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วินยปฏเก จุลฺลวคฺคสฺส
ทุติโย ภาโค
_________
ขุทฺทกวตฺถุกฺขนฺธก
[๑] เตน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู นหายมานา
รุกฺเข กาย อุคฺฆเสนฺติ อูรุมฺป พาหุมฺป ๑ อุรมฺป ปฏิมฺป ฯ
มนุสฺสา ปสฺสิตฺวา ๒ อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
สมณา สกฺยปุตฺติยา นหายมานา รุกเฺ ข กาย อุคฺฆเสสฺสนฺติ อูรุมฺป
พาหุมฺป อุรมฺป ปฏิมฺป เสยฺยถาป มลฺลมุฏิกา คามปูฏวาติ ๓ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯเปฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ
สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู นหายมานา รุกฺเข กาย อุคฺฆเสนฺติ อูรุมฺป พาหุมฺป อุรมฺป
ปฏิมฺปติ ฯ สจฺจ ภควาติ ๔ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก ๕
#๑ ยุ. พาหมฺป ฯ ๒ ม. ยุ. รา. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. คามโมทฺทวาติ ฯ
#ยุ. คามโปทฺทวาติ ฯ ๔ ยุ. อิติ น ทิสฺสติ ฯ ๕ ยุ. อนนุจฺฉวิย ฯ
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ภิกฺขเว เตส โมฆปุริสาน อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป อสฺสามณก
อกปฺปย อกรณีย กถ หิ นาม เต ภิกขฺ เว โมฆปุรสิ า นหายมานา
รุกฺเข กาย อุคฺฆเสสฺสนฺติ อูรุมฺป พาหุมฺป อุรมฺป ปฏิมฺป เนต
ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ
กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว นหายมาเนน [๑] รุกฺเข กาโย
อุคฺฆเสตพฺโพ โย อุคฺฆเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู นหายมานา
ถมฺเภ กาย อุคฺฆเสนฺติ อูรุมฺป พาหุมฺป อุรมฺป ปฏิมฺป ฯ
มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา
สกฺยปุตฺติยา นหายมานา ถมฺเภ กาย อุคฺฆเสสฺสนฺติ อูรุมฺป พาหุมฺป
อุรมฺป ปฏิมฺป เสยฺยถาป มลฺลมุฏิกา คามปูฏวาติ ฯ อสฺโสสุ
โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน
ฯเปฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฯเปฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว นหายมาเนน [๑] ถมฺเภ
กาโย อุคฺฆเสตพฺโพ โย อุคฺฆเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๓] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู นหายมานา
กุฑฺเฑ กาย อุคฺฆเสนฺติ อูรุมฺป พาหุมฺป อุรมฺป ปฏิมฺป ฯ
มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา
#๑ ม. ยุ. ภิกขฺ ุนา ฯ
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สกฺยปุตฺติยา นหายมานา กุฑฺเฑ กาย อุคฺฆเสสฺสนฺติ อูรุมฺป พาหุมฺป
อุรมฺป ปฏิมฺป เสยฺยถาป มลฺลมุฏิกา คามปูฏวาติ ฯเปฯ น
ภิกฺขเว นหายมาเนน กุฑฺเฑ กาโย อุคฺฆเสตพฺโพ โย อุคฺฆเสยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๔] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู นหายมานา ๑
อฏาเน นหายนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส
มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯเปฯ อถโข
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ฯเปฯ สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว นหายมาเนน ๑ อฏาเน นหายิตพฺพ โย
นหาเยยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู คนฺธพฺพหตฺถเกน
นหายนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ
เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกขฺ ู เตส มนุสสฺ าน
อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯเปฯ อถโข เต ภิกฺขู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว คนฺธพฺพหตฺถเกน
นหายิตพฺพ โย นหาเยยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๖] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู กุรวุ ินฺทกสุตฺติยา
นหายนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
ฯเปฯ น ภิกฺขเว กุรุวินทฺ กสุตฺติยา นหายิตพฺพ โย นหาเยยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๗] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู วิคฺคยฺห ปริกมฺม
การาเปนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ
เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
ฯเปฯ น ภิกฺขเว วิคฺคยฺห ปริกมฺม การาเปตพฺพ โย การาเปยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๘] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู มลฺลเกน
นหายนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ
เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกขฺ เว มลฺลเกน นหายิตพฺพ
โย นหาเยยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน กจฺฉโุ รคาพาโธ
โหติ ฯ ตสฺส วินา มลฺลกา น ผาสุ โหติ ๑ ฯเปฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลานสฺส
อกตมลฺลกนฺติ ฯ
[๑๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ชราทุพฺพโล
นหายมาโน น สกฺโกติ อตฺตโน กาย อุปฆเสตุ ๒ ฯเปฯ ภควโต
#๑ ม. น ตสฺส วินา มลฺลเกน ผาสุ โหติ ฯ ๒ ม. ยุ. อุคฺฆเสตุ ฯ
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เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุกฺกาสิกนฺติ ฯ
[๑๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ปฏิปริกมฺม
กาตุ กุกกฺ ุจฺจายติ ๑ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ปุถุปาณิกนฺติ ฯ
[๑๒] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู วลฺลิก ธาเรนฺติ ฯ
ฯเปฯ ปามงฺค ธาเรนฺติ ฯ กณฺสุตฺตก ธาเรนฺติ ฯ กฏิสุตฺตก
ธาเรนฺติ ฯ โอวฏฏิก ธาเรนฺติ ฯ กายุร ธาเรนฺติ ฯ หตฺถาภรณ
ธาเรนฺติ ฯ องฺคุลิมุทฺทิก ธาเรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯ อสฺโสสุ โข
ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯเปฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ
กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู วลฺลกิ  ธาเรนฺติ ฯ ปามงฺค ธาเรนฺติ ฯ
กณฺสุตฺตก ธาเรนฺติ ฯ กฏิสุตฺตก ธาเรนฺติ ฯ โอวฏฏิก ธาเรนฺติ ฯ
กายุร ธาเรนฺติ ฯ หตฺถาภรณ ธาเรนฺติ ฯ องฺคุลิมุทฺทิก ธาเรนฺตีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
น ภิกฺขเว วลฺลิก ธาเรตพฺพ น ปามงฺค ธาเรตพฺพ ๒ น
กณฺสุตฺตก ธาเรตพฺพ น กฏิสุตฺตก ธาเรตพฺพ น โอวฏฏกิ 
ธาเรตพฺพ น กายุร ธาเรตพฺพ น หตฺถาภรณ ธาเรตพฺพ น
#๑ ม ยุ. เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ปฏิปริกมฺม กาตุ กุกฺกุจฺจายนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ.
#วลฺลิกา ธาเรตพฺพา น ปามงฺโค ธาเรตพฺโพ ฯ
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องฺคุลิมุทฺทิก ธาเรตพฺพ ๑ โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๓] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ทีเฆ เกเส
ธาเรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป
คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
น ภิกฺขเว ทีฆา เกสา ธาเรตพฺพา โย ธาเรยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ทุมาสิก วา ทุวงฺคุล วาติ ฯ
[๑๔] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู โกจฺเฉน
เกเส โอสเณฺหนฺติ ฯ ผณเกน เกเส โอสเณฺหนฺติ ฯ หตฺถผณเกน
เกเส โอสเณฺหนฺติ ฯ สิตฺถเตลเกน เกเส โอสเณฺหนฺติ ฯ อุทกเตลเกน
เกเส โอสเณฺหนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกขฺ เว โกจฺเฉน เกสา โอสเณฺหตพฺพา
น ผณเกน เกสา โอสเณฺหตพฺพา น หตฺถผณเกน เกสา
โอสเณฺหตพฺพา น สิตถฺ เตลเกน เกสา โอสเณฺหตพฺพา น อุทกเตลเกน
เกสา โอสเณฺหตพฺพา โย โอสเณฺหยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๕] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อาทาเสป
อุทกปตฺเตป มุขนิมิตฺต โอโลเกนฺติ ฯ มมุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว อาทาเส วา อุทกปตฺเต วา
มุขนิมิตฺต โอโลเกตพฺพ โย โอโลเกยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
#๑ ม. ยุ. น องฺคุลิมุทฺทิกา ธาเรตพฺพา ฯ
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[๑๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน มุเข
วโณ โหติ ฯ โส ภิกขฺ ู ปุจฺฉิ กีทโิ ส เม อาวุโส วโณติ ฯ
ภิกฺขู เอวมาหสุ อีทโิ ส ๑ เต อาวุโส วโณติ ฯ โส น
สทฺทหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อาพาธปฺปจฺจยา อาทาเส วา อุทกปตฺเต วา มุขนิมิตฺต
โอโลเกตุนฺติ ฯ
[๑๗] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู มุข อาลิมฺเปนฺติ ฯ
มุข อุมฺมทฺเทนฺติ ฯ มุข จุณฺเณนฺติ ฯ มโนสิลกาย ๒ มุข
ลฺเจนฺติ ๓ ฯ องฺคราค กโรนฺติ ฯ มุขราค กโรนฺติ ฯ องฺคราคมุขราค
กโรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป
คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
น ภิกฺขเว มุข อาลิมฺปต พฺพ น มุข อุมฺมทฺทติ พฺพ น มุข
จุณฺเณตพฺพ น มโนสิลกาย มุข ลฺเจตพฺพ น องฺคราโค
กาตพฺโพ น มุขราโค กาตพฺโพ น องฺคราคมุขราโค กาตพฺโพ
โย กเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน จกฺขุโรคาพาโธ
โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
อาพาธปฺปจฺจยา มุข อาลิมฺปตุนฺติ ฯ
#๑ ม. เอทิโส ฯ ๒ ม. ยุ. มโนสิลิกาย ฯ ๓ ม ยุ. ลฺเฉนฺติ ฯ
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[๑๙] เตน โข ปน สมเยน ราชคเห คิรคฺคสมชฺโช โหติ ฯ
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู คิรคฺคสมชฺช ทสฺสนาย อคมสุ ฯ มนุสฺสา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา
นจฺจมฺป คีตมฺป วาทิตมฺป ทสฺสนาย คจฺฉิสฺสนฺติ ๑ เสยฺยถาป คิหี
กามโภคิโนติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น
ภิกฺขเว นจฺจ วา คีต วา วาทิต วา ทสฺสนาย คนฺตพฺพ โย
คจฺเฉยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๐] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อายตเกน
คีตสฺสเรน ธมฺม คายนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
ยเถว มย คายาม เอวเมวิเม นาม ๒ สมณา สกฺยปุตฺติยา
อายตเกน คีตสฺสเรน ธมฺม คายนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู
เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต
ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อายตเกน คีตสฺสเรน ธมฺม คายิสฺสนฺตีติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ภิกฺขเว ฯเปฯ สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ ปฺจิเม ภิกขฺ เว อาทีนวา อายตเกน คีตสฺสเรน
ธมฺม คายนฺตสฺส อตฺตโนป ๓ ตสฺมึ สเร สารชฺชติ ปเรป
ตสฺมึ สเร สารชฺชนฺติ คหปติกาป อุชฌ
ฺ ายนฺติ สรกุตฺตปึ 
#๑ ยุ. อาคจฺฉิสฺสนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. อตฺตนาป ฯ
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นิกามยมานสฺส สมาธิสสฺ ภงฺโค โหติ ปจฺฉิมา ชนตา ทิฏานุคติมาปชฺชติ ๑ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา อายตเกน
คีตสฺสเรน ธมฺม คายนฺตสฺส น ภิกฺขเว อายตเกน คีตสฺสเรน
ธมฺโม คายิตพฺโพ โย คาเยยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๑] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู สรภฺเ กุกฺกุจฺจายนฺติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว สรภฺนฺติ ฯ
[๒๒] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู พาหิรโลมึ
อุณฺณึ ธาเรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ
เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
ฯเปฯ น ภิกฺขเว พาหิรโลมี อุณฺณี ธาเรตพฺพา โย ธาเรยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๓] เตน โข ปน สมเยน รฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส
พิมฺพิสารสฺส อาราเม อมฺพา ผลิโน ๒ โหนฺติ ฯ รฺา จ ๓ มาคเธน
เสนิเยน พิมฺพิสาเรน อนฺุาต โหติ ยถาสุข อยฺยา อมฺพ
ปริภฺุชนฺตูติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ตรุณฺเว อมฺพ ปาตาเปตฺวา
ปริภฺุชึสุ ฯ รฺโ จ มาคธสฺส เสนิยสฺส พิมฺพิสารสฺส อมฺเพน
อตฺโถ โหติ ฯ อถโข ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร
มนุสฺเส อาณาเปสิ คจฺฉถ ภเณ อาราม คนฺตฺวา อมฺพ
#๑ ม. ยุ. ทิฏ านุคตึ อาปชฺชติ ฯ ๒ ยุ. ผลิตา ฯ ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อาหรถาติ ฯ เอว เทวาติ โข เต มนุสฺสา รฺโ มาคธสฺส
เสนิยสฺส พิมฺพิสารสฺส ปฏิสฺสุตฺวา อาราม คนฺตฺวา อารามปาล ๑
เอตทโวจุ เทวสฺส ภเณ อมฺเพน อตฺโถ อมฺพ เทถาติ ฯ
นตฺถยฺยา อมฺพ ตรุณฺเว อมฺพ ปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปริภฺุชึสูติ ฯ
อถโข เต มนุสฺสา รฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส พิมฺพิสารสฺส
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สุปริภุตฺต ภเณ อยฺเยหิ อมฺพ อปจ
ภควตา มตฺตา วณฺณิตาติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา น มตฺต ชานิตฺวา รฺโ
อมฺพ ปริภ
ุ ฺชิสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน
อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯเปฯ อถโข เต ภิกฺขู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว อมฺพ ปริภฺุชิตพฺพ
โย ปริภฺุเชยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ปูคสฺส สงฺฆภตฺต
โหติ ฯ สูเป อมฺพเปสิกา ๒ ปกฺขิตฺตา โหนฺติ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจฺจายนฺตา
น ปฏิคฺคณฺหนฺติ ฯเปฯ ปฏิคฺคณฺหถ ภิกฺขเว ปริภฺุชถ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อมฺพเปสิกนฺติ ฯ
[๒๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ปูคสฺส สงฺฆภตฺต
โหติ ฯ เตน ปริยาปุณึสุ อมฺพเปสิก ๓ กาตุ ฯ ภตฺตคฺเค สกเลเหว
อมฺเพหิ จรนฺติ ๔ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจฺจายนฺตา น ปฏิคฺคณฺหนฺติ ฯเปฯ
#๑ ยุ. อารามปาเล ฯ ๒ ม. ยุ. อพฺพเปสิกาโย ฯ ๓ ยุ. เปสิก ฯ ๔ ม. เทนฺติ ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๒) - หนาที่ 11

ปฏิคฺคณฺหถ ภิกฺขเว ปริภฺุชถ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปฺจหิ
สมณกปฺเปหิ ผล ปริภฺุชิตุ อคฺคิปริจิต สตฺถปริจิต นขปริจิต
อพีช นิพฺพฏฏพีชฺเว ๑ ปฺจม อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมหิ
ปฺจหิ สมณกปฺเปหิ ผล ปริภฺุชิตุนฺติ ฯ
[๒๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ อหินา ทฏโ
กาลกโต โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ นห ๒
นูน โส ภิกขฺ เว ภิกฺขุ [๓] จตฺตาริ อหิราชกุลานิ เมตฺเตน จิตฺเตน
ผริ ฯ สเจ หิ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ [๓] จตฺตาริ อหิราชกุลานิ เมตฺเตน
จิตฺเตน ผเรยฺย น หิ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ อหินา ทฏโ กาล
กเรยฺย ฯ กตมานิ จตฺตาริ อหิราชกุลานิ ฯ วิรูปกฺข อหิราชกุล
เอราปถ อหิราชกุล ฉพฺยาปุตฺต อหิราชกุล กณฺหาโคตมก
อหิราชกุล นห ๒ นูน โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมานิ จตฺตาริ อหิราชกุลานิ
เมตฺเตน จิตฺเตน ผริ ฯ สเจ หิ โส ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อิมานิ
จตฺตาริ อหิราชกุลานิ เมตฺเตน จิตฺเตน ผเรยฺย น หิ โส
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อหินา ทฏโ กาล กเรยฺย ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
อิมานิ จตฺตาริ อหิราชกุลานิ เมตฺเตน จิตฺเตน ผริตุ อตฺตคุตฺติยา
อตฺตรกฺขาย อตฺตปริตฺตาย ๔ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว กาตพฺพ
[๒๗] วิรูปกฺเขหิ เม เมตฺต เมตฺต เอราปเถหิ เม
ฉพฺยาปุตฺเตหิ เม เมตฺต เมตฺต กณฺหาโคตมเกหิ จ
#๑ ยุ. นิวฏฏพีชฺเว ฯ ๒ ม. น หิ ฯ ๓ ม. อิมานิ ฯ ๔ ม. ยุ. รา.
#อตฺตปริตฺต กาตุ ฯ
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อปาทเกหิ เม เมตฺต เมตฺต ทิปาทเกหิ ๑ เม
จตุปฺปเทหิ เม เมตฺต เมตฺต พหุปฺปเทหิ เม
มา ม อปาทโก หึสิ มา ม หึสิ ทิปาทโก ฯ
มา ม จตุปฺปโท หึสิ มา ม หึสิ พหุปฺปโท ฯ
สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ปาณา สพฺเพ ภูตา จ เกวลา
สพฺเพ ภทฺรานิ ปสฺสนฺตุ มา กิฺจิ ปาปมาคมา ฯ
อปฺปมาโณ พุทฺโธ อปฺปมาโณ ธมฺโม อปฺปมาโณ สงฺโฆ
ปมาณวนฺตานิ สิรึสปานิ ๒ อหิ วิจฺฉิกา สตปที อุณฺณานาภี สรพู
มูสิกา กตา เม รกฺขา กตา เม ปริตฺตา ๔ ปฏิกฺกมนฺตุ
ภูตานิ โสห นโม ภควโต นโม สตฺตนฺน สมฺมาสมฺพุทฺธานนฺติ [๕] ฯ
[๒๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ อนภิรติยา ปฬิโต
อตฺตโน องฺคชาต ฉินฺทิ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
ฯเปฯ อฺมฺหิ โส ภิกฺขเว โมฆปุริโส ฉินฺทติ พฺพมฺหิ ๖ อฺ
ฉินฺทิ น หิ ๗ ภิกฺขเว อตฺตโน องฺคชาต ฉินฺทิตพฺพ ๘ โย
ฉินฺเทยฺย อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๒๙] เตน โข ปน สมเยน ราชคหกสฺส เสฏิสฺส มหคฺฆสฺส
จนฺทนสารสฺส จนฺทนคณฺี อุปฺปนฺนา โหติ ฯ อถโข ราชคหกสฺส
#๑ ม. ยุ. ทฺวปิ าทเกหิ ฯ ๒ ม. สิริสปานิ ฯ ๓ ม. ยุ. อุณฺณนาภิ ฯ
#๔ ม. กต เม ปริตฺต ฯ ๕ ยุ. อนุชานามิ ภิกฺขเว โลหิต โมเจตุ ฯ
#๖ ยุ. เฉตพฺพมฺหิ ฯ ๗ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๘ ม. ยุ. เฉตพฺพ ฯ
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เสฏิสฺส เอตทโหสิ ยนฺนูนาห อิมาย จนฺทนคณฺิยา ปตฺต
ลิขาเปยฺย ๑ ลิขฺจ ๒ เม ปริโภค ภวิสฺสติ ปตฺตฺจ ทาน
ทสฺสามีติ ฯ อถโข ราชคหโก เสฏี ตาย จนฺทนคณฺิยา ปตฺต
ลิขาเปตฺวา สิกฺกาย อุฑฑ
ฺ ิตฺวา เวฬุคฺเค ๓ อาลคฺเคตฺวา เวฬุปรมฺปราย
วาหิตฺวา ๔ เอวมาห โย สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา อรหา
เจว อิทฺธิมา จ ทินฺนเยว ปตฺต โอหรตูติ ฯ
[๓๐] อถโข ปูรโณ กสฺสโป เยน ราชคหโก เสฏี
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ราชคหก เสฏึ เอตทโวจ อห หิ
คหปติ อรหา เจว อิทฺธิมา จ เทหิ เม ปตฺตนฺติ ฯ สเจ
ภนฺเต อายสฺมา อรหา เจว อิทฺธมิ า จ ทินนฺ เยว ปตฺต
โอหรตูติ ฯ อถโข มกฺขลิ โคสาโล อชิโต เกสกมฺพโล ๕
ปกุโธ กจฺจายโน สฺชโย เวฬฏปุตฺโต ๖ นิคฺคณฺโ นาฏปุตฺโต
เยน ราชคหโก เสฏี เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ราชคหก เสฏึ เอตทโวจ อห หิ คหปติ อรหา เจว อิทฺธิมา
จ เทหิ เม ปตฺตนฺติ ฯ สเจ ภนฺเต อายสฺมา อรหา เจว
อิทฺธิมา จ ทินฺนเยว ปตฺต โอหรตูติ ฯ
[๓๑] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา จ มหาโมคฺคลฺลาโน
#๑ ม. เลขาเปยฺย ฯ ๒ ม. ยุ. เลขฺจ ฯ ๓ ยุ. ปกฺขิปตฺวา เวฬคฺเค ฯ
#๔ ม. ยุ. พนฺธิตฺวา ฯ ๕ ยุ. เกสกมฺพลี ฯ ๖ ยุ. เพลฏิปุตฺโต ฯ
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อายสฺมา จ ปณฺโฑลภารทฺวาโช ปุพพฺ ณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
ราชคห ปณฑ
ฺ าย ปาวิสึสุ ฯ อายสฺมาป โข ปณฺโฑลภารทฺวาโช
อรหา เจว อิทฺธิมา จ ฯ อายสฺมาป โข มหาโมคฺคลฺลาโน
อรหา เจว อิทฺธิมา จ ฯ อถโข อายสฺมา ปณฺโฑลภารทฺวาโช
อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน เอตทโวจ คจฺฉาวุโส โมคฺคลฺลาน
เอต ปตฺต โอหร ตุเยฺหโส ปตฺโตติ ฯ อายสฺมาป โข
โมคฺคลฺลาโน อายสฺมนฺต ปณฺโฑลภารทฺวาช เอตทโวจ คจฺฉาวุโส
ภารทฺวาช เอต ปตฺต โอหร ตุเยฺหโส ปตฺโตติ ๑ ฯ อถโข
อายสฺมา ปณฺโฑลภารทฺวาโช เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา ต ปตฺต
คเหตฺวา ติกฺขตฺตุ ราชคห อนุปริยายิ ๒ ฯ
[๓๒] เตน โข ปน สมเยน ราชคหโก เสฏี สปุตฺตทาโร
สเก นิเวสเน ิโต โหติ ปฺชลิโก นมสฺสมาโน อิเธว ภนฺเต
อยฺโย ภารทฺวาโช อมฺหาก นิเวสเน ปติฏาตูติ ฯ อถโข อายสฺมา
ปณฺโฑลภารทฺวาโช ราชคหกสฺส เสฏิสฺส นิเวสเน ปติฏาติ ฯ
#๑ ม. ยุ. รา. เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา จ มหาโมคฺคลฺลาโน ฯเปฯ ปาวิสึสุ ฯ
#อถโข อายสฺมา ปณฺโฑลภารทฺวาโช อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน เอตทโวจ อายสฺมา
#โข โมคฺคลฺลาโน อรหา เจว อิทฺธิมา จ คจฺฉาวุโส โมคฺคลฺลาน เอต ปตฺต โอหร
#ตุเยฺหโส ปตฺโตติ ฯ อายสฺมา โข ปณฺโฑลภารทฺวาโช อรหา เจว อิทฺธิมา จ คจฺฉาวุโส
#ภารทฺวาช เอต ปตฺต โอหร ตุเยฺหโส ปตฺโตติ ฯ ๒ ยุ. อนุปริยาสิ ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๒) - หนาที่ 15

อถโข ราชคหโก เสฏี อายสฺมโต ปณฺโฑลภารทฺวาชสฺส หตฺถโต
ปตฺต คเหตฺวา มหคฺฆสฺส ขาทนียสฺส ปูเรตฺวา อายสฺมโต ปณฺโฑลภารทฺวาชสฺส
อทาสิ ๑ ฯ อถโข อายสฺมา ปณฺโฑลภารทฺวาโช
ต ปตฺต คเหตฺวา อาราม อคมาสิ ฯ อสฺโสสุ โข มนุสฺสา
อยฺเยน กิร ปณฺโฑลภารทฺวาเชน ราชคหกสฺส เสฏิสฺส ปตฺโต
โอหาริโตติ ฯ เต จ มนุสฺสา อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา อายสฺมนฺต
ปณฺโฑลภารทฺวาช ปฏิโต ปฏิโต อนุพนฺธึสุ ฯ อสฺโสสิ โข
ภควา อุจฺจาสทฺท มหาสทฺท สุตฺวาน อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ
กึ นุ โข โส อานนฺท อุจฺจาสทฺโท มหาสทฺโทติ ฯ อายสฺมตา
ภนฺเต ปณฺโฑลภารทฺวาเชน ราชคหกสฺส เสฏิสฺส ปตฺโต โอหาริโต
อสฺโสสุ โข ภนฺเต มนุสฺสา อยฺเยน กิร ปณฺโฑลภารทฺวาเชน
ราชคหกสฺส เสฏิสฺส ปตฺโต โอหาริโตติ เต จ ภนฺเต มนุสฺสา
อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา อายสฺมนฺต ปณฺโฑลภารทฺวาช ปฏิโต
ปฏิโต อนุพนฺธา ๒ โส เอโส ภควา ๓ อุจฺจาสทฺโท มหาสทฺโทติ ฯ
[๓๓] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ
สนฺนิปาตาเปตฺวา อายสฺมนฺต ปณฺโฑลภารทฺวาช ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ
กิร ตยา ภารทฺวาช ราชคหกสฺส เสฏิสฺส ปตฺโต โอหาริโตติ ฯ
#๑ ยุ. ปาทาสิ ฯ ๒ ยุ. อนุพทฺธา ฯ ๓ ม. ยุ. ภนฺเต ภควา ฯ
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สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก ๑ ภารทฺวาช
อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป อสฺสามณก อกปฺปย อกรณีย กถ หิ
นาม ตฺว ภารทฺวาช ฉวสฺส ทารุปตฺตสฺส การณา คิหีน อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อิทฺธิปาฏิหาริย ทสฺเสสฺสสิ เสยฺยถาป นาม ๒ ภารทฺวาช
มาตุคาโม ฉวสฺส มาสกรูปสฺส การณา โกปน ทสฺเสติ เอวเมว
โข ตยา ภารทฺวาช ฉวสฺส ทารุปตฺตสฺส การณา คิหีน อุตฺตริมนุสฺสธมฺม
อิทฺธิปาฏิหาริย ทสฺสิต เนต ภารทฺวาช อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
น ภิกฺขเว คิหีน อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อิทฺธิปาฏิหาริย ทสฺเสตพฺพ
โย ทสฺเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ภินฺทเถต ภิกฺขเว ทารุปตฺต
สกลิก สกลิก กริตฺวา ๓ ภิกฺขูน อฺชนปสน ๔ เทถ น จ ภิกขฺ เว
ทารุปตฺโต ธาเรตพฺโพ โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๓๔] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อุจฺจาวเจ
ปตฺเต ธาเรนฺติ โสวณฺณมย รูปยมย ฯ มนุสสฺ า อุชฌ
ฺ ายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว โสวณฺณมโย
ปตฺโต ธาเรตพฺโพ น รูปยมโย ปตฺโต ธาเรตพฺโพ น
มณิมโย ปตฺโต ธาเรตพฺโพ น เวฬุริยมโย ปตฺโต ธาเรตพฺโพ
น ผลิกมโย ปตฺโต ธาเรตพฺโพ น กสมโย ปตฺโต ธาเรตพฺโพ
#๑ ยุ. อนนุจฉฺ วิย ฯ ๒ ม. ยุ. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. กตฺวา ฯ
#๔ ม. ยุ. อฺชนุปปสน ฯ
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น กาจมโย ปตฺโต ธาเรตพฺโพ น ติปุมโย ปตฺโต ธาเรตพฺโพ
น สีสมโย ปตฺโต ธาเรตพฺโพ น ตมฺพโลหมโย ปตฺโต
ธาเรตพฺโพ โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว
เทฺว ปตฺเต อโยปตฺต มตฺติกาปตฺตนฺติ ฯ
[๓๕] เตน โข ปน สมเยน ปตฺตมูล ฆสิยติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปตฺตมณฺฑลนฺติ ฯ
[๓๖] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อุจฺจาวจานิ
ปตฺตมณฺฑลานิ ธาเรนฺติ โสวณฺณมย รูปย มย ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว อุจฺจาวจานิ
ปตฺตมณฺฑลานิ ธาเรตพฺพานิ โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
อนุชานามิ ภิกฺขเว เทฺว ปตฺตมณฺฑลานิ ติปุมย สีสมยนฺติ ฯ
พหลานิ ปตฺตมณฺฑลานิ ๑ น อจฺฉุปยนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ลิขิตุนฺติ ฯ วลี ๒ โหนฺติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว มกรทนฺตก ฉินฺทิตุนฺติ ฯะ
[๓๗] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู จิตฺรานิ
ปตฺตมณฺฑลานิ ธาเรนฺติ รูปกากิณฺณานิ ภิตฺติกมฺมกตานิ ๓ ตานิ
รถิกายป ทสฺเสนฺตา อาหิณฺฑนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯ ภควโต
#๑ ม. ยุ. มณฺฑลานิ ฯ ๒ ยุ. วลึ ฯ ๓ ยุ. รูปโกกิณฺณานิ ภติกมฺมกตานิ ฯ
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เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว จิตฺรานิ ปตฺตมณฺฑลานิ
ธาเรตพฺพานิ รูปกากิณณ
ฺ านิ ภิตฺติกมฺมกตานิ โย ธาเรยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว ปกติมณฺฑลนฺติ ฯ
[๓๘] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู โสทก ๑ ปตฺต ปฏิสาเมนฺติ ฯ
ปตฺโต ทุสสฺ ติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว
โสทโก ๑ ปตฺโต ปฏิสาเมตพฺโพ โย ปฏิสาเมยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว โอตาเปตฺวา ปตฺต ปฏิสาเมตุนฺติ ฯ
[๓๙] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู สอุทก ปตฺต โอตาเปนฺติ ฯ
ปตฺโต ทุคฺคนฺโธ โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
น ภิกฺขเว สอุทโก ปตฺโต โอตาเปตพฺโพ โย โอตาเปยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว นิรุทก ๒ กตฺวา
โอตาเปตฺวา ปตฺต ปฏิสาเมตุนฺติ ฯ
[๔๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อุเณฺห ปตฺต นิทหนฺติ ฯ
ปตฺตสฺส วณฺโณ ทุสฺสติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น
ภิกฺขเว อุเณฺห ปตฺโต นิทหิตพฺโพ โย นิทเหยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว มุหตุ ฺต อุเณฺห โอตาเปตฺวา
ปตฺต ปฏิสาเมตุนฺติ ฯ
[๔๑] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ปตฺตา อชฺโฌกาเส
อนาธารา นิกฺขิตฺตา โหนฺติ ฯ วาตมณฺฑลิกาย อาวฏฏิตฺวา ๓ ปตฺตา
#๑ ยุ. สอุทโก ฯ ๒ ม. ยุ. โวทก ฯ ๓ ม. อาวฏเฏตฺวา ฯ
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ภิชฺชึสุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ปตฺตาธารกนฺติ ฯ
[๔๒] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู มิฒนฺเต ปตฺต นิกฺขิปนฺติ ฯ
ปริวฏฏิตฺวา ปตฺโต ภิชชฺ ติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
ฯเปฯ น ภิกฺขเว มิฒนฺเต ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ โย นิกฺขิเปยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๔๓] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ปริภณฺฑนฺเต ปตฺต
นิกฺขิปนฺติ ฯ ปริวฏฏิตฺวา ๑ ปตฺโต ภิชชฺ ติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกขฺ เว ปริภณฺฑนฺเต ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ
โย นิกฺขิเปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๔๔] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ฉมาย ๒ ปตฺต นิกฺกุชชฺ นฺติ ฯ
โอฏโ ฆสิยติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ติณสนฺถารกนฺติ ฯ ติณสนฺถารโก อุปจิกาหิ ขชฺชติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โจฬกนฺติ ฯ
โจฬก อุปจิกาหิ ขชฺชติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ปตฺตมาฬกนฺติ ฯ ปตฺตมาฬกา ปริปติตฺวา
ปตฺโต ภิชฺชติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ปตฺตกุณฺโฑลิกนฺติ ฯ ปตฺตกุณฺโฑลิกาย ปตฺโต อุคฺฆสิยติ ๓ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
#๑ ม. ยุ. ปริปติตฺวา ฯ ๒ ม. ยุ. ฉมาย ฯ ๓ ม. ยุ. ฆสิยติ ฯ
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ปตฺตตฺถวิกนฺติ ฯ อสวทฺธโก น โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อสวทฺธก พนฺธนสุตฺตกนฺติ ฯ
[๔๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ภิตฺติขีเลป นาคทนฺตเกป
ปตฺต ลคฺเคนฺติ ฯ ปริปติตฺวา ปตฺโต ภิชชฺ ติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกขฺ เว ปตฺโต ลคฺเคตพฺโพ โย ลคฺเคยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๔๖] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู มฺเจ ปตฺต นิกฺขิปนฺติ ฯ
สติสมฺโมสา นิสีทนฺตา โอตฺถริตฺวา ปตฺต ภินฺทนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกขฺ เว มฺเจ ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ
โย นิกฺขิเปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๔๗] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ปเ ปตฺต นิกฺขิปนฺติ ฯ
สติสมฺโมสา นิสีทนฺตา โอตฺถริตฺวา ปตฺต ภินฺทนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว ปเ ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ
โย นิกฺขิเปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๔๘] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู องฺเก ปตฺต นิกฺขิปนฺติ ฯ
สติสมฺโมสา อุฏหนฺติ ๑ ฯ ปริปติตฺวา ปตฺโต ภิชฺชติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว องฺเก ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ
โย นิกฺขิเปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๔๙] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ฉตฺเต ปตฺต นิกฺขิปนฺติ ฯ
วาตมณฺฑลิกาย ฉตฺต อุกฺขิปยติ ฯ ปริปติตฺวา ปตฺโต ภิชชฺ ติ ฯ
#๑ ยุ. วุฏหนฺติ ฯ
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ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว ฉตฺเต ปตฺโต
นิกฺขิปตพฺโพ โย นิกฺขิเปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ปตฺตหตฺถา กวาฏ
ปณาเมนฺติ ฯ กวาเฏ ๑ อาวฏฏิตฺวา ปตฺโต ภิชชฺ ติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกขฺ เว ปตฺตหตฺเถน ภิกฺขนุ า
กวาฏ ปณาเมตพฺพ โย ปณาเมยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๑] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ตุมฺพกฏาเหน ๒ ปณฺฑาย
จรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป
ติตฺถิยาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว
ตุมฺพกฏาเหน ๒ ปณฺฑาย จริตพฺพ โย จเรยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๒] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ฆฏิกฏาเหน ๓ ปณฺฑาย
จรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป
ติตฺถิยาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว
ฆฏิกฏาเหน ๓ ปณฺฑาย จริตพฺพ โย จเรยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ สพฺพปสุกูลโิ ก
โหติ ฯ โส ฉวสีสสฺส ปตฺต ธาเรติ ฯ อฺตรา อิตฺถี
#๑ ม. ยุ. กวาโฏ ฯ ๒ ม. ยุ. ตุมฺพกฏาเห ฯ ๓ ยุ. ฆฏิกฏาเห ฯ
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ปสฺสิตฺวา ภีตา วิสฺสรมกาสิ อพฺภุมเฺ ม ปสาโจ วตายนฺติ ๑ ฯ
มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา
สกฺยปุตฺติยา ฉวสีสสฺส ปตฺต ธาเรสฺสนฺติ เสยฺยถาป ปสาจิลฺลกิ าติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว ฉวสีสสฺส ปตฺโต
ธาเรตพฺโพ โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส น จ ภิกฺขเว
สพฺพปสุกูลิเกน ภวิตพฺพ โย ภเวยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๔] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู จลกานิป อฏิกานิป
อุจฺฉิฏโทกป ปตฺเตน นีหรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ ยสฺมึเยวิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา ภฺุชนฺติ โส
ว เนส ปฏิคฺคโหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น
ภิกฺขเว จลกานิ วา อฏิกานิ วา อุจฺฉิฏโทก วา ปตฺเตน
นีหริตพฺพ โย นีหเรยฺย อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส อนุชานามิ
ภิกฺขเว ปฏิคฺคหนฺติ ฯ
[๕๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู หตฺเถน จีวร วิผาเลตฺวา ๒
จีวร สิพฺเพนฺติ ฯ จีวร วิโลม ๓ โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สตฺถก นมตกนฺติ ฯ
[๕๖] เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส ทณฺฑสตฺถก อุปฺปนฺน
โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
#๑ ยุ. วตมนฺติ ฯ ๒ ม. หตฺเถน วิปาเลตฺวา ฯ ยุ. หตฺเถน วิปาเฏตฺวา ฯ
#๓ ม. วิโลมิก ฯ
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ทณฺฑสตฺถกนฺติ ฯ
[๕๗] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อุจฺจาวเจ
สตฺถกทณฺเฑ ธาเรนฺติ โสวณฺณมย รูปยมย ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว อุจฺจาวจา
สตฺถกทณฺฑา ธาเรตพฺพา โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
อนุชานามิ ภิกฺขเว อฏิมย ทนฺตมย วิสาณมย นฬมย เวฬุมย
กฏมย ชตุมย ผลมย โลหมย สงฺขนาภิมยนฺติ ฯ
[๕๘] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู กุกฺกุฏปตฺเตนป
เวฬุเปสิกายป จีวร สิพพฺ นฺติ ฯ จีวร ทุสฺสิพฺพิต โหติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สูจินฺติ ฯ สูจโิ ย
กณฺณกิตาโย โหนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สูจินาฬิกนฺติ ฯ
นาฬิกายป กณฺณกิตาโย โหนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
กิณฺเณน ปูเรตุนฺติ ฯ กิณฺเณป กณฺณกิตาโย โหนฺติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว สตฺตุยา ๑ ปูเรตุนฺติ ฯ สตฺตุยาป กณฺณกิตาโย
โหนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สริตกนฺติ ฯ สริตเกป กณฺณกิตาโย
โหนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว มธุสิตฺถเกน สาเรตุนฺติ ฯ
สริตกมฺป ปริภิชฺชติ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สริตสิปาฏิกนฺติ ๒ ฯ
[๕๙] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ตตฺถ ตตฺถ ขีล นิขณิตฺวา
#๑ ยุ. รา. สตฺถุยา ฯ ๒ ม. สริตกสิปาฏิกนฺติ ฯ
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สมฺพนฺธิตฺวา จีวร สิพฺเพนฺติ ฯ จีวร วิกณฺณ โหติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว กิน กินรชฺชุ
