วินย. ภิกฺขุนีวภิ งฺโค - หนาที่ 1

วินยปฏเก ภิกฺขุนีวิภงฺโค
_______________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ปมปาราชิก ๑
[๑] เตน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สาโฬฺห มิคารนตฺตา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส วิหาร กตฺตกุ าโม โหติ ฯ อถโข สาโฬฺห
มิคารนตฺตา ภิกฺขุนิโย อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจ อิจฺฉามห
อยฺเย ภิกฺขุนสี งฺฆสฺส วิหาร กาตุ เทถ เม นวกมฺมกิ  ภิกฺขุนินฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน จตสฺโส ภคินิโย ภิกฺขุนสี ุ ปพฺพชิตา
โหนฺติ นนฺทา นนฺทวตี สุนฺทรีนนฺทา ถุลลฺ นนฺทาติ ฯ ตาสุ สุนฺทรีนนฺทา ๒
ภิกฺขุนี ตรุณปพฺพชิตา อภิรูปา โหติ ทสฺสนียา ปาสาทิกา
ปณฺฑิตา พฺยตฺตา เมธาวินี ทกฺขา อนลสา ตตฺรุปายาย วีมสาย
สมนฺนาคตา อล กาตุ อล สวิธาตุ ฯ อถโข ภิกฺขนุ ีสงฺโฆ สุนฺทรีนนฺท ภิกฺขุนึ สมฺมนฺนิตฺวา สาฬฺหสฺส มิคารนตฺตุโน นวกมฺมิก อทาสิ ฯ
เตน โข ปน สมเยน สุนฺทรีนนฺทา ภิกฺขุนี สาฬฺหสฺส มิคารนตฺตุโน
นิเวสน อภิกฺขณ คจฺฉติ วาสึ เทถ ผรสุ ๓ เทถ กุารึ ๔ เทถ
กุทฺทาล เทถ นิขาทน เทถาติ ฯ สาโฬฺหป มิคารนตฺตา ภิกฺขุนูปสฺสย
#๑ อย สิกฺขาปทคณนา ภิกฺขูหิ อสาธารณาปตฺติวเสน เวทิตพฺพา ฯ ๒ ม. สพฺพตฺถ
#สุนฺทรินนฺทนาติ ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. กุธารึ ฯ ๔ ม. ผรสุ ฯ
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อภิกฺขณ คจฺฉติ กตากต ชานิตุ ฯ เต อภิณฺห ทสฺสเนน ๑
ปฏิพทฺธจิตฺตา อเหสุ ฯ อถโข สาโฬฺห มิคารนตฺตา สุนฺทรีนนฺท
ภิกฺขุนึ ทูเสตุ โอกาส อลภมาโน เอตเทว อตฺถาย ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส
ภตฺต อกาสิ ฯ อถโข สาโฬฺห มิคารนตฺตา ภตฺตคฺเค อาสน
ปฺาเปนฺโต เอตฺตกา ภิกฺขุนิโย อยฺยาย สุนฺทรีนนฺทาย
วุฑฺฒตราติ เอกมนฺต อาสน ปฺาเปสิ เอตฺตกา นวกตราติ เอกมนฺต
อาสน ปฺาเปสิ ปฏิจฺฉนฺเน โอกาเส นิกุฑฺเฑ สุนฺทรีนนฺทาย
ภิกฺขุนิยา อาสน ปฺาเปสิ ยถา เถรา ภิกฺขุนโิ ย ชาเนยฺยย'
นวกาน ภิกขฺ ุนีน สนฺติเก นิสินฺนาติ นวกาป ภิกฺขุนิโย ชาเนยฺยย
เถราน ภิกฺขุนีน สนฺติเก นิสินฺนาติ ฯ อถโข สาโฬฺห มิคารนตฺตา
ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส กาล อาโรจาเปสิ กาโล อยฺเย นิฏิต
ภตฺตนฺติ ฯ สุนฺทรีนนฺทา ภิกฺขุนี สลฺลกฺเขตฺวา น พหุกโต สาโฬฺห
มิคารนตฺตา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส ภตฺต อกาสิ ม โส ทูเสตุกาโม
สจาห คมิสฺสามิ วิสฺสโร เม ภวิสสฺ ตีติ อนฺเตวาสินึ ภิกฺขุนึ ๒
อาณาเปสิ คจฺฉ เม ปณฑ
ฺ ปาต นีหร โย จ ม ปุจฺฉติ
คิลานาติ ปฏิเวเทหีติ ฯ เอว อยฺเยติ โข สา ภิกฺขุนี สุนฺทรีนนฺทาย
ภิกฺขุนิยา ปจฺจสฺโสสิ ฯ เตน โข ปน สมเยน สาโฬฺห มิคารนตฺตา
พหิทฺวารโกฏเก ิโต โหติ สุนฺทรีนนฺท ภิกขฺ ุนึ ปริปุจฺฉนฺโต ๓
กห อยฺเย อยฺยา สุนฺทรีนนฺทา กห อยฺเย อยฺยา สุนฺทรีนนฺทาติ ฯ
#๑ ม. อภิณหฺ ทสฺสเนน ฯ ๒ ยุ. อนฺเตวาสิภิกฺขุนึ ฯ ม. อนฺเตวาสึ ภิกฺขุนึ ฯ
#๓ ม. ยุ. ปฏิปุจฺฉนฺโต ฯ
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เอว วุตฺเต สุนฺทรีนนฺทาย ภิกฺขุนิยา อนฺเตวาสินี ภิกฺขุนี สาฬฺห
มิคารนตฺตาร เอตทโวจ คิลานาวุโส ปณฺฑปาต นีหริสฺสามีติ ฯ
อถโข สาโฬฺห มิคารนตฺตา ยปาห ๑ ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส ภตฺต
อกาสึ อยฺยาย สุนฺทรีนนฺทาย การณาติ มนุสฺเส อาณาเปตฺวา
ภิกฺขุนีสงฺฆ ภตฺเตน ปริวิสถาติ วตฺวา เยน ภิกฺขุนปู สฺสโย
เตนุปสงฺกมิ ฯ เตน โข ปน สมเยน สุนฺทรีนนฺทา ภิกฺขุนี
พหารามโกฏเก ิตา โหติ สาฬฺห มิคารนตฺตาร ปฏิมาเนนฺตี ฯ
อทฺทสา ๒ โข สุนฺทรีนนฺทา ภิกฺขุนี สาฬฺห มิคารนตฺตาร ทูรโต ว
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน อุปสฺสย ปวิสิตฺวา สสีส ปารุปตฺวา มฺจเก
นิปชฺชิ ฯ อถโข สาโฬฺห มิคารนตฺตา เยน สุนฺทรีนนฺทา
ภิกฺขุนี เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา สุนฺทรีนนฺท ภิกฺขุนึ เอตทโวจ
กินฺเต อยฺเย อผาสุ กิสสฺ นิปนฺนาสีติ ฯ เอว เหต อาวุโส
โหติ ยา อนิจฺฉนฺต อิจฺฉตีติ ฯ กฺยาหนฺต อยฺเย น
อิจฺฉิสฺสามิ อปจาห โอกาส น ลภามิ ต ทูเสตุนฺติ อวสฺสุโต
อวสฺสุตาย สุนฺทรีนนฺทาย ภิกฺขุนิยา กายสสคฺค สมาปชฺชิ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อฺตรา ภิกฺขุนี ชราทุพฺพลา จรณคิลานา
สุนฺทรีนนฺทาย ภิกฺขุนิยา อวิทูเร นิปนฺนา โหติ ฯ อทฺทสา โข สา
ภิกฺขุนี สาฬฺห มิคารนตฺตาร [๓] อวสฺสุตาย สุนฺทรีนนฺทาย ภิกฺขุนิยา
#๑ อิโต ปร อตฺถายาติ เตสุ โปตฺถเกสุ ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. อทฺทส ฯ ๓ ม. ยุ. อิโต
#ปร อวสฺสุตนฺติ เตสุ โปตฺถเกสุ ทิสฺสติ ฯ
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กายสสคฺค สมาปชฺชนฺต ทิสฺวาน อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ
หิ นาม อยฺยา สุนฺทรีนนฺทา อวสฺสตุ า อวสฺสุตสฺส ปุริสปุคคฺ ลสฺส
กายสสคฺค สาทิยิสฺสตีติ ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนโิ ย อปฺปจฺฉา สนฺตุฏา ลชฺชินโิ ย
กุกฺกุจฺจิกา สิกฺขากามา ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
หิ นาม อยฺยา สุนฺทรีนนฺทา อวสฺสตุ า อวสฺสุตสฺส ปุริสปุคคฺ ลสฺส
กายสสคฺค สาทิยิสฺสตีติ ฯ อถโข ตา ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูน เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ เต ภิกฺขู อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม สุนฺทรีนนฺทา ภิกฺขุนี อวสฺสุตา อวสฺสุตสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส
กายสสคฺค สาทิยิสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
สุนฺทรีนนฺทา ภิกฺขุนี อวสฺสุตา อวสฺสุตสฺส ปุรสิ ปุคฺคลสฺส กายสสคฺค
สาทิยตีติ ๑ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก ๒
ภิกฺขเว สุนทฺ รีนนฺทาย ภิกฺขุนิยา อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป อสฺสามณก
อกปฺปย อกรณีย กถ หิ นาม ภิกฺขเว สุนฺทรีนนฺทา ภิกฺขุนี อวสฺสุตา
อวสฺสุตสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส กายสสคฺค สาทิยิสฺสติ เนต ภิกขฺ เว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย อถเขฺวต ๓
#๑ ม. ยุ. สาทิยีติ ฯ ๒ ม. ยุ. อนนุจฺฉวิย ฯ ๓ ม. ยุ. อถโข ต ฯ
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ภิกฺขเว อปฺปสนฺนานฺเจว อปฺปสาทาย ปสนฺนานฺจ เอกจฺจาน
อฺถตฺตายาติ ฯ อถโข ภควา สุนฺทรีนนฺท ภิกขฺ ุนึ อเนกปริยาเยน
วิครหิตฺวา ทุพฺภรตาย ทุปฺโปสตาย มหิจฺฉตาย อสนฺตุฏตาย ๑
สงฺคณิกาย โกสชฺชสฺส อวณฺณ ภาสิตฺวา อเนกปริยาเยน สุภรตาย
สุโปสตาย อปฺปจฺฉสฺส ๒ สนฺตุฏสฺส สลฺเลขสฺส ธูตสฺส ปาสาทิกสฺส
อปจยสฺส วิริยารมฺภสฺส วณฺณ ภาสิตฺวา ภิกฺขูน ตทนุจฺฉวิก
ตทนุโลมิก ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว
ภิกฺขุนีน สิกฺขาปท ปฺาเปสฺสามิ ทส อตฺถวเส ปฏิจฺจ สงฺฆสุฏุตาย
สงฺฆผาสุตาย ทุมฺมงฺกูน ภิกฺขุนีน นิคฺคหาย เปสลาน
ภิกฺขุนีน ผาสุวิหาราย ทิฏธมฺมิกาน อาสวาน สวราย สมฺปรายิกาน
อาสวาน ปฏิฆาตาย อปฺปสนฺนาน ปสาทาย ปสนฺนาน
ภิยฺโยภาวาย สทฺธมฺมฏิติยา วินยานุคฺคหาย เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี
อวสฺสุตา อวสฺสุตสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส อธกฺขก อุพฺภชานุมณฺฑล
อามสน วา ปรามสน วา คหณ วา ฉุปน วา ปฏิปฬน วา
สาทิเยยฺย อยมฺป ปาราชิกา โหติ อสวาสา อุพฺภชานุมณฺฑลิกาติ ฯ
[๒] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ยถายุตฺตา ยถาชจฺจา ยถานามา
ยถาโคตฺตา ยถาสีลา ยถาวิหารินี ยถาโคจรา เถรา วา นวา วา
มชฺฌิมา วา เอสา วุจฺจติ ยา ปนาติ ฯ ภิกฺขุนตี ิ ภิกฺขกาติ
#๑ ม. ยุ. อสนฺตุฏิยา ฯ ๒ ม. ยุ. อปฺปจฺฉตาย สนฺตุฏิยา ฯ
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ภิกฺขุนี ภิกฺขาจริย อชฺฌุปคตาติ ภิกฺขุนี ภินฺนปฏธราติ ภิกฺขุนี
สมฺาย ภิกฺขุนี ปฏิฺาย ภิกฺขุนี เอหิ ภิกฺขุนีติ ภิกฺขุนี
ตีหิ สรณคมเนหิ อุปสมฺปนฺนาติ ภิกฺขุนี ภทฺราติ ภิกฺขุนี ๑ สาราติ
ภิกฺขุนี ๒ เสกฺขาติ ภิกฺขุนี ๓ อเสกฺขาติ ภิกฺขุนี ๔ สมคฺเคน
อุภโตสงฺเฆน ตฺติจตุตฺเถน กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน อุปสมฺปนฺนาติ
ภิกฺขุนี ตตฺร ๕ ยาย ภิกขฺ ุนี สมคฺเคน อุภโตสงฺเฆน
ตฺติจตุตฺเถน กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน อุปสมฺปนฺนา อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อวสฺสุตา นาม สารตฺตา
อเปกฺขวตี ๖ ปฏิพทฺธจิตฺตา ฯ อวสฺสโุ ต นาม สารตฺโต อเปกฺขวา
ปฏิพทฺธจิตฺโต ฯ ปุริสปุคฺคโล นาม มนุสฺสปุริโส น ยกฺโข น เปโต
น ติรจฺฉานคโต วิฺู ปฏิพโล กายสสคฺค สมาปชฺชิตุ ฯ
อธกฺขกนฺติ เหฏกฺขก ฯ อุพฺภชานุมณฺฑลนฺติ อุปริชานุมณฺฑล ฯ
อามสน นาม อามฏมตฺต ฯ ปรามสน นาม อิโต จิโต จ
สฺโจปน ฯ คหณ นาม คหิตมตฺต ฯ ฉุปน นาม ผุฏมตฺต ฯ
ปฏิปฬน วา สาทิเยยฺยาติ องฺค คเหตฺวา นิปฬน สาทิยติ ฯ
อยมฺปติ ปุรมิ าโย อุปาทาย วุจฺจติ ฯ ปาราชิกา โหตีติ เสยฺยถาป
นาม ปุรโิ ส สีสจฺฉินฺโน อภพฺโพ เตน สรีรพนฺธเนน ชีวิตุ เอวเมว
ภิกฺขุนี อวสฺสุตา อวสฺสุตสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส อธกฺขก อุพฺภชานุ#๑ ม. ยุ. ภทฺรา ภิกฺขุนี ฯ ๒ ม. ยุ. สารา ภิกฺขุนี ฯ ๓ เสขา ภิกฺขุนี ฯ
#๔ อเสขา ภิกฺขุนี ฯ ๕ ม. ตตฺราย ฯ ๖ ม. ยุ. อเปกฺขวา ฯ
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มณฺฑล อามสน วา ปรามสน วา คหณ วา ฉุปน วา ปฏิปฬน วา
สาทิยนฺตี อสฺสมณี โหติ อสกฺยธีตา เตน วุจฺจติ ปาราชิกา
โหตีติ ฯ อสวาสาติ สวาโส นาม เอกกมฺม เอกุทฺเทโส สมสิกขฺ าตา ๑
เอโส สวาโส นาม โส ตาย สทฺธึ นตฺถิ เตน วุจฺจติ
อสวาสาติ ฯ
[๓] อุภโต อวสฺสุเต อธกฺขก อุพภฺ ชานุมณฺฑล กาเยน กาย
อามสติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ กาเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ กายปฏิพทฺเธน กาย อามสติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ กายปฏิพทฺเธน กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสคฺคิเยน กาย อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
นิสฺสคฺคิเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสคฺคิเยน
นิสฺสคฺคิย อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔] อุพฺภกฺขก อโธชานุมณฺฑล กาเยน กาย อามสติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ กาเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ กายปฏิพทฺเธน กาย อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
กายปฏิพทฺเธน กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
นิสฺสคฺคิเยน กาย อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสคฺคิเยน
กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสคฺคิเยน นิสฺสคฺคิย
อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๕] เอกโต อวสฺสุเต อธกฺขก อุพฺภชานุมณฺฑล กาเยน กาย
#๑ ม. สมสิกขฺ ตา ฯ

วินย. ภิกฺขุนีวภิ งฺโค - หนาที่ 8

อามสติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ กาเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ กายปฏิพทฺเธน กาย อามสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ กายปฏิพทฺเธน กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสคฺคิเยน กาย อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
นิสฺสคฺคิเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
นิสฺสคฺคิเยน นิสฺสคฺคิย อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖] อุพฺภกฺขก อโธชานุมณฺฑล กาเยน กาย อามสติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ กาเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ กายปฏิพทฺเธน กาย อามสติ อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ฯ
กายปฏิพทฺเธน กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
นิสฺสคฺคิเยน กาย อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสคฺคิเยน
กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสสฺ คฺคิเยน
นิสฺสคฺคิย อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๗] อุภโต อวสฺสุเต ยกฺขสฺส วา เปตสฺส วา ปณฺฑกสฺส วา
ติรจฺฉานคตมนุสฺสวิคฺคหสฺส วา อธกฺขก อุพฺภชานุมณฺฑล กาเยน
กาย อามสติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ กาเยน กายปฏิพทฺธ
อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ กายปฏิพทฺเธน กาย อามสติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ กายปฏิพทฺเธน กายปฏิพทฺธ อามสติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสคฺคิเยน กาย อามสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสคฺคิเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
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นิสฺสคฺคิเยน นิสฺสคฺคิย อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๘] อุพฺภกฺขก อโธชานุมณฺฑล กาเยน กาย อามสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ กาเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
กายปฏิพทฺเธน กาย อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ กายปฏิพทฺเธน
กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสคฺคิเยน กาย
อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสคฺคิเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสคฺคิเยน นิสฺสคฺคิย อามสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๙] เอกโต อวสฺสุเต อธกฺขก อุพฺภชานุมณฺฑล กาเยน กาย
อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ กาเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ กายปฏิพทฺเธน กาย อามสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ กายปฏิพทฺเธน กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสคฺคิเยน กาย อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
นิสฺสคฺคิเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
นิสฺสคฺคิเยน นิสฺสคฺคิย อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๑๐] อุพฺภกฺขก อโธชานุมณฺฑล กาเยน กาย อามสติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ กาเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ กายปฏิพทฺเธน กาย อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
กายปฏิพทฺเธน กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
นิสฺสคฺคิเยน กาย อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสคฺคิเยน
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กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสคฺคิเยน นิสฺสคฺคิย
อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๑๑] อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺติยา อสาทิยนฺติยา
อุมฺมตฺติกาย ขิตฺตจิตฺตาย เวทนฏฏาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
ปมปาราชิก นิฏิต ฯ
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_____________
ทุติยปาราชิก
[๑๒] เตน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สุนฺทรีนนฺทา
ภิกฺขุนี สาเฬฺหน มิคารนตฺตุนา คพฺภินี โหติ ฯ ยาว คพฺโภ ตรุโณ
อโหสิ ตาว ฉาเทสิ ฯ ปริปกฺเก คพฺเภ วิพฺภมิตฺวา วิชายิ ฯ ภิกขฺ ุนิโย
ถุลลฺ นนฺท ภิกฺขุนึ เอตทโวจุ สุนฺทรีนนฺทา โข อยฺเย อจิรวิพฺภนฺตา
วิชาตา กจฺจิ โน สา ภิกขฺ ุนีเยว สมานา คพฺภินีติ ฯ
เอว อยฺเยติ ฯ กิสฺส ปน ตฺว อยฺเย ชาน ปาราชิก ธมฺม
อชฺฌาปนฺน ภิกฺขุนึ เนว อตฺตนา ปฏิโจเทสิ น คณสฺส อาโรเจสีติ ฯ
โย เอติสฺสา อวณฺโณ มเยฺหโส อวณฺโณ ยา เอติสฺสา
อกิตฺติ มเยฺหสา อกิตฺติ โย เอติสฺสา อยโส มเยฺหโส
อยโส โย เอติสฺสา อลาโภ มเยฺหโส อลาโภ กฺยาห อยฺเย
อตฺตโน อวณฺณ อตฺตโน อกิตฺตึ อตฺตโน อยส อตฺตโน อลาภ
ปเรส อาโรเจสฺสามีติ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา
ชาน ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺน ภิกขฺ ุนึ เนว อตฺตนา
ปฏิโจเทสฺสติ น คณสฺส อาโรเจสฺสตีติ ฯ อถโข ตา ภิกฺขนุ ิโย
ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ
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สนฺนิปาตาเปตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกขฺ ู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี ชาน ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺน ภิกฺขุนึ เนว
อตฺตนา ปฏิโจเทติ ๑ น คณสฺส อาโรเจตีติ ๒ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี
ชาน ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺน ภิกขฺ ุนึ เนว อตฺตนา
ปฏิโจเทสฺสติ น คณสฺส อาโรเจสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย อถเขฺวต ๓ ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนานฺเจว อปฺปสาทาย ปสนฺนานฺจ เอกจฺจาน อฺถตฺตายาติ
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี ชาน ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺน
ภิกฺขุนึ เนว อตฺตนา ปฏิโจเทยฺย น คณสฺส อาโรเจยฺย ยทา
จ สา ิตา วา อสฺส จุตา วา นาสิตา วา อวสฏา ๔ วา สา
ปจฺฉา เอว วเทยฺย ปุพฺเพ วาห อยฺเย สฺาสึ เอต ภิกฺขุนึ
เอวรูปา จ เอวรูปา จ สา ภคินีติ โน จ โข อตฺตนา
ปฏิโจเทสฺส น คณสฺส อาโรเจสฺสนฺติ อยมฺป ปาราชิกา
โหติ อสวาสา วชฺชปฏิจฺฉาทิกาติ ๕ ฯ
[๑๓] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ชานาติ นาม สาม วา ชานาติ
#๑ ม. ยุ. ปฏิโจเทสิ ฯ ๒ ม. ยุ. อาโรเจสีติ ฯ ๓ ม. อถโข ต ฯ ๔ ม.
#อวสฺสฏา ฯ ๕ วชฺชปฺปฏิจฺฉาทิกาติ อมฺหาก มติ ฯ
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อฺเ วา ตสฺสา อาโรเจนฺติ สา วา อาโรเจติ ฯ ปาราชิก ธมฺม
อชฺฌาปนฺนนฺติ อฏนฺน ปาราชิกาน อฺตร ปาราชิก อชฺฌาปนฺน ฯ
เนว อตฺตนา ปฏิโจเทยฺยาติ น สย โจเทยฺย ฯ น คณสฺส
อาโรเจยฺยาติ น อฺาส ภิกฺขุนีน อาโรเจยฺย ฯ
[๑๔] ยทา ๑ จ สา ิตา วา อสฺสาติ ิตา นาม สลิงฺเค
ิตา วุจฺจติ ฯ จุตา นาม กาลกตา ๒ วุจฺจติ ฯ นาสิตา นาม
สย วา วิพฺภนฺตา โหติ อฺเหิ ๓ วา นาสิตา ฯ อวสฏา นาม
ติตฺถายตน สงฺกนฺตา วุจฺจติ ฯ
[๑๕] สา ปจฺฉา เอว วเทยฺย ปุพฺเพ วาห อยฺเย อฺาสึ
เอต ภิกฺขุนึ เอวรูปา จ เอวรูปา จ สา ภคินีติ ฯ โน จ โข
อตฺตนา ปฏิโจเทสฺสนฺติ ๔ น สย โจเทสฺส ฯ น คณสฺส อาโรเจสฺสนฺติ ๕
น อฺาส ภิกฺขุนีน อาโรเจสฺส ๖ ฯ
[๑๖] อยมฺปติ ปุริมาโย อุปาทาย วุจฺจติ ฯ ปาราชิกา โหตีติ
เสยฺยถาป นาม ปณฺฑุปลาโส พนฺธนา ปมุตฺโต อภพฺโพ
หริตตฺตาย เอวเมว ภิกฺขุนี ชาน ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺน
ภิกฺขุนึ เนว อตฺตนา ปฏิโจเทสฺสามิ น คณสฺส อาโรเจสฺสามีติ
ธุร นิกฺขิตฺตมตฺเต อสฺสมณี โหติ อสกฺยธีตา เตน วุจฺจติ
#๑ ม. ยุ. ยทา จ สา ิตา วา อสฺส จุตา วาติ ิตา นาม ฯ ๒ ม. ยุ. กาลกตา ฯ
#๓ อฺาหีติ อมฺหาก ขนฺติ ฯ ๔ ม. ยุ. ปฏิโจเทยฺยนฺติ สย วา น โจเทยฺย ฯ
#๕ ม. ยุ. อาโรเจยฺยนฺติ ฯ ๖ ม. ยุ. อาโรเจยฺย ฯ
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ปาราชิกา โหตีติ ฯ อสวาสาติ สวาโส นาม เอกกมฺม เอกุทเฺ ทโส
สมสิกฺขาตา เอโส สวาโส นาม โส ตาย สทฺธึ นตฺถิ เตน
วุจฺจติ อสวาสาติ ฯ
[๑๗] อนาปตฺติ สงฺฆสฺส ภณฺฑน วา กลโห วา วิคฺคโห วา
วิวาโท วา ภวิสฺสตีติ นาโรเจติ สงฺฆเภโท วา สงฺฆราชิ วา
ภวิสฺสตีติ นาโรเจติ อย กกฺขลา ผรุสา ชีวิตนฺตราย วา
พฺรหฺมจริยนฺตราย วา กริสฺสตีติ นาโรเจติ อฺา ปฏิรูปา
ภิกฺขุนิโย อปสฺสนฺตี นาโรเจติ น ฉาเทตุกามา นาโรเจติ
ปฺายิสฺสติ สเกน กมฺเมนาติ นาโรเจติ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
ทุติยปาราชิก นิฏิต ฯ
________
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ตติยปาราชิก
[๑๘] เตน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี
สมคฺเคน สงฺเฆน อุกฺขิตฺต อริฏ ภิกขฺ ุ คนฺธพาธิปุพฺพ ๑ อนุวตฺตติ ฯ
ยา ตา ภิกฺขนุ ิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา สมคฺเคน สงฺเฆน
อุกฺขิตฺต อริฏ ภิกฺขุ คนฺธพาธิปุพฺพ อนุวตฺติสฺสตีติ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขนุ ี สมคฺเคน สงฺเฆน อุกฺขิตฺต
อริฏ คนฺธพาธิปุพฺพ อนุวตฺตตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี สมคฺเคน
สงฺเฆน อุกฺขิตฺต อริฏ คนฺธพาธิปุพฺพ อนุวตฺติสฺสติ เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี สมคฺเคน
สงฺเฆน อุกฺขิตฺต ภิกฺขุ ธมฺเมน วินเยน สตฺถุสาสเนน อนาทร
อปฺปฏิการ อกตสหาย ตมนุวตฺเตยฺย สา ภิกฺขุนี ภิกฺขุนีหิ
เอวมสฺส วจนียา เอโส โข อยฺเย ภิกฺขุ สมคฺเคน สงฺเฆน
อุกฺขิตฺโต ธมฺเมน วินเยน สตฺถุสาสเนน อนาทโร อปฺปฏิกาโร
อกตสหาโย มายฺเย เอต ภิกฺขุ อนุวตฺตีติ เอวฺจ สา ภิกฺขุนี
ภิกฺขุนีหิ วุจฺจมานา ตเถว ปคฺคเณฺหยฺย สา ภิกขฺ ุนี ภิกฺขุนหี ิ
#๑ ม. ยุ. คทฺธพาธิปุพฺพ ฯ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ
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ยาวตติย สมนุภาสิตพฺพา ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ยาวตติยฺเจ
สมนุภาสิยมานา ต ปฏินิสฺสชฺเชยฺย อิจฺเจต กุสล โน เจ
ปฏินิสฺสชฺเชยฺย อยมฺป ปาราชิกา โหติ อสวาสา อุกฺขิตฺตานุวตฺติกาติ ฯ
[๑๙] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ อย อิมสฺมึ อตฺเถ
อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ สมคฺโค นาม สงฺโฆ สมานสวาสโก สมานสีมาย
ิโต ฯ อุกฺขิตฺโต นาม อาปตฺติยา อทสฺสเน ๑ วา อปฺปฏิกมฺเม ๒
วา อปฺปฏินสิ ฺสคฺเค ๓ วา อุกฺขิตฺโต ฯ ธมฺเมน วินเยนาติ
เยน ธมฺเมน เยน วินเยน ฯ สตฺถุสาสเนนาติ ชินสาสเนน พุทฺธสาสเนน ฯ
อนาทโร นาม สงฺฆ วา [๔] ปุคฺคล วา กมฺม วา นาทิยติ ฯ
อปฺปฏิกาโร นาม อุกฺขติ ฺโต อโนสาริโต ฯ อกตสหาโย นาม
สมานสวาสกา ภิกฺขู วุจฺจนฺติ สหายา โส เตหิ สทฺธึ นตฺถิ
เตน วุจฺจติ อกตสหาโยติ ฯ ตมนุวตฺเตยฺยาติ ยทิฏิโก โส ๕
โหติ ยขนฺติโก ยรุจิโก สาป ตทิฏิกา โหติ ตขนฺติกา ตรุจิกา ฯ
[๒๐] สา ภิกฺขุนีติ ยา สา อุกฺขิตฺตานุวตฺติกา ภิกฺขุนี ฯ ภิกฺขุนีหีติ
อฺาหิ ภิกฺขุนีหิ ฯ ยา ปสฺสนฺติ ยา สุณนฺติ ตาหิ วตฺตพฺพา
เอโส โข อยฺเย ภิกฺขุ สมคฺเคน สงฺเฆน อุกฺขิตฺโต ธมฺเมน วินเยน
สตฺถุสาสเนน อนาทโร อปฺปฏิกาโร อกตสหาโย มายฺเย เอต
#๑-๒-๓ มรมฺมยุโรปยโปตฺถเกสุ อิเม ปาา ตติยาวิภตฺติวเสน กตา ฯ
#๔ ม. ยุ. คณ วา ฯ ๕ โส ยทิฏิโกติ เอว กมฺเมน ภวิตพฺพ ฯ
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ภิกฺขุ อนุวตฺตีติ ฯ ทุติยมฺป วตฺตพฺพา ตติยมฺป วตฺตพฺพา ฯ สเจ
ปฏินิสฺสชฺชติ อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ สุตฺวา น วทนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ สา ภิกฺขุนี
สงฺฆมชฺฌป อากฑฺฒิตฺวา วตฺตพฺพา เอโส โข อยฺเย ภิกฺขุ
สมคฺเคน สงฺเฆน อุกฺขิตฺโต ธมฺเมน วินเยน สตฺถสุ าสเนน อนาทโร
อปฺปฏิกาโร อกตสหาโย มายฺเย เอต ภิกฺขุ อนุวตฺตีติ ฯ ทุตยิ มฺป
วตฺตพฺพา ตติยมฺป วตฺตพฺพา ฯ สเจ ปฏินิสฺสชฺชติ อิจฺเจต กุสล
โน เจ ปฏินสิ ฺสชฺชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๑] สา ภิกฺขุนี สมนุภาสิตพฺพา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
สมนุภาสิตพฺพา ฯ พฺยตฺตาย ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา ภิกฺขุนี สมคฺเคน สงฺเฆน
อุกฺขิตฺต ภิกขฺ ุ ธมฺเมน วินเยน สตฺถุสาสเนน อนาทร อปฺปฏิการ
อกตสหาย ตมนุวตฺตติ สา ต วตฺถุ นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกสฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขนุ ึ สมนุภาเสยฺย ตสฺส วตฺถุสฺส
ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย
อิตฺถนฺนามา ภิกฺขุนี สมคฺเคน สงฺเฆน อุกฺขิตฺต ภิกฺขุ ธมฺเมน วินเยน
สตฺถุสาสเนน อนาทร อปฺปฏิการ อกตสหาย ตมนุวตฺตติ สา ต
วตฺถุ นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุนึ สมนุภาสติ ตสฺส
วตฺถุสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ ยสฺสา อยฺยาย ขมติ อิตฺถนฺนามาย
ภิกฺขุนิยา สมนุภาสนา ตสฺส วตฺถุสสฺ ปฏินิสฺสคฺคาย สา ตุณฺหสฺส
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ยสฺสา นกฺขมติ สา ภาเสยฺย ฯ ทุตยิ มฺป เอตมตฺถ วทามิ
ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ สมนุภฏา สงฺเฆน
อิตฺถนฺนามา ภิกฺขุนี ตสฺส วตฺถุสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๒๒] ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ถุลฺลจฺจยา
กมฺมวาจาปริโยสาเน อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯM
[๒๓] อยมฺปติ ปุริมาโย อุปาทาย วุจฺจติ ฯ ปาราชิกา โหตีติ
เสยฺยถาป นาม ปุถุสิลา เทฺวธา ภินนฺ า อปฺปฏิสนฺธิกา โหติ
เอวเมว ภิกฺขุนี ยาวตติย สมนุภาสิยมานา อปฺปฏินิสฺสชฺชนฺตี
อสฺสมณี โหติ อสกฺยธีตา เตน วุจฺจติ ปาราชิกา โหตีติ ฯ
อสวาสาติ สวาโส นาม เอกกมฺม เอกุทฺเทโส สมสิกฺขาตา เอโส
สวาโส นาม โส ตาย สทฺธึ นตฺถิ เตน วุจฺจติ อสวาสาติ ฯ
[๒๔] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา นปฺปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติกา นปฺปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา นปฺปฏินิสฺสชฺชติ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม
อธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๕] อนาปตฺติ อสมนุภาสนฺติยา ปฏินิสฺสชฺชนฺติยา อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
ตติยปาราชิก นิฏิต ฯ
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จตุตฺถปาราชิก
[๒๖] เตน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขุนิโย [๑] อวสฺสุตสฺส ปุริสปุคคฺ ลสฺส หตฺถคหณป สาทิยนฺติ
สงฺฆาฏิกณฺณคหณป สาทิยนฺติ สนฺติฏนฺติป สลฺลปนฺติป สงฺเกตป
คจฺฉนฺติ ปุรสิ สฺสป อพฺภาคมน สาทิยนฺติ ฉนฺนป อนุปวิสนฺติ กายป
ตทตฺถาย อุปสหรนฺติ เอตสฺส อสทฺธมฺมสฺส ปฏิเสวนตฺถาย ฯ
ยา ตา ภิกฺขนุ ิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย อวสฺสุตา อวสฺสุตสฺส
ปุริสปุคฺคลสฺส หตฺถคหณป สาทิยิสฺสนฺติ สงฺฆาฏิกณฺณคหณป
สาทิยิสฺสนฺติ สนฺติฏิสฺสนฺติป ๒ สลฺลปสฺสนฺติป สงฺเกตป คจฺฉิสฺสนฺติ
ปุริสสฺสป อพฺภาคมน สาทิยิสฺสนฺติ ฉนฺนป อนุปวิสิสฺสนฺติ กายป
ตทตฺถาย อุปสหริสฺสนฺติ เอตสฺส อสทฺธมฺมสฺส ปฏิเสวนตฺถายาติ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย อวสฺสุตา
อวสฺสุตสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส หตฺถคหณป สาทิยนฺติ สงฺฆาฏิกณฺณคหณป
สาทิยนฺติ สนฺติฏนฺติป สลฺลปนฺติป สงฺเกตป คจฺฉนฺติ ปุริสสฺสป
อพฺภาคมน สาทิยนฺติ ฉนฺนป อนุปวิสนฺติ กายป ตทตฺถาย
อุปสหรนฺติ เอตสฺส อสทฺธมฺมสฺส ปฏิเสวนตฺถายาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
#๑ ม. อวสฺสตุ า ฯ ๒ สณฺสฺสนฺติปติ อมฺหาก มติ ฯ
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วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย
อวสฺสุตา อวสฺสุตสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส หตฺถคหณป สาทิยิสฺสนฺติ
สงฺฆาฏิกณฺณคหณป สาทิยิสฺสนฺติ สนฺติฏิสฺสนฺติป สลฺลปสฺสนฺติป
สงฺเกตป คจฺฉนฺติ ปุริสสฺสป อพฺภาคมน สาทิยิสสฺ นฺติ ฉนฺนป
อนุปวิสิสฺสนฺติ กายป ตทตฺถาย อุปสหริสฺสนฺติ เอตสฺส อสทฺธมฺมสฺส
ปฏิเสวนตฺถาย เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา
ปน ภิกฺขุนี อวสฺสุตา อวสฺสุตสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส หตฺถคหณ วา
สาทิเยยฺย สงฺฆาฏิกณฺณคหณ วา สาทิเยยฺย สนฺติฏเยฺย วา
สลฺลเปยฺย วา สงฺเกต วา คจฺเฉยฺย ปุริสสฺส วา อพฺภาคมน
สาทิเยยฺย ฉนฺน วา อนุปวิเสยฺย กาย วา ตทตฺถาย อุปสหเรยฺย
เอตสฺส อสทฺธมฺมสฺส ปฏิเสวนตฺถาย อยมฺป ปาราชิกา โหติ
อสวาสา อฏวตฺถุกาติ ฯ
[๒๗] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อวสฺสุตา นาม สารตฺตา
อเปกฺขวตี ๑ ปฏิพทฺธจิตฺตา ฯ อวสฺสโุ ต นาม สารตฺโต อเปกฺขวา
ปฏิพทฺธจิตฺโต ฯ ปุริสปุคฺคโล นาม มนุสฺสปุริโส น ยกฺโข น
เปโต น ติรจฺฉานคโต วิฺู ปฏิพโล กายสสคฺค สมาปชฺชติ ุ ฯ
#๑ ม. ยุ. อเปกฺขวา ฯ

