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วินยปฏเก จุลฺลวคฺคสฺส
ปโม ภาโค
____________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
กมฺมกฺขนฺธก
[๑] เตน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ปณฺฑุกโลหิตกา
ภิกฺขู อตฺตนา ภณฺฑนการกา กลหการกา วิวาทการกา ภสฺสการกา
สงฺเฆ อธิกรณการกา เยป จฺเ ภิกฺขู ภณฺฑนการกา
กลหการกา วิวาทการกา ภสฺสการกา สงฺเฆ อธิกรณการกา เต
อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทนฺติ มา โข ตุเมฺห อายสฺมนฺโต [๑] อเชสิ
พลวา พลว ปฏิมนฺเตถ ตุเมฺห เตน ปณฺฑิตตรา จ พฺยตฺตตรา จ
พหุสฺสุตตรา จ อลมตฺถตรา จ มา จสฺส ภายิตฺถ มยป
ตุมฺหาก ปกฺขา ภวิสฺสามาติ ฯ เตน อนุปฺปนฺนานิ เจว ภณฺฑนานิ
อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนานิ จ ภณฺฑนานิ ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย
สวตฺตนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา สนฺตุฏา ๒ ลชฺชิโน กุกกฺ ุจฺจกา
สิกฺขากามา เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
ปณฺฑุกโลหิตกา ภิกฺขู อตฺตนา ภณฺฑนการกา กลหการกา
วิวาทการกา ภสฺสการกา สงฺเฆ อธิกรณการกา เยป จฺเ ภิกฺขู
#๑ โป. ม. ยุ. เอโส ฯ ๒ ม. ยุ. สนฺตุฏ า ... สิกฺขกามาติ จตฺตาโรเม ปาา น
#ทิสฺสนฺติ ฯ
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ภณฺฑนการกา กลหการกา วิวาทการกา ภสฺสการกา สงฺเฆ
อธิกรณการกา เต อุปสงฺกมิตฺวา เอว วกฺขนฺติ มา โข ตุเมฺห
อายสฺมนฺโต เอโส อเชสิ พลวา พลว ปฏิมนฺเตถ ตุเมฺห
เตน ปณฺฑิตตรา จ พฺยตฺตตรา จ พหุสฺสุตตรา จ อลมตฺถตรา
จ มา จสฺส ภายิตฺถ มยป ตุมฺหาก ปกฺขา ภวิสฺสามาติ ฯ
เตน อนุปปฺ นฺนานิ เจว ภณฺฑนานิ อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนานิ จ
ภณฺฑนานิ ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตนฺตีติ ฯ อถโข เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
[๒] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ
สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ปณฺฑุกโลหิตกา
ภิกฺขู อตฺตนา ภณฺฑนการกา กลหการกา วิวาทการกา
ภสฺสการกา สงฺเฆ อธิกรณการกา เยป จฺเ ภิกฺขู ภณฺฑนการกา
กลหการกา วิวาทการกา ภสฺสการกา สงฺเฆ อธิกรณการกา
เต อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทนฺติ มา โข ตุเมฺห
อายสฺมนฺโต เอโส อเชสิ พลวา พลว ปฏิมนฺเตถ ตุเมฺห
เตน ปณฺฑิตตรา จ พฺยตฺตตรา จ พหุสฺสุตตรา จ อลมตฺถตรา
จ มา จสฺส ภายิตฺถ มยป ตุมฺหาก ปกฺขา ภวิสฺสสามาติ
เตน อนุปปฺ นฺนานิ เจว ภณฺฑนานิ อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนานิ จ
ภณฺฑนานิ ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ๑ ฯ
#๑ ยุ. อิติสทฺโท น ปฺายติ ฯ
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วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก ๑ ภิกฺขเว เตส โมฆปุริสาน
อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป อสฺสามณก อกปฺปย อกรณีย กถ หิ
นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา อตฺตนา ภณฺฑนการกา ฯเปฯ
สงฺเฆ อธิกรณการกา เยป จฺเ ภิกฺขู ภณฺฑนการกา ฯเปฯ
สงฺเฆ อธิกรณการกา เต อุปสงฺกมิตฺวา เอว วกฺขนฺติ มา
โข ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอโส อเชสิ พลวา พลว ปฏิมนฺเตถ
ตุเมฺห เตน ปณฺฑิตตรา จ พฺยตฺตตรา จ พหุสฺสุตตรา จ
อลมตฺถตรา จ มา จสฺส ภายิตฺถ มยป ตุมฺหาก ปกฺขา
ภวิสฺสามาติ เตน อนุปปฺ นฺนานิ เจว ภณฺฑนานิ อุปฺปชฺชนฺติ
อุปฺปนฺนานิ จ ภณฺฑนานิ ภิยฺโยภาวาย เวปุลลฺ าย สวตฺตนฺติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา
ภิยฺโยภาวาย อถเขฺวต ๒ ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน เจว อปฺปสาทาย
ปสนฺนาน จ เอกจฺจาน อฺถตฺตายาติ ฯ
[๓] อถโข ภควา ปณฺฑุกโลหิตเก ๓ ภิกฺขู อเนกปริยาเยน
วิครหิตฺวา ทุพฺภรตาย ทุปฺโปสตาย มหิจฺฉตาย อสนฺตุฏตาย ๔
สงฺคณิกาย โกสชฺชสฺส อวณฺณ ภาสิตฺวา อเนกปริยาเยน สุภรตาย
สุโปสตาย อปฺปจฺฉสฺส สนฺตุฏสฺส สลฺเลขสฺส ธูตสฺส ปาสาทิกสฺส
อปจยสฺส วิริยารมฺภสฺส วณฺณ ภาสิตฺวา ภิกขฺ ูน ตทนุจฺฉวิก
#๑ ยุ. อนนุจฉฺ วิย ฯ ๒ ม. ยุ. อถโข ต ฯ ๓ ม. ยุ. เต ฯ ๔ ม. ยุ. อสนฺตุฏิยา ฯ
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ตทนุโลมิก ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว
สงฺโฆ ปณฺฑุกโลหิตกาน ภิกฺขูน ตชฺชนียกมฺม กโรตุ ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว กาตพฺพ ฯ ปม ปณฺฑุกโลหิตกา ภิกฺขู โจเทตพฺพา
โจเทตฺวา สาเรตพฺพา สาเรตฺวา อาปตฺติ อาโรเปตพฺพา ๑ อาปตฺตึ
อาโรเปตฺวา ๒ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิเม ปณฺฑุกโลหิตกา ภิกฺขู อตฺตนา
ภณฺฑนการกา กลหการกา วิวาทการกา ภสฺสการกา สงฺเฆ อธิกรณการกา
เยป จฺเ ภิกฺขู ภณฺฑนการกา กลหการกา วิวาทการกา
ภสฺสการกา สงฺเฆ อธิกรณการกา เต อุปสงฺกมิตฺวา เอว
วเทนฺติ มา โข ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอโส อเชสิ พลวา พลว
ปฏิมนฺเตถ ตุเมฺห เตน ปณฺฑิตตรา จ พฺยตฺตตรา จ พหุสฺสุตตรา จ
อลมตฺถตรา จ มา จสฺส ภายิตฺถ มยป ตุมฺหาก ปกฺขา
ภวิสฺสามาติ ฯ เตน อนุปฺปนฺนานิ เจว ภณฺฑนานิ อุปฺปชฺชนฺติ
อุปฺปนฺนานิ จ ภณฺฑนานิ ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตนฺติ ฯ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ ปณฺฑุกโลหิตกาน ภิกฺขนู 
ตชฺชนียกมฺม กเรยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อิเม ปณฺฑุกโลหิตกา ภิกฺขู อตฺตนา ภณฺฑนการกา ฯเปฯ
สงฺเฆ อธิกรณการกา เยป จฺเ ภิกฺขู ภณฺฑนการกา ฯเปฯ
สงฺเฆ อธิกรณการกา เต อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทนฺติ
#๑ ม. อาปตฺตึ อาโรเปตพฺพา ฯ ยุ. อาปตฺตึ โรเปตพฺพา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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#๒ ยุ. โรเปตฺวา ฯ
มา โข ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอโส อเชสิ พลวา พลว ปฏิมนฺเตถ
ตุเมฺห เตน ปณฺฑิตตรา จ พฺยตฺตตรา จ พหุสฺสุตตรา จ
อลมตฺถตรา จ มา จสฺส ภายิตฺถ มยป ตุมฺหาก ปกฺขา
ภวิสฺสามาติ ฯ เตน อนุปฺปนฺนานิ เจว ภณฺฑนานิ อุปฺปชฺชนฺติ
อุปฺปนฺนานิ จ ภณฺฑนานิ ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตนฺติ ฯ
สงฺโฆ ปณฺฑุกโลหิตกาน ภิกฺขูน ตชฺชนียกมฺม กโรติ ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ ปณฺฑุกโลหิตกาน ภิกฺขูน ตชฺชนียกมฺมสฺส กรณ
โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป
เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิเม ปณฺฑุกโลหิตกา
ภิกฺขู อตฺตนา ภณฺฑนการกา ฯเปฯ สงฺเฆ อธิกรณการกา
เยป จฺเ ภิกฺขู ภณฺฑนการกา ฯเปฯ สงฺเฆ อธิกรณการกา
เต อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทนฺติ มา โข ตุเมฺห อายสฺมนฺโต
เอโส อเชสิ พลวา พลว ปฏิมนฺเตถ ตุเมฺห เตน ปณฺฑิตตรา
จ พฺยตฺตตรา จ พหุสสฺ ุตตรา จ อลมตฺถตรา จ มา จสฺส
ภายิตฺถ มยป ตุมฺหาก ปกฺขา ภวิสฺสามาติ ฯ เตน อนุปฺปนฺนานิ
เจว ภณฺฑนานิ อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนานิ จ ภณฺฑนานิ ภิยฺโยภาวาย
เวปุลฺลาย สวตฺตนฺติ ฯ สงฺโฆ ปณฺฑุกโลหิตกาน ภิกฺขนู 
ตชฺชนียกมฺม กโรติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ ปณฺฑุกโลหิตกาน
ภิกฺขูน ตชฺชนียกมฺมสฺส กรณ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ ตติยมฺป เอเตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
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สงฺโฆ อิเม ปณฺฑุกโลหิตกา ภิกฺขู อตฺตนา ภณฺฑนการกา ฯเปฯ
สงฺเฆ อธิกรณการกา เยป จฺเ ภิกฺขู ภณฺฑนการกา ฯเปฯ
สงฺเฆ อธิกรณการกา เต อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทนฺติ มา
โข ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอโส อเชสิ พลวา พลว ปฏิมนฺเตถ
ตุเมฺห เตน ปณฺฑิตตรา จ พฺยตฺตตรา จ พหุสฺสุตตรา จ อลมตฺถตรา
จ มา จสฺส ภายิตฺถ มยป ตุมฺหาก ปกฺขา ภวิสฺสามาติ ฯ
เตน อนุปปฺ นฺนานิ เจว ภณฺฑนานิ อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนานิ จ
ภณฺฑนานิ ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตนฺติ ฯ สงฺโฆ ปณฺฑุกโลหิตกาน
ภิกฺขูน ตชฺชนียกมฺม กโรติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ
ปณฺฑุกโลหิตกาน ภิกฺขนู  ตชฺชนียกมฺมสฺส กรณ โส ตุณฺหสฺส
ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ กต สงฺเฆน ปณฺฑุกโลหิตกาน
ภิกฺขูน ตชฺชนียกมฺม ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณหฺ ี ฯ เอวเมต
ธารยามีติ ฯ
[๔] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อสมฺมุขา กต
โหติ อปฺปฏิปุจฺฉา กต โหติ อปฺปฏิฺาย กต โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๕] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อนาปตฺติยา
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กต โหติ อเทสนาคามินิยา อาปตฺติยา กต โหติ เทสิตาย
อาปตฺติยา กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต
ตชฺชนียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๖] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อโจเทตฺวา
กต โหติ อสาเรตฺวา กต โหติ อาปตฺตึ อนาโรเปตฺวา กต
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๗] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อสมฺมุขา
กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๘] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อปฺปฏิปุจฺฉา
กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๙] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อปฺปฏิฺาย
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กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๐] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อนาปตฺติยา
กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๑] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อเทสนาคามินิยา
อาปตฺติยา กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๒] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ เทสิตาย
อาปตฺติยา กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๓] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อโจเทตฺวา
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กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ
อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๔] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อสาเรตฺวา
กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๕] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อาปตฺตึ
อนาโรเปตฺวา กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
อธมฺมกมฺเม ทฺวาทสก นิฏิต ฯ
[๑๖] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ สมฺมุขา กต
โหติ ปฏิปจุ ฺฉา กต โหติ ปฏิฺาย กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๗] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
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ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ อาปตฺติยา
กต โหติ เทสนาคามินิยา อาปตฺติยา กต โหติ อเทสิตาย
อาปตฺติยา กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต
ตชฺชนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๘] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ โจเทตฺวา
กต โหติ สาเรตฺวา กต โหติ อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา กต
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๙] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ สมฺมุขา กต
โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ
วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๒๐] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ปฏิปุจฺฉา
กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๒๑] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
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ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ปฏิฺาย
กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๒๒] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ อาปตฺติยา
กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๒๓] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ เทสนาคามินิยา
อาปตฺติยา กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๒๔] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ อเทสิตาย
อาปตฺติยา กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๒๕] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
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ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ โจเทตฺวา กต
โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ
วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๒๖] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สูวูปสนฺตฺจ สาเรตฺวา
กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๒๗] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ อาปตฺตึ
อาโรเปตฺวา กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
ธมฺมกมฺเม ทฺวาทสก นิฏิต ฯ
[๒๘] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน
สงฺโฆ ตชฺชนียกมฺม กเรยฺย ภณฺฑนการโก โหติ กลหการโก
วิวาทการโก ภสฺสการโก สงฺเฆ อธิกรณการโก พาโล โหติ
อพฺยตฺโต อาปตฺติพหุโล อนปทาโน คิหิสสฏโ วิหรติ อนนุโลมิเกหิ
คิหิสสคฺเคหิ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส
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ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ตชฺชนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๒๙] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ ตชฺชนียกมฺม กเรยฺย อธิสเี ล สีลวิปนฺโน
โหติ อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ อติทิฏิยา ทิฏิวิปนฺโน
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ ตชฺชนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๓๐] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ ตชฺชนียกมฺม กเรยฺย พุทธฺ สฺส อวณฺณ
ภาสติ ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ สงฺฆสฺส อวณฺณ ภาสติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน
สงฺโฆ ตชฺชนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๓๑] ติณฺณ ภิกฺขเว ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ตชฺชนียกมฺม
กเรยฺย เอโก ภณฺฑนการโก ฯเปฯ สงฺเฆ อธิกรณการโก
เอโก พาโล โหติ อพฺยตฺโต อาปตฺติพหุโล อนปทาโน เอโก
คิหิสสฏโ วิหรติ อนนุโลมิเกหิ คิหิสสคฺเคหิ อิเมส โข ภิกฺขเว
ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ตชฺชนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๓๒] อปเรสป ภิกขฺ เว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
ตชฺชนียกมฺม กเรยฺย เอโก อธิสีเล สีลวิปนฺโน โหติ เอโก
อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ เอโก อติทิฏิยา ทิฏิวิปนฺโน
โหติ อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกขฺ ูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
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ตชฺชนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๓๓] อปเรสป ภิกขฺ เว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
ตชฺชนียกมฺม กเรยฺย เอโก พุทฺธสฺส อวณฺณ ภาสติ เอโก
ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ เอโก สงฺฆสฺส อวณฺณ ภาสติ
อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ตชฺชนียกมฺม
กเรยฺย ฯ
อากงฺขมานจฺฉกฺก นิฏิต ฯ
[๓๔] สงฺเฆน ๑ ตชฺชนียกมฺมกเตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา สมฺมา
วตฺติตพฺพ ฯ ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น
นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ น ภิกฺขุโนวาทกสมฺมติ
สาทิตพฺพา สมฺมเตนป ภิกฺขุนิโย น โอวทิตพฺพา
ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน ตชฺชนียกมฺม กต โหติ สา อาปตฺติ
น อาปชฺชิตพฺพา อฺา ว ตาทิสกิ า ตโต วา ปาปฏตรา
กมฺม น ครหิตพฺพ กมฺมิกา น ครหิตพฺพา น ปกตตฺตสฺส
ภิกฺขุโน อุโปสโถ เปตพฺโพ น ปวารณา เปตพฺพา น
สวจนีย กาตพฺพ น อนุวาโท ปฏเปตพฺโพ น โอกาโส
กาเรตพฺโพ น โจเทตพฺโพ น สาเรตพฺโพ น ภิกฺขู ๒ ภิกฺขหู ิ
สมฺปโยเชตพฺพนฺติ ฯ
ตชฺชนียกมฺเม อฏารสวตฺต นิฏิต ฯ
[๓๕] อถโข สงฺโฆ ปณฺฑุกโลหิตกาน ภิกขฺ ูน ตชฺชนียกมฺม
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
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อกาสิ ฯ เต สงฺเฆน ตชฺชนียกมฺมกตา สมฺมา วตฺตนฺติ โลม
ปาเตนฺติ เนตฺถาร วตฺตนฺติ ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทนฺติ
มย อาวุโส สงฺเฆน ตชฺชนียกมฺมกตา สมฺมา วตฺตาม โลม
ปาเตม เนตฺถาร วตฺตาม กถ นุ โข อเมฺหหิ ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ
[๑] ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ
ปณฺฑุกโลหิตกาน ภิกฺขูน ตชฺชนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตุ ฯ
[๓๖] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
ตชฺชนียกมฺม น ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ อุปสมฺปาเทติ นิสฺสย เทติ
สามเณร อุปฏาเปติ ภิกฺขโุ นวาทกสมฺมตึ สาทิยติ สมฺมโตป
ภิกฺขุนิโย โอวทติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส
ภิกฺขุโน ตชฺชนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๓๗] อปเรหิป ภิกขฺ เว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
ตชฺชนียกมฺม น ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน
ตชฺชนียกมฺม กต โหติ ต อาปตฺตึ อาปชฺชติ อฺ วา
ตาทิสิก ตโต วา ปาปฏตร กมฺม ครหติ กมฺมิเก ครหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ตชฺชนียกมฺม
น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๓๘] อฏหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
ตชฺชนียกมฺม น ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อุโปสถ
เปติ ปวารณ เปติ สวจนีย กโรติ อนุวาท ปฏเปติ
#๑ ม. ภิกฺขู ฯ
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โอกาส กาเรติ โจเทติ สาเรติ ภิกขฺ ู ๑ ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว อฏหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ตชฺชนียกมฺม
น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
นปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพอฏารสก นิฏิต ฯ
[๓๙] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
ตชฺชนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ น อุปสมฺปาเทติ น นิสสฺ ย เทติ
น สามเณร อุปฏาเปติ น ภิกฺขุโนวาทกสมฺมตึ สาทิยติ
สมฺมโตป ภิกฺขุนิโย น โอวทติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปฺจหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ตชฺชนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๔๐] อปเรหิป ภิกขฺ เว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
ตชฺชนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน
ตชฺชนียกมฺม กต โหติ ต อาปตฺตึ น อาปชฺชติ อฺ วา ตาทิสิก
ตโต วา ปาปปฏตร กมฺม น ครหติ กมฺมิเก น ครหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ตชฺชนียกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๔๑] อฏหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ตชฺชนียกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ น ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อุโปสถ เปติ
น ปวารณ เปติ น สวจนีย กโรติ น อนุวาท ปฏเปติ
น โอกาส กาเรติ น โจเทติ น สาเรติ น ภิกฺขู ๑ ภิกฺขูหิ
สมฺปโยเชติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว อฏหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ
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ภิกฺขุโน ตชฺชนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ อฏารสก นิฏิต ฯ
[๔๒] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ ฯ เตหิ ภิกฺขเว
ปณฺฑุกโลหิตเกหิ ภิกฺขหู ิ สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา วุฑฒ
ฺ าน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ
ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย มย ภนฺเต สงฺเฆน ตชฺชนียกมฺมกตา
สมฺมา วตฺตาม โลม ปาเตม เนตฺถาร วตฺตาม ตชฺชนียกมฺมสฺส
ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจามาติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ ตติยมฺป
ยาจิตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิเม ปณฺฑุกโลหิตกา
ภิกฺขู สงฺเฆน ตชฺชนียกมฺมกตา สมฺมา วตฺตนฺติ โลม ปาเตนฺติ
เนตฺถาร วตฺตนฺติ ตชฺชนียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจนฺติ ฯ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ ปณฺฑุกโลหิตกาน ภิกฺขูน ตชฺชนียกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อิเม ปณฺฑุกโลหิตกา ภิกขฺ ู สงฺเฆน ตชฺชนียกมฺมกตา
สมฺมา วตฺตนฺติ โลม ปาเตนฺติ เนตฺถาร วตฺตนฺติ ตชฺชนียกมฺมสฺส
ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจนฺติ ฯ สงฺโฆ ปณฺฑุกโลหิตกาน ภิกฺขูน ตชฺชนียกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ ปณฺฑุกโลหิตกาน
ภิกฺขูน ตชฺชนียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธิ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ
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เม ภนฺเต ฯเปฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ ปณฺฑุกโลหิตกาน ภิกฺขูน
ตชฺชนียกมฺมสฺส ปฏิปปฺ สฺสทฺธิ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อิเม ปณฺฑุกโลหิตกา ภิกขฺ ู สงฺเฆน ตชฺชนียกมฺมกตา
สมฺมา วตฺตนฺติ โลม ปาเตนฺติ เนตฺถาร วตฺตนฺติ ตชฺชนียกมฺมสฺส
ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจนฺติ ฯ สงฺโฆ ปณฺฑุกโลหิตกาน ภิกฺขูน ตชฺชนียกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ ปณฺฑุกโลหิตกาน
ภิกฺขูน ตชฺชนียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธิ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ปฏิปฺปสฺสทฺธ สงฺเฆน ปณฺฑุกโลหิตกาน
ภิกฺขูน ตชฺชนียกมฺม ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ
เอวเมต ธารยามีติ ฯ
ตชฺชนียกมฺม ปม นิฏิต ฯ
[๔๓] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา เสยฺยสโก พาโล
โหติ อพฺยตฺโต อาปตฺติพหุโล อนปทาโน คิหิสสฏโ วิหรติ
อนนุโลมิเกหิ คิหิสสคฺเคหิ อปสฺสุ ภิกฺขู ปกตตฺตา ๑ ปริวาส
เทนฺตา มูลาย ปฏิกสฺสนฺตา มานตฺต เทนฺตา อพฺเภนฺตา ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม อายสฺมา เสยฺยสโก พาโล ภวิสฺสติ อพฺยตฺโต
อาปตฺติพหุโล อนปทาโน คิหิสสฏโ วิหริสสฺ ติ อนนุโลมิเกหิ
#๑ ม. ยุ. ปกตา ฯ
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คิหิสสคฺเคหิ อปสฺสุ ภิกฺขู ปกตตฺตา ปริวาส เทนฺตา มูลาย
ปฏิกสฺสนฺตา มานตฺต เทนฺตา อพฺเภนฺตาติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
[๔๔] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ
สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว เสยฺยสโก
ภิกฺขุ พาโล โหติ ๑ อพฺยตฺโต อาปตฺติพหุโล อนปทาโน คิหิสสฏโ
วิหรติ อนนุโลมิเกหิ คิหิสสคฺเคหิ อปสฺสุ ภิกฺขู ปกตตฺตา
ปริวาส เทนฺตา มูลาย ปฏิกสฺสนฺตา มานตฺต เทนฺตา
อพฺเภนฺตาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก
ภิกฺขเว ตสฺส โมฆปุรสิ สฺส อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป อสฺสามณก
อกปฺปย อกรณีย กถ หิ นาม โส ภิกฺขเว โมฆปุริโส พาโล
ภวิสฺสติ อพฺยตฺโต อาปตฺติพหุโล อนปทาโน คิหิสสฏโ
วิหริสฺสติ อนนุโลมิเกหิ คิหิสสคฺเคหิ อปสสฺ ุ ภิกฺขู ปกตตฺตา
ปริวาส เทนฺตา มูลาย ปฏิกสฺสนฺตา มานตฺต เทนฺตา อพฺเภนฺตา
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา
ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ เสยฺยสกสฺส ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺม กโรตุ
นิสฺสาย เต วตฺถพฺพนฺติ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว กาตพฺพ ฯ
ปม เสยฺยสโก ภิกฺขุ โจเทตพฺโพ โจเทตฺวา สาเรตพฺโพ
สาเรตฺวา อาปตฺติ อาโรเปตพฺพา อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา พฺยตฺเตน
#๑ ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
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ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อย เสยฺยสโก ภิกฺขุ พาโล โหติ อพฺยตฺโต อาปตฺติพหุโล
อนปทาโน คิหิสสฏโ วิหรติ อนนุโลมิเกหิ คิหิสสคฺเคหิ
อปสฺสุ ภิกขฺ ู ปกตตฺตา ปริวาส เทนฺตา มูลาย ปฏิกสฺสนฺตา
มานตฺต เทนฺตา อพฺเภนฺตา ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ
เสยฺยสกสฺส ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺม กเรยฺย นิสฺสาย เต วตฺถพฺพนฺติ ฯ
เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย เสยฺยสโก
ภิกฺขุ พาโล โหติ อพฺยตฺโต อาปตฺติพหุโล อนปทาโน คิหิสสฏโ
วิหรติ อนนุโลมิเกหิ คิหิสสคฺเคหิ อปสฺสุ ภิกฺขู ปกตตฺตา
ปริวาส เทนฺตา มูลาย ปฏิกสฺสนฺตา มานตฺต เทนฺตา
อพฺเภนฺตา ฯ สงฺโฆ เสยฺยสกสฺส ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺม กโรติ
นิสฺสาย เต วตฺถพฺพนฺติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ เสยฺยสกสฺส
ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺมสฺส กรณ นิสฺสาย เต วตฺถพฺพนฺติ โส
ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุตยิ มฺป เอตมตฺถ
วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย เสยฺยสโก ภิกฺขุ
พาโล โหติ อพฺยตฺโต อาปตฺติพหุโล อนปทาโน คิหิสสฏโ
วิหรติ อนนุโลมิเกหิ คิหิสสคฺเคหิ อปสฺสุ ภิกขฺ ู ปกตตฺตา ปริวาส
เทนฺตา มูลาย ปฏิกสฺสนฺตา มานตฺต เทนฺตา อพฺเภนฺตา ฯ
สงฺโฆ เสยฺยสกสฺส ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺม กโรติ นิสฺสาย เต
วตฺถพฺพนฺติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ เสยฺยสกสฺส ภิกฺขุโน นิยสฺส-
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กมฺมสฺส กรณ นิสฺสาย เต วตฺถพฺพนฺติ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ ฯเปฯ โส ตุณหฺ สฺส ยสฺส นกฺขมติ โส
ภาเสยฺย ฯ กต สงฺเฆน เสยฺยสกสฺส ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺม นิสสฺ าย
เต วตฺถพฺพนฺติ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต
ธารยามีติ ฯ
[๔๕] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อสมฺมุขา กต
โหติ อปฺปฏิปุจฺฉา กต โหติ อปฺปฏิฺาย กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๔๖] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อนาปตฺติยา
กต โหติ อเทสนาคามินิยา อาปตฺติยา กต โหติ เทสิตาย
อาปตฺติยา กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต
นิยสฺสกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๔๗] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อโจเทตฺวา
กต โหติ อสาเรตฺวา กต โหติ อาปตฺตึ อนาโรเปตฺวา กต
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
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อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๔๘] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อสมฺมุขา
กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ
อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๔๙] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อปฺปฏิปุจฺฉา
กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๕๐] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อปฺปฏิฺาย
กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๕๑] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อนาปตฺติยา
กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว
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โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๕๒] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อเทสนาคามินิยา
อาปตฺติยา กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๕๓] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ เทสิตาย
อาปตฺติยา กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๕๔] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อโจเทตฺวา
กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๕๕] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อสาเรตฺวา
กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว
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โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๕๖] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อาปตฺตึ
อนาโรเปตฺวา กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
อธมฺมกมฺเม ทฺวาทสก นิฏิต ฯ
[๕๗] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ สมฺมุขา กต โหติ
ปฏิปุจฺฉา กต โหติ ปฏิฺาย กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ
สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๕๘] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ อาปตฺติยา
กต โหติ เทสนาคามินิยา อาปตฺติยา กต โหติ อเทสิตาย
อาปตฺติยา กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต
นิยสฺสกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๕๙] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ โจเทตฺวา
กต โหติ สาเรตฺวา กต โหติ อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา กต
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โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๖๐] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ สมฺมุขา กต
โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ่
วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๖๑] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ปฏิปุจฉฺ า กต
โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ
สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๖๒] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ปฏิฺาย
กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๖๓] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวปู สนฺตฺจ อาปตฺติยา
กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
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โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๖๔] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ เทสนาคามินิยา
อาปตฺติยา กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๖๕] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ อเทสิตาย
อาปตฺติยา กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๖๖] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ โจเทตฺวา
กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๖๗] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวปู สนฺตฺจ สาเรตฺวา
กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
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โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๖๘] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ อาปตฺตึ
อาโรเปตฺวา กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต นิยสฺสกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
ธมฺมกมฺเม ทฺวาทสก นิฏิต
[๖๙] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน
สงฺโฆ นิยสฺสกมฺม กเรยฺย ภณฺฑนการโก โหติ กลหการโก
วิวาทการโก ภสฺสการโก สงฺเฆ อธิกรณการโก พาโล โหติ
อพฺยตฺโต อาปตฺติพหุโล อนปทาโน คิหิสสฏโ วิหรติ อนนุโลมิเกหิ
คิหิสสคฺเคหิ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส
ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ นิยสฺสกมฺม กเรยฺย ฯ
[๗๐] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ นิยสฺสกมฺม กเรยฺย อธิสเี ล สีลวิปนฺโน
โหติ อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ อติทิฏิยา ทิฏิวิปนฺโน
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ นิยสฺสกมฺม กเรยฺย ฯ
[๗๑] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
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อากงฺขมาโน สงฺโฆ นิยสฺสกมฺม กเรยฺย พุทฺธสฺส อวณฺณ ภาสติ
ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ สงฺฆสฺส อวณฺณ ภาสติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
นิยสฺสกมฺม กเรยฺย ฯ
[๗๒] ติณฺณ ภิกฺขเว ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ นิยสฺสกมฺม
กเรยฺย เอโก ภณฺฑนการโก โหติ กลหการโก วิวาทการโก
ภสฺสการโก สงฺเฆ อธิกรณการโก เอโก พาโล โหติ อพฺยตฺโต
อาปตฺติพหุโล อนปทาโน เอโก คิหิสสฏโ วิหรติ อนนุโลมิเกหิ
คิหิสสคฺเคหิ อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน
สงฺโฆ นิยสฺสกมฺม กเรยฺย ฯ
[๗๓] อปเรสป ภิกขฺ เว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
นิยสฺสกมฺม กเรยฺย เอโก อธิสีเล สีลวิปนฺโน โหติ เอโก
อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ เอโก อติทิฏิยา ทิฏิวิปนฺโน
โหติ อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกขฺ ูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
นิยสฺสกมฺม กเรยฺย ฯ
[๗๔] อปเรสป ภิกขฺ เว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
นิยสฺสกมฺม กเรยฺย เอโก พุทฺธสฺส อวณฺณ ภาสติ เอโก
ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ เอโก สงฺฆสฺส อวณฺณ ภาสติ อิเมส
โข ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ นิยสฺสกมฺม กเรยฺย ฯ
อากงฺขมานจฺฉกฺก นิฏิต ฯ
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[๗๕] นิยสฺสกมฺมกเตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ
น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ น ภิกฺขุโนวาทกสมฺมติ สาทิตพฺพา
สมฺมเตนป ภิกฺขุนิโย น โอวทิตพฺพา ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน
นิยสฺสกมฺม กต โหติ สา อาปตฺติ น อาปชฺชติ พฺพา อฺา
วา ตาทิสิกา ตโต วา ปาปฏตรา กมฺม น ครหิตพฺพ
กมฺมิกา น ครหิตพฺพา น ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อุโปสโถ เปตพฺโพ
น ปวารณา เปตพฺพา น สวจนีย กาตพฺพ น อนุวาโท
ปฏเปตพฺโพ น โอกาโส กาเรตพฺโพ น โจเทตพฺโพ น
สาเรตพฺโพ น ภิกฺขู ๑ ภิกขฺ ูหิ สมฺปโยเชตพฺพนฺติ ฯ
นิยสฺสกมฺเม อฏารสวตฺต นิฏิต ฯ
[๗๖] อถโข สงฺโฆ เสยฺยสกสฺส ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺม อกาสิ
นิสฺสาย เต วตฺถพฺพนฺติ ฯ โส สงฺเฆน นิยสฺสกมฺมกโต กลฺยาณมิตฺเต
เสวมาโน ภชมาโน ปยิรุปาสมาโน อุทฺทิสาเปนฺโต ปริปจุ ฺฉนฺโต
พหุสฺสุโต อโหสิ ๒ อาคตาคโม ธมฺมธโร วินยธโร มาติกาธโร
ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี ลชฺชี กุกฺกุจฺจโก สิกฺขากาโม
โส ๓ สมฺมา วตฺตติ โลม ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา
เอว วทติ อห อาวุโส สงฺเฆน นิยสฺสกมฺมกโต สมฺมา วตฺตามิ
โลม ปาเตมิ เนตฺถาร วตฺตามิ กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ
ภิกฺขู ๔ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
#๑-๔ ม. ยุ. ภิกฺขูติ ปาโ น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. โหติ ฯ
#๓ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ
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[๗๗] เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ เสยฺยสกสฺส ภิกฺขโุ น นิยสฺสกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตุ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
นิยสฺสกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ อุปสมฺปาเทติ นิสฺสย เทติ
สามเณร อุปฏาเปติ ภิกฺขุโนวาทกสมฺมตึ สาทิยติ สมฺมโตป
ภิกฺขุนิโย โอวทติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส
ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๗๘] อปเรหิป ภิกขฺ เว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
นิยสฺสกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน
นิยสฺสกมฺม กต โหติ ต อาปตฺตึ อาปชฺชติ อฺ วา ตาทิสิก
ตโต วา ปาปฏตร กมฺม ครหติ กมฺมิเก ครหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺม น
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๗๙] อฏหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺม
น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อุโปสถ เปติ
ปวารณ เปติ สวจนีย กโรติ อนุวาท ปฏเปติ โอกาส
กาเรติ โจเทติ สาเรติ ภิกฺขู ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว อฏหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺม น
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
นปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพอฏารสก นิฏิต ฯ
[๘๐] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺม
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ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ น อุปสมฺปาเทติ ฯเปฯ
[๘๑] อปเรหิป ภิกขฺ เว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
นิยสฺสกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน นิยสฺสกมฺม
กต โหติ ต อาปตฺตึ นาปชฺชติ อฺ วา ตาทิสิก ตโต
วา ปาปฏตร กมฺม น ครหติ กมฺมิเก น ครหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกขฺ ุโน นิยสฺสกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๘๒] อฏหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ น ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อุโปสถ เปติ น
ปวารณ เปติ น สวจนีย กโรติ น อนุวาท ปฏเปติ น
โอกาส กาเรติ น โจเทติ น สาเรติ น ภิกฺขู ภิกฺขูหิ
สมฺปโยเชติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว อฏหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส
ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพอฏารสก นิฏิต ฯ
[๘๓] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ ฯ เตน ภิกฺขเว
เสยฺยสเกน ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา
วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ
ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต สงฺเฆน นิยสฺสกมฺมกโต
สมฺมา วตฺตามิ โลม ปาเตมิ เนตฺถาร วตฺตามิ นิยสฺสกมฺมสฺส
ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ ตติยมฺป

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 32

ยาจิตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย เสยฺยสโก ภิกฺขุ สงฺเฆน นิยสฺสกมฺมกโต
สมฺมา วตฺตติ โลม ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ นิยสฺสกมฺมสฺส
ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ
เสยฺยสกสฺส ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย เสยฺยสโก ภิกฺขุ สงฺเฆน
นิยสฺสกมฺมกโต สมฺมา วตฺตติ โลม ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ
นิยสฺสกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจติ ฯ สงฺโฆ เสยฺยสกสฺส ภิกฺขุโน
นิยสฺสกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ เสยฺยสกสฺส
ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธิ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ อย เสยฺยสโก ภิกฺขุ สงฺเฆน นิยสฺสกมฺมกโต สมฺมา
วตฺตติ โลม ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ นิยสฺสกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธึ
ยาจติ ฯ สงฺโฆ เสยฺยสกสฺส ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ เสยฺยสกสฺส ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺมสฺส
ปฏิปฺปสฺสทฺธิ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อย เสยฺยสโก ภิกฺขุ สงฺเฆน นิยสฺสกมฺมกโต สมฺมา วตฺตติ โลม
ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ นิยสฺสกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจติ ฯ
สงฺโฆ เสยฺยสกสฺส ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ ฯ
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ยสฺสายสฺมโต ขมติ เสยฺยสกสฺส ภิกฺขุโน นิยสฺสกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธิ
โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ปฏิปฺปสฺสทฺธ
สงฺเฆน เสยฺยสกสฺส ภิกขฺ ุโน นิยสฺสกมฺม ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา
ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
นิยสฺสกมฺม ทุติย นิฏิต ฯ
[๘๔] เตน โข ปน สมเยน อสฺสชิปุนพฺพสุกา นาม กิฏาคิริสฺมึ
อาวาสิกา โหนฺติ อลชฺชิโน ปาปภิกฺขู ฯ เต เอวรูป อนาจาร
อาจรนฺติ มาลาวจฺฉ โรเปนฺติป โรปาเปนฺติป สิฺจนฺติป
สิฺจาเปนฺติป โอจินนฺติป โอจินาเปนฺติป คนฺเถนฺติป
คนฺถาเปนฺติป เอกโตวณฺฏิกมาล กโรนฺติป การาเปนฺติป
อุภโตวณฺฏิกมาล กโรนฺติป การาเปนฺติป มฺชริก กโรนฺติป
การาเปนฺติป วิธุติก ๑ กโรนฺติป การาเปนฺติป วฏสก กโรนฺติป
การาเปนฺติป อาเวฬ กโรนฺติป การาเปนฺติป อุรจฺฉท กโรนฺติป
การาเปนฺติป เต กุลิตฺถีน กุลธีตาน กุลกุมารีน กุลสุณฺหาน กุลทาสีน
เอกโตวณฺฏิกมาล หรนฺติป หราเปนฺติป อุภโตวณฺฏิกมาล หรนฺติป
หราเปนฺติป มฺชริก หรนฺติป หราเปนฺติป วิธุติก หรนฺติป
หราเปนฺติป วฏสก หรนฺติป หราเปนฺติป อาเวฬ หรนฺตปิ 
หราเปนฺติป อุรจฺฉท หรนฺติป หราเปนฺติป เต กุลิตฺถีหิ กุลธีตาหิ
กุลกุมารีหิ กุลสุณฺหาหิ กุลทาสีหิ สทฺธึ เอกภาชเนป ภฺุชนฺติ
#๑ ม. วิธูติก ฯ
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เอกถาลเกป ปวนฺติ เอกาสเนป นิสที นฺติ เอกมฺเจป ตุวฏเฏนฺติ
เอกตฺถรณาป ตุวฏเฏนฺติ เอกปาวุรณาป ตุวฏเฏนฺติ
เอกตฺถรณปาวุรณาป ตุวฏเฏนฺติ วิกาเลป ภฺุชนฺติ มชฺชมฺป
ปวนฺติ มาลาคนฺธวิเลปนมฺป ธาเรนฺติ นจฺจนฺติป คายนฺติป วาเทนฺติป
ลาเสนฺติป นจฺจนฺติยาป นจฺจนฺติ นจฺจนฺติยาป คายนฺติ นจฺจนฺติยาป
วาเทนฺติ นจฺจนฺติยาป ลาเสนฺติ คายนฺติยาป นจฺจนฺติ คายนฺติยาป
คายนฺติ คายนฺติยาป วาเทนฺติ คายนฺติยาป ลาเสนฺติ วาเทนฺติยาป
นจฺจนฺติ วาเทนฺติยาป คายนฺติ วาเทนฺติยาป วาเทนฺติ วาเทนฺติยาป
ลาเสนฺติ ลาเสนฺติยาป นจฺจนฺติ ลาเสนฺติยาป คายนฺติ
ลาเสนฺติยาป วาเทนฺติ ลาเสนฺติยาป ลาเสนฺติ อฏปเทป กีฬนฺติ
ทสปเทป กีฬนฺติ อากาเสป กีฬนฺติ ปริหารปเถป กีฬนฺติ สนฺติกายป
กีฬนฺติ ขลิกายป กีฬนฺติ ฆฏิกายป ๑ กีฬนฺติ สลากหตฺเถนป
กีฬนฺติ อกฺเขนป กีฬนฺติ ปงฺกจิเรนป ๒ กีฬนฺติ วงฺกเกนป กีฬนฺติ
โมกฺขจิกายป กีฬนฺติ จิงฺคุลเกนป กีฬนฺติ ปตฺตาฬฺหเกนป กีฬนฺติ
รถเกนป กีฬนฺติ ธนุเกนป กีฬนฺติ อกฺขริกายป กีฬนฺติ มเนสิกายป
กีฬนฺติ ยถาวชฺเชนป กีฬนฺติ หตฺถสิ ฺมิมฺป สิกขฺ นฺติ อสฺสสฺมิมฺป
สิกฺขนฺติ รถสมิมฺป สิกฺขนฺติ ธนุสฺมิมปฺ  สิกฺขนฺติ ถรุสฺมิมฺป สิกฺขนฺติ
หตฺถิสฺสป ปุรโต ธาวนฺติ อสฺสสฺสป ปุรโต ธาวนฺติ รถสฺสป
ปุรโต ธาวนฺติ ธาวนฺติป อาธาวนฺติป อุสฺเสเฬฺหนฺติป ๓
#๑ ยุ. ฆฏิเกนป ฯ ๒ ม. ยุ. ปงฺคจีเรนป ฯ ๓ ม. อุสฺเสเฬนฺติ ฯ
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อปฺโผเฏนฺติป ๑ นิพฺพุชฌ
ฺ นฺติป มุฏีหิป ยุชฺฌนฺติ รงฺคมชฺเฌป สงฺฆาฏึ
ปตฺถริตฺวา นจฺจนฺตึ ๒ เอว วเทนฺติ อิธ ภคินิ นจฺจสฺสูติ
นลาฏิกป เทนฺติ วิวิธป อนาจาร อาจรนฺติ ฯ
[๘๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ กาสีสุ วสฺส
วุตฺโถ สาวตฺถึ คจฺฉนฺโต ภควนฺต ทสฺสนาย เยน กิฏาคิริ
ตทวสริ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย กิฏาคิรึ ปณฺฑาย ปาวิสิ ปาสาทิเกน อภิกฺกนฺเตน
ปฏิกฺกนฺเตน อาโลกิเตน วิโลกิเตน สมฺมิฺชิเตน ปสาริเตน
โอกฺขิตฺตจกฺขุ อิริยาปถสมฺปนฺโน ฯ มนุสฺสา ต ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา
เอวมาหสุ กฺวาย อพลพโล วิย มนฺทมนฺโท วิย ภากุฏิกภากุฏิโก
วิย โก อิมสฺส อุปคตสฺส ปณฺฑกป ทสฺสติ อมฺหาก ปน อยฺยา
อสฺสชิปุนพฺพสุกา สณฺหา สขิลา สุขสมฺภาสา มิหิตปุพฺพงฺคมา
เอหิสฺวาคตวาทิโน อพฺภากุฏิกา อุตตฺ านมุขา ปุพฺพภาสิโน เตส โข
นาม ปณฺโฑ ทาตพฺโพติ ฯ อทฺทสา โข อฺตโร อุปาสโก ต ภิกฺขุ
กิฏาคิริสฺมึป ปณฺฑาย จรนฺต ทิสฺวาน เยน โส ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ต ภิกฺขุ อภิวาเทตฺวา เอตทโวจ อป ภนฺเต
ปณฺโฑ ลพฺภตีติ ฯ น โข อาวุโส ปณฺโฑ ลพฺภตีติ ฯ เอหิ
ภนฺเต ฆร คมิสฺสามาติ ฯ อถโข โส อุปาสโก ต ภิกฺขุ ฆร
เนตฺวา โภเชตฺวา เอตทโวจ กห ภนฺเต อยฺโย คมิสฺสตีติ ฯ
#๑ ยุ. อปฺโปเนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. นจฺจกึ ฯ
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สาวตฺถึ โข อห อาวุโส คมิสฺสามิ ภควนฺต ทสฺสนายาติ ฯ เตนหิ
ภนฺเต มม วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทาหิ เอวฺจ วเทหิ
ทุฏโ ภนฺเต กิฏาคิริสมฺ ึ อาวาโส อสฺสชิปุนพฺพสุกา นาม
กิฏาคิริสฺมึ อาวาสิกา อลชฺชิโน ปาปภิกฺขู เต เอวรูป อนาจาร
อาจรนฺติ มาลาวจฺฉ โรเปนฺติป โรปาเปนฺติป สิฺจนฺติป
สิฺจาเปนฺติป โอจินนฺติป โอจินาเปนฺติป คนฺเถนฺติป คนฺถาเปนฺติป
เอกโตวณฺฏิกมาล กโรนฺติป การาเปนฺติป อุภโตวณฺฏิกมาล
กโรนฺติป การาเปนฺติป มฺชริก กโรนฺติป การาเปนฺติป วิธุติก
กโรนฺติป การาเปนฺติป วฏสก กโรนฺติป การาเปนฺติป อาเวฬ
กโรนฺติป การาเปนฺติป อุรจฺฉท กโรนฺติป การาเปนฺติป เต
กุลิตฺถีน กุลธีตาน กุลกุมารีน กุลสุณฺหาน กุลทาสีน เอกโตวณฺฏิกมาล
หรนฺติป หราเปนฺติป อุภโตวณฺฏิกมาล หรนฺติป หราเปนฺติป
มฺชริก หรนฺติป หราเปนฺติป วิธตุ ิก หรนฺตปิ  หราเปนฺติป
วฏสก หรนฺติป หราเปนฺติป อาเวฬ หรนฺติป หราเปนฺติป
อุรจฺฉท หรนฺติป หราเปนฺติป เต กุลิตฺถีหิ กุลธีตาหิ
กุลกุมารีหิ กุลสุณฺหาหิ กุลทาสีหิ สทฺธึ เอกภาชเนป ภฺุชนฺติ
เอกถาลเกป ปวนฺติ เอกาสเนป นิสที นฺติ เอกมฺเจป ตุวฏเฏนฺติ
เอกตฺถรณาป ตุวฏเฏนฺติ เอกปาวุรณาป ตุวฏเฏนฺติ เอกตฺถรณปาวุรณาป ตุวฏเฏนฺติ วิกาเลป ภฺุชนฺติ มชฺชป ปวนฺติ
มาลาคนฺธวิเลปนป ธาเรนฺติ นจฺจนฺติป คายนฺติป วาเทนฺติป ลาเสนฺติป
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นจฺจนฺติยาป นจฺจนฺติ นจฺจนฺติยาป คายนฺติ นจฺจนฺติยาป วาเทนฺติ
นจฺจนฺติยาป ลาเสนฺติ คายนฺติยาป นจฺจนฺติ คายนฺติยาป คายนฺติ
คายนฺติยาป วาเทนฺติ คายนฺติยาป ลาเสนฺติ วาเทนฺติยาป นจฺจนฺติ
วาเทนฺติยาป คายนฺติ วาเทนฺติยาป วาเทนฺติ วาเทนฺติยาป ลาเสนฺติ
ลาเสนฺติยาป นจฺจนฺติ ลาเสนฺติยาป คายนฺติ ลาเสนฺติยาป วาทเนฺติ
ลาเสนฺติยาป ลาเสนฺติ อฏปเทป กีฬนฺติ ทสปเทป กีฬนฺติ
อากาเสป กีฬนฺติ ปริหารปเถป กีฬนฺติ สนฺติกายป กีฬนฺติ ขลิกายป
กีฬนฺติ ฆฏิกายป กีฬนฺติ สลากหตฺเถนป กีฬนฺติ อกฺเขนป กีฬนฺติ
ปงฺกจิเรนป กีฬนฺติ วงฺกเกนป กีฬนฺติ โมกฺขจิกายป กีฬนฺติ
จิงฺคุลเกนป กีฬนฺติ ปตฺตาฬฺหเกนป กีฬนฺติ รถเกนป กีฬนฺติ
ธนุเกนป กีฬนฺติ อกฺขริกายป กีฬนฺติ มเนสิกายป กีฬนฺติ
ยถาวชฺเชนป กีฬนฺติ หตฺถิสฺมึป สิกขฺ นฺติ อสฺสสฺมึป สิกฺขนฺติ รถสฺมปึ 
สิกฺขนฺติ ธนุสฺมึป สิกขฺ นฺติ ถรุสฺมปึ  สิกฺขนฺติ หตฺถิสฺสป ปุรโต
ธาวนฺติ อสฺสสฺสป ปุรโต ธาวนฺติ รถสฺสป ปุรโต ธาวนฺติ
ธาวนฺติป อาธาวนฺติป อุสฺเสเฬฺหนฺติป อปฺโผเฏนฺติป นิพฺพชุ ฺฌนฺติป
มุฏีหิป ยุชฌ
ฺ นฺติ รงฺคมชฺเฌป สงฺฆาฏึ ปตฺถริตวฺ า นจฺจนฺตึ เอว
วเทนฺติ อิธ ภคินิ นจฺจสฺสูติ นลาฏิกป เทนฺติ วิวิธป อนาจาร
อาจรนฺติ เยป เต ภนฺเต มนุสฺสา ปุพฺเพ สทฺธา อเหสุ ปสนฺนา
เตป เอตรหิ อสฺสทฺธา อปฺปสนฺนา ยานิป ตานิ สงฺฆสฺส ปุพฺเพ
ทานปถานิ ตานิป เอตรหิ อุปจฺฉินฺนานิ ริฺจนฺติ เปสลา
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ภิกฺขู นิวสนฺติ ปาปภิกขฺ ู สาธุ ภนฺเต ภควา กิฏาคิรึ ภิกฺขู
ปหิเณยฺย ยถาย กิฏาคิริสฺมึ อาวาโส สณฺเหยฺยาติ ฯ
เอวมาวุโสติ โข โส ภิกฺขุ ตสฺส อุปาสกสฺส ปฏิสฺสุณิตฺวา ๑
อุฏายาสนา เยน สาวตฺถี เตน ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน เยน สาวตฺถี [๒]
เชตวน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราโม เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
[๘๖] อาจิณฺณ โข ปเนต พุทฺธาน ภควนฺตาน อาคนฺตุเกหิ
ภิกฺขูหิ สทฺธึ ปฏิสมฺโมทิตุ ฯ อถโข ภควา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ
กจฺจิ ภิกฺขุ ขมนีย กจฺจิ ยาปนีย กจฺจิ อปฺปกิลมเถน อทฺธาน
อาคโต กุโต จ ตฺว ภิกฺขุ อาคจฺฉสีติ ฯ ขมนีย ภควา
ยาปนีย ภควา อปฺปกิลมเถน จาห ภนฺเต อทฺธาน อาคโต
อิธาห ภนฺเต กาสีสุ วสฺส วุตฺโถ สาวตฺถึ อาคจฺฉนฺโต ภควนฺต
ทสฺสนาย เยน กิฏาคิริ ตทวสรึ อถขฺวาห ภนฺเต ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย กิฏาคิรึ ปณฺฑาย ปาวิสึ อทฺทสา
โข ม ภนฺเต อฺตโร อุปาสโก กิฏาคิริสฺมึ ปณฺฑาย จรนฺต
ทิสฺวาน เยนาห เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ม อภิวาเทตฺวา
เอตทโวจ อป ภนฺเต ปณฺโฑ ลพฺภตีติ น โข อาวุโส
ปณฺโฑ ลพฺภตีติ เอหิ ภนฺเต ฆร คมิสฺสามาติ อถโข ภนฺเต
โส อุปาสโก ม ฆร เนตฺวา โภเชตฺวา เอตทโวจ กห ภนฺเต
อยฺโย คมิสสฺ ตีติ สาวตฺถึ โข อห อาวุโส คมิสฺสามิ ภควนฺต
#๑ ยุ. ปฏิสฺสตุ ฺวา ฯ ๒ ม. เยน ฯ
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ทสฺสนายาติ เตนหิ ภนฺเต มม วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา
วนฺทาหิ เอวฺจ วเทหิ ทุฏโ ภนฺเต กิฏาคิริสฺมึ อาวาโส
อสฺสชิปุนพฺพสุกา นาม กิฏาคิริสฺมึ อาวาสิกา อลชฺชโิ น ปาปภิกฺขู
เต เอวรูป อนาจาร อาจรนฺติ มาลาวจฺฉ โรเปนฺติป โรปาเปนฺติป ฯเปฯ
วิวิธป อนาจาร อาจรนฺติ เยป เต ภนฺเต มนุสฺสา ปุพฺเพ
สทฺธา อเหสุ ปสนฺนา เตป เอตรหิ อสฺสทฺธา อปฺปสนฺนา
ยานิป ตานิ สงฺฆสฺส ปุพฺเพ ทานปถานิ ตานิป เอตรหิ อุปจฺฉินฺนานิ
ริฺจนฺติ เปสลา ภิกฺขู นิวสนฺติ ปาปภิกฺขู สาธุ ภนฺเต
ภควา กิฏาคิรึ ภิกฺขู ปหิเณยฺย ยถาย กิฏาคิรสิ ฺมึ อาวาโส
สณฺเหยฺยาติ ตโต อห ภควา อาคจฺฉามีติ ฯ
[๘๗] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ
สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
อสฺสชิปุนพฺพสุกา นาม กิฏาคิริสฺมึ อาวาสิกา อลชฺชโิ น ปาปภิกฺขู
เต เอวรูป อนาจาร อาจรนฺติ มาลาวจฺฉ โรเปนฺติป
โรปาเปนฺติป ฯเปฯ วิวิธป อนาจาร อาจรนฺติ เยป เต มนุสสฺ า
ปุพฺเพ สทฺธา อเหสุ ปสนฺนา เตป เอตรหิ อสฺสทฺธา อปฺปสนฺนา
ยานิป ตานิ สงฺฆสฺส ปุพฺเพ ทานปถานิ ตานิป เอตรหิ
อุปจฺฉินฺนานิ ริฺจนฺติ เปสลา ภิกขฺ ู นิวสนฺติ ปาปภิกฺขูติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ๑ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก ภิกฺขเว เตส
โมฆปุริสาน ฯเปฯ ๒ กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา เอวรูป
#๑ ยุ. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๒ โป. ยุ. อนนุจฺฉวิก ฯเปฯ อกรณียนฺติ อิเม
#ปาา นตฺถิ ฯ
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อนาจาร อาจริสฺสนฺติ มาลาวจฺฉ โรเปสฺสนฺติป โรปาเปสฺสนฺติป
สิฺจิสฺสนฺติป สิฺจาเปสฺสนฺติป โอจินิสฺสนฺติป โอจินาเปสฺสนฺติป
คนฺถิสฺสนฺติป คนฺถาเปสฺสนฺติป เอกโตวณฺฏกิ มาล กริสฺสนฺติป
การาเปสฺสนฺติป อุภโตวณฺฏิกมาล กริสฺสนฺติป การาเปสฺสนฺติป
มฺชริก กริสฺสนฺติป การาเปสฺสนฺติป วิธุตกิ  กริสฺสนฺติป
การาเปสฺสนฺติป วฏสก กริสฺสนฺติป การาเปสฺสนฺติป อาเวฬ ๑
กริสฺสนฺติป การาเปสฺสนฺติป อุรจฺฉท กริสฺสนฺติป การาเปสฺสนฺติป
เต กุลิตฺถนี  กุลธีตาน กุลกุมารีน กุลสุณฺหาน กุลทาสีน
เอกโตวณฺฏิกมาล หริสสฺ นฺติป หราเปสฺสนฺติป อุภโตวณฺฏิกมาล
หริสฺสนฺติป หราเปสฺสนฺติป มฺชริก หริสฺสนฺติป หราเปสฺสนฺติป
วิธุติก หริสสฺ นฺติป หราเปสฺสนฺติป วฏสก หริสสฺ นฺติป หราเปสฺสนฺติป
อาเวฬ ๑ หริสฺสนฺติป หราเปสฺสนฺติป อุรจฺฉท หริสฺสนฺติป
หราเปสฺสนฺติป เต กุลิตฺถีหิ กุลธีตาหิ กุลกุมารีหิ กุลสุณฺหาหิ
กุลทาสีหิ สทฺธึ เอกภาชเนป ภฺุชิสสฺ นฺติ เอกถาลเกป ปวสิ ฺสนฺติ
เอกาสเนป นิสีทิสฺสนฺติ เอกมฺเจป ตุวฏเฏสฺสนฺติ เอกตฺถรณาป
ตุวฏเฏสฺสนฺติ เอกปาวุรณาป ๒ ตุวฏเฏสฺสนฺติ เอกตฺถรณปาวุรณาป ๒
ตุวฏเฏสฺสนฺติ วิกาเลป ภฺุชิสฺสนฺติ มชฺชป ปวิสฺสนฺติ มาลาคนฺธวิเลปนป ธาเรสฺสนฺติ นจฺจิสฺสนฺติป คายิสฺสนฺติป วาเทสฺสนฺติป
ลาเสสฺสนฺติป นจฺจนฺติยาป นจฺจิสฺสนฺติ นจฺจนฺติยาป คายิสฺสนฺติ
นจฺจนฺติยาป วาเทสฺสนฺติ นจฺจนฺติยาป ลาเสสฺสนฺติ คายนฺติยาป
#๑ โป. อาเวลิก ฯ ๒ โป. ...ปาปุรเณป ฯ
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นจฺจิสฺสนฺติ คายนฺติยาป คายิสฺสนฺติ คายนฺติยาป วาเทสฺสนฺติ คายนฺติยาป
ลาเสสฺสนฺติ วาเทนฺติยาป นจฺจิสฺสนฺติ วาเทนฺติยาป คายิสฺสนฺติ
วาเทนฺติยาป วาเทสฺสนฺติ วาเทนฺติยาป ลาเสสฺสนฺติ ลาเสนฺติยาป
นจฺจิสฺสนฺติ ลาเสนฺติยาป คายิสฺสนฺติ ลาเสนฺติยาป วาเทสฺสนฺติ
ลาเสนฺติยาป ลาเสสฺสนฺติ อฏปเทป กีฬิสฺสนฺติ ทสปเทป กีฬิสฺสนฺติ
อากาเสป กีฬิสฺสนฺติ ปริหารปเถป กีฬิสฺสนฺติ สนฺติกายป กีฬิสฺสนฺติ
ขลิกายป กีฬิสฺสนฺติ ฆฏิกายป กีฬสิ ฺสนฺติ สลากหตฺเถนป กีฬิสฺสนฺติ
อกฺเขนป กีฬิสฺสนฺติ ปงฺกจิเรนป กีฬิสฺสนฺติ วงฺกเกนป กีฬสิ ฺสนฺติ
โมกฺขจิกายป กีฬิสฺสนฺติ จิงฺคุลเกนป กีฬิสฺสนฺติ ปตฺตาฬฺหเกนป
กีฬิสฺสนฺติ รถเกนป กีฬิสฺสนฺติ ธนุเกนป กีฬสิ ฺสนฺติ อกฺขริกายป
กีฬิสฺสนฺติ มเนสิกายป กีฬิสฺสนฺติ ยถาวชฺเชนป กีฬิสฺสนฺติ หตฺถิสฺมิมฺป
สิกฺขิสฺสนฺติ อสฺสสฺมิมฺป สิกฺขิสฺสนฺติ รถสฺมมิ ฺป สิกฺขิสสฺ นฺติ
ธนุสฺมิมฺป สิกฺขิสฺสนฺติ ถรุสฺมิมฺป สิกฺขิสฺสนฺติ หตฺถิสฺสป ปุรโต
ธาวิสฺสนฺติ อสฺสสฺสป ปุรโต ธาวิสฺสนฺติ รถสฺสป ปุรโต ธาวิสฺสนฺติ
ธาวิสสฺ นฺติป อาธาวิสฺสนฺติป ๑ อุสฺเสเฬฺหสฺสนฺติป ๒ อปฺโผเฏสฺสนฺติป ๓
นิพฺพุชฺฌิสฺสนฺติป มุฏีหิป ยุชฺฌสิ ฺสนฺติ รงฺคมชฺเฌป สงฺฆาฏึ
ปตฺถริตฺวา นจฺจนฺตึ เอว วกฺขนฺติ ๔ อิธ ภคินิ นจฺจสฺสูติ นลาฏิกป
ทสฺสนฺติ ๕ วิวิธป อนาจาร อาจริสฺสนฺติ เยป ๖ เต มนุสฺสา ปุพฺเพ
สทฺธา อเหสุ ปสนฺนา เตป เอตรหิ อสฺสทฺธา อปฺปสนฺนา
#๑ โป. ธาวิสฺสนฺติ อาธาวิสฺสนฺติป วิธาวิสฺสนฺติป ฯ ม. ธาวิสฺสนฺติป
#อาธาวิสฺสนฺติป ฯ ๒ โป. ม. อุสฺเสเลสฺสนฺติป ฯ ๓ ยุ. อุสฺเสฬฺหสิ ฺสนฺติป
#อปฺโปิสฺสนฺติป ฯ ๔ โป. นจฺจิสฺสนฺติ เอว วเทสฺสนฺติ ฯ ๕ โป. ทสฺสิสฺสนฺติ ฯ
#๖ ม. ยุ. เยป เต ... ปาปภิกฺขูติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ยานิป ตานิ สงฺฆสฺส ปุพฺเพ ทานปถานิ ตานิป เอตรหิ
อุปจฺฉินฺนานิ ริฺจนฺติ เปสลา ภิกฺขู นิวสนฺติ ปาปภิกฺขู
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ
กถ กตฺวา สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเน อามนฺเตสิ คจฺฉถ ตุเมฺห
สารีปุตฺตา กิฏาคิรึ คนฺตฺวา อสฺสชิปุนพฺพสุกาน ภิกฺขูน กิฏาคิริสฺมา
ปพฺพาชนียกมฺม กโรถ ตุมฺหาก เอเต สทฺธิวิหาริโนติ ฯ กถ มย
ภนฺเต อสฺสชิปุนพฺพสุกาน ภิกฺขูน กิฏาคิริสฺมา ปพฺพาชนียกมฺม
กโรม จณฺฑา จ ๑ เต ภิกฺขู ผรุสาติ ฯ เตนหิ ตุเมฺห
สารีปุตฺตา พหุเกหิ ภิกขฺ ูหิ สทฺธึ คจฺฉถาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ
[๘๘] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว กาตพฺพ ฯ ปม อสฺสชิปุนพฺพสุกา
ภิกฺขู โจเทตพฺพา โจเทตฺวา สาเรตพฺพา สาเรตฺวา อาปตฺติ
อาโรเปตพฺพา อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน
สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิเม
อสฺสชิปุนพฺพสุกา ภิกขฺ ู กุลทูสกา ปาปสมาจารา อิเมส ปาปกา
สมาจารา ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ กุลานิ จ อิเมหิ ทุฏานิ
ทิสฺสนฺติ เจว สุยยฺ นฺติ จ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ
อสฺสชิปุนพฺพสุกาน ภิกฺขูน กิฏาคิริสฺมา ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย
นาสฺสชิปุนพฺพสุเกหิ ภิกขฺ ูหิ กิฏาคิรสิ ฺมึ วตฺถพฺพนฺติ ฯ เอสา ตฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. จสทฺโท น วิชชฺ ติ ฯ
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สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิเม อสฺสชิปุนพฺพสุกา ภิกฺขู กุลทูสกา
ปาปสมาจารา อิเมส ปาปกา สมาจารา ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ
จ กุลานิ จ อิเมหิ ทุฏานิ ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ ฯ สงฺโฆ
อสฺสชิปุนพฺพสุกาน ภิกฺขูน กิฏาคิริสฺมา ปพฺพาชนียกมฺม กโรติ
นาสฺสชิปุนพฺพสุเกหิ ภิกขฺ ูหิ กิฏาคิริสฺมึ วตฺถพฺพนฺติ ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อสฺสชิปุนพฺพสุกาน ภิกฺขูน กิฏาคิริสฺมา ปพฺพาชนียกมฺมสฺส
กรณ นาสฺสชิปุนพฺพสุเกหิ ภิกฺขูหิ กิฏาคิริสฺมึ วตฺถพฺพนฺติ โส
ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุตยิ มฺป เอตมตฺถ
วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิเม อสฺสชิปุนพฺพสุกา
ภิกฺขู กุลทูสกา ปาปสมาจารา อิเมส ปาปกา สมาจารา ทิสฺสนฺติ
เจว สุยฺยนฺติ จ กุลานิ จ อิเมหิ ทุฏานิ ทิสฺสนฺติ เจว
สุยฺยนฺติ จ ฯ สงฺโฆ อสฺสชิปุนพฺพสุกาน ภิกขฺ ูน กิฏาคิริสฺมา
ปพฺพาชนียกมฺม กโรติ นาสฺสชิปนุ พฺพสุเกหิ ภิกฺขูหิ กิฏาคิริสฺมึ
วตฺถพฺพนฺติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อสฺสชิปนุ พฺพสุกาน ภิกฺขูน
กิฏาคิริสฺมา ปพฺพาชนียกมฺมสฺส กรณ นาสฺสชิปุนพฺพสุเกหิ ภิกฺขูหิ
กิฏาคิริสฺมึ วตฺถพฺพนฺติ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส
ภาเสยฺย ฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อิเม อสฺสชิปุนพฺพสุกา ภิกฺขู กุลทูสกา ปาปสมาจารา
อิเมส ปาปกา สมาจารา ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ กุลานิ จ
อิเมหิ ทุฏานิ ทิสฺสนฺติ เจว สุยยฺ นฺติ จ ฯ สงฺโฆ
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อสฺสชิปุนพฺพสุกาน ภิกฺขูน กิฏาคิริสฺมา ปพฺพาชนียกมฺม กโรติ
นาสฺสชิปุนพฺพสุเกหิ ภิกขฺ ูหิ กิฏาคิริสฺมึ วตฺถพฺพนฺติ ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อสฺสชิปุนพฺพสุกาน ภิกฺขูน กิฏาคิริสฺมา ปพฺพาชนียกมฺมสฺส
กรณ นาสฺสชิปุนพฺพสุเกหิ ภิกฺขูหิ กิฏาคิริสฺมึ วตฺถพฺพนฺติ โส
ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ กต สงฺเฆน
อสฺสชิปุนพฺพสุกาน ภิกฺขูน กิฏาคิริสฺมา ปพฺพาชนียกมฺม
นาสฺสชิปุนพฺพสุเกหิ ภิกขฺ ูหิ กิฏาคิริสฺมึ วตฺถพฺพนฺติ ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๘๙] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อสมฺมุขา
กต โหติ อปฺปฏิปุจฺฉา กต โหติ อปฺปฏิฺาย กต โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๙๐] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อนาปตฺติยา
กต โหติ อเทสนาคามินิยา อาปตฺติยา กต โหติ เทสิตาย
อาปตฺติยา กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต
ปพฺพาชนียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๙๑] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อโจเทตฺวา
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กต โหติ อสาเรตฺวา กต โหติ อาปตฺตึ อนาโรเปตฺวา กต
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฯเปฯ
[๙๒] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม ฯเปฯ
อสมฺมุขา กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม ฯเปฯ
อปฺปฏิปุจฺฉา กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต
โหติ ฯเปฯ อปฺปฏิฺาย กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ
วคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ อนาปตฺติยา กต โหติ อธมฺเมน กต
โหติ วคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ อเทสนาคามินิยา อาปตฺติยา
กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
เทสิตาย อาปตฺติยา กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน
กต โหติ ฯเปฯ อโจเทตฺวา กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ
วคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ อสาเรตฺวา กต โหติ อธมฺเมน กต
โหติ วคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ อาปตฺตึ อนาโรเปตฺวา กต
โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
อธมฺมกมฺเม ทฺวาทสก นิฏิต ฯ
[๙๓] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ สมฺมุขา กต โหติ
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ปฏิปุจฺฉา กต โหติ ปฏิฺาย กต โหติ ฯเปฯ
[๙๔] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ อาปตฺติยา กต
โหติ เทสนาคามินิยา อาปตฺติยา กต โหติ อเทสิตาย อาปตฺติยา
กต โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๙๕] อปเรหิป ฯเปฯ โจเทตฺวา กต โหติ สาเรตฺวา กต
โหติ อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม ฯเปฯ
[๙๖] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ สมฺมุขา กต
โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว ฯเปฯ
[๙๗] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม
ฯเปฯ ปฏิปุจฺฉา กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ
สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต
ปพฺพาชนียกมฺม ฯเปฯ
[๙๘] อปเรหิป ฯเปฯ ปฏิฺาย กต โหติ ธมฺเมน กต
โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต
ปพฺพาชนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว ฯเปฯ
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[๙๙] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม
ฯเปฯ อาปตฺติยา กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ
สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต
ปพฺพาชนียกมฺม ฯเปฯ
[๑๐๐] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม
ฯเปฯ เทสนาคามินิยา อาปตฺติยา กต โหติ ธมฺเมน
กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ
สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม ฯเปฯ
[๑๐๑] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม
ฯเปฯ อเทสิตาย อาปตฺติยา กต โหติ ธมฺเมน กต
โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ
สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม ฯเปฯ
[๑๐๒] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม
ฯเปฯ โจเทตฺวา กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ
สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต
ปพฺพาชนียกมฺม ฯเปฯ
[๑๐๓] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปพฺพาชนียกมฺม ฯเปฯ สาเรตฺวา กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ
สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต
ปพฺพาชนียกมฺม ฯเปฯ
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[๑๐๔] อปเรหิป ฯเปฯ อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา กต โหติ ธมฺเมน
กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต
ปพฺพาชนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
ธมฺมกมฺเม ทฺวาทสก นิฏิต ฯ
[๑๐๕] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน
สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย ภณฺฑนการโก โหติ กลหการโก
วิวาทการโก ภสฺสการโก สงฺเฆ อธิกรณการโก พาโล โหติ อพฺยตฺโต
อาปตฺติพหุโล อนปทาโน คิหิสสฏโ วิหรติ อนนุโลมิเกหิ
คิหิสสคฺเคหิ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกขฺ ุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๑๐๖] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย อธิสีเล สีลวิปนฺโน
โหติ อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ อติทิฏิยา ทิฏิวิปนฺโน
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๑๐๗] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย พุทฺธสฺส อวณฺณ
ภาสติ ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ สงฺฆสฺส อวณฺณ ภาสติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย ฯ
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[๑๐๘] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย กายิเกน ทเวน
สมนฺนาคโต โหติ วาจสิเกน ทเวน สมนฺนาคโต โหติ กายิกวาจสิเกน
ทเวน สมนฺนาคโต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๑๐๙] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย กายิเกน อนาจาเรน
สมนฺนาคโต โหติ วาจสิเกน อนาจาเรน สมนฺนาคโต โหติ
กายิกวาจสิเกน อนาจาเรน สมนฺนาคโต โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว
ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม
กเรยฺย ฯ
[๑๑๐] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย กายิเกน อุปฆาติเกน
สมนฺนาคโต โหติ วาจสิเกน อุปฆาติเกน สมนฺนาคโต โหติ
กายิกวาจสิเกน อุปฆาติเกน สมนฺนาคโต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม
กเรยฺย ฯ
[๑๑๑] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย กายิเกน มิจฺฉาชีเวน
สมนฺนาคโต โหติ วาจสิเกน มิจฺฉาชีเวน สมนฺนาคโต โหติ
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กายิกวาจสิเกน มิจฺฉาชีเวน สมนฺนาคโต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม
กเรยฺย ฯ
[๑๑๒] ติณฺณ ภิกฺขเว ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม
กเรยฺย เอโก ภณฺฑนการโก โหติ กลหการโก วิวาทการโก
ภสฺสการโก สงฺเฆ อธิกรณการโก เอโก พาโล โหติ อพฺยตฺโต
อาปตฺติพหุโล อนปทาโน เอโก คิหิสสฏโ วิหรติ อนนุโลมิเกหิ
คิหิสสคฺเคหิ อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน
สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๑๑๓] อปเรสมฺป ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย เอโก อธิสีเล สีลวิปนฺโน โหติ เอโก
อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ เอโก อติทิฏิยา ทิฏิวิปนฺโน
โหติ อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกขฺ ูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๑๑๔] อปเรสมฺป ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย เอโก พุทฺธสฺส อวณฺณ ภาสติ เอโก
ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ เอโก สงฺฆสฺส อวณฺณ ภาสติ อิเมส
โข ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขนู  อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม
กเรยฺย ฯ
[๑๑๕] อปเรสมฺป ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
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ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย เอโก กายิเกน ทเวน สมนฺนาคโต
โหติ เอโก วาจสิเกน ทเวน สมนฺนาคโต โหติ เอโก
กายิกวาจสิเกน ทเวน สมนฺนาคโต โหติ อิเมส โข ภิกฺขเว
ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๑๑๖] อปเรสมฺป ภิกขฺ เว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย เอโก กายิเกน อนาจาเรน สมนฺนาคโต
โหติ เอโก วาจสิเกน อนาจาเรน สมนฺนาคโต โหติ เอโก
กายิกวาจสิเกน อนาจาเรน สมนฺนาคโต โหติ อิเมส โข ภิกขฺ เว
ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๑๑๗] อปเรสมฺป ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย เอโก กายิเกน อุปฆาติเกน สมนฺนาคโต
โหติ เอโก วาจสิเกน อุปฆาติเกน สมนฺนาคโต โหติ เอโก
กายิกวาจสิเกน อุปฆาติเกน สมนฺนาคโต โหติ อิเมส โข ภิกฺขเว
ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๑๑๘] อปเรสมฺป ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย เอโก กายิเกน มิจฺฉาชีเวน สมนฺนาคโต
โหติ เอโก วาจสิเกน มิจฺฉาชีเวน สมนฺนาคโต โหติ เอโก
กายิกวาจสิเกน มิจฺฉาชีเวน สมนฺนาคโต โหติ อิเมส โข ภิกฺขเว
ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย ฯ
อากงฺขมานจุทฺทสก นิฏิต ฯ
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[๑๑๙] ปพฺพาชนียกมฺมกเตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ
น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ น ภิกฺขุโนวาทกสมฺมติ สาทิตพฺพา
สมฺมเตนป ภิกฺขุนิโย น โอวทิตพฺพา ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน
ปพฺพาชนียกมฺม กต โหติ สา อาปตฺติ น อาปชฺชิตพฺพา อฺา
วา ตาทิสิกา ตโต วา ปาปฏตรา กมฺม น ครหิตพฺพ
กมฺมิกา น ครหิตพฺพา น ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อุโปสโถ
เปตพฺโพ น ปวารณา เปตพฺพา น สวจนีย กาตพฺพ น
อนุวาโท ปฏเปตพฺโพ น โอกาโส กาเรตพฺโพ น โจเทตพฺโพ
น สาเรตพฺโพ น ภิกฺขู ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชตพฺพนฺติ ฯ
ปพฺพาชนียกมฺเม อฏารสวตฺต นิฏิต ฯ
[๑๒๐] อถโข สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานปฺปมุโข ภิกฺขุสงฺโฆ กิฏาคิรึ
คนฺตฺวา อสฺสชิปุนพฺพสุกาน ภิกฺขูน กิฏาคิริสฺมา ปพฺพาชนียกมฺม
อกาสิ นาสฺสชิปุนพฺพสุเกหิ ภิกฺขูหิ กิฏาคิริสฺมึ วตฺถพฺพนฺติ ฯ
เต สงฺเฆน ปพฺพาชนียกมฺมกตา น สมฺมา วตฺตนฺติ น โลม ปาเตนฺติ
น เนตฺถาร วตฺตนฺติ ภิกฺขู น ขมาเปนฺติ อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺติ
ฉนฺทคามิตา โทสคามิตา โมหคามิตา ภยคามิตา ปาเปนฺติ
ปกฺกมนฺติป วิพฺภมนฺติป เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อสฺสชิปุนพฺพสุกา ภิกฺขู สงฺเฆน
ปพฺพาชนียกมฺมกตา น สมฺมา วตฺติสฺสนฺติ น โลม ปาเตสฺสนฺติ
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น เนตฺถาร วตฺติสฺสนฺติ ภิกฺขู น ขมาเปสฺสนฺติ อกฺโกสิสฺสนฺติ
ปริภาสิสฺสนฺติ ฉนฺทคามิตา โทสคามิตา โมหคามิตา ภยคามิตา
ปาเปสฺสนฺติ ปกฺกมิสฺสนฺติป วิพฺภมิสฺสนฺติปติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
[๑๒๑] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ
สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว อสฺสชิปุนพฺพสุกา
ภิกฺขู สงฺเฆน ปพฺพาชนียกมฺมกตา น สมฺมา วตฺตนฺติ น โลม
ปาเตนฺติ น เนตฺถาร วตฺตนฺติ ภิกฺขู น ขมาเปนฺติ อกฺโกสนฺติ
ปริภาสนฺติ ฉนฺทคามิตา โทสคามิตา โมหคามิตา ภยคามิตา ปาเปนฺติ
ปกฺกมนฺติป วิพฺภมนฺติปติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา
อนนุจฺฉวิก ภิกฺขเว เตส โมฆปุริสาน ฯเปฯ กถ หิ นาม เต
ภิกฺขเว โมฆปุริสา สงฺเฆน ปพฺพาชนียกมฺมกตา น สมฺมา วตฺติสฺสนฺติ
น โลม ปาเตสฺสนฺติ น เนตฺถาร วตฺติสฺสนฺติ ภิกฺขู น ขมาเปสฺสนฺติ
อกฺโกสิสฺสนฺติ ปริภาสิสฺสนฺติ ฉนฺทคามิตา โทสคามิตา โมหคามิตา
ภยคามิตา ปาเปสฺสนฺติ ปกฺกมิสฺสนฺติป วิพฺภมิสฺสนฺติป เนต
ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ
กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม
[๑] ปฏิปฺปสฺสมฺเภตุ ๒ ฯ
[๑๒๒] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ปพฺพาชนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ อุปสมฺปาเทติ นิสสฺ ย เทติ
#๑ นกาโร นฏโ ภเวยฺย ฯ ๒ โป ... สงฺเฆน ปพฺพาชนียกมฺม (น)
#ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
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สามเณร อุปฏาเปติ ภิกฺขุโนวาทกสมฺมตึ สาทิยติ สมฺมโตป
ภิกฺขุนิโย โอวทติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส
ภิกฺขุโน ปพฺพาชนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๑๒๓] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
ปพฺพาชนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน
ปพฺพาชนียกมฺม กต โหติ ต อาปตฺตึ อาปชฺชติ อฺ วา
ตาทิสิก ตโต วา ปาปฏตร กมฺม ครหติ กมฺมิเก
ครหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
ปพฺพาชนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๑๒๔] อฏหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ปพฺพาชนียกมฺม
น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อุโปสถ
เปติ ปวารณ เปติ สวจนีย กโรติ อนุวาท ปฏเปติ
โอกาส กาเรติ โจเทติ สาเรติ ภิกขฺ ู ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว อฏหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
ปพฺพาชนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
ปพฺพาชนียกมฺเม นปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพอฏารสก นิฏิต ฯ
[๑๒๕] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
ปพฺพาชนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ น อุปสมฺปาเทติ น นิสฺสย
เทติ น สามเณร อุปฏาเปติ น ภิกฺขุโนวาทกสมฺมตึ สาทิยติ
สมฺมโตป ภิกฺขุนิโย น โอวทติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปฺจหงฺเคหิ
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สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ปพฺพาชนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๑๒๖] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
ปพฺพาชนียกมฺม ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน
ปพฺพาชนียกมฺม กต โหติ ต อาปตฺตึ นาปชฺชติ อฺ วา
ตาทิสิก ตโต วา ปาปฏตร กมฺม น ครหติ กมฺมิเก น
ครหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
ปพฺพาชนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๑๒๗] อฏหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
ปพฺพาชนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ น ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อุโปสถ
เปติ น ปวารณ เปติ น สวจนีย กโรติ น อนุวาท
ปฏเปติ น โอกาส กาเรติ น โจเทติ น สาเรติ น
ภิกฺขู ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว อฏหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ปพฺพาชนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
ปพฺพาชนียกมฺเม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพอฏารสก นิฏิต ฯ
[๑๒๘] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ เตน
ภิกฺขเว ปพฺพาชนียกมฺมกเตน ภิกฺขนุ า สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกกฺ ุฏิก
นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต
สงฺเฆน ปพฺพาชนียกมฺมกโต สมฺมา วตฺตามิ โลม ปาเตมิ
เนตฺถาร วตฺตามิ ปพฺพาชนียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจามีติ ฯ
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ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา
ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สงฺเฆน ปพฺพาชนียกมฺมกโต สมฺมา วตฺตติ
โลม ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ ปพฺพาชนียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธึ
ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน
ปพฺพาชนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกขฺ ุ สงฺเฆน ปพฺพาชนียกมฺมกโต
สมฺมา วตฺตติ โลม ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ ปพฺพาชนียกมฺมสฺส
ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ปพฺพาชนียกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน
ปพฺพาชนียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธิ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป
เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม
ภิกฺขุ สงฺเฆน ปพฺพาชนียกมฺมกโต สมฺมา วตฺตติ โลม ปาเตติ
เนตฺถาร วตฺตติ ปพฺพาชนียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจติ ฯ
สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ปพฺพาชนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ปพฺพาชนียกมฺมสฺส
ปฏิปฺปสฺสทฺธิ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
ปฏิปฺปสฺสทฺธ ๑ สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ปพฺพาชนียกมฺม
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
#๑ โป. ปฏิปปฺ สฺสมฺภิต ฯ
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ปพฺพาชนียกมฺม ตติย นิฏิต ฯ
[๑๒๙] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา สุธมฺโม มจฺฉิกาสณฺเฑ
จิตฺตสฺส คหปติโน อาวาสิโก โหติ นวกมฺมโิ ก ธุวภตฺติโก ฯ
ยทา จิตฺโต คหปติ สงฺฆ วา คณ วา ปุคฺคล วา นิมนฺเตตุกาโม
โหติ [๑] น อายสฺมนฺต สุธมฺม อนปโลเกตฺวา สงฺฆ วา คณ
วา ปุคฺคล วา นิมนฺเตติ ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา
เถรา ภิกฺขู อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา จ มหาโมคฺคลฺลาโน
อายสฺมา จ มหากจฺจาโน อายสฺมา จ มหาโกฏิโก อายสฺมา
จ มหากปฺปโ น อายสฺมา จ มหาจุนฺโท อายสฺมา จ อนุรุทโฺ ธ
อายสฺมา จ เรวโต อายสฺมา จ อุปาลิ อายสฺมา จ อานนฺโท
อายสฺมา จ ราหุโล กาสีสุ จาริกฺจรมานา เยน มจฺฉิกาสณฺโฑ
ตทวสรุ ฯ
[๑๓๐] อสฺโสสิ โข จิตฺโต คหปติ เถรา กิร ภิกฺขู มจฺฉิกาสณฺฑ
อนุปฺปตฺตาติ ฯ อถโข จิตฺโต คหปติ เยน เถรา ภิกฺขู
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เถเร ภิกฺขู อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺน โข จิตฺต คหปตึ อายสฺมา สารีปุตฺโต
ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ
อถโข จิตฺโต คหปติ อายสฺมตา สารีปุตฺเตน ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺสิโต สมาทปโต สมุตฺเตชิโต สมฺปหสิโต เถเร ภิกฺขู
#๑ ม. ตทา ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 58