ตตฺถ ตตฺถ โอพนฺธิตฺวา จีวร สิพฺเพตุนฺติ ฯ วิสเม กิน
ปตฺถรนฺติ ฯ กิน ปริภิชฺชติ ฯเปฯ น ภิกฺขเว วิสเม กิน
ปตฺถริตพฺพ โย ปตฺถเรยฺย อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺสาติ ฯ ฉมาย
กิน ปตฺถรนฺติ ฯ กิน ปสุกิต โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ติณสนฺถารกนฺติ ฯ กินสฺส อนฺโต ชิรติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อนุวาต ปริภณฺฑ อาโรเปตุนฺติ ฯ กิน นปฺปโหติ
ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ทณฺฑกิน วิทลก ๑ สลาก วินทฺธนรชฺชุ
วินทฺธนสุตฺตก วินทฺธิตฺวา ๒ จีวร สิพฺเพตุนฺติ ฯ สุตฺตนฺตริกาโย
วิสมา โหนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว กฬิมพฺ กนฺติ ฯ สุตฺตา
วงฺกา โหนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โมฆสุตฺตกนฺติ ฯ
[๖๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อโธเตหิ ปาเทหิ กิน
อกฺกมนฺติ ฯ กิน ทุสฺสติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
ฯเปฯ น ภิกฺขเว อโธเตหิ ปาเทหิ กิน อกฺกมิตพฺพ โย
อกฺกเมยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๖๑] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อลฺเลหิ ปาเทหิ กิน
อกฺกมนฺติ ฯ กิน ทุสฺสติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
#๑ ม. ยุ. ปทลก ฯ ๒ ยุ. วินนฺธรชฺชุ วินนฺธนสุตฺตก วินนฺธิตฺวา ฯ
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ฯเปฯ น ภิกฺขเว อลฺเลหิ ปาเทหิ กิน อกฺกมิตพฺพ โย
อกฺกเมยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๖๒] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู สอุปาหนา กิน อกฺกมนฺติ ฯ
กิน ทุสฺสติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว
สอุปาหเนน กิน อกฺกมิตพฺพ โย อกฺกเมยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๖๓] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู จีวร สิพฺเพนฺตา องฺคุลิยา
ปฏิคฺคณฺหนฺติ ฯ องฺคุลิโย ทุกฺขา โหนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปฏิคฺคหนฺติ ฯ
[๖๔] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อุจฺจาวเจ
ปฏิคฺคเห ธาเรนฺติ โสวณฺณมย รูปย มย ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกขฺ เว อุจฺจาวจา ปฏิคฺคหา
ธาเรตพฺพา โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ
ภิกฺขเว อฏิมย ฯเปฯ สงฺขนาภิมยนฺติ ฯ
[๖๕] เตน โข ปน สมเยน สูจิโยป สตฺถกาป ปฏิคฺคหาป นสฺสนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อาเวสนวิตฺถกนฺติ ฯ
อาเวสนวิตฺถเก สมากุลา โหนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ปฏิคฺคหตฺถวิกนฺติ ฯ อสวทฺธโก น โหติ
ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อสวทฺธก พนฺธนสุตฺตกนฺติ ฯ
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[๖๖] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อชฺโฌกาเส ๑ จีวร
สิพฺเพนฺตา สีเตนป อุเณฺหนป กิลมนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว กินสาล กินมณฺฑปนฺติ ฯ
กินสาลา นีจวตฺถุกา โหติ ฯ อุทเกน โอตฺถริยนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุจฺจวตฺถุก กาตุนฺติ ฯ
จโย ปริปตติ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว จินิตุ ตโย จเย อิฏกาจย
สิลาจย ทารุจยนฺติ ฯ อาโรหนฺตา วิหฺนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ตโย โสปาเณ อิฏกาโสปาณ สิลาโสปาณ
ทารุโสปาณนฺติ ฯ อาโรหนฺตา ปริปตนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อาลมฺพนพาหนฺติ ฯ
[๖๗] เตน โข ปน สมเยน กินสาลาย ติณจุณฺณ ปริปตติ
ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โอคุมฺเพตฺวา ๒ อุลลฺ ิตฺตาวลิตฺต กาตุ
เสตวณฺณ กาฬวณฺณ เครุกปริกมฺม มาลากมฺม ลตากมฺม มกรทนฺตก
ปฺจปฏิก จีวรวส จีวรรชฺชุนฺติ ฯ
[๖๘] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู จีวร สิพฺเพตฺวา ตตฺเถว
กิน อุชฺฌติ ฺวา ปกฺกมนฺติ ฯ อุนทฺ ูเรหิป อุปจิกาหิป ขชฺชติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว กิน
สงฺฆริตุนฺติ ฯ กิน ปริภิชฺชติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โคฆสิกาย
กิน สงฺฆริตุนฺติ ฯ กิน วินิเวิยติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
#๑ ม. ยุ. อพฺโภกาเส ฯ ๒ ยุ. โอคุมฺเผตฺวา ฯ
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พนฺธนรชฺชุนตฺ ิ ฯ
[๖๙] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู กุฑฺเฑป ถมฺเภป กิน
อุสฺสาเปตฺวา ปกฺกมนฺติ ฯ ปริปติตฺวา กิน ภิชชฺ ติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิตฺติขีเล วา นาคทนฺตเก
วา ลคฺเคตุนฺติ ฯ
[๗๐] อถโข ภควา ราชคเห ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
เวสาลี เตน จาริก ปกฺกามิ ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู
สูจิกมฺป สตฺถกมฺป เภสชฺชมฺป ปตฺเตน อาทาย คจฺฉนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เภสชฺชตฺถวิกนฺติ ฯ
อสวทฺธโก ๑ น โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อสวทฺธก ๑
พนฺธนสุตฺตกนฺติ ฯ
[๗๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ อุปาหนาโย
กายพนฺธเนน ๒ พนฺธิตฺวา คาม ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ อฺตโร
อุปาสโก ต ภิกฺขุ อภิวาเทนฺโต อุปาหนาโย สีเสน ฆฏเฏสิ ฯ
โส ภิกฺขุ มงฺกุ อโหสิ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ อาราม คนฺตฺวา
ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อุปาหนตฺถวิกนฺติ ฯ อสวทฺธโก ๑ น โหติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อสวทฺธก ๑ พนฺธนสุตฺตกนฺติ ฯ
[๗๒] เตน โข ปน สมเยน อนฺตรามคฺเค อุทก อกปฺปย 
โหติ ฯ ปริสฺสาวน น โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
#๑ ม. อสพทฺธ ... ฯ ๒ ยุ. กายพนฺธเน ฯ
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อนุชานามิ ภิกฺขเว ปริสฺสาวนนฺติ ฯ โจฬก นปฺปโหติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว กฏจฺฉุปริสฺสาวนนฺติ ฯ โจฬก นปฺปโหติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ธมฺมกรกนฺติ ฯ
[๗๓] เตน โข ปน สมเยน เทฺว ภิกฺขู โกสเลสุ ชนปเทสุ
อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา โหนฺติ ฯ เอโก ภิกฺขุ อนาจาร อาจรติ ฯ
ทุติโย ภิกฺขุ ต ภิกฺขุ เอตทโวจ มา อาวุโส เอวรูปมกาสิ
เนต กปฺปตีติ ฯ โส ตสฺมึ อุปนทฺธิ ๑ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ
ปปาสาย ปฬิโต อุปนทฺธ ๒ ภิกฺขุ เอตทโวจ เทหิ เม อาวุโสP
ปริสฺสาวน ปานีย ปวิสฺสามีติ ฯ อุปนทฺโธ ๓ ภิกฺขุ น อทาสิ ฯ
โส ภิกฺขุ ปปาสาย ปฬิโต กาลมกาสิ ฯ อถโข โส ภิกขฺ ุ
อาราม คนฺตฺวา ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ กึ ปน ตฺว
อาวุโส ปริสฺสาวน ยาจิยมาโน น อทาสีติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภิกฺขุ ปริสฺสาวน ยาจิยมาโน น ทสฺสตีติ ฯ อถโข
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
[๗๔] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ
สนฺนิปาตาเปตฺวา ต ภิกฺขุ ปฏิปุจฉฺ ิ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ
ปริสฺสาวน ยาจิยมาโน น อทาสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก ๔ เต โมฆปุริส อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป
#๑ ม. ยุ. รา. อุปนนฺธิ ฯ ๒ ม. ยุ. รา. อุปนนฺธ ฯ ๓ ม. ยุ. รา. อุปนนฺธี ฯ
#๔ ยุ. อนนุจฺฉริย ฯ
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อสฺสามณก อกปฺปย อกรณีย กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส
ปริสฺสาวน ยาจิยมาโน น ทสฺสสิ เนต โมฆปุรสิ อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
น ภิกฺขเว อทฺธานมคฺคปฏิปนฺเนน ภิกฺขุนา ปริสฺสาวน ยาจิยมาเนน
น ทาตพฺพ โย น ทเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส น จ ภิกฺขเว
อปริสฺสาวนเกน อทฺธานมคฺโค ๑ ปฏิปชฺชิตพฺโพ โย ปฏิปชฺเชยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส สเจ น โหติ ปริสฺสาวน วา ธมฺมกรโก วา
สงฺฆาฏิกณฺโณป อธิฏาตพฺโพ อิมินา ปริสฺสาเวตฺวา ปวิสฺสามีติ ฯ
[๗๕] อถโข ภควา อนุปุพฺเพน จาริกฺจรมาโน เยน
เวสาลี ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ
[๗๖] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู นวกมฺม กโรนฺติ ฯ
ปริสฺสาวน น สมฺมติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ทณฺฑปริสฺสาวนนฺติ ฯ ทณฺฑปริสฺสาวน น สมฺมติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โอตฺถริกนฺติ ๒
[๗๗] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู มกเสหิ อุพฺพาฬฺหา โหนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว มกสกุฏิกนฺติ ฯ
[๗๘] เตน โข ปน สมเยน เวสาลิย ปณีตาน ภตฺตาน
ภตฺตปฏิปาฏิ อฏิตา ๓ โหติ ฯ ภิกขฺ ู ปณีตานิ โภชนานิ ภฺุชิตฺวา
#๑ ม. อทฺธาโน ฯ ๒ ม. ยุ. โอตฺถรกนฺติ ฯ ๓ ยุ. อธิฏิตา ฯ รา. ปฏิตา ฯ
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อภิสนฺนกายา โหนฺติ พหฺวาพาธา ฯ อถโข ชีวโก โกมารภจฺโจ
เวสาลึ อคมาสิ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ อทฺทสา โข ชีวโก
โกมารภจฺโจ ภิกฺขู อภิสนฺนกาเย พหฺวาพาเธ ทิสฺวาน เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข ชีวโก โกมารภจฺโจ ภควนฺต
เอตทโวจ เอตรหิ ภนฺเต ภิกฺขู อภิสนฺนกายา พหฺวาพาธา
สาธุ ภนฺเต ภควา ภิกขฺ ูน จงฺกมฺจ ชนฺตาฆรฺจ อนุชานาตุ
เอว ภิกฺขู อปฺปาพาธา ภวิสฺสนฺตีติ ฯ อถโข ภควา ชีวก
โกมารภจฺจ ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ
สมฺปหเสสิ ฯ อถโข ชีวโก โกมารภจฺโจ ภควตา ธมฺมิยา
กถาย สนฺทสฺสิโต สมาทปโต สมุตฺเตชิโต สมฺปหสิโต อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๗๙] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว จงฺกมฺจ
ชนฺตาฆรฺจาติ ฯ
[๘๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู วิสเม จงฺกเม จงฺกมนฺติ ฯ
ปาทา ทุกฺขา โหนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว สม กาตุนฺติ ฯ
[๘๑] เตน โข ปน สมเยน จงฺกโม นีจวตฺถุโก โหติ ฯ
อุทเกน โอตฺถริยติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุจฺจวตฺถุก กาตุนฺติ ฯ
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จโย ปริปตติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว จินิตุ ตโย จเย
อิฏกาจย สิลาจย ทารุจยนฺติ ฯ อาโรหนฺตา วิหฺนฺติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ตโย โสปาเณ อิฏกาโสปาณ สิลาโสปาณ
ทารุโสปาณนฺติ ฯ อาโรหนฺตา ปริปตนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อาลมฺพนพาหนฺติ ฯ
[๘๒] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู จงฺกเม จงฺกมนฺตา
ปริปตนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
จงฺกมนเวทิกนฺติ ฯ
[๘๓] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อชฺโฌกาเส จงฺกมนฺตา
สีเตนป อุเณฺหนป กิลมนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว จงฺกมนสาลนฺติ ฯ จงฺกมนสาลาย ติณจุณฺณ
ปริปตติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โอคุมฺเพตฺวา ๒ อุลลฺ ิตฺตาวลิตฺต
กาตุ เสตวณฺณ กาฬวณฺณ เครุกปริกมฺม มาลากมฺม ลตากมฺม
มกรทนฺตก ปฺจปฏิก จีวรวส จีวรรชฺชุนฺติ ฯ
[๘๔] เตน โข ปน สมเยน ชนฺตาฆร นีจวตฺถุก โหติ ฯ
อุทเกน โอตฺถริยติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุจฺจวตฺถุก กาตุนฺติ ฯ
จโย ปริปตติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว จินิตุ ตโย จเย
อิฏกาจย สิลาจย ทารุจยนฺติ ฯ อาโรหนฺตา วิหฺนฺติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ตโย โสปาเณ อิฏกาโสปาณ สิลาโสปาณ
ทารุโสปาณนฺติ ฯ อาโรหนฺตา ปริปตนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
#๑ ม. ยุ. โอคุมฺเผตฺวา ฯ
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อาลมฺพนพาหนฺติ ฯ ชนฺตาฆรสฺส กวาฏ น โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว กวาฏ ปฏสงฺฆาฏ อุทุกฺขลิก อุตฺตรปาสก อคฺคฬวฏฏึ ๑
กปสีสก สูจิก ฆฏิก ตาลจฺฉิทฺท อาวิฺฉนจฺฉิทฺท อาวิฺฉนรชฺชุนฺติ ฯ
ชนฺตาฆรสฺส กุฑฺฑปาโท ชีรติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว มณฺฑลิก กาตุนฺติ ฯ ชนฺตาฆรสฺส ธูมเนตฺต
น โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ธูมเนตฺตนฺติ ฯ
[๘๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ขุทฺทเก ชนฺตาฆเร มชฺเฌ
อคฺคิฏาน กโรนฺติ ฯ อุปจาโร น โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ขุทฺทเก ชนฺตาฆเร เอกมนฺต อคฺคิฏาน กาตุ มหลฺลเก
มชฺเฌติ ฯ ชนฺตาฆเร อคฺคิ มุข ฑหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
มุขมตฺติกนฺติ ฯ หตฺเถน มตฺติก เตเมนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว มตฺติกาโทณิกนฺติ ฯ มตฺติกา ทุคฺคนฺธา โหนฺติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว วาเสตุนฺติ ฯ
[๘๖] เตน โข ปน สมเยน ชนฺตาฆเร อคฺคิ กาย ฑหติ
ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุทก อติหริตุนฺติ ฯ ปาฏิยาป ปตฺเตนป
อุทก อติหรนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุทกนิธาน ๒ อุทกสราวกนฺติ ฯ
ชนฺตาฆร ติณจฺฉทน น เสเทติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
โอคุมฺเพตฺวา ๓ อุลฺลิตฺตาวลิตฺต กาตุนฺติ ฯ ชนฺตาฆร จิกฺขลฺล โหติ
ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สนฺถริตุ ตโย สนฺถาเร ๔ อิฏกาสนฺถาร
#๑ ม. อคฺคฬวฏฏิก ฯ ๒ ยุ. อุทกฏาน ฯ ๓ ม. ยุ. โอคุมฺเผตฺวา ฯ
#๔ ม. สนฺถเร ฯ
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สิลาสนฺถาร ทารุสนฺถารนฺติ ฯ จิกฺขลฺลเยว โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว โธวิตุนฺติ ฯ อุทก สนฺติฏ ติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
อุทกนิทฺธมนนฺติ ฯ
[๘๗] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ชนฺตาฆเร ฉมาย นิสีทนฺติ
คตฺตานิ กณฺฑวนฺติ ๑ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ชนฺตาฆรปนฺติ ฯ
[๘๘] เตน โข ปน สมเยน ชนฺตาฆร อปริกฺขิตฺต โหติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ปริกฺขิปตุ ตโย ปากาเร อิฏกาปาการ
สิลาปาการ ทารุปาการนฺติ ฯ โกฏโก น โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว โกฏกนฺติ ฯ โกฏโก นีจวตฺถุโก โหติ ฯ อุทเกน
โอตฺถริยติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุจฺจวตฺถุก กาตุนฺติ ฯ
จโย ปริปตติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว จินิตุ ตโย จเย
อิฏกาจย สิลาจย ทารุจยนฺติ ฯ อาโรหนฺตา วิหฺนฺติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ตโย โสปาเณ อิฏกาโสปาณ สิลาโสปาณ
ทารุโสปาณนฺติ ฯ อาโรหนฺตา ปริปตนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อาลมฺพนพาหนฺติ ฯ โกฏกสฺส กวาฏ น โหติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว กวาฏ ปฏสงฺฆาฏ อุทุกฺขลิก อุตฺตรปาสก
อคฺคฬวฏฏึ ๒ กปสีสก สูจิก ฆฏิก ตาลจฺฉิทฺท อาวิฺฉนจฺฉิทฺท
อาวิฺฉนรชฺชุนฺติ ฯ
[๘๙] เตน โข ปน สมเยน โกฏเก ติณจุณฺณ ปริปตติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว โอคุมฺเพตฺวา ๓ อุลลฺ ิตฺตาวลิตฺต กาตุ
#๑ ม. กณฺฑูวนฺติ ฯ ยุ. กณฺฑุวนฺติ ฯ ๒ ม. อคฺคฬวฏฏิก ฯ ๓ ม. ยุ. โอคุมฺเผตฺวา ฯ
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เสตวณฺณ กาฬวณฺณ เครุกปริกมฺม มาลากมฺม ลตากมฺม
มกรทนฺตก ปฺจปฏิกนฺติ ฯ ปริเวณ จิกฺขลฺล โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว มรุมพฺ  อุปกิริตุนฺติ ฯ น ปริยาปุณนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ปทรสิล ๑ นิกฺขิปตุนฺติ ฯ อุทก สนฺติฏติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อุทกนิทฺธมนนฺติ ฯ
[๙๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู นคฺคา นคฺค อภิวาเทนฺติ ฯ
นคฺคา อนคฺค อภิวาเทนฺติ ฯ นคฺคา นคฺค อภิวาทาเปนฺติ ฯ นคฺคา
อนคฺค อภิวาทาเปนฺติ ๒ ฯ นคฺคา นคฺคสฺส ปริกมฺม กโรนฺติ ฯ
นคฺคา นคฺคสฺส ปริกมฺม การาเปนฺติ ฯ นคฺคา นคฺคสฺส เทนฺติ ฯ
นคฺคา ปฏิคฺคณฺหนฺติ ฯ นคฺคา ขาทนฺติ ฯ นคฺคา ภฺุชนฺติ ฯ
นคฺคา สายนฺติ ฯ นคฺคา ปวนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
น ภิกฺขเว นคฺเคน ๓ นคฺโค อภิวาเทตพฺโพ น นคฺเคน
อภิวาเทตพฺพ น นคฺเคน ๔ นคฺโค อภิวาทาเปตพฺโพ น นคฺเคน
อภิวาทาเปตพฺพ น นคฺเคน นคฺคสฺส ปริกมฺม กาตพฺพ น
นคฺเคน [๕] ปริกมฺม การาเปตพฺพ น นคฺเคน นคฺคสฺส ทาตพฺพ น
นคฺเคน ปฏิคฺคเหตพฺพ น นคฺเคน ขาทิตพฺพ น นคฺเคน ภฺุชิตพฺพ
#๑ ยุ. ปทสิล ฯ ๒ ม. ยุ. นคฺคา นคฺค อภิวาเทนฺติ ฯ นคฺคา นคฺค
#อภิวาทาเปนฺตีติ ฯ ๓-๔ ม. ยุ. นคฺเคนาติ ปท น ปฺายติ ฯ
#๕ ม. ยุ. นคฺคสฺส ฯ
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น นคฺเคน สายิตพฺพ น นคฺเคน ปาตพฺพ โย ปเวยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๙๑] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ชนฺตาฆเร ฉมาย จีวร
นิกฺขิปนฺติ ฯ จีวร ปสุกิต โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ชนฺตาฆเร ๑ จีวรวส จีวรรชฺชุนฺติ ฯ เทเว
วสฺสนฺเต จีวร โอวสฺสติ ฯเปฯ อนุชานาม ภิกฺขเว ชนฺตาฆรสาลนฺติ ฯ
ชนฺตาฆรสาลา นีจวตฺถุกา โหติ ฯ อุทเกน โอตฺถริยติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อุจฺจวตฺถุก กาตุนฺติ ฯ จโย ปริปตติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว จินิตุ ฯเปฯ อาโรหนฺตา วิหฺนฺติ ฯเปฯ
อาโรหนฺตา ปริปตนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อาลมฺพนพาหนฺติ ฯ
[๙๒] เตน โข ปน สมเยน ชนฺตาฆรสาลาย ติณจุณฺณ
ปริปตติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โอคุมฺเพตฺวา อุลฺลิตฺตาวลิตฺต
กาตุ ฯเปฯ จีวรวส จีวรรชฺชุนฺติ ฯ
[๙๓] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู ชนฺตาฆเรป อุทเกป
ปฏิปริกมฺม ๒ กาตุ กุกกฺ ุจฺจายนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ติสฺโส ปฏิจฺฉาทิโย ชนฺตาฆรปฏิจฺฉาทึ
อุทกปฏิจฺฉาทึ วตฺถปฏิจฉฺ าทินฺติ ฯ
[๙๔] เตน โข ปน สมเยน ชนฺตาฆเร อุทก น โหติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. ปริกมฺม ฯ
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ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุทปานนฺติ ฯ
อุทปานสฺส กูล ลุชฺชติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว จินิตุ ตโย
จเย อิฏกาจย สิลาจย ทารุจยนฺติ ฯ อุทปาโน นีจวตฺถุโก
โหติ ฯ อุทเกน โอตฺถริยติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อุจฺจวตฺถุก กาตุนฺติ ฯ จโย ปริปตติ ฯเปฯ
อาโรหนฺตา วิหฺนฺติ ฯเปฯ อาโรหนฺตา ปริปตนฺติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อาลมฺพนพาหนฺติ ฯ
[๙๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู วลฺลิยาป ๑ กายพนฺธเนนป
อุทก วาเหนฺติ ๒ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุทปานรชฺชุนฺติ ๓ ฯ
หตฺถา ทุกฺขา โหนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ตุล กรกฏก
จกฺกวฏฏกนฺติ ฯ ภาชนา พหู ๔ ภิชชฺ นฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ตโย วารเก โลหวารก ทารุวารก จมฺมขณฺฑนฺติ ฯ
[๙๖] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อชฺโฌกาเส อุทก วาเหนฺตา
สีเตนป อุเณฺหนป กิลมนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อุทปานสาลนฺติ ฯ อุทปานสาลาย ติณจุณฺณ
ปริปตติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โอคุมฺเพตฺวา อุลฺลิตฺตาวลิตฺต
กาตุ เสตวณฺณ กาฬวณฺณ เครุกปริกมฺม มาลากมฺม ลตากมฺม
มกรทนฺตก ปฺจปฏิก จีวรวส จีวรรชฺชุนฺติ ฯ
[๙๗] เตน โข ปน สมเยน อุทปาโน อปารุโต โหติ ฯ
#๑ ม. ยุ. วลฺลิกายป ฯ ๒ ยุ. วาหนฺติ ฯ ๓ ม. ยุ. อุทกวาหนรชฺชุนตฺ ิ ฯ
#๔ ยุ. พหุ ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๒) - หนาที่ 37

ติณจุณฺเณหิป ปสุเกหิป โอกิริยติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
อปธานนฺติ ฯ
[๙๘] เตน โข ปน สมเยน อุทกภาชน น สวิชฺชติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อุทกโทณึ อุทกกฏาหนฺติ ฯ
[๙๙] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อาราเม ตห ตห
นหายนฺติ ฯ อาราโม จิกฺขลฺโล โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุทกจนฺทนิกนฺติ ๑ ฯ จนฺทนิกา
ปากฏา โหติ ฯ ภิกฺขู หิริยนฺติ นหายิตุ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ปริกฺขิปตุ ตโย ปากาเร อิฏกาปาการ สิลาปาการ
ทารุปาการนฺติ ฯ จนฺทนิกา จิกฺขลฺลา โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว สนฺถริตุ ตโย สนฺถาเร ๒ อิฏกาสนฺถาร สิลาสนฺถาร
ทารุสนฺถารนฺติ ฯ อุทก สนฺติฏติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกขฺ เว
อุทกนิทฺธมนนฺติ ฯ
[๑๐๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขูน คตฺตานิ สีติกตานิ
โหนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
อุทกปฺุฉนึ โจฬเกนป ปจฺจุทฺธริตุนฺติ ฯ
[๑๐๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร อุปาสโก สงฺฆสฺส
อตฺถาย โปกฺขรณึ กาเรตุกาโม โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โปกฺขรณินฺติ ฯ โปกฺขรณิยา
#๑ ม. ยุ. จนฺทนิกนฺติ ฯ ๒ ม. สนฺถเร ฯ
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กูล ลุชชฺ ติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว จินิตุ ตโย จเย อิฏกาจย
สิลาจย ทารุจยนฺติ ฯ อาโรหนฺตา วิหฺนฺติ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ตโย โสปาเณ อิฏกาโสปาณ สิลาโสปาณ
ทารุโสปาณนฺติ ฯ อาโรหนฺตา ปริปตนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อาลมฺพนพาหนฺติ ฯ โปกฺขรณิยา อุทก ปุราณ โหติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อุทกมาติก ๑ อุทกนิทฺธมนนฺติ ฯ
[๑๐๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร อุปาสโก ภิกฺขุสงฺฆสฺส
อตฺถาย นิลฺเลข ชนฺตาฆร กตฺตุกาโม ๒ โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว นิลฺเลข ชนฺตาฆรนฺติ ฯ
[๑๐๓] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู จาตุมาส
นิสีทเนน วิปฺปวสนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น
ภิกฺขเว จาตุมาส นิสที เนน วิปฺปวสิตพฺพ โย วิปฺปวเสยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๐๔] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ปุปฺผาภิกิณฺเณสุ
สยเนสุ สยนฺติ ฯ มนุสฺสา วิหารจาริก อาหิณฺฑนฺตา ปสฺสิตฺวา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหี
กามโภคิโนติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว
ปุปฺผาภิกิณฺเณสุ สยเนสุ สยิตพฺพ โย สเยยฺย อาปตฺติ
#๑ ยุ. อุทกายติก ฯ ๒ ม. ยุ. อฺตโร ภิกฺขุ สงฺฆสฺส อตฺถาย นิลฺเลข
#ชนฺตาฆร กตฺตุกาโม ฯ
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ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๐๕] เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา คนฺธมฺป มาลมฺป
อาทาย อาราม อาคจฺฉนฺติ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจจฺ ายนฺตา น
ปฏิคฺคณฺหนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
คนฺธ คเหตฺวา กวาเฏ ปฺจงฺคุลิก ทาตุ ปุปผฺ  คเหตฺวา
วิหาเร เอกมนฺต นิกฺขิปตุนฺติ ฯ
[๑๐๖] เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส นมตก อุปฺปนฺน
โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
นมตกนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขูน เอตทโหสิ นมตก อธิฏาตพฺพ นุ โข
อุทาหุ วิกปฺเปตพฺพนฺติ ฯเปฯ น ภิกฺขเว นมตก อธิฏาตพฺพ
น วิกปฺเปตพฺพนฺติ ฯ
[๑๐๗] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อาสิตฺตกุปธาเน
ภฺุชนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ
เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว อาสิตฺตกุปธาเน ภฺุชิตพฺพ โย ภฺุเชยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๐๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน
โหติ ฯ โส ภฺุชมาโน น สกฺโกติ หตฺเถน ปตฺต สนฺธาเรตุ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว มโฬริกนฺติ ฯ
[๑๐๙] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เอกภาชเนป
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ภฺุชนฺติ ฯ เอกถาลเกป ปวนฺติ ฯ เอกมฺเจป ตุวฏเฏนฺติ ฯ
เอกตฺถรเณป ตุวฏเฏนฺติ ฯ เอกปาวุรเณป ตุวฏเฏนฺติ ฯ เอกตฺถรณปาวุรเณป ตุวฏเฏนฺติ ๑ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ
เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว เอกภาชเน ภฺุชิตพฺพ น
เอกถาลเก ปาตพฺพ น เอกมฺเจ ตุวฏฏิตพฺพ น เอกตฺถรเณ
ตุวฏฏิตพฺพ น เอกปาวุรเณ ตุวฏฏิตพฺพ น เอกตฺถรณปาวุรเณ
ตุวฏฏิตพฺพ ๒ โย ตุวฏเฏยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๑๐] เตน โข ปน สมเยน วฑฺโฒ ลิจฺฉวิ เมตฺติยภุมฺมชกาน
ภิกฺขูน สหาโย โหติ ฯ อถโข วฑฺโฒ ลิจฺฉวิ ๓ เยน เมตฺติยภุมฺมชกา
ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เมตฺติยภุมฺมชเก
ภิกฺขู เอตทโวจ วนฺทามิ อยฺยาติ ฯ เอว วุตฺเต เมตฺติยภุมฺมชกา
ภิกฺขู นาลปสุ ฯ ทุติยมฺป โข วฑฺโฒ ลิจฺฉวิ ๓ เมตฺติยภุมฺมชเก
ภิกฺขู เอตทโวจ วนฺทามิ อยฺยาติ ฯ ทุติยมฺป โข เมตฺติยภุมฺมชกา
ภิกฺขู นาลปสุ ฯ ตติยมฺป โข วฑฺโฒ ลิจฺฉวิ เมตฺติยภุมฺมชเก
ภิกฺขู เอตทโวจ วนฺทามิ อยฺยาติ ฯ ตติยมฺป โข
#๑ ม. ยุ. เอกตฺถรณาป ตุวฏเฏนฺติ ฯ เอกปาวุรณาป ตุวฏเฏนฺติ ฯ
#เอกตฺถรณปาวุรณาป ตุวฏเฏนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. น เอกตฺถรณา ตุวฏฏติ พฺพ ฯ
#น เอกปาวุรณา ตุวฏฏิตพฺพ ฯ น เอกตฺถรณปาวุรณา ตุวฏฏิตพฺพ ฯ
#๓ ม. ลิจฺฉวี ฯ เอวมุปริ ฯ
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เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู นาลปสุ ฯ กฺยาห อยฺยาน อปรชฺฌามิ
กิสฺส ม อยฺยา นาลปนฺตีติ ฯ ตถา หิ ปน ตฺว อาวุโส วฑฺฒ
อเมฺห ทพฺเพน มลฺลปุตฺเตน วิเหิยมาเน อชฺฌเุ ปกฺขสีติ ฯ กฺยาห
อยฺยา กโรมีติ ฯ สเจ โข ตฺว อาวุโส วฑฺฒ อิจฺเฉยฺยาสิ
อชฺเชว ภควา อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต นาสาเปยฺยาติ ฯ กฺยาห
อยฺยา กโรมิ กึ มยา สกฺกา กาตุนฺติ ฯ เอหิ ตฺว อาวุโส
วฑฺฒ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
เอว วเทหิ อิท ภนฺเต นจฺฉนฺน นปฺปฏิรูป ยาย ภนฺเต
ทิสา อภยา อนีติกา อนุปทฺทวา สาย ทิสา สภยา สอีติกา
สอุปทฺทวา ยโต นีวาต ตโต ปวาต อุทก มฺเ อาทิตฺต
อยฺเยน เม ทพฺเพน มลฺลปุตฺเตน ปชาปติ ทูสิตาติ ฯ เอว
อยฺยาติ โข วฑฺโฒ ลิจฉฺ วิ เมตฺติยภุมฺมชกาน ภิกฺขูน ปฏิสสฺ ุตฺวา
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข วฑฺโฒ ลิจฺฉวิ ภควนฺต
เอตทโวจ อิท ภนฺเต นจฺฉนฺน นปฺปฏิรูป ยาย ภนฺเต ทิสา
อภยา อนีติกา อนุปทฺทวา สาย ทิสา สภยา สอีติกา สอุปทฺทวา
ยโต นีวาต ตโต ปวาต อุทก มฺเ อาทิตฺต อยฺเยนฏ
เม ทพฺเพน มลฺลปุตฺเตน ปชาปติ ทูสิตาติ ฯ
[๑๑๑] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต ปฏิปุจฺฉิ
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สรสิ ตฺว ทพฺพ เอวรูป กตฺตา ยถาย วฑฺโฒ อาหาติ ฯ
ยถา ม ภนฺเต ภควา ชานาตีติ ฯ ทุติยมฺป โข ภควา ฯเปฯ
ตติยมฺป โข ภควา อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต เอตทโวจ
สรสิ ตฺว ทพฺพ เอวรูป กตฺตา ยถาย วฑฺโฒ อาหาติ ฯ
ยถา ม ภนฺเต ภควา ชานาตีติ ฯ น โข ทพฺพ ทพฺพา เอว
นิพฺเพเนฺติ สเจ ตยา กต กตนฺติ วเทหิ สเจ อกต
อกตนฺติ วเทหีติ ฯ ยโตห ๑ ภนฺเต ชาโต นาภิชานามิ สุปนนฺเตนป
เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิตา ปเคว ชาคโรติ ฯ
[๑๑๒] อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว
สงฺโฆ วฑฺฒสฺส ลิจฺฉวิสฺส ปตฺต นิกฺกุชชฺ ตุ อสมฺโภค สงฺเฆน
กโรตุ ฯ
[๑๑๓] อฏหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส อุปาสกสฺส
ปตฺโต นิกกฺ ุชฺชิตพฺโพ ภิกฺขูน อลาภาย ปริสกฺกติ ภิกขฺ ูน
อนตฺถาย ปริสกฺกติ ภิกฺขูน อนาวาสาย ๒ ปริสกฺกติ ภิกขฺ ู
อกฺโกสติ ปริภาสติ ภิกฺขู ภิกฺขูหิ เภเทติ พุทฺธสฺส อวณฺณ
ภาสติ ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ สงฺฆสฺส อวณฺณ ภาสติ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมหิ อฏหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส อุปาสกสฺส
ปตฺต นิกฺกุชชฺ ิตุ ฯ
[๑๑๔] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิกกฺ ุชฺชิตพฺโพ ฯ พฺยตฺเตน
#๑ ม. ยโต อห ฯ ๒ ม. ยุ. อวาสาย ฯ
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ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ วฑฺโฒ ลิจฺฉวิ อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต อมูลิกาย
สีลวิปตฺติยา อนุทฺธเสติ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ
วฑฺฒสฺส ลิจฺฉวิสฺส ปตฺต นิกฺกชุ ฺเชยฺย อสมฺโภค สงฺเฆน กเรยฺย ฯ
เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ วฑฺโฒ ลิจฺฉวิ
อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต อมูลิกาย สีลวิปตฺติยา อนุทฺธเสติ ฯ
สงฺโฆ วฑฺฒสฺส ลิจฺฉวิสฺส ปตฺต นิกฺกุชชฺ ติ อสมฺโภค สงฺเฆน
กโรติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ วฑฺฒสฺส ลิจฺฉวิสฺส ปตฺตสฺส
นิกฺกุชฺชนา อสมฺโภค สงฺเฆน กรณ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ นิกฺกุชชฺ ิโต สงฺเฆน วฑฺฒสฺส ลิจฺฉวิสฺส
ปตฺโต อสมฺโภโค สงฺเฆน ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ
เอวเมต ธารยามีติ ๑ ฯ
[๑๑๕] อถโข อายสฺมา อานนฺโท ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย เยน วฑฺฒสฺส ลิจฺฉวิสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา วฑฺฒ ลิจฺฉวึ เอตทโวจ สงฺเฆน เต อาวุโส
วฑฺฒ ปตฺโต นิกฺกชุ ฺชโิ ต อสมฺโภโคสิ สงฺเฆนาติ ฯ อถโข
วฑฺโฒ ลิจฺฉวิ สงฺเฆน กิร เม ปตฺโต นิกกฺ ุชชฺ โิ ต อสมฺโภโคมฺหิ
กิร สงฺเฆนาติ ตตฺเถว มุจฺฉิโต ปปโต ฯ อถโข วฑฺฒสฺส
#๑ อิโต ปร อถโข สงฺโฆ วฑฺฒสฺส ลิจฺฉวิสฺส ปตฺต นิกฺกุชฺชิ อสมฺโภค สงฺเฆน
#อกาสีติ ปาโ ภวิตุ อรหติเยว ฯ
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ลิจฺฉวิสฺส มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา วฑฺฒ ลิจฺฉวึ
เอตทโวจุ อล อาวุโส วฑฺฒ มา โสจิ มา ปริเทวิ มย
ภควนฺต ปสาเทสฺสาม ภิกฺขุสงฺฆฺจาติ ฯ อถโข วฑฺโฒ ลิจฺฉวิ
สปุตฺตทาโร สมิตฺตามจฺโจ สาติสาโลหิโต อลฺลวตฺโถ อลฺลเกโส
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต ปาเทสุ
สิรสา นิปติตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ อจฺจโย ม ภนฺเต อจฺจคมา
ยถาพาล ยถามูฬฺห ยถาอกุสล โยห อยฺย ทพฺพ มลฺลปุตฺต
อมูลิกาย สีลวิปตฺติยา อนุทฺธเสสึ ตสฺส เม ภนฺเต ภควา
อจฺจย อจฺจยโต ปฏิคฺคณฺหาตุ อายตึ สวรายาติ ฯ อิงฺฆ ๑ ตฺว
อาวุโส วฑฺฒ อจฺจโย อจฺจคมา ยถาพาล ยถามูฬฺห ยถาอกุสล
ย ตฺว ทพฺพ มลฺลปุตตฺ  อมูลิกาย สีลวิปตฺติยา อนุทฺธเสสิ ยโต
จ โข ตฺว อาวุโส วฑฺฒ อจฺจย อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺม
ปฏิกโรสิ ตนฺเต มย ปฏิคฺคณฺหาม วุฑฺฒิ เหสา อาวุโส
วฑฺฒ อริยสฺส วินเย โย อจฺจย อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺม
ปฏิกโรติ อายตึ สวร อาปชฺชตีติ ฯ
[๑๑๖] อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ๒ ภิกฺขเว
สงฺโฆ วฑฺฒสฺส ลิจฺฉวิสฺส ปตฺต อุกฺกชุ ฺชตุ สมฺโภค สงฺเฆน
กโรตุ ฯ อฏหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส อุปาสกสฺส
ปตฺโต อุกกฺ ุชฺชิตพฺโพ น ภิกฺขูน อลาภาย ปริสกฺกติ น
#๑ ม. ยุ. ตคฺฆ ฯ ๒ ม. ยุ. เตน หิ ฯ
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ภิกฺขูน อนตฺถาย ปริสกฺกติ น ภิกฺขูน อนาวาสาย ๑ ปริสกฺกติ
น ภิกฺขู อกฺโกสติ ปริภาสติ น ภิกฺขู ภิกฺขูหิ เภเทติ น
พุทฺธสฺส อวณฺณ ภาสติ น ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ น
สงฺฆสฺส อวณฺณ ภาสติ อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมหิ อฏหงฺเคหิ
สมนฺนาคตสฺส อุปาสกสฺส ปตฺต อุกฺกชุ ฺชิตุ ฯ
[๑๑๗] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อุกฺกุชฺชิตพฺโพ ฯ เตน ภิกฺขเว
วฑฺเฒน ลิจฺฉวินา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา
ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
เอวมสฺส วจนีโย สงฺเฆน เม ภนฺเต ปตฺโต นิกฺกชุ ฺชโิ ต
อสมฺโภโคมฺหิ สงฺเฆน โสห ภนฺเต สมฺมา วตฺตามิ โลม
ปาเตมิ เนตฺถาร วตฺตามิ สงฺฆ ปตฺตกุ ฺกุชฺชน ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป
ยาจิตพฺพา ๒ ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ๒ ฯ
[๑๑๘] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ สงฺเฆน วฑฺฒสฺส ลิจฺฉวิสฺส ปตฺโต
นิกฺกุชฺชโิ ต อสมฺโภโค สงฺเฆน ฯ โส สมฺมา วตฺตติ โลม
ปาเตติ เนตฺถาร วตฺตติ สงฺฆ ปตฺตกุ ฺกุชฺชน ยาจติ ฯ ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ วฑฺฒสฺส ลิจฺฉวิสฺส ปตฺต อุกกฺ ุชฺเชยฺย
สมฺโภค สงฺเฆน กเรยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ สงฺเฆน วฑฺฒสฺส ลิจฺฉวิสฺส ปตฺโต นิกฺกชุ ฺชโิ ต
อสมฺโภโค สงฺเฆน ฯ โส สมฺมา วตฺตติ โลม ปาเตติ เนตฺถาร
#๑ ม. ยุ. อวาสาย ฯ ๒ ม. ยาจิตพฺโพ ฯ
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วตฺตติ สงฺฆ ปตฺตุกฺกุชฺชน ยาจติ ฯ สงฺโฆ วฑฺฒสฺส ลิจฺฉวิสฺส
ปตฺต อุกฺกชุ ชฺ ติ สมฺโภค สงฺเฆน กโรติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ
วฑฺฒสฺส ลิจฺฉวิสฺส ปตฺตสฺส อุกฺกชุ ชฺ นา สมฺโภค สงฺเฆน กรณ
โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ อุกฺกุชชฺ ิโต