วินย. ภิกฺขุนีวภิ งฺโค - หนาที่ 21

หตฺถคหณ วา สาทิเยยฺยาติ หตฺโถ นาม กปฺปรุ  อุปาทาย ยาว
อคฺคนขา ฯ เอตสฺส อสทฺธมฺมสฺส ปฏิเสวนตฺถาย อุพฺภกฺขก
อโธชานุมณฺฑล คหณ สาทิยติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ สงฺฆาฏิกณฺณคหณ
วา สาทิเยยฺยาติ เอตสฺส อสทฺธมฺมสฺส ปฏิเสวนตฺถาย
นิวตฺถ วา ปารุต วา คหณ สาทิยติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ
สนฺติฏเยฺย วาติ เอตสฺส อสทฺธมฺมสฺส ปฏิเสวนตฺถาย
ปุริสสฺส หตฺถปาเส ติฏติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ สลฺลเปยฺย
วาติ เอตสฺส อสทฺธมฺมสฺส ปฏิเสวนตฺถาย ปุริสสฺส หตฺถปาเส
ิตา สลฺลปติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ สงฺเกต วา คจฺเฉยฺยาติ
เอตสฺส อสทฺธมฺมสฺส ปฏิเสวนตฺถาย ปุริเสน อิตฺถนฺนาม โอกาส
อาคจฺฉาติ วุตฺตา คจฺฉติ ปเท ปเท อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
ปุริสสฺส หตฺถปาส โอกฺกนฺตมตฺเต อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ ปุริสสฺส
วา อพฺภาคมน สาทิเยยฺยาติ เอตสฺส อสทฺธมฺมสฺส ปฏิเสวนตฺถาย
ปุริสสฺส อพฺภาคมน สาทิยติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส หตฺถปาส
โอกฺกนฺตมตฺเต อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ ฉนฺน วา อนุปวิเสยฺยาติ
เอตสฺส อสทฺธมฺมสฺส ปฏิเสวนตฺถาย เยน เกนจิ ปฏิจฺฉนฺน
โอกาส ปวิฏมตฺเต อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ กาย วา ตทตฺถาย
อุปสหเรยฺยาติ เอตสฺส อสทฺธมฺมสฺส ปฏิเสวนตฺถาย ปุริสสฺส หตฺถปาเส
ิตา กาย อุปสหรติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ
[๒๘] อยมฺปติ ปุริมาโย อุปาทาย วุจฺจติ ฯ ปาราชิกา โหตีติ
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เสยฺยถาป นาม ตาโล มตฺถกจฺฉินฺโน อภพฺโพ ปุนวิรุฬฺหิยา เอวเมว
ภิกฺขุนี อฏม วตฺถุ ปริปูเรนฺตี อสฺสมณี โหติ อสกฺยธีตา เตน
วุจฺจติ ปาราชิกา โหตีติ ฯ อสวาสาติ สวาโส นาม เอกกมฺม
เอกุทฺเทโส สมสิกฺขาตา เอโส สวาโส นาม โส ตาย สทฺธึ
นตฺถิ เตน วุจฺจติ อสวาสาติ ฯ
[๒๙] อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺติยา อสาทิยนฺติยา
อุมฺมตฺติกาย ขิตฺตจิตฺตาย เวทนฏฏาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
จตุตฺถปาราชิก นิฏิต ฯ
_______________
[๓๐] อุททฺ ิฏา โข อยฺยาโย อฏ ปาราชิกา ธมฺมา เยส
ภิกฺขุนี อฺตร วา อฺตร วา อาปชฺชิตฺวา น ลภติ ภิกขฺ ุนีหิ
สทฺธึ สวาส ยถา ปุเร ตถา ปจฺฉา ปาราชิกา โหติ
อสวาสา ฯ ตตฺถยฺยาโย ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสทุ ฺธา ฯ ทุติยมฺป
ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ฯ ตติยมฺป ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ
ปริสุทฺธา ฯ ปริสุทฺเธตฺถยฺยาโย ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต
ธารยามีติ ฯ
ปาราชิกกณฺฑ นิฏิต ฯ
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สตฺตรสกณฺฑ
อิเม โข ปนยฺยาโย สตฺตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา อุทฺเทส อาคจฺฉนฺติ ฯ
ปมสงฺฆาทิเสส
[๓๑] เตน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
อุปาสโก ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส อุทฺโทสิต ทตฺวา กาลกโต โหติ ฯ ตสฺส
เทฺว ปุตฺตา โหนฺติ เอโก อสฺสทฺโธ อปฺปสนฺโน เอโก สทฺโธ
ปสนฺโน ฯ เต เปตฺติก สาปเตยฺย วิภชึสุ ฯ อถโข โส อสฺสทฺโธ
อปฺปสนฺโน ต สทฺธ ปสนฺน เอตทโวจ อมฺหาก อุทฺโทสิโต ต
ภาเชมาติ ๑ ฯ เอว วุตฺเต โส สทฺโธ ปสนฺโน ต อสฺสทฺธ อปฺปสนฺน
เอตทโวจ มายฺโย เอว อวจ อมฺหาก ปตุนา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส
ทินฺโนติ ฯ ทุติยมฺป โข อสฺสทฺโธ อปฺปสนฺโน ต สทฺธ ปสนฺน
เอตทโวจ อมฺหาก อุทฺโทสิโต ต ภาเชมาติ ฯ อถโข โส
สทฺโธ ปสนฺโน ต อสฺสทฺธ อปฺปสนฺน เอตทโวจ มายฺโย เอว
อวจ อมฺหาก ปตุนา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส ทินฺโนติ ฯ ตติยมฺป โข
โส อสฺสทฺโธ อปฺปสนฺโน ต สทฺธ ปสนฺน เอตทโวจ อมฺหาก
อุทฺโทสิโต ต ภาเชมาติ ฯ อถโข โส สทฺโธ ปสนฺโน สเจ
#๑ ม. ยุ. ภาชามาติ ฯ
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มยฺห ภวิสฺสติ อหป ภิกขฺ ุนีสงฺฆสฺส ทสฺสามีติ ต อสฺสทฺธ
อปฺปสนฺน เอตทโวจ ภาเชมาติ ฯ อถโข โส อุทฺโทสิโต เตหิ
ภาชิยมาโน ตสฺส อสฺสทฺธสฺส อปฺปสนฺนสฺส ปาปุณิ ๑ ฯ อถโข โส
อสฺสทฺโธ อปฺปสนฺโน ภิกฺขุนิโย อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจ นิกฺขมถยฺเย
อมฺหาก อุทฺโทสิโตติ ฯ เอว วุตฺเต ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี
ต ปุริส เอตทโวจ มายฺโย เอว อวจ ตุมฺหาก ปตุนา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส
ทินฺโนติ ฯ ทินฺโน น ทินฺโนติ โวหาริเก มหามตฺเต
ปุจฺฉึสุ ฯ มหามตฺตา เอวมาหสุ โก อยฺเย ชานาติ ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส
ทินฺโนติ ฯ เอว วุตฺเต ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี เต มหามตฺเต
เอตทโวจ อปนฺวยฺยา ๒ ตุเมฺหหิ ทิฏ  วา สุต วา สกฺขึ ปยิตฺวา
ทาน ทียมานนฺติ ฯ อถโข เต มหามตฺตา สจฺจ โข อยฺยา
อาหาติ ต อุทฺโทสิต ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส อกสุ ฯ อถโข โส ปุรโิ ส
ปราชิโต อุชฌ
ฺ ายติ ขียติ วิปาเจติ อสฺสมณิโย อิมา มุณฺฑา
พนฺธกินิโย กถ หิ นาม อมฺหาก อุทฺโทสิต อจฺฉินฺนาเปสฺสนฺตีติ ฯ
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี มหามตฺตาน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ มหามตฺตา
ต ปุริส ทณฺฑาเปสุ ฯ อถโข โส ปุริโส ทณฺฑิโต ๓
ภิกฺขุนูปสฺสยสฺส อวิทูเร อาชีวกเสยฺย การาเปตฺวา อาชีวเก อุยฺโยเชสิ
เอตา ภิกฺขุนิโย อจฺจาวทถาติ ฯ ถุลลฺ นนฺทา ภิกขฺ ุนี มหามตฺตาน
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ มหามตฺตา ต ปุริส พนฺธาเปสุ ฯ มนุสสฺ า
#๑ ม. ยุ. ปาปุณาติ ฯ ๒ ม. ยุ. อปนยฺโย ฯ ๓ ม. ยุ. ทณฺฑิโก ฯ
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อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ปม ๑ หิ นาม ภิกฺขุนิโย อุทฺโทสิต
อจฺฉินฺทาเปสุ ทุติยมฺป ทณฺฑาเปสุ ตติยมฺป พนฺธาเปสุ อิทานิ
ฆาตาเปสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา
ถุลลฺ นนฺทา อุสุยฺยวาทิกา วิหริสฺสตีติ ฯ อถโข ตา ภิกฺขุนิโย
ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว ถุลลฺ นนฺทา
ภิกฺขุนี อุสุยยฺ วาทิกา วิหรตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขนุ ี อุสุยฺยวาทิกา
วิหริสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน
ภิกฺขุนี อุสุยยฺ วาทิกา วิหเรยฺย คหปตินา วา คหปติปุตฺเตน วา
ทาเสน วา กมฺมกเรน ๒ วา อนฺตมโส สมณปริพฺพาชเกนาป
อย ภิกฺขุนี ปมาปตฺติก ธมฺม อาปนฺนา นิสฺสารณีย
สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ
[๓๒] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อุสุยฺยวาทิกา นาม อฏฏการิกา
วุจฺจติ ฯ คหปติ นาม โย โกจิ อคาร อชฺฌาวสติ ฯ คหปติปุตฺโต
นาม เย เกจิ ๓ ปุตฺตภาตโร ฯ ทาโส นาม อนฺโตชาโต ธนกฺกีโต
#๑ ยุ. กถ ฯ ม. ปฺม ภิกฺขุนิโย ... ทุติย ... ตติย ... ฯ
#๒ ม. ยุ. กมฺมกาเรน ฯ ๓ ม. ยุ. โย โกจิ ฯ
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กรมรานีโต ฯ กมฺมกโร ๑ นาม ภฏโก อาหฏโก ฯ สมณปริพพฺ าชโก
นาม ภิกฺขฺุจ ภิกฺขุนิฺจ สิกฺขมานฺจ สามเณรฺจ สามเณริฺจ
เปตฺวา โย โกจิ ปริพฺพาชกสมาปนฺโน ฯ อฏฏ กริสฺสามีติ ทุติย
วา ปริเยสติ คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส เอกสฺส อาโรเจติR
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ทุติยสฺส อาโรเจติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส
อฏฏปริโยสาเน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๓๓] ปมาปตฺติกนฺติ สห วตฺถุชฌ
ฺ าจารา อาปชฺชติ
อสมนุภาสนาย ฯ นิสฺสารณียนฺติ สงฺฆมฺหา นิสฺสาริยติ ฯ สงฺฆาทิเสโสติ ๒
สงฺโฆ ว ตสฺสา อาปตฺติยา มานตฺต เทติ มูลาย ปฏิกสฺสติ อพฺเภติ
น สมฺพหุลา ภิกฺขุนิโย ๓ น เอกา ภิกฺขุนี เตน วุจฺจติ
สงฺฆาทิเสโสติ ฯ ตสฺเสว อาปตฺตินิกายสฺส นาม กมฺม อธิวจน
เตนป วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๓๔] อนาปตฺติ มนุสฺเสหิ อากฑฺฒิยมานา คจฺฉติ อารกฺข
ยาจติ อโนทิสฺส อาจิกฺขติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
ทุติยสงฺฆาทิเสส
[๓๕] เตน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน เวสาลิย
อฺตรสฺส ลิจฺฉวิสฺส ปชาปตี อติจารินี โหติ ฯ อถโข โส
#๑ ม. ยุ. กมฺมกาโร ฯ ๒ ม. ยุ. สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ ๓ ม. ยุ. ภิกฺขุนโิ ยติ น
#ทิสฺสติ ฯ
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ลิจฺฉวี ต อิตฺถึ เอตทโวจ สาธุ วิรมาหิ อนตฺถ โข เต
กริสฺสามีติ ๑ ฯ เอวป ๒ สา วุจฺจมานา น อาทิยิ ฯ เตน โข ปน
สมเยน เวสาลิย ๓ ลิจฺฉวิคโณ สนฺนิปติโต โหติ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ
อถโข โส ลิจฺฉวี เต ลิจฺฉวิโน เอตทโวจ เอก เม อยฺยา ๔
อิตฺถึ อนุชานาถาติ ฯ กา นาม สาติ ฯ มยฺห ปชาปตี อติจรติ
ต ฆาเตสฺสามีติ ฯ ชานาหีติ ฯ อสฺโสสิ โข สา อิตฺถี สามิโก
กิร ม ฆาเตตุกาโมติ วรภณฺฑ อาทาย สาวตฺถึ คนฺตฺวา ติตฺถิเย
อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ ติตถฺ ิยา น อิจฺฉึสุ ปพฺพาเชตุ ฯ
ภิกฺขุนิโย อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ ภิกฺขนุ ิโยป น อิจฺฉึสุ
ปพฺพาเชตุ ฯ ถุลฺลนนฺท ภิกฺขุนึ อุปสงฺกมิตฺวา ภณฺฑก ทสฺเสตฺวา
ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี ภณฺฑก คเหตฺวา ปพฺพาเชสิ ฯ
อถโข โส ลิจฺฉวี ต อิตฺถึ คเวสนฺโต สาวตฺถึ คนฺตฺวา ภิกฺขุนีสุ
ปพฺพชิต ทิสฺวา ๕ เยน ราชา ปเสนทิ โกสโล เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ราชาน ปเสนทึ โกสล เอตทโวจ ปชาปตี เม
เทว วรภณฺฑ อาทาย สาวตฺถึ อนุปฺปตฺตา ต เทโว อนุชานาตูติ ฯ
เตนหิ ภเณ วิจินิตฺวา อาจิกฺขาติ ฯ ทิฏา เทว ภิกฺขุนีสุ
ปพฺพชิตาติ ฯ สเจ ภเณ ภิกฺขุนีสุ ปพฺพชิตา น สา ลพฺภา
กิฺจิ กาตุ สฺวากฺขาโต [๖] ธมฺโม จรตุ พฺรหฺมจริย สมฺมา
ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ ฯ อถโข โส ลิจฺฉวี อุชฺฌายติ ขียติ
#๑ ม. ยุ. กริสฺสามาติ ฯ ๒ ม. ยุ. เอว-ป วุจฺจมานา นาทิยิ ฯ ๓ ม. ยุ. เวสาลิยา ฯ
#๔ ม. ยุ. อยฺโย ฯ ๕ ม. ยุ. ทิสฺวาน ฯ ๖ ม. ยุ. ภควตา ฯ
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วิปาเจติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย โจรึ ปพฺพาเชสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ
โข ภิกฺขุนิโย ตสฺส ลิจฉฺ วิสฺส อุชฺฌายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส
วิปาเจนฺตสฺส ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา โจรึ
ปพฺพาเชสฺสตีติ ฯ อถโข ตา ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี โจรึ ปพฺพาเชตีติ ๑ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี โจรึ ปพฺพาเชสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี ชาน โจรึ วชฺฌวิทิต ๒ อนปโลเกตฺวา
ราชาน วา สงฺฆ วา คณ วา ปูค วา เสณึ วา อฺตฺร กปฺปา
วุฏาเปยฺย อยมฺป ภิกฺขนุ ี ปมาปตฺติก ธมฺม อาปนฺนา
นิสฺสารณีย สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ
[๓๖] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ชานาติ นาม สาม วา
ชานาติ อฺเ วา ตสฺสา อาโรเจนฺติ สา วา อาโรเจติ ฯ
โจโร ๓ นาม ยา ปฺจมาสก วา อติเรกปฺจมาสก วา อคฺฆนก
อทินฺน เถยฺยสงฺขาต อาทิยติ เอสา โจรี นาม ฯ วชฺฌา นาม ย
กตฺวา วชฺฌปฺปตฺตา โหติ ฯ วิทิตา นาม อฺเหิ มนุสฺเสหิ าตา
#๑ ยุ. ปพฺพาเชสีติ ฯ ๒ ม. ยุ. วชฺฌ วิทิต ฯ ๓ ม. ยุ. โจรี ฯ
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โหติ วชฺฌา เอสาติ ฯ อนปโลเกตฺวาติ อนาปุจฺฉา ฯ ราชา
นาม ยตฺถ ราชา อนุสาสติ ราชา อปโลเกตพฺโพ ฯ สงฺโฆ
นาม ภิกฺขุนสี งฺโฆ วุจฺจติ ภิกฺขุนีสงฺโฆ อปโลเกตพฺโพ ฯ คโณ
นาม ยตฺถ คโณ อนุสาสติ คโณ อปโลเกตพฺโพ ฯ ปูโค
นาม ยตฺถ ปูโค อนุสาสติ ปูโค อปโลเกตพฺโพ ฯ เสณิ
นาม ยตฺถ เสณิ อนุสาสติ เสณิ อปโลเกตพฺโพ ฯ อฺตฺร
กปฺปาติ เปตฺวา กปฺป ฯ กปฺป นาม เทฺว กปฺปานิ ติตฺถิเยสุ
วา ปพฺพชิตา โหติ อฺาสุ วา ภิกฺขุนีสุ ปพฺพชิตา ฯ อฺตฺร
กปฺปา วุฏาเปสฺสามีติ คณ วา อาจรินึ วา ปตฺต วา จีวร
วา ปริเยสติ สีม วา สมฺมนฺนติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ตฺติยา
ทุกฺกฏ ทฺวหี ิ กมฺมวาจาหิ ถุลลฺ จฺจยา กมฺมวาจาปริโยสาเน
อุปชฺฌายาย อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส คณสฺส จ อาจรินิยา จ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๗] อยมฺปติ ปุริม อุปาทาย วุจฺจติ ฯ ปมาปตฺติกนฺติ
สห วตฺถุชฌ
ฺ าจารา อาปชฺชติ อสมนุภาสนาย ฯ นิสฺสารณียนฺติ
สงฺฆมฺหา นิสฺสาริยติ ฯ สงฺฆาทิเสโสติ ฯเปฯ เตนป วุจฺจติ
สงฺฆาทิเสโสติ ๑ ฯ
[๓๘] โจริยา โจรีสฺา อฺตฺร กปฺปา วุฏ าเปติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ โจริยา เวมติกา อฺตฺร กปฺปา
วุฏาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โจริยา อโจรีสฺา อฺตฺร
#๑ ม. ยุ. สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ
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กปฺปา วุฏาเปติ อนาปตฺติ ฯ อโจริยา โจรีสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อโจริยา เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อโจริยา
อโจรีสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๓๙] อนาปตฺติ อชานนฺตี วุฏาเปติ อปโลเกตฺวา วุฏาเปติ
กปฺปกต วุฏ าเปติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
____________
ตติยสงฺฆาทิเสส
[๔๐] เตน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภทฺทาย
กาปลานิยา อนฺเตวาสินี ๑ ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ ภณฺฑิตฺวา คามเก ๒
าติกุล อคมาสิ ฯ ภทฺทา กาปลานี ต ภิกฺขุนึ อปสฺสนฺตี
ภิกฺขุนิโย ปุจฺฉิ กห อิตฺถนฺนามา น ทิสฺสตีติ ฯ ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ
อยฺเย ภณฺฑติ ฺวา น ทิสสฺ ตีติ ฯ อมฺมา อมุกสฺมึ คามเก เอติสฺสา
าติกุล ตตฺถ คนฺตฺวา วิจินถาติ ฯ ภิกฺขุนิโย ตตฺถ คนฺตฺวา
ต ภิกฺขุนึ ปสฺสิตฺวา เอตทโวจุ กิสสฺ ตฺว อยฺเย เอกิกา อาคตา
กจฺจิสิ อปฺปธสิตาติ ฯ อปฺปธสิตมฺหิ อยฺเยติ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ภิกฺขุนี เอกา คามนฺตร คจฺฉิสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนี เอกา คามนฺตร คจฺฉตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อนฺเตวาสิกา ฯ ๒ ม. ยุ. คามก ฯ
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วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนี เอกา
คามนฺตร คจฺฉิสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยาแ
ปน ภิกฺขุนี เอกา คามนฺตร คจฺเฉยฺย อยมฺป ภิกฺขุนี ปมาปตฺติก
ธมฺม อาปนฺนา นิสฺสารณีย สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ เอวฺจิท ภควตา
ภิกฺขุนีน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๑] เตน โข ปน สมเยน เทฺว ภิกฺขุนิโย สาเกตา สาวตฺถึ
อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา โหนฺติ ฯ อนฺตรามคฺเค นที ตริตพฺพา โหติ ฯ
อถโข ตา ภิกฺขุนิโย นาวิเก อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจุ สาธุ โน
อาวุโส ตาเรถาติ ฯ นายฺเย สกฺกา อุโภ สกึ ตาเรตุนฺติ ฯ เอโก
เอก อุตฺตาเรสิ ฯ อุตฺตณ
ิ ฺโณ อุตฺติณฺณ ทูเสสิ ฯ อนุตฺติณฺโณ
อนุตฺติณฺณ ทูเสสิ ฯ ตา ปจฺฉา สมาคนฺตฺวา ปุจฺฉึสุ กจฺจิสิ
อยฺเย อปฺปธสิตาติ ฯ ปธสิตมฺหิ อยฺเย ตฺว ปนยฺเย อปฺปธสิตาติ ฯ
ปธสิตมฺหิ อยฺเยติ ฯ อถโข ตา ภิกฺขนุ ิโย สาวตฺถึ คนฺตฺวา ภิกขฺ ุนีน
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนี เอกา นทีปาร
คจฺฉิสฺสตีติ ฯ อถโข ตา ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ภิกฺขนุ ี เอกา นทีปาร คจฺฉนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนี เอกา นทีปาร คจฺฉิสฺสติ
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เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี
เอกา วา คามนฺตร คจฺเฉยฺย เอกา วา นทีปาร คจฺเฉยฺย อยมฺป
ภิกฺขุนี ปมาปตฺติก ธมฺม อาปนฺนา นิสฺสารณีย สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขุนีน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๒] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขุนิโย โกสเลสุ
ชนปเทสุ สาวตฺถึ คจฺฉนฺตา ๑ สาย อฺตร คาม อุปคจฺฉึสุ ฯ ตตฺถ
อฺตรา ภิกฺขุนี อภิรูปา โหติ ทสฺสนียา ปาสาทิกา ฯ อฺตโร
ปุริโส ตสฺสา ภิกฺขุนิยา สห ทสฺสเนน ปฏิพทฺธจิตฺโต โหติ ฯ อถโข
โส ปุรโิ ส ตาส ภิกฺขุนีน เสยฺย ปฺาเปนฺโต ตสฺสา ภิกฺขุนิยา
เสยฺย เอกมนฺต ปฺาเปสิ ฯ อถโข สา ภิกฺขนุ ี สลฺลกฺเขตฺวา
ปริยุฏิโต อย ปุริโส สเจ รตฺตึ อาคจฺฉิสฺสติ วิสฺสโร เม
ภวิสฺสตีติ ภิกฺขุนิโย อนาปุจฺฉา อฺตร กุล คนฺตฺวา เสยฺย
กปฺเปสิ ฯ อถโข โส ปุรโิ ส รตฺตึ อาคนฺตฺวา ต ภิกฺขุนึ คเวสนฺโต
ภิกฺขุนิโย ฆฏเฏสิ ฯ ภิกฺขุนิโย ต ภิกฺขุนึ อปสฺสนฺติโย เอวมาหสุ
นิสฺสสย โข สา ภิกฺขุนี ปุริเสน สทฺธึ นิกฺขนฺตาติ ฯ อถโข สา
ภิกฺขุนี ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน เยน ตา ภิกฺขุนิโย เตนุปสงฺกมิ ฯ
ภิกฺขุนิโย ต ภิกฺขุนึ เอตทโวจุ กิสสฺ ตฺว อยฺเย ปุริเสน สทฺธึ
นิกฺขนฺตาติ ฯ นาห อยฺเย ปุริเสน สทฺธึ นิกฺขนฺตาติ ภิกฺขุนีน
#๑ ม. ยุ. คนฺตฺวา ฯ
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เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกขฺ ุนี เอกา รตฺตึ
วิปฺปวสิสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว ภิกฺขุนี เอกา รตฺตึ
วิปฺปวสตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา กถ หิ
นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนี เอกา รตฺตึ วิปฺปวสิสฺสติ เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยโฺ ยภาวาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา
ปน ภิกฺขุนี เอกา วา คามนฺตร คจฺเฉยฺย เอกา วา นทีปาร
คจฺเฉยฺย เอกา วา รตฺตึ วิปฺปวเสยฺย อยมฺป ภิกฺขนุ ี ปมาปตฺติก ธมฺม อาปนฺนา นิสฺสารณีย สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ เอวฺจิท
ภควตา ภิกฺขุนีน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๓] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขุนิโย โกสเลสุ
ชนปเทสุ สาวตฺถึ อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา โหนฺติ ฯ ตตฺถ อฺตรา
ภิกฺขุนี วจฺเจน ปฬิตา เอกิกา โอหียิตวฺ า ปจฺฉา อคมาสิ ฯ มนุสฺสา
ต ภิกฺขุนึ ปสฺสิตฺวา ทูเสสุ ฯ อถโข สา ภิกขฺ ุนี เยน ตา
ภิกฺขุนิโย เตนุปสงฺกมิ ฯ ภิกฺขุนิโย ต ภิกฺขุนึ เอตทโวจุ กิสฺส
ตฺว อยฺเย เอกิกา โอหีนา กจฺจิสิ อปฺปธสิตาติ ฯ ปธสิตมฺหิ
อยฺเยติ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนี เอกา คณมฺหา โอหียิสสฺ ตีติ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนี เอกา คณมฺหา โอหียตีติ ๑ ฯ สจฺจ
#๑ ม. ยุ. โอหียีติ ฯ
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ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนี
เอกา คณมฺหา โอหียิสฺสติ เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี เอกา วา คามนฺตร คจฺเฉยฺย เอกา
วา นทีปาร คจฺเฉยฺย เอกา วา รตฺตึ วิปฺปวเสยฺย เอกา วา
คณมฺหา โอหีเยยฺย อยมฺป ภิกฺขุนี ปมาปตฺติก ธมฺม อาปนฺนา
นิสฺสารณีย สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ
[๔๔] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย อิมสฺมึ
อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ เอกา วา คามนฺตร คจฺเฉยฺยาติ
ปริกฺขิตฺตสฺส คามสฺส ปริกฺเขป ปม ปาท อติกฺกาเมนฺติยา อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ทุติย ปาท อติกฺกาเมนฺติยา อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
อปริกฺขิตฺตสฺส คามสฺส อุปจาร ปม ปาท อติกฺกาเมนฺติยา อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ทุติย ปาท อติกฺกาเมนฺติยา อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
เอกา วา นทีปาร คจฺเฉยฺยาติ นที นาม ติมณฺฑล ปฏิจฺฉาเทตฺวา
ยตฺถ กตฺถจิ อุตฺตรนฺติยา ภิกฺขุนิยา อนฺตรวาสโก เตมิยติ ฯ ปม
ปาท อุตฺตาเรนฺติยา ๑ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ทุติย ปาท อุตฺตาเรนฺติยา ๒
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ เอกา วา รตฺตึ วิปปฺ วเสยฺยาติ
สห อรุณุคฺคมนา ทุติยิกาย ภิกฺขุนยิ า หตฺถปาส วิชหนฺติยา อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส วิชหิเต อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ เอกา วา คณมฺหา
โอหีเยยฺยาติ อคามเก อรฺเ ทุติยิกาย ภิกฺขุนยิ า ทสฺสนูปจาร
#๑-๒ ม. ยุ. อุตฺตรนฺติยา ฯ
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วา สวนูปจาร วา วิชหนฺติยา อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส วิชหิเต อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๔๕] อยมฺปติ ปุริมาโย อุปาทาย วุจฺจติ ฯ ปมาปตฺติกนฺติ
สห วตฺถุชฌ
ฺ าจารา อาปชฺชติ อสมนุภาสนาย ฯ นิสฺสารณียนฺติ
สงฺฆมฺหา นิสฺสาริยติ ฯ สงฺฆาทิเสโส ฯเปฯ เตนป วุจฺจติ
สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๔๖] อนาปตฺติ ทุติยิกา ภิกฺขุนี ปกฺกนฺตา วา โหติ วิพฺภนฺตา
วา กาลกตา วา ปกฺขสงฺกนฺตา วา อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_________
จตุตฺถสงฺฆาทิเสส
[๔๗] เตน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน จณฺฑกาลี ภิกฺขุนี
ภณฺฑนการิกา โหติ กลหการิกา วิวาทการิกา ภสฺสการิกา สงฺเฆ
อธิกรณการิกา ฯ ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขนุ ี ตสฺสา กมฺเม กยิรมาเน
ปฏิกฺโกสติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี คามก อคมาสิ
เกนจิเทว กรณีเยน ฯ อถโข ภิกฺขุนีสงฺโฆ ถุลลฺ นนฺทา ภิกขฺ ุนี
ปกฺกนฺตาติ จณฺฑกาลึ ภิกฺขุนึ อาปตฺติยา อทสฺสเน ๑ อุกฺขิป ฯ ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี คามเก ต กรณีย ตีเรตฺวา ปุนเทว สาวตฺถึ ปจฺฉาคจฺฉิ ฯ
#๑ ม. ยุ. อทสฺสเนน ฯ
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จณฺฑกาลี ภิกฺขุนี ถุลลฺ นนฺทาย ภิกฺขนุ ิยา อาคจฺฉนฺติยา เนว อาสน
ปฺาเปสิ น ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขิป น
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตจีวร ปฏิคฺคเหสิ น ปานีเยน อาปุจฺฉิ ฯ ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี จณฺฑกาลึ ภิกฺขุนึ เอตทโวจ กิสฺส ตฺว อยฺเย มยิ
อาคจฺฉนฺติยา เนว อาสน ปฺาเปสิ น ปาโททก ปาทป
ปาทกถลิก อุปนิกฺขิป น ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตจีวร ปฏิคฺคเหสิ น
ปานีเยน อาปุจฺฉีติ ฯ เอวเฺหต ๑ อยฺเย โหติ ยถาต อนาถายาติ ฯ
กิสฺส ปน ตฺว อยฺเย อนาถาติ ฯ อิมา ม อยฺเย ภิกฺขุนิโย
อย อนาถา อปฺปฺาตา นตฺถิ อิมิสสฺ า กาจิ ปติวตฺตาติ
อาปตฺติยา อทสฺสเน ๒ อุกฺขิปสูติ ฯ ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี พาลา เอตา
อพฺยตฺตา เอตา เนตา ชานนฺติ กมฺม วา กมฺมโทส วา กมฺมวิปตฺตึ
วา กมฺมสมฺปตฺตึ วา มย โข ชานาม กมฺมป กมฺมโทสป
กมฺมวิปตฺตึป กมฺมสมฺปตฺตึป มย โข อกต วา กมฺม
กเรยฺยาม กต วา กมฺม โกเปยฺยามาติ ลหุ ลหุ ภิกฺขุนีสงฺฆ
สนฺนิปาเตตฺวา จณฺฑกาลึ ภิกฺขุนึ โอสาเรสิ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา สมคฺเคน สงฺเฆน อุกฺขิตฺต ภิกฺขุนึ ธมฺเมน
วินเยน สตฺถุสาสเนน อนปโลเกตฺวา การกสงฺฆ อนฺาย คณสฺส
ฉนฺท โอสาเรสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี
สมคฺเคน สงฺเฆน อุกฺขิตฺต ภิกฺขุนึ ธมฺเมน วินเยน สตฺถุสาสเนน
#๑ ม. ยุ. เอวเหต ฯ ๒ ม. ยุ. อทสฺสเนน ฯ
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อนปโลเกตฺวา การกสงฺฆ อนฺาย คณสฺส ฉนฺท โอสาเรตีติ ๑ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา
ภิกฺขุนี สมคฺเคน สงฺเฆน อุกฺขิตฺต ภิกฺขุนึ ธมฺเมน วินเยน
สตฺถุสาสเนน อนปโลเกตฺวา การกสงฺฆ อนฺาย คณสฺส ฉนฺท
โอสาเรสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา
ปน ภิกฺขุนี สมคฺเคน สงฺเฆน อุกฺขิตฺต ภิกฺขุนึ ธมฺเมน วินเยน
สตฺถุสาสเนน อนปโลเกตฺวา การกสงฺฆ อนฺาย คณสฺส ฉนฺท
โอสาเรยฺย อยมฺป ภิกฺขนุ ี ปมาปตฺติก ธมฺม อาปนฺนา
นิสฺสารณีย สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ
[๔๘] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ สมคฺโค นาม สงฺโฆ
สมานสวาสโก สมานสีมาย ิโต ฯ อุกฺขิตฺตา นาม อาปตฺติยา
อทสฺสเน ๒ วา อปฺปฏิกมฺเม ๓ วา อปฺปฏินิสฺสคฺเค ๔ วา อุกฺขิตฺตา ฯ
ธมฺเมน วินเยนาติ เยน ธมฺเมน เยน วินเยน ฯ สตฺถุสาสเนนาติ
ชินสาสเนน พุทฺธสาสเนน ฯ อนปโลเกตฺวา การกสงฺฆนฺติ กมฺมการกสงฺฆ
อนาปุจฺฉา ฯ อนฺาย คณสฺส ฉนฺทนฺติ คณสฺส
ฉนฺท อชานิตฺวา ฯ โอสาเรสฺสามีติ คณ วา ปริเยสติ สีม วา
#๑ ม. ยุ. โอสาเรสีติ ฯ ๒-๓-๔ ม. ยุ. อิเม ปาา ตติยาวิภตฺติวเสน กตา ฯ
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สมฺมนฺนติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ
ถุลลฺ จฺจยา กมฺมวาจาปริโยสาเน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๔๙] อยมฺปติ ปุริมาโย อุปาทาย วุจฺจติ ฯ ปมาปตฺติกนฺติ
สห วตฺถุชฌ
ฺ าจารา อาปชฺชติ อสมนุภาสนาย ฯ นิสฺสารณียนฺติ
สงฺฆมฺหา นิสฺสาริยติ ฯ สงฺฆาทิเสโสติ ฯเปฯ เตนป วุจฺจติ
สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๕๐] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา โอสาเรติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติกา โอสาเรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา โอสาเรติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๕๑] อนาปตฺติ กมฺมการกสงฺฆ อปโลเกตฺวา โอสาเรติ คณสฺส
ฉนฺท ชานิตฺวา โอสาเรติ วตฺเต วตฺตนฺตึ โอสาเรติ อสนฺเต
กมฺมการกสงฺเฆ โอสาเรติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
______
ปฺจมสงฺฆาทิเสส
[๕๒] เตน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สุนฺทรีนนฺทา
ภิกฺขุนี อภิรปู า โหติ ทสฺสนียา ปาสาทิกา ฯ มนุสฺสา ภตฺตคฺเค
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สุนฺทรีนนฺท ภิกฺขุนึ ปสฺสิตฺวา อวสฺสุตา อวสฺสุตาย สุนฺทรีนนฺทาย
ภิกฺขุนิยา อคฺคมคฺคานิ โภชนานิ เทนฺติ ฯ สุนฺทรีนนฺทา ภิกฺขุนี ยาวทตฺถ
ภฺุชติ ฯ อฺา ภิกฺขุนิโย น จิตฺตรูป ลภนฺติ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม อยฺยา สุนฺทรีนนฺทา อวสฺสุตา อวสฺสุตสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส
หตฺถโต ขาทนีย ๑ โภชนีย สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา ขาทิสฺสติ
ภฺุชิสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว สุนฺทรีนนฺทา ภิกฺขุนี อวสฺสุตา
อวสฺสุตสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส หตฺถโต ขาทนีย ๒ โภชนีย สหตฺถา
ปฏิคฺคเหตฺวา ขาทติ ภฺุชตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว สุนฺทรีนนฺทา ภิกขฺ ุนี อวสฺสุตา
อวสฺสุตสฺส ปริสปุคฺคลสฺส หตฺถโต ขาทนีย ๓ โภชนีย สหตฺถา
ปฏิคฺคเหตฺวา ขาทิสฺสติ ภฺุชิสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี อวสฺสุตา อวสฺสุตสฺส ปุรสิ ปุคฺคลสฺส หตฺถโต ขาทนีย วา โภชนีย วา สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา
ขาเทยฺย วา ภฺุเชยฺย วา อยมฺป ภิกฺขุนี ปมาปตฺติก ธมฺม
อาปนฺนา นิสฺสารณีย สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ
[๕๓] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย อิมสฺมึ
อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อวสฺสุตา นาม สารตฺตา อเปกฺขวตี ๔
ปฏิพทฺธจิตฺตา ฯ อวสฺสุโต นาม สารตฺโต อเปกฺขวา ปฏิพทฺธจิตฺโต ฯ
#๑๒ ม. ขาทนีย วา โภชนีย วา ฯ ๓ ม. ยุ. ขาทนีย วา โภชนีย วา ฯ
#๔ ม. ยุ. อเปกฺขวา ฯ
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ปุริสปุคฺคโล นาม มนุสสฺ ปุริโส น ยกฺโข น เปโต น ติรจฺฉานคโต
วิฺู ปฏิพโล สารชฺชิตุ ฯ ขาทนีย นาม ปฺจ โภชนานิ
อุทกทนฺตโปณ เปตฺวา อวเสส ขาทนีย นาม ฯ โภชนีย นาม
ปฺจ โภชนานิ โอทโน กุมฺมาโส สตฺตุ มจฺโฉ มส ฯ ขาทิสฺสามิ
ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส อชฺโฌหาเร
อชฺโฌหาเร อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๔] อยมฺปติ ปุริมาโย อุปาทาย วุจฺจติ ฯ ปมาปตฺติกนฺติ
สห วตฺถุชฌ
ฺ าจารา อาปชฺชติ อสมนุภาสนาย ฯ นิสฺสารณียนฺติ
สงฺฆมฺหา นิสฺสาริยติ ฯ สงฺฆาทิเสโสติ ฯเปฯ เตนป วุจฺจติ
สงฺฆาทิเสโสติ ฯ อุทกทนฺตโปณ ปฏิคคฺ ณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๕๕] เอกโต อวสฺสุเต ขาทิสฺสามิ ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ
อุทกทนฺตโปณ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ฯ อุภโต อวสฺสุเต
ยกฺขสฺส วา เปตสฺส วา ปณฺฑกสฺส วา ติรจฺฉานคตมนุสฺสวิคฺคหสฺส
วา หตฺถโต ขาทิสฺสามิ ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
อุทกทนฺตโปณ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เอกโต
อวสฺสุเต ขาทิสฺสามิ ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อุทกทนฺตโปณ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
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[๕๖] อนาปตฺติ อุภโต อนวสฺสุตา โหนฺติ อนวสฺสุโตติ
ชานนฺตี ปฏิคฺคณฺหาติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
____________
ฉฏสงฺฆาทิเสส
[๕๗] เตน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สุนฺทรีนนฺทา
ภิกฺขุนี อภิรปู า โหติ ทสฺสนียา ปาสาทิกา ฯ มนุสฺสา ภตฺตคฺเค
สุนฺทรีนนฺท ภิกฺขุนึ ปสฺสติ ฺวา อวสฺสุตา สุนฺทรีนนฺทาย ภิกฺขนุ ิยา
อคฺคมคฺคานิ โภชนานิ เทนฺติ ฯ สุนฺทรีนนฺทา ภิกฺขุนี กุกฺกจุ ฺจายนฺตี
นปฺปฏิคฺคณฺหาติ ฯ อนนฺตริกา ภิกขฺ ุนี สุนฺทรีนนฺท ภิกฺขุนึ เอตทโวจ
กิสฺส ตฺว อยฺเย นปฺปฏิคฺคณฺหาสีติ ฯ อวสฺสุโต อยฺเยติ ฯ ตฺว
ปน อยฺเย อวสฺสุตาติ ฯ นาห อยฺเย ๑ อวสฺสตุ าติ ฯ กินฺเต
อยฺเย เอโส ปุริสปุคฺคโล กริสฺสติ อวสฺสุโต วา อนวสฺสุโต วา
ยโต ตฺว อนวสฺสุตา อิงฺฆยฺเย ยนฺเต เอโส ปุรสิ ปุคฺคโล เทติ
ขาทนีย วา โภชนีย วา ต ตฺว สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา ขาท วา
ภฺุช วาติ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนี เอว วกฺขติ กินฺเต อยฺเย
เอโส ปุริสปุคฺคโล กริสฺสติ อวสฺสโุ ต วา อนวสฺสุโต วา ยโต
ตฺว อนวสฺสตุ า อิงฺฆยฺเย ยนฺเต เอโส ปุริสปุคฺคโล เทติ ขาทนีย
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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วา โภชนีย วา ต ตฺว สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา ขาท วา ภฺุช
วาติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนี เอว วเทติ กินฺเต
อยฺเย เอโส ปุริสปุคฺคโล กริสฺสติ อวสฺสุโต วา อนวสฺสุโต วา
ยโต ตฺว อนวสฺสุตา อิงฺฆยฺเย ยนฺเต เอโส ปุรสิ ปุคฺคโล เทติ
ขาทนีย วา โภชนีย วา ต ตฺว สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา ขาท
วา ภฺุช วาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ
หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนี เอว วกฺขติ กินฺเต อยฺเย เอโส1
ปุริสปุคฺคโล กริสฺสติ อวสฺสุโต วา อนวสฺสุโต วา ยโต ตฺว
อนวสฺสุตา อิงฺฆยฺเย ยนฺเต เอโส ปุรสิ ปุคฺคโล เทติ ขาทนีย วา
โภชนีย วา ต ตฺว สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา ขาท วา ภฺุช วาติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี
เอว วเทยฺย กินฺเต อยฺเย เอโส ปุริสปุคฺคโล กริสฺสติ อวสฺสุโต
วา อนวสฺสุโต วา ยโต ตฺว อนวสฺสุตา อิงฺฆยฺเย ยนฺเต
เอโส ปุริสปุคฺคโล เทติ ขาทนีย วา โภชนีย วา ต ตฺว
สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา ขาท วา ภฺุช วาติ อยมฺป ภิกฺขุนี
ปมาปตฺติก ธมฺม อาปนฺนา นิสฺสารณีย สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ
[๕๘] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ เอว วเทยฺยาติ กินฺเต อยฺเย
เอโส ปุริสปุคฺคโล กริสฺสติ อวสฺสโุ ต วา อนวสฺสุโต วา ยโต
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ตฺว อนวสฺสตุ า อิงฺฆยฺเย ยนฺเต เอโส ปุริสปุคฺคโล เทติ ขาทนีย
วา โภชนีย วา ต ตฺว สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา ขาท วา ภฺุช
วาติ อุยฺโยเชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ตสฺสา วจเนน ขาทิสฺสามิ
ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อชฺโฌหาเร
อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส โภชนปริโยสาเน อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อยมฺปติ ปุริมาโย อุปาทาย วุจฺจติ ฯ
ปมาปตฺติกนฺติ สห วตฺถุชฺฌาจารา อาปชฺชติ อสมนุภาสนาย ฯ
นิสฺสารณียนฺติ สงฺฆมฺหา นิสฺสาริยติ ฯ สงฺฆาทิเสโสติ ฯเปฯ
เตน วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ อุทกทนฺตโปณ ปฏิคฺคณฺหาติ
อุยฺโยเชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ตสฺสา วจเนน ขาทิสฺสามิ
ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๕๙] เอกโต อวสฺสุเต ยกฺขสฺส วา เปตสฺส วา ปณฺฑกสฺส
วา ติรจฺฉานคตมนุสฺสวิคฺคหสฺส วา หตฺถโต ขาทนีย วา โภชนีย วา
ขาท วา ภฺุช วาติ อุยฺโยเชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ตสฺสา
วจเนน ขาทิสฺสามิ ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส โภชนปริโยสาเน อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ อุทกทนฺตโปณ ปฏิคฺคณฺหาติ
อุยฺโยเชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ตสฺสา วจเนน ขาทิสฺสามิ
ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๐] อนาปตฺติ อนวสฺสุโตติ ชานนฺตี อุยโฺ ยเชติ กุปตา
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นปฺปฏิคฺคณฺหาตีติ อุยฺโยเชติ กุลานุทฺทยตาย นปฺปฏิคฺคณฺหาตีติ
อุยฺโยเชติ อุมมฺ ตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
______________
สตฺตมสงฺฆาทิเสส
[๖๑] เตน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน จณฺฑกาลี
ภิกฺขุนี ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ ภณฺฑิตฺวา กุปตา อนตฺตมนา เอว วเทติ พุทฺธ
ปจฺจาจิกฺขามิ ธมฺม ปจฺจาจิกฺขามิ สงฺฆ ปจฺจาจิกฺขามิ สิกฺข
ปจฺจาจิกฺขามิ กินฺนุมา ว สมณิโย ยา สมณิโย สกฺยธีตโร
สนฺตฺาป สมณิโย ลชฺชินิโย กุกฺกจุ ฺจิกา สิกฺขากามา ตาสาห
สนฺติเก พฺรหฺมจริย จริสฺสามีติ ฯ ยา ตา ภิกฺขนุ ิโย อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา
จณฺฑกาลี กุปตา อนตฺตมนา เอว วกฺขติ พุทฺธ ปจฺจาจิกฺขามิ
ฯเปฯ สิกฺข ปจฺจาจิกฺขามิ กินฺนุมา ว สมณิโย ยา สมณิโย
สกฺยธีตโร สนฺตฺาป สมณิโย ลชฺชินิโย กุกฺกจุ ฺจิกา
สิกฺขากามา ตาสาห สนฺติเก พฺรหฺมจริย จริสฺสามีติ ฯ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ภิกฺขเว จณฺฑกาลี ภิกฺขุนี กุปตา อนตฺตมนา เอว
วเทติ พุทฺธ ปจฺจาจิกฺขามิ ฯเปฯ สิกฺข ปจฺจาจิกฺขามิ
กินฺนุมา ว สมณิโย ยา สมณิโย สกฺยธีตโร สนฺตฺาป
สมณิโย ลชฺชินิโย กุกกฺ จุ ฺจิกา สิกฺขากามา ตาสาห สนฺติเก พฺรหฺมจริย
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จริสฺสามีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ
หิ นาม ภิกขฺ เว จณฺฑกาลี ภิกฺขุนี กุปตา อนตฺตมนา เอว
วกฺขติ พุทฺธ ปจฺจาจิกฺขามิ ฯเปฯ สิกฺข ปจฺจาจิกฺขามิ
กินฺนุมา ว สมณิโย ยา สมณิโย สกฺยธีตโร สนฺตฺาป
สมณิโย ลชฺชินิโย กุกกฺ จุ ฺจิกา สิกฺขากามา ตาสาห สนฺติเก พฺรหฺมจริย
จริสฺสามีติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา
ปน ภิกฺขุนี กุปตา อนตฺตมนา เอว วเทยฺย พุทฺธ ปจฺจาจิกฺขามิ
ฯเปฯ สิกฺข ปจฺจาจิกฺขามิ กินฺนุมา ว สมณิโย ยา
สมณิโย สกฺยธีตโร สนฺตฺาป สมณิโย ลชฺชินโิ ย กุกกฺ ุจฺจิกา
สิกฺขากามา ตาสาห สนฺติเก พฺรหฺมจริย จริสฺสามีติ ฯ
สา ภิกฺขุนี ภิกขฺ ุนีหิ เอวมสฺส วจนียา มายฺเย กุปตา อนตฺตมนา
เอว อวจ พุทฺธ ปจฺจาจิกฺขามิ ฯเปฯ สิกฺข ปจฺจาจิกฺขามิ
กินฺนุมา ว สมณิโย ยา สมณิโย สกฺยธีตโร สนฺตฺาป
สมณิโย ลชฺชินิโย กุกกฺ จุ ฺจิกา สิกฺขากามา ตาสาห สนฺติเก
พฺรหฺมจริย จริสฺสามีติ ฯ อภิรมยฺเย สฺวากฺขาโต ธมฺโม จร
พฺรหฺมจริย สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิรยิ ายาติ ฯ เอวฺจ สา ภิกฺขุนี
ภิกฺขุนีหิ วุจฺจมานา ตเถว ปคฺคเณฺหยฺย สา ภิกขฺ ุนี ภิกฺขุนหี ิ
ยาวตติย สมนุภาสิตพฺพา ตสฺส ปฏินสิ ฺสคฺคาย ฯ ยาวตติยฺเจ
สมนุภาสิยมานา ต ปฏินิสฺสชฺเชยฺย อิจฺเจต กุสล โน เจ
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ปฏินิสฺสชฺเชยฺย อยมฺป ภิกฺขุนี ยาวตติยก ธมฺม อาปนฺนา
นิสฺสารณีย สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ
[๖๒] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ กุปตา อนตฺตมนาติ
อนภิรทฺธา อาหตจิตฺตา ขิลชาตา ฯ เอว วเทยฺยาติ พุทฺธ ปจฺจาจิกฺขามิ
ฯเปฯ สิกฺข ปจฺจาจิกฺขามิ กินฺนุมา ว สมณิโย ยา
สมณิโย สกฺยธีตโร สนฺตฺาป สมณิโย ลชฺชินโิ ย กุกกฺ ุจฺจิกา
สิกฺขากามา ตาสาห สนฺติเก พฺรหฺมจริย จริสฺสามีติ ฯ
[๖๓] สา ภิกฺขุนีติ ยา สา เอววาทินี ภิกฺขุนี ฯ ภิกฺขุนีหีติ
อฺาหิ ภิกฺขุนีหิ ฯ ยา ปสฺสนฺติ ยา สุณนฺติ ตาหิ
วตฺตพฺพา มายฺเย กุปตา อนตฺตมนา เอว อวจ พุทฺธ ปจฺจาจิกฺขามิ
ฯเปฯ สิกฺข ปจฺจาจิกฺขามิ กินฺนุมา ว สมณิโย ยา
สมณิโย สกฺยธีตโร สนฺตฺาป สมณิโย ลชฺชินโิ ย กุกกฺ ุจฺจิกา
สิกฺขากามา ตาสาห สนฺติเก พฺรหฺมจริย จริสฺสามีติ ฯ อภิรมยฺเย
สฺวากฺขาโต ธมฺโม จร พฺรหฺมจริย สมฺมา ทุกฺขสฺส
อนฺตกิริยายาติ ฯ ทุติยมฺป วตฺตพฺพา ตติยมฺป วตฺตพฺพา ฯ สเจ
ปฏินิสฺสชฺชติ อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ สุตฺวา น วทนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ สา
ภิกฺขุนี สงฺฆมชฺฌป อากฑฺฒิตฺวา วตฺตพฺพา มายฺเย กุปตา
อนตฺตมนา เอว อวจ พุทฺธ ปจฺจาจิกฺขามิ ฯเปฯ สิกฺข
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ปจฺจาจิกฺขามิ กินฺนุมา ว สมณิโย ยา สมณิโย สกฺยธีตโร
สนฺตฺาป สมณิโย ลชฺชินิโย กุกฺกจุ ฺจิกา สิกฺขากามา ตาสาห
สนฺติเก พฺรหฺมจริย จริสสฺ ามีติ ฯ อภิรมยฺเย สฺวากฺขาโต
ธมฺโม จร พฺรหฺมจริย สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ ฯ
ทุติยมฺป วตฺตพฺพา ตติยมฺป วตฺตพฺพา ฯ สเจ ปฏินิสฺสชฺชติ
อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏินสิ ฺสชฺชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๔] สา ภิกฺขุนี สมนุภาสิตพฺพา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
สมนุภาสิตพฺพา ฯ พฺยตฺตาย ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา ภิกฺขุนี
กุปตา อนตฺตมนา เอว วเทติ พุทฺธ ปจฺจาจิกฺขามิ ธมฺม
ปจฺจาจิกฺขามิ สงฺฆ ปจฺจาจิกฺขามิ สิกขฺ  ปจฺจาจิกฺขามิ
กินฺนุมา ว สมณิโย ยา สมณิโย สกฺยธีตโร สนฺตฺาป
สมณิโย ลชฺชินิโย กุกกฺ จุ ฺจิกา สิกฺขากามา ตาสาห สนฺติเก
พฺรหฺมจริย จริสฺสามีติ ฯ สา ต วตฺถุ นปฺปฏินสิ ฺสชฺชติ ฯ ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุนึ สมนุภาเสยฺย ตสฺส
วตฺถุสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม อยฺเย
สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา ภิกฺขุนี กุปต า อนตฺตมนา เอว วเทติ
พุทฺธ ปจฺจาจิกฺขามิ ธมฺม ปจฺจาจิกฺขามิ สงฺฆ ปจฺจาจิกฺขามิ
สิกฺข ปจฺจาจิกฺขามิ กินฺนุมา ว สมณิโย ยา สมณิโย
สกฺยธีตโร สนฺตฺาป สมณิโย ลชฺชินิโย กุกกฺ ุจฺจิกา สิกขฺ ากามา
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ตาสาห สนฺติเก พฺรหฺมจริย จริสฺสามีติ ฯ สา ต วตฺถุ
นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุนึ สมนุภาสติ ตสฺส
วตฺถุสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ ยสฺสา อยฺยาย ขมติ อิตฺถนฺนามาย
ภิกฺขุนิยา สมนุภาสนา ตสฺส วตฺถุสสฺ ปฏินิสฺสคฺคาย สา ตุณฺหสฺส
ยสฺสา นกฺขมติ สา ภาเสยฺย ฯ ทุตยิ มฺป เอตมตฺถ วทามิ
ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ สมนุภฏา สงฺเฆน
อิตฺถนฺนามา ภิกฺขุนี ตสฺส วตฺถุสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ ขมติ
สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๖๕] ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ถุลฺลจฺจยา
กมฺมวาจาปริโยสาเน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ สงฺฆาทิเสส
อชฺฌาปชฺชนฺติยา ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวหี ิ กมฺมวาจาหิ ถุลฺลจฺจยา
ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ ฯ
[๖๖] อยมฺปติ ปุริมาโย อุปาทาย วุจฺจติ ฯ ยาวตติยกนฺติ
ยาวตติย สมนุภาสนาย อาปชฺชติ น สห วตฺถชุ ฌ
ฺ าจารา ฯ
นิสฺสารณียนฺติ สงฺฆมฺหา นิสฺสาริยติ ฯ สงฺฆาทิเสโสติ ฯเปฯ เตนป
วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๖๗] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา นปฺปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติกา นปฺปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา นปฺปฏินิสฺสชฺชติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ
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ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๘] อนาปตฺติ อสมนุภาสนฺติยา ปฏินิสฺสชฺชนฺติยา อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_______________
อฏมสงฺฆาทิเสส
[๖๙] เตน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน จณฺฑกาลี
ภิกฺขุนี กิสมฺ ิฺจิเทว อธิกรเณ ปจฺฉา ๑ กตา กุปตา อนตฺตมนา
เอว วเทติ ฉนฺทคามินิโย จ ภิกฺขุนิโย โทสคามินโิ ย จ
ภิกฺขุนิโย โมหคามินิโย จ ภิกฺขุนิโย ภยคามินิโย จ ภิกฺขุนิโยติ ฯ
ยา ตา ภิกขฺ ุนิโย อปฺปจ ฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา จณฺฑกาลี [๒] กิสฺมิฺจิเทว
อธิกรเณ ปจฺฉา กตา กุปตา อนตฺตมนา เอว วกฺขติ ฉนฺทคามินิโย จ ภิกฺขุนิโย ฯเปฯ ภยคามินิโย จ ภิกขฺ ุนิโยติ ฯ
สจฺจ กิร ภิกขฺ เว จณฺฑกาลี ภิกฺขุนี กิสฺมิฺจิเทว อธิกรเณ
ปจฺฉา กตา กุปตา อนตฺตมนา เอว วเทติ ฉนฺทคามินิโย จ
ภิกฺขุนิโย ฯเปฯ ภยคามินิโย จ ภิกขฺ ุนิโยติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว จณฺฑกาลี ภิกฺขนุ ี
#๑ ม. ยุ. ปจฺจากตา ฯ เอว สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ ๒ ม. ยุ. ภิกฺขุนี ฯ

วินย. ภิกฺขุนีวภิ งฺโค - หนาที่ 50

กิสฺมิฺจิเทว อธิกรเณ ปจฺฉา กตา กุปตา อนตฺตมนา เอว
วกฺขติ ฉนฺทคามินิโย จ ภิกฺขุนิโย ฯเปฯ ภยคามินิโย จ
ภิกฺขุนิโยติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน
ภิกฺขุนี กิสฺม
ิ ฺจิเทว อธิกรเณ ปจฺฉา กตา กุปต า อนตฺตมนา
เอว วเทยฺย ฉนฺทคามินิโย จ ภิกฺขุนิโย ฯเปฯ ภยคามินิโย จ
ภิกฺขุนิโยติ ฯ สา ภิกฺขุนี ภิกฺขุนีหิ เอวมสฺส วจนียา มายฺเย
กิสฺมิฺจิเทว อธิกรเณ ปจฺฉา กตา กุปตา อนตฺตมนา เอว
อวจ ฉนฺทคามินิโย จ ภิกฺขุนิโย ฯเปฯ ภยคามินิโย จ
ภิกฺขุนิโยติ อยฺยา โข ฉนฺทาป คจฺเฉยฺย โทสาป คจฺเฉยฺย โมหาป
คจฺเฉยฺย ภยาป คจฺเฉยฺยาติ ฯ เอวฺจ สา ภิกขฺ ุนี ภิกฺขุนีหิ
วุจฺจมานา ตเถว ปคฺคเณฺหยฺย สา ภิกฺขุนี ภิกฺขนุ ีหิ ยาวตติย
สมนุภาสิตพฺพา ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ยาวตติยฺเจ สมนุภาสิยมานา
ต ปฏินิสฺสชฺเชยฺย อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย
อยมฺป ภิกฺขนุ ี ยาวตติยก ธมฺม อาปนฺนา นิสฺสารณีย
สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ
[๗๐] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย อิมสฺมึ
อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ กิสฺมิฺจิเทว อธิกรเณติ อธิกรณ นาม
จตฺตาริ อธิกรณานิ วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตฺตาธิกรณ
กิจฺจาธิกรณ ฯ ปจฺฉา กตา นาม ปราชิตา วุจฺจติ ฯ กุปตา
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อนตฺตมนาติ อนภิรทฺธา ๑ อาหตจิตฺตา ขิลชาตา ฯ เอว วเทยฺยาติ
ฉนฺทคามินิโย จ ภิกฺขุนิโย ฯเปฯ ภยคามินิโย จ ภิกขฺ ุนิโยติ ฯ
[๗๑] สา ภิกฺขุนีติ ยา สา เอววาทินี ภิกฺขุนี ฯ ภิกฺขุนีหีติ
อฺาหิ ภิกฺขุนีหิ ฯ ยา ปสฺสนฺติ ยา สุณนฺติ ตาหิ วตฺตพฺพา
มายฺเย กิสฺม
ิ ฺจิเทว อธิกรเณ ปจฺฉา กตา กุปต า อนตฺตมนา
เอว อวจ ฉนฺทคามินิโย จ ภิกฺขุนิโย ฯเปฯ ภยคามินิโย จ
ภิกฺขุนิโยติ อยฺยา โข ฉนฺทาป คจฺเฉยฺย ฯเปฯ ภยาป
คจฺเฉยฺยาติ ฯ ทุติยมฺป วตฺตพฺพา ตติยมฺป วตฺตพฺพา ฯ สเจ
ปฏินิสฺสชฺชติ อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ สุตฺวา น วทนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ สา ภิกฺขุนี
สงฺฆมชฺฌป อากฑฺฒิตฺวา วตฺตพฺพา มายฺเย กิสฺม
ิ ฺจิเทว อธิกรเณ
ปจฺฉา กตา กุปตา อนตฺตมนา เอว อวจ ฉนฺทคามินิโย จ
ภิกฺขุนิโย ฯเปฯ ภยคามินิโย จ ภิกขฺ ุนิโยติ อยฺยา โข ฉนฺทาป
คจฺเฉยฺย ฯเปฯ ภยาป คจฺเฉยฺยาติ ฯ ทุติยมฺป วตฺตพฺพา
ตติยมฺป วตฺตพฺพา ฯ สเจ ปฏินิสสฺ ชฺชติ อิจฺเจต กุสล โน
เจ ปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๗๒] สา ภิกฺขุนี สมนุภาสิตพฺพา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
สมนุภาสิตพฺพา พฺยตฺตาย ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย อิตถฺ นฺนามา ภิกฺขุนี กิสฺมิฺจิเทว
อธิกรเณ ปจฺฉา กตา กุปต า อนตฺตมนา เอว วเทติ
#๑. ม. อนาภิรทฺธา ฯ
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ฉนฺทคามินิโย จ ภิกฺขุนิโย ฯเปฯ ภยคามินิโย จ ภิกฺขุนิโยติ ฯ
สา ต วตฺถุ นปฺปฏินิสสฺ ชฺชติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ
อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุนึ สมนุภาเสยฺย ตสฺส วตฺถุสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ
เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา
ภิกฺขุนี กิสฺม
ิ ฺจิเทว อธิกรเณ ปจฺฉา กตา กุปต า อนตฺตมนา
เอว วเทติ ฉนฺทคามินิโย จ ภิกฺขุนิโย ฯเปฯ ภยคามินิโย จ
ภิกฺขุนิโยติ ฯ สา ต วตฺถุ นปฺปฏินสิ ฺสชฺชติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม
ภิกฺขุนึ สมนุภาสติ ตสฺส วตฺถุสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ ยสฺสา อยฺยาย
ขมติ อิตฺถนฺนามาย ภิกฺขุนิยา สมนุภาสนา ตสฺส วตฺถุสฺส
ปฏินิสฺสคฺคาย สา ตุณฺหสฺส ยสฺสา นกฺขมติ สา ภาเสยฺย ฯ
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ
สมนุภฏา สงฺเฆน อิตฺถนฺนามา ภิกฺขุนี ตสฺส วตฺถุสฺส ปฏินสิ ฺสคฺคาย ฯ
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๗๓] ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ถุลฺลจฺจยา
กมฺมวาจาปริโยสาเน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ สงฺฆาทิเสส
อชฺฌาปชฺชนฺติยา ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวหี ิ กมฺมวาจาหิ ถุลฺลจฺจยา
ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ ฯ
[๗๔] อยมฺปติ ปุริมาโย อุปาทาย วุจฺจติ ฯ ยาวตติยกนฺติ
ยาวตติย สมนุภาสนาย อาปชฺชติ น สห วตฺถชุ ฌ
ฺ าจารา ฯ
นิสฺสารณียนฺติ สงฺฆมฺหา นิสฺสาริยติ ฯ สงฺฆาทิเสโสติ ฯเปฯ เตนป