เอตทโวจ อธิวาเสนฺตุ เม ภนฺเต เถรา สฺวาตนาย อาคนฺตุกภตฺตนฺติ ฯ
อธิวาเสสุ โข เต ๑ เถรา ภิกฺขู ตุณฺหีภาเวน ฯ
[๑๓๑] อถโข จิตฺโต คหปติ เถราน ภิกฺขูน อธิวาสน วิทิตฺวา
อุฏายาสนา เถเร ภิกฺขู อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา เยนายสฺมา
สุธมฺโม เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต สุธมฺม
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิโต โข จิตฺโต คหปติ
อายสฺมนฺต สุธมฺม เอตทโวจ อธิวาเสตุ เม ภนฺเต อยฺโย
สุธมฺโม สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ เถเรหีติ ฯ อถโข อายสฺมา
สุธมฺโม ปุพเฺ พ ขฺวาย จิตฺโต คหปติ ยทา สงฺฆ วา คณ
วา ปุคฺคล วา นิมนฺเตตุกาโม น ม อนปโลเกตฺวา สงฺฆ วา
คณ วา ปุคฺคล วา นิมนฺเตติ โสทานิ ม อนปโลเกตฺวา
เถเร ภิกฺขู นิมนฺเตสิ ทุฏโทานาย จิตฺโต คหปติ อนเปกฺโข
วิรตฺตรูโป มยีติ จิตฺต คหปตึ เอตทโวจ อล คหปติ นาธิวาเสมีติ ฯ
ทุติยมฺป โข จิตฺโต คหปติ อายสฺมนฺต สุธมฺม เอตทโวจ
อธิวาเสตุ เม ภนฺเต อยฺโย สุธมฺโม สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ
เถเรหีติ ฯ อล คหปติ นาธิวาเสมีติ ฯ ตติยมฺป โข จิตฺโต
คหปติ อายสฺมนฺต สุธมฺม เอตทโวจ อธิวาเสตุ เม ภนฺเต
อยฺโย สุธมฺโม สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ เถเรหีติ ฯ อล คหปติ
นาธิวาเสมีติ ฯ อถโข จิตฺโต คหปติ กึ เม กริสฺสติ อยฺโย
#๑ ม. ยุ. เตสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
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สุธมฺโม อธิวาเสนฺโต วา อนธิวาเสนฺโต วาติ อายสฺมนฺต สุธมฺม
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๑๓๒] อถโข จิตฺโต คหปติ ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน เถราน
ภิกฺขูน ปณีต ขาทนีย โภชนีย ปฏิยาทาเปสิ ฯ อถโข อายสฺมา
สุธมฺโม ยนฺนูนาห จิตฺตสฺส คหปติโน เถราน ภิกฺขูน ปฏิยตฺต
ปสฺเสยฺยนฺติ ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน
จิตฺตสฺส คหปติโน นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต
อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข จิตฺโต คหปติ เยนายสฺมา สุธมฺโม
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต สุธมฺม อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ  โข จิตฺต คหปตึ อายสฺมา
สุธมฺโม เอตทโวจ ปหูต โข เต อิท คหปติ ขาทนีย โภชนีย
ปฏิยตฺต เอกา จ โข อิธ นตฺถิ ยทิท ติลสงฺคุฬิกาติ ฯ
พหุมฺหิ วต ภนฺเต [๑] พุทฺธวจเน วิชฺชมาเน อยฺเยน สุธมฺเมน
ยเทว กิฺจิ ภาสิต ยทิท ติลสงฺคุฬิกาติ ภูตปุพฺพ ภนฺเต
ทกฺขิณาปถกา วาณิชา ปุรตฺถิม ชนปท อคมสุ เต วาณิชา ๒
ตโต กุกฺกุฏึ อาเนสุ อถโข สา ภนฺเต กุกฺกุฏี กาเกน สทฺธึ
สวาส กปฺเปสิ สา โปตก ชเนสิ ยทา โข โส ภนฺเต
#๑ ม. ยุ. รตเน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ยุ. วาณิชฺชาย ฯ เต
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กุกฺกุฏโปตโก กากวสฺส วสฺสิตุกาโม โหติ กากากุกฺกุฏีติ ๑
วสฺสติ ยทา กุกกฺ ุฏวสฺส ๒ วสฺสิตุกาโม โหติ กุกฺกุฏีกากาติ ๓
วสฺสติ เอวเมว โข ภนฺเต พหุมฺหิ พุทฺธวจเน วิชฺชมาเน อยฺเยน
สุธมฺเมน ยเทว กิฺจิ ภาสิต ยทิท ติลสงฺคุฬิกาติ ฯ อกฺโกสสิ
ม ตฺว คหปติ ปริภาสสิ ม ตฺว คหปติ เอโส เต คหปติ
อาวาโส ตมฺหา อาวาสา ๔ ปกฺกมิสฺสามีติ ฯ นาห ภนฺเต อยฺย
สุธมฺม อกฺโกสามิ น ๕ ปริภาสามิ วสตุ โข ๖ ภนฺเต อยฺโย
สุธมฺโม มจฺฉิกาสณฺเฑ รมฺมณีเย อมฺพาฏกวเน ๗ อห อยฺยสฺส
สุธมฺมสฺส อุสฺสุกฺก กริสฺสามิ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ ารานนฺติ ฯ ทุติยมฺป โข อายสฺมา สุธมฺโม จิตฺต
คหปตึ เอตทโวจ อกฺโกสสิ ม ตฺว คหปติ ปริภาสสิ ม
ตฺว คหปติ เอโส เต คหปติ อาวาโส ตมฺหา อาวาสา
ปกฺกมิสฺสามีติ ฯ นาห ภนฺเต อยฺย สุธมฺม อกฺโกสามิ น ปริภาสามิ
วสตุ โข ภนฺเต อยฺโย สุธมฺโม มจฺฉิกาสณฺเฑ รมฺมณีเย
อมฺพาฏกวเน อห อยฺยสฺส สุธมฺมสฺส อุสฺสกุ ฺก กริสฺสามิ
#๑ ยุ. กุกฺกฏุ กาติ ฯ ม. กากกุกฺกุฏีติ ฯ ๒ ม. กุกฺกุฏวิ สฺส ฯ ๓ ยุ. กากาติ ฯ
#๔ ม. ยุ. ตมฺหา อาวาสาติ ทฺวย น ทิสสฺ ติ ฯ อิโต ปร สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
#๕ ม. ยุ. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖ ม. ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๗ ม. ยุ. รมฺมณีย อมฺพาฏกวน ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 61

จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ฯ ตติยมฺป โข
อายสฺมา สุธมฺโม จิตฺต คหปตึ เอตทโวจ อกฺโกสสิ ม ตฺว
คหปติ ปริภาสสิ ม ตฺว คหปติ เอโส เต คหปติ อาวาโส
ตมฺหา อาวาสา ปกฺกมิสสฺ ามีติ ฯ กห ภนฺเต อยฺโย สุธมฺโม
คมิสฺสตีติ ฯ สาวตฺถึ โข อห คหปติ คมิสฺสามิ ภควนฺต ทสฺสนายาติ ฯ
เตนหิ ภนฺเต ยฺจ อตฺตนา ภณิต ยฺจ มยา ภณิต ต
สพฺพ ภควโต อาโรเจหิ อนจฺฉริย โข ปเนต ภนฺเต ย
อยฺโย สุธมฺโม ปุนเทว มจฺฉิกาสณฺฑ ปจฺจาคจฺเฉยฺยาติ ฯ
[๑๓๓] อถโข อายสฺมา สุธมฺโม เสนาสน สสาเมตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย เยน สาวตฺถี เตน ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน เยน
สาวตฺถี [๑] เชตวน อนาถปณฺฑกสฺส อาราโม เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข อายสฺมา สุธมฺโม ยฺจ อตฺตนา
ภณิต ยฺจ จิตฺเตน คหปตินา ภณิต ต สพฺพ ภควโต
อาโรเจสิ ฯ
[๑๓๔] วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก โมฆปุริส อนนุโลมิก
อปฺปฏิรูป อสฺสามณก อกปฺปย อกรณีย กถ หิ นาม ตฺว
โมฆปุริส จิตฺต คหปตึ สทฺธึ ปสนฺน ทายก การก สงฺฆุปฏาก
หีเนน ขขเสสฺสสิ หีเนน วมฺเภสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน
#๑ ม. เยน ฯ
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วา ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ฯเปฯ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ สุธมฺมสฺส ภิกขฺ ุโน ปฏิสารณียกมฺม
กโรตุ จิตฺโต เต คหปติ ขมาเปตพฺโพ ๑ ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว กาตพฺพ ฯ ปม สุธมฺโม ภิกฺขุ โจเทตพฺโพ
โจเทตฺวา สาเรตพฺโพ สาเรตฺวา อาปตฺติ อาโรเปตพฺพา ๒ อาปตฺตึ
อาโรเปตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย สุธมฺโม ภิกฺขุ จิตฺต คหปตึ
สทฺธ ปสนฺน ทายก การก สงฺฆุปฏาก หีเนน ขขเสติ หีเนน
วมฺเภติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ สุธมฺมสฺส ภิกขฺ ุโน
ปฏิสารณียกมฺม กเรยฺย จิตฺโต เต คหปติ ขมาเปตพฺโพติ ฯ
เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย สุธมฺโม ภิกฺขุ
จิตฺต คหปตึ สทฺธ ปสนฺน ทายก การก สงฺฆุปฏาก หีเนน
ขขเสติ หีเนน วมฺเภติ ฯ สงฺโฆ สุธมฺมสฺส ภิกขฺ ุโน ปฏิสารณียกมฺม
กโรติ จิตฺโต เต คหปติ ขมาเปตพฺโพติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ
สุธมฺมสฺส ภิกฺขุโน ปฏิสารณียกมฺมสฺส กรณ จิตฺโต เต คหปติ
ขมาเปตพฺโพติ โส ตุณหฺ สฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย สุธมฺโม ภิกฺขุ จิตฺต คหปตึ
สทฺธ ปสนฺน ทายก การก สงฺฆุปฏาก หีเนน ขขเสติ หีเนน
วมฺเภติ ฯ สงฺโฆ สุธมฺมสฺส ภิกขฺ ุโน ปฏิสารณียกมฺม กโรติ
#๑ ม. ยุ. ขมาเปตพฺโพติ ฯ ๒ ม. ยุ. อาปตฺตึ อาโรเปตพฺโพ ฯ
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จิตฺโต เต คหปติ ขมาเปตพฺโพติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ สุธมฺมสฺส
ภิกฺขุโน ปฏิสารณียกมฺมสฺส กรณ จิตฺโต เต คหปติ ขมาเปตพฺโพติ
โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ กต
สงฺเฆน สุธมฺมสฺส ภิกขฺ ุโน ปฏิสารณียกมฺม จิตฺโต เต คหปติ
ขมาเปตพฺโพติ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต
ธารยามีติ ฯ
[๑๓๕] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อสมฺมุขา
กต โหติ อปฺปฏิปุจฺฉา กต โหติ อปฺปฏิฺาย กต โหติ
อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๓๖] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อนาปตฺติยา
กต โหติ อเทสนาคามินิยา อาปตฺติยา กต โหติ เทสิตาย
อาปตฺติยา กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต
ปฏิสารณียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ
ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๓๗] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อโจเทตฺวา
กต โหติ อสาเรตฺวา กต โหติ อาปตฺตึ อนาโรเปตฺวา กต
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โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๓๘] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อสมฺมุขา
กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ฯเปฯ
[๑๓๙] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อปฺปฏิปุจฺฉา
กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๔๐] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อปฺปฏิฺาย
กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๔๑] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อนาปตฺติยา
กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว
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โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๔๒] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อเทสนาคามินิยา
อาปตฺติยา กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน
กต โหติ อิเมหิ ฯเปฯ
[๑๔๓] อปเรหิป ฯเปฯ เทสิตาย อาปตฺติยา กต โหติ
อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว ฯเปฯ
[๑๔๔] อปเรหิป ภิกฺขเว ฯเปฯ อโจเทตฺวา กต โหติ
อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ
อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๔๕] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อสาเรตฺวา
กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๔๖] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว ฯเปฯ อาปตฺตึ อนาโรเปตฺวา กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ
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สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ
ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
ปฏิสารณียกมฺเม อธมฺมกมฺมทฺวาทสก นิฏิต ฯ
[๑๔๗] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ สมฺมุขา กต
โหติ ปฏิปจุ ฺฉา กต โหติ ปฏิฺาย กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๔๘] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ อาปตฺติยา กต
โหติ เทสนาคามินิยา อาปตฺติยา กต โหติ อเทสิตาย อาปตฺติยา
กต โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๔๙] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ โจเทตฺวา
กต โหติ สาเรตฺวา กต โหติ อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา กต
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ฯเปฯ
[๑๕๐] อปเรหิป ภิกขฺ เว ฯเปฯ สมฺมุขา กต โหติ ธมฺเมน
กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ
สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม ฯเปฯ
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[๑๕๑] อปเรหิป ภิกขฺ เว ฯเปฯ ปฏิปุจฺฉา กต โหติ ธมฺเมน
กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ ฯเปฯ
[๑๕๒] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ฯเปฯ ปฏิฺาย
กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ ฯเปฯ
[๑๕๓] อปเรหิป ภิกฺขเว ฯเปฯ อาปตฺติยา กต โหติ
ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฯเปฯ
[๑๕๔] อปเรหิป ภิกฺขเว ฯเปฯ เทสนาคามินิยา อาปตฺติยา
กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ ฯเปฯ
[๑๕๕] อปเรหิป ภิกฺขเว ฯเปฯ อเทสิตาย อาปตฺติยา กต
โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ฯเปฯ
[๑๕๖] อปเรหิป ภิกขฺ เว ฯเปฯ โจเทตฺวา กต โหติ ธมฺเมน
กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฯเปฯ
[๑๕๗] อปเรหิป ภิกขฺ เว ฯเปฯ สาเรตฺวา กต โหติ ธมฺเมน
กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ
สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ
สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๕๘] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ อาปตฺตึ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 68

อาโรเปตฺวา กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปฏิสารณียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
ปฏิสารณียกมฺเม ธมฺมกมฺมทฺวาทสก นิฏิต ฯ
[๑๕๙] ปฺจหงฺเคหิ ภิกฺขเว สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน
สงฺโฆ ปฏิสารณียกมฺม กเรยฺย คิหีน อลาภาย ปริสกฺกติ
คิหีน อนตฺถาย ปริสกฺกติ คิหีน อนาวาสาย ๑ ปริสกฺกติ คิหี
อกฺโกสติ ปริภาสติ คิหี คิหีหิ เภเทติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขโุ น อากงฺขมาโน สงฺโฆ
ปฏิสารณียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๑๖๐] อปเรหิป ภิกขฺ เว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปฏิสารณียกมฺม กเรยฺย คิหีน พุทฺธสฺส
อวณฺณ ภาสติ คิหีน ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ คิหีน สงฺฆสฺส
อวณฺณ ภาสติ คิหี หีเนน ขขเสติ คิหี ๒ หีเนน วมฺเภติ คิหีน
ธมฺมิก ปฏิสฺสว น สจฺจาเปติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปฺจหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปฏิสารณียกมฺม
กเรยฺย ฯ
[๑๖๑] ปฺจนฺน ภิกฺขเว ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปฏิสารณียกมฺม
กเรยฺย เอโก คิหีน อลาภาย ปริสกฺกติ เอโก
#๑ ยุ. อวาสาย ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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คิหีน อนตฺถาย ปริสกฺกติ เอโก คิหีน อนาวาสาย ปริสกฺกติ
เอโก คิหี อกฺโกสติ ปริภาสติ เอโก คิหี คิหีหิ เภเทติ
อิเมส โข ภิกฺขเว ปฺจนฺน ภิกขฺ ูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
ปฏิสารณียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๑๖๒] อปเรสป ภิกฺขเว ปฺจนฺน ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
ปฏิสารณียกมฺม กเรยฺย เอโก คิหนี  พุทฺธสฺส อวณฺณ ภาสติ
เอโก คิหีน ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ เอโก คิหีน สงฺฆสฺส
อวณฺณ ภาสติ เอโก คิหี หีเนน ขขเสติ คิหี หีเนน วมฺเภติ
เอโก คิหีน ธมฺมิก ปฏิสฺสว น สจฺจาเปติ อิเมส โข ภิกฺขเว
ปฺจนฺน ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปฏิสารณียกมฺม กเรยฺย ฯ
อากงฺขมานจตุปฺจก ๑ นิฏิต ฯ
[๑๖๓] ปฏิสารณียกมฺมกเตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย๔
ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ น ภิกฺขุโนวาทกสมฺมติ
สาทิตพฺพา สมฺมเตนป ภิกฺขุนิโย น โอวทิตพฺพา
ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน ปฏิสารณียกมฺม กต โหติ สา อาปตฺติ
น อาปชฺชิตพฺพา อฺา วา ตาทิสิกา ตโต วา ปาปฏตรา
กมฺม น ครหิตพฺพ กมฺมิกา น ครหิตพฺพา น ปกตตฺตสฺส
ภิกฺขุโน อุโปสโถ เปตพฺโพ น ปวารณา เปตพฺพา น
สวจนีย กาตพฺพ น อนุวาโท ปฏเปตพฺโพ น โอกาโส
#๑ ม. อากงฺขมานจตุกฺก ฯ
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กาเรตพฺโพ น โจเทตพฺโพ น สาเรตพฺโพ น ภิกฺขู ภิกฺขูหิ
สมฺปโยเชตพฺพนฺติ ฯ
ปฏิสารณียกมฺเม อฏารสวตฺต นิฏิต ฯ
[๑๖๔] อถ โข สงฺโฆ สุธมฺมสฺส ภิกฺขุโน ปฏิสารณียกมฺม
อกาสิ จิตฺโต เต คหปติ ขมาเปตพฺโพติ ฯ โส สงฺเฆน
ปฏิสารณียกมฺมกโต มจฺฉิกาสณฺฑ คนฺตฺวา มงฺกุภูโต นาสกฺขิ
จิตฺต คหปตึ ขมาเปตุ ฯ โส ๑ ปุนเทว สาวตฺถึ ปจฺจาคจฺฉิ ฯ
ภิกฺขู เอวมาหสุ ขมาปโต ตยา อาวุโส สุธมฺมจิตฺโต คหปตีติ ฯ
อิธาห อาวุโส มจฺฉิกาสณฺฑ คนฺตฺวา มงฺกุภูโต นาสกฺขึ จิตฺต
คหปตึ ขมาเปตุนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ๒ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ สุธมฺมสฺส ภิกขฺ ุโน อนุทูต เทตุ จิตฺต
คหปตึ ขมาเปตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺโพ ฯ ปม
ภิกฺขุ ยาจิตพฺโพ ยาจิตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ สุธมฺมสฺส ภิกฺขุโน อนุทูต ทเทยฺย
จิตฺต คหปตึ ขมาเปตุ ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ สงฺโฆ อินฺถนฺนาม ภิกฺขุ สุธมฺมสฺส ภิกฺขุโน อนุทูต
เทติ จิตฺต คหปตึ ขมาเปตุ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน สุธมฺมสฺส ภิกฺขโุ น อนุทูตสฺส ทาน จิตฺต คหปตึ ขมาเปตุ ฯ
#๑ ม. ยุ. โสติ น ทิสฺสติ ฯ ม. เตติ น ทิสฺสติ ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 71

โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทินฺโน สงฺเฆน
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สุธมฺมสฺส ภิกขฺ ุโน อนุทูโต จิตฺต คหปตึ
ขมาเปตุ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๑๖๕] เตน [๑] ภิกขฺ เว สุธมฺเมน ภิกฺขุนา อนุทูเตน ภิกฺขุนา
สทฺธึ มจฺฉิกาสณฺฑ คนฺตฺวา จิตฺโต คหปติ ขมาเปตพฺโพ ขม
คหปติ ปสาเทมิ ตนฺติ เอวฺเจ วุจฺจมาโน ขมติ อิจฺเจต
กุสล ฯ โน เจ ขมติ อนุทูเตน ภิกฺขุนา วตฺตพฺโพ ขม
คหปติ อิมสฺส ภิกฺขุโน ปสาเทติ ตนฺติ เอวฺเจ วุจฺจมาโน
ขมติ อิจฺเจต กุสล ฯ โน เจ ขมติ อนุทูเตน ภิกฺขุนา
วตฺตพฺโพ ขม คหปติ อิมสฺส ภิกฺขุโน อหนฺต ปสาเทมีติ
เอวฺเจ วุจฺจมาโน ขมติ อิจฺเจต กุสล ฯ โน เจ ขมติ
อนุทูเตน ภิกฺขุนา วตฺตพฺโพ ขม คหปติ อิมสฺส ภิกฺขุโน
สงฺฆสฺส วจเนนาติ เอวฺเจ วุจฺจมาโน ขมติ อิจฺเจต กุสล ฯ
โน เจ ขมติ อนุทูเตน ภิกฺขุนา สุธมฺม ภิกฺขุ ๒ จิตฺตสฺส คหปติโน
ทสฺสนุปจาร อวิชหาเปตฺวา สวนุปจาร อวิชหาเปตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค
การาเปตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทาเปตฺวา อฺชลึ ปคฺคณฺหาเปตฺวา
สา อาปตฺติ เทสาเปตพฺพาติ ๓ ฯ
[๑๖๖] อถ โข อายสฺมา สุธมฺโม อนุทูเตน ภิกฺขุนา สทฺธึ
มจฺฉิกาสณฺฑ คนฺตฺวา จิตฺต คหปตึ ขมาเปสิ ฯ โส สมฺมา
วตฺตติ โลม ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา เอว
#๑ ม. หิ ฯ ๒ ม. ยุ. สุธมฺโม ภิกฺขุ ฯ ๓ ม. ต อาปตฺตึ เทสาเปตพฺโพติ ฯ
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วเทติ อห อาวุโส สงฺเฆน ปฏิสารณียกมฺมกโต สมฺมา วตฺตามิ
โลม ปาเตมิ เนตฺถาร วตฺตามิ กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตนหิ
ภิกฺขเว สงฺโฆ สุธมฺมสฺส ภิกฺขุโน ปฏิสารณียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตุ ฯ
[๑๖๗] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ปฏิสารณียกมฺม
น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ อุปสมฺปาเทติ นิสสฺ ย เทติ
สามเณร อุปฏาเปติ ภิกฺขุโนวาทกสมฺมตึ สาทิยติ สมฺมโตป
ภิกฺขุนิโย โอวทติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส
ภิกฺขุโน ปฏิสารณียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๑๖๘] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
ปฏิสารณียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน
ปฏิสารณียกมฺม กต โหติ ต อาปตฺตึ อาปชฺชติ อฺ วา
ตาทิสิก ตโต วา ปาปฏตร กมฺม ครหติ กมฺมิเก ครหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
ปฏิสารณียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๑๖๙] อฏหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ปฏิสารณียกมฺม
น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อุโปสถ
เปติ ปวารณ เปติ สวจนีย กโรติ อนุวาท ปฏเปติ
โอกาส กาเรติ โจเทติ สาเรติ ภิกขฺ ู ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว อฏหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ปฏิสาร-
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ณียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
ปฏิสารณียกมฺเม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพอฏารสก นิฏิต ฯ
[๑๗๐] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคสฺส ภิกฺขุโน ปฏิสารณียกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ น อุปสมฺปาเทติ น นิสฺสย
เทติ น สามเณร อุปฏาเปติ น ภิกฺขุโนวาทกสมฺมตึ สาทิยติ
สมฺมโตป ภิกฺขุนิโย น โอวทติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปฺจหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ปฏิสารณียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๑๗๑] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
ปฏิสารณียกมฺม ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน
ปฏิสารณียกมฺม กต โหติ ต อาปตฺตึ น อาปชฺชติ อฺ
วา ตาทิสิก ตโต วา ปาปฏตร กมฺม น ครหติ กมฺมิเก
น ครหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
ปฏิสารณียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๑๗๒] อฏหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ปฏิสารณียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ น ปกตตฺตสฺส ภิกขฺ ุโน อุโปสถ
เปติ น ปวารณ เปติ น สวจนีย กโรติ น อนุวาท
ปฏเปติ น โอกาส กาเรติ น โจเทติ น สาเรติ น
ภิกฺขู ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว อฏหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ปฏิสารณียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
ปฏิสารณียกมฺเม ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพอฏารสก นิฏิต ฯ
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[๑๗๓] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ เตนหิ
ภิกฺขเว สุธมฺเมน ภิกฺขนุ า สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขนู  ปาเท วนฺทิตฺวา อุกกฺ ุฏิก นิสีทติ ฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต สงฺเฆน
ปฏิสารณียกมฺมกโต สมฺมา วตฺตามิ โลม ปาเตมิ เนตฺถาร
วตฺตามิ ปฏิสารณียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจามีติ ฯ ทุตยิ มฺป
ยาจิตพฺพา ฯ ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน
สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย สุธมฺโม
ภิกฺขุ สงฺเฆน ปฏิสารณียกมฺมกโต สมฺมา วตฺตติ โลม ปาเตติ
เนตฺถาร วตฺตติ ปฏิสารณียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจติ ฯ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ สุธมฺมสฺส ภิกขฺ ุโน ปฏิสารณียกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อย สุธมฺโม ภิกฺขุ สงฺเฆน ปฏิสารณียกมฺมกโต สมฺมา
วตฺตติ โลม ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ ปฏิสารณียกมฺมสฺส
ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจติ ฯ สงฺโฆ สุธมฺมสฺส ภิกขฺ ุโน ปฏิสารณียกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ สุธมฺมสฺส ภิกฺขุโน ปฏิสารณียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธิ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อย สุธมฺโม ภิกฺขุ สงฺเฆน ปฏิสารณียกมฺมกโต สมฺมา
วตฺตติ โลม ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ ปฏิสารณียกมฺมสฺส
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ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจติ ฯ สงฺโฆ สุธมฺมสฺส ภิกขฺ ุโน ปฏิสารณียกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ สุธมฺมสฺส ภิกฺขุโน ปฏิสารณียกมฺมสฺส
ปฏิปฺปสฺสทฺธิ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อย สุธมฺโม ภิกฺขุ สงฺเฆน ปฏิสารณียกมฺมกโต สมฺมา
วตฺตติ โลม ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ ปฏิสารณียกมฺมสฺส
ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจติ ฯ สงฺโฆ สุธมฺมสฺส ภิกขฺ ุโน ปฏิสารณียกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ สุธมฺมสฺส ภิกฺขโุ น
ปฏิสารณียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธิ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ ปฏิปฺปสฺสทฺธ สงฺเฆน สุธมฺมสฺส ภิกฺขุโน ปฏิสารณียกมฺม
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต
ธารยามีติ ฯk
ปฏิสารณียกมฺม จตุตฺถ นิฏิต ฯ
[๑๗๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา โกสมฺพิย วิหรติ โฆสิตาราเม ฯ
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา ฉนฺโน อาปตฺตึ อาปชฺชิตวฺ า
น อิจฺฉติ อาปตฺตึ ปสฺสิตุ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา
ฉนฺโน อาปตฺตึ อาปชฺชติ ฺวา น อิจฺฉิสฺสติ อาปตฺตึ ปสฺสิตุนฺติ ฯ
อถ โข เต ภิกขฺ ู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
[๑๗๕] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ
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สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว ฉนฺโน
ภิกฺขุ อาปตฺตึ อาปชฺชิตฺวา น อิจฺฉติ อาปตฺตึ ปสฺสิตุนฺติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก ฯเปฯ กถ หิ
นาม โส ภิกฺขเว โมฆปุริโส อาปตฺตึ อาปชฺชติ ฺวา น อิจฺฉิสฺสติ
อาปตฺตึ ปสฺสิตุ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
วิครหิตฺวา ฯเปฯ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ
ภิกฺขเว สงฺโฆ ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม
กโรตุ อสมฺโภค สงฺเฆน ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว กาตพฺพ ฯ
ปม ฉนฺโน ภิกฺขุ โจเทตพฺโพ โจเทตฺวา สาเรตพฺโพ สาเรตฺวา
อาปตฺติ อาโรเปตพฺพา อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา พฺยตฺเตน ภิกขฺ ุนา
ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
ฉนฺโน ภิกฺขุ อาปตฺตึ อาปชฺชิตฺวา น อิจฺฉติ อาปตฺตึ ปสฺสิตุ ฯ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา
อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย อสมฺโภค สงฺเฆน ฯ เอสา
ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย ฉนฺโน ภิกฺขุ อาปตฺตึ
อาปชฺชิตฺวา น อิจฺฉติ อาปตฺตึ ปสฺสิตุ ฯ สงฺโฆ ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม กโรติ อสมฺโภค สงฺเฆน ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมสฺส กรณ อสมฺโภค สงฺเฆน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ
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ตติยมฺป เอตมตฺถ ๑ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย ฉนฺโน
ภิกฺขุ อาปตฺตึ อาปชฺชิตฺวา น อิจฺฉติ อาปตฺตึ ปสฺสิตุ ฯ สงฺโฆ
ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม กโรติ
อสมฺโภค สงฺเฆน ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ ฉนฺนสฺส ภิกขฺ ุโน
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมมสฺส กรณ อสมฺโภค สงฺเฆน
โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ กต สงฺเฆน
ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม อสมฺโภค
สงฺเฆน ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณหฺ ี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
อาวาสปรมฺปรฺจ ภิกฺขเว สสถ ฉนฺโน ภิกฺขุ สงฺเฆน ๑ อาปตฺติยา
อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมกโต อสมฺโภค สงฺเฆนาติ ฯ
[๑๗๖] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต อาปตฺติยา อทสฺสเน
อุกฺเขปนียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ
อสมฺมุขา กต โหติ อปฺปฏิปุจฺฉา กต โหติ
อปฺปฏิฺาย กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ
สมนฺนาคต อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๗๗] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต อาปตฺติยา
อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ
ทุวูปสนฺตฺจ อนาปตฺติยา กต โหติ อเทสนาคามินิยา อาปตฺติยา
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ
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กต โหติ เทสิตาย อาปตฺติยา กต โหติ ฯเปฯ
[๑๗๘] อปเรหิป ฯเปฯ อโจเทตฺวา กต โหติ อสาเรตฺวา
กต โหติ อาปตฺตึ อนาโรเปตฺวา กต โหติ ฯเปฯ
[๑๗๙] อปเรหิป ฯเปฯ อสมฺมุขา กต โหติ อธมฺเมน
กต โหติ วคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
[๑๘๐] อปเรหิป ฯเปฯ อปฺปฏิปุจฺฉา กต โหติ อธมฺเมน
กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฯเปฯ
[๑๘๑] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ฯเปฯ อปฺปฏิฺาย
กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
[๑๘๒] อปเรหิป ฯเปฯ อนาปตฺติยา กต โหติ อธมฺเมน
กต โหติ วคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
[๑๘๓] อปเรหิป ฯเปฯ อเทสนาคามินิยา อาปตฺติยา กต
โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
[๑๘๔] อปเรหิป ฯเปฯ เทสิตาย อาปตฺติยา กต โหติ
อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
[๑๘๕] อปเรหิป ฯเปฯ อโจเทตฺวา กต โหติ อธมฺเมน
กต โหติ วคฺเคน กต โหติ ฯเปฯฎ
[๑๘๖] อปเรหิป ฯเปฯ อสาเรตฺวา กต โหติ อธมฺเมน
กต โหติ วคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
[๑๘๗] อปเรหิป ฯเปฯ อาปตฺตึ อนาโรเปตฺวา กต โหติ
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อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวปู สนฺตฺจ ฯ
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺเม อธมฺมกมฺมทฺวาทสก นิฏิต ฯ
[๑๘๘] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต อาปตฺติยา อทสฺสเน
อุกฺเขปนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวปู สนฺตฺจ
สมฺมุขา กต โหติ ปฏิปุจฺฉา กต โหติ ปฏิฺาย กต
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต อาปตฺติยา
อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ
สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๑๘๙] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต อาปตฺติยา
อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ
สุวูปสนฺตฺจ อาปตฺติยา กต โหติ เทสนาคามินิยา อาปตฺติยา
กต โหติ อเทสิตาย อาปตฺติยา กต โหติ ฯเปฯ
[๑๙๐] อปเรหิป ฯเปฯ โจเทตฺวา กต โหติ สาเรตฺวา
กต โหติ อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา กต โหติ ฯเปฯ
[๑๙๑] อปเรหิป ฯเปฯ สมฺมุขา กต โหติ ธมฺเมน กต
โหติ สมคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
[๑๙๒] อปเรหิป ฯเปฯ ปฏิปุจฉฺ า กต โหติ ธมฺเมน กต
โหติ สมคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
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[๑๙๓] อปเรหิป ฯเปฯ ปฏิฺาย กต โหติ ธมฺเมน
กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
[๑๙๔] อปเรหิป ฯเปฯ อาปตฺติยา กต โหติ ธมฺเมน กต
โหติ สมคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
[๑๙๕] อปเรหิป ฯเปฯ เทสนาคามินิยา อาปตฺติยา กต โหติ
ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
[๑๙๖] อปเรหิป ฯเปฯ อเทสิตาย อาปตฺติยา กต โหติ
ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
[๑๙๗] อปเรหิป ฯเปฯ โจเทตฺวา กต โหติ ธมฺเมน กต
โหติ สมคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
[๑๙๘] อปเรหิป ฯเปฯ สาเรตฺวา กต โหติ ธมฺเมน กต
โหติ สมคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
[๑๙๙] อปเรหิป ฯเปฯ อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา กต โหติ
ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺเม ธมฺมกมฺมทฺวาทสก นิฏิต ฯ
[๒๐๐] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน
สงฺโฆ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย ภณฺฑนการโก
โหติ กลหการโก วิวาทการโก ภสฺสการโก สงฺเฆ
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อธิกรณการโก พาโล โหติ อพฺยตฺโต อาปตฺติพหุโล อนปทาโน
คิหิสสฏโ วิหรติ อนนุโลมิเกหิ คิหิสสคฺเคหิ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ อาปตฺติยา
อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๒๐๑] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย
อธิสีเล สีลวิปนฺโน โหติ อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ
อติทิฏิยา ทิฏิวิปนฺโน โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ อาปตฺติยา อทสฺสเน
อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๒๐๒] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย
พุทฺธสฺส อวณฺณ ภาสติ ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ สงฺฆสฺส
อวณฺณ ภาสติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส
ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม
กเรยฺย ฯ
[๒๐๓] ติณฺณ ภิกฺขเว ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ อาปตฺติยา
อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย เอโก ภณฺฑนการโก โหติ ฯเปฯ
สงฺเฆ อธิกรณการโก เอโก พาโล โหติ อพฺยตฺโต
อาปตฺติพหุโล อนปทาโน เอโก คิหิสสฏโ วิหรติ อนนุโลมิเกหิ
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คิหิสสคฺเคหิ อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน
สงฺโฆ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๒๐๔] อปเรสมฺป ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย เอโก อธิสีเล
สีลวิปนฺโน โหติ เอโก อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ เอโก
อติทิฏิยา ทิฏิวิปนฺโน โหติ อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขูน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๒๐๕] อปเรสมฺป ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย เอโก พุทฺธสฺส
อวณฺณ ภาสติ เอโก ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ เอโก สงฺฆสฺส
อวณฺณ ภาสติ อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขนู  อากงฺขมาโน
สงฺโฆ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย ฯ
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺเม อากงฺขมานจฺฉกฺก นิฏิต ฯ
[๒๐๖] อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมกเตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา
สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ
น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ น ภิกฺขุโนวาทกสมฺมติ สาทิตพฺพา สมฺมเตนป ภิกฺขุนิโย น โอวทิตพฺพา
ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม
กต โหติ สา อาปตฺติ น อาปชฺชติ พฺพา อฺา วา ตาทิสิกา
ตโต วา ปาปฏตรา กมฺม น ครหิตพฺพ กมฺมิกา น
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ครหิตพฺพา น ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม
สามีจิกมฺม อาสนาภิหาโร เสยฺยาภิหาโร ปาโททก ปาทป
ปาทกถลิก ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ นหาเน ปฏิปริกมฺม สาทิตพฺพ
น ปกตตฺโต ภิกฺขุ สีลวิปตฺติยา อนุทฺธสิตพฺโพ น อาจารวิปตฺติยา
อนุทฺธสิตพฺโพ น ทิฏิวิปตฺติยา อนุทฺธสิตพฺโพ น อาชีววิปตฺติยา
อนุทฺธสิตพฺโพ น ภิกฺขู ภิกฺขูหิ เภเทตพฺพา ๑ น คิหิทฺธโช
ธาเรตพฺโพ น ติตฺถิยทฺธโช ธาเรตพฺโพ น ติตถฺ ิยา เสวิตพฺพา
ภิกฺขู เสวิตพฺพา ภิกฺขุสิกขฺ า สิกฺขิตพฺพา ๒ น ปกตตฺเตน ภิกฺขุนา
สทฺธึ เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน อนาวาเส
วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วา อนาวาเส วา วตฺถพฺพ
ปกตตฺต ภิกขฺ ุ ทิสฺวา อาสนา วุฏาตพฺพ น ปกตตฺโต ภิกขฺ ุ
อาสาเทตพฺโพ อนฺโต วา พหิ วา น ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน
อุโปสโถ เปตพฺโพ น ปวารณา เปตพฺพา น สวจนีย
กาตพฺพ น อนุวาโท ปฏเปตพฺโพ น โอกาโส กาเรตพฺโพ
น โจเทตพฺโพ น สาเรตพฺโพ น ภิกขฺ ู ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชตพฺพนฺติ ฯ
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺเม เตจตฺตาฬีสวตฺต นิฏ ิต ฯ
[๒๐๗] อถ โข สงฺโฆ ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน
อุกฺเขปนียกมฺม อกาสิ อสมฺโภค สงฺเฆน ฯ โส สงฺเฆน อาปตฺติยา
อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมกโต ตมฺหา อาวาสา อฺ อาวาส
อคมาสิ ตตฺถ ภิกฺขู เนว อภิวาเทสุ น ปจฺจุฏเสุ น อฺชลิกมฺม
#๑ โป. ม. ยุ. น ภิกฺขุ ภิกฺขหู ิ เภเทตพฺโพ ฯ ๒ ม. ยุ. ภิกฺขุสิกฺขาย
#สิกฺขิตพฺพ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 84

น สามีจิกมฺม อกสุ น สกฺกรึสุ น ครุกรึสุ ๑ น มาเนสุ น ปูเชสุ ฯ
โส ภิกฺขูหิ อสกฺกริยมาโน อครุกริยมาโน อมานิยมาโน อปูชิยมาโน
อสกฺการกโต ๒ ตมฺหาป อาวาสา อฺ อาวาส อคมาสิ ตตฺถป
ภิกฺขู เนว อภิวาเทสุ น ปจฺจุฏเสุ น อฺชลิกมฺม น สามีจิกมฺม
อกสุ น สกฺกรึสุ น ครุกรึสุ ๑ น มาเนสุ น ปูเชสุ ฯ โส ภิกขฺ ูหิ
อสกฺกริยมาโน อครุกริยมาโน อมานิยมาโน อปูชยิ มาโน อสกฺการกโต ๒
ตมฺหาป อาวาสา อฺ อาวาส อคมาสิ ตตฺถป ภิกฺขู
เนว อภิวาเทสุ น ปจฺจฏุ เสุ น อฺชลิกมฺม น สามีจิกมฺม อกสุ
น สกฺกรึสุ น ครุกรึสุ ๑ น มาเนสุ น ปูเชสุ ฯ โส ภิกฺขูหิ
อสกฺกริยมาโน อครุกริยมาโน อมานิยมาโน อปูชยิ มาโน อสกฺการกโต ๒
ปุนเทว โกสมฺพึ ปจฺจาคจฺฉิ โส สมฺมา วตฺตติ โลม
ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทติ อห
อาวุโส สงฺเฆน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมกโต สมฺมา
วตฺตามิ โลม ปาเตมิ เนตฺถาร วตฺตามิ กถนฺนุ โข มยา
ปฏิปชฺชิตพฺพพนฺติ ฯ เต ๓ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน
อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตุ ฯ
[๒๐๘] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา
อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ อุปสมฺปาเทติ
#๑ ม. ครร. กรึสุ ฯ อิโต ปร สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ ๒ ม. ยุ. อสกฺการปกโต ฯ อิโต
#ปรสพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ ๓ โป. ม. ยุ. เตติ น ทิสฺสติ ฯ
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นิสฺสย เทติ สามเณร อุปฏาเปติ ภิกฺขุโนวาทกสมฺมตึ สาทิยติ
สมฺมโตป ภิกฺขุนิโย โอวทติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม น
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๒๐๙] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ ยาย
อาปตฺติยา สงฺเฆน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม กต โหติ
ต อาปตฺตึ อาปชฺชติ อฺ วา ตาทิสิก ตโต วา ปาปฏตร
กมฺม ครหติ กมฺมิเก ครหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม น
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๒๑๐] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ
ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม
อาสนาภิหาร สาทิยติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม น
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๒๑๑] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ
ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน เสยฺยาภิหาร ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก
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ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ นหาเน ปฏิปริกมฺม สาทิยติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน
อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๒๑๒] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ ปกตตฺต
ภิกฺขุ สีลวิปตฺติยา อนุทฺธเสติ อาจารวิปตฺติยา อนุทฺธเสติ ทิฏิวิปตฺติยา
อนุทฺธเสติ อาชีววิปตฺติยา อนุทฺธเสติ ภิกฺขู ๑ ภิกฺขูหิ
เภเทติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๒๑๓] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ คิหิทฺธช
ธาเรติ ติตฺถยิ ทฺธช ธาเรติ ติตฺถิเย เสวติ ภิกฺขู น เสวติ
ภิกฺขุสิกฺขาย น สิกฺขติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม น
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๒๑๔] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ
ปกตตฺเตน ภิกฺขุนา สทฺธึ เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วสติ เอกจฺฉนฺเน
อนาวาเส วสติ เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วา อนาวาเส วา วสติ
ปกตตฺต ภิกฺขุ ทิสฺวา อาสนา น วุฏาติ ปกตตฺต ภิกฺขุ
#๑ ม. ยุ. ภิกขฺ ุ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อาสาเทติ อนฺโต วา พหิ วา อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม น
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๒๑๕] อฏหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา
อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน
อุโปสก เปติ ปวารณ เปติ สวจนีย กโรติ อนุวาท
ปฏเปติ โอกาส กาเรติ โจเทติ สาเรติ ภิกขฺ ู ภิกฺขูหิ
สมฺปโยเชติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว อฏหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺเม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพเตจตฺตาฬีสก
นิฏิต ฯ
[๒๑๖] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา
อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ น อุปสมฺปาเทติ
น นิสฺสย เทติ น สามเณร อุปฏาเปติ น ภิกฺขุโนวาทกสมฺมตึ
สาทิยติ สมฺมโตป ภิกฺขุนิโย น โอวทติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขโุ น อาปตฺติยา อทสฺสเน
อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๒๑๗] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ยาย
อาปตฺติยา สงฺเฆน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม กต โหติ
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ต อาปตฺตึ น อาปชฺชติ อฺ วา ตาทิสิก ตโต วา ปาปฏตร
กมฺม น ครหติ กมฺมเิ ก น ครหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขโุ น อาปตฺติยา อทสฺสเน
อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๒๑๘] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ น
ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม
อาสนาภิหาร สาทิยติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๒๑๙] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ น
ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน เสยฺยาภิหาร ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก
ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ นหาเน ปฏิปริกมฺม สาทิยติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน
อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๒๒๐] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ น ปกตตฺต
ภิกฺขุ สีลวิปตฺติยา อนุทฺธเสติ น อาจารวิปตฺติยา อนุทฺธเสติ
น ทิฏิวิปตฺติยา อนุทฺธเสติ น อาชีววิปตฺติยา อนุทฺธเสติ น
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ภิกฺขู ภิกฺขูหิ เภเทติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๒๒๑] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ น คิหิทฺธช
ธาเรติ น ติตฺถิยทฺธช ธาเรติ น ติตฺถิเย เสวติ ภิกฺขู เสวติ
ภิกฺขุสิกฺขาย สิกฺขติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๒๒๒] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ น
ปกตตฺเตน ภิกฺขุนา สทฺธึ เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วสติ น เอกจฺฉนฺเน
อนาวาเส วสติ น เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วา อนาวาเส วา วสติ
ปกตตฺต ภิกฺขุ ทิสฺวา อาสนา วุฏาติ น ปกตตฺต ภิกฺขุ
อาสาเทติ อนฺโต วา พหิ วา อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๒๒๓] อฏหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา
อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ น ปกตตฺตสฺส
ภิกฺขุโน อุโปสถ เปติ น ปวารณ เปติ น สวจนีย กโรติ
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น อนุวาท ปฏเปติ น โอกาส กาเรติ น โจเทติ น
สาเรติ น ภิกฺขู ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
อฏหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน
อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺเม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพเตจตฺตาฬีสก
นิฏิต ฯ
[๒๒๔] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ เตน
ภิกฺขเว ฉนฺเนน ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขนู  ปาเท วนฺทิตฺวา อุกกฺ ุฏิก นิสีทติ ฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต สงฺเฆน
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมกโต สมฺมา วตฺตามิ โลม ปาเตมิ
เนตฺถาร วตฺตามิ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมสฺส ปฏิปปฺ สฺสทฺธึ
ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน
ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อย ฉนฺโน ภิกฺขุ สงฺเฆน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมกโต
สมฺมา วตฺตติ โลม ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ อาปตฺติยา อทสฺสเน
อุกฺเขปนียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ ฉนฺนสฺส ภิกฺขโุ น อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อย ฉนฺโน ภิกฺขุ สงฺเฆน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมกโต
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สมฺมา วตฺตติ โลม ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ อาปตฺติยา อทสฺสเน
อุกฺเขปนียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจติ ฯ สงฺโฆ ฉนฺนสฺส
ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธิ โส ตุณหฺ สฺส ยสฺส นกฺขมติ โส
ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ
วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย ฉนฺโน ภิกฺขุ สงฺเฆน
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมกโต สมฺมา วตฺตติ โลม
ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมสฺส
ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจติ ฯ สงฺโฆ ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา
อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ ยสฺสายสฺมโต ขมติ
ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมสฺส ปฏิป-ฺ
ปสฺสทฺธิ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
ปฏิปฺปสฺสทฺธ สงฺเฆน ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อทสฺสเน
อุกฺเขปนียกมฺม ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต
ธารยามีติ ฯ
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺม ปฺจม นิฏ ิต ๑ ฯ
[๒๒๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา โกสมฺพิย วิหรติ โฆสิตาราเม ฯ
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา ฉนฺโน อาปตฺตึ
อาปชฺชิตฺวา น อิจฺฉติ อาปตฺตึ ปฏิกาตุ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
#๑ ม. ยุ. นิฏ ิต ปฺจม.