สงฺเฆน วฑฺฒสฺส ลิจฺฉวิสฺส ปตฺโต สมฺโภโค สงฺเฆน ขมติ
สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๑๑๙] อถโข ภควา เวสาลิย ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
ภคฺคา เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปพุ ฺเพน จาริก จรมาโน
เยน ภคฺคา ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา ภคฺเคสุ วิหรติ
สสสุมารคิเร ๑ เภสกฬาวเน มิคทาเย ฯ
[๑๒๐] เตน โข ปน สมเยน โพธิสฺส ราชกุมารสฺส โกกนุโท ๒
นาม ปาสาโท อจิรการิโต โหติ อนชฺฌาวุตฺโถ สมเณน วา
พฺราหฺมเณน วา เกนจิ วา มนุสสฺ ภูเตน ฯ อถโข โพธิ
ราชกุมาโร สฺชิกาปุตฺต มาณว อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว สมฺม
สฺชิกาปุตฺต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา มม
วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา วนฺท อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก
ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉ โพธิ ภนฺเต ราชกุมาโร
ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทติ อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน
พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉตีติ ๓ เอวฺจ วเทหิ ๔ อธิวาเสตุ กิร
#๑ ม. สุสุมารคิเร ฯ ๒ ยุ. โกกนโท ฯ ๓ ยุ. อิติสทฺโท น ปฺายติ ฯ
#๔ ยุ. เอว จ วเทติ ฯ
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ภนฺเต ภควา โพธิสฺส ราชกุมารสฺส สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ
ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ เอว โภติ โข สฺชิกาปุตฺโต มาณโว โพธิสฺส
ราชกุมารสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย ๑
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข สฺชิกาปุตฺโต
มาณโว ภควนฺต เอตทโวจ โพธิ [๒] ราชกุมาโร โภโต
โคตมสฺส ปาเท สิรสา วนฺทติ อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน
พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉติ เอวฺจ วเทติ อธิวาเสตุ กิร ภว
โคตโม โพธิสฺส ราชกุมารสฺส สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ
อธิวาเสสิ ภควา ตุณหฺ ีภาเวน ฯ อถโข สฺชิกาปุตฺโต
มาณโว ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา อุฏายาสนา เยน โพธิ
ราชกุมาโร เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา โพธึ ราชกุมาร
เอตทโวจ อโวจุมฺห โข มย โภโต วจเนน ต ภวนฺต โคตม
โพธิ [๒] ราชกุมาโร โภโต โคตมสฺส ปาเท สิรสา วนฺทติ
อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉติ เอวฺจ
วเทติ อธิวาเสตุ กิร ภว โคตโม โพธิสฺส ราชกุมารสฺส
สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ อธิวุตฺถฺจ ปน สมเณน
โคตเมนาติ ฯ
[๑๒๑] อถโข โพธิ ราชกุมาโร ตสฺสา รตฺตยิ า อจฺจเยน
#๑ ม. ยุ. สารณีย ฯ ๒ ม. ยุ. โข ฯ
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ปณีต ขาทนีย โภชนีย ปฏิยาทาเปตฺวา โกกนุทฺจ ปาสาท
โอทาเตหิ ทุสฺเสหิ สนฺถราเปตฺวา ยาว ปจฺฉิมา โสปาณกเฬวรา
สฺชิกาปุตฺต มาณว อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว สมฺม สฺชิกาปุตฺต
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต กาล อาโรเจหิ
กาโล ภนฺเต นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ เอว โภติ โข สฺชิกาปุตฺโต
มาณโว โพธิสฺส ราชกุมารสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต กาล อาโรเจติ กาโล ๑ โข
ภนฺเต นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ
[๑๒๒] อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
เยน โพธิสฺส ราชกุมารสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ ฯ
เตน โข ปน สมเยน โพธิ ราชกุมาโร พหิทฺวารโกฏเก ิโต
โหติ ภควนฺต อาคมยมาโน ฯ อทฺทสา โข โพธิ ราชกุมาโร
ภควนฺต ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน ตโต ปจฺจุคฺคนฺตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปุรกฺขิตฺวา ๒ เยน โกกนุโท ปาสาโท
เตนุปสงฺกมิ ฯ อถโข ภควา ปจฺฉิม โสปาณกเฬวร ๓ นิสสฺ าย
อฏาสิ ฯ อถโข โพธิ ราชกุมาโร ภควนฺต เอตทโวจ อกฺกมตุ
ภนฺเต ภควา ทุสฺสานิ อกฺกมตุ ภนฺเต ๔ สุคโต ทุสฺสานิ ย
มม อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ เอว วุตฺเต ภควา
ตุณฺหี อโหสิ ฯ ทุติยมฺป โข ฯเปฯ ตติยมฺป โข โพธิ
ราชกุมาโร ภควนฺต เอตทโวจ อกฺกมตุ ภนฺเต ภควา ทุสสฺ านิ
#๑ ม. ยุ. กาโล โภ โคตม ฯ ๒ ม. ปุเรกฺขตฺวา ฯ ยุ. ปุรกฺขตฺวา ฯ
#๓ ม. ปจฺฉิมโสปาณกเฬวรา ฯ ยุ. โสปาณกลิงฺครา ฯ ๔ ม. ยุ. ภนฺเตติ นตฺถิ ฯ
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อกฺกมตุ ภนฺเต ๑ สุคโต ทุสฺสานิ ย มม อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย
สุขายาติ ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อวโลเกสิ ๒ ฯ
อถโข อายสฺมา อานนฺโท โพธึ ราชกุมาร เอตทโวจ สหรตุ๕
ราชกุมาร ทุสฺสานิ น ภควา เจฬปฏิก ๓ อกฺกมิสฺสติ ปจฺฉิม
ชนต ตถาคโต อนุกมฺปตีติ ฯ อถโข โพธิ ราชกุมาโร ทุสสฺ านิ
สหราเปตฺวา อุปริ โกกนุเท ปาสาเท อาสน ปฺาเปสิ ๔ ฯ
อถโข ภควา โกกนุท ปาสาท อภิรุยฺหิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน
นิสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ อถโข โพธิ ราชกุมาโร พุทฺธปฺปมุข
ภิกฺขุสงฺฆ ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปตฺวา
สมฺปวาเรตฺวา ภควนฺต ภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข โพธึ ราชกุมาร ภควา ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา
อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ
[๑๒๓] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว เจฬปฏิกา ๓
อกฺกมิตพฺพา โย อกฺกเมยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๒๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี อปคตคพฺภา
ภิกฺขู นิมนฺเตตฺวา ทุสสฺ  ปฺาเปตฺวา เอตทโวจ อกฺกมถ
#๑ ม. ยุ. ภนฺเตติ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. รา อปโลเกสิ ฯ ๓ ยุ. เจฬปตฺติก ฯ
#๔ ม. ปฺเปสิ ฯ
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ภนฺเต ทุสฺสนฺติ ฯ ภิกขฺ ู กุกฺกุจฺจายนฺตา น อกฺกมนฺติ ฯ อกฺกมถ
ภนฺเต ทุสฺส มงฺคลตฺถายาติ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจฺจายนฺตา น อกฺกมึสุ ฯ
อถโข สา อิตฺถี อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม
อยฺยา มงฺคลตฺถาย ยาจิยมานา เจฬปฏิก น อกฺกมิสฺสนฺตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู ตสฺสา อิตฺถิยา อุชฌ
ฺ ายนฺติยา ขียนฺติยา
วิปาเจนฺติยา ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
คิหี ภิกฺขเว มงฺคลิกา อนุชานามิ ภิกฺขเว คิหีน มงฺคลตฺถาย
ยาจิยมาเนน เจฬปฏิก อกฺกมิตุนฺติ ฯ
[๑๒๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู โธตปาทก อกฺกมิตุ
กุกฺกุจฺจายนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว โธตปาทก อกฺกมิตุนฺติ ฯ
ทุติยภาณวาร ๑ ฯ
[๑๒๖] อถโข ภควา ภคฺเคสุ ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
สาวตฺถี เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริกฺจรมาโน
เยน สาวตฺถี ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถโข วิสาขา มิคารมาตา
ฆฏกฺจ กตกฺจ สมฺมชฺชนิฺจ อาทาย เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺนา โข วิสาขา มิคารมาตา ภควนฺต เอตทโวจ
ปฏิคฺคณฺหาตุ เม ภนฺเต ภควา ฆฏกฺจ กตกฺจ สมฺมชฺชนิฺจ
#๑ ม. ทุติยภาณวาโร นิฏิโต ฯ
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ย มม อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ ปฏิคฺคเหสิ ภควา
ฆฏกฺจ สมฺมชฺชนิฺจ ฯ น ภควา กตก ปฏิคฺคเหสิ ฯ อถโข
ภควา วิสาข มิคารมาตร ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ
สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถโข วิสาขา มิคารมาตา ภควตา
ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิตา สมาทปตา สมุตฺเตชิตา สมฺปหสิตา
อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๑๒๗] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว ฆฏกฺจ
สมฺมชฺชนิฺจ น ภิกฺขเว กตก ปริภฺุชิตพฺพ โย ปริภฺุเชยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว ติสฺโส ปาทฆสนิโย
สกฺขร กล สมุทฺทเผณกนฺติ ฯ
[๑๒๘] อถโข วิสาขา มิคารมาตา วิธูปนฺจ ตาลวณฺฏฺจ
อาทาย เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ า โข วิสาขา
มิคารมาตา ภควนฺต เอตทโวจ ปฏิคฺคณฺหาตุ เม ภนฺเต
ภควา วิธูปนฺจ ตาลวณฺฏฺจ ย มม อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย
สุขายาติ ฯ ปฏิคฺคเหสิ ภควา วิธูปนฺจ ตาลวณฺฏฺจ ฯ อถโข
ภควา วิสาข มิคารมาตร ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ ฯเปฯ
ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๑๒๙] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
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ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว วิธูปนฺจ
ตาลวณฺฏฺจาติ ฯ
[๑๓๐] เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส มกสวีชนี อุปฺปนฺนา
โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
มกสวีชนินฺติ ฯ จามริวีชนี ๑ อุปฺปนฺนา โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว จามริวีชนี ๑ ธาเรตพฺพา โย ธาเรยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกขฺ เว ติสฺโส วีชนิโย วากมย
อุสิรมย โมรปฺฉมยนฺติ ฯ
[๑๓๑] เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส ฉตฺต อุปฺปนฺน โหติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ฉตฺตนฺติ ฯ
[๑๓๒] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ฉตฺตปคฺคหิตา ๒
อาหิณฺฑนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร อุปาสโก
สมฺพหุเลหิ อาชีวกสาวเกหิ สทฺธึ อุยฺยาน อคมาสิ ฯ อทฺทสสุ โข ๓
เต อาชีวกสาวกา ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู ทูรโต ว ฉตฺตปคฺคหิเต
อาคจฺฉนฺเต ทิสฺวาน ต อุปาสก เอตทโวจุ เอเต โข อยฺยา ๔
ตุมฺหาก ภทฺทนฺตา ฉตฺตปคฺคหิตา อาคจฺฉนฺติ เสยฺยถาป คณกมหามตฺตาติ ฯ
น อยฺยา ๕ เอเต ภิกฺขู ปริพฺพาชกาติ ฯ ภิกฺขู
น ภิกฺขูติ อพฺภุต อกสุ ฯ อถโข โส อุปาสโก อุปคโต ๖
สฺชานิตฺวา อุชฌ
ฺ ายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม ภทฺทนฺตา
#๑ ยุ. จมรวีชนี ฯ ๒ ยุ. ฉตฺต ปคฺคเหตฺวา ฯ ๓ ม. ยุ. อทฺทสาสุ โข ฯ
#๔ ม. ยุ. อยฺโย ฯ ๕ ม. นายฺยา ฯ ยุ. นายโย ฯ ๖ ม. ยุ. คุปคเต
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ฉตฺตปคฺคหิตา อาหิณฺฑิสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู ตสฺส
อุปาสกสฺส อุชฺฌายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ อถโข
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ฯเปฯ สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกขฺ เว ฉตฺต ธาเรตพฺพ โย ธาเรยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๓๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน
โหติ ฯ ตสฺส วินา ฉตฺต ผาสุ น โหติ ๑ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลานสฺส ฉตฺตนฺติ ๒ ฯ
[๑๓๔] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู คิลานสฺเสว ภควตา
ฉตฺต อนฺุาต โน อคิลานสฺสาติ อาราเม อารามูปจาเร
ฉตฺต ธาเรตุ กุกฺกุจฺจายนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อคิลาเนนป ๓ ภิกฺขุนา ๔ อาราเม
อารามูปจาเร ฉตฺต ธาเรตุนฺติ ฯ
[๑๓๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ สิกฺกาย ปตฺต
อุฑฺฑิตฺวา ๕ ทณฺเฑ อาลคฺเคตฺวา วิกาเล อฺตเรน คามทฺวาเรน
อติกฺกมติ ฯ มนุสฺสา เอสยฺยา ๖ โจโร คจฺฉติ อสิสฺส วิโชตลตีติ
#๑ ม. น ผาสุ โหติ ฯ ยุ. ฉตฺเตน น ผาสุ โหติ ฯ ๒ ม. ฉตฺต ธาเรตุนฺติ ฯ
#๓ ยุ. คิลาเนนป อติลาเนนป ฯ ๔ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕ ยุ. อุฏฏิตฺวา ฯ
#๖ ม. ยุ. เอสยฺโย ฯ
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อนุปติตฺวา คเหตฺวา สฺชานิตฺวา มฺุจึสุ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ
อาราม คนฺตฺวา ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ กึ ปน ตฺว
อาวุโส ทณฺฑสิกฺก ธาเรสีติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ เย เต ภิกฺขู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ภิกฺขุ ทณฺฑสิกฺก ธาเรสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว ทณฺฑสิกฺกา ธาเรตพฺพา โย ธาเรยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๓๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน
โหติ น สกฺโกติ วินา ทณฺเฑน อาหิณฺฑิตุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลานสฺส ภิกฺขุโน ทณฺฑสมฺมตึ ๑
ทาตุ ฯ
[๑๓๗] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺพา ฯ เตน คิลาเนน
ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฒ
ฺ าน
ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต คิลาโน น สกฺโกมิ วินา ทณฺเฑน
อาหิณฺฑิตุ โสห ภนฺเต สงฺฆ ทณฺฑสมฺมตึ ๑ ยาจามีติ ๒ ฯ ทุติยมฺป
ยาจิตพฺพา ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ
[๑๓๘] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกขฺ ุ คิลาโน น
#๑ ม. ยุ. ทณฺฑสมฺมุตึ ฯ ๒ ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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สกฺโกติ วินา ทณฺเฑน อาหิณฺฑิตุ โส สงฺฆ ทณฺฑสมฺมตึ
ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน
ทณฺฑสมฺมตึ ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ คิลาโน น สกฺโกติ วินา
ทณฺเฑน อาหิณฺฑิตุ โส สงฺฆ ทณฺฑสมฺมตึ ยาจติ ฯ สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ทณฺฑสมฺมตึ เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ทณฺฑสมฺมติยา ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทินฺนา สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน
ทณฺฑสมฺมติ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๑๓๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน
โหติ น สกฺโกติ วินา สิกฺกาย ปตฺต ปริหริตุ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลานสฺส ภิกฺขุโน
สิกฺกาสมฺมตึ ทาตุ ฯ
[๑๔๐] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺพา ฯ เตน คิลาเนน
ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฒ
ฺ าน
ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต คิลาโน น สกฺโกมิ วินา
สิกฺกาย ปตฺต ปริหริตุ โสห ภนฺเต สงฺฆ สิกฺกาสมฺมตึ ยาจามีติ ฯ
ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ
[๑๔๑] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
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สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกขฺ ุ คิลาโน น
สกฺโกติ วินา สิกฺกาย ปตฺต ปริหริตุ โส สงฺฆ สิกฺกาสมฺมตึ
ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน
สิกฺกาสมฺมตึ ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ คิลาโน น สกฺโกติ วินา สิกฺกาย
ปตฺต ปริหริตุ โส สงฺฆ สิกฺกาสมฺมตึ ยาจติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน สิกฺกาสมฺมตึ เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน สิกฺกาสมฺมติยา ทาน โส ตุณหฺ สฺส
ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทินฺนา สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน สิกฺกาสมฺมติ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ
เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๑๔๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน
โหติ น สกฺโกติ วินา ทณฺเฑน อาหิณฺฑิตุ น สกฺโกติ วินา
สิกฺกาย ปตฺต ปริหริตุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว คิลานสฺส ภิกฺขโุ น ทณฺฑสิกฺกาสมฺมตึ ทาตุ ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ทาตพฺพา ฯ เตน คิลาเนน ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา
อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห
ภนฺเต คิลาโน น สกฺโกมิ วินา ทณฺเฑน อาหิณฺฑิตุ น สกฺโกมิ
วินา สิกฺกาย ปตฺต ปริหริตุ โสห ภนฺเต สงฺฆ ทณฺฑสิกฺกา-
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สมฺมตึ ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ
[๑๔๓] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกขฺ ุ คิลาโน น
สกฺโกติ วินา ทณฺเฑน อาหิณฺฑิตุ น สกฺโกติ วินา สิกฺกาย
ปตฺต ปริหริตุ โส สงฺฆ ทณฺฑสิกฺกาสมฺมตึ ยาจติ ฯ ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน ทณฺฑสิกฺกาสมฺมตึ๋
ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ คิลาโน น สกฺโกติ วินา ทณฺเฑน อาหิณฺฑิตุ
น สกฺโกติ วินา สิกฺกาย ปตฺต ปริหริตุ โส สงฺฆ ทณฺฑสิกกฺ าสมฺมตึ
ยาจติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ทณฺฑสิกฺกาสมฺมตึ
เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ทณฺฑสิกกฺ าสมฺมติยา
ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
ทินฺนา สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ทณฺฑสิกฺกาสมฺมติ ขมติ
สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๑๔๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ โรมฏโก
อโหสิ ๑ ฯ โส โรมฏิตฺวา โรมฏิตฺวา ๒ อชฺโฌหรติ ฯ ภิกฺขู
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ วิกาลาย ๓ ภิกฺขุ โภชน ภฺุชตีติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เอโส ภิกฺขเว ภิกฺขุ อจิร
#๑ ม. ยุ. โรมนฺธโก โหติ ฯ ๒ ม. ยุ. โรมนฺธิตฺวา โรมนฺธิตฺวา ฯ ๓ ยุ. วิกาเล ย ฯ
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โคโยนิยา จุโต อนุชานามิ ภิกฺขเว โรมฏกสฺส โรมฏ ๑ น
จ ภิกฺขเว พหิมุขทฺวาร นีหริตฺวา อชฺโฌหริตพฺพ โย อชฺโฌหเรยฺย
ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพติ ฯ
[๑๔๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ปูคสฺส สงฺฆภตฺต
โหติ ฯ ภตฺตคฺเค พหู สิตฺถานิ ปริกริ สึ ุ ๒ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา โอทเน
ทิยฺยมาเน น สกฺกจฺจ ปฏิคฺคเหสฺสนฺติ เอกเมก สิตฺถ กมฺมสเตน
นิฏายตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ย ทิยฺยมาน ปตติ ต
สาม คเหตฺวา ปริภฺุชิตุ ต กิสฺส เหตุ ๓ ปริจฺจตฺต ต
ภิกฺขเว ทายเกหีติ ฯ
[๑๔๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ทีเฆหิ
นเขหิ ปณฺฑาย จรติ ฯ อฺตรา อิตฺถี ปสฺสิตฺวา ต ภิกฺขุ
เอตทโวจ เอหิ ภนฺเต เมถุน ธมฺม ปฏิเสวาติ ฯ อล ภคินิ
เนต กปฺปตีติ ฯ สเจ โข ตฺว ภนฺเต น ปฏิเสวิสฺสสิ อิทานาห
อตฺตโน นเขหิ คตฺตานิ วิลิขิตฺวา กุปฺป กริสสฺ ามิ อย ม
ภิกฺขุ วิปฺปกโรตีติ ฯ ปชานาหิ ๔ ตฺว ภคินีติ ฯ อถโข สา
#๑ ม. ยุ. โรมนฺธ ... ฯ ๒ ม. ยุ. พหุ สิตถฺ านิ ปกิริยึสุ ฯ ๓ ม. ยุ. รา. อิท
#ปาตฺตย น ทิสฺสติ ฯ ๔ ม. ยุ. รา. ปชานาสิ ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๒) - หนาที่ 59

อิตฺถี อตฺตโน นเขหิ คตฺตานิ วิลิขิตฺวา กุปฺป อกาสิ อย ม
ภิกฺขุ วิปฺปกโรตีติ ฯ มนุสฺสา อุปธาวิตฺวา ต ภิกฺขุ อคฺคเหสุ ฯ
อทฺทสสุ โข เต มนุสฺสา ตสฺสา อิตฺถิยา นเข ฉวิมฺป โลหิตมฺป
ทิสฺวา อิมสิ ฺสาเยว อิตฺถิยา อิท กมฺม อการโก ภิกฺขูติ
ต ภิกฺขุ มฺุจึสุ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ อาราม คนฺตฺวา ภิกฺขูน
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ กึ ปน ตฺว อาวุโส ทีเฆ นเข ธาเรสีติ ฯ
เอวมาวุโสติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฌ
ฺ ายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุ ทีเฆ นเข ธาเรสฺสตีติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว
ทีฆา นขา ธาเรตพฺพา โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๔๗] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู นเขนป นข ฉินฺทนฺติ ฯ
มุเขนป นข ฉินฺทนฺติ ฯ กุฑฺเฑป นข ฆเสนฺติ ฯ องฺคุลโิ ย
ทุกฺขา โหนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว นขจฺเฉทนนฺติ ฯ สโลหิต นข ฉินฺทนฺติ ฯ องฺคุลิโย
ทุกฺขา โหนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว มสปฺปมาเณน นข
ฉินฺทิตุนฺติ ฯ
[๑๔๘] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู วีสติมฏ ๑
การาเปนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ
เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
#๑ ม. ยุ. วีสติมฏฏ ฯ
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ฯเปฯ น ภิกฺขเว วีสติมฏ การาเปตพฺพ โย การาเปยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว มลมตฺต อปกฑฺฒิตุนฺติ ฯ
[๑๔๙] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ูน เกสา ทีฆา โหนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อุสฺสหนฺติ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ู
อฺมฺ เกเส โอโรเปตุนฺติ ฯ อุสฺสหนฺติ ภควาติ ฯ อถโข
ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา
ฯเปฯ ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว ขุร ขุรสิล ขุรสิปาฏิก
นมตก สพฺพ ขุรภณฺฑนฺติ ฯ
[๑๕๐] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู มสฺสุ
กปฺปาเปนฺติ ฯ มสฺสุ วฑฺฒาเปนฺติ โคโลมิก การาเปนฺติ ฯ
จตุรสฺสก การาเปนฺติ ฯ ปริมุข การาเปนฺติ ฯ อฑฺฒรุก ๑ การาเปนฺติ ฯ
ทาิก เปนฺติ ฯ สมฺพาเธ โลม สหราเปนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว มสฺสุ ๒ กปฺปาเปตพฺพ
น มสฺสุ ๒ วฑฺฒาเปตพฺพ น โคโลมิก การาเปตพฺพ น จตุรสฺสก
การาเปตพฺพ น ปริมุข การาเปตพฺพ น อฑฺฒรุก ๑ การาเปตพฺพ
น ทาิกา เปตพฺพา น สมฺพาเธ โลม สหราเปตพฺพ โย
สหราเปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๕๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกขฺ ุโน สมฺพาเธ
วโณ โหติ ฯ เภสชฺช น สนฺติฏติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ
#๑ ม. ยุ. อฑฺฒทุก ฯ ๒ มสฺสุ ฯ
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อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อาพาธปฺปจฺจยา สมฺพาเธ โลม
สหราเปตุนฺติ ฯ
[๑๕๒] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู กตฺตริกาย
เกเส เฉทาเปนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกขฺ เว กตฺตริกาย เกสา เฉทาเปตพฺพา
โย เฉทาเปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๕๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน สีเส
วโณ โหติ ฯ น สกฺโกติ ขุเรน เกเส โอโรเปตุ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อาพาธปฺปจฺจยา
กตฺตริกาย เกเส เฉทาเปตุนฺติ ฯ
[๑๕๔] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู ทีฆานิ นาสิกาโลมานิ
ธาเรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ
เสยฺยถาป ปสาจิลฺลิกาติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว ทีฆ นาสิกาโลม ธาเรตพฺพ โย ธาเรยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๕๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู สกฺขริกายป มธุสิตฺถเกนป
นาสิกาโลม คาหาเปนฺติ ฯ นาสิกา ทุกฺขา โหนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว สณฺฑาสนฺติ ฯ
[๑๕๖] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ปลิต
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คาหาเปนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป
คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น
ภิกฺขเว ปลิต คาหาเปตพฺพ โย คาหาเปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๕๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกขฺ ุโน กณฺณคูถเกหิ
กณฺณา ถกิตา โหนฺติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว กณฺณมลหรณินฺติ ฯ
[๑๕๘] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อุจฺจาวจา
กณฺณมลหรณิโย ธาเรนฺติ โสวณฺณมย รูปยมย ฯ มนุสฺสา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ
ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกขฺ เว อุจฺจาวจา
กณฺณมลหรณิโย ธาเรตพฺพา โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
อนุชานามิ ภิกฺขเว กณฺณมลหรณิโย ๑ อฏิมย ทนฺตมย
วิสาณมย นฬมย เวฬุมย กฏมย ชตุมย ผลมย โลหมย
สงฺขนาภิมยนฺติ ฯ
[๑๕๙] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู พหุ
โลหภณฺฑ กสภณฺฑ สนฺนิจย กโรนฺติ ฯ มนุสฺสา วิหารจาริก
อาหิณฺฑนฺตา ปสฺสิตฺวา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา พหุ โลหภณฺฑ กสภณฺฑ สนฺนิจย
#๑ ม. ยุ. โปตฺถเกสุ อย กณฺณมลหรณิโยติ ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
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กริสฺสนฺติ เสยฺยถาป กสปตฺถริกาติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว โลหภณฺฑ กสภณฺฑ สนฺนิจโย
กาตพฺโพ โย กเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๖๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อฺชนิมฺป อฺชนิสลากมฺป
กณฺณมลหรณิมฺป พนฺธนมตฺต กุกกฺ ุจฺจายนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อฺชนึ อฺชนิสลาก กณฺณมลหรณึ
พนฺธนมตฺตนฺติ ฯ
[๑๖๑] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สงฺฆาฏิปลฺลตฺถกิ าย
นิสีทนฺติ ฯ สงฺฆาฏิยา ปตฺตา ลุชชฺ นฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว สงฺฆาฏิปลฺลตฺถิกาย
นิสีทิตพฺพ โย นิสีเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๖๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน
โหติ ฯ ตสฺส วินา อาโยคา ๑ น ผาสุ โหติ ฯเปฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อาโยคนฺติ ฯ
อถโข ภิกฺขนู  เอตทโหสิ กถ นุ โข อาโยโค เวทิตพฺโพติ ๒ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ตนฺตก
เวมก วฏ สลาก สพฺพ ตนฺตภณฺฑกนฺติ ฯ
[๑๖๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ อกายพนฺธโน
คาม ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ ตสฺส รถิยา ๓ อนฺตรวาสโก ปภสฺสิตฺถ ฯ
#๑ ม. ยุ. อาโยเคน ฯ ๒ ม. ยุ. กาตพฺโพติ ฯ ๓ ม. ยุ. รถิยาย ฯ
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มนุสฺสา ปสฺสิตฺวา ๑ อุกฺกุฏิมกสุ ฯ โส ภิกฺขุ มงฺกุ อโหสิ ฯ
อถโข โส ภิกฺขุ อาราม คนฺตฺวา ภิกขฺ ูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว อกายพนฺธเนน
คาโม ปวิสติ พฺโพ โย ปวิเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ
ภิกฺขเว กายพนฺธนนฺติ ฯ
[๑๖๔] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อุจฺจาวจานิ
กายพนฺธนานิ ธาเรนฺติ กลาพุก เทฑฺฑุภก ๒ มุรชฺช มทฺทวิณ ๓ ฯ
มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหี
กามโภคิโนติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น
ภิกฺขเว อุจฺจาวจานิ กายพนฺธนานิ ธาเรตพฺพานิ กลาพุก เทฑฺฑุภก
มุรชฺช มทฺทวิณ โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ
ภิกฺขเว เทฺว กายพนฺธนานิ ปฏฏิก สูกรนฺตกนฺติ ฯเปฯ
กายพนฺธนสฺส ทสา ชิรนฺติ ๔ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว มุรชฺช
มทฺทวิณนฺติ ๓ ฯ กายพนฺธนสฺส อนฺโต ชิรติ ๔ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว โสภก คณกนฺติ ๕ ฯ กายพนฺธนสฺส ปวนนฺโต ชิรติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว วิถนฺติ ๖ ฯ
[๑๖๕] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อุจฺจาวเจ
วิเถ ธาเรนฺติ โสวณฺณมย รูปยมย ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ
#๑ ม. ยุ. รา. ปสฺสิตฺวาติ ปาโ น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. เทฏฺภก ฯ ๓ ม. มทฺทวีณ ฯ
#๔ ม. ยุ. ชีรนฺติ ฯ ๕ ม. ยุ. โสภณ คุณกนฺติ ฯ ๖ ม. ยุ. วิธนติ ฯ
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ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว อุจฺจาวจา วิถา ๑
ธาเรตพฺพา โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ
ภิกฺขเว วิเถ ๒ อฏิมย ทนฺตมย วิสาณมย นฬมย เวฬุมย
ฯเปฯ สงฺขนาภิมย สุตฺตมยนฺติ ฯ
[๑๖๖] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อานนฺโท ลหุกา
สงฺฆาฏิโย ปารุปตฺวา คาม ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ ตสฺส ๓ วาตมณฺฑลิกาย
สงฺฆาฏิโย อุกฺขิปยึสุ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท อาราม
คนฺตฺวา ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว คณฺิก ปาสกนฺติ ฯ
[๑๖๗] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อุจฺจาวจา
คณฺิกาโย ธาเรนฺติ โสวณฺณมย รูปยมย ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว อุจฺจาวจา
คณฺิกา ธาเรตพฺพา โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ
ภิกฺขเว คณฺิก ๔ อฏิมย ทนฺตมย วิสาณมย นฬมย เวฬุมย
กฏมย ชตุมย ผลมย โลหมย สงฺขนาภิมย สุตฺตมยนฺติ ฯ
[๑๖๘] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู คณฺิกมฺป ปาสกมฺป
#๑ ม. ยุ. วิธา ฯ ๒ ม. ยุ. วิเถติ สทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. ตสฺสาติ สทฺโท นตฺถิ ฯ
#๔ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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จีวเร อปฺเปนฺติ ฯ จีวร ชีรติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว คณฺิกผลก ปาสกผลกนฺติ ฯ คณฺิกผลกมฺป
ปาสกผลกมฺป อนฺเต อปฺเปนฺติ ฯ โกโณ ๑ วิวริยติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว คณฺิกผลก
อนฺเต อปฺเปตุ ปาสกผลก สตฺตงฺคุล วา อฏงฺคุล วา โอคาเหตฺวา
อปฺเปตุนฺติ ฯ
[๑๖๙] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู คิหินิวตฺถ
นิวาเสนฺติ หตฺถิโสณฺฑิก ๒ มจฺฉวาฬก จตุกฺกณฺณก ตาลวณฺฏก
สตวลฺลิก ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ
เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
ฯเปฯ น ภิกขฺ เว คิหินิวตฺถ นิวาเสตพฺพ หตฺถิโสณฺฑิก ๒ มจฺฉวาฬก
จตุกฺกณฺณก ตาลวณฺฏก สตวลฺลิก โย นิวาเสยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๗๐] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู คิหิปารุต
ปารุปนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ
เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
ฯเปฯ น ภิกฺขเว คิหิปารุต ปารุปตพฺพ โย ปารุเปยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๗๑] เตน โข สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สเวลฺลิย
นิวาเสนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ
#๑ ม. โกโจ ๒ ม. ยุ. หตฺถิโสณฺฑก ฯ
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เสยฺยถาป รฺโ มุณฺฑวฏฏีติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว สเวลฺลิย นิวาเสตพฺพ โย นิวาเสยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๗๒] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อุภโตกาช
หรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป
รฺโ มุณฑ
ฺ วฏฏีติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
น ภิกฺขเว อุภโตกาช หริตพฺพ โย หเรยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว เอกโตกาช อนฺตรากาช สีสภาร
ขนฺธภาร กฏิภาร โอลมฺพกนฺติ ฯ
[๑๗๓] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู ทนฺตกฏ น ขาทนฺติ ฯ
มุข ทุคฺคนฺธ โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
ปฺจิเม ภิกขฺ เว อาทีนวา ทนฺตกฏสฺส อขาทเน อจกฺขุสฺส
มุข ทุคฺคนฺธ โหติ รสหรณิโย น วิสุชฺฌนฺติ ปตฺตป เสมฺหป
ภตฺต ปริโยนทฺธติ ๑ ภตฺตมสฺส น ฉาเทติ อิเม โข ภิกฺขเว
ปฺจ อาทีนวา ทนฺตกฏสฺส อขาทเน ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว
อานิสสา ทนฺตกฏสฺส ขาทเน จกฺขุสฺส มุข น ทุคฺคนฺธ โหติ
รสหรณิโย วิสุชฺฌนฺติ ปตฺตป เสมฺหป ภตฺต น ปริโยนทฺธติ ๑
ภตฺตมสฺส ฉาเทติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อานิสสา ทนฺตกฏสฺส
ขาทเน ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ทนฺตกฏนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปตตฺ  เสมฺห ภตฺต ปริโยนนฺธติ ฯ
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[๑๗๔] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ทีฆานิ
ทนฺตกฏานิ ขาทนฺติ เตเหว สามเณเร ๑ อาโกเฏนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว ทีฆ ทนฺตกฏ ขาทิตพฺพ
โย ขาเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว อฏงฺคุลปรม
ทนฺตกฏ น จ เตเนว ๒ สามเณโร อาโกเฏตพฺโพ โย
อาโกเฏยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๗๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน
อติมนฺทาหก ๓ ทนฺตกฏ ขาทนฺตสฺส กณฺเ วิลคฺค โหติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว อติมนฺทาหก ๓ ทนฺตกฏ
ขาทิตพฺพ โย ขาเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ
ภิกฺขเว จตุรงฺคุล ปจฺฉิม ทนฺตกฏนฺติ ฯ
[๑๗๖] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ทาย
อาเฬเปนฺติ ๔ ฯ มนุสสฺ า อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ
เสยฺยถาป ทวฑาหกาติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
น ภิกฺขเว ทาโย อาเฬเปตพฺโพ โย อาเฬเปยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๗๗] เตน โข ปน สมเยน วิหารา ติณคหณา โหนฺติ ฯ
ทวฑาเห ฑยฺหมาเน วิหารา ฑยฺหนฺติ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจฺจายนฺติ
#๑ ม. ยุ. สามเณร ฯ ๒ ม. ยุ. เตน ฯ ๓ ม. ยุ. อติมฏาหก ฯ ๔ ม. ยุ.