วินย. ภิกฺขุนีวภิ งฺโค - หนาที่ 53

วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๗๕] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา นปฺปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติกา นปฺปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา นปฺปฏินิสฺสชฺชติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๗๖] อนาปตฺติ อสมนุภาสนฺติยา ปฏินิสฺสชฺชนฺติยา
อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
______________
นวมสงฺฆาทิเสส
[๗๗] เตน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลลฺ นนฺทาย
ภิกฺขุนิยา อนฺเตวาสินิโย ภิกฺขุนิโย ๑ สสฏา วิหรนฺติ ปาปาจารา
ปาปสทฺทา ปาปสิโลกา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส วิเหสิกา อฺมฺิสฺสา
วชฺชปฏิจฺฉาทิกา ๒ ฯ ยา ตา ภิกขฺ ุนิโย อปฺปจ ฺฉา ฯเปฯ ตา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย สสฏา
วิหริสฺสนฺติ ปาปาจารา ปาปสทฺทา ปาปสิโลกา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส
#๑ ม. ยุ. อนุเตวาสิภิกฺขุนิโย ฯ ๒ วชฺชปฺปฏิจฺฉาทิกาติ อมฺหาก มติ ฯ
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วิเหสิกา อฺมฺิสฺสา วชฺชปฏิจฉฺ าทิกาติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย สสฏา วิหรนฺติ ปาปาจารา ปาปสทฺทา ปาปสิโลกา
ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส วิเหสิกา อฺมฺิสฺสา วชฺชปฏิจฺฉาทิกาติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
สสฏา วิหริสฺสนฺติ ปาปาจารา ปาปสทฺทา ปาปสิโลกา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส
วิเหสิกา อฺมฺิสฺสา วชฺชปฏิจฺฉาทิกา ๑ เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ภิกฺขุนิโย ปเนว สสฏา วิหรนฺติ
ปาปาจารา ปาปสทฺทา ปาปสิโลกา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส วิเหสิกา
อฺมฺิสฺสา วชฺชปฏิจฺฉาทิกา ฯ ตา ภิกฺขุนิโย ภิกฺขุนีหิ เอวมสฺสุ
วจนียา ภคินิโย โข สสฏา วิหรนฺติ ปาปาจารา ปาปสทฺทา๒
ปาปสิโลกา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส วิเหสิกา อฺมฺิสฺสา วชฺชปฏิจฺฉาทิกา
วิวิจฺจถยฺเย วิเวกฺเว ภคินีน สงฺโฆ วณฺเณตีติ ฯ
เอวฺจ ตา ภิกฺขุนิโย ภิกฺขุนีหิ วุจฺจมานา ตเถว ปคฺคเณฺหยฺยย ตา
ภิกฺขุนิโย ภิกฺขุนีหิ ยาวตติย สมนุภาสิตพฺพา ตสฺส ปฏินิสสฺ คฺคาย ฯ
ยาวตติยฺเจ สมนุภาสิยมานา ต ปฏินิสฺสชฺเชยฺยย อิจฺเจต กุสล
โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺยย อิมาป ภิกขฺ ุนิโย ยาวตติยก ธมฺม อาปนฺนา
นิสฺสารณีย สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ
[๗๘] ภิกขฺ ุนิโย ปเนวาติ อุปสมฺปนฺนาโย วุจฺจติ ฯ สสฏา
วิหรนฺติ [๒] อนนุโลมิเกน กายิกวาจสิเกน ๓ สสฏา วิหรนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. วชฺชปฏิจฺฉาทิกาติ ฯ ๒ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร วิหรนฺตีติ สสฏา นาม ฯ
#๓ กายิกวาจสิเกน สสคฺเคนาติ ภวิตพฺพ ฯ
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ปาปาจาราติ ปาปเกน อาจาเรน สมนฺนาคตา ฯ ปาปสทฺทาติ ปาปเกน
กิตฺติสทฺเทน อพฺภุคฺคตา ฯ ปาปสิโลกาติ ปาปเกน มิจฺฉาชีเวน
ชีวิต กปฺเปนฺติ ฯ ภิกขฺ ุนีสงฺฆสฺส วิเหสิกาติ อฺมฺิสฺสา กมฺเม
กยิรมาเน ๑ ปฏิกฺโกสนฺติ ฯ อฺมฺิสฺสา วชฺชปฏิจฺฉาทิกาติ
อฺมฺ วชฺช ปฏิจฺฉาเทนฺติ ฯ
[๗๙] ตา ภิกฺขุนิโยติ ยา ตา สสฏา ภิกฺขุนิโย ฯ ภิกฺขุนีหีติ
อฺาหิ ภิกฺขุนีหิ ฯ ยา ปสฺสนฺติ ยา สุณนฺติ ตาหิ วตฺตพฺพา
ภคินิโย โข สสฏา วิหรนฺติ ปาปาจารา ปาปสทฺทา ปาปสิโลกา
ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส วิเหสิกา อฺมฺิสฺสา วชฺชปฏิจฺฉาทิกา
วิวิจฺจถยฺเย วิเวกฺเว ภคินีน สงฺโฆ วณฺเณตีติ ฯ ทุติยมฺป
วตฺตพฺพา ตติยมฺป วตฺตพฺพา ฯ สเจ ปฏินิสฺสชฺชนฺติ อิจฺเจต กุสล
โน เจ ปฏินิสฺสชฺชนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ สุตฺวา น วทนฺติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ตา ภิกฺขุนิโย สงฺฆมชฺฌป อากฑฺฒิตฺวา
วตฺตพฺพา ภคินิโย โข สสฏา วิหรนฺติ ปาปาจารา ปาปสทฺทา
ปาปสิโลกา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส วิเหสิกา อฺมฺิสฺสา วชฺช
ปฏิจฺฉาทิกา วิวิจฺจถยฺเย วิเวกฺเว ภคินีน สงฺโฆ วณฺเณตีติ ฯ
ทุติยมฺป วตฺตพฺพา ตติยมฺป วตฺตพฺพา ฯ สเจ ปฏินิสฺสชฺชนฺติ
อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏินสิ ฺสชฺชนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๘๐] ตา ภิกฺขุนิโย สมนุภาสิตพฺพา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
สมนุภาสิตพฺพา พฺยตฺตาย ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย สงฺโฆ าเปตพฺโพ
#๑ ม. ยุ. กริยมาเน ฯ
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สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อิตฺถนฺนามา จ อิตฺถนฺนามา จ ภิกฺขุนโิ ย
สสฏา วิหรนฺติ ปาปาจารา ปาปสทฺทา ปาปสิโลกา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส
วิเหสิกา อฺมฺิสฺสา วชฺชปฏิจฺฉาทิกา ฯ ตา ต วตฺถถ
นปฺปฏินิสฺสชฺชนฺติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามฺจ
อิตฺถนฺนามฺจ ภิกฺขุนิโย สมนุภาเสยฺย ตสฺส วตฺถุสฺส ปฏินิสสฺ คฺคาย ฯ
เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อิตฺถนฺนามา จ อิตฺถนฺนามา
จ ภิกฺขุนิโย สสฏา วิหรนฺติ ปาปาจารา ปาปสทฺทา ปาปสิโลกา
ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส วิเหสิกา อฺมฺิสฺสา วชฺชปฏิจฺฉาทิกา ฯ ตา ต
วตฺถุ นปฺปฏินิสฺสชฺชนฺติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามฺจ อิตฺถนฺนามฺจ
ภิกฺขุนิโย สมนุภาสติ ตสฺส วตฺถุสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ ยสฺสา อยฺยาย
ขมติ อิตฺถนฺนามาย จ อิตฺถนฺนามาย จ ภิกฺขุนีน สมนุภาสนา ตสฺสึ
วตฺถุสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย สา ตุณฺหสฺส ยสฺสา นกฺขมติ สา
ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ
วทามิ ฯเปฯ สมนุภฏา สงฺเฆน อิตฺถนฺนามา จ อิตฺถนฺนามา
จ ภิกฺขุนิโย ตสฺส วตฺถสุ ฺส ปฏินิสสฺ คฺคาย ฯ ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๘๑] ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ถุลฺลจฺจยา
กมฺมวาจาปริโยสาเน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ สงฺฆาทิเสส
อชฺฌาปชฺชนฺตีน ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวหี ิ กมฺมวาจาหิ ถุลฺลจฺจยา
ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ ฯ เทฺว ติสฺโส เอกโต สมนุภาสิตพฺพา ตทุตฺตริ ๑
#๑ ม. ยุ ตตุตฺตริ ฯ
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น สมนุภาสิตพฺพา ฯ
[๘๒] อิมาป ภิกฺขุนิโยติ ปุริมาโย อุปาทาย วุจฺจนฺติ ฯ
ยาวตติยกนฺติ ยาวตติย สมนุภาสนาย อาปชฺชนฺติ น สห
วตฺถุชฺฌาจารา ฯ นิสฺสารณียนฺติ สงฺฆมฺหา นิสฺสาริยติ ฯ
สงฺฆาทิเสโสติ ฯเปฯ เตนป วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๘๓] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา นปฺปฏินสิ ฺสชฺชนฺติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติกา นปฺปฏินิสฺสชฺชนฺติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา นปฺปฏินิสฺสชฺชนฺติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๘๔] อนาปตฺติ อสมนุภาสนฺตีน ปฏินิสฺสชฺชนฺตีน อุมฺมตฺติกาน
ขิตฺตจิตฺตาน เวทนฏฏาน ๑ อาทิกมฺมิกานนฺติ ฯ
______________
ทสมสงฺฆาทิเสส
[๘๕] เตน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี สงฺเฆน สมนุภฏา ภิกฺขุนโิ ย เอว วเทติ สสฏา ว
อยฺเย ตุเมฺห วิหรถ มา ตุเมฺห นานา วิหริตฺถ สนฺติ สงฺเฆ
อฺาป ภิกฺขุนิโย เอวาจารา เอวสทฺทา เอวสิโลกา ภิกฺขุนสี งฺฆสฺส
#๑ ม. ยุ. ขิตตฺ จิตฺตาน เวทนฏฏานนฺติ ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ
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วิเหสิกา อฺมฺิสฺสา วชฺชปฏิจฺฉาทิกา ตา สงฺโฆ
น กิฺจิ อาห ตุเมฺหเยว สงฺโฆ อฺุาย ปริภเวน อกฺขนฺติยา
เวภสฺสา ๑ ทุพฺพลฺยา เอวมาห ภคินิโย โข สสฏา วิหรนฺติ
ปาปาจารา ปาปสทฺทา ปาปสิโลกา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส วิเหสิกา
อฺมฺิสฺสา วชฺชปฏิจฺฉาทิกา วิวิจฺจถยฺเย วิเวกฺเว ภคินีน
สงฺโฆ วณฺเณตีติ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนโิ ย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลลฺ นนฺทา [๒]
สงฺเฆน สมนุภฏา ภิกขฺ ุนิโย เอว วกฺขติ สสฏา ว อยฺเย
ตุเมฺห วิหรถ มา ตุเมฺห นานา วิหริตฺถ ฯเปฯ วิวิจฺจถยฺเย
วิเวกฺเว ภคินีน สงฺโฆ วณฺเณตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี สงฺเฆน สมนุภฏา ภิกฺขุนโิ ย เอว วเทติ
สสฏา ว อยฺเย ตุเมฺห วิหรถ มา ตุเมฺห นานา วิหริตฺถ
ฯเปฯ วิวิจฺจถยฺเย วิเวกฺเว ภคินีน สงฺโฆ วณฺเณตีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี สงฺเฆน สมนุภฏา ภิกฺขุนโิ ย เอว วกฺขติ
สสฏา ว อยฺเย ตุเมฺห วิหรถ มา ตุเมฺห นานา วิหริตฺถ
ฯเปฯ วิวิจฺจถยฺเย วิเวกฺเว ภคินีน สงฺโฆ วณฺเณตีติ เนต
ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี เอว
#๑ ม. ยุ. เวภสฺสิยา ฯ เอว สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ ๒ ม. ภิกฺขุนี ฯ
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วเทยฺย สสฏา ว อยฺเย ตุเมฺห วิหรถ มา ตุเมฺห นานา
วิหริตฺถ สนฺติ สงฺเฆ อฺาป ภิกฺขุนิโย เอวาจารา เอวสทฺทา
เอวสิโลกา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส วิเหสิกา อฺมฺิสฺสา วชฺชปฏิจฺฉาทิกา
ตา สงฺโฆ น กิฺจิ อาห ตุเมฺหเยว สงฺโฆ อฺุาย ปริภเวน
อกฺขนฺติยา เวภสฺสา ๑ ทุพฺพลฺยา เอวมาห ภคินิโย โข สสฏา
วิหรนฺติ ปาปาจารา ปาปสทฺทา ปาปสิโลกา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส วิเหสิกา
อฺมฺิสฺสา วชฺชปฏิจฺฉาทิกา วิวิจฺจถยฺเย วิเวกฺเว
ภคินีน สงฺโฆ วณฺเณตีติ ฯ สา ภิกฺขุนี ภิกฺขุนีหิ เอวมสฺส วจนียา
มายฺเย เอว อวจ สสฏา ว อยฺเย ตุเมฺห วิหรถ มา ตุเมฺห
นานา วิหริตฺถ สนฺติ สงฺเฆ อฺาป ภิกฺขุนิโย เอวาจารา เอวสทฺทา
เอวสิโลกา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส วิเหสิกา อฺมฺิสฺสา วชฺชปฏิจฺฉาทิกา
ตา สงฺโฆ น กิฺจิ อาห ตุเมฺหเยว สงฺโฆ อฺุาย
ปริภเวน อกฺขนฺติยา เวภสฺสา ทุพพฺ ลฺยา เอวมาห ภคินิโย โข
สสฏา วิหรนฺติ ปาปาจารา ปาปสทฺทา ปาปสิโลกา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส}
วิเหสิกา อฺมฺิสฺสา วชฺชปฏิจฺฉาทิกา วิวิจฺจถยฺเย วิเวกฺเว
ภคินีน สงฺโฆ วณฺเณตีติ ฯ เอวฺจ สา ภิกฺขุนี ภิกฺขุนีหิ
วุจฺจมานา ตเถว ปคฺคเณฺหยฺย สา ภิกฺขุนี ภิกฺขนุ ีหิ ยาวตติย
สมนุภาสิตพฺพา ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ ยาวตติยฺเจ สมนุภาสิยมานา
ต ปฏินิสฺสชฺเชยฺย อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏินสิ ฺสชฺเชยฺย อยมฺป
ภิกฺขุนี ยาวตติยก ธมฺม อาปนฺนา นิสฺสารณีย สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. เวภสฺสิยา ฯ เอว สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ
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[๘๖] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ เอว วเทยฺยาติ สสฏา ว
อยฺเย ตุเมฺห วิหรถ มา ตุเมฺห นานา วิหริตฺถ สนฺติ สงฺเฆ
อฺาป ภิกฺขุนิโย เอวาจารา เอวสทฺทา เอวสิโลกา ภิกฺขุนสี งฺฆสฺส
วิเหสิกา อฺมฺิสฺสา วชฺชปฏิจฺฉาทิกา ตา สงฺโฆ น กิฺจิ
อาห ตุเมฺหเยว สงฺโฆ อฺุายาติ อวฺาย ฯ ปริภเวนาติ
ปริภพฺยตา ๑ ฯ อกฺขนฺติยาติ โกเปน ฯ เวภสฺสาติ วิภสฺสีกตา ฯ
ทุพฺพลฺยาติ อปกฺขตา ฯ เอวมาห ภคินิโย โข สสฏา วิหรนฺติ
ปาปาจารา ปาปสทฺทา ปาปสิโลกา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส วิเหสิกา
อฺมฺิสฺสา วชฺชปฏิจฺฉาทิกา วิวิจฺจถยฺเย วิเวกฺเว ภคินีน
สงฺโฆ วณฺเณตีติ ฯ สา ภิกฺขุนีติ ยา สา เอววาทินี ภิกฺขุนี ฯ
ภิกฺขุนีหีติ อฺาหิ ภิกฺขุนีหิ ฯ ยา ปสฺสนฺติ ยา สุณนฺติ ตาหิ
วตฺตพฺพา มายฺเย เอว อวจ สสฏา ว อยฺเย ตุเมฺห วิหรถ
มา ตุเมฺห นานา วิหริตฺถ ฯเปฯ วิวิจฺจถยฺเย วิเวกฺเว
ภคินีน สงฺโฆ วณฺเณตีติ ฯ ทุติยมฺป วตฺตพฺพา ตติยมฺป วตฺตพฺพา ฯ
สเจ ปฏินิสสฺ ชฺชติ อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏินสิ ฺสชฺชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ สุตฺวา น วทนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ สา
ภิกฺขุนี สงฺฆมชฺฌป อากฑฺฒิตฺวา วตฺตพฺพา มายฺเย เอว อวจ
สสฏา ว อยฺเย ตุเมฺห วิหรถ มา ตุเมฺห นานา วิหริตฺถ
ฯเปฯ วิวิจฺจถยฺเย วิเวกฺเว ภคินีน สงฺโฆ วณฺเณตีติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปาริภพฺยตา ฯ
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ทุติยมฺป วตฺตพฺพา ตติยมฺป วตฺตพฺพา ฯ สเจ ปฏินิสฺสชฺชติ
อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏินสิ ฺสชฺชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๘๗] สา ภิกฺขุนี สมนุภาสิตพฺพา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
สมนุภาสิตพฺพา พฺยตฺตาย ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา ภิกฺขุนี สงฺเฆน สมนุภฏา
ภิกฺขุนิโย เอว วเทติ สสฏา ว อยฺเย ตุเมฺห วิหรถ มา
ตุเมฺห นานา วิหริตฺถ สนฺติ สงฺเฆ อฺาป ภิกฺขุนิโย เอวาจารา
เอวสทฺทา เอวสิโลกา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส วิเหสิกา อฺมฺิสฺสา
วชฺชปฏิจฺฉาทิกา ตา สงฺโฆ น กิฺจิ อาห ตุเมฺหเยว สงฺโฆ
อฺุาย ปริภเวน อกฺขนฺติยา เวภสฺสา ทุพฺพลฺยา เอวมาห ภคินิโย
โข สสฏา วิหรนฺติ ฯเปฯ วิวิจฺจถยฺเย วิเวกฺเว ภคินีน
สงฺโฆ วณฺเณตีติ ฯ สา ต วตฺถุ นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุนึ สมนุภาเสยฺย ตสฺส วตฺถุสฺส
ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย
อิตฺถนฺนามา ภิกฺขุนี สงฺเฆน สมนุภฏา ภิกฺขุนโิ ย เอว วเทติ
สสฏา ว อยฺเย ตุเมฺห วิหรถ มา ตุเมฺห นานา วิหริตฺถ
สนฺติ สงฺเฆ อฺาป ภิกฺขุนิโย เอวาจารา เอวสทฺทา เอวสิโลกา
ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส วิเหสิกา อฺมฺิสฺสา วชฺชปฏิจฺฉาทิกา ตา
สงฺโฆ น กิฺจิ อาห ตุเมฺหเยว สงฺโฆ อฺุาย ปริภเวน
อกฺขนฺติยา เวภสฺสา ทุพฺพลฺยา เอวมาห ภคินิโย โข สสฏา วิหรนฺติ
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ปาปาจารา ปาปสทฺทา ปาปสิโลกา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส วิเหสิกา
อฺมฺิสฺสา วชฺชปฏิจฺฉาทิกา วิวิจฺจถยฺเย วิเวกฺเว ภคินีน
สงฺโฆ วณฺเณตีติ ฯ สา ต วตฺถุ นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ สงฺโฆ
อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุนึ สมนุภาสติ ตสฺส วตฺถุสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ ยสฺสา
อยฺยาย ขมติ อิตฺถนฺนามาย ภิกฺขุนยิ า สมนุภาสนา ตสฺส วตฺถุสฺส
ปฏินิสฺสคฺคาย สา ตุณฺหสฺส ยสฺสา นกฺขมติ สา ภาเสยฺย ฯ
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ
สมนุภฏา สงฺเฆน อิตฺถนฺนามา ภิกฺขุนี ตสฺส วตฺถุสฺส ปฏินสิ ฺสคฺคาย ฯ
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๘๘] ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ถุลฺลจฺจยา
กมฺมวาจาปริโยสาเน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ สงฺฆาทิเสส
อชฺฌาปชฺชนฺติยา ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวหี ิ กมฺมวาจาหิ ถุลฺลจฺจยา
ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ ฯ
[๘๙] อยมฺปติ ปุริมาโย อุปาทาย วุจฺจติ ฯ ยาวตติยกนฺติ
ยาวตติย สมนุภาสนาย อาปชฺชติ น สห วตฺถชุ ฌ
ฺ าจารา ฯ
นิสฺสารณียนฺติ สงฺฆมฺหา นิสฺสาริยติ ฯ สงฺฆาทิเสโสติ สงฺโฆ ว ตสฺสา
อาปตฺติยา มานตฺต เทติ มูลาย ปฏิกสฺสติ อพฺเภติ น สมฺพหุลา
น เอกา ภิกขฺ ุนี เตน วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ ตสฺเสว อาปตฺตินิกายสฺส
นาม กมฺม อธิวจน เตนป วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๙๐] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา นปฺปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ
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สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติกา นปฺปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา นปฺปฏินิสฺสชฺชติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๙๑] อนาปตฺติ อสมนุภาสนฺติยา ปฏินิสฺสชฺชนฺติยา อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
[๙๒] อุทฺทิฏา โข อยฺยาโย สตฺตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา
นว ปมาปตฺติกา อฏ ยาวตติยกา เยส ภิกฺขุนี อฺตร
วา อฺตร วา อาปชฺชติ ตาย ภิกฺขนุ ิยา อุภโตสงฺเฆ ปกฺขมานตฺต
จริตพฺพ จิณฺณมานตฺตาย ภิกฺขุนิยา ยตฺถ สิยา วีสติคโณ
ภิกฺขุนีสงฺโฆ ตตฺถ สา ภิกฺขุนี อพฺเภตพฺพา เอกายป เจ อูโน ๒
วีสติคโณ ภิกฺขุนีสงฺโฆ ต ภิกฺขุนึ อพฺเภยฺย สา จ ภิกฺขุนี
อนพฺภิตา ตา จ ภิกฺขุนโิ ย คารยฺหา ฯ อย ตตฺถ สามีจิ ฯ
ตตฺถยฺยาโย ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ฯ ทุติยมฺป ปุจฺฉามิ
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ฯ ตติยมฺป ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ฯ
ปริสุทฺเธตฺถยฺยาโย ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
สตฺตรสกณฺฑ นิฏิต ฯ
________________
#๑ ยุ. จิณฺณมานตฺตา ภิกฺขุนี ฯ ต สุโสธิต จิณฺณมานตฺโต ภิกฺขูติ ปาลิยา
#๒ ยุ. อูนวีสติคโณ ฯ
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นิสฺสคฺคิยกณฺฑ
อิเม โข ปนยฺยาโย ตึส นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา ธมฺมา อุทฺเทส
อาคจฺฉนฺติ ฯ
ปตฺตวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปท
[๙๓] เตน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคยิ า
ภิกฺขุนิโย พหุปตฺเต ๑ สนฺนิจย กโรนฺติ ฯ มนุสฺสา วิหารจาริก
อาหิณฺฑนฺตา ปสฺสิตฺวา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ภิกฺขุนโิ ย พหุปตฺเต สนฺนิจย กริสฺสนฺติ ปตฺตวณิชฺช ๒ วา
ภิกฺขุนิโย กริสฺสนฺติ อามตฺติกาปณ วา ปสาเรสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ
โข ภิกฺขุนิโย เตส มนุสสฺ าน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ
ยา ตา ภิกฺขนุ ิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ปตฺตสนฺนิจย
กริสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ปตฺตสนฺนิจย
กโรนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา กถ หิ
นาม ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ปตฺตสนฺนิจย กริสฺสนฺติ เนต
ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี ปตฺตสนฺนิจย
#๑ ม. พหูปตฺเต ๒ ม. ปตฺตวาณิชฺช ฯ
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กเรยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๙๔] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ปตฺโต นาม เทฺว ปตฺตา
อโยปตฺโต มตฺติกาปตฺโต ฯ ตโย ปตฺตสฺส วณฺณา อุกฺกฏโ
ปตฺโต มชฺฌิโม ปตฺโต โอมโก ปตฺโต ฯ อุกฺกฏโ นาม ปตฺโต
อฑฺฒาฬฺหโกทน คณฺหาติ จตุภาค ขาทนีย ๑ ตทูปย พฺยฺชน ฯ
มชฺฌิโม นาม ปตฺโต นาฬิโกทน คณฺหาติ จตุภาค ขาทนีย
ตทูปย พฺยฺชน ฯ โอมโก นาม ปตฺโต ปตฺโถทน คณฺหาติ
จตุภาค ขาทนีย ตทูปย พฺยฺชน ฯ ตโต อุกกฺ ฏโ อปตฺโต
โอมโก อปตฺโต ฯ สนฺนิจย กเรยฺยาติ อนธิฏิโต อวิกปฺปโ ต ฯ
นิสฺสคฺคิโย โหติ ๒ สห อรุณุคฺคมนา นิสฺสคฺคิโย โหติ นิสสฺ ชฺชิตพฺโพ
สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา เอกภิกฺขุนิยา วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว
นิสฺสชฺชิตพฺโพ ฯ
[๙๕] ตาย ภิกฺขุนิยา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขุนีน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสที ิตฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อย เม อยฺเย ปตฺโต
รตฺตาติกฺกนฺโต นิสฺสคฺคิโย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ขาทน ฯ ๒ อิโต ปร สพฺพตฺถ อิติสทฺโท ทิสฺสติ โส อติเรโกติ เวทิตพฺโพ
#อีทิสาน ปาาน มาติกาย อนาคตตฺตา ฯ
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นิสฺสชฺชิตฺวา อาปตฺติ เทเสตพฺพา ฯ พฺยตฺตาย ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย
อาปตฺติ ปฏิคฺคเหตพฺพา ฯ นิสฺสฏปตฺโต ทาตพฺโพ สุณาตุ เม อยฺเย
สงฺโฆ อย ปตฺโต อิตฺถนฺนามาย ภิกฺขุนิยา นิสสฺ คฺคิโย สงฺฆสฺส
นิสฺสฏโ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิม ปตฺต
อิตฺถนฺนามาย ภิกฺขุนิยา ทเทยฺยาติ ฯ
[๙๖] ตาย ภิกฺขุนิยา สมฺพหุลา ภิกฺขุนิโย อุปสงฺกมิตฺวา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขุนีน ปาเท วนฺทิตฺวา
อุกฺกุฏิก นิสที ิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺสุ วจนียา อย
เม อยฺยาโย ปตฺโต รตฺตาติกฺกนฺโต นิสฺสคฺคิโย อิมาห อยฺยาน
นิสฺสชฺชามีติ ฯ นิสฺสชฺชิตฺวา อาปตฺติ เทเสตพฺพา ฯ พฺยตฺตาย
ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย อาปตฺติ ปฏิคฺคเหตพฺพา ฯ นิสฺสฏปตฺโต
ทาตพฺโพ สุณนฺตุ เม อยฺยาโย อย ปตฺโต อิตฺถนฺนามาย
ภิกฺขุนิยา นิสฺสคฺคิโย อยฺยาน นิสฺสฏโ ฯ ยทิ อยฺยาน ปตฺตกลฺล
อยฺยาโย อิม ปตฺต อิตฺถนฺนามาย ภิกฺขุนิยา ทเทยฺยุนฺติ ฯ
[๙๗] ตาย ภิกฺขุนิยา เอก ภิกฺขุนึ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกฺกฏุ ิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
เอวมสฺส วจนียา อย เม อยฺเย ปตฺโต รตฺตาติกฺกนฺโต นิสฺสคฺคิโย
อิมาห อยฺยาย นิสฺสชฺชามีติ ฯ นิสฺสชฺชิตฺวา อาปตฺติ เทเสตพฺพา ฯ
ตาย ภิกฺขุนิยา อาปตฺติ ปฏิคฺคเหตพฺพา ฯ นิสฺสฏปตฺโต ทาตพฺโพ
อิม ปตฺต อยฺยาย ทมฺมีติ ฯ
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[๙๘] รตฺตาติกฺกนฺเต อติกฺกนฺตสฺา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
รตฺตาติกฺกนฺเต เวมติกา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ รตฺตาติกฺกนฺเต
อนติกฺกนฺตสฺา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อนธิฏิเต อธิฏ ิตสฺา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อวิกปฺปเต วิกปฺปตสฺา
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อวิสฺสชฺชิเต วิสฺสชฺชิตสฺา นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อนฏเ นฏสฺา ... อวินฏเ วินฏสฺา ...
อภินฺเน ภินฺนสฺา ... อวิลุตฺเต วิลุตฺตสฺา นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ
[๙๙] นิสฺสคฺคิย ๑ ปตฺต อนิสฺสชฺชิตฺวา ปริภ
ุ ฺชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ รตฺตานติกฺกนฺเต ๒ อติกฺกนฺตสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ รตฺตานติกฺกนฺเต เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
รตฺตานติกฺกนฺเต อนติกฺกนฺตสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๑๐๐] อนาปตฺติ อนฺโตอรุณ ๓ อธิฏเติ วิกปฺเปติ วิสฺสชฺเชติ
นสฺสติ วินสฺสติ ภิชฺชติ อจฺฉินฺทิตฺวา คณฺหนฺติ วิสฺสาส
คณฺหนฺติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
[๑๐๑] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย นิสฺสฏปตฺต
น เทนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิยา ๔ นิสฺสฏปตฺโต น ทาตพฺโพ ยา น ทเทยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
__________________
#๑ ม. นิสฺสคฺคิย ฯ ๒ ม. รตฺตาติกฺกนฺเต ฯ ๓ ม. อนฺโตอรุเณ ฯ
#๔ โป. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปตฺตวคฺคสฺส ทุติยสิกฺขาปท
[๑๐๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา
ภิกฺขุนิโย คามกาวาเส วสฺส วุตฺถา สาวตฺถึ อคมสุ วตฺตสมฺปนฺนา
อิริยาปถสมฺปนฺนา ทุจฺโจลา ๑ ลูขจีวรา ฯ อุปาสกา ตา ภิกขฺ ุนิโย
ปสฺสิตฺวา อิมา ภิกฺขุนิโย วตฺตสมฺปนฺนา อิริยาปถสมฺปนฺนา
ทุจฺโจลา ลูขจีวรา อิมา ภิกฺขุนิโย อจฺฉินฺนา ภวิสฺสนฺตีติ ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส อกาลจีวร อทสุ ฯ ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี อมฺหาก กิน
อตฺถต กาลจีวรนฺติ อธิฏ หิตฺวา ภาชาเปสิ ฯ อุปาสกา ตา
ภิกฺขุนิโย ปสฺสิตฺวา เอตทโวจุ อปยฺยาหิ จีวร ลทฺธนฺติ ฯ น มย
อาวุโส จีวร ลภาม อยฺยา ถุลลฺ นนฺทา อมฺหาก กิน อตฺถต
กาลจีวรนฺติ อธิฏหิตฺวา ภาชาเปสีติ ฯ อุปาสกา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลลฺ นนฺทา อกาลจีวร
กาลจีวรนฺติ อธิฏหิตฺวา ภาชาเปสฺสตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกขฺ ุนิโย
เตส อุปาสกาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา
ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา อกาลจีวร กาลจีวรนฺติ อธิฏ-
หิตฺวา ภาชาเปสฺสตีติ ฯ อถโข ตา ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูน เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร
#๑ ม. ทุจฺโจฬา เอว ฯ สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ
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ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขนุ ี อกาลจีวร กาลจีวรนฺติ อธิฏหิตฺวา
ภาชาเปตีติ ๑ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม
ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขนุ ี อกาลจีวร กาลจีวรนฺติ อธิฏหิตฺวา
ภาชาเปสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ
ยา ปน ภิกขฺ ุนี อกาลจีวร กาลจีวรนฺติ อธิฏหิตฺวา ภาชาเปยฺย
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๐๓] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อกาลจีวร นาม อนตฺถเต
กิเน เอกาทสมาเส อุปฺปนฺน อตฺถเต กิเน สตฺตมาเส
อุปฺปนฺน กาเลป อาทิสฺส ทินฺน เอต อกาลจีวร นาม ฯ กาลจีวรนฺติ ๒
อธิฏหิตฺวา ภาชาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน
นิสฺสคฺคิย โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา เอกภิกฺขุนิยา
วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท
เม อยฺเย อกาลจีวร กาลจีวรนฺติ อธิฏหิตฺวา ภาชาปต
นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ
ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อยฺยาย ทมฺมีติ ฯ
[๑๐๔] อกาลจีวเร อกาลจีวรสฺา กาลจีวรนฺติ
อธิฏหิตฺวา ภาชาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อกาลจีวเร เวมติกา
#๑ ม. ยุ. ภาชาเปสีติ ฯ ๒ โป. ม. อกาลจีวร กาลจีวรนฺตีติ อิเม ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ
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กาลจีวรนฺติ อธิฏหิตฺวา ภาชาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ [๑]
อกาลจีวเร กาลจีวรสฺา กาลจีวรนฺติ อธิฏหิตฺวา ภาชาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ [๒] กาลจีวเร อกาลจีวรสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ กาลจีวเร เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
กาลจีวเร กาลจีวรสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๑๐๕] อนาปตฺติ อกาลจีวร อกาลจีวรสฺา ภาชาเปติ
กาลจีวร กาลจีวรสฺา ภาชาเปติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
___________________
ปตฺตวคฺคสฺส ตติยสิกฺขาปท
[๑๐๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี อฺตราย ๓ ภิกฺขุนิยา สทฺธึ จีวร ปริวฏเฏตฺวา ๔ ปริภฺุชติ ฯ
อถโข สา ภิกฺขุนี ต จีวร สงฺฆริตฺวา ๕ นิกฺขปิ  ฯ
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี ต ภิกฺขุนึ เอตทโวจ ยนฺเต อยฺเย มยา
สทฺธึ จีวร ปริวฏฏิต กห ต จีวรนฺติ ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี
ต จีวร นีหริตฺวา ถุลฺลนนฺทาย ภิกขฺ ุนิยา ทสฺเสสิ ฯ ถุลลฺ นนฺทา
#๑ ม. ยุ. อกาลจีวเร เวมติกา ... ภาชาเปติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
#๒ อกาลจีวเร กาลจีวรสฺา ... ภาชาเปติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ
#๓ ม. ยุ. อฺตริสฺสา ฯ ๔ สพฺพตฺถ ปริวตฺเตตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
#๕ ม. ยุ. สหริตฺวา ฯ
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ภิกฺขุนี ต ภิกฺขุนึ เอตทโวจ หนฺทยฺเย ตุยฺห จีวร อาหร
เมต จีวร ย ตุยฺห ตุยหฺ เมเวต ย มยฺห มยฺหเมเวต อาหร
เมต สก ปจฺจาหราติ อจฺฉินฺทิ ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี ภิกฺขุนีน
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนิยา ๑ สทฺธึ จีวร ปริวฏเฏตฺวา อจฺฉินฺทิสฺสตีติ ฯ
อถโข ตา ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี ภิกฺขนุ ิยา สทฺธึ จีวร ปริวฏเฏตฺวา อจฺฉินฺทตีติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา
ภิกฺขุนี ภิกฺขนุ ิยา สทฺธึ จีวร ปริวฏเฏตฺวา อจฺฉินฺทิสฺสติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี
ภิกฺขุนิยา สทฺธึ จีวร ปริวฏเฏตฺวา สา ปจฺฉา เอว วเทยฺย
หนฺทยฺเย ตุยฺห จีวร อาหร เมต จีวร ย ตุยฺห ตุยฺหเมเวต
ย มยฺห มยฺหเมเวต อาหร เมต สก ปจฺจาหราติ
อจฺฉินฺเทยฺย วา อจฺฉินฺทาเปยฺย วา นิสสฺ คฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๐๗] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ภิกฺขุนิยา สทฺธินฺติ อฺาย
ภิกฺขุนิยา สทฺธึ ฯ จีวร นาม ฉนฺน จีวราน อฺตร จีวร
#๑ ม. ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนีติ อิเม ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ
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วิกปฺปนุปค ปจฺฉิม ฯ ปริวฏเฏตฺวาติ ปริตฺเตน วา วิปุล วิปุเลน
วา ปริตฺต ปริวฏเฏตฺวา ๑ ฯ อจฺฉินฺเทยฺยาติ สย อจฺฉินฺทติ
นิสฺสคฺคิย โหติ ๒ ฯ อจฺฉินฺทาเปยฺยาติ อฺ อาณาเปติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส สกึ อาณตฺตา พหุกป อจฺฉินฺทติ นิสฺสคฺคิย โหติ
นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา เอกภิกขฺ ุนิยา วา ฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท เม อยฺเย จีวร
ภิกฺขุนิยา สทฺธึ ปริวฏเฏตฺวา อจฺฉินฺน นิสฺสคฺคิย อิมาห
สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยนฺติ ฯเปฯ
อยฺยาย ทมฺมีติ ฯ
[๑๐๘] อุปสมฺปนฺนาย อุปสมฺปนฺนสฺา จีวร ปริวฏเฏตฺวา
อจฺฉินฺทติ วา อจฺฉินฺทาเปติ วา นิสสฺ คฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อุปสมฺปนฺนาย
เวมติกา จีวร ปริวฏเฏตฺวา อจฺฉินฺทติ วา อจฺฉินฺทาเปติ
วา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อุปสมฺปนฺนาย อนุปสมฺปนฺนสฺา จีวร ปริวฏเฏตฺวา อจฺฉินฺทติ วา อจฺฉินฺทาเปติ วา
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺ ปริกฺขาร ปริวฏเฏตฺวา อจฺฉินฺทติ
วา อจฺฉินฺทาเปติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย
สทฺธึ จีวร วา อฺ วา ปริกฺขาร ปริวฏเฏตฺวา อจฺฉินฺทติ วา
อจฺฉินฺทาเปติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย อุปสมฺปนฺนสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย เวมติกา
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ ๒ สพฺพตฺถ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย อนุปสมฺปนฺนสฺา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๑๐๙] อนาปตฺติ สา วา เทติ ตสฺสา วา วิสฺสาเสนฺตี คณฺหาติ
อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_____________________
ปตฺตวคฺคสฺส จตุตฺถสิกฺขาปท
[๑๑๐] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี คิลานา โหติ ฯ อถโข อฺตโร อุปาสโก เยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ถุลฺลนนฺท ภิกขฺ ุนึ
เอตทโวจ กินฺเต อยฺเย อผาสุ กึ อาหริยตูติ ฯ สปฺปนา
เม อาวุโส อตฺโถติ ฯ อถโข โส อุปาสโก อฺตรสฺส อาปณิกสฺส
ฆรา กหาปณสฺส สปฺป อาหริตฺวา ถุลลฺ นนฺทาย ภิกฺขุนิยา
อทาสิ ฯ ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี เอวมาห ๑ น เม อาวุโส
สปฺปนา อตฺโถ เตเลน เม อตฺโถติ ฯ อถโข โส อุปาสโก
เยน โส อาปณิโก เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต อาปณิก
เอตทโวจ น กิรยฺย ๒ อยฺยาย สปฺปนา อตฺโถ เตเลน อตฺโถ
หนฺท เต สปฺป เตล เม เทหีติ ฯ สเจ มย อยฺย ๓ วิกฺกีต
#๑ ม. ยุ. อิท ปาททฺวย น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. กิรยฺโย ฯ ๓ ม. ยุ. อยฺโย ฯ
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ภณฺฑ ปุน อาทิยิสฺสาม ๑ กทา อมฺหาก ภณฺฑ วิกกฺ ายิสฺสติ
สปฺปสฺส กเยน สปฺป หฏ เตลสฺส กย อาหร เตล หริสฺสสีติ ฯ
อถโข โส อุปาสโก อุชฌ
ฺ ายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ
นาม อยฺยา ถุลลฺ นนฺทา อฺ วิฺาเปตฺวา อฺ วิฺาเปสฺสตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย ตสฺส อุปาสกสฺส อุชฺฌายนฺตสฺส
ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา
ถุลลฺ นนฺทา อฺ วิฺาเปตฺวา อฺ วิฺาเปสฺสตีติ ฯ อถโข
ตา ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี อฺ วิฺาเปตฺวา อฺ วิฺาเปตีติ ๒ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี อฺ วิฺาเปตฺวา อฺ วิฺาเปสฺสติ เนต ภิกขฺ เว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี อฺ วิฺาเปตฺวา
อฺ วิฺาเปยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๑๑] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อฺ วิฺาเปตฺวาติ ยงฺกิฺจิ
วิฺาเปตฺวา ฯ อฺ วิฺาเปยฺยาติ ต เปตฺวา อฺ
วิฺาเปติ ปโยเค ทุกกฺ ฏ ปฏิลาเภน นิสฺสคฺคิย โหติ นิสสฺ ชฺชิตพฺพ
#๑ ม. ยุ. อาหริสฺสามาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. วิฺาเปสีติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา เอกภิกฺขุนิยา วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว
นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท เม อยฺเย อฺ วิฺาเปตฺวา อฺ
วิฺาปต นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ
ฯเปฯ ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อยฺยาย ทมฺมีติ ฯ
[๑๑๒] อฺเ อฺสฺา อฺ วิฺาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อฺเ เวมติกา อฺ วิฺาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อฺเ อนฺสฺา อฺ วิฺาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อนฺเ อฺสฺา [๑] อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนฺเ
เวมติกา [๒] อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนฺเ อนฺสฺา
อนาปตฺติ ฯ
[๑๑๓] อนาปตฺติ ตฺเจว วิฺาเปติ อฺฺจ วิฺาเปติ
อานิสส ทสฺเสตฺวา วิฺาเปติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
______________________
ปตฺตวคฺคสฺส ปฺจมสิกฺขาปท
[๑๑๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี คิลานา โหติ ฯ อถโข อฺตโร อุปาสโก เยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ถุลฺลนนฺท ภิกขฺ ุนึ
เอตทโวจ กจฺจิ อยฺเย ขมนีย กจฺจิ ยาปนียนฺติ ฯ น เม อาวุโส
ขมนีย น ยาปนียนฺติ ฯ อมุกสฺส อยฺเย อาปณิกสฺส ฆเร
#๑-๒ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร อนฺ วิฺาเปตีติ ปาทฺวย ทิสฺสติ ฯ
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กหาปณ นิกฺขิปสฺสามิ ตโต ย อิจฺเฉยฺยาสิ ต อาหราเปยฺยาสีติ ฯ
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี อฺตร สิกฺขมาน อาณาเปสิ คจฺฉ
สิกฺขมาเน อมุกสฺส อาปณิกสฺส ฆรา กหาปณสฺส เตล อาหราติ ฯ
อถโข สา สิกฺขมานา ตสฺส อาปณิกสฺส ฆรา กหาปณสฺส เตล
อาหริตฺวา ถุลลฺ นนฺทาย ภิกฺขุนิยา อทาสิ ฯ ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี
เอวมาห ๑ น เม สิกฺขมาเน เตเลน อตฺโถ สปฺปนา เม อตฺโถติ ฯ
อถโข สา สิกฺขมานา เยน โส อาปณิโก เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ต อาปณิก เอตทโวจ น กิร อาวุโส อยฺยาย เตเลน
อตฺโถ สปฺปน า อตฺโถ หนฺท เต เตล สปฺป เม เทหีติ ฯ สเจ
มย อยฺเย วิกฺกีต ภณฺฑ ปุน อาทิยิสฺสาม กทา อมฺหาก ภณฺฑ
วิกฺกายิสฺสติ เตลสฺส กเยน เตล หฏ สปฺปสฺส กย อาหร
สปฺป หริสสฺ สีติ ฯ อถโข สา สิกฺขมานา โรทนฺตี อฏาสิ ฯ
ภิกฺขุนิโย ต สิกฺขมาน เอตทโวจุ กิสฺส ตฺว สิกขฺ มาเน โรทสีติ ฯ
อถโข สา สิกฺขมานา ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ยา ตา
ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม อยฺยา ถุลลฺ นนฺทา [๒] อฺ เจตาเปตฺวา อฺ
เจตาเปสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี อฺ
เจตาเปตฺวา อฺ เจตาเปตีติ ๓ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธk
ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี อฺ
#๑ ม. ยุ. อิท ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขุนีติ ทิสฺสติ ฯ ๓ ม.
#เจตาเปสีติ สจฺจ ฯ
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เจตาเปตฺวา อฺ เจตาเปสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ
ยา ปน ภิกขฺ ุนี อฺ เจตาเปตฺวา อฺ เจตาเปยฺย นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๑๕] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อฺ เจตาเปตฺวาติ ยงฺกิฺจิ
เจตาเปตฺวา ฯ อฺ เจตาเปยฺยาติ ต เปตฺวา อฺ เจตาเปติ
ปโยเค ทุกกฺ ฏ ปฏิลาเภน นิสฺสคฺคิย โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส
วา คณสฺส วา เอกภิกขฺ ุนิยา วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท เม อยฺเย อฺ เจตาเปตฺวา อฺ เจตาปต
นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ
ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อยฺยาย ทมฺมีติ ฯ
[๑๑๖] อฺเ อฺสฺา อฺ เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อฺเ เวมติกา อฺ เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อฺเ อนฺสฺา อฺ เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อนฺเ อฺสฺา ๑ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนฺเ
เวมติกา ๒ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนฺเ อนฺสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๑๑๗] อนาปตฺติ ตฺเจว เจตาเปติ อฺฺจ เจตาเปติ
อานิสส ทสฺเสตฺวา เจตาเปติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
__________
#๑-๒ ม. อนฺ เจตาเปตีติ ปททฺวย ทิสฺสติ ฯ
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ปตฺตวคฺคสฺส ฉฏสิกฺขาปท
[๑๑๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อุปาสกา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส จีวรตฺถาย ฉนฺทก สงฺฆริตวฺ า ๑ อฺตรสฺส ปาวาริกสฺส
ฆเร ปริกฺขาร นิกฺขิปตฺวา ภิกฺขุนิโย อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจุ
อมุกสฺส อยฺเย ปาวาริกสฺส ฆเร จีวรตฺถาย ปริกขฺ าโร นิกฺขิตฺโต
ตโต จีวร อาหราเปตฺวา ภาเชถาติ ฯ ภิกฺขุนิโย เตน ปริกฺขาเรน
สย ๒ เภสชฺช เจตาเปตฺวา ปริภฺุชึสุ ฯ อุปาสกา ชานิตฺวา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนโิ ย อฺทตฺถิเกน
ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน สงฺฆิเกน อฺ เจตาเปสฺสนฺตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส อุปาสกาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจ ฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน
สงฺฆิเกน อฺ เจตาเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน สงฺฆิเกน อฺ
เจตาเปนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา กถ หิ
นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน
สงฺฆิเกน อฺ เจตาเปสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
#๑ ยุ. สหริตฺวา ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี อฺทตฺถิเกน ปริกขฺ าเรน อฺุทฺทิสิเกน สงฺฆิเกน อฺ เจตาเปยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๑๙] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน
อฺุทฺทิสิเกนาติ อฺสฺสตฺถาย ทินฺเนน ฯ สงฺฆิเกนาติ สงฺฆสฺสตฺถาย ๑
น คณสฺส น เอกภิกฺขุนิยา ฯ อฺ เจตาเปยฺยาติ ย อตฺถาย
ทินฺน ต เปตฺวา อฺ เจตาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ
ปฏิลาเภน นิสฺสคฺคิย โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา
เอกภิกฺขุนิยา วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ
อิท เม อยฺเย อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน สงฺฆิเกน
อฺ เจตาปต นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ
ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อยฺยาย ทมฺมีติ ฯ
[๑๒๐] อฺทตฺถิเก อฺทตฺถิกสฺา อฺ เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺทตฺถิเก เวมติกา อฺ เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺทตฺถิเก อนฺทตฺถิกสฺา อฺ
เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ นิสฺสฏ ปฏิลภิตฺวา ยถาทาเน
อุปเนตพฺพ ฯ อนฺทตฺถิเก อฺทตฺถิกสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนฺทตฺถิเก เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนฺทตฺถิเก อนฺทตฺถิกสฺา อนาปตฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. สงฺฆสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ
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[๑๒๑] อนาปตฺติ เสสก อุปเนติ สามิเก อปโลเกตฺวา อุปเนติ
อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
ปตฺตวคฺคสฺส สตฺตมสิกฺขาปท
[๑๒๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อุปาสกา
ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส จีวรตฺถาย ฉนฺทก สงฺฆริตฺวา อฺตรสฺส ปาวาริกสฺส
ฆเร ปริกฺขาร นิกฺขิปตฺวา ภิกฺขุนิโย อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจุ
อมุกสฺส อยฺเย ปาวาริกสฺส ฆเร จีวรตฺถาย ปริกฺขาโร
นิกฺขิตฺโต ตโต จีวร อาหราเปตฺวา ภาเชถาติ ฯ ภิกฺขุนิโย เตน
จ ปริกฺขาเรน สยป ยาจิตฺวา เภสชฺช เจตาเปตฺวา ปริภฺุชึสุ ฯ
อุปาสกา ชานิตฺวา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
ภิกฺขุนิโย อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน สงฺฆิเกน
สฺาจิเกน อฺ เจตาเปสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย
เตส อุปาสกาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา
ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน
สงฺฆิเกน สฺาจิเกน อฺ เจตาเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน
สงฺฆิเกน สฺาจิเกน อฺ เจตาเปนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
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วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน สงฺฆิเกน สฺาจิเกน อฺ
เจตาเปสฺสนฺติ เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา
ปน ภิกฺขุนี อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน สงฺฆิเกน
สฺาจิเกน อฺ เจตาเปยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๒๓] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน
อฺุทฺทิสิเกนาติ อฺสฺสตฺถาย ทินเฺ นน ฯ สงฺฆิเกนาติ
สงฺฆสฺสตฺถาย น คณสฺส น เอกภิกฺขุนิยา ฯ สฺาจิเกนาติ สย
ยาจิตฺวา ฯ อฺ เจตาเปยฺยาติ ย อตฺถาย ทินฺน ต เปตฺวา
อฺ เจตาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน นิสสฺ คฺคิย โหติ
นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา เอกภิกฺขุนิยา วา ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท เม อยฺเย อฺทตฺถิเกน
ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน สงฺฆิเกน สฺาจิเกน อฺ เจตาปต
นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ
ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อยฺยาย ทมฺมีติ ฯ
[๑๒๔] อฺทตฺถิเก อฺทตฺถิกสฺา อฺ เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺทตฺถิเก เวมติกา อฺ เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺทตฺถิเก อนฺทตฺถิกสฺา อฺ
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เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ นิสฺสฏ ปฏิลภิตฺวา ยถาทาเน
อุปเนตพฺพ ฯ อนฺทตฺถิเก อฺทตฺถิกสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนฺสทตฺถิเก เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนฺทตฺถิเก อนฺทตฺถิกสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๑๒๕] อนาปตฺติ เสสก อุปเนติ สามิเก อปโลเกตฺวา
อุปเนติ อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
__________
ปตฺตวคฺคสฺส อฏมสิกฺขาปท
[๑๒๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส
ปูคสฺส ปริเวณวาสิกา ภิกฺขุนิโย ยาคุยา กิลมนฺติ ฯ อถโข โสฟ
ปูโค ภิกฺขุนีน ยาคุอตฺถาย ฉนฺทก สงฺฆริตฺวา อฺตรสฺส
อาปณิกสฺส ฆเร ปริกฺขาร นิกฺขิปตฺวา ภิกฺขุนิโย อุปสงฺกมิตฺวา
เอตทโวจ อมุกสฺส อยฺเย อาปณิกสฺส ฆเร ยาคุอตฺถาย ปริกขฺ าโร
นิกฺขิตฺโต ตโต ตณฺฑุเล ๑ อาหราเปตฺวา ยาคค ปจาเปตฺวา
ปริภฺุชถาติ ฯ ภิกฺขุนิโย เตน ปริกขฺ าเรน เภสชฺช เจตาเปตฺวา
ปริภฺุชึสุ ฯ [๒] โส ปูโค ชานิตฺวา อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ
กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน
มหาชนิเกน อฺ เจตาเปสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย ตสฺส
อุปาสกสฺส อุชฺฌายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
#๑ ม. ยุ. ตณฺฑุล ฯ ๒ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร อถ โขติ ทิสสฺ ติ ฯ
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อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ภิกฺขุนโิ ย อฺทตฺถิเกน ปริกขฺ าเรน อฺุทฺทิสิเกน มหาชนิเกน
อฺ เจตาเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน มหาชนิเกน อฺ
เจตาเปนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา กถ หิ
นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน
มหาชนิเกน อฺ เจตาเปสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี อฺทตฺถิเกน ปริกขฺ าเรน อฺุทฺทิสิเกน
มหาชนิเกน อฺ เจตาเปยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๒๗] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน
อฺุทฺทิสิเกนาติ อฺสฺสตฺถาย ทินฺเนน ฯ มหาชนิเกนาติ
คณสฺสตฺถาย [๑] น สงฺฆสฺส น เอกภิกฺขุนิยา ฯ อฺ เจตาเปยฺยาติ
ย อตฺถาย ทินฺน ต เปตฺวา อฺ เจตาเปติ ปโยเค
ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน นิสสฺ คฺคิย โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส
วา เอกภิกฺขุนิยา วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ
ฯเปฯ อิท เม อยฺเย อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน
มหาชนิเกน อฺ เจตาปต นิสสฺ คฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ
ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อยฺยาย ทมฺมีติ ฯ
#๑ ม. ยุ. คณสฺส ฯ
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[๑๒๘] อฺทตฺถิเก อฺทตฺถิกสฺา อฺ เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺทตฺถิเก เวมติกา อฺ เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺทตฺถิเก อนฺทตฺถิกสฺา อฺ
เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ นิสฺสฏ ปฏิลภิตฺวา ยถาทาเน
อุปเนตพฺพ ฯ อนฺทตฺถิเก อฺทตฺถิกสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนฺทตฺถิเก เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนฺทตฺถิเก อนฺทตฺถิกสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๑๒๙] อนาปตฺติ เสสก อุปเนติ สามิเก อปโลเกตฺวา อุปเนติ
อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
__________
ปตฺตวคฺคสฺส นวมสิกฺขาปท
[๑๓๐] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส
ปูคสฺส ปริเวณวาสิกา ภิกฺขุนิโย ยาคุยา กิลมนฺติ ฯ อถโข โส
ปูโค ภิกฺขุนีน ยาคุอตฺถาย ฉนฺทก สงฺฆริตฺวา อฺตรสฺส อาปณิกสฺส
ฆเร ปริกฺขาร นิกฺขิปตฺวา ภิกฺขุนิโย อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจ
อมุกสฺส อยฺเย อาปณิกสฺส ฆเร ยาคุอตฺถาย ปริกฺขาโร นิกฺขติ ฺโต
ตโต ตณฺฑุเล อาหราเปตฺวา ยาคค ปจาเปตฺวา ปริภฺุชถาติ ฯ
ภิกฺขุนิโย เตน จ ปริกฺขาเรน สยป ยาจิตฺวา เภสชฺช เจตาเปตฺวา
ปริภฺุชึสุ ฯ [๑] โส ปูโค ชานิตฺวา อุชฌ
ฺ ายติ ขียติ วิปาเจติ กถ
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร อถโขติ ทิสฺสติ ฯ
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หิ นาม ภิกขฺ ุนิโย อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน
มหาชนิเกน สฺาจิเกน อฺ เจตาเปสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข
ภิกฺขุนิโย ตสฺส ปูคสฺส อุชฌ
ฺ ายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ
ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน
มหาชนิเกน สฺาจิเกน อฺ เจตาเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อฺทตฺถิเกน ปริกขฺ าเรน อฺุทฺทิสิเกน มหาชนิเกน
สฺาจิเกน อฺ เจตาเปนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อฺทตฺถิเกน
ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน มหาชนิเกน สฺาจิเกน อฺ
เจตาเปสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี
อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน มหาชนิเกน สฺาจิเกน
อฺ เจตาเปยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๓๑] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน
อฺุทฺทิสิเกนาติ อฺสฺสตฺถาย ทินฺเนน ฯ มหาชนิเกนาติ
คณสฺสตฺถาย [๑] น สงฺฆสฺส น เอกภิกฺขุนิยา ฯ สฺาจิเกนาติ สย
ยาจิตฺวา ฯ อฺ เจตาเปยฺยาติ ย อตฺถาย ทินฺน ต เปตฺวา
อฺ เจตาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน นิสสฺ คฺคิย โหติ
#๑ ม. ยุ. คณสฺส ฯ
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นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา เอกภิกฺขุนิยา วา ฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท เม อยฺเย อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน
อฺุทฺทิสิเกน มหาชนิเกน สฺาจิเกน อฺ เจตาปต
นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ
ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อยฺยาย ทมฺมีติ ฯ
[๑๓๒] อฺทตฺถิเก อฺทตฺถิกสฺา อฺ เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺทตฺถิเก เวมติกา อฺ เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺทตฺถิเก อนฺทตฺถิกสฺา อฺ
เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ นิสฺสฏ ปฏิลภิตฺวา ยถาทาเน
อุปเนตพฺพ ฯ อนฺทตฺถิเก อฺทตฺถิกสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส อนฺทตฺถิเก เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนฺทตฺถิเก
อนฺทตฺถิกสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๑๓๓] อนาปตฺติ เสสก อุปเนติ สามิเก อปโลเกตฺวา อุปเนติ
อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
__________
ปตฺตวคฺคสฺส ทสมสิกขฺ าปท
[๑๓๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี พหุสฺสุตา โหติ ภาณิกา วิสารทา ปฏา ธมฺมึ กถ กาตุ ฯ
พหู มนุสฺสา ถุลลฺ นนฺท ภิกฺขุนึ ปยิรูปาสนฺติ ฯ เตน โข ปน
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สมเยน ถุลฺลนนฺทาย ภิกขฺ ุนิยา ปริเวณ อุทรฺ ียติ ฯ มนุสฺสา
ถุลลฺ นนฺท ภิกฺขุนึ เอตทโวจุ กิสฺสิท เต ๑ อยฺเย ปริเวณ อุทฺรียตีติ ฯ
นตฺถาวุโส ทายกา นตฺถิ การกาติ ฯ อถโข เต มนุสฺสา ถุลลฺ นนฺทาย
ภิกฺขุนิยา ปริเวณตฺถาย ฉนฺทก สงฺฆริตฺวา ถุลลฺ นนฺทาย ภิกฺขุนิยา
ปริกฺขาร อทสุ ฯ ถุลลฺ นนฺทา ภิกขฺ ุนี เตน จ ปริกฺขาเรน สยป
ยาจิตฺวา เภสชฺช เจตาเปตฺวา ปริภ
ุ ฺชิ ฯ มนุสฺสา ชานิตฺวา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน ปุคฺคลิเกน สฺาจิเกน อฺ
เจตาเปสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน ปุคฺคลิเกน สฺาจิเกน อฺ
เจตาเปตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน
ปุคฺคลิเกน สฺาจิเกน อฺ เจตาเปสฺสติ เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน
อฺุทฺทิสิเกน ปุคฺคลิเกน สฺาจิเกน อฺ เจตาเปยฺย
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๓๕] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อฺทตฺถิเกน ปริกฺขาเรน
#๑ ม. ยุ. โว ฯ
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อฺุทฺทิสิเกนาติ อฺสฺสตฺถาย ทินฺเนน ฯ ปุคฺคลิเกนาติ ๑ เอกภิกฺขุนิยา
อตฺถาย น สงฺฆสฺส น คณสฺส ฯ สฺาจิเกนาติ สย ยาจิตฺวา ฯ
อฺ เจตาเปยฺยาติ ย อตฺถาย ทินฺน ต เปตฺวา อฺ
เจตาเปติ ปโยเค ทุกกฺ ฏ ปฏิลาเภน นิสฺสคฺคิย โหติ
นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา เอกภิกฺขุนิยา วา ฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท เม อยฺเย อฺทตฺถิเกน
ปริกฺขาเรน อฺุทฺทิสิเกน ปุคฺคลิเกน สฺาจิเกน อฺ เจตาปต
นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ
ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อยฺยาย ทมฺมีติ ฯ
[๑๓๖] อฺทตฺถิเก อฺทตฺถิกสฺา อฺ เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺทตฺถิเก เวมติกา อฺ เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺทตฺถิเก อนฺทตฺถิกสฺา อฺ
เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ นิสฺสฏ ปฏิลภิตฺวา ยถาทาเน
อุปเนตพฺพ ฯ อนฺทตฺถิเก อฺทตฺถิกสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนฺทตฺถิเก เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนฺทตฺถิเก
อนฺทตฺถิกสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๑๓๗] อนาปตฺติ เสสก อุปเนติ สามิเก อปโลเกตฺวา อุปเนติ
อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
__________
#๑ ม. ยุ. เอกาย ภิกฺขุนิยา น สงฺฆสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ
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จีวรวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปท
[๑๓๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี พหุสฺสุตา โหติ ภาณิกา วิสารทา ปฏา ธมฺมึ กถ กาตุ ฯ
อถโข ราชา ปเสนทิ โกสโล สีตกาเล มหคฺฆ กมฺพล ปารุปตฺวา๏
เยน ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ถุลลฺ นนฺท
ภิกฺขุนึ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข
ราชาน ปเสนทึ โกสล ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี ธมฺมยิ า กถาย สนฺทสฺเสสิ
สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถโข ราชา ปเสนทิ โกสโล
ถุลลฺ นนฺทาย ภิกฺขุนิยา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิโต สมาทปโต
สมุตฺเตชิโต สมฺปหสิโต ถุลฺลนนฺท ภิกฺขุนึ เอตทโวจ วเทยฺยาสิ
อยฺเย เยน อตฺโถติ ฯ สเจ เม ตฺว มหาราช ทาตุกาโมสิ
อิม กมฺพล เทหีติ ฯ อถโข ราชา ปเสนทิ โกสโล ถุลฺลนนฺทาย
ภิกฺขุนิยา กมฺพล ทตฺวา อุฏายาสนา ถุลฺลนนฺท ภิกฺขุนึ อภิวาเทตฺวา
ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
มหิจฺฉา อิมา ภิกฺขุนิโย อสนฺตุฏา กถ หิ นาม ราชาน กมฺพล
วิฺาเปสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส มนุสฺสาน
อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา
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ถุลลฺ นนฺทา ๑ ราชาน กมฺพล วิฺาเปสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี ราชาน กมฺพล วิฺาเปตีติ ๒ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา
ภิกฺขุนี ราชาน กมฺพล วิฺาเปสฺสติ เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ครุปาปุรณ ๓ ปน ภิกฺขุนิยา เจตาเปนฺติยา
จตุกฺกสปรม เจตาเปตพฺพ ตโต เจ อุตฺตรึ ๔ เจตาเปยฺย
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๓๙] ครุปาปุรณ นาม ยงฺกิฺจิ สีตกาเล ปาปุรณ ๕ ฯ
เจตาเปนฺติยาติ วิฺาเปนฺติยา ฯ จตุกฺกสปรม เจตาเปตพฺพนฺติ
โสฬสกหาปณคฺฆนก เจตาเปตพฺพ ฯ ตโต เจ อุตฺตรึ เจตาเปยฺยาติ
ตทุตฺตรึ วิฺาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน นิสฺสคฺคิย โหติ
นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา เอกภิกฺขุนิยา วา ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ อิท เม อยฺเย ครุปาปุรณ
อติเรกจตุกฺกสปรม เจตาปต นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ
ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อยฺยาย ทมฺมีติ ฯ
[๑๔๐] อติเรกจตุกฺกเส อติเรกสฺา เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อติเรกจตุกฺกเส เวมติกา เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขุนีติ ปาปท ทิสฺสติ ๒ ม. ยุ. วิฺาเปสีติ ฯ
#๓ ม. ยุ. ครุปาวุรณ ฯ ๔ อุตฺตริ ฯ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ ๕ ปาวุรณ ฯ
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ปาจิตฺติย ฯ อติเรกจตุกฺกเส อูนกสฺา เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อูนกจตุกฺกเส อติเรกสฺา อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ฯ
อูนกจตุกฺกเส เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อูนกจตุกฺกเส
อูนกสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๑๔๑] อนาปตฺติ จตุกฺกสปรม เจตาเปติ อูนกจตุกฺกสปรม
เจตาเปติ าตกาน ปวาริตาน อฺสฺสตฺถาย อตฺตโน
ธเนน มหคฺฆ เจตาเปตุกามสฺส อปฺปคฺฆ เจตาเปติ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_______________
จีวรวคฺคสฺส ทุติยสิกฺขาปท
[๑๔๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี พหุสฺสุตา โหติ ภาณิกา วิสารทา ปฏา ธมฺมึ กถ กาตุ ฯ
อถโข ราชา ปเสนทิ โกสโล อุณฺหกาเล มหคฺฆ โขม ปารุปต ฺวา
เยน ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ถุลลฺ นนฺท
ภิกฺขุนึ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข ราชาน
ปเสนทึ โกสล ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ
สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถโข ราชา ปเสนทิ โกสโล
ถุลลฺ นนฺทาย ภิกฺขุนิยา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสโิ ต สมาทปโต สมุตฺเตชิโต
สมฺปหสิโต ถุลฺลนนฺท ภิกฺขุนึ เอตทโวจ วเทยฺยาสิ อยฺเย เยน
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อตฺโถติ ฯ สเจ เม ตฺว มหาราช ทาตุกาโมสิ อิม โขม เทหีติ ฯ
อถ ราชา ปเสนทิ โกสโล ถุลลฺ นนฺทาย ภิกฺขุนิยา โขม ทตฺวา
อุฏายาสนา ถุลลฺ นนฺท ภิกฺขุนึ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
ปกฺกามิ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ มหิจฺฉา อิมา
ภิกฺขุนิโย อสนฺตุฏา กถ หิ นาม ราชาน โขม วิฺาเปสฺสนฺตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลลฺ นนฺทา ราชาน
โขม วิฺาเปสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี
ราชาน โขม วิฺาเปตีติ ๑ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ
ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี ราชาน โขม
วิฺาเปสฺสติ เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ลหุปาปุรณ ๒
ปน ภิกฺขุนิยา เจตาเปนฺติยา อฑฺฒเตยฺยกสปรม
เจตาเปตพฺพ ตโต เจ อุตฺตรึ เจตาเปยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๔๓] ลหุปาปุรณ นาม ยงฺกิฺจิ อุณฺหกาเล ปาปุรณ ฯ
เจตาเปนฺติยาติ วิฺาเปนฺติยา ฯ อฑฺฒเตยฺยกสปรม เจตาเปตพฺพนฺติ
ทสกหาปณคฺฆนก เจตาเปตพฺพ ฯ ตโต เจ อุตฺตรึ เจตาเปยฺยาติ
ตทุตฺตรึ วิฺาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน นิสฺสคฺคิย โหติ
#๑ ม. ยุ. วิฺาเปสีติ ฯ ๒ ม. ยุ. ลหุปาวุรณ ฯ
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นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา เอกภิกฺขุนิยา วา ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ อิท เม อยฺเย ลหุปาปุรณ
อติเรกอฑฺฒเตยฺยกสปรม เจตาปต นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส
นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อยฺยาย
ทมฺมีติ ฯ
[๑๔๔] อติเรกอฑฺฒเตยฺยกเส อติเรกสฺา เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อติเรกอฑฺฒเตยฺยกเส เวมติกา เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อติเรกอฑฺฒเตยฺยกเส อูนกสฺา เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อูนกอฑฺฒเตยฺยกเส อติเรกสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อูนกอฑฺฒเตยฺยกเส เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อูนกอฑฺฒเตยฺยกเส อูนกสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๑๔๕] อนาปตฺติ อฑฺฒเตยฺยกสปรม เจตาเปติ อูนกอฑฺฒเตยฺยกสปรม เจตาเปติ าตกาน ปวาริตาน อฺสฺสตฺถาย
อตฺตโน ธเนน มหคฺฆ เจตาเปตุกามสฺส อปฺปคฺฆ เจตาเปติ
อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
[๑๔๖] อุทฺทิฏา โข อยฺยาโย ตึส นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา
ธมฺมา ฯ ตตฺถยฺยาโย ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ฯ ทุติยมฺป
ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ฯ ตติยมฺป ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทธฺ า ฯ
ปริสุทฺเธตฺถยฺยาโย ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา นิฏิตา ๑ ฯ
#๑ ม. ยุ. ตึสนิสฺสคฺคิย นิฏิต ฯ
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ปาจิตฺติยกณฺฑ
อิเม โข ปนยฺยาโย ฉสฏิสตา ปาจิตฺติยา ธมฺมา อุทฺเทส
อาคจฺฉนฺติ ฯ
ลสุณวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปท
[๑๔๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเนฌ
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตเรน
อุปาสเกน ภิกขฺ ุนีสงฺโฆ ลสุเณน ปวาริโต โหติ ยาส อยฺยาน
ลสุเณน อตฺโถ อห ลสุเณนาติ ฯ เขตฺตปาโล จ อาณตฺโต
โหติ สเจ ภิกฺขุนิโย อาคจฺฉนฺติ เอกเมกาย ภิกขฺ ุนิยา เทฺว
ตโย ภณฺฑิเก เทหีติ ฯ เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิย อุสฺสโว
โหติ ฯ ยถาภต ลสุณ ปริกฺขย อคมาสิ ฯ ภิกขฺ ุนิโย ต อุปาสก
อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจุ ลสุเณน อาวุโส อตฺโถติ ฯ นตฺเถยฺเย
ยถาภต ลสุณ ปริกฺขีณ เขตฺต คจฺฉถาติ ฯ ถุลลฺ นนฺทา ภิกขฺ ุนี
เขตฺต คนฺตฺวา น มตฺต ชานิตฺวา พหุ ลสุณ หราเปสิ ฯ
เขตฺตปาโล อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย
เขตฺต ๑ คนฺตฺวา น มตฺต ชานิตฺวา พหุ ลสุณ หราเปสฺสนฺตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย [๒] เขตฺตปาลสฺส อุชฺฌายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส
วิปาเจนฺตสฺส ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
#๑ ม. ยุ. เขตฺต คนฺตฺวาติ ปาทฺวย นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ตสฺสาติ
#ทิสฺสติ ฯ
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ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลลฺ นนฺทา น มตฺต
ชานิตฺวา พหุ ลสุณ หราเปสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี น มตฺต ชานิตฺวา พหุ ๑ ลสุณ หราเปตีติ ๒ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา
ภิกฺขุนี น มตฺต ชานิตวฺ า พหุ ๓ ลสุณ หราเปสฺสติ เนต
ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย
อถเขฺวต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนานฺเจว อปฺปสาทาย ปสนฺนานฺจ
เอกจฺจาน อฺถตฺตายาติ ฯ
[๑๔๘] อถโข ภควา ถุลฺลนนฺท ภิกฺขุนึ อเนกปริยาเยน
วิครหิตฺวา ภิกฺขูน ตทนุจฺฉวิก ตทนุโลมิก ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี อฺตรสฺส
พฺราหฺมณสฺส ปชาปตี ๔ อโหสิ ฯ ติสฺโส จ ธีตโร นนฺทา นนฺทวตี
สุนฺทรีนนฺทา ฯ อถโข ภิกฺขเว โส พฺราหฺมโณ กาล กตฺวา
อฺตร หสโยนึ อุปปชฺชิ ฯ ตสฺส สพฺพโสวณฺณมยา ปตฺตา
อเหสุ ฯ โส ตาส เอเกก ปตฺต เทติ ฯ อถโข ภิกขฺ เว ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี อย หโส อมฺหาก เอเกก ปตฺต เทตีติ ต
หสราช คเหตฺวา นิปฺปตฺต อกาสิ ฯ ตสฺส ปุน ชายมานา
ปตฺตา เสตา สมฺปชฺชึสุ ฯ ตทาหุ ๕ ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี อติโลเภน
สุวณฺณา ปริหีนา อิทานิ ลสุณา ปริหายิสฺสตีติ ฯ
#๑-๓ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. หราเปสีติ ฯ
#๔ ม. ยุ. ปชาปติ อิติ ปาปท ทิสฺสติ ฯ ๕ ม. ยุ. ตทาปติ ทิสฺสติ ฯ
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[๑๔๙] ย ลทฺธ เตน ตุฏพฺพ อติโลโภ หิ ปาปโก ฯ
หสราช คเหตฺวาน สุวณฺณา ปริหายถาติ ฯ
[๑๕๐] อถโข ภควา ถุลลฺ นนฺท ภิกฺขุนึ อเนกปริยาเยน
วิครหิตฺวา ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี ลสุณ ขาเทยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๕๑] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ลสุณ นาม มาคธิก ๑ วุจฺจติ ฯ
ขาทิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อชฺโฌหาเร
อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๑๕๒] ลสุเณ ลสุณสฺา ขาทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ลสุเณ เวมติกา ขาทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ลสุเณ อลสุณสฺา
ขาทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อลสุเณ ลสุณสฺา
ขาทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อลสุเณ เวมติกา ขาทติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อลสุเณ อลสุณสฺา ขาทติ อนาปตฺติ ฯ
[๑๕๓] อนาปตฺติ ปลณฺฑุเก ภฺชนเก หรีตเก จาปลสุเณ
สูปสปาเก มสสปาเก เตลสปาเก สาฬเว อุตฺตริภงฺเค อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_________
#๑ ม. ยุ. มาคธกนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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ลสุณวคฺคสฺส ทุติยสิกฺขาปท
[๑๕๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขุนิโย สมฺพาเธ โลม สหราเปตฺวา อจิรวติยา นทิยา เวสิยาหิ
สทฺธึ นคฺคา เอกติตฺเถ นหายนฺติ ฯ เวสิยา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย สมฺพาเธ โลม สหราเปสฺสนฺติ
เสยฺยถาป คิหินิโย กามโภคินิโยติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย ตาส
เวสิยาน อุชฌ
ฺ ายนฺตีน ขียนฺตีน วิปาเจนฺตีน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย สมฺพาเธ โลม สหราเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ
กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย สมฺพาเธ โลม สหราเปนฺตีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย สมฺพาเธ โลม สหราเปสฺสนฺติ เนต ภิกขฺ เว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี สมฺพาเธ โลม สหราเปยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๕๕] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ สมฺพาโธ นาม อุโภ
อุปกจฺฉกา มุตฺตกรณ ฯ สหราเปยฺยาติ เอกมฺป โลม สหราเปติ
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อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ พหุเกป โลเม สหราเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๑๕๖] อนาปตฺติ อาพาธปฺปจฺจยา อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
ลสุณวคฺคสฺส ตติยสิกฺขาปท
[๑๕๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน เทฺว ภิกฺขนุ ิโย
อนภิรติยา ปฬิตา โอวรก ปวิสิตฺวา ตลฆาตก กโรนฺติ ฯ
ภิกฺขุนิโย เตน สทฺเทน อุปธาวิตฺวา ตา ภิกฺขุนโิ ย เอตทโวจจ
กิสฺส ตุเมฺห อยฺเย ปุริเสน สทฺธึ ปทุสฺสถาติ ๑ ฯ น มย อยฺเย
ปุริเสน สทฺธึ ปทุสฺสามาติ ๒ ฯ ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ยา
ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย ตลฆาตก กริสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย ตลฆาตก กโรนฺตตี ิ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย ตลฆาตก
กริสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ
ตลฆาตเก ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. สมฺปทุสฺสถาติ ฯ ๒ สมฺปทุสฺสามาติ ฯ
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[๑๕๘] ตลฆาตก นาม สมฺผสฺส สาทิยนฺตี อนฺตมโส อุปฺปลปตฺเตนป
มุตฺตกรเณ ปหาร เทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๑๕๙] อนาปตฺติ อาพาธปฺปจฺจยา อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
ลสุณวคฺคสฺส จตุตฺถสิกฺขาปท
[๑๖๐] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ๑
ปุราณราโชโรโธ ๒ ภิกขฺ ุนีสุ ปพฺพชิโต ๓ โหติ ฯ อฺตรา ภิกฺขุนี
อนภิรติยา ปฬิตา เยน สา ภิกฺขุนี เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ต ภิกฺขุนึ เอตทโวจ ราชา โข อยฺเย ตุเมฺห จิราจิร คจฺฉติ
กถ ตุเมฺห ธาเรถาติ ฯ ชตุมฏเกน อยฺเยติ ฯ กึ เอต อยฺเย
ชตุมฏกนฺติ ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี ตสฺสา ภิกขฺ ุนิยา ชตุมฏก
อาจิกฺขิ ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี ชตุมฏก อาทิยิตฺวา โธวิตุ
วิสฺสริตฺวา เอกมนฺต ฉฑฺเฑสิ ฯ ภิกฺขุนิโย มกฺขิกาหิ สมฺปริกิณฺณ
ปสฺสิตฺวา เอวมาหสุ กสฺสิท กมฺมนฺติ ฯ สา เอวมาห มยฺหิท
กมฺมนฺติ ฯ ยา ตา ภิกขฺ ุนิโย อปฺปจ ฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนี ชตุมฏก อาทิยิสฺสตีติ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ภิกขฺ เว ภิกฺขุนี ชตุมฏก อาทิยตีติ ๔ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
#๑-๒-๓ ม. ยุ. อิตฺถลี ิงฺเค อาการนฺโต โยชิยติ ฯ ๔ ม. ยุ. อาทิยีติ ฯ
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วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนี ชตุมฏก
อาทิยิสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ
ชตุมฏเก ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๖๑] ชตุมฏก นาม ชตุมย กฏมย ปฏมย มตฺติกามย ฯ ๑
สมฺผสฺส สาทิยนฺตี อนฺตมโส อุปฺปลปตฺตมฺป มุตฺตกรณ ปเวเสติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๑๖๒] อนาปตฺติ อาพาธปฺปจฺจยา อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_________
ลสุณวคฺคสฺส ปฺจมสิกฺขาปท
[๑๖๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สกฺเกสุ วิหรติ
กปลวตฺถุสฺมึ นิโคฺรธาราเม ฯ อถโข มหาปชาปติ ๒ โคตมี เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา อโธวาเต
อฏาสิ ทุคคฺ นฺโธ ภควา มาตุคาโมติ ฯ อถโข ภควา อาทิยนฺตุ
โข ภิกฺขุนิโย อุทกสุทฺธกิ นฺติ มหาปชาปตึ โคตมึ ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถโข มหาปชาปตี
โคตมี ภควตา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิตา สมาทปตา สมุตฺเตชิตา
สมฺปหสิตา ภควนฺต อวิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถโข
ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
#๑ ม. ยุ. อาทิเยยฺยาตีติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. มหาปชาปติอิติ ลิขิต ฯ