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 92

ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา
ฉนฺโน อาปตฺตึ อาปชฺชติ ฺวา น อิจฺฉิสฺสติ อาปตฺตึ ปฏิกาตุนฺติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ
นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ
สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฉนฺโน ภิกฺขุ อาปตฺตึ อาปชฺชิตฺวา น อิจฺฉติ
อาปตฺตึ ปฏิกาตุนฺติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา
อนนุจฺฉวิก ฯเปฯ อกรณีย กถ หิ นาม โส ภิกฺขเว โมฆปุริโส
อาปตฺตึ อาปชฺชิตฺวา น อิจฺฉิสฺสติ อาปตฺตึ ปฏิกาตุ เนต
ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ฯเปฯ ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ ฉนฺนสฺส็
ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม กโรตุ อสมฺโภค
สงฺเฆน ฯ
[๒๒๖] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว กาตพฺพ ฯ ปม ฉนฺโน ภิกฺขุ
โจเทตพฺโพ โจเทตฺวา สาเรตพฺโพ สาเรตฺวา อาปตฺติ
อาโรเปตพฺพา อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย ฉนฺโน ภิกฺขุ
อาปตฺตึ อาปชฺชิตฺวา น อิจฺฉติ อาปตฺตึ ปฏิกาตุ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกลฺล สงฺโฆ ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย อสมฺโภค สงฺเฆน ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อย ฉนฺโน ภิกฺขุ อาปตฺตึ อาปชฺชิตฺวา น อิจฺฉติ
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อาปตฺตึ ปฏิกาตุ ฯ สงฺโฆ ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม กโรติ อสมฺโภค สงฺเฆน ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺมสฺส
กรณ อสมฺโภค สงฺเฆน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส
ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ
วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย ฉนฺโน ภิกฺขุ อาปตฺตึ
อาปชฺชิตฺวา น อิจฺฉติ อาปตฺตึ ปฏิกาตุ ฯ สงฺโฆ ฉนฺนสฺส
ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม กโรติ อสมฺโภค
สงฺเฆน ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ ฉนฺนสฺส ภิกขฺ ุโน อาปตฺติยา
อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺมสฺส กรณ อสมฺโภค สงฺเฆน โส
ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ กต สงฺเฆน ฉนฺนสฺส
ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกเฺ ขปนียกมฺม อสมฺโภค สงฺเฆน
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ อาวาสปรมฺปรฺจ
ภิกฺขเว สสถ ฉนฺโน ภิกฺขุ สงฺเฆน ๑ อาปตฺติยา
อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺมกโต อสมฺโภค สงฺเฆนาติ ฯ
[๒๒๗] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต อาปตฺติยา
อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ
ทุวูปสนฺตฺจ อสมฺมุขา กต โหติ อปฺปฏิปุจฉฺ า กต โหติ
อปฺปฏิฺาย กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ
อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๒๒๘] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต อาปตฺติยา๘
อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ
ทุวูปสนฺตฺจ อนาปตฺติยา กต โหติ อเทสนาคามินิยา อาปตฺติยา
กต โหติ เทสิตาย อาปตฺติยา กต โหติ ฯเปฯ
[๒๒๙] อปเรหิป ฯเปฯ อโจเทตฺวา กต โหติ อสาเรตฺวา
กต โหติ อาปตฺตึ อนาโรเปตฺวา กต โหติ ฯเปฯ
[๒๓๐] อปเรหิป ฯเปฯ อสมฺมุขา กต โหติ อธมฺเมน กต
โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ ฯเปฯ
[๒๓๑] อปเรหิป ฯเปฯ อปฺปฏิปุจฺฉา กต โหติ อธมฺเมน
กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ ฯเปฯ
[๒๓๒] อปเรหิป ฯเปฯ อปฺปฏิฺาย กต โหติ อธมฺเมน กต
โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ ฯเปฯ
[๒๓๓] อปเรหิป ฯเปฯ อนาปตฺติยา กต โหติ อธมฺเมน
กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ ฯเปฯ
[๒๓๔] อปเรหิป ฯเปฯ อเทสนาคามินิยา อาปตฺติยา กต โหติ
อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
[๒๓๕] อปเรหิป ฯเปฯ เทสิตาย อาปตฺติยา กต โหติ
อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
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[๒๓๖] อปเรหิป ฯเปฯ อโจเทตฺวา กต โหติ อธมฺเมน
กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ ฯเปฯ
[๒๓๗] อปเรหิป ฯเปฯ อสาเรตฺวา กต โหติ อธมฺเมน
กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ ฯเปฯ
[๒๓๘] อปเรหิป ฯเปฯ อาปตฺตึ อนาโรเปตฺวา กต โหติ
อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวปู สนฺตฺจ ฯ
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺเม อธมฺมกมฺมทฺวาทสกนิฏิต ฯ
[๒๓๙] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม
อุกฺเขปนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวปู สนฺตฺจ
สมฺมุขา กต โหติ ปฏิปุจฺฉา กต โหติ ปฏิฺาย กต โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม
อุกฺเขปนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๒๔๐] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต อาปตฺติยา
อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ
สุวูปสนฺตฺจ อาปตฺติยา กต โหติ เทสนาคามินิยา อาปตฺติยา
กต โหติ อเทสิตาย อาปตฺติยา กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
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[๒๔๑] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต อาปตฺติยา
อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจฒ
สุวูปสนฺตฺจ โจเทตฺวา กต โหติ สาเรตฺวา กต โหติ
อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา กต โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ
สมนฺนาคต อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๒๔๒] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม
อุกฺเขปนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวปู สนฺตฺจ
สมฺมุขา กต โหติ ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต อาปตฺติยา
อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ
สุวูปสนฺตฺจ ฯเปฯ
[๒๔๓] อปเรหิป ฯเปฯ ปฏิปุจฉฺ า กต โหติ ธมฺเมน กต
โหติ สมคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
[๒๔๔] อปเรหิป ฯเปฯ ปฏิฺาย กต โหติ ธมฺเมน
กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ ฯเปฯ
[๒๔๕] อปเรหิ ฯเปฯ อาปตฺติยา กต โหติ ธมฺเมน กต
โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ ฯเปฯ
[๒๔๖] อปเรหิ ฯเปฯ เทสนาคามินิยา อาปตฺติยา กต โหติ
ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
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[๒๔๗] อปเรหิป ฯเปฯ อเทสิตาย อาปตฺติยา กต โหติ
ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
[๒๔๘] อปเรหิป ฯเปฯ โจเทตฺวา กต โหติ ธมฺเมน กต
โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ ฯเปฯ
[๒๔๙] อปเรหิป ฯเปฯ สาเรตฺวา กต โหติ ธมฺเมน กต
โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ ฯเปฯ
[๒๕๐] อปเรหิป ฯเปฯ อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา กต โหติ
ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺเม ธมฺมกมฺมทฺวาทสก นิฏิต ฯ
[๒๕๑] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน
สงฺโฆ อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย ภณฺฑนการโก
โหติ กลหการโก วิวาทการโก ภสฺสการโก สงฺเฆ
อธิกรณการโก พาโล โหติ อพฺยตฺโต อาปตฺติพหุโล อนปทาโน
คิหิสสฏโ วิหรติ อนนุโลมิเกหิ คิหิสสคฺเคหิ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๒๕๒] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม
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กเรยฺย อธิสีเล สีลวิปนฺโน โหติ อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน
โหติ อติทฏิ ิยา ทิฏิวิปนฺโน โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ อาปตฺติยา
อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๒๕๓] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม
กเรยฺย พุทธฺ สฺส อวณฺณ ภาสติ ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ
สงฺฆสฺส อวณฺณ ภาสติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส
ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม
กเรยฺย ฯ
[๒๕๔] ติณฺณ ภิกฺขเว ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ อาปตฺติยา
อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย เอโก ภณฺฑนการโก
โหติ กลหการโก วิวาทการโก ภสฺสการโก สงฺเฆ อธิกรณการโก
เอโก พาโล โหติ อพฺยตฺโต อาปตฺติพหุโล อนปทาโน เอโก
คิหิสสฏโ วิหรติ อนนุโลมิเกหิ คิหิสสคฺเคหิ อิเมส โข ภิกฺขเว
ติณฺณ ภิกฺขนู  อากงฺขมาโน สงฺโฆ อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม
อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๒๕๕] อปเรสป ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย เอโก อธิสีเล
สีลวิปนฺโน โหติ เอโก อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ
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เอโก อติทฏิ ิยา ทิฏิวิปนฺโน โหติ อิเมส โข ภิกฺขเว
ติณฺณ ภิกฺขนู  อากงฺขมาโน สงฺโฆ อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม
อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๒๕๖] อปเรสป ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย เอโก พุทฺธสฺส
อวณฺณ ภาสติ เอโก ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ เอโก สงฺฆสฺส
อวณฺณ ภาสติ อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขนู  อากงฺขมาโน
สงฺโฆ อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๒๕๗] อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺมกเตน ภิกขฺ เว
ภิกฺขุนา สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา น
อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร
อุปฏาเปตพฺโพ น ภิกขฺ ุโนวาทกสมฺมติ สาทิตพฺพา สมฺมเตนป ภิกฺขุนิโย
น โอวทิตพฺพา ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม
อุกฺเขปนียกมฺม กต โหติ สา อาปตฺติ น อาปชฺชิตพฺพา
อฺา วา ตาทิสิกา ตโต วา ปาปฏตรา กมฺม น
ครหิตพฺพ กมฺมิกา น ครหิตพฺพา น ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน
อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม อาสนาภิหาโร
เสยฺยาภิหาโร ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ
นหาเน ปฏ ิปริกมฺม สาทิตพฺพ น ปกตตฺโต ภิกฺขุ สีลวิปตฺติยา
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อนุทฺธเสตพฺโพ น อาจารวิปตฺติยา อนุทฺธเสตพฺโพ น ทิฏิวิปตฺติยา
อนุทฺธเสตพฺโพ น อาชีววิปตฺติยา อนุทฺธเสตพฺโพ
น ภิกฺขู ภิกฺขูหิ เภเทตพฺพา น คิหิทฺธโช ธาเรตพฺโพ น
ติตฺถิยทฺธโช ธาเรตพฺโพ น ติตฺถิยา เสวิตพฺพา ภิกฺขู เสวิตพฺพา
ภิกฺขุสิกฺขา สิกฺขิตพฺพา น ปกตตฺเตน ภิกฺขุนา สทฺธึ เอกจฺฉนฺเน
อาวาเส วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน อนาวาเส วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน
อาวาเส วา อนาวาเส วา วตฺถพฺพ ปกตตฺต ภิกขฺ ุ ทิสฺวา
อาสนา วุฏ าตพฺพ น ปกตตฺโต ภิกฺขุ อาสาเทตพฺโพ อนฺโต
วา พหิ วา น ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อุโปสโถ เปตพฺโพ
น ปวารณา เปตพฺพา น สวจนีย กาตพฺพ น อนุวาโท
ปฏเปตพฺโพ น โอกาโส กาเรตพฺโพ น โจเทตพฺโพ น
สาเรตพฺโพ น ภิกฺขู ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชตพฺพนฺติ ฯ
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺเม เตจตฺตาฬีสวตฺต นิฏิต ฯ
[๒๕๘] อถโข สงฺโฆ ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม
อุกฺเขปนียกมฺม อกาสิ อสมฺโภค สงฺเฆน ฯ โส สงฺเฆน
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺมกโต ตมฺหา อาวาสา อฺ
อาวาส อคมาสิ ฯ ตตฺถ ภิกฺขู เนว อภิวาเทสุ น ปจฺจุฏเสุ
น อฺชลิกมฺม น สามีจิกมฺม อกสุ น สกฺกรึสุ น ครุกรึสุ
น มาเนสุ น ปูเชสุ ฯ โส ภิกฺขูหิ อสกฺกริยมาโน อครุกริยมาโน
อมานิยมาโน อปูชิยมาโน อสกฺการกโต ตมฺหาป อาวาสา อฺ
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อาวาส อคมาสิ ฯ ตตฺถป ภิกฺขู เนว อภิวาเทสุ น ปจฺจุฏเสุ
น อฺชลิกมฺม น สามีจิกมฺม อกสุ น สกฺกรึสุ น ครุกรึสุ น
มาเนสุ น ปูเชสุ ฯ โส ภิกฺขูหิ อสกฺกริยมาโน อครุกริยมาโน7
อมานิยมาโน อปูชิยมาโน อสกฺการกโต ตมฺหาป อาวาสา อฺ
อาวาส อคมาสิ ฯ ตตฺถป ภิกฺขู เนว อภิวาเทสุ น ปจฺจุฏเสุ
น อฺชลิกมฺม น สามีจิกมฺม อกสุ น สกฺกรึสุ น ครุกรึสุ น
มาเนสุ น ปูเชสุ ฯ โส ภิกฺขูหิ อสกฺกริยมาโน อครุกริยมาโน
อมานิยมาโน อปูชิยมาโน อสกฺการกโต ปุนเทว โกสมฺพึ ปจฺจาคจฺฉิ ฯ
โส สมฺมา วตฺตติ โลม ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ ภิกฺขู
อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทติ อห อาวุโส สงฺเฆน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม
อุกฺเขปนียกมฺมกโต สมฺมา วตฺตามิ โลม ปาเตมิ เนตฺถาร
วตฺตามิ กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโตu
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ ฉนฺนสฺส ภิกฺขโุ น
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตุ ฯ
[๒๕๙] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา
อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ อุปสมฺปาเทติ
นิสฺสย เทติ สามเณร อุปฏาเปติ ภิกฺขุโนวาทกสมฺมตึ
สาทิยติ สมฺมโตป ภิกฺขุนิโย โอวทติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขโุ น อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม
อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
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[๒๖๐] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ
ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม
กต โหติ ต อาปตฺตึ อาปชฺชติ อฺ วา ตาทิสิก ตโต
วา ปาปฏตร กมฺม ครหติ กมฺมิเก ครหติ ฯเปฯ
[๒๖๑] อปเรหิป ฯเปฯ ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อภิวาทน
ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม อาสนาภิหาร สาทิยติ ฯเปฯ
[๒๖๒] อปเรหิป ฯเปฯ ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน เสยฺยาภิหาร
ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ นหาเน
ปฏิปริกมฺม สาทิยติ ฯเปฯ
[๒๖๓] อปเรหิป ฯเปฯ ปกตตฺต ภิกฺขุ สีลวิปตฺติยา อนุทฺธเสติ
อาจารวิปตฺติยา อนุทฺธเสติ ทิฏิวิปตฺติยา อนุทฺธเสติ อาชีววิปตฺติยา
อนุทฺธเสติ ภิกฺขู ภิกฺขูหิ เภเทติ ฯเปฯ
[๒๖๔] อปเรหิป ฯเปฯ คิหิทฺธช ธาเรติ ติตถฺ ิยทฺธช ธาเรติ
ติตฺถิเย เสวติ น ภิกฺขู เสวติ ภิกฺขุสิกฺขาย น สิกฺขติ ฯเปฯ
[๒๖๕] อปเรหิป ฯเปฯ ปกตฺตเตน ภิกฺขุนา สทฺธึ เอกจฺฉนฺเน
อาวาเส วสติ เอกจฺฉนฺเน อนาวาเส วสติ เอกจฺฉนฺเน อาวาเส
วา อนาวาเส วา วสติ ปกตตฺต ภิกฺขุ ทิสฺวา อาสนา น
วุฏาติ ปกตตฺต ภิกฺขุ อาสาเทติ อนฺโต วา พหิ วา อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกขฺ ุโน อาปตฺติยา
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อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๒๖๖] อฏหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา
อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ปกตตฺตสฺส
ภิกฺขุโน อุโปสถ เปติ ปวารณ เปติ สวจนีย กโรติ
อนุวาท ปฏเปติ โอกาส กาเรติ โจเทติ สาเรติ ภิกฺขู
ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว อฏหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม
น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺเม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพเตจตฺตาฬีสก นิฏิต ฯ
[๒๖๗] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ น
อุปสมฺปาเทติ น นิสฺสย เทติ น สามเณร อุปฏาเปติ น
ภิกฺขุโนวาทกสมฺมตึ สาทิยติ สมฺมโตป ภิกฺขุนิโย น โอวทติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม
อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๒๖๘] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ ยาย
อาปตฺติยา สงฺเฆน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม กต
โหติ ต อาปตฺตึ นาปชฺชติ อฺ วา ตาทิสิก ตโต วา
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ปาปฏตร กมฺม น ครหติ กมฺมิเก น ครหติ ฯเปฯ
[๒๖๙] อปเรหิป ฯเปฯ น ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อภิวาทน
ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม อาสนาภิหาร สาทิยติ ฯเปฯ
[๒๗๐] อปเรหิป ฯเปฯ น ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน เสยฺยาภิหาร
ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ นหาเน
ปฏิปริกมฺม สาทิยติ ฯเปฯ
[๒๗๑] อปเรหิป ฯเปฯ น ปกตตฺต ภิกฺขุ สีลวิปตฺติยา
อนุทฺธเสติ น อาจารวิปตฺติยา อนุทฺธเสติ น ทิฏิวิปตฺติยา
อนุทฺธเสติ น อาชีววิปตฺติยา อนุทธฺ เสติ น ภิกฺขู ภิกฺขูหิ
เภเทติ ฯเปฯ
[๒๗๒] อปเรหิป ฯเปฯ น คิหิทฺธช ธาเรติ น ติตฺถิยทฺธช
ธาเรติ น ติตฺถิเย เสวติ ภิกฺขู เสวติ ภิกฺขสุ ิกฺขาย
สิกฺขติ ฯเปฯ
[๒๗๓] อปเรหิป ฯเปฯ น ปกตตฺเตน ภิกฺขุนา สทฺธึ เอกจฺฉนฺเน
อาวาเส วสติ น เอกจฺฉนฺเน อนาวาเส วสติ น
เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วา อนาวาเส วา วสติ ปกตตฺต ภิกฺขุ
ทิสฺวา อาสนา วุฏาติ น ปกตตฺต ภิกฺขุ อาสาเทติ อนฺโต วา
พหิ วา อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๒๗๔] อฏหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
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อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ น
ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อุโปสถ เปติ น ปวารณ เปติ น
สวจนีย กโรติ น อนุวาท ปฏเปติ น โอกาส กาเรติ น
โจเทติ น สาเรติ น ภิกฺขู ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว อฏหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม
อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺเม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพเตจตฺตาฬีสก
นิฏิต ฯ
[๒๗๕] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ ฯ เตน [๑]
ภิกฺขเว ฉนฺเนน ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขนู  ปาเท วนฺทิตฺวา อุกกฺ ุฏิก นิสีทติ ฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต สงฺเฆน
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺมกโต สมฺมา วตฺตามิ โลม
ปาเตมิ เนตฺถาร วตฺตามิ อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺมสฺส
ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ ตติยมฺป
ยาจิตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย ฉนฺโน ภิกฺขุ สงฺเฆน อาปตฺติยา
อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺมกโต สมฺมา วตฺตติ โลม ปาเตติ
เนตฺถาร วตฺตติ อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกเฺ ขปนียกมฺมสฺส
ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ ฉนฺนสฺส
#๑ ม. หิ ฯ
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ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺย ฯ
เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
ฉนฺโน ภิกฺขุ สงฺเฆน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺมกโต
สมฺมา วตฺตติ โลม ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม
อุกฺเขปนียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจติ ฯ สงฺโฆ ฉนฺนสฺส
ภิกฺขุโน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ ฉนฺนสฺส ภิกขฺ ุโน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม
อุกฺเขปนียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธิ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป
เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย ฉนฺโน
ภิกฺขุ สงฺเฆน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺมกโต สมฺมา
วตฺตติ โลม ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม
อุกฺเขปนียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจติ ฯ สงฺโฆ ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปปฺ สฺสมฺเภติ ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ ฉนฺนสฺส ภิกขฺ ุโน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม
อุกฺเขปนียกมฺมสฺส ปฏิปปฺ สฺสทฺธิ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส
ภาเสยฺย ฯ ปฏิปฺปสฺสทฺธ สงฺเฆน ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติยา
อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ
เอวเมต ธารยามีติ ฯ
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺม ฉฏ นิฏ ิต ๑ ฯ
#๑ ม. ยุ. นิฏ ิต ฉฏ ฯ
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[๒๗๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อริฏสฺส
นาม ภิกฺขุโน คนฺธพาธิปุพฺพสฺส ๑ เอวรูป ปาปก ทิฏิคต อุปฺปนฺน
โหติ ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม
อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต
อนฺตรายายาติ ฯ อสฺโสสุ โข สมฺพหุลา ภิกฺขู อริฏสฺส กิร นาม
ภิกฺขุโน คนฺธพาธิปุพฺพสฺส เอวรูป ปาปก ทิฏิคต อุปปฺ นฺน
ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา
ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู เยน อริฏโ ภิกฺขุ คนฺธพาธิปุพฺโพ ๒ เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา อริฏ ภิกฺขุ คนฺธพาธิปุพฺพ เอตทโวจุ
สจฺจ กิร เต อาวุโส อริฏ เอวรูป ปาปก ทิฏิคต อุปฺปนฺน
ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม
อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตตฺ า ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล
อนฺตรายายาติ ฯ เอว พฺยา โข อห อาวุโส ภควตา ธมฺม เทสิต
อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา
เต ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ มา อาวุโส อริฏ
เอว อวจ มา ภควนฺต อพฺภาจิกฺขิ น หิ สาธุ ภควโต
#๑ ม. ยุ. คทฺธพาธิปุพฺพสฺส ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ยุ. คทฺธพาธิปุพฺโพ ฯ
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อพฺภกฺขาน น หิ ภควา เอว วเทยฺย อเนกปริยาเยน อาวุโส
อริฏ อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา อลฺจ ปน เต
ปฏิเสวโต อนฺตรายาย อปฺปสฺสาทา กามา วุตฺตา ภควตา
พหุทุกฺขา พหูปายาสา ๑ อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโย อฏิกงฺกลูปมา4
กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ
ภิยฺโย มสเปสูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ ติณุกฺกูปมา
กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ ๒ องฺคารกาสูปมา กามา วุตฺตา
ภควตา ฯเปฯ สุปนกูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ ยาจิตกูปมา
กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ รุกฺขผลูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ
อสิสูนูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ สตฺติสูลูปมา
กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ สปฺปสิรปู มา กามา วุตฺตา ภควตา
พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโยติ ฯ เอวป โข
อริฏโ ภิกขฺ ุ คนฺธพาธิปุพฺโพ เตหิ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน ตเถว ต
ปาปก ทิฏิคต ถามสา ปรามสฺส ๔ อภินิวิสฺส โวหรติ เอว
พฺยา โข อห อาวุโส ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา
เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล
อนฺตรายายาติ ฯ ยโต จ ๕ โข เต ภิกฺขู นาสกฺขึสุ อริฏ ภิกฺขุ
คนฺธพาธิปุพฺพ เอตสฺมา ปาปกา ทิฏ ิคตา วิเวเจตุ ฯ อถโข
เต ภิกฺขู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
#๑ ม. พหุปายาสา ฯ ๒ ม. อิโต ปร สตฺต เปยฺยาลา นตฺถิ ฯ ๓ ม. ปรามาสา ฯ
#๔ ยุ. จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
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[๒๗๗] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา อริฏ ภิกฺขุ คนฺธพาธิปุพฺพ ปฏิปุจฺฉิ
สจฺจ กิร เต อริฏ เอวรูป ปาปก ทิฏิคต อุปฺปนฺน ตถาห
ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา
วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ เอว
พฺยา โข อห ภนฺเต ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา
เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล
อนฺตรายายาติ ฯ กสฺส นุ โข นาม ตฺว โมฆปุรสิ มยา เอว
ธมฺม เทสิต อาชานาสิ นนุ มยา โมฆปุริส อเนกปริยาเยน
อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา อลฺจ ปน เต ปฏิเสวโต อนฺตรายาย
อปฺปสฺสาทา กามา วุตฺตา มยา พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว
เอตฺถ ภิยฺโย อฏิกงฺกลูปมา กามา วุตฺตา มยา พหุทุกฺขา
พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโย มสเปสูปมา กามา วุตฺตา
มยา ฯเปฯ ติณุกฺกูปมา กามา วุตฺตา มยา ฯเปฯ องฺคารกาสูปมา
กามา วุตฺตา มยา ฯเปฯ สุปนกูปมา กามา วุตฺตา มยา ฯเปฯ
ยาจิตกูปมา กามา วุตฺตา มยา ฯเปฯ รุกฺขผลูปมา กามา วุตฺตา มยา
ฯเปฯ อสิสนู ูปมา กามา วุตฺตา มยา ฯเปฯ สตฺติสูลูปมา กามา
วุตฺตา มยา ฯเปฯ สปฺปสิรูปมา กามา วุตฺตา มยา พหุทุกขฺ า
พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโย อถ จ ปน ตฺว โมฆปุรสิ
อตฺตนา ทุคฺคหิเตน ทิฏิคเตน ๒ อเมฺห เจว อพฺภาจิกฺขสิ อตฺตานฺจ
#๑ ม. อิโต ปร สตฺตเปยฺยาลา นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ขณสิ พหฺุจ อปฺุ ปสวสิ ต หิ เต โมฆปุริส ภวิสฺสติ
ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขาย เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ฯเปฯ ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ อริฏสฺส
ภิกฺขุโน คนฺธพาธิปุพฺพสฺส ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสสฺ คฺเค
อุกฺเขปนียกมฺม กโรตุ อสมฺโภค สงฺเฆน ฯ
[๒๗๘] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว กาตพฺพ ปม อริฏโ ภิกขฺ ุ
คนฺธพาธิปุพฺโพ ๑ โจเทตพฺโพ โจเทตฺวา สาเรตพฺโพ สาเรตฺวา
อาปตฺติ อาโรเปตพฺพา ๒ อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา
ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อริฏสฺส ภิกฺขุโน คนฺธพาธิปุพฺพสฺส เอวรูป ปาปก ทิฏิคต
อุปฺปนฺน ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม
อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตตฺ า ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล
อนฺตรายายาติ ฯ โส ต ทิฏึ นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ อริฏ สฺส ภิกฺขุโน คนฺธพาธิปุพฺพสฺส ปาปกาย ทิฏิยา
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย อสมฺโภค สงฺเฆน ฯ เอสา
ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อริฏ สฺส ภิกฺขุโน คนฺธพาธิปุพฺพสฺส
เอวรูป ปาปก ทิฏิคต อุปฺปนฺน ตถาห ภควตา
ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา
ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ โส ต ทิฏึ
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. อาปตฺตึ อาโรเปตพฺโพ ฯ ยุ. อาปตฺตึ โรเปตพฺโพ ฯ
#สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ สงฺโฆ อริฏสฺส ภิกฺขุโน คนฺธพาธิปุพฺพสฺส
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม กโรติ อสมฺโภค
สงฺเฆน ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อริฏสฺส ภิกฺขโุ น คนฺธพาธิปุพฺพสฺส
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺมสฺส กรณ อสมฺโภค
สงฺเฆน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อริฏสฺส ภิกฺขุโน คนฺธพาธิปุพฺพสฺส
เอวรูป ปาปก ทิฏิคต อุปฺปนฺน ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต
อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต
ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ โส ต ทิฏึ นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ
สงฺโฆ อริฏ สฺส ภิกฺขุโน คนฺธพาธิปุพฺพสฺส ปาปกาย ทิฏิยา
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม กโรติ อสมฺโภค สงฺเฆน ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อริฏสฺส ภิกฺขุโน คนฺธพาธิปุพฺพสฺส ปาปกาย
ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺมสฺส กรณ อสมฺโภค สงฺเฆน
โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ กต สงฺเฆน
อริฏสฺส ภิกฺขุโน คนฺธพาธิปุพฺพสฺส ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิส-ฺ
สคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม อสมฺโภค สงฺเฆน ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา
ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ อาวาสปรมฺปรฺจ ภิกฺขเว สสถ
อริฏโ ภิกขฺ ุ คนฺธพาธิปุพฺโพ สงฺเฆน ๑ ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏิ#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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นิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺมกโต อสมฺโภค สงฺเฆนาติ ฯ
[๒๗๙] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต ปาปกาย ทิฏิยา
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว ๑ โหติ อวินยกมฺมฺจ
ทุวูปสนฺตฺจ อสมฺมุขา กต โหติ อปฺปฏิปุจฺฉา กต
โหติ อปฺปฏิฺาย กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ
สมนฺนาคต ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว ๑ โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๒๘๐] อปเรหิป ฯเปฯ อนาปตฺติยา กต โหติ อเทสนาคามินิยา
อาปตฺติยา กต โหติ เทสิตาย อาปตฺติยา กต
โหติ ฯเปฯ
[๒๘๑] อปเรหิป ฯเปฯ อโจเทตฺวา กต โหติ อสาเรตฺวา
กต โหติ อาปตฺตึ อนาโรเปตฺวา กต โหติ ฯเปฯ
[๒๘๒] อปเรหิป ฯเปฯ อสมฺมุขา กต โหติ อธมฺเมน
กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ
สมนฺนาคต ฯเปฯ
[๒๘๓] อปเรหิป ฯเปฯ อปฺปฏิปุจฺฉา กต โหติ อธมฺเมน
กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ
สมนฺนาคต ฯเปฯ
[๒๘๔] อปเรหิป ฯเปฯ อปฺปฏิฺาย กต โหติ อธมฺเมน
กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ
#๑ ม. เอวสทฺโท นตฺถิ ฯ
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สมนฺนาคต ฯเปฯ
[๒๘๕] อปเรหิป ฯเปฯ อนาปตฺติยา กต โหติ อธมฺเมน
กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ
สมนฺนาคต ฯเปฯ
[๒๘๖] อปเรหิป ฯเปฯ อเทสนาคามินิยา อาปตฺติยา กต
โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
[๒๘๗] อปเรหิป ฯเปฯ เทสิตาย อาปตฺติยา กต โหติ
อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหงฺเคหิ ฯเปฯ
[๒๘๘] อปเรหิป ฯเปฯ อโจเทตฺวา กต โหติ อธมฺเมน
กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ
สมนฺนาคต ฯเปฯ
[๒๘๙] อปเรหิป ฯเปฯ อสาเรตฺวา กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ
วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ฯเปฯ
[๒๙๐] อปเรหิป ฯเปฯ อาปตฺตึ อนาโรเปตฺวา กต โหติ
อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินสิ ฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺเม อธมฺมกมฺมทฺวาทสก นิฏิต ฯ
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[๒๙๑] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต ปาปกาย ทิฏิยา
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ
สุวูปสนฺตฺจ สมฺมุขา กต โหติ ปฏิปุจฺฉา กต โหติ
ปฏิฺาย กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๒๙๒] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปาปกาย
ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ
วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ อาปตฺติยา กต โหติ เทสนาคามินิยา
อาปตฺติยา กต โหติ อเทสิตาย อาปตฺติยา กต โหติ ฯเปฯ
[๒๙๓] อปเรหิป ฯเปฯ โจเทตฺวา กต โหติ สาเรตฺวา
กต โหติ อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา กต โหติ ฯเปฯ
[๒๙๔] อปเรหิป ฯเปฯ สมฺมุขา กต โหติ ธมฺเมน กต
โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ
สมนฺนาคต ฯเปฯ
[๒๙๕] อปเรหิป ฯเปฯ ปฏิปุจฉฺ า กต โหติ ธมฺเมน กต
โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ ฯเปฯ
[๒๙๖] อปเรหิป ฯเปฯ ปฏิฺาย กต โหติ ธมฺเมน
กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ ฯเปฯ
[๒๙๗] อปเรหิป ฯเปฯ อาปตฺติยา กต โหติ ธมฺเมน
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กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ ฯเปฯ
[๒๙๘] อปเรหิป ฯเปฯ เทสนาคามินิยา อาปตฺติยา กต โหติ
ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
[๒๙๙] อปเรหิป ฯเปฯ อเทสิตาย อาปตฺติยา กต โหติ
ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ ฯเปฯ
[๓๐๐] อปเรหิป ฯเปฯ โจเทตฺวา กต โหติ ธมฺเมน กต
โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ ฯเปฯ
[๓๐๑] อปเรหิป ฯเปฯ สาเรตฺวา กต โหติ ธมฺเมน กต
โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ
สมนฺนาคต ฯเปฯ
[๓๐๒] อปเรหิป ฯเปฯ อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา กต โหติ
ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค
อุกฺเขปนียกมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺเม
ธมฺมกมฺมทฺวาทสก นิฏิต ฯ
[๓๐๓] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสสฺ คฺเค อุกฺเขปนียกมฺม
กเรยฺย ภณฺฑนการโก โหติ กลหการโก วิวาทการโก ภสฺสการโก
สงฺเฆ อธิกรณการโก พาโล โหติ อพฺยตฺโต อาปตฺติพหุโล

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 116

อนปทาโน คิหิสสฏโ วิหรติ อนนุโลมิเกหิ คิหิสสคฺเคหิ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน
สงฺโฆ ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๓๐๔] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสสฺ คฺเค อุกฺเขปนียกมฺม
กเรยฺย อธิสีเล สีลวิปนฺโน โหติ อชฺฌาจาเร
อาจารวิปนฺโน โหติ อติทิฏิยา ทิฏิวิปนฺโน โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๓๐๕] อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสสฺ คฺเค อุกฺเขปนียกมฺม
กเรยฺย พุทฺธสฺส อวณฺณ ภาสติ ธมฺมสฺส อวณฺณ
ภาสติ สงฺฆสฺส อวณฺณ ภาสติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปาปกาย ทิฏิยา
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๓๐๖] ติณฺณ ภิกฺขเว ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปาปกาย
ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย เอโก ภณฺฑนการโก
โหติ กลหการโก วิวาทการโก ภสฺสการโก สงฺเฆ
อธิกรณการโก เอโก พาโล โหติ อพฺยตฺโต อาปตฺติพหุโล
อนปทาโน เอโก คิหิสสฏโ วิหรติ อนนุโลมิเกหิ คิหิสสคฺเคหิ
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อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปาปกาย
ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๓๐๗] อปเรสมฺป ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย เอโก
อธิสีเล สีลวิปนฺโน โหติ เอโก อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน
โหติ เอโก อติทิฏิยา ทิฏิวิปนฺโน โหติ อิเมส โข ภิกฺขเว
ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค
อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย ฯ
[๓๐๘] อปเรสมฺป ภิกขฺ เว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย เอโก
พุทฺธสฺส อวณฺณ ภาสติ เอโก ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ
เอโก สงฺฆสฺส อวณฺณ ภาสติ อิเมส โข ภิกขฺ เว ติณฺณ
ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค
อุกฺเขปนียกมฺม กเรยฺย ฯ
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺเม อากงฺขมานจฺฉกฺก
นิฏิต ฯ
[๓๐๙] ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺมกเตน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา น
อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ น ภิกฺขุโนวาทกสมฺมติ สาทิตพฺพา สมฺมเตนป
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ภิกฺขุนิโย น โอวทิตพฺพา ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน ปาปกาย
ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม กต โหติ สา อาปตฺติ
น อาปชฺชิตพฺพา อฺา วา ตาทิสิกา ตโต วา ปาปฏตรา
กมฺม น ครหิตพฺพ กมฺมิกา น ครหิตพฺพา น ปกตตฺตสฺส
ภิกฺขุโน อุโปสโถ เปตพฺโพ น ปวารณา เปตพฺพา น
สวจนีย กาตพฺพ น อนุวาโท ปฏเปตพฺโพ น โอกาโส
กาเรตพฺโพ น โจเทตพฺโพ น สาเรตพฺโพ น ภิกฺขู ภิกฺขูหิ
สมฺปโยเชตพฺพนฺติ ฯ
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺเม อฏารสวตฺต ๑
นิฏิต ฯ
[๓๑๐] อถโข สงฺโฆ อริฏสฺส ภิกฺขุโน คนฺธพาธิปุพฺพสฺส
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม อกาสิ อสมฺโภค
สงฺเฆน ฯ โส สงฺเฆน ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค
อุกฺเขปนียกมฺมกโต วิพฺภมิ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อริฏโ ภิกฺขุ
คนฺธพาธิปุพฺโพ สงฺเฆน ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค
อุกฺเขปนียกมฺมกโต วิพฺภมิสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
[๓๑๑] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
#๑ ม. เตจตฺตาลีสวตฺต ฯ
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อริฏโ ภิกฺขุ คนฺธพาธิปุพฺโพ สงฺเฆน ปาปกาย ทิฏิยา
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺมกโต วิพฺภมตีติ ๑ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา ฯเปฯ กถ หิ นาม โส ภิกฺขเว โมฆปุริโส
สงฺเฆน ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺมกโต
วิพฺภมิสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตุ ฯ
[๓๑๒] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ปาปกาย
ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ
อุปสมฺปาเทติ นิสฺสย เทติ สามเณร อุปฏาเปติ ภิกฺขุโนวาทกสมฺมตึ
สาทิยติ สมฺมโตป ภิกฺขุนิโย โอวทติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ปาปกาย ทิฏิยา
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๓๑๓] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม น
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน ปาปกาย ทิฏ ิยา
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม กต โหติ ต อาปตฺตึ อาปชฺชติ
อฺ วา ตาทิสิก ตโต วา ปาปฏตร กมฺม ครหติ
กมฺมิเก ครหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส
ภิกฺขุโน ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม น
#๑ ม. วิพฺภมีติ ฯ
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ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๓๑๔] อฏหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ปาปกาย
ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ
ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อุโปสถ เปติ ปวารณ เปติ สวจนีย
กโรติ อนุวาท ปฏเปติ โอกาส กาเรติ โจเทติ สาเรติ
ภิกฺขู ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว อฏหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค
อุกฺเขปนียกมฺม น ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺเม
นปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพอฏารสก ๑ นิฏิต ฯ
[๓๑๕] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ปาปกาย
ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ น
อุปสมฺปาเทติ น นิสฺสย เทติ น สามเณร อุปฏาเปติ น
ภิกฺขุโนวาทกสมฺมตึ สาทิยติ สมฺมโตป ภิกขฺ ุนิโย น โอวทติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ปาปกาย
ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๓๑๖] อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ
ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค
อุกฺเขปนียกมฺม กต โหติ ต อาปตฺตึ น อาปชฺชติ อฺ วา
#๑ ม. ...เตจตฺตาลีสก ฯ
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ตาทิสิก ตโต วา ปาปฏตร กมฺม น ครหติ กมฺมิเก
น ครหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส
ภิกฺขุโน ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ ฯ
[๓๑๗] อฏหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ปาปกาย
ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ น
ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อุโปสถ เปติ น ปวารณ เปติ น
สวจนีย กโรติ น อนุวาท ปฏเปติ น โอกาส กาเรติ
น โจเทติ น สาเรติ น ภิกฺขู ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว อฏหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ปาปกาย ทิฏิยา
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ ฯ
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺเม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพอฏารสก ๑ นิฏิต ฯ
[๓๑๘] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตพฺพ เตน ภิกฺขเว
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺมกเตน ภิกฺขุนา
สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขูน
ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏกิ  นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส
วจนีโย อห ภนฺเต สงฺเฆน ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค
อุกฺเขปนียกมฺมกโต สมฺมา วตฺตามิ โลม ปาเตมิ เนตฺถาร
วตฺตามิ ปาปกาย ทิฏ ิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺมสฺส
#๑ ม. ...เตจตฺตาลีสก ฯ
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ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ ตติยมฺป
ยาจิตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกขฺ ุ สงฺเฆน
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺมกโต สมฺมา
วตฺตติ โลม ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ ปาปกาย ทิฏิยา
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ปาปกาย ทิฏ ิยา
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกขฺ ุ สงฺเฆน
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺมกโต สมฺมา
วตฺตติ โลม ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ ปาปกาย ทิฏิยา
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจติ ฯ สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค
อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส
ภิกฺขุโน ปาปกาย ทิฏ ิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺมสฺส
ปฏิปฺปสฺสทฺธิ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกขฺ ุ สงฺเฆน
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺมกโต สมฺมา
วตฺตติ โลม ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ ปาปกาย ทิฏิยา
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อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺมสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ยาจติ ฯ สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค
อุกฺเขปนียกมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส
ภิกฺขุโน ปาปกาย ทิฏ ิยา อปฺปฏินิสสฺ คฺเค อุกฺเขปนียกมฺมสฺส
ปฏิปฺปสฺสทฺธิ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
ปฏิปฺปสฺสทฺธ ๑ สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ปาปกาย ทิฏิยา
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ
เอวเมต ธารยามีติ ฯ
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺม สตฺตม นิฏิต ฯ
กมฺมกฺขนฺธก นิฏิต ปม ฯ
อิมมฺหิ ขนฺธเก วตฺถู สตฺต ฯ
_____________________
ตสฺสุทฺทาน
[๓๑๙] ปณฺฑุกโลหิตกา ภิกฺขู สย ภณฺฑนการกา
ตาทิเส อุปสงฺกมฺม
อุสฺสาหึสุ จ ภณฺฑเน
อนุปฺปนฺนานิ ๒ ชายนฺติ อุปปฺ นฺนานิป วฑฺฒเร
อปฺปจฺฉา เปสลา ภิกฺขู อุชฌ
ฺ ายนฺติ ปรีสโต ๓
สทฺธมฺมฏิติโก พุทฺโธ สยมฺภู อคฺคปุคฺคโล
อาณาเปสิ ตชฺชนีย
กมฺม สาวตฺถิย ชิโน ฯ
#๑ โป. ปฏิปปฺ สฺสมฺภิต ฯ ๒ ม. ยุ. อนุปฺปนฺนาป ฯ ๓ ม. ปทสฺสโต ฯ ยุ. ปทสฺสโก ฯ
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อสมฺมุขาปฺปฏิปุจฺฉา
อปฺปฏิฺาย กตฺจ ย
อนาปตฺติ อเทสเน
เทสิตาย กตฺจ ย
อโจเทตฺวา อสาเรตฺวา อนาโรเปตฺวา จ ย กต
อสมฺมุขา อธมฺเมน
วคฺเคนาป จ ย กต ๑
อปฺปฏิปุจฺฉา อธมฺเมน วคฺเคนาป จ ย กต ๒
อปฺปฏิฺาย อธมฺเมน วคฺเคนาป จ ย กต ๓
อนาปตฺติยา อธมฺเมน วคฺเคนาป จ ย กต ๔
อเทสนาคามินิยา
อธมฺมวคฺคเมว จ
เทสิตาย อธมฺเมน
วคฺเคนาป ตเถว จ
อโจเทตฺวา อธมฺเมน วคฺเคนาป ตเถว จ
อสาเรตฺวา อธมฺเมน วคฺเคนาป ตเถว จ
อนาโรเปตฺวา อธมฺเมน วคฺเคนาป ตเถว จ
กณฺหวารนเยเนว
สุกฺกวาร วิชานิยา ๕ ฯ
สงฺโฆ อากงฺขมาโน ว ๖ ยสฺส ตชฺชนีย กเร
ภณฺฑน พาโล สสฏโ อธิสเี ล อชฺฌาจเร
อติทิฏิยา วิปนฺนสฺส สงฺโฆ ตชฺชนิย กเร ฯ
#๑ ม. ยุ. วคฺเคน จาป ย กต ฯ ๒-๓-๔ ม. ยุ. ปุน วคฺเคน ย กต ฯ
#๕ ม. ยุ. สุกกฺ วารป ชานิย ฯ ๖ ม. ยุ. จ ฯ
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พุทฺธธมฺมสฺส สงฺฆสฺส อวณฺณ โย จ ภาสติ ฯ
ติณฺณนฺนมฺป จ ภิกฺขูน สงฺโฆ ตชฺชนิย กเร
ภณฺฑนการโก เอโก พาโล สสคฺคนิสฺสิโต ฯ
อธิสีเล อชฺฌาจาเร ตเถว อติทิฏิยา
พุทฺธธมฺมสฺส สงฺฆสฺส อวณฺณ โย จ ภาสติ ฯ
ตชฺชนียกมฺมกโต
เอว สมฺมานุวตฺตนา
อุปสมฺปทา นิสฺสโย
สามเณรอุปฏนา
ภิกฺขุโนวาทกสมฺมโต ๑ น กเร ตชฺชนีกโต
นาปชฺเช ตฺจ อาปตฺตึ ตาทิสฺจ ตโต ปร
กมฺมฺจ กมฺมิเก เจว ๒ น ครเห ตถาวิโธ
อุโปสถ ปวารณ
ปกตตฺตสฺส นฏเป
น ๓ สวจนีย อนุวาโท ๔ โอกาโส โจทเนน จ
สารณ สมฺปโยคฺจ
น กเรยฺย ตถาวิโธ ฯ
อุปสมฺปทา นิสฺสโย
สามเณรอุปฏนา
โอวาทกสมฺมเตนาป ปฺจหงฺเคหิ สมฺมติ ๕ ฯ
ตฺจาปชฺชติ อาปตฺตึ ๖ ตาทิสฺจ ตโต ปร
กมฺมฺจ กมฺมิเก จาป ครหนฺโต น สมฺมติ ฯ
#๑ ม. ยุ. โอวาทสมฺมเตนาป ฯ ๒ ม. ยุ. จาป ฯ ๓ ม. ยุ. นสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
#๔ ม. ยุ. สวจนิอนุวาโท ฯ ๕ ยุ. ปฺจองฺโค น สมฺมติ ฯ ม. ปฺจองฺเคหิ น สมฺมติ ฯ
#๖ ยุ. ต อาปชฺชตาปตฺติฺจ ฯ
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อุโปสถ ปวารณ
สวจนียานุวาโท ๑
โอกาโส โจทนฺเจว สารณา สมฺปโยชนา
อิเมหฏงฺเคหิ โย ยุตฺโต ตชฺชนา นูปสมฺมติ ฯ
กณฺหวารนเยเนว
สุกฺกวาร วิชานิยา ฯ
พาโล อาปตฺติพหุโล สสฏโป จ เสยฺยโส
นิยสฺสกมฺม สมฺพุทฺโธ อาณาเปสิ มหามุนิ ฯ
กิฏาคิรสิ ฺมึ เทฺว ภิกฺขู อสฺสชิปุนพฺพสุกา ๒
อนาจารมฺป วิวิธ
อาจรึสุ อสฺตา
ปพฺพาชนีย สมฺพุทฺโธ กมฺม สาวตฺถิย ชิโน ฯ
มจฺฉิกาสณฺเฑ สุธมฺโม จิตฺตสฺสาวาสิโก อหุ
ชาติวาเทน ขขเสติ
สุธมฺโม จิตฺตุปาสก
ปฏิสารณีย กมฺม
อาณาเปสิ ตถาคโต ฯ
โกสมฺพิย ฉนฺน ภิกฺขุ นิจฺฉนฺตาปตฺติ ปสฺสิตุ ฯ
อทสฺสเน อุกฺเขปตุ
อาณาเปสิ ชินุตฺตโม ฯ
ฉนฺโน ตเยว อาปตฺตึ ปฏิกาตุ น อิจฺฉติ
อุกฺเขปนาปฺปฏิกมฺเม อาณาเปสิ วินายโก ฯ
ปาปทิฏ ิ อริฏสฺส
อาสิ อฺาณนิสฺสิตา
ทิฏิอปฺปฏินิสฺสคฺเค
อุกฺเขป ชินภาสิต ฯ
นิยสฺสกมฺม ปพฺพชฺช ๓ ตเถว ปฏิสารณี ฯ
#๑ ม. ...จโนวาโท ฯ ๒ ยุ. อสฺสชิปุนพฺพสู ฯ ๓ ยุ. ปพฺพาช ฯ
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อทสฺสนาปฺปฏิกมฺเม
อนิสสฺ คฺเค จ ทิฏิยา
ทวานาจารุปฆาตี
มิจฺฉาอาชีวเมว จ
ปพฺพาชนียกมฺมมฺหิ
อติเรกปทา อิเม ฯ
อลาภาวณฺณา เทฺว ปฺจ เทฺว ปฺจกาตินามกา
ปฏิสารณียกมฺมมฺหิ
อติเรกปทา อิเม ฯ
ตชฺชนีย นิยสฺสฺจ
ทุเว กมฺมาป สาทิสา ฯ
ปพฺพชฺชา ๑ ปฏิสาริ จ ทฺวฏอูนาริตฺตกา ๒
ตโย อุกเฺ ขปนียกมฺมา ๓ สทิสา เต วิภตฺติโต
ตชฺชนียนเยนาป
เสส กมฺม วิชานิยาติ ฯ
#๑ ยุ. ปพฺพาชา ฯ ๒ ม. ยุ. ปฏิสาริ จ อตฺถิ ปทาติริตฺตตา ฯ
#๓ ม. ยุ. อุกฺเขปนา กมฺมา ฯ
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ปาริวาสิกกฺขนฺธก
[๓๒๐] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ปาริวาสิกา
ภิกฺขู สาทิยนฺติ ปกตตฺตาน ภิกขฺ ูน อภิวาทน ปจฺจุฏ าน
อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม อาสนาภิหาร เสยฺยาภิหาร ปาโททก ปาทป
ปาทกถลิก ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ นหาเน ปฏิปริกมฺม ฯ เย เต
ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
หิ นาม ปาริวาสิกา ภิกฺขู สาทิยิสฺสนฺติ ปกตตฺตาน ภิกฺขูน อภิวาทน
ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม อาสนาภิหาร เสยฺยาภิหาร
ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ นหาเน
ปฏิปริกมฺมนฺติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
[๓๒๑] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ปาริวาสิกา ภิกฺขู สาทิยนฺติ ปกตตฺตาน ภิกฺขูน อภิวาทน ปจฺจุฏาน
อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม อาสนาภิหาร เสยฺยาภิหาร ปาโททก
ปาทป ปาทกถลิก ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ นหาเน ปฏิปริกมฺมนฺติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ๑ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว
ปาริวาสิกา ภิกฺขู สาทิยิสฺสนฺติ ปกตตฺตาน ภิกฺขูน อภิวาทน
ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม อาสนาภิหาร เสยฺยาภิหาร
#๑ ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ นหาเน
ปฏิปริกมฺม ฯ เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา
ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สาทิตพฺพ ปกตตฺตาน ภิกฺขูน
อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม อาสนาภิหาโร
เสยฺยาภิหาโร ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ นหาเน
ปฏิปริกมฺม โย สาทิเยยฺย อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ปาริวาสิกาน ภิกฺขูน มิถุ ยถาวุฑฺฒ อภิวาทน ปจฺจุฏาน
อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม อาสนาภิหาร เสยฺยาภิหาร ปาโททก
ปาทป ปาทกถลิก ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ นหาเน ปฏิปริกมฺม ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ปาริวาสิกาน ภิกฺขูน ปฺจ ยถาวุฑฺฒ อุโปสถ
ปวารณ วสฺสิกสาฏิก โอโณชน ภตฺตฺจ ๑ ฯ เตนหิ ภิกขฺ เว
ปาริวาสิกาน ภิกฺขูน วตฺต ปฺาเปสฺสามิ ยถา ปาริวาสิเกหิ
ภิกฺขูหิ วตฺติตพฺพ ฯ
[๓๒๒] ปาริวาสิเกน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ
น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ น ภิกฺขุโนวาทกสมฺมติ สาทิตพฺพา
สมฺมเตนป ภิกฺขุนิโย น โอวทิตพฺพา ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน
ปริวาโส ทินฺโน โหติ สา อาปตฺติ น อาปชฺชติ พฺพา อฺา
#๑ ม. ยุ. จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
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วา ตาทิสิกา ตโต วา ปาปฏตรา กมฺม น ครหิตพฺพ
กมฺมิกา น ครหิตพฺพา น ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อุโปสโถ เปตพฺโพ
น ปวารณา เปตพฺพา น สวจนีย กาตพฺพ น อนุวาโท
ปฏเปตพฺโพ น โอกาโส กาเรตพฺโพ น โจเทตพฺโพ น
สาเรตพฺโพ น ภิกฺขู ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชตพฺพ ฯ
[๓๒๓] น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน
ปุรโต คนฺตพฺพ น ปุรโต นิสที ิตพฺพ โย โหติ สงฺฆสฺส
อาสนปริยนฺโต เสยฺยาปริยนฺโต วิหารปริยนฺโต โส ตสฺส
ปทาตพฺโพ เตน จ โส สาทิตพฺโพ น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน
ภิกฺขุนา ปกตตฺเตน ภิกฺขุนา ๑ ปุเรสมเณน วา ปจฺฉาสมเณน
วา กุลานิ อุปสงฺกมิตพฺพานิ น อารฺิกงฺค สมาทิตพฺพ น
ปณฺฑปาติกงฺค สมาทิตพฺพ น จ ๒ ตปฺปจฺจยา ปณฺฑปาโต
นีหราเปตพฺโพ มา ม ชานึสูติ ฯ
[๓๒๔] ปาริวาสิเกน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา อาคนฺตุเกน อาโรเจตพฺพ
อาคนฺตุกสฺส อาโรเจตพฺพ อุโปสเถ อาโรเจตพฺพ ปวารณาย
อาโรเจตพฺพ สเจ คิลาโน โหติ ทูเตนป อาโรจาเปตพฺพ ๓ ฯ
[๓๒๕] น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา
อภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร
อนฺตรายา น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา
อภิกฺขุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร
#๑ ยุ. ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน ฯ ๒ ยุ. จสทฺโท น ทิสสฺ ติ ฯ ๓ ม. ยุ. อาโรเจตพฺพ ฯ
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อนฺตรายา น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา
อภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ อฺตฺร
ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา
สภิกฺขุกา อนาวาสา อภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ อฺตฺร ปกตตฺเตน
อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา
อนาวาสา อภิกฺขุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ อฺตฺร ปกตตฺเตน
อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา
อนาวาสา อภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ อฺตฺร
ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา
สภิกฺขุกา อาวาสา วา อนาวาสา วา อภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ
อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว
ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา วา อนาวาสา วา
อภิกฺขุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร
อนฺตรายา น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา วา
อนาวาสา วา อภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ
อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ
[๓๒๖] น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา
สภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ ภิกขฺ ู นานาสวาสกา
อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน
ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา สภิกขฺ ุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ
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ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู นานาสวาสกา อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร
อนฺตรายา น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา
สภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ
ภิกฺขู นานาสวาสกา อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา
น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อนาวาสา สภิกฺขุโก
อาวาโส คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ ภิกขฺ ู นานาสวาสกา อฺตฺร
ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา
สภิกฺขุกา อนาวาสา สภิกฺขุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ
ภิกฺขู นานาสวาสกา อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา
น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อนาวาสา สภิกฺขุโก
อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู
นานาสวาสกา อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว
ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา วา อนาวาสา วา
สภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ ภิกขฺ ู นานาสวาสกา
อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน
ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา วา อนาวาสา วา สภิกฺขุโก อนาวาโส
คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู นานาสวาสกา อฺตฺร ปกตตฺเตน
อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา
อาวาสา วา อนาวาสา วา สภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส
วา คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู นานาสวาสกา อฺตฺร ปกตตฺเตน
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อฺตฺร อนฺตรายา ฯ
[๓๒๗] คนฺตพฺโพ ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา
อาวาสา สภิกฺขุโก อาวาโส ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู สมานสวาสกา ย
ชฺา สกฺโกมิ อชฺเชว คนฺตุนฺติ คนฺตพฺโพ ภิกฺขเว
ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา สภิกขฺ ุโก อนาวาโส ยตฺถสฺสุ
ภิกฺขู สมานสวาสกา ย ชฺา สกฺโกมิ อชฺเชว คนฺตุนตฺ ิ
คนฺตพฺโพ ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา
สภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู
สมานสวาสกา ย ชฺา สกฺโกมิ อชฺเชว คนฺตุนฺติ คนฺตพฺโพ
ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อนาวาสา สภิกฺขุโก
อาวาโส ยตฺถสฺสุ ภิกขฺ ู สมานสวาสกา ย ชฺา สกฺโกมิ
อชฺเชว คนฺตุนฺติ คนฺตพฺโพ ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา
สภิกฺขุกา อนาวาสา สภิกฺขุโก อนาวาโส ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู
สมานสวาสกา ย ชฺา สกฺโกมิ อชฺเชว คนฺตุนฺติ คนฺตพฺโพ
ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อนาวาสา สภิกฺขุโก
อาวาโส วา อนาวาโส วา ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู สมานสวาสกา
ย ชฺา สกฺโกมิ อชฺเชว คนฺตนุ ฺติ คนฺตพฺโพ ภิกฺขเว
ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา วา อนาวาสา วา
สภิกฺขุโก อาวาโส ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู สมานสวาสกา ย ชฺา
สกฺโกมิ อชฺเชว คนฺตนุ ฺติ คนฺตพฺโพ ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน
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ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา วา อนาวาสา วา สภิกฺขุโก อนาวาโส
ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู สมานสวาสกา ย ชฺา สกฺโกมิ อชฺเชว
คนฺตุนฺติ คนฺตพฺโพ ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกขฺ ุนา สภิกฺขุกา
อาวาสา วา อนาวาสา วา สภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส
วา ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู สมานสวาสกา ย ชฺา สกฺโกมิ
อชฺเชว คนฺตุนฺติ ฯ
[๓๒๘] น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา ปกตตฺเตน ภิกฺขุนา
สทฺธึ เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน อนาวาเส
วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วา อนาวาเส วา วตฺถพฺพ
ปกตตฺต ภิกฺขุ ทิสฺวา อาสนา วุฏาตพฺพ ปกตตฺโต ภิกขฺ ุ
อาสเนน นิมนฺเตตพฺโพ น ปกตตฺเตน ภิกฺขุนา สทฺธึ เอกาสเน
นิสีทิตพฺพ น นีเจ อาสเน นิสินฺเน อุจฺเจ อาสเน นิสีทิตพฺพ
น ฉมาย นิสินฺเน อาสเน นิสีทิตพฺพ น เอกจงฺกเม จงฺกมิตพฺพ
น นีเจ จงฺกเม จงฺกมนฺเต อุจฺเจ จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ น
ฉมาย จงฺกมนฺเต จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ ฯ
[๓๒๙] น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา ปาริวาสิเกน
วุฑฺฒตเรน ภิกฺขุนา สทฺธึ ฯเปฯ มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา
สทฺธึ ฯเปฯ มานตฺตารเหน ภิกฺขุนา สทฺธึ ฯเปฯ มานตฺตจาริเกน
ภิกฺขุนา สทฺธึ ฯเปฯ อพฺภานารเหน ภิกฺขุนา สทฺธึ เอกจฺฉนฺเน
อาวาเส วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน อนาวาเส วตฺถพฺพ น
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เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วา อนาวาเส วา วตฺถพฺพ น เอกาสเน
นิสีทิตพฺพ น นีเจ อาสเน นิสินฺเน อุจฺเจ อาสเน นิสีทิตพฺพ
น ฉมาย นิสินฺเน อาสเน นิสีทิตพฺพ น เอกจงฺกเม จงฺกมิตพฺพ
น นีเจ จงฺกเม จงฺกมนฺเต อุจฺเจ จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ น ฉมาย
จงฺกมนฺเต จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ ฯ
[๓๓๐] ปาริวาสิกจตุตฺโถ เจ ภิกฺขเว ปริวาส ทเทยฺย
มูลาย ปฏิกสฺเสยฺย มานตฺต ทเทยฺย ตพฺพีโส ๑ อพฺเภยฺย
อกมฺม ต ๒ น จ กรณียนฺติ ฯ
จตุนวุติปาริวาสิกวตฺต นิฏิต ฯ
[๓๓๑] อถโข อายสฺมา อุปาลิ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อุปาลิ ภควนฺต เอตทโวจ กตี ๓ นุ โข
ภนฺเต ปาริวาสิกสฺส ภิกขฺ ุโน รตฺติจฺเฉทาติ ฯ ตโย โข อุปาลิ
ปาริวาสิกสฺส ภิกฺขุโน รตฺติจฺเฉทา สหวาโส วิปฺปวาโส
อนาโรจนา อิเม โข อุปาลิ ตโย ปาริวาสิกสฺส ภิกฺขุโน
รตฺติจฺเฉทาติ ฯ
[๓๓๒] เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิย มหาภิกฺขุสงฺโฆ
สนฺนิปติโต โหติ ฯ น สกฺโกนฺติ ปาริวาสิกา ภิกฺขู ปริวาส
#๑ ม. ยุ. วีโส ฯ ๒ ม. ยุ. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. กติ ฯ
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โสเธตุ ฯ เต ภิกฺขู ๑ ภควโต เอตมตฺถ อาโจเรสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ปริวาส นิกฺขิปตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิกฺขิปตพฺโพ ฯ
เตน ปาริวาสิเกน ภิกฺขนุ า เอก ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกฺกุฏิก นิสที ิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
เอวมสฺส วจนีโย ปริวาส นิกฺขิปามีติ ฯ นิกขฺ ิตฺโต โหติ
ปริวาโส ฯ วตฺต นิกฺขิปามีติ ฯ นิกฺขิตฺโต โหติ ปริวาโสติ ๒ ฯ
[๓๓๓] เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิยา ภิกฺขู ตหึ ตหึ ๓
ปกฺกมึสุ ฯ สกฺโกนฺติ ๔ ปาริวาสิกา ภิกฺขู ปริวาส โสเธตุ ฯ
เต ภิกฺขู ๑ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ปริวาส สมาทาตุ ๕ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมาทิตพฺโพ ๖ ฯ เตน
ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา เอก ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา อุกกฺ ุฏิก นิสีทติ ฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย
ปริวาส สมาทิยามีติ ฯ สมาทินฺโน โหติ ปริวาโส ฯ วตฺต
สมาทิยามีติ ฯ สมาทินฺโน โหติ ปริวาโสติ ๒ ฯ
ปาริวาสิกวตฺต นิฏิต ฯ
#๑ ม. ยุ. เต ภิกฺขูติ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. ตห ตห ฯ
#๔ เยภุยฺเยน น สกฺโกนฺตตี ิ ปาโ ทิสฺสติ ฯ เอตฺถ นสทฺเทน ปฏิเสโธ อยุตตฺ รูโปเยว
#ปริวาสสมาทานสฺส โสเธตุ สมตฺถกาเล ภควตา อนุชานิยมานตฺตา ฯ ปุรโต
#วกฺขมาเน มานตฺตสมาทาเนป เอเสว นโย ฯ ๕ ม. สมาทิยิตุ ฯ ยุ. สมาทิตุ ฯ
#๖ ม. สมาทิยิตพฺโพ ฯ อิโต ปร สพฺพตฺถ เอเสว นโย ฯ
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[๓๓๔] เตน โข ปน สมเยน มูลาย ปฏิกสฺสนารหา ภิกฺขู
สาทิยนฺติ ปกตตฺตาน ภิกฺขูน อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม
สามีจิกมฺม อาสนาภิหาร เสยฺยาภิหาร ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก
ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ นหาเน ปฏิปริกมฺม ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม มูลาย
ปฏิกสฺสนารหา ภิกฺขู สาทิยิสฺสนฺติ ปกตตฺตาน ภิกฺขูน อภิวาทน
ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม อาสนาภิหาร เสยฺยาภิหาร
ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ นหาเน
ปฏิปริกมฺมนฺติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
[๓๓๕] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
มูลาย ปฏิกสฺสนารหา ภิกฺขู สาทิยนฺติ ปกตตฺตาน ภิกฺขูน อภิวาทน
ปจฺจุฏาน ฯเปฯ นหาเน ปฏิปริกมฺมนฺติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนารหา
ภิกฺขู สาทิยสิ ฺสนฺติ ปกตตฺตาน ภิกฺขูน อภิวาทน ปจฺจุฏาน ฯเปฯ
นหาเน ปฏิปริกมฺม เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
น ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา สาทิตพฺพ ปกตตฺตาน
ภิกฺขูน อภิวาทน ปจฺจุฏาน ฯเปฯ นหาเน ปฏิปริกมฺม โย
สาทิเยยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว มูลาย
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ปฏิกสฺสนารหาน ภิกฺขูน มิถุ ยถาวุฑฺฒ อภิวาทน ปจฺจุฏาน ฯเปฯ
นหาเน ปฏ ิปริกมฺม ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนารหาน
ภิกฺขูน ปฺจ ยถาวุฑฺฒ อุโปสถ ปวารณ วสฺสิกสาฏิก โอโณชน
ภตฺตฺจ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนารหาน ภิกฺขูน วตฺต
ปฺาเปสฺสามิ ยถา มูลาย ปฏิกสฺสนารเหหิ ภิกฺขูหิ วตฺติตพฺพ ฯ
[๓๓๖] มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา สมฺมา
วตฺติตพฺพ ฯ ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย
ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ น ภิกฺขุโนวาทกสมฺมติ
สาทิตพฺพา สมฺมเตนป ภิกฺขุนิโย น โอวทิตพฺพา ยาย อาปตฺติยา
[๑] มูลาย ปฏิกสฺสนารโห [๒] โหติ สา อาปตฺติ น อาปชฺชิตพฺพา
อฺา วา ตาทิสิกา ตโต วา ปาปฏตรา กมฺม น
ครหิตพฺพ กมฺมิกา น ครหิตพฺพา น ปกตตฺตสฺส ภิกฺขโุ น
อุโปสโถ เปตพฺโพ น ปวารณา เปตพฺพา น สวจนีย
กาตพฺพ น อนุวาโท ปฏเปตพฺโพ น โอกาโส กาเรตพฺโพ
น โจเทตพฺโพ น สาเรตพฺโพ น ภิกฺขู ๓ ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชตพฺพ ฯ
[๓๓๗] น ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา ปกตตฺตสฺส
ภิกฺขุโน ปุรโต คนฺตพฺพ น ปุรโต นิสีทิตพฺพ โย โหติ
สงฺฆสฺส อาสนปริยนฺโต เสยฺยาปริยนฺโต วิหารปริยนฺโต โส
ตสฺส ปทาตพฺโพ เตน จ โส สาทิตพฺโพ ฯ น ภิกฺขเว
มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา ปกตตฺเตน ภิกฺขุนา ปุเรสมเณน
#๑ ม. ยุ. สงฺเฆน ฯ ๒ ม. ยุ. กโต ฯ ๓ ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
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วา ปจฺฉาสมเณน วา กุลานิ อุปสงฺกมิตพฺพานิ น อารฺิกงฺค
สมาทิตพฺพ น ปณฺฑปาติกงฺค สมาทิตพฺพ น จ ตปฺปจฺจยา
ปณฺฑปาโต นีหราเปตพฺโพ มา ม ชานึสูติ ฯ
[๓๓๘] น ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา
อาวาสา อภิกฺขุโก ๑ อาวาโส คนฺตพฺโพ อฺตฺร ปกตตฺเตน
อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา
สภิกฺขุกา อาวาสา อภิกฺขุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ อฺตฺร
ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน
ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา อภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส
วา คนฺตพฺโพ อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา น
ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อนาวาสา
อภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา
น ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อนาวาสา
อภิกฺขุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร
อนฺตรายา น ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา
อนาวาสา อภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ
อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว มูลาย
ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา วา อนาวาสา วา
อภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ อภิกฺขุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ
อภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ อฺตฺร
#๑ ยุ. สภิกฺขโุ ก ฯ
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ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ
[๓๓๙] น ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา
อาวาสา สภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู
นานาสวาสกา อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว
มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา สภิกฺขุโก
อนาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ สภิกขฺ ุโก อาวาโส วา อนาวาโส
วา คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู นานาสวาสกา อฺตฺร ปกตตฺเตน
อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา
สภิกฺขุกา อนาวาสา สภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ สภิกฺขุโก
อนาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ สภิกขฺ ุโก อาวาโส วา อนาวาโส
วา คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู นานาสวาสกา อฺตฺร ปกตตฺเตน
อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา
สภิกฺขุกา อาวาสา วา อนาวาสา วา สภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ
ฯเปฯ สภิกขฺ ุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ สภิกฺขุโก อาวาโส
วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู นานาสวาสกา
อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ
[๓๔๐] คนฺตพฺโพ ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา
สภิกฺขุกา อาวาสา สภิกขฺ ุโก อาวาโส ฯเปฯ สภิกฺขุโก อนาวาโส
ฯเปฯ สภิกขฺ ุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู
สมานสวาสกา ย ชฺา สกฺโกมิ อชฺเชว คนฺตุนฺติ คนฺตพฺโพ
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ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อนาวาสา
สภิกฺขุโก อาวาโส ฯเปฯ สภิกฺขุโก อนาวาโส ฯเปฯ สภิกฺขุโก
อาวาโส วา อนาวาโส วา ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู สมานสวาสกา
ย ชฺา สกฺโกมิ อชฺเชว คนฺตนุ ฺติ คนฺตพฺโพ ภิกฺขเว
มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา วา อนาวาสา
วา สภิกฺขุโก อาวาโส ฯเปฯ สภิกฺขุโก อนาวาโส ฯเปฯ
สภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา ยตฺถสฺสุ ภิกขฺ ู สมานสวาสกา
ย ชฺา สกฺโกมิ อชฺเชว คนฺตุนฺติ ฯ
[๓๔๑] น ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกขฺ ุนา ปกตตฺเตน
ภิกฺขุนา สทฺธึ เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน
อนาวาเส วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วา อนาวาเส วา
วตฺถพฺพ ปกตตฺต ภิกขฺ ุ ทิสฺวา อาสนา วุฏาตพฺพ ปกตตฺโต
ภิกฺขุ อาสเนน นิมนฺเตตพฺโพ น ปกตตฺเตน ภิกฺขุนา สทฺธึ
เอกาสเน นิสีทิตพฺพ น นีเจ อาสเน นิสินฺเน อุจฺเจ อาสเน
นิสีทิตพฺพ น ฉมาย นิสินฺเน อาสเน นิสีทิตพฺพ น เอกจงฺกเม
จงฺกมิตพฺพ น นีเจ จงฺกเม จงฺกมนฺเต อุจฺเจ จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ
น ฉมาย จงฺกมนฺเต จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ ฯ
[๓๔๒] น ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา ปาริวาสิเกน
ภิกฺขุนา สทฺธึ ฯเปฯ มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน วุฑฺฒตเรน ภิกฺขุนา
สทฺธึ ฯเปฯ มานตฺตารเหน ภิกฺขุนา สทฺธึ ฯเปฯ มานตฺตจาริเกน
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ภิกฺขุนา สทฺธึ ฯเปฯ อพฺภานารเหน ภิกฺขุนา สทฺธึ เอกจฺฉนฺเน
อาวาเส วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน อนาวาเส วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน
อาวาเส วา อนาวาเส วา วตฺถพฺพ น เอกาสเน นิสีทิตพฺพ
น นีเจ อาสเน นิสินฺเน อุจฺเจ อาสเน นิสีทิตพฺพ น ฉมาย
นิสินฺเน อาสเน นิสีทิตพฺพ น เอกจงฺกเม จงฺกมิตพฺพ น นีเจ
จงฺกเม จงฺกมนฺเต อุจฺเจ จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ น ฉมาย จงฺกมนฺเต
จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ ฯ
[๓๔๓] มูลาย ปฏิกสฺสนารหจตุตฺโถ เจ ภิกขฺ เว ปริวาส ทเทยฺย
มูลาย ปฏิกสฺเสยฺย มานตฺต ทเทยฺย ตพฺพีโส ๑ อพฺเภยฺย
อกมฺม ต ๒ น จ กรณียนฺติ ฯ
มูลาย ปฏิกสฺสนารหวตฺต นิฏิต ๓ ฯ
[๓๔๔] เตน โข ปน สมเยน มานตฺตารหา ภิกฺขู สาทิยนฺติ
ปกตตฺตาน ภิกฺขูน อภิวาทน ปจฺจุฏาน ฯเปฯ นหาเน
ปฏิปริกมฺม ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฌ
ฺ ายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม มานตฺตารหา ภิกฺขู สาทิยิสฺสนฺติ
ปกตตฺตาน ภิกฺขูน อภิวาทน ปจฺจุฏาน ฯเปฯ นหาเน
ปฏิปริกมฺมนฺติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
สจฺจ กิร ภิกฺขเว มานตฺตารหา ภิกฺขู สาทิยนฺติ ปกตตฺตาน
ภิกฺขูน อภิวาทน ปจฺจุฏ าน ฯเปฯ นหาเน ปฏ ิปริกมฺมนฺติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว
#๑ ม. ต วีโส ฯ ยุ. วีโส ฯ ๒ ม. ยุ. ตนฺติ นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. มูลาย ...
#นิฏิตนฺติ นตฺถิ ฯ
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มานตฺตารหา ภิกฺขู สาทิยิสฺสนฺติ ปกตตฺตาน ภิกฺขูน อภิวาทน
ปจฺจุฏาน ฯเปฯ นหาเน ปฏิปริกมฺม เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
น ภิกฺขเว มานตฺตารเหน ภิกฺขุนา สาทิตพฺพ ปกตตฺตาน ภิกฺขูน
อภิวาทน ปจฺจุฏาน ฯเปฯ นหาเน ปฏิปริกมฺม โย สาทิเยยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว มานตฺตารหาน ภิกฺขูน
มิถุ ยถาวุฑฺฒ อภิวาทน ปจฺจุฏาน ฯเปฯ นหาเน ปฏิปริกมฺม ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว มานตฺตารหาน ภิกฺขูน ปฺจ ยถาวุฑฺฒ
อุโปสถ ปวารณ วสฺสิกสาฏิก โอโณชน ภตฺตฺจ ๑ ฯ เตนหิ
ภิกฺขเว มานตฺตารหาน ภิกฺขูน วตฺต ปฺาเปสฺสามิ ยถา
มานตฺตารเหหิ ภิกฺขูหิ วตฺติตพฺพ ฯ
[๓๔๕] มานตฺตารเหน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ
น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ น ภิกฺขุโนวาทกสมฺมติ สาทิตพฺพา
สมฺมเตนป ภิกฺขุนิโย น โอวทิตพฺพา ยาย อาปตฺติยา มานตฺตารโห
โหติ สา อาปตฺติ น อาปชฺชิตพฺพา อฺา วา ตาทิสิกา
ตโต วา ปาปฏตรา กมฺม น ครหิตพฺพ กมฺมิกา น ครหิตพฺพา
น ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อุโปสโถ เปตพฺโพ น ปวารณา
เปตพฺพา น สวจนีย กาตพฺพ น อนุวาโท ปฏเปตพฺโพ
น โอกาโส กาเรตพฺโพ น โจเทตพฺโพ น สาเรตพฺโพ น
#๑ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ภิกฺขู ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชตพฺพ ฯ
[๓๔๖] น ภิกฺขเว มานตฺตารเหน ภิกฺขุนา ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน
ปุรโต คนฺตพฺพ น ปุรโต นิสที ิตพฺพ โย โหติ สงฺฆสฺส
อาสนปริยนฺโต เสยฺยาปริยนฺโต วิหารปริยนฺโต โส ตสฺส
ปทาตพฺโพ เตน จ โส สาทิตพฺโพ ฯ น ภิกฺขเว มานตฺตารเหน
ภิกฺขุนา ปกตตฺเตน ภิกฺขุนา ปุเรสมเณน วา ปจฺฉาสมเณน วา
กุลานิ อุปสงฺกมิตพฺพานิ น อารฺิกงฺค สมาทิตพฺพ น
ปณฺฑปาติกงฺค สมาทิตพฺพ ๑ น จ ตปฺปจฺจยา ปณฺฑปาโต
นีหราเปตพฺโพ มา ม ชานึสูติ ฯ
[๓๔๗] มานตฺตารเหน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา อาคนฺตุเกน อาโรเจตพฺพ
อาคนฺตุกสฺส อาโรเจตพฺพ อุโปสเถ อาโรเจตพฺพ ปวารณาย
อาโรเจตพฺพ เทวสิก อาโรเจตพฺพ สเจ คิลาโน โหติ
ทูเตนป อาโรจาเปตพฺพ ๒ ฯ
[๓๔๘] น ภิกฺขเว มานตฺตารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา
อภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร
อนฺตรายา น ภิกฺขเว มานตฺตารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา
อภิกฺขุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร
อนฺตรายา น ภิกฺขเว มานตฺตารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา
#๑ ม. สมาทาตพฺพ ฯ ๒ ม. ยุ. มานตฺตารเหน ภิกฺขเว ฯเปฯ ทูเตนป อาโรจาเปตพฺพนฺติ
#นตฺถิ ฯ
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อภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ อฺตฺร ปกตตฺเตน
อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว มานตฺตารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา
อนาวาสา อภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ อภิกฺขุโก อนาวาโส
คนฺตพฺโพ ฯเปฯ อภิกขฺ ุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ
อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว มานตฺตารเหน
ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา วา อนาวาสา วา อภิกฺขุโก อาวาโส
คนฺตพฺโพ ฯเปฯ อภิกขฺ ุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ อภิกฺขุโก
อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ อฺตฺร ปกตตฺเตน
อฺตฺร อนฺตรายา ฯ
[๓๔๙] น ภิกฺขเว มานตฺตารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา
สภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ สภิกฺขุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ
สภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ
ภิกฺขู นานาสวาสกา อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา
น ภิกฺขเว มานตฺตารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อนาวาสา สภิกฺขุโก
อาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ สภิกฺขุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ
สภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ ภิกขฺ ู
นานาสวาสกา อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา น
ภิกฺขเว มานตฺตารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา วา อนาวาสา วา
สภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ สภิกฺขุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ
สภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ
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ภิกฺขู นานาสวาสกา อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ
[๓๕๐] คนฺตพฺโพ ภิกฺขเว มานตฺตารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา
อาวาสา สภิกฺขุโก อาวาโส ฯเปฯ สภิกฺขุโก อนาวาโส ฯเปฯ
สภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู
สมานสวาสกา ย ชฺา สกุโกมิ อชฺเชว คนฺตุนฺติ คนฺตพฺโพ
ภิกฺขเว มานตฺตารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อนาวาสา สภิกขฺ ุโก
อาวาโส ฯเปฯ สภิกฺขุโก อนาวาโส ฯเปฯ สภิกฺขุโก อาวาโส
วา อนาวาโส วา ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู สมานสวาสกา ย ชฺา
สกฺโกมิ อชฺเชว คนฺตนุ ฺติ คนฺตพฺโพ ภิกฺขเว มานตฺตารเหน
ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา วา อนาวาสา วา สภิกฺขุโก อาวาโส ฯเปฯ
สภิกฺขุโก อนาวาโส ฯเปฯ สภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส
วา ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู สมานสวาสกา ย ชฺา สกฺโกมิ
อชฺเชว คนฺตุนฺติ ฯ
[๓๕๑] น ภิกฺขเว มานตฺตารเหน ภิกฺขุนา ปกตตฺเตน ภิกฺขุนา
สทฺธึ เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน อนาวาเส
วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วา อนาวาเส วา วตฺถพฺพ
ปกตตฺต ภิกฺขุ ทิสฺวา อาสนา วุฏาตพฺพ ปกตตฺโต ภิกขฺ ุ
อาสเนน นิมนฺเตตพฺโพ น ปกตตฺเตน ภิกฺขุนา สทฺธึ เอกาสเน
นิสีทิตพฺพ น นีเจ อาสเน นิสินฺเน อุจฺเจ อาสเน นิสีทิตพฺพ
น ฉมาย นิสินฺเน อาสเน นิสีทิตพฺพ น เอกจงฺกเม จงฺกมิตพฺพ
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น นีเจ จงฺกเม จงฺกมนฺเต อุจฺเจ จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ น ฉมาย
จงฺกมนฺเต จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ ฯ
[๓๕๒] น ภิกฺขเว มานตฺตารเหน ภิกฺขุนา ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา
สทฺธึ ฯเปฯ มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา สทฺธึ ฯเปฯ
มานตฺตารเหน วุฑฺฒตเรน ภิกฺขุนา สทฺธึ ฯเปฯ มานตฺตจาริเกน
ภิกฺขุนา สทฺธึ ฯเปฯ อพฺภานารเหน ภิกฺขุนา สทฺธึ เอกจฺฉนฺเน
อาวาเส วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน อนาวาเส วตฺถพฺพ น
เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วา อนาวาเส วา วตฺถพฺพ น เอกาสเน
นิสีทิตพฺพ น นีเจ อาสเน นิสินฺเน อุจฺเจ อาสเน นิสีทิตพฺพ น
ฉมาย นิสนิ ฺเน อาสเน นิสีทิตพฺพ น เอกจงฺกเม จงฺกมิตพฺพ
น นีเจ จงฺกเม จงฺกมนฺเต อุจฺเจ จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ น ฉมาย
จงฺกมนฺเต จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ ฯ
[๓๕๓] มานตฺตารหจตุตฺโถ เจ ภิกฺขเว ปริวาส ทเทยฺย มูลาย
ปฏิกสฺเสยฺย มานตฺต ทเทยฺย ตพฺพีโส อพฺเภยฺย อกมฺม ต
น จ กรณียนฺติ ฯ
มานตฺตารหวตฺต นิฏิต ๑ ฯ
[๓๕๔] เตน โข ปน สมเยน มานตฺตจาริกา ภิกฺขู สาทิยนฺติ
ปกตตฺตาน ภิกฺขูน อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม
อาสนาภิหาร เสยฺยาภิหาร ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก
ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ นหาเน ปฏิปริกมฺม ฯ เย เต ภิกฺขู
#๑ ยุ. มานตฺตารหวตฺต นิฏิตนฺติ นตฺถิ ฯ
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อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม มานตฺตจาริกา ภิกฺขู สาทิยิสฺสนฺติ ปกตตฺตาน ภิกฺขูน
อภิวาทน ปจฺจุฏาน ฯเปฯ นหาเน ปฏิปริกมฺมนฺติ ฯ อถโข
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
[๓๕๕] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
มานตฺตจาริกา ภิกฺขู สาทิยนฺติ ปกตตฺตาน ภิกฺขูน อภิวาทน
ปจฺจุฏาน ฯเปฯ นหาเน ปฏิปริกมฺมนฺติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว มานตฺตจาริกา
ภิกฺขู สาทิยสิ ฺสนฺติ ปกตตฺตาน ภิกฺขูน อภิวาทน ปจฺจุฏาน ฯเปฯ
นหาเน ปฏ ิปริกมฺม เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว
มานตฺตจาริเกน ภิกฺขุนา สาทิตพฺพ ปกตตฺตาน ภิกฺขูน อภิวาทน
ปจฺจุฏาน ฯเปฯ นหาเน ปฏิปริกมฺม โย สาทิเยยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว มานตฺตจาริกาน ภิกฺขูน มิถุ
ยถาวุฑฺฒ อภิวาทน ปจฺจุฏาน ฯเปฯ นหาเน ปฏิปริกมฺม ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว มานตฺตจาริกาน ภิกฺขูน ปฺจ ยถาวุฑฺฒ
อุโปสถ ปวารณ วสฺสิกสาฏิก โอโณชน ภตฺตฺจ ฯ เตนหิ
ภิกฺขเว มานตฺตจาริกาน ภิกฺขูน วตฺต ปฺาเปสฺสามิ ยถา
มานตฺตจาริเกหิ ภิกฺขูหิ วตฺติตพฺพ ฯ
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[๓๕๖] มานตฺตจาริเกน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ
น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ น ภิกฺขุโนวาทกสมฺมติ สาทิตพฺพา
สมฺมเตนป ภิกฺขุนิโย น โอวทิตพฺพา ยาย อาปตฺติยา สงฺเฆน
มานตฺต ทินฺน โหติ สา อาปตฺติ น อาปชฺชติ พฺพา อฺา
วา ตาทิสิกา ตโต วา ปาปฏตรา กมฺม น ครหิตพฺพ
กมฺมิกา น ครหิตพฺพา น ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน อุโปสโถ เปตพฺโพ
น ปวารณา เปตพฺพา น สวจนีย กาตพฺพ น อนุวาโท
ปฏเปตพฺโพ น โอกาโส กาเรตพฺโพ น โจเทตพฺโพ น
สาเรตพฺโพ น ภิกฺขู ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชตพฺพ ฯ
[๓๕๗] น ภิกฺขเว มานตฺตจาริเกน ภิกฺขุนา ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน
ปุรโต คนฺตพฺพ น ปุรโต นิสที ิตพฺพ โย โหติ สงฺฆสฺส
อาสนปริยนฺโต เสยฺยาปริยนฺโต วิหารปริยนฺโต โส ตสฺส
ปทาตพฺโพ เตน จ โส สาทิตพฺโพ ฯ น ภิกฺขเว มานตฺตจาริเกน
ภิกฺขุนา ปกตตฺเตน ภิกฺขุนา ปุเรสมเณน วา ปจฺฉาสมเณน วา
กุลานิ อุปสงฺกมิตพฺพานิ น อารฺิกงฺค สมาทิตพฺพ น
ปณฺฑปาติกงฺค สมาทิตพฺพ น จ ตปฺปจฺจยา ปณฺฑปาโต
นีหราเปตพฺโพ มา ม ชานึสูติ ฯ
[๓๕๘] มานตฺตจาริเกน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา อาคนฺตุเกน อาโรเจตพฺพ
อาคนฺตุกสฺส อาโรเจตพฺพ อุโปสเถ อาโรเจตพฺพ ปวารณาย
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อาโรเจตพฺพ เทวสิก อาโรเจตพฺพ สเจ คิลาโน โหติ ทูเตนป
อาโรจาเปตพฺพ ฯ
[๓๕๙] น ภิกฺขเว มานตฺตจาริเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา
อภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา
น ภิกฺขเว มานตฺตจาริเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา อภิกฺขุโก
อนาวาโส คนฺตพฺโพ อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา น
ภิกฺขเว มานตฺตจาริเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา อภิกฺขุโก
อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร
อนฺตรายา น ภิกฺขเว มานตฺตจาริเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา
อนาวาสา อภิกขฺ ุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ อภิกฺขุโก อนาวาโส
คนฺตพฺโพ ฯเปฯ อภิกขฺ ุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ
อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว มานตฺตจาริเกน
ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา วา อนาวาสา วา อภิกฺขุโก อาวาโส
คนฺตพฺโพ ฯเปฯ อภิกขฺ ุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ อภิกฺขุโก
อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร
อนฺตรายา ฯ
[๓๖๐] น ภิกฺขเว มานตฺตจาริเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา
สภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ สภิกฺขโุ ก อนาวาโส
คนฺตพฺโพ ฯเปฯ สภิกขฺ ุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ
ยตฺถสฺสุ ภิกขฺ ู นานาสวาสกา อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา น
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ภิกฺขเว มานตฺตจาริเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อนาวาสา สภิกฺขุโก
อาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ สภิกฺขุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ
สภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ ภิกขฺ ู
นานาสวาสกา อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา น ภิกฺขเว
มานตฺตจาริเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา วา อนาวาสา วา
สภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ สภิกฺขุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ ฯเปฯ
สภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ ภิกขฺ ู
นานาสวาสกา อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ
[๓๖๑] คนฺตพฺโพ ภิกฺขเว มานตฺตจาริเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา
อาวาสา สภิกฺขุโก อาวาโส ฯเปฯ สภิกฺขุโก อนาวาโส ฯเปฯ
สภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู
สมานสวาสกา ย ชฺา สกฺโกมิ อชฺเชว คนฺตุนฺติ คนฺตพฺโพ
ภิกฺขเว มานตฺตจาริเกน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อนาวาสา สภิกฺขุโก
อาวาโส ฯเปฯ สภิกฺขุโก อนาวาโส ฯเปฯ สภิกฺขุโก อาวาโส
วา อนาวาโส วา ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู สมานสวาสกา ย ชฺา
สกฺโกมิ อชฺเชว คนฺตนุ ฺติ คนฺตพฺโพ ภิกฺขเว มานตฺตจาริเกน
ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา วา อนาวาสา วา สภิกฺขุโก อาวาโส ฯเปฯ
สภิกฺขุโก อนาวาโส ฯเปฯ สภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส
วา ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู สมานสวาสกา ย ชฺา สกฺโกมิ
อชฺเชว คนฺตุนฺติ ฯ
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[๓๖๒] น ภิกฺขเว มานตฺตจาริเกน ภิกฺขุนา ปกตตฺเตน ภิกฺขุนา
สทฺธึ เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน อนาวาเส
วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วา อนาวาเส วา วตฺถพฺพ
ปกตตฺต ภิกฺขุ ทิสฺวา อาสนา วุฏาตพฺพ ปกตตฺโต ภิกขฺ ุ
อาสเนน นิมนฺเตตพฺโพ น ปกตตฺเตน ภิกฺขุนา สทฺธึ เอกาสเน
นิสีทิตพฺพ น นีเจ อาสเน นิสินฺเน อุจฺเจ อาสเน นิสีทิตพฺพ น
ฉมาย นิสนิ ฺเน อาสเน นิสีทิตพฺพ น เอกจงฺกเม จงฺกมิตพฺพ
น นีเจ จงฺกเม จงฺกมนฺเต อุจฺเจ จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ น ฉมาย
จงฺกมนฺเต จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ ฯ
[๓๖๓] น ภิกฺขเว มานตฺตจาริเกน ภิกฺขุนา ปาริวาสิเกน
ภิกฺขุนา สทฺธึ ฯเปฯ มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา สทฺธึ ฯเปฯ
มานตฺตารเหน ภิกฺขุนา สทฺธึ ฯเปฯ มานตฺตจาริเกน วุฑฺฒตเรน
ภิกฺขุนา สทฺธึ ฯเปฯ อพฺภานารเหน ภิกฺขุนา สทฺธึ เอกจฺฉนฺเน
อาวาเส วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน อนาวาเส วตฺถพฺพ น
เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วา อนาวาเส วา วตฺถพฺพ น เอกาสเน
นิสีทิตพฺพ น นีเจ อาสเน นิสินฺเน อุจฺเจ อาสเน นิสีทิตพฺพ
น ฉมาย นิสินฺเน อาสเน นิสีทิตพฺพ น เอกจงฺกเม จงฺกมิตพฺพ
น นีเจ จงฺกเม จงฺกมนฺเต อุจฺเจ จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ น ฉมาย
จงฺกมนฺเต จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ ฯ
[๓๖๔] มานตฺตจาริกจตุตฺโถ เจ ภิกฺขเว ปริวาส ทเทยฺย
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มูลาย ปฏิกสฺเสยฺย มานตฺต ทเทยฺย ตพฺพีโส อพฺเภยฺย
อกมฺม ต น จ กรณียนฺติ ฯ
[๓๖๕] อถโข อายสฺมา อุปาลิ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อุปาลิ ภควนฺต เอตทโวจ กตี นุ โข
ภนฺเต มานตฺตจาริกสฺส ภิกฺขุโน รตฺติจฺเฉทาติ ฯ จตฺตาโร โข
อุปาลิ มานตฺตจาริกสฺส ภิกฺขุโน รตฺติจฺเฉทา สหวาโส
วิปฺปวาโส อนาโรจนา อูเน คเณ จรติ ๑ อิเม โข อุปาลิ
จตฺตาโร มานตฺตจาริกสฺส ภิกฺขุโน รตฺติจฺเฉทาติ ฯ
[๓๖๖] เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิย มหาภิกฺขุสงฺโฆ
สนฺนิปติโต โหติ ฯ น สกฺโกนฺติ มานตฺตจาริกา ภิกฺขู มานตฺต
โสเธตุ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว มานตฺต นิกฺขิปตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิกฺขิปตพฺพ ฯ
เตน มานตฺตจาริเกน ภิกฺขุนา เอก ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกกฺ ุฏิก นิสีทิตวฺ า อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส
วจนีโย มานตฺต นิกฺขิปามีติ ฯ นิกฺขิตฺต โหติ มานตฺต ฯ
วตฺต นิกฺขิปามีติ ฯ นิกฺขติ ฺต โหติ มานตฺตนฺติ ฯ
[๓๖๗] เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิยา ภิกฺขู ตหึ ตหึ
#๑ ม. ยุ. โอโนคเณน จรตีติป โอโนคเณ จรตีติป ปาโ ทิสฺสติ ฯ อูเน คเณ จรณนฺติ ฯ
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ปกฺกมึสุ ฯ สกฺโกนฺติ ๑ มานตฺตจาริกา ภิกฺขู มานตฺต โสเธตุ ฯ
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
มานตฺต สมาทิยิตุ ๒ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมาทิตพฺพ ฯ เตน
มานตฺตจาริเกน ภิกฺขุนา เอก ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา อุกกฺ ุฏิก นิสีทติ ฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย
มานตฺต สมาทิยามีติ ฯ สมาทินฺน โหติ มานตฺต ฯ วตฺต
สมาทิยามีติ ฯ สมาทินฺน โหติ มานตฺตนฺติ ฯ
มานตฺตจาริกวตฺต นิฏิต ๓ ฯ
[๓๖๘] เตน โข ปน สมเยน อพฺภานารหา ภิกฺขู สาทิยนฺติ
ปกตตฺตาน ภิกฺขูน อภิวาทน ปจฺจุฏาน ฯเปฯ นหาเน
ปฏิปริกมฺม ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฌ
ฺ ายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อพฺภานารหา ภิกฺขู สาทิยิสฺสนฺติ
ปกตตฺตาน ภิกฺขูน อภิวาทน ปจฺจุฏาน ฯเปฯ นหาเน
ปฏิปริกมฺมนฺติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
[๓๖๙] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
อพฺภานารหา ภิกฺขู สาทิยนฺติ ปกตตฺตาน ภิกฺขูน อภิวาทน
ปจฺจุฏาน ฯเปฯ นหาเน ปฏิปริกมฺมนฺติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว อพฺภานารหา ภิกฺขู
สาทิยิสฺสนฺติ ปกตตฺตาน ภิกฺขูน อภิวาทน ปจฺจุฏาน ฯเปฯ นหาเน
#๑ ยุ. น สกฺโกนฺติ ฯ ๒ ยุ. สมาทิตุ ฯ ๓ ยุ. มานตฺตจาริกวตฺต นิฏิตนฺติ นตฺถิ ฯ
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ปฏิปริกมฺม เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว
อพฺภานารเหน ภิกฺขุนา สาทิตพฺพ ปกตตฺตาน ภิกฺขูน อภิวาทน
ปจฺจุฏาน ฯเปฯ นหาเน ปฏิปริกมฺม โย สาทิเยยฺย อาปตฺติ
ทุกกฺ ฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อพฺภานารหาน ภิกฺขูน มิถุ
ยถาวุฑฺฒ อภิวาทน ปจฺจุฏาน ฯเปฯ นหาเน ปฏิปริกมฺม ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อพฺภานารหาน ภิกฺขูน ปฺจ ยถาวุฑฺฒ อุโปสถ
ปวารณ วสฺสิกสาฏิก โอโณชน ภตฺตฺจ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว
อพฺภานารหาน ภิกฺขูน วตฺต ปฺาเปสฺสามิ ยถา อพฺภานารเหหิ
ภิกฺขูหิ วตฺติตพฺพ ฯ
[๓๗๐] อพฺภานารเหน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย|
ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯเปฯ ยถา มูลาย
ปฏิกสฺสนารหสฺส วตฺต ตถา มานตฺตารหสฺส จ มานตฺตจาริกสฺส
จ อพฺภานารหสฺส จ ติณฺณ เอกสทิส วิตฺถาเรตพฺพ ฯเปฯ น
ภิกฺขู ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชตพฺพ ฯ
[๓๗๑] น ภิกฺขเว อพฺภานารเหน ภิกฺขุนา ปกตตฺตสฺส ภิกฺขุโน
ปุรโต คนฺตพฺพ น ปุรโต นิสที ิตพฺพ โย โหติ สงฺฆสฺส
อาสนปริยนฺโต เสยฺยาปริยนฺโต วิหารปริยนฺโต โส ตสฺส ปทาตพฺโพ
เตน จ โส สาทิตพฺโพ ฯ น ภิกฺขเว อพฺภานารเหน
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ภิกฺขุนา ปกตตฺเตน ภิกฺขุนา ปุเรสมเณน วา ปจฺฉาสมเณน วา
กุลานิ อุปสงฺกมิตพฺพานิ น อารฺิกงฺค สมาทิตพฺพ น
ปณฺฑปาติกงฺค สมาทิตพฺพ น จ ตปฺปจฺจยา ปณฺฑปาโต
นีหราเปตพฺโพ มา ม ชานึสูติ ฯ
[๓๗๒] น ภิกฺขเว อพฺภานารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา
อภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร
อนฺตรายา น ภิกฺขเว อพฺภานารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา
อภิกฺขุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ อฺตฺร ปกตตฺเตน อฺตฺร
อนฺตรายา ยถา เหฏา ตถา วิตฺถาเรตพฺพ ฯ ฯเปฯ คนฺตพฺโพ
ภิกฺขเว อพฺภานารเหน ภิกฺขุนา สภิกฺขุกา อาวาสา ฯเปฯ อนาวาสา ฯเปฯ
อาวาสา วา อนาวาสา วา สภิกฺขุโก อาวาโส ฯเปฯ สภิกฺขุโก
อนาวาโส ฯเปฯ สภิกขฺ ุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา ยตฺถสฺสุ
ภิกฺขู สมานสวาสกา ย ชฺา สกฺโกมิ อชฺเชว คนฺตุนฺติ ฯ
[๓๗๓] น ภิกฺขเว อพฺภานารเหน ภิกฺขุนา ปกตตฺเตน ภิกฺขุนา
สทฺธึ เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน อนาวาเส
วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วา อนาวาเส วา วตฺถพฺพ
ปกตตฺต ภิกขฺ ุ ทิสฺวา อาสนา วุฏาตพฺพ ปกตตฺโต ภิกฺขุ อาสเนน
นิมนฺเตตพฺโพ น ปกตตฺเตน ภิกฺขุนา สทฺธึ เอกาสเน นิสีทิตพฺพ
น นีเจ อาสเน นิสินฺเน อุจฺเจ อาสเน นิสีทิตพฺพ น ฉมาย
นิสินฺเน อาสเน นิสีทิตพฺพ น เอกจงฺกเม จงฺกมิตพฺพ น นีเจ
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จงฺกเม จงฺกมนฺเต อุจฺเจ จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ น ฉมาย จงฺกมนฺเต
จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ ฯ
[๓๗๔] น ภิกฺขเว อพฺภานารเหน ภิกฺขุนา ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา
สทฺธึ ฯเปฯ มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา สทฺธึ ฯเปฯ
มานตฺตารเหน ภิกฺขุนา สทฺธึ ฯเปฯ มานตฺตจาริเกน ภิกฺขนุ า
สทฺธึ ฯเปฯ อพฺภานารเหน วุฑฺฒตเรน ภิกฺขุนา สทฺธึ เอกจฺฉนฺเน
อาวาเส วตฺถพฺพ น เอกจฺฉนฺเน อนาวาเส วตฺถพฺพ น
เอกจฺฉนฺเน อาวาเส วา อนาวาเส วา วตฺถพฺพ น เอกาสเน
นิสีทิตพฺพ น นีเจ อาสเน นิสินฺเน อุจฺเจ อาสเน นิสีทิตพฺพ
น ฉมาย นิสินฺเน อาสเน นิสีทิตพฺพ น เอกจงฺกเม จงฺกมิตพฺพ
น นีเจ จงฺกเม จงฺกมนฺเต อุจฺเจ จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ น ฉมาย
จงฺกมนฺเต จงฺกเม จงฺกมิตพฺพ ฯ
[๓๗๕] อพฺภานารหจตุตฺโถ เจ ภิกฺขเว ปริวาส ทเทยฺย
มูลาย ปฏิกสฺเสยฺย มานตฺต ทเทยฺย ตพฺพีโส อพฺเภยฺย อกมฺม
ต น จ กรณียนฺติ ฯ
อพฺภานารหวตฺต นิฏิต ๑ ฯ
ปาริวาสิกกฺขนฺธก นิฏิต ทุติย ๒ ฯ
อิมสฺมึ ขนฺธเก วตฺถู ๓ ปฺจ ฯ
___________________________
#๑ ยุ. อพฺภานารหวตฺต นิฏิตนฺติ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ปาริวาสิกกฺขนฺธโก ทุติโย ฯ
#๓ ยุ. วตฺถุ ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
[๓๗๖] ปาริวาสิกา สาทิยนฺติ ปกตตฺตาน ภิกฺขูน ๑
อภิวาทน ปจฺจุฏาน
อฺชลิฺเจว สามิจึ
อาสน ๒ เสยฺยาภิหาร ปาโททก ปาทป
ปาทกถลิก
ปตฺตจีวรปฏิคฺคาหณ
นหาเน ปฏิปริกมฺม
อุชฌ
ฺ ายนฺเตว เปสลา ๓ ฯ
ทุกฺกฏ สาทิยนฺตสฺส
มิถุ ปฺจ ยถาวุฑฺฒ ๔
อุโปสถ ปวารณ
วสฺสิกฺจาวโณชน
ภตฺต ๕ สมฺมา ปวตฺตนา ปกตตฺเตน คจฺฉเร ๖
โย จ โหติ ปริยนฺโต น ปุเร ปจฺฉา สมเณน ๗
อรฺ ปณฺฑนีหาโร ๘ อาคนฺตุเก อุโปสเถ ๙
ปวารณา จ ทูเตน
คนฺตพฺโพ จ สภิกฺขุโก ๑๐
#๑ ม. ปาริวาสิกา สาเทนฺติ ปกตตฺตาน ภิกฺขุน ฯ ยุ. ปาริวาสิกา สาเทนฺติ ปกตตฺเตน
#ภิกฺขุนา ฯ ๒ ม. อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลึ จ สามิจิย อาสน ฯ ยุ. อภิวาทน
#ปจฺจุฏาน อฺชลิสามิย อาสน ฯ ๓ ม เสยฺยาภิหาร ปาโท ป กถลิก ... ฯ
#ยุ. เสยฺยาภิหาร ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก ปตฺต นหาเน ปริกมฺม อุชฺฌายนฺติ
#จ เปสลา ฯ ๔ ยุ. ปฺจ ปุนาปเร ฯ ๕ ม. ยุ. วสฺสโิ กโณชโภชน ฯ ๖ ม. ยุ.
#สมฺมา จ วตฺตนา ตตฺถ ปกตตฺตสฺส คจฺฉน ฯ ๗ ม. ยุ. โย จ โหติ ปริยนฺโต
#ปุเร ปจฺฉา ตเถว จ ฯ ๘ ม. อารฺปณฺฑนีหาโร ฯ ยุ. อรฺปณฺฑนิหาโร ฯ
#๙ ยุ. อุโปสถ ฯ ๑๐ ยุ. ปวารณา จ ทูโต จ คนฺตพฺพฺจ สภิกฺชุเก ฯ
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เอกจฺฉนฺเน น วตฺถพฺพ น ฉมาย นิสชฺชิเต ๑
อาสเน นีเจ จงฺกเม ๒ ฉมาย จงฺกเม น จ
วุฑฺฒตเรน อกมฺม
รตฺติจฺเฉทา ๓ จ โสธนา
นิกฺขิปน สมาทาน
าตพฺพ ปาริวาสิกา ๔
มูลาย มานตฺตารหา
ตถา มานตฺตจาริกา
อพฺภานารหกา จาป
สมฺเภทนยโต ปุน ๕ ฯ
ปาริวาสิกาน ๖ ตโย จตุมานตฺตจาริเก
น สเมนฺติ รตฺติจฺเฉทา ๗ มานตฺเตสุ จ ทิวาสิก ๘ ฯ
เทฺว กมฺมา สทิสา เสสา ตโย กมฺมา สมานตาติ ๙ ฯ
#๑ ม. ยุ. เอกจฺฉนฺเน จ วุฏาน ตเถว จ นิมนฺตเย ฯ ๒ ยุ. นีจจงฺกเม ฯ
#๓ ม. ยุ. รตฺติจฺเฉโท ฯ ๔ ม. วตฺต ว ปริวาสิเก ฯ ยุ. รตฺติ วา ปาริวาสิเก ฯ
#๕ ม. อพฺภานารเหน โย จาป สมฺเภท นยโต ปุน ฯ ยุ. อพฺภานารโห โย จาป
#สมฺเภท นยโต ปุน ฯ ๖ ม. ยุ. ปาริวาสิเกสุ ฯ ๗ ม. ยุ. สมนฺติ รจฺติจฺเฉเทสุ ฯ
#๘ ม. ยุ. เทวสิ ฯ ๙ ม. ยุ. สมาสมาติ ฯ
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สมุจฺจยกฺขนฺธก
[๓๗๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อุทายิ ๑ เอก อาปตฺตึ อาปนฺโน โหติ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
อปฺปฏิจฺฉนฺน ฯ โส ภิกฺขูน อาโรเจสิ อห อาวุโส เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน กถ นุ โข
มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกขฺ ุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต เทตุ ฯ
[๓๗๘] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺพ ฯ เตน ภิกฺขเว อุทายินา
ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฒ
ฺ าน
ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โสห ภนฺเต สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต
ยาจามิ ฯ อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน ทุติยมฺป โสห ภนฺเต ๒ สงฺฆ เอกิสฺสา
#๑ ม. สพฺพวาเร อุทายี ฯ ๒ ม. ยุ. ทุตยิ มฺป ภนฺเต ฯ
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อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺต ยาจามิ ฯ อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน ตติยมฺป โสห ภนฺเต ๑ สงฺฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺต ยาจามีติ ฯ
[๓๗๙] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกกฺ วิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺต ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อุทายิสฺส
ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจติ ฯ
สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขโุ น เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺตสฺส ทาน โส
#๑ ม. ยุ. ตติยมฺป ภนฺเต ฯ
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ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุตยิ มฺป เอตมตฺถ
วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต ยาจติ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสสฺ า
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺตฐ
มานตฺต เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺตสฺส ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ
อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจติ ฯ สงฺโฆ
อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ
อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺตสฺส ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทินฺน สงฺเฆน อุทายิสฺส ภิกฺขุโน
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต
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ธารยามีติ ฯ
[๓๘๐] โส จิณฺณมานตฺโต ภิกฺขนู  อาโรเจสิ อห อาวุโส
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิฉนฺน โสห
สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
ฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสาE
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺต อทาสิ โสห จิณฺณมานตฺโต กถ นุ โข มยา
ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อพฺเภตุ ฯ
[๓๘๑] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อพฺเภตพฺโพ ฯ เตน ภิกฺขเว
อุทายินา ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา
วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ
ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ เอกิสสฺ า
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺต ยาจึ ฯ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฉฺ นฺนาย ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ ฯ
โสห ภนฺเต จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจามิ ฯ อห
ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน
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โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ ฯ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺต อทาสิ ฯ โสห จิณฺณมานตฺโต ทุติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ
อพฺภาน ยาจามิ ฯ อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ เอกิสสฺ า อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต
ยาจึ ฯ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ โสห
จิณฺณมานตฺโต ตติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ อพฺภาน ยาจามีติ ฯ
[๓๘๒] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺตแ
มานตฺต ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ ฯ
โส จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อพฺเภยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
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สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจิ ฯ
สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขโุ น เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ ฯ โส
จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจติ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกขฺ ุ
อพฺเภติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อุทายิสฺส ภิกขฺ ุโน อพฺภาน โส
ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุตยิ มฺป เอตมตฺถ
วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกขฺ ุโน เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺต อทาสิ ฯ โส จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจติ ฯ
สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อพฺเภติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อุทายิสฺส
ภิกฺขุโน อพฺภาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ
อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจิ ฯ สงฺโฆ
อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ ฯ โส จิณฺณมานตฺโต
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สงฺฆ อพฺภาน ยาจติ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อพฺเภติ ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน อพฺภาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ อพฺภีโต ๑ สงฺเฆน อุทายิ ภิกฺขุ ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๓๘๓] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อุทายิ เอก อาปตฺตึ
อาปนฺโน โหติ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ เอกาหปฏิจฺฉนฺน ฯ โส
ภิกฺขูน อาโรเจสิ อห อาวุโส เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ เอกาหปฏิจฺฉนฺน กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ
อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส เทตุ ฯ
[๓๘๔] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺโพ ฯ เตน ภิกฺขเว
อุทายินา ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา
วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ
ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ เอกาหปฏิจฺฉนฺน โสห ภนฺเต สงฺฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย
เอกาหปริวาส ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺโพ ตติยมฺป
ยาจิตพฺโพ ฯ
#๑ ม. ยุ. อพฺภิโต ฯ
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[๓๘๕] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ เอกาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย
เอกาหปริวาส ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อุทายิสฺส
ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย
เอกาหปริวาส ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ เอกาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสสฺ า
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส
ยาจติ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขโุ น เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส
เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาสสฺส
ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป
เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ เอกาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสสฺ า
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส ยาจติ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา
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สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส
เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาสสฺส
ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทินโฺ น
สงฺเฆน อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาโส ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๓๘๖] โส ปริวุตฺถปริวาโส ภิกขฺ ูน อาโรเจสิ อห อาวุโส
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ เอกาหปฏิจฺฉนฺน
โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส
อทาสิ โสห ปริวุตฺถปริวาโส กถ นุ โข มยา
ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตนหิ
ภิกฺขเว สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต เทตุ ฯ
[๓๘๗] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺพ ฯ เตน ภิกฺขเว อุทายินา
ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฒ
ฺ าน
ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
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สุกฺกวิสฏึ เอกาหปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส
ยาจึ ฯ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส อทาสิ ฯ โสห
ภนฺเต ๑ ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจามีติ ฯ
ทุติยมฺป ยาจิตพฺพ ตติยมฺป ยาจิตพฺพ ฯ
[๓๘๘] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ เอกาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย
เอกาหปริวาส ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส
อทาสิ ฯ โส ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจติ ฯ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺต ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ
เอกาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
#๑ ยุ. ภนฺเตติ นตฺถิ ฯ
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สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปริจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส ยาจิ ฯ สงฺโฆ
อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส อทาสิ ฯ โส ปริวุตฺถปริวาโส
สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต ยาจติ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺตสฺส ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส
ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ
วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ เอกาหปฏิจฺฉนฺน โส
สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย
เอกาหปริวาส ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย
เอกาหปริวาส อทาสิ ฯ โส ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺต ยาจติ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต
เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 171

สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺตสฺส
ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทินฺน
สงฺเฆน อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๓๘๙] โส จิณฺณมานตฺโต ภิกฺขนู  อาโรเจสิ อห อาวุโส
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ เอกาหปฏิจฺฉนฺน
โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส
อทาสิ โสห ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต
ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ โสห
จิณฺณมานตฺโต กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกขฺ เว สงฺโฆ+
อุทายึ ภิกฺขุ อพฺเภตุ ฯ
[๓๙๐] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อพฺเภตพฺโพ ฯ เตน ภิกฺขเว
อุทายินา ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฺฒาน
ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 172

เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ เอกาหปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส
ยาจึ ฯ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส อทาสิ ฯ โสห
ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกกฺ วิสฏิยา
เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ ฯ ตสฺส เม
สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ ฯ โสห ภนฺเต จิณฺณมานตฺโต
สงฺฆ อพฺภาน ยาจามิ ๑ ฯเปฯ ทุติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ
อพฺภาน ยาจามิ ฯ อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ เอกาหปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส
ยาจึ ฯ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส อทาสิ ฯ โสห
ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกกฺ วิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ ฯ ตสฺส เม
สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ ฯ โสห จิณฺณมานตฺโต
ตติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ อพฺภาน ยาจามีติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ยาจามีติ ฯ
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[๓๙๑] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ เอกาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย
เอกาหปริวาส ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส
อทาสิ ฯ โส ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจิ ฯ
สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขโุ น เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ ฯ โส
จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อพฺเภยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ เอกาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส
ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส อทาสิ ฯ
โส ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจิ ฯ สงฺโฆ
อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
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เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ ฯ โส จิณฺณมานตฺโต
สงฺฆ อพฺภาน ยาจติ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อพฺเภติ ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน อพฺภาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ
เอกาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส ยาจิ ฯ สงฺโฆ
อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
เอกาหปริจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส อทาสิ ฯ โส ปริวุตฺถปริวาโส
สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ ฯ โส จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน
ยาจติ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อพฺเภติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ
อุทายิสฺส ภิกฺขุโน อพฺภาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ อพฺภีโต สงฺเฆน อุทายิ ภิกฺขุ ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๓๙๒] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อุทายิ ภิกฺขุ ๒ เอก
อาปตฺตึ อาปนฺโน โหติ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ทฺวีหปฏิจฉฺ นฺน
#๑ ม. ยุ. ภิกขฺ ูติ นตฺถิ ฯ
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ตีหปฏิจฺฉนฺน จตูหปฏิจฺฉนฺน ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน ฯ โส ภิกฺขูน
อาโรเจสิ อห อาวุโส เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ ทฺวีหปฏิจฺฉนฺน ตีหปฏิจฺฉนฺน จตูหปฏิจฺฉนฺน ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน
กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน
เอกิสสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปฺจาหปริวาส เทตุ ฯ
[๓๙๓] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺโพ ฯ เตน ภิกฺขเว
อุทายินา ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา
วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ
ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โสห ภนฺเต สงฺฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปฺจาหปริวาส ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺโพ ตติยมฺป
ยาจิตพฺโพ ฯ
[๓๙๔] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ
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อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปฺจาหปริวาส ยาจติ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปฺจาหปริวาส เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อุทายิสฺส
ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปฺจาหปริวาสสฺส ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสสฺ า อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส ยาจติ ฯ สงฺโฆ
อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ
อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาสสฺส ทาน โส ตุณหฺ สฺส
ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทินฺโน สงฺเฆน อุทายิสสฺ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 177

ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปฺจาหปริวาโส ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ
เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๓๙๕] โส ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน ฯ โส ภิกฺขูน อาโรเจสิ อห
อาวุโส เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน
โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส ยาจึ ตสฺส เม
สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปฺจาหปริวาส อทาสิ โสห ปริวสนฺโต อนฺตรา
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน กถ
นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ อุทายึ ภิกขฺ ุ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสตุ ฯ
[๓๙๖] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ฯ เตน
ภิกฺขเว อุทายินา ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขนู  ปาเท วนฺทิตฺวา อุกกฺ ุฏิก นิสีทติ ฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 178

เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปฺจาหปริวาส ยาจึ ฯ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาห
ปริวาส อทาสิ ฯ โสห ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โสห ภนฺเต
สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา
ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ
[๓๙๗] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปฺจาหปริวาส ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกขฺ ุโน เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส อทาสิ ฯ โส ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อุทายึ
ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺเสยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม
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ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส
ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส อทาสิ ฯ
โส ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ
อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ สงฺโฆ
อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อุทายิสฺส
ภิกฺขุโน อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสนา โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป
เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ
ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน
โส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส ยาจิ ฯ สงฺโฆ
อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส อทาสิ ฯ โส ปริวสนฺโต
อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน
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โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ
อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อุทายิสฺส
ภิกฺขุโน อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสนา โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ ปฏิกสฺสโิ ต สงฺเฆน อุทายิ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฉฺ นฺนาย มูลาย ๑
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๓๙๘] โส ปริวุตฺถปริวาโส มานตฺตารโห อนฺตรา เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน ฯ โส ภิกฺขูน
อาโรเจสิ อห อาวุโส เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
#๑ อิโต ปร ปฏิกสฺสนนฺติป ปฏิกสฺสนาติป ปาโ อฺเสุ โปตฺถเกสุ เยภุยฺเยน
#ทิสฺสติ เปตฺวา ปาลิมฺตฺตกวินยวินิจฺฉย ฯ ยทิ ปฏิกสฺสนนฺติ ปท ปฏิกสฺสโิ ตติ
#ปเท กิริยาวิเสสน สิยา ต อพฺภิโต สงฺเฆน อุทายิ ภิกฺขูติ อพฺภานปาลิยา น
#สเมติ เอตฺถ อพฺภิโตติ ปทสฺส นิกฺกิรยิ าวิเสสนตฺตา ฯ ยทิ ปฏิกสฺสนาติ ปท
#ขมตีติ ปเท กตฺตาติ คเหตพฺพ ต น ยุชฺชติ อฺเสุ กมฺเมสุ ขมตีติ ปทสฺส กตฺตุโน
#อทิสฺสมานรูปภูตปฺพฺพตฺตา ฯ ตสฺมา โส ทุพฺพิโธ ปาโ อยุตฺตรูโปเยว ฯ
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สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส ยาจึ
ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสสฺ า อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส อทาสิ โสห ปริวสนฺโต
อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน
โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจึ ต ม สงฺโฆ อนฺตรา
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสิ โสห ปริวุตฺถปริวาโส มานตฺตารโห อนฺตรา
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน กถ นุ
โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ เต ภิกขฺ ู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสตุ ฯ
[๓๙๙] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว มูลาย ๑ ปฏิกสฺสิตพฺโพ ฯ เตน
ภิกฺขเว อุทายินา ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขนู  ปาเท วนฺทิตฺวา อุกกฺ ุฏิก นิสีทติ ฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปฺจาหปริวาส ยาจึ ฯ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
#๑ ม. ยุ. มูลายาติ นตฺถิ ฯ
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สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส
อทาสิ ฯ โสห ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจึ ฯ
ต ม สงฺโฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โสห ปริวุตฺถปริวาโส
มานตฺตารโห อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ
อปฺปฏิจฺฉนฺน โสห ภนฺเต สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ
[๔๐๐] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส
ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส
อทาสิ ฯ โส ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
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สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ
โส ปริวุตฺถปริวาโส มานตฺตารโห อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อุทายึ
ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺเสยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส
ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส
อทาสิ ฯ โส ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โส ปริวุตฺถปริวาโส
มานตฺตารโห อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
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ยาจติ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสติ ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อุทายิสฺส ภิกขฺ ุโน อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสนา
โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป
เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ
ปฏิกสฺสิโต สงฺเฆน อุทายิ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสสฺ า อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ๑ ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๔๐๑] โส ปริวุตฺถปริวาโส ภิกขฺ ูน อาโรเจสิ อห อาวุโส
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน
โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปฺจาหปริวาส อทาสิ โสห ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โสห
สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจึ ต ม สงฺโฆ อนฺตรา
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสิ โสห ปริวุตฺถปริวาโส มานตฺตารโห อนฺตรา
#๑ ม. มูลาย ปฏิกสฺสนา ฯ ยุ. มูลาย ปฏิกสฺสน ฯ
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เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน
โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจึ ต ม สงฺโฆ อนฺตรา
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสิ โสห ปริวุตฺถปริวาโส กถ นุ โข มยา
ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน ติสฺสนฺน อาปตฺตีน
ฉารตฺต มานตฺต เทตุ ฯ
[๔๐๒] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺพ ฯ เตน ภิกฺขเว อุทายินา
ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฒ
ฺ าน
ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส
ยาจึ ฯ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส อทาสิ ฯ
โสห ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
ยาจึ ฯ ต ม สงฺโฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
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สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โสห ปริวุตถฺ ปริวาโส
มานตฺตารโห อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
ยาจึ ฯ ต ม สงฺโฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โสห ภนฺเต
ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต ยาจามีติ ฯ
ทุติยมฺป ยาจิตพฺพ ตติยมฺป ยาจิตพฺพ ฯ
[๔๐๓] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส
ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส
อทาสิ ฯ โส ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฉฺ นฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โส
ปริวุตฺถปริวาโส มานตฺตารโห อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
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สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสน ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสิ ฯ โส ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต
มานตฺต ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อุทายิสฺส
ภิกฺขุโน ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต ทเทยฺย ฯ เอสา
ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โส
สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปฺจาหปริวาส ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปฺจาหปริวาส อทาสิ ฯ โส ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โส ปริวุตฺถปริวาโส มานตฺตารโห อนฺตรา เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ
อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺ-
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ฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โส ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน
ฉารตฺต มานตฺต ยาจติ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน ติสฺสนฺน
อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อุทายิสฺส
ภิกฺขุโน ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺตสฺส ทาน โส ตุณฺหสฺส
ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ทินฺน สงฺเฆน อุทายิสฺส ภิกฺขุโน
ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา
ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๔๐๔] โส มานตฺต จรนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน ฯ โส ภิกฺขูน อาโรเจสิ
อห อาวุโส เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส ยาจึ ตสฺส
เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส อทาสิ โสห ปริวสนฺโต
อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน
โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจึ ต ม สงฺโฆ อนฺตรา
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เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสิ โสห ปริวุตฺถปริวาโส มานตฺตารโห อนฺตรา
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โสห
สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจึ ต ม สงฺโฆ อนฺตรา
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสิ โสห ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน
ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน
ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ โสห มานตฺต จรนฺโต อนฺตรา เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน กถนุ
โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสิตฺวา ฉารตฺต มานตฺต เทตุ ฯ
[๔๐๕] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ฯ เตน
ภิกฺขเว อุทายินา ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา วุฑฒ
ฺ าน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ
ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาห-
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ปริวาส ยาจึ ฯ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส อทาสิ ฯ
โสห ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ
อปฺปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจึ ฯ
ต ม สงฺโฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โสห ปริวุตฺถปริวาโส
มานตฺตารโห อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ
อปฺปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฉฺ นฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจึ ฯ
ต ม สงฺโฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โสห ปริวุตฺถปริวาโส
สงฺฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ ฯ ตสฺส เม
สงฺโฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ ฯ โสห
มานตฺต จรนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โสห ภนฺเต สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสน ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ
[๔๐๖] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ
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อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปฺจาหปริวาส ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปฺจาหปริวาส อทาสิ ฯ โส ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส
สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ
อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โส ปริวุตฺถปริวาโส มานตฺตารโห
อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน
โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจิ ฯ สงฺโฆ
อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โส ปริวุตฺถปริวาโส
สงฺฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต ยาจิ ฯ สงฺโฆ
อุทายิสฺส ภิกฺขุโน ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ ฯ
โส มานตฺต จรนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
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ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺเสยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสสฺ า อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส ยาจิ ฯ สงฺโฆ
อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส อทาสิ ฯ โส ปริวสนฺโต
อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน
โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏีกสฺสน ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ
อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โส ปริวุตฺถปริวาโส มานตฺตารโห
อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน
โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ
อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โส ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน
ฉารตฺต มานตฺต ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกขฺ ุโน ติสฺสนฺน
อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ ฯ โส มานตฺต จรนฺโต
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อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน
โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ
อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน
อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสนา โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส
ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ
วทามิ ฯเปฯ ปฏิกสฺสโิ ต สงฺเฆน อุทายิ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๔๐๗] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ฉารตฺต มานตฺต ทาตพฺพ ฯ เตน
ภิกฺขเว อุทายินา ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขนู  ปาเท วนฺทิตฺวา อุกกฺ ุฏิก นิสีทติ ฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน ฯเปฯ โสห
ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ
ตสฺส เม สงฺโฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ ฯ โสห
มานตฺต จรนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
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สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
ยาจึ ฯ ต ม สงฺโฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โสห ภนฺเต สงฺฆ
อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพ
ตติยมฺป ยาจิตพฺพ ฯ
[๔๐๘] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน ฯเปฯ โส
ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต ยาจิ ฯ
สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต
อทาสิ ฯ โส มานตฺต จรนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสน ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ
โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ทเทยฺย ฯ เอสา
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ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน ฯเปฯ
โส ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต
ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต
มานตฺต อทาสิ ฯ โส มานตฺต จรนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสน ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ
โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจติ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส
ภิกฺขุโน อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ
อุทายิสฺส ภิกฺขุโน อนฺตรา เอกิสสฺ า อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺตสฺส ทาน โส
ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุตยิ มฺป เอตมตฺถ
วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ทินฺน สงฺเฆน
อุทายิสฺส ภิกฺขุโน อนฺตรา เอกิสสฺ า อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
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[๔๐๙] โส จิณฺณมานตฺโต อพฺภานารโห อนฺตรา เอกธ
อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน ฯ โส ภิกฺขูน
อาโรเจสิ อห อาวุโส เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน ฯเปฯ โสห จิณฺณมานตฺโต
อพฺภานารโห อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกขฺ เว สงฺโฆ
อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิตฺวา ฉารตฺต มานตฺต เทตุ ฯ
[๔๑๐] เอวฺจ ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ฯเปฯ
[๔๑๑] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ฉารตฺต มานตฺต ทาตพฺพ ฯเปฯ
เทติ ฯเปฯ ทินฺน สงฺเฆน อุทายิสสฺ ภิกฺขุโน อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺต ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๔๑๒] โส จิณฺณมานตฺโต ภิกฺขนู  อาโรเจสิ อห อาวุโส
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน ฯเปฯ
โสห จิณฺณมานตฺโต กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ
เต ภิกฺขู ๑ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ
อุทายึ ภิกฺขุ อพฺเภตุ ฯ
[๔๑๓] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อพฺเภตพฺโพ ฯ เตน ภิกฺขเว
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อุทายินา ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา
วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ
ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกกฺ วิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปฺจาหปริวาส ยาจึ ฯ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส อทาสิ ฯ
โสห ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
ยาจึ ฯ ต ม สงฺโฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โสห ปริวุตถฺ ปริวาโส
มานตฺตารโห อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
ยาจึ ฯ ต ม สงฺโฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฉฺ นฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โสห
ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ ฯ
ตสฺส เม สงฺโฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ ฯ
โสห มานตฺต จรนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
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สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
ยาจึ ฯ ต ม สงฺโฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โสห สงฺฆ
อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ ฯ ตสฺส เม สงฺโฆ อนฺตรา
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ ฯ โสห จิณฺณมานตฺโต อพฺภานารโห
อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน
โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจึ ฯ ต ม
สงฺโฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺต ยาจึ ฯ ตสฺส เม สงฺโฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต
อทาสิ ฯ โสห ภนฺเต จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจามีติ ฯ
ทุติยมฺป ยาจิตพฺพ ตติยมฺป ยาจิตพฺพ ฯ
[๔๑๔] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
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สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกกฺ วิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปฺจาหปริวาส ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส
อทาสิ ฯ โส ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฉฺ นฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โส
ปริวุตฺถปริวาโส มานตฺตารโห อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสน ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ
โส ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต
ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต
อทาสิ ฯ โส มานตฺต จรนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสน ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 200

อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสิ ฯ โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจิ ฯ สงฺโฆ
อุทายิสฺส ภิกฺขุโน อนฺตรา เอกิสสฺ า อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ ฯ โส
จิณฺณมานตฺโต อพฺภานารโห อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฺปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสน ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ
โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน
อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ ฯ โส จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ
อพฺภาน ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ
อพฺเภยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน ฯเปฯ โส จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจติ ฯ
สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อพฺเภติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อุทายิสฺส
ภิกฺขุโน อพฺภาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
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ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ
อพฺภีโต สงฺเฆน อุทายิ ภิกฺขุ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ
เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๔๑๕] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อุทายิ เอก อาปตฺตึ
อาปนฺโน โหติ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน ฯ โส ภิกฺขูน
อาโรเจสิ อห อาวุโส เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ
อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย ปกฺขปริวาส เทตุ ฯ
[๔๑๖] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺโพ ฯ เตน ภิกฺขเว อุทายินา
ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฒ
ฺ าน
ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน โสห ภนฺเต สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย ปกฺขปริวาส
ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺโพ ตติยมฺป ยาจิตพฺโพ ฯ
[๔๑๗] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสสฺ า
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อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย ปกฺขปริวาส
ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฉฺ นฺนาย
ปกฺขปริวาส ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ
ปกฺขปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย ปกฺขปริวาส ยาจติ ฯ สงฺโฆ
อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย ปกฺขปริวาส เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อุทายิสฺส
ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย ปกฺขปริวาสสฺส ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป
เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ทินฺโน สงฺเฆน อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย ปกฺขปริวาโส
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๔๑๘] โส ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน ฯ โส ภิกฺขูน อาโรเจสิ
อห อาวุโส เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ
ปกฺขปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ เอกิสสฺ า อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฉฺ นฺนาย ปกฺขปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ
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เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฉฺ นฺนาย
ปกฺขปริวาส อทาสิ โสห ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน กถ นุ โข
มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิตฺวา
ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาส เทตุ ฯ
[๔๑๙] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ฯ เตน ภิกฺขเว
อุทายินา ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา
วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ
ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย ปกฺขปริวาส
ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย ปกฺขปริวาส อทาสิ โสห
ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โสห ภนฺเต สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ
[๔๒๐] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
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สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย ปกฺขปริวาส
ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย ปกฺขปริวาส อทาสิ ฯ
โส ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺเสยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสสฺ า อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย ปกฺขปริวาส ยาจิ ฯ
สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขโุ น เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย ปกฺขปริวาส อทาสิ ฯ โส
ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
ยาจติ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 205

สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสติ ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อุทายิสฺส ภิกขฺ ุโน อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสนา
โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ
วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ปฏิกสฺสโิ ต
สงฺเฆน อุทายิ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสสฺ า อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา
ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๔๒๑] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯ เตน ภิกฺขเว อุทายินา ภิกฺขุนา สงฺฆ
อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฒ
ฺ าน ภิกฺขูน ปาเท
วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสที ิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย
อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ
ปกฺขปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ เอกิสสฺ า อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฉฺ นฺนาย ปกฺขปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฉฺ นฺนาย
ปกฺขปริวาส อทาสิ โสห ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ อนฺตรา
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจึ ต ม สงฺโฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
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อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสิ โสห ภนฺเต สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุริมาย อาปตฺติยา
สโมธานปริวาส ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺโพ ตติยมฺป
ยาจิตพฺโพ ฯ
[๔๒๒] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ เอกิสสฺ า
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกกฺ วิสฏิยา ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย
ปกฺขปริวาส ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสสฺ ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย ปกฺขปริวาส อทาสิ ฯ
โส ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสน ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ
โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุรมิ าย อาปตฺติยา สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน อนฺตรา
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺ-
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ฉนฺนาย ปุรมิ าย อาปตฺติยา สโมธานปริวาส ทเทยฺย ฯ เอสา
ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน โส
สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกกฺ วิสฏิยา ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย
ปกฺขปริวาส ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย ปกฺขปริวาส
อทาสิ ฯ โส ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสิ ฯ โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาส
ยาจติ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขโุ น อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุริมาย
อาปตฺติยา สโมธานปริวาส เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อุทายิสฺส
ภิกฺขุโน อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาสสฺส ทาน
โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ
วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ทินฺโน สงฺเฆน
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อุทายิสฺส ภิกฺขุโน อนฺตรา เอกิสสฺ า อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๔๒๓] โส ปริวุตฺถปริวาโส มานตฺตารโห อนฺตรา เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน ฯ
โส ภิกฺขูน อาโรเจสิ อห อาวุโส เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน ฯเปฯ โสห ปริวุตฺถปริวาโส
มานตฺตารโห อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ
อุทายึ ภิกขฺ ุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิตฺวา ปุริมาย
อาปตฺติยา สโมธานปริวาส เทตุ ฯ
[๔๒๔] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ฯเปฯ
[๔๒๕] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯเปฯ เทติ ฯเปฯ ทินฺโน สงฺเฆน อุทายิสฺส
ภิกฺขุโน อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส ขมติ
สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๔๒๖] โส ปริวุตฺถปริวาโส ภิกขฺ ูน อาโรเจสิ อห อาวุโส
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เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน
ฯเปฯ โสห ปริวุตฺถปริวาโส กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ
อุทายิสฺส ภิกฺขุโน ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต เทตุ ฯ
[๔๒๗] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺพ ฯ เตน ภิกฺขเว อุทายินา
ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฒ
ฺ าน
ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน ฯเปฯ โสห ภนฺเต ปริวุตฺถปริวาโส
สงฺฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป
ยาจิตพฺพ ตติยมฺป ยาจิตพฺพ ฯ
[๔๒๘] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน ฯเปฯ
ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต ยาจติ ฯ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน ติสฺสนฺน
อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน ฯเปฯ โส ปริวุตฺถปริวาโส
สงฺฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต ยาจติ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส
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ภิกฺขุโน ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺตสฺส
ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป
เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ทินนฺ 
สงฺเฆน อุทายิสฺส ภิกฺขโุ น ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๔๒๙] โส มานตฺต จรนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน ฯ โส ภิกฺขูน อาโรเจสิ
อห อาวุโส เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ
ปกฺขปฏิจฺฉนฺน ฯเปฯ โสห มานตฺต จรนฺโต อนฺตรา เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน กถ
นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสิตฺวา ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาส ทตฺวา ฉารตฺต
มานตฺต เทตุ ฯ
[๔๓๐] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ฯเปฯ
[๔๓๑] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯเปฯ
[๔๓๒] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ฉารตฺต มานตฺต ทาตพฺพ ฯเปฯ
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เทติ ฯเปฯ ทินฺน สงฺเฆน อุทายิสสฺ ภิกฺขุโน อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺต ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๔๓๓] โส จิณฺณมานตฺโต อพฺภานารโห อนฺตรา เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน ฯ
โส ภิกฺขูน อาโรเจสิ อห อาวุโส เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน ฯเปฯ โสห จิณฺณมานตฺโต
อพฺภานารโห อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ
อุทายึ ภิกขฺ ุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิตฺวา ปุริมาย
อาปตฺติยา สโมธานปริวาส ทตฺวา ฉารตฺต มานตฺต เทตุ ฯ
[๔๓๔] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ฯเปฯ
[๔๓๕] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯเปฯ
[๔๓๖] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ฉารตฺต มานตฺต ทาตพฺพ ฯเปฯ
เทติ ฯเปฯ ทินฺน สงฺเฆน อุทายิสสฺ ภิกฺขุโน อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺต ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
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[๔๓๗] โส จิณฺณมานตฺโต ภิกฺขนู  อาโรเจสิ อห อาวุโส
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน
ฯเปฯ โสห จิณฺณมานตฺโต กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ
อุทายึ ภิกฺขุ อพฺเภตุ ฯ
[๔๓๘] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อพฺเภตพฺโพ ฯ เตน ภิกฺขเว
อุทายินา ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา
วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ
ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกกฺ วิสฏิยา ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย
ปกฺขปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย ปกฺขปริวาส อทาสิ
โสห ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสน ยาจึ ต ม สงฺโฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ
โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาส ยาจึ
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ตสฺส เม สงฺโฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุริมาย อาปตฺติยา
สโมธานปริวาส อทาสิ โสห ปริวตุ ฺถปริวาโส มานตฺตารโห อนฺตรา
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน
โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจึ ต ม สงฺโฆ
อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสิ โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุริมาย
อาปตฺติยา สโมธานปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ อนฺตรา
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาส อทาสิ โสห ปริวุตฺถปริวาโส
สงฺฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ ตสฺส
เม สงฺโฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ โสห
มานตฺต จรนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสน ยาจึ ต ม สงฺโฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ
โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
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ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาส ยาจึ
ตสฺส เม สงฺโฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุริมาย อาปตฺติยา
สโมธานปริวาส อทาสิ โสห ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺต ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต
อทาสิ โสห [๑] จิณฺณมานตฺโต อพฺภานารโห อนฺตรา เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โสห
สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจึ ต ม สงฺโฆ
อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสิ โสห สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุริมาย
อาปตฺติยา สโมธานปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ อนฺตรา
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาส อทาสิ โสห ปริวุตฺถปริวาโส
สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ
ตสฺส เม สงฺโฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
#๑ ม. ภนฺเต ฯ
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สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ
โสห ภนฺเต จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป
ยาจิตพฺพ ตติยมฺป ยาจิตพฺพ ฯ
[๔๓๙] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฉฺ นฺนาย
ปกฺขปริวาส ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสสฺ ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย ปกฺขปริวาส
อทาสิ ฯ โส ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุริมาย อาปตฺติยา
สโมธานปริวาส ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกขฺ ุโน อนฺตรา
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาส อทาสิ ฯ โส ปริวุตฺถปริวาโส
มานตฺตารโห อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก
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สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสน ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ
โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุรมิ าย อาปตฺติยา สโมธานปริวาส ยาจิ ฯ
สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาส
อทาสิ ฯ โส ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ ติสฺสนฺน อาปตฺตีน
ฉารตฺต มานตฺต ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกขฺ ุโน ติสฺสนฺน
อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ ฯ โส มานตฺต จรนฺโต
อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน
โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจิ ฯ สงฺโฆ
อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุริมาย
อาปตฺติยา สโมธานปริวาส ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกขฺ ุโน
อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาส อทาสิ ฯ โส
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ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสสฺ า อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจิ ฯ
สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ ฯ โส
จิณฺณมานตฺโต อพฺภานารโห อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสน ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสิ ฯ
โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุรมิ าย อาปตฺติยา สโมธานปริวาส ยาจิ ฯ
สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาส
อทาสิ ฯ โส ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺต ยาจิ ฯ สงฺโฆ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน อนฺตรา เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺต อทาสิ ฯ โส จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจติ ฯ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ อพฺเภยฺย ฯ เอสา
ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุทายิ ภิกฺขุ เอก
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อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน ฯเปฯ
โส จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจติ ฯ สงฺโฆ อุทายึ ภิกฺขุ
อพฺเภติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อุทายิสฺส ภิกขฺ ุโน อพฺภาน โส
ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุตยิ มฺป เอตมตฺถ
วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ อพฺภีโต สงฺเฆน
อุทายิ ภิกฺขุ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต
ธารยามีติ ฯ
สุกฺกวิสฏิ สมตฺตา
[๔๔๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปนฺโน โหติ เอกา อาปตฺติ
เอกาหปฏิจฺฉนฺนา เอกา อาปตฺติ ทฺวหี ปฏิจฺฉนฺนา เอกา อาปตฺติ
ตีหปฏิจฺฉนฺนา เอกา อาปตฺติ จตูหปฏิจฺฉนฺนา เอกา อาปตฺติ
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนา เอกา อาปตฺติ ฉาหปฏิจฺฉนฺนา เอกา
อาปตฺติ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา เอกา อาปตฺติ อฏาหปฏิจฺฉนฺนา
เอกา อาปตฺติ นวาหปฏิจฺฉนฺนา เอกา อาปตฺติ ทสาหปฏิจฺฉนฺนา ฯ
โส ภิกฺขูน อาโรเจสิ อห อาวุโส สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชึ เอกา อาปตฺติ เอกาหปฏิจฺฉนฺนา ฯเปฯ
เอกา อาปตฺติ ทสาหปฏิจฺฉนฺนา กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตนหิ
ภิกฺขเว สงฺโฆ ตสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน ยา อาปตฺติ
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ทสาหปฏิจฺฉนฺนา ตสฺสา อคฺเฆน สโมธานปริวาส เทตุ ฯ
[๔๔๑] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺโพ ฯ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา
สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขูน
ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏกิ  นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส
วจนีโย อห ภนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ
เอกา อาปตฺติ เอกาหปฏิจฺฉนฺนา ฯเปฯ เอกา อาปตฺติ
ทสาหปฏิจฺฉนฺนา โสห ภนฺเต สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน ยา อาปตฺติ
ทสาหปฏิจฺฉนฺนา ตสฺสา อคฺเฆน สโมธานปริวาส ยาจามีติ ฯ
ทุติยมฺป ยาจิตพฺโพ ตติยมฺป ยาจิตพฺโพ ฯ
[๔๔๒] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกขฺ ุ สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิ เอกา อาปตฺติ เอกาหปฏิจฺฉนฺนา
ฯเปฯ เอกา อาปตฺติ ทสาหปฏิจฺฉนฺนา โส สงฺฆ ตาส
อาปตฺตีน ยา อาปตฺติ ทสาหปฏิจฺฉนฺนา ตสฺสา อคฺเฆน
สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน ยา อาปตฺติ ทสาหปฏิจฺฉนฺนา ตสฺสา
อคฺเฆน สโมธานปริวาส ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกขฺ ุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชิ เอกา อาปตฺติ เอกาหปฏิจฺฉนฺนา ฯเปฯ
เอกา อาปตฺติ ทสาหปฏิจฺฉนฺนา โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน
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ยา อาปตฺติ ทสาหปฏิจฺฉนฺนา ตสฺสา อคฺเฆน สโมธานปริวาส
ยาจติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน ตาส อาปตฺตีน ยา
อาปตฺติ ทสาหปฏิจฺฉนฺนา ตสฺสา อคฺเฆน สโมธานปริวาส เทติ ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน ยา
อาปตฺติ ทสาหปฏิจฺฉนฺนา ตสฺสา อคฺเฆน สโมธานปริวาสสฺส
ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป
เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ทินโฺ น
สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน ยา อาปตฺติ
ทสาหปฏิจฺฉนฺนา ตสฺสา อคฺเฆน สโมธานปริวาโส ขมติ
สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๔๔๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปนฺโน โหติ เอกา อาปตฺติ
เอกาหปฏิจฺฉนฺนา เทฺว อาปตฺติโย ทฺวีหปฏิจฺฉนฺนาโย ๑ ติสฺโส
อาปตฺติโย ตีหปฏิจฺฉนฺนาโย จตสฺโส อาปตฺติโย จตูหปฏิจฺฉนฺนาโย
ปฺจ อาปตฺติโย ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาโย ๑ ฉ อาปตฺติโย
ฉาหปฏิจฺฉนฺนาโย ๑ สตฺต อาปตฺติโย สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนาโย ๑ อฏ
อาปตฺติโย อฏาหปฏิจฺฉนฺนาโย นว อาปตฺติโย นวาหปฏิจฺฉนฺนาโย
ทส อาปตฺติโย ทสาหปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ โส ภิกฺขูน
อาโรเจสิ อห อาวุโส สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชึ เอกา อาปตฺติ เอกาหปฏิจฺฉนฺนา ฯเปฯ ทส อาปตฺติโย
#๑ ยุ. ... ฉนฺนา ฯ อิโต ปร สพฺพตฺถ เอเสว นโย ฯ
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ทสาหปฏิจฺฉนฺนาโย กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกขฺ เว สงฺโฆ
ตสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน ยา อาปตฺติโย สพฺพจิรปฏิจฺฉนฺนาโย
ตาส อคฺเฆน สโมธานปริวาส เทตุ ฯ
[๔๔๔] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺโพ ฯ เตน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตรสงฺค กริตฺวา ฯเปฯ
เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชึ เอกา อาปตฺติ เอกาหปฏิจฺฉนฺนา ฯเปฯ ทส อาปตฺติโย
ทสาหปฏิจฺฉนฺนาโย โสห ภนฺเต สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน ยา
อาปตฺติโย สพฺพจิรปฏิจฺฉนฺนาโย ตาส อคฺเฆน สโมธานปริวาส
ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺโพ ตติยมฺป ยาจิตพฺโพ ฯ
[๔๔๕] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกขฺ ุ สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิ เอกา อาปตฺติ เอกาหปฏิจฺฉนฺนา
ฯเปฯ ทส อาปตฺติโย ทสาหปฏิจฺฉนฺนาโย โส สงฺฆ ตาส
อาปตฺตีน ยา อาปตฺติโย สพฺพจิรปฏิจฺฉนฺนาโย ตาส อคฺเฆน
สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน ยา อาปตฺติโย สพฺพจิรปฏิจฺฉนฺนาโย
ตาส อคฺเฆน สโมธานปริวาส ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
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อาปตฺติโย อาปชฺชิ เอกา อาปตฺติ เอกาหปฏิจฺฉนฺนา ฯเปฯ
ทส อาปตฺติโย ทสาหปฏิจฺฉนฺนาโย โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน
ยา อาปตฺติโย สพฺพจิรปฏิจฺฉนฺนาโย ตาส อคฺเฆน สโมธานปริวาส
ยาจติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน
ยา อาปตฺติโย สพฺพจิรปฏิจฺฉนฺนาโย ตาส อคฺเฆน สโมธานปริวาส
เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส
อาปตฺตีน ยา อาปตฺติโย สพฺพจิรปฏิจฺฉนฺนาโย ตาส อคฺเฆน
สโมธานปริวาสสฺส ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส
ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ
วทามิ ฯเปฯ ทินฺโน สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส
อาปตฺตีน ยา อาปตฺติโย สพฺพจิรปฏิจฺฉนฺนาโย ตาส อคฺเฆน
สโมธานปริวาโส ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณหฺ ี ฯ เอวเมต
ธารยามีติ ฯ
[๔๔๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปนฺโน โหติ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ ตสฺส เอตทโหสิ
อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย
ยนฺนูนาห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
เทฺวมาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ ฯ โส สงฺฆ เอกิสสฺ า อาปตฺติยา
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส ยาจิ ฯ ตสฺส สงฺโฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส อทาสิ ฯ ตสฺส
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ปริวสนฺตสฺส ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ตสฺส เม เอตทโหสิ
อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย
ยนฺนูนาห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส
ยาเจยฺยนฺติ โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา เทวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
เทฺวมาสปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส อทาสิ ตสฺสu
เม ปริวสนฺตสฺส ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ ยนฺนูนาห สงฺฆ อิตริสฺสาป
อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ ฯ
โส ภิกฺขูน อาโรเจสิ อห อาวุโส เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ตสฺส เม เอตทโหสิ อห โข
เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย
ยนฺนูนาห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส
ยาเจยฺยนฺติ โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
เทฺวมาสปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส อทาสิ ตสฺส
เม ปริวสนฺตสฺส ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ตสฺส เม เอตทโหสิ
อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ยนฺนูนาห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
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เทฺวมาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส อทาสิ
ตสฺส เม ปริวสนฺตสฺส ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ ยนฺนูนาห สงฺฆ
อิตริสฺสาป อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส
ยาเจยฺยนฺติ กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชติ พฺพนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ ตสฺส ภิกฺขุโน
อิตริสฺสาป อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส เทตุ ฯ
[๔๔๗] เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ทาตพฺโพ ฯ เตน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ฯเปฯ
เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ตสฺส เม เอตทโหสิ อห
โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย
ยนฺนูนาห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส
ยาเจยฺยนฺติ โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
เทฺวมาสปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส อทาสิ ตสฺส
เม ปริวสนฺตสฺส ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ตสฺส เม เอตทโหสิ
อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺ-
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ฉนฺนาโย ยนฺนูนาห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
เทฺวมาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส อทาสิ
ตสฺส เม ปริวสนฺตสฺส ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ ยนฺนูนาห สงฺฆ
อิตริสฺสาป อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส
ยาเจยฺยนฺติ โสห ภนฺเต สงฺฆ อิตริสฺสาป อาปตฺติยา
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป
ยาจิตพฺโพ ตติยมฺป ยาจิตพฺโพ ฯ
[๔๔๘] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชิ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ ตสฺส เอตทโหสิ
อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย
ยนฺนูนาห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
เทฺวมาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ ฯ โส สงฺฆ เอกิสสฺ า อาปตฺติยา
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส ยาจิ ฯ ตสฺส สงฺโฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส อทาสิ ฯ ตสฺส
ปริวสนฺตสฺส ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ตสฺส เม เอตทโหสิ
อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 226