#อาลิมฺเปนฺติ ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๒) - หนาที่ 69

ปฏคฺคึ ทาตุ ปริตฺต กาตุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ทวฑาเห ฑยฺหมาเน ปฏคฺคึ ทาตุ ปริตฺต
กาตุนฺติ ฯ
[๑๗๘] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู รุกฺข
อภิรูหนฺติ รุกฺขา รุกฺข สงฺกมนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป มกฺกฏาติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกขฺ เว รุกฺโข อภิรูหิตพฺโพ โย อภิรูเหยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๗๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกขฺ ุโน โกสเลสุ
ชนปเทสุ สาวตฺถึ คจฺฉนฺตสฺส อนฺตรามคฺเค หตฺถี ปริยฏุ าสิ ฯ
อถโข โส ภิกฺขุ รุกฺขมูล อุปธาวิตฺวา กุกฺกุจจฺ ายนฺโต รุกฺข
นาภิรูหิ ๑ ฯ โส หตฺถี อฺเน อคมาสิ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ
สาวตฺถึ คนฺตฺวา ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สติ กรณีเย โปริสยิ  ๒
รุกฺข อภิรูหิตุ อาปทาสุ ยาวทตฺถนฺติ ฯ
[๑๘๐] เตน โข ปน สมเยน เมฏโกกุฏา ๓ นาม ภิกฺขู
เทฺว ภาติกา โหนฺติ พฺราหฺมณชาติกา กลฺยาณวาจา กลฺยาณวากฺกรณา ฯพ
เต เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺนา
#๑ ยุ. น อภิรหู ติ ฯ ๒ ม. โปริส ฯ ๓ ม. ยเมฬเกกุฬา ฯ ยุ. ยเมฬุเตกุลา ฯ
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โข เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ เอตรหิ ภนฺเต ภิกฺขู
นานานามา นานาโคตฺตา นานาชจฺจา นานากุลา ปพฺพชิตา เต
สกาย นิรุตฺติยา พุทฺธวจน ทูเสนฺติ หนฺท มย ภนฺเต พุทฺธวจน
ฉนฺทโส อาโรเปมาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม
ตุเมฺห โมฆปุริสา เอว วกฺขถ หนฺท มย ภนฺเต พุทฺธวจน
ฉนฺทโส อาโรเปมาติ เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น
ภิกฺขเว พุทธฺ วจน ฉนฺทโส อาโรเปตพฺพ โย อาโรเปยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกขฺ เว สกาย นิรุตฺติยา พุทฺธวจน
ปริยาปุณิตุนฺติ ฯ
[๑๘๑] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู โลกายต
ปริยาปุณนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ
เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกขฺ ู เตส มนุสสฺ าน
อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯเปฯ อถโข เต ภิกฺขู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อป นุ โข ภิกฺขเว โลกายเต
สารทสฺสาวี อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลลฺ  อาปชฺเชยฺยาติ ฯ
โน เหต ภนฺเตติ ๑ ฯ อิมสฺมึ วา ปน ธมฺมวินเย สารทสฺสาวี
โลกายต ปริยาปุเณยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเตติ ๑ ฯ น ภิกฺขเว โลกายต
ปริยาปุณิตพฺพ โย ปริยาปุเณยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อิตสิ ทฺโท น ทิสสฺ ติ ฯ
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[๑๘๒] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู โลกายต
วาเจนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ
เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
ฯเปฯ น ภิกฺขเว โลกายต วาเจตพฺพ โย วาเจยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๘๓] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ติรจฺฉานวิชฺช
ปริยาปุณนฺติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น
ภิกฺขเว ติรจฺฉานวิชฺชา ปริยาปุณิตพฺพา โย ปริยาปุเณยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๘๔] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ติรจฺฉานวิชฺช
วาเจนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ
เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
ฯเปฯ น ภิกฺขเว ติรจฺฉานวิชฺชา วาเจตพฺพา โย วาเจยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๘๕] เตน โข ปน สมเยน พุทโฺ ธ ๑ ภควา มหติยา ปริสาย
ปริวุโต ธมฺม เทเสนฺโต ขิป ฯ ภิกฺขู ชีวตุ ภนฺเต ภควา
ชีวตุ สุคโตติ อุจฺจาสทฺท มหาสทฺท อกสุ ฯ เตน สทฺเทน
ธมฺมกถา อนฺตรา อโหสิ ฯ อถโข ภควา ภิกขฺ ู อามนฺเตสิ
อป นุ โข ภิกฺขเว ขิปเต ชีวาติ วุตโฺ ต ๒ ตปฺปจฺจยา ชีเวยฺย
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. วุตฺเต ฯ
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วา มเรยฺย วาติ ฯ โน เหต ภนฺเตติ ๑ ฯ น ภิกขฺ เว ขิปเต
ชีวาติ วตฺตพฺโพ โย วเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๘๖] เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา ภิกฺขูน ขิปเต ชีวถ
ภนฺเตติ วทนฺติ ฯ ภิกขฺ ู กุกฺกุจฺจายนฺตา นาลปนฺติ ฯ มนุสฺสา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา
ชีวถ ภนฺเตติ วุจฺจมานา นาลปสฺสนฺตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ คิหี ภิกฺขเว มงฺคลิกา อนุชานามิ ภิกฺขเว
คิหีน ชีวถ ภนฺเตติ วุจฺจมาเนน จิร ชีวาติ วตฺตุนฺติ ฯ
[๑๘๗] เตน โข ปน สมเยน ภควา มหติยา ปริสาย ปริวโุ ต
ธมฺม เทเสนฺโต นิสินฺโน โหติ ฯ อฺตเรน ภิกฺขุนา ลสุณ
ขายิต โหติ ฯ โส จ ๒ มา ภิกฺขู พฺยาพาหึสูติ ๓ เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
อทฺทสา โข ภควา ต ภิกฺขุ เอกมนฺต นิสินฺน ทิสฺวาน ภิกขฺ ู
อามนฺเตสิ กินฺนุ โข โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอกมนฺต นิสินฺโนติ ฯ
เอเตน ภนฺเต ภิกฺขุนา ลสุณ ขายิต โส จ ๒ มา ภิกฺขู พฺยาพาหึสูติ ๓
เอกมนฺต นิสินฺโนติ ฯ อป นุ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ๔ ต ขาทิตพฺพ
ย ขาทิตฺวา เอวรูปาย ธมฺมกถาย ปริพาหิโร อสฺสาติ ฯ โน
เหต ภนฺเตติ ฯ น ภิกขฺ เว ลสุณ ขาทิตพฺพ โย ขาเทยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อิตสิ ทฺโท น ปฺายติ ฯ ๒ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. พฺยาพาธึสูติ ฯ
#ยุ. วฺยาพาหึสูติ ๔ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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[๑๘๘] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส
อุทรวาตาพาโธ โหติ ฯ อถโข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
เยนายสฺมา สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
สารีปุตฺต เอตทโวจ ปุพเฺ พ เต อาวุโส สารีปุตฺต อุทรวาตาพาโธ
เกน ผาสุ โหตีติ ฯ ลสุเณน เม อาวุโสติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อาพาธปฺปจฺจยา ลสุณ ขาทิตุนฺติ ฯ
[๑๘๙] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อาราเม ตห ตห
ปสฺสาว กโรนฺติ ฯ อาราโม ทุสฺสติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เอกมนฺต ปสฺสาว กาตุนฺติ ฯ
อาราโม ทุคฺคนฺโธ โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปสฺสาวกุมฺภินฺติ ฯ
ทุกฺข นิสนิ ฺนา ปสฺสาว กโรนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ปสฺสาวปาทุกนฺติ ฯ ปสฺสาวปาทุกา ปากฏา โหนฺติ ฯ
ภิกฺขู หิรยิ นฺติ ปสฺสาว กาตุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปริกขฺ ิปตุ
ตโย ปากาเร อิฏกาปาการ สิลาปาการ ทารุปาการนฺติ ฯ
ปสฺสาวกุมฺภี อปารุตา ทุคฺคนฺธา โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
อปธานนฺติ ฯ
[๑๙๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อาราเม ตห ตห วจฺจ
กโรนฺติ ฯ อาราโม ทุสฺสติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
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ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เอกมนฺต วจฺจ กาตุนฺติ ฯ อาราโม
ทุคฺคนฺโธ โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว วจฺจกูปนฺติ ฯ วจฺจกูปสฺส
กูล ลุชชฺ ติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว จินิตุ ตโย จเย อิฏกาจย
สิลาจย ทารุจยนฺติ ฯ วจฺจกูโป นีจวตฺถุโก โหติ ฯ อุทเกน
โอตฺถริยติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุจฺจวตฺถุก กาตุนฺติ ฯ๘
จโย ปริปตติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว จินิตุ ตโย จเย
อิฏกาจย สิลาจย ทารุจยนฺติ ฯ อาโรหนฺตา วิหฺนฺติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ตโย โสปาเณ อิฏกาโสปาณ สิลาโสปาณ
ทารุโสปาณนฺติ ฯ อาโรหนฺตา ปริปตนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อาลมฺพนพาหนฺติ ฯ อนฺเต นิสินฺนา วจฺจ กโรนฺตา
ปริปตนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สนฺถริตฺวา มชฺเฌ ฉิทฺท
กตฺวา วจฺจ กาตุนฺติ ฯ ทุกฺข นิสินนฺ า วจฺจ กโรนฺติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว วจฺจปาทุกนฺติ ฯ พหิทฺธา ปสฺสาว กโรนฺติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ปสฺสาวโทณิกนฺติ ฯ อวเลขนกฏ น โหติ
ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อวเลขนกฏนฺติ ฯ อวเลขนปโร ๑ น
โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อวเลขนปรนฺติ ฯ วจฺจกูโป
อปารุโต ทุคฺคนฺโธ โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อปธานนฺติ ฯ
[๑๙๑] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อชฺโฌกาเส วจฺจ
กโรนฺตา สีเตนป อุเณฺหนป กิลมนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต
#๑ ยุ. ปธโร
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เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว วจฺจกุฏินฺติ ฯ
วจฺจกุฏิยา กวาฏ น โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว กวาฏ
ปฏสงฺฆาฏ อุทุกฺขลิก อุตฺตรปาสก อคฺคฬวฏฏึ กปสีสก สูจิก
ฆฏิก ตาลจฺฉิทฺท อาวิฺฉนจฺฉิทฺท อาวิฺฉนรชฺชุนฺติ ฯ วจฺจกุฏิยา
ติณจุณฺณ ปริปตติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โอคุมฺเพตฺวา ๑
อุลฺลิตฺตาวลิตฺต กาตุ เสตวณฺณ กาฬวณฺณ เครุกปริกมฺม มาลากมฺม
ลตากมฺม มกรทนฺตก ปฺจปฏิก จีวรวส จีวรรชฺชนุ ฺติ ฯ
[๑๙๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ชราทุพฺพโล
วจฺจ กตฺวา วุฏหนฺโต ปริปตติ ฯ เต ภิกฺขู ๒ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โอลมฺพกนฺติ ฯ
[๑๙๓] เตน โข ปน สมเยน วจฺจกุฏี ๓ อปริกขฺ ิตฺตา โหติ ฯ
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปริกขฺ ิปตุ
ตโย ปากาเร อิฏกาปาการ สิลาปาการ ทารุปาการนฺติ ฯ
[๑๙๔] โกฏโก น โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
โกฏกนฺติ ฯ โกฏโก นีจวตฺถุโก โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
อุจฺจวตฺถุก กาตุนฺติ ฯ จโย ปริปตติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
จินิตุ ตโย จเย อิฏกาจย สิลาจย ทารุจยนฺติ ฯ อาโรหนฺตา
วิหฺนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ตโย โปสาเณ อิฏกาโสปาณ
สิลาโสปาณ ทารุโสปาณนฺติ ฯ อาโรหนฺตา ปริปตนฺติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อาลมฺพนพาหนฺติ ฯ โกฏกสฺส กวาฏ
#๑ ม. ยุ. โอคุมฺเผตฺวา ๒ ม. ยุ. เต ภิกฺขตู ิ ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ
#๓ ม. วจฺจกุฏิ ฯ
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น โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว กวาฏ ปฏสงฺฆาฏ อุทุกฺขลิก
อุตฺตรปาสก อคฺคฬวฏฏึ กปสีสก สูจกิ  ฆฏิก ตาลจฺฉิทฺท อาวิฺฉนจฺฉิทฺท
อาวิฺฉนรชฺชุนฺติ ฯ โกฏเก ติณจุณฺณ ปริปตติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว โอคุมฺเพตฺวา อุลลฺ ิตาวลิตฺต กาตุ เสตวณฺณ
กาฬวณฺณ เครุกปริกมฺม มาลากมฺม ลตากมฺม มกรทนฺตก
ปฺจปฏิกนฺติ ฯ ปริเวณ จิกฺขลฺล โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
มรุมฺพ ปกิรติ ุนฺติ ฯ น ปริยาปุณนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ปทรสิล ๑ นิกฺขิปตุนฺติ ฯ อุทก สนฺติฏติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
อุทกนิทฺธมนนฺติ ฯ อาจมนกุมฺภี น โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
อาจมนกุมฺภินฺติ ฯ อาจมนสราวโก น โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อาจมนสราวกนฺติ ฯ ทุกฺข นิสินฺนา อาจเมนฺติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อาจมนปาทุกนฺติ ฯ อาจมนปาทุกา ปากฏา
โหติ ฯ ภิกขฺ ู หิรยิ นฺติ อาจเมตุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ปริกฺขิปตุ ตโย ปากาเร อิฏกาปาการ สิลาปาการ ทารุปาการนฺติ ฯ
อาจมนกุมฺภี อปารุตา โหติ ฯ ติณจุณฺเณหิป ปสุเกหิป
โอกิริยติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อปธานนฺติ ฯ
[๑๙๕] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เอวรูป
อนาจาร อาจรนฺติ มาลาวจฺฉ โรเปนฺติป โรปาเปนฺติป สิฺจนฺติป
สิฺจาเปนฺติป โอจินนฺติป โอจินาเปนฺติป คนฺเถนฺติป คนฺถาเปนฺติป
เอกโตวณฺฏิกมาล กโรนฺติป การาเปนฺติป อุภโตวณฺฏิกมาล
#๑ ยุ. ปทสิล ฯ
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กโรนฺติป การาเปนฺติป มฺชริก กโรนฺติป การาเปนฺติป วิธุติก ๑
กโรนฺติป การาเปนฺติป วฏสก กโรนฺติป การาเปนฺติป อาเวฬ
กโรนฺติป การาเปนฺติป อุรจฺฉท กโรนฺติป การาเปนฺติป เต กุลิตฺถีน
กุลธีตาน กุลกุมารีน กุลสุณฺหาน กุลทาสีน เอกโตวณฺฏิกมาล
หรนฺติป หราเปนฺติป อุภโตวณฺฏิกมาล หรนฺตปิ  หราเปนฺติป มฺชริก
หรนฺติป หราเปนฺติป วิธุติก ๑ หรนฺติป หราเปนฺติป วฏสก หรนฺติป
หราเปนฺติป อาเวฬ หรนฺติป หราเปนฺติป อุรจฺฉท หรนฺตปิ 
หราเปนฺติป เต กุลิตฺถหี ิ กุลธีตาหิ กุลกุมารีหิ กุลสุณฺหาหิ
กุลทาสีหิ สทฺธึ เอกภาชเนป ภฺุชนฺติ เอกถาลเกป ปวนฺติ เอกาสเนป
นิสีทนฺติ เอกมฺเจป ตุวฏเฏนฺติ เอกตฺถรณาป ตุวฏเฏนฺติ
เอกปาวุรณาป ตุวฏเฏนฺติ เอกตฺถรณปาวุรณาป ตุวฏเฏนฺติ วิกาเลป
ภฺุชนฺติ มชฺชมฺป ปวนฺติ มาลาคนฺธวิเลปนมฺป ธาเรนฺติ นจฺจนฺติป
คายนฺติป วาเทนฺติป ลาเสนฺติป นจฺจนฺติยาป นจฺจนฺติ นจฺจนฺติยาป
คายนฺติ นจฺจนฺติยาป วาเทนฺติ นจฺจนฺติยาป ลาเสนฺติ ฯเปฯ
ลาเสนฺติยาป นจฺจนฺติ ลาเสนฺติยาป คายนฺติ ลาเสนฺติยาป วาเทนฺติ
ลาเสนฺติยาป ลาเสนฺติ อฏปเทป กีฬนฺติ ทสปเทป กีฬนฺติ อากาเสป
กีฬนฺติ ปริหารปเถป กีฬนฺติ สนฺติกายป กีฬนฺติ ขลิกายป กีฬนฺติ
ฆฏิกายป กีฬนฺติ สลากหตฺเถนป กีฬนฺติ อกฺเขนป กีฬนฺติ
ปงฺกจิเรนป กีฬนฺติ วงฺกเกนป กีฬนฺติ โมกฺขจิกายป กีฬนฺติ
จิงฺคุลเกนป กีฬนฺติ ปตฺตาฬฺหเกนป กีฬนฺติ รถเกนป กีฬนฺติ ธนุเกนป
#๑ ม. วิธูติก ฯ
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กีฬนฺติ อกฺขริกายป กีฬนฺติ มเนสิกายป กีฬนฺติ ยถาวชฺเชนป กีฬนฺติ
หตฺถิสฺมิมฺป สิกฺขนฺติ อสฺสสฺมิมฺป สิกฺขนฺติ รถสฺมิมฺป สิกฺขนฺติ
ธนุสฺมิมฺป สิกฺขนฺติ ถรุสฺมิมฺป สิกขฺ นฺติ หตฺถสิ ฺสป ปุรโต ธาวนฺติ
อสฺสสฺสป ปุรโต ธาวนฺติ รถสฺสป ปุรโต ธาวนฺติ ธาวนฺติป
อาธาวนฺติป อุสฺเสเฬฺหนฺติป อปฺโผเฏนฺติป นิพพฺ ชฺฌนฺติป ๑ มุฏีหิป
ยุชฺฌนฺติ รงฺคมชฺเฌป สงฺฆาฏึ ปตฺถริตฺวา นจฺจนฺตึ ๒ เอว วเทนฺติ
อิธ ภคินิ นจฺจสฺสูติ นลาฏิกมฺป เทนฺติ วิวิธมฺป อนาจาร อาจรนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว วิวิธ อนาจาร
อาจริตพฺพ โย อาจเรยฺย ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพติ ฯ
[๑๙๖] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมนฺเต อุรุเวลกสฺสเป
ปพฺพชิเต สงฺฆสฺส พหุ โลหภณฺฑ ทารุภณฺฑ มตฺติกาภณฺฑ
อุปฺปนฺน โหติ ฯ อถโข ภิกฺขูน เอตทโหสิ กินฺนุ โข ภควตา
โลหภณฺฑ อนฺุาต กึ อนนฺุาต กึ ทารุภณฺฑ อนฺุาต
กึ อนนฺุาต กึ มตฺตกิ าภณฺฑ อนฺุาต กึ อนนฺุาตนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน
เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ
ภิกฺขเว เปตฺวา ปหรณึ สพฺพ โลหภณฺฑ เปตฺวา อาสนฺทึ
ปลฺลงฺก ทารุปตฺต ทารุปาทุก สพฺพ ทารุภณฺฑ เปตฺวา กตกฺจ
กุมฺภการิกฺจ สพฺพ มตฺติกาภณฺฑนฺติ ฯ
ขุททฺ กวตฺถุกฺขนฺธก นิฏิต ปฺจม ๓ ฯ
________________________
#๑ ม. นิพฺพชุ ฺฌนฺติ ฯ ๒ ม. นจฺจคึ ฯ ๓ ม. ขุทฺทกวตฺถุกฺขนฺธโก ปฺจโม ฯ
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ตสฺสุทฺทาน ฯ
[๑๙๗] รุกฺเข ถมฺเภ จ กุฑฺเฑ จ อฏาเน ๑ คนฺธสุตฺติยา
วิคฺคยฺห มลฺลโก กจฺฉุ ชรา จ ปุถุปาณิกา
วลฺลิกาปจ ปามงฺโค
กณฺสุตฺต ๒ น ธารเย
กฏิ โอวฏฏิ กายุร
หตฺถาภรณมุทฺทิกา
ทีเฆ โกจฺเฉ ผเณ หตฺเถ สิตฺถา อุทกเตลเก
อาทาสุทปตฺตวณา
อาเลโป มทฺทจุณฺณนา
ลฺเจนฺติ องฺคราคฺจ มุขราค ตทูภย
จกฺขุโรค คิรคฺคฺจ
อายต สร พาหิร
อมฺพเปสิสกเลหิ
อหิ ฉินฺทิ ๓ จ จนฺทน
อุจฺจาวจา ปตฺตมูลา
สุวณฺณา ๔ พหลา วลี
จิตฺรทุสสฺ ติ ๕ ทุคฺคนฺโธ อุเณฺห ภิชฺชึสุ มิฒิยา
ปริภณฺฑ ติณ โจฬ
มาโฬ ๖ กุณฺโฑลิกาย จ
ถวิกา อสวทฺธฺจ
ตถา พนฺธนสุตฺตกา
ขีล มฺเจ จ ปเ จ องฺเค ฉตฺเต ปณามนา ๗
ตุมฺพฆฏิฉวสิส
จลกานิ ปฏิคฺคโห
วิผาลิทณฺฑโสวณฺณ ๘ ปตฺเต เปสิ จ นาฬิกา
กิณฺณา สตฺตุ ๙ สริตฺจ มธุสติ ฺถ ๑๐ สิปาฏิก
วิกณฺณ พนฺธิ วิสม
ฉมา ชิรปฺปโหติ ๑๑ จ
#๑ ยุ. อฏฏาเน ฯ ๒ ยุ. กณฺณสุตฺต ฯ ๓ ม. ยุ. อหิจฺฉินฺทิ ฯ ๔ ม. ยุ. สุวณฺโณ ฯ
#๕ ม. จิตฺราทุสฺสติ ฯ ยุ. จิตฺรทุสฺสนฺติ ฯ ๖ ม. มาฬ ฯ ยุ. โจล มาล ฯ
#๗ ยุ. ปณามิตา ฯ ๘ ยุ. วิปฺปาริ... ฯ ๙ ม. กณฺณสตฺตุ... ฯ ยุ. กิณฺณสตฺถุ
#สริกฺจ ฯ ๑๐ ยุ. มธุสิตถฺ ... ฯ ๑๑ ยุ. ชิรปโตติ จ ฯ
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กฬิมฺพ ๑ โมฆสุตฺตฺจ อโธตลฺล อุปาหนา
องฺคุเล ปฏิคฺคหฺจ
อาเวสนฺจ วิตฺถก
ปฏิคฺคหตฺถวิกฺจ
อสสุตฺต จ พนฺธกา ๒
อชฺโฌกาเส นีจวตฺถุ
จโย จาป วิหฺเร
ปริปต ติณจุณฺณ
อุลลฺ ิตฺตฺจาวลิตฺตก ๓
เสต กาฬกวณฺณฺจ
ปริกมฺมฺจ เครุก
มาลากมฺม ลตากมฺม
มกรทนฺตปาฏิก ๔
จีวรวส รชฺชฺุจ
อนฺุาสิ วินายโก ฯ
อุชฌ
ฺ ิตฺวา ปกฺกมนฺติ จ กิน ปริภิชฺชติ
วินิเวิยติ กุฑฺเฑ ๕ ปตฺเตนาทาย คจฺฉเร
ถวิกา พนฺธสุตฺตนฺต ๖ พนฺธติ ฺวา จ อุปาหนา
อุปาหนตฺถวิกฺจ
อสวทฺธฺจ สุตฺตก ๗
อุทกากปฺปย มคฺเค
ปริสฺสาวนโจฬก
ธมฺมกรก ๘ เทฺว ภิกขฺ ู เวสาลึ อคมา มุนิ
ทณฺฑ โอตฺถริก ๙ ตตฺถ- นฺุาสิ ปริสฺสาวน ฯ
มกเสหิ ปณีเตน
พหฺวาทาธา จ ชีวโก
จงฺกมนชนฺตาฆร
วิสเม นีจวตฺถุโก ๑๐
#๑ ม. ยุ. กฬิมฺภ ฯ ๒ ม. ยุ. องฺคุเล ปฏิคฺคหฺจ วิถตฺก ถวิกพนฺธกา ฯ
#๓ ม. อุลฺลิตตฺ อวลิตฺตก ฯ ยุ. อุลฺลิตฺตาวลิตฺตก ฯ ๔ ม. ยุ. มกรทนฺตก ปฏิกา ฯ
#๕ ม. ยุ. วินเิ วิย กุฑฺเฑป ฯ ๖ ม. ยุ. พนฺธสุตฺตฺจ ฯ ๗ ม. ยุ. อย ปาโ น
#ทิสฺสติ ฯ ๘ ยุ. ธมฺมกรเก ฯ ๙ ม. โอตฺถรก ฯ ยุ. ทณฺฑโอตฺตรก ฯ
#๑๐ ยุ. นีจวตฺถุกา ฯ
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ตโย จเย วิหฺนฺติ
โสปาณาลมฺพเวทิก
อชฺโฌกาเส ติณจุณฺณ
อุลลฺ ติ ฺตฺจาวลิตฺตก
เสตก กาฬวณฺณฺจ
ปริกมฺมฺจ เครุก
มาลากมฺม ลตากมฺม
มกรทนฺตปาฏิก
วส จีวรรชฺชฺุจ
อุจฺจ ว ๑ วตฺถุก กเร
จโย โสปาณพาหฺจ
กวาฏ ปฏสงฺฆาฏ
อุทุกฺขลุตฺตรปาสก
วฏฏิฺจ กปสีสก
สูจิฆฏิตาลฉิทฺท
อาวิฺฉนฺจ รชฺชุก
มณฺฑล ธูมเนตฺตฺจ
มชฺเฌ จ มุขมตฺติกา
โทณิ ทุคฺคนฺธา จ ฑหติ อุทธาน สราวก ๒
น เสเทติ จ จิกฺขลฺล โธวิ นิทธฺ มน กเร
ปฺจ ๓ โกฏเก กมฺม มรุมพฺ า สิลนิทฺธม ๔
นคฺคา ฉมาย วสฺสนฺเต ปฏิจฺฉาที ตโย ตหึ
อุทปาน ลุชฺชติ จ ๕ วลฺลิยา กายพนฺธเน
ตุล กรกฏ จกฺก
พหู ภิชฺชนฺติ ภาชนา
โลหทารุจมฺมขณฺฑ
สาลา ติณาปธานิ จ
โทณิ จนฺทนิ ปาการา ๖ จิกฺขลฺล นิทฺธเมน จ
สีติกต โปกฺขรณี
ปุราณฺจ นิลฺเลขก
จตุมาส สยนฺติ จ
คนฺธปุปฺผ นธิฏเห ๗
#๑ ม. อุจฺจ จ ฯ ยุ. อุจฺจา จ ฯ ๒ ยุ. ทุคฺคนฺโธ จ ทหติจ อุทฺทกาตล สราวก ฯ
#๓ ยุ. ปเจ ฯ ๔ ม. สิลานิทฺธมน ฯ ยุ. สิลานิทฺธมนา ฯ ๕ ยุ. ลุชฺชติ นีจ ฯ
#๖ ม. ยุ. ปาการ ฯ ๗ ม. ยุ. นมตกฺจ นธิฏเห ฯ
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อาสิตฺตกมโฬริก ๑
ภฺุชนฺเตก ตุวฏฏยุ ๒
วฑฺโฒ โพธิ จ อกฺกมิ ๓ ฆฏ กตกสมฺมชฺชนี
สกฺขร ๔ กลฺเจว เผณก ปาทฆสนี
วิธูปน ตาลวณฺฏ
มกสฺจาป จามรี
ฉตฺต วินา จ อาราเม ตโย สิกกฺ าย สมฺมติ
โรมา สิตฺถา ๕ นขา ทีฆา ฉินฺทนฺตงฺคุลิกา ทุกฺขา
สโลหิต ปมาณฺจ
วีสติ ทีฆเกสตา
ขุร สิล สิปาฏิก
นมต ๖ ขุรภณฺฑก
มสฺสุ กปฺเปนฺติ วฑฺเฒนฺติ โคโลมิ จตุรสฺสก
ปริมุข อฑฺฒรุกฺจ
ทาิ สมฺพาธสหเร
อาพาธา กตฺตริ วโณ ทีฆ สกฺขริกาย จ
ปลิต ถกิต อุจฺจา
โลหภณฺฑฺชนี สห
ปลฺลตฺถกิ ฺจ อาโยโค วฏ จ กายพนฺธน ๗
กลาพุก เทฑฺฑุภก
มุรชฺช มทฺทวีณก
ปฏฏิกา สูกรนฺตฺจ
ทสา มุรชฺชเวณิกา
อนฺโต โสภคุณกฺจ
ปวนนฺโตป ชีรติ
คณฺิกา อุจฺจาวจฺจ
ผลกนฺเตป โอคเห
คิหิวตฺถ โสณฺฑ มจฺฉวาฬก จตุกฺกณฺณก ๘
ตาลวณฺฏ สตวลฺลี
คิหิปารุตปารุป
#๑ ม. อาสิตฺตก มโฬริก ฯ ยุ. อาสิตฺตกา มโฬรถ ฯ ๒ ยุ. ภฺฺชนฺโตก ตุวฏเฏยฺยุ ฯ
#๓ ม. น อกฺกมิ ฯ ๔ ยุ. สกฺขร... ฯ ๕ ม. โรมสิตฺถา ฯ ๖ ม. ยุ. นมตก ฯ
#๗ ยุ. ปฏ สลากพนฺธน ฯ ๘ ยุ. ปฏฏิกา...จตุกฺกณฺณกนฺติ อิเม ปาา น
#ทิสฺสนฺติ ฯ
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สเวลฺลิ อุภโตกาช
ทนฺตกฏาภิโกฏเน ๑
กณฺเ วิลคฺค ทายฺจ ปฏคฺคิ รุกฺขหตฺถินา
สกเฏ ๒ โลกายตก ปริยาปุณึสุ วาจยุ ๓
ติรจฺฉานกถา วิชชฺ า
ขิป มงฺคล ขาทิ จ
วาตาพาโธ ทุสฺสติ จ ทุคฺคนฺโธ ทุกฺขปาทุกา
หิริยนฺติ ๔ ปารุทุคฺคนฺโธ ตห ตห กโรนฺติ จ
ทุคฺคนฺโธ กูป ลุชชฺ ติ ๕ อุจฺจวตฺถุ จเยน จ
โสปาณาลมฺพนพาหา
อนฺเต ทุกฺขฺจ ปาทุกา
พหิทฺธา โทณิ กฏฺจ ปโร ๖ จ อปารุโต
วจฺจกุฏิ ๗ กวาฏฺจ ปฏสงฺฆาฏเมว จ
อุทุกฺขลุตฺตรปาโส
วฏฏิฺจ กปสีสก
สูจิฆฏิตาลฉิทฺท
อาวิฺฉนฉิทฺทเมว จ
รชฺชุ อุลฺลิตฺตาวลิตฺต
เสตวณฺณฺจ กาฬก
มาลากมฺม ลตากมฺม
มกร ปฺจปฏิก
จีวรวส รชฺชฺุจ
ชราทุพฺพลปาการ
โกฏเก จาป ตเถว มรุมฺพปทราสิลา ๘
สนฺติฏ ติ นิทฺธมน
กุมฺภ
ิ ฺจาป สราวก
ทุกฺข หิรี อปธาน
อนาจารฺจ อาจรุ ฯ
#๑ ม. ยุ. ทนฺตกฏ อาโกฏเน ฯ ๒ ม. ยุ. ยเมเฬ ฯ ๓ ยุ. วาเจสุ ฯ
#๔ ยุ. หิรียนฺติ ฯ ๕ ม. กูป ลุชฺชนติ ฯ ๖ ยุ. ปธาโร ฯ ๗ ม. ยุ. วจฺจกุฏึ ฯ
#๘ ม. มรุมฺพ ปทรสีลา ฯ ยุ. มรุมฺพฺจ ปทาสิลา ฯ
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โลหภณฺฑ อนฺุาสิ
ปยิตฺวา ปหรณึ ฯ
ปยิตฺวาสนฺทึ ปลฺลงฺก ๑ ทารุปตฺตฺจ ปาทุก
สพฺพ ทารุมย ภณฺฑ
อนฺุาสิ มหามุนิ ฯ#
กตก กุมฺภการฺจ
ปยิตฺวา ตถาคโต
สพฺพมฺป มตฺติกาภณฺฑ
อนฺุาสิ อนุกมฺปโก ฯ
ยสฺส วตฺถสุ ฺส นิทฺเทโส ปุริเมน ยทิ สม
ตมฺป สงฺขิตฺต อุทฺทาเน นยโต ต วิชานิยา ฯ
เอว ทสสตา วตฺถู
วินเย ขุททฺ กวตฺถุเก
สทฺธมฺมฏิติโก ๒ เจว เปสลานฺจนุคฺคโห
สุสิกฺขิโต วินยธโร
หิตจิตฺโต สุเปสโล
ปทีปกรโณ ธีโร
ปูชารโห พหุสฺสุโตติ ฯ
ขุทฺทกวตฺถุกฺขนฺธโก นิฏิโต
______________
#๑ ม. ยุ. ปยิตฺวาสนฺทิปลฺลงฺก ฯ ๒ ยุ. สทฺธมฺมิฏติกา ฯ
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เสนาสนกฺขนฺธก
[๑๙๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน ภควตา ภิกฺขูน เสนาสน
อปฺปฺตฺต โหติ ฯ เต จ ๑ ภิกฺขู ตห ตห วิหรนฺติ อรฺเ
รุกฺขมูเล ปพฺพเต กนฺทราย คิริคุหาย สุสาเน วนปตฺเถ อชฺโฌกาเส
ปลาลปฺุเช ฯ เต กาลสฺเสว ตโต ตโต อุปนิกขฺ มนฺติ อรฺา
รุกฺขมูลา ปพฺพตา กนฺทรา คิริคุหา สุสานา วนปตฺถา อชฺโฌกาสา
ปลาลปฺุชา ปาสาทิเกน อภิกฺกนฺเตน ปฏิกกฺ นฺเตน อาโลกิเตน
วิโลกิเตน สมฺมิฺชิเตน ปสาริเตน โอกฺขิตฺตจกฺขู อิริยาปถสมฺปนฺนา ฯ
[๑๙๙] เตน โข ปน สมเยน ราชคหโก เสฏี กาลสฺเสว
อุยฺยาน อคมาสิ ฯ อทฺทสา โข ราชคหโก เสฏี เต ภิกฺขู
กาลสฺเสว ตโต ตโต อุปนิกฺขมนฺเต อรฺา รุกฺขมูลา ปพฺพตา
กนฺทรา คิรคิ ุหา สุสานา วนปตฺถา อชฺโฌกาสา ปลาลปฺุชา
ปาสาทิเกน อภิกฺกนฺเตน ปฏิกฺกนฺเตน อาโลกิเตน วิโลกิเตน
สมฺมิฺชิเตน ปสาริเตน โอกฺขิตฺตจกฺขู อิริยาปถสมฺปนฺเน ฯ ทิสฺวานสฺส
จิตฺต ปสีทิ ฯ อถโข ราชคหโก เสฏี เยน เต ภิกฺขู
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เต ภิกฺขู เอตทโวจ สจาห ภนฺเต
วิหาเร กาเรยฺย ๒ วเสยฺยาถ เม วิหาเรสูติ ฯ น โข คหปติ ภควตา
#๑ ยุ. เตธ ฯ ๒ ม. การาเปยฺย ฯ ยุ. การาเปยฺย ฯ
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วิหารา อนฺุาตาติ ฯ เตนหิ ภนฺเต ภควนฺต ปฏิปุจฺฉิตฺวา
มม อาโรเจยฺยาถาติ ฯ เอว คหปตีติ โข เต ภิกฺขู ราชคหกสฺส
เสฏิสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺนา
โข เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ ราชคหโก ภนฺเต เสฏี วิหาเร
การาเปตุกาโม กถ นุ โข ภนฺเต อเมฺหหิ ๑ ปฏิปชฺชติ พฺพนฺติ ฯ
[๒๐๐] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ๒ ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปฺจ เสนาสนานิ ๓
วิหาร อฑฺฒโยค ปาสาท หมฺมิย คุหนฺติ ฯ
[๒๐๑] อถโข เต ภิกฺขู เยน ราชคหโก เสฏี
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ราชคหก เสฏึ เอตทโวจุ อนฺุาตา
โข คหปติ ภควตา วิหารา ยสฺสทิ านิ กาล มฺสีติ ฯ
อถโข ราชคหโก เสฏี เอกาเหเนว สฏี วิหาเร ปติฏาเปสิ ฯ
อถโข ราชคหโก เสฏี เต สฏี วิหาเร ปริโยสาเปตฺวา
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข ราชคหโก เสฏี
ภควนฺต เอตทโวจ อธิวาเสตุ เม ภนฺเต ภควา สฺวาตนาย
ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ ๒ ยุ. เอตสฺมึ ปกรเณติ ปาทฺวย นตฺถิ ฯ
#๓ ม. เลณานิ ฯ ยุ. เลนานิ ฯ
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อถโข ราชคหโก เสฏี ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถโข
ราชคหโก เสฏี ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ปณีต ขาทนีย
โภชนีย ปฏิยาทาเปตฺวา ภควโต กาล อาโรจาเปสิ กาโล
ภนฺเต นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ
[๒๐๒] อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
เยน ราชคหกสฺส เสฏิสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ อถโข ราชคหโกh
เสฏี พุทฺธปฺปมุข ภิกขฺ ุสงฺฆ ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน
สหตฺถา สนฺตปฺเปตฺวา สมฺปวาเรตฺวา ภควนฺต ภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข ราชคหโก
เสฏี ภควนฺต เอตทโวจ เอเต เม ภนฺเต สฏี วิหารา
ปฺุตฺถิเกน สคฺคตฺถิเกน การาปตา กถาห ภนฺเต เตสุ วิหาเรสุ
ปฏิปชฺชามีติ ฯ เตนหิ ตฺว คหปติ เต สฏี วิหาเร อาคตานาคตสฺส
จาตุทฺทิสสฺส สงฺฆสฺส ปติฏาเปหีติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข ราชคหโก เสฏี ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา เต สฏี วิหาเร
อาคตานาคตสฺส จาตุทฺทิสสฺส สงฺฆสฺส ปติฏ าเปสิ ฯ อถโข
ภควา ราชคหก เสฏึ อิมาหิ คาถาหิ อนุโมทิ
[๒๐๓] สีต อุณฺห ปฏิหนฺติ ตโต พาฬมิคานิ จ
สิรึสเป จ มกเส สิสิเร จาป วุฏิโย
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ตโต วาตาตโป โฆโร สฺชาโต ปฏิหฺติ ฯ
เลณตฺถฺจ สุขตฺถฺจ ฌายิตฺุจ วิปสฺสิตุ
วิหารทาน สงฺฆสฺส อคฺค พุทฺเธหิ ๑ วณฺณิต ฯ
ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโน
วิหาเร การเย รมฺเม วาสเยตฺถ พหุสฺสุเต
เตส อนฺนฺจ ปานฺจ วตฺถเสนาสนานิ จ
ทเทยฺย อุชุภูเตสุ วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
เต ตสฺส ธมฺม เทเสนฺติ สพฺพทุกฺขา ปนูทน
ย โส ธมฺม อิธฺาย ปรินิพพฺ าติ อนาสโวติ ฯ
อถโข ภควา ราชคหก เสฏึ อิมาหิ คาถาหิ อนุโมทิตฺวา
อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ
[๒๐๔] อสฺโสสุ โข มนุสฺสา ภควตา กิร วิหารา อนฺุาตาติ ฯ
เต ๒ สกฺกจฺจ วิหาเร การาเปนฺติ ฯ เต วิหารา อกวาฏกา
โหนฺติ ฯ อหิวิจฺฉิกาป สตปทิโยป ปวิสนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว กวาฏนฺติ ฯ ภิตตฺ ิจฺฉิทฺท กริตฺวา
วลฺลิยาป รชฺชุยาป กวาฏ พนฺธนฺติ ฯ อุนฺทูเรหิป อุปจิกาหิป
ขชฺชนฺติ ฯ ขายิตพนฺธนานิ ๓ กวาฏานิ ปตนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปฏสงฺฆาฏ อุทุกฺขลิก
#๑ ม. ยุ. พุทฺเธน ฯ ๒ ม. ยุ. เตสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. ขยิตพนฺธนานิ ฯ
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อุตฺตรปาสกนฺติ ฯ กวาฏา น ผุสิยนฺติ ๑ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
อาวิฺฉนจฺฉิทฺท อาวิฺฉนรชฺชุนฺติ ฯ กวาฏา น ถกิยนฺติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อคฺคฬวฏฏึ กปสีสก สูจิก ฆฏิกนฺติ ฯ
[๒๐๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู น สกฺโกนฺติ กวาฏ
อปาปุริตุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ตาลจฺฉิทฺท ตีณิ ตาลานิ โลหตาล กฏตาล วิสาณตาลนฺติ ฯ
เยป ๒ เต อุคฺฆาเฏตฺวา ปวิสนฺติ ฯ วิหารา อคุตฺตา โหนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ยนฺตก สูจิกนฺติ ฯ
[๒๐๖] เตน โข ปน สมเยน วิหารา ติณจฺฉทนา โหนฺติ
สีตกาเล สีตา อุณฺหกาเล อุณฺหา ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว โอคุมฺเพตฺวา อุลฺลิตฺตาวลิตฺต กาตุนฺติ ฯ
[๒๐๗] เตน โข ปน สมเยน วิหารา อวาตปานกา โหนฺติ
อจกฺขุสฺสา ทุคฺคนฺธา ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ตีณิ วาตปานานิ เวทิกาวาตปาน ชาลวาตปาน สลากวาตปานนฺติ ฯ
วาตปานนฺตริกาย กาลกาป ๓ วคฺคุลิโยป ปวิสนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว วาตปานจกฺกลิกนฺติ ฯ
จกฺกลิกนฺตริกาย ๔ กาลกาป ๓ วคฺคุลิโยป ปวิสนฺติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว วาตปานกวาฏ วาตปานภิสิกนฺติ ฯ
[๒๐๘] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ฉมาย สยนฺติ ฯ
#๑ ยุ. ผสฺสียนฺติ ฯ ๒ ม. เยหิ ฯ ๓ ม. กาฬกาป ฯ ๔ ม. ยุ. จกฺกลิกนฺตริกายป ฯ
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คตฺตานิป จีวรานิป ปสุกิตานิ โหนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ติณสนฺถริกนฺติ ฯ ติณสนฺถริกา ๑
อุนฺทูเรหิป อุปจิกาหิป ขชฺชติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว มิฒินฺติ ฯ
มิฒิยา คตฺตานิ ทุกฺขานิ ๒ โหนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
วิทลมฺจกนฺติ ๓ ฯ
[๒๐๙] เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส โสสานิโก มสารโก
มฺโจ อุปปฺ นฺโน โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว มสารก มฺจนฺติ ฯ มสารก ป อุปฺปนฺน
โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
มสารก ปนฺติ ฯ
[๒๑๐] เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส โสสานิโก พุนฺทิกาพทฺโธ
มฺโจ อุปปฺ นฺโน โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว พุนฺทิกาพทฺธ มฺจนฺติ ฯ พุนฺทิกาพทฺธ ป
อุปฺปนฺน โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว พุนฺทิกาพทฺธ ปนฺติ ฯ
[๒๑๑] เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส โสสานิโก กุฬริ ปาทโก ๔
มฺโจ อุปปฺ นฺโน โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว กุฬิรปาทก ๔ มฺจนฺติ ฯ กุฬิรปาทก ๔ ป
อุปฺปนฺน โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
#๑ ม. ยุ. ติณสนฺถารโก ฯ ๒ ม. ยุ. ทุกฺขา ฯ ๓ ม. ยุ. พิทลมฺจกนฺติ ฯ
#๔ ม. กุฬีร ... ฯ ยุ. กุลีร ...