วินย. ภิกฺขุนีวภิ งฺโค - หนาที่ 101

อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขุนีน อุทกสุทฺธิกนฺติ ฯ
[๑๖๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา ภิกฺขุนี ภควตา
อุทกสุทฺธิกา อนฺุาตาติ อติคมฺภีร อุทกสุทฺธิก อาทิยนฺตี
มุตฺตกรเณ วณ อกาสิ ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนี อติคมฺภีร อุทกสุทฺธิก
อาทิยิสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนี อติคมฺภีร อุทกสุทฺธิก
อาทิยตีติ ๑ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนี อติคมฺภีร อุทกสุทฺธกิ  อาทิยิสฺสติ เนต ภิกขฺ เว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ อุทกสุทฺธิก ปน ภิกฺขุนิยา อาทิยมานาย
ทฺวงฺคุลปพฺพปรม อาทาตพฺพ ต อติกฺกาเมนฺติยา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๖๕] อุทกสุทฺธิกา นาม มุตฺตกรณสฺส โธวนา วุจฺจติ ฯ
อาทิยมานายาติ โธวนฺตยิ า ฯ ทฺวงฺคุลปพฺพปรม อาทาตพฺพนฺติ ทฺวีสุ
องฺคุลีสุ ๒ เทฺวปพฺพปรมา อาทาตพฺพา ฯ ต อติกฺกาเมนฺติยาติ
สมฺผสฺส สาทิยนฺตี อนฺตมโส เกสคฺคมตฺตป อติกฺกาเมติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๑๖๖] อติเรกทฺวงฺคุลปพฺเพ อติเรกสฺา อาทิยติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อติเรกทฺวงฺคุลปพฺเพ เวมติกา อาทิยติ อาปตฺติ
#๑ ม. ยุ. อาทิยีติ ฯ ๒ ม. ยุ. องฺคุเลสุ ฯ
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ปาจิตฺติยสฺส ฯ อติเรกทฺวงฺคุลปพฺเพ อูนกสฺา อาทิยติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อูนกทฺวงฺคุลปพฺเพ อติเรกสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อูนกทฺวงฺคุลปพฺเพ เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อูนกทฺวงฺคุลปพฺเพ อูนกสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๑๖๗] อนาปตฺติ ทฺวงฺคุลปพฺพปรม อาทิยติ อูนกทฺวงฺคุลปพฺพปรม
อาทิยติ อาพาธปฺปจฺจยา อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_______
ลสุณวคฺคสฺส ฉฏสิกฺขาปท
[๑๖๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อาโรหนฺโต
นาม มหามตฺโต ภิกฺขูสุ ปพฺพชิโต โหติ ฯ ตสฺส ปุราณทุติยิกา
ภิกฺขุนีสุ ปพฺพชิตา โหติ ฯ เตน โข ปน สมเยน โส ภิกฺขุ ตสฺสา
ภิกฺขุนิยา สนฺติเก ภตฺตวิสฺสคฺค กโรติ ฯ อถโข สา ภิกฺขนุ ี
ตสฺส ภิกฺขุโน ภฺุชนฺตสฺส ปานีเยน จ วิธูปเนน จ อุปติฏิตฺวา
เคหสิตกถ กเถติ อจฺจาวทติ ฯ อถโข โส ภิกขฺ ุ ต ภิกฺขุนึ
อปสาเทติ มา ภคินิ เอวรูป อกาสิ เนต กปฺปตีติ ฯ ปุพฺเพ
ม ตฺว เอวฺจ เอวฺจ กโรสิ อิทานิ เอตฺตก น สหสีติ
ปานียถาลก มตฺถเก อาสุมฺภิตฺวา วิธูปเนน ปหาร อทาสิ ฯ ยา
ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
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กถ หิ นาม ภิกฺขุนี ภิกฺขุสฺส ปหาร ทสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ภิกฺขเว ภิกฺขุนี ภิกฺขุสฺส ปหาร เทตีติ ๑ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนี ภิกฺขุสฺส ปหาร
ทสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน
ภิกฺขุนี ภิกฺขุสฺส ภฺุชนฺตสฺส ปานีเยน วา วิธูปเนน วา
อุปติฏเยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๖๙] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ภิกฺขุสฺสาติ อุปสมฺปนฺนสฺส ฯ
ภฺุชนฺตสฺสาติ ปฺจนฺน โภชนาน อฺตร โภชน
ภฺุชนฺตสฺส ฯ ปานีย นาม ยงฺกิฺจิ ปานีย ฯ วิธูปน นาม
ยา กาจิ วีชนี ฯ อุปติฏเยฺยาติ หตฺถปาเส ติฏติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๑๗๐] อุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺา ปานีเยน วา วิธปู เนน
วา อุปติฏติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน เวมติกา
ปานีเยน วา วิธูปเนน วา อุปติฏติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺา ปานีเยน วา วิธูปเนน วา
อุปติฏติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ หตฺถปาส วิชหิตฺวา อุปติฏติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ขาทนีย ขาทนฺตสฺส อุปติฏติ
#๑ ม. ยุ. อทาสีติ ฯ
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อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนสฺส อุปติฏติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๑๗๑] อนาปตฺติ เทติ ทาเปติ อนุปสมฺปนฺน อาณาเปติ
อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
ลสุณวคฺคสฺส สตฺตมสิกฺขาปท
[๑๗๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
สสฺสกาเล อามกธฺ วิฺาเปตฺวา นคร อภิหรนฺติ ๑ ฯ ทฺวารฏาเน
เทถยฺเย ภาคนฺติ ปลิพทุ ฺธิตฺวา มฺุจึสุ ฯ อถโข ตา ภิกฺขุนิโย
อุปสฺสย คนฺตฺวา ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ภิกฺขุนโิ ย อามกธฺ วิฺาเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ
กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อามกธฺ วิฺาเปนฺตีติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อามกธฺ วิฺาเปสฺสนฺติ เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี อามกธฺ วิฺาเปตฺวา ๒ วา
#๑ ม. ยุ. อติหรนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. วิฺิตฺวา ฯ

วินย. ภิกฺขุนีวภิ งฺโค - หนาที่ 105

วิฺาปาเปตฺวา ๑ วา ภชฺชิตฺวา วา ภชฺชาเปตฺวา วา โกฏเฏตฺวา ๒
วา โกฏฏาเปตฺวา วา ปจิตฺวา วา ปจาเปตฺวา วา ภฺุเชยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๗๓] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อามกธฺ นาม สาลิ วีหิ
ยโว โคธูโม กงฺคุ วรโก กุทรฺ ูสโก ฯ วิฺาเปตฺวาติ สย
วิฺาเปตฺวา ฯ วิฺาปาเปตฺวาติ อฺ วิฺาปาเปตฺวา ฯ
ภชฺชิตฺวาติ สย ภชฺชิตฺวา ฯ ภชฺชาเปตฺวาติ อฺ ภชฺชาเปตฺวา ฯ
โกฏเฏตฺวาติ สย โกฏเฏเตฺวา ฯ โกฏฏาเปตฺวาติ อฺ
โกฏฏาเปตฺวา ฯ ปจิตฺวาติ สย ปจิตฺวา ฯ ปจาเปตฺวาติ อฺ
ปจาเปตฺวา ฯ ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส
อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๑๗๔] อนาปตฺติ อาพาธปฺปจฺจยา อปรณฺณ วิฺาเปติ
อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_________________
ลสุณวคฺคสฺส อฏมสิกฺขาปท
[๑๗๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
พฺราหฺมโณ นิพฺพิฏราชภโฏ ตฺเว ภฏปถ ยาจิสฺสามีติ สีส
#๑ ม. ยุ. วิฺาเปตฺวา ฯ ๒ ม. ยุ. โกฏฏิตฺวา ฯ
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นหายิตฺวา ภิกฺขุนูปสฺสย นิสฺสาย ราชกุล คจฺฉติ ฯ อฺตรา
ภิกฺขุนี กฏาเห วจฺจ กตฺวา ติโรกุฑฺเฑ ฉฑฺเฑนฺตี ตสฺส พฺราหฺมณสฺส
มตฺถเก อาสุมฺภิ ฯ อถโข โส พฺราหฺมโณ อุชฺฌายติ
ขียติ วิปาเจติ อสฺสมณิโย อิมา มุณฺฑา พนฺธกินิโย กถ หิ นาม
คูถกฏาห มตฺถเก อาสุมฺภิสฺสนฺติ อิมาส อุปสฺสย ฌาเปสฺสามีติ
อุมฺมุก คเหตฺวา อุปสฺสย ปวิสติ ฯ อฺตโร อุปาสโก
อุปสฺสยา นิกฺขมนฺโต อทฺทส ต พฺราหฺมณ อุมมฺ ุก ๑ คเหตฺวา
อุปสฺสย ปวิสนฺต ทิสฺวาน ต พฺราหฺมณ เอตทโวจ กิสฺส
ตฺว โภ อุมมฺ ุก คเหตฺวา อุปสฺสย ปวิสสีติ ฯ อิมา โภม ๒
มุณฺฑา พนฺธกินิโย คูถกฏาห มตฺถเก อาสุมฺภึสุ อิมาส อุปสฺสย
ฌาเปสฺสามีติ ฯ คจฺฉ โภ [๓] มงฺคล เอต สหสฺส ลจฺฉสิ
ตฺจ ภฏปถนฺติ ฯ อถโข โส พฺราหฺมโณ สีส นหายิตฺวา
ราชกุล คนฺตฺวา สหสฺส อลตฺถ ตฺจ ภฏปถ ฯ อถโข โส
อุปาสโก อุปสฺสย ปวิสติ ฺวา ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ อาโรเจตฺวา
ปริภาสิ ฯ ยา ตา ภิกขฺ ุนิโย อปฺปจ ฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย อุจฺจาร ติโรกุฑเฺ ฑ
ฉฑฺเฑสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อุจฺจาร
ติโรกุฑฺเฑ ฉฑฺเฑนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา
กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อุจฺจาร ติโรกุฑฺเฑ ฉฑฺเฑสฺสนฺติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
#๑ ม. อุมฺมุกกฺ  ฯ ๒ ม. ยุ. อิมา ม โภ ฯ ๓ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร พฺราหฺมณอิติ
#ทิสฺสติ ฯ
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ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี
อุจฺจาร วา ปสฺสาว วา สงฺการ วา วิฆาส วา ติโรกุฑฺเฑ วา
ติโรปากาเร วา ฉฑฺเฑยฺย วา ฉฑฺฑาเปยฺย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๗๖] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อุจฺจาโร นาม คูโถ วุจฺจติ ฯ
ปสฺสาโว นาม มุตฺต วุจฺจติ ฯ สงฺการ นาม กจวร วุจฺจติ ฯ
วิฆาส นาม จลกานิ วา อฏิกานิ วา อุจฺฉิฏโทก วา วุจฺจติ ๑ ฯ
กุฑฺโฑ นาม ตโย กุฑฺฑา อิฏกากุฑฺโฑ สิลากุฑฺโฑ ทารุกุฑฺโฑ ฯ
ปากาโร นาม ตโย ปาการา อิฏกาปากาโร สิลาปากาโร
ทารุปากาโร ฯ ติโรกุฑฺเฑติ กุฑฺฑสฺส ปรโต ฯ ติโรปากาเรติ
ปาการสฺส ปรโต ฯ ฉฑฺเฑยฺยาติ สย ฉฑฺเฑติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ฉฑฺฑาเปยฺยาติ อฺ อาณาเปติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส สกึ อาณตฺตา พหุกป ฉฑฺเฑติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๑๗๗] อนาปตฺติ โอโลเกตฺวา ฉฑฺเฑติ อวลฺเช ฉฑฺเฑติ
อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
____________________
ลสุณวคฺคสฺส นวมสิกฺขาปท
[๑๗๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
#๑ ม. ยุ. โปตฺถเกสุ น ทิสฺสตาย ปาโ ฯ
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อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส
พฺราหฺมณสฺส ภิกฺขุนูปสฺสย นิสฺสาย ยวกฺเขตฺต โหติ ฯ ภิกขฺ ุนิโย
อุจฺจารป ปสฺสาวป สงฺการป วิฆาสป เขตฺเต ฉฑฺเฑนฺติ ฯ อถโข
โส พฺราหฺมโณ อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนโิ ย
อมฺหาก ยวกฺเขตฺต ทูเสสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย ตสฺส
พฺราหฺมณสฺส อุชฺฌายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ ยา ตา
ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย อุจฺจารป ปสฺสาวป สงฺการป วิฆาสป หริเต
ฉฑฺเฑสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อุจฺจารป ปสฺสาวป
สงฺการป วิฆาสป หริเต ฉฑฺเฑนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อุจฺจารป ปสฺสาวป
สงฺการป วิฆาสป หริเต ฉฑฺเฑสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี อุจฺจาร วา ปสฺสาว วา สงฺการ วา
วิฆาส วา หริเต ฉฑฺเฑยฺย วา ฉฑฺฑาเปยฺย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๗๙] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อุจฺจาโร นาม คูโถ วุจฺจติ ฯ
ปสฺสาโว นาม มุตฺต วุจฺจติ ฯ สงฺการ นาม กจวร วุจฺจติ ฯ
วิฆาส นาม จลกานิ วา อฏิกานิ วา อุจฺฉิฏโทก วา วุจฺจติ ๑ ฯ
หริต นาม ปุพฺพณฺณ อปรณฺณ ย มนุสฺสาน อุปโภคปริโภค
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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โรปม ฯ ฉฑฺเฑยฺยาติ สย ฉฑฺเฑติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ฉฑฺฑาเปยฺยาติ อฺ อาณาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส สกึ
อาณตฺตา พหุกป ฉฑฺเฑติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๑๘๐] หริเต หริตสฺา ฉฑฺเฑติ วา ฉฑฺฑาเปติ วา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ หริเต เวมติกา ฉฑฺเฑติ วา ฉฑฺฑาเปติ วา
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ หริเต อหริตสฺา ฉฑฺเฑติ วา ฉฑฺฑาเปติ
วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อหริเต หริตสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อหริเต เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อหริเต
อหริตสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๑๘๑] อนาปตฺติ โอโลเกตฺวา ฉฑฺเฑติ เขตฺตมริยาเท ฉฑฺเฑติ
สามิเก อาปุจฺฉา ๑ อปโลเกตฺวา ฉฑฺเฑติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
____________________
ลสุณวคฺคสฺส ทสมสิกฺขาปท
[๑๘๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน ราชคเห คิรคฺคสมชฺโช
โหติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย คิรคฺคสมชฺช ทสฺสนาย อคมสุ ฯ
มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย
นจฺจป คีตป วาทิตป ทสฺสนาย คจฺฉิสฺสนฺติ ๒ เสยฺยถาป คิหินิโย
กามโภคินิโยติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขนุ ิโย เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน
#๑ ม. ยุ. อาปุจฺฉิตฺวา ฯ ๒ ม. ยุ. อาคจฺฉิสฺสนฺติ ฯ
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ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย
นจฺจป คีตป วาทิตป ทสฺสนาย คจฺฉิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย นจฺจป คีตป วาทิตป ทสฺสนาย
คจฺฉนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา กถ หิ
นาม ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย นจฺจป คีตป วาทิตป ทสฺสนาย
คจฺฉิสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา
ปน ภิกฺขุนี นจฺจ วา คีต วา วาทิต วา ทสฺสนาย คจฺเฉยฺย
ปาจิตฺตยนฺติ ฯ
[๑๘๓] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ นจฺจ นาม ยงฺกิฺจิ นจฺจ ฯ
คีต นาม ยงฺกิฺจิ คีต ฯ วาทิต นาม ยงฺกิฺจิ วาทิต ฯ ทสฺสนาย
คจฺฉติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ยตฺถ ิตา ปสฺสติ วา สุณาติ
วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ทสฺสนุปจาร วิชหิตฺวา ปุนปฺปนุ 
ปสฺสติ วา สุณาติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ เอกเมก ทสฺสนาย
คจฺฉติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ยตฺถ ิตา ปสฺสติ วา สุณาติ
วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ทสฺสนุปจาร วิชหิตฺวา ปุนปฺปนุ 
ปสฺสติ วา สุณาติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๑๘๔] อนาปตฺติ อาราเม ิตา ปสฺสติ วา สุณาติ วา
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ภิกฺขุนิยา ิโตกาส วา นิสินฺโนกาส วา นิปนฺโนกาส วา อาคนฺตฺวา
นจฺจนฺติ วา คายนฺติ วา วาเทนฺติ วา ปฏิปถ คจฺฉนฺตี ปสฺสติ
วา สุณาติ วา สติ กรณีเย คนฺตฺวา ปสฺสติ วา สุณาติ วา
อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
ลสุณวคฺโค ปโม ฯ
__________
อนฺธการวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปท
[๑๘๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภทฺทาย
กาปลานิยา อนฺเตวาสินิยา ภิกฺขุนิยา ๑ าตโก ปุริโส คามกา
สาวตฺถึ อคมาสิ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี เตน
ปุริเสน สทฺธึ รตฺตนฺธกาเร อปฺปทีเป เอเกเนกา สนฺติฏติป
สลฺลปติป ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนี รตฺตนฺธกาเร อปฺปทีเป
ปุริเสน สทฺธึ เอเกเนกา สนฺติฏิสฺสติป สลฺลปสฺสติปติ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนี รตฺตนฺธกาเร อปฺปทีเป ปุริเสน สทฺธึ
เอเกเนกา สนฺติฏติป สลฺลปติปติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนี รตฺตนฺธกาเร อปฺปทีเป
ปุริเสน สทฺธึ เอเกเนกา สนฺติฏิสฺสติป สลฺลปสสฺ ติป เนต ภิกฺขเว
#๑ ม. ยุ. อนฺเตวาสิภิกฺขุนิยา ฯ
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อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี รตฺตนฺธกาเร อปฺปทีเป
ปุริเสน สทฺธึ เอเกเนกา สนฺติฏเยฺย วา สลฺลเปยฺย วา
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๘๖] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ รตฺตนฺธกาเรติ โอคฺคเต สุริเย ฯ
อปฺปทีเปติ อนาโลเก ฯ ปุริโส นาม มนุสฺสปุริโส น ยกฺโข
น เปโต น ติรจฺฉานคโต วิฺู ปฏิพโล สนฺติฏิตุ สลฺลปตุ ฯ
สทฺธินฺติ เอกโต ฯ เอเกเนกาติ ปุริโส เจว โหติ ภิกฺขุนี จ ฯ
สนฺติฏเยฺย วาติ ปุริสสฺส หตฺถปาเส ติฏติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ สลฺลเปยฺย วาติ ปุรสิ สฺส หตฺถปาเส ิตา สลฺลปติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ หตฺถปาส วิชหิตฺวา สนฺติฏติ วา สลฺลปติ
วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ยกฺเขน วา เปเตน วา ปณฺฑเกน
วา ติรจฺฉานคตมนุสฺสวิคฺคเหน วา สทฺธึ สนฺติฏติ วา สลฺลปติ วา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๑๘๗] อนาปตฺติ ยา กาจิ ๑ วิฺู ทุติยา ๒ โหติ อรโหเปกฺขา
อฺาวิหิตา สนฺติฏติ วา สลฺลปติ วา อุมฺมตฺตกิ าย
อาทิกมฺมิกายาติ
#๑ ม. ยุ. โย โกจิ ฯ ๒ ทุตโิ ย ฯ
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อนฺธการวคฺคสฺส ทุติยสิกฺขาปท
[๑๘๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภทฺทาย
กาปลานิยา อนฺเตวาสินิยา ภิกฺขุนิยา ๑ าตโก ปุริโส คามกา สาวตฺถึ
อคมาสิ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี ภควตา
ปฏิกฺขิตฺต รตฺตนฺธกาเร อปฺปทีเป ปุริเสน สทฺธึ เอเกเนกา สนฺติฏิตุ
สลฺลปตุนฺติ เตเนว ปุริเสน สทฺธึ ปฏิจฺฉนฺเน โอกาเส เอเกเนกา
สนฺติฏติป สลฺลปติป ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนี ปฏิจฉฺ นฺเน
โอกาเส ปุรเิ สน สทฺธึ เอเกเนกา สนฺติฏิสฺสติป สลฺลปสฺสติปติ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนี ปฏิจฺฉนฺเน โอกาเส ปุริเสน
สทฺธึ เอเกเนกา สนฺติฏติป สลฺลปติปติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนี ปฏิจฉฺ นฺเน โอกาเส
ปุริเสน สทฺธึ เอเกเนกา สนฺติฏิสฺสติป สลฺลปสสฺ ติป เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี ปฏิจฺฉนฺเน โอกาเส
ปุริเสน สทฺธึ เอเกเนกา สนฺติฏเยฺย วา สลฺลเปยฺย วา
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๘๙] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
#๑ ม. ยุ. อนฺเตวาสิภิกฺขุนิยา ฯ
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อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ปฏิจฺฉนฺโน นาม โอกาโส
กุฑฺเฑน วา กวาเฏน วา กิลฺเชน วา สาณิปากาเรน วา
รุกฺเขน วา ถมฺเภน วา โกฏฬิกาย ๑ วา เยน เกนจิ ปฏิจฺฉนฺโน
โหติ ฯ ปุรโิ ส นาม มนุสฺสปุริโส น ยกฺโข น เปโต น
ติรจฺฉานคโต วิฺู ปฏิพโล สนฺติฏ ิตุ สลฺลปตุ ฯ สทฺธินตฺ ิ
เอกโต ฯ เอเกเนกาติ ปุริโส เจว โหติ ภิกฺขุนี จ ฯ สนฺติฏเยฺย
วาติ ปุริสสฺส หตฺถปาเส ติฏติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สลฺลเปยฺย
วาติ ปุริสสฺส หตฺถปาเส ิตา สลฺลปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
หตฺถปาส วิชหิตฺวา สนฺติฏติ วา สลฺลปติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ยกฺเขน วา เปเตน วา ปณฺฑเกน วา ติรจฺฉานคตมนุสฺสวิคฺคเหน วา สทฺธึ สนฺติฏติ วา สลฺลปติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๑๙๐] อนาปตฺติ ยา กาจิ ๒ วิฺู ทุติยา ๓ โหติ อรโหเปกฺขา
อฺาวิหิตา สนฺติฏติ วา สลฺลปติ วา อุมฺมตฺตกิ าย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
อนฺธการวคฺคสฺส ตติยสิกฺขาปท
[๑๙๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภทฺทาย
#๑ ม. ยุ. โกฏฬิยา ฯ ๒ ม. ยุ. โย โกจิ ฯ ๓ ทุติโย ฯ
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กาปลานิยา อนฺเตวาสินิยา ภิกฺขุนิยา าตโก ปุรโิ ส คามกา
สาวตฺถึ อคมาสิ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี
ภควตา ปฏิกฺขิตฺต ปฏิจฉฺ นฺเน โอกาเส ปุริเสน สทฺธึ เอเกเนกา
สนฺติฏิตุ สลฺลปตุนฺติ เตเนว ปุริเสน สทฺธึ อชฺโฌกาเส เอเกเนกา
สนฺติฏติป สลฺลปติป ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนี อชฺโฌกาเส
ปุริเสน สทฺธึ เอเกเนกา สนฺติฏิสฺสติป สลฺลปสฺสติปติ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนี อชฺโฌกาเส ปุริเสน สทฺธึ เอเกเนกา
สนฺติฏติป สลฺลปติปติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา
กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนี อชฺโฌกาเส ปุริเสน สทฺธึ เอเกเนกา
สนฺติฏิสฺสติป สลฺลปสฺสติป เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี อชฺโฌกาเส ปุริเสน สทฺธึ
เอเกเนกา สนฺติฏเยฺย วา สลฺลเปยฺย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๙๒] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อชฺโฌกาโส นาม
อปฺปฏิจฺฉนฺโน โหติ กุฑฺเฑน วา กวาเฏน วา กิลฺเชน วา
สาณิปากาเรน วา รุกฺเขน วา ถมฺเภน วา โกฏฬิกาย วา เยน เกนจิ
อปฺปฏิจฺฉนฺโน โหติ ฯ ปุริโส นาม มนุสฺสปุริโส น ยกฺโข น
เปโต น ติรจฺฉานคโต วิฺู ปฏิพโล สนฺตฏิ ิตุ สลฺลปตุ ฯ
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สทฺธินฺติ เอกโต ฯ เอเกเนกาติ ปุริโส เจว โหติ ภิกฺขุนี จ ฯ
สนฺติฏเยฺย วาติ ปุริสสฺส หตฺถปาเส ติฏติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ สลฺลเปยฺย วาติ ปุรสิ สฺส หตฺถปาเส ิตา สลฺลปติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ หตฺถปาส วิชหิตฺวา สนฺติฏติ วา
สลฺลปติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ยกฺเขน วา เปเตน วา
ปณฺฑเกน วา ติรจฺฉานคตมนุสฺสวิคฺคเหน วา สทฺธึ สนฺติฏ ติ วา
สลฺลปติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๑๙๓] อนาปตฺติ ยา กาจิ ๑ วิฺู ทุติยา ๒ โหติ อรโหเปกฺขา
อฺาวิหิตา สนฺติฏติ วา สลฺลปติ วา อุมฺมตฺตกิ าย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
อนฺธการวคฺคสฺส จตุตฺถสิกฺขาปท
[๑๙๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี รถิยายป พฺยูเหป สิงฺฆาฏเกป ปุริเสน สทฺธึ เอเกเนกา
สนฺติฏติป สลฺลปติป นิกณฺณิกป ชปฺเปติ ทุติยกิ ป ภิกฺขุนึ
อุยฺโยเชติ ฯ ยา ตา ภิกขฺ ุนิโย อปฺปจ ฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลลฺ นนฺทา รถิยายป พฺยเู หป
สิงฺฆาฏเกป ปุริเสน สทฺธึ เอเกเนกา สนฺติฏิสฺสติป สลฺลปสฺสติป
นิกณฺณิกป ชปฺปสฺสติ ทุติยิกป ภิกฺขนุ ึ อุยฺโยเชสฺสตีติ ฯเปฯ
#๑ ม. ยุ. โย โกจิ ฯ ๒ ทุตโิ ย ฯ
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สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี รถิยายป พฺยูเหป สิงฺฆาฏเกป
ปุริเสน สทฺธึ เอเกเนกา สนฺติฏติป สลฺลปติป นิกณฺณิกป
ชปฺเปติ ทุตยิ ิกป ภิกฺขุนึ อุยฺโยเชตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี รถิยายป
พฺยูเหป สิงฺฆาฏเกป ปุรเิ สน สทฺธึ เอเกเนกา สนฺติฏิสฺสติป
สลฺลปสฺสติป นิกณฺณิกป ชปฺปสฺสติ ทุติยิกป ภิกฺขุนึ อุยฺโยเชสฺสติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี
รถิยาย วา พฺยูเห วา สิงฺฆาฏเก วา ปุริเสน สทฺธึ เอเกเนกา
สนฺติฏเยฺย วา สลฺลเปยฺย วา นิกณฺณิก วา ชปฺเปยฺย ทุติยกิ 
วา ภิกฺขุนึ อุยฺโยเชยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๙๕] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ รถิยา นาม รจฺฉา วุจฺจติ ฯ
พฺยูห นาม เยเนว ปวิสนฺติ เตเนว นิกฺขมนฺติ ฯ สิงฺฆาฏโก นาม
จจฺจร วุจฺจติ ฯ ปุรโิ ส นาม มนุสฺสปุริโส น ยกฺโข น เปโตณ
น ติรจฺฉานคโต วิฺู ปฏิพโล สนฺติฏิตุ สลฺลปตุ ฯ สทฺธินฺติ
เอกโต ฯ เอเกเนกาติ ปุริโส เจว โหติ ภิกฺขุนี จ ฯ สนฺติฏเยฺย
วาติ ปุริสสฺส หตฺถปาเส ติฏติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
สลฺลเปยฺย วาติ ปุริสสฺส หตฺถปาเส ิตา สลฺลปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ นิกณฺณิก วา ชปฺเปยฺยาติ ปุริสสฺส อุปกณฺณเก
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อาโรเจติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ทุติยิก วา ภิกขฺ ุนึ อุยฺโยเชยฺยาติ
อนาจาร อาจริตุกามา ทุติยิก ๑ ภิกฺขุนึ อุยโฺ ยเชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ทสฺสนูปจาร วา สวนูปจาร วา วิชหนฺติยา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส วิชหิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ หตฺถปาส วิชหิตฺวา
สนฺติฏติ วา สลฺลปติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ยกฺเขน วา
เปเตน วา ปณฺฑเกน วา ติรจฺฉานคตมนุสฺสวิคฺคเหน วา สทฺธึ
สนฺติฏติ วา สลฺลปติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๑๙๖] อนาปตฺติ ยา กาจิ ๒ วิฺู ทุติยา ๓ โหติ อรโหเปกฺขา
อฺาวิหิตา สนฺติฏติ วา สลฺลปติ วา น อนาจาร อาจริตุกามา
สติ กรณีเย ทุติยิก ภิกขฺ ุนึ อุยฺโยเชติ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
อนฺธการวคฺคสฺส ปฺจมสิกฺขาปท
[๑๙๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรา
ภิกฺขุนี อฺตรสฺส กุลสฺส กุลุปกา โหติ นิจฺจภตฺติกา ฯ อถโข
สา ภิกฺขุนี ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ๔ เยน ต
กุล เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อาสเน นิสีทิตฺวา สามิเก
อนาปุจฺฉา ปกฺกามิ ฯ ตสฺส กุลสฺส ทาสี ฆร สมฺมชฺชนฺตี ต อาสน
ภาชนนฺตริกาย ปกฺขิป ฯ มนุสฺสา ต อาสน อปสฺสนฺตา ต ภิกฺขุนึ
#๑ ม. ยุ. ทุตยิ ิกป ฯ ๒ ม. โย โกจิ ฯ ๓ ทุติโย ฯ ๔ ม. ยุ. ปตฺตจีวร อาทาย ฯ
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เอตทโวจุ กหนฺต อยฺเย อาสนนฺติ ฯ นาหนฺต อาวุโส อาสน
ปสฺสามีติ ฯ เทหยฺเย ๑ ต อาสนนฺติ ปริภาสิตฺวา นิจฺจภตฺต ปจฺฉินฺทึสุ ฯ
อถโข เต มนุสฺสา ฆร โสเธนฺตา ต อาสน ภาชนนฺตริกาย ปสฺสิตฺวา
ต ภิกฺขุนึ ขมาเปตฺวา นิจฺจภตฺต ปฏเปสุ ฯ อถโข สา ภิกขฺ ุนี
ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนี
ปุเรภตฺต กุลานิ อุปสงฺกมิตฺวา อาสเน นิสีทิตฺวา สามิเก อนาปุจฺฉา
ปกฺกมิสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนี ปุเรภตฺต กุลานิ
อุปสงฺกมิตฺวา อาสเน นิสีทิตฺวา สามิเก อนาปุจฺฉา ปกฺกมตีติ ๒ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว
ภิกฺขุนี ปุเรภตฺต กุลานิ อุปสงฺกมิตฺวา อาสเน นิสีทิตฺวา สามิเก
อนาปุจฺฉา ปกฺกมิสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกขฺ าปท อุทฺทิสนฺตุ
ยา ปน ภิกขฺ ุนี ปุเรภตฺต กุลานิ อุปสงฺกมิตฺวา อาสเน นิสีทิตฺวา
สามิเก อนาปุจฺฉา ปกฺกเมยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๙๘] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ปุเรภตฺต นาม อรุณุคฺคมน ๓
อุปาทาย ยาว มชฺฌนฺตกิ า ฯ กุล นาม จตฺตาริ กุลานิ ขตฺติยกุล
พฺราหฺมณกุล เวสฺสกุล สุทฺทกุล ฯ อุปสงฺกมิตฺวาติ ตตฺถ คนฺตฺวา ฯ
#๑ ม. ยุ. เทถยฺเย ๒ ม. ยุ. ปกฺกามีติ ฯ ๓ ยุ. อรุณุคฺค ฯ
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อาสน นาม ปลฺลงฺกสฺส โอกาโส วุจฺจติ ฯ นิสที ิตฺวาติ ตสฺมึ
นิสีทิตฺวา ฯ สามิเก อนาปุจฺฉา ปกฺกเมยฺยาติ โย ตสฺมึ กุเล
มนุสฺโส สามิโก ทาตุ ๑ ต อนาปุจฺฉา ฯ อโนวสฺสิก ๒ อติกฺกมนฺติยา ๓
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อชฺโฌกาเส อุปจาร อติกฺกมนฺติยา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๑๙๙] อนาปุจฺฉิเต อนาปุจฺฉิตสฺา ปกฺกมติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนาปุจฺฉิเต เวมติกา ปกฺกมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อนาปุจฺฉิเต อาปุจฺฉิตสฺา ปกฺกมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ปลฺลงฺกสฺส อโนกาเส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อาปุจฺฉิเต
อนาปุจฺฉิตสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อาปุจฺฉิเต เวมติกา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อาปุจฺฉิเต อาปุจฺฉิตสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๒๐๐] อนาปตฺติ อาปุจฺฉา คจฺฉติ อสหาริเม คิลานาย
อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_________
อนฺธการวคฺคสฺส ฉฏสิกฺขาปท
[๒๐๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี ปจฺฉาภตฺต กุลานิ อุปสงฺกมิตฺวา สามิเก อนาปุจฺฉา อาสเน
#๑ สพฺพตฺถ วิฺูติ ทิสฺสติ ต ปน ปรโต วกฺขมาเนหิ ปทภาชนีเยหิ น สเมติ ฯ
#๒ ม. ยุ. อโนวสฺสก ฯ ๓ ม. ยุ. สพฺพตฺถ อติกฺกาเมนฺติยาติ ทิสฺสติ ฯ
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อภินิสีทติป อภินิปชฺชติป ฯ มนุสสฺ า ถุลลฺ นนฺท ภิกฺขุนึ หิริยมานา
อาสเน เนว อภินิสีทนฺติ น อภินิปชฺชนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลลฺ นนฺทา ปจฺฉาภตฺต
กุลานิ อุปสงฺกมิตฺวา สามิเก อนาปุจฺฉา อาสเน อภินิสีทิสฺสติป
อภินิปชฺชิสฺสติป ๑ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา
ปจฺฉาภตฺต กุลานิ อุปสงฺกมิตฺวา สามิเก อนาปุจฺฉา อาสเน
อภินิสีทิสฺสติป อภินิปชฺชิสฺสติปติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา
ภิกฺขุนี ปจฺฉาภตฺต กุลานิ อุปสงฺกมิตฺวา สามิเก อนาปุจฺฉา อาสเน
อภินิสีทติป อภินิปชฺชติปติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา
กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี ปจฺฉาภตฺต กุลานิ
อุปสงฺกมิตฺวา สามิเก อนาปุจฺฉา อาสเน อภินิสีทิสฺสติป อภินิปชฺชิสฺสติป
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี
ปจฺฉาภตฺต กุลานิ อุปสงฺกมิตฺวา สามิเก อนาปุจฺฉา อาสเน
อภินิสีเทยฺย วา อภินิปชฺเชยฺย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๐๒] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ปจฺฉาภตฺต นาม มชฺฌนฺติเก
วีติวตฺเต ยาว อตฺถงฺคเต สุริเย ฯ กุล นาม จตฺตาริ
#๑ ม. ยุ. อภินิปชฺชิสฺสติปติ ฯ
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กุลานิ ขตฺติยกุล พฺราหฺมณกุล เวสฺสกุล สุทฺทกุล ฯ อุปสงฺกมิตฺวาติ
ตตฺถ คนฺตฺวา ฯ สามิเก อนาปุจฺฉาติ โย ตสฺมึ กุเล มนุสโฺ ส
สามิโก ทาตุ ต อนาปุจฺฉา ฯ อาสน นาม ปลฺลงฺกสฺส
โอกาโส วุจจฺ ติ ฯ อภินิสีเทยฺยาติ ตสฺมึ อภินิสีทติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อภินิปชฺเชยฺยาติ ตสฺมึ อภินิปชฺชติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๐๓] อนาปุจฺฉิเต อนาปุจฺฉิตสฺา อาสเน อภินิสีทติ วา
อภินิปชฺชติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนาปุจฺฉิเต เวมติกา
อาสเน อภินิสีทติ วา อภินิปชฺชติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อนาปุจฺฉิเต อาปุจฺฉิตสฺา อาสเน อภินิสีทติ วา อภินิปชฺชติ
วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปลฺลงฺกสฺส อโนกาเส อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อาปุจฺฉิเต อนาปุจฺฉิตสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อาปุจฺฉิเต เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อาปุจฺฉิเต
อาปุจฺฉิตสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๒๐๔] อนาปตฺติ อาปุจฺฉา อาสเน อภินิสีทติ วา อภินิปชฺชติ
วา ธุวปฺตฺเต คิลานาย อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_________
อนฺธการวคฺคสฺส สตฺตมสิกฺขาปท
[๒๐๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
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อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา
ภิกฺขุนิโย โกสเลสุ ชนปเทสุ สาวตฺถึ คจฺฉนฺตา สาย อฺตร
คาม อุปคนฺตฺวา อฺตร พฺราหฺมณกุล อุปสงฺกมิตฺวา โอกาส
ยาจึสุ ฯ อถ โข [๑] พฺราหฺมณี ตา ภิกฺขุนิโย เอตทโวจ อาคเมถ
อยฺเย ยาว พฺราหฺมโณ อาคจฺฉตีติ ฯ ภิกฺขุนิโย ยาว
พฺราหฺมโณ อาคจฺฉตีติ เสยฺย สนฺถริตฺวา เอกจฺจา นิสีทึสุ
เอกจฺจา นิปชฺชึสุ ฯ อถโข โส พฺราหฺมโณ รตฺตึ อาคนฺตฺวา
ต พฺราหฺมณึ เอตทโวจ กา อิมาติ ฯ ภิกฺขุนิโย อยฺยาติ ฯ
นิกฺกฑฺฒถ อิมา มุณฺฑา พนฺธกินิโยติ ฆรโต นิกฺกฑฺฒาเปสิ ฯ
อถโข ตา ภิกฺขุนิโย สาวตฺถึ คนฺตฺวา ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ ยา ตา ภิกขฺ ุนิโย อปฺปจ ฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนโิ ย วิกาเล กุลานิ อุปสงฺกมิตฺวา
สามิเก อนาปุจฺฉา เสยฺย สนฺถริตฺวา วา ๒ สนฺถราเปตฺวา ๓
วา อภินิสีทิสฺสนฺติป อภินิปชฺชิสฺสนฺติปติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย วิกาเล กุลานิ อุปสงฺกมิตฺวา สามิเก อนาปุจฺฉา เสยฺย
สนฺถริตฺวา วา สนฺถราเปตฺวา วา อภินิสีทนฺติป อภินิปชฺชนฺติปติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย วิกาเล กุลานิ อุปสงฺกมิตฺวา สามิเก อนาปุจฺฉา เสยฺย
สนฺถริตฺวา วา สนฺถราเปตฺวา วา อภินิสีทิสฺสนฺติป อภินิปชฺชิสฺสนฺติป
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
#๑ ม. ยุ. สาติ ปาปท ทิสฺสติ ฯ ๒-๓ ม. ยุ. ปาทฺวย นตฺถิ ฯ อฺตฺถาป เอว
#าตพฺพ ฯ
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ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี วิกาเล กุลานิ
อุปสงฺกมิตฺวา สามิเก อนาปุจฺฉา เสยฺย สนฺถริตฺวา วา สนฺถราเปตฺวา
วา อภินิสีเทยฺย วา อภินิปชฺเชยฺย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๐๖] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ วิกาโล นาม อตฺถงฺคเต
สุริเย ยาว อรุณุคฺคมนา ฯ กุล นาม จตฺตาริ กุลานิ ขตฺติยกุล
พฺราหฺมณกุล เวสฺสกุล สุทฺทกุล ฯ อุปสงฺกมิตฺวาติ ตตฺถ คนฺตฺวา ฯ
สามิเก อนาปุจฺฉาติ โย ตสฺมึ กุเล มนุสฺโส สามิโก ทาตุ ต
อนาปุจฺฉา ฯ เสยฺย นาม อนฺตมโส ปณฺณสนฺถาโรป ฯ สนฺถริตฺวาติ
สย สนฺถริตวฺ า ฯ สนฺถราเปตฺวาติ อฺ สนฺถราเปตฺวา ฯ
อภินิสีเทยฺยาติ ตสฺมึ อภินิสีทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อภินิปชฺเชยฺยาติ ตสฺมึ อภินิปชฺชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๐๗] อนาปุจฺฉิเต อนาปุจฺฉิตสฺา เสยฺย สนฺถริตฺวา วา
สนฺถราเปตฺวา วา อภินิสีทติ วา อภินิปชฺชติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อนาปุจฺฉิเต เวมติกา เสยฺย สนฺถริตฺวา วา สนฺถราเปตฺวา
วา อภินิสีทติ วา อภินปิ ชฺชติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อนาปุจฺฉิเต อาปุจฺฉิตสฺา เสยฺย สนฺถริตฺวา วา สนฺถราเปตฺวา วา
อภินิสีทติ วา อภินิปชฺชติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อาปุจฺฉิเต
อนาปุจฺฉิตสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อาปุจฺฉิเต เวมติกา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อาปุจฺฉิเต อาปุจฺฉิตสฺา อนาปตฺติ ฯ
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[๒๐๘] อนาปตฺติ อาปุจฺฉา เสยฺย สนฺถริตฺวา วา สนฺถราเปตฺวา
วา อภินิสีทติ วา อภินปิ ชฺชติ วา คิลานาย อาปทาสุ
อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_________
อนฺธการวคฺคสฺส อฏมสิกฺขาปท
[๒๐๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภทฺทาย
กาปลานิยา อนฺเตวาสินี ๑ ภิกฺขุนี ภทฺท กาปลานึ สกฺกจฺจ อุปฏเติ ฯ
ภทฺทา กาปลานี ภิกฺขุนิโย เอตทโวจ อย ม อยฺเย ภิกฺขุนี
สกฺกจฺจ อุปฏเติ อิมิสสฺ าห จีวร ทสฺสามีติ ฯ อถโข สา
ภิกฺขุนี ทุคฺคหิเตน ทูปธาริเตน ปร อุชฺฌาเปติ อห กิรยฺเย อยฺย
น สกฺกจฺจ อุปฏเมิ น กิร เม อยฺยา จีวร ทสฺสตีติ ฯ
ยา ตา ภิกฺขนุ ิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนี ทุคฺคหิเตน ทูปธาริเตน ปร
อุชฺฌาเปสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว ภิกฺขุนี ทุคฺคหิเตน
ทูปธาริเตน ปร อุชฺฌาเปตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ
ภควา กถ หิ นาม ภิกขฺ เว ภิกฺขุนี ทุคฺคหิเตน ทูปธาริเตน ปร
อุชฺฌาเปสฺสติ เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน
ภิกฺขุนี ทุคฺคหิเตน ทูปธาริเตน ปร อุชฺฌาเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อนฺเตวาสี ฯ
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[๒๑๐] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ทุคฺคหิเตนาติ อฺถา
คหิเตน ๑ ฯ ทูปธาริเตนาติ อฺถา อุปธาริเตน ฯ ปรนฺติ
อุปสมฺปนฺน อุชฺฌาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๑๑] อุปสมฺปนฺนาย อุปสมฺปนฺนสฺา อุชฺฌาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺนาย เวมติกา อุชฺฌาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺนาย อนุปสมฺปนฺนสฺา อุชฺฌาเปติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺน อุชฌ
ฺ าเปติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย อุปสมฺปนฺนสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺนาย เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย
อนุปสมฺปนฺนสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๑๒] อนาปตฺติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
อนฺธการวคฺคสฺส นวมสิกฺขาปท
[๒๑๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
อตฺตโน ภณฺฑก อปสฺสนฺติโย จณฺฑกาลึ ภิกฺขนุ ึ เอตทโวจจ
อปยฺเย อมฺหาก ภณฺฑก ปสฺเสยฺยาสีติ ฯ จณฺฑกาลี ภิกฺขุนี
อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ อหเมว นูน โจรี อหเมว
#๑ ม. ยุ. อุคคฺ หิเตน ฯ
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นูนาลชฺชินี ยา อยฺยา ๑ อตฺตโน ภณฺฑก อปสฺสนฺติโย ตา ม
เอวมาหสุ อปยฺเย อมฺหาก ภณฺฑก ปสฺเสยฺยาสีติ สจาหยฺเย
ตุมฺหาก ภณฺฑก คณฺหามิ อสฺสมณี โหมิ พฺรหฺมจริยา จวามิ
นิรย อุปปชฺชามิ ยา ปน ม อภูเตน เอวมาห สาป
อสฺสมณี โหตุ พฺรหฺมจริยา จวตุ นิรย อุปปชฺชตูติ ฯ ยา ตา
ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม อยฺยา จณฺฑกาลี อตฺตานป ปรป นิรเยนป พฺรหฺมจริเยนป
อภิสปสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว จณฺฑกาลี
ภิกฺขุนี อตฺตานป ปรป นิรเยนป พฺรหฺมจริเยนป อภิสปตีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว
จณฺฑกาลี ภิกฺขุนี อตฺตานป ปรป นิรเยนป พฺรหฺมจริเยนป
อภิสปสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี
อตฺตาน วา ปร วา นิรเยน วา พฺรหฺมจริเยน วา อภิสเปยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๑๔] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อตฺตานนฺติ ปจฺจตฺต ฯ ปรนฺติ
อุปสมฺปนฺน นิรเยน วา พฺรหฺมจริเยน วา อภิสปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๑๕] อุปสมฺปนฺนาย อุปสมฺปนฺนสฺา นิรเยน วา
#๑ ม. อยฺยาโย ฯ
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พฺรหฺมจริเยน วา อภิสปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺนาย
เวมติกา นิรเยน วา พฺรหฺมจริเยน วา อภิสปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺนาย อนุปสมฺปนฺนสฺา นิรเยน วา
พฺรหฺมจริเยน วา อภิสปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ติรจฺฉานโยนิยา
วา ปตฺติวิสเยน วา มนุสฺสโทภคฺเคน วา อภิสปติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺน อภิสปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺนาย อุปสมฺปนฺนสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺนาย เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย
อนุปสมฺปนฺนสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๑๖] อนาปตฺติ อตฺถปุเรกฺขาราย ธมฺมปุเรกฺขาราย
อนุสาสนีปุเรกฺขาราย อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_______
อนฺธการวคฺคสฺส ทสมสิกฺขาปท
[๒๑๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน จณฺฑกาลี
ภิกฺขุนี ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ ภณฺฑิตฺวา อตฺตนา ๑ วธิตวฺ า วธิตฺวา โรทติ ฯ
ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม อยฺยา จณฺฑกาลี อตฺตาน วธิตฺวา วธิตฺวา
โรทิสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว จณฺฑกาลี ภิกฺขุนี อตฺตาน
วธิตฺวา วธิตฺวา โรทตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
#๑ ม. ยุ. อตฺตาน ฯ