ยนฺนูนาห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
เทฺวมาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส ยาจึ ฯ ตสฺส เม สงฺโฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส อทาสิ ฯ
ตสฺส เม ปริวสนฺตสฺส ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ ยนฺนูนาห สงฺฆ
อิตริสฺสาป อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส
ยาเจยฺยนฺติ ฯ โส สงฺฆ อิตริสฺสาป อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
เทฺวมาสปริวาส ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน อิตริสฺสาป อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
เทฺวมาสปริวาส ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชิ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ ตสฺส เอตทโหสิ อห โข เทฺว
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ยนฺนูนาห
สงฺฆ เอกิสสฺ า อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส
ยาเจยฺยนฺติ ฯ โส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
เทฺวมาสปริวาส ยาจิ ฯ ตสฺส สงฺโฆ เอกิสสฺ า อาปตฺติยา
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส อทาสิ ฯ ตสฺส ปริวสนฺตสฺส
ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ตสฺส เม เอตทโหสิ อห โข เทฺว
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ยนฺนูนาห
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สงฺฆ เอกิสสฺ า อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส
ยาเจยฺยนฺติ โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
เทฺวมาสปริวาส ยาจึ ฯ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส อทาสิ ฯ ตสฺส เม ปริวสนฺตสฺส
ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ ยนฺนูนาห สงฺฆ อิตริสสฺ าป อาปตฺติยา
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ ฯ โส สงฺฆ
อิตริสฺสาป อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส
ยาจติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน อิตริสฺสาป อาปตฺติยา
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน อิตริสฺสาป อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
เทฺวมาสปริวาสสฺส ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส
ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ
วทามิ ฯเปฯ ทินฺโน สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน อิตริสฺสาป
อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาโส ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ เตน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนา
ตทุปาทาย เทฺว มาสา ปริวสิตพฺพา ฯ
[๔๔๙] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ ตสฺส เอว โหติ อห โข เทฺว
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ยนฺนูนาห
สงฺฆ เอกิสสฺ า อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส
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ยาเจยฺยนฺติ ฯ โส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
เทฺวมาสปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ เอกิสสฺ า อาปตฺติยา
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส เทติ ฯ ตสฺส ปริวสนฺตสฺส
ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ตสฺส เม เอตทโหสิ อห โข เทฺว
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ยนฺนูนาห
สงฺฆ เอกิสสฺ า อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส
ยาเจยฺยนฺติ โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
เทฺวมาสปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส อทาสิ ตสฺส เม ปริวสนฺตสฺส
ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ ยนฺนนู าห สงฺฆ อิตริสฺสาป อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
เทฺวมาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ ฯ โส สงฺฆ อิตริสฺสาป
อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส
สงฺโฆ อิตริสฺสาป อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส
เทติ ฯ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ตทุปาทาย เทฺว มาสา ปริวสิตพฺพา ฯ
[๔๕๐] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอก อาปตฺตึ ชานาติ เอก
อาปตฺตึ น ชานาติ ฯ โส สงฺฆ ย อาปตฺตึ ชานาติ ตสฺสา
อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ
ตสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส เทติ ฯ โส
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ปริวสนฺโต อิตรมฺป อาปตฺตึ ชานาติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อห
โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย
เอก อาปตฺตึ ชานึ เอก อาปตฺตึ น ชานึ โสห สงฺฆ ย อาปตฺตึ
ชานึ ตสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส
ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ ตสฺสา อาปตฺติยา เทวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
เทฺวมาสปริวาส อทาสิ โสห ปริวสนฺโต อิตรป อาปตฺตึ ชานามิ
ยนฺนูนาห สงฺฆ อิตริสฺสาป อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
เทฺวมาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ ฯ โส สงฺฆ อิตริสสฺ าป อาปตฺติยา
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ
อิตริสฺสาป อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส เทติ ฯ
เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ตทุปาทาย เทฺว มาสา ปริวสิตพฺพา ฯ
[๔๕๑] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอก อาปตฺตึ สรติ เอก
อาปตฺตึ น สรติ ฯ โส สงฺฆ ย อาปตฺตึ สรติ ตสฺสา
อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส
สงฺโฆ ตสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส
เทติ ฯ โส ปริวสนฺโต อิตรมฺป อาปตฺตึ สรติ ฯ ตสฺส เอว
โหติ อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอก อาปตฺตึ สรึ เอก อาปตฺตึ น สรึ
โสห สงฺฆ ย อาปตฺตึ สรึ ตสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 230

เทฺวมาสปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ ตสฺสา อาปตฺติยา
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส อทาสิ โสห ปริวสนฺโต
อิตรมฺป อาปตฺตึ สรามิ ยนฺนูนาห สงฺฆ อิตริสสฺ าป อาปตฺติยา
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ ฯ โส สงฺฆ
อิตริสฺสาป อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส
ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ อิตริสฺสาป อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
เทฺวมาสปริวาส เทติ ฯ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ตทุปาทาย เทฺว
มาสา ปริวสิตพฺพา ฯ
[๔๕๒] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอกาย อาปตฺติยา นิพฺเพมติโก เอกาย
อาปตฺติยา เวมติโก ฯ โส สงฺฆ ยาย อาปตฺติยา นิพฺเพมติโก
ตสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส ยาจติ ฯ
ตสฺส สงฺโฆ ตสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส
เทติ ฯ โส ปริวสนฺโต อิตริสฺสาป อาปตฺติยา นิพฺเพมติโก โหติ ฯ
ตสฺส เอว โหติ อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอกาย อาปตฺติยา นิพฺเพมติโก เอกาย
อาปตฺติยา เวมติโก โสห สงฺฆ ยาย อาปตฺติยา นิพฺเพมติโก
ตสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส ยาจึ ตสฺส
เม สงฺโฆ ตสฺสา อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส
อทาสิ โสห ปริวสนฺโต อิตริสสฺ าป อาปตฺติยา นิพฺเพมติโก
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ยนฺนูนาห สงฺฆ อิตริสฺสาป อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย
เทฺวมาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ ฯ โส สงฺฆ อิตริสสฺ าป อาปตฺติยา
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ
อิตริสฺสาป อาปตฺติยา เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาย เทฺวมาสปริวาส เทติ ฯ
เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ตทุปาทาย เทฺว มาสา ปริวสิตพฺพา ฯ
[๔๕๓] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอกา อาปตฺติ ชานปฏิจฺฉนฺนา
เอกา อาปตฺติ อชานปฏิจฺฉนฺนา ฯ โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เทฺวมาสปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ ตาส
อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เทฺวมาสปริวาส เทติ ฯ ตสฺส
ปริวสนฺตสฺส อฺโ ภิกฺขุ อาคจฺฉติ พหุสฺสโุ ต อาคตาคโม
ธมฺมธโร วินยธโร มาติกาธโร ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี ลชฺชี
กุกฺกุจฺจโก สิกขฺ ากาโม ฯ โส เอว วเทติ กึ อย อาวุโส ภิกขฺ ุ
อาปนฺโน กิสฺสาย ภิกฺขุ ปริวสตีติ ฯ เต เอว วเทนฺติ อย
อาวุโส ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิ
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอกา อาปตฺติ ชานปฏิจฺฉนฺนา เอกา อาปตฺติ
อชานปฏิจฺฉนฺนา โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
เทฺวมาสปริวาส ยาจิ ตสฺส สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
เทฺวมาสปริวาส อทาสิ ตาโย อย อาวุโส ภิกฺขุ
อาปนฺโน ตาสาย ภิกฺขุ ปริวสตีติ ฯ โส เอว วเทติ ยาย
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อาวุโส อาปตฺติ ชานปฏิจฺฉนฺนา ธมฺมิก ตสฺสา อาปตฺติยา
ปริวาสทาน ธมฺมตา ๑ รูหติ ยา จ ขฺวาย อาวุโส อาปตฺติ
อชานปฏิจฺฉนฺนา อธมฺมิก ตสฺสา อาปตฺติยา ปริวาสทาน อธมฺมตา ๒
น รูหติ เอติสฺสา ๓ อาวุโส อาปตฺติยา ภิกฺขุ มานตฺตารโหติ ฯ
[๔๕๔] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอกา อาปตฺติ สรมานปฏิจฺฉนฺนา
เอกา อาปตฺติ อสรมานปฏิจฺฉนฺนา ฯ โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เทฺวมาสปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ
ตาส อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เทฺวมาสปริวาส เทติ ฯ
ตสฺส ปริวสนฺตสฺส อฺโ ภิกฺขุ อาคจฺฉติ พหุสฺสุโต อาคตาคโม
ธมฺมธโร วินยธโร มาติกาธโร ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี ลชฺชี
กุกฺกุจฺจโก สิกฺขากาโม ฯ โส เอว วเทติ กึ อย อาวุโส
ภิกฺขุ อาปนฺโน กิสสฺ าย ภิกฺขุ ปริวสตีติ ฯ เต เอว วเทนฺติ๛
อย อาวุโส ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิ
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอกา อาปตฺติ สรมานปฏิจฺฉนฺนา เอกา อาปตฺติ
อสรมานปฏิจฺฉนฺนา โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
เทฺวมาสปริวาส ยาจิ ตสฺส สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เทฺวมาสปริวาส อทาสิ ตาโย อย อาวุโส
ภิกฺขุ อาปนฺโน ตาสาย ภิกฺขุ ปริวสตีติ ฯ โส เอว วเทติ ยาย
#๑ ม. ยุ. ธมฺมตฺตา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. อธมฺมตฺตา ฯ เอวมุปริป ฯ
#๓ ม. เอกิสฺสา ฯ เอวมุปริป ฯ
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อาวุโส อาปตฺติ สรมานปฏิจฺฉนฺนา ธมฺมิก ตสฺสา อาปตฺติยา
ปริวาสทาน ธมฺมตา รูหติ ยา จ ขฺวาย อาวุโส อาปตฺติ
อสรมานปฏิจฺฉนฺนา อธมฺมิก ตสฺสา อาปตฺติยา ปริวาสทาน
อธมฺมตา น รูหติ เอติสฺสา อาวุโส อาปตฺติยา ภิกฺขุ
มานตฺตารโหติ ฯ
[๔๕๕] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอกา อาปตฺติ นิพฺเพมติกปฏิจฺฉนฺนา
เอกา อาปตฺติ เวมติกปฏิจฺฉนฺนา ฯ โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เทฺวมาสปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ
ตาส อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เทฺวมาสปริวาส เทติ ฯ
ตสฺส ปริวสนฺตสฺส อฺโ ภิกฺขุ อาคจฺฉติ พหุสฺสุโต อาคตาคโม
ธมฺมธโร วินยธโร มาติกาธโร ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี ลชฺชี
กุกฺกุจฺจโก สิกฺขากาโม ฯ โส เอว วเทติ กึ อย อาวุโส
ภิกฺขุ อาปนฺโน กิสฺสาย ภิกฺขุ ปริวสตีติ ฯ เต เอว วเทนฺติ
อย อาวุโส ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิ
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอกา อาปตฺติ นิพฺเพมติกปฏิจฺฉนฺนา
เอกา อาปตฺติ เวมติกปฏิจฺฉนฺนา โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เทฺวมาสปริวาส ยาจิ ตสฺส สงฺโฆ ตาส
อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เทฺวมาสปริวาส อทาสิ ตาโย อย
อาวุโส ภิกฺขุ อาปนฺโน ตาสาย ภิกฺขุ ปริวสตีติ ฯ โส เอว วเทติ
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ยาย อาวุโส อาปตฺติ นิพฺเพมติกปฏิจฺฉนฺนา ธมฺมิก ตสฺสา
อาปตฺติยา ปริวาสทาน ธมฺมตา รูหติ ยา จ ขฺวาย อาวุโส
อาปตฺติ เวมติกปฏิจฺฉนฺนา อธมฺมิก ตสฺสา อาปตฺติยา ปริวาสทาน
อธมฺมตา น รูหติ เอติสฺสา อาวุโส อาปตฺติยา ภิกฺขุ
มานตฺตารโหติ ฯ
[๔๕๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ เทฺว
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปนฺโน โหติ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ
ตสฺส เอตทโหสิ อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ยนฺนูนาห สงฺฆ ทฺวินนฺ  อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ ฯ โส สงฺฆ ทฺวินฺน
อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส ยาจิ ฯ ตสฺส
สงฺโฆ ทฺวนิ ฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส
อทาสิ ฯ ตสฺส ปริวสนฺตสฺส ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ อห โข
เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ตสฺส
เม เอตทโหสิ อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ยนฺนูนาห สงฺฆ ทฺวินนฺ  อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ โสห สงฺฆ ทฺวินฺน
อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส ยาจึ ตสฺส เม
สงฺโฆ ทฺวนิ ฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส
อทาสิ ตสฺส เม ปริวสนฺตสฺส ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ ยนฺนนู าห
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สงฺฆ ทฺวินนฺ  อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป มาสปริวาส
ยาเจยฺยนฺติ ฯ โส ภิกฺขนู  อาโรเจสิ อห โข อาวุโส เทฺว
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ตสฺส
เม เอตทโหสิ อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ยนฺนูนาห สงฺฆ ทฺวินนฺ  อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ โสห สงฺฆ
ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส ยาจึ ตสฺส
เม สงฺโฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส
อทาสิ ตสฺส เม ปริวสนฺตสฺส ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ อห โข
เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย
ตสฺส เม เอตทโหสิ อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ยนฺนูนาห สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ โสห สงฺฆ
ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส ยาจึ ตสฺส
เม สงฺโฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส
อทาสิ ตสฺส เม ปริวสนฺตสฺส ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ ยนฺนนู าห
สงฺฆ ทฺวินนฺ  อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป มาสปริวาส
ยาเจยฺยนฺติ กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชติ พฺพนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ ตสฺส ภิกฺขุโน
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ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป มาสปริวาส เทตุ ฯ
[๔๕๗] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺโพ ฯ เตน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฒ
ฺ าน
ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ตสฺส เม เอตทโหสิ อห โข
เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย
ยนฺนูนาห สงฺฆ ทฺวนิ ฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
เอกมาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ โสห สงฺฆ ทฺวินนฺ  อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ ทฺวินฺน
อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส อทาสิ ตสฺส เม
ปริวสนฺตสฺส ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ตสฺส เม เอตทโหสิ
อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย
ยนฺนูนาห สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส
ยาเจยฺยนฺติ โสห สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
เอกมาสปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ ทวินฺน
อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส อทาสิ ตสฺส เม
ปริวสนฺตสฺส ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ ยนฺนูนาน สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป มาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ โสห ภนฺเต
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สงฺฆ ทฺวินนฺ  อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป มาสปริวาส
ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺโพ ตติยมฺป ยาจิตพฺโพ ฯ
[๔๕๘] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชิ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ ตสฺส เอตทโหสิ อห
โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย
ยนฺนูนาห สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส
ยาเจยฺยนฺติ ฯ โส สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
เอกมาสปริวาส ยาจิ ฯ ตสฺส สงฺโฆ ทฺวนิ ฺน อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส อทาสิ ฯ ตสฺส ปริวสนฺตสฺส
ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ตสฺส เม เอตทโหสิ อห โข
เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย
ยนฺนูนาห สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส
ยาเจยฺยนฺติ โสห สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
เอกมาสปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ ทฺวินนฺ  อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส อทาสิ ตสฺส เม ปริวสนฺตสฺส
ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ ยนฺนูนาห สงฺฆ ทฺวินนฺ  อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป มาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ ฯ โส สงฺฆ
ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป มาสปริวาส ยาจติ ฯ
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ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ทฺวินฺน
อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป มาสปริวาส ทเทยฺย ฯ
เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม
ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ
ตสฺส เอตทโหสิ อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ยนฺนนู าห สงฺฆ ทฺวินฺน
อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ ฯ
โส สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส
ยาจิ ฯ ตสฺส สงฺโฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
เอกมาสปริวาส อทาสิ ฯ ตสฺส ปริวสนฺตสฺส ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ
อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย
ตสฺส เม เอตทโหสิ อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ยนฺนูนาห สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ โสห สงฺฆ
ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส ยาจึ ตสฺส
เม สงฺโฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส
อทาสิ ตสฺส เม ปริวสนฺตสฺส ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ ยนฺนนู าห
สงฺฆ ทฺวินนฺ  อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป มาสปริวาส
ยาเจยฺยนฺติ ฯ โส สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
อิตรมฺป มาสปริวาส ยาจติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน
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ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป มาสปริวาส เทติ ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ทฺวินฺน อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรสฺสป มาสปริวาสสฺส ๑ ทาน โส ตุณฺหสฺสs
ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ทินฺโน สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน ทฺวนิ ฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตโรป มาสปริวาโส ๒
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ เตน
ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ปุริม อุปาทาย เทฺว มาสา ปริวสิตพฺพา ฯ
[๔๕๙] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ ตสฺส เอว โหติ อห โข
เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย
ยนฺนูนาห สงฺฆ ทฺวนิ ฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
เอกมาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ ฯ โส สงฺฆ ทฺวินนฺ  อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ ทฺวินฺน
อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส เทติ ฯ ตสฺส
ปริวสนฺตสฺส ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย ตสฺส เม เอตทโหสิ
อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย
#๑ ม. ยุ. อิตรมฺป มาส ปริวาสสฺส ฯ ๒ ม. ยุ. อิตรมฺป มาส ปริวาโส ฯ
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ยนฺนูนาห สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส
ยาเจยฺยนฺติ โสห สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน(
เอกมาสปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ ทฺวินนฺ  อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เอกมาสปริวาส อทาสิ ตสฺส เม ปริวสนฺตสฺส
ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมิ ยนฺนูนาห สงฺฆ ทฺวินนฺ  อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป มาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ ฯ โส
สงฺฆ ทฺวินนฺ  อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป มาสปริวาส
ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
อิตรมฺป มาสปริวาส เทติ ฯ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ปุริม
อุปาทาย เทฺว มาสา ปริวสิตพฺพา ฯ
[๔๖๐] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอก มาส ชานาติ เอก มาส
น ชานาติ ฯ โส สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
ย มาส ชานาติ ต มาส ปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ
ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน ย มาส ชานาติ ต
มาส ปริวาส เทติ ฯ โส ปริวสนฺโต อิตรมฺป มาส ชานาติ ฯ
ตสฺส เอว โหติ อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอก มาส ชานึ เอก มาส น ชานึ
โสห สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน ย มาส ชานึ
ต มาส ปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน
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เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน ย มาส ชานึ ต มาส ปริวาส อทาสิ
โสห ปริวสนฺโต อิตรมฺป มาส ชานามิ ยนฺนูนาห สงฺฆ ทฺวินฺน
อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป มาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ ฯ
โส สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป มาสปริวาส
ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
อิตรมฺป มาสปริวาส เทติ ฯ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ปุริม
อุปาทาย เทฺว มาสา ปริวสิตพฺพา ฯ
[๔๖๑] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอก มาส สรติ เอก มาส
น สรติ ฯ โส สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน ย
มาส สรติ ต มาส ปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ ทฺวินฺน
อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน ย มาส สรติ ต มาส ปริวาส
เทติ ฯ โส ปริวสนฺโต อิตรมฺป มาส สรติ ฯ ตสฺส เอว โหติ
อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย
เอก มาส สรึ เอก มาส น สรึ โสห สงฺฆ ทฺวินฺน
อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน ย มาส สรึ ต มาส ปริวาส
ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
ย มาส สรึ ต มาส ปริวาส อทาสิ โสห ปริวสนฺโต
อิตรมฺป มาส สรามิ ยนฺนูนาห สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป มาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ ฯ โส สงฺฆ
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ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป มาสปริวาส ยาจติ ฯ
ตสฺส สงฺโฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป
มาสปริวาส เทติ ฯ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ปุริม อุปาทาย เทฺว
มาสา ปริวสิตพฺพา ฯ
[๔๖๒] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอก มาส นิพฺเพมติโก เอก
มาส เวมติโก ฯ โส สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
ย มาส นิพฺเพมติโก ต มาส ปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ
ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน ย มาส นิพฺเพมติโก
ต มาส ปริวาส เทติ ฯ โส ปริวสนฺโต อิตรมฺป มาส นิพฺเพมติโก
โหติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อห โข เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชึ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอก มาส นิพฺเพมติโก เอก
มาส เวมติโก โสห สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
ย มาส นิพฺเพมติโก ต มาส ปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ
ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน ย มาส นิพฺเพมติโก ต
มาส ปริวาส อทาสิ โสห ปริวสนฺโต อิตรมฺป มาส นิพฺเพมติโก
ยนฺนูนาห สงฺฆ ทฺวินนฺ  อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป
มาสปริวาส ยาเจยฺยนฺติ ฯ โส สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป มาสปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ ทฺวินฺน
อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน อิตรมฺป มาสปริวาส เทติ ฯ เตน

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 243

ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ปุริม อุปาทาย เทฺว มาสา ปริวสิตพฺพา ฯ
[๔๖๓] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอโก มาโส ชานปฏิจฺฉนฺโน
เอโก มาโส อชานปฏิจฺฉนฺโน ฯ โส สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เทฺวมาสปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ ทฺวินฺน
อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เทฺวมาสปริวาส เทติ ฯ ตสฺส
ปริวสนฺตสฺส อฺโ ภิกฺขุ อาคจฺฉติ พหุสฺสโุ ต อาคตาคโม
ธมฺมธโร วินยธโร มาติกาธโร ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี ลชฺชี
กุกฺกุจฺจโก สิกฺขากาโม ฯ โส เอว วเทติ กึ อย อาวุโส
ภิกฺขุ อาปนฺโน กิสฺสาย ภิกฺขุ ปริวสตีติ ฯ เต เอว วเทนฺติ
อย อาวุโส ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิ
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอโก มาโส ชานปฏิจฺฉนฺโน เอโก มาโส
อชานปฏิจฺฉนฺโน โส สงฺฆ ทฺวินนฺ  อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
เทฺวมาสปริวาส ยาจิ ตสฺส สงฺโฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
เทฺวมาสปริวาส อทาสิ ตาโย อย อาวุโส ภิกฺขุ
อาปนฺโน ตาสาย ภิกฺขุ ปริวสตีติ ฯ โส เอว วเทติ ยฺวายA
อาวุโส มาโส ชานปฏิจฉฺ นฺโน ธมฺมกิ  ตสฺส มาสสฺส ปริวาสทาน
ธมฺมตา รูหติ โย จ ขฺวาย อาวุโส มาโส อชานปฏิจฺฉนฺโน
อธมฺมิก ตสฺส มาสสฺส ปริวาสทาน อธมฺมตา น รูหติ เอตสฺส ๑
#๑ ม. เอกสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ
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อาวุโส มาสสฺส ภิกฺขุ มานตฺตารโหติ ฯ
[๔๖๔] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอโก มาโส สรมานปฏิจฺฉนฺโน
เอโก มาโส อสรมานปฏิจฺฉนฺโน ฯ โส สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เทฺวมาสปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ ทฺวินฺน
อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เทฺวมาสปริวาส เทติ ฯ ตสฺส
ปริวสนฺตสฺส อฺโ ภิกฺขุ อาคจฺฉติ พหุสฺสโุ ต อาคตาคโม
ธมฺมธโร วินยธโร มาติกาธโร ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี ลชฺชี
กุกฺกุจฺจโก สิกฺขากาโม ฯ โส เอว วเทติ กึ อย อาวุโส
ภิกฺขุ อาปนฺโน กิสฺสาย ภิกฺขุ ปริวสตีติ ฯ เต เอว วเทนฺติ
อย อาวุโส ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิ
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอโก มาโส สรมานปฏิจฺฉนฺโน เอโก มาโส
อสรมานปฏิจฺฉนฺโน โส สงฺฆ ทฺวนิ ฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
เทฺวมาสปริวาส ยาจิ ตสฺส สงฺโฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เทฺวมาสปริวาส อทาสิ ตาโย อย อาวุโส
ภิกฺขุ อาปนฺโน ตาสาย ภิกฺขุ ปริวสตีติ ฯ โส เอว วเทติ
ยฺวาย อาวุโส มาโส สรมานปฏิจฺฉนฺโน ธมฺมิก ตสฺส มาสสฺส
ปริวาสทาน ธมฺมตา รูหติ โย จ ขฺวาย อาวุโส มาโส
อสรมานปฏิจฺฉนฺโน อธมฺมิก ตสฺส มาสสฺส ปริวาสทาน อธมฺมตา
น รูหติ เอตสฺส อาวุโส มาสสฺส ภิกฺขุ มานตฺตารโหติ ฯ
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[๔๖๕] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอโก มาโส นิพฺเพมติกปฏิจฺฉนฺโน
เอโก มาโส เวมติกปฏิจฺฉนฺโน ฯ โส สงฺฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เทฺวมาสปริวาส ยาจติ ฯ สงฺโฆ ตสฺส ๑ ทฺวินฺน
อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน เทฺวมาสปริวาส เทติ ฯ ตสฺส
ปริวสนฺตสฺส อฺโ ภิกฺขุ อาคจฺฉติ พหุสฺสโุ ต อาคตาคโม
ธมฺมธโร วินยธโร มาติกาธโร ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี ลชฺชี
กุกฺกุจฺจโก สิกฺขากาโม ฯ โส เอว วเทติ กึ อย อาวุโส
ภิกฺขุ อาปนฺโน กิสฺสาย ภิกฺขุ ปริวสตีติ ฯ เต เอว วเทนฺติ
อย อาวุโส ภิกฺขุ เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิ
เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาโย เอโก มาโส นิพฺเพมติกปฏิจฺฉนฺโน เอโก มาโส
เวมติกปฏิจฺฉนฺโน โส สงฺฆ ทฺวินนฺ  อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนาน
เทฺวมาสปริวาส ยาจิ ตสฺส สงฺโฆ ทฺวินฺน อาปตฺตีน เทฺวมาสปฏิจฺฉนฺนานz
เทฺวมาสปริวาส อทาสิ ตาโย อย อาวุโส ภิกฺขุ
อาปนฺโน ตาสาย ภิกฺขุ ปริวสตีติ ฯ โส เอว วเทติ ยฺวาย
อาวุโส มาโส นิพฺเพมติกปฏิจฺฉนฺโน ธมฺมกิ  ตสฺส มาสสฺส
ปริวาสทาน ธมฺมตา รูหติ โย จ ขฺวาย อาวุโส มาโส
เวมติกปฏิจฺฉนฺโน อธมฺมิก ตสฺส มาสสฺส ปริวาสทาน อธมฺมตา
น รูหติ เอตสฺส อาวุโส มาสสฺส ภิกฺขุ มานตฺตารโหติ ฯ
[๔๖๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ สมฺพหุลา
#๑ ม. ตสฺส สงฺโฆ ฯ
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สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปนฺโน โหติ ฯ โส ๑ อาปตฺติปริยนฺต
น ชานาติ รตฺติปริยนฺต น ชานาติ อาปตฺติปริยนฺต น สรติ
รตฺติปริยนฺต น สรติ อาปตฺติปริยนฺเต เวมติโก รตฺติปริยนฺเต
เวมติโก ฯ โส ภิกฺขูน อาโรเจสิ อห อาวุโส สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ อาปตฺติปริยนฺต น ชานามิ
รตฺติปริยนฺต น ชานามิ อาปตฺติปริยนฺต น สรามิ รตฺติปริยนฺต
น สรามิ อาปตฺติปริยนฺเต เวมติโก รตฺติปริยนฺเต เวมติโก กถ
นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ ตสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน
สุทฺธนฺตปริวาส เทตุ ฯ
[๔๖๗] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺโพ ฯ เตน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฒ
ฺ าน
ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชึ อาปตฺติปริยนฺต น ชานามิ รตฺติปริยนฺต น ชานามิ
อาปตฺติปริยนฺต น สรามิ รตฺติปริยนฺต น สรามิ อาปตฺติปริยนฺเต
เวมติโก รตฺติปริยนฺเต เวมติโก โสห ภนฺเต สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน
สุทฺธนฺตปริวาส ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺโพ ตติยมฺป
ยาจิตพฺโพ ฯ
#๑ ม. ยุ. โสสทฺโท น ทิสสฺ ติ ฯ
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[๔๖๘] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชิ อาปตฺติปริยนฺต น ชานาติ รตฺติปริยนฺต น
ชานาติ อาปตฺติปริยนฺต น สรติ รตฺติปริยนฺต น สรติ อาปตฺติปริยนฺเต
เวมติโก รตฺติปริยนฺเต เวมติโก โส สงฺฆ ตาส
อาปตฺตีน สุทฺธนฺตปริวาส ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน สุทฺธนฺตปริวาส ทเทยฺย ฯ
เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม
ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิ อาปตฺติปริยนฺต
น ชานาติ รตฺติปริยนฺต น ชานาติ อาปตฺติปริยนฺต น สรติ
รตฺติปริยนฺต น สรติ อาปตฺติปริยนฺเต เวมติโก รตฺติปริยนฺเต
เวมติโก โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สุทฺธนฺตปริวาส ยาจติ ฯ สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน สุทฺธนฺตปริวาส เทติ ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน สุทฺธนฺตปริวาสสฺส
ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ
ทินฺโน สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน สุทฺธนฺตปริวาโส
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๔๖๙] เอวฺจ ๑ โข ภิกฺขเว สุทฺธนฺตปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
#๑ ม. ยุ. จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
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เอว ปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว สุทธฺ นฺตปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯ อาปตฺติปริยนฺต น ชานาติ รตฺติปริยนฺต น ชานาติ
อาปตฺติปริยนฺต น สรติ รตฺติปริยนฺต น สรติ อาปตฺติปริยนฺเต
เวมติโก รตฺติปริยนฺเต เวมติโก สุทฺธนฺตปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
อาปตฺติปริยนฺต ชานาติ รตฺติปริยนฺต น ชานาติ อาปตฺติปริยนฺต
สรติ รตฺติปริยนฺต น สรติ อาปตฺติปริยนฺเต นิพฺเพมติโก รตฺติปริยนฺเต
เวมติโก สุทฺธนฺตปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ อาปตฺติปริยนฺต
เอกจฺจ ชานาติ เอกจฺจ น ชานาติ รตฺติปริยนฺต น ชานาติ
อาปตฺติปริยนฺต เอกจฺจ สรติ เอกจฺจ น สรติ รตฺติปริยนฺต น
สรติ อาปตฺติปริยนฺเต เอกจฺเจ เวมติโก เอกจฺเจ นิพฺเพมติโก
รตฺติปริยนฺเต เวมติโก สุทฺธนฺตปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ อาปตฺติปริยนฺต
น ชานาติ รตฺติปริยนฺต เอกจฺจ ชานาติ เอกจฺจ น
ชานาติ อาปตฺติปริยนฺต น สรติ รตฺติปริยนฺต เอกจฺจ สรติ
เอกจฺจ น สรติ อาปตฺติปริยนฺเต เวมติโก รตฺติปริยนฺเต เอกจฺเจ
เวมติโก เอกจฺเจ นิพฺเพมติโก สุทธฺ นฺตปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
อาปตฺติปริยนฺต ชานาติ รตฺติปริยนฺต เอกจฺจ ชานาติ เอกจฺจ น
ชานาติ อาปตฺติปริยนฺต สรติ รตฺติปริยนฺต เอกจฺจ สรติ
เอกจฺจ น สรติ อาปตฺติปริยนฺเต นิพฺเพมติโก รตฺติปริยนฺเต
เอกจฺเจ เวมติโก เอกจฺเจ นิพฺเพมติโก สุทธฺ นฺตปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯ อาปตฺติปริยนฺต เอกจฺจ ชานาติ เอกจฺจ น ชานาติ
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รตฺติปริยนฺต เอกจฺจ ชานาติ เอกจฺจ น ชานาติ อาปตฺติปริยนฺต
เอกจฺจ สรติ เอกจฺจ น สรติ รตฺติปริยนฺต เอกจฺจ สรติ
เอกจฺจ น สรติ อาปตฺติปริยนฺเต เอกจฺเจ เวมติโก เอกจฺเจ
นิพฺเพมติโก รตฺติปริยนฺเต เอกจฺเจ เวมติโก เอกจฺเจ นิพฺเพมติโก
สุทฺธนฺตปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ เอว โข ภิกฺขเว สุทฺธนฺตปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯ
[๔๗๐] กถฺจ ภิกฺขเว ปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ อาปตฺติปริยนฺต
ชานาติ รตฺติปริยนฺต ชานาติ อาปตฺติปริยนฺต สรติ รตฺติปริยนฺต
สรติ อาปตฺติปริยนฺเต นิพฺเพมติโก รตฺติปริยนฺเต นิพฺเพมติโก
ปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ อาปตฺติปริยนฺต น ชานาติ รตฺติปริยนฺต
ชานาติ อาปตฺติปริยนฺต น สรติ รตฺติปริยนฺต สรติ อาปตฺติปริยนฺเต
เวมติโก รตฺติปริยนฺเต นิพฺเพมติโก ปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
อาปตฺติปริยนฺต เอกจฺจ ชานาติ เอกจฺจ น ชานาติ รตฺติปริยนฺต
ชานาติ อาปตฺติปริยนฺต เอกจฺจ สรติ เอกจฺจ น สรติ รตฺติปริยนฺต
สรติ อาปตฺติปริยนฺเต เอกจฺเจ เวมติโก เอกจฺเจ
นิพฺเพมติโก รตฺติปริยนฺเต นิพฺเพมติโก ปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
เอว โข ภิกฺขเว ปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
ปริวาโส นิฏ ิโต ฯ
[๔๗๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ ปริวสนฺโต
วิพฺภมิ ฯ โส ปุน ปจฺจาคนฺตฺวา ภิกฺขู อุปสมฺปท ยาจิ ฯ เต
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ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
[๔๗๒] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต วิพฺภมติ ฯ
วิพฺภนฺตกสฺส ภิกฺขเว ปริวาโส น รูหติ ฯ โส เจ ปุน อุปสมฺปชฺชติ
ตสฺส ตเทว ปุริม ปริวาสทาน ฯ โย ปริวาโส ทินฺโน
สุทินฺโน ฯ โย ปริวุตฺโถ สุปริวุตฺโถ ฯ อวเสโส ปริวสิตพฺโพ ฯ
[๔๗๓] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต สามเณโร โหติ ฯ
สามเณรสฺส ภิกฺขเว ปริวาโส น รูหติ ฯ โส เจ ปุน อุปสมฺปชฺชติ
ตสฺส ตเทว ปุริม ปริวาสทาน ฯ โย ปริวาโส ทินฺโน
สุทินฺโน ฯ โย ปริวุตฺโถ สุปริวุตฺโถ ฯ อวเสโส ปริวสิตพฺโพ ฯ
[๔๗๔] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อุมฺมตฺตโก
โหติ ฯ อุมฺมตฺตกสฺส ภิกฺขเว ปริวาโส น รูหติ ฯ โส เจ
ปุน อนุมฺมตฺตโก โหติ ตสฺส ตเทว ปุริม ปริวาสทาน ฯ โย
ปริวาโส ทินฺโน สุทินโฺ น ฯ โย ปริวุตฺโถ สุปริวุตฺโถ ฯ
อวเสโส ปริวสิตพฺโพ ฯ
[๔๗๕] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต ขิตฺตจิตฺโต
โหติ ฯ ขิตฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขเว ปริวาโส น รูหติ ฯ โส เจ
ปุน อขิตฺตจิตฺโต โหติ ตสฺส ตเทว ปุริม ปริวาสทาน ฯ โย
ปริวาโส ทินฺโน สุทินโฺ น ฯ โย ปริวุตฺโถ สุปริวุตฺโถ ฯ
อวเสโส ปริวสิตพฺโพ ฯ
[๔๗๖] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต เวทนฏโฏ ๑ โหติ ฯ
#๑ ม. เวทนาฏโฏ ฯ อิโต ปร สพฺพตฺถ เอเสว นโย ฯ
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เวทนฏฏสฺส ภิกฺขเว ปริวาโส น รูหติ ฯ โส เจ ปุน อเวทนฏโฏ
โหติ ตสฺส ตเทว ปุริม ปริวาสทาน ฯ โย ปริวาโส ทินฺโน
สุทินฺโน ฯ โย ปริวุตฺโถ สุปริวุตฺโถ ฯ อวเสโส ปริวสิตพฺโพ ฯ
[๔๗๗] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อาปตฺติยา อทสฺสเนะ
อุกฺขิปยติ ฯ อุกฺขิตฺตกสฺส ภิกฺขเว ปริวาโส น รูหติ ฯ โส
เจ ปุน โอสาริยติ ตสฺส ตเทว ปุริม ปริวาสทาน ฯ โย
ปริวาโส ทินฺโน สุทินโฺ น ฯ โย ปริวุตฺโถ สุปริวุตฺโถ ฯ
อวเสโส ปริวสิตพฺโพ ฯ
[๔๗๘] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม
อุกฺขิปยติ ฯ อุกฺขิตฺตกสฺส ภิกฺขเว ปริวาโส น รูหติ ฯ
โส เจ ปุน โอสาริยติ ตสฺส ตเทว ปุริม ปริวาสทาน ฯ
โย ปริวาโส ทินฺโน สุทินฺโน ฯ โย ปริวุตฺโถ สุปริวุตฺโถ ฯ
อวเสโส ปริวสิตพฺโพ ฯ
[๔๗๙] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต ปาปกาย ทิฏิยา
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺขิปยติ ฯ อุกฺขิตฺตกสฺส ภิกขฺ เว ปริวาโส น
รูหติ ฯ โส เจ ปุน โอสาริยติ ตสฺส ตเทว ปุริม ปริวาสทาน ฯ
โย ปริวาโส ทินฺโน สุทินฺโน ฯ โย ปริวุตฺโถ สุปริวุตฺโถ ฯ
อวเสโส ปริวสิตพฺโพ ฯ
[๔๘๐] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสนารโห วิพฺภมติ ฯ
วิพฺภนฺตกสฺส ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนา น รูหติ ฯ โส เจ
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ปุน อุปสมฺปชฺชติ ตสฺส ตเทว ปุริม ปริวาสทาน ฯ โย
ปริวาโส ทินฺโน สุทินโฺ น ฯ โย ปริวุตฺโถ สุปริวุตฺโถ ฯ
โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ฯ
[๔๘๑] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสนารโห
สามเณโร โหติ ฯเปฯ อุมฺมตฺตโก โหติ ฯเปฯ ขิตฺตจิตฺโต
โหติ ฯเปฯ เวทนฏโฏ โหติ ฯเปฯ อาปตฺติยา อทสฺสเน
อุกฺขิปยติ ฯเปฯ อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกขฺ ิปยติ ฯเปฯ
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺขิปยติ ฯ อุกฺขิตฺตกสฺส
ภิกฺขเว มูลาย ปฏิกสฺสนา น รูหติ ฯ โส เจ ปุน โอสาริยติ
ตสฺส ตเทว ปุริม ปริวาสทาน ฯ โย ปริวาโส ทินฺโน สุทินโฺ น ฯ
โย ปริวุตฺโถ สุปริวุตฺโถ ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ฯ
[๔๘๒] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ มานตฺตารโห วิพฺภมติ ฯ
วิพฺภนฺตกสฺส ภิกฺขเว มานตฺตาทาน น รูหติ ฯ โส เจ ปุน
อุปสมฺปชฺชติ ตสฺส ตเทว ปุริม ปริวาสทาน ฯ โย ปริวาโส
ทินฺโน สุทนิ ฺโน ฯ โย ปริวุตฺโถ สุปริวตฺโถ ฯ ตสฺส ภิกขฺ ุโน
มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๔๘๓] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ มานตฺตารโห สามเณโร
โหติ ฯเปฯ อุมฺมตฺตโก โหติ ฯเปฯ ขิตฺตจิตฺโต โหติ ฯเปฯ
เวทนฏโฏ โหติ ฯเปฯ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺขิปยติ ฯเปฯ
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺขิปยติ ฯเปฯ ปาปกาย ทิฏิยา
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อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺขิปยติ ฯ อุกขฺ ิตฺตกสฺส ภิกฺขเว มานตฺตทาน
น รูหติ ฯ โส เจ ปุน โอสาริยติ ตสฺส ตเทว ปุริม
ปริวาสทาน ฯ โย ปริวาโส ทินโฺ น สุทินฺโน ฯ โย ปริวุตฺโถ
สุปริวุตฺโถ ฯ ตสฺส ภิกฺขุโน มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๔๘๔] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ มานตฺต จรนฺโต วิพฺภมติ ฯ
วิพฺภนฺตกสฺส ภิกฺขเว มานตฺตจริยา น รูหติ ฯ โส เจ ปุน
อุปสมฺปชฺชติ ตสฺส ตเทว ปุริม ปริวาสทาน ฯ โย ปริวาโส
ทินฺโน สุทนิ ฺโน ฯ โย ปริวุตฺโถ สุปริวุตฺโถ ฯ ย มานตฺต
ทินฺน สุทินฺน ฯ ย มานตฺต จิณฺณ สุจิณฺณ ฯ อวเสส จริตพฺพ ฯ
[๔๘๕] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ มานตฺต จรนฺโต สามเณโร
โหติ ฯเปฯ อุมฺมตฺตโก โหติ ฯเปฯ ขิตฺตจิตฺโต โหติ ฯเปฯ
เวทนฏโฏ โหติ ฯเปฯ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺขิปยติ ฯเปฯ
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺขิปยติ ฯเปฯ ปาปกาย ทิฏิยา
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺขิปยติ ฯ อุกฺขิตฺตกสฺส ภิกขฺ เว มานตฺตจริยา
น รูหติ ฯ โส เจ ปุน โอสาริยติ ตสฺส ตเทว ปุริม ปริวาสทาน ฯ
โย ปริวาโส ทินฺโน สุทินฺโน ฯ โย ปริวุตฺโถ
สุปริวุตฺโถ ฯ ย มานตฺต ทินฺน สุทินฺน ฯ ย มานตฺต จิณฺณ
สุจิณฺณ ฯ อวเสส จริตพฺพ ฯ
[๔๘๖] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ อพฺภานารโห วิพฺภมติ ฯ
วิพฺภนฺตกสฺส ภิกฺขเว อพฺภาน น รูหติ ฯ โส เจ ปุน
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อุปสมฺปชฺชติ ตสฺส ตเทว ปุริม ปริวาสทาน ฯ โย ปริวาโส ทินฺโน
สุทินฺโน ฯ โย ปริวุตฺโถ สุปริวุตฺโถ ฯ ย มานตฺต ทินฺน
สุทินฺน ฯ ย มานตฺต จิณฺณ สุจิณฺณ ฯ โส ภิกฺขุ อพฺเภตพฺโพ ฯ
[๔๘๗] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ อพฺภานารโห สามเณโร
โหติ ฯเปฯ อุมฺมตฺตโก โหติ ฯเปฯ ขิตฺตจิตฺโต โหติ ฯเปฯ
เวทนฏโฏ โหติ ฯเปฯ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺขิปยติ ฯเปฯ
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺขิปยติ ฯเปฯ ปาปกาย ทิฏิยา
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกขฺ ิปยติ ฯ อุกฺขิตฺตกสฺส ภิกขฺ เว อพฺภาน น
รูหติ ฯ โส เจ ปุน โอสาริยติ ตสฺส ตเทว ปุริม ปริวาสทาน ฯ
โย ปริวาโส ทินฺโน สุทินฺโน ฯ โย ปริวุตฺโถ สุปริวุตฺโถ ฯ
ย มานตฺต ทินฺน สุทินนฺ  ฯ ย มานตฺต จิณฺณ สุจิณฺณ ฯ
โส ภิกฺขุ อพฺเภตพฺโพ ฯ
จตฺตาฬีสก สมตฺต ฯ
[๔๘๘] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโย ๑ อปฺปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ
โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ฯ
[๔๘๙] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโย ปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ
โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน
ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปริมาณา ฯ เอวมุปริป ฯ
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[๔๙๐] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโย ปฏิจฺฉนฺนาโยป
อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส
อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯ
[๔๙๑] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ อปริมาณาโย ๑ อปฺปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ
โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ฯ
[๔๙๒] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ อปริมาณาโย ปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ
โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน
ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส ทาตพฺโพ ฯึ
[๔๙๓] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ อปริมาณาโย ปฏิจฺฉนฺนาโยป
อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส
อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯ
[๔๙๔] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโยป อปริมาณาโยป
อปฺปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ฯ
#๑ ม. ยุ. อปริมาณา ฯ เอวมุปริป ฯ
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[๔๙๕] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโยป อปริมาณาโยป
ปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ โส ภิกขฺ ุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส
อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯ
[๔๙๖] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโยป อปริมาณาโยป
ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ
ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา
สโมธานปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
[๔๙๗] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ มานตฺตารโห ฯเปฯ
[๔๙๘] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ มานตฺต จรนฺโต ฯเปฯ
[๔๙๙] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ อพฺภานารโห อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโย อปฺปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ
โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ฯ
[๕๐๐] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ อพฺภานารโห อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโย ปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ
โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน
ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
[๕๐๑] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ อพฺภานารโห อนฺตรา สมฺพหุลา
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สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโย ปฏิจฺฉนฺนาโยป
อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ โส ภิกขฺ ุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ
ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯ
[๕๐๒] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อพฺภานารโห อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ อปริมาณาโย อปฺปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ
โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ฯ
[๕๐๓] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อพฺภานารโห อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ อปริมาณาโย ปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ
โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน
ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
[๕๐๔] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อพฺภานารโห อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ อปริมาณาโย ปฏิจฺฉนฺนาโยป
อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส
อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯ
[๕๐๕] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อพฺภานารโห อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโยป อปริมาณาโยป
อปฺปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ฯ
[๕๐๖] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ อพฺภานารโห อนฺตรา สมฺพหุลา
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สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโยป อปริมาณาโยป
ปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ โส ภิกขฺ ุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส
อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
[๕๐๗] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อพฺภานารโห อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโยป อปริมาณาโยป
ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ
ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา
สโมธานปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
ฉตฺตึสก สมตฺต ฯ
[๕๐๘] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชิตฺวา อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา วิพฺภมติ ฯ โส ปุน ๑ อุปสมฺปนฺโน
ตา อาปตฺติโย น ฉาเทติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน มานตฺต
ทาตพฺพ ฯ
[๕๐๙] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชิตฺวา อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา วิพฺภมติ ฯ โส ปุน อุปสมฺปนฺโน
ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปจฺฉิมสฺมึ
อาปตฺติกฺขนฺเธ ยถาปฏิจฺฉนฺเน ปริวาส ทตฺวา มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๑๐] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชิตฺวา ปฏิจฺฉาเทตฺวา วิพฺภมติ ฯ โส ปุน อุปสมฺปนฺโน
ตา อาปตฺติโย น ฉาเทติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปุริมสฺมึ
#๑ ม. โส เจ ปุน ฯ
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อาปตฺติกฺขนฺเธ ยถาปฏิจฺฉนฺเน ปริวาส ทตฺวา มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๑๑] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชิตฺวา ปฏิจฺฉาเทตฺวา วิพฺภมติ ฯ โส ปุน อุปสมฺปนฺโน
ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปุริมสฺมิฺจh
ปจฺฉิมสฺมิฺจ อาปตฺติกฺขนฺเธ ยถาปฏิจฺฉนฺเน ปริวาส ทตฺวา มานตฺต
ทาตพฺพ ฯ
[๕๑๒] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ ฯ ตสฺส โหนฺติ อาปตฺติโย ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ
โส วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา น ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา น ฉาเทติ ฯ ตสฺส
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ปุริมสฺมึ อาปตฺติกฺขนฺเธ ยถาปฏิจฺฉนฺเน ปริวาส
ทตฺวา มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๑๓] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ ฯ ตสฺส โหนฺติ อาปตฺติโย ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ โส วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา น ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา ฉาเทติ ฯ ตสฺส
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ปุริมสฺมิฺจ ปจฺฉิมสฺมิฺจ อาปตฺติกฺขนฺเธ
ยถาปฏิจฺฉนฺเน ปริวาส ทตฺวา มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
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[๕๑๔] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ ฯ ตสฺส โหนฺติ อาปตฺติโย ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ
โส วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา ฉาเทติ ๑ ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา น ฉาเทติ ๒ ฯ ตสฺส
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ปุริมสฺมิฺจ ปจฺฉิมสฺมิฺจ อาปตฺติกฺขนฺเธ
ยถาปฏิจฺฉนฺเน ปริวาส ทตฺวา มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๑๕] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ ฯ ตสฺส โหนฺติ อาปตฺติโย ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ
โส วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา ฉาเทติ ฯ ตสฺส
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ปุริมสฺมิฺจ ปจฺฉิมสฺมิฺจ อาปตฺติกฺขนฺเธ
ยถาปฏิจฺฉนฺเน ปริวาส ทตฺวา มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๑๖] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เอกจฺจา อาปตฺติโย ชานาติ เอกจฺจา อาปตฺติโย น
ชานาติ ยา อาปตฺติโย ชานาติ ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ ยา
อาปตฺติโย น ชานาติ ตา อาปตฺติโย น ฉาเทติ ฯ โส วิพฺภมิตฺวา
ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ ชานิตฺวา ฉาเทสิ
ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา ชานิตฺวา น ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย
#๑ ยุ. ปจฺฉา น ฉาเทติ ฯ ๒ ยุ. ปจฺฉา ฉาเทติ ฯ
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ปุพฺเพ อชานิตฺวา น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา ชานิตฺวา
น ฉาเทติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปุริมสฺมึ อาปตฺติกฺขนฺเธ
ยถาปฏิจฺฉนฺเน ปริวาส ทตฺวา มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๑๗] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เอกจฺจา อาปตฺติโย ชานาติ เอกจฺจา อาปตฺติโย
น ชานาติ ยา อาปตฺติโย ชานาติ ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ
ยา อาปตฺติโย น ชานาติ ตา อาปตฺติโย น ฉาเทติ ฯ โส
วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ ชานิตฺวา
ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา ชานิตฺวา น ฉาเทติ ยา
อาปตฺติโย ปุพฺเพ อชานิตฺวา น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา
ชานิตฺวา ฉาเทติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ปุริมสฺมิฺจ ปจฺฉิมสฺมิฺจ
อาปตฺติกฺขนฺเธ ยถาปฏิจฺฉนฺเน ปริวาส ทตฺวา มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๑๘] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เอกจฺจา อาปตฺติโย ชานาติ เอกจฺจา อาปตฺติโย น
ชานาติ ยา อาปตฺติโย ชานาติ ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ ยา
อาปตฺติโย น ชานาติ ตา อาปตฺติโย น ฉาเทติ ฯ โส
วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ ชานิตฺวา
ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา ชานิตฺวา ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ อชานิตฺวา น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา ชานิตฺวา
น ฉาเทติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปุริมสฺม
ิ ฺจ ปจฺฉิมสฺมิฺจ
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อาปตฺติกฺขนฺเธ ยถาปฏิจฺฉนฺเน ปริวาส ทตฺวา มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๑๙] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เอกจฺจา อาปตฺติโย ชานาติ เอกจฺจา อาปตฺติโย น
ชานาติ ยา อาปตฺติโย ชานาติ ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ ยา
อาปตฺติโย น ชานาติ ตา อาปตฺติโย น ฉาเทติ ฯ โส
วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ ชานิตฺวา
ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา ชานิตฺวา ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ อชานิตฺวา น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา ชานิตฺวา
ฉาเทติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปุริมสฺมิฺจ ปจฺฉิมสฺมิฺจ
อาปตฺติกฺขนฺเธ ยถาปฏิจฺฉนฺเน ปริวาส ทตฺวา มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๒๐] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เอกจฺจา อาปตฺติโย สรติ เอกจฺจา อาปตฺติโย น
สรติ ยา อาปตฺติโย สรติ ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ ยา
อาปตฺติโย น สรติ ตา อาปตฺติโย น ฉาเทติ ฯ โส วิพฺภมิตวฺ า
ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ สริตวฺ า ฉาเทสิ ตา
อาปตฺติโย ปจฺฉา สริตฺวา น ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ
อสริตฺวา น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา สริตฺวา น ฉาเทติ ฯ
ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปุริมสฺมึ อาปตฺติกฺขนฺเธ ยถาปฏิจฺฉนฺเน
ปริวาส ทตฺวา มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๒๑] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
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อาปชฺชติ เอกจฺจา อาปตฺติโย สรติ เอกจฺจา อาปตฺติโย น
สรติ ยา อาปตฺติโย สรติ ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ ยา
อาปตฺติโย น สรติ ตา อาปตฺติโย น ฉาเทติ ฯ โส วิพฺภมิตวฺ า
ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ สริตวฺ า ฉาเทสิ ตา
อาปตฺติโย ปจฺฉา สริตฺวา น ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ
อสริตฺวา น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา สริตฺวา ฉาเทติ ฯ
ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปุริมสฺมิฺจ ปจฺฉิมสฺมิฺจ อาปตฺติกฺขนฺเธ
ยถาปฏิจฺฉนฺเน ปริวาส ทตฺวา มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๒๒] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เอกจฺจา อาปตฺติโย สรติ เอกจฺจา อาปตฺติโย น
สรติ ยา อาปตฺติโย สรติ ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ ยา
อาปตฺติโย น สรติ ตา อาปตฺติโย น ฉาเทติ ฯ โส วิพฺภมิตวฺ า
ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ สริตวฺ า ฉาเทสิ ตา
อาปตฺติโย ปจฺฉา สริตวฺ า ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ
อสริตฺวา น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา สริตฺวา น ฉาเทติ ฯ
ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปุริมสฺมิฺจ ปจฺฉิมสฺมิฺจ อาปตฺติกฺขนฺเธ
ยถาปฏิจฺฉนฺเน ปริวาส ทตฺวา มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๒๓] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เอกจฺจา อาปตฺติโย สรติ เอกจฺจา อาปตฺติโย น
สรติ ยา อาปตฺติโย สรติ ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ ยา
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อาปตฺติโย น สรติ ตา อาปตฺติโย น ฉาเทติ ฯ โส วิพฺภมิตวฺ า
ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ สริตวฺ า ฉาเทสิ ตา
อาปตฺติโย ปจฺฉา สริตวฺ า ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ
อสริตฺวา น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา สริตฺวา ฉาเทติ ฯ
ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปุริมสฺมิฺจ ปจฺฉิมสฺมิฺจ อาปตฺติกฺขนฺเธ
ยถาปฏิจฺฉนฺเน ปริวาส ทตฺวา มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๒๔] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ
เวมติโก ยาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ
ยาสุ อาปตฺตีสุ เวมติโก ตา อาปตฺติโย น ฉาเทติ ฯ โส
วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ นิพฺเพมติโก
ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก น ฉาเทติ ยา
อาปตฺติโย ปุพฺเพ เวมติโก น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา
นิพฺเพมติโก น ฉาเทติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ปุริมสฺมึ
อาปตฺติกฺขนฺเธ ยถาปฏิจฺฉนฺเน ปริวาส ทตฺวา มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๒๕] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ
เวมติโก ยาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ
ยาสุ อาปตฺตีสุ เวมติโก ตา อาปตฺติโย น ฉาเทติ ฯ โส
วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ นิพฺเพมติโก
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ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก น ฉาเทติ ยา
อาปตฺติโย ปุพฺเพ เวมติโก น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา
นิพฺเพมติโก ฉาเทติ ฯ ตสฺส ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน ปุริมสฺม
ิ ฺจ
ปจฺฉิมสฺมิฺจ อาปตฺติกฺขนฺเธ ยถาปฏิจฺฉนฺเน ปริวาส ทตฺวา
มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๒๖] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ
เวมติโก ยาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ
ยาสุ อาปตฺตีสุ เวมติโก ตา อาปตฺติโย น ฉาเทติ ฯ โส
วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ นิพฺเพมติโก
ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก ฉาเทติ ยา
อาปตฺติโย ปุพฺเพ เวมติโก น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา
นิพฺเพมติโก น ฉาเทติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปุริมสฺมิฺจ
ปจฺฉิมสฺมิฺจ อาปตฺติกฺขนฺเธ ยถาปฏิจฺฉนฺเน ปริวาส ทตฺวา มานตฺต
ทาตพฺพ ฯ
[๕๒๗] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชติ เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก เอกจฺจาสุ
อาปตฺตีสุ เวมติโก ยาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก ตา อาปตฺติโย
ฉาเทติ ยาสุ อาปตฺตีสุ เวมติโก ตา อาปตฺติโย น ฉาเทติ ฯ
โส วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยาสุ อาปตฺตีสุ ๑ ปุพฺเพ
#๑ ม. ยา อาปตฺติโย ฯ
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นิพฺเพมติโก ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก ฉาเทติ
ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ เวมติโก น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย
ปจฺฉา นิพฺเพมติโก ฉาเทติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ปุริมสฺมิฺจ
ปจฺฉิมสฺมิฺจ อาปตฺติกฺขนฺเธ ยถาปฏิจฺฉนฺเน ปริวาส ทตฺวา
มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๒๘] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชิตฺวา อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา สามเณโร โหติ ฯเปฯ อุมฺมตฺตโก
โหติ ฯเปฯ ขิตฺตจิตฺโต โหติ ฯเปฯ ยถา เหฏา ตถา
วิตฺถาเรตพฺพ ฯเปฯ เวทนฏโฏ โหติ ฯเปฯ ตสฺส โหนฺติ อาปตฺติโย
ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯเปฯ เอกจฺจา อาปตฺติโย
ชานาติ เอกจฺจา อาปตฺติโย น ชานาติ ฯเปฯ เอกจฺจา อาปตฺติโย
สรติ เอกจฺจา อาปตฺติโย น สรติ ฯเปฯ เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ
นิพฺเพมติโก เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ เวมติโก ยาสุ อาปตฺตีสุ
นิพฺเพมติโก ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ ยาสุ อาปตฺตีสุ เวมติโก
ตา อาปตฺติโย น ฉาเทติ ฯ โส เวทนฏโฏ โหติ ฯ โส ปุน
อเวทนฏโฏ หุตฺวา ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ นิพฺเพมติโก ฉาเทสิ
ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก น ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย
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ปุพฺเพ เวมติโก น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก
น ฉาเทติ ฯเปฯ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ นิพฺเพมติโก ฉาเทสิ
ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก น ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ เวมติโก น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก
ฉาเทติ ฯเปฯ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ นิพฺเพมติโก ฉาเทสิ ตา
อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพเฺ พ
เวมติโก น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก น
ฉาเทติ ฯเปฯ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ นิพฺเพมติโก ฉาเทสิ ตา
อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพเฺ พมติโก ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพเฺ พ
เวมติโก น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก
ฉาเทติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปุริมสฺมิฺจ ปจฺฉิมสฺมิฺจ
อาปตฺติกฺขนฺเธ ยถาปฏิจฺฉนฺเน ปริวาส ทตฺวา มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
มานตฺตสต นิฏิต ๑ ฯ
[๕๒๙] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิตฺวา อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา วิพฺภมติ ฯ
โส ปุน อุปสมฺปนฺโน ตา อาปตฺติโย น ฉาเทติ ฯ โส ภิกขฺ ุ
มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ฯ
[๕๓๐] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิตฺวา อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา วิพฺภมติ ฯ
โส ปุน อุปสมฺปนฺโน ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย
ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย
อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
#๑ ยุ. นิฏิตนฺติ นตฺถิ ฯ
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[๕๓๑] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิตฺวา ปฏิจฺฉาเทตฺวา วิพฺภมติ ฯ
โส ปุน อุปสมฺปนฺโน ตา อาปตฺติโย น ฉาเทติ ฯ โส ภิกขฺ ุ
มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย
อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
[๕๓๒] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิตฺวา ปฏิจฺฉาเทตฺวา วิพฺภมติ ฯ
โส ปุน อุปสมฺปนฺโน ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ ฯ โส ภิกฺขุ
มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย
อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
[๕๓๓] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ ตสฺส โหนฺติ อาปตฺติโย
ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ โส วิพฺภมิตฺวา ปุน
อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา
น ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย
ปจฺฉา น ฉาเทติ ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯ
[๕๓๔] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ ตสฺส โหนฺติ อาปตฺติโย