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ภิกฺขเว กุฬิรปาทก ปนฺติ ฯ
[๒๑๒] เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส โสสานิโก อาหจฺจปาทโก
มฺโจ อุปปฺ นฺโน โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อาหจฺจปาทก มฺจนฺติ ฯ อาหจฺจปาทก ป
อุปฺปนฺน โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อาหจฺจปาทก ปนฺติ ฯ
[๒๑๓] เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส อาสนฺทิโก อุปฺปนฺโน
โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
อาสนฺทิกนฺติ ฯ อุจฺจโก อาสนฺทิโก อุปฺปนฺโน โหติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุจฺจกมฺป อาสนฺทิกนฺติ ฯ
สตฺตงฺโค อุปฺปนฺโน โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว สตฺตงฺคนฺติ ฯ อุจฺจโก สตฺตงฺโค อุปฺปนฺโน
โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
อุจฺจกมฺป สตฺตงฺคนฺติ ฯ ภทฺทป อุปฺปนฺน โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ภทฺทปนฺติ ฯ ปิกา อุปปฺ นฺนา โหติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปิกนฺติ ฯ เอฬกปาทก
ป อุปฺปนฺน โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว เอฬกปาทก ปนฺติ ฯ อามลกวณฺฏิก ป อุปฺปนฺน
โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
อามลกวณฺฏิก ปนฺติ ฯ ผลก อุปปฺ นฺน โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
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อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ผลกนฺติ ฯ โกจฺฉ อุปฺปนฺน
โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
โกจฺฉนฺติ ฯ ปลาลป อุปฺปนฺน โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปลาลปนฺติ ฯ
[๒๑๔] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อุจฺเจ
มฺเจ สยนฺติ ฯ มนุสสฺ า วิหารจาริก อาหิณฺฑนฺตา ปสฺสิตฺวา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ
ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว อุจฺเจ มฺเจ
สยิตพฺพ โย สเยยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๑๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ นีเจ มฺเจ
สยนฺโต อหินา ทฏโ โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว มฺจปฏิปาทกนฺติ ฯ
[๒๑๖] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อุจฺเจ
มฺจปฏิปาทเก ธาเรนฺติ ฯ สห มฺจปฏิปาทเกหิ ปเวเธนฺติ ฯ
มนุสฺสา วิหารจาริก อาหิณฺฑนฺตา ปสฺสิตฺวา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว อุจฺจา มฺจปฏิปาทกา
ธาเรตพฺพา โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ
ภิกฺขเว อฏงฺคุลปรม มฺจปฏิปาทกนฺติ ฯ
[๒๑๗] เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส สุตฺต อุปฺปนฺน
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โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สุตฺต ๑
มฺจ เวเตุนฺติ ๒ ฯ องฺคานิ พหุ สุตฺต ปริยาทิยนฺติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว องฺเค วิชฌ
ฺ ิตฺวา อฏปทก เวเตุนฺติ ๒ ฯ โจฬก
อุปฺปนฺน โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว จิมิลิก กาตุนฺติ ฯ ตูลิกา อุปปฺ นฺนา โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว วิชเฏตฺวา พิมฺโพหน กาตุ ตีณิ ตูลานิ รุกฺขตูล
ลตาตูล โปฏกีตูลนฺติ ฯ
[๒๑๘] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อฑฺฒกายิกานิ
พิมฺโพหนานิ ธาเรนฺติ ฯ มนุสฺสา วิหารจาริก อาหิณฺฑนฺตา ปสฺสิตฺวา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ
ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว อฑฺฒกายิกานิ
พิมฺโพหนานิ ธาเรตพฺพานิ โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
อนุชานามิ ภิกฺขเว สีสปฺปมาณ พิมฺโพหน กาตุนฺติ ฯ
[๒๑๙] เตน โข ปน สมเยน ราชคเห คิรคฺคสมชฺโช โหติ ฯ
มนุสฺสา มหามตฺตาน อตฺถาย ภิสิโย ปฏิยาเทนฺติ อุณฺณภิสึ
โจฬภิสึ วากภิสึ ติณภิสึ ปณฺณภิสึ ฯ เต วีติวตฺเต สมชฺเช
ฉวึ อุปฺปาเฏตฺวา ๓ หรนฺติ ฯ อทฺทสสุ ๔ โข ภิกฺขู สมชฺชฏาเน
พหุ อุณฺณมฺป โจฬมฺป ๕ วากมฺป ติณมฺป ปณฺณมฺป ฉฑฺฑิต ๖ ฯ
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ ๒ ม. เวเธตุนฺติ ฯ ยุ. เวตุนฺติ ฯ ๓ ม. ยุ.
#โอปาเฏตฺวา ฯ ๔ ม. ยุ. อทฺทสาสุ ฯ ๕ ม. โจฬกมฺป ฯ ๖ ยุ. ฉฑฺฑิตานิ ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๒) - หนาที่ 94

ทิสฺวาน ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปฺจ
ภิสิโย อุณฺณภิสึ โจฬภิสึ วากภิสึ ติณภิสึ ปณฺณภิสินฺติ ฯ
[๒๒๐] เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส เสนาสนปริกฺขาริก ๑
ทุสฺส อุปฺปนฺน โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ภิสึ โอนทฺธิตุนฺติ ๒ ฯ
[๒๒๑] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู มฺจภิสึ ปเ สหรนฺติ ๓
ปภิสึ มฺเจ สหรนฺติ ฯ ภิสิโย ปริภิชฺชนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โอนทฺธมฺจ โอนทฺธปนฺติ ฯ
อุลฺโลก อกริตฺวา สนฺถรนฺติ ๔ ฯ เหฏโต นิปฺปาเฏนฺติ ๕ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อุลฺโลก กริตฺวา สนฺถริตฺวา ภิสึ โอนทฺธติ ุนฺติ ฯ
ฉวึ อุปฺปาเฏตฺวา หรนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โผสิตุนฺติ ๖ ฯ
หรนฺติเยว ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิตฺติกมฺมนฺติ ฯ หรนฺติเยว
ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว หตฺถภิตฺตินฺติ ๗ ฯ
[๒๒๒] เตน โข ปน สมเยน ติตถฺ ิยาน เสยฺยาโย เสตวณฺณาโย
โหนฺติ ฯ กาฬวณฺณกตา ภูมิ ฯ เครุกปริกมฺมกตา ภิตฺติ ฯ
พหู มนุสฺสา เสยฺยาเปกฺขกา คจฺฉนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว วิหาเร เสตวณฺณ กาฬวณฺณ
#๑ ยุ. เสนาสนปริกฺขารทุสฺส ฯ ๒ ม. ยุ. โอนนฺธิตุนฺติ ฯ ๓ ม. สนฺถรนฺติ ฯ
#๔ ยุ. สหรนฺติ ฯ ๕ ม. ยุ. นิปฺผฏนฺติ ฯ ๖ ม. โปเสตุนฺติ ฯ ยุ. โปสิตุนฺติ ฯ
#๗ ม. ยุ. ภตฺติกมฺมนฺติ ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๒) - หนาที่ 95

เครุกปริกมฺมนฺติ ฯ
[๒๒๓] เตน โข ปน สมเยน ผรุสาย ภิตฺติยา เสตวณฺโณ
น นิปตติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ถุสปณฺฑ ทตฺวา ปาณิกาย ปฏิพาเหตฺวา ๑ เสตวณฺณ นิปาเตตุนฺติ ฯ
เสตวณฺโณ อนิพนฺธนีโย โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว สณฺหมตฺติก ทตฺวา ปาณิกาย ปฏิพาเหตฺวา
เสตวณฺณ นิปาเตตุนฺติ ฯ เสตวณฺโณ อนิพนฺธนีโย โหติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อิกฺกาส ปฏมทฺทนฺติ ฯ
[๒๒๔] เตน โข ปน สมเยน ผรุสาย ภิตฺติยา เครุกา น
นิปตติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ถุสปณฺฑ ทตฺวา ปาณิกาย ปฏิพาเหตฺวา เครุก นิปาเตตุนฺติ ฯ
เครุกา อนิพนฺธนียา โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว กุณฺฑกมตฺติก
ทตฺวา ปาณิกาย ปฏิพาเหตฺวา เครุก นิปาเตตุนฺติ ฯ เครุกา
อนิพนฺธนียา โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว สาสปกุฏ ๒ สิตถฺ เตลกนฺติ ฯ อจฺจุสฺสนฺน โหติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โจฬเกน ปจฺจุทฺธริตุนฺติ ฯ
[๒๒๕] เตน โข ปน สมเยน ผรุสาย ภูมิยา กาฬวณฺโณ
น นิปตติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ถุสปณฺฑ ทตฺวา ปาณิกาย
ปฏิพาเหตฺวา กาฬวณฺณ นิปาเตตุนฺติ ฯ กาฬวณฺโณ อนิพนฺธนีโย
#๑ ม. ยุ. ปฏิพาหิตฺวา ฯ ๒ ม. สาสปกุฏฏ ฯ ยุ. สาสปกุฑฺฑ ฯ
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โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ลณฺฑุมตฺติก ๑ ทตฺวา ปาณิกาย ปฏิพาเหตฺวา กาฬวณฺณ
นิปาเตตุนฺติ ฯ กาฬวณฺโณ อนิพนฺธนีโย โหติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อิกฺกาส กสาวนฺติ ฯ
[๒๒๖] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู วิหาเร
ปฏิภาณจิตฺต ๒ การาเปนฺติ อิตฺถีรูปก ปุริสรูปก ฯ มนุสฺสา วิหารจาริก
อาหิณฺฑนฺตา ปสฺสิตฺวา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ
เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว ปฏิภาณจิตฺต การาเปตพฺพ อิตฺถรี ูปก ปุริสรูปก โย
การาเปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว มาลากมฺม
ลตากมฺม มกรทนฺตก ปฺจปฏิกนฺติ ฯ
[๒๒๗] เตน โข ปน สมเยน วิหารา นีจวตฺถุกา โหนฺติ ฯ
อุทเกน โอตฺถริยนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อุจฺจวตฺถุก กาตุนฺติ ฯ จโย ปริปตติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว จินิตุ ตโย จเย อิฏกาจย สิลาจย ทารุจยนฺติ ฯ
อาโรหนฺตา วิหฺนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ตโย โสปาเณ อิฏกาโสปาณ สิลาโสปาณ ทารุโสปาณนฺติ ฯ
อาโรหนฺตา ปริปตนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อาลมฺพนพาหนฺติ ฯ
[๒๒๘] เตน โข ปน สมเยน วิหารา อาฬกมนฺทา ปากฏา ๓
#๑ ม. ยุ. คณฺฑุมตฺติก ฯ ๒ ม. ยุ. ปฏิภานจิตฺต ฯ ๓ อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๒) - หนาที่ 97

โหนฺติ ฯ ภิกฺขู หิริยนฺติ นิปชฺชิตุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ติโรกรณินฺติ ฯ ติโรกรณึ อุกฺขิปตฺวา
โอโลเกนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อฑฺฒกุฑฺฑกนฺติ ฯ อฑฺฒกุฑฺฑกา อุปริโต โอโลเกนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ตโย คพฺเภ
สิวิกาคพฺภ นาฬิกาคพฺภ หมฺมิยคพฺภนฺติ ฯ
[๒๒๙] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู ขุทฺทเก วิหาเร มชฺเฌ
คพฺภ กโรนฺติ ฯ อุปจาโร น โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ขุทฺทเก วิหาเร เอกมนฺต
คพฺภ กาตุ มหลฺลเก มชฺเฌติ ฯ
[๒๓๐] เตน โข ปน สมเยน วิหารสฺส กุฑฺฑปาโท
ชิรติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
กุลงฺกปาทกนฺติ ฯ วิหารสฺส กุฑฺโฑ โอวสฺสติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ปริตฺตาณกิฏิก อุทฺธาสุธนฺติ ๑ ฯ
[๒๓๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกขฺ ุโน ติณจฺฉทนา
อหิ ขนฺเธ ปปติ ฯ โส ภึโต วิสฺสรมกาสิ ฯ ภิกขฺ ู อุปธาวิตฺวา
ต ภิกฺขุ เอตทโวจุ กิสสฺ ตฺว อาวุโส วิสฺสรมกาสีติ ฯ อถโข
โส ภิกฺขูน ๒ เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว วิตานนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อุทธฺ สุธนฺติ ฯ ๒ ยุ. โส ภิกฺขุ ภิกฺขูน ฯ
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[๒๓๒] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู มฺจปาเทป ปปาเทป
ถวิกาโย ลคฺเคนฺติ ฯ อุนฺทูเรหิป อุปจิกาหิป ขชฺชนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิตฺติขีล นาคทนฺตกนฺติ ฯ
[๒๓๓] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู มฺเจป ปเป จีวร
นิกฺขิปนฺติ ฯ จีวร ปริภิชชฺ ติ ๑ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว วิหาเร ๒ จีวรวส จีวรรชฺชุนฺติ ฯ
[๒๓๔] เตน โข ปน สมเยน วิหารา อนาลินฺทกา โหนฺติ
อปฺปฏิสรณา ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกขฺ เว อาลินฺท ปฆน ปกุฏฏ ๓ โอสารกินฺติ ๔ ฯ อาลินทฺ า
ปากฏา โหนฺติ ฯ ภิกขฺ ู หิรยิ นฺติ นิปชฺชิตุ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว สสรณกิฏิก อุคฺฆาฏนกิฏิกนฺติ ฯ
[๒๓๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู อชฺโฌกาเส ภตฺตวิสฺสคฺค
กโรนฺตา สีเตนป อุเณฺหนป กิลมนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุปฏานสาลนฺติ ฯ อุปฏานสาลา
นีจวตฺถุกา โหติ ฯ อุทเกน โอตฺถริยติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อุจฺจวตฺถุก กาตุนฺติ ฯ จโย ปริปตติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว จินิตุ ตโย จเย อิฏกาจย สิลาจย ทารุจยนฺติ ฯ
อาโรหนฺตา วิหฺนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ตโย โสปาเณ
อิฏกาโสปาณ สิลาโสปาณ ทารุโสปาณนฺติ ฯ อาโรหนฺตา
#๑ ม. ยุ. ปริภิชฺชิติ ฯ ๒ ยุ. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. ยุ. ปกุฏ ฯ
#๔ ม. โอสารกนฺติ ฯ ยุ. โอสรกนฺติ ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๒) - หนาที่ 99

ปริปตนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อาลมฺพนพาหนฺติ ฯ
อุปฏานสาลาย ติณจุณฺณ ปริปตติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
โอคุมฺเพตฺวา อุลฺลิตฺตาวลิตฺต กาตุ เสตวณฺณ กาฬวณฺณ
เครุกปริกมฺม มาลากมฺม ลตากมฺม มกรทนฺตก ปฺจปฏิก จีวรวส
จีวรรชฺชุนฺติ ฯ
[๒๓๖] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อชฺโฌกาเส ฉมาย
จีวร ปตฺถรนฺติ ฯ จีวร ปสุกิต โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อชฺโฌกาเส จีวรวส จีวรรชฺชุนฺติ ฯเปฯ ปานีย
โอตปฺปติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปานียสาล ปานียมณฺฑปนฺติ ฯ
ปานียสาลา นีจวตฺถุกา โหติ ฯ อุทเกน โอตฺถริยติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อุจฺจวตฺถุก กาตุนฺติ ฯ จโย ปริปตติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว จินติ ุ ตโย จเย อิฏกาจย สิลาจย
ทารุจยนฺติ ฯ อาโรหนฺตา วิหฺนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ตโย โสปาเณ อิฏกาโสปาณ สิลาโสปาณ ทารุโสปาณนฺติ ฯ
อาโรหนฺตา ปริปตนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อาลมฺพนพาหนฺติ ฯ
ปานียสาลาย ติณจุณฺณ ปริปตติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
โอคุมฺเพตฺวา อุลฺลิตฺตาวลิตฺต กาตุ เสตวณฺณ กาฬวณฺณ
เครุกปริกมฺม มาลากมฺม ลตากมฺม มกรทนฺตก ปฺจปฏิก จีวรวส
จีวรรชฺชุนฺติ ฯ ปานียภาชน น สวิชฺชติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ปานียสงฺข ปานียสราวกนฺติ ฯ
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[๒๓๗] เตน โข ปน สมเยน วิหารา อปริกฺขิตฺตา
โหนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปริกฺขิปตุ ตโย ปากาเร
อิฏกาปาการ สิลาปาการ ทารุปาการนฺติ ฯ โกฏโก น
โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โกฏกนฺติ ฯ โกฏโก นีจวตฺถุโก
โหติ ฯ อุทเกน โอตฺถริยติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุจฺจวตฺถุก
กาตุนฺติ ฯ โกฏกสฺส กวาฏ น โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
กวาฏ ปฏสงฺฆาฏ อุทุกฺขลิก อุตตฺ รปาสก อคฺคฬวฏฏึ กปสีสก
สูจิก ฆฏิก ตาลจฺฉิทฺท อาวิฺฉนจฺฉิทฺท อาวิฺฉนรชฺชุนตฺ ิ ฯ
โกฏเก ๑ ติณจุณฺณ ปริปตติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โอคุมฺเพตฺวา
อุลฺลิตฺตาวลิตฺต กาตุ เสตวณฺณ กาฬวณฺณ เครุกปริกมฺม
มาลากมฺม ลตากมฺม มกรทนฺตก ปฺจปฏิกนฺติ ฯ
[๒๓๘] เตน โข ปน สมเยน ปริเวณ จิกฺขลฺล โหติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว มรุมพฺ 
อุปกิริตุนฺติ ฯ น ปริยาปุณนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ปทรสิล นิกฺขิปตุนฺติ ฯ อุทก สนฺติฏติ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อุทกนิทฺธมนนฺติ ฯ
[๒๓๙] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ปริเวเณ ตห ตห
อคฺคิฏาน กโรนฺติ ฯ ปริเวณ อุกลฺ าป ๒ โหติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เอกมนฺต อคฺคิสาล
#๑ ยุ. โกฏกา ฯ ๒ ม. ยุ. อุกฺกลาป ฯ
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กาตุนฺติ ฯ อคฺคิสาลา นีจวตฺถุกา โหติ ฯ อุทเกน โอตฺถริยติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อุจฺจวตฺถุก กาตุนฺติ ฯ จโย ปริปตติ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว จินติ ุ ตโย จเย อิฏกาจย สิลาจย
ทารุจยนฺติ ฯ อาโรหนฺตา วิหฺนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ตโย โสปาเณ อิฏกาโสปาณ สิลาโสปาณ ทารุโสปาณนฺติ ฯ
อาโรหนฺตา ปริปตนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อาลมฺพนพาหนฺติ ฯ
อคฺคิสาลาย กวาฏ น โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว กวาฏ
ปฏสงฺฆาฏ อุทุกฺขลิก อุตฺตรปาสก อคฺคฬวฏฏึ กปสีสก สูจิก
ฆฏิก ตาลจฺฉิทฺท อาวิฺฉนจฺฉิทฺท อาวิฺฉนรชฺชุนฺติ ฯ อคฺคิสาลาย
ติณจุณฺณ ปริปตติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โอคุมฺเพตฺวา
อุลฺลิตฺตาวลิตฺต กาตุ เสตวณฺณ กาฬวณฺณ เครุกปริกมฺม
มาลากมฺม ลตากมฺม มกรทนฺตก ปฺจปฏิก จีวรวส จีวรชฺชนุ ฺติ ฯ
อาราโม อปริกฺขิตฺโต โหติ ฯ อชกาป ปสุกาป อุปโรเป
วิเหเนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ปริกฺขิปตุ ตโย วเฏ เวฬุวฏ กณฺฏกวฏ ๑ ปริขนฺติ ฯ โกฏโก น
โหติ ฯ ตเถว อชกาป ปสุกาป อุปโรเป วิเหเนฺติ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว โกฏก อเปสึ ยมกกวาฏ โตรณ ปลิฆนฺติ ฯ โกฏเก ๒
ติณจุณฺณ ปริปตติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โอคุมฺเพตฺวา
อุลฺลิตฺตาวลิตฺต กาตุ เสตวณฺณ กาฬวณฺณ เครุกปริกมฺม
#๑ ม. ยุ. วาเฏ เวฬุวาฏ กณฺฏกาวาฏ ฯ ม. กณฺฏกวาฏ ฯ ๒ ยุ. โกฏกา ฯ
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มาลากมฺม ลตากมฺม มกรทนฺตก ปฺจปฏิกนฺติ ฯ อาราโม
จิกฺขลฺโล โหติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว มรุมฺพ อุปกิริตุนตฺ ิ ฯ
น ปริยาปุณนฺติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปทรสิล นิกฺขิปตุนฺติ ฯ
อุทก สนฺติฏ ติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุทกนิทฺธมนนฺติ ฯ
[๒๔๐] เตน โข ปน สมเยน ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร
สงฺฆสฺส อตฺถาย สุธามตฺติกาเลปน ปาสาท การาเปตุกาโม
โหติ ฯ อถโข ภิกฺขูน เอตทโหสิ กึ นุ โข ภควตา ฉทน
อนฺุาตนฺติ ๑ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ปฺจ ฉทนานิ อิฏ กาฉทน สิลาฉทน สุธาฉทน
ติณจฺฉทน ปณฺณจฺฉทนนฺติ ฯ
ภาณวาร นิฏิต ปม ฯ ๒
[๒๔๑] เตน โข ปน สมเยน อนาถปณฺฑิโก คหปติ
ราชคหกสฺส เสฏิสฺส ภคินีปติโก โหติ ฯ อถโข อนาถปณฺฑิโก
คหปติ ราชคห อคมาสิ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ
[๒๔๒] เตน โข ปน สมเยน ราชคหเกน เสฏินา สฺวาตนาย
พุทฺธปฺปมุโข สงฺโฆ นิมนฺติโต โหติ ฯ อถโข ราชคหโก
เสฏี ทาเส จ กมฺมกเร จ อาณาเปสิ เตนหิ ภเณ กาลสฺเสว
อุฏาย ยาคุโย ปจถ ภตฺตานิ ปจถ สูปานิ สมฺปาเทถ
อุตฺตริภงฺคานิ สมฺปาเทถาติ ฯ
[๒๔๓] อถโข อนาถปณฺฑิกสฺส คหปติสฺส เอตทโหสิ ปุพฺเพ
#๑ ม. ยุ. อนฺุาต กึ อนนฺุาต ฯ ๒ ม. ปมภาณวาโร นิฏิโต ฯ อิโต ปร
#อีทิสเมว โยเชตพฺพ ฯ
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ขฺวาย คหปติ มยิ อาคเต สพฺพกิจฺจานิ นิกฺขิปตวฺ า มมฺเว
สทฺธึ ปฏิสมฺโมทิ โสทานาย วิกฺขิตฺตรูโป ทาเส จ กมฺมกเร
จ อาณาเปสิ ๑ เตนหิ ภเณ กาลสฺเสว อุฏาย ยาคุโย ปจถ
ภตฺตานิ ปจถ สูปานิ สมฺปาเทถ อุตฺตริภงฺคานิ สมฺปาเทถาติ
กินฺนุ โข อิมสฺส คหปติสฺส อาวาโห วา ภวิสฺสติ วิวาโห วา
ภวิสฺสติ มหายฺโ วา ปจฺจุปฏิโต ราชา วา มาคโธ เสนิโย
พิมฺพิสาโร นิมนฺติโต สฺวาตนาย สทฺธึ พลนิกาเยนาติ ๒ ฯ
[๒๔๔] อถโข ราชคหโก เสฏี ทาเส จ กมฺมกเร จ
อาณาเปตฺวา เยน อนาถปณฺฑิโก คหปติ เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อนาถปณฺฑิเกน คหปตินา สทฺธึ ปฏิสมฺโมทิตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ  โข ราชคหก เสฏึ
อนาถปณฺฑิโก คหปติ เอตทโวจ ปุพฺเพ โข ตฺว คหปติ มยิ
อาคเต สพฺพกิจฺจานิ นิกฺขิปตฺวา มมฺเว สทฺธึ ปฏิสมฺโมทสิ
โสทานิ ตฺว วิกฺขิตฺตรูโป ทาเส จ กมฺมกเร จ อาณาเปสิ
เตนหิ ภเณ กาลสฺเสว อุฏาย ยาคุโย ปจถ ภตฺตานิ ปจถ
สูปานิ สมฺปาเทถ อุตตฺ ริภงฺคานิ สมฺปาเทถาติ กินฺนุ โข เต
คหปติ อาวาโห วา ภวิสฺสติ วิวาโห วา ภวิสฺสติ มหายฺโ
วา ปจฺจุปฏิโต ราชา วา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร
นิมนฺติโต สฺวาตนาย สทฺธึ พลนิกาเยนาติ ๒ ฯ น เม โข ๓ คหปติ
#๑ ยุ. อาณาเปติ ฯ ๒ ม. ยุ. พลกาเยนาติ ฯ ๓ ม. ยุ. โขสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
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อาวาโห วา ๑ ภวิสฺสติ นป ๒ วิวาโห วา ๑ ภวิสฺสติ นป ๒ ราชา
มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร นิมนฺติโต สฺวาตนาย สทฺธึ พลนิกาเยน ๓
อปจ เม มหายฺโ ปจฺจุปฏิโต สฺวาตนาย พุทฺธปฺปมุโข
สงฺโฆ นิมนฺติโตติ ฯ พุทฺโธติ ตฺว คหปติ วเทสีติ ฯ
พุทฺโธตาห ๔ คหปติ วทามีติ ฯ พุทฺโธติ ตฺว คหปติ วเทสีติ ฯ
พุทฺโธตาห ๔ คหปติ วทามีติ ฯ พุทฺโธติ ตฺว คหปติ วเทสีติ ฯ
พุทฺโธตาห ๔ คหปติ วทามีติ ฯ โฆโสป โข เอโส คหปติ ทุลฺลโภ
โลกสฺมึ ยทิท พุทฺโธติ ๕ ฯ สกฺกา นุ โข คหปติ อิม กาล
ต ภควนฺต ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ ฯ
อกาโล โข คหปติ อิม กาล ต ภควนฺต ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ
อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ เสฺวทานิ ตฺว กาเลน ต ภควนฺต
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสสิ อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ ฯ
[๒๔๕] อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ เสฺวทานาห กาเลน
ต ภควนฺต ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสามิ อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ
พุทฺธคตาย สติยา นิปชฺชิ ๖ รตฺติยา สุท ติกฺขตฺตุ อุฏาสิ ปภาต
มฺมาโน ฯ อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ เยน สีตวนทฺวาร ๗
เตนุปสงฺกมิ ฯ อมนุสฺสา ทฺวาร วิวรึสุ ฯ อถโข อนาถปณฺฑิกสฺส
คหปติสฺส นครมฺหา นิกฺขมนฺตสฺส อาโลโก อนฺตรธายิ ฯ
#๑ ม. ยุ. วาสทฺโท สพฺพตฺถ น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. นาป ฯ ๓ ม. ยุ. พลกาเยน ฯ
#๔ ม. พุทฺโธตฺยาห ฯ ๕ ม. ยุ. ยทิท พุทโฺ ธ พุทฺโธติ ฯ ๖ ม. ยุ. นิปชฺชิตฺวา ฯ
#๗ ม. สีวคทฺวาร ฯ
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อนฺธกาโร ปาตุรโหสิ ฯ ภย ฉมฺภิตตฺต โลมหโส อุทปาทิ ฯ
ตโต ว นิวตฺติตุกาโม อโหสิ ฯ
[๒๔๖] อถโข สีวโก ยกฺโข อนฺตรหิโต สทฺทมนุสฺสาเวสิ
สต หตฺถี สต อสฺสา สต อสฺสตรีรถา
สต กฺา สหสฺสานิ อามุตฺตมณิกุณฺฑลา ๑
เอกสฺส ปทวีติหารสฺส กล นาคฺฆนฺติ โสฬสึ ๒ ฯ
อภิกฺกม คหปติ อภิกฺกม คหปติ อภิกฺกนฺตนฺเต เสยฺโย โน
ปฏิกฺกนฺตนฺติ ฯ
[๒๔๗] อถโข อนาถปณฺฑิกสฺส คหปติสฺส อนฺธกาโร
อนฺตรธายิ ฯ อาโลโก ปาตุรโหสิ ฯ ย อโหสิ ภย ฉมฺภิตตฺต
โลมหโส โส ปฏิปฺปสฺสมฺภิ ฯ ทุติยมฺป โข ฯเปฯ ตติยมฺป
โข อนาถปณฺฑิกสฺส คหปติสฺส อาโลโก อนฺตรธายิ ฯ อนฺธกาโร
ปาตุรโหสิ ฯ ภย ฉมฺภิตตฺต โลมหโส อุทปาทิ ฯ ตโต ว
ปุน นิวตฺติตุกาโม อโหสิ ฯ ตติยมฺป โข สีวโก ยกฺโข
อนฺตรหิโต สทฺทมนุสฺสาเวสิ
สต หตฺถี สต อสฺสา สต อสฺสตรีรถา
สต กฺา สหสฺสานิ อามุตฺตมณิกุณฺฑลา ๑
เอกสฺส ปทวีติหารสฺส กล นาคฺฆนฺติ โสฬสึ ๒ ฯ
อภิกฺกม คหปติ อภิกฺกม คหปติ อภิกฺกนฺตนฺเต เสยฺโย โน
ปฏิกฺกนฺตนฺติ ฯ ตติยมฺป โข อนาถปณฺฑิกสฺส คหปติสฺส อนฺธกาโร
#๑ ม. อามุกกฺ มณิกุณฺฑลา ฯ ๒ ม. โสฬสินฺติ ฯ
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อนฺตรธายิ ฯ อาโลโก ปาตุรโหสิ ฯ ย อโหสิ ภย ฉมฺภิตตฺต
โลมหโส โส ปฏิปฺปสฺสมฺภิ ฯ อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ
เยน สีตวน เตนุปสงฺกมิ ฯ
[๒๔๘] เตน โข ปน สมเยน ภควา รตฺติยา ปจฺจูสสมย
ปจฺจุฏาย อชฺโฌกาเส จงฺกมติ ฯ อทฺทสา โข ภควา ต ๑
อนาถปณฺฑิก คหปตึ ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน จงฺกมา
โอโรหิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ นิสชฺช โข ภควา
อนาถปณฺฑิก คหปตึ เอตทโวจ เอหิ สุทตฺตาติ ฯ อถโข
อนาถปณฺฑิโก คหปติ นาเมน ม ภควา อาลปตีติ หฏโ
อุทคฺโค เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต
ปาเทสุ สิรสา นิปติตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ กจฺจิ ภนฺเต ภควา
สุข สยิตฺถาติ ฯ
[๒๔๙] สพฺพทา เว สุข เสติ พฺราหฺมโณ ปรินิพพฺ ุโต
โย น ลิมฺปติ กาเมสุ สีติภูโต นิรูปธิ ฯ
สพฺพา อาสตฺติโย เฉตฺวา วิเนยฺย หทเย ทร
อุปสนฺโต สุข เสติ สนฺตึ ปปฺปุยฺย ๒ เจตโสติ ฯ
[๒๕๐] อถโข ภควา อนาถปณฑ
ฺ ิกสฺส คหปติสฺส อนุปพุ ฺพีกถ
กเถสิ ฯ เสยฺยถีท ฯ ทานกถ สีลกถ สคฺคกถ กามาน
อาทีนว โอการ สงฺกิเลส เนกฺขมฺเม อานิสส ปกาเสสิ ฯ
#๑ ม. ยุ. อย ตสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. อปฺปุยฺย ฯ
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ยทา ภควา อฺาสิ อนาถปณฺฑิก คหปตึ กลฺลจิตฺต มุทุจิตฺต
วินีวรณจิตฺต อุทคฺคจิตฺต ปสนฺนจิตฺต อถ ยา พุทฺธาน สามุกฺกสิกา
ธมฺมเทสนา ต ปกาเสสิ ทุกฺข สมุทย นิโรธ มคฺค ฯ
เสยฺยถาป นาม สุทฺธ วตฺถ อปคตกาฬก สมฺมเทว รชน
ปฏิคฺคเณฺหยฺย เอวเมว อนาถปณฺฑิกสฺส คหปติสฺส ตสฺมึเยว
อาสเน วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺก
ิ ฺจิ สมุทยธมฺม
สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ
[๒๕๑] อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ ทิฏ ธมฺโม ปตฺตธมฺโม
วิทิตธมฺโม ปริโยคาฬฺหธมฺโม ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถกโถ
เวสารชฺชปฺปตฺโต อปรปฺปจฺจโย สตฺถุ สาสเน ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต นิกฺกชุ ชฺ ิต
วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค
อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมต ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต
เอสาห ภนฺเต ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ
อุปาสก ม ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คต
อธิวาเสตุ จ เม ภนฺเต ภควา สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ
ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ อถโข
อนาถปณฺฑิโก คหปติ ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
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[๒๕๒] อสฺโสสิ โข ราชคหโก เสฏี อนาถปณฺฑิเกน กิร
คหปตินา สฺวาตนาย พุทฺธปฺปมุโข สงฺโฆ นิมนฺติโตติ ฯ อถโข
ราชคหโก เสฏี อนาถปณฺฑิก คหปตึ เอตทโวจ ตยา กิร
คหปติ สฺวาตนาย พุทธฺ ปฺปมุโข สงฺโฆ นิมนฺติโต ตฺวฺจาสิ
อาคนฺตุโก เทมิ เต คหปติ เวยฺยายิก เยน ตฺว พุทฺธปฺปมุขสฺส
สงฺฆสฺส ภตฺต กเรยฺยาสีติ ฯ อล คหปติ อตฺถิ เม เวยฺยายิก
เยนาห พุทฺธปฺปมุขสฺส สงฺฆสฺส ภตฺต กริสฺสามีติ ฯ
[๒๕๓] อสฺโสสิ โข ราชคหโก เนคโม อนาถปณฺฑิเกน
กิร คหปตินา สฺวาตนาย พุทฺธปฺปมุโข สงฺโฆ นิมนฺติโตติ ฯ
อถโข ราชคหโก เนคโม อนาถปณฺฑิก คหปตึ เอตทโวจ ตยา
กิร คหปติ สฺวาตนาย พุทฺธปฺปมุโข สงฺโฆ นิมนฺติโต ตฺวฺจาสิ
อาคนฺตุโก เทมิ เต คหปติ เวยฺยายิก เยน ตฺว พุทฺธปฺปมุขสฺส
สงฺฆสฺส ภตฺต กเรยฺยาสีติ ฯ อล อยฺย อตฺถิ เม เวยฺยายิก
เยนาห พุทฺธปฺปมุขสฺส สงฺฆสฺส ภตฺต กริสฺสามีติ ฯ
[๒๕๔] อสฺโสสิ โข ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร
อนาถปณฺฑิเกน กิร คหปตินา สฺวาตนาย พุทฺธปฺปมุโข สงฺโฆ
นิมนฺติโตติ ฯ อถโข ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร อนาถปณฺฑิก
คหปตึ เอตทโวจ ตยา กิร คหปติ สฺวาตนาย พุทฺธปฺปมุโข
สงฺโฆ นิมนฺติโต ตฺวฺจาสิ อาคนฺตุโก เทมิ เต คหปติ
เวยฺยายิก เยน ตฺว พุทฺธปฺปมุขสฺส สงฺฆสฺส ภตฺต กเรยฺยาสีติ ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๒) - หนาที่ 109

อล เทว อตฺถิ เม เวยฺยายิก เยนาห พุทฺธปฺปมุขสฺส สงฺฆสฺส
ภตฺต กริสฺสามีติ ฯ
[๒๕๕] อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน
ราชคหกสฺส เสฏิสฺส นิเวสเน ปณีต ขาทนีย โภชนีย
ปฏิยาทาเปตฺวา ภควโต กาล อาโรจาเปสิ กาโล ภนฺเต นิฏ ิต
ภตฺตนฺติ ฯ อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
เยน ราชคหกสฺส เสฏิสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ อถโข อนาถปณฺฑิโก
คหปติ พุทธฺ ปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน
สหตฺถา สนฺตปฺเปตฺวา สมฺปวาเรตฺวา ภควนฺต ภุตฺตาวึ
โอนีตปตฺตปาณึ เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อนาถปณฺฑิโก
คหปติ ภควนฺต เอตทโวจ อธิวาเสตุ เม ภนฺเต ภควา สาวตฺถิย
วสฺสาวาส สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ สฺุาคาเร โข คหปติ ตถาคตา
อภิรมนฺตีติ ฯ อฺาต ภควา อฺาต สุคตาติ ฯ อถโข ภควา
อนาถปณฺฑิก คหปตึ ธมฺมิยา กถาย สทฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา
สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ
[๒๕๖] เตน โข ปน สมเยน อนาถปณฺฑิโก คหปติ พหุมิตฺโต
โหติ พหุสหาโย อาเทยฺยวาโจ ฯ อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ
ราชคเห ต กรณีย ตีเรตฺวา เยน สาวตฺถี เตน ปกฺกามิ ฯ
อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ อนฺตรามคฺเค มนุสฺเส อาณาเปลิ
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อาราเม อยฺยา กโรถ วิหาเร ปติฏ าเปถ ทานานิ ปฏเปถ
อิทานิ พุทฺโธ โลเก อุปฺปนฺโน โส จ มยา ภควา นิมนฺติโต
อิมินา มคฺเคน อาคจฺฉิสฺสตีติ ฯ อถโข เต มนุสฺสา อนาถปณฺฑิเกน
คหปตินา อุยฺโยชิตา อาราเม อกสุ วิหาเร ปติฏาเปสุ
ทานานิ ปฏเปสุ ฯ อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ สาวตฺถึ
คนฺตฺวา สมนฺตา สาวตฺถึ อนุวิโลเกสิ กตฺถ นุ โข ภควา
วิหเรยฺย ย อสฺส คามโต เนว อติทูเร น อจฺจาสนฺเน
คมนาคมนสมฺปนฺน อตฺถิกาน อตฺถิกาน มนุสฺสาน อภิกฺกมนีย
ทิวา อปฺปากิณฺณ รตฺตึ อปฺปสทฺท อปฺปนิคฺโฆส วิชนวาต
มนุสฺสราหเสยฺยก ปฏิสลฺลานสารุปฺปนฺติ ฯ อทฺทสา โข อนาถปณฺฑิโก
คหปติ เชตสฺส ราชกุมารสฺส อุยฺยาน คามโต เนว อติทูเร น
อจฺจาสนฺเน คมนาคมนสมฺปนฺน อตฺถิกาน อตฺถิกาน มนุสฺสาน
อภิกฺกมนีย ทิวา อปฺปากิณฺณ รตฺตึ อปฺปสทฺท อปฺปนิคฺโฆส
วิชนวาต มนุสฺสราหเสยฺยก ปฏิสลฺลานสารุปฺป ทิสฺวาน เยน
เชโต ราชกุมาโร เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เชต ราชกุมาร
เอตทโวจ เทหิ เม อยฺยปุตฺต อุยฺยาน อาราม กาตุนฺติ ฯ
อเทยฺโย คหปติ อาราโม อป โกฏิสนฺถเรนาติ ฯ คหิโต
อยฺยปุตฺต อาราโมติ ฯ น คหปติ คหิโต อาราโมติ ฯ คหิโต
น คหิโตติ โวหาริเก มหามตฺเต ปุจฺฉึสุ ฯ มหามตฺตา เอวมาหสุ
ยโต ตยา อยฺยปุตฺต อคฺโฆ กโต คหิโต อาราโมติ ฯ อถโข
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อนาถปณฺฑิโก คหปติ สกเฏหิ หิรฺ นิพฺพาหาเปตฺวา เชตวเน ๑
โกฏิสนฺถร สนฺถราเปสิ ฯ สกึ นีหฏ หิรฺ โถกสฺส โอกาสสฺส
โกฏกสามนฺตา ๒ นปฺปโหติ ฯ อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ
มนุสฺเส อาณาเปสิ คจฺฉถ ภเณ หิรฺ อาหรถ อิม โอกาส
สนฺถริสฺสามาติ ๓ ฯ อถโข เชตสฺส ราชกุมารสฺส เอตทโหสิ น
โข อิท โอรก ภวิสสฺ ติ ยถาย คหปติ ตาวพหุ หิรฺ
ปริจฺจชตีติ ฯ อถโข เชโต ราชกุมาโร ๔ อนาถปณฺฑิก คหปตึ
เอตทโวจ อล คหปติ มาต ๕ โอกาส สนฺถราเปสิ เทหิ
เมต โอกาส มเมต ทาน ภวิสฺสตีติ ฯ อถโข อนาถปณฺฑิโก
คหปติ อย โข เชโต ราชกุมาโร อภิฺาโต าตมนุสฺโส
มหิทฺธิโก โข ปน เอวรูปาน าตมนุสฺสาน อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
ปสาโทติ ต โอกาส เชตสฺส ราชกุมารสฺส อทาสิ ๖ ฯ อถโข
เชโต ราชกุมาโร ตสฺมึ โอกาเส โกฏก มาเปสิ ฯ อถโข
อนาถปณฺฑิโก คหปติ เชตวเน วิหาเร การาเปสิ ปริเวณานิ
การาเปสิ โกฏเก การาเปสิ อุปฏานสาลาโย การาเปสิ
อคฺคิสาลาโย การาเปสิ กปฺปยกุฏิโย การาเปสิ วจฺจกุฏิโย
การาเปสิ จงฺกเม การาเปสิ จงฺกมนสาลาโย การาเปสิ
อุทปาเน การาเปสิ อุทปานสาลาโย การาเปสิ ชนฺตาฆเร
การาเปสิ ชนฺตาฆรสาลาโย การาเปสิ โปกฺขรณิโย การาเปสิ
#๑ ม. ยุ. เชตวน ฯ ๒ ยุ. โกฏก สามนฺตา ฯ ๓ ยุ. สนฺถริสฺสามีติ ฯ
#๔ ม. ยุ. อถโข เชโต ราชกุมาโรติ อิเม ปาา น ทิสฺสติ ฯ ๕ ยุ. เมต ฯ
#๖ ม. ยุ. ปาทาสิ ฯ
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มณฺฑเป การาเปสิ ฯ
[๒๕๗] อถโข ภควา ราชคเห ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
เวสาลี เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริกฺจรมาโน
เยน เวสาลี ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา เวสาลิย วิหรติ
มหาวเน กูฏาคารสาลาย ฯ
[๒๕๘] เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา สกฺกจฺจ นวกมฺม
กโรนฺติ เยป ภิกฺขู นวกมฺม อธิฏเนฺติ เตป สกฺกจฺจ
อุปฏเนฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน ฯ
[๒๕๙] อถโข อฺตรสฺส ทฬิทฺทสฺส ตุนฺนวายสฺส เอตทโหสิ
น โข อิท โอรก ภวิสฺสติ ยถายิเม ๑ มนุสฺสา สกฺกจฺจ นวกมฺม
กโรนฺติ ยนฺนูนาหป นวกมฺม กเรยฺยนฺติ ฯ อถโข โส ทฬิทฺโท
ตุนฺนวาโย สาม จิกฺขลฺล มทฺทิตฺวา อิฏาโย จินิตฺวา กุฑฺฑ ๒
อุฏาเปสิ ฯ เตน อกุสเลน จิตา วงฺกา ภิตฺติ ปริปตติ ฯ
ทุติยมฺป โข ฯเปฯ ตติยมฺป โข โส ทฬิทฺโท ตุนฺนวาโย สาม
จิกฺขลฺล มทฺทิตฺวา อิฏกาโย จินิตฺวา กุฑฺฑ อุฏาเปสิ ฯ เตน
อกุสเลน จิตา วงฺกา ภิตฺติ ปริปตติ ฯ อถโข โส ทฬิทฺโท
ตุนฺนวาโย อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ เย อิเมส ๓ สมณาน
สกฺยปุตฺติยาน เทนฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
เต อิเม โอวทนฺติ อนุสาสนฺติ เตสฺจ นวกมฺม อธิฏเนฺติ
#๑ ม. ยถยิเม ฯ ๒ ยุ. กุฑฺเฑ ฯ ๓ ยุ. อิเม ฯ
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อห ปนมฺหิ ทฬิทฺโท น ม โกจิ โอวทติ วา อนุสาสติ วา
นวกมฺม วา อธิฏเตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู ตสฺส ทฬิทฺทสฺส
ตุนฺนวายสฺส อุชฺฌายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ อถโข
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ
นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อนุชานามิ ภิกฺขเว นวกมฺม ทาตุ นวกมฺมิโก ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
อุสฺสุกฺก อาปชฺชิสฺสติ กินฺติ นุ โข วิหาโร ขิปฺป ปริโยสาน
คจฺเฉยฺยาติ ขณฺฑผุลฺล ปฏิสงฺขริสฺสติ ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว
ทาตพฺพ ฯ ปม ภิกฺขุ ยาจิตพฺโพ ฯ ยาจิตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา
ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส คหปติโน วิหาร
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน นวกมฺม ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส คหปติโน
วิหาร อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน นวกมฺม เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ
อิตฺถนฺนามสฺส คหปติโน วิหารสฺส ๑ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน นวกมฺมสฺส
ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทินโฺ น
สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส คหปติโน วิหาโร อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน
นวกมฺม ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๒๖๐] อถโข ภควา เวสาลิย ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
สาวตฺถี เตน จาริก ปกฺกามิ ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยาน
#๑ ม. ยุ. วิหาร ฯ
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ภิกฺขูน อนฺเตวาสิกา ภิกฺขู พุทฺธปฺปมุขสฺส สงฺฆสฺส ปุรโต ปุรโต
คนฺตฺวา วิหาเร ปริคฺคณฺหนฺติ เสยฺยาโย ปริคฺคณฺหนฺติ อิท
อมฺหาก อุปชฺฌายาน ภวิสฺสติ อิท อมฺหาก อาจริยาน ภวิสฺสติ
อิท อมฺหาก ภวิสฺสตีติ ฯ อถโข อายสฺมา สารีปตุ ฺโต พุทฺธปฺปมุขสฺส
สงฺฆสฺส ปฏิโต ปฏิโต คนฺตฺวา วิหาเรสุ ปริคฺคหิเตสุ เสยฺยาสุ
ปริคฺคหิตาสุ เสยฺย อลภมาโน อฺตรสฺมึ รุกขฺ มูเล นิสีทิ ฯ
อถโข ภควา รตฺติยา ปจฺจูสสมย ปจฺจุฏาย อุกฺกาสิ ฯ อายสฺมาป
สารีปุตฺโต อุกฺกาสิ ฯ โก เอตฺถาติ ฯ อห ภควา สารีปุตฺโตติ ฯ
กิสฺส ตฺว สารีปุตฺต อิธ นิสินฺโนติ ฯ อถโข อายสฺมา สารีปุตฺโต
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
[๒๖๑] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขูน อนฺเตวาสิกา ภิกฺขู พุทฺธปฺปมุขสฺส สงฺฆสฺส
ปุรโต ปุรโต คนฺตฺวา วิหาเร ปริคฺคณฺหนฺติ เสยฺยาโย ปริคฺคณฺหนฺติ
อิท อมฺหาก อุปชฺฌายาน ภวิสฺสติ อิท อมฺหาก อาจริยาน
ภวิสฺสติ อิท อมฺหาก ภวิสฺสตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา พุทฺธปฺปมุขสฺส
สงฺฆสฺส ปุรโต ปุรโต คนฺตฺวา วิหาเร ปริคฺคเหสฺสนฺติ เสยฺยาโย
ปริคฺคเหสฺสนฺติ อิท อมฺหาก อุปชฺฌายาน ภวิสฺสติ อิท อมฺหาก
อาจริยาน ภวิสฺสติ อิท อมฺหาก ภวิสฺสตีติ เนต ภิกฺขเว
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อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ โก ภิกฺขเว อรหติ อคฺคาสน อคฺโคทก
อคฺคปณฺฑนฺติ ฯ เอกจฺเจ ภิกฺขู เอวมาหสุ โย ภควา ขตฺติยกุลา
ปพฺพชิโต โส อรหติ อคฺคาสน อคฺโคทก อคฺคปณฺฑนฺติ ฯ
เอกจฺเจ ภิกขฺ ู เอวมาหสุ โย ภควา พฺราหฺมณกุลา ปพฺพชิโต
โส อรหติ อคฺคาสน อคฺโคทก อคฺคปณฺฑนฺติ ฯ เอกจฺเจ ภิกฺขู
เอวมาหสุ โย ภควา คหปติกุลา ปพฺพชิโต โส อรหติ อคฺคาสน
อคฺโคทก อคฺคปณฺฑนฺติ ฯ เอกจฺเจ ภิกฺขู เอวมาหสุ โย ภควา
สุตฺตนฺติโก โส อรหติ อคฺคาสน อคฺโคทก อคฺคปณฺฑนฺติ ฯ
เอกจฺเจ ภิกขฺ ู เอวมาหสุ โย ภควา วินยธโร ฯเปฯ โย
ภควา ธมฺมกถิโก โส อรหติ อคฺคาสน อคฺโคทก อคฺคปณฺฑนฺติ ฯ
เอกจฺเจ ภิกขฺ ู เอวมาหสุ โย ภควา ปมสฺส ฌานสฺส ลาภี
โส อรหติ อคฺคาสน อคฺโคทก อคฺคปณฺฑนฺติ ฯ เอกจฺเจ ภิกฺขู
เอวมาหสุ โย ภควา ทุติยสฺส ฌานสฺส ลาภี โส อรหติ
อคฺคาสน อคฺโคทก อคฺคปณฺฑนฺติ ฯ เอกจฺเจ ภิกฺขู เอวมาหสุ
โย ภควา ตติยสฺส ฌานสฺส ลาภี ฯเปฯ โย ภควา จตุตฺถสฺส
ฌานสฺส ลาภี โส อรหติ อคฺคาสน อคฺโคทก อคฺคปณฺฑนฺติ ฯ
เอกจฺเจ ภิกขฺ ู เอวมาหสุ โย ภควา โสตาปนฺโน โส อรหติ
อคฺคาสน อคฺโคทก อคฺคปณฺฑนฺติ ฯ เอกจฺเจ ภิกฺขู เอวมาหสุ
โย ภควา สกิทาคามี ๑ ฯเปฯ โย ภควา อนาคามี ฯเปฯ โย
#๑ ม. ยุ. สกทาคามี ฯ
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ภควา อรหา โส อรหติ อคฺคาสน อคฺโคทก อคฺคปณฺฑนฺติ ฯ
เอกจฺเจ ภิกขฺ ู เอวมาหสุ โย ภควา เตวิชฺโช โส อรหติ
อคฺคาสน อคฺโคทก อคฺคปณฺฑนฺติ ฯ เอกจฺเจ ภิกฺขู เอวมาหสุ
โย ภควา ฉฬภิฺโ โส อรหติ อคฺคาสน อคฺโคทก
อคฺคปณฺฑนฺติ ฯ
[๒๖๒] อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว
หิมวนฺตปสฺเส ๑ มหานิโคฺรโธ อโหสิ ฯ ต ตโย สหายา อุปนิสฺสาย
วิหรึสุ ติตฺติโร จ มกฺกโฏ จ หตฺถนิ าโค จ ฯ เต อฺมฺ
อคารวา อปฺปติสฺสา อสภาควุตฺติกา วิหรึสุ ๒ ฯ อถโข ภิกฺขเว
เตส สหายาน เอตทโหสิ อโห นูน มย ชาเนยฺยาม ย
อมฺหาก ชาติยา มหนฺตตร ต มย สกฺกเรยฺยาม ครุกเรยฺยาม ๓
มาเนยฺยาม ปูเชยฺยาม ตสฺส จ มย โอวาเท ติฏเยฺยามาติ ฯ
อถโข ภิกฺขเว ติตฺติโร จ มกฺกโฏ จ หตฺถินาค ปุจฺฉึสุ ตฺว
สมฺม กึ โปราณ สรสีติ ฯ ยทาห สมฺมา โปตโก ๔ โหมิ อิม
นิโคฺรธ อนฺตรา สตฺถนี  กริตฺวา อติกฺกมามิ อคฺคงฺกุรก เม
อุทร ฉุปติ อิมาห สมฺมา โปราณ สรามีติ ฯ อถโข ภิกฺขเว
ติตฺติโร จ หตฺถินาโค จ มกฺกฏ ปุจฺฉึสุ ตฺว สมฺม กึ โปราณ
สรสีติ ฯ ยทาห สมฺมา ฉาโป โหมิ ฉมาย นิสีทิตฺวา อิมสฺส
นิโคฺรธสฺส อคฺคงฺกุรก ขาทามิ อิมาห สมฺมา โปราณ สรามีติ ฯ
#๑ ม. ยุ. หิมวนฺตปเทเส ฯ ๒ ม. ยุ. วิหรนฺติ ฯ ๓ ม. ครุ กเรยฺยาม ฯ
#๔ ยุ. ฉาโป ฯ
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อถโข ภิกฺขเว มกฺกโฏ จ หตฺถินาโค จ ติตฺติร ปุจฺฉึสุ ตฺว
สมฺม กึ โปราณ สรสีติ ฯ อมุกสฺมึ สมฺมา โอกาเส มหานิโคฺรโธ
อโหสิ ตโต อห ผล ๑ ภกฺขิตฺวา อิมสฺมึ โอกาเส วจฺจ
อกาสึ ตสฺสาย นิโคฺรโธ ชาโต ตทาห ๒ สมฺมา ชาติยา
มหนฺตตโรติ ฯ อถโข ภิกฺขเว มกฺกโฏ จ หตฺถนิ าโค จ ติตฺติร
เอตทโวจุ ตฺว สมฺม อมฺหาก ชาติยา มหนฺตตโร ต มย
สกฺกริสฺสาม ครุกริสฺสาม มาเนสฺสาม ปูเชสฺสาม ตุยฺหฺจ มย
โอวาเท ติฏเ ยฺยามาติ ๓ ฯ อถโข ภิกฺขเว ติตฺติโร มกฺกฏฺจ
หตฺถินาคฺจ ปฺจสุ สีเลสุ สมาทเปสิ อตฺตนา จ ปฺจสุ สีเลสุ
สมาทาย วตฺตติ ฯ เต อฺมฺ สคารวา สปฺปติสฺสา สภาควุตฺติกา
วิหริตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชึสุ ฯ เอต โข ภิกฺขเว ติตฺติริย นาม พฺรหฺมจริย อโหสีติ ฯ
[๒๖๓] เย วุฑฺฒมปจายนฺติ นรา ธมฺมสฺส โกวิทา
ทิฏเ ธมฺเม จ ปาสสา ๔ สมฺปราโย ๕ จ สุคฺคตีติ ฯ
เต หิ นาม ภิกฺขเว ติรจฺฉานคตา ปาณา อฺมฺ สคารวา
สปฺปติสฺสา สภาควุตฺติกา วิหริสฺสนฺติ อิธ เขฺวต ๖ ภิกฺขเว
โสเภถ ย ตุเมฺห เอวสฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตา สมานา
อฺมฺ สคารวา สปฺปติสฺสา สภาควุตฺติกา ๗ วิหเรยฺยาถ เนต
#๑ ยุ. เอก ผล ฯ ๒ ยุ. ตทาปห ฯ ๓ ยุ. ติฏิสฺสามาติ ฯ ม. ปติฏ ิยามาติ ฯ
#๔ ยุ. ทิฏเ ว ธมฺเม ปาสสา ฯ ๕ ม. ยุ. สมฺปราเย ฯ ๖ ม. ยุ. โขต ฯ
#๗ ม. อคารวา อปติสฺสา อสภาควุตฺติกา ฯ
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ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว ยถาวุฑฺฒ
อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม อคฺคาสน อคฺโคทก
อคฺคปณฺฑ น จ ภิกฺขเว สงฺฆิก ยถาวุฑฺฒ ปฏิพาหิตพฺพ โย
ปฏิพาเหยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๖๔] ทสยิเม ภิกฺขเว อวนฺทิยา ปุเร อุปสมฺปนฺเนน ปจฺฉา
อุปสมฺปนฺโน อวนฺทิโย อนุปสมฺปนฺโน อวนฺทิโย นานาสวาสโก
วุฑฺฒตโร อธมฺมวาที อวนฺทิโย มาตุคาโม อวนฺทิโย ปณฺฑโก
อวนฺทิโย ปาริวาสิโก ๑ อวนฺทิโย มูลายปฏิกสฺสนารโห อวนฺทิโย
มานตฺตารโห อวนฺทิโย มานตฺตจาริโก อวนฺทิโย อพฺภานารโห
อวนฺทิโย อิเม โข ภิกฺขเว ทส อวนฺทิยา ฯ ตโยเม ภิกฺขเว
วนฺทิยา ปจฺฉา อุปสมฺปนฺเนน ปุเร อุปสมฺปนฺโน วนฺทิโย
นานาสวาสโก วุฑฺฒตโร ธมฺมวาที วนฺทิโย สเทวเก โลเก
ภิกฺขเว ๒ สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย
ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วนฺทิโย อิเม โข
ภิกฺขเว ตโย วนฺทิยาติ ฯ
[๒๖๕] เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา สงฺฆ อุทฺทิสฺส มณฺฑเป
ปฏิยาเทนฺติ สนฺถเร ปฏิยาเทนฺติ โอกาเส ปฏิยาเทนฺติ ฯ ฉพฺพคฺคิยาน
ภิกฺขูน อนฺเตวาสิกา ภิกฺขู สงฺฆิกฺเว ภควตา ยถาวุฑฺฒ
#๑ ยุ. ปริวาสิโก ฯ ๒ ยุ. สเทวเก ภิกฺขเว โลเก ฯ
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อนฺุาต โน อุทฺทิสสฺ กตนฺติ พุทฺธปฺปมุขสฺส สงฺฆสฺส ปุรโต
ปุรโต คนฺตฺวา มณฺฑเป ๑ ปริคฺคณฺหนฺติ สนฺถเร ๒ ปริคฺคณฺหนฺติ
โอกาเส ๓ ปริคฺคณฺหนฺติ อิท อมฺหาก อุปชฺฌายาน ภวิสฺสติ อิท
อมฺหาก อาจริยาน ภวิสฺสติ อิท อมฺหาก ภวิสฺสตีติ ฯ อถโข
อายสฺมา สารีปุตฺโต พุทฺธปฺปมุขสฺส สงฺฆสฺส ปฏิโต ปฏิโต
คนฺตฺวา มณฺฑเปสุ ปริคคฺ หิเตสุ สนฺถเรสุ ปริคคฺ หิเตสุ โอกาเสสุ
ปริคฺคหิเตสุ โอกาส อลภมาโน อฺตรสฺมึ รุกขฺ มูเล นิสีทิ ฯ
อถโข ภควา รตฺติยา ปจฺจูสสมย ปจฺจุฏาย อุกฺกาสิ ฯ
อายสฺมาป สารีปุตฺโต อุกฺกาสิ ฯ โก เอตฺถาติ ฯ อห ภควา
สารีปุตฺโตติ ฯ กิสฺส ตฺว สารีปุตฺต อิธ นิสินโฺ นติ ฯ อถโข
อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
[๒๖๖] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขูน อนฺเตวาสิกา ภิกฺขู สงฺฆิกฺเว ภควตา
ยถาวุฑฺฒ อนฺุาต โน อุทฺทิสสฺ กตนฺติ พุทฺธปฺปมุขสฺส สงฺฆสฺส
ปุรโต ปุรโต คนฺตฺวา มณฺฑเป ปริคฺคณฺหนฺติ สนฺถเร ปริคคฺ ณฺหนฺติ
โอกาเส ปริคฺคณฺหนฺติ อิท อมฺหาก อุปชฺฌายาน ภวิสฺสติ
อิท อมฺหาก อาจริยาน ภวิสฺสติ อิท อมฺหาก ภวิสฺสตีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว อุทฺทิสฺสกตมฺป ยถาวุฑฺฒ ปฏิพาหิตพฺพ
#๑ ม. มณฺฑเปป ฯ ๒ ม. สนฺถเรป ฯ ๓ ม. โอกาเสป ฯ
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โย ปฏิพาเหยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๖๗] เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา ภตฺตคฺเค อนฺตรฆเร
อุจฺจาสยนมหาสยนานิ ปฺาเปนฺติ ๑ เสยฺยถีท อาสนฺทึ ปลฺลงฺก
โคณก จิตฺตก ปฏิก ปฏลิก ตูลิก วิกฏิก อุทฺธโลมึ เอกนฺตโลมึ
กฏิสฺส ๒ โกเสยฺย กมฺพล ๓ กุตฺตก หตฺถตฺถร อสฺสตฺถร รถตฺถร
อชินปฺปเวณึ กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรณ สอุตฺตรจฺฉท อุภโตโลหิตกุปธาน ฯ
ภิกฺขู กุกฺกจุ ฺจายนฺตา นาภินิสีทนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เปตฺวา ตีณิ อาสนฺทึ ปลฺลงฺก
ตูลิก อวเสส ๔ คิหิวิกฏ อภินิสีทิตุ น เตฺวว อภินิปชฺชิตุนฺติ ฯ
[๒๖๘] เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา ภตฺตคฺเค อนฺตรฆเร
ตูโลนทฺธ มฺจมฺป ปมฺป ปฺาเปนฺติ ๑ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจจฺ ายนฺตา
น อภินิสีทนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว คิหิวิกฏ อภินิสีทิตุ น เตฺวว อภินิปชฺชิตุนฺติ ฯ
[๒๖๙] อถโข ภควา อนุปุพฺเพน จาริกฺจรมาโน เยน
สาวตฺถี ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อนาถปณฺฑิโก คหปติ
#๑ ม. ปฺเปนฺติ ฯ ๒ ยุ. กฏิสฺส ฯ ๓ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ
#๔ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ
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ภควนฺต เอตทโวจ อธิวาเสตุ เม ภนฺเต ภควา สฺวาตนาย
ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ
อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา
อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๒๗๐] อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน
ปณีต ขาทนีย โภชนีย ปฏิยาทาเปตฺวา ภควโต กาล อาโรจาเปสิ
กาโล ภนฺเต นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน อนาถปณฺฑิกสฺส คหปติสฺส
นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ
สทฺธึ ภิกฺขสุ งฺเฆน ฯ อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ พุทธฺ ปฺปมุข
ภิกฺขุสงฺฆ ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปตฺวา
สมฺปวาเรตฺวา ภควนฺต ภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข อนาถปณฺฑิโก คหปติ ภควนฺต
เอตทโวจ กถาห ภนฺเต เชตวเน ปฏิปชฺชามีติ ฯ เตนหิ
ตฺว คหปติ เชตวน อาคตานาคตสฺส จาตุทฺทิสสฺส สงฺฆสฺส
ปติฏาเปหีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อนาถปณฑ
ฺ ิโก คหปติ
ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา เชตวน อาคตานาคตสฺส จาตุทฺทิสสฺส สงฺฆสฺส
ปติฏาเปสิ ฯ อถโข ภควา อนาถปณฺฑิก คหปตึ อิมาหิ
คาถาหิ อนุโมทิ
[๒๗๑] สีต อุณฺห ปฏิหนฺติ ตโต วาฬมิคานิ จ
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สิรึสเป จ มกเส สิสิเร จาป วุฏิโย
ตโต วาตาตโป โฆโร สฺชาโต ปฏิหฺติ ฯ
เลณตฺถฺจ สุขตฺถฺจ ฌายิตฺุจ วิปสฺสิตุ
วิหารทาน สงฺฆสฺส อคฺค พุทฺเธหิ วณฺณิต ฯ
ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโน
วิหาเร การเย รมฺเม วาสเยตฺถ พหุสฺสุเต
เตส อนฺนฺจ ปานฺจ วตฺถเสนาสนานิ จ
ทเทยฺย อุชุภูเตสุ วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
เต ตสฺส ธมฺม เทเสนฺติ สพฺพทุกฺขา ปนูทน
ย โส ธมฺม อิธฺาย ปรินิพพฺ าติ อนาสโวติ ฯ
อถโข ภควา อนาถปณฑ
ฺ ิก คหปตึ อิมาหิ คาถาหิ อนุโมทิตฺวา
อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ
[๒๗๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส อาชีวกสาวกสฺส
มหามตฺตสฺส สงฺฆภตฺต โหติ ฯ อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต
ปจฺฉา อาคนฺตฺวา วิปฺปกตโภชเน ๑ อนนฺตริก ภิกฺขุ วุฏาเปสิ ฯ
ภตฺตคฺค โกลาหล อโหสิ ฯ อถโข โส มหามตฺโต อุชฺฌายติ
ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตตฺ ิยา ปจฺฉา
อาคนฺตฺวา วิปฺปกตโภชเน อนนฺตริก ภิกฺขุ ๒ วุฏาเปสฺสนฺติ
ภตฺตคฺค โกลาหล อโหสิ นนุ นาม ลพฺภา อฺตฺราป นิสินฺเนน
#๑ ม. วิปฺปกตโภชน ฯ ๒ ยุ. วิปฺปตโภชเน ภิกฺขู ฯ
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ยาวทตฺถ ภฺุชิตุนฺติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู ตสฺส มหามตฺตสฺส
อุชฺฌายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ปจฺฉา อาคนฺตฺวา วิปฺปกตโภชเน ๑ อนนฺตริก
ภิกฺขุ วุฏาเปสฺสติ ภตฺตคฺค โกลาหล อโหสีติ ฯ อถโข
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว
อุปนนฺท ปจฺฉา อาคนฺตฺวา วิปฺปกตโภชเน อนนฺตริก ภิกฺขุ วุฏาเปสิ
ภตฺตคฺค โกลาหล อโหสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส ปจฺฉา อาคนฺตฺวา วิปฺปกตโภชเน
อนนฺตริก ภิกฺขุ วุฏาเปสฺสสิ ภตฺตคฺค โกลาหล อโหสิ
เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว วิปฺปกตโภชเน ๑
อนนฺตริโก ๒ ภิกฺขุ วุฏาเปตพฺโพ โย วุฏาเปยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส สเจ วุฏาเปติ ปวาริโต จ โหติ คจฺฉ อุทก
อาหราติ วตฺตพฺโพ เอวฺเจ ต ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน
เจ ลเภถ สาธุก สิตฺถานิ คิลิตฺวา วุฑฒ
ฺ ตรสฺส ภิกขฺ ุโน ๓ อาสน
ทาตพฺพ น เตฺววาห ภิกฺขเว เกนจิ ปริยาเยน วุฑฺฒตรสฺส
ภิกฺขุโน อาสน ปฏิพาหิตพฺพนฺติ วทามิ โย ปฏิพาเหยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
#๑ ม. วิปฺปกตโภชโน ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ ๓ ยุ. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๒) - หนาที่ 124

[๒๗๓] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู คิลาเน ภิกฺขู
วุฏาเปนฺติ ฯ คิลานา เอว วเทนฺติ น มย อาวุโส สกฺโกม วุฏาตุ
คิลานมฺหาติ ฯ มย อายสฺมนฺเต วุฏาเปสฺสามาติ ปริคฺคเหตฺวา
วุฏาเปตฺวา ิตเก มฺุจนฺติ ฯ คิลานา มุจฺฉิตา ปปตนฺติ
ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว คิลาโน
วุฏาเปตพฺโพ โย วุฏาเปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๗๔] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู คิลานา
มยมฺหา อวุฏาปนียาติ วรเสยฺยาโย ปลิพุทฺธนฺติ ๑ ฯเปฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลานสฺส ปฏิรูป
เสยฺย ทาตุนฺติ ฯ
[๒๗๕] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เลสกปฺเปน
เสนาสน ปฏิพาหนฺติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
น ภิกฺขเว เลสกปฺเปน เสนาสน ปฏิพาหิตพฺพ โย ปฏิพาเหยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๗๖] เตน โข ปน สมเยน สตฺตรสวคฺคิยา ภิกฺขู อฺตร
ปจฺจนฺติม มหาวิหาร ปฏิสงฺขโรนฺติ อิธ มย วสฺส วสิสฺสามาติ ฯ
อทฺทสสุ โข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สตฺตรสวคฺคิเย ภิกฺขู วิหาร
ปฏิสงฺขโรนฺเต ทิสฺวาน เอวมาหสุ อิเม อาวุโส สตฺตรสวคฺคิยา
ภิกฺขู วิหาร ปฏิสงฺขโรนฺติ หนฺท เน วุฏาเปสฺสามาติ ๒
#๑ ม. ปริพุทเฺ ธนฺติ ฯ ๒ ยุ. วุฏาเปมาติ ฯ