วินย. ภิกฺขุนีวภิ งฺโค - หนาที่ 129

ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว จณฺฑกาลี ภิกฺขุนี อตฺตาน
วธิตฺวา วธิตฺวา โรทิสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี อตฺตาน วธิตฺวา วธิตฺวา โรเทยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๑๘] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อตฺตานนฺติ ปจฺจตฺต ฯ
วธิตฺวา วธิตฺวา โรทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ วธติ น
โรทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โรทติ น วธติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๑๙] อนาปตฺติ าติพฺยสเนน วา โภคพฺยสเนน วา โรคพฺยสเนน
วา ผุฏา โรทติ น วธติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
อนฺธการวคฺโค ทุติโย ฯ
__________
นคฺควคฺคสฺส ปมสิกฺขาปท
[๒๒๐] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา
ภิกฺขุนิโย อจิรวติยา นทิยา เวสิยาหิ สทฺธึ นคฺคา เอกติตฺเถ
นหายนฺติ ฯ เวสิยา ตา ภิกฺขุนิโย อุปฺผณฺเฑสุ ๑ กินฺนุ โข นาม
อยฺเย ตุมฺหาก ทหราน พฺรหฺมจริย จิณฺเณน นนุ นาม กามา
#๑ ม. ยุ. อุปปฺ ณฺเฑสุ ฯ
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ปริภฺุชิตพฺพา ยถา ชิณฺณา ภวิสฺสถ ตทา พฺรหฺมจริย จริสฺสถ
เอว ตุมฺหาก อุโภ อตฺถา ปริคฺคหิตา ภวิสฺสนฺตีติ ฯ ภิกฺขุนิโย
เวสิยาหิ อุปฺผณฺฑิยมานา มงฺกู อเหสุ ฯ อถโข ตา ภิกฺขุนิโย
อุปสฺสย คนฺตฺวา ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูน
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข
ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว ภิกฺขุนีน สิกฺขาปท ปฺาเปสฺสามิ ทส
อตฺถวเส ปฏิจฺจ สงฺฆสุฏุตาย ฯเปฯ วินยานุคฺคหาย เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี
นคฺคา นหาเยยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๒๑] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ นคฺคา นหาเยยฺยาติ อนิวตฺถา
วา อปารุตา วา นหายติ ปโยเค ทุกฺกฏ นหานปริโยสาเน
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๒๒] อนาปตฺติ อจฺฉินฺนจีวริกาย วา นฏจีวริกาย วา
อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_______
นคฺควคฺคสฺส ทุติยสิกฺขาปท
[๒๒๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภควตา ภิกฺขุนีน
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อุทกสาฏิกา อนฺุาตา โหติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ภควตา
อุทกสาฏิกา อนฺุาตาติ อปฺปมาณิกาโย อุทกสาฏิกาโย ธาเรสุ
ปุรโตป ปจฺฉโตป อากฑฺฒนฺตา อาหิณฺฑนฺตา ฯ ยา ตา ภิกขฺ ุนิโย
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย อปฺปมาณิกาโย อุทกสาฏิกาโย ธาเรสฺสนฺตีติ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย อปฺปมาณิกาโย
อุทกสาฏิกาโย ธาเรนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา
กถ หิ นาม ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย อปฺปมาณิกาโย
อุทกสาฏิกาโย ธาเรสฺสนฺติ เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกขฺ าปท อุทฺทิสนฺตุ
อุทกสาฏิก ปน ภิกฺขุนิยา การยมานาย ปมาณิกา กาเรตพฺพา
ตตฺริท ปมาณ ทีฆโส จตสฺโส วิทตฺถิโย สุคตวิทตฺถิยา ติริย
เทฺว วิทตฺถิโย ต อติกฺกาเมนฺติยา เฉทนก ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๒๔] อุทกสาฏิกา นาม ยาย นิวตฺถาย ๑ นหายติ ฯ
การยมานายาติ กโรนฺติยา วา การาเปนฺติยา วา ปมาณิกา กาเรตพฺพา ฯ
ตตฺริท ปมาณ ทีฆโส จตสฺโส วิทตฺถิโย สุคตวิทตฺถิยา ติริย
เทฺว วิทตฺถิโย ฯ ต อติกฺกาเมตฺวา กโรติ วา การาเปติ วา
ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน ฉินฺทิตฺวา ปาจิตฺติย เทเสตพฺพ ฯ
[๒๒๕] อตฺตนา วิปฺปกต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
#๑ ยุ. ม. นิวตฺถา ฯ
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ปาจิตฺติยสฺส ฯ อตฺตนา วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปเรหิ วิปฺปกต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปเรหิ วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺสฺสตฺถาย กโรติ วา การาเปติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺเน กต ปฏิลภิตฺวา ปริภฺุชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๒๖] อนาปตฺติ ปมาณิก กโรติ อูนก กโรติ อฺเน
กต ปมาณาติกฺกนฺต ปฏิลภิตฺวา ฉินฺทิตฺวา ปริภฺุชติ วิตาน
วา ภุมฺมตฺถรณ วา สาณิปาการ วา ภิสึ วา พิมฺโพหน วา
กโรติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
นคฺควคฺคสฺส ตติยสิกฺขาปท
[๒๒๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตริสฺสา
ภิกฺขุนิยา มหคฺเฆ จีวรทุสฺเส จีวร ทุกฺกต โหติ ทุสฺสิพฺพติ  ฯ
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี ต ภิกฺขุนึ เอตทโวจ สุนฺทร โข อิทนฺเต
อยฺเย จีวรทุสฺส จีวรฺจ โข ทุกฺกต ทุสฺสิพฺพิตนฺติ ฯ วิสิพฺเพมิ
อยฺเย สิพฺเพสฺสสีติ ฯ อามยฺเย สิพฺเพสฺสามีติ ฯ อถโข สา
ภิกฺขุนี ต จีวร วิสิพฺเพตฺวา ถุลลฺ นนฺทาย ภิกขฺ ุนิยา อทาสิ ฯ
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี สิพฺเพสฺสามิ สิพฺเพสฺสามีติ เนว สิพฺเพติ น
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สิพฺพาปนาย อุสฺสุกฺก กโรติ ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ ยา ตา ภิกขฺ ุนิโย อปฺปจ ฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนิยา จีวร
วิสิพฺพาเปตฺวา เนว สิพฺเพสฺสติ น สิพฺพาปนาย อุสฺสุกฺก กริสฺสตีติ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี ภิกขฺ ุนิยา จีวร
วิสิพฺพาเปตฺวา เนว สิพฺพติ ๑ น สิพฺพาปนาย อุสฺสุกฺก กโรตีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี ภิกฺขนุ ิยา จีวร วิสิพฺพาเปตฺวา เนว สิพฺเพสฺสติ
น สิพฺพาปนาย อุสฺสุกกฺ  กริสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี ภิกฺขุนิยา จีวร วิสิพฺเพตฺวา วา
วิสิพฺพาเปตฺวา วา สา ปจฺฉา อนนฺตรายิกินี เนว สิพฺเพยฺย น
สิพฺพาปนาย อุสฺสุกฺก กเรยฺย อฺตฺร จตูหปฺจาหา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๒๘] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ภิกฺขุนิยาติ อฺาย
ภิกฺขุนิยา ฯ จีวร นาม ฉนฺน จีวราน อฺตร จีวร ฯ
วิสิพฺเพตฺวาติ สย วิสิพฺเพตฺวา ฯ วิสพิ ฺพาเปตฺวาติ อฺ
วิสิพฺพาเปตฺวา ฯ สา ปจฺฉา อนนฺตรายิกินีติ อสติ อนฺตราเย ฯ
เนว สิพฺเพยฺยาติ น สย สิพฺเพยฺย ฯ น สิพฺพาปนาย อุสฺสุกฺก
กเรยฺยาติ น อฺ อาณาเปยฺย ฯ อฺตฺร จตูหปฺจาหาติ
#๑ ม. ยุ. สิพฺเพติ ฯ
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เปตฺวา จตูหปฺจาห ฯ เนว สิพฺพสิ ฺสามิ น สิพฺพาปนาย
อุสฺสุกฺก กริสสฺ ามีติ ธุร นิกฺขิตฺตมตฺเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๒๙] อุปสมฺปนฺนาย อุปสมฺปนฺนสฺา จีวร วิสิพฺเพตฺวา
วา วิสิพฺพาเปตฺวา วา สา ปจฺฉา อนนฺตรายิกินี เนว สิพฺเพติ น
สิพฺพาปนาย อุสฺสุกฺก กโรติ อฺตฺร จตูหปฺจาหา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺนาย เวมติกา จีวร วิสิพฺเพตฺวา วา
วิสิพฺพาเปตฺวา วา สา ปจฺฉา อนนฺตรายิกินี เนว สิพฺเพติ น
สิพฺพาปนาย อุสฺสุกฺก กโรติ อฺตฺร จตูหปฺจาหา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺนาย อนุปสมฺปนฺนสฺา จีวร วิสิพฺเพตฺวา
วา วิสิพฺพาเปตฺวา วา สา ปจฺฉา อนนฺตรายิกินี เนว สิพฺเพติ
น สิพฺพาปนาย อุสฺสุกกฺ  กโรติ อฺตฺร จตูหปฺจาหา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺ ปริกฺขาร วิสิพฺเพตฺวา วา วิสิพฺพาเปตฺวา
วา สา ปจฺฉา อนนฺตรายิกินี เนว สิพฺเพติ น สิพฺพาปนาย
อุสฺสุกฺก กโรติ อฺตฺร จตูหปฺจาหา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺนาย จีวร วา อฺ วา ปริกฺขาร วิสิพฺเพตฺวา วา
วิสิพฺพาเปตฺวา วา สา ปจฺฉา อนนฺตรายิกินี เนว สิพฺเพติ น
สิพฺพาปนาย อุสฺสุกฺก กโรติ อฺตฺร จตูหปฺจาหา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย อุปสมฺปนฺนสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺนาย อนุปสมฺปนฺนสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
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[๒๓๐] อนาปตฺติ สติ อนฺตราเย ปริเยสิตฺวา น ลภติ
กโรนฺตี จตูหปฺจาห อติกฺกาเมติ คิลานาย อาปทาสุ
อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_________
นคฺควคฺคสฺส จตุตฺถสิกฺขาปท
[๒๓๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
ภิกฺขุนีน หตฺเถ จีวร นิกขฺ ิปตฺวา สนฺตรุตฺตเรน ชนปทจาริก
ปกฺกมนฺติ ฯ ตานิ จีวรานิ จิร นิกขฺ ิตฺตานิ กณฺณกิตานิ โหนฺติ ฯ
ตานิ ภิกฺขุนิโย โอตาเปนฺติ ฯ ภิกฺขุนิโย ตา ภิกขฺ ุนิโย เอตทโวจจ
กสฺสิมานิ อยฺเย จีวรานิ กณฺณกิตานีติ ฯ อถโข ตา ภิกฺขุนิโย
ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย
ภิกฺขุนีน หตฺเถ จีวร นิกขฺ ิปตฺวา สนฺตรุตฺตเรน ชนปทจาริก
ปกฺกมิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย ภิกฺขุนีน หตฺเถ
จีวร นิกฺขิปต ฺวา สนฺตรุตฺตเรน ชนปทจาริก ปกฺกมนฺตีติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
ภิกฺขุนีน หตฺเถ จีวร นิกขฺ ิปตฺวา สนฺตรุตฺตเรน ชนปทจาริก
ปกฺกมิสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา
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ปน ภิกฺขุนี ปฺจาหิก สงฺฆาฏิวาร ๑ อติกฺกาเมยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๓๒] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ปฺจาหิก สงฺฆาฏิวาร
อติกฺกาเมยฺยาติ ปฺจม ทิวส ปฺจ จีวรานิ เนว นิวาเสติ น ปารุปติ
น โอตาเปติ ปฺจม ทิวส อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๓๓] ปฺจาหาติกฺกนฺเต อติกฺกนฺตสฺา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปฺจาหาติกฺกนฺเต เวมติกา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ปฺจาหาติกฺกนฺเต อนติกฺกนฺตสฺา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ปฺจาหานติกฺกนฺเต อติกฺกนฺตสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ปฺจาหานติกฺกนฺเต เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปฺจาหานติกฺกนฺเต
อนติกฺกนฺตสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๒๓๔] อนาปตฺติ ปฺจม ทิวส ปฺจ จีวรานิ นิวาเสติ วา
ปารุปติ วา โอตาเปติ วา คิลานาย อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
นคฺควคฺคสฺส ปฺจมสิกฺขาปท
[๒๓๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรา
ภิกฺขุนี ปณฑ
ฺ าย จริตฺวา อลฺลจีวร ปตฺถริตฺวา วิหาร ปาวิสิ ฯ
#๑ ม. ยุ. สงฺฆาฏิจาร ฯ
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อฺตรา ภิกฺขุนี ต จีวร ปารุปตฺวา คาม ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ
สา นิกฺขมิตฺวา ภิกฺขุนิโย ปุจฺฉิ อปยฺเย มยฺห จีวร ปสฺเสยฺยาถาติ ฯ
ภิกฺขุนิโย ตสฺสา ภิกฺขุนิยา เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข
สา ภิกฺขุนี อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนี
มยฺห จีวร อนาปุจฺฉา ปารุปสฺสตีติ ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี ภิกฺขุนีน
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนี ภิกฺขนุ ิยา
จีวร อนาปุจฺฉา ปารุปสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนี
ภิกฺขุนิยา จีวร อนาปุจฺฉา ปารุปตีติ ๑ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนี ภิกฺขุนิยา จีวร
อนาปุจฺฉา ปารุปสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกขฺ าปท อุทฺทิสนฺตุ
ยา ปน ภิกฺขุนี จีวรสงฺกมนีย ธาเรยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๓๖] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ จีวรสงฺกมนีย นาม
อุปสมฺปนฺนาย ปฺจนฺน จีวราน อฺตร จีวร ฯ ตสฺสา วา อทินฺน
ต วา อนาปุจฺฉา นิวาเสติ วา ปารุปติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๓๗] อุปสมฺปนฺนาย อุปสมฺปนฺนสฺา จีวรสงฺกมนีย ธาเรติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺนาย เวมติกา จีวรสงฺกมนีย
#๑ ม. ยุ. ปารุปติ ฯ
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ธาเรติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺนาย อนุปสมฺปนฺนสฺา
จีวรสงฺกมนีย ธาเรติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย
จีวรสงฺกมนีย ธาเรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย
อุปสมฺปนฺนสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย เวมติกา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย อนุปสมฺปนฺนสฺา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๓๘] อนาปตฺติ สา วา เทติ ต วา อาปุจฺฉา นิวาเสติ
วา ปารุปติ วา อจฺฉินฺนจีวริกาย นฏจีวริกาย อาปทาสุ
อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
นคฺควคฺคสฺส ฉฏสิกฺขาปท
[๒๓๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลลฺ นนฺทาย
ภิกฺขุนิยา อุปฏากกุล ถุลลฺ นนฺท ภิกฺขุนึ เอตทโวจ ภิกฺขนุ ีสงฺฆสฺส
อยฺเย จีวร ทสฺสามาติ ฯ ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขนุ ี ตุเมฺห
พหุกิจฺจา พหุกรณียาติ อนฺตราย อกาสิ ฯ เตน โข ปน สมเยน
ตสฺส กุลสฺส ฆร ทยฺหติ ฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา อมฺหาก เทยฺยธมฺม อนฺตราย
กริสฺสติ อุภเยนมฺห ปริพาหิรา โภเคหิ จ ปฺุเน จาติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน
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วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา
คณสฺส จีวรลาภ อนฺตราย กริสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว(
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี คณสฺส จีวรลาภ อนฺตราย กโรตีติ ๑ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา
ภิกฺขุนี คณสฺส จีวรลาภ อนฺตราย กริสฺสติ เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี คณสฺส จีวรลาภ
อนฺตราย กเรยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๔๐] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ คโณ นาม ภิกฺขุนีสงฺโฆ
วุจฺจติ ฯ จีวร นาม ฉนฺน จีวราน อฺตร จีวร วิกปฺปนุปค
ปจฺฉิม ฯ อนฺตราย กเรยฺยาติ กถ อิม จีวร ทเทยฺยุนฺติ
อนฺตราย กโรติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺ ปริกฺขาร
อนฺตราย กโรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ สมฺพหุลาน ภิกฺขุนีน
วา เอกภิกฺขุนิยา วา อนุปสมฺปนฺนาย วา จีวร วา อฺ วา
ปริกฺขาร อนฺตราย กโรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๔๑] อนาปตฺติ อานิสส ทสฺเสตฺวา นิวาเรติ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อกาสิ ฯ
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นคฺควคฺคสฺส สตฺตมสิกฺขาปท
[๒๔๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส
อกาลจีวร อุปฺปนฺน โหติ ฯ อถโข ภิกฺขุนีสงฺโฆ ต จีวร ภาเชตุกาโม
สนฺนิปติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลลฺ นนฺทาย ภิกฺขุนิยา
อนฺเตวาสินิโย ภิกฺขุนิโย ๑ ปกฺกนฺตา โหนฺติ ฯ ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี
ตา ภิกฺขุนิโย เอตทโวจ อยฺเย ภิกขฺ ุนิโย ปกฺกนฺตา น ตาว
จีวร ภาชิยสิ ฺสตีติ จีวรวิภงฺค ปฏิพาหิ ๒ ฯ ภิกฺขุนิโย น ตาว
จีวร ภาชิยสิ ฺสตีติ วิปปฺ กฺกมึสุ ฯ ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี อนฺเตวาสินีสุ
ภิกฺขุนีสุ ๓ อาคตาสุ ต จีวร ภาชาเปสิ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา ธมฺมิก จีวรวิภงฺค ปฏิพาหิสฺสตีติ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ภิกขฺ เว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี ธมฺมิก จีวรวิภงฺค
ปฏิพาหตีติ ๔ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม
ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขนุ ี ธมฺมิก จีวรวิภงฺค ปฏิพาหิสฺสติ เนต
ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี ธมฺมกิ 
#๑ ม. ยุ. อนฺเตวาสิภิกฺขุนิโย ฯ ๒ ม. ยุ. ปฏิพาหติ ฯ
#๓ ม. ยุ. อนฺเตวาสิภิกฺขุนีสุ ฯ ๔ ม. ยุ. ปฏิพาหติ ฯ
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จีวรวิภงฺค ปฏิพาเหยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๔๓] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ธมฺมิโก นาม จีวรวิภงฺโค
สมคฺโค ภิกขฺ ุนีสงฺโฆ สนฺนิปติตฺวา ภาเชติ ฯ ปฏิพาเหยฺยาติ กถ
อิม จีวร ภาเชยฺยาติ ปฏิพาหติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๔๔] ธมฺมิเก ธมฺมิกสฺา ปฏิพาหติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ธมฺมิเก เวมติกา ปฏิพาหติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ธมฺมิเก
อธมฺมิกสฺา ปฏิพาหติ อนาปตฺติ ฯ อธมฺมิเก ธมฺมิกสฺา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมิเก เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อธมฺมิเก อธมฺมิกสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๒๔๕] อนาปตฺติ อานิสส ทสฺเสตฺวา ปฏิพาหติ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_______
นคฺควคฺคสฺส อฏมสิกฺขาปทป
[๒๔๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี นฏานป นฏกานป สงฺฆิกานป ๑ โสกชฺฌายิกานป กุมฺภถูนิกานป สมณจีวร เทติ มยฺห ปริสติ วณฺณ ภาสถาติ ฯ นฏาป
นฏกาป สงฺฆิกาป โสกชฺฌายิกาป กุมฺภถูนิกาป ถุลลฺ นนฺทาย
ภิกฺขุนิยา ปริสติ วณฺณ ภาสนฺติ อยฺยา ถุลลฺ นนฺทา พหุสฺสตุ า
#๑ ม. ยุ. ลงฺฆิกาน ฯ สพฺพตฺถ เอวเมว ทิสฺสติ ฯ
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ภาณิกา วิสารทา ปฏา ธมฺมึ กถ ๑ กาตุ เทถ อยฺยาย กโรถ
อยฺยายาติ ฯ ยา ตา ภิกขฺ ุนิโย อปฺปจ ฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา อาคาริกสฺส
สมณจีวร ทสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกขฺ ุนี
อาคาริกสฺส สมณจีวร เทตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ
ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขนุ ี อาคาริกสฺส
สมณจีวร ทสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกขฺ าปท อุทฺทิสนฺตุ
ยา ปน ภิกขฺ ุนี อาคาริกสฺส วา ปริพฺพาชกสฺส วา ปริพฺพาชิกาย
วา สมณจีวร ทเทยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๔๗] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อาคาริโก ๒ นาม โย โกจิ
อคาร อชฺฌาวสติ ฯ ปริพฺพาชโก นาม ภิกฺขฺุจ สามเณรฺจ
เปตฺวา โย โกจิ ปริพพฺ าชกสมาปนฺโน ฯ ปริพฺพาชิกา นาม
ภิกฺขุนิฺจ สิกฺขมานฺจ สามเณริฺจ เปตฺวา ยา กาจิ ปริพฺพาชิกสมาปนฺนา ฯ สมณจีวร นาม กปฺปกต วุจฺจติ ฯ เทติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๔๘] อนาปตฺติ มาตาปตูน เทติ ตาวกาลิก เทติ
อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
#๑ ธมฺมกถนฺติป ปาโ ฯ ๒ ม. ยุ. อคาริโก ฯ
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นคฺควคฺคสฺส นวมสิกฺขาปท
[๒๔๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลลฺ นนฺทาย
ภิกฺขุนิยา อุปฏากกุล ถุลลฺ นนฺท ภิกฺขุนึ เอตทโวจ สเจ มย
อยฺเย สกฺโกม ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส จีวร ทสฺสามาติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน วสฺส วุตฺถา ภิกฺขุนิโย จีวร ภาเชตุกามา สนฺนิปตึสุ ฯ
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี ตา ภิกฺขุนิโย เอตทโวจ อาคเมถ อยฺเย
อตฺถิ ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส จีวรปจฺจาสาติ ฯ ภิกฺขุนิโย ถุลลฺ นนฺท ภิกฺขุนึ
เอตทโวจุ คจฺฉยฺเย ต จีวร ชานาหีติ ฯ ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี
เยน ต กุล เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เต มนุสฺเส เอตทโวจ
เทถาวุโส ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส จีวรนฺติ ฯ น มย อยฺเย สกฺโกม ภิกฺขุนสี งฺฆสฺส
จีวร ทาตุนตฺ ิ ฯ ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ ยา ตา ภิกขฺ ุนิโย อปฺปจ ฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลลฺ นนฺทา ทุพฺพลจีวรปจฺจาสาย
จีวรกาลสมย อติกฺกาเมสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี ทุพฺพลจีวรปจฺจาสาย จีวรกาลสมย อติกฺกาเมตีติ ๑ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม
ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี ทุพฺพลจีวรปจฺจาสาย จีวรกาลสมย
#๑ ม. ยุ. อติกฺกาเมสีติ ฯ
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อติกฺกาเมสฺสติ เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา
ปน ภิกฺขุนี ทุพฺพลจีวรปจฺจาสาย จีวรกาลสมย อติกฺกาเมยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๕๐] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย อิมสฺมึ
อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ทุพฺพลจีวรปจฺจาสา นาม สเจ มย
สกฺโกม ทสฺสาม กริสฺสามาติ วาจา ภินฺนา โหติ ฯ จีวรกาลสมโย
นาม อนตฺถเต กิเน วสฺสานสฺส ปจฺฉิโม มาโส อตฺถเต กิเน
ปฺจ มาสา ฯ จีวรกาลสมย อติกกฺ าเมยฺยาติ อนตฺถเต กิเน
วสฺสานสฺส ปจฺฉิม ทิวส อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อตฺถเต กิเน กินุทฺธารทิวส อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๕๑] ทุพฺพลจีวเร ทุพฺพลจีวรสฺา จีวรกาลสมย อติกฺกาเมติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ทุพฺพลจีวเร เวมติกา จีวรกาลสมย
อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ทุพฺพลจีวเร อทุพฺพลจีวรสฺา
จีวรกาลสมย อติกฺกาเมติ อนาปตฺติ ฯ [๑] อทุพพฺ ลจีวเร
ทุพฺพลจีวรสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อทุพฺพลจีวเร เวมติกา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อทุพฺพลจีวเร อทุพฺพลจีวรสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๒๕๒] อนาปตฺติ อานิสส ทสฺเสตฺวา นิวาเรติ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร อทุพฺพลจีวเร ทุพฺพลจีวรกาลสมย อติกฺกาเมติ
#อนาปตฺตีติ ทิสฺสติ ฯ
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นคฺควคฺคสฺส ทสมสิกฺขาปท
[๒๕๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตเรน
อุปาสเกน สงฺฆ อุทฺทิสฺส วิหาโร การาปโต โหติ ฯ โส ตสฺส วิหารสฺส
มเห อุภโตสงฺฆสฺส อกาลจีวร ทาตุกาโม โหติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อุภโตสงฺฆสฺส กิน อตฺถต โหติ ฯ อถโข โส อุปาสโก
สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา กินุทฺธาร ยาจิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว กิน อุทฺธริตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
กิน อุทฺธริตพฺพ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ กิน
อุทฺธเรยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ สงฺโฆ
กิน อุทฺธรติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ กินสฺส อุทฺธาโร โส
ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ อุทฺธต สงฺเฆน กิน ฯ
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๒๕๔] อถโข โส อุปาสโก ภิกขฺ ุนีสงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา กินุทฺธาร
ยาจิ ฯ ถุลลฺ นนฺทา ภิกขฺ ุนี จีวร อมฺหาก ภวิสฺสตีติ กินุทฺธาร
ปฏิพาหิ ฯ อถโข โส อุปาสโก อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ
หิ นาม ภิกฺขุนิโย อมฺหาก กินุทฺธาร น ทสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ
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โข ภิกฺขุนิโย ตสฺส อุปาสกสฺส อุชฌ
ฺ ายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส
วิปาเจนฺตสฺส ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลลฺ นนฺทา ธมฺมิก
กินุทฺธาร ปฏิพาหิสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี ธมฺมกิ  กินุทฺธาร ปฏิพาหตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี
ธมฺมิก กินุทฺธาร ปฏิพาหิสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี ธมฺมิก กินุทฺธาร ปฏิพาเหยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๕๕] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ธมฺมิโก นาม กินุทฺธาโร
สมคฺโค ภิกขฺ ุนีสงฺโฆ สนฺนิปติตฺวา อุทฺธรติ ฯ ปฏิพาเหยฺยาติ กถ
อิท กิน อุทฺธเรยฺยาติ ปฏิพาหติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๕๖] ธมฺมิเก ธมฺมกิ สฺา ปฏิพาหติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมิเก เวมติกา ปฏิพาหติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ธมฺมิเก อธมฺมิกสฺา ปฏิพาหติ อนาปตฺติ ฯ อธมฺมิเก
ธมฺมิกสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมิเก เวมติกา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมิเก อธมฺมิกสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๒๕๗] อนาปตฺติ อานิสส ทสฺเสตฺวา ปฏิพาหติ อุมฺมตฺติกาย
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อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
นคฺควคฺโค ตติโย ฯ
________
ตุวฏฏวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปท
[๒๕๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย เทฺว
เอกมฺเจ ตุวฏเฏนฺติ ฯ มนุสฺสา วิหารจาริก อาหิณฺฑนฺตา
ปสฺสิตฺวา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนโิ ย
เทฺว เอกมฺเจ ตุวฏเฏสฺสนฺติ เสยฺยถาป คิหินิโย ๑ กามโภคินิโยติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย เทฺว
เอกมฺเจ ตุวฏเฏสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย
เทฺว เอกมฺเจ ตุวฏเฏนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย เทฺว เอกมฺเจ
ตุวฏเฏสฺสนฺติ เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา
ปน ภิกฺขุนิโย เทฺว เอกมฺเจ ตุวฏเฏยฺยย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
#๑ ยุ. คิหิ ฯ ม. คิหี ฯ
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[๒๕๙] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนิโยติ
อุปสมฺปนฺนาโย วุจฺจนฺติ ฯ เทฺว เอกมฺเจ ตุวฏเฏยฺยุนฺติ เอกาย
นิปนฺนาย อปรา นิปชฺชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุโภ วา
นิปชฺชนฺติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุฏหิตฺวา ปุนปฺปุน นิปชฺชนฺติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๖๐] อนาปตฺติ เอกาย นิปนฺนาย อปรา นิสีทติ อุโภ
วา นิสีทนฺติ อุมฺมตฺติกาน อาทิกมฺมิกานนฺติ ฯ
___________________
ตุวฏฏวคฺคสฺส ทุติยสิกฺขาปท
[๒๖๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
เทฺว เอกตฺถรณปาปุรณา ๑ ตุวฏเฏนฺติ ฯ มนุสสฺ า วิหารจาริก
อาหิณฺฑนฺตา ปสฺสิตฺวา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
ภิกฺขุนิโย เทฺว เอกตฺถรณปาปุรณา ตุวฏเฏสฺสนฺติ เสยฺยถาป
คิหินิโย กามโภคินิโยติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส มนุสสฺ าน
อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม8
ภิกฺขุนิโย เทฺว เอกตฺถรณปาปุรณา ตุวฏเฏสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ
กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย เทฺว เอกตฺถรณปาปุรณา ตุวฏเฏนฺตีติ ฯ
#๑ ม. ยุ. เอกตฺถรณปาวุรณา ฯ
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สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย เทฺว เอกตฺถรณปาปุรณา ตุวฏเฏสฺสนฺติ เนต ภิกขฺ เว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนิโย เทฺว เอกตฺถรณปาปุรณา
ตุวฏเฏยฺยย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๖๒] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนิโยติ
อุปสมฺปนฺนาโย วุจฺจนฺติ ฯ เทฺว เอกตฺถรณปาปุรณา ตุวฏเฏยฺยุนฺติ
ตฺเว อตฺถริตฺวา ตฺเว ปารุปนฺติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๖๓] เอกตฺถรณปาปุรเณ เอกตฺถรณปาปุรณสฺา ตุวฏเฏนฺติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ เอกตฺถรณปาปุรเณ เวมติกา ตุวฏเฏนฺติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ เอกตฺถรณปาปุรเณ นานตฺถรณปาปุรณสฺา
ตุวฏเฏนฺติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ เอกตฺถรเณ นานาปาปุรเณ ๑
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นานตฺถรเณ เอกปาปุรเณ ๒ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ นานตฺถรณปาปุรเณ เอกตฺถรณปาปุรณสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ นานตฺถรณปาปุรเณ เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
นานตฺถรณปาปุรเณ นานตฺถรณปาปุรณสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๒๖๔] อนาปตฺติ วตฺถาน ๓ ทสฺเสตฺวา นิปชฺชนฺติ อุมฺมตฺติกาน
อาทิกมฺมิกานนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. นานาปาวุรณสฺา ฯ ๒ ม. เอกปาวุรณสฺา ฯ ยุ.
#เอกตฺถรณาปาวุรณสฺา ฯ ๓ ยุ. ววตฺถาน ฯ
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ตุวฏฏวคฺคสฺส ตติยสิกฺขาปท
[๒๖๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี พหุสฺสุตา โหติ ภาณิกา วิสารทา ปฏา ธมฺมึ กถ
กาตุ ฯ ภทฺทาป กาปลานี พหุสฺสตุ า โหติ ภาณิกา วิสารทา
ปฏา ธมฺมึ กถ กาตุ อุฬารสมฺภาวิตา ฯ มนุสสฺ า อยฺยา ภทฺทา
กาปลานี พหุสฺสุตา ภาณิกา วิสารทา ปฏา ธมฺมึ กถ กาตุ
อุฬารสมฺภาวิตาติ ภทฺท กาปลานึ ปม ปยิรุปาสิตฺวา ปจฺฉา
ถุลลฺ นนฺท ภิกฺขุนึ ปยิรปุ าสนฺติ ฯ ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี อิสสฺ าปกตา
อิมา กิร อปฺปจฺฉา สนฺตุฏา ปวิวิตฺตา อสสฏา ยา อิมา
สฺตฺติพหุลา วิฺตฺติพหุลา วิหรนฺตีติ ภทฺทาย กาปลานิยา
ปุรโต จงฺกมติป ติฏติป นิสีทติป เสยฺยป กปฺเปติ อุทฺทิสติป
อุทฺทิสาเปติป สชฺฌายมฺป กโรติ ฯ ยา ตา ภิกขฺ ุนิโย อปฺปจ ฺฉา
ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
อยฺยา ถุลลฺ นนฺทา อยฺยาย ภทฺทาย กาปลานิยา สฺจิจฺจ อผาสุ
กริสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี ภทฺทาย
กาปลานิยา สฺจิจฺจ อผาสุ กโรตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี ภทฺทาย
กาปลานิยา สฺจิจฺจ อผาสุ กริสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน
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วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี ภิกฺขุนิยา สฺจิจฺจ อผาสุ กเรยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๖๖] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ภิกฺขุนิยาติ อฺาย ภิกฺขุนิยา ฯ
สฺจิจฺจาติ ชานนฺตี สฺชานนฺตี เจจฺจ อภิวิตริตฺวา วีติกกฺ โม ฯ
อผาสุ กเรยฺยาติ อิมินา อิมิสฺสา อผาสุ ภวิสฺสตีติ อนาปุจฺฉา
ปุรโต จงฺกมติ วา ติฏ ติ วา นิสที ติ วา เสยฺย วา กปฺเปติ
อุทฺทิสติ วา อุทฺทิสาเปติ วา สชฺฌาย วา กโรติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๖๗] อุปสมฺปนฺนาย อุปสมฺปนฺนสฺา สฺจิจฺจ อผาสุ กโรติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺนาย เวมติกา สฺจิจฺจ อผาสุ
กโรติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺนาย อนุปสมฺปนฺนสฺา
สฺจิจฺจ อผาสุ กโรติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย ๑
อุปสมฺปนฺนสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย เวมติกา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย อนุปสมฺปนฺนสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๖๘] อนาปตฺติ น อผาสุ กตฺตุกามา อาปุจฺฉา ปุรโต จงฺกมติ
วา ติฏติ วา นิสีทติ วา เสยฺย วา กปฺเปติ อุทฺทิสติ วา อุทฺทิสาเปติ
วา สชฺฌาย วา กโรติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
#๑ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร อนุปสมฺปนฺนาย สฺจิจฺจ อผาสุ กโรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อิติ
#อิเม ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ