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 269

ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ โส วิพฺภมิตฺวา ปุน
อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา
น ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย
ปจฺฉา ฉาเทติ ฯ โส ภิกขฺ ุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส
อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯ
[๕๓๕] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ ตสฺส โหนฺติ อาปตฺติโย
ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ โส วิพฺภมิตฺวา ปุน
อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา
ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย
ปจฺฉา น ฉาเทติ ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส
อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯ
[๕๓๖] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ ตสฺส โหนฺติ อาปตฺติโย
ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ โส วิพฺภมิตฺวา ปุน
อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา
ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย
ปจฺฉา ฉาเทติ ฯ โส ภิกขฺ ุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺ-
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ฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯ
[๕๓๗] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ เอกจฺจา อาปตฺติโย ชานาติ
เอกจฺจา อาปตฺติโย น ชานาติ ยา อาปตฺติโย ชานาติ ตา
อาปตฺติโย ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย น ชานาติ ตา อาปตฺติโย
น ฉาเทติ ฯ โส วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ ชานิตฺวา ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา ชานิตฺวา น
ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ อชานิตฺวา น ฉาเทสิ ตา
อาปตฺติโย ปจฺฉา ชานิตฺวา น ฉาเทติ ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย
ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย
อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
[๕๓๘] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ เอกจฺจา อาปตฺติโย ชานาติ
เอกจฺจา อาปตฺติโย น ชานาติ ยา อาปตฺติโย ชานาติ ตา
อาปตฺติโย ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย น ชานาติ ตา อาปตฺติโย
น ฉาเทติ ฯ โส วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ ชานิตฺวา ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา ชานิตฺวา น ฉาเทติ
ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ อชานิตฺวา น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย
ปจฺฉา ชานิตฺวา ฉาเทติ ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ
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ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯ
[๕๓๙] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ เอกจฺจา อาปตฺติโย ชานาติ
เอกจฺจา อาปตฺติโย น ชานาติ ยา อาปตฺติโย ชานาติ ตา
อาปตฺติโย ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย น ชานาติ ตา อาปตฺติโย
น ฉาเทติ ฯ โส วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ ชานิตฺวา ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา ชานิตฺวา ฉาเทติ
ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ อชานิตฺวา น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย
ปจฺฉา ชานิตฺวา น ฉาเทติ ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ
ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯ
[๕๔๐] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ เอกจฺจา อาปตฺติโย ชานาติ
เอกจฺจา อาปตฺติโย น ชานาติ ยา อาปตฺติโย ชานาติ ตา
อาปตฺติโย ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย น ชานาติ ตา อาปตฺติโย
น ฉาเทติ ฯ โส วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ ชานิตฺวา ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา ชานิตฺวา ฉาเทติ
ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ อชานิตฺวา น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย
ปจฺฉา ชานิตฺวา ฉาเทติ ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ
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ยฏิถาปจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯ
[๕๔๑] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ เอกจฺจา อาปตฺติโย สรติ
เอกจฺจา อาปตฺติโย น สรติ ยา อาปตฺติโย สรติ ตา
อาปตฺติโย ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย น สรติ ตา อาปตฺติโย
น ฉาเทติ ฯ โส วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ สริตฺวา ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา สริตฺวา น
ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ อสริตฺวา น ฉาเทสิ ตา
อาปตฺตโิ ย ปจฺฉา สริตฺวา น ฉาเทติ ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย
ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย
อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
[๕๔๒] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ เอกจฺจา อาปตฺติโย สรติ
เอกจฺจา อาปตฺติโย น สรติ ยา อาปตฺติโย สรติ ตา
อาปตฺติโย ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย น สรติ ตา อาปตฺติโย
น ฉาเทติ ฯ โส วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ สริตฺวา ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา สริตฺวา น
ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ อสริตฺวา น ฉาเทสิ ตา
อาปตฺติโย ปจฺฉา สริตฺวา ฉาเทติ ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺส-ิ
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ตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุรมิ าย อาปตฺติยา
สโมธานปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
[๕๔๓] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ เอกจฺจา อาปตฺติโย สรติ
เอกจฺจา อาปตฺติโย น สรติ ยา อาปตฺติโย สรติ ตา
อาปตฺติโย ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย น สรติ ตา อาปตฺติโย
น ฉาเทติ ฯ โส วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ สริตวฺ า ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา สริตฺวา ฉาเทติ
ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ อสริตฺวา น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย
ปจฺฉา สริตฺวา น ฉาเทติ ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ
ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯ
[๕๔๔] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ เอกจฺจา อาปตฺติโย สรติ
เอกจฺจา อาปตฺติโย น สรติ ยา อาปตฺติโย สรติ ตา
อาปตฺติโย ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย น สรติ ตา อาปตฺติโย
น ฉาเทติ ฯ โส วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ สริตวฺ า ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา สริตฺวา ฉาเทติ
ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ อสริตฺวา น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย
ปจฺฉา สริตวฺ า ฉาเทติ ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ
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ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
[๕๔๕] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก
เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ เวมติโก ยาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก
ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ ยาสุ อาปตฺตีสุ เวมติโก ตา อาปตฺติโย
น ฉาเทติ ฯ โส วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ นิพฺเพมติโก ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก
น ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ เวมติโก น ฉาเทสิ ตา
อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก น ฉาเทติ ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย
ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฉฺ นฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา
สโมธานปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
[๕๔๖] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก
เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ เวมติโก ยาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก
ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ ยาสุ อาปตฺตีสุ เวมติโก ตา อาปตฺติโย
น ฉาเทติ ฯ โส วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ นิพฺเพมติโก ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก น
ฉาเทติ ยา อาปตติโย ปุพฺเพ เวมติโก น ฉาเทสิ ตา
อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก ฉาเทติ ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย
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ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฉฺ นฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา
สโมธานปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
[๕๔๗] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก
เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ เวมติโก ยาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก
ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ ยาสุ อาปตฺตีสุ เวมติโก ตา อาปตฺติโย
น ฉาเทติ ฯ โส วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺโน ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ นิพฺเพมติโก ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก
ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ เวมติโก น ฉาเทสิ ตา
อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก น ฉาเทติ ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย
ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย
อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
[๕๔๘] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก
เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ เวมติโก ยาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก
ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ ยาสุ อาปตฺตีสุ เวมติโก ตา อาปตฺติโย
น ฉาเทติ ฯ โส วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมปนฺโน ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ นิพฺเพมติโก ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก
ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ เวมติโก น ฉาเทสิ ตา
อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก ฉาเทติ ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย
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ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย
อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
[๕๔๙] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิตฺวา อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา สามเณโร
โหติ ฯเปฯ อุมฺมตฺตโก โหติ ฯเปฯ ขิตฺตจิตฺโต โหติ ฯเปฯ
เวทนฏโฏ โหติ ฯเปฯ ตสฺส โหนฺติ อาปตฺติโย ปฏิจฺฉนฺนาโยป
อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ยถา ปริวาส วิตฺถาริต ตถา วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
ฯเปฯ เอกจฺจา อาปตฺติโย ชานาติ เอกจฺจา อาปตฺติโย น
ชานาติ ฯเปฯ เอกจฺจา อาปตฺติโย สรติ เอกจฺจา อาปตฺติโย น
สรติ ฯเปฯ เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ
เวมติโก ยาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก ตา อาปตฺติโย ฉาเทติ
ยาสุ อาปตฺตีสุ เวมติโก ตา อาปตฺติโย น ฉาเทติ ฯ โส
เวทนฏโฏ โหติ ฯ โส ปุน อเวทนฏโฏ หุตฺวา ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ นิพฺเพมติโก ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก
น ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ เวมติโก น ฉาเทสิ ตา
อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก น ฉาเทติ ฯเปฯ ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ นิพฺเพมติโก ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก
น ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ เวมติโก น ฉาเทสิ ตา
อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก ฉาเทติ ฯเปฯ ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ นิพฺเพมติโก ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก
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ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ เวมติโก น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย
ปจฺฉา นิพฺเพมติโก น ฉาเทติ ฯเปฯ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ
นิพฺเพมติโก ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก ฉาเทติ
ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ เวมติโก น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย
ปจฺฉา นิพฺเพมติโก ฉาเทติ ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสิตพฺโพ
ยถาปฏิจฺฉนฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯ
[๕๕๐] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ มานตฺตารโห ฯเปฯ
[๕๕๑] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ มานตฺต จรนฺโต ฯเปฯ
[๕๕๒] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อพฺภานารโห อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิตฺวา อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา วิพฺภมติ ฯเปฯ
มานตฺตารโห จ มานตฺตจารี จ อพฺภานารโห จ ยถา ปาริวาสิโก
วิตฺถาริโต เอว วิตฺถาเรตพฺโพ ๑ ฯ
[๕๕๓] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อพฺภานารโห อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิตฺวา อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา สามเณโรt
โหติ ฯเปฯ อุมฺมตฺตโก โหติ ฯเปฯ ขิตฺตจิตฺโต โหติ ฯเปฯ
เวทนฏโฏ โหติ ฯเปฯ ตสฺส โหนฺติ อาปตฺติโย ปฏิจฺฉนฺนาโยป
อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯเปฯ เอกจฺจา อาปตฺติโย ชานาติ เอกจฺจา
อาปตฺติโย น ชานาติ ฯเปฯ เอกจฺจา อาปตฺติโย สรติ เอกจฺจา
อาปตฺติโย น สรติ ฯเปฯ เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก
#๑ ม. ยถา ปริวาโส วิตฺถาริโต ตถา วิตถฺ าเรตพฺโพ ฯ ยุ. ยถา ปริวาส ตถา
#วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
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เอกจฺจาสุ อาปตฺตีสุ เวมติโก ยาสุ อาปตฺตีสุ นิพฺเพมติโก ตา
อาปตฺติโย ฉาเทติ ยาสุ อาปตฺตีสุ เวมติโก ตา อาปตฺติโย
น ฉาเทติ ฯ โส เวทนฏโฏ โหติ ฯ โส ปุน อเวทนฏโฏ หุตวฺ า
ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ นิพฺเพมติโก ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย
ปจฺฉา นิพฺเพมติโก น ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ เวมติโก
น ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก น ฉาเทติ ฯเปฯ
ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ นิพฺเพมติโก ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา
นิพฺเพมติโก น ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ เวมติโก น
ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก ฉาเทติ ฯเปฯ ยา
อาปตฺติโย ปุพฺเพ นิพฺเพมติโก ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา
นิพฺเพมติโก ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ เวมติโก น ฉาเทสิ
ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก น ฉาเทติ ฯเปฯ ยา อาปตฺติโย
ปุพฺเพ นิพฺเพมติโก ฉาเทสิ ตา อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก
ฉาเทติ ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ เวมติโก น ฉาเทสิ ตา
อาปตฺติโย ปจฺฉา นิพฺเพมติโก ฉาเทติ ฯ โส ภิกฺขุ มูลาย
ปฏิกสฺสิตพฺโพ ยถาปฏิจฉฺ นฺนานฺจสฺส อาปตฺตีน ปุริมาย อาปตฺติยา
สโมธานปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ
[๕๕๔] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชิตฺวา ปริมาณาโย อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา วิพฺภมติ ฯเปฯ
อปริมาณาโย อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา วิพฺภมติ ฯเปฯ เอกนามา
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อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา วิพฺภมติ ฯเปฯ นานานามา อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา
วิพฺภมติ ฯเปฯ สภาคา อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา วิพฺภมติ ฯเปฯ วิสภาคา
อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา วิพฺภมติ ฯเปฯ ววตฺถิตา อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา
วิพฺภมติ ฯเปฯ สมฺภินฺนา อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา วิพฺภมติ ฯเปฯ
[๕๕๕] เทฺว ภิกฺขู สงฺฆาทิเสส อาปนฺนา โหนฺติ เต สงฺฆาทิเสเส
สงฺฆาทิเสสทิฏิโน โหนฺติ เอโก ฉาเทติ เอโก น ฉาเทติ ฯ
โย ฉาเทติ โส ทุกฺกฏ เทสาเปตพฺโพ ฯ ยถาปฏิจฺฉนฺเน จสฺส
ปริวาส ทตฺวา อุภินฺนมฺป มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๕๖] เทฺว ภิกฺขู สงฺฆาทิเสส อาปนฺนา โหนฺติ เต
สงฺฆาทิเสเส เวมติกา โหนฺติ เอโก ฉาเทติ เอโก น ฉาเทติ ฯ
โย ฉาเทติ โส ทุกฺกฏ เทสาเปตพฺโพ ฯ ยถาปฏิจฺฉนฺเน จสฺส
ปริวาส ทตฺวา อุภินฺนมฺป มานตฺต ทาทพฺพ ฯ
[๕๕๗] เทฺว ภิกฺขู สงฺฆาทิเสส อาปนฺนา โหนฺติ เต
สงฺฆาทิเสเส มิสฺสกทิฏ ิโน โหนฺติ เอโก ฉาเทติ เอโก น
ฉาเทติ ฯ โย ฉาเทติ โส ทุกฺกฏ เทสาเปตพฺโพ ฯ ยถาปฏิจฺฉนฺเน
จสฺส ปริวาส ทตฺวา อุภินฺนมฺป มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๕๘] เทฺว ภิกฺขู มิสฺสก อาปนฺนา โหนฺติ เต มิสฺสเก
สงฺฆาทิเสสทิฏิโน โหนฺติ เอโก ฉาเทติ เอโก น ฉาเทติ ฯ
โย ฉาเทติ โส ทุกฺกฏ เทสาเปตพฺโพ ฯ ยถาปฏิจฺฉนฺเน จสฺส
ปริวาส ทตฺวา อุภินฺนมฺป มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
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[๕๕๙] เทฺว ภิกฺขู มิสฺสก อาปนฺนา โหนฺติ เต มิสฺสเก
มิสฺสกทิฏิโน โหนฺติ เอโก ฉาเทติ เอโก น ฉาเทติ ฯ
โย ฉาเทติ โส ทุกฺกฏ เทสาเปตพฺโพ ฯ ยถาปฏิจฺฉนฺเน จสฺส
ปริวาส ทตฺวา อุภินฺนมฺป มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๖๐] เทฺว ภิกฺขู สุทฺธก อาปนฺนา โหนฺติ เต สุทฺธเก
สงฺฆาทิเสสทิฏิโน โหนฺติ เอโก ฉาเทติ เอโก น ฉาเทติ ฯ
โย ฉาเทติ โส ทุกฺกฏ เทสาเปตพฺโพ ฯ อุโภป ยถาธมฺม
การาเปตพฺพา ฯ
[๕๖๑] เทฺว ภิกฺขู สุทฺธก อาปนฺนา โหนฺติ เต สุทฺธเก
สุทฺธกทิฏิโน โหนฺติ เอโก ฉาเทติ เอโก น ฉาเทติ ฯ
โย ฉาเทติ โส ทุกฺกฏ เทสาเปตพฺโพ ฯ อุโภป ยถาธมฺม
การาเปตพฺพา ฯ
[๕๖๒] เทฺว ภิกฺขู สงฺฆาทิเสส อาปนฺนา โหนฺติ เต
สงฺฆาทิเสเส สงฺฆาทิเสสทิฏิโน โหนฺติ เอกสฺส โหติ
อาโรเจสฺสามีติ ฯ เอกสฺส โหติ นาโรเจสฺสามีติ ๑ ฯ โส ปมมฺป
ยาม ฉาเทติ ทุติยมฺป ยาม ฉาเทติ ตติยมฺป ยาม ฉาเทติ
อุฏิเต ๒ อรุเณ ฉนฺนา โหติ อาปตฺติ ฯ โย ฉาเทติ โส
ทุกฺกฏ เทสาเปตพฺโพ ฯ ยถาปฏิจฉฺ นฺเน จสฺส ปริวาส ทตฺวา
#๑ ม. ยุ. น อาโรเจสฺสามีติ ฯ ๒ ยุ. อุทฺธเต ฯ เอวมุปริป ฯ
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อุภินฺนมฺป มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๖๓] เทฺว ภิกฺขู สงฺฆาทิเสส อาปนฺนา โหนฺติ เต
สงฺฆาทิเสเส สงฺฆาทิเสสทิฏิโน โหนฺติ เต คจฺฉนฺติ อาโรเจสฺสามาติ ฯ
เอกสฺส อนฺตรามคฺเค มกฺขธมฺโม อุปฺปชฺชติ น
อาโรเจสฺสามีติ ฯ โส ปมมฺป ยาม ฉาเทติ ทุติยมฺป ยาม
ฉาเทติ ตติยมฺป ยาม ฉาเทติ อุฏิเต อรุเณ ฉนฺนา โหติ
อาปตฺติ ฯ โย ฉาเทติ โส ทุกฺกฏ เทสาเปตพฺโพ ฯ ยถาปฏิจฺฉนฺเน
จสฺส ปริวาส ทตฺวา อุภินฺนมฺป มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๖๔] เทฺว ภิกฺขู สงฺฆาทิเสส อาปนฺนา โหนฺติ เต
สงฺฆาทิเสเส สงฺฆาทิเสสทิฏิโน โหนฺติ ฯ เต อุมฺมตฺตกา โหนฺติ ฯ
เต ปจฺฉา อนุมฺมตฺตกา หุตฺวา เอโก ฉาเทติ เอโก น
ฉาเทติ ฯ โย ฉาเทติ โส ทุกฺกฏ เทสาเปตพฺโพ ฯ ยถาปฏิจฺฉนฺเน
จสฺส ปริวาส ทตฺวา อุภินฺนมฺป มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
[๕๖๕] เทฺว ภิกฺขู สงฺฆาทิเสส อาปนฺนา โหนฺติ เต ปาติโมกฺเข
อุทฺทิสฺสมาเน เอว วเทนฺติ อิทาเนว โข มย ชานาม อยมฺป
กิร ธมฺโม สุตฺตาคโต สุตฺตปริยาปนฺโน อนฺวฑฺฒมาส อุทฺเทส
อาคจฺฉตีติ ฯ เต สงฺฆาทิเสเส สงฺฆาทิเสสทิฏิโน โหนฺติ ฯ
เอโก ฉาเทติ เอโก น ฉาเทติ ฯ โย ฉาเทติ โส ทุกฺกฏ
เทสาเปตพฺโพ ฯ ยถาปฏิจฺฉนฺเน จสฺส ปริวาส ทตฺวา อุภินฺนมฺป
มานตฺต ทาตพฺพ ฯ
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[๕๖๖] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสาอาปตฺติโย
อาปชฺชติ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป เอกนามมฺป นานานามมฺป
สภาคมฺป วิสภาคมฺป ววตฺถิตมฺป สมฺภินฺนมฺป ฯ โส สงฺฆ ตาส
อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน
สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโย อปฺปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ
โส สงฺฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ ต
สงฺโฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสติ ธมฺมิเกน กมฺเมน
อกุปฺเปน านารเหน ธมฺเมน สโมธานปริวาส เทติ ๑ อธมฺเมน
มานตฺต เทติ อธมฺเมน อพฺเภติ ฯ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ อวิสุทฺโธ
ตาหิ อาปตฺตีหิ ฯ
[๕๖๗] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป เอกนามมฺป นานานามมฺป
สภาคมฺป วิสภาคมฺป ววตฺถิตมฺป สมฺภินฺนมฺป ฯ โส สงฺฆ ตาส
อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน
สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโย ปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ
โส สงฺฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ ต
สงฺโฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสติ ฯ ธมฺมิเกน กมฺเมน
อกุปฺเปน านารเหน ธมฺเมน สโมธานปริวาส เทติ อธมฺเมน
#๑ ยุ. ธมฺเมน สโมธานปริวาส เทตีติ ปาตฺตย นตฺถิ ฯ
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มานตฺต เทติ อธมฺเมน อพฺเภติ ฯ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ อวิสุทฺโธ
ตาหิ อาปตฺตีหิ ฯ
[๕๖๘] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป เอกนามมฺป
นานานามมฺป สภาคมฺป วิสภาคมฺป ววตฺถติ มฺป สมฺภนิ ฺนมฺป ฯ
โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ
ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส ปริวสนฺโต อนฺตรา
สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโย
ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ โส สงฺฆ อนฺตรา อาปตฺตีน
มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ ต สงฺโฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย
ปฏิกสฺสติ ธมฺมิเกน กมฺเมน อกุปเฺ ปน านารเหน ธมฺเมน
สโมธานปริวาส เทติ อธมฺเมน มานตฺต เทติ อธมฺเมน อพฺเภติ ฯ
โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ อวิสุทฺโธ ตาหิ อาปตฺตีหิ ฯ
[๕๖๙] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป เอกนามมฺป
นานานามมฺป สภาคมฺป วิสภาคมฺป ววตฺถิตมฺป สมฺภินฺนมฺป ฯ โส สงฺฆ
ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ ตาส
อาปตฺตีน สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส ปริวสนฺโต อนฺตรา
สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ อปริมาณาโย
อปฺปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ โส สงฺฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสน
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ยาจติ ฯ ต สงฺโฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสติ ธมฺมิเกน
กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน ธมฺเมน สโมธานปริวาส เทติ
อธมฺเมน มานตฺต เทติ อธมฺเมน อพฺเภติ ฯ โส ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
อวิสุทฺโธ ตาหิ อาปตฺตีหิ ฯ
[๕๗๐] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป เอกนามมฺป
นานานามมฺป สภาคมฺป วิสภาคมฺป ววตฺถิตมฺป สมฺภินฺนมฺป ฯ โส
สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ ตาส
อาปตฺตีน สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ อปริมาณาโย ปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ โส
สงฺฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ ต สงฺโฆ อนฺตรา
อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสติ ธมฺมิเกน กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน
ธมฺเมน สโมธานปริวาส เทติ อธมฺเมน มานตฺต เทติ อธมฺเมน
อพฺเภติ ฯ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ อวิสุทฺโธ ตาหิ อาปตฺตีหิ ฯ
[๕๗๑] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป เอกนามมฺป
นานานามมฺป สภาคมฺป วิสภาคมฺป ววตฺถิตมฺป สมฺภินฺนมฺป ฯ โส
สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ ตาส
อาปตฺตีน สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส ปริวสนฺโต อนฺตรา
สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ อปริมาณาโย
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ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฉฺ นฺนาโยป ฯ โส สงฺฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย
ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ ต สงฺโฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสติ
ธมฺมิเกน กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน ธมฺเมน สโมธานปริวาส
เทติ อธมเมน มานตฺต เทติ อธมฺเมน อพฺเภติ ฯ โส ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อวิสุทฺโธ ตาหิ อาปตฺตีหิ ฯ
[๕๗๒] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป เอกนามมฺป นานานามมฺป
สภาคมฺป วิสภาคมฺป ววตฺถิตมฺป สมฺภินฺนมฺป ฯ โส สงฺฆ
ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ ตาส
อาปตฺตีน สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส ปริวสนฺโต อนฺตรา
สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโยป
อปริมาณาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ โส สงฺฆ อนฺตรา อาปตฺตีน
มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ ต สงฺโฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย
ปฏิกสฺสติ ธมฺมิเกน กมฺเมน อกุปเฺ ปน านารเหน ธมฺเมน
สโมธานปริวาส เทติ อธมฺเมน มานตฺต เทติ อธมฺเมน อพฺเภติ ฯ
โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ อวิสุทฺโธ ตาหิ อาปตฺตีหิ ฯ
[๕๗๓] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป เอกนามมฺป
นานานามมฺป สภาคมฺป วิสภาคมฺป ววตฺถิตมฺป สมฺภินฺนมฺป ฯ โส
สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 286

ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส ปริวสนฺโต อนฺตรา
สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโยป
อปริมาณาโยป ปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ โส สงฺฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย
ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ ต สงฺโฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสติ
ธมฺมิเกน กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน ธมฺเมน สโมธานปริวาส
เทติ อธมฺเมน มานตฺต เทติ อธมฺเมน อพฺเภติ ฯ โส ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อวิสุทฺโธ ตาหิ อาปตฺตีหิ ฯ
[๕๗๔] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป เอกนามมฺป
นานานามมฺป สภาคมฺป วิสภาคมฺป ววตฺถิตมฺป สมฺภินฺนมฺป ฯ โส
สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ
ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส ปริวสนฺโต อนฺตรา
สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโยป
อปริมาณาโยป ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ โส สงฺฆ
อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ ต สงฺโฆ อนฺตรา
อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสติ ธมฺมิเกน กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน
ธมฺเมน สโมธานปริวาส เทติ อธมฺเมน มานตฺต เทติ อธมฺเมน
อพฺเภติ ฯ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ อวิสุทฺโธ ตาหิ อาปตฺตีหิ ฯ
มูลาย อวิสุทฺธินวก ๑ นิฏิต ฯ
#๑ ยุ. มูลาวิสุทฺธินวก ฯ
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[๕๗๕] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป ฯเปฯ ววตฺถิตมฺป
สมฺภินฺนมฺป ฯ โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ
ตสฺส สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส
ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ
ปริมาณาโย อปฺปฏิจฺฉนฺนาโย ฯเปฯ ปริมาณาโย ปฏิจฺฉนฺนาโย ฯเปฯ
ปริมาณาโย ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ โส สงฺฆ
อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ ต สงฺโฆ
อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสติ ธมฺมิเกน กมฺเมน อกุปฺเปน
านารเหน ๑ ธมฺเมน สโมธานปริวาส เทติ ๒ ธมฺเมน มานตฺต
เทติ ธมฺเมน อพฺเภติ ฯ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิสุทฺโธ ๓ ตาหิ
อาปตฺตีหิ ฯ
[๕๗๖] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป ฯเปฯ ววตฺถิตมฺป
สมฺภินฺนมฺป ฯ โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ
ตสฺส สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส ปริวสนฺโต
อนฺตรา สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ อปริมาณาโย
อปฺปฏิจฺฉนฺนาโย ฯเปฯ อปริมาณาโย ปฏิจฉฺ นฺนาโย ฯเปฯ
อปริมาณาโย ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ โส สงฺฆ
อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ ต สงฺโฆ อนฺตรา
#๑ ม. ยุ. อธมฺมิเกน กมฺเมน กุปฺเปน อานารเหน ฯ
#๒ ม. อธมฺเมน สโมธานปริวาส เทติ ฯ ยุ. ธมฺเมน สโมธานปริวาส เทตีติ นตฺถิ ฯ
#๓ ม. ยุ. อวิสุทฺโธ ฯ
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อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสติ ธมฺมิเกน กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน
ธมฺเมน สโมธานปริวาส เทติ ธมฺเมน มานตฺต เทติ ธมฺเมน
อพฺเภติ ฯ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิสุทฺโธ ตาหิ อาปตฺตีหิ ฯ
[๕๗๗] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป ฯเปฯ ววตฺถิตมฺป
สมฺภินฺนมฺป ฯ โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ
ตสฺส สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส
ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ
ปริมาณาโยป อปริมาณาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโย ฯเปฯ ปริมาณาโยป
อปริมาณาโยป ปฏิจฺฉนฺนาโย ฯเปฯ ปริมาณาโยป
อปริมาณาโยป ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ โส สงฺฆ
อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ ต สงฺโฆ อนฺตรา
อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสติ ธมฺมิเกน กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน
ธมฺเมน สโมธานปริวาส เทติ ธมฺเมน มานตฺต เทติ ธมฺเมน
อพฺเภติ ฯ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิสุทฺโธ ตาหิ อาปตฺตีหิ ๑ ฯ
มูลาย วิสุทฺธินวก นิฏิต ฯ
[๕๗๘] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป ฯเปฯ ววตฺถิตมฺป
สมฺภินฺนมฺป ฯ โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ
#๑ ยุ. อิท วิสทุ ฺธินวก น ทิสฺสติ ฯ
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ตสฺส สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส
ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ
ปริมาณาโย อปฺปฏิจฺฉนฺนาโย ๑ ฯ โส สงฺฆ อนฺตรา อาปตฺตีน
มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ ต สงฺโฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย
ปฏิกสฺสติ อธมฺมิเกน กมฺเมน กุปฺเปน อฏานารเหน อธมฺเมน
สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส ปริวสามีติ มฺมาโน อนฺตรา
สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโย
อปฺปฏิจฺฉนฺนาโย ๑ ฯ โส ตสฺมึ ๒ ภูมิย ิโต ปุริมาอาปตฺตีน ๓
อนฺตรา อาปตฺติโย สรติ อปราอาปตฺตีน ๔ อนฺตรา อาปตฺติโย
สรติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อห โข สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชึ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป ฯเปฯ ววตฺถิตมฺป
สมฺภินฺนมฺป โสห สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจึ
ตสฺส เม สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส อทาสิ โสห
ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ
ปริมาณาโย อปฺปฏิจฺฉนฺนาโย ๑ โสห สงฺฆ อนฺตรา อาปตฺตีน
มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจึ ต ม สงฺโฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย
ปฏิกสฺสิ อธมฺมิเกน กมฺเมน กุปฺเปน อฏานารเหน ๒ อธมฺเมน
สโมธานปริวาส อทาสิ ฯ โสห ปริวสามีติ มฺมาโน อนฺตรา
สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ ปริมาณาโย อปฺปฏิจฺฉนฺนาโย ๑
#๑ ยุ. ปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ ๒ ตสฺส ฯ ๓ ยุ. ปุริมาน อาปตฺตีน ฯ เอวมุปริป ฯ
#๔ ยุ. อปราปตฺตีน ฯ เอวมุปริป ฯ
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โสห ตสฺมึ ภูมิย ิโต ปุรมิ าอาปตฺตีน อนฺตรา
อาปตฺติโย สรามิ อปราอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺติโย สรามิ
ยนฺนูนาห สงฺฆ ปุริมาอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺตีนฺจ อปราอาปตฺตีน
อนฺตรา อาปตฺตีนฺจ มูลาย ปฏิกสฺสน ยาเจยฺย ธมฺมิเกน กมฺเมน
อกุปฺเปน านารเหน ธมฺเมน สโมธานปริวาส ธมฺเมน มานตฺต
ธมฺเมน อพฺภานนฺติ ฯ โส สงฺฆ ปุริมาอาปตฺตีน อนฺตรา
อาปตฺตีนฺจ อปราอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺตีนฺจ มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ
ธมฺมิเกน กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน ธมฺเมน สโมธานปริวาส
ธมฺเมน มานตฺต ธมฺเมน อพฺภาน ฯ ต สงฺโฆ ปุริมาอาปตฺตีน
อนฺตรา อาปตฺตีนฺจ อปราอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺตีนฺจ มูลาย
ปฏิกสฺสติ ธมฺมิเกน กมฺเมน อกุปเฺ ปน านารเหน ธมฺเมน
สโมธานปริวาส เทติ ธมฺเมน มานตฺต เทติ ธมฺเมน อพฺเภติ ฯ
โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิสุทฺโธ ตาหิ อาปตฺตีหิ ฯ
[๕๗๙] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป ฯเปฯ ววตฺถิตมฺป
สมฺภินฺนมฺป ฯ โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ
ตสฺส สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส
ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ
ปริมาณาโย ปฏิจฺฉนฺนาโย ฯเปฯ ปริมาณาโย ปฏิจฺฉนฺนาโยป
อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ โส สงฺฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสน
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ยาจติ ฯ ต สงฺโฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสติ อธมฺมิเกน
กมฺเมน กุปฺเปน อฏานารเหน อธมฺเมน สโมธานปริวาส
เทติ ฯ โส ปริวสามีติ มฺมาโน อนฺตรา สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโย ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ
โส ตสฺมึ ภูมิย ิโต ปุริมาอาปตฺตีน อนฺตรา
อาปตฺติโย สรติ อปราอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺติโย สรติ ฯ
ตสฺส เอว โหติ อห โข สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชึ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป ฯเปฯ ววตฺถิตมฺป สมฺภินฺนมฺป
โสห สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจึ ตสฺส เม
สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส อทาสิ โสห ปริวสนฺโต
อนฺตรา สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ ปริมาณาโย
ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป โสห สงฺฆ อนฺตรา อาปตฺตีน
มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจึ ต ม สงฺโฆ อนฺตรา อาปตฺตีน
มูลาย ปฏิกสฺสิ อธมฺมิเกน กมฺเมน กุปฺเปน อฏานารเหน
อธมฺเมน สโมธานปริวาส อทาสิ โสห ปริวสามีติ มฺมาโน
อนฺตรา สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ ปริมาณาโย
ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป โสห ตสฺมึ ภูมิย ิโต
ปุริมาอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺติโย สรามิ อปราอาปตฺตีน อนฺตรา
อาปตฺติโย สรามิ ยนฺนนู าห สงฺฆ ปุริมาอาปตฺตีน อนฺตรา
อาปตฺตีนฺจ อปราอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺตีนฺจ มูลาย ปฏิกสฺสน

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 292

ยาเจยฺย ธมฺมิเกน กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน ธมฺเมน
สโมธานปริวาส ธมฺเมน มานตฺต ธมฺเมน อพฺภานนฺติ ฯ โส
สงฺฆ ปุริมาอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺตีนฺจ อปราอาปตฺตีน อนฺตรา
อาปตฺตีนฺจ มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ ธมฺมิเกน กมฺเมน อกุปฺเปน
านารเหน ธมฺเมน สโมธานปริวาส ธมฺเมน มานตฺต ธมฺเมน
อพฺภานนฺติ ๑ ฯ ต สงฺโฆ ปุริมาอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺตีนฺจ
อปราอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺตีนฺจ มูลาย ปฏิกสฺสติ ธมฺมิเกน
กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน ธมฺเมน สโมธานปริวาส เทติ
ธมฺเมน มานตฺต เทติ ธมฺเมน อพฺเภติ ฯ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ
วิสุทฺโธ ตาหิ อาปตฺตีหิ ฯ
[๕๘๐] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป เอกนามมฺป นานานามมฺป
สภาคมฺป วิสภาคมฺป ววตฺถิตมฺป สมฺภินฺนมฺป ฯ โส สงฺฆ ตาส
อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน
สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ อปริมาณาโย อปฺปฏิจฺฉนฺนาโย
ฯเปฯ อปริมาณาโย ปฏิจฺฉนฺนาโย ฯเปฯ อปริมาณาโย ปฏิจฉฺ นฺนาโยป
อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ โส สงฺฆ อนฺตรา อาปตฺตีน
มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ ต สงฺโฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย
ปฏิกสฺสติ อธมฺมิเกน กมฺเมน กุปฺเปน อฏานารเหน อธมฺเมน
#๑ ม. อิติสทฺโท นตฺติ ฯ
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สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส ปริวสามีติ มฺมาโน ฯเปฯ
ธมฺเมน สโมธานปริวาส เทติ ธมฺเมน มานตฺต เทติ ธมฺเมน
อพฺเภติ ฯ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิสุทฺโธ ตาหิ อาปตฺตีหิ ฯ
[๕๘๑] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป ฯเปฯ ววตฺถิตมฺป
สมฺภินฺนมฺป ฯ โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ
ตสฺส สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส
ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ
ปริมาณาโยป อปริมาณาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ โส สงฺฆ
อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ ต สงฺโฆ อนฺตรา
อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสติ อธมฺมิเกน กมฺเมน กุปฺเปน
อฏานารเหน อธมฺเมน สโมธานปริวาส เทติ ๑ ฯ โส ปริวสามีติ
มฺมาโน ฯเปฯ ธมฺเมน สโมธานปริวาส เทติ ธมฺเมน
มานตฺต เทติ ธมฺเมน อพฺเภติ ฯ โส ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ วิสุทฺโธ ๒
ตาหิ อาปตฺตีหิ ฯ
[๕๘๒] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป ฯเปฯ ววตฺถิตมฺป
สมฺภินฺนมฺป ฯ โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ
ตสฺส สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส
ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ
#๑ ยุ. อธมฺเมน สโมธานปริวาส เทตีติ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. อวิสุทฺโธ ฯ
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ปริมาณาโยป อปริมาณาโยป ปฏิจฉฺ นฺนาโย ฯ โส สงฺฆ อนฺตรา
อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ ต สงฺโฆ อนฺตรา อาปตฺตีน
มูลาย ปฏิกสฺสติ อธมฺมิเกน กมฺเมน กุปฺเปน อฏานารเหน
อธมฺเมน สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส ปริวสามีติ มฺมาโน
อนฺตรา สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณาโยป
อปริมาณาโยป ปฏิจฺฉนฺนาโย ฯ โส ตสฺมึ ภูมิย ิโต
ปุริมาอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺติโย สรติ อปราอาปตฺตีน อนฺตรา
อาปตฺติโย สรติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อห โข สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชึ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป ฯเปฯ ววตฺถิตมฺป
สมฺภินฺนมฺป โสห สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจึ ตสฺส
เม สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส อทาสิ โสห ปริวสนฺโต
อนฺตรา สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ ปริมาณาโยป
อปริมาณาโยป ปฏิจฺฉนฺนาโย โสห สงฺฆ อนฺตรา อาปตฺตีน
มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจึ ต ม สงฺโฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย
ปฏิกสฺสิ อธมฺมิเกน กมฺเมน กุปฺเปน อฏานารเหน อธมฺเมน
สโมธานปริวาส อทาสิ โสห ปริวสามีติ มฺมาโน อนฺตรา
สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ ปริมาณาโยป อปริมาณาโยป
ปฏิจฺฉนฺนาโย โสห ตสฺมึ ภูมิย ิโต ปุรมิ าอาปตฺตีน
อนฺตรา อาปตฺติโย สรามิ อปราอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺติโย
สรามิ ยนฺนนู าห สงฺฆ ปุริมาอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺตีนฺจ
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อปราอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺตีนฺจ มูลาย ปฏิกสฺสน ยาเจยฺย
ธมฺมิเกน กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน ธมฺเมน สโมธานปริวาส
ธมฺเมน มานตฺต ธมฺเมน อพฺภานนฺติ ฯ โส สงฺฆ ปุริมาอาปตฺตีน
อนฺตรา อาปตฺตีนฺจ อปราอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺตีนฺจ มูลาย
ปฏิกสฺสน ยาจติ ธมฺมิเกน กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน ธมฺเมน
สโมธานปริวาส ธมฺเมน มานตฺต ธมฺเมน อพฺภาน ฯ ต สงฺโฆ
ปุริมาอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺตีนฺจ อปราอาปตฺตีน อนฺตรา
อาปตฺตีนฺจ มูลาย ปฏิกสฺสติ ธมฺมิเกน กมฺเมน อกุปฺเปน
านารเหน ธมฺเมน สโมธานปริวาส เทติ ธมฺเมน มานตฺต
เทติ ธมฺเมน อพฺเภติ ฯ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิสทฺโธ ตาหิ
อาปตฺตีหิ ฯ
[๕๘๓] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา
อาปตฺติโย อาปชฺชติ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป ฯเปฯ ววตฺถิตมฺป
สมฺภินฺนมฺป ฯ โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตนี  สโมธานปริวาส ยาจติ ฯ
ตสฺส สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส ปริวสนฺโต
อนฺตรา สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชติ
ปริมาณาโยป อปริมาณาโยป ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ
โส สงฺฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ ฯ ต สงฺโฆ
อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย ปฏิกสฺสติ อธมฺมิเกน กมฺเมน กุปเฺ ปน
อฏานารเหน อธมฺเมน สโมธานปริวาส เทติ ฯ โส ปริวสามีติ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 296

มฺมาโน อนฺตรา สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชติ ปริมาณาโยป อปริมาณาโยป ปฏิจฺฉนฺนาโยป
อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป ฯ โส ตสฺมึ ภูมิย ิโต ปุรมิ าอาปตฺตีน อนฺตรา
อาปตฺติโย สรติ อปราอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺติโย สรติ ฯ
ตสฺส เอว โหติ อห โข สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชึ ปริมาณมฺป อปริมาณมฺป เอกนามมฺป นานานามมฺป
สภาคมฺป วิสภาคมฺป ววตฺถิตมฺป สมฺภินฺนมฺป โสห สงฺฆ ตาส
อาปตฺตีน สโมธานปริวาส ยาจึ ตสฺส เม สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน
สโมธานปริวาส อทาสิ โสห ปริวสนฺโต อนฺตรา สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ ปริมาณาโยป อปริมาณาโยป
ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป โสห สงฺฆ อนฺตรา อาปตฺตีน
มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจึ ต ม สงฺโฆ อนฺตรา อาปตฺตีน มูลาย
ปฏิกสฺสิ อธมฺมิเกน กมฺเมน กุปฺเปน อฏานารเหน อธมฺเมน
สโมธานปริวาส อทาสิ โสห ปริวสามีติ มฺมาโน อนฺตรา
สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ ปริมาณาโยป อปริมาณาโยป
ปฏิจฺฉนฺนาโยป อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยป โสห ตสฺมึ ภูมิย
ิโต ปุริมาอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺติโย สรามิ อปราอาปตฺตีน
อนฺตรา อาปตฺติโย สรามิ ยนฺนูนาห สงฺฆ ปุริมาอาปตฺตีน
อนฺตรา อาปตฺตีนฺจ อปราอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺตีนฺจ มูลาย
ปฏิกสฺสน ยาเจยฺย ธมฺมิเกน กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน
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ธมฺเมน สโมธานปริวาส ธมฺเมน มานตฺต ธมฺเมน อพฺภานนฺติ ฯ
โส สงฺฆ ปุริมาอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺตีนฺจ อปราอาปตฺตีน
อนฺตรา อาปตฺตีนฺจ มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ ธมฺมิเกน กมฺเมน
อกุปฺเปน านารเหน ธมฺเมน สโมธานปริวาส ธมฺเมน มานตฺต
ธมฺเมน อพฺภาน ฯ ต สงฺโฆ ปุริมาอาปตฺตีน อนฺตรา
อาปตฺตีนฺจ อปราอาปตฺตีน อนฺตรา อาปตฺตีนฺจ มูลาย ปฏิกสฺสติ
ธมฺมิเกน กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน ธมฺเมน สโมธานปริวาส
เทติ ธมฺเมน มานตฺต เทติ ธมฺเมน อพฺเภติ ฯ โส ภิกฺขเว
ภิกฺขุ วิสุทฺโธ ตาหิ อาปตฺตีหีติ ๑ ฯ
สมุจฺจยกฺขนฺธก นิฏิต ตติย ฯ
_______________
ตสฺสุทฺทาน
[๕๘๔] อปฺปฏิจฺฉนฺนา เอกาห
ทฺวีห ตีห จตูห จ
ปฺจาหปกฺขทสาทีน อาปตฺตีน มาสา จ มหาปริสุทฺธนฺโต จ
วิพฺภมนฺโต ปริมาณา ๒ เทฺว ภิกฺขู ตตฺถสฺิโน
เทฺว เวมติกา มิสฺสกทิฏิโน ๓ มิสฺสกามิสฺสกทิฏิโน ๔
#๑ ม ยุ. โปตฺถเกสุ อาคตปาโ อิมินา อสทิโส ฯ าตุ อิจฺฉนฺเตน ตานิ เทฺว
#โปตฺถกานิ โอโลเกตพฺพานิ ฯ ๒ ม. ยุ. ปฺจาห จ ปกฺขทสนฺน อาปตฺติมาห มหามุนิ ฯ
#สุทฺธนฺโต จ วิพฺภนฺโต ปริมาณมุข ฯ ยุ. ปฺจาห ปกฺขทสาน ... ฯ ๓ ม. เทฺว ยถา
#เวมติกา ตเถว จ ฯ ๔ ม. มิสฺสกทิฏิโน เทฺว จ ฯ ยุ. มิสฺสกามิสฺสกทิฏิโนติ
#นตฺถิ ฯ
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อสุทฺธเก ว ๑ ทิฏิโน สุทฺธทิฏิโน ตเถว จ ๒
เอโก ฉาเทติ น ฉาเทติ อถ ปกฺกมิเตน จ ๓
อุมฺมตฺตกเทสนฺเจว ๔ มูลฏารส วิสุทฺธิโต ๕
อาจริยาน วิภชฺชปทาน ตมฺพปณฺณิทีปปสาทกาน
มหาวิหารวาสีน
วาจนา สทฺธมฺมฏิติยาติ ฯ
__________________
#๑ ม. ยุ. อสุทฺธเกถ ... ฯ ๒ ม. เทฺว เจว สุทฺธทิฏิโน ฯ ๓ ม. ตเถว จ
#เอโก ฉาเทติ อถ มกฺขมเตน จ ฯ ยุ. เอโก ฉาเทติ อถ ปกฺขมิเตน จ ฯ ๔ ม. ยุ.
#เอวสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕ ม. มูลา อฏารส วิสุทฺธโต ฯ ยุ. มูลา ปนฺนรส วิสุทธฺ โต ฯ
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สมถกฺขนฺธก
[๕๘๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อสมฺมุขีภูตาน ภิกฺขูน กมฺมานิ กโรนฺติ ตชฺชนียมฺป ๑ นิยสฺสมฺป
ปพฺพาชนียมฺป ปฏิสารณียมฺป อุกฺเขปนียมฺป ๒ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อสมฺมุขีภูตาน ภิกฺขูน กมฺมานิ กริสสฺ นฺติ ตชฺชนียมฺป
นิยสฺสมฺป ปพฺพาชนียมฺป ปฏิสารณียมฺป อุกฺเขปนียมฺปติ ฯ อถโข
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อสมฺมขุ ีภูตาน ภิกฺขูน กมฺมานิ กโรนฺติ ตชฺชนียมฺป
นิยสฺสมฺป ปพฺพาชนียมฺป ปฏิสารณียมฺป อุกเฺ ขปนียมฺปติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก ภิกฺขเว
เตส โมฆปุริสาน อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป อสฺสามณก อกปฺปย
อกรณีย กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา อสมฺมุขีภูตาน
ภิกฺขูน กมฺมานิ กริสสฺ นฺติ ตชฺชนียมฺป นิยสฺสมฺป ปพฺพาชนียมฺป
ปฏิสารณียมฺป อุกฺเขปนียมฺป เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
น ภิกฺขเว อสมฺมุขีภูตาน ภิกฺขูน กมฺม กาตพฺพ ตชฺชนีย วา
นิยสฺส วา ปพฺพาชนีย วา ปฏิสารณีย วา อุกฺเขปนีย วา โย
#๑ ยุ. ตชฺชนิยมฺป ฯ เอวมุปริป ๒ ยุ. ปพฺพาชนียมฺป ปฏิสารณียมฺป
#อุกฺเขปนียมฺป เอวมุปริป ฯ
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กเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๕๘๖] อธมฺมวาที ปุคฺคโล อธมฺมวาที สมฺพหุลา อธมฺมวาที
สงฺโฆ ธมฺมวาที ปุคฺคโล ธมฺมวาที สมฺพหุลา ธมฺมวาที สงฺโฆ ฯ
[๕๘๗] อธมฺมวาที ปุคฺคโล ธมฺมวาทึ ปุคฺคล สฺาเปติ
นิชฺฌาเปติ เปกฺเขติ อนุเปกฺเขติ ทสฺเสติ อนุทสฺเสติ อย ธมฺโม
อย วินโย อิท สตฺถุสาสน อิม คณฺหาหิ อิม โรเจหีติ
เอวฺเจ ต อธิกรณ วูปสมฺมติ อธมฺเมน วูปสมฺมติ สมฺมุขาวินยปฏิรูปเกน ฯ
อธมฺมวาที
ปุคฺคโล
ธมฺมวาที
สมฺพหุเล
สฺาเปติ นิชฺฌาเปติ เปกฺเขติ อนุเปกฺเขติ ทสฺเสติ อนุทสฺเสติ
อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถสุ าสน อิม คณฺหถ
อิม โรเจถาติ เอวฺเจ ต อธิกรณ วูปสมฺมติ อธมฺเมน
วูปสมฺมติ สมฺมุขาวินยปฏิรูปเกน ฯ อธมฺมวาที ปุคฺคโล ธมฺมวาทึ
สงฺฆ สฺาเปติ นิชฺฌาเปติ เปกฺเขติ อนุเปกฺเขติ ทสฺเสติ อนุทสฺเสติ
อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสน อิม
คณฺหาหิ อิม โรเจหีติ เอวฺเจ ต อธิกรณ วูปสมฺมติ
อธมฺเมน วูปสมฺมติ สมฺมุขาวินยปฏิรูปเกน ฯ อธมฺมวาที สมฺพหุลา
ธมฺมวาทึ ปุคฺคล สฺาเปนฺติ นิชฺฌาเปนฺติ เปกฺเขนฺติ
อนุเปกฺเขนฺติ ทสฺเสนฺติ อนุทสฺเสนฺติ อย ธมฺโม อย วินโย
อิท สตฺถุสาสน อิม คณฺหาหิ อิม โรเจหีติ เอวฺเจ ต
อธิกรณ วูปสมฺมติ อธมฺเมน วูปสมฺมติ สมฺมขุ าวินยปฏิรูปเกน ฯ
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อธมฺมวาที สมฺพหุลา ธมฺมวาที สมฺพหุเล สฺาเปนฺติ นิชฺฌาเปนฺติ
เปกฺเขนฺติ อนุเปกฺเขนฺติ ทสฺเสนฺติ อนุทสฺเสนฺติ อย ธมฺโม อย
วินโย อิท สตฺถุสาสน อิม คณฺหถ อิม โรเจถาติ เอวฺเจ
ต อธิกรณ วูปสมฺมติ อธมฺเมน วูปสมฺมติ สมฺมขุ าวินยปฏิรูปเกน ฯ
อธมฺมวาที สมฺพหุลา ธมฺมวาทึ สงฺฆ สฺาเปนฺติ
นิชฺฌาเปนฺติ เปกฺเขนฺติ อนุเปกฺเขนฺติ ทสฺเสนฺติ อนุทสฺเสนฺติ อย
ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสน อิม คณฺหาหิ ๑ อิม
โรเจหีติ ๒ เอวฺเจ ต อธิกรณ วูปสมฺมติ อธมฺเมน วูปสมฺมติ
สมฺมุขาวินยปฏิรูปเกน ฯ อธมฺมวาที สงฺโฆ ธมฺมวาทึ ปุคฺคล
สฺาเปติ นิชฺฌาเปติ เปกฺเขติ อนุเปกฺเขติ ทสฺเสติ อนุทสฺเสติ
อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถสุ าสน อิม คณฺหาหิ
อิม โรเจหีติ เอวฺเจ ต อธิกรณ วูปสมฺมติ อธมฺเมน
วูปสมฺมติ สมฺมุขาวินยปฏิรูปเกน ฯ อธมฺมวาที สงฺโฆ ธมฺมวาที
สมฺพหุเล สฺาเปติ นิชฺฌาเปติ เปกฺเขติ อนุเปกฺเขติ ทสฺเสติ
อนุทสฺเสติ อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถสุ าสน อิม
คณฺหถ อิม โรเจถาติ เอวฺเจ ต อธิกรณ วูปสมฺมติ
อธมฺเมน วูปสมฺมติ สมฺมุขาวินยปฏิรูปเกน ฯ อธมฺมวาที สงฺโฆ
ธมฺมวาทึ สงฺฆ สฺาเปติ นิชฺฌาเปติ เปกฺเขติ อนุเปกฺเขติ
ทสฺเสติ อนุทสฺเสติ อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสน
อิม คณฺหาหิ อิม โรเจหีติ เอวฺเจ ต อธิกรณ วูปสมฺมติ
#๑ ม. คณฺหถ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. โรเจถาติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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อธมฺเมน วูปสมฺมติ สมฺมุขาวินยปฏิรูปเกน ฯ
กณฺหปกฺขนวก นิฏิต ฯ
[๕๘๘] ธมฺมวาที ปุคฺคโล อธมฺมวาทึ ปุคฺคล สฺาเปติ
นิชฺฌาเปติ เปกฺเขติ อนุเปกฺเขติ ทสฺเสติ อนุทสฺเสติ อย ธมฺโม
อย วินโย อิท สตฺถุสาสน อิม คณฺหาหิ อิม โรเจหีติ
เอวฺเจ ต อธิกรณ วูปสมฺมติ ธมฺเมน วูปสมฺมติ สมฺมุขาวินเยน ฯ
ธมฺมวาที ปุคฺคโล อธมฺมวาที สมฺพหุเล สฺาเปติ
นิชฺฌาเปติ เปกฺเขติ อนุเปกฺเขติ ทสฺเสติ อนุทสฺเสติ อย ธมฺโม
อย วินโย อิท สตฺถุสาสน อิม คณฺหถ อิม โรเจถาติ
เอวฺเจ ต อธิกรณ วูปสมฺมติ ธมฺเมน วูปสมฺมติ สมฺมุขาวินเยน ฯ
ธมฺมวาที ปุคฺคโล อธมฺมวาทึ สงฺฆ สฺาเปติ
นิชฺฌาเปติ เปกฺเขติ อนุเปกฺเขติ ทสฺเสติ อนุทสฺเสติ อย
ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสน อิม คณฺหาหิ อิม
โรเจหีติ เอวฺเจ ต อธิกรณ วูปสมฺมติ ธมฺเมน วูปสมฺมติ
สมฺมุขาวินเยน ฯ ธมฺมวาที สมฺพหุลา อธมฺมวาทึ ปุคฺคล
สฺาเปนฺติ นิชฺฌาเปนฺติ เปกฺเขนฺติ อนุเปกฺเขนฺติ ทสฺเสนฺติ
อนุทสฺเสนฺติ อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสน อิม
คณฺหาหิ อิม โรเจหีติ เอวฺเจ ต อธิกรณ วูปสมฺมติ ธมฺเมน
วูปสมฺมติ สมฺมุขาวินเยน ฯ ธมฺมวาที สมฺพหุลา อธมฺมวาที
สมฺพหุเล สฺาเปนฺติ นิชฺฌาเปนฺติ เปกฺเขนฺติ อนุเปกฺเขนฺติ
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ทสฺเสนฺติ อนุทสฺเสนฺติ อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสน
อิม คณฺหถ อิม โรเจถาติ เอวฺเจ ต อธิกรณ วูปสมฺมติ
ธมฺเมน วูปสมฺมติ สมฺมุขาวินเยน ฯ ธมฺมวาที สมฺพหุลา อธมฺมวาทึ
สงฺฆ สฺาเปนฺติ นิชฌ
ฺ าเปนฺติ เปกฺเขนฺติ อนุเปกฺเขนฺติ ทสฺเสนฺติ
อนุทสฺเสนฺติ อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสน อิม
คณฺหาหิ อิม โรเจหีติ เอวฺเจ ต อธิกรณ วูปสมฺมติ
ธมฺเมน วูปสมฺมติ สมฺมุขาวินเยน ฯ ธมฺมวาที สงฺโฆ อธมฺมวาทึ
ปุคฺคล สฺาเปติ นิชฌ
ฺ าเปติ เปกฺเขติ อนุเปกฺเขติ ทสฺเสติ
อนุทสฺเสติ อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถสุ าสน อิม
คณฺหาหิ อิม โรเจหีติ เอวฺเจ ต อธิกรณ วูปสมฺมติ
ธมฺเมน วูปสมฺมติ สมฺมุขาวินเยน ฯ ธมฺมวาที สงฺโฆ อธมฺมวาที
สมฺพหุเล สฺาเปติ นิชฺฌาเปติ เปกฺเขติ อนุเปกฺเขติ ทสฺเสติ
อนุทสฺเสติ อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถสุ าสน อิม
คณฺหถ อิม โรเจถาติ เอวฺเจ ต อธิกรณ วูปสมฺมติ
ธมฺเมน วูปสมฺมติ สมฺมุขาวินเยน ฯ ธมฺมวาที สงฺโฆ อธมฺมวาทึ
สงฺฆ สฺาเปติ นิชฌ
ฺ าเปติ เปกฺเขติ อนุเปกฺเขติ ทสฺเสติ
อนุทสฺเสติ อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถสุ าสน อิม
คณฺหาหิ อิม โรเจหีติ เอวฺเจ ต อธิกรณ วูปสมฺมติ
ธมฺเมน วูปสมฺมติ สมฺมุขาวินเยนาติ ฯ
สุกฺกปกฺขนวก นิฏิต ฯ
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[๕๘๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมตา ทพฺเพน
มลฺลปุตฺเตน ชาติยา สตฺตวสฺเสน อรหตฺต สจฺฉิกต โหติ ยงฺกิฺจิ
สาวเกน ปตฺตพฺพ สพฺพ เตน อนุปฺปตฺต โหติ นตฺถิ จสฺส
กิฺจิ อุตฺตริ ๑ กรณีย กตสฺส วา ปติจโย ฯ
[๕๙๐] อถโข อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส รโหคตสฺส
ปฏิสลฺลีนสฺส เอวฺเจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ มยา โข ชาติยา
สตฺตวสฺเสน อรหตฺต สจฺฉิกต ยงฺกิฺจิ สาวเกน ปตฺตพฺพ
สพฺพ มยา อนุปฺปตฺต นตฺถิ จ เม กิฺจิ อุตฺตริ กรณีย
กตสฺส วา ปติจโย กึ นุ โข อห สงฺฆสฺส เวยฺยาวจฺจ กเรยฺยนฺติ ฯ
อถโข อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส เอตทโหสิ ยนฺนูนาห
สงฺฆสฺส เสนาสนฺจ ปฺาเปยฺย ภตฺตานิ จ อุทฺทิเสยฺยนฺติ ฯ
[๕๙๑] อถโข อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต สายณฺหสมย
ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข
อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ อิธ มยฺห
ภนฺเต รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอวฺเจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ
มยา โข ชาติยา สตฺตวสฺเสน อรหตฺต สจฺฉิกต ยงฺกิฺจิ สาวเกน
ปตฺตพฺพ สพฺพ มยา อนุปฺปตฺต นตฺถิ จ เม กิฺจิ อุตฺตริ
กรณีย กตสฺส วา ปติจโย กึ นุ โข อห สงฺฆสฺส เวยฺยาวจฺจ
#๑ ยุ. อุตฺตรึ ฯ เอวมุปริป ฯ
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กเรยฺยนฺติ ตสฺส มยฺห ภนฺเต เอตทโหสิ ยนฺนูนาห สงฺฆสฺส
เสนาสนฺจ ปฺาเปยฺย ภตฺตานิ จ อุทฺทิเสยฺยนฺติ อิจฺฉามห
ภนฺเต สงฺฆสฺส เสนาสนฺจ ปฺาเปตุ ภตฺตานิ จ อุทฺทิสิตุนฺติ ฯ
สาธุ สาธุ ทพฺพ เตนหิ ตฺว ทพฺพ สงฺฆสฺส เสนาสนฺจ
ปฺาเปหิ ภตฺตานิ จ อุทฺทิสาหีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา
ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ
[๕๙๒] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ ทพฺพ
มลฺลปุตฺต เสนาสนปฺาปกฺจ ภตฺตุทฺเทสกฺจ สมฺมนฺนตุ ฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ ปม ทพฺโพ ยาจิตพฺโพ
ยาจิตฺวา พฺยตฺเตน ภิกขฺ ุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ
อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต เสนาสนปฺาปกฺจ ภตฺตุทฺเทสกฺจ
สมฺมนฺเนยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
สงฺโฆ อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต เสนาสนปฺาปกฺจ
ภตฺตุทฺเทสกฺจ สมฺมนฺนติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อายสฺมโต
ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส เสนาสนปฺาปกสฺส จ ภตฺตุทฺเทสกสฺส จ
สมฺมติ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ สมฺมโต
สงฺเฆน อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตโฺ ต เสนาสนปฺาปโก จ
ภตฺตุทฺเทสโก จ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต
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ธารยามีติ ฯ
[๕๙๓] สมฺมโต จายสฺมา ๑ ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต สภาคาน
สภาคาน ๒ ภิกฺขูน เอกชฺฌ เสนาสน ปฺาเปติ เย เต ภิกฺขู สุตฺตนฺติกา
เตส เอกชฺฌ เสนาสน ปฺาเปติ เต อฺมฺ สุตฺตนฺต
สงฺคายิสฺสนฺตีติ เย เต ภิกฺขู วินยธรา เตส เอกชฺฌ เสนาสน
ปฺาเปติ เต อฺมฺ วินย วินิจฺฉินิสฺสนฺตีติ เย เต
ภิกฺขู ธมฺมกถิกา เตส เอกชฺฌ เสนาสน ปฺาเปติ เต
อฺมฺ ธมฺม สากจฺฉิสฺสนฺตีติ เย เต ภิกฺขู ฌายิโน เตส
เอกชฺฌ เสนาสน ปฺาเปติ เต อฺมฺ น พฺยาพาธิสฺสนฺตีติ
เย เต ภิกขฺ ู ติรจฺฉานกถิกา กายทฬฺหิพหุลา ๓ วิหรนฺติ
เตสมฺป เอกชฺฌ เสนาสน ปฺาเปติ อิมายปเม ๔ อายสฺมนฺตา ๕
รติยา อจฺฉิสฺสนฺตีติ เยป เต ภิกฺขู วิกาเล อาคจฺฉนฺติ เตสมฺป
เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา เตเนว อาโลเกน เสนาสน ปฺาเปติ ฯ
อปสฺสุ ภิกขฺ ู สฺจิจฺจ วิกาเล อาคจฺฉนฺติ มย อายสฺมโต
ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส อิทฺธิปาฏิหาริย ปสฺสิสฺสามาติ ฯ เต อายสฺมนฺต
ทพฺพ มลฺลปุตฺต อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทนฺติ อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ
เสนาสน ปฺาเปหีติ ฯ เต อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต เอว วเทติ
กตฺถ อายสฺมนฺตา อิจฺฉนฺติ กตฺถ ปฺาเปมีติ ฯ เต สฺจิจฺจ
ทูเร อปทิสฺสนฺติ อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต ๖
#๑ ม. จ ปนายสฺมา ฯ ยุ. จ อายสฺมา ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
#๓ ยุ. กายทฬฺหีพหุลา ฯ ๔ ม. ยุ. อิมายปเม ฯ ๕ ม. อายสฺมนฺโต ฯ
#๖ ยุ. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
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เสนาสน ปฺาเปหิ ฯ อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ ๑ โจรปฺปปาเต
เสนาสน ปฺาเปหิ ฯ อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ อิสิคิลิปสฺเส
กาฬสิลาย เสนาสน ปฺาเปหิ ฯ อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ
เวภารปสฺเส สตฺตปณฺณคุหาย เสนาสน ปฺาเปหิ ฯ อมฺหาก
อาวุโส ทพฺพ สีตวเน สปฺปโสณฺฑิกปพฺภาเร เสนาสน ปฺาเปหิ ฯ
อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ โคมฏกนฺทราย เสนาสน ปฺาเปหิ ฯ
อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ ติณฺฑุกกนฺทราย ๒ เสนาสน ปฺาเปหิ ฯ
อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ กโปตกนฺทราย ๓ เสนาสน ปฺาเปหิ ฯ
อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ ตโปทาราเม เสนาสน ปฺาเปหิ ฯ
อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ ชีวกมฺพวเน เสนาสน ปฺาเปหิ ฯ อมฺหาก
อาวุโส ทพฺพ มทฺทกุจฺฉิมฺหิ มิคทาเย เสนาสน ปฺาเปหีติ ฯ
เตส อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา
องฺคุลิยา ชลมานาย ปุรโต ปุรโต คจฺฉติ ฯ เตป เตเนว
อาโลเกน อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส ปฏิโต ปฏิโต
คจฺฉนฺติ ฯ เตส อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต เอว เสนาสน
ปฺาเปติ อย มฺโจ อิท ป อย ภิสี อิท พิมฺโพหน
อิท วจฺจฏาน อิท ปสฺสาวฏาน อิท ปานีย อิท ปริโภชนีย
อย กตฺตรทณฺโฑ อิท สงฺฆสฺส กติกสณฺาน อิม กาล
#๑ อิโต ปร ทพฺพาตฺยาลปน สพฺพตฺถ น ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. รา. ตินทฺ ุกกนฺทราย ฯ
#๓ ยุ. ตโปทกนฺทราย ฯ
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ปวิสิตพฺพ อิม กาล นิกฺขมิตพฺพนฺติ ฯ เตส อายสฺมา ทพฺโพ
มลฺลปุตฺโต เอว เสนาสน ปฺาเปตฺวา ปุนเทว เวฬุวน ปจฺจาคจฺฉติ ฯ
[๕๙๔] เตน โข ปน สมเยน เมตฺติยภุมฺมชกา ๑ ภิกฺขู นวกา เจว
โหนฺติ อปฺปปฺุา จ ฯ ยานิ สงฺฆสฺส ลามกานิ เสนาสนานิ ตานิ
เตส ๒ ปาปุณนฺติ ลามกานิ จ ภตฺตานิ ฯ เตน โข ปน สมเยน ราชคเห
มนุสฺสา อิจฺฉนฺติ เถราน ภิกฺขูน อภิสงฺขาริก ทาตุ สปฺปมฺป เตลมฺป
อุตฺตริภงฺคมฺป เมตฺติยภุมฺมชกาน ปน ภิกฺขูน ปากติก เทนฺติ
ยถารทฺธ กาณาชก พิลงฺคทุติย ฯ เต ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา
เถเร ภิกฺขู ปุจฺฉนฺติ ตุมฺหาก อาวุโส ภตฺตคฺเค กึ อโหสิ
ตุมฺหาก กึ นาโหสีติ ๓ ฯ เอกจฺเจ เถรา เอว วเทนฺติ อมฺหาก
อาวุโส สปฺป อโหสิ เตล อโหสิ อุตฺตริภงฺค อโหสีติ ฯ
เมตฺติยภุมฺมชกา ปน ภิกขฺ ู เอว วเทนฺติ อมฺหาก อาวุโส น
กิฺจิ อโหสิ ปากติก ยถารทฺธ กาณาชก พิลงฺคทุติยนฺติ ฯ
[๕๙๕] เตน โข ปน สมเยน กลฺยาณภตฺติโก คหปติ สงฺฆสฺส
จตุกฺกภตฺต เทติ นิจฺจภตฺต ฯ โส ภตฺตคฺเค สปุตฺตทาโร อุปติฏิตฺวา
ปริวิสติ ฯ อฺเ โอทเนน ปุจฺฉนฺติ อฺเ สูเปน ปุจฺฉนฺติ
อฺเ เตเลน ปุจฺฉนฺติ อฺเ อุตฺตริภงฺเคน ปุจฺฉนฺติ ฯ
[๕๙๖] เตน โข ปน สมเยน กลฺยาณภตฺติกสฺส คหปติโน
ภตฺต สฺวาตนาย เมตฺติยภุมฺมชกาน ภิกฺขูน อุททฺ ฏิ  โหติ ฯ
#๑ ม. สพฺพวาเร เมตฺติยภูมชกา ฯ ๒ ม. เตส ตานิ ฯ ๓ ม. ยุ. กึ อโหสีติ ฯ
#นสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
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อถโข กลฺยาณภตฺติโก คหปติ อาราม อคมาสิ เกนจิเทว กรณีเยน
เยนายสฺมา ๑ ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข กลฺยาณภตฺติก คหปตึ อายสฺมา ทพฺโพ
มลฺลปุตฺโต ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ
สมฺปหเสสิ ฯ อถโข กลฺยาณภตฺติโก คหปติ อายสฺมตา ทพฺเพน
มลฺลปุตฺเตน ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิโต สมาทปโต สมุตฺเตชิโต
สมฺปหสิโต อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต เอตทโวจ กสฺส ภนฺเต
อมฺหาก ฆเร สฺวาตนาย ภตฺต อุททฺ ิฏนฺติ ฯ เมตฺติยภุมฺมชกาน
โข คหปติ ภิกฺขูน ตุมฺหาก ฆเร สฺวาตนาย ภตฺต อุทฺทิฏนฺติ ฯ
อถโข กลฺยาณภตฺติโก คหปติ อนตฺตมโน อโหสิ กถ หิ
นาม ปาปภิกฺขู อมฺหาก ฆเร ภฺุชสิ ฺสนฺตีติ ฆร คนฺตฺวา ทาสึ
อาณาเปสิ เย เช เสฺว ภตฺติกา อาคจฺฉนฺติ [๒] โกฏเก
อาสน ปฺาเปตฺวา กาณาชเกน พิลงฺคทุติเยน ปริวิสาติ ฯ เอว
อยฺยาติ โข สา ทาสี กลฺยาณภตฺติกสฺส คหปติโน ปจฺจสฺโสสิ ฯ
อถโข เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู หิยโฺ ย โข อาวุโส อมฺหาก
กลฺยาณภตฺติกสฺส คหปติโน ภตฺต อุทฺทิฏ เสฺว อเมฺห ๓
กลฺยาณภตฺติโก คหปติ สปุตฺตทาโร อุปติฏิตฺวา ปริวิสิสฺสติ อฺเ
โอทเนน ปุจฺฉิสฺสนฺติ อฺเ สูเปน ปุจฺฉิสฺสนฺติ อฺเ เตเลน
ปุจฺฉิสฺสนฺติ อฺเ อุตฺตริภงฺเคน ปุจฺฉิสฺสนฺตีติ ฯ เต เตเนว
#๑ ม. โส เยนายสฺมา ฯ ๒ ม. เต ฯ ๓ ยุ. อมฺหาก ฯ
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โสมนสฺเสน น จิตฺตรูป รตฺติยา สุปส ุ ฯ อถโข เมตฺติยภุมฺมชกา
ภิกฺขู ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน
กลฺยาณภตฺติกสฺส คหปติโน นิเวสน เตนุปสงฺกมึสุ ฯ อทฺทสา
โข สา ทาสี เมตฺติยภุมฺมชเก ภิกขฺ ู ทูรโต ว อาคจฺฉนฺเต
ทิสฺวาน โกฏเก อาสน ปฺาเปตฺวา เมตฺติยภุมฺมชเก ภิกฺขู
เอตทโวจ นิสีทถ ภนฺเตติ ฯ อถโข เมตฺติยภุมฺมชกาน ภิกฺขูน
เอตทโหสิ นิสฺสสย โข น ตาว ภตฺต สิทฺธ ภวิสฺสติ ยถา
มย โกฏเก นิสีทาปยามาติ ๒ ฯ อถโข สา ทาสี กาณาชเกน
พิลงฺคทุติเยน อุปคฺฉิ ภฺุชถ ภนฺเตติ ฯ มย โข ภคินิ
นิจฺจภตฺติกาติ ฯ ชานามิ อยฺยา นิจฺจภตฺติกาติ ๓ อปจาห หิยฺโย
ว คหปตินา อาณตฺตา เย เช เสฺว ภตฺติกา อาคจฺฉนฺติ
[๔] โกฏเก อาสน ปฺาเปตฺวา กาณาชเกน พิลงฺคทุติเยน ปริวิสาติ
ภฺุชถ ภนฺเตติ ฯ อถโข เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกขฺ ู หิยโฺ ย โข
อาวุโส กลฺยาณภตฺติโก คหปติ อาราม อคมาสิ ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส
สนฺติเก นิสฺสสย โข มย ทพฺเพน มลฺลปุตฺเตน คหปติโน
สนฺติเก ๕ ปริภินฺนาติ ฯ เต เตเนว โทมนสฺเสน น จิตฺตรูป ภฺุชึสุ ฯ
อถโข เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา
อาราม คนฺตฺวา ปตฺตจีวร ปฏิสาเมตฺวา พหารามโกฏเก
สงฺฆาฏิปลฺลตฺถิกาย นิสที ึสุ ตุณฺหีภูตา มงฺกุภูตา ปตฺตกฺขนฺธา อโธมุขา
#๑ สพฺพตฺถ นิสีทาเปยฺยามาติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. เต ฯ
#๔ ม. ยุ. อนฺตเร ฯ
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ปชฺฌายนฺตา อปฺปฏิภาณา ฯ อถโข เมตฺติยา ภิกฺขุนี เยน
เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เมตฺติยภุมฺมชเก
ภิกฺขู เอตทโวจ วนฺทามิ อยฺยาติ ฯ เอว วุตฺเต เมตฺติยภุมฺมชกา
ภิกฺขู นาลปสุ ฯ ทุติยมฺป โข ฯเปฯ ตติยมฺป โข เมตฺติยา
ภิกฺขุนี เมตฺติยภุมฺมชเก ภิกฺขู เอตทโวจ วนฺทามิ อยฺยาติ ฯห
ตติยมฺป โข เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู นาลปสุ ฯ กฺยาห อยฺยาน
อปรชฺฌามิ กิสฺส ม อยฺยา นาลปนฺตีติ ฯ ตถา หิ ปน ตฺว ภคินิ
อเมฺห ทพฺเพน มลฺลปุตฺเตน วิเหิยมาเน อชฺฌเุ ปกฺขสีติ ฯ กฺยาห
อยฺยา กโรมีติ ฯ สเจ โข ตฺว ภคินิ อิจฺเฉยฺยาสิ อชฺเชว
ภควา อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต นาสาเปยฺยาติ ฯ กฺยาห อยฺยา
กโรมิ กึ มยา สกฺกา กาตุนฺติ ฯ เอหิ ตฺว ภคินิ เยน
ภควา เตนุปสงฺกม ๑ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต เอว วเทหิ อิท
ภนฺเต นจฺฉนฺน นปฺปฏิรูป ยาย ภนฺเต ทิสา อภยา อนีติกา
อนุปทฺทวา สย ทิสา สภยา สอีติกา สอุปทฺทวา ยโต
นีวาต ตโต ปวาต อุทก มฺเ อาทิตฺต อยฺเยนมฺหิ
ทพฺเพน มลฺลปุตฺเตน ทูสิตาติ ฯ เอว อยฺยาติ โข เมตฺติยา
ภิกฺขุนี เมตฺติยภุมฺมชกาน ภิกฺขูน ปฏิสฺสุณิตฺวา เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิตา โข สา ๒ เมตฺติยา ภิกฺขุนี ภควนฺต
#๑ ม. เตนุปสงฺกมิ ฯ ๒ ยุโรปยโปตฺถเก จ อมฺหาก มหาวิภงฺเค จ สาติ น ทิสฺสติ ฯ
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เอตทโวจ อิท ภนฺเต นจฺฉนฺน นปฺปฏิรูป ยาย ภนฺเต ทิสา
อภยา อนีติกา อนุปทฺทวา สาย ทิสา สภยา สอีติกา สอุปทฺทวา
ยโต นีวาต ตโต ปวาต อุทก มฺเ อาทิตฺต อยฺเยนมฺหิ
ทพฺเพน มลฺลปุตฺเตน ทูสิตาติ ฯ
[๕๙๗] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต ปฏิปุจฺฉิ
สรสิ ตฺว ทพฺพ เอวรูป กตฺตา ยถาย ภิกฺขุนี อาหาติ ฯ ยถา
ม ภนฺเต ภควา ชานาตีติ ฯ ทุติยมฺป โข ภควา ฯเปฯ ตติยมฺป
โข ภควา อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต เอตทโวจ สรสิ ตฺว
ทพฺพ เอวรูป กตฺตา ยถาย ภิกฺขุนี อาหาติ ฯ ยถา ม ภนฺเต
ภควา ชานาตีติ ฯ น โข ทพฺพ ทพฺพา เอว นิพฺเพเนฺติ สเจ
ตยา กต กตนฺติ วเทหิ สเจ อกต อกตนฺติ วเทหีติ ฯ ยโตห
ภนฺเต ชาโต นาภิชานามิ สุปนนฺเตนาป เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิตา
ปเคว ชาคโรติ ฯ อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ
ภิกฺขเว เมตฺติย ภิกฺขุนึ นาเสถ อิเม จ ภิกฺขู อนุยฺุชถาติ ฯ
อิท วตฺวา ภควา อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ ฯ อถโข เต
ภิกฺขู เมตฺติย ภิกฺขุนึ นาเสสุ ฯ อถโข เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู
เต ภิกฺขู เอตทโวจุ มา อาวุโส ๓ เมตฺติย ภิกฺขุนึ นาเสถ
น สา กิฺจิ อปรชฺฌติ อเมฺหหิ สา อุสฺสาหิตา กุปเตหิ
อนตฺตมเนหิ จาวนาธิปฺปาเยหีติ ฯ กึ ปน ตุเมฺห อาวุโส อายสฺมนฺต
#๑ ม. ยุ. มาวุโส ฯ
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ทพฺพ มลฺลปุตฺต อมูลิกาย สีลวิปตฺติยา อนุทฺธเสถาติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกขฺ ู อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต
อมูลิกาย สีลวิปตฺติยา อนุทฺธเสสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว เมตฺติยภุมฺมชกา
ภิกฺขู ทพฺพ มลฺลปุตฺต อมูลิกาย สีลวิปตฺติยา อนุทฺธเสนฺตีติ ฯ๔
สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกขฺ เว สงฺโฆ ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส
สติเวปุลฺลปฺปตฺตสฺส สติวินย เทตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺโพ ฯ
เตน ภิกฺขเว ทพฺเพน มลฺลปุตฺเตน สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส๓
อุตฺตราสงฺค กริตวฺ า วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกกฺ ุฏิก
นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อิเม ม ภนฺเต
เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู อมูลิกาย สีลวิปตฺติยา อนุทฺธเสนฺติ โสห
ภนฺเต สติเวปุลฺลปฺปตฺโต สงฺฆ สติวินย ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป
ยาจิตพฺโพ ตติยมฺป ยาจิตพฺโพ อิเม ม ภนฺเต เมตฺติยภุมฺมชกา
ภิกฺขู อมูลกิ าย สีลวิปตฺติยา อนุทฺธเสนฺติ โสห สติเวปุลฺลปฺปตฺโต
ตติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ ๑ สติวินย ยาจามีติ ฯ
[๕๙๘] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
#๑ ม. โสห ภนฺเต สติเวปุลฺลปฺปตฺโต ตติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ ฯ ยุ. โสห ภนฺเต
#สติเวปุลฺลปฺปตฺโต ตติยมฺป สงฺฆ ฯ
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สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิเม เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู อายสฺมนฺต
ทพฺพ มลฺลปุตฺต อมูลิกาย สีลวิปตฺติยา อนุทฺธเสนฺติ ฯ อายสฺมา
ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต สติเวปุลฺลปฺปตฺโต สงฺฆ สติวินย ยาจติ ฯ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส
สติเวปุลฺลปฺปตฺตสฺส สติวินย ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อิเม เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู อายสฺมนฺต
ทพฺพ มลฺลปุตฺต อมูลิกาย สีลวิปตฺติยา อนุทฺธเสนฺติ ฯ อายสฺมา
ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต สติเวปุลฺลปฺปตฺโต สงฺฆ สติวินย ยาจติ ฯ สงฺโฆ
อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส สติเวปุลฺลปฺปตฺตสฺส สติวินย
เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส
สติเวปุลฺลปฺปตฺตสฺส สติวินยสฺส ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิเม
เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต อมูลิกาย
สีลวิปตฺติยา อนุทฺธเสนฺติ ฯ อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตโฺ ต
สติเวปุลฺลปฺปตฺโต สงฺฆ สติวินย ยาจติ ฯ สงฺโฆ อายสฺมโต
ทพฺพสฺส สติเวปุลฺลปฺปตฺตสฺส สติวินย เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส สติเวปุลฺลปฺปตฺตสฺส
สติวินยสฺส ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส
ภาเสยฺย ฯ ทินฺโน สงฺเฆน อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส
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สติเวปุลฺลปฺปตฺตสฺส สติวินโย ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณหฺ ี ฯ
เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๕๙๙] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว ธมฺมกิ านิ สติวินยสฺส ทานานิ
สุทฺโธ โหติ ภิกฺขุ อนาปตฺติโก อนุวทนฺติ จ น ยาจติ จ
ตสฺส สงฺโฆ สติวินย เทติ ธมฺเมน สมคฺเคน ๑ อิมานิ โข
ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺมิกานิ สติวินยสฺส ทานานีติ ฯ
[๖๐๐] เตน โข ปน สมเยน คคฺโค ภิกฺขุ อุมฺมตฺตโก
โหติ จิตฺตวิปริยาสกโต ฯ เตน อุมมฺ ตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน
พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ โหติ ภาสิตปริกฺกนฺต ฯ ภิกขฺ ู คคฺค
ภิกฺขุ อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน อชฺฌาจิณฺเณน อาปตฺติยา
โจเทนฺติ สรตายสฺมา เอวรูป อาปตฺตึ อาปชฺชติ าติ ฯ โส เอว
วเทติ อห โข อาวุโส อุมฺมตฺตโก อโหสึ จิตฺตวิปริยาสกโต
เตน เม อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน พหุ อสฺสามณก
อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกฺกนฺต นาหนฺต สรามิ มูเฬฺหน เม
เอต กตนฺติ ฯ เอวมฺป น วุจฺจมานา โจเทนฺเตว สรตายสฺมา
เอวรูป อาปตฺตึ อาปชฺชติ าติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขู คคฺค
ภิกฺขุ อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน อชฺฌาจิณฺเณน อาปตฺติยา
โจเทสฺสนฺติ สรตายสฺมา เอวรูป อาปตฺตึ อาปชฺชิตาติ โส เอว
#๑ ยุ. สมคฺโค ฯ
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วเทติ อห โข อาวุโส อุมฺมตฺตโก อโหสึ จิตฺตวิปริยาสกโต
เตน เม อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน พหุ อสฺสามณก
อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกฺกนฺต นาหนฺต ๑ สรามิ มูเฬฺหน เม เอต
กตนฺติ เอวมฺป น วุจฺจมานา โจเทนฺเตว สรตายสฺมา เอวรูป
อาปตฺตึ อาปชฺชิตาติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฯเปฯ สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว
สงฺโฆ คคฺคสฺส ภิกฺขุโน อมูฬฺหสฺส อมูฬฺหวินย เทตุ ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ทาตพฺโพ ฯ เตน ภิกขฺ เว คคฺเคน ภิกฺขุนา สงฺฆ
อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฒ
ฺ าน ภิกฺขูน ปาเท
วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสที ิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส
วจนีโย อห ภนฺเต อุมฺมตฺตโก อโหสึ จิตฺตวิปริยาสกโต
เตน เม อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน พหุ อสฺสามณก
อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกฺกนฺต ม ๑ ภิกฺขู อุมฺมตฺตเกน
จิตฺตวิปริยาสกเตน อชฺฌาจิณฺเณน อาปตฺติยา โจเทนฺติ สรตายสฺมา
เอวรูป อาปตฺตึ อาปชฺชิตาติ ตฺยาห เอว วทามิ อห โข
อาวุโส อุมฺมตฺตโก อโหสึ จิตฺตวิปริยาสกโต เตน เม
อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ
ภาสิตปริกฺกนฺต นาหนฺต ๑ สรามิ มูเฬฺหน เม เอต กตนฺติ เอวมฺป
ม วุจฺจมานา โจเทนฺเตว สรตายสฺมา เอวรูป อาปตฺตึ อาปชฺชิตาติ
#๑ ยุ. ต ม ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 317