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เอกจฺเจ เอวมาหสุ อาคเมถาวุโส ยาว ปฏิสงฺขโรนฺติ ปฏิสงฺขเต
วุฏาเปสฺสามาติ ฯ อถโข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สตฺตรสวคฺคิเย
ภิกฺขู เอตทโวจุ อุฏเถาวุโส อมฺหาก วิหาโร
ปาปุณาตีติ ฯ นนุ อาวุโส ปฏิกจฺเจว ๑ อาจิกฺขิตพฺพ มยฺจ
อฺ ปฏิสงฺขเรยฺยามาติ ฯ นนุ อาวุโส สงฺฆโิ ก วิหาโรติ ฯ
อามาวุโส สงฺฆิโก วิหาโรติ ฯ อุฏเถาวุโส อมฺหาก วิหาโร
ปาปุณาตีติ ฯ มหลฺลโก อาวุโส วิหาโร ตุเมฺหป วสถ
มยป วสิสฺสามาติ ฯ อุฏเถาวุโส อมฺหาก วิหาโร ปาปุณาตีติ
กุปตา อนตฺตมนา คีวาย คเหตฺวา นิกฺกฑฺฒนฺติ ฯ เต เตหิ ๒
นิกฺกฑฺฒิยมานา โรทนฺติ ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ กิสฺส ตุเมฺห
อาวุโส โรทถาติ ฯ อิเม อาวุโส ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู กุปตา
อนตฺตมนา อเมฺห สงฺฆิกา วิหารา นิกฺกฑฺฒนฺตีติ ฯ เย เต
ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู กุปตา อนตฺตมนา ภิกฺขู สงฺฆิกา
วิหารา นิกกฺ ฑฺฒิสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู กุปตา
อนตฺตมนา ภิกฺขู สงฺฆิกา วิหารา นิกฺกฑฺฒนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ
ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว
#๑ ยุ. ปฏิคจฺเจว ฯ ๒ ม. ยุ. เตหิสทฺโท น ปฺายติ ฯ
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กุปเตน อนตฺตมเนน ภิกฺขู สงฺฆิกา วิหารา นิกฺกฑฺฒิตพฺพา ๑ โย
นิกฺกฑฺเฒยฺย ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพ อนุชานามิ ภิกฺขเว
เสนาสน คาเหตุนฺติ ฯ
[๒๗๗] อถโข ภิกฺขูน เอตทโหสิ เกน นุ โข เสนาสน
คาเหตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคต ภิกฺขุ เสนาสนคาหาปก สมฺมนฺนิตุ
โย น ฉนฺทาคตึ คจฺเฉยฺย น โทสาคตึ คจฺเฉยฺย น โมหาคตึ
คจฺเฉยฺย น ภยาคตึ คจฺเฉยฺย คาหิตาคาหิตฺจ ๒ ชาเนยฺย ฯ
[๒๗๘] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ ปม ภิกขฺ ุ
ยาจิตพฺโพ ฯ ยาจิตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ เสนาสนคาหาปก สมฺมนฺเนยฺย ฯ เอสา
ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ สงฺโฆ อิตถฺ นฺนาม ภิกขฺ ุ
เสนาสนคาหาปก สมฺมนฺนติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน เสนาสนคาหาปกสฺส สมฺมติ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ สมฺมโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ
เสนาสนคาหาปโก ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต
#๑ ม. ยุ. น ภิกฺขเว กุปเตน อนตฺตมเนน ภิกฺขุ สงฺฆิกา วิหารา นิกฺกฑฺฒิตพฺโพ ฯ
#๒ ยุ. ม. คหิตาคหิตฺจ ฯ
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ธารยามีติ ฯ
[๒๗๙] อถโข เสนาสนคาหาปกาน ภิกฺขูน เอตทโหสิ กถ
นุ โข เสนาสน คาหาเปตพฺพนฺติ ๑ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปม ภิกฺขู คเณตุ ภิกฺขู คเณตฺวา
เสยฺยา คเณตุ เสยฺยา คเณตฺวา เสยฺยคฺเคน คาเหตุนฺติ ฯ
เสยฺยคฺเคน คาเหนฺตา เสยฺยา อุสฺสาทิยึสุ ๒ ฯเปฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว วิหารคฺเคน คาเหตุนฺติ ฯ วิหารคฺเคน คาเหนฺตา วิหารา
อุสฺสาทิยึสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปริเวณคฺเคน คาเหตุนฺติ ฯ
ปริเวณคฺเคน คาเหนฺตา ปริเวณา อุสฺสาทิยึสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อนุภาคมฺป ทาตุ คหิเต อนุภาเค อฺโ ภิกฺขุ อาคจฺฉติ
น อกามา ทาตพฺโพติ ฯ
[๒๘๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู นิสฺสีเม ิตสฺส เสนาสน
คาเหนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว
นิสฺสีเม ิตสฺส เสนาสน คาเหตพฺพ โย คาเหยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๘๑] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู เสนาสน คเหตฺวา
สพฺพกาล ปฏิพาหนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
น ภิกฺขเว เสนาสน คเหตฺวา ๓ สพฺพกาล ปฏิพาหิตพฺพ โย
ปฏิพาเหยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว วสฺสาน
#๑ ม. ยุ. คาเหตพฺพนฺติ ฯ ๒ ม. อุสฺสารยึสุ ฯ ๓ ม. คาเหตฺวา ฯ
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เตมาส ปฏิพาหิตุ อุตุกาล ๑ น ปฏิพาหิตุนฺติ ฯ
[๒๘๒] อถโข ภิกฺขนู  เอตทโหสิ กตี นุ โข เสนาสนคาหาติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ตโยเม ภิกฺขเว เสนาสนคาหา
ปุริมโก ปจฺฉิมโก อนฺตรามุตฺตโก อปรชฺชคุ ตาย อาสาฬฺหิยา
ปุริมโก คาเหตพฺโพ มาสคตาย อาสาฬฺหิยา ปจฺฉมิ โก คาเหตพฺโพ
อปรชฺชุคตาย ปวารณาย อายตึ วสฺสาวาสตฺถาย อนฺตรามุตฺตโก
คาเหตพฺโพ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย เสนาสนคาหาติ ฯ
ทุติยภาณวาร ฯ
[๒๘๓] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต
สาวตฺถิย เสนาสน คเหตฺวา อฺตร คามกาวาส อคมาสิ ตตฺรป ๒
เสนาสน อคเหสิ ฯ อถโข เตส ภิกฺขูน เอตทโหสิ อย โข
อาวุโส อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตโฺ ต ภณฺฑนการโก กลหการโก
วิวาทการโก ภสฺสการโก สงฺเฆ อธิกรณการโก สจาย อิธ
วสฺส วสิสฺสติ สพฺเพ ว มย น ผาสุ วสิสฺสาม หนฺท น
ปุจฺฉามาติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู อายสฺมนฺต อุปนนฺท สกฺยปุตฺต
เอตทโวจุ นนุ ตยา อาวุโส อุปนนฺท สาวตฺถิย เสนาสน
คหิตนฺติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ กึ ปน ตฺว อาวุโส อุปนนฺท เอโก
เทฺว ปฏิพาหสีติ ฯ อิธทานาห อาวุโส มฺุจามิ ตตฺถ
เต คณฺหามีติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา สนฺตุฏา ฯเปฯ เต
#๑ ม. ปน ฯ ๒ ม. ยุ. ตตฺถป ฯ
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อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา อุปนนฺโท
สกฺยปุตฺโต เอโก เทฺว ปฏิพาเหสฺสตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว อุปนนฺท เอโก เทฺว ปฏิพาหสีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส
เอโก เทฺว ปฏิพาเหสฺสสิ ตตฺถ ตยา โมฆปุริส คหิต อิธ มุกฺก ๑
อิธ คหิต ๒ ตตฺร มุกกฺ  ๑ เอว โข ตฺว โมฆปุริส อุภยตฺถ
ปริพาหิโร ๓ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว เอเกน
เทฺว ปฏิพาหิตพฺพา โย ปฏิพาเหยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๘๔] เตน โข ปน สมเยน ภควา ภิกฺขูน อเนกปริยาเยน
วินยกถ กเถติ วินยสฺส วณฺณ ภาสติ วินยปริยตฺติยา วณฺณ
ภาสติ อาทิสฺส อาทิสฺส อายสฺมโต อุปาลิสฺส วณฺณ ภาสติ ฯ
ภิกฺขูน เอตทโหสิ ๔ ภควา โข ภิกฺขูน อเนกปริยาเยน วินยกถ
กเถติ วินยสฺส วณฺณ ภาสติ วินยปริยตฺติยา วณฺณ ภาสติ
อาทิสฺส อาทิสฺส อายสฺมโต อุปาลิสฺส วณฺณ ภาสติ หนฺท
มย อาวุโส อายสฺมโต อุปาลิสฺส สนฺติเก วินย ปริยาปุณามาติ ฯ
เต จ ๕ พหู ภิกฺขู เถรา จ นวา จ มชฺฌิมา จ อายสฺมโต
#๑ ม. มุตฺต ฯ ๒ ม. อิธ ตยา คหิต ฯ ยุ. อิธ คหิต โข ฯ ๓ ยุ. ปฏิพาหิโร ฯ
#๔ ม. ยุ. ภิกขฺ ูน เอตทโหสีติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ตตฺถ ภิกฺขู ภควา โข
#ภิกฺขูน อเนกปริยาเยน วินยกถ กเถตีติอาทิวจนเยว อาคต ฯ ๕ ยุ. เตธ ฯ
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อุปาลิสฺส สนฺติเก วินย ปริยาปุณนฺติ ฯ อายสฺมา อุปาลิ ิตโก
ว ๑ อุทฺทิสติ เถราน ภิกฺขูน คารเวน ฯ เถราป ภิกฺขู ิตกา ว ๑
อุทฺทิสาเปนฺติ ธมฺมคารเวน ฯ ตตฺร ๒ เถรา เจว ภิกฺขู กิลมนฺติ
อายสฺมา จ อุปาลิ ๓ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว นวเกน ภิกฺขุนา อุทฺทิสนฺเตน สมเก วา อาสเน นิสีทิตุ
อุจฺจตรเก ๔ วา ธมฺมคารเวน เถเรน ภิกฺขุนา อุทฺทิสาเปนฺเตน
สมเก วา อาสเน นิสีทิตุ นีจตรเก ๕ วา ธมฺมคารเวนาติ ฯ
[๒๘๕] เตน โข ปน สมเยน พหู ภิกฺขู อายสฺมโต อุปาลิสฺส
สนฺติเก ิตกา ว อุทฺเทส ปฏิมาเนนฺตา กิลมนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สมานาสนิเกหิ สห
นิสีทิตุนฺติ ฯ
[๒๘๖] อถโข ภิกขฺ ูน เอตทโหสิ กิตฺตาวตา นุ โข
สมานาสนิโก โหตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ติวสฺสนฺตเรน สห นิสีทิตุนฺติ ฯ
[๒๘๗] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู ๖ สมานาสนิกา
เอกมฺเจ ๗ นิสีทิตฺวา มฺจ ภินฺทึสุ ฯ เอกปเ ๘ นิสีทิตฺวา ป
ภินฺทึสุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
#๑ ยุ. วสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. ตตฺถ ฯ ๓ ม. กิลมติ ฯ ๔ ม. ยุ. อุตฺตเร ฯ
#๕ ม. ยุ. นีจตเร ฯ ๖ ยุ. ภิกฺขูติ น ทิสฺสติ ฯ ๗ ม. ยุ. มฺเจ ฯ ๘ ม. ยุ. ปเ ฯ
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ติวคฺคสฺส มฺจ ติวคฺคสฺส ปนฺติ ฯ ติวคฺโคป มฺเจ นิสีทิตฺวา
มฺจ ภินฺทิ ฯ ปเ นิสีทิตฺวา ป ภินฺทิ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ทุวคฺคสฺส มฺจ
ทุวคฺคสฺส ปนฺติ ฯ
[๒๘๘] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อสมานาสนิเกหิ สห
ทีฆาสเน นิสีทิตุ กุกฺกุจฺจายนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว เปตฺวา ปณฺฑก มาตุคาม อุภโตพฺยฺชน
อสมานาสนิเกหิ สห ทีฆาสเน นิสีทิตุนฺติ ฯ
[๒๘๙] อถโข ภิกฺขนู  เอตทโหสิ กิตฺตก ปจฺฉิม ๑ นุ โข
ทีฆาสน โหตีติ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ย ติณฺณนฺน ๒
ปโหติ เอตฺตก ปจฺฉิม ๓ ทีฆาสนนฺติ ฯ
[๒๙๐] เตน โข ปน สมเยน วิสาขา มิคารมาตา สงฺฆสฺส
อตฺถาย สาลินฺท ปาสาท การาเปตุกามา โหติ หตฺถินขก ฯ
อถโข ภิกฺขนู  เอตทโหสิ กินฺนุ โข ภควตา ปาสาทปริโภโค
อนฺุาโต กึ อนนฺุาโตติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว สพฺพ ปาสาทปริโภคนฺติ ฯ
[๒๙๑] เตน โข ปน สมเยน รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส
อยฺยิกา ๔ กาลกตา โหติ ฯ ตสฺสา กาลกิริยาย สงฺฆสฺส พหุ
อกปฺปยภณฺฑ อุปฺปนฺน โหติ เสยฺยถีท อาสนฺทิ ปลฺลงฺโก
#๑ ยุ. กิตฺตกปจฺฉิม ฯ ๒ ม. ยุ. ติณฺณ ฯ ๓ ยุ. เอตฺตกปจฺฉิม ฯ ๔ ยุ. อยฺยกา ฯ
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โคณโก จิตฺตกา ปฏิกา ปฏลิกา ตูลิกา วิกฏิกา อุทฺธโลมี
เอกนฺตโลมี กฏิสฺส โกเสยฺย กุตฺตก หตฺถตฺถร อสฺสตฺถร รถตฺถร
อชินปฺปเวณิ กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรณ สอุตฺตรจฺฉท อุภโตโลหิตกุปธาน ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
อาสนฺทิยา ปาเท ฉินฺทิตฺวา ปริภฺุชิตุ ปลฺลงฺกสฺส วาเฬ ภินฺทิตฺวา
ปริภฺุชิตุ ตูลิก วิชเฏตฺวา พิมฺโพหน กาตุ อวเสส ภุมฺมตฺถรณ
กาตุนฺติ ฯ
[๒๙๒] เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิยา อวิทูเร อฺตรสฺมึ
คามกาวาเส อาวาสิกา ภิกฺขู อุปทฺทุตา โหนฺติ อาคนฺตุกคมิกาน
ภิกฺขูน เสนาสน ปฺาเปนฺตา ฯ อถโข เตส ภิกฺขูน เอตทโหสิ
เอตรหิ โข มย อาวุโส อุปทฺทุตา อาคนฺตุกคมิกาน ภิกฺขนู 
เสนาสน ปฺาเปนฺตา หนฺท มย อาวุโส สพฺพ สงฺฆิก เสนาสน
เอกสฺส เทม ตสฺส สนฺตก ปริภฺุชิสฺสามาติ ฯ เต สพฺพ ๑
สงฺฆิก เสนาสน เอกสฺส อทสุ ฯ อาคนฺตุกา ๒ เต อาวาสิเก ๓
ภิกฺขู เอตทโวจุ อมฺหาก อาวุโส เสนาสน ปฺาเปถาติ ฯ
นตฺถาวุโส สงฺฆิก เสนาสน สพฺพ อเมฺหหิ เอกสฺส ทินฺนนฺติ ฯ กึ
ปน ตุเมฺห อาวุโส สงฺฆิก เสนาสน วิสฺสชฺเชถาติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภิกฺขู สงฺฆิก เสนาสน วิสฺสชฺเชสฺสนฺตีติ ฯ ภควโต
#๑ ยุ. สพฺพป ฯ ๒ ม. ยุ. อาคนฺตุกา ภิกฺขู ฯ ๓ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
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เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขู สงฺฆิก เสนาสน
วิสฺสชฺเชนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ
หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา สงฺฆิก เสนาสน วิสฺสชฺเชสฺสนฺติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ปฺจิมานิ ภิกฺขเว อวิสฺสชฺชิยานิ
น วิสฺสชฺเชตพฺพานิ สงฺเฆน วา คเณน วา ปุคฺคเลน วา
วิสฺสชฺชิตานิป อวิสฺสชฺชิตานิ โหนฺติ โย วิสฺสชฺเชยฺย อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ กตมานิ ปฺจ ฯ อาราโม อารามวตฺถุ อิท ปม
อวิสฺสชฺชิย น วิสฺสชฺเชตพฺพ สงฺเฆน วา คเณน วา ปุคฺคเลน
วา วิสฺสชฺชติ มฺป อวิสฺสชฺชิต โหติ โย วิสฺสชฺเชยฺย อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส วิหาโร วิหารวตฺถุ อิท ทุติย อวิสฺสชฺชิย น
วิสฺสชฺเชตพฺพ สงฺเฆน วา คเณน วา ปุคฺคเลน วา วิสฺสชฺชติ มฺป
อวิสฺสชฺชิต โหติ โย วิสฺสชฺเชยฺย อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส
มฺโจ ป ภิสี ๑ พิมฺโพหน อิท ตติย อวิสฺสชฺชิย น วิสฺสชฺเชตพฺพ
สงฺเฆน วา คเณน วา ปุคฺคเลน วา วิสฺสชฺชิตมฺป อวิสฺสชฺชติ 
โหติ โย วิสฺสชฺเชยฺย อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส โลหกุมฺภี
โลหภาณก โลหวารโก โลหกฏาห วาสี ผรสุ กุารี กุทฺทาโล
นิขาทน อิท จตุตฺถ อวิสฺสชฺชิย น วิสฺสชฺเชตพฺพ สงฺเฆน วา
คเณน วา ปุคคฺ เลน วา วิสฺสชฺชติ มฺป อวิสฺสชฺชิต โหติ
โย วิสฺสชฺเชยฺย อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส วลฺลี เวฬุ มฺุช
#๑ ม. ภิสิ ฯ
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ปพฺพช ๑ ติณ มตฺติกา ทารุภณฺฑ มตฺติกาภณฺฑ อิท ปฺจม
อวิสฺสชฺชิย น วิสฺสชฺเชตพฺพ สงฺเฆน วา คเณน วา ปุคฺคเลน วา
วิสฺสชฺชิตมฺป อวิสฺสชฺชติ  โหติ โย วิสฺสชฺเชยฺย อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ อวิสฺสชฺชิยานิ น วิสฺสชฺเชตพฺพานิ
สงฺเฆน วา คเณน วา ปุคฺคเลน วา วิสฺสชฺชิตานิป
อวิสฺสชฺชิตานิ โหนฺติ โย วิสฺสชฺเชยฺย อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๒๙๓] อถโข ภควา สาวตฺถิย ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
กิฏาคิริ เตน จาริก ปกฺกามิ มหตา ภิกฺขสุ งฺเฆน สทฺธึ
ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ จ ฯ อสฺโสสุ
โข อสฺสชิปุนพฺพสุกา ภิกฺขู ภควา กิร กิฏาคิรึ อาคจฺฉติ
มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ
จ หนฺท มย อาวุโส สพฺพ สงฺฆิก เสนาสน ภาเชม
ปาปจฺฉา สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา ปาปกาน อิจฉฺ าน วส คตา
น มย เตส เสนาสน ปฺาเปสฺสามาติ ฯ เต สพฺพ สงฺฆิก
เสนาสน ภาเชสุ ฯ อถโข ภควา อนุปุพฺเพน จาริกฺจรมาโน
เยน กิฏาคิริ ตทวสริ ฯ อถโข ภควา สมฺพหุเล ภิกฺขู
อามนฺเตสิ คจฺฉถ ตุเมฺห ภิกฺขเว อสฺสชิปุนพฺพสุเก ภิกฺขู
อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทถ ภควา อาวุโส อาคจฺฉติ มหตา
ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ
#๑ ยุ. มฺุชปพฺพช ฯ
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จ ภควโต จ อาวุโส เสนาสน ปฺาเปถ ภิกฺขุสงฺฆสฺส จ
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานานฺจาติ ฯ เอวมฺภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู
ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา เยน อสฺสชิปุนพฺพสุกา ภิกฺขู เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา อสฺสชิปนุ พฺพสุเก ภิกฺขู เอตทโวจุ ภควา อาวุโส
อาคจฺฉติ มหตา ภิกฺขสุ งฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ จ ภควโต จ อาวุโส เสนาสน ปฺาเปถ
ภิกฺขุสงฺฆสฺส จ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานานฺจาติ ฯ นตฺถาวุโส สงฺฆิก
เสนาสน สพฺพ อเมฺหหิ ภาชิต สฺวาคต อาวุโส ภควโต
ยสฺมึ วิหาเร ภควา อิจฺฉิสฺสติ ตสฺมึ วิหาเร วสิสฺสติ ปาปจฺฉา
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา ปาปกาน อิจฺฉาน วส คตา น มย เตส
เสนาสน ปฺาเปสฺสามาติ ฯ กิมปฺ น ตุเมฺห อาวุโส สงฺฆิก
เสนาสน ภาชิตฺถาติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
อสฺสชิปุนพฺพสุกา ภิกฺขู สงฺฆิก เสนาสน ภาเชสฺสนฺตีติ ฯ อถโข
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ภิกฺขเว อสฺสชิปุนพฺพสุกา ภิกฺขู สงฺฆิก เสนาสน ภาเชนฺตีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา สงฺฆิก
เสนาสน ภาเชสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ปฺจิมานิ
ภิกฺขเว อเวภงฺคิยานิ น วิภชิตพฺพานิ สงฺเฆน วา คเณน วา
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ปุคฺคเลน วา วิภตฺตานิป อวิภตฺตานิ โหนฺติ โย วิภเชยฺย
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ กตมานิ ปฺจ ฯ อาราโม อารามวตฺถุ
อิท ปม อเวภงฺคิย น วิภชิตพฺพ สงฺเฆน วา คเณน วา
ปุคฺคเลน วา วิภตฺตมฺป อวิภตฺต โหติ โย วิภเชยฺย
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส วิหาโร วิหารวตฺถุ อิท ทุติย อเวภงฺคิย
น วิภชิตพฺพ สงฺเฆน วา คเณน วา ปุคฺคเลน วา วิภตฺตมฺป
อวิภตฺต โหติ โย วิภเชยฺย อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส มฺโจ
ป ภิสี พิมฺโพหน อิท ตติย อเวภงฺคิย น วิภชิตพฺพ สงฺเฆน
วา คเณน วา ปุคฺคเลน วา วิภตฺตมฺป อวิภตฺต โหติ โย
วิภเชยฺย อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส โลหกุมฺภี โลหภาณก โลหวารโก
โลหกฏาห วาสี ผรสุ กุารี กุทฺทาโล นิขาทน อิท จตุตฺถ
อเวภงฺคิย น วิภชิตพฺพ สงฺเฆน วา คเณน วา ปุคฺคเลน
วา วิภตฺตมฺป อวิภตฺต โหติ โย วิภเชยฺย อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส วลฺลี เวฬุ มฺุช ปพฺพช ติณ มตฺติกา ทารุภณฺฑ
มตฺติกาภณฺฑ อิท ปฺจม อเวภงฺคิย น วิภชิตพฺพ สงฺเฆน
วา คเณน วา ปุคฺคเลน วา วิภตฺตมฺป อวิภตฺต โหติ
โย วิภเชยฺย อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส อิมานิ โข ภิกฺขเว
ปฺจ อเวภงฺคิยานิ น วิภชิตพฺพานิ สงฺเฆน วา คเณน วา
ปุคฺคเลน วา วิภตฺตานิป อวิภตฺตานิ โหนฺติ โย วิภเชยฺย
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
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[๒๙๔] อถโข ภควา กิฏาคิริสฺมึ ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
อาฬวี เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริกฺจรมาโน
เยน อาฬวี ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา อาฬวิย วิหรติ
อคฺคาฬเว เจติเย ฯ
[๒๙๕] เตน โข ปน สมเยน อาฬวิกา ๑ ภิกขฺ ู เอวรูปานิ
นวกมฺมานิ เทนฺติ ปณฺฑนิกฺเขปนมตฺเตนป นวกมฺม เทนฺติ
กุฑฺฑเลปนมตฺเตนป นวกมฺม เทนฺติ ทฺวารฏปนมตฺเตนป นวกมฺม
เทนฺติ อคฺคฬวฏฏกิ รณมตฺเตนป นวกมฺม เทนฺติ อาโลกสนฺธิกรณมตฺเตนป นวกมฺม เทนฺติ เสตวณฺณกรณมตฺเตนป นวกมฺม เทนฺติ
กาฬวณฺณกรณมตฺเตนป นวกมฺม เทนฺติ เครุกปริกมฺมกรณมตฺเตนป
นวกมฺม เทนฺติ ฉาทนมตฺเตนป นวกมฺม เทนฺติ พนฺธนมตฺเตนป
นวกมฺม เทนฺติ ภณฺฑิกาธานมตฺเตนป ๒ นวกมฺม เทนฺติ ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณมตฺเตนป นวกมฺม เทนฺติ ปริภณฺฑกรณมตฺเตนป นวกมฺม เทนฺติ วีสติวสฺสิกมฺป นวกมฺม เทนฺติ ตึสวสฺสิกมฺป นวกมฺม
เทนฺติ ยาวชีวิกมฺป นวกมฺม เทนฺติ ธูมกาลิกมฺป ปริโยสิต วิหาร
นวกมฺม เทนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อาฬวิกา ภิกฺขู เอวรูปานิ
นวกมฺม ทสฺสนฺติ ปณฺฑนิกฺเขปนมตฺเตนป นวกมฺม ทสฺสนฺติ
กุฑฺฑเลปนมตฺเตนป นวกมฺม ทสฺสนฺติ ทฺวารฏปนมตฺเตนป นวกมฺม
#๑ ม. ยุ. อาฬวกา ฯ ๒ ยุ. คณฺฑิกาธานมตฺเตนป ฯ ม. ภณฺฑิกาปนมตฺเตนป ฯ
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ทสฺสนฺติ อคฺคฬวฏฏิกรณมตฺเตนป นวกมฺม ทสฺสนฺติ อาโลกสนฺธิกรณมตฺเตนป นวกมฺม ทสฺสนฺติ เสตวณฺณกรณมตฺเตนป นวกมฺม
ทสฺสนฺติ กาฬวณฺณกรณมตฺเตนป นวกมฺม ทสฺสนฺติ เครุกปริกมฺมกรณมตฺเตนป นวกมฺม ทสฺสนฺติ ฉาทนมตฺเตนป นวกมฺม
ทสฺสนฺติ พนฺธนมตฺเตนป นวกมฺม ทสฺสนฺติ ภณฺฑิกาธานมตฺเตนป
นวกมฺม ทสฺสนฺติ ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณมตฺเตนป นวกมฺม ทสฺสนฺติ
ปริภณฺฑกรณมตฺเตนป นวกมฺม ทสฺสนฺติ วีสติวสฺสิกมฺป นวกมฺม
ทสฺสนฺติ ตึสวสฺสิกมฺป นวกมฺม ทสฺสนฺติ ยาวชีวิกมฺป นวกมฺม
ทสฺสนฺติ ธูมกาลิกมฺป ปริโยสิต วิหาร นวกมฺม ทสฺสนฺตีติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ
กิร ภิกฺขเว ฯเปฯ สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกขฺ เว ปณฺฑนิกฺเขปนมตฺเตน
นวกมฺม ทาตพฺพ น กุฑฺฑเลปนมตฺเตน นวกมฺม ทาตพฺพ น
ทฺวารฏปนมตฺเตน นวกมฺม ทาตพฺพ น อคฺคฬวฏฏิกรณมตฺเตน
นวกมฺม ทาตพฺพ น อาโลกสนฺธิกรณมตฺเตน นวกมฺม ทาตพฺพ
น เสตวณฺณกรณมตฺเตน นวกมฺม ทาตพฺพ น กาฬวณฺณกรณมตฺเตน นวกมฺม ทาตพฺพ น เครุกปริกมฺมกรณมตฺเตน นวกมฺม
ทาตพฺพ น ฉาทนมตฺเตน นวกมฺม ทาตพฺพ น พนฺธนมตฺเตน
นวกมฺม ทาตพฺพ น ภณฺฑิกาธานมตฺเตน นวกมฺม ทาตพฺพ
น ขณฺฑผุลลฺ ปฏิสงฺขรณมตฺเตน นวกมฺม ทาตพฺพ น ปริภณฺฑ-
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กรณมตฺเตน นวกมฺม ทาตพฺพ น วีสติวสฺสิก นวกมฺม ทาตพฺพ
น ตึสวสฺสิก นวกมฺม ทาตพฺพ น ยาวชีวิก นวกมฺม ทาตพฺพ
น ธูมกาลิก ปริโยสิต วิหาร นวกมฺม ทาตพฺพ โย ทเทยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว อกต วา วิหาร
วิปฺปกต วา นวกมฺม ทาตุ ขุทฺทเก วิหาเร กมฺม โอโลเกตฺวา
ฉปฺปฺจวสฺสิก นวกมฺม ทาตุ อฑฺฒโยเค กมฺม โอโลเกตฺวา
สตฺตฏวสฺสิก นวกมฺม ทาตุ มหลฺลเก วิหาเร ปาสาเท วา
กมฺม โอโลเกตฺวา ทสทฺวาทสวสฺสิก นวกมฺม ทาตุนฺติ ฯ
[๒๙๖] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู สพฺพ วิหาร ๑ นวกมฺม
เทนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกขฺ เว สพฺเพ
วิหาเร นวกมฺม ทาตพฺพ ๒ โย ทเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๙๗] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู เอกสฺส เทฺว นวกมฺเม ๓
เทนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกขฺ เว เอกสฺส
เทฺว ทาตพฺพา โย ทเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๙๘] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู นวกมฺม คเหตฺวา อฺ
วาเสนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว นวกมฺม
คเหตฺวา อฺโ วาเสตพฺโพ โย วาเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๙๙] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู นวกมฺม คเหตฺวา
#๑ ม. สพฺเพ วิหาเร ฯ ๒ ยุ. น ภิกฺขเว สพฺโพ วิหาโร นวกมฺม ทาตพฺโพ ฯ
#๓ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ
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สงฺฆิก ปฏิพาหนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว
นวกมฺม คเหตฺวา สงฺฆิก ปฏิพาหิตพฺพ โย ปฏิพาเหยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว เอก วรเสยฺย คเหตุนฺติ ฯ
[๓๐๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู นิสฺสีเม ิตสฺส นวกมฺม
เทนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกขฺ เว นิสฺสีเม
ิตสฺส นวกมฺม ทาตพฺพ โย ทเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๓๐๑] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู นวกมฺม คเหตฺวา
สพฺพกาล ปฏิพาหนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว
นวกมฺม คเหตฺวา สพฺพกาล ปฏิพาหิตพฺพ โย ปฏิพาเหยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกขฺ เว วสฺสาน เตมาส ปฏิพาหิตุ
อุตุกาล น ปฏิพาหิตุนฺติ ฯ
[๓๐๒] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู นวกมฺม คเหตฺวา
ปกฺกมนฺติป วิพฺภมนฺติป กาลป กโรนฺติ สามเณราป ปฏิชานนฺติ
สิกฺข ปจฺจกฺขาตกาป ปฏิชานนฺติ อนฺติมวตฺถุ อชฺฌาปนฺนกาป
ปฏิชานนฺติ อุมฺมตฺตกาป ปฏิชานนฺติ ขิตฺตจิตฺตาป ปฏิชานนฺติ
เวทนฏฏาป ปฏิชานนฺติ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺขิตฺตกาป ปฏิชานนฺติ
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺขิตฺตกาป ปฏิชานนฺติ ปาปกาย ทิฏิยา
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺขิตตฺ กาป ปฏิชานนฺติ ปณฺฑกาป ปฏิชานนฺติ
เถยฺยสวาสกาป ปฏิชานนฺติ ติตฺถิยปกฺกนฺตกาป ปฏิชานนฺติ
ติรจฺฉานคตาป ปฏิชานนฺติ มาตุฆาตกาป ปฏิชานนฺติ ปตุฆาตกาป
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ปฏิชานนฺติ อรหนฺตฆาตกาป ปฏิชานนฺติ ภิกฺขนุ ีทูสกาป ปฏิชานนฺติ
สงฺฆเภทกาป ปฏิชานนฺติ โลหิตุปฺปาทกาป ปฏิชานนฺติ
อุภโตพฺยฺชนกาป ปฏิชานนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
[๓๐๓] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ นวกมฺม คเหตฺวา ปกฺกมติ ฯ
มา สงฺฆสฺส หายีติ อฺสฺส ทาตพฺพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุ นวกมฺม คเหตฺวา วิพฺภมติ กาล กโรติ สามเณโร ปฏิชานาติ
สิกฺข ปจฺจกฺขาตโก ปฏิชานาติ อนฺติมวตฺถุ อชฺฌาปนฺนโก ปฏิชานาติ
อุมฺมตฺตโก ปฏิชานาติ ขิตฺตจิตฺโต ปฏิชานาติ เวทนฏโฏ
ปฏิชานาติ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺขิตฺตโก ปฏิชานาติ อาปตฺติยา
อปฺปฏิกมฺเม อุกฺขิตฺตโก ปฏิชานาติ ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค
อุกฺขิตฺตโก ปฏิชานาติ ปณฺฑโก ปฏิชานาติ เถยฺยสวาสโก
ปฏิชานาติ ติตฺถิยปกฺกนฺตโก ปฏิชานาติ ติรจฺฉานคโต ปฏิชานาติ
มาตุฆาตโก ปฏิชานาติ ปตุฆาตโก ปฏิชานาติ อรหนฺตฆาตโก
ปฏิชานาติ ภิกฺขุนีทูสโก ปฏิชานาติ สงฺฆเภทโก ปฏิชานาติ
โลหิตุปฺปาทโก ปฏิชานาติ อุภโตพฺยฺชนโก ปฏิชานาติ ฯ มา
สงฺฆสฺส หายีติ อฺสฺส ทาตพฺพ ฯ
[๓๐๔] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ นวกมฺม คเหตฺวา วิปฺปกเต