วินย. ภิกฺขุนีวภิ งฺโค - หนาที่ 152

ตุวฏฏวคฺคสฺส จตุตฺถสิกฺขาปท
[๒๖๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข สมเยน ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี
ทุกฺขิต สหชีวินึ เนว อุปฏเติ น อุปฏาปนาย อุสฺสุกฺก กโรติ ฯ
ยา ตา ภิกฺขนุ ิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา ทุกฺขิต สหชีวินึ เนว
อุปฏเสฺสติ น อุปฏาปนาย อุสฺสกุ ฺก กริสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ
กิร ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี ทุกขฺ ิต สหชีวนิ ึ เนว อุปฏเติ
น อุปฏาปนาย อุสฺสุกกฺ  กโรตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี ทุกฺขติ 
สหชีวินึ เนว อุปฏเสฺสติ น อุปฏาปนาย อุสฺสุกฺก กริสฺสติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี ทุกฺขิต
สหชีวินึ เนว อุปฏเยฺย น อุปฏาปนาย อุสฺสกุ ฺก กเรยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๗๐] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ทุกฺขิตา นาม คิลานา วุจฺจติ ฯ
สหชีวินี นาม สทฺธิวิหารินี วุจฺจติ ฯ เนว อุปฏเยฺยาติ น สย
อุปฏเยฺย ฯ น อุปฏาปนาย อุสฺสกุ ฺก กเรยฺยาติ น อฺ
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อาณาเปยฺย ฯ เนว อุปฏเสฺสามิ น อุปฏาปนาย อุสฺสุกกฺ 
กริสฺสามีติ ธุร นิกฺขิตฺตมตฺเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนฺเตวาสินึ ๑
วา อนุปสมฺปนฺน วา เนว อุปฏเติ น อุปฏาปนาย อุสฺสุกฺก
กโรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๗๑] อนาปตฺติ สติ อนฺตราเย ปริเยสิตฺวา น ลภติ
คิลานาย อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_________
ตุวฏฏวคฺคสฺส ปฺจมสิกฺขาปท
[๒๗๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภทฺทา กาปลานี
สาเกเต วสฺส อุปคตา โหติ ฯ สา เกนจิเทว กรณีเยน [๒] ถุลลฺ นนฺทาย
ภิกฺขุนิยา สนฺติเก ทูต ปาเหสิ สเจ เม อยฺยา ถุลลฺ นนฺทา อุปสฺสย
ทเทยฺย คจฺเฉยฺยามห ๓ สาวตฺถินฺติ ฯ ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี เอวมาห
อาคจฺฉตุ ทสฺสามีติ ฯ อถโข ๔ ภทฺทา กาปลานี สาเกตา สาวตฺถึ
อคมาสิ ฯ ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี ภทฺทาย กาปลานิยา อุปสฺสย
อทาสิ ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี พหุสฺสุตา
โหติ ภาณิกา วิสารทา ปฏา ธมฺมึ กถ กาตุ ฯ ภทฺทาป
กาปลานี พหุสฺสุตา โหติ ภาณิกา วิสารทา ปฏา ธมฺมึ กถ กาตุ
อุฬารสมฺภาวิตา ฯ มนุสสฺ า อยฺยา ภทฺทา กาปลานี พหุสฺสุตา
ภาณิกา วิสารทา ปฏา ธมฺมึ กถ กาตุ อุฬารสมฺภาวิตาติ ภทฺท
#๑ ม. ยุ. อนฺเตวาสึ ฯ ๒ ม. เอตฺถนฺตเร อุพฺพาฬฺหา อิติ ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. ยุ.
#อาคจฺเฉยฺยามห ฯ ๔ ม. สาอิติ ทิสฺสติ ฯ
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กาปลานึ ปม ปยิรุปาสิตฺวา ปจฺฉา ถุลลฺ นนฺท ภิกฺขุนึ ปยิรปุ าสนฺติ ฯ
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี อิสสฺ าปกตา อิมา กิร อปฺปจฺฉา สนฺตุฏา
ปวิวิตฺตา อสสฏา ยา อิมา สฺตฺติพหุลา วิฺตฺติพหุลา
วิหรนฺตีติ กุปตา อนตฺตมนา ภทฺท กาปลานึ อุปสฺสยา นิกกฺ ฑฺฒิ ฯ
ยา ตา ภิกฺขนุ ิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา อยฺยาย ภทฺทาย
กาปลานิยา อุปสฺสย ทตฺวา กุปตา อนตฺตมนา นิกฺกฑฺฒิสฺสตีติ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี ภทฺทาย กาปลานิยา
อุปสฺสย ทตฺวา กุปตา อนตฺตมนา นิกฺกฑฺฒตีติ ๑ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี
ภทฺทาย กาปลานิยา อุปสฺสย ทตฺวา กุปตา อนตฺตมนา
นิกฺกฑฺฒิสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน
ภิกฺขุนี ภิกฺขนุ ิยา อุปสฺสย ทตฺวา กุปตา อนตฺตมนา นิกฺกฑฺเฒยฺย
วา นิกฺกฑฺฒาเปยฺย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๗๓] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย อิมสฺมึ
อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ภิกฺขุนิยาติ อฺาย ภิกฺขุนิยา ฯ
อุปสฺสโย นาม กวาฏพทฺโธ วุจฺจติ ฯ ทตฺวาติ สย ทตฺวา ฯ
กุปตา อนตฺตมนาติ อนภิรทฺธา อาหตจิตฺตา ขีลชาตา ฯ นิกฺกฑฺเฒยฺยาติ
#๑ ม. ยุ. นิกกฺ ฑฺฒีติ ฯ
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คพฺเภ คเหตฺวา ปมุข นิกฺกฑฺฒติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ปมุข คเหตฺวา พหิ นิกฺกฑฺฒติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ เอเกน
ปโยเคน พหุเกป ทฺวาเร อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
นิกฺกฑฺฒาเปยฺยาติ อฺ อาณาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ สกึ
อาณตฺตา พหุเกป ทฺวาเร อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๗๔] อุปสมฺปนฺนาย อุปสมฺปนฺนสฺา อุปสฺสย ทตฺวา กุปตา
อนตฺตมนา นิกฺกฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อุปสมฺปนฺนาย เวมติกา อุปสฺสย ทตฺวา กุปตา อนตฺตมนา
นิกฺกฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อุปสมฺปนฺนาย อนุปสมฺปนฺนสฺา อุปสฺสย ทตฺวา กุปตา อนตฺตมนา
นิกฺกฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ตสฺสา ปริกขฺ าร นิกฺกฑฺฒติ วา นิกกฺ ฑฺฒาเปติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อกวาฏพทฺธา นิกฺกฑฺฒติ วา นิกกฺ ฑฺฒาเปติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ตสฺสา ปริกฺขาร นิกกฺ ฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺน กวาฏพทฺธา วา อกวาฏพทฺธา
วา นิกฺกฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ตสฺสา ปริกขฺ าร นิกฺกฑฺฒติ วา นิกกฺ ฑฺฒาเปติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย อุปสมฺปนฺนสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺนาย อนุปสมฺปนฺนสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
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[๒๗๕] อนาปตฺติ อลชฺชินึ นิกกฺ ฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา
ตสฺสา ปริกขฺ าร นิกฺกฑฺฒติ วา นิกกฺ ฑฺฒาเปติ วา อุมฺมตฺติก
นิกฺกฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา ตสฺสา ปริกฺขาร นิกฺกฑฺฒติ
วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา ภณฺฑนการิก ... กลหการิก ... วิวาทการิก ...
ภสฺสการิก ... สงฺเฆ อธิกรณการิก นิกฺกฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ
วา ตสฺสา ปริกฺขาร นิกกฺ ฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา
อนฺเตวาสินึ วา สทฺธิวิหารินึ วา นสมฺมาวตฺตนฺตึ นิกกฺ ฑฺฒติ วา
นิกฺกฑฺฒาเปติ วา ตสฺสา ปริกฺขาร นิกฺกฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ
วา อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
ตุวฏฏวคฺคสฺส ฉฏสิกฺขาปท
[๒๗๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน จณฺฑกาลี
ภิกฺขุนี สสฏา วิหรติ คหปตินาป คหปติปุตฺเตนป ฯ ยา ตา
ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม อยฺยา จณฺฑกาลี สสฏา วิหริสฺสติ คหปตินาป
คหปติปุตฺเตนปติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว จณฺฑกาลี ภิกฺขุนี
สสฏา วิหรติ คหปตินาป คหปติปุตฺเตนปติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว จณฺฑกาลี ภิกฺขนุ ี
สสฏา วิหริสฺสติ คหปตินาป คหปติปุตฺเตนป เนต ภิกฺขเว
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อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี สสฏา วิหเรยฺย
คหปตินา วา คหปติปุตฺเตน วา ฯ สา ภิกฺขุนี ภิกฺขุนีหิ เอวมสฺส
วจนียา มายฺเย สสฏา วิหริ คหปตินาป คหปติปุตฺเตนป
วิวิจฺจาหยฺเย ๑ วิเวกฺเว ภคินิยา สงฺโฆ วณฺเณตีติ ฯ เอวฺจ [๒]
สา ภิกฺขุนี ภิกฺขุนีหิ วุจฺจมานา ตเถว ปคฺคเณฺหยฺย สา ภิกฺขุนี
ภิกฺขุนีหิ ยาวตติย สมนุภาสิตพฺพา ตสฺส ปฏินิสสฺ คฺคาย ฯ
ยาวตติยฺเจ สมนุภาสิยมานา ต ปฏินิสฺสชฺเชยฺย อิจฺเจต กุสล
โน เจ ปฏินสิ ฺสชฺเชยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๗๗] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ สสฏา นาม อนนุโลมิเกน
กายิกวาจสิเกน สสฏา ฯ คหปติ นาม โย โกจิ อคาร
อชฺฌาวสติ ฯ คหปติปุตฺโต นาม โย โกจิ ปุตฺตภาตโร ฯ
[๒๗๘] สา ภิกฺขุนีติ ยา สา สสฏา ภิกฺขุนี ฯ ภิกฺขุนีหีติ
อฺาหิ ภิกฺขุนีหิ ยา ปสฺสนฺติ ยา สุณนฺติ ตาหิ วตฺตพฺพา
มายฺเย สสฏา วิหริ คหปตินาป คหปติปุตฺเตนป วิวิจฺจาหยฺเย
วิเวกฺเว ภคินิยา สงฺโฆ วณฺเณตีติ ฯ ทุติยมฺป วตฺตพฺพา ตติยมฺป
วตฺตพฺพา ฯ สเจ ปฏินิสสฺ ชฺชติ อิจฺเจต กุสล โน เจ
ปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ สุตฺวา น วทนฺติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ สา ภิกฺขุนี สงฺฆมชฺฌป อากฑฺฒิตฺวา วตฺตพฺพา
#๑ ม. ยุ. วิวิจจฺ ยฺเย ฯ สพฺพตฺถ เอวเมว ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร
#ปนสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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มายฺเย สสฏา วิหริ คหปตินาป คหปติปุตฺเตนป วิวิจฺจาหยฺเย
วิเวกฺเว ภคินิยา สงฺโฆ วณฺเณตีติ ฯ ทุติยมฺป วตฺตพฺพา
ตติยมฺป วตฺตพฺพา ฯ สเจ ปฏินิสสฺ ชฺชติ อิจฺเจต กุสล โน เจ
ปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๗๙] สา ภิกฺขุนี สมนุภาสิตพฺพา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
สมนุภาสิตพฺพา ฯ พฺยตฺตาย ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา ภิกฺขุนี สสฏา วิหรติ
คหปตินาป คหปติปุตฺเตนป ฯ สา ต วตฺถุ นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุนึ สมนุภาเสยฺย ตสฺส
วตฺถุสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ
อย อิตฺถนฺนามา ภิกฺขุนี สสฏา วิหรติ คหปตินาป คหปติปุตฺเตนป ฯ
สา ต วตฺถุ นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุนึ
สมนุภาสติ ตสฺส วตฺถุสสฺ ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ ยสฺสา อยฺยาย ขมติ
อิตฺถนฺนามาย ภิกฺขุนิยา สมนุภาสนา ตสฺส วตฺถุสฺส ปฏินสิ ฺสคฺคาย
สา ตุณฺหสฺส ยสฺสา นกฺขมติ สา ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป
เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ สมนุภฏา
สงฺเฆน อิตฺถนฺนามา ภิกฺขุนี ตสฺส วตฺถุสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ ขมติ
สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๒๘๐] ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ทุกฺกฏา
กมฺมวาจาปริโยสาเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
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[๒๘๑] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา นปฺปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติกา นปฺปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา นปฺปฏินิสฺสชฺชติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๘๒] อนาปตฺติ อสมนุภาสนฺติยา ปฏินิสฺสชฺชนฺติยา
อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
ตุวฏฏวคฺคสฺส สตฺตมสิกฺขาปท
[๒๘๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ๑ อนฺโตรฏเ
สาสงฺกสมฺมเต สปฺปฏิภเย อสตฺถิกา จาริก จรนฺติ ฯ ธุตฺตา ทูเสนฺติ ฯ
ยา ตา ภิกฺขนุ ิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย อนฺโตรฏเ สาสงฺกสมฺมเต
สปฺปฏิภเย อสตฺถิกา จาริก จริสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว
ภิกฺขุนิโย อนฺโตรฏเ สาสงฺกสมฺมเต สปฺปฏิภเย อสตฺถิกา จาริก
จรนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนีโย อนฺโตรฏเ สาสงฺกสมฺมเต สปฺปฏิภเย อสตฺถิกา
จาริก จริสสฺ นฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
#๑ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขุนิโยติ ทิสฺสติ ฯ
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เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา
ปน ภิกฺขุนี อนฺโตรฏเ สาสงฺกสมฺมเต สปฺปฏิภเย อสตฺถิกา จาริก
จเรยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๘๔] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อนฺโตรฏเติ ยสฺส วิชิเต วิหรติ
ตสฺส รฏเ ฯ สาสงฺก นาม ตสฺมึ มคฺเค โจราน นิวิฏโ กาโส
ทิสฺสติ ภตฺโตกาโส ทิสสฺ ติ ิโตกาโส ทิสฺสติ นิสินฺโนกาโส ทิสฺสติ
นิปนฺโนกาโส ทิสฺสติ ฯ สปฺปฏิภย นาม ตสฺมึ มคฺเค โจเรหิ
มนุสฺสา หตา ทิสฺสนฺติ วิลุตฺตา ทิสสฺ นฺติ อาโกฏิตา ทิสฺสนฺติ ฯ
อสตฺถิกา นาม วินา สตฺเถน ฯ จาริก จเรยฺยาติ กุกกฺ ุฏสปาเต
คาเม คามนฺตเร คามนฺตเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อคามเก
อรฺเ อฑฺฒโยชเน อฑฺฒโยชเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๘๕] อนาปตฺติ สตฺเถน สห คจฺฉติ เขเม อปฺปฏิภเย
คจฺฉติ อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
ตุวฏฏวคฺคสฺส อฏมสิกฺขาปท
[๒๘๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
ติโรรฏเ สาสงฺกสมฺมเต สปฺปฏิภเย อสตฺถิกา จาริก จรนฺติ ฯ ธุตฺตา
ทูเสนฺติ ฯ ยา ตา ภิกขฺ ุนิโย อปฺปจ ฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
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ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนโิ ย ติโรรฏเ สาสงฺกสมฺมเต
สปฺปฏิภเย อสตฺถิกา จาริก จริสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ
กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย ติโรรฏเ สาสงฺกสมฺมเต สปฺปฏิภเย อสตฺถิกา
จาริก จรนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ
หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย ติโรรฏเ สาสงฺกสมฺมเต สปฺปฏิภเย
อสตฺถิกา จาริก จริสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกขฺ าปท อุทฺทิสนฺตุ
ยา ปน ภิกขฺ ุนี ติโรรฏเ สาสงฺกสมฺมเต สปฺปฏิภเย อสตฺถกิ า
จาริก จเรยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๘๗] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ติโรรฏเติ ยสฺส วิชิเต
วิหรติ ต เปตฺวา อฺสฺส รฏเ ฯ สาสงฺก นาม ตสฺมึ
มคฺเค โจราน นิวิฏโกาโส ทิสฺสติ ภุตฺโตกาโส ทิสฺสติ ิโตกาโส
ทิสฺสติ นิสนิ ฺโนกาโส ทิสฺสติ นิปนฺโนกาโส ทิสฺสติ ฯ
สปฺปฏิภย นาม ตสฺมึ มคฺเค โจเรหิ มนุสฺสา หตา ทิสฺสนฺติ
วิลุตฺตา ทิสสฺ นฺติ อาโกฏิตา ทิสฺสนฺติ ฯ อสตฺถิกา นาม วินา
สตฺเถน ฯ จาริก จเรยฺยาติ กุกฺกฏุ สปาเต คาเม คามนฺตเร
คามนฺตเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อคามเก อรฺเ อฑฺฒโยชเน
อฑฺฒโยชเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๘๘] อนาปตฺติ สตฺเถน สห คจฺฉติ เขเม อปฺปฏิภเย
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คจฺฉติ อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
ตุวฏฏวคฺคสฺส นวมสิกขฺ าปท
[๒๘๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย อนฺโตวสฺส
จาริก จรนฺติ ฯ มนุสสฺ า อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
หิ นาม ภิกฺขุนิโย อนฺโตวสฺส จาริก จริสฺสนฺติ หริตานิ ติณานิ
สมฺมทฺทนฺตา เอกินฺทฺริย ชีว วิเหเนฺตา พหู ขุทฺทเก ปาเณ
สงฺฆาฏ อาปาเทนฺตาติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส มนุสสฺ าน
อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
ภิกฺขุนิโย อนฺโตวสฺส จาริก จริสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว
ภิกฺขุนิโย อนฺโตวสฺส จาริก จรนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อนฺโตวสฺส
จาริก จริสสฺ นฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา
ปน ภิกฺขุนี อนฺโตวสฺส จาริก จเรยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๙๐] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อนฺโตวสฺสนฺติ ปุริม วา
เตมาส ปจฺฉิม วา เตมาส อวสิตฺวา ฯ จาริก จเรยฺยาติ กุกฺกุฏสปาเต
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คาเม คามนฺตเร คามนฺตเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อคามเก
อรฺเ อฑฺฒโยชเน อฑฺฒโยชเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๙๑] อนาปตฺติ สตฺตาหกรณีเยน คจฺฉติ เกนจิ อุพฺพาฬฺหา
คจฺฉติ อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_______
ตุวฏฏวคฺคสฺส ทสมสิกขฺ าปท
[๒๙๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย ตตฺเถว ราชคเห
วสฺส วสนฺติ ตตฺถ เหมนฺต ตตฺถ คิมฺห ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ อาหุนฺทริกา ภิกฺขนุ ีน ทิสา อนฺธการา
น อิมาส ทิสา ปกฺขายนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส
มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ อถโข ตา
ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว ภิกฺขุนีน
สิกฺขาปท ปฺาเปสฺสามิ ทส อตฺถวเส ปฏิจฺจ สงฺฆสุฏุตาย
ฯเปฯ สทฺธมฺมฏิติยา วินยานุคฺคหาย ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี วสฺส วุตฺถา
จาริก น ปกฺกเมยฺย อนฺตมโส ฉปฺปฺจโยชนานิป ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๙๓] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
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อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ วสฺส วุตถฺ า นาม ปุรมิ 
วา เตมาส ปจฺฉิม วา เตมาส วุตฺถา ฯ จาริก น ปกฺกมิสฺสามิ
อนฺตมโส ฉปฺปฺจโยชนานีติ ๑ ธูร นิกฺขิตฺตมตฺเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๙๔] อนาปตฺติ สติ อนฺตราเย ปริเยสิตฺวา ทุติยิก ภิกฺขนุ ึ
น ลภติ คิลานาย อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
ตุวฏฏวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
___________
จิตฺตาคารวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปท
[๒๙๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน รฺโ
ปเสนทิสฺส โกสลสฺส ๒ อุยฺยาเน จิตฺตาคาเร ปฏิภานจิตฺต กต
โหติ ฯ พหู มนุสฺสา จิตฺตาคาร ทสฺสนาย คจฺฉนฺติ ฯ ฉพฺพคฺคิยาป
ภิกฺขุนิโย จิตฺตาคาร ทสฺสนาย อคมสุ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย จิตตฺ าคาร ทสฺสนาย
คจฺฉิสฺสนฺติ เสยฺยถาป คิหินิโย กามโภคินิโยติ ๓ ฯ อสฺโสสุ โข
ภิกฺขุนิโย เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ
ยา ตา ภิกฺขนุ ิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย จิตฺตาคาร
ทสฺสนาย คจฺฉิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา
#๑ ม. ยุ. ฉปฺปฺจโยชนานิปติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. ปเสนทิโกสลสฺส ฯ
#๓ ม. ยุ. คิหิกามโภคินิโยติ เอว สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ
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ภิกฺขุนิโย จิตฺตาคาร ทสฺสนาย คจฺฉนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย
จิตฺตาคาร ทสฺสนาย คจฺฉิสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี ราชาคาร วา
จิตฺตาคาร วา อาราม วา อุยฺยาน วา โปกฺขรณึ วา ทสฺสนาย
คจฺเฉยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๙๖] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปเฺ ปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ราชาคาร นาม ยตฺถ
กตฺถจิ รฺโ กีฬิตุ รมิตุ กต โหติ ฯ จิตฺตาคาร นาม ยตฺถ
กตฺถจิ มนุสสฺ าน กีฬิตุ รมิตุ กต โหติ ฯ อาราโม นาม ยตฺถ
กตฺถจิ มนุสสฺ าน กีฬิตุ รมิตุ กโต โหติ ฯ อุยฺยาน นาม ยตฺถ กตฺถจิ
มนุสฺสาน กีฬิตุ รมิตุ กต โหติ ฯ โปกฺขรณี นาม ยตฺถ กตฺถจิ
มนุสฺสาน กีฬิตุ รมิตุ กตา โหติ ฯ ทสฺสนาย คจฺฉติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ยตฺถ ิตา ปสฺสติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ทสฺสนุปจาร
วิชหิตฺวา ปุนปฺปุน ปสฺสติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ เอกเมก
ทสฺสนาย คจฺฉติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ยตฺถ ิตา ปสฺสติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ทสฺสนุปจาร วิชหิตฺวา ปุนปฺปุน ปสฺสติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๙๗] อนาปตฺติ อาราเม ิตา ปสฺสติ คจฺฉนฺตี วา อาคจฺฉนฺตี
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วา ปสฺสติ สติ กรณีเย คนฺตฺวา ปสฺสติ อาปทาสุ
อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_______
จิตฺตาคารวคฺคสฺส ทุติยสิกฺขาปท
[๒๙๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
อาสนฺทึป ปลฺลงฺกป ปริภฺุชนฺติ ฯ มนุสฺสา วิหารจาริก อาหิณฺฑนฺตา
ปสฺสิตฺวา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนโิ ย
อาสนฺทึป ปลฺลงฺกป ปริภฺุชิสฺสนฺติ เสยฺยถาป คิหินิโย กามโภคินิโยติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส มนุสสฺ าน อุชฺฌายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย
อาสนฺทึป ปลฺลงฺกป ปริภฺุชิสฺสนฺติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย อาสนฺทึป ปลฺลงฺกป ปริภฺุชนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อาสนฺทึป
ปลฺลงฺกป ปริภฺุชิสฺสนฺติ เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกขฺ าปท อุทฺทิสนฺตุ
ยา ปน ภิกฺขุนี อาสนฺทึ วา ปลฺลงฺก วา ปริภฺุเชยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๙๙] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
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อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อาสนฺทิ นาม อติกฺกนฺตปฺปมาณา วุจฺจติ ฯ ปลฺลงฺโก นาม อาหริเมหิ วาเลหิ กโต โหติ ฯ
ปริภฺุเชยฺยาติ ตสฺมึ อภินิสีทติ วา อภินิปชฺชติ วา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๐๐] อนาปตฺติ อาสนฺทิยา ปาเท ฉินฺทิตฺวา ปริภฺุชติ
ปลฺลงฺกสฺส วาเล ภินฺทิตฺวา ปริภฺุชติ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
จิตฺตาคารวคฺคสฺส ตติยสิกฺขาปท
[๓๐๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคยิ า
ภิกฺขุนิโย สุตฺต กนฺตนฺติ ฯ มนุสสฺ า วิหารจาริก อาหิณฺฑนฺตา
ปสฺสิตฺวา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนโิ ย
สุตฺต กนฺตสิ ฺสนฺติ เสยฺยถาป คิหินิโย กามโภคินิโยติ ฯ อสฺโสสุ
โข ภิกฺขุนิโย เตส มนุสสฺ าน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ
ยา ตา ภิกฺขนุ ิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย สุตฺต กนฺติสฺสนฺตีติ ฯ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย สุตฺต กนฺตนฺตีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย สุตฺต กนฺติสสฺ นฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน
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วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี สุตฺต กนฺเตยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๐๒] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ สุตฺต นาม ฉ สุตฺตานิ
โขม กปฺปาสิก โกเสยฺย กมฺพล สาณ ภงฺค ฯ กนฺเตยฺยาติ สย
กนฺตติ ปโยเค ทุกฺกฏ อุชชฺ วุชฺชเว อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๐๓] อนาปตฺติ กนฺติตสุตฺต กนฺตติ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
จิตฺตาคารวคฺคสฺส จตุตฺถสิกฺขาปท
[๓๐๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
คิหิเวยฺยาวจฺจ กโรนฺติ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย
คิหิเวยฺยาวจฺจ กริสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย
คิหิเวยฺยาวจฺจ กโรนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา
กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย คิหิเวยฺยาวจฺจ กริสฺสนฺติ เนต
ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี คิหิเวยฺยาวจฺจ
กเรยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
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[๓๐๕] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ คิหิเวยฺยาวจฺจ นาม อาคาริกสฺส
ยาคค วา ภตฺต วา ขาทนีย วา ปจติ สาฏก วา เวน วา
โธวติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๐๖] อนาปตฺติ ยาคุปาเน สงฺฆภตฺเต เจติยปูชาย อตฺตโน
เวยฺยาวจฺจกรสฺส ยาคค วา ภตฺต วา ขาทนีย วา ปจติ สาฏก
วา เวน วา โธวติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
__________
จิตฺตาคารวคฺคสฺส ปฺจมสิกฺขาปท
[๓๐๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรา
ภิกฺขุนี ถุลลฺ นนฺท ภิกฺขุนึ อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจ เอหยฺเย อิม
อธิกรณ วูปสเมหีติ ฯ ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี สาธูติ ปฏิสฺสุณติ ฺวา
เนว วูปสเมติ น วูปสมาย อุสฺสุกฺก กโรติ ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี
ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนโิ ย อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนิโย เอหยฺเย อิม อธิกรณ วูปสเมหีติ วุจฺจมานา
สาธูติ ปฏิสสฺ ุณิตฺวา เนว วูปสเมสฺสติ น วูปสมาย อุสฺสุกกฺ 
กริสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี ภิกฺขุนิยา
เอหยฺเย อิม อธิกรณ วูปสเมหีติ วุจฺจมานา สาธูติ ปฏิสฺสุณติ ฺวา
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เนว วูปสเมติ น วูปสมาย อุสฺสุกฺก กโรตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี
ภิกฺขุนิยา เอหยฺเย อิม อธิกรณ วูปสเมหีติ วุจฺจมานา สาธูติ
ปฏิสฺสุณิตฺวา เนว วูปสเมสฺสติ น วูปสมาย อุสฺสุกฺก กริสสฺ ติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี
ภิกฺขุนิยา เอหยฺเย อิม อธิกรณ วูปสเมหีติ วุจฺจมานา สาธูติ
ปฏิสฺสุณิตวฺ า สา ปจฺฉา อนนฺตรายิกินี เนว วูปสเมยฺย น วูปสมาย
อุสฺสุกฺก กเรยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๐๘] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ภิกฺขุนิยาติ อฺาย ภิกฺขุนิยา ฯ
อธิกรณ นาม จตฺตาริ อธิกรณานิ วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ
อาปตฺตาธิกรณ กิจฺจาธิกรณ ฯ เอหยฺเย อิม อธิกรณ วูปสเมหีติ
เอหยฺเย อิม อธิกรณ วินิจฺเฉหิ ฯ สา ปจฺฉา อนนฺตรายิกินีติ
อสติ อนฺตราเย ฯ เนว วูปสเมยฺยาติ น สย วูปสเมยฺย ฯ น
วูปสมาย อุสฺสุกฺก กเรยฺยาติ น อฺ อาณาเปยฺย ฯ เนว
วูปสเมสฺสามิ น วูปสมาย อุสฺสุกกฺ  กริสฺสามีติ ธุร นิกฺขติ ฺตมตฺเต
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๐๙] อุปสมฺปนฺนาย อุปสมฺปนฺนสฺา อธิกรณ เนว วูปสเมติ
น วูปสมาย อุสฺสุกฺก กโรติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺนาย
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สมฺปนฺนาย เวมติกา อธิกรณ เนว วูปสเมติ น วูปสมาย อุสฺสุกฺก
กโรติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺนาย อนุปสมฺปนฺนสฺา
อธิกรณ เนว วูปสเมติ น วูปสมาย อุสฺสุกฺก กโรติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย อธิกรณ เนว วูปสเมติ น
วูปสมาย อุสฺสุกฺก กโรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย
อุปสมฺปนฺนสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย เวมติกา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย อนุปสมฺปนฺนสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๑๐] อนาปตฺติ สติ อนฺตราเย ปริเยสิตฺวา น ลภติ
คิลานาย อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
____________________
จิตฺตาคารวคฺคสฺส ฉฏสิกฺขาปท
[๓๑๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี นฏานป นฏกานป ลงฺฆิกานป โสกชฺฌายิกานป กุมภฺ ถูนิกานป
สหตฺถา ขาทนีย โภชนีย เทติ มยฺห ปริสติ วณฺณ
ภาสถาติ ฯ นฏาป นฏกาป ลงฺฆิกาป โสกชฺฌายิกาป กุมฺภถูนิกาป
ถุลลฺ นนฺทาย ภิกฺขุนิยา ปริสติ วณฺณ ภาสนฺติ อยฺยา ถุลฺลนนฺทา
พหุสฺสุตา ภาณิกา วิสารทา ปฏา ธมฺมึ กถ กาตุ เทถ
อยฺยาย กโรถ อยฺยายาติ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
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ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา
อาคาริกสฺส สหตฺถา ขาทนีย โภชนีย ทสฺสตีติ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี อาคาริกสฺส สหตฺถา ขาทนีย
โภชนีย เทตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ
หิ นาม ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี อาคาริกสฺส สหตฺถา ขาทนีย
โภชนีย ทสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา
ปน ภิกฺขุนี อาคาริกสฺส วา ปริพฺพาชกสฺส วา ปริพฺพาชิกาย
วา สหตฺถา ขาทนีย วา โภชนีย วา ทเทยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๑๒] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อาคาริโก นาม โย โกจิ
อคาร อชฺฌาวสติ ฯ ปริพฺพาชโก นาม ภิกฺขฺุจ สามเณรฺจ
เปตฺวา โย โกจิ ปริพพฺ าชกสมาปนฺโน ฯ ปริพฺพาชิกา นาม
ภิกฺขุนิฺจ สิกฺขมานฺจ สามเณริฺจ เปตฺวา ยา กาจิ
ปริพฺพาชิกสมาปนฺนา ฯ ขาทนีย นาม ปฺจ โภชนานิ อุทกทนฺตโปณ
เปตฺวา อวเสส ขาทนีย นาม ฯ โภชนีย นาม ปฺจ โภชนานิ
โอทโน กุมมฺ าโส สตฺตุ มจฺโฉ มส ฯ ทเทยฺยาติ กาเยน วา
กายปฏิพทฺเธน วา นิสสฺ คฺคิเยน วา เทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อุทกทนฺตโปณ เทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๑๓] อนาปตฺติ ทาเปติ น เทติ อุปนิกฺขิปตฺวา เทติ
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พาหิรเลป เทติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_______
จิตฺตาคารวคฺคสฺส สตฺตมสิกฺขาปท
[๓๑๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี อาวสถจีวร อนิสฺสชฺชิตฺวา ปริภฺุชติ ฯ อฺา อุตุนิโย
ภิกฺขุนิโย น ลภนฺติ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา
อาวสถจีวร อนิสฺสชฺชิตฺวา ปริภฺุชิสสฺ ตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขนุ ี อาวสถจีวร อนิสฺสชฺชติ ฺวา ปริภฺุชตีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม
ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขนุ ี อาวสถจีวร อนิสฺสชฺชิตฺวา ปริภ
ุ ฺชิสฺสติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี
อาวสถจีวร อนิสฺสชฺชิตฺวา ปริภฺุเชยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๑๕] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อาวสถจีวร นาม อุตุนิโย
ภิกฺขุนิโย ปริภฺุชนฺตูติ ทินฺน โหติ ฯ อนิสฺสชฺชิตฺวา ปริภ
ุ ฺเชยฺยาติ
เทฺว ติสฺโส รตฺติโย ปริภฺุชิตฺวา จตุตฺถทิวเส โธวิตฺวา
ภิกฺขุนิยา วา สิกฺขมานาย วา สามเณริยา วา อนิสฺสชฺชิตฺวา
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ปริภฺุชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๑๖] อนิสฺสชฺชิเต อนิสฺสชฺชิตสฺา ปริภฺุชติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนิสฺสชฺชิเต เวมติกา ปริภฺุชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อนิสฺสชฺชิเต นิสฺสชฺชิตสฺา ปริภฺุชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
นิสฺสชฺชิเต อนิสฺสชฺชิตสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
นิสฺสชฺชิเต เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสชฺชิเต นิสฺสชฺชิตสฺา
อนาปตฺติ ฯ
[๓๑๗] อนาปตฺติ นิสฺสชฺชิตฺวา ปริภฺุชติ ปุน ปริยาเยน
ปริภฺุชติ อฺา อุตุนิโย ภิกฺขุนโิ ย น โหนฺติ อจฺฉินฺนจีวริกาย
นฏจีวริกาย อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_________
จิตฺตาคารวคฺคสฺส อฏมสิกฺขาปท
[๓๑๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี อาวสถ อนิสฺสชฺชิตฺวา จาริก ปกฺกามิ ฯ เตน โข ปน
สมเยน ถุลฺลนนฺทาย ภิกขฺ ุนิยา อาวสโถ ทยฺหติ ฯ ภิกฺขุนิโย เอวมาหสุ
หนฺทยฺเย ภณฺฑก นีหรามาติ ฯ เอกจฺจา เอวมาหสุ น
มย อยฺเย นีหริสฺสาม ยงฺกิฺจิ นฏ สพฺพ อเมฺห อภิยฺุชิสฺสตีติ ฯ
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี ปุนเทว ต อาวสถ ปจฺจาคนฺตฺวา
ภิกฺขุนิโย ปุจฺฉิ อปยฺเย ภณฺฑก นีหริตฺถาติ ฯ น มย อยฺเย
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นีหริมฺหาติ ฯ ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ
หิ นาม ภิกฺขุนิโย อาวสเถ ทยฺหมาเน ภณฺฑก น นีหริสฺสนฺตีติ ฯ
ยา ตา ภิกฺขนุ ิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา อาวสถ อนิสฺสชฺชิตวฺ า
จาริก ปกฺกมิสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี
อาวสถ อนิสฺสชฺชิตฺวา จาริก ปกฺกมตีติ ๑ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี อาวสถ
อนิสฺสชฺชิตฺวา จาริก ปกฺกมิสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี อาวสถ อนิสฺสชฺชิตฺวา จาริก
ปกฺกเมยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๑๙] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อาวสโถ นาม กวาฏพทฺโธ
วุจฺจติ ฯ อนิสฺสชฺชิตฺวา จาริก ปกฺกเมยฺยาติ ภิกฺขุนิยา วา สิกฺขมานาย
วา สามเณริยา วา อนิสสฺ ชฺชิตฺวา ปริกฺขิตฺตสฺส อาวสถสฺส
ปริกฺเขป อติกฺกมนฺติยา ๒ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อปริกขฺ ิตฺตสฺส
อาวสถสฺส อุปจาร อติกฺกมนฺติยา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๒๐] อนิสฺสชฺชิเต อนิสฺสชฺชิตสฺา ปกฺกมติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส อนิสฺสชฺชิเต เวมติกา ปกฺกมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
#๑ ม. ยุ. ปกฺกาเมติ ฯ ๒ อติกฺกาเมนฺติยา เอว สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ
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อนิสฺสชฺชิเต นิสฺสชฺชิตสฺา ปกฺกมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อกวาฏพทฺธ อนิสฺสชฺชิตวฺ า ปกฺกมติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
นิสฺสชฺชิเต อนิสฺสชฺชิตสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสชฺชิเต
เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสสฺ ชฺชิเต นิสฺสชฺชิตสฺา
อนาปตฺติ ฯ
[๓๒๑] อนาปตฺติ นิสฺสชฺชิตฺวา ปกฺกมติ สติ อนฺตราเย
ปริเยสิตฺวา น ลภติ คิลานาย อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
จิตฺตาคารวคฺคสฺส นวมสิกฺขาปท
[๓๒๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขุนิโย ติรจฺฉานวิชฺช ปริยาปุณนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย ติรจฺฉานวิชฺช ปริยาปุณิสฺสนฺติ
เสยฺยถาป คิหินิโย กามโภคินิโยติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส
มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ติรจฺฉานวิชฺช ปริยาปุณิสฺสนฺตีติ ฯ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ติรจฺฉานวิชฺช
ปริยาปุณนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ
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หิ นาม ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ติรจฺฉานวิชฺช ปริยาปุณิสฺสนฺติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี
ติรจฺฉานวิชฺช ปริยาปุเณยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๒๓] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย อิมสฺมึ
อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ติรจฺฉานวิชฺชา นาม ยงฺกิฺจิ พาหิรก
อนตฺถสฺหิต ฯ ปริยาปุเณยฺยาติ ปเทน ปริยาปุณาติ ปเท
ปเท อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อกฺขราย ปริยาปุณาติ อกฺขรกฺขราย
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๒๔] อนาปตฺติ เลข ปริยาปุณาติ ธารณ ปริยาปุณาติ
คุตฺตตฺถาย ปริตฺต ปริยาปุณาติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
จิตฺตาคารวคฺคสฺส ทสมสิกฺขาปท
[๓๒๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขุนิโย ติรจฺฉานวิชฺช วาเจนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย ติรจฺฉานวิชฺช วาเจสฺสนฺติ
เสยฺยถาป คิหินิโย กามโภคินิโยติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส
มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
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ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ติรจฺฉานวิชฺช วาเจสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ติรจฺฉานวิชฺช วาเจนฺตีติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขุนิโย ติรจฺฉานวิชฺช วาเจสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี ติรจฺฉานวิชฺช วาเจยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๒๖] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ติรจฺฉานวิชฺชา นาม ยงฺกิฺจิ
พาหิรก อนตฺถสฺหิต ฯ วาเจยฺยาติ ปเทน วาเจติ ปเท ปเท
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อกฺขราย วาเจติ อกฺขรกฺขราย อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๒๗] อนาปตฺติ เลข วาเจติ ธารณ วาเจติ คุตฺตตฺถาย
ปริตฺต วาเจติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
จิตฺตาคารวคฺโค ปฺจโม ฯ
_______
อารามวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปท
[๓๒๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา
ภิกฺขู คามกาวาเส เอกจีวรา จีวรกมฺม กโรนฺติ ฯ ภิกฺขุนิโย
อนาปุจฺฉา อาราม ปวิสิตฺวา เยน เต ภิกฺขู เตนุปสงฺกมึสุ ฯ ภิกฺขู
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อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกขฺ ุนิโย อนาปุจฺฉา
อาราม ปวิสิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อนาปุจฺฉา อาราม ปวิสนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม [๑] ภิกฺขุนิโย อนาปุจฺฉา อาราม ปวิสิสสฺ นฺติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี
อนาปุจฺฉา อาราม ปวิเสยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท ภควตา
ภิกฺขุนีน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๓๒๙] เตน โข ปน สมเยน เต ภิกฺขู ตมฺหา อาวาสา ปกฺกมึสุ ฯ
ภิกฺขุนิโย อยฺยา ปกฺกนฺตาติ อาราม นาคมสุ ฯ อถโข เต ภิกฺขู
ปุนเทว ต อาวาส ปจฺจาคจฺฉึสุ ฯ ภิกฺขุนิโย อยฺยา อาคตาติ
อาปุจฺฉา อาราม ปวิสิตฺวา เยน เต ภิกฺขู เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา เต ภิกฺขู อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ เอกมนฺต
ิตา โข ตา ภิกฺขุนิโย เต ภิกฺขู เอตทโวจุ กิสฺส ตุเมฺห ภคินิโย
อาราม เนว สมฺมชฺชิตฺถ น ปานีย ปริโภชนีย อุปฏปตฺถาติ ฯ
ภควตา อยฺยา สิกฺขาปท ปฺตฺต [๒] น อนาปุจฺฉา อาราโม
ปวิสิตพฺโพติ เตน มย นาคมิมฺหาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว สนฺต ภิกฺขุ อาปุจฺฉา อาราม ปวิสิตุ ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี
สนฺต ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา อาราม ปวิเสยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขเวติ อาลปนปท ทิสฺสติ ฯ ๒ โหตีติ ปท ทิสฺสติ ฯ
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เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขุนีน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๓๓๐] เตน โข ปน สมเยน เต ภิกฺขู ตมฺหา อาวาสา ปกฺกมิตฺวา
ปุนเทว ต อาวาส ปจฺจาคจฺฉึสุ ฯ ภิกฺขุนิโย อยฺยา ปกฺกนฺตาติ
อนาปุจฺฉา อาราม ปวิสึสุ ฯ ตาส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ภควตา
สิกฺขาปท ปฺตฺต น สนฺต ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา อาราโม
ปวิสิตพฺโพติ มย จ สนฺต ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา อาราม ปวิสิมฺหา
กจฺจิ นุ โข มย ปาจิตฺติย อาปตฺตึ อาปนฺนาติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ [๑] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขนุ ี ชาน สภิกฺขุก อาราม
อนาปุจฺฉา ปวิเสยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๓๑] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ชาน นาม สาม วา ชานาติ
อฺเ วา ตสฺสา อาโรเจนฺติ เต วา อาโรเจนฺติ ฯ สภิกฺขุโก
นาม อาราโม ยตฺถ ภิกขฺ ู รุกฺขมูเลป วสนฺติ ฯ อนาปุจฺฉา
อาราม ปวิเสยฺยาติ ภิกฺขุ วา สามเณร วา อารามิก วา อนาปุจฺฉา
ปริกฺขิตฺตสฺส อารามสฺส ปริกฺเขป อติกฺกมนฺติยา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อปริกฺขติ ฺตสฺส อารามสฺส อุปจาร โอกฺกมนฺติยา
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๓๒] สภิกฺขุเก สภิกฺขุกสฺา สนฺต ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา อาราม
ปวิสติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สภิกฺขุเก เวมติกา สนฺต ภิกฺขุ
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา
#กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อิติ ทิสฺสติ ฯ
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อนาปุจฺฉา อาราม ปวิสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ สภิกฺขุเก
อภิกฺขุกสฺา สนฺต ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา อาราม ปวิสติ อนาปตฺติ ฯ
อภิกฺขุเก สภิกฺขุกสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อภิกฺขุเก เวมติกา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อภิกฺขุเก อภิกฺขุกสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๓๓๓] อนาปตฺติ สนฺต ภิกฺขุ อาปุจฺฉา ปวิสติ อสนฺต ภิกฺขุ
อนาปุจฺฉา ปวิสติ สีสานุโลกิกา คจฺฉติ ยตฺถ ภิกฺขุนิโย
สนฺนิปติตา โหนฺติ ตตฺถ คจฺฉติ อาราเมน มคฺโค โหติ
คิลานาย อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_______
อารามวคฺคสฺส ทุติยสิกขฺ าปท
[๓๓๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต อุปาลิสฺส
อุปชฺฌาโย อายสฺมา กปฺปตโก สุสาเน วิหรติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขุนีน มหตฺตรา ภิกฺขุนี กาลกตา ๑ โหติ ฯ
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ต ภิกฺขุนึ นีหริตฺวา อายสฺมโต กปฺปต กสฺส
วิหารสฺส อวิทูเร ต ๒ ฌาเปตฺวา ถูป กตฺวา คนฺตฺวา ตสฺมึ ถูเป
โรทนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา กปฺปตโก เตน สทฺเทน อุพฺพาโฬฺห ต
ถูป ภินฺทิตวฺ า วิปฺปกิเรสิ ๓ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย อิมนิ า
กปฺปตเกน อมฺหาก อยฺยาย ถูโป ภินฺโน หนฺท น ฆาเตมาติ
#๑ ม. ยุ. กาลกตาติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. ปกิเรสิ ฯ
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มนฺเตสุ ฯ อฺตรา ภิกฺขุนี อายสฺมโต อุปาลิสฺส เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ อายสฺมา อุปาลิ อายสฺมโต กปฺปตกสฺส เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ อถโข อายสฺมา กปฺปตโก วิหารา นิกฺขมิตฺวา
นิลีโน อจฺฉิ ฯ อถโข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย เยนายสฺมโต
กปฺปตกสฺส วิหาโร เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมโต
กปฺปตกสฺส วิหาร ปาสาเณหิ จ เลฑฺฑูหิ จ โอตฺถราเปตฺวา
มโต กปฺปตโกติ ปกฺกมึสุ ฯ อถโข อายสฺมา กปฺปตโก ตสฺสา
รตฺติยา อจฺจเยน ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เวสาลึ
ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ อทฺทสสุ โข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย อายสฺมนฺต
กปฺปตก ปณฑ
ฺ าย จรนฺต ทิสฺวาน เอวมาหสุ อย กปฺปตโก
ชีวติ โก นุ โข อมฺหาก มนฺต สหรตีติ ฯ อสฺโสสุ โข
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย อยฺเยน กิร อุปาลินา อมฺหาก มนฺโต
สหโฏติ ฯ ตา อายสฺมนฺต อุปาลึ อกฺโกสึสุ กถ หิ นาม อย
กสาวโฏ มลมชฺชโน นิหีนชจฺโจ อมฺหาก มนฺต สหริสฺสตีติ ฯ
ยา ตา ภิกฺขนุ ิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย อยฺย อุปาลึ
อกฺโกสิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย
อุปาลึ อกฺโกสนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา
กถ หิ นาม ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย อุปาลึ อกฺโกสิสฺสนฺติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
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ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี
ภิกฺขุ อกฺโกเสยฺย วา ปริภาเสยฺย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๓๕] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ภิกฺขุนีติ อุปสมฺปนฺน ฯ
อกฺโกเสยฺย วาติ ทสหิ วา อกฺโกสวตฺถูหิ อกฺโกสติ เอเตส วา
อฺตเรน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปริภาเสยฺย วาติ ภย
อุปทเสติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๓๖] อุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺา อกฺโกสติ วา ปริภาสติ
วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน เวมติกา อกฺโกสติ
วา ปริภาสติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺา
อกฺโกสติ วา ปริภาสติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺน อกฺโกสติ วา ปริภาสติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺเน เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน
อนุปสมฺปนฺนสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๓๗] อนาปตฺติ อตฺถปุเรกฺขาราย ธมฺมปุเรกฺขาราย
อนุสาสนีปุเรกฺขาราย อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
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อารามวคฺคสฺส ตติยสิกฺขาปท
[๓๓๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน จณฺฑกาลี
ภิกฺขุนี ภณฺฑนการิกา โหติ กลหการิกา วิวาทการิกา ภสฺสการิกา
สงฺเฆ อธิกรณการิกา ฯ ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี ตสฺสา กมฺเม
กยิรมาเน ปฏิกฺโกสติ ฯ
[๓๓๙] เตน โข ปน สมเยน ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี คามก
อคมาสิ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ อถโข ภิกฺขุนสี งฺโฆ ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี ปกฺกนฺตาติ จณฺฑกาลึ ภิกฺขนุ ึ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺขิป ฯ
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี คามเก ต กรณีย ตีเรตฺวา ปุนเทว สาวตฺถึ
ปจฺจาคจฺฉิ ฯ จณฺฑกาลี ภิกฺขุนี ถุลลฺ นนฺทาย ภิกฺขุนิยา
อาคจฺฉนฺติยา เนว อาสน ปฺาเปสิ น ปาโททก ปาทป
ปาทกถลิก อุปนิกฺขิป น ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตจีวร ปฏิคฺคเหสิ
น ปานีเยน อาปุจฺฉิ ฯ ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี จณฺฑกาลึ ภิกฺขุนึ
เอตทโวจ กิสฺส ตฺว อยฺเย มยิ อาคจฺฉนฺติยา เนว อาสน
ปฺาเปสิ น ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขิป น
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตจีวร ปฏิคฺคเหสิ น ปานีเยน อาปุจฺฉีติ ฯ เอว
เหต อยฺเย โหติ ยถาต อนาถายาติ ฯ กิสฺส ปน ตฺว อยฺเย
อนาถาติ ฯ อิมา ม อยฺเย ภิกฺขุนิโย อย อนาถา อปฺปฺาตา
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นตฺถิ อิมิสสฺ า โกจิ ปติวตฺตาติ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺขิปสูติ ฯ
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี พาลา เอตา อพฺยตฺตา เอตา เนตา ๑ ชานนฺติ
กมฺม วา กมฺมโทส วา กมฺมวิปตฺตึ วา กมฺมสมฺปตฺตึ วาติ
จณฺฑีกตา คณ ปริภาสติ ๒ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา
ถุลลฺ นนฺทา จณฺฑีกตา คณ ปริภาสิสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี จณฺฑีกตา คณ ปริภาสตีติ ๓ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี
จณฺฑีกตา คณ ปริภาสิสสฺ ติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี จณฺฑีกตา คณ ปริภาเสยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๔๐] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ จณฺฑีกตา นาม โกธนา
วุจฺจติ ฯ คโณ นาม ภิกฺขุนีสงฺโฆ วุจฺจติ ฯ ปริภาเสยฺยาติ
พาลา เอตา อพฺยตฺตา เอตา เนตา ๔ ชานนฺติ กมฺม วา
กมฺมโทส วา กมฺมวิปตฺตึ วา กมฺมสมฺปตฺตึ วาติ ปริภาสติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ สมฺพหุลา ภิกฺขุนิโย วา เอกภิกฺขุนึ วา
อนุปสมฺปนฺน วา ปริภาสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
#๑-๔ ม. ยุ. เนว ฯ ๒ ม. ยุ. ปริภาสิ ฯ ๓ ปริภาสีติ ฯ
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[๓๔๑] อนาปตฺติ อตฺถปุเรกฺขาราย ธมฺมปุเรกฺขาราย
อนุสาสนีปุเรกฺขาราย อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
___________________
อารามวคฺคสฺส จตุตฺถสิกฺขาปท
[๓๔๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
พฺราหฺมโณ ภิกฺขุนิโย นิมนฺเตตฺวา โภเชสิ ฯ ภิกฺขุนิโย ภุตตฺ าวี
ปวาริตา าติกุลานิ คนฺตฺวา เอกจฺจา ภฺุชึสุ เอกจฺจา ปณฺฑปาต
อาทาย อคมสุ ฯ อถโข โส พฺราหฺมโณ ปฏิวิสฺสเก เอตทโวจ
ภิกฺขุนิโย มยา อยฺยา สนฺตปฺปตา เอถ ตุเมฺหป สนฺตปฺเปสฺสามีติ ฯ
เต เอวมาหสุ กึ ตฺว อยฺย ๑ อเมฺห สนฺตปฺเปสฺสสิ ยาป
ตยา นิมนฺตติ า ตาป อมฺหาก ฆรานิ อาคนฺตฺวา เอกจฺจา ภฺุชึสุ
เอกจฺจา ปณฺฑปาต อาทาย อคมสูติ ฯ อถโข โส พฺราหฺมโณ
อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย อมฺหาก
ฆเร ภฺุชิตฺวา อฺตฺร ภฺุชิสฺสนฺติ น จาห ปฏิพโล ยาวทตฺถ
ทาตุนฺติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย ตสฺส พฺราหฺมณสฺส
อุชฺฌายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ภิกฺขุนโิ ย ภุตฺตาวี ปวาริตา อฺตฺร ภฺุชิสฺสนฺตีติ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย ภุตฺตาวี ปวาริตา อฺตฺร
#๑ ม. ยุ. อยฺโย ฯ
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ภฺุชนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย ภุตฺตาวี ปวาริตา อฺตฺร ภฺุชิสฺสนฺติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี
นิมนฺติตา วา ปวาริตา วา ขาทนีย วา โภชนีย วา ขาเทยฺย
วา ภฺุเชยฺย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๔๓] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ นิมนฺติตา นาม ปฺจนฺน
โภชนาน อฺตเรน โภชเนน นิมนฺติตา ฯ ปวาริตา นาม อาสน
ปฺายติ โภชน ปฺายติ หตฺถปาเส ิตา อภิหรติ ปฏิกฺเขโป
ปฺายติ ฯ ขาทนีย นาม ปฺจ โภชนานิ ยาคค ยามกาลิก
สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก เปตฺวา อวเสส ขาทนีย นาม ฯ โภชนีย
นาม ปฺจ โภชนานิ โอทโน กุมฺมาโส สตฺตุ มจฺโฉ มส ฯ
ขาทิสฺสามิ ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๔๔] นิมนฺติเต ๑ นิมนฺติตสฺา ขาทนีย วา โภชนีย วา
ขาทติ วา ภฺุชติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ นิมนฺติเต เวมติกา
ขาทนีย วา โภชนีย วา ขาทติ วา ภฺุชติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
นิมนฺติเต อนิมนฺติตสฺา ขาทนีย วา โภชนีย วา ขาทติ
วา ภฺุชติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ยามกาลิก
#๑ ม. ยุ. นิมนฺติเต ฯเปฯ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺสาติ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ
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สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก อาหารตฺถาย ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๔๕] อนาปตฺติ อนิมนฺติตา อปฺปวาริตา ยาคค ปวติ
สามิเก อปโลเกตฺวา ภฺุชติ ยามกาลิก สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก
สติ ปจฺจเย ปริภฺุชติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
อารามวคฺคสฺส ปฺจมสิกฺขาปท
[๓๔๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรา
ภิกฺขุนี สาวตฺถิย อฺตริสฺสา วิสขิ าย ปณฺฑาย จรมานา เยน
อฺตร กุล เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน
นิสีทิ ฯ อถโข เต มนุสฺสา ต ภิกฺขุนึ โภเชตฺวา เอตทโวจุ
อฺาป อยฺเย ภิกฺขุนิโย อาคจฺฉนฺตูติ ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี กถ ๑
อฺา ภิกขฺ ุนิโย นาคจฺเฉยฺยุนฺติ ภิกฺขุนิโย อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจ
อมุกสฺมึ อยฺเย โอกาเส วาลา สุนขา จณฺโฑ พลิพทฺโท
จิกฺขลฺโล โอกาโส มา โข ตตฺถ อคมิตฺถาติ ฯ อฺตราป
ภิกฺขุนี ตสฺสา วิสิขาย ปณฺฑาย จรมานา เยน ต กุล เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข เต มนุสฺสา ต
ภิกฺขุนึ โภเชตฺวา เอตทโวจุ กิสฺส อยฺเย ภิกฺขุนิโย น อาคจฺฉนฺตีติ ฯ
อถโข สา ภิกฺขุนี เตส มนุสฺสาน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
#๑ ม. ยุ. กถ หิ นาม ฯ
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มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขนุ ี
กุล มจฺฉรายิสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนี กุล
มจฺฉรายตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม
ภิกฺขเว ภิกฺขุนี กุล มจฺฉรายิสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี กุลมจฺฉรินี อสฺส
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๔๗] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ กุล นาม จตฺตาริ กุลานิ
ขตฺติยกุล พฺราหฺมณกุล เวสฺสกุล สุทฺทกุล ฯ มจฺฉรินี อสฺสาติ
กถ ภิกฺขุนิโย นาคจฺเฉยฺยุนฺติ ภิกฺขุนนี  สนฺติเก กุลสฺส อวณฺณ
ภาสติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ กุลสฺส วา สนฺติเก ภิกฺขุนนี 
อวณฺณ ภาสติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๔๘] อนาปตฺติ [๑] น มจฺฉรายนฺตี สนฺตเยว อาทีนว
อาจิกฺขติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
อารามวคฺคสฺส ฉฏสิกฺขาปท
[๓๔๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา
ภิกฺขุนิโย คามกาวาเส วสฺส วุตฺถา สาวตฺถึ อคมสุ ฯ ภิกฺขนุ ิโย
#๑ ม. ยุ. กุล ฯ
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ตา ภิกฺขุนิโย เอตทโวจุ กตฺถยฺยาโย วสฺส วุตฺถา กจฺจิ โอวาโท
อิทฺโธ อโหสีติ ฯ นตฺถยฺเย ตตฺถ ภิกฺขู กุโต โอวาโท อิทฺโธ
ภวิสฺสตีติ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย อภิกฺขุเก อาวาเส
วสฺส วสิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อภิกฺขุเก
อาวาเส วสฺส วสนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา
กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย อภิกฺขุเก อาวาเส วสฺส
วสิสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี
อภิกฺขุเก อาวาเส วสฺส วเสยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๕๐] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อภิกฺขุโก นาม อาวาโส น
สกฺกา โหติ โอวาทาย วา สวาสาย วา คนฺตุ ฯ วสฺส วสิสฺสามีติ
เสนาสน ปฺาเปติ ปานีย ปริโภชนีย อุปฏเปติ ปริเวณ
สมฺมชฺชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ สห อรุณุคฺคมนา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๕๑] อนาปตฺติ วสฺสุปคตา ภิกฺขู ปกฺกนฺตา วา โหนฺติ
วิพฺภนฺตา วา กาลกตา วา ปกฺขสงฺกนฺตา วา อาปทาสุ
อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
__________________
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อารามวคฺคสฺส สตฺตมสิกฺขาปท
[๓๕๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา
ภิกฺขุนิโย คามกาวาเส วสฺส วุตฺถา สาวตฺถึ อคมสุ ฯ ภิกฺขนุ ิโย
ตา ภิกฺขุนิโย เอตทโวจุ กตฺถยฺยาโย วสฺส วุตฺถา กจฺจิ ภิกฺขุ
สงฺโฆ ปวาริโตติ ฯ น มย อยฺเย ภิกฺขุสงฺฆ ปวาเรมาติ ฯ ยา
ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย วสฺส วุตฺถา ภิกฺขุสงฺฆ
นปฺปวาเรสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย วสฺส วุตถฺ า
ภิกฺขุสงฺฆ นปฺปวาเรนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย วสฺส วุตฺถา ภิกฺขุสงฺฆ
นปฺปวาเรสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน
ภิกฺขุนี วสฺส วุตฺถา อุภโตสงฺเฆ ตีหิ าเนหิ นปฺปวาเรยฺย ทิฏเน
วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๕๓] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ วสฺส วุตถฺ า นาม ปุรมิ 
วา เตมาส ปจฺฉิม วา เตมาส วุตฺถา ฯ อุภโตสงฺเฆ ตีหิ าเนหิ
นปฺปวาเรสฺสามิ ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วาติ ธุร
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นิกฺขิตฺตมตฺเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๕๔] อนาปตฺติ สติ อนฺตราเย ปริเยสิตฺวา น ลภติ
คิลานาย อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_________
อารามวคฺคสฺส อฏมสิกฺขาปท
[๓๕๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปลวตฺถุสฺมึ
นิโคฺรธาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภิกฺขุนูปสฺสย
อุปสงฺกมิตฺวา ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย โอวทนฺติ ฯ ภิกฺขุนิโย
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย เอตทโวจุ เอถยฺเย โอวาท คมิสฺสามาติ ฯ
ยป ๑ มย อยฺเย คจฺเฉยฺยาม โอวาทสฺส การณา อยฺยา ฉพฺพคฺคิยา
อิเธว อาคนฺตฺวา อเมฺห โอวทนฺตีติ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย โอวาท น คจฺฉิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ
กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย โอวาท น คจฺฉนฺตีติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย โอวาท น คจฺฉิสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขนุ ี โอวาทาย วา สวาสาย
วา น คจฺเฉยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๕๖] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
#๑ ยุ. ม. ย หิ ฯ
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อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ โอวาโท นาม อฏ
ครุธมฺมา ฯ สวาโส นาม เอกกมฺม เอกุทฺเทโส สมสิกฺขาตา ฯ
โอวาทาย วา สวาสาย วา น คจฺฉิสฺสามีติ ธุร นิกฺขิตฺตมตฺเต
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๕๗] อนาปตฺติ สติ อนฺตราเย ปริเยสิตฺวา ทุติยิก ภิกฺขนุ ึ
น ลภติ คิลานาย อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
____________________
อารามวคฺคสฺส นวมสิกฺขาปท
[๓๕๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
อุโปสถป น ปุจฺฉนฺติ โอวาทป น ยาจนฺติ ฯ ภิกฺขู อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย อุโปสถป น ปุจฺฉิสฺสนฺติ
โอวาทป น ยาจิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย
อุโปสถป น ปุจฺฉนฺติ โอวาทป น ยาจนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อุโปสถป
น ปุจฺฉิสฺสนฺติ โอวาทป น ยาจิสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ อนฺวฑฺฒมาส ปน ๑ ภิกขฺ ุนิยา ภิกฺขุสงฺฆโต เทฺว ธมฺมา
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ น โหติ ฯ
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ปจฺจาสึสิตพฺพา อุโปสถปุจฺฉกฺจ โอวาทุปสงฺกมนฺจ ต
อติกฺกาเมนฺติยา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๕๙] อนฺวฑฺฒมาสนฺติ อนุโปสถิก ฯ อุโปสโถ นาม เทฺว
อุโปสถา จาตุทฺทสิโก จ ปณฺณรสิโก จ ฯ โอวาโท นาม
อฏ ครุธมฺมา ฯ อุโปสถป น ปุจฺฉิสฺสามิ โอวาทป น
ยาจิสฺสามีติ ธุร นิกฺขิตฺตมตฺเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๖๐] อนาปตฺติ สติ อนฺตราเย ปริเยสิตฺวา ทุติยิก ภิกฺขนุ ึ
น ลภติ คิลานาย อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
อารามวคฺคสฺส ทสมสิกขฺ าปท
[๓๖๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรา
ภิกฺขุนี ปสาเข ชาต คณฺฑ ปุริเสน สทฺธึ เอเกเนกา เภทาเปสิ ฯ
อถโข โส ปุริโส ต ภิกฺขุนึ ทูเสตุ อุปกฺกมิ ฯ สา ภิกฺขุนี
วิสฺสรมกาสิ ฯ ภิกฺขุนิโย อุปธาวิตฺวา ต ภิกฺขุนึ เอตทโวจุ กิสฺส
ตฺว อยฺเย วิสฺสรมกาสีติ ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ ยา ตา ภิกขฺ ุนิโย อปฺปจ ฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนี ปสาเข ชาต คณฺฑ
ปุริเสน สทฺธึ เอเกเนกา เภทาเปสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย ปสาเข ชาต คณฺฑ ปุริเสน สทฺธึ เอเกเนกา
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เภทาเปตีติ ๑ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนี ปสาเข ชาต คณฺฑ ปุริเสน สทฺธึ เอเกเนกา
เภทาเปสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี
ปสาเข ชาต คณฺฑ วา รุหิต วา อนปโลเกตฺวา สงฺฆ วา คณ
วา ปุริเสน สทฺธึ เอเกเนกา เภทาเปยฺย วา ผาลาเปยฺย วา
โธวาเปยฺย วา อาลิมฺปาเปยฺย วา พนฺธาเปยฺย วา โมจาเปยฺย วา
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๖๒] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ปสาข นาม อโธนาภิ
อุพฺภชานุมณฺฑล ฯ ชาตนฺติ ตตฺถ ชาต ฯ คณฺโฑ นาม โย
โกจิ คณฺโฑ ฯ รุหิต นาม ยงฺกิฺจิ วณ ๒ ฯ อนปโลเกตฺวาติ
อนาปุจฺฉา ฯ สงฺโฆ นาม ภิกฺขุนสี งฺโฆ วุจฺจติ ฯ คโณ นาม
สมฺพหุลา ภิกฺขุนิโย วุจฺจนฺติ ฯ ปุรโิ ส นาม มนุสฺสปุริโส น
ยกฺโข น เปโต น ติรจฺฉานคโต วิฺู ปฏิพโล ทูเสตุ ฯ
สทฺธินฺติ เอกโต ฯ เอเกเนกาติ ปุริโส เจว โหติ ภิกฺขุนี จ ฯ
ภินฺทาติ อาณาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ภินฺเน อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ผาเลหีติ อาณาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ผาลิเต
#๑ ม. ยุ. เภทาเปสีติ ฯ ๒ ม. ยุ. ยงฺกิฺจิ วโณ ฯ โย โกจิ วโณติ ปาเน ภวิตพฺพ ฯ
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อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ โธวาติ อาณาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส โธเต ๑
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อาลิมฺปาติ อาณาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
อาลิตฺเต ๒ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ พนฺธาติ ๓ อาณาเปติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส พทฺเธ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ โมเจหีติ อาณาเปติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส มุตฺเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๖๓] อนาปตฺติ อปโลเกตฺวา เภทาเปติ วา ผาลาเปติ วา
โธวาเปติ วา อาลิมฺปาเปติ วา พนฺธาเปติ วา โมจาเปติ วา
ยา กาจิ วิฺู ทุติยา [๔] โหติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
อารามวคฺโค ฉฏโ ฯ
__________
คพฺภินีวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปท
[๓๖๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
คพฺภินึ วุฏาเปนฺติ ฯ สา ปณฺฑาย จรติ ฯ มนุสฺสา เอวมาหสุ
เทถยฺยาย ภิกฺข ครุคพฺภา ๕ อยฺยาติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนโิ ย คพฺภินึ วุฏาเปสฺสนฺติตี ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย คพฺภินึ
#๑ ม. โธวิเต ฯ ๒ ม. ยุ. ลิตฺเต ฯ ๓ ม. พนฺธาหิ ฯ ๔ ม. ยุ. โย โกจิ วิฺู
#ทุติโย ฯ ๕ ม. ยุ. ครุภารา ฯ
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วุฏาเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย คพฺภินึ
วุฏาเปนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ
หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย คพฺภินึ วุฏาเปสฺสนฺติ เนต ภิกขฺ เว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี คพฺภินึ วุฏาเปยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๖๕] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ คพฺภินี นาม อาปนฺนสตฺตา
วุจฺจติ ฯ วุฏาเปยฺยาติ อุปสมฺปาเทยฺย ฯ วุฏาเปสฺสามีติ คณ
วา อาจรินึ วา ปตฺต วา จีวร วา ปริเยสติ สีม วา
สมฺมนฺนติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ตฺติยา ทุกกฺ ฏ ทฺวีหิ
กมฺมวาจาหิ ทุกฺกฏา กมฺมวาจาปริโยสาเน อุปชฺฌายาย อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส คณสฺส จ อาจรินิยา จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๖๖] คพฺภินิยา คพฺภินีสฺา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ คพฺภินิยา เวมติกา วุฏาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
คพฺภินิยา อคพฺภินีสฺา วุฏาเปติ อนาปตฺติ ฯ อคพฺภินิยา
คพฺภินีสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อคพฺภินิยา เวมติกา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อคพฺภินิยา อคพฺภินีสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๓๖๗] อนาปตฺติ คพฺภินึ อคพฺภินีสฺา วุฏาเปติ อคพฺภินึ
อคพฺภินีสฺา วุฏาเปติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_______________
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คพฺภินีวคฺคสฺส ทุติยสิกฺขาปท
[๓๖๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย ปายนฺตึ
วุฏาเปนฺติ ฯ สา ปณฺฑาย จรติ ฯ มนุสฺสา เอวมาหสุ เทถยฺยาย
ภิกฺข สทุติยา ๑ อยฺยาติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย ปายนฺตึ วุฏ าเปสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข
ภิกฺขุนิโย เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ
ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย ปายนฺตึ วุฏ าเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย ปายนฺตึ วุฏาเปนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย ปายนฺตึ วุฏาเปสฺสนฺติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี ปายนฺตึ
วุฏาเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๖๙] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ปายนฺตี นาม มาตา วา โหติ
ธาตี วา ฯ วุฏาเปยฺยาติ อุปสมฺปาเทยฺย ฯ วุฏาเปสฺสามีติ คณ
วา อาจรินึ วา ปตฺต วา จีวร ปริเยสติ สีม วา สมฺมนฺนติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ทุกกฺ ฏา
#๑ ม. ยุ. สทุติยิกา ฯ
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กมฺมวาจาปริโยสาเน อุปชฺฌายาย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส คณสฺส
จ อาจรินิยา จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๗๐] ปายนฺติยา ปายนฺตีสฺา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปายนฺติยา เวมติกา วุฏาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ปายนฺติยา อปายนฺตีสฺา วุฏาเปติ อนาปตฺติ ฯ อปายนฺติยา
ปายนฺตีสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อปายนฺติยา เวมติกา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อปายนฺติยา อปายนฺตีสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๓๗๑] อนาปตฺติ ปายนฺตึ อปายนฺตีสฺา วุฏ าเปติ อปายนฺตึ
อปายนฺตีสฺา วุฏาเปติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
____________________
คพฺภินีวคฺคสฺส ตติยสิกฺขาปท
[๓๗๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ อสิกฺขิตสิกฺข สิกฺขมาน วุฏาเปนฺติ ฯ
ตา พาลา โหนฺติ อพฺยตฺตา น ชานนฺติ กปฺปย  วา อกปฺปย 
วา ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ
ธมฺเมสุ อสิกขฺ ิตสิกฺข สิกฺขมาน วุฏาเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ
กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ อสิกฺขิตสิกฺข
สิกฺขมาน วุฏาเปนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา
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กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ
อสิกฺขิตสิกฺข สิกฺขมาน วุฏาเปสฺสนฺติ เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว สิกขฺ มานาย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ
ธมฺเมสุ สิกขฺ าสมฺมตึ ทาตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺพา ฯ
ตาย สิกฺขมานาย สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา
ภิกฺขุนีน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกฏุ ิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
เอวมสฺส วจนีโย อห อยฺเย อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย
สิกฺขมานา สงฺฆ เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขาสมฺมตึ ๑
ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ พฺยตฺตาย
ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม อยฺเย
สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย สิกฺขมานา สงฺฆ
เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขาสมฺมตึ ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามาย สิกขฺ มานาย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ
ธมฺเมสุ สิกขฺ าสมฺมตึ ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม
อยฺเย สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย สิกฺขมานา
สงฺฆ เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขาสมฺมตึ ยาจติ ฯ สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามาย สิกฺขมานาย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขาสมฺมตึ
เทติ ฯ ยสฺสา อยฺยาย ขมติ อิตฺถนฺนามาย สิกขฺ มานาย เทฺว
วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกขฺ าสมฺมติยา ทาน สา ตุณฺหสฺส
#๑ ม. ยุ. สิกขฺ าสมฺมุตึ สพฺพตฺถ เอวเมว ทิสฺสติ ฯ
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ยสฺสา นกฺขมติ สา ภาเสยฺย ฯ ทินฺนา สงฺเฆน อิตฺถนฺนามาย
สิกฺขมานาย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขาสมฺมติ ฯ ขมติ
สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ สา สิกฺขมานา
เอว วเทหีติ วตฺตพฺพา ปาณาติปาตา เวรมณึ เทฺว วสฺสานิ
อวีติกฺกมสมาทาน ๑ สมาทิยามิ อทินฺนาทานา เวรมณึ เทฺว วสฺสานิ
อวีติกฺกมสมาทาน สมาทิยามิ อพฺรหฺมจริยา เวรมณึ เทฺว วสฺสานิ
อวีติกฺกมสมาทาน สมาทิยามิ มุสาวาทา เวรมณึ เทฺว วสฺสานิ
อวีติกฺกมสมาทาน สมาทิยามิ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณึ
เทฺว วสฺสานิ อวีติกฺกมสมาทาน สมาทิยามิ วิกาลโภชนา เวรมณึ
เทฺว วสฺสานิ อวีติกฺกมสมาทาน สมาทิยามีติ ฯ อถโข ภควา ตา
ภิกฺขุนิโย อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ทุพฺภรตาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน
ภิกฺขุนี เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ อสิกฺขิตสิกฺข สิกฺขมาน
วุฏาเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๗๓] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ เทฺว วสฺสานีติ เทฺว สวจฺฉรานิ ฯ
อสิกฺขิตสิกฺขา นาม สิกขฺ า วา น ทินฺนา โหติ ทินฺนา วา
สิกฺขา กุปตา ฯ วุฏาเปยฺยาติ อุปสมฺปาเทยฺย ฯ วุฏาเปสฺสามีติ
คณ วา อาจรินึ วา ปตฺต วา จีวร วา ปริเยสติ สีม
วา สมฺมนฺนติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ
#๑ ม. ยุ. อวีติกฺกมฺม สมาทาน สพฺพตฺถ เอวเมว ทิสฺสติ ฯ
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กมฺมวาจาหิ ทุกฺกฏา กมฺมวาจาปริโยสาเน อุปชฺฌายาย อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส คณสฺส จ อาจรินิยา จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๗๔] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติกา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม
อธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๗๕] อนาปตฺติ เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺข สิกฺขมาน
วุฏาเปติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_________
คพฺภินีวคฺคสฺส จตุตฺถสิกฺขาปท
[๓๗๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย เทฺว
วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกขฺ ิตสิกฺข สิกขฺ มาน สงฺเฆน อสมฺมต
วุฏาเปนฺติ ฯ ภิกฺขุนิโย เอวมาหสุ เอถ สิกฺขมานา อิม
ชานาถ อิม เทถ อิม อาหรถ อิมินา อตฺโถ อิม กปฺปย
กโรถาติ ฯ ตา เอวมาหสุ น มย อยฺเย สิกฺขมานา ภิกฺขุนิโย
มยนฺติ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ
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ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺข สิกฺขมาน สงฺเฆน อสมฺมต วุฏาเปสฺสนฺตีติ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ
สิกฺขิตสิกฺข สิกฺขมาน สงฺเฆน อสมฺมต วุฏาเปนฺตีติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโยa
เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺข สิกฺขมาน สงฺเฆน อสมฺมต
วุฏาเปสฺสนฺติ เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว
เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขาย สิกฺขมานาย วุฏานสมฺมตึ
ทาตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺพา ฯ ตาย เทฺว
วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขาย สิกฺขมานาย สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ภิกฺขุนีน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกกฺ ุฏิก
นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห อยฺเย
อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ
สิกฺขิตสิกฺขา สิกฺขมานา สงฺฆ วุฏานสมฺมตึ ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป
ยาจิตพฺพา ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ พฺยตฺตาย ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย
สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา
อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขา
สิกฺขมานา สงฺฆ วุฏานสมฺมตึ ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ อิตฺถนฺนามาย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขาย
สิกฺขมานาย วุฏานสมฺมตึ ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ
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เม อยฺเย สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย เทฺว
วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขา สิกฺขมานา สงฺฆ วุฏานสมฺมตึ
ยาจติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามาย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขาย
สิกฺขมานาย วุฏานสมฺมตึ เทติ ฯ ยสฺสา อยฺยาย ขมติ
อิตฺถนฺนามาย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขาย สิกฺขมานาย
วุฏานสมฺมติยา ทาน สา ตุณฺหสฺส ยสฺสา นกฺขมติ สา
ภาเสยฺย ฯ ทินฺนา สงฺเฆน อิตฺถนฺนามาย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ
สิกฺขิตสิกฺขาย สิกฺขมานาย วุฏานสมฺมติ ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา
ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ อถโข ภควา ตา ภิกฺขุนิโย
อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ทุพฺภรตาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว
ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี เทฺว วสฺสานิ
ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺข สิกฺขมาน สงฺเฆน อสมฺมต วุฏาเปยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๗๗] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ เทฺว วสฺสานีติ เทฺว สวจฺฉรานิ ฯ
สิกฺขิตสิกฺขา นาม ฉสุ ธมฺเมสุ สิกขฺ ิตสิกฺขา ฯ อสมฺมตา นาม
ตฺติทุติเยน กมฺเมน วุฏ านสมฺมติ น ทินฺนา โหติ ฯ วุฏาเปยฺยาติ
อุปสมฺปาเทยฺย ฯ วุฏาเปสฺสามีติ คณ วา อาจรินึ วา ปตฺต วา
จีวร วา ปริเยสติ สีม วา สมฺมนฺนติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ทุกฺกฏา กมฺมวาจาปริโยสาเน
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อุปชฺฌายาย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส คณสฺส จ อาจรินิยา จ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๗๘] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติกา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม
อธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๗๙] อนาปตฺติ เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺข สิกฺขมาน
สงฺเฆน สมฺมต วุฏาเปติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
คพฺภินีวคฺคสฺส ปฺจมสิกฺขาปท
[๓๘๐] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
อูนทฺวาทสวสฺส คิหิคต วุฏาเปนฺติ ฯ ตา อกฺขมา โหนฺติ สีตสฺส
อุณฺหสฺส ชิฆจฺฉาย ปปาสาย ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน
ทุรุตฺตาน ทุราคตาน วจนปถาน อุปฺปนฺนาน สารีริกาน เวทนาน
ทุกฺขาน ติพฺพาน ขราน กฏกาน อสาตาน อมนาปาน ปาณหราน
อนธิวาสกชาติกา โหนฺติ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย
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อูนทฺวาทสวสฺส คิหิคต วุฏาเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย อูนทฺวาทสวสฺส คิหิคต วุฏาเปนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อูนทฺวาทสวสฺส
คิหิคต วุฏาเปสฺสนฺติ อูนทฺวาทสวสฺสา หิ ๑ ภิกฺขเว
คิหิคตา อกฺขมา โหติ สีตสฺส อุณหฺ สฺส ชิฆจฺฉาย ปปาสาย
ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน ทุรุตฺตาน ทุราคตาน วจนปถาน
อุปฺปนฺนาน สารีริกาน เวทนาน ทุกขฺ าน ติพฺพาน ขราน กฏกาน
อสาตาน อมนาปาน ปาณหราน อนธิวาสกชาติกา โหติ ทฺวาทสวสฺสา
จ โข ภิกฺขเว คิหิคตา ขมา โหติ สีตสฺส อุณฺหสฺส ชิฆจฺฉาย
ปปาสาย ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน ทุรตุ ฺตาน ทุราคตาน
วจนปถาน อุปฺปนฺนาน สารีริกาน เวทนาน ทุกขฺ าน ติพฺพาน ขราน
กฏกาน อสาตาน อมนาปาน ปาณหราน อธิวาสกชาติกา โหติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี
อูนทฺวาทสวสฺส คิหิคต วุฏาเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๘๑] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อูนทฺวาทสวสฺสา นาม
อปฺปตฺตทฺวาทสวสฺสา ฯ คิหิคตา นาม ปุริสนฺตรคตา วุจฺจติ ฯ
วุฏาเปยฺยาติ อุปสมฺปาเทยฺย ฯ วุฏ าเปสฺสามีติ คณ วา อาจรินึ
#๑ ยุ. อย สทฺโท น โหติ ฯ
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วา ปตฺต วา จีวร วา ปริเยสติ สีม วา สมฺมนฺนติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ทุกฺกฏา
กมฺมวาจาปริโยสาเน อุปชฺฌายาย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส คณสฺส จ
อาจรินิยา จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๘๒] อูนทฺวาทสวสฺสาย อูนทฺวาทสวสฺสสฺา วุฏาเปติช
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อูนทฺวาทสวสฺสาย เวมติกา วุฏาเปติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อูนทฺวาทสวสฺสาย ปริปณ
ุ ฺณสฺา วุฏาเปติ
อนาปตฺติ ฯ ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสาย อูนทฺวาทสวสฺสสฺา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสาย เวมติกา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสาย ปริปุณฺณสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๓๘๓] อนาปตฺติ อูนทฺวาทสวสฺส ปริปุณฺณสฺา
วุฏาเปติ ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺส ปริปณ
ุ ฺณสฺา วุฏาเปติ
อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
__________________
คพฺภินีวคฺคสฺส ฉฏสิกฺขาปท
[๓๘๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺส คิหิคต เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ อสิกฺขิตสิกฺข
วุฏาเปนฺติ ฯ ตา พาลา โหนฺติ อพฺยตฺตา น ชานนฺติ กปฺปย
วา อกปฺปย วา ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา
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อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺส
คิหิคต เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ อสิกฺขิตสิกฺข
วุฏาเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย ปริปุถณฺณทฺวาทสวสฺส
คิหิคต เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ อสิกฺขิตสิกฺข
วุฏาเปนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย ปริปณ
ุ ฺณทฺวาทสวสฺส คิหิคต เทฺว วสฺสานิ ฉสุ
ธมฺเมสุ อสิกฺขิตสิกฺข วุฏาเปนฺติ ๑ เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสาย คิหิคตาย เทฺว วสฺสานิ
ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขาสมฺมตึ ทาตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ทาตพฺพา ฯ
ตาย ปริปุณณ
ฺ ทฺวาทสวสฺสาย คิหิคตาย สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ภิกขฺ ุนีน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทติ ฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห อยฺเย อิตฺถนฺนามา
อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา คิหิคตา สงฺฆ เทฺว
วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขาสมฺมตึ ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา
ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ พฺยตฺตาย ภิกขฺ ุนิยา ปฏิพลาย สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย
อยฺยาย ปริปณ
ุ ฺณทฺวาทสวสฺสา คิหิคตา สงฺฆ เทฺว วสฺสานิ
ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขาสมฺมตึ ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามาย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสาย คิหิคตาย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ
#๑ ม. ยุ. วุฏาเปสฺสนฺติ ฯ
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ธมฺเมสุ สิกฺขาสมฺมตึ ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม อยฺเย
สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา
คิหิคตา สงฺฆ เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขาสมฺมตึ
ยาจติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามาย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสาย คิหิคตาย
เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขาสมฺมตึ เทติ ฯ ยสฺสา อยฺยาย
ขมติ อิตฺถนฺนามาย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสาย คิหิคตาย เทฺว วสฺสานิ
ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขาสมฺมติยา ทาน สา ตุณฺหสฺส ยสฺสา
นกฺขมติ สา ภาเสยฺย ฯ ทินฺนา สงฺเฆน อิตฺถนฺนามาย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสาย
คิหิคตาย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขาสมฺมติ ฯ
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
สา ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา คิหิคตา เอว วเทหีติ วตฺตพฺพา
ปาณาติปาตา เวรมณึ เทฺว วสฺสานิ อวีติกฺกมสมาทาน สมาทิยามิ
ฯเปฯ วิกาลโภชนา เวรมณึ เทฺว วสฺสานิ อวีติกฺกมสมาทาน
สมาทิยามีติ ฯ อถโข ภควา ตา ภิกฺขุนิโย อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา
ทุพฺภรตาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺส คิหิคต เทฺว
วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ อสิกฺขิตสิกฺข วุฏาเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๘๕] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา นาม
ปตฺตทฺวาทสวสฺสา ฯ คิหิคตา นาม ปุริสนฺตรคตา วุจฺจติ ฯ เทฺว
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วสฺสานีติ เทฺว สวจฺฉรานิ ฯ อสิกขฺ ิตสิกฺขา นาม สิกฺขา วา น
ทินฺนา โหติ ทินฺนา วา สิกฺขา กุปต า ฯ วุฏาเปยฺยาติ
อุปสมฺปาเทยฺย ฯ วุฏาเปสฺสามีติ คณ วา อาจรินึ วา ปตฺต
วา จีวร วา ปริเยสติ สีม วา สมฺมนฺนติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ทุกฺกฏา กมฺมวาจาปริโยสาเน
อุปชฺฌายาย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส คณสฺส จ อาจรินิยา
จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๘๖] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติกา วุฏาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา วุฏาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา [๑] อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม
เวมติกา [๒] อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา
[๓] อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๘๗] อนาปตฺติ ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺส คิหคิ ต เทฺว วสฺสานิ
ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺข วุฏาเปติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
คพฺภินีวคฺคสฺส สตฺตมสิกฺขาปท
[๓๘๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
#๑-๒-๓ ม. เอตฺถนฺตเร วุฏาเปตีติ ทิสฺสติ ฯ
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ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺส คิหิคต เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกขฺ ิตสิกฺข สงฺเฆน อสมฺมต วุฏาเปนฺติ ฯ ภิกฺขุนิโย เอวมาหสุ เอถ
สิกฺขมานา อิม ชานาถ อิม เทถ อิม อาหรถ อิมนิ า
อตฺโถ อิม กปฺปย กโรถาติ ฯ ตา เอวมาหสุ น มย อยฺเย
สิกฺขมานา ภิกฺขุนิโย มยนฺติ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนโิ ย
ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺส คิหิคต เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกขฺ ิตสิกฺข
สงฺเฆน อสมฺมต วุฏาเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺส คิหคิ ต เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ
สิกฺขิตสิกฺข สงฺเฆน อสมฺมต วุฏาเปนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺส คิหิคต เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกขฺ ิตสิกฺข
สงฺเฆน อสมฺมต วุฏาเปสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสาย คิหิคตาย เทฺว วสฺสานิ
ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขาย วุฏานสมฺมตึ ทาตุ ฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว ทาตพฺพา ฯ ตาย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสาย คิหิคตาย เทฺว
วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขาย สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ภิกขฺ ุนีน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทติ ฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห อยฺเย อิตฺถนฺนามา
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อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา คิหิคตา เทฺว วสฺสานิ
ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขา สงฺฆ วุฏานสมฺมตึ ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป
ยาจิตพฺพา ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ พฺยตฺตาย ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย
สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา
อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา คิหิคตา เทฺว วสฺสานิ
ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขา สงฺฆ วุฏ านสมฺมตึ ยาจติ ฯ ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามาย ปริปุณณ
ฺ ทฺวาทสวสฺสาย
คิหิคตาย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขาย วุฏานสมฺมตึ
ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย
อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา คิหิคตา
เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขา สงฺฆ วุฏานสมฺมตึ
ยาจติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามาย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสาย คิหิคตาย
เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขาย วุฏานสมฺมตึ เทติ ฯ
ยสฺสา อยฺยาย ขมติ อิตถฺ นฺนามาย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสาย
คิหิคตาย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขาย วุฏานสมฺมติยา
ทาน สา ตุณฺหสฺส ยสฺสา นกฺขมติ สา ภาเสยฺย ฯ ทินฺนา
สงฺเฆน อิตฺถนฺนามาย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสาย คิหิคตาย เทฺว วสฺสานิ
ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขาย วุฏานสมฺมติ ฯ ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ อถโข ภควา ตา ภิกฺขุนิโย
อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ทุพฺภรตาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว
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ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺส
คิหิคต เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกขฺ ิตสิกฺข
สงฺเฆน อสมฺมต วุฏาเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๘๙] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา
นาม ปตฺตทฺวาทสวสฺสา ฯ คิหิคตา นาม ปุริสนฺตรคตา วุจฺจติ ฯ
เทฺว วสฺสานีติ เทฺว สวจฺฉรานิ ฯ สิกฺขิตสิกฺขา นาม ฉสุ ธมฺเมสุ
สิกฺขิตสิกฺขา ฯ อสมฺมตา นาม ตฺติทุติเยน กมฺเมน วุฏานสมฺมติ
น ทินฺนา โหติ ฯ วุฏาเปยฺยาติ อุปสมฺปาเทยฺย ฯ วุฏาเปสฺสามีติ
คณ วา อาจรินึ วา ปตฺต วา จีวร วา ปริเยสติ สีม
วา สมฺมนฺนติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ
กมฺมวาจาหิ ทุกกฺ ฏา กมฺมวาจาปริโยสาเน อุปชฺฌายาย อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส คณสฺส จ อาจรินิยา จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๙๐] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติกา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๙๑] อนาปตฺติ ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺส คิหคิ ต เทฺว วสฺสานิ
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ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺข สงฺเฆน สมฺมต วุฏาเปติ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
__________
คพฺภินีวคฺคสฺส อฏมสิกฺขาปท
[๓๙๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี สหชีวินึ วุฏาเปตฺวา เทฺว วสฺสานิ เนว อนุคฺคณฺหาติ น
อนุคฺคณฺหาเปติ ฯ ตา พาลา โหนฺติ อพฺยตฺตา น ชานนฺติ
กปฺปย วา อกปฺปย วา ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา
สหชีวินึ วุฏ าเปตฺวา เทฺว วสฺสานิ เนว อนุคฺคณฺหิสฺสติ
น อนุคฺคณฺหาเปสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา
ภิกฺขุนี สหชีวินึ วุฏาเปตฺวา เทฺว วสฺสานิ เนว อนุคฺคณฺหาติ น
อนุคฺคณฺหาเปตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ
หิ นาม ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขนุ ี สหชีวินึ วุฏาเปตฺวา เทฺว
วสฺสานิ เนว อนุคฺคณฺหิสฺสติ น อนุคฺคณฺหาเปสฺสติ เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี สหชีวินึ วุฏาเปตฺวา
เทฺว วสฺสานิ เนว อนุคฺคเณฺหยฺย น อนุคฺคณฺหาเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๙๓] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
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อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ สหชีวินี นาม สทฺธิวิหารินี
วุจฺจติ ฯ วุฏาเปตฺวาติ อุปสมฺปาเทตฺวา ฯ เทฺว วสฺสานีติ เทฺว
สวจฺฉรานิ ฯ เนว อนุคฺคเณฺหยฺยาติ น สย อนุคฺคเณฺหยฺย
อุทฺเทเสน ปริปุจฺฉาย โอวาเทน อนุสาสนิยา ฯ น อนุคฺคณฺหาเปยฺยาติ
น อฺ อาณาเปยฺย ฯ เทฺว วสฺสานิ เนว อนุคคฺ ณฺหิสฺสามิ น
อนุคฺคณฺหาเปสฺสามีติ ธุร นิกฺขิตฺตมตฺเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๙๔] อนาปตฺติ สติ อนฺตราเย ปริเยสิตฺวา น ลภติ
คิลานาย อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
คพฺภินีวคฺคสฺส นวมสิกขฺ าปท
[๓๙๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
วุฏาปต ปวตฺตินึ เทฺว วสฺสานิ นานุพนฺธนฺติ ฯ ตา พาลา
โหนฺติ อพฺยตฺตา น ชานนฺติ กปฺปย  วา อกปฺปย วา ฯ ยา
ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย วุฏาปต ปวตฺตินึ เทฺว วสฺสานิ
นานุพนฺธิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย วุฏาปต ปวตฺตินึ
เทฺว วสฺสานิ นานุพนฺธนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย วุฏาปต ปวตฺตินึ เทฺว
วสฺสานิ นานุพนฺธิสฺสนฺติ เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
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ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกขฺ าปท อุทฺทิสนฺตุ
ยา ปน ภิกขฺ ุนี วุฏาปต ปวตฺตินึ เทฺว วสฺสานิ นานุพนฺเธยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๙๖] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ วุฏาปตนฺติ อุปสมฺปาทิต ฯ
ปวตฺตินี นาม อุปชฺฌายา ๑ วุจฺจติ ฯ เทฺว วสฺสานีติ เทฺว
สวจฺฉรานิ ฯ นานุพนฺเธยฺยาติ น สย อุปฏเหยฺย ๒ ฯ เทฺว วสฺสานิ
นานุพนฺธิสฺสามีติ ธุร นิกขฺ ิตฺตมตฺเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๙๗] อนาปตฺติ อุปชฺฌายา พาลา วา โหติ อลชฺชินี วา
คิลานาย อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_______
คพฺภินีวคฺคสฺส ทสมสิกขฺ าปท
[๓๙๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี สหชีวินึ วุฏาเปตฺวา เนว วูปกาเสติ ๓ น วูปกาสาเปติ ๔ ฯ
สามิโก อคฺคเหสิ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา
สหชีวินึ วุฏ าเปตฺวา เนว วูปกาเสสฺสติ น วูปกาสาเปสฺสติ
สามิโก อคฺคเหสิ สจาย ภิกฺขุนี ปกฺกนฺตา อสฺส น จ
#๑ ม. ยุ. อุปชฺฌา ฯ ๒ ม. อุปฏาเปยฺย ฯ ๓ ม. ยุ. เนว วูปกาเสสิ ฯ
#๔ ม. ยุ. น วูปกาสาเปสิ ฯ
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สามิโก คเณฺหยฺยาติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี
สหชีวินึ วุฏ าเปตฺวา เนว วูปกาเสติ ๑ น วูปกาสาเปติ ๒ สามิโก
อคฺคเหสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา กถ หิ
นาม ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี สหชีวินึ วุฏาเปตฺวา เนว
วูปกาเสสฺสติ น วูปกาสาเปสฺสติ สามิโก อคฺคเหสิ เนต
ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี สหชีวินึ
วุฏาเปตฺวา เนว วูปกาเสยฺย น วูปกาสาเปยฺย อนฺตมโส
ฉปฺปฺจโยชนานิป ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๙๙] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ สหชีวินี นาม สทฺธิวิหารินี
วุจฺจติ ฯ วุฏาเปตฺวาติ อุปสมฺปาเทตฺวา ฯ เนว วูปกาเสยฺยาติ
น สย วูปกาเสยฺย ฯ น วูปกาสาเปยฺยาติ น อฺ อาณาเปยฺย ฯ
เนว วูปกาเสสฺสามิ น วูปกาสาเปสฺสามิ อนฺตมโส ฉปฺปฺจโยชนานิปติ
ธุร นิกฺขิตฺตมตฺเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๐๐] อนาปตฺติ สติ อนฺตราเย ปริเยสิตฺวา ทุติยิก ภิกฺขนุ ึ
น ลภติ อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
คพฺภินีวคฺโค สตฺตโม ฯ
________
#๑ ม. ยุ. เนว วูปกาเสสิ ฯ ๒ ม. ยุ. น วูปกาสาเปสิ ฯ
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กุมารีภูตวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปท
[๔๐๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
อูนวีสติวสฺส กุมารีภูต วุฏาเปนฺติ ฯ ตา อกฺขมา โหนฺติ สีตสฺส
อุณฺหสฺส ชิฆจฺฉาย ปปาสาย ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน
ทุรุตฺตาน ทุราคตาน วจนปถาน อุปฺปนฺนาน สารีริกาน เวทนาน
ทุกฺขาน ติพฺพาน ขราน กฏกาน อสาตาน อมนาปาน ปาณหราน
อนธิวาสกชาติกา โหนฺติ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย
อูนวีสติวสฺส กุมารีภูต วุฏาเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว
ภิกฺขุนิโย อูนวีสติวสฺส กุมารีภูต วุฏ าเปนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อูนวีสติวสฺส
กุมารีภูต วุฏาเปสฺสนฺติ อูนวีสติวสฺสา หิ ๑ ภิกฺขเว กุมารีภูตา
อกฺขมา โหติ สีตสฺส อุณฺหสฺส ฯเปฯ ปาณหราน
อนธิวาสกชาติกา โหติ วีสติวสฺสา จ โข ภิกฺขเว กุมารีภูตา ขมา
โหติ สีตสฺส อุณฺหสฺส ฯเปฯ ปาณหราน อธิวาสกชาติกา โหติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี
#๑ ม. ยุ. หิสทฺโท น โหติ ฯ
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อูนวีสติวสฺส กุมารีภูต วุฏ าเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๐๒] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อูนวีสติวสฺสา นาม อปฺปตฺตวีสติวสฺสา ฯ
กุมารีภูตา นาม สามเณรี วุจฺจติ ฯ วุฏาเปยฺยาติ
อุปสมฺปาเทยฺย ฯ วุฏาเปสฺสามีติ คณ วา อาจรินึ วา ปตฺต
วา จีวร วา ปริเยสติ สีม วา สมฺมนฺนติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ทุกฺกฏา กมฺมวาจาปริโยสาเน
อุปชฺฌายาย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส คณสฺส จ อาจรินิยา
จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๐๓] อูนวีสติวสฺสาย อูนวีสติวสฺสสฺา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อูนวีสติวสฺสาย เวมติกา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อูนวีสติวสฺสาย ปริปุณฺณสฺา วุฏาเปติ
อนาปตฺติ ฯ ปริปุณฺณวีสติวสฺสาย อูนวีสติวสฺสสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ปริปุณฺณวีสติวสฺสาย เวมติกา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ปริปุณฺณวีสติวสฺสาย ปริปุณฺณสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๔๐๔] อนาปตฺติ อูนวีสติวสฺส ปริปุณฺณสฺา วุฏาเปติ
ปริปุณฺณวีสติวสฺส ปริปณ
ุ ฺณสฺา วุฏาเปติ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_____________