โสห ภนฺเต อมูโฬฺห สงฺฆ อมูฬฺหวินย ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป
ยาจิตพฺโพ ฯเปฯ ตติยมฺป ยาจิตพฺโพ อห ภนฺเต อุมฺมตฺตโถ
อโหสึ จิตฺตวิปริยาสกโต เตน เม อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน
พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกฺกนฺต ม ภิกฺขู
อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน อชฺฌาจิณฺเณน อาปตฺติยา โจเทนฺติ
สรตายสฺมา เอวรูป อาปตฺตึ อาปชฺชิตาติ ตฺยาห เอว วทามิ
อห โข อาวุโส อุมฺมตฺตโก อโหสึ จิตฺตวิปริยาสกโต เตน เม
อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ
ภาสิตปริกฺกนฺต นาหนฺต สรามิ มูเฬฺหน เม เอต กตนฺติ
เอวมฺป ม วุจฺจมานา โจเทนฺเตว สรตายสฺมา เอวรูป อาปตฺตึ
อาปชฺชิตาติ โสห [๑] อมูโฬฺห ตติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ อมูฬฺหวินย
ยาจามีติ ฯ
[๖๐๑] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย คคฺโค ภิกฺขุ อุมฺมตฺตโก
อโหสิ จิตฺตวิปริยาสกโต เตน อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน
พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกฺกนฺต ฯ ภิกฺขู คคฺค
ภิกฺขุ อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน อชฺฌาจิณฺเณน อาปตฺติยา
โจเทนฺติ สรตายสฺมา เอวรูป อาปตฺตึ อาปชฺชติ าติ ฯ โส
เอว วเทติ อห โข อาวุโส อุมฺมตฺตโก อโหสึ จิตฺตวิปริยาสกโต
เตน เม อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน พหุ อสฺสามณก
#๑ ม. ยุ. ภนฺเต ฯ
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อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกกฺ นฺต นาหนฺต สรามิ มูเฬฺหน เม เอต
กตนฺติ ฯ เอวมฺป น วุจฺจมานา โจเทนฺเตว สรตายสฺมา
เอวรูป อาปตฺตึ อาปชฺชติ าติ ฯ โส อมูโฬฺห สงฺฆ อมูฬฺหวินย
ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ คคฺคสฺส ภิกฺขุโน
อมูฬฺหสฺส อมูฬฺหวินย ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ อย คคฺโค ภิกฺขุ อุมฺมตฺตโต อโหสิ
จิตฺตวิปริยาสกโต เตน อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน พหุ
อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกฺกนฺต ฯ ภิกฺขู คคฺค ภิกฺขุ
อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน อชฺฌาจิณฺเณน อาปตฺติยา โจเทนฺติ ๑
สรตายสฺมา เอวรูป อาปตฺตึ อาปชฺชติ าติ ฯ โส เอว วเทติ อห
โข อาวุโส อุมฺมตฺตโก อโหสึ จิตฺตวิปริยาสกโต เตน เม
อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ
ภาสิตปริกฺกนฺต นาหนฺต สรามิ มูเฬฺหน เม เอต กตนฺติ ฯ
เอวมฺป น วุจฺจมานา โจเทนฺเตว สรตายสฺมา เอวรูป อาปตฺตึ
อาปชฺชิตาติ ฯ โส อมูโฬฺห สงฺฆ อมูฬฺหวินย ยาจติ ฯ สงฺโฆ
คคฺคสฺส ภิกฺขุโน อมูฬหฺ สฺส อมูฬหฺ วินย เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ คคฺคสฺส ภิกฺขุโน อมูฬฺหสฺส อมูฬฺหวินยสฺส ทาน โส
ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุตยิ มฺป เอตมตฺถ
วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ทินฺโน สงฺเฆน
คคฺคสฺส ภิกฺขุโน อมูฬหฺ สฺส อมูฬหฺ วินโย ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา
#๑ ม. โจเทนฺเตว ฯ
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ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๖๐๒] ตีณีมานิ ภิกขฺ เว อธมฺมิกานิ อมูฬฺหวินยสฺส ทานานิ
ตีณิ ธมฺมิกานิ ฯ กตมานิ ตีณิ อธมฺมิกานิ อมูฬหฺ วินยสฺส ทานานิ ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ อาปตฺตึ อาปนฺโน โหติ ฯ ตเมน
โจเทติ สงฺโฆ วา สมฺพหุลา วา เอกปุคฺคโล วา สรตายสฺมา
เอวรูป อาปตฺตึ อาปชฺชติ าติ ฯ โส สรมาโน ว เอว วเทติ
น โข อห อาวุโส สรามิ เอวรูป อาปตฺตึ อาปชฺชิตาติ ฯ
ตสฺส สงฺโฆ อมูฬฺหวินย เทติ ฯ อธมฺมกิ  อมูฬฺหวินยสฺส ทาน ฯ
[๖๐๓] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อาปตฺตึ อาปนฺโน โหติ ฯ
ตเมน โจเทติ สงฺโฆ วา สมฺพหุลา วา เอกปุคฺคโล วา
สรตายสฺมา เอวรูป อาปตฺตึ อาปชฺชิตาติ ฯ โส สรมาโน ว
เอว วเทติ สรามิ โข อห อาวุโส ยถาสุปนนฺเตนาติ ฯ ตสฺส
สงฺโฆ อมูฬหฺ วินย เทติ ฯ อธมฺมิก อมูฬฺหวินยสฺส ทาน ฯ
[๖๐๔] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อาปตฺตึ อาปนฺโน โหติ ฯ
ตเมน โจเทติ สงฺโฆ วา สมฺพหุลา วา เอกปุคฺคโล วา
สรตายสฺมา เอวรูป อาปตฺตึ อาปชฺชิตาติ ฯ โส อนุมฺมตฺตโก
อุมฺมตฺตกาลย กโรติ อหป [๑] เอว กโรมิ ตุเมฺหป เอว
กโรถ มยฺหมฺป เอต กปฺปติ ตุมฺหากมฺเปต กปฺปตีติ ฯ ตสฺส
สงฺโฆ อมูฬฺหวินย เทติ ฯ อธมฺมกิ  อมูฬฺหวินยสฺส ทาน ฯ
อิมานิ ตีณิ อธมฺมิกานิ อมูฬฺหวินยสฺส ทานานิ ฯ
#๑ ม. โข ฯ
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[๖๐๕] กตมานิ ตีณิ ธมฺมิกานิ อมูฬฺหวินยสฺส ทานานิ ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุมฺมตฺตโก โหติ จิตฺตวิปริยาสกโต ฯ
เตน อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ
โหติ ภาสิตปริกฺกนฺต ฯ ตเมน โจเทติ สงฺโฆ วา สมฺพหุลา
วา เอกปุคฺคโล วา สรตายสฺมา เอวรูป อาปตฺตึ อาปชฺชิตาติ ฯ
โส อสรมาโน ว เอว วเทติ น โข อห อาวุโส สรามิ
เอวรูป อาปตฺตึ อาปชฺชติ าติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ อมูฬฺหวินย เทติ ฯ
ธมฺมิก อมูฬหฺ วินยสฺส ทาน ฯ
[๖๐๖] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อุมฺมตฺตโก โหติ
จิตฺตวิปริยาสกโต ฯ เตน อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน พหุ
อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ โหติ ภาสิตปริกฺกนฺต ฯ ตเมน โจเทติ
สงฺโฆ วา สมฺพหุลา วา เอกปุคฺคโล วา สรตายสฺมา เอวรูป
อาปตฺตึ อาปชฺชิตาติ ฯ โส อสรมาโน ว เอว วเทติ สรามิ
โข อห อาวุโส ยถาสุปนนฺเตนาติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ อมูฬฺหวินย
เทติ ฯ ธมฺมิก อมูฬฺหวินยสฺส ทาน ฯ
[๖๐๗] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุมฺมตฺตโก โหติ จิตฺตวิปริยาสกโต ฯ
เตน อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน พหุ อสฺสามณก
อชฺฌาจิณฺณ โหติ ภาสิตปริกฺกนฺต ฯ ตเมน โจเทติ สงฺโฆ
วา สมฺพหุลา วา เอกปุคฺคโล วา สรตายสฺมา เอวรูป อาปตฺตึ
อาปชฺชิตาติ ฯ โส อุมฺมตฺตโก อุมฺมตฺตกาลย กโรติ อหมฺป

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 321

เอว กโรมิ ตุเมฺหป เอว กโรถ มยฺหมฺป เอต กปฺปติ
ตุมฺหากมฺเปต กปฺปตีติ ฯ ตสฺส สงฺโฆ อมูฬฺหวินย เทติ ฯ
ธมฺมิก อมูฬหฺ วินยสฺส ทาน ฯ อิมานิ ตีณิ ธมฺมิกานิ อมูฬหฺ วินยสฺส
ทานานีติ ฯ
[๖๐๘] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อปฺปฏิฺาย
ภิกฺขูน กมฺมานิ กโรนฺติ ตชฺชนียมฺป นิยสฺสมฺป ปพฺพาชนียมฺป
ปฏิสารณียมฺป อุกฺเขปนียมฺป ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อปฺปฏิฺาย ภิกฺขูน กมฺมานิ กริสฺสนฺติ ตชฺชนียมฺป
นิยสฺสมฺป ปพฺพาชนียมฺป ปฏิสารณียมฺป อุกฺเขปนียมฺปติ ฯ อถโข
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฯเปฯ
สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว อปฺปฏิฺาย ภิกฺขูน กมฺม กาตพฺพ
ตชฺชนีย วา นิยสฺส วา ปพฺพาชนีย วา ปฏิสารณีย วา อุกฺเขปนีย
วา โย กเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๐๙] เอว โข ภิกขฺ เว อธมฺมิก โหติ ปฏิฺาตกรณ
เอว ธมฺมิก ฯ กถฺจ ภิกฺขเว อธมฺมิก โหติ ปฏิฺาตกรณ ฯ
ภิกฺขุ ปาราชิก อชฺฌาปนฺโน โหติ ฯ ตเมน โจเทติ สงฺโฆ
วา สมฺพหุลา วา เอกปุคฺคโล วา ปาราชิก อายสฺมา อชฺฌาปนฺโนติ ฯ
โส เอว วเทติ น โข อห อาวุโส ปาราชิก
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อชฺฌาปนฺโน สงฺฆาทิเสส อชฺฌาปนฺโนติ ฯ ต สงฺโฆ สงฺฆาทิเสเสน
กาเรติ ฯ อธมฺมิก ปฏิฺาตกรณ ฯ ภิกขฺ ุ ปาราชิก
อชฺฌาปนฺโน โหติ ฯ ตเมน โจเทติ สงฺโฆ วา สมฺพหุลา วา
เอกปุคฺคโล วา ปาราชิก อายสฺมา อชฺฌาปนฺโนติ ฯ โส
เอว วเทติ น โข อห อาวุโส ปาราชิก อชฺฌาปนฺโน
ถุลลฺ จฺจย อชฺฌาปนฺโนติ ฯ ต สงฺโฆ ถุลลฺ จฺจเยน กาเรติ ฯ
อธมฺมิก ปฏิฺาตกรณ ฯ ภิกฺขุ ปาราชิก อชฺฌาปนฺโน โหติ ฯ
ตเมน โจเทติ สงฺโฆ วา สมฺพหุลา วา เอกปุคฺคโล วา
ปาราชิก อายสฺมา อชฺฌาปนฺโนติ ฯ โส เอว วเทติ น โข
อห อาวุโส ปาราชิก อชฺฌาปนฺโน ปาจิตฺติย อชฺฌาปนฺโนติ ฯ
ต สงฺโฆ ปาจิตฺติเยน กาเรติ ฯ อธมฺมิก ปฏิฺาตกรณ ฯ
ภิกฺขุ ปาราชิก อชฺฌาปนฺโน โหติ ฯ ตเมน โจเทติ สงฺโฆ วา
สมฺพหุลา วา เอกปุคฺคโล วา ปาราชิก อายสฺมา อชฺฌาปนฺโนติ ฯ
โส เอว วเทติ น โข อห อาวุโส ปาราชิก อชฺฌาปนฺโน
ปาฏิเทสนีย อชฺฌาปนฺโนติ ฯ ต สงฺโฆ ปาฏิเทสนีเยน กาเรติ ฯ
อธมฺมิก ปฏิฺาตกรณ ฯ ภิกฺขุ ปาราชิก อชฺฌาปนฺโน โหติ ฯ
ตเมน โจเทติ สงฺโฆ วา สมฺพหุลา วา เอกปุคฺคโล วา
ปาราชิก อายสฺมา อชฺฌาปนฺโนติ ฯ โส เอว วเทติ น โข
อห อาวุโส ปาราชิก อชฺฌาปนฺโน ทุกฺกฏ อชฺฌาปนฺโนติ ฯ
ต สงฺโฆ ทุกฺกเฏน กาเรติ ฯ อธมฺมิก ปฏิฺาตกรณ ฯ ภิกฺขุ
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ปาราชิก อชฺฌาปนฺโน โหติ ฯ ตเมน โจเทติ สงฺโฆ วา
สมฺพหุลา วา เอกปุคฺคโล วา ปาราชิก อายสฺมา อชฺฌาปนฺโนติ ฯ
โส เอว วเทติ น โข อห อาวุโส ปาราชิก อชฺฌาปนฺโน
ทุพฺภาสิต อชฺฌาปนฺโนติ ฯ ต สงฺโฆ ทุพฺภาสิเตน กาเรติ ฯ
อธมฺมิก ปฏิฺาตกรณ ฯ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสส อชฺฌาปนฺโน ฯเปฯ
ถุลลฺ จฺจย ฯเปฯ ปาจิตฺติย ฯเปฯ ปาฏิเทสนีย ฯเปฯ ทุกฺกฏ ฯเปฯ
ทุพฺภาสิต อชฺฌาปนฺโน โหติ ฯ ตเมน โจเทติ สงฺโฆ
วา สมฺพหุลา วา เอกปุคฺคโล วา ทุพภฺ าสิต อายสฺมา อชฺฌาปนฺโนติ ฯ
โส เอว วเทติ น โข อห อาวุโส ทุพฺภาสิต
อชฺฌาปนฺโน ปาราชิก อชฺฌาปนฺโนติ ฯ ต สงฺโฆ ปาราชิเกน
กาเรติ ฯ อธมฺมิก ปฏิฺาตกรณ ฯ ภิกฺขุ ทุพฺภาสิต อชฺฌาปนฺโน
โหติ ฯ ตเมน โจเทติ สงฺโฆ วา สมฺพหุลา วา เอกปุคฺคโล
วา ทุพฺภาสิต อายสฺมา อชฺฌาปนฺโนติ ฯ โส เอว วเทติ
น โข อห อาวุโส ทุพฺภาสิต อชฺฌาปนฺโน สงฺฆาทิเสส ฯเปฯ
ถุลลฺ จฺจย ฯเปฯ ปาจิตฺติย ฯเปฯ ปาฏิเทสนีย ฯเปฯ ทุกกฺ ฏ
อชฺฌาปนฺโนติ ฯ ต สงฺโฆ ทุกกฺ เฏน กาเรติ ฯ อธมฺมิก
ปฏิฺาตกรณ ฯ เอว โข ภิกฺขเว อธมฺมิก โหติ ปฏิฺาตกรณ ฯ
[๖๑๐] กถฺจ ภิกฺขเว ธมฺมิก โหติ ปฏิฺาตกรณ ฯ ภิกฺขุ
ปาราชิก อชฺฌาปนฺโน โหติ ฯ ตเมน โจเทติ สงฺโฆ วา
สมฺพหุลา วา เอกปุคฺคโล วา ปาราชิก อายสฺมา อชฺฌาปนฺโนติ ฯ
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โส เอว วเทติ อามาวุโส ๑ ปาราชิก อชฺฌาปนฺโนติ ฯ ต
สงฺโฆ ปาราชิเกน กาเรติ ฯ ธมฺมิก ปฏิฺาตกรณ ฯ ภิกขฺ ุ
สงฺฆาทิเสส ฯเปฯ ถุลฺลจฺจย ฯเปฯ ปาจิตฺติย ฯเปฯ ปาฏิเทสนีย ฯเปฯ
ทุกฺกฏ ฯเปฯ ทุพฺภาสิต อชฺฌาปนฺโน โหติ ฯ ตเมน โจเทติ
สงฺโฆ วา สมฺพหุลา วา เอกปุคฺคโล วา ทุพฺภาสิต อายสฺมา
อชฺฌาปนฺโนติ ฯ โส เอว วเทติ อามาวุโส ๑ ทุพฺภาสิต อชฺฌาปนฺโนติ ฯ
ต สงฺโฆ ทุพฺภาสิเตน กาเรติ ฯ ธมฺมิก ปฏิฺาตกรณ ฯ
เอว โข ภิกฺขเว ธมฺมิก โหติ ปฏิฺาตกรณนฺติ ฯ
[๖๑๑] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู สงฺฆมชฺเฌ ภณฺฑนชาตา
กลหชาตา วิวาทาปนฺนา อฺมฺ มุขสตฺตีหิ วิตุเทนฺตา วิหรนฺติ
น สกฺโกนฺติ ต อธิกรณ วูปสเมตุ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เอวรูป อธิกรณ เยภุยฺยสิกาย
วูปสเมตุ ฯ ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ สลากคาหาปโก
สมฺมนฺนิตพฺโพ โย น ฉนฺทาคตึ คจฺเฉยฺย น โทสาคตึ
คจฺเฉยฺย น โมหาคตึ คจฺเฉยฺย น ภยาคตึ คจฺเฉยฺย คหิตาคหิตฺจ
ชาเนยฺย ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ
ปม ภิกฺขุ ยาจิตพฺโพ ยาจิตฺวา พฺยตฺเตน ภิกขฺ ุนา ปฏิพเลน
สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ สลากคาหาปก สมฺมนฺเนยฺย ฯ
#๑ ม. อาม อาวุโส ฯ
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เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม
ภิกฺขุ สลากคาหาปก สมฺมนฺนติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส
ภิกฺขุโน สลากคาหาปกสฺส สมฺมติ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ สมฺมโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกขฺ ุ สลากคาหาปโก
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๖๑๒] ทสยิเม ภิกฺขเว อธมฺมิกา สลากคาหา ทส ธมฺมิกา ๑ ฯ
กตเม ทส อธมฺมิกา สลากคาหา ฯ โอรมตฺตกฺจ อธิกรณ
โหติ น จ คติคต โหติ น จ สริตสาริต โหติ ชานาติ
อธมฺมวาที พหุตราติ อปฺเปวนาม อธมฺมวาที พหุตรา อสฺสูติ
ชานาติ สงฺโฆ ภิชฺชิสสฺ ตีติ อปฺเปวนาม สงฺโฆ ภิชฺเชยฺยาติ
อธมฺเมน คณฺหนฺติ วคฺคา คณฺหนฺติ น จ ยถาทิฏิยา คณฺหนฺติ
อิเม ทส อธมฺมิกา สลากคาหา ฯ
[๖๑๓] กตเม ทส ธมฺมิกา สลากคาหา ฯ น จ โอรมตฺตก
อธิกรณ โหติ คติคตฺจ โหติ สริตสาริตฺจ โหติ ชานาติ
ธมฺมวาที พหุตราติ อปฺเปวนาม ธมฺมวาที พหุตรา อสฺสูติ
ชานาติ สงฺโฆ น ภิชฺชิสฺสตีติ อปฺเปวนาม สงฺโฆ น
ภิชฺเชยฺยาติ ธมฺเมน คณฺหนฺติ สมคฺคา คณฺหนฺติ ยถาทิฏ ิยา
จ คณฺหนฺติ อิเม ทส ธมฺมกิ า สลากคาหาติ ฯ
[๖๑๔] เตน โข ปน สมเยน อุปวาโฬ ๒ ภิกฺขุ สงฺฆมชฺเฌ
#๑ ม. ธมฺมกิ า สลากคาหา ฯ ๒ อุปวาโฬฺหติป อุวาโฬติป ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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อาปตฺติยา อนุยฺุชิยมาโน อวชานิตฺวา ปฏิชานาติ ปฏิชานิตฺวา
อวชานาติ อฺเน อฺ ปฏิจรติ สมฺปชานมุสา ภาสติ ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม อุปวาโฬ ภิกฺขุ สงฺฆมชฺเฌ อาปตฺติยา อนุยฺุชยิ มาโน
อวชานิตฺวา ปฏิชานิสฺสติ ปฏิชานิตฺวา อวชานิสฺสติ อฺเน
อฺ ปฏิจริสฺสติ สมฺปชานมุสา ภาสิสฺสตีติ ฯ อถโข เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฯเปฯ
สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ อุปวาฬสฺส ภิกฺขุโน ตสฺสปาปยสิกากมฺม ๑
กโรตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว กาตพฺพ ฯ
ปม อุปวาโฬ ภิกฺขุ โจเทตพฺโพ โจเทตฺวา สาเรตพฺโพ
สาเรตฺวา อาปตฺติ อาโรเปตพฺพา ๒ อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา พฺยตฺเตน
ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อย อุปวาโฬ ภิกฺขุ สงฺฆมชฺเฌ อาปตฺติยา อนุยฺุชิยมาโน
อวชานิตฺวา ปฏิชานาติ ปฏิชานิตฺวา อวชานาติ อฺเน
อฺ ๓ ปฏิจรติ สมฺปชานมุสา ภาสติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ อุปวาฬสฺส ภิกฺขุโน ตสฺสปาปยสิกากมฺม กเรยฺย ฯ เอสา
ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อุปวาโฬ ภิกฺขุ
สงฺฆมชฺเฌ อาปตฺติยา อนุยฺุชิยมาโน อวชานิตฺวา ปฏิชานาติ
#๑ ยุ. ตสฺสปาปยฺยสิกากมฺม ฯ ๒ ม. ยุ. อาปตฺตึ อาโรเปตพฺโพ ฯ
#๓ ม. อฺเนฺ ฯ
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ปฏิชานิตฺวา อวชานาติ อฺเน อฺ ปฏิจรติ สมฺปชานมุสา
ภาสติ ฯ สงฺโฆ อุปวาฬสฺส ภิกฺขุโน ตสฺสปาปยสิกากมฺม กโรติ ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อุปวาฬสฺส ภิกฺขุโน ตสฺสปาปยสิกากมฺมสฺส
กรณ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป
เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ กต
สงฺเฆน อุปวาฬสฺส ภิกฺขุโน ตสฺสปาปยสิกากมฺม ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๖๑๕] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว ธมฺมกิ านิ ตสฺสปาปยสิกากมฺมสฺส
กรณานิ อสุจิ จ โหติ อลชฺชี จ สานุวาโท จ ตสฺส
สงฺโฆ ตสฺสปาปยสิกากมฺม กโรติ ธมฺเมน สมคฺเคน อิมานิ
โข ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺมิกานิ ตสฺสปาปยสิกากมฺมสฺส กรณานิ ฯ
[๖๑๖] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต ตสฺสปาปยสิกากมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว ๑ โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อสมฺมุขา
กต โหติ อปฺปฏิปุจฺฉา กต โหติ อปฺปฏิฺาย กต โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตสฺสปาปยสิกากมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯเปฯ
อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตสฺสปาปยสิกากมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ อาปตฺตึ
อนาโรเปตฺวา กต โหติ อธมฺเมน กต โหติ วคฺเคน กต
#๑ ม. ยุ. เอวสทฺโท น ทิสสฺ ติ ฯ
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โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตสฺสปาปยสิกากมฺม
อธมฺมกมฺมฺเจว โหติ อวินยกมฺมฺจ ทุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๖๑๗] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต ตสฺสปาปยสิกากมฺม
ธมฺมกมฺมฺเจว ๑ โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ สมฺมุขา กต
โหติ ปฏิปุจฉฺ า กต โหติ ปฏิฺาย กต โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตสฺสปาปยสิกากมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว
โหติ วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯเปฯ อปเรหิป ภิกฺขเว
ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตสฺสปาปยสิกากมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว โหติ
วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา กต โหติ
ธมฺเมน กต โหติ สมคฺเคน กต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตสฺสปาปยสิกากมฺม ธมฺมกมฺมฺเจว ๑ โหติ
วินยกมฺมฺจ สุวูปสนฺตฺจ ฯ
[๖๑๘] ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน
สงฺโฆ ตสฺสปาปยสิกากมฺม กเรยฺย ภณฺฑนการโก
โหติ กลหการโก วิวาทการโก ภสฺสการโก สงฺเฆ อธิกรณการโก
พาโล โหติ อพฺยตฺโต อาปตฺติพหุโล อนปทาโน คิหิสสฏโ
วิหรติ อนนุโลมิเกหิ คิหิสสคฺเคหิ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ตสฺสปาปยสิกากมฺม
กเรยฺย ฯ
[๖๑๙] อปเรหิป ภิกขฺ เว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน
#๑ ม. ยุ. เอวสทฺโท น ทิสสฺ ติ ฯ
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อากงฺขมาโน สงฺโฆ ตสฺสปาปยสิกากมฺม กเรยฺย อธิสีเล
สีลวิปนฺโน โหติ อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ อติทิฏิยา
ทิฏิวิปนฺโน โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฯเปฯ
[๖๒๐] อปเรหิป ภิกฺขเว ฯเปฯ พุทฺธสฺส อวณฺณ ภาสติ
ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ สงฺฆสฺส อวณฺณ ภาสติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
ตสฺสปาปยสิกากมฺม กเรยฺย ฯ
[๖๒๑] ติณฺณ ภิกฺขเว ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ตสฺสปาปยสิกากมฺม
กเรยฺย เอโก ภณฺฑนการโก โหติ กลหการโก
วิวาทการโก ภสฺสการโก สงฺเฆ อธิกรณการโก เอโก พาโล
โหติ อพฺยตฺโต อาปตฺติพหุโล อนปทาโน เอโก คิหิสสฏโ
วิหรติ อนนุโลมิเกหิ คิหิสสคฺเคหิ อิเมส โข ภิกฺขเว ติณณ
ฺ 
ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ตสฺสปาปยสิกากมฺม กเรยฺย ฯ
[๖๒๒] อปเรสมฺป ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
ตสฺสปาปยสิกากมฺม กเรยฺย เอโก อธิสีเล สีลวิปนฺโน โหติ
เอโก อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ เอโก อติทิฏิยา
ทิฏิวิปนฺโน โหติ อิเมส โข ภิกฺขเว ฯเปฯ
[๖๒๓] อปเรสมฺป ภิกฺขเว ฯเปฯ เอโก พุทฺธสฺส อวณฺณ
ภาสติ เอโก ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ เอโก สงฺฆสฺส อวณฺณ
ภาสติ อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ภิกฺขูน อากงฺขมาโน สงฺโฆ
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ตสฺสปาปยสิกากมฺม กเรยฺย ฯ
[๖๒๔] เตน ๑ ตสฺสปาปยสิกากมฺมกเตน ภิกฺขเว ๒ ภิกฺขุนา สมฺมา
วตฺติตพฺพ ฯ ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น๒
นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ น ภิกฺขุโนวาทกสมฺมติ
สาทิตพฺพา สมฺมเตนป ภิกฺขุนิโย น โอวทิตพฺพา ฯเปฯ
น ภิกฺขู ๓ ภิกฺขูหิ สมฺปโยเชตพฺพนฺติ ฯ
อถโข สงฺโฆ อุปวาฬสฺส ภิกฺขุโน ตสฺสปาปยสิกากมฺม อกาสิ ฯ
[๖๒๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ูน ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน
วิวาทาปนฺนาน วิหรต พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ โหติ
ภาสิตปริกฺกนฺต ฯ อถโข เตส ภิกขฺ ูน เอตทโหสิ อมฺหาก โข
ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน วิหรต พหุ อสฺสามณก
อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกฺกนฺต สเจ มย อิมาหิ อาปตฺตีหิ อฺมฺ
กาเรสฺสาม ๔ สิยาป ต อธิกรณ กกฺขฬตาย วาฬตาย ๕ เภทาย
สวตฺเตยฺย กถ นุ โข อเมฺหหิ ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
[๖๒๖] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขูน ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน
วิวาทาปนฺนาน วิหรต พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ โหติ
#๑ ม. ยุ. เตนาติ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. ภิกฺขเวตฺยาลปน น ทิสฺสติ ฯ
#๓ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔ ยุ. กาเรยฺยาม ฯ ๕ ม. ยุ. กกฺขฬตฺตาย วาฬตฺตาย ฯ
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ภาสิตปริกฺกนฺต ฯ ตตฺร เจ ภิกฺขเว ๑ ภิกฺขูน เอว โหติ อมฺหาก โข
ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน วิหรต พหุ อสฺสามณก
อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกฺกนฺต สเจ มย อิมาหิ อาปตฺตีหิ อฺมฺ
กาเรสฺสาม สิยาป ต อธิกรณ กกฺขฬตาย วาฬตาย
เภทาย สวตฺเตยฺยาติ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เอวรูป อธิกรณ
ติณวตฺถารเกน วูปสเมตุ ฯ
[๖๒๗] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว วูปสเมตพฺพ ฯ สพฺเพเหว
เอกชฺฌ สนฺนิปติตพฺพ สนฺนิปติตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน
สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อมฺหาก
ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน วิหรต พหุ อสฺสามณก
อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกฺกนฺต สเจ มย อิมาหิ อาปตฺตีหิ
อฺมฺ กาเรสฺสาม สิยาป ต อธิกรณ กกฺขฬตาย วาฬตาย
เภทาย สวตฺเตยฺย ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิม
อธิกรณ ติณวตฺถารเกน วูปสเมยฺย เปตฺวา ถุลลฺ วชฺช ๒ เปตฺวา
คิหิปฏิสยุตฺตนฺติ ฯ เอกโตปกฺขิกาน ภิกฺขูน พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา
ปฏิพเลน สโก ปกฺโข าเปตพฺโพ สุณนฺตุ เม อายสฺมนฺตา
อมฺหาก ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน วิหรต พหุ
อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกฺกนฺต สเจ มย อิมาหิ
อาปตฺตีหิ อฺมฺ กาเรสฺสาม สิยาป ต อธิกรณ
#๑ ม. ยุ. ภิกขฺ เวติ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. ถูลวชฺช ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 332

กกฺขฬตาย วาฬตาย เภทาย สวตฺเตยฺย ฯ ยทายสฺมนฺตาน ปตฺตกลฺลh
อห ยา เจว อายสฺมนฺตาน อาปตฺติ ยา จ อตฺตโน
อาปตฺติ อายสฺมนฺตานฺเจว อตฺถาย อตฺตโน จ อตฺถาย
สงฺฆมชฺเฌ ติณวตฺถารเกน เทเสยฺย เปตฺวา ถุลลฺ วชฺช เปตฺวา
คิหิปฏิสยุตฺตนฺติ ฯ
[๖๒๘] อถาปเรส เอกโตปกฺขิกาน ภิกฺขูน พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา
ปฏิพเลน สโก ปกฺโข าเปตพฺโพ สุณนฺตุ เม อายสฺมนฺตา
อมฺหาก ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน วิหรต พหุ
อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกฺกนฺต สเจ มย อิมาหิ
อาปตฺตีหิ อฺมฺ กาเรสฺสาม สิยาป ต อธิกรณ กกฺขฬตาย
วาฬตาย เภทาย สวตฺเตยฺย ฯ ยทายสฺมนฺตาน ปตฺตกลฺล อห
ยา เจว อายสฺมนฺตาน อาปตฺติ ยา จ อตฺตโน อาปตฺติ
อายสฺมนฺตานฺเจว อตฺถาย อตฺตโน จ อตฺถาย สงฺฆมชฺเฌ
ติณวตฺถารเกน เทเสยฺย เปตฺวา ถุลฺลวชฺช เปตฺวา คิหิปฏิสยุตฺตนฺติ ฯ
[๖๒๙] [๑] เอกโตปกฺขิกาน ภิกขฺ ูน พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน
สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อมฺหาก
ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน วิหรต พหุ อสฺสามณก
อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกฺกนฺต สเจ มย อิมาหิ อาปตฺตีหิ
อฺมฺ กาเรสฺสาม สิยาป ต อธิกรณ กกฺขฬตาย วาฬตาย
เภทาย สวตฺเตยฺย ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อห ยา เจว
#๑ ม. อถาปเรส ฯ
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อิเมส อายสฺมนฺตาน อาปตฺติ ยา จ อตฺตโน อาปตฺติ อิเมสฺเจว
อายสฺมนฺตาน อตฺถาย อตฺตโน จ อตฺถาย สงฺฆมชฺเฌ ติณวตฺถารเกน
เทเสยฺย เปตฺวา ถุลฺลวชฺช เปตฺวา คิหิปฏิสยุตฺต ฯ เอสา
ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อมฺหาก ภณฺฑนชาตาน
กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน วิหรต พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ
ภาสิตปริกฺกนฺต สเจ มย อิมาหิ อาปตฺตีหิ อฺมฺ กาเรสฺสาม
สิยาป ต อธิกรณ กกฺขฬตาย วาฬตาย เภทาย สวตฺเตยฺย ฯ
อห ยา เจว อิเมส อายสฺมนฺตาน อาปตฺติ ยา จ อตฺตโน
อาปตฺติ อิเมสฺเจว อายสฺมนฺตาน อตฺถาย อตฺตโน จ อตฺถาย
สงฺฆมชฺเฌ ติณวตฺถารเกน เทเสมิ เปตฺวา ถุลลฺ วชฺช เปตฺวา
คิหิปฏิสยุตฺต ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อมฺหาก อิมาส อาปตฺตีน
สงฺฆมชฺเฌ ติณวตฺถารเกน เทสนา เปตฺวา ถุลลฺ วชฺช เปตฺวา
คิหิปฏิสยุตฺต โส ตุณหฺ สฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
เทสิตา อมฺหาก อิมา อาปตฺติโย สงฺฆมชฺเฌ ติณวตฺถารเกน
เปตฺวา ถุลลฺ วชฺช เปตฺวา คิหิปฏิสยุตฺต ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา
ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๖๓๐] อถาปเรส เอกโตปกฺขิกาน ภิกฺขูน พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา
ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อมฺหาก
ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน วิหรต พหุ อสฺสามณก
อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกฺกนฺต สเจ มย อิมาหิ อาปตฺตีหิ
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อฺมฺ กาเรสฺสาม สิยาป ต อธิกรณ กกฺขฬตาย วาฬตาย
เภทาย สวตฺเตยฺย ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อห ยา เจว
อิเมส อายสฺมนฺตาน อาปตฺติ ยา จ อตฺตโน อาปตฺติ อิเมสฺเจว
อายสฺมนฺตาน อตฺถาย อตฺตโน จ อตฺถาย สงฺฆมชฺเฌ ติณวตฺถารเกน
เทเสยฺย เปตฺวา ถุลลฺ วชฺช เปตฺวา คิหิปฏิสยุตฺต ฯ
เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อมฺหาก ภณฺฑนชาตาน
กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน วิหรต พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ
ภาสิตปริกฺกนฺต ฯ สเจ มย อิมาหิ อาปตฺตีหิ อฺมฺ
กาเรสฺสาม สิยาป ต อธิกรณ กกฺขฬตาย วาฬตาย เภทาย
สวตฺเตยฺย ฯ อห ยา เจว อิเมส อายสฺมนฺตาน อาปตฺติ ยา
จ อตฺตโน อาปตฺติ อิเมสฺเจว อายสฺมนฺตาน อตฺถาย
อตฺตโน จ อตฺถาย สงฺฆมชฺเฌ ติณวตฺถารเกน เทเสมิ เปตฺวา
ถุลลฺ วชฺช เปตฺวา คิหิปฏิสยุตฺต ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อมฺหาก
อิมาส อาปตฺตีน สงฺฆมชฺเฌ ติณวตฺถารเกน เทสนา เปตฺวา
ถุลลฺ วชฺช เปตฺวา คิหิปฏิสยุตฺต โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ เทสิตา อมฺหาก อิมา อาปตฺติโย สงฺฆมชฺเฌ
ติณวตฺถารเกน เปตฺวา ถุลลฺ วชฺช เปตฺวา คิหิปฏิสยุตฺต ขมติ
สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๖๓๑] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว เต ภิกฺขู ตาหิ อาปตฺตีหิ
วุฏิตา โหนฺติ เปตฺวา ถุลลฺ วชฺช เปตฺวา คิหิปฏิสยุตฺต เปตฺวา
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ทิฏาวิกมฺม เปตฺวา เย น ตตฺถ โหนฺตตี ิ ฯ
[๖๓๒] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ูป ภิกฺขุนีหิ ๑ วิวทนฺติ ฯ
ภิกฺขุนิโยป ภิกฺขูหิ วิวทนฺติ ฯ ฉนฺโนป ภิกฺขุ ภิกฺขุนีน อนุปขชฺช
ภิกฺขูหิ สทฺธึ วิวทติ ภิกฺขุนีน ปกฺข คาเหติ ฯ เย เต ภิกฺขู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
ฉนฺโน ภิกฺขุ ภิกฺขุนีน อนุปขชฺช ภิกฺขูหิ สทฺธึ วิวทิสฺสติ ภิกฺขุนีน
ปกฺข คาเหสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฯเปฯ สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว อธิกรณานิ
วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตฺตาธิกรณ กิจฺจาธิกรณ ฯ
[๖๓๓] ตตฺถ กตม วิวาทาธิกรณ ฯ อิธ ปน ๒ ภิกฺขเว ภิกฺขู
วิวทนฺติ ธมฺโมติ วา อธมฺโมติ วา วินโยติ วา อวินโยติ
วา ภาสิต ลปต ตถาคเตนาติ วา อภาสิต อลปต ตถาคเตนาติ
วา อาจิณฺณ ตถาคเตนาติ วา อนาจิณฺณ ตถาคเตนาติ วา
ปฺตฺต ตถาคเตนาติ วา อปฺปฺตฺต ตถาคเตนาติ วา
อาปตฺตีติ วา อนาปตฺตีติ วา ลหุกา อาปตฺตีติ วา ครุกา
อาปตฺตีติ วา สาวเสสา อาปตฺตีติ วา อนวเสสา อาปตฺตีติ
วา ทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ วา อทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ วา ย
#๑ ยุ. ภิกฺขูหิ ฯ ๒ ยุ. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ตตฺถ ภณฺฑน กลโห วิคฺคโห วิวาโท นานาวาโท อฺถาวาโท
วิปจฺจตาย โวหาโร เมธค ๑ อิท วุจฺจติ วิวาทาธิกรณ ฯ
[๖๓๔] ตตฺถ กตม อนุวาทาธิกรณ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขู
ภิกฺขุ อนุวทนฺติ สีลวิปตฺติยา วา อาจารวิปตฺติยา วา ทิฏิวิปตฺติยา
วา อาชีววิปตฺติยา วา โย ตตฺถ อนุวาโท อนุวทนา อนุลฺลปนา
อนุภณนา อนุสมฺปวงฺกตา อพฺภุสฺสหนตา อนุพลปฺปทาน อิท
วุจฺจติ อนุวาทาธิกรณ ฯ
[๖๓๕] ตตฺถ กตม อาปตฺตาธิกรณ ฯ ปฺจป อาปตฺติกฺขนฺธา
อาปตฺตาธิกรณ สตฺตป อาปตฺติกฺขนฺธา อาปตฺตาธิกรณ อิท
วุจฺจติ อาปตฺตาธิกรณ ฯ
[๖๓๖] ตตฺถ กตม กิจฺจาธิกรณ ฯ ยา สงฺฆสฺส กิจฺจยตา
กรณียตา อปโลกนกมฺม ตฺติกมฺม ตฺติทุติยกมฺม ตฺติจตุตฺถกมฺม
อิท วุจฺจติ กิจฺจาธิกรณ ฯ
[๖๓๗] วิวาทาธิกรณสฺส กึ มูล ฯ ฉ วิวาทมูลานิ วิวาทาธิกรณสฺส
มูล ตีณิป อกุสลมูลานิ วิวาทาธิกรณสฺส มูล ตีณิป
กุสลมูลานิ วิวาทาธิกรณสฺส มูล ฯ กตมานิ ฉ วิวาทมูลานิ
วิวาทาธิกรณสฺส มูล ฯ อิธ ปน ๒ ภิกฺขเว ภิกฺขุ โกธโน โหติ
อุปนาหี โย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ โกธโน โหติ อุปนาหี โส
สตฺถริป อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส ธมฺเมป อคารโว วิหรติ
#๑ ยุ. เมธก ฯ ๒ ม. ยุ. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อปฺปติสฺโส สงฺเฆป อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส สิกฺขายป
น ปริปรู ีการี ๑ โหติ โย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ สตฺถริป ๒ อคารโว
วิหรติ อปฺปติสฺโส ธมฺเมป อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส สงฺเฆป
อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส สิกฺขายป น ปริปูรีการี โหติ ๓
โส สงฺเฆ วิวาท ชเนติ โย ๔ โหติ วิวาโท พหุชนอหิตาย
พหุชนอสุขาย ๕ พหุโน ชนสฺส อนตฺถาย อหิตาย ทุกฺขาย
เทวมนุสฺสาน ฯ เอวรูปฺเจ ตุเมฺห ภิกฺขเว วิวาทมูล อชฺฌตฺต วา
พหิทฺธา วา สมนุปสฺเสยฺยาถ ตตฺร ตุเมฺห ภิกฺขเว ตสฺเสว ปาปกสฺส
วิวาทมูลสฺส ปหานาย วายเมยฺยาถ ฯ เอวรูปฺเจ ตุเมฺห ภิกขฺ เว
วิวาทมูล อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา น สมนุปสฺเสยฺยาถ ตตฺร
ตุเมฺห ภิกฺขเว ตสฺเสว ปาปกสฺส วิวาทมูลสฺส อายตึ อนวสฺสวาย
ปฏิปชฺเชยฺยาถ ฯ เอวเมตสฺส ปาปกสฺส วิวาทมูลสฺส ปหาน
โหติ ฯ เอวเมตสฺส ปาปกสฺส วิวาทมูลสฺส อายตึ อนวสฺสโว โหติ ฯ
[๖๓๘] ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ มกฺขี โหติ ปฬาสี ฯเปฯ
อิสฺสุกี โหติ มจฺฉรี ฯเปฯ สโ โหติ มายาวี ฯเปฯ ปาปจฺโฉ
โหติ มิจฺฉาทิฏิ ฯเปฯ สนฺทฏิ ิปรามาสี โหติ อาทานคาหี ๖
ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี โย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ สนฺทฏิ ิปรามาสี โหติ
#๑ ม. ยุ. ปริปูรการี ฯ ๒ ยุ. อปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. โหตีติ นตฺถิ ฯ
#เอวมุปริ ฯ ๔ ยุ. โส ฯ ๕ ม. พหุชนาหิตาย พหุชนาสฺขาย ฯ เอวมุปริ ฯ
#๖ ม. ยุ. อาธานคาหี ฯ เอวมุปริ ฯ
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อาทานคาหี ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี โส สตฺถริป อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส
ธมฺเมป อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส สงฺเฆป อคารโว วิหรติ
อปฺปติสฺโส สิกฺขายป น ปริปูรกี ารี โหติ โย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ
สตฺถริป อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส ธมฺเมป ฯเปฯ สงฺเฆป ฯเปฯ
สิกฺขายป น ปริปรู ีการี โหติ โส สงฺเฆ วิวาท ชเนติ โย โหติ
วิวาโท พหุชนอหิตาย พหุชนอสุขาย พหุโน ชนสฺส อนตฺถาย
อหิตาย ทุกขฺ าย เทวมนุสฺสาน ฯ เอวรูปฺเจ ตุเมฺห ภิกฺขเว
วิวาทมูล อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา สมนุปสฺเสยฺยาถ ตตฺร
ตุเมฺห ภิกขฺ เว ตสฺเสว ปาปกสฺส วิวาทมูลสฺส ปหานาย
วายเมยฺยาถ ฯ เอวรูปฺเจ ตุเมฺห ภิกขฺ เว วิวาทมูล อชฺฌตฺต วา
พหิทฺธา วา น สมนุปสฺเสยฺยาถ ตตฺร ตุเมฺห ภิกฺขเว ตสฺเสว
ปาปกสฺส วิวาทมูลสฺส อายตึ อนวสฺสวาย ปฏิปชฺเชยฺยาถ ฯ
เอวเมตสฺส ปาปกสฺส วิวาทมูลสฺส ปหาน โหติ ฯ เอวเมตสฺส
ปาปกสฺส วิวาทมูลสฺส อายตึ อนวสฺสโว โหติ อิมานิ ฉ
วิวาทมูลานิ วิวาทาธิกรณสฺส มูล ฯ
[๖๓๙] กตมานิ ตีณิ อกุสลมูลานิ วิวาทาธิกรณสฺส มูล ฯ
อิธ ปน ๑ ภิกฺขเว ภิกฺขู ลุทฺธจิตฺตา วิวทนฺติ ทุฏ จิตฺตา วิวทนฺติ
มูฬฺหจิตฺตา วิวทนฺติ ธมฺโมติ วา อธมฺโมติ วา วินโยติ วา
อวินโยติ วา ภาสิต ลปต ตถาคเตนาติ วา อภาสิต อลปต
#๑ ม. ปนสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ยุ. ปน ภิกฺขเวติ ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ เอวมุปริ ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 339

ตถาคเตนาติ วา อาจิณฺณ ตถาคเตนาติ วา อนาจิณฺณ
ตถาคเตนาติ วา ปฺตฺต ตถาคเตนาติ วา อปฺปฺตฺต ตถาคเตนาติ
วา อาปตฺตีติ วา อนาปตฺตีติ วา ลหุกา อาปตฺตีติ วา ครุกา
อาปตฺตีติ วา สาวเสสา อาปตฺตีติ วา อนวเสสา อาปตฺตีติ
วา ทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ วา อทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ วา อิมานิ
ตีณิ อกุสลมูลานิ วิวาทาธิกรณสฺส มูล ฯ
[๖๔๐] กตมานิ ตีณิ กุสลมูลานิ วิวาทาธิกรณสฺส มูล ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขู อลุทฺธจิตฺตา วิวทนฺติ อทุฏจิตฺตา วิวทนฺติ
อมูฬฺหจิตฺตา วิวทนฺติ ธมฺโมติ วา อธมฺโมติ วา ฯเปฯ
ทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ วา อทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ วา อิมานิ
ตีณิ กุสลมูลานิ วิวาทาธิกรณสฺส มูล ฯ
[๖๔๑] อนุวาทาธิกรณสฺส กึ มูล ฯ ฉ อนุวาทมูลานิ
อนุวาทาธิกรณสฺส มูล ตีณิป อกุสลมูลานิ อนุวาทาธิกรณสฺส
มูล ตีณิป กุสลมูลานิ อนุวาทาธิกรณสฺส มูล กาโยป
อนุวาทาธิกรณสฺส มูล วาจาป อนุวาทาธิกรณสฺส มูล ฯ
[๖๔๒] กตมานิ ฉ อนุวาทมูลานิ อนุวาทาธิกรณสฺส มูล ฯ
อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ โกธโน โหติ อุปนาหี โย โส ภิกฺขเว ๑
ภิกฺขุ โกธโน โหติ อุปนาหี โส สตฺถริป อคารโว วิหรติ
อปฺปติสฺโส ธมฺเมป อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส สงฺเฆป อคารโว
#๑ ม. ภิกฺขเวติ นตฺถิ ฯ
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วิหรติ อปฺปติสฺโส สิกฺขายป น ปริปูรีการี โหติ โย โส
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สตฺถริป อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส ธมฺเมป
อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส สงฺเฆป อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส
สิกฺขายป น ปริปรู ีการี โหติ โส สงฺเฆ อนุวาท ชเนติ
โย โหติ อนุวาโท พหุชนอหิตาย พหุชนอสุขาย พหุโน ชนสฺส
อนตฺถาย อหิตาย ทุกฺขาย เทวมนุสฺสาน ฯ เอวรูปฺเจ ตุเมฺห
ภิกฺขเว อนุวาทมูล อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา สมนุปสฺเสยฺยาถ
ตตฺร ตุเมฺห ภิกฺขเว ตสฺเสว ปาปกสฺส อนุวาทมูลสฺส ปหานาย
วายเมยฺยาถ ฯ เอวรูปฺเจ ตุเมฺห ภิกฺขเว อนุวาทมูล อชฺฌตฺต
วา พหิทฺธา วา น สมนุปสฺเสยฺยาถ ตตฺร ตุเมฺห ภิกฺขเว
ตสฺเสว ปาปกสฺส อนุวาทมูลสฺส อายตึ อนวสฺสวาย ปฏิปชฺเชยฺยาถ ฯ
เอวเมตสฺส ปาปกสฺส อนุวาทมูลสฺส ปหาน โหติ ฯ เอวเมตสฺส
ปาปกสฺส อนุวาทมูลสฺส อายตึ อนวสฺสโว โหติ ฯ
[๖๔๓] ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ มกฺขี โหติ ปฬาสี ฯเปฯ
อิสฺสุกี โหติ มจฺฉรี ฯเปฯ สโ โหติ มายาวี ฯเปฯ ปาปจฺโฉ
โหติ มิจฺฉาทิฏิ ฯเปฯ สนฺทฏิ ิปรามาสี โหติ อาทานคาหี
ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี โย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ สนฺทฏิ ิปรามาสี โหติ
อาทานคาหี ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี โส สตฺถริป อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส
ธมฺเมป ฯเปฯ สงฺเฆป อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส
สิกฺขายป น ปริปูรกี ารี โหติ โย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ สตฺถริป
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อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส ธมฺเมป ฯเปฯ สงฺเฆป ฯเปฯ
สิกฺขายป น ปริปูรกี ารี โหติ โส สงฺเฆ อนุวาท ชเนติ โย โหติ
อนุวาโท พหุชนอหิตาย พหุชนอสุขาย พหุโน ชนสฺส อนตฺถาย
อหิตาย ทุกขฺ าย เทวมนุสฺสาน ฯ เอวรูปฺเจ ตุเมฺห ภิกฺขเว
อนุวาทมูล อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา สมนุปสฺเสยฺยาถ ตตฺร
ตุเมฺห ภิกฺขเว ตสฺเสว ปาปกสฺส อนุวาทมูลสฺส ปหานาย
วายเมยฺยาถ ฯ เอวรูปฺเจ ตุเมฺห ภิกขฺ เว อนุวาทมูล อชฺฌตฺต วา
พหิทฺธา วา น สมนุปสฺเสยฺยาถ ตตฺร ตุเมฺห ภิกฺขเว ตสฺเสว
ปาปกสฺส อนุวาทมูลสฺส อายตึ อนวสฺสวาย ปฏิปชฺเชยฺยาถ ฯ
เอวเมตสฺส ปาปกสฺส อนุวาทมูลสฺส ปหาน โหติ ฯ เอวเมตสฺส
ปาปกสฺส อนุวาทมูลสฺส อายตึ อนวสฺสโว โหติ อิมานิ ฉ
อนุวาทมูลานิ อนุวาทาธิกรณสฺส มูล ฯ
[๖๔๔] กตมานิ ตีณิ อกุสลมูลานิ อนุวาทาธิกรณสฺส มูล ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขู ภิกฺขุ ลุทฺธจิตฺตา อนุวทนฺติ ทุฏจิตฺตา
อนุวทนฺติ มูฬฺหจิตฺตา อนุวทนฺติ สีลวิปตฺติยา วา อาจารวิปตฺติยา
วา ทิฏิวิปตฺติยา วา อาชีววิปตฺติยา วา อิมานิ ตีณิ อกุสลมูลานิ
อนุวาทาธิกรณสฺส มูล ฯ
[๖๔๕] กตมานิ ตีณิ กุสลมูลานิ อนุวาทาธิกรณสฺส มูล ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขู ภิกฺขุ อลุทฺธจิตฺตา อนุวทนฺติ อทุฏจิตฺตา
อนุวทนฺติ อมูฬฺหจิตฺตา อนุวทนฺติ สีลวิปตฺติยา วา อาจารวิปตฺติยา
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วา ทิฏิวิปตฺติยา วา อาชีววิปตฺติยา วา อิมานิ ตีณิ กุสลมูลานิ
อนุวาทาธิกรณสฺส มูล ฯ
[๖๔๖] กตโม จ ๑ กาโย อนุวาทาธิกรณสฺส มูล ฯ อิเธกจฺโจ
ทุพฺพณฺโณ โหติ ทุทฺทสฺสิโก โอโกฏิมโก พหฺวาพาโธ กาโณ
วา กุณิ วา ขฺโช วา ปกฺขหโต วา เยน น อนุวทนฺติ
อย กาโย อนุวาทาธิกรณสฺส มูล ฯ
[๖๔๗] กตมา จ ๒ วาจา อนุวาทาธิกรณสฺส มูล ฯ อิเธกจฺโจ
ทุพฺพโจ โหติ มมฺมโน เอฬคลวาโจ ยาย น อนุวทนฺติ อย
วาจา อนุวาทาธิกรณสฺส มูล ฯ
[๖๔๘] อาปตฺตาธิกรณสฺส กึ มูล ฯ ฉ อาปตฺติสมุฏานา
อาปตฺตาธิกรณสฺส มูล อตฺถาปตฺติ กายโต สมุฏาติ น วาจโต
น จิตฺตโต อตฺถาปตฺติ วาจโต สมุฏาติ น กายโต น
จิตฺตโต อตฺถาปตฺติ กายโต จ วาจโต จ สมุฏาติ น
จิตฺตโต อตฺถาปตฺติ กายโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ น
วาจโต อตฺถาปตฺติ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ น
กายโต อตฺถาปตฺติ กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ
อิเม ฉ อาปตฺติสมุฏานา อาปตฺตาธิกรณสฺส มูล ฯ
[๖๔๙] กิจฺจาธิกรณสฺส กึ มูล ฯ กิจฺจาธิกรณสฺส เอก
มูล สงฺโฆ ฯ
#๑-๒ ม. ยุ. รา. จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
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[๖๕๐] วิวาทาธิกรณ กุสล อกุสล อพฺยากต ฯ วิวาทาธิกรณ
สิยา กุสล สิยา อกุสล สิยา อพฺยากต ฯ
[๖๕๑] ตตฺถ กตม วิวาทาธิกรณ อกุสล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขู อกุสลจิตฺตา วิวทนฺติ ธมฺโมติ วา อธมฺโมติ วา ฯเปฯ
ทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ วา อทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ วา ย ตตฺถ
ภณฺฑน กลโห วิคฺคโห วิวาโท นานาวาโท อฺถาวาโท
วิปจฺจตาย โวหาโร เมธค ๑ อิท วุจฺจติ วิวาทาธิกรณ
อกุสล ฯ
[๖๕๒] ตตฺถ กตม วิวาทาธิกรณ กุสล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขู กุสลจิตฺตา วิวทนฺติ ธมฺโมติ วา อธมฺโมติ วา ฯเปฯ
ทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ วา อทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ วา ย ตตฺถ
ภณฺฑน กลโห วิคฺคโห วิวาโท นานาวาโท อฺถาวาโท
วิปจฺจตาย โวหาโร เมธค อิท วุจฺจติ วิวาทาธิกรณ กุสล ๒ ฯ
[๖๕๓] ตตฺถ กตม วิวาทาธิกรณ อพฺยากต ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ู ภิกฺขุ ๓ อพฺยากตจิตฺตา วิวทนฺติ ธมฺโมติ วา
อธมฺโมติ วา ฯเปฯ ทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ วา อทุฏุลฺลา
อาปตฺตีติ วา ย ตตฺถ ภณฺฑน กลโห วิคฺคโห วิวาโท
นานาวาโท อฺถาวาโท วิปจฺจตาย โวหาโร เมธค ๑ อิท
วุจฺจติ วิวาทาธิกรณ อพฺยากต ฯ
#๑ ยุ. เมธก ฯ ๒ ม. ยุ. โปตฺถเกสุ ปม กุสล อาคต ปจฺฉา อกุสล อาคต ฯ
#๓ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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[๖๕๔] อนุวาทาธิกรณ กุสล อกุสล อพฺยากต ฯ อนุวาทาธิกรณ
สิยา กุสลสิยา อกุสล สิยา อพฺยากต ฯ
[๖๕๕] ตตฺถ กตม อนุวาทาธิกรณ อกุสล ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว
ภิกฺขู ภิกฺขุ อกุสลจิตฺตา อนุวทนฺติ สีลวิปตฺติยา วา อาจารวิปตฺติยา
วา ทิฏิวิปตฺติยา วา อาชีววิปตฺติยา วา โย ตตฺถ อนุวาโท
อนุวทนา อนุลฺลปนา อนุภณนา อนุสมฺปวงฺกตา อพฺภุสสฺ หนตา
อนุพลปฺปทาน อิท วุจฺจติ อนุวาทาธิกรณ อกุสล ฯ
[๖๕๖] ตตฺถ กตม อนุวาทาธิกรณ กุสล ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว
ภิกฺขู ภิกฺขุ กุสลจิตฺตา อนุวทนฺติ สีลวิปตฺติยา วา อาจารวิปตฺติยา
วา ทิฏิวิปตฺติยา วา อาชีววิปตฺติยา วา โย ตตฺถ อนุวาโท
อนุวทนา อนุลฺลปนา อนุภณนา อนุสมฺปวงฺกตา อพฺภุสสฺ หนตา
อนุพลปฺปทาน อิท วุจฺจติ อนุวาทาธิกรณ กุสล ๑ ฯ
[๖๕๗] ตตฺถ กตม อนุวาทาธิกรณ อพฺยากต ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ู ภิกฺขุ อพฺยากตจิตฺตา อนุวทนฺติ สีลวิปตฺติยา วา
อาจารวิปตฺติยา วา ทิฏ ิวิปตฺติยา วา อาชีววิปตฺติยา วา โย
ตตฺถ อนุวาโท อนุวทนา อนุลฺลปนา อนุภณนา อนุสมฺปวงฺกตา อพฺภุสฺสหนตา
อนุพลปฺปทาน อิท วุจฺจติ อนุวาทาธิกรณ อพฺยากต ฯ
[๖๕๘] อาปตฺตาธิกรณ อกุสล อพฺยากต ๒ ฯ อาปตฺตาธิกรณ
สิยา อกุสล สิยา อพฺยากต นตฺถิ อาปตฺตาธิกรณ กุสล ฯ
#๑ ม. ยุ. ปม กุสล อาคต ปจฺฉา อกุสล อาคต ฯ ๒ ม. ยุ. อาปตฺตาธิกรณ
#กุสล อกุสล อพฺยากต ฯ
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[๖๕๙] ตตฺถ กตม อาปตฺตาธิกรณ อกุสล ฯ ย ชานนฺโต
สฺชานนฺโต เจจฺจ อภิวิตริตฺวา วีติกฺกโม อิท วุจฺจติ
อาปตฺตาธิกรณ อกุสล ฯ ตตฺถ กตม อาปตฺตาธิกรณ อพฺยากต ฯ
ย อชานนฺโต อสฺชานนฺโต อเจจฺจ อนภิวิตริตฺวา วีติกกฺ โม
อิท วุจฺจติ อาปตฺตาธิกรณ อพฺยากต ฯ
[๖๖๐] กิจฺจาธิกรณ กุสล อกุสล อพฺยากต ฯ กิจฺจาธิกรณ
สิยา กุสล สิยา อกุสล สิยา อพฺยากต ฯ
[๖๖๑] ตตฺถ กตม กิจฺจาธิกรณ อกุสล ฯ ย สงฺโฆ อกุสลจิตฺโต
กมฺม กโรติ อปโลกนกมฺม ตฺติกมฺม ตฺติทุติยกมฺม
ตฺติจตุตฺถกมฺม อิท วุจฺจติ กิจฺจาธิกรณ อกุสล ฯ
[๖๖๒] ตตฺถ กตม กิจฺจาธิกรณ กุสล ฯ ย สงฺโฆ กุสลจิตฺโต
กมฺม กโรติ อปโลกนกมฺม ตฺติกมฺม ตฺติทุติยกมฺม ตฺติจตุตฺถกมฺม
อิท วุจฺจติ กิจฺจาธิกรณ กุสล ๑ ฯ
[๖๖๓] ตตฺถ กตม กิจฺจาธิกรณ อพฺยากต ฯ ย สงฺโฆ
อพฺยากตจิตฺโต กมฺม กโรติ อปโลกนกมฺม ตฺติกมฺม ตฺติทุติยกมฺม
ตฺติจตุตฺถกมฺม อิท วุจฺจติ กิจฺจาธิกรณ อพฺยากต ฯ
[๖๖๔] วิวาโท วิวาทาธิกรณ วิวาโท โน อธิกรณ อธิกรณ
โน วิวาโท อธิกรณ เจว วิวาโท จ ฯ สิยา วิวาโท
วิวาทาธิกรณ สิยา วิวาโท โน อธิกรณ สิยา อธิกรณ
#๑ ม. ยุ. ปม กุสล อาคต ปจฺฉา อกุสล อาคต ฯ
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โน วิวาโท สิยา อธิกรณฺเจว วิวาโท จ ฯ
[๖๖๕] ตตฺถ กตโม วิวาโท วิวาทาธิกรณ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ู วิวทนฺติ ธมฺโมติ วา อธมฺโมติ วา ฯเปฯ
ทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ วา อทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ วา ย ตตฺถ
ภณฺฑน กลโห วิคฺคโห วิวาโท นานาวาโท อฺถาวาโท
วิปจฺจตาย โวหาโร เมธค อย วิวาโท วิวาทาธิกรณ ฯ ตตฺถ
กตโม วิวาโท โน อธิกรณ ฯ มาตาป ปุตฺเตน วิวทติ ปุตโฺ ตป
มาตรา วิวทติ ปตาป ปุตฺเตน วิวทติ ปุตฺโตป ปตรา
วิวทติ ภาตาป ภาตรา วิวทติ ภาตาป ภคินิยา วิวทติ
ภคินีป ภาตรา วิวทติ สหาโยป สหาเยน วิวทติ อย
วิวาโท โน อธิกรณ ฯ ตตฺถ กตม อธิกรณ โน วิวาโท
อนุวาทาธิกรณ อาปตฺตาธิกรณ กิจฺจาธิกรณ อิท อธิกรณ โน
วิวาโท ฯ ตตฺถ กตม อธิกรณฺเจว วิวาโท จ ฯ วิวาทาธิกรณ
อธิกรณฺเจว วิวาโท จ ฯ
[๖๖๖] อนุวาโท อนุวาทาธิกรณ อนุวาโท โน อธิกรณ
อธิกรณ โน อนุวาโท อธิกรณฺเจว อนุวาโท จ ฯ สิยา
อนุวาโท อนุวาทาธิกรณ สิยา อนุวาโท โน อธิกรณ สิยา
อธิกรณ โน อนุวาโท สิยา อธิกรณฺเจว อนุวาโท จ ฯ
[๖๖๗] ตตฺถ กตโม อนุวาโท อนุวาทาธิกรณ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ู ภิกฺขุ อนุวทนฺติ สีลวิปตฺติยา วา อาจารวิปตฺติยา
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วา ทิฏิวิปตฺติยา วา อาชีววิปตฺติยา วา โย ตตฺถ อนุวาโท
อนุวทนา อนุลฺลปนา อนุภณนา อนุสมฺปวงฺกตา อพฺภุสสฺ หนตา
อนุพลปฺปทาน อย อนุวาโท อนุวาทาธิกรณ ฯ ตตฺถ กตโม
อนุวาโท โน อธิกรณ ฯ มาตาป ปุตฺต อนุวทติ ปุตฺโตป
มาตร อนุวทติ ปตาป ปุตฺต อนุวทติ ปุตฺโตป ปตร อนุวทติ
ภาตาป ภาตร อนุวทติ ภาตาป ภคินึ อนุวทติ ภคินีป
ภาตร อนุวทติ สหาโยป สหาย อนุวทติ อย อนุวาโท โน
อธิกรณ ฯ ตตฺถ กตม อธิกรณ โน อนุวาโท ฯ อาปตฺตาธิกรณ
กิจฺจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ อิท อธิกรณ โน อนุวาโท ฯ
ตตฺถ กตม อธิกรณฺเจว อนุวาโท จ ฯ อนุวาทาธิกรณ
อธิกรณฺเจว อนุวาโท จ ฯ
[๖๖๘] อาปตฺติ อาปตฺตาธิกรณ อาปตฺติ โน อธิกรณ
อธิกรณ โน อาปตฺติ อธิกรณฺเจว อาปตฺติ จ ฯ สิยา
อาปตฺติ อาปตฺตาธิกรณ สิยา อาปตฺติ โน อธิกรณ สิยา
อธิกรณ โน อาปตฺติ สิยา อธิกรณฺเจว อาปตฺติ จ ฯ
[๖๖๙] ตตฺถ กตมา ๑ อาปตฺติ อาปตฺตาธิกรณ ฯ ปฺจป
อาปตฺติกฺขนฺธา อาปตฺตาธิกรณ สตฺตป อาปตฺติกฺขนฺธา อาปตฺตาธิกรณ
อย อาปตฺติ อาปตฺตาธิกรณ ฯ ตตฺถ กตมา ๒ อาปตฺติ
โน อธิกรณ ฯ โสตาปตฺติ สมาปตฺติ อย อาปตฺติ โน
#๑-๒ ม. ยุ. กตม ฯ
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อธิกรณ ฯ ตตฺถ กตม อธิกรณ โน อาปตฺติ ฯ กิจฺจาธิกรณ
วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อิท อธิกรณ โน อาปตฺติ ฯ
ตตฺถ กตม อธิกรณฺเจว อาปตฺติ จ ฯ อาปตฺตาธิกรณ
อธิกรณฺเจว อาปตฺติ จ ฯ
[๖๗๐] กิจฺจ กิจฺจาธิกรณ กิจฺจ โน อธิกรณ อธิกรณ
โน กิจฺจ อธิกรณฺเจว กิจฺจฺจ ฯ สิยา กิจฺจ กิจฺจาธิกรณ
สิยา กิจฺจ โน อธิกรณ สิยา อธิกรณ โน กิจฺจ สิยา
อธิกรณฺเจว กิจฺจฺจ ฯ
[๖๗๑] ตตฺถ กตม กิจฺจ กิจฺจาธิกรณ ฯ ยา สงฺฆสฺส
กิจฺจยตา กรณียตา อปโลกนกมฺม ตฺติกมฺม ตฺติทุติยกมฺม
ตฺติจตุตฺถกมฺม อิท กิจฺจ กิจฺจาธิกรณ ฯ ตตฺถ กตม กิจฺจ
โน อธิกรณ ฯ อาจริยกิจฺจ อุปชฺฌายกิจฺจ สมานุปชฺฌายกิจฺจ
สมานาจริยกิจฺจ อิท กิจจฺ  โน อธิกรณ ฯ ตตฺถ กตม อธิกรณ
โน กิจฺจ ฯ วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตฺตาธิกรณ อิท
อธิกรณ โน กิจฺจ ฯ ตตฺถ กตม อธิกรณฺเจว กิจฺจฺจ ฯ
กิจฺจาธิกรณ อธิกรณฺเจว กิจฺจฺจ ฯ
[๖๗๒] วิวาทาธิกรณ กตีหิ สมเถหิ สมฺมติ ฯ วิวาทาธิกรณ
ทฺวีหิ สมเถหิ สมฺมติ สมฺมุขาวินเยน ๑ จ เยภุยฺยสิกาย จ ฯ สิยา
วิวาทาธิกรณ เอก สมถ อนาคมฺม เยภุยฺยสิก เอเกน สมเถน
สมฺเมยฺย สมฺมุขาวินเยนาติ ฯ สิยาติสฺส วจนีย ฯ ยถากถ วิย
#๑ ยุ. สมฺมุขาวินเยน จ ฯ
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อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขู ๑ วิวทนฺติ ธมฺโมติ วา อธมฺโมติ วา
วินโยติ วา อวินโยติ วา ภาสิต ลปต ตถาคเตนาติ วา
อภาสิต อลปต ตถาคเตนาติ วา อาจิณฺณ ตถาคเตนาติ วา
อนาจิณฺณ ตถาคเตนาติ วา ปฺตฺต ตถาคเตนาติ วา อปฺปฺตฺต
ตถาคเตนาติ วา อาปตฺตีติ วา อนาปตฺตีติ วา ลหุกา
อาปตฺตีติ วา ครุกา อาปตฺตีติ วา สาวเสสา อาปตฺตีติ วา
อนวเสสา อาปตฺตีติ วา ทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ วา อทุฏุลฺลา
อาปตฺตีติ วา เต เจ ภิกฺขเว ภิกฺขู สกฺโกนฺติ ต อธิกรณ
วูปสเมตุ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อธิกรณ วูปสนฺต ฯ เกน
วูปสนฺต ฯ สมฺมุขาวินเยน ฯ กิฺจ ตตฺถ สมฺมุขาวินยสฺมึ ฯ
สงฺฆสมฺมุขตา ธมฺมสมฺมุขตา วินยสมฺมุขตา ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ
กา จ ตตฺถ สงฺฆสมฺมุขตา ฯ ยาวติกา ภิกฺขู กมฺมปฺปตฺตา เต
อาคตา โหนฺติ ฉนฺทารหาน ฉนฺโท อาหโฏ โหติ สมฺมุขภี ูตา
น ปฏิกฺโกสนฺติ อย ตตฺถ สงฺฆสมฺมุขตา ฯ กา จ ตตฺถ
ธมฺมสมฺมุขตา วินยสมฺมขุ ตา ฯ เยน ธมฺเมน เยน วินเยน เยน
สตฺถุสาสเนน ต อธิกรณ วูปสมฺมติ อย ตตฺถ ธมฺมสมฺมขุ ตา
วินยสมฺมุขตา ฯ กา จ ตตฺถ ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ โย จ วิวทติ
เยน จ วิวทติ อุโภ อตฺถปจฺจตฺถิกา ๒ สมฺมุขภี ูตา โหนฺติ อย
ตตฺถ ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ เอว วูปสนฺต เจ ภิกขฺ เว อธิกรณ
#๑ ม. ยุ. ปน ภิกฺขเวติ ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. อตฺตปจฺจตฺถิกา ฯ
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การโก อุกโฺ กเฏติ อุกฺโกฏนก ปาจิตฺติย ฯ ฉนฺททายโก ขียติ
ขียนก ปาจิตฺติย ฯ
[๖๗๓] เต เจ ภิกฺขเว ภิกฺขู น สกฺโกนฺติ ต อธิกรณ
ตสฺมึ อาวาเส วูปสเมตุ เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ยสฺมึ อาวาเส
พหุตรา ๑ ภิกฺขู โส อาวาโส คนฺตพฺโพ ฯ เต เจ ภิกฺขเว
ภิกฺขู ต อาวาส คจฺฉนฺตา อนฺตรามคฺเค สกฺโกนฺติ ต อธิกรณ
วูปสเมตุ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อธิกรณ วูปสนฺต ฯ เกน วูปสนฺต
สมฺมุขาวินเยน ฯ กิฺจ ตตฺถ สมฺมขุ าวินยสฺมึ ฯ สงฺฆสมฺมุขตา
ธมฺมสมฺมุขตา วินยสมฺมุขตา ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ กา จ ตตฺถ
สงฺฆสมฺมุขตา ฯ ยาวติกา ภิกฺขู กมฺมปฺปตฺตา เต อาคตา
โหนฺติ ฉนฺทารหาน ฉนฺโท อาหโฏ โหติ สมฺมุขีภูตา น
ปฏิกฺโกสนฺติ อย ตตฺถ สงฺฆสมฺมุขตา ฯ กา จ ตตฺถ ธมฺมสมฺมุขตา
วินยสมฺมุขตา ฯ เยน ธมฺเมน เยน วินเยน เยน สตฺถุสาสเนน
ต อธิกรณ วูปสมฺมติ อย ตตฺถ ธมฺมสมฺมุขตา วินยสมฺมุขตา ฯ
กา จ ตตฺถ ปุคฺคลสมฺมขุ ตา ฯ โย จ วิวทติ เยน จ
วิวทติ อุโภ อตฺถปจฺจตฺถิตา สมฺมขุ ีภูตา โหนฺติ อย ตตฺถ
ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ เอว วูปสนฺต เจ ภิกฺขเว อธิกรณ การโก
อุกฺโกเฏติ อุกฺโกฏนก ปาจิตฺติย ฯ ฉนฺททายโก ขียติ ขียนก
ปาจิตฺติย ฯ
#๑ ม. สมฺพหุลา ฯ
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[๖๗๔] เต เจ ภิกฺขเว ภิกฺขู ต อาวาส คจฺฉนฺตา ๓ อนฺตรามคฺเค
น สกฺโกนฺติ ต อธิกรณ วูปสเมตุ เตหิ ภิกขฺ เว ภิกฺขูหิ
ต อาวาส คนฺตฺวา อาวาสิกา ภิกขฺ ู เอวมสฺสุ วจนียา อิท
โข อาวุโส อธิกรณ เอวชาต เอวสมุปฺปนฺน สาธายสฺมนฺโต ๒
อิม อธิกรณ วูปสเมนฺตุ ธมฺเมน วินเยน สตฺถุสาสเนน ยถายิท ๓
อธิกรณ สุวปู สนฺต อสฺสาติ ฯ สเจ ภิกฺขเว อาวาสิกา ภิกฺขู
วุฑฺฒตรา โหนฺติ อาคนฺตุกา ภิกฺขู นวกตรา เตหิ ภิกฺขเว
อาวาสิเกหิ ภิกฺขูหิ อาคนฺตุกา ภิกขฺ ู เอวมสฺสุ วจนียา อิงฆฺ
ตุเมฺห อายสฺมนฺโต มุหตุ ฺต เอกมนฺต โหถ ยาว มย มนฺเตมาติ ฯ
สเจ ปน ภิกฺขเว อาวาสิกา ภิกฺขู นวกตรา โหนฺติ อาคนฺตุกา
ภิกฺขู วุฑฺฒตรา เตหิ ภิกฺขเว อาวาสิเกหิ ภิกขฺ ูหิ อาคนฺตุกา
ภิกฺขู เอวมสฺสุ วจนียา เตนหิ ตุเมฺห อายสฺมนฺโต มุหุตฺต
อิเธว ตาว ๔ โหถ ยาว มย มนฺเตมาติ ฯ สเจ ๕ ภิกฺขเว
อาวาสิกาน ภิกฺขูน มนฺตยมานาน เอว โหติ น มย สกฺโกม
อิม อธิกรณ วูปสเมตุ ธมฺเมน วินเยน สตฺถุสาสเนนาติ น ต
อธิกรณ อาวาสิเกหิ ภิกฺขูหิ ๖ ปฏิจฺฉิตพฺพ ๗ ฯ สเจ ปน ภิกฺขเว
อาวาสิกาน ภิกฺขูน มนฺตยมานาน เอว โหติ สกฺโกม มย อิม ๘
อธิกรณ วูปสเมตุ ธมฺเมน วินเยน สตฺถุสาสเนนาติ เตหิ ภิกฺขเว
#๑ ม. อาคจฺฉนฺตา ฯ ๒ ม. ยุ. สาธายสฺมนฺตา ฯ ๓ ม. ยุ. ยถยิท ฯ ๔ ยุ.
#ตาวสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๕ ม. สเจ ปน ฯ ๖ ยุ. อาวาสิเกหิ ภิกฺขูหีติ ปททฺวย
#น ทิสฺสติ ฯ ๗ ม. สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ ฯ ๘ ม. อิท ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อาวาสิเกหิ ภิกฺขูหิ อาคนฺตุกา ภิกขฺ ู เอวมสฺสุ วจนียา สเจ
ตุเมฺห อายสฺมนฺโต อมฺหาก อิม อธิกรณ ยถาชาต ยถาสมุปฺปนฺน
อาโรเจสฺสถ ยถา จ มย อิม อธิกรณ วูปสเมสฺสาม ธมฺเมน
วินเยน สตฺถุสาสเนน ตถา สุวูปสนฺต ๒ ภวิสฺสติ เอว มย
อิม อธิกรณ ปฏิจฺฉิสฺสาม ๓ ฯ โน เจ ตุเมฺห อายสฺมนฺโต อมฺหาก
อิม อธิกรณ ยถาชาต ยถาสมุปฺปนฺน อาโรเจสฺสถ ยถา จ
มย อิม อธิกรณ วูปสเมสฺสาม ธมฺเมน วินเยน สตฺถุสาสเนน
ตถา น สุวปู สนฺต ภวิสฺสติ น มย อิม อธิกรณ ปฏิจฺฉิสฺสามาติ ฯ
เอว สุปริคคฺ หิต โข ภิกฺขเว กตฺวา อาวาสิเกหิ ภิกฺขูหิ ต
อธิกรณ ปฏิจฺฉิตพฺพ ๔ ฯ เตหิ ภิกฺขเว อาคนฺตุเกหิ ภิกฺขูหิ อาวาสิกา
ภิกฺขู เอวมสฺสุ วจนียา ยถาชาต ยถาสมุปฺปนฺน โข ๔ มย อิม
อธิกรณ อายสฺมนฺตาน อาโรเจสฺสาม สเจ อายสฺมนฺโต ๕ สกฺโกนฺติ
เอตฺตเกน วา เอตฺตเกน วา ๖ อนฺตเรน อิม อธิกรณ วูปสเมตุ
ธมฺเมน วินเยน สตฺถุสาสเนน ตถา สุวูปสนฺต ภวิสฺสติ เอว มย
อิม อธิกรณ อายสฺมนฺตาน นิยฺยาเทสฺสาม โน เจ อายสฺมนฺโต
สกฺโกนฺติ เอตฺตเกน วา เอตฺตเกน วา อนฺตเรน อิม อธิกรณ
วูปสเมตุ ธมฺเมน วินเยน สตฺถุสาสเนน ตถา น สุวูปสนฺต
ภวิสฺสติ น มย อิม อธิกรณ อายสฺมนฺตาน นิยฺยาเทสฺสาม
#๑ ยุ. วูปสนฺต ฯ ๒ ม. สมฺปฏิจฺฉิสฺสาม ฯ ๓ ม. สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ ฯ ๔ ม. ยุ.
#โขสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕ ม. ยุ. อายสฺมนฺตา ฯ ๖ ยุ. อาเมฑิตวจน นตฺถิ ฯ
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มยเมว อิมสฺส อธิกรณสฺส สามิโน ภวิสฺสามาติ ฯ เอว สุปริคฺคหิต
โข ภิกฺขเว กตฺวา อาคนฺตุเกหิ ภิกขฺ ูหิ ต อธิกรณ อาวาสิกาน
ภิกฺขูน นิยฺยาเทตพฺพ ฯ เต เจ ภิกขฺ เว ภิกฺขู สกฺโกนฺติ ต
อธิกรณ วูปสเมตุ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อธิกรณ สุวูปสนฺต ฯ
เกน วูปสนฺต ฯ สมฺมุขาวินเยน ฯ กิฺจ ตตฺถ สมฺมุขาวินยสฺมึ ฯ
สงฺฆสมฺมุขตา ธมฺมสมฺมุขตา วินยสมฺมุขตา ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯเปฯ
เอว วูปสนฺต เจ ภิกฺขเว อธิกรณ การโก อุกฺโกเฏติ อุกฺโกฏนก
ปาจิตฺติย ฯ ฉนฺททายโก ขียติ ขียนก ปาจิตฺติย ฯ
[๖๗๕] เตหิ เจ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ตสฺมึ อธิกรเณ วินิจฺฉิยมาเน
อนนฺตานิ ๑ เจว ภสฺสานิ ชายนฺติ น เจตสฺส ๒ ภาสิตสฺส อตฺโถ
วิฺายติ อนุชานามิ ภิกฺขเว เอวรูป อธิกรณ อุพฺพาหิกาย
วูปสเมตุ ฯ ทสหงฺเคหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อุพฺพาหิกาย
สมฺมนฺนิตพฺโพ สีลวา โหติ ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ
อาจารโคจรสมฺปนฺโน ๓ อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ
สิกฺขาปเทสุ พหุสฺสุโต โหติ สุตธโร สุตสนฺนจิ ฺจโย เย เต
ธมฺมา อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา ปริโยสานกลฺยาณา สาตฺถ
สพฺยฺชน ๔ เกวลปริปณ
ุ ฺณ ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส ๕
ธมฺมา พหุสสฺ ุตา โหนฺติ ธตา ๖ วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา
#๑ ยุ. อนคฺคานิ ฯ ๒ ม. ยุ. น เจกสฺส ฯ ๓ ยุ. อาจารสมฺปนฺโน ฯ ๔ ยุ. สาตฺถา
#สพฺยฺชนา ฯ ๕ ม. ยุ. ตถารูปสฺส ฯ ๖ ม. ธาตา ฯ
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ทิฏิยา สุปปฺ ฏิวิทฺธา อุภยานิ โข ปนสฺส ปาติโมกฺขานิ วิตฺถาเรน
สฺวาคตานิ โหนฺติ สุวิภตฺตานิ สุปฺปวตฺตีนิ สุวินิจฺฉิตานิ สุตฺตโส ๑
อนุพฺยฺชนโส วินเย โข ปน ิโต ๒ โหติ อสหิโร ปฏิพโล
โหติ อุโภ อตฺถปจฺจตฺถิเก สฺาเปตุ นิชฺฌาเปตุ เปกฺเขตุ
ปสฺสิตุ ๓ ปสาเทตุ อธิกรณสมุปฺปาท วูปสเมตุ กุสโล ๔ โหติ
อธิกรณ ชานาติ อธิกรณสมุทย ชานาติ อธิกรณนิโรธ ชานาติ
อธิกรณนิโรธคามินิปฏิปท ชานาติ อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมหิ
ทสหงฺเคหิ สมนฺนาคต ภิกฺขุ อุพฺพาหิกาย สมฺมนฺนิตุ ฯ
[๖๗๖] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ ปม ภิกขฺ ุ
ยาจิตพฺโพ ยาจิตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อมฺหาก อิมสฺมึ อธิกรเณ
วินิจฺฉิยมาเน อนนฺตานิ เจว ภสฺสานิ ชายนฺติ น เจตสฺส
ภาสิตสฺส อตฺโถ วิฺายติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามฺจ อิตฺถนฺนามฺจ ภิกฺขุ สมฺมนฺเนยฺย อุพฺพาหิกาย อิม
อธิกรณ วูปสเมตุ ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อมฺหาก อิมสฺมึ อธิกรเณ วินิจฺฉิยมาเน อนนฺตานิ เจว ภสฺสานิ
ชายนฺติ น เจตสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ วิฺายติ ฯ สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามฺจ อิตฺถนฺนามฺจ ภิกฺขุ สมฺมนฺนติ อุพฺพาหิกาย อิม
#๑ ยุ. สุตฺตโต ฯ ๒ ม. ยุ. เฉโก ฯ ๓ ทสฺเสตุ ฯ
#๔ ม. ยุ. อธิกรณสมุปฺปาทวูปสมนกุสโล ฯ
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อธิกรณ วูปสเมตุ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส จ
อิตฺถนฺนามสฺส จ ภิกฺขุโน สมฺมติ อุพฺพาหิกาย อิม อธิกรณ
วูปสเมตุ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
สมฺมโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม จ อิตถฺ นฺนาโม จ ภิกฺขุ อุพฺพาหิกาย
อิม อธิกรณ วูปสเมตุ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ
เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๖๗๗] เต เจ ภิกฺขเว ภิกฺขู สกฺโกนฺติ ต อธิกรณ อุพฺพาหิกาย
วูปสเมตุ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อธิกรณ วูปสนฺต ฯ เกน
วูปสนฺต ฯ สมฺมุขาวินเยน ฯ กิฺจ ตตฺถ สมฺมุขาวินยสฺมึ ฯ
ธมฺมสมฺมุขตา วินยสมฺมขุ ตา ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯเปฯ เอว วูปสนฺต
เจ ภิกฺขเว อธิกรณ การโก อุกฺโกเฏติ อุกฺโกฏนก ปาจิตฺติย ฯ
[๖๗๘] เตหิ เจ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ตสฺมึ อธิกรเณ วินิจฺฉิยมาเน
ตตฺรสฺส ๑ ภิกฺขุ ธมฺมกถิโก ตสฺส เนว สุตฺต อาคต โหติ
โน สุตฺตวิภงฺโค โส อตฺถ อสลฺลกฺเขนฺโต พฺยฺชนจฺฉายาย
อตฺถ ปฏิพาหติ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน เต ภิกฺขู
าเปตพฺพา สุณนฺตุ เม อายสฺมนฺตา อย อิตถฺ นฺนาโม ภิกฺขุ
ธมฺมกถิโก อิมสฺส เนว สุตฺต อาคต โหติ ๒ โน สุตฺตวิภงฺโค
โส อตฺถ อสลฺลกฺเขนฺโต พฺยฺชนจฺฉายาย อตฺถ ปฏิพาหติ ฯ
ยทายสฺมนฺตาน ปตฺตกลฺล อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ วุฏ าเปตฺวา อวเสสา
#๑ ม. ตตฺราสฺส ฯ ๒ ยุ. โหตีติ น ปฺายติ ฯ
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อิม อธิกรณ วูปสเมยฺยามาติ ฯ เต เจ ภิกฺขเว ภิกฺขู ต ภิกฺขุ
วุฏาเปตฺวา สกฺโกนฺติ ต อธิกรณ วูปสเมตุ อิท วุจฺจติ
ภิกฺขเว อธิกรณ วูปสนฺต ฯ เกน วูปสนฺต ฯ สมฺมุขาวินเยน ฯ
กิฺจ ตตฺถ สมฺมุขาวินยสฺมึ ฯ ธมฺมสมฺมุขตา วินยสมฺมุขตา
ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯเปฯ เอว วูปสนฺต เจ ภิกขฺ เว อธิกรณ
การโก อุกโฺ กเฏติ อุกฺโกฏนก ปาจิตฺติย ฯ
[๖๗๙] เตหิ เจ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ตสฺมึ อธิกรเณ วินิจฺฉิยมาเน
ตตฺรสฺส ภิกขฺ ุ ธมฺมกถิโก ตสฺส สุตฺต หิ โข อาคต โหติ โน
สุตฺตวิภงฺโค โส อตฺถ อสลฺลกฺเขนฺโต พฺยฺชนจฺฉายาย อตฺถ ปฏิพาหติ
พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน เต ภิกขฺ ู าเปตพฺพา สุณนฺตุ เม
อายสฺมนฺตา อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ธมฺมกถิโก อิมสฺส สุตฺต หิ โข
อาคต โหติ โน สุตฺตวิภงฺโค โส อตฺถ อสลฺลกฺเขนฺโต พฺยฺชนจฺฉายาย
อตฺถ ปฏิพาหติ ฯ ยทายสฺมนฺตาน ปตฺตกลฺล อิตฺถนฺนาม
ภิกฺขุ วุฏาเปตฺวา อวเสสา อิม อธิกรณ วูปสเมยฺยามาติ ฯ
เต เจ ภิกฺขเว ภิกฺขู ต ภิกฺขุ วุฏาเปตฺวา สกฺโกนฺติ ต
อธิกรณ วูปสเมตุ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อธิกรณ วูปสนฺต ฯ เกน
วูปสนฺต ฯ สมฺมุขาวินเยน ฯ กิฺจ ตตฺถ สมฺมุขาวินยสฺมึ ฯ
ธมฺมสมฺมุขตา วินยสมฺมขุ ตา ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯเปฯ เอว วูปสนฺต
เจ ภิกฺขเว อธิกรณ การโก อุกโฺ กเฏติ อุกฺโกฏนก ปาจิตฺติย ฯ
[๖๘๐] เต เจ ภิกฺขเว ภิกฺขู น สกฺโกนฺติ ต อธิกรณ
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อุพฺพาหิกาย วูปสเมตุ เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ต อธิกรณ สงฺฆสฺส
นิยฺยาเทตพฺพ น มย ภนฺเต สกฺโกม อิม อธิกรณ อุพฺพาหิกาย
วูปสเมตุ สงฺโฆ ว อิม อธิกรณ วูปสเมตูติ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว เอวรูป อธิกรณ เยภุยฺยสิกาย วุปสเมตุ ฯ ปฺจหงฺเคหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ สลากคาหาปโก สมฺมนฺนิตพฺโพ โย น
ฉนฺทาคตึ คจฺเฉยฺย น โทสาคตึ คจฺเฉยฺย น โมหาคตึ
คจฺเฉยฺย น ภยาคตึ คจฺเฉยฺย คหิตาคหิตฺจ ชาเนยฺย ฯเปฯ
สมฺมโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สลากคาหาปโก ขมติ
สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ เตน
สลากคาหาปเกน ภิกฺขุนา สลากา คาหาเปตพฺพา ๑ ฯ ยถา พหุตรา
ภิกฺขู ธมฺมวาทิโน วเทนฺติ ตถา ต อธิกรณ วูปสเมตพฺพ
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อธิกรณ วูปสนฺต ฯ เกน วูปสนฺต ฯ
สมฺมุขาวินเยน จ เยภุยฺยสิกาย จ ฯ กิฺจ ตตฺถ สมฺมุขาวินยสฺมึ ฯ
สงฺฆสมฺมุขตา ธมฺมสมฺมุขตา วินยสมฺมุขตา ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ
กา จ ตตฺถ สงฺฆสมฺมุขตา ฯ ยาวติกา ภิกฺขู กมฺมปฺปตฺตา
เต อาคตา โหนฺติ ฉนฺทารหาน ฉนฺโท อาหโฏ โหติ สมฺมุขีภูตา
น ปฏิกฺโกสนฺติ อย ตตฺถ สงฺฆสมฺมุขตา ฯ กา จ ตตฺถ
ธมฺมสมฺมุขตา วินยสมฺมขุ ตา ฯ เยน ธมฺเมน เยน วินเยน เยน
สตฺถุสาสเนน ต อธิกรณ วูปสมฺมติ อย ตตฺถ ธมฺมสมฺมขุ ตา
#๑ ม. ยุ. คาเหตพฺพา ฯ
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วินยสมฺมุขตา ฯ กา จ ตตฺถ ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ โย จ วิวทติ
เยน จ วิวทติ อุโภ อตฺถปจฺจตฺถิกา สมฺมุขีภูตา โหนฺติ อย
ตตฺถ ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ กา จ ตตฺถ เยภุยฺยสิกาย ฯ ยา
เยภุยฺยสิกาย กมฺมสฺส กิริยา กรณ อุปคมน อชฺฌุปคมน อธิวาสนา
อปฺปฏิกฺโกสนา อย ตตฺถ เยภุยฺยสิกาย ฯ เอว วูปสนฺต เจ
ภิกฺขเว อธิกรณ การโก อุกฺโกเฏติ อุกโฺ กฏนก ปาจิตฺติย ฯ
ฉนฺททายโก ขียติ ขียนก ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๖๘๑] เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิยา เอวชาต เอวสมุปฺปนฺน
อธิกรณ โหติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู อสนฺตุฏา สาวตฺถิยา สงฺฆสฺส
อธิกรณวูปสมเนน อสฺโสสุ โข อมุกสฺมึ กิร อาวาเส สมฺพหุลา
เถรา วิหรนฺติ พหุสฺสุตา อาคตาคมา ธมฺมธรา วินยธรา มาติกาธรา
ปณฺฑิตา วิยตฺตา เมธาวิโน ลชฺชิโน กุกฺกุจฺจกา สิกฺขากามา
เต เจ เถรา อิม อธิกรณ วูปสเมยฺยุ ธมฺเมน วินเยน
สตฺถุสาสเนน เอวมิท อธิกรณ สุวปู สนฺต อสฺสาติ ฯ อถโข เต
ภิกฺขู ต อาวาส คนฺตฺวา เต เถเร เอตทโวจุ อิท ภนฺเต
อธิกรณ เอวชาต เอวสมุปฺปนฺน สาธุ ภนฺเต เถรา อิม
อธิกรณ วูปสเมนฺตุ ธมฺเมน วินเยน สตฺถุสาสเนน ยถายิท
อธิกรณ สุวปู สนฺต อสฺสาติ ฯ อถโข เต เถรา ยถา สาวตฺถยิ า
สงฺเฆน อธิกรณ วูปสมิต ยถาสุวูปสนฺต ๑ ตถา ต อธิกรณ
#๑ ม. ยุ. ตถาวูปสนฺตนฺติ ฯ
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วูปสเมสุ ฯ อถโข เต ภิกฺขู อสนฺตุฏา สาวตฺถิยา สงฺฆสฺส
อธิกรณวูปสมเนน อสนฺตุฏา สมฺพหุลาน เถราน อธิกรณวูปสมเนน
อสฺโสสุ โข อมุกสฺมึ กิร อาวาเส ตโย เถรา
วิหรนฺติ ฯเปฯ เทฺว เถรา วิหรนฺติ ฯเปฯ เอโก เถโร วิหรติ
พหุสฺสุโต อาคตาคโม ธมฺมธโร วินยธโร มาติกาธโร ปณฺฑิโต
วิยตฺโต เมธาวี ลชฺชี กุกฺกุจฺจโก สิกฺขากาโม โส เจ เถโร
อิม อธิกรณ วูปสเมยฺย ธมฺเมน วินเยน สตฺถุสาสเนน เอวมิท
อธิกรณ สุวปู สนฺต อสฺสาติ ฯ อถโข เต ภิกขฺ ู ต อาวาส
คนฺตฺวา ต เถร เอตทโวจุ อิท ภนฺเต อธิกรณ เอวชาต
เอวสมุปฺปนฺน สาธุ ภนฺเต เถโร อิม อธิกรณ วูปสเมตุ
ธมฺเมน วินเยน สตฺถุสาสเนน ยถายิท อธิกรณ สุวูปสนฺต
อสฺสาติ ฯ อถโข โส เถโร ยถา สาวตฺถิยา สงฺเฆน อธิกรณ
วูปสมิต ยถา สมฺพหุเลหิ เถเรหิ อธิกรณ วูปสมิต ยถา
ตีหิ เถเรหิ อธิกรณ วูปสมิต ยถา ทฺวีหิ เถเรหิ อธิกรณ
วูปสมิต ยถาสุวูปสนฺต ยถา ต อธิกรณ วูปสเมสิ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู อสนฺตฏุ า สาวตฺถิยา สงฺฆสฺส อธิกรณวูปสมเนน
อสนฺตุฏา สมฺพหุลาน เถราน อธิกรณวูปสมเนน อสนฺตุฏา
ติณฺณ เถราน อธิกรณวูปสมเนน อสนฺตุฏา ทฺวินฺน เถราน
อธิกรณวูปสมเนน อสนฺตุฏา เอกสฺส เถรสฺส อธิกรณวูปสมเนน
เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต เอตมตฺถ
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อาโรเจสุ ฯ นีหตเมต ภิกฺขเว อธิกรณ สนฺต วูปสนฺต สุวูปสนฺต ๑ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว เตส ภิกฺขูน สฺตฺติยา ตโย สลากคาเห
คูฬฺหก สกณฺณชปฺปก วิวฏก ฯ กถฺจ ภิกขฺ เว คูฬฺหโก
สลากคาโห โหติ ฯ เตน สลากคาหาปเกน ภิกฺขุนา สลากาโย
วณฺณาวณฺณาโย กตฺวา เอเกโก ๒ ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา เอวมสฺส
วจนีโย อย เอววาทิสฺส สลากา อย เอววาทิสฺส สลากา
ย อิจฺฉสิ ต คณฺหาหีติ ฯ คหิเต วตฺตพฺโพ มา จ กสฺสจิ
ทสฺเสหีติ ฯ สเจ ชานาติ อธมฺมวาที พหุตราติ ทุคฺคโหติ
ปจฺจุกฺกฑฺฒิตพฺพ ฯ สเจ ชานาติ ธมฺมวาที พหุตราติ สุคฺคโหติ
สาเวตพฺพ ฯ เอว โข ภิกฺขเว คูฬหฺ โก สลากคาโห โหติ ฯ
กถฺจ ภิกขฺ เว สกณฺณชปฺปโก สลากคาโห โหติ ฯ เตน
สลากคาหาปเกน ภิกฺขนุ า เอกเมกสฺส ภิกฺขโุ น อุปกณฺณเก
อาโรเจตพฺพ อย เอววาทิสฺส สลากา อย เอววาทิสฺส สลากา
ย อิจฺฉสิ ต คณฺหาหีติ ฯ คหิเต วตฺตพฺโพ มา จ กสฺสจิ
อาโรเจหีติ ฯ สเจ ชานาติ อธมฺมวาที พหุตราติ ทุคฺคโหติ
ปจฺจุกฺกฑฺฒิตพฺพ ฯ สเจ ชานาติ ธมฺมวาที พหุตราติ สุคฺคโหติ
สาเวตพฺพ ฯ เอว โข ภิกฺขเว สกณฺณชปฺปโก สลากคาโห
โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว วิวฏโก สลากคาโห โหติ ฯ สเจ
ชานาติ ธมฺมวาที พหุตราติ วิสฺสฏเเนว วิวเฏน สลากคาเหน
#๑ ม. ยุ. สุวปู สนฺตนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. เอกเมโก ฯ
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คาเหตพฺพา ๑ เอว โข ภิกฺขเว วิวฏโก สลากคาโห โหติ
อิเม โข ภิกฺขเว ตโย สลากคาหาติ ฯ
[๖๘๒] อนุวาทาธิกรณ กตีหิ สมเถหิ สมฺมติ ฯ อนุวาทาธิกรณ
จตูหิ สมเถหิ สมฺมติ สมฺมุขาวินเยน จ สติวินเยน จ อมูฬฺหวินเยน
จ ตสฺสปาปยสิกาย จ ฯ
[๖๘๓] สิยา อนุวาทาธิกรณ เทฺว สมเถ อนาคมฺม อมูฬฺหวินยฺจ
ตสฺสปาปยสิกฺจ ทฺวีหิ สมเถหิ สมฺเมยฺย สมฺมุขาวินเยน
จ สติวินเยน จาติ ฯ สิยาติสฺส วจนีย ฯ ยถา กถ วิย ฯ
อิธ ปน ภิกขฺ เว ๒ ภิกฺขู ภิกฺขุ อมูลกิ าย สีลวิปตฺติยา อนุทฺธเสนฺติ ฯ
ตสฺส โข ต ภิกฺขเว ภิกฺขุโน สติเวปุลฺลปฺปตฺตสฺส สติวนิ โย
ทาตพฺโพ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺโพ ฯ เตน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ฯเปฯ
เอวมสฺส วจนีโย ม ภนฺเต ภิกฺขู อมูลิกาย สีลวิปตฺติยา
อนุทฺธเสนฺติ โสห ภนฺเต สติเวปุลฺลปฺปตฺโต สงฺฆ สติวินย
ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺโพ ตติยมฺป ยาจิตพฺโพ ฯ
[๖๘๔] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ภิกฺขู อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ อมูลิกาย
สีลวิปตฺติยา อนุทฺธเสนฺติ ฯ โส สติเวปุลฺลปฺปตฺโต สงฺฆ สติวินย
ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน
#๑ ม. ยุ. วิสตฺเถเนว วิวเฏน คาเหตพฺโพ ฯ ๒ ม. ยุ. ภิกฺขเวติ นตฺถิ ฯ
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สติเวปุลฺลปฺปตฺตสฺส สติวินย ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ ภิกฺขู อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ อมูลกิ าย สีลวิปตฺติยา
อนุทฺธเสนฺติ ฯ โส สติเวปุลฺลปฺปตฺโต สงฺฆ สติวินย ยาจติ ฯ
สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน สติเวปุลฺลปฺปตฺตสฺส สติวินย เทติ ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน สติเวปุลฺลปฺปตฺตสฺส
สติวินยสฺส ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ
ทินฺโน สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน สติเวปุลฺลปฺปตฺตสฺส สติวินโย
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ อิท
วุจฺจติ ภิกฺขเว อธิกรณ วูปสนฺต ฯ เกน วูปสนฺต ฯ สมฺมุขาวินเยน
จ สติวินเยน จ ฯ กิฺจ ตตฺถ สมฺมุขาวินยสฺมึ ฯ สงฺฆสมฺมุขตา
ธมฺมสมฺมุขตา วินยสมฺมขุ ตา ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯเปฯ กา จ ตตฺถ
ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ โย จ อนุวทติ ยฺจ อนุวทติ อุโภ
สมฺมุขีภูตา โหนฺติ อย ตตฺถ ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ กิฺจ ตตฺถ
สติวินยสฺมึ ฯ ยา สติวินยสฺส กมฺมสฺส กิริยา กรณ อุปคมน
อชฺฌุปคมน อธิวาสนา อปฺปฏิกฺโกสนา อิท ตตฺถ สติวินยสฺมึ ฯ
เอว วูปสนฺต เจ ภิกฺขเว อธิกรณ การโก อุกฺโกเฏติ อุกฺโกฏนก
ปาจิตฺติย ฯ ฉนฺททายโก ขียติ ขียนก ปาจิตฺติย ฯ
[๖๘๕] สิยา อนุวาทาธิกรณ เทฺว สมเถ อนาคมฺม สติวินยฺจ
ตสฺสปาปยสิกฺจ ทฺวีหิ สมเถหิ สมฺเมยฺย สมฺมุขาวินเยน จ
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อมูฬฺหวินเยน จาติ ฯ สิยาติสฺส วจนีย ฯ ยถา กถ วิย ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุมฺมตฺตโก โหติ จิตฺตวิปริยาสกโต เตน
อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ
โหติ ภาสิตปริกฺกนฺต ฯ ต ภิกฺขู อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน
อชฺฌาจิณฺเณน อาปตฺติยา โจเทนฺติ สรตายสฺมา เอวรูป อาปตฺตึ
อาปชฺชิตาติ ฯ โส เอว วเทติ อห โข อาวุโส อุมฺมตฺตโก
อโหสึ จิตฺตวิปริยาสกโต เตน เม อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน
พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกฺกนฺต นาหนฺต สรามิ
มูเฬฺหน เม เอต กตนฺติ ฯ เอวป น วุจฺจมานา โจเทนฺเตว
สรตายสฺมา เอวรูป อาปตฺตึ อาปชฺชิตาติ ฯ ตสฺส โข ภิกขฺ เว
ภิกฺขุโน อมูฬฺหสฺส อมูฬฺหวินโย ทาตพฺโพ ฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว ทาตพฺโพ ฯ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ฯเปฯ เอวมสฺส วจนีโย อห
ภนฺเต อุมฺมตฺตโก อโหสึ จิตฺตวิปริยาสกโต เตน เม อุมฺมตฺตเกน
จิตฺตวิปริยาสกเตน พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกฺกนฺต
ม ภิกฺขู อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน อชฺฌาจิณฺเณน อาปตฺติยา
โจเทนฺติ สรตายสฺมา เอวรูป อาปตฺตึ อาปชฺชติ าติ ตฺยาห เอว
วทามิ อห โข อาวุโส อุมฺมตฺตโก อโหสึ จิตฺตวิปริยาสกโต
เตน เม อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน พหุ อสฺสามณก
อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกกฺ นฺต นาหนฺต สรามิ มุเฬฺหน เม เอต
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กตนฺติ ฯ เอวป ม วุจฺจมานา โจเทนฺเตว สรตายสฺมา เอวรูป
อาปตฺตึ อาปชฺชิตาติ ฯ โสห ภนฺเต อมูโฬฺห สงฺฆ อมูฬฺหวินย
ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺโพ ตติยมฺป ยาจิตพฺโพ ฯ
[๖๘๖] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ อุมฺมตฺตโก อโหสิ
จิตฺตวิปริยาสกโต เตน อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน พหุ
อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกฺกนฺต ฯ ต ภิกฺขู อุมฺมตฺตเกน
จิตฺตวิปริยาสกเตน อชฺฌาจิณฺเณน อาปตฺติยา โจเทนฺติ สรตายสฺมา
เอวรูป อาปตฺตึ อาปชฺชิตาติ ฯ โส เอว วเทติ อห
โข อาวุโส อุมฺมตฺตโก อโหสึ จิตฺตวิปริยาสกโต เตน เม
อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ
ภาสิตปริกฺกนฺต นาหนฺต สรามิ มูเฬฺหน เม เอต กตนฺติ ฯ
เอวป น วุจฺจมานา โจเทนฺเตว สรตายสฺมา เอวรูป อาปตฺตึ
อาปชฺชิตาติ ฯ โส อมูโฬฺห สงฺฆ อมูฬฺหวินย ยาจติ ฯ ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน อมูฬฺหสฺส
อมูฬฺหวินย ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ อุมฺมตฺตโก อโหสิ จิตฺตวิปริยาสกโต
เตน อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ
ภาสิตปริกฺกนฺต ฯ ต ภิกฺขู อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน
อชฺฌาจิณฺเณน อาปตฺติยา โจเทนฺติ สรตายสฺมา เอวรูป อาปตฺตึ
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อาปชฺชิตาติ ฯ โส เอว วเทติ อห โข อาวุโส อุมฺมตฺตโก
อโหสึ จิตฺตวิปริยาสกโต เตน เม อุมฺมตฺตเกน จิตฺตวิปริยาสกเตน
พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกกฺ นฺต นาหนฺต
สรามิ มูเฬฺหน เม เอต กตนฺติ ฯ เอวป น วุจฺจมานา
โจเทนฺเตว สรตายสฺมา เอวรูป อาปตฺตึ อาปชฺชิตาติ ฯ โส
อมูโฬฺห สงฺฆ อมูฬฺหวินย ยาจติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน
อมูฬฺหสฺส อมูฬฺหวินย เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน อมูฬฺหสฺส อมูฬฺหวินยสฺส ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ทินฺโน สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน อมูฬฺหสฺส อมูฬฺหวินโย ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา
ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อธิกรณ
วูปสนฺต ฯ เกน วูปสนฺต ฯ สมฺมขุ าวินเยน จ อมูฬฺหวินเยน
จ ฯ กิฺจ ตตฺถ สมฺมขุ าวินยสฺมึ ฯ สงฺฆสมฺมุขตา ธมฺมสมฺมุขตา
วินยสมฺมุขตา ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯเปฯ กิฺจ ตตฺถ อมูฬฺหวินยสฺมึ ฯ
ยา อมูฬฺหวินยสฺส กมฺมสฺส กิริยา กรณ อุปคมน อชฺฌุปคมน
อธิวาสนา อปฺปฏิกฺโกสนา อิท ตตฺถ อมูฬฺหวินยสฺมึ ฯ เอว
วูปสนฺต เจ ภิกฺขเว อธิกรณ การโก อุกโฺ กเฏติ อุกโฺ กฏนก
ปาจิตฺติย ฯ ฉนฺททายโก ขียติ ขียนก ปาจิตฺติย ฯ
[๖๘๗] สิยา อนุวาทาธิกรณ เทฺว สมเถ อนาคมฺม สติวินยฺจ
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อมูฬฺหวินยฺจ ทฺวีหิ สมเถหิ สมฺเมยฺย สมฺมุขาวินเยน จ
ตสฺสปาปยสิกาย จาติ ฯ สิยาติสฺส วจนีย ฯ ยถา กถ วิย ฯ อิธ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ภิกฺขุ สงฺฆมชฺเฌ ครุกาย อาปตฺติยา โจเทติ
สรตายสฺมา เอวรูป ครุก อาปตฺตึ อาปชฺชิตา ปาราชิก วา
ปาราชิกสามนฺต วาติ ฯ โส เอว วเทติ น โข อห อาวุโส
สรามิ เอวรูป ครุก อาปตฺตึ อาปชฺชติ า ปาราชิก วา ปาราชิกสามนฺต
วาติ ฯ ตเมน โส นิเวเนฺต ๑ อติเวเติ อิงฺฆายสฺมา
สาธุกเมว ชานาหิ ยทิ สรสิ เอวรูป ครุก อาปตฺตึ อาปชฺชติ า
ปาราชิก วา ปาราชิกสามนฺต วาติ ฯ โส เอว วเทติ น โข
อห อาวุโส สรามิ เอวรูป ครุก อาปตฺตึ อาปชฺชิตา ปาราชิก
วา ปาราชิกสามนฺต วา สรามิ จ โข อห อาวุโส เอวรูป
อปฺปมตฺตกป อาปตฺตึ อาปชฺชิตาติ ฯ ตเมน โส นิเวเนฺต อติเวเติ
อิงฺฆายสฺมา สาธุกเมว ชานาหิ ยทิ สรสิ เอวรูป ครุก อาปตฺตึ
อาปชฺชิตา ปาราชิก วา ปาราชิกสามนฺต วาติ ฯ โส เอว
วเทติ อิม หิ นามาห อาวุโส อปฺปมตฺตกป ๒ อาปตฺตึ อาปชฺชิตา ๓
อปุฏโ ปฏิชานิสฺสามิ กึ ปนาห เอวรูป ครุก อาปตฺตึ อาปชฺชิตา
ปาราชิก วา ปาราชิกสามนฺต วา ปุฏโ น ปฏิชานิสฺสามีติ ฯ
โส เอว วเทติ อิม หิ นาม ตฺว อาวุโส อปฺปมตฺตกป
อาปตฺตึ อาปชฺชิตา อปุฏโ น ปฏิชานิสฺสสิ กึ ปน ตฺว
#๑ ม. ยุ. นิพเฺ พเนฺต ฯ ๒ ม. ยุ. อปฺปมตฺตก ฯ ๓ ม. ยุ. อาปชฺชิตฺวา ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๑) - หนาที่ 367

เอวรูป ครุก อาปตฺตึ อาปชฺชิตา ปาราชิก วา ปาราชิกสามนฺต
วา อปุฏโ  ปฏิชานิสฺสสิ อิงฺฆายสฺมา สาธุกเมว ชานาหิ ยทิ
สรสิ เอวรูป ครุก อาปตฺตึ อาปชฺชิตา ปาราชิก วา ปาราชิกสามนฺต
วาติ ฯ โส เอว วเทติ ๑ สรามิ โข อห อาวุโส เอวรูป
ครุก อาปตฺตึ อาปชฺชิตา ปาราชิก วา ปาราชิกสามนฺต วา ทวา
เม เอต วุตฺต รวา เม เอต วุตฺต นาหนฺต สรามิ เอวรูป
ครุก อาปตฺตึ อาปชฺชิตา ปาราชิก วา ปาราชิกสามนฺต วาติ ฯ
ตสฺส เขฺวต ๒ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ตสฺสปาปยสิกากมฺม กาตพฺพ ฯ
[๖๘๘] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว กาตพฺพ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา
ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สงฺฆมชฺเฌ ครุกาย อาปตฺติยา อนุยฺุชิยมาโน
อวชานิตฺวา ปฏิชานาติ ปฏิชานิตฺวา อวชานาติ อฺเน อฺ
ปฏิจรติ สมฺปชานมุสา ภาสติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตสฺสปาปยสิกากมฺม กเรยฺย ฯ
เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม
ภิกฺขุ สงฺฆมชฺเฌ ครุกาย อาปตฺติยา อนุยฺุชิยมาโน อวชานิตฺวา
ปฏิชานาติ ปฏิชานิตฺวา อวชานาติ อฺเน อฺ ปฏิจรติ
สมฺปชานมุสา ภาสติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตสฺส#๑ ม. วเทสิ ฯ ๒ ม. โข ต ฯ ยุ. โข ฯ
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ปาปยสิกากมฺม กโรติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน
ตสฺสปาปยสิกากมฺมสฺส กรณ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส
ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ
วทามิ ฯเปฯ กต สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตสฺสปาปยสิกากมฺม
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ อิท
วุจฺจติ ภิกฺขเว อธิกรณ วูปสนฺต ฯ เกน วูปสนฺต ฯ สมฺมุขาวินเยน
จ ตสฺสปาปยสิกาย จ ฯ กิฺจ ตตฺถ สมฺมุขาวินยสฺมึ ฯ สงฺฆสมฺมุขตา
ธมฺมสมฺมุขตา วินยสมฺมขุ ตา ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯเปฯ กา จ ตตฺถ
ตสฺสปาปยสิกาย ฯ ยา ตสฺสปาปยสิกาย กมฺมสฺส กิริยา กรณ
อุปคมน อชฺฌุปคมน อธิวาสนา อปฺปฏิกฺโกสนา อย ตตฺถ ตสฺสปาปยสิกาย ฯ
เอว วูปสนฺต เจ ภิกขฺ เว อธิกรณ การโก อุกฺโกเฏติ
อุกฺโกฏนก ปาจิตฺติย ฯ ฉนฺททายโก ขียติ ขียนก ปาจิตฺติย ฯ
[๖๘๙] อาปตฺตาธิกรณ กตีหิ สมเถหิ สมฺมติ ฯ อาปตฺตาธิกรณ
ตีหิ สมเถหิ สมฺมติ สมฺมุขาวินเยน จ ปฏิฺาตกรเณน จ
ติณวตฺถารเกน จ ฯ
[๖๙๐] สิยา อาปตฺตาธิกรณ เอก สมถ อนาคมฺม ติณวตฺถารก
ทฺวีหิ สมเถหิ สมฺเมยฺย สมฺมุขาวินเยน จ ปฏิฺาตกรเณน จาติ ฯ
สิยาติสฺส วจนีย ฯ ยถา กถ วิย ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ลหุก อาปตฺตึ อาปนฺโน โหติ ฯ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา เอก
ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา เอก อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกกฺ ุฏิก ๑ นิสที ิตฺวา
#๑ ม. กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก ฯ
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อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห อาวุโส อิตฺถนฺนาม
อาปตฺตึ อาปนฺโน ต ปฏิเทเสมีติ ฯ เตน วตฺตพฺโพ ปสฺสสีติ ฯ
อาม ปสฺสามีติ ฯ อายตึ สวเรยฺยาสีติ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว
อธิกรณ วูปสนฺต ฯ เกน วูปสนฺต ฯ สมฺมขุ าวินเยน จ
ปฏิฺาตกรเณน จ ฯ กิฺจ ตตฺถ สมฺมุขาวินยสฺมึ ฯ ธมฺมสมฺมุขตา
วินยสมฺมุขตา ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯเปฯ กา จ ตตฺถ ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ
โย จ เทเสติ ยสฺส จ เทเสติ อุโภ สมฺมุขีภูตา โหนฺติ
อย ตตฺถ ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ กิฺจ ตตฺถ ปฏิฺาตกรณสฺมึ ฯ
ยา ปฏิฺาตกรณสฺส กมฺมสฺส กิรยิ า กรณ อุปคมน อชฺฌุปคมน
อธิวาสนา อปฺปฏิกฺโกสนา อิท ตตฺถ ปฏิฺาตกรณสฺมึ ฯ เอว
วูปสนฺต เจ ภิกฺขเว อธิกรณ ปฏิคคฺ าหโก อุกฺโกเฏติ อุกฺโกฏนก
ปาจิตฺติย ฯ เอวฺเจ ต ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ
เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา สมฺพหุเล ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา เอกส
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกกฺ ุฏิก
นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺสุ วจนียา อห ภนฺเต
อิตฺถนฺนาม อาปตฺตึ อาปนฺโน ต ปฏิเทเสมีติ ฯ พฺยตฺเตน
ภิกฺขุนา ปฏิพเลน เต ภิกฺขู าเปตพฺพา สุณนฺตุ เม อายสฺมนฺตา
อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ อาปตฺตึ สรติ วิวรติ อุตฺตานีกโรติ
เทเสติ ฯ ยทายสฺมนฺตาน ปตฺตกลฺล อห อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺตึ ปฏิคฺคเณฺหยฺยนฺติ ฯ เตน วตฺตพฺโพ ปสฺสสีติ ฯ
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อาม ปสฺสามีติ ฯ อายตึ สวเรยฺยาสีติ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว
อธิกรณ วูปสนฺต ฯ เกน วูปสนฺต ฯ สมฺมขุ าวินเยน จ
ปฏิฺาตกรเณน จ ฯ กิฺจ ตตฺถ สมฺมุขาวินยสฺมึ ฯ ธมฺมสมฺมุขตา
วินยสมฺมุขตา ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯเปฯ กา จ ตตฺถ ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ
โย จ เทเสติ ยสฺส จ เทเสติ อุโภ สมฺมุขีภูตา โหนฺติ
อย ตตฺถ ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ กิฺจ ตตฺถ ปฏิฺาตกรณสฺมึ ฯ
ยา ปฏิฺาตกรณสฺส กมฺมสฺส กิรยิ า กรณ อุปคมน อชฺฌุปคมน
อธิวาสนา อปฺปฏิกฺโกสนา อิท ตตฺถ ปฏิฺาตกรณสฺมึ ฯ
เอว วูปสนฺต เจ ภิกฺขเว อธิกรณ ปฏิคฺคาหโก อุกฺโกเฏติ
อุกฺโกฏนก ปาจิตฺติย ฯ เอวฺเจ ต ลเภถ อิจฺเจต กุสล
โน เจ ลเภถ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา
อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห
ภนฺเต อิตฺถนฺนาม อาปตฺตึ อาปนฺโน ต ปฏิเทเสมีติ ฯ พฺยตฺเตน
ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ อาปตฺตึ สรติ วิวรติ อุตฺตานีกโรติ
เทเสติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อห อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน
อาปตฺตึ ปฏิคฺคเณฺหยฺยนฺติ ฯ เตน วตฺตพฺโพ ปสฺสสีติ ฯ อาม
ปสฺสามีติ ฯ อายตึ สวเรยฺยาสีติ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อธิกรณ
วูปสนฺต ฯ เกน วูปสนฺต ฯ สมฺมุขาวินเยน จ ปฏิฺาตกรเณน
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จ ฯ กิฺจ ตตฺถ สมฺมขุ าวินยสฺมึ ฯ สงฺฆสมฺมุขตา ธมฺมสมฺมุขตา
วินยสมฺมุขตา ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯเปฯ เอว วูปสนฺต เจ ภิกฺขเว
อธิกรณ ปฏิคฺคาหโก อุกฺโกเฏติ อุกฺโกฏนก ปาจิตฺติย ฯ
ฉนฺททายโก ขียติ ขียนก ปาจิตฺติย ฯ
[๖๙๑] สิยา อาปตฺตาธิกรณ เอก สมถ อนาคมฺม
ปฏิฺาตกรณ ทฺวีหิ สมเถหิ สมฺเมยฺย สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน
จาติ ฯ สิยาติสฺส วจนีย ฯ ยถา กถ วิย ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขูน ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน วิหรต พหุ
อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ โหติ ภาสิตปริกฺกนฺต ฯ ตตฺร เจ
ภิกฺขเว ๑ ภิกฺขูน เอว โหติ อมฺหาก โข ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน
วิวาทาปนฺนาน วิหรต พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกฺกนฺต
สเจ มย อิมาหิ อาปตฺตีหิ อฺมฺ กาเรสฺสาม
สิยาป ต อธิกรณ กกฺขฬตาย วาฬตาย เภทาย สวตฺเตยฺยาติ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว เอวรูป อธิกรณ ติณวตฺถารเกน วูปสเมตุ ฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว วูปสเมตพฺพ ฯ สพฺเพเหว เอกชฺฌ
สนฺนิปติตพฺพ สนฺนิปติตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อมฺหาก ภณฺฑนชาตาน
กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน วิหรต พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ
ภาสิตปริกฺกนฺต ฯ สเจ มย อิมาหิ อาปตฺตีหิ อฺมฺ
กาเรสฺสาม สิยาป ต อธิกรณ กกฺขฬตาย วาฬตาย เภทาย
#๑ ม. ภิกฺขเวติ นตฺถิ ฯ
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สวตฺเตยฺย ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิม อธิกรณ
ติณวตฺถารเกน วูปสเมยฺย เปตฺวา ถุลฺลวชฺช เปตฺวา คิหิปฏิสยุตฺตนฺติ ฯ
เอกโตปกฺขิกาน ภิกฺขูน พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน
สโก ปกฺโข าเปตพฺโพ สุณนฺตุ เม อายสฺมนฺตา อมฺหาก
ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน วิหรต พหุ อสฺสามณก
อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกกฺ นฺต ฯ สเจ มย อิมาหิ อาปตฺตีหิ
อฺมฺ กาเรสฺสาม สิยาป ต อธิกรณ กกฺขฬตาย วาฬตาย
เภทาย สวตฺเตยฺย ฯ ยทายสฺมนฺตาน ปตฺตกลฺล อห ยา เจว
อายสฺมนฺตาน อาปตฺติ ยา จ อตฺตโน อาปตฺติ อายสฺมนฺตานฺเจว
อตฺถาย อตฺตโน จ อตฺถาย สงฺฆมชฺเฌ ติณวตฺถารเกน
เทเสยฺย เปตฺวา ถุลฺลวชฺช เปตฺวา คิหิปฏิสยุตฺตนฺติ ฯ
[๖๙๒] อถาปเรส เอกโตปกฺขิกาน ภิกฺขูน พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา
ปฏิพเลน สโก ปกฺโข าเปตพฺโพ สุณนฺตุ เม อายสฺมนฺตา
อมฺหาก ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน วิหรต พหุ
อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกฺกนฺต ฯ สเจ มย อิมาหิ
อาปตฺตีหิ อฺมฺ กาเรสฺสาม สิยาป ต อธิกรณ กกฺขฬตาย
วาฬตาย เภทาย สวตฺเตยฺย ฯ ยทายสฺมนฺตาน ปตฺตกลฺล อห
ยา เจว อายสฺมนฺตาน อาปตฺติ ยา จ อตฺตโน อาปตฺติ
อายสฺมนฺตานฺเจว อตฺถาย อตฺตโน จ อตฺถาย สงฺฆมชฺเฌ
ติณวตฺถารเกน เทเสยฺย เปตฺวา ถุลฺลวชฺช เปตฺวา คิหิปฏิสยุตฺตนฺติ ฯ
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[๖๙๓] [๑] เอกโตปกฺขิกาน ภิกขฺ ูน พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน
สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อมฺหาก
ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน วิหรต พหุ อสฺสามณก
อชฺฌาจิณฺณ ภาสิตปริกกฺ นฺต ฯ สเจ มย อิมาหิ อาปตฺตีหิ
อฺมฺ กาเรสฺสาม สิยาป ต อธิกรณ กกฺขฬตาย วาฬตาย
เภทาย สวตฺเตยฺย ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อห ยา เจว
อิเมส อายสฺมนฺตาน อาปตฺติ ยา จ อตฺตโน อาปตฺติ อิเมสฺเจว
อายสฺมนฺตาน อตฺถาย อตฺตโน จ อตฺถาย สงฺฆมชฺเฌ ติณวตฺถารเกน
เทเสยฺย เปตฺวา ถุลฺลวชฺช เปตฺวา คิหิปฏิสยุตฺต ฯ เอสา
ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อมฺหาก ภณฺฑนชาตาน
กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน วิหรต พหุ อสฺสามณก อชฺฌาจิณฺณ
ภาสิตปริกฺกนฺต ฯ สเจ มย อิมาหิ อาปตฺตีหิ อฺมฺ
กาเรสฺสาม สิยาป ต อธิกรณ กกฺขฬตาย วาฬตาย เภทาย
สวตฺเตยฺย ฯ อห ยา เจว อิเมส อายสฺมนฺตาน อาปตฺติ ยา
จ อตฺตโน อาปตฺติ อิเมสฺเจว อายสฺมนฺตาน อตฺถาย อตฺตโน
จ อตฺถาย สงฺฆมชฺเฌ ติณวตฺถารเกน เทเสมิ เปตฺวา ถุลลฺ วชฺช
เปตฺวา คิหิปฏิสยุตฺต ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อมฺหาก อิมาส
อาปตฺตีน สงฺฆมชฺเฌ ติณวตฺถารเกน เทสนา เปตฺวา ถุลฺลวชฺช
เปตฺวา คิหิปฏิสยุตฺต โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส
ภาเสยฺย ฯ เทสิตา อมฺหาก อิมา อาปตฺติโย สงฺฆมชฺเฌ
#๑ ม. อถาปเรส ฯ
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ติณวตฺถารเกน เปตฺวา ถุลลฺ วชฺช เปตฺวา คิหิปฏิสยุตฺต ขมติ
สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ อถาปเรส ฯเปฯ
เอวเมต ธารยามีติ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกขฺ เว อธิกรณ วูปสนฺต ฯ
เกน วูปสนฺต ฯ สมฺมขุ าวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ กิฺจ
ตตฺถ สมฺมุขาวินยสฺมึ ฯ สงฺฆสมฺมุขตา ธมฺมสมฺมุขตา วินยสมฺมุขตา
ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ กา จ ตตฺถ สงฺฆสมฺมุขตา ฯ ยาวติกา ภิกฺขู
กมฺมปฺปตฺตา เต อาคตา โหนฺติ ฉนฺทารหาน ฉนฺโท อาหโฏ
โหติ สมฺมุขีภูตา น ปฏิกฺโกสนฺติ อย ตตฺถ สงฺฆสมฺมุขตา ฯ
กา จ ตตฺถ ธมฺมสมฺมุขตา วินยสมฺมุขตา ฯ เยน ธมฺเมน เยน
วินเยน เยน สตฺถุสาสเนน ต อธิกรณ วูปสมฺมติ อย ตตฺถ
ธมฺมสมฺมุขตา วินยสมฺมขุ ตา ฯ กา จ ตตฺถ ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ
โย จ เทเสติ ยสฺส จ เทเสติ อุโภ สมฺมุขีภูตา โหนฺติ
อย ตตฺถ ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ กิฺจ ตตฺถ ติณวตฺถารกสฺมึ ฯ
ยา ติณวตฺถารกสฺส กมฺมสฺส กิริยา กรณ อุปคมน อชฺฌุปคมน
อธิวาสนา อปฺปฏิกฺโกสนา อิท ตตฺถ ติณวตฺถารกสฺมึ ฯ เอว
วูปสนฺต เจ ภิกขฺ เว อธิกรณ ปฏิคฺคาหโก อุกฺโกเฏติ
อุกฺโกฏนก ปาจิตฺติย ฯ ฉนฺททายโก ขียติ ขียนก ปาจิตฺติย ฯ
[๖๙๔] กิจฺจาธิกรณ กตีหิ สมเถหิ สมฺมติ ฯ กิจฺจาธิกรณ
เอเกน สมเถน สมฺมติ สมฺมุขาวินเยนาติ ฯ
สมถกฺขนฺธก นิฏิต จตุตฺถ ๑ ฯ
_______________
#๑ ม. สมถกฺขนฺธโก นิฏิโต จตุตฺโถ ฯ