วินย. ภิกฺขุนีวภิ งฺโค - หนาที่ 220

กุมารีภูตวคฺคสฺส ทุติยสิกฺขาปท
[๔๐๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
ปริปุณฺณวีสติวสฺส กุมารีภูต เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ อสิกฺขิตสิกฺข วุฏาเปนฺติ ฯ ตา พาลา โหนฺติ อพฺยตฺตา น ชานนฺติ
กปฺปย วา อกปฺปย วา ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย
ปริปุณฺณวีสติวสฺส กุมารีภูต เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ อสิกฺขิตสิกฺข
วุฏาเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย ปริปุณฺณวีสติวสฺส กุมารีภตู  เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺข
วุฏาเปนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย ปริปุณฺณวีสติวสฺส กุมารีภูต เทฺว วสฺสานิ
ฉสุ ธมฺเมสุ อสิกฺขิตสิกขฺ  วุฏาเปสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว อฏารสวสฺสาย กุมารีภูตาย เทฺว
วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขาสมฺมตึ ทาตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว
ทาตพฺพา ฯ ตาย อฏารสวสฺสาย กุมารีภูตาย สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ภิกฺขุนีน ปาเท วนฺทิตฺวา
อุกฺกุฏิก นิสที ิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห
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อยฺเย อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย อฏารสวสฺสา กุมารีภูตา
สงฺฆ เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกขฺ าสมฺมตึ ยาจามีติ ฯ
ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ พฺยตฺตาย ภิกฺขุนิยา
ปฏิพลาย สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ
อย อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย อฏารสวสฺสา กุมารีภูตา
สงฺฆ เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขาสมฺมตึ ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามาย อฏารสวสฺสาย กุมารีภูตาย
เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขาสมฺมตึ ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ
สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย
อฏารสวสฺสา กุมารีภูตา สงฺฆ เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขาสมฺมตึ
ยาจติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามาย อฏารสวสฺสาย กุมารีภูตาย
เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขาสมฺมตึ เทติ ฯ ยสฺสา
อยฺยาย ขมติ อิตฺถนฺนามาย อฏารสวสฺสาย กุมารีภูตาย เทฺว
วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขาสมฺมติยา ทาน สา ตุณฺหสฺส ยสฺสา
นกฺขมติ สา ภาเสยฺย ฯ ทินฺนา สงฺเฆน อิตฺถนฺนามาย อฏารสวสฺสาย กุมารีภูตาย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกขฺ าสมฺมติ ฯ
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ สา
อฏารสวสฺสา กุมารีภตู า เอว วเทหีติ วตฺตพฺพา ปาณาติปาตา
เวรมณึ เทฺว วสฺสานิ อวีติกฺกมสมาทาน สมาทิยามิ อทินฺนาทานา
เวรมณึ เทฺว วสฺสานิ อวีติกฺกมสมาทาน สมาทิยามิ อพฺรหฺมจริยา
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เวรมณึ เทฺว วสฺสานิ อวีติกฺกมสมาทาน สมาทิยามิ มุสาวาทา
เวรมณึ เทฺว วสฺสานิ อวีติกฺกมสมาทาน สมาทิยามิ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณึ เทฺว วสฺสานิ อวีติกฺกมสมาทาน
สมาทิยามิ วิกาลโภชนา เวรมณึ เทฺว วสฺสานิ อวีติกฺกมสมาทาน
สมาทิยามีติ ฯ อถโข ภควา ตา ภิกฺขุนิโย อเนกปริยาเยน
วิครหิตฺวา ทุพฺภรตาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขนุ ี ปริปุณฺณวีสติวสฺส กุมารีภูต
เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ อสิกฺขิตสิกฺข วุฏาเปยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๐๖] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ปริปุณฺณวีสติวสฺสา นาม
ปตฺตวีสติวสฺสา ฯ กุมารีภูตา นาม สามเณรี วุจฺจติ ฯ เทฺว
วสฺสานีติ เทฺว สวจฺฉรานิ ฯ อสิกขฺ ิตสิกฺขา นาม สิกฺขา วา น
ทินฺนา โหติ ทินฺนา วา สิกฺขา กุปตา ฯ วุฏาเปยฺยาติ อุปสมฺปาเทยฺย ฯ
วุฏาเปสฺสามีติ คณ วา อาจรินึ วา ปตฺต วา จีวร
วา ปริเยสติ สีม วา สมฺมนฺนติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ตฺติยา
ทุกฺกฏ ทฺวหี ิ กมฺมวาจาหิ ทุกฺกฏา กมฺมวาจาปริโยสาเน
อุปชฺฌายาย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส คณสฺส จ อาจรินิยา จ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๐๗] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา วุฏาเปติ อาปตฺติ

วินย. ภิกฺขุนีวภิ งฺโค - หนาที่ 223

ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติกา วุฏาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา วุฏาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม
เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๐๘] อนาปตฺติ ปริปุณฺณวีสติวสฺส กุมารีภูต เทฺว
วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกขฺ ิตสิกฺข วุฏาเปติ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________________
กุมารีภูตวคฺคสฺส ตติยสิกฺขาปท
[๔๐๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
ปริปุณฺณวีสติวสฺส กุมารีภูต เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกขฺ ิตสิกฺข สงฺเฆน อสมฺมต วุฏาเปนฺติ ฯ ภิกฺขุนิโย เอวมาหสุ เอถ
สิกฺขมานา อิม ชานาถ อิม เทถ อิม อาหรถ อิมนิ า
อตฺโถ อิม กปฺปย กโรถาติ ฯ ตา เอวมาหสุ น มย อยฺเย
สิกฺขมานา ภิกฺขุนิโย มยนฺติ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนโิ ย
ปริปุณฺณวีสติวสฺส กุมารีภูต เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกขฺ ิตสิกฺข สงฺเฆน อสมฺมต วุฏาเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
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ภิกฺขุนิโย ปริปุณฺณวีสติวสฺส กุมารีภูต เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ
สิกฺขิตสิกฺข สงฺเฆน อสมฺมต วุฏาเปนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย ปริปุณฺณวีสติวสฺส
กุมารีภูต เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺข
สงฺเฆน อสมฺมต วุฏาเปสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ปริปุณฺณวีสติวสฺสาย กุมารีภูตาย เทฺว
วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขาย วุฏานสมฺมตึ ทาตุ ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ทาตพฺพา ฯ ตาย ปริปุณฺณวีสติวสฺสาย กุมารีภูตาย
เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขาย สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ภิกฺขุนีน ปาเท วนฺทติ ฺวา อุกกฺ ุฏิก
นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห อยฺเย
อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย ปริปุณฺณวีสติวสฺสา กุมารีภูตา
เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขา สงฺฆ วุฏานสมฺมตึ
ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ พฺยตฺตาย
ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม อยฺเย
สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย ปริปุณฺณวีสติวสฺสา
กุมารีภูตา เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขา สงฺฆ
วุฏานสมฺมตึ ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามาย ปริปุณฺณวีสติวสฺสาย กุมารีภูตาย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ
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ธมฺเมสุ สิกขฺ ิตสิกฺขาย วุฏานสมฺมตึ ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ
สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย
อยฺยาย ปริปุณฺณวีสติวสฺสา กุมารีภูตา เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ
สิกฺขิตสิกฺขา สงฺฆ วุฏานสมฺมตึ ยาจติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามาย
ปริปุณฺณวีสติวสฺสาย กุมารีภูตาย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ
สิกฺขิตสิกฺขาย วุฏานสมฺมตึ เทติ ฯ ยสฺสา อยฺยาย ขมติ
อิตฺถนฺนามาย ปริปุณฺณวีสติวสฺสาย กุมารีภูตาย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ
ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขาย วุฏานสมฺมติยา ทาน สา ตุณฺหสฺส
ยสฺสา นกฺขมติ สา ภาเสยฺย ฯ ทินฺนา สงฺเฆน อิตฺถนฺนามาย
ปริปุณฺณวีสติวสฺสาย กุมารีภูตาย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ
สิกฺขิตสิกฺขาย วุฏานสมฺมติ ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ
เอวเมต ธารยามีติ ฯ อถโข ภควา ตา ภิกฺขุนิโย อเนกปริยาเยน
วิครหิตฺวา ทุพฺภรตาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี ปริปณ
ุ ฺณวีสติวสฺส
กุมารีภูต เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺข สงฺเฆน
อสมฺมต วุฏาเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๑๐] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ปริปุณฺณวีสติวสฺสา นาม
ปตฺตวีสติวสฺสา ฯ กุมารีภูตา นาม สามเณรี วุจฺจติ ฯ เทฺว
วสฺสานีติ เทฺว สวจฺฉรานิ ฯ สิกฺขิตสิกฺขา นาม ฉสุ ธมฺเมสุ
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สิกฺขิตสิกฺขา ฯ อสมฺมตา นาม ตฺติทุติเยน กมฺเมน วุฏานสมฺมติ
น ทินฺนา โหติ ฯ วุฏาเปยฺยาติ อุปสมฺปาเทยฺย ฯ วุฏาเปสฺสามีติ
คณ วา อาจรินึ วา ปตฺต วา จีวร วา ปริเยสติ สีม
วา สมฺมนฺนติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวหี ิ
กมฺมวาจาหิ ทุกฺกฏา กมฺมวาจาปริโยสาเน อุปชฺฌายาย อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส คณสฺส จ อาจรินิยา จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๑๑] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติกา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม
อธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๑๒] อนาปตฺติ ปริปุณฺณรีสติวสฺส กุมารีภูต เทฺว วสฺสานิ
ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺข สงฺเฆน สมฺมต วุฏาเปติ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
กุมารีภูตวคฺคสฺส จตุตฺถสิกฺขาปท
[๔๑๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
อูนทฺวาทสวสฺสา วุฏาเปนฺติ ฯ ตา พาลา โหนฺติ อพฺยตฺตา น
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ชานนฺติ กปฺปย วา อกปฺปย วา ฯ สทฺธิวิหารินิโยป พาลา โหนฺติ
อพฺยตฺตา น ชานนฺติ กปฺปย วา อกปฺปย วา ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
ภิกฺขุนิโย อูนทฺวาทสวสฺสา วุฏาเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย อูนทฺวาทสวสฺสา วุฏาเปนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อูนทฺวาทสวสฺสา
วุฏาเปสฺสนฺติ เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน
ภิกฺขุนี อูนทฺวาทสวสฺสา วุฏาเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๑๔] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อูนทฺวาทสวสฺสา นาม
อปฺปตฺตทฺวาทสวสฺสา ฯ วุฏาเปยฺยาติ อุปสมฺปาเทยฺย ฯ
วุฏาเปสฺสามีติ คณ วา อาจรินึ วา ปตฺต วา จีวร วา ปริเยสติ
สีม วา สมฺมนฺนติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ
กมฺมวาจาหิ ทุกฺกฏา กมฺมวาจาปริโยสาเน อุปชฺฌายาย อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส คณสฺส จ อาจรินิยา จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๑๕] อนาปตฺติ ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา วุฏ าเปติ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
__________________
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กุมารีภูตวคฺคสฺส ปฺจมสิกฺขาปท
[๔๑๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา สงฺเฆน อสมฺมตา วุฏาเปนฺติ ฯ ตา พาลา
โหนฺติ อพฺยตฺตา น ชานนฺติ กปฺปย  วา อกปฺปย วา ฯ
สทฺธิวิหารินิโยป พาลา โหนฺติ อพฺยตฺตา น ชานนฺติ กปฺปย วา
อกปฺปย วา ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา
สงฺเฆน อสมฺมตา วุฏาเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา สงฺเฆน อสมฺมตา วุฏาเปนฺตีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา สงฺเฆน อสมฺมตา วุฏาเปสฺสนฺติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสาย
ภิกฺขุนิยา วุฏ าปนสมฺมตึ ทาตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
ทาตพฺพา ฯ ตาย ปริปุณณ
ฺ ทฺวาทสวสฺสาย ภิกฺขุนิยา สงฺฆ
อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขุนีน ปาเท
วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสที ิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย
อห อยฺเย อิตฺถนฺนามา ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา ภิกฺขุนี สงฺฆ
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วุฏาปนสมฺมตึ ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ
สา ภิกฺขุนี สงฺเฆน ปริจฺฉินฺทิตพฺพา พฺยตฺตาย ภิกฺขุนี ลชฺชนิ ีติ ฯ
สเจ พาลา จ โหติ อลชฺชินี จ น ทาตพฺพา สเจ พาลา โหติ
ลชฺชินี น ทาตพฺพา สเจ พฺยตฺตา โหติ อลชฺชนิ ี น ทาตพฺพา
สเจ พฺยตฺตา จ โหติ ลชฺชินี จ ทาตพฺพา ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว
ทาตพฺพา ฯ พฺยตฺตาย ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา
ภิกฺขุนี สงฺฆ วุฏาปนสมฺมตึ ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ อิตฺถนฺนามาย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสาย ภิกฺขุนิยา วุฏาปนสมฺมตึ
ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย
อิตฺถนฺนามา ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา ภิกฺขุนี สงฺฆ วุฏาปนสมฺมตึ
ยาจติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามาย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสาย ภิกฺขุนิยา
วุฏาปนสมฺมตึ เทติ ฯ ยสฺสา อยฺยาย ขมติ อิตถฺ นฺนามาย
ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสาย ภิกฺขุนิยา วุฏ าปนสมฺมติยา ทาน สา
ตุณฺหสฺส ยสฺสา นกฺขมติ สา ภาเสยฺย ฯ ทินฺนา สงฺเฆน
อิตฺถนฺนามาย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสาย ภิกฺขุนิยา วุฏาปนสมฺมติ ฯ
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ อถโข
ภควา ตา ภิกฺขุนิโย อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ทุพฺภรตาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน
ภิกฺขุนี ปริปณ
ุ ฺณทฺวาทสวสฺสา สงฺเฆน อสมฺมตา วุฏาเปยฺย
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ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๑๗] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา นาม
ปตฺตทฺวาทสวสฺสา ฯ อสมฺมตา นาม ตฺติทุติเยน กมฺเมน
วุฏาปนสมฺมติ น ทินนฺ า โหติ ฯ วุฏาเปยฺยาติ อุปสมฺปาเทยฺย ฯ
วุฏาเปสฺสามีติ คณ วา อาจรินึ วา ปตฺต วา จีวร วา ปริเยสติ
สีม วา สมฺมนฺนติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ตฺติยา ทุกกฺ ฏ
ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ทุกฺกฏา กมฺมวาจาปริโยสาเน อุปชฺฌายาย
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส คณสฺส จ อาจรินิยา จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๑๘] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติกา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺา วุฏาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม
อธมฺมกมฺมสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๑๙] อนาปตฺติ ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา สงฺเฆน สมฺมตา
วุฏาเปติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_________
กุมาริภูตวคฺคสฺส ฉฏสิกฺขาปท
[๔๒๐] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
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อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน จณฺฑกาลี
ภิกฺขุนี ภิกฺขนุ ีสงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา วุฏาปนสมฺมตึ ยาจติ ฯ อถโข
ภิกฺขุนีสงฺโฆ จณฺฑกาลึ ภิกฺขุนึ ปริจฉฺ ินฺทิตฺวา อลนฺตาว เต
อยฺเย วุฏาปเตนาติ วุฏาปนสมฺมตึ น อทาสิ ฯ จณฺฑกาลี
ภิกฺขุนี สาธูติ ปฏิสฺสุณิ ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนีสงฺโฆ
อฺาส ภิกฺขุนีน วุฏาปนสมฺมตึ เทติ ฯ จณฺฑกาลี ภิกฺขุนี
อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ อหเมว นูน พาลา อหเมว ๑ อลชฺชนิ ี
ย สงฺโฆ อฺาส ภิกฺขุนีน วุฏาปนสมฺมตึ เทติ มยฺหเมว
น เทตีติ ฯ ยา ตา ภิกขฺ ุนิโย อปฺปจ ฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา จณฺฑกาลี อลนฺตาว
เต อยฺเย วุฏาปเตนาติ วุจฺจมานา สาธูติ ปฏิสสฺ ุณิตฺวา ปจฺฉา
ขียนธมฺม ๒ อาปชฺชสิ ฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว จณฺฑกาลี
ภิกฺขุนี อลนฺตาว เต อยฺเย วุฏาปเตนาติ วุจฺจมานา สาธูติ
ปฏิสฺสุณิตฺวา ปจฺฉา ขียนธมฺม อาปชฺชตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว จณฺฑกาลี ภิกฺขุนี อลนฺตาว
เต อยฺเย วุฏาปเตนาติ วุจฺจมานา สาธูติ ปฏิสสฺ ุณิตฺวา ปจฺฉา
ขียนธมฺม อาปชฺชิสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกขฺ าปท อุทฺทิสนฺตุ
ยา ปน ภิกขฺ ุนี อลนฺตาว เต อยฺเย วุฏาปเตนาติ วุจฺจมานา
#๑ ยุ. นูน ฯ ๒ ม. ยุ. ขียธมฺม ฯ เอว สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ
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สาธูติ ปฏิสฺสุณิตฺวา ปจฺฉา ขียนธมฺม อาปชฺเชยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๒๑] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อลนฺตาว เต อยฺเย
วุฏาปเตนาติ อลนฺตาว เต อยฺเย อุปสมฺปาทิเตน ฯ สาธูติ
ปฏิสฺสุณิตฺวา ปจฺฉา ขียนธมฺม อาปชฺชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๒๒] อนาปตฺติ ปกติยา ฉนฺทา โทสา โมหา ภยา กโรนฺต
ขียติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
___________________
กุมารีภูตวคฺคสฺส สตฺตมสิกฺขาปท
[๔๒๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรา
สิกฺขมานา ถุลฺลนนฺท ภิกฺขุนึ อุปสงฺกมิตฺวา อุปสมฺปท ยาจิ ฯ
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี ต สิกฺขมาน สเจ เม ตฺว อยฺเย จีวร ทสฺสสิ
เอวาหนฺต วุฏาเปสฺสามีติ วตฺวา เนว วุฏาเปติ น วุฏาปนาย
อุสฺสุกฺก กโรติ ฯ อถโข สา สิกฺขมานา ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
ยา ตา ภิกฺขนุ ิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา สิกฺขมาน สเจ
เม ตฺว อยฺเย จีวร ทสฺสสิ เอวาหนฺต วุฏาเปสฺสามีติ วตฺวา
เนว วุฏาเปสฺสติ น วุฏาปนาย อุสฺสุกฺก กริสฺสตีติ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขนุ ี สิกฺขมาน สเจ เม ตฺว
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อยฺเย จีวร ทสฺสสิ เอวาหนฺต วุฏาเปสฺสามีติ วตฺวา เนว
วุฏาเปติ น วุฏาปนาย อุสฺสุกฺก กโรตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี
สิกฺขมาน สเจ เม ตฺว อยฺเย จีวร ทสฺสสิ เอวาหนฺต
วุฏาเปสฺสามีติ วตฺวา เนว วุฏาเปสฺสติ น วุฏ าปนาย อุสฺสุกฺก
กริสฺสติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี
สิกฺขมาน สเจ เม ตฺว อยฺเย จีวร ทสฺสสิ เอวาหนฺต
วุฏาเปสฺสามีติ วตฺวา สา ปจฺฉา อนนฺตรายิกินี เนว วุฏาเปยฺย
น วุฏาปนาย อุสฺสุกฺก กเรยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๒๔] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ สิกฺขมานา นาม เทฺว วสฺสานิ
ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขา ฯ สเจ เม ตฺว อยฺเย จีวร ทสฺสสิ
เอวาหนฺต วุฏาเปสฺสามีติ เอวาหนฺต อุปสมฺปาเทสฺสามิ ฯ สา
ปจฺฉา อนนฺตรายิกินีติ อสติ อนฺตราเย ฯ เนว วุฏาเปยฺยาติ น
สย วุฏาเปยฺย ฯ น วุฏาปนาย อุสฺสุกฺก กเรยฺยาติ น อฺ
อาณาเปยฺย ฯ เนว วุฏ าเปสฺสามิ น วุฏาปนาย อุสฺสุกฺก
กริสฺสามีติ ธุร นิกฺขิตฺตมตฺเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๒๕] อนาปตฺติ สติ อนฺตราเย ปริเยสิตฺวา น ลภติ
คิลานาย อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
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กุมารีภูตวคฺคสฺส อฏมสิกฺขาปท
[๔๒๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรา
สิกฺขมานา ถุลฺลนนฺท ภิกฺขุนึ อุปสงฺกมิตฺวา อุปสมฺปท ยาจิ ฯ
ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี ต สิกขฺ มาน [๑] สเจ ม ๒ ตฺว อยฺเย เทฺว วสฺสานิ
อนุพนฺธิสฺสสิ เอวาหนฺต วุฏาเปสฺสามีติ วตฺวา เนว วุฏ าเปติ
น วุฏาปนาย อุสฺสุกฺก กโรติ ฯ อถโข สา สิกขฺ มานา ภิกฺขุนีน
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา
สิกฺขมาน สเจ ม ตฺว อยฺเย เทฺว วสฺสานิ อนุพนฺธิสฺสสิ
เอวาหนฺต วุฏาเปสฺสามีติ วตฺวา เนว วุฏาเปสฺสติ น วุฏาปนาย
อุสฺสุกฺก กริสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกขฺ ุนี
สิกฺขมาน สเจ ม ตฺว อยฺเย เทฺว วสฺสานิ อนุพนฺธิสฺสสิ เอวาหนฺต
วุฏาเปสฺสามีติ วตฺวา เนว วุฏาเปติ น วุฏาปนาย อุสฺสุกฺก
กโรตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม
ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขนุ ี สิกฺขมาน สเจ ม ตฺว อยฺเย เทฺว
วสฺสานิ อนุพนฺธิสฺสสิ เอวาหนฺต วุฏาเปสฺสามีติ วตฺวา เนว
วุฏาเปสฺสติ น วุฏาปนาย อุสฺสุกกฺ  กริสฺสติ เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
#๑ ม. ยุ. เอตทโวจ ฯ ๒ ม. เมติ ปาโ โหติ ฯ สพฺพตฺถ เอวเมว าตพฺพ ฯ
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อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี สิกขฺ มาน สเจ ม
ตฺว อยฺเย เทฺว วสฺสานิ อนุพนฺธิสฺสสิ เอวาหนฺต วุฏาเปสฺสามีติ
วตฺวา สา ปจฺฉา อนนฺตรายิกินี เนว วุฏาเปยฺย น วุฏาปนาย
อุสฺสุกฺก กเรยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๒๗] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ สิกฺขมานา นาม เทฺว วสฺสานิ
ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขา ฯ สเจ ม ตฺว อยฺเย เทฺว วสฺสานิ
อนุพนฺธิสฺสสีติ เทฺว สวจฺฉรานิ อุปฏหิสฺสสิ ฯ เอวาหนฺต
วุฏาเปสฺสามีติ เอวาหนฺต อุปสมฺปาเทสฺสามิ ฯ สา ปจฺฉา
อนนฺตรายิกินีติ อสติ อนฺตราเย ฯ เนว วุฏาเปยฺยาติ น สย
วุฏาเปยฺย ฯ น วุฏาปนาย อุสฺสกุ ฺก กเรยฺยาติ น อฺ
อาณาเปยฺย ฯ เนว วุฏาเปสฺสามิ น วุฏาปนาย อุสฺสุกฺก กริสฺสามีติ
ธุร นิกฺขิตฺตมตฺเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๒๘] อนาปตฺติ สติ อนฺตราเย ปริเยสิตฺวา น ลภติ
คิลานาย อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
กุมารีภูตวคฺคสฺส นวมสิกฺขาปท
[๔๒๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี ปุริสสสฏ กุมารกสสฏ จณฺฑึ โสกาวสฺส ๑ จณฺฑกาลึ
#๑ ม. ยุ. โสกาวาส ฯ เอว สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ

วินย. ภิกฺขุนีวภิ งฺโค - หนาที่ 236

สิกฺขมาน วุฏาเปติ ฯ ยา ตา ภิกฺขนุ ิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา
ปุริสสสฏ กุมารกสสฏ จณฺฑึ โสกาวสฺส ๑ จณฺฑกาลึ สิกฺขมาน
วุฏาเปสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี
ปุริสสสฏ กุมารกสสฏ จณฺฑึ โสกาวสฺส จณฺฑกาลึ สิกฺขมาน
วุฏาเปตีติ ๒ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี ปุริสสสฏ กุมารกสสฏ จณฺฑึ
โสกาวสฺส จณฺฑกาลึ สิกขฺ มาน วุฏาเปสฺสติ เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี ปุริสสสฏ กุมารกสสฏ
จณฺฑึ โสกาวสฺส สิกขฺ มาน วุฏาเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๓๐] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ปุริโส นาม ปตฺตวีสติวสฺโส ฯ
กุมารโก นาม อปฺปตฺตวีสติวสฺโส ฯ สสฏา นาม อนนุโลมิเกน
กายิกวาจสิเกน สสฏา ฯ จณฺฑี นาม โกธนา วุจฺจติ ฯ โสกาวสฺส
นาม ปเรส ทุกฺข อุปฺปาเทติ โสก อาวิสติ ฯ สิกฺขมานา นาม
เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขา ฯ วุฏาเปยฺยาติ
อุปสมฺปาเทยฺย ฯ วุฏาเปสฺสามีติ คณ วา อาจรินึ วา ปตฺต วา
#๑ ม. ยุ. โสกาวาส ฯ ๒ ม. ยุ. วุฏาเปสีติ ฯ
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จีวร วา ปริเยสติ สีม วา สมฺมนฺนติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ทุกฺกฏา กมฺมวาจาปริโยสาเน
อุปชฺฌายาย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส คณสฺส จ อาจรินิยา จ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๓๑] อนาปตฺติ อชานนฺตี วุฏาเปติ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_______
กุมารีภูตวคฺคสฺส ทสมสิกฺขาปท
[๔๓๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลฺลนนฺทา
ภิกฺขุนี มาตาปตูหิป สามิเกนป อนนฺุาต สิกฺขมาน วุฏาเปติ ฯ
มาตาปตโรป สามิโกป อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
อยฺยา ถุลลฺ นนฺทา อเมฺหหิ อนนฺุาต สิกฺขมาน วุฏาเปสฺสตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย มาตาปตูนป สามิกสฺสป อุชฺฌายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา
มาตาปตูหิป สามิเกนป อนนฺุาต สิกฺขมาน วุฏาเปสฺสตีติ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี มาตาปตูหิป
สามิเกนป อนนฺุาต สิกฺขมาน วุฏาเปตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี

วินย. ภิกฺขุนีวภิ งฺโค - หนาที่ 238

มาตาปตูหิป สามิเกนป อนนฺุาต สิกฺขมาน วุฏาเปสฺสตีติ เนต
ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี มาตาปตูหิ
วา สามิเกน วา อนนฺุาต สิกฺขมาน วุฏาเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๓๓] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ มาตาปตโร นาม ชนกา
วุจฺจนฺติ ฯ สามิโก นาม เยน ปริคฺคหิตา โหติ ฯ อนนฺุาตาติ
อนาปุจฺฉา ฯ สิกฺขมานา นาม เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ
สิกฺขิตสิกฺขา ฯ วุฏาเปยฺยาติ อุปสมฺปาเทยฺย ฯ วุฏาเปสฺสามีติ
คณ วา อาจรินึ วา ปตฺต วา จีวร วา ปริเยสติ สีม วา
สมฺมนฺนติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ
กมฺมวาจาหิ ทุกฺกฏา กมฺมวาจาปริโยสาเน อุปชฺฌายาย อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส คณสฺส จ อาจรินิยา จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๓๔] อนาปตฺติ อชานนฺตี วุฏาเปติ อปโลเกตฺวา
วุฏาเปติ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
__________________
กุมารีภูตวคฺคสฺส เอกาทสมสิกฺขาปท
[๔๓๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขนุ ี
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สิกฺขมาน วุฏาเปสฺสามีติ เถเร ภิกฺขู สนฺนิปาเตตฺวา ปหูต ขาทนีย
โภชนีย ปสฺสิตฺวา น ตาวาห อยฺยา สิกฺขมาน วุฏาเปสฺสามีติ
เถเร ภิกฺขู อุยฺโยเชตฺวา เทวทตฺต โกกาลิก กฏโมรกติสฺสก ขณฺฑเทวิยา
ปุตฺต สมุทฺททตฺต สนฺนปิ าเตตฺวา สิกฺขมาน วุฏ าเปติ ๑ ฯ
ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม อยฺยา ถุลฺลนนฺทา ปาริวาสิกจฺฉนฺททาเนน สิกฺขมาน
วุฏาเปสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี
ปาริวาสิกจฺฉนฺททาเนน สิกฺขมาน วุฏาเปตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี
ปาริวาสิกจฺฉนฺททาเนน สิกฺขมาน วุฏาเปสฺสติ เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี ปาริวาสิกจฺฉนฺททาเนน
สิกฺขมาน วุฏาเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๓๖] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ปาริวาสิกจฺฉนฺททาเนนาติ
วุฏิตาย ปริสาย ฯ สิกฺขมานา นาม เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ
สิกฺขิตสิกฺขา ฯ วุฏาเปยฺยาติ อุปสมฺปาเทยฺย ฯ วุฏาเปสฺสามีติ
คณ วา อาจรินึ วา ปตฺต วา จีวร วา ปริเยสติ สีม วา
สมฺมนฺนติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ
กมฺมวาจาหิ ทุกฺกฏา กมฺมวาจาปริโยสาเน อุปชฺฌายาย อาปตฺติ
#๑ ม. ยุ. วุฏ าเปสิ ฯ สพฺพตฺถ เอวเมว ทิสฺสติ ฯ

วินย. ภิกฺขุนีวภิ งฺโค - หนาที่ 240

ปาจิตฺติยสฺส คณสฺส จ อาจรินิยา จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๓๗] อนาปตฺติ อวุฏิตาย ปริสาย วุฏาเปติ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
กุมารีภูตวคฺคสฺส ทฺวาทสมสิกฺขาปท
[๔๓๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
อนุวสฺส วุฏ าเปนฺติ ฯ อุปสฺสโย น สมฺมติ ฯ มนุสฺสา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย อนุวสฺส
วุฏาเปสฺสนฺติ อุปสฺสโย น สมฺมตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส
มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา
ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย อนุวสฺส วุฏ าเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อนุวสฺส วุฏาเปนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อนุวสฺส วุฏาเปสฺสนฺติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี
อนุวสฺส วุฏาเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๓๙] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อนุวสฺสนฺติ อนุสวจฺฉร ฯ
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วุฏาเปยฺยาติ อุปสมฺปาเทยฺย ฯ วุฏ าเปสฺสามีติ คณ วา อาจรินึ
วา ปตฺต วา จีวร วา ปริเยสติ สีม วา สมฺมนฺนติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ทุกฺกฏา
กมฺมวาจาปริโยสาเน อุปชฺฌายาย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส คณสฺส
จ อาจรินิยา จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๔๐] อนาปตฺติ เอกนฺตริก วุฏาเปติ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_______
กุมารีภูตวคฺคสฺส เตรสมสิกฺขาปท
[๔๔๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
เอก วสฺส ๑ เทฺว วุฏาเปนฺติ ฯ อุปสฺสโย ตเถว น สมฺมติ ฯ
มนุสฺสา ตเถว อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
ภิกฺขุนิโย เอก วสฺส เทฺว วุฏาเปสฺสนฺติ อุปสฺสโย ตเถว น
สมฺมตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย เอก
วสฺส เทฺว วุฏาเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย เอก
วสฺส เทฺว วุฏาเปนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา
#๑ ยุ. เอกวสฺส ฯ เอว สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ
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กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย เอก วสฺส เทฺว วุฏาเปสฺสนฺติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี
เอก วสฺส เทฺว วุฏาเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๔๒] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ เอก วสฺสนฺติ เอก สวจฺฉร ๑ ฯ
เทฺว วุฏาเปยฺยาติ เทฺว อุปสมฺปาเทยฺย ฯ เทฺว วุฏาเปสฺสามีติ
คณ วา อาจรินึ วา ปตฺต วา จีวร วา ปริเยสติ สีม วา
สมฺมนฺนติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ
กมฺมวาจาหิ ทุกฺกฏา กมฺมวาจาปริโยสาเน อุปชฺฌายาย อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส คณสฺส จ อาจรินิยา จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๔๓] อนาปตฺติ เอกนฺตริก เอก ๒ วุฏาเปติ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
กุมารีภูตวคฺโค อฏโม ฯ
______
ฉตฺตุปาหนวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปท
[๔๔๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขุนิโย ฉตฺตุปาหน ธาเรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
#๑ ยุ. เอกสวจฺฉร ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ น โหติ ฯ
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กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย ฉตฺตุปาหน ธาเรสฺสนฺติ เสยฺยถาป
คิหินิโย กามโภคินิโยติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส มนุสสฺ าน
อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ฉตฺตุปาหน ธาเรสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ฉตฺตุปาหน ธาเรนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย
ฉตฺตุปาหน ธาเรสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี ฉตฺตุปาหน ธาเรยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขุนีน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๔๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา ภิกฺขุนี คิลานา
โหติ ตสฺสา วินา ฉตฺตุปาหน น ผาสุ โหติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลานาย ภิกฺขุนิยา
ฉตฺตุปาหน ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี อคิลานา ฉตฺตุปาหน ธาเรยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๔๖] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อคิลานา นาม ยสฺสา
วินา ฉตฺตุปาหน ผาสุ โหติ ฯ คิลานา นาม ยสฺสา วินา
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ฉตฺตุปาหน น ผาสุ โหติ ฯ ฉตฺต นาม ตีณิ ฉตฺตานิ เสตจฺฉตฺต
กิลฺชจฺฉตฺต ปณฺณจฺฉตฺต มณฺฑลพนฺธ [๑] ฯ ธาเรยฺยาติ สกึป
ธาเรติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๔๗] อคิลานา อคิลานสฺา ฉตฺตุปาหน ธาเรติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อคิลานา เวมติกา ฉตฺตุปาหน ธาเรติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อคิลานา คิลานสฺา ฉตฺตุปาหน ธาเรติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ฉตฺต ธาเรติ น อุปาหน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อุปาหน ธาเรติ น ฉตฺต อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ คิลานา
อคิลานสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ คิลานา เวมติกา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ คิลานา คิลานสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๔๔๘] อนาปตฺติ คิลานาย อาราเม อารามุปจาเร ธาเรติ
อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
______
ฉตฺตุปาหนวคฺคสฺส ทุติยสิกฺขาปท
[๔๔๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขุนิโย ยาเนน ยายนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย ยาเนน ยายิสฺสนฺติ เสยฺยถาป
คิหินิโย กามโภคินิโยติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส มนุสสฺ าน
อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
#๑ ม. ยุ. สลากพนฺธ ฯ
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อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ยาเนน ยายิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ยาเนน ยายนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย
ยาเนน ยายิสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกขฺ าปท อุทฺทิสนฺตุ
ยา ปน ภิกขฺ ุนี ยาเนน ยาเยยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท
ภควตา ภิกฺขุนีน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๕๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา ภิกฺขุนี คิลานา
โหติ น สกฺโกติ ปทสา คนฺตุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลานาย ภิกฺขุนยิ า ยาน ฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว ภิกฺขุนโิ ย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี
อคิลานา ยาเนน ยาเยยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๕๑] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อคิลานา นาม สกฺโกติ
ปทสา คนฺตุ ฯ คิลานา นาม น สกฺโกติ ปทสา คนฺตุ ฯ ยาน
นาม วยฺห รโถ สกฏ สนฺทมานิกา สิวิกา ปาฏงฺกี ฯ ยาเยยฺยาติ
สกึป ยายติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๕๒] อคิลานา อคิลานสฺา ยาเนน ยายติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อคิลานา เวมติกา ยาเนน ยายติ อาปตฺติ
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ปาจิตฺติยสฺส ฯ อคิลานา คิลานสฺา ยาเนน ยายติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ คิลานา อคิลานสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
คิลานา เวมติกา อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ฯ คิลานา คิลานสฺา
อนาปตฺติ ฯ
[๔๕๓] อนาปตฺติ คิลานาย อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
______
ฉตฺตุปาหนวคฺคสฺส ตติยสิกฺขาปท
[๔๕๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรา
ภิกฺขุนี อฺตริสฺสา อิตฺถิยา กุลุปก า โหติ ฯ อถโข สา อิตฺถี
ต ภิกฺขุนึ เอตทโวจ หนฺทยฺเย อิม สงฺฆาณึ อมุกาย นาม
อิตฺถิยา เทหีติ ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี สจาห ปตฺเตน อาทาย
คจฺฉามิ วิสสฺ โร เม ภวิสฺสตีติ ปฏิมฺุจิตฺวา อคมาสิ ฯ ตสฺสา
รถิยาย สุตตฺ เก ฉินฺเน วิปฺปกิริยึสุ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย สงฺฆาณึ ธาเรสฺสนฺติ
เสยฺยถาป คิหินิโย กามโภคินิโยติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส
มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ภิกฺขุนี สงฺฆาณึ ธาเรสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
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ภิกฺขุนี สงฺฆาณึ ธาเรตีติ ๑ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา
กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนี สงฺฆาณึ ธาเรสฺสติ เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี สงฺฆาณึ ธาเรยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๕๕] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ สงฺฆาณิ นาม ยา กาจิ
กฏปคา ฯ ธาเรยฺยาติ สกึป ธาเรติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๕๖] อนาปตฺติ อาพาธปฺปจฺจยา กฏิสุตฺตก ธาเรติ
อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_______
ฉตฺตุปาหนวคฺคสฺส จตุตฺถสิกฺขาปท
[๔๕๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขุนิโย อิตฺถาลงฺการ ธาเรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย อิตฺถาลงฺการ ธาเรสฺสนฺติ
เสยฺยถาป คิหินิโย กามโภคินิโยติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส
มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
#๑ ม. ยุ. ธาเรสีติ ฯ
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หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย อิตฺถาลงฺการ ธาเรสฺสนฺตีติ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย อิตฺถาลงฺการ ธาเรนฺตีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย อิตฺถาลงฺการ ธาเรสฺสนฺติ ๑ เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี อิตฺถาลงฺการ ธาเรยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๕๘] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อิตฺถาลงฺกาโร นาม สีสุปโค
คีวุปโค หตฺถุปโค ปาทุปโค กฏปโค ฯ ธาเรยฺยาติ สกึป ธาเรติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๕๙] อนาปตฺติ อาพาธปฺปจฺจยา อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_______
ฉตฺตุปาหนวคฺคสฺส ปฺจมสิกฺขาปท
[๔๖๐] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขุนิโย คนฺธวณฺณเกน นหายนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย คนฺธวณฺณเกน นหายิสฺสนฺติ
เสยฺยถาป คิหินิโย กามโภคินิโยติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส
#๑ ยุ. ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ
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มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย คนฺธวณฺณเกน นหายิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย คนฺธวณฺณเกน นหายนฺตีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย คนฺธวณฺณเกน นหายิสฺสนฺติ เนต ภิกขฺ เว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี คนฺธวณฺณเกน
นหาเยยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๖๑] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ คนฺโธ นาม โย โกจิ
คนฺโธ ฯ วณฺณก นาม ยงฺกิฺจิ วณฺณก ฯ นหาเยยฺยาติ นหายติ
ปโยเค ทุกฺกฏ นหานปริโยสาเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๖๒] อนาปตฺติ อาพาธปฺปจฺจยา อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
ฉตฺตุปาหนวคฺคสฺส ฉฏสิกฺขาปท
[๔๖๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขุนิโย วาสิตเกน ปฺาเกน นหายนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ
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ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกขฺ ุนิโย วาสิตเกน ปฺาเกน
นหายิสฺสนฺติ เสยฺยถาป คิหินิโย กามโภคินิโยติ ฯ อสฺโสสุ โข
ภิกฺขุนิโย เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ
ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย วาสิตเกน ปฺาเกน
นหายิสฺสนฺตีติ ฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย
วาสิตเกน ปฺาเกน นหายนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย วาสิตเกน
ปฺาเกน นหายิสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกขฺ าปท อุทฺทิสนฺตุ
ยา ปน ภิกฺขุนี วาสิตเกน ปฺาเกน นหาเยยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๖๔] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ วาสิตก นาม ยงฺกิฺจิ
คนฺธวาสิตก ๑ ฯ ปฺาก นาม ติลปฏ วุจฺจติ ฯ นหาเยยฺยาติ นหายติ
ปโยเค ทุกฺกฏ นหานปริโยสาเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๖๕] อนาปตฺติ อาพาธปฺปจฺจยา ปกติปฺาเกน นหายติ
อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
ฉตฺตุปาหนวคฺคสฺส สตฺตมสิกฺขาปท
[๔๖๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
#๑ ยุ. วาสิตก ฯ
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อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย ภิกฺขุนิยา
อุมฺมทฺทาเปนฺติป ปริมทฺทาเปนฺติป ฯ มนุสฺสา วิหารจาริก
อาหิณฺฑนฺตา ปสฺสิตฺวา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
ภิกฺขุนิโย ภิกฺขุนิยา อุมมฺ ทฺทาเปสฺสนฺติป ปริมทฺทาเปสฺสนฺติป เสยฺยถาป
คิหินิโย กามโภคินิโยติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส มนุสสฺ าน
อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนโิ ย
ภิกฺขุนิยา อุมฺมทฺทาเปสฺสนฺติป ปริมทฺทาเปสฺสนฺติปติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย ภิกฺขุนิยา อุมฺมทฺทาเปนฺติป ปริมทฺทาเปนฺติปติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
ภิกฺขุนิยา อุมฺมทฺทาเปสฺสนฺติป ปริมทฺทาเปสฺสนฺติป เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี ภิกฺขุนิยา อุมฺมทฺทาเปยฺย
วา ปริมทฺทาเปยฺย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๖๗] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย อิมสฺมึ
อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ภิกฺขุนิยาติ อฺาย ภิกฺขุนิยา ฯ
อุมฺมทฺทาเปยฺย วาติ อุมฺมทฺทาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ปริมทฺทาเปยฺย วาติ สมฺพาหาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๖๘] อนาปตฺติ คิลานาย อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
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ฉตฺตุปาหนวคฺคสฺส อฏม-นวม-ทสมสิกฺขาปทานิ
[๔๖๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
สิกฺขมานาย อุมฺมทฺทาเปนฺติป ปริมทฺทาเปนฺติป ฯเปฯ สามเณริยา
อุมฺมทฺทาเปนฺติป ปริมทฺทาเปนฺติป ฯเปฯ คิหินยิ า อุมฺมทฺทาเปนฺติป
ปริมทฺทาเปนฺติป ฯ มนุสฺสา วิหารจาริก อาหิณฺฑนฺตา ปสฺสิตฺวา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย คิหนิ ิยา
อุมฺมทฺทาเปสฺสนฺติป ปริมทฺทาเปสฺสนฺติป เสยฺยถาป คิหินิโย
กามโภคินิโยติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขนุ ิโย เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย คิหนิ ิยา
อุมฺมทฺทาเปสฺสนฺติป ปริมทฺทาเปสฺสนฺติปติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย คิหินิยา อุมฺมทฺทาเปนฺติป ปริมทฺทาเปนฺติปติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
คิหินิยา อุมฺมทฺทาเปสฺสนฺติป ปริมทฺทาเปสฺสนฺติป เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี คิหินิยา อุมฺมทฺทาเปยฺย
วา ปริมทฺทาเปยฺย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๗๐] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนตี ิ ฯเปฯ อย
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อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ สิกฺขมานา นาม เทฺว วสฺสานิ
ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขา ฯ สามเณรี นาม ทสสิกฺขาปทิกา ฯ
คิหินี นาม อาคารินี ๑ วุจฺจติ ฯ อุมฺมทฺทาเปยฺย วาติ อุมฺมทฺทาเปติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปริมทฺทาเปยฺย วาติ สมฺพาหาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๗๑] อนาปตฺติ อาพาธปฺปจฺจยา อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
_______
ฉตฺตุปาหนวคฺคสฺส เอกาทสมสิกฺขาปท
[๔๗๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
ภิกฺขุสฺส ปุรโต อนาปุจฺฉา อาสเน นิสีทนฺติ ฯ ภิกฺขู อุชฌ
ฺ ายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย ภิกฺขุสสฺ ปุรโต
อนาปุจฺฉา อาสเน นิสีทิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
ภิกฺขุสฺส ปุรโต อนาปุจฺฉา อาสเน นิสีทนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย ภิกฺขุสฺส
ปุรโต อนาปุจฺฉา อาสเน นิสีทนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกขฺ ุนี ภิกฺขุสสฺ ปุรโต อนาปุจฺฉา อาสเน
นิสีเทยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อคารินี ฯ
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[๔๗๓] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ ภิกฺขุสฺส ปุรโตติ
อุปสมฺปนฺนสฺส ปุรโต ฯ อนาปุจฺฉาติ อนปโลเกตฺวา ฯ อาสเน
นิสีเทยฺยาติ อนฺตมโส ฉมายมฺป ๑ นิสีทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๗๔] อนาปุจฺฉิเต อนาปุจฺฉิตสฺา อาสเน นิสีทติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนาปุจฺฉิเต เวมติกา อาสเน นิสีทติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนาปุจฺฉิเต อาปุจฺฉิตสฺา อาสเน นิสีทติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อาปุจฺฉิเต อนาปุจฺฉิตสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อาปุจฺฉิเต เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อาปุจฺฉิเต อาปุจฺฉิตสฺา
อนาปตฺติ ฯ
[๔๗๕] อนาปตฺติ อาปุจฺฉา อาสเน นิสีทติ คิลานาย อาปทาสุ
อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
________
ฉตฺตุปาหนวคฺคสฺส ทฺวาทสมสิกขฺ าปท
[๔๗๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย
อโนกาสกต ภิกฺขุ ปฺห ปุจฺฉนฺติ ฯ ภิกฺขู อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย อโนกาสกต ภิกฺขุ ปฺห
ปุจฺฉิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อโนกาสกต ภิกฺขุ
#๑ ม. ยุ. ฉมายป ฯ
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ปฺห ปุจฺฉนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ
หิ นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อโนกาสกต ภิกฺขุ ปฺห ปุจฺฉิสฺสนฺติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี
อโนกาสกต ภิกฺขุ ปฺห ปุจฺเฉยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๗๗] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อโนกาสกตนฺติ อนาปุจฺฉา ฯ
ภิกฺขุนฺติ อุปสมฺปนฺน ฯ ปฺห ปุจฺเฉยฺยาติ สุตฺตนฺเต โอกาส
การาเปตฺวา วินย วา อภิธมฺม วา ปุจฉฺ ติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
วินเย โอกาส การาเปตฺวา สุตฺตนฺต วา อภิธมฺม วา ปุจฺฉติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อภิธมฺเม โอกาส การาเปตฺวา สุตฺตนฺต
วา วินย วา ปุจฺฉติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๗๘] อนาปุจฺฉิเต อนาปุจฺฉิตสฺา ปฺห ปุจฺฉติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนาปุจฺฉิเต เวมติกา ปฺห ปุจฺฉติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนาปุจฺฉิเต อาปุจฺฉิตสฺา ปฺห ปุจฺฉติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อาปุจฺฉิเต อนาปุจฺฉิตสฺา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อาปุจฺฉิเต เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อาปุจฺฉิเต
อาปุจฺฉิตสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๔๗๙] อนาปตฺติ โอกาส การาเปตฺวา ปุจฺฉติ อโนทิสสฺ
โอกาส การาเปตฺวา ยตฺถ กตฺถจิ ปุจฉฺ ติ อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
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ฉตฺตุปาหนวคฺคสฺส เตรสมสิกฺขาปท
[๔๘๐] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรา
ภิกฺขุนี อสงฺกจฺฉิกา คาม ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ ตสฺสา รถิยาย
วาตมณฺฑลิกา สงฺฆาฏิโย อุกฺขิปสุ ฯ มนุสฺสา อุกฺกุฏึ อกสุ
สุนฺทโร อยฺยาย ถนุทโรติ ๑ ฯ สา ภิกฺขุนี มนุสฺเสหิ อุปฺผณฺฑิยมานา
มงฺกุ อโหสิ ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี อุปสฺสย คนฺตฺวา ภิกฺขุนีน
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา
อุชฺฌายนฺติ ขยนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกขฺ ุนี อสงฺกจฺฉิกา
คาม ปวิสิสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขุนี อสงฺกจฺฉิกา
คาม ปวิสตีติ ๒ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา กถ หิ
นาม ภิกฺขเว ภิกฺขุนี อสงฺกจฺฉิกา คาม ปวิสิสฺสติ เนต ภิกขฺ เว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี อสงฺกจฺฉิกา คาม
ปวิเสยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๘๑] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อสงฺกจฺฉิกาติ วินา สงฺกจฺฉิก ฯ
#๑ ยุ. สุนฺทรา อยฺยาย ตนุตโรติ ฯ ม. สุนฺทรา อยฺยาย ถนุตโรติ ฯ ๒ ม. ยุ.
#ปาวิสีติ ฯ
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สงฺกจฺฉิก นาม อธกฺขก อุพฺภนาภิ ตสฺส ปฏิจฺฉาทนตฺถาย ฯ
คาม ปวิเสยฺยาติ ปริกฺขติ ฺตสฺส คามสฺส ปริกฺเขป อติกฺกมนฺติยา ๑
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อปริกฺขิตฺตสฺส คามสฺส อุปจาร
โอกฺกมนฺติยา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๘๒] อนาปตฺติ อจฺฉินฺนจีวริกาย นฏจีวริกาย คิลานาย
อสติยา อชานนฺติยา [๒] อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
ฉตฺตุปาหนวคฺโค ๓ นวโม ฯ
[๔๘๓] อุทฺทิฏา โข อยฺยาโย ฉสฏิสตา ปาจิตฺติยา ธมฺมา ฯ
ตตฺถยฺยาโย ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ฯ ทุติยมฺป ปุจฺฉามิ
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ฯ ตติยมฺป ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ฯ
ปริสุทฺเธตฺถยฺยาโย ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
ปาจิตฺติยา นิฏิตา ๔ ฯ
________________
#๑ ม. ยุ. อติกฺกาเมนฺติยา ฯ ๒ ม. ยุ. อาปทาสุ ฯ ๓ ฉตฺตวคฺโคติป ปาโ ฯ
#๔ ม. ยุ. ขุททฺ ก นิฏิต ฯ
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ปาฏิเทสนียกณฺฑ
อิเม โข ปนยฺยาโย อฏ ปาฏิเทสนียา ธมฺมา อุทฺเทส
อาคจฺฉนฺติ ฯ
[๔๘๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขุนิโย สปฺป วิฺาเปตฺวา ภฺุชนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย สปฺป วิฺาเปตฺวา
ภฺุชิสฺสนฺติ กสฺส สมฺปนฺน น มนาป กสฺส สาทุ น รุจฺจตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย
สปฺป วิฺาเปตฺวา ภฺุชิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย สปฺป วิฺาเปตฺวา ภฺุชนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย
สปฺป วิฺาเปตฺวา ภฺุชิสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี สปฺป วิฺาเปตฺวา
ภฺุเชยฺย ปฏิเทเสตพฺพ ตาย ภิกฺขุนิยา คารยฺห อยฺเย ธมฺม
อาปชฺชึ อสปฺปาย ปาฏิเทสนีย ต ปฏิเทเสมีติ ฯ เอวฺจิท
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ภควตา ภิกฺขุนีน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๘๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ุนิโย คิลานา โหนฺติ ฯ
คิลานปุจฺฉิกา ภิกฺขุนิโย คิลานา ภิกฺขุนิโย เอตทโวจุ กจฺจิ
อยฺเย ขมนีย กจฺจิ ยาปนียนฺติ ฯ ปุพฺเพ มย อยฺเย สปฺป
วิฺาเปตฺวา ภฺุชาม เตน โน ผาสุ โหตุ อิทานิ ปน ภควตา
ปฏิกฺขิตฺตนฺติ กุกฺกุจฺจายนฺตา น วิฺาเปม เตน โน น ผาสุ
โหตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
คิลานาย ภิกฺขุนิยา สปฺป วิฺาเปตฺวา ภฺุชิตุ ฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี
อคิลานา สปฺป วิฺาเปตฺวา ภฺุเชยฺย ปฏิเทเสตพฺพ ตาย
ภิกฺขุนิยา คารยฺห อยฺเย ธมฺม อาปชฺชึ อสปฺปาย ปาฏิเทสนีย
ต ปฏิเทเสมีติ ฯ
[๔๘๖] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อคิลานา นาม ยสฺสา
วินา สปฺปนา ผาสุ โหติ ฯ คิลานา นาม ยสฺสา วินา สปฺปน า
น ผาสุ โหติ ฯ สปฺป นาม โคสปฺป วา อชิกาสปฺป วา
มหิสสปฺป ๑ วา เยส มส กปฺปติ เตส สปฺป ฯ อคิลานา
อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน
ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อชฺโฌหาเร
#๑ ยุ. มาหิส วา สปฺป ฯ ม. มาหึสา วา สปฺป ฯ
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อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ
[๔๘๗] อคิลานา อคิลานสฺา สปฺป วิฺาเปตฺวา ภฺุชติ
อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ อคิลานา เวมติกา สปฺป วิฺาเปตฺวา
ภฺุชติ อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ อคิลานา คิลานสฺา สปฺป
วิฺาเปตฺวา ภฺุชติ อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ คิลานา
อคิลานสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ คิลานา เวมติกา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ คิลานา คิลานสฺา อนาปตฺติ ฯ
[๔๘๘] อนาปตฺติ คิลานาย คิลานา หุตฺวา วิฺาเปตฺวา
อคิลานา ภฺุชติ คิลานาย เสสก ภฺุชติ าตกาน
ปวาริตาน อฺสฺสตฺถาย อตฺตโน ธเนน อุมฺมตฺติกาย
อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
[๔๘๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขุนิโย เตล วิฺาเปตฺวา ภฺุชนฺติ ฯ สงฺเขโป ฯ มธธ
วิฺาเปตฺวา ภฺุชนฺติ ฯ ผาณิต วิฺาเปตฺวา ภฺุชนฺติ ฯ มจฺฉ
วิฺาเปตฺวา ภฺุชนฺติ ฯ มส วิฺาเปตฺวา ภฺุชนฺติ ฯ ขีร
วิฺาเปตฺวา ภฺุชนฺติ ๑ ฯ ทธึ วิฺาเปตฺวา ภฺุชนฺติ ฯ มนุสฺสา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย ทธึ
วิฺาเปตฺวา ภฺุชิสฺสนฺติ กสฺส สมฺปนฺน น มนาป กสฺส
#๑ ปวนฺตีติ ปาเน ภวิตพฺพ ฯ
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สาทุ น รุจฺจตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส มนุสฺสาน
อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ทธึ วิฺาเปตฺวา ภฺุชิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ
กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ทธึ วิฺาเปตฺวา ภฺุชนฺตีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ทธึ วิฺาเปตฺวา ภฺุชิสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี ทธึ วิฺาเปตฺวา
ภฺุเชยฺย ปฏิเทเสตพฺพ ตาย ภิกฺขุนิยา คารยฺห อยฺเย ธมฺม
อาปชฺชึ อสปฺปาย ปาฏิเทสนีย ต ปฏิเทเสมีติ ฯ เอวฺจิท
ภควตา ภิกฺขุนีน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๙๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย คิลานา โหนฺติ ฯ
คิลานปุจฺฉิกา ภิกฺขุนิโย คิลานา ภิกฺขุนิโย เอตทโวจุ กจฺจิ อยฺเย
ขมนีย กจฺจิ ยาปนียนฺติ ฯ ปุพฺเพ มย อยฺเย ทธึ วิฺาเปตฺวา
ภฺุชาม ๑ เตน โน ผาสุ โหติ อิทานิ ปน ภควตา ปฏิกฺขิตฺตนฺติ
กุกฺกุจฺจายนฺตา น วิฺาเปม เตน โน น ผาสุ โหตีติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลานาย
ภิกฺขุนิยา ทธึ วิฺาเปตฺวา ภฺุชิตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ ยา ปน ภิกฺขุนี อคิลานา
#๑ ม. ภฺุชิมฺห ฯ
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ทธึ วิฺาเปตฺวา ภฺุเชยฺย ปฏิเทเสตพฺพ ตาย ภิกฺขุนิยา คารยฺห
อยฺเย ธมฺม อาปชฺชึ อสปฺปาย ปาฏิเทสนีย ต ปฏิเทเสมีติ ฯ
[๔๙๑] ยา ปนาติ ยา ยาทิสา ฯเปฯ ภิกฺขุนีติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ภิกฺขุนีติ ฯ อคิลานา นาม ยสฺสา วินา
ทธินา ผาสุ โหติ ฯ คิลานา นาม ยสฺสา วินา ทธินา น ผาสุ
โหติ ฯ เตล นาม ติลเตล สาสปเตล มธุกเตล เอรณฺฑเตล ๑
วสาเตล ฯ มธุ นาม มกฺขิกามธุ ฯ ผาณิต นาม อุจฺฉุมฺหา
นิพฺพตฺต ฯ มจฺโฉ นาม โอทโก วุจฺจติ ฯ มส นาม เยส มส กปฺปติ
เตส มส ฯ ขีร นาม โคขีร วา อชิกาขีร วา มหิสขีร วา ๒ เยส
มส กปฺปติ เตส ขีร ฯ ทธิ นาม เตสฺเว ทธิ ฯ อคิลานา
อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน
ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร
อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ
[๔๙๒] อคิลานา อคิลานสฺา ทธึ วิฺาเปตฺวา ภฺุชติ
อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ อคิลานา เวมติกา ทธึ วิฺาเปตฺวา
ภฺุชติ อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ อคิลานา คิลานสฺา ทธึ
วิฺาเปตฺวา ภฺุชติ อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ คิลานา
อคิลานสฺา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ คิลานา เวมติกา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ คิลานา คิลานสฺา อนาปตฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. เอรณฺฑกเตล ฯ ๒ ยุ. มาหิส วา ขีร ฯ ม. มาหึส วา ขีร ฯ
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[๔๙๓] อนาปตฺติ คิลานาย คิลานา หุตฺวา วิฺาเปตฺวา
อคิลานา ภฺุชติ คิลานาย เสสก ภฺุชติ าตกาน ปวาริตาน
อฺสฺสตฺถาย อตฺตโน ธเนน อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
[๔๙๔] อุทฺทิฏา โข อยฺยาโย อฏ ปาฏิเทสนียา ธมฺมา ฯ
ตตฺถยฺยาโย ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ฯ ทุติยมฺป ปุจฺฉามิ
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ฯ ตติยมฺป ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ฯ
ปริสุทฺเธตฺถยฺยาโย ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
ปาฏิเทสนียา นิฏิตา ๑ ฯ
_____________
#๑ ม. ยุ. ปาฏิเทสนีย นิฏ ิต ฯ
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เสขิยกณฺฑ
อิเม โข ปนยฺยาโย เสขิยา ธมฺมา อุทฺเทส อาคจฺฉนฺติ ฯ
[๔๙๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย
ปุรโตป ปจฺฉโตป โอลมฺพนฺตา ๑ นิวาเสนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย ปุรโตป ปจฺฉโตป
โอลมฺพนฺตา นิวาเสสฺสนฺติ เสยฺยถาป คิหินิโย กามโภคินิโยติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขุนิโย เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย
ปุรโตป ปจฺฉโตป โอลมฺพนฺตา นิวาเสสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ
กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ปุรโตป ปจฺฉโตป โอลมฺพนฺตา
นิวาเสนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ปุรโตป ปจฺฉโตป โอลมฺพนฺตา
นิวาเสสฺสนฺติ เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุททฺ ิสนฺตุ
ปริมณฺฑล นิวาเสสฺสามีติ สิกฺขา กรณียาติ ฯ
[๔๙๖] ปริมณฺฑล นิวาเสตพฺพ นาภิมณฺฑล ชานุมณฺฑล
ปฏิจฺฉาเทนฺติยา ฯ ยา อนาทริย ปฏิจฺจ ปุรโต วา ปจฺฉโต วา
#๑ ม. ยุ. โอลมฺเพนฺตา ฯ สพฺพตฺถ เอวเมว ทิสฺสติ ฯ
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โอลมฺพนฺตา นิวาเสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๙๗] อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺติยา คิลานาย
อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ สงฺเขโป ฯ
[๔๙๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขุนิโย อุทเก อุจฺจารมฺป ปสฺสาวมฺป เขฬมฺป กโรนฺติ ฯ มนุสฺสา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย อุทเก
อุจฺจารมฺป ปสฺสาวมฺป เขฬมฺป กริสฺสนฺติ เสยฺยถาป คิหินิโย
กามโภคินิโยติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขนุ ิโย เตส มนุสฺสาน
อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขุนิโย อุทเก อุจฺจารมฺป ปสฺสาวมฺป เขฬมฺป กริสฺสนฺตีติ ฯ
อถโข ตา ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา ฯเปฯ ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ
กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย อุทเก อุจฺจารมฺป ปสฺสาวมฺป
เขฬมฺป กโรนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ
หิ นาม ภิกขฺ เว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย อุทเก อุจฺจารมฺป ปสฺสาวมฺป
เขฬมฺป กริสสฺ นฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิโย อิม สิกขฺ าปท อุทฺทิสนฺตุ
น อุทเก อุจฺจาร วา ปสฺสาว วา เขฬ วา กริสฺสามีติ สิกฺขา
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กรณียาติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขุนีน สิกฺขาปท ปฺตฺต
โหติ ฯ
[๔๙๙] เตน โข ปน สมเยน คิลานา ภิกฺขุนิโย อุทเก
อุจฺจารมฺป ปสฺสาวมฺป เขฬมฺป กาตุ กุกฺกุจฺจายนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลานาย ภิกฺขุนิยา อุทเก
อุจฺจารมฺป ปสฺสาวมฺป เขฬมฺป กาตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิโย อิม สิกฺขาปท อุทฺทิสนฺตุ น อุทเก อคิลานา อุจฺจาร
วา ปสฺสาว วา เขฬ วา กริสฺสามีติ สิกฺขา กรณียาติ ฯ
[๕๐๐] น อุทเก อคิลานาย อุจฺจาโร วา ปสฺสาโว วา เขโฬ
วา กาตพฺโพ ยา อนาทริย ปฏิจฺจ อุทเก อคิลานา อุจฺจาร
วา ปสฺสาว วา เขฬ วา กโรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๕๐๑] อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺติยา คิลานาย
ถเล กโต อุทก โอตฺถรติ อาปทาสุ อุมฺมตฺติกาย ขิตฺตจิตฺตาย
เวทนฏฏาย อาทิกมฺมิกายาติ ฯ
[๕๐๒] อุทฺทิฏา โข อยฺยาโย เสขิยา ธมฺมา ฯ ตตฺถยฺยาโย
ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ฯ ทุติยมฺป ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ
ปริสุทฺธา ฯ ตติยมฺป ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ฯ
ปริสุทฺเธตฺถยฺยาโย ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
เสขิยา นิฏิตา ฯ
________________
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[๕๐๓] อิเม โข ปนยฺยาโย สตฺต อธิกรณสมถา ธมฺมา
อุทฺเทส อาคจฺฉนฺติ ฯ อุปฺปนฺนุปฺปนฺนาน อธิกรณาน สมถาย
วูปสมาย สมฺมุขาวินโย ทาตพฺโพ สติวินโย ทาตพฺโพ อมูฬฺหวินโย
ทาตพฺโพ ปฏิฺาตกรณ ๑ เยภุยฺยสิกา ตสฺสปาปยสิกา ๒
ติณวตฺถารโกติ ฯ อุทฺทฏิ า โข อยฺยาโย สตฺต อธิกรณสมถา ธมฺมา ฯ
ตตฺถยฺยาโย ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ฯ ทุติยมฺป ปุจฺฉามิ
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ฯ ตติยมฺป ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ฯ
ปริสุทฺเธตฺถยฺยาโย ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
อธิกรณสมถา นิฏิตา ฯ
_________________
[๕๐๔] อุทฺทิฏ โข อยฺยาโย นิทาน อุทฺทิฏ า อฏ
ปาราชิกา ธมฺมา อุทฺทิฏ า สตฺตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา อุทฺทิฏา
ตึส นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา ธมฺมา อุทฺทิฏา ฉสฏิสตา ปาจิตฺติยา
ธมฺมา อุทฺทฏิ า อฏ ปาฏิเทสนียา ธมฺมา อุทฺทิฏา เสขิยา
ธมฺมา อุทฺทิฏา สตฺต อธิกรณสมถา ธมฺมา ฯ เอตฺตกนฺตสฺส
ภควโต สุตตฺ าคต สุตฺตปริยาปนฺน อนฺวฑฺฒมาส อุทฺเทส อาคจฺฉติ ฯ
ตตฺถ สพฺพาเหว สมคฺคาหิ สมฺโมทมานาหิ อวิวทมานาหิ
สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
ภิกขฺ ุนีวิภงฺโค นิฏิโต ๓ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปฏิฺาย กาเรตพฺพ ฯ ๒ ม. ยุ. ตสฺสปาปยฺยสิกา ฯ ๓ ม. ยุ.
#ภิกฺขุนีวิภงฺค นิฏิต ฯ