ปกฺกมติ ฯ มา สงฺฆสฺส หายีติ อฺสฺส ทาตพฺพ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ นวกมฺม คเหตฺวา วิปฺปกเต วิพภฺ มติ ฯ กาล
กโรติ ฯเปฯ อุภโตพฺยฺชนโก ปฏิชานาติ ฯ มา สงฺฆสฺส
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หายีติ อฺสฺส ทาตพฺพ ฯ
[๓๐๕] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ นวกมฺม คเหตฺวา ปริโยสิเต
ปกฺกมติ ตสฺเสเวต ฯ
[๓๐๖] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ นวกมฺม คเหตฺวา ปริโยสิเต
วิพฺภมติ กาล กโรติ สามเณโร ปฏิชานาติ สิกฺข ปจฺจกฺขาตโก
ปฏิชานาติ อนฺติมวตฺถุ อชฺฌาปนฺนโก ปฏิชานาติ ฯ สงฺโฆ สามี ฯ
[๓๐๗] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ นวกมฺม คเหตฺวา ปริโยสิเต
อุมฺมตฺตโก ปฏิชานาติ ขิตฺตจิตฺโต ปฏิชานาติ เวทนฏโฏ ปฏิชานาติ
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺขิตฺตโก ปฏิชานาติ อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม
อุกฺขิตฺตโก ปฏิชานาติ ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺขิตฺตโก
ปฏิชานาติ ตสฺเสเวต ฯ
[๓๐๘] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ นวกมฺม คเหตฺวา ปริโยสิเต
ปณฺฑโก ปฏิชานาติ เถยฺยสวาสโก ปฏิชานาติ ติตฺถิยปกฺกนฺตโก
ปฏิชานาติ ติรจฺฉานคโต ปฏิชานาติ มาตุฆาตโก ปฏิชานาติ
ปตุฆาตโก ปฏิชานาติ อรหนฺตฆาตโก ปฏิชานาติ ภิกฺขนุ ีทูสโก
ปฏิชานาติ สงฺฆเภทโก ปฏิชานาติ โลหิตุปฺปาทโก ปฏิชานาติ
อุภโตพฺยฺชนโก ปฏิชานาติ ฯ สงฺโฆ สามีติ ฯ
[๓๐๙] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู อฺตรสฺส อุปาสกสฺส
วิหารปริโภค เสนาสน อฺตฺร ปริภฺุชนฺติ ฯ อถโข โส
อุปาสโก อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม ภทฺทนฺตา
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อฺตฺร ปริโภค อฺตฺร ปริภฺุชิสฺสนฺตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว อฺตฺร ปริโภโค อฺตฺร
ปริภฺุชิตพฺโพ โย ปริภฺุเชยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๓๑๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู อุโปสถคฺคป สนฺนิสชฺชป
ปริหริตุ ๑ กุกฺกุจฺจายนฺตา ฉมาย นิสที นฺติ ฯ คตฺตานิป จีวรานิป
ปสุกิตานิ โหนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ตาวกาลิก หริตุนฺติ ฯ
[๓๑๑] เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส มหาวิหาโร อุทรฺ ิยติ ๒ ฯ
ภิกฺขู กุกฺกุจฺจายนฺตา เสนาสน นาภิหรนฺติ ๓ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว คุตฺตตฺถาย หริตุนฺติ ฯ
[๓๑๒] เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส เสนาสนปริกฺขาริโก
มหคฺโฆ กมฺพโล อุปฺปนฺโน โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ผาติกมฺมตฺถาย ปริวตฺเตตุนฺติ ฯ
[๓๑๓] เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส เสนาสนปริกฺขาริก
มหคฺฆ ทุสสฺ  อุปฺปนฺน โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ผาติกมฺมตฺถาย ปริวตฺเตตุนฺติ ฯ
[๓๑๔] เตน โข สมเยน สงฺฆสฺส อจฺฉจมฺม อุปฺปนฺน
โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ปาทปฺุฉนึ กาตุนฺติ ฯ
[๓๑๕] เตน โข สมเยน สงฺฆสฺส จกฺกลี อุปฺปนฺนา ๔
#๑ ม. ยุ. หริตุ ฯ ๒ ม. อุนฺทฺริยติ ฯ ๓ ม. ยุ. นาติหรนฺติ ฯ
#๔ ม. จกฺกลิก อุปฺปนฺน ฯ
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โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ปาทปฺุฉนึ กาตุนฺติ ฯ
[๓๑๖] เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส โจฬก อุปฺปนฺน โหติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกขฺ เว ปาทปฺุฉนึ
กาตุนฺติ ฯ
[๓๑๗] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู อโธเตหิ ปาเทหิ เสนาสน
อกฺกมนฺติ ฯ เสนาสน ทุสฺสติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว อโธเตหิ ปาเทหิ เสนาสน อกฺกมิตพฺพ โย อกฺกเมยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๓๑๘] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู อลฺเลหิ ปาเทหิ เสนาสน
อกฺกมนฺติ ฯ เสนาสน ทุสฺสติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว อลฺเลหิ ปาเทหิ เสนาสน อกฺกมิตพฺพ โย อกฺกเมยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๓๑๙] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู สอุปาหนา เสนาสน
อกฺกมนฺติ ฯ เสนาสน ทุสฺสติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว สอุปาหเนน เสนาสน อกฺกมิตพฺพ โย อกฺกเมยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๓๒๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ปริกมฺมกตาย ภูมิยา
นุฏหนฺติ ๑ ฯ วณฺโณ ทุสฺสติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
#๑ ยุ. นุฏุหนฺติ ฯ ม. นิฏ ภนฺติ ฯ
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น ภิกฺขเว ปริกมฺมกตาย ภูมิยา นุฏหิตพฺพ ๑ โย นุฏเหยฺย ๒
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว เขฬมลฺลกนฺติ ฯ
[๓๒๑] เตน โข ปน สมเยน มฺจปาทาป ปปาทาป
ปริกมฺมกต ภูมึ วิลิขนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว โจฬเกน ปลิเวเตุนฺติ ฯ
[๓๒๒] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ปริกมฺมกต ภิตฺตึ
อปสฺเสนฺติ ฯ วณฺโณ ทุสฺสติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว ปริกมฺมกตา ภิตฺติ อปสฺเสตพฺพา โย อปสฺเสยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว อปสฺเสนผลกนฺติ ฯ
อปสฺเสนผลก เหฏโต ภูมึ วิลิขติ อุปริโต ภิตตฺ ิฺจ ๓ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เหฏโต จ อุปริโต
จ โจฬเกน ปลิเวเตุนฺติ ฯ
[๓๒๓] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู โธตปาทกา นิปชฺชติ ุ
กุกฺกุจฺจายนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ปจฺจตฺถริตฺวา นิปชฺชิตุนฺติ ฯ
[๓๒๔] อถโข ภควา อาฬวิย ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
ราชคห เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน
เยน ราชคห ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา ราชคเห วิหรติ
เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ
#๑ ม. นิฏุภิตพฺพ ฯ ๒ ม. นิฏุเภยฺย ฯ ๓ ยุ. อุปริโต ภิตฺตึ หนฺติ ฯ
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[๓๒๕] เตน โข ปน สมเยน ราชคห ทุพฺภิกฺข โหติ ฯ
มนุสฺสา น สกฺโกนฺติ สงฺฆภตฺต กาตุ อิจฺฉนฺติ อุทฺเทสภตฺต
นิมนฺตน สลากภตฺต ปกฺขิก อุโปสถิก ปาฏิปทิก กาตุ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สงฺฆภตฺต อุทฺเทสภตฺต
นิมนฺตน สลากภตฺต ปกฺขิก อุโปสถิก ปาฏิปทิกนฺติ ฯ
[๓๒๖] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อตฺตโน
วรภตฺตานิ ๑ คเหตฺวา ลามกานิ ภตฺตานิ ภิกฺขูน เทนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคต
ภิกฺขุ ภตฺตทุ ฺเทสก สมฺมนฺนิตุ โย น ฉนฺทาคตึ คจฺเฉยฺย น
โทสาคตึ คจฺเฉยฺย น โมหาคตึ คจฺเฉยฺย น ภยาคตึ คจฺเฉยฺย
อุทฺทิฏานุทฺทิฏฺจ ชาเนยฺย ฯ
[๓๒๗] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ ปม ภิกขฺ ุ
ยาจิตพฺโพ ฯ ยาจิตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ ภตฺตุทฺเทสก สมฺมนฺเนยฺย ฯ เอสา
ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ สงฺโฆ อิตถฺ นฺนาม ภิกขฺ ุ
ภตฺตุทฺเทสก สมฺมนฺนติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน
ภตฺตุทฺเทสกสฺส สมฺมติ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส
ภาเสยฺย ฯ สมฺมโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ภตฺตุทฺเทสโก
#๑ ยุ. มธุรภตฺตานิ ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๒) - หนาที่ 147

ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๓๒๘] อถโข ภตฺตุทฺเทสกาน ภิกฺขูน เอตทโหสิ กถ นุ
โข ภตฺต อุทฺทิสิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว สลากาย วา ปฏิกาย ๑ วา อุปนิพนฺธิตฺวา
โอมฺุจิตฺวา ภตฺต ๒ อุทฺทิสิตุนฺติ ฯ
[๓๒๙] เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส เสนาสนปฺาปโก
น โหติ ฯเปฯ ภณฺฑาคาริโก น โหติ ฯเปฯ จีวรปฏิคฺคาหโก
น โหติ ฯเปฯ จีวรภาชโก น โหติ ฯเปฯ ยาคุภาชโก น
โหติ ฯเปฯ ผลภาชโก น โหติ ฯเปฯ ขชฺชกภาชโก น
โหติ ฯ ขชฺชก อภาชิยมาน นสฺสติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคต ภิกฺขุ
ขชฺชกภาชก สมฺมนฺนิตุ โย น ฉนฺทาคตึ คจฺเฉยฺย น โทสาคตึ
คจฺเฉยฺย น โมหาคตึ คจฺเฉยฺย น ภยาคตึ คจฺเฉยฺย
ภาชิตาภาชิตฺจ ชาเนยฺย ฯ
[๓๓๐] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ ปม ภิกขฺ ุ
ยาจิตพฺโพ ฯ ยาจิตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ ขชฺชกภาชก สมฺมนฺเนยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ ขชฺชกภาชก
#๑ ม. ยุ. ปฏฏิกาย ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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สมฺมนฺนติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน
ขชฺชกภาชกสฺส สมฺมติ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
สมฺมโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ขชฺชกภาชโก ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๓๓๑] เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส ภณฺฑาคาเร อปฺปมตฺตโก
ปริกฺขาโร อุสฺสนฺโน ๑ โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคต ภิกฺขุ อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชก
สมฺมนฺนิตุ โย น ฉนฺทาคตึ คจฺเฉยฺย น โทสาคตึ
คจฺเฉยฺย น โมหาคตึ คจฺเฉยฺย น ภยาคตึ คจฺเฉยฺย
วิสฺสชฺชิตาวิสฺสชฺชิตฺจ ชาเนยฺย ฯ
[๓๓๒] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ ปม ภิกขฺ ุ
ยาจิตพฺโพ ฯ ยาจิตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชก สมฺมนฺเนยฺย ฯ
เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม
ภิกฺขุ อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชก สมฺมนฺนติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชกสฺส สมฺมติ โส
ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ สมฺมโต สงฺเฆน
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชโก ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา
#๑ ม. ยุ. อุปปฺ นฺโน ฯ
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ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๓๓๓] เตน อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชเกน ภิกฺขุนา เอกา ๑ สูจิ
ทาตพฺพา ฯ สตฺถก ทาตพฺพ ฯ อุปาหนา ทาตพฺพา ฯ กายพนฺธน
ทาตพฺพ ฯ อสวทฺธโก ทาตพฺโพ ฯ ปริสฺสาวน ทาตพฺพ ฯ
ธมฺมกรโก ทาตพฺโพ ฯ กุสิ ทาตพฺพา ฯ อฑฺฒกุสิ ทาตพฺพา ฯ
มณฺฑล ทาตพฺพ ฯ อฑฺฒมณฺฑล ทาตพฺพ ฯ อนุวาโต ทาตพฺโพ ฯ
ปริภณฺฑ ทาตพฺพ ฯ สเจ โหติ สงฺฆสฺส สปฺป วา เตล วา มธุ วา
ผาณิต วา สกึ ปฏิสายิตุ ทาตพฺพ ฯ สเจ ปุนป อตฺโถ โหติ
ปุนป ทาตพฺพ ฯ สเจ ปุนป อตฺโถ โหติ ปุนป ทาตพฺพนฺติ ๒ ฯ
[๓๓๔] เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส สาฏิยคาหาปโก น
โหติ ฯเปฯ ปตฺตคาหาปโก น โหติ ฯเปฯ อารามิกเปสโก
น โหติ ฯเปฯ สามเณรเปสโก น โหติ ฯ สามเณรา อเปสิยมานา
กมฺม น กโรนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคต ภิกฺขุ สามเณรเปสก สมฺมนฺนิตุ
โย น ฉนฺทาคตึ คจฺเฉยฺย น โทสาคตึ คจฺเฉยฺย น โมหาคตึ
คจฺเฉยฺย น ภยาคตึ คจฺเฉยฺย เปสิตาเปสิตฺจ ชาเนยฺย ฯ
[๓๓๕] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ ปม ภิกขฺ ุ
ยาจิตพฺโพ ฯ ยาจิตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
#๑ ยุ. เอเกกา ฯ ๒ ม. อาเมฑิต นตฺถิ ฯ
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สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ สามเณรเปสก สมฺมนฺเนยฺย ฯ เอสา
ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ สงฺโฆ อิตถฺ นฺนาม ภิกขฺ ุ
สามเณรเปสก สมฺมนฺนติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน สามเณรเปสกสฺส สมฺมติ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ สมฺมโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกขฺ ุ สามเณรเปสโก
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
ภาณวาร นิฏ ิต ตติย ฯ
เสนาสนกฺขนฺธก นิฏิต ฉฏ ฯ
______________
ตสฺสุทฺทาน
[๓๓๖] วิหาร พุทฺธเสฏเน อปฺตฺต ตทา อหุ ฯ
ตห ตห นิกฺขมนฺติ
วาสา เต ชินสาวกา ๑ ฯ
เต ๒ เสฏี คหปติ ทิสฺวา ภิกฺขูน อิทมพฺรวิ
การาเปยฺย วเสยฺยาถ ปฏิปุจฉฺ ึสุ นายก ฯ
วิหาร อฑฺฒโยคฺจ ปาสาท หมฺมิย คุห
ปฺจเลณ อนฺุาสิ วิหาเร เสฏิ การยิ ฯ
ชโน วิหาร กาเรติ อกวาฏ อสวุต ฯ
กวาฏ ปฏสงฺฆาฏ อุทุกฺขลฺจ อุตฺตริ
#๑ ยุ. อาวาสา ตมฺหา เต ชินสาวกา ฯ ๒ อย สทฺโท นตุถิ ฯ
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อาวิฺฉนฉิทฺท รชฺชุ วฏฏ
ิ ฺจ กปสีสก
สูจิ ฆฏิ ตาลฉิทฺท
โลหกฏวิสาณก ฯ
ยนฺตก สูจิกฺเจว
ฉทน อุลฺลิตฺเตน ๑ จ
เวทิก ชาลสลากฺจ จกฺกลิ สนฺถเรน จ
มิฒิ วิทลมฺจฺจ ๒ โสสานิกมสารโก
พุนฺทิ กุฬิรปาทฺจ
อาหจฺจาสนฺทิ อุจฺจโก ๓
สตฺตงฺคา ๔ จ ภทฺทป ปิเกฬกปาทก
อามลา ผลกา โกจฺฉา ๕ ปลาลปเมว จ
อุจฺเจ จ อหิ ปาทานิ อฏงฺคุลกปาทกา ๖
สุตฺต อฏปท โจฬ ตูลิก อฑฺฒกายิก
คิรคฺโค ภิสิโย จาป ทุสฺส เสนาสเน จ ย ๗
โอนทฺธ เหฏา ปตติ อุปฺปาเฏตฺวา หรนฺติ จ
ภิตฺตึ จ หตฺถภิตฺตึ จ อนฺุาสิ จ ติตฺถิยา ๘
เสตกาฬวิหาเร จาป ๙ ถุส สณฺหฺจ มตฺติก
อิกฺกาส ปาณิก กุณฑ
ฺ  ๑๐ สาสป สิตฺถเตลก
อุสฺสนฺเน ปจฺจุทฺธริตุ ผรุส ลณฺฑุมตฺติก ๑๑
#๑ ม. ยุ. อุลลฺ ิตฺตาวลิตฺต ฯ ๒ ยุ. มิฑฒ
ฺ ิ ปทลมฺจฺจ ฯ ๓ ม. ยุ. อุจฺจเก ฯ
#๔ ม. สตฺตงฺโค ฯ ๕ ยุ. อามฏา มลกโกจฺฉา ฯ ๖ ม. ยุ. อุจฺจาหิ อติปาทกา
#อฏงฺคุลิ จ ปาทกา ฯ ๗ ม. ยุ. เสนาสนฺจาป ฯ ๘ ยุ. ภตฺตึ จ หตฺถภิตฺตึ
#จ อนฺุาสิ ตถาคโต ฯ ๙ ม. ยุ. ติตฺถยิ า วิหาเร จาป ฯ ๑๐ ยุ. กุฑฺฑ ฯ
#๑๑ ม. ยุ. คณฺฑุมตฺติก ฯ
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อิกฺกาส ปฏิภาณฺจ นีจา จโย จ อารุห
ปริปตนฺติ อาฬกา
อฑฺฒกุฑฺฑ ตโย ปุน
ขุทฺทเก กุฑฺฑปาโท จ โอวสฺสติ จ วิสฺสร ๑
ขีล จีวรวสา จ ๒ อาลินฺท กิฏิเกน ๓ จ
อาลมฺพน ติณจุณฺณ
เหฏามคฺเค นย กเร
อชฺโฌกาเส โอตปฺปติ สาล เหฏา จ ภาชน
วิหาโร โกฏโก เจว ปริเวณคฺคิสาลก
อาราเม จ ปุน โกฏเ เหฏา เจว ๔ นย กเร
สุธ ๕ อนาถปณฺฑิ จ สทฺโธ สีตวน อคา
ทิฏธมฺโม นิมนฺเตสิ สห สงฺเฆน นายก
อาณาเปสนฺตรามคฺเค อาราม การยิ คโณ
เวสาลิย นวกมฺม
ปุรโต จ ปริคฺคหุ ๖
โก อรหติ ภตฺตคฺค ๗ ติตฺติรฺจ อวนฺทิยา
ปริคฺคหิตนฺตรฆเร ๘ ตูโล สาวตฺถิ โอสริ
ปติฏ าเปสิ ๙ อาราม ภตฺตคฺเค จ โกลาหล
คิลานา วรเสยฺยา จ เลสา สตฺตรสา ตหึ
เกน นุ โข กถ นุ โข วิหารคฺเคน ภาชยิ ๑๐
#๑ ม. ยุ. โอวสฺสติ สร ขิล ฯ ๒ ม. ยุ. จีวรวส รชฺช
ุ ฺจ ฯ ๓ ยุ. กิฏเกน ฯ
#๔ ม. ยุ. เหฏฺเว ฯ ๕ ม. ยุ. สุทฺธ ฯ ๖ ยุ. ปฏิคคฺ ห ฯ ม. ปริคฺคหิ ฯ
#๗ ม. ยุ. ภตฺตคฺเค ฯ ๘ ม. ยุ. ปริคฺคหิตนฺตรฆรา ฯ ๙ ยุ. ปติฏเปสิ ฯ
#๑๐ ยุ. ภาชสิ ฯ
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ปริเวณานุภาคฺจ
อกามา ภาค โน ทเท
นิสฺสมี  สพฺพกาลฺจ คาหา เสนาสเน ตโย
อุปนนฺโท จ วณฺเณสิ ิตกา สมอาสนา
สมานาสนิกา ภินฺทึสุ ติวคฺคา จ ทุวคฺคิกา ๑
อสมานาสนิกา ๒ ทีฆ สาลินฺท ๓ ปริภ
ุ ฺชิตุ
อยฺยิกา ๔ จ อวิทูเร ภาชิตฺจ กิฏาคิริ
วาฬวี ๕ ปณฺฑกกุฑฺเฑหิ ทฺวารอคฺคฬวฏฏิกา
อาโลกเสตกาฬฺจ เครุจฺฉาทนพนฺธนา
ภณฺฑิขณฺฑปริภณฺฑ
วีส ตึสา จ กาลิกา
โอสิเต อกต วิปฺป ๖ ขุทฺเท ฉปฺปฺจวสฺสิก
อฑฺฒโยเค จ สตฺตฏ มหลฺลเก ๗ ทส ทฺวาทส
สพฺพ วิหาร เอกสฺส อฺ วาเสนฺติ สงฺฆิก
นิสฺสมี  สพฺพกาลฺจ ปกฺกม ๘ วิพฺภมนฺติ จ
กาลฺจ สามเณรฺจ สิกขฺ าปจฺจกฺขอนฺติม
อุมฺมตฺตกา ขิตฺตจิตฺตา เวทนาปตฺติทสฺสนา
อปฺปฏิกมฺม ทิฏิยา ๙ ปณฺฑกา เถยฺยติตฺถิยา
ติรจฺฉานมาตุปตุ
อรหนฺตา จ ทูสกา
เภทกา โลหิตุปฺปาทา อุภโต จาป พฺยฺชนา
มา สงฺฆสฺส ปริหายิ กมฺม อฺสฺส ทาตเว
วิปฺปกเต จ อฺสฺส กเต ตสฺเสว ปกฺกเม
#๑ ม. ... วคฺคิก ฯ ยุ. จตุวคฺคิกา ฯ ๒ ยุ. ... สนิก ฯ ๓ ยุ. ต ทฺวินน ฯ
#๔ ยุ. อยฺยา ฯ ๕ ม. ยุ. อาฬวี ฯ ๖ ยุ. สพฺพ ฯ ๗ ม. มหลฺเล ฯ ยุ. มหลฺเลน ฯ
#๘ ม. ยุ. ปกฺกมิ ฯ ๙ ม. ยุ. อปฺปฏิกมฺมทิฏิยา ฯ
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วิพฺภมติ กาลกโต
สามเณโร จ ชายติ
ปจฺจกฺขาโต จ สิกฺขาย อนฺติมชฺฌาปนฺโน ยทิ
สงฺโฆ ว สามิโก โหติ อุมฺมตฺตขิตฺตเวทนา
อทสฺสนาปฺปฏิกมฺเม ทิฏิ ตสฺเสว โหติ ต
ปณฺฑโก เถยฺยติตฺถี จ ติรจฺฉานมาตุเปติก
ฆาตโก ทูสโก จาป เภทโลหิตพฺยฺชนา
ปฏิชานาติ ยทิ โส สงฺโฆ ว โหติ สามิโก
หรนฺตฺตฺร กุกกฺ ุจฺจ อุทรฺ ิยติ จ กมฺพล
ทุสฺสา จ จมฺมจกฺกลิ โจฬก อกฺกมนฺติ จ
อลฺลา อุปาหนา นุฏ ๑ ลิขนฺติ ๒ อปสฺเสนฺติ จ ฯ
อปสฺเสน ลิขเตว ๓ โธต ปจฺจตฺถเรน จ
ราชคเห น สกฺโกนฺติ ลามก ภตฺตุทฺเทสก
กถ นุ โข ปฺาปก ภณฺฑาคาริกสมฺมติ
ปฏิคคฺ าหภาชโก จาป ยาคุ จ ผลภาชโก
ขชฺชกภาชโก เจว อปฺปมตฺตกวิสฺสเช
สาฏิยคาหาปโก เจว ตถา ปตฺตคาหาปโก ๔
อารามิกสามเณรเปสกสฺส จ สมฺมติ
สพฺพาภิภู โลกวิทู
หิตจิตฺโต วินายโก
เลณตฺถฺจ สุขตฺถฺจ ฌายิตฺุจ วิปสฺสิตุนฺติ ฯ
#๑ ม. นิฏุ ฯ ยุ. นุฏุ ฯ ๒ ยุ. ขีลนฺติ ฯ ๓ ยุ. ขลิเตว ฯ
#๔ ม. ยุ. ตเถว ปตฺตคาหาโก ฯ
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สงฺฆเภทกฺขนฺธก
[๓๓๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา อนุปยาย วิหรติ อนุปย 
นาม มลฺลาน นิคโม ฯ เตน โข ปน สมเยน อภิฺาตา
อภิฺาตา สกฺยกุมารา ภควนฺต ปพฺพชิต อนุปพฺพชนฺติ ฯ
[๓๓๘] เตน โข ปน สมเยน มหานาโม จ สกฺโก อนุรุทฺโธ
จ สกฺโก เทฺว ภาตุกา ๑ โหนฺติ ฯ อนุรุทฺโธ สกฺโก สุขุมาโล
โหติ ฯ ตสฺส ตโย ปาสาทา โหนฺติ เอโก เหมนฺติโก เอโก
คิมฺหิโก เอโก วสฺสิโก ฯ โส วสฺสิเก ปาสาเท จตฺตาโร
มาเส นิปฺปรุ ิเสหิ ตุริเยหิ ปริจาริยมาโน น เหฏา ปาสาทา ๒
โอโรหติ ฯ อถโข มหานามสฺส สกฺกสฺส เอตทโหสิ เอตรหิ
โข อภิฺาตา อภิฺาตา สกฺยกุมารา ภควนฺต ปพฺพชิต
อนุปพฺพชนฺติ อมฺหากฺจ ปน ๓ กุลา นตฺถิ โกจิ อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิโต ยนฺนูนาห วา ปพฺพเชยฺย อนุรุทฺโธ วาติ ฯ
อถโข มหานาโม สกฺโก เยน อนุรุทฺโธ สกฺโก เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อนุรุทฺธ สกฺก เอตทโวจ เอตรหิ ตาต อนุรทุ ฺธ
อภิฺาตา อภิฺาตา สกฺยกุมารา ภควนฺต ปพฺพชิต อนุปพฺพชนฺติ
อมฺหากฺจ ปน กุลา นตฺถิ โกจิ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต
#๑ ม. ภาติกา ฯ ๒ ม. เหฏาปาสาท ฯ ๓ ม. ยุ. รา. ปนสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๒) - หนาที่ 156

เตนหิ ตฺว วา ปพฺพช อห วา ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ อห โข
สุขุมาโล นาห สกฺโกมิ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตุ ตฺว
ปพฺพชาหีติ ฯ เอหิ โข เต ตาต อนุรุทฺธ ฆราวาสตฺถ
อนุสาสิสฺสามิ ปม เขตฺต กสาเปตพฺพ กสาเปตฺวา วปาเปตพฺพ
วปาเปตฺวา อุทก อติเนตพฺพ อุทก อติเนตฺวา อุทก นินฺเนตพฺพ
อุทก นินฺเนตฺวา นิททฺ าเปตพฺพ ๑ นิทฺทาเปตฺวา ลวาเปตพฺพ
ลวาเปตฺวา อุพฺพาหาเปตพฺพ ๒ อุพฺพาหาเปตฺวา ปฺุช
การาเปตพฺพ ปฺุช การาเปตฺวา มทฺทาเปตพฺพ มทฺทาเปตฺวา
ปลาลานิ อุทฺธราเปตพฺพานิ ปลาลานิ อุทฺธราเปตฺวา ภุสิกา
อุทฺธราเปตพฺพา ภุสิก ๓ อุทฺธราเปตฺวา โอผุนาเปตพฺพ ๔
โอผุนาเปตฺวา อติหราเปตพฺพ อติหราเปตฺวา อายติมฺป วสฺส เอวเมว
กาตพฺพ อายติมฺป วสฺส เอวเมว กาตพฺพนฺติ ฯ น กมฺมา
ขียนฺติ น กมฺมาน อนฺโต ปฺายติ กทา กมฺมา
ขียิสฺสนฺติ กทา กมฺมาน อนฺโต ปฺายิสฺสติ กทา มย
อปฺโปสุกฺกา ๕ ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปตา สมงฺคีภูตา ปริจาริสฺสามาติ ฯ
น หิ ตาต อนุรุทฺธ กมฺมา ขียนฺติ น กมฺมาน
อนฺโต ปฺายติ อขีเณ ว ๖ กมฺเม มาตาปตโร ๗ จ ปตามหา
#๑ ม. นิทฺธา ... ฯ ยุ. นิฑฺฑา ... ฯ ๒ ยุ. อุพฺพหา ... ฯ ๓ ยุ. ภุสิกา ฯ
#๔ ม. ยุ. โอปุนา ... ฯ ๕ ยุ. อปฺโปสฺสกุ ฺกา ฯ ๖ ยุ. อขีเณเยว ฯ ๗ ม. ยุ. ปตโร ฯ
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จ กาลกตาติ ฯ เตนหิ ตฺวฺเว ฆราวาสตฺเถน อุปชานาหิ อห
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ
[๓๓๙] อถโข อนุรทุ ฺโธ สกฺโก เยน มาตา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา มาตร เอตทโวจ อิจฺฉามห อมฺม อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิตุ อนุชานาหิ ม อมฺม ๑ อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชฺชายาติ ฯ เอว วุตฺเต อนุรุทฺธสฺส สกฺกสฺส มาตา อนุรุทฺธ
สกฺก เอตทโวจ ตุเมฺห โข เม ตาต อนุรุทฺธ เทฺว ปุตฺตา
ปยา มนาปา อปฺปฏิกูลา มรเณนป โว อกามกา วินา ภวิสฺสามิ
กึ ปนาห ตุเมฺห ชีวนฺเต อนุชานิสสฺ ามิ อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชฺชายาติ ฯ ทุติยมฺป โข ฯเปฯ ตติยมฺป โข อนุรุทฺโธ
สกฺโก มาตร เอตทโวจ อิจฺฉามห อมฺม อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิตุ อนุชานาหิ ม อมฺม อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ
[๓๔๐] เตน โข ปน สมเยน ภทฺทิโย สกฺยราชา สกฺยาน
รชฺช กาเรติ ๒ ฯ โส จ ๓ อนุรุทฺธสฺส สกฺกสฺส สหาโย โหติ ฯ
อถโข อนุรทุ ฺธสฺส สกฺกสฺส มาตา อย โข ภทฺทิโย สกฺยราชา
สกฺยาน รชฺช กาเรติ อนุรุทฺธสฺส สกฺกสฺส สหาโย โส น
อุสฺสหติ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตุนฺติ อนุรุทฺธ สกฺก เอตทโวจ
สเจ ตาต อนุรุทฺธ ภทฺทิโย สกฺยราชา อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชติ เอว ตฺวมฺป ปพฺพชาหีติ ฯ อถโข อนุรุทฺโธ สกฺโก
#๑ ม. ยุ. รา. อมฺมาติ น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. กาเรสิ ฯ ๓ ยุ. โส จาติ นตฺถิ ฯ
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เยน ภทฺทิโย สกฺยราชา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภทฺทิย
สกฺยราชาน เอตทโวจ มม โข สมฺม ปพฺพชฺชา ตว ปฏิพทฺธาติ ฯ
สเจ เต สมฺม ปพฺพชฺชา มม ปฏิพทฺธา วา ๑ อปฺปฏิพทฺธา
วา ๑ สา โหตุ อห ตยา ยถาสุข ปพฺพชาหีติ ฯ เอหิ สมฺม
อุโภ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสสฺ ามาติ ฯ นาห สมฺม สกฺโกมิ
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตุ ๒ ย เต สกฺกา อฺ มยา
กาตุ ตฺยาห กริสฺสามิ ตฺว ปพฺพชาหีติ ฯ มาตา โข ม
สมฺม เอวมาห สเจ ตาต อนุรุทธฺ ภทฺทิโย สกฺยราชา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชติ เอว ตฺวป ปพฺพชาหีติ ฯ ภาสิตา
โข ปน เต สมฺม เอสา วาจา สเจ เต สมฺม ปพฺพชฺชา
มม ปฏิพทฺธา วา ๑ อปฺปฏิพทฺธา วา ๑ สา โหตุ อห ตยา
ยถาสุข ปพฺพชาหีติ ฯ เอหิ สมฺม อุโภ อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิสฺสามาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน มนุสสฺ า สจฺจวาทิโน
โหนฺติ สจฺจปฏิฺาตา ๓ ฯ อถโข ภทฺทิโย สกฺยราชา อนุรุทฺธ
สกฺก เอตทโวจ อาคเมหิ สมฺม สตฺต วสฺสานิ สตฺตนฺน
วสฺสาน อจฺจเยน อุโภป ๔ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสามาติ ฯ
อติจิร สมฺม สตฺต วสฺสานิ นาห สกฺโกมิ สตฺต วสฺสานิ
อาคเมตุนฺติ ฯ อาคเมหิ สมฺม ฉ วสฺสานิ ฯเปฯ ปฺจ วสฺสานิ
จตฺตาริ วสฺสานิ ตีณิ วสฺสานิ เทฺว วสฺสานิ เอก วสฺส เอกสฺส
#๑ ยุ. รา. วาสทฺโท น ทิสสฺ ติ ฯ ๒ ม. ปพฺพชิตุนฺติ ฯ ๓ ม. ยุ. สจฺจปฏิฺา ฯ
#๔ ม. ยุ. อุโภ ฯ
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วสฺสสฺส อจฺจเยน อุโภป อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสามาติ ฯ
อติจิร สมฺม เอก วสฺส นาห สกฺโกมิ เอก วสฺส อาคเมตุนฺติ ฯ
อาคเมหิ สมฺม สตฺต มาเส สตฺตนฺน มาสาน อจฺจเยน อุโภป
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสามาติ ฯ อติจิร สมฺม สตฺต
มาสา นาห สกฺโกมิ สตฺต มาเส อาคเมตุนฺติ ฯ อาคเมหิ
สมฺม ฉ มาเส ฯเปฯ ปฺจ มาเส จตฺตาโร มาเส ตโย มาเส
เทฺว มาเส เอก มาส อฑฺฒมาส อฑฺฒมาสสฺส อจฺจเยน
อุโภป อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสามาติ ฯ อติจิร สมฺม
อฑฺฒมาโส นาห สกฺโกมิ อฑฺฒมาส อาคเมตุนฺติ ฯ อาคเมหิ
สมฺม สตฺตาห ยาวาห ปุตฺเต จ ภาตโร จ รชฺช
นิยฺยาเทสฺสามีติ ๑ ฯ น จิร สมฺม สตฺตาโห อาคเมสฺสามีติ ฯ
[๓๔๑] อถโข ภทฺทโิ ย จ สกฺยราชา อนุรุทฺโธ จ อานนฺโท
จ ภคฺคุ จ กิมิโล จ ๒ เทวทตฺโต จ อุปาลิกปฺปเกน สตฺตมา
ยถา ปุเร จ ๓ จตุรงฺคินิยา เสนาย อุยฺยานภูมึ นิยยฺ นฺติ เอวเมว
จตุรงฺคินิยา เสนาย นิยฺยสึ ุ ฯ เต ทูร คนฺตฺวา เสน นิวตฺตาเปตฺวา
ปรวิสย โอกฺกมิตฺวา อาภรณ โอมฺุจิตฺวา อุตฺตราสงฺเคน ๔ ภณฺฑิก
พนฺธิตฺวา อุปาลึ กปฺปก เอตทโวจุ หนฺท ภเณ อุปาลิ
นิวตฺตสฺสุ อลนฺเต เอตฺตก ชีวิกายาติ ฯ
[๓๔๒] อถโข อุปาลิสฺส กปฺปกสฺส นิวตฺตนฺตสฺส เอตทโหสิ
#๑ ม. ยุ. นิยยฺ าเทมีติ ฯ ๒ ยุ. ภคุ จ กิมพฺ ิโล จ ฯ ๓ ม. จสทฺโท
#นตฺถิ ฯ ยุ. อาเมฑิต ฯ ๔ ยุ. อุตฺตราสงฺเค ฯ
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จณฺฑา โข สากิยา อิมนิ า กุมารา นิปฺปาติตาติ ฆาตาเปยฺยยป
ม อิเม หิ นาม สกฺยกุมารา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสนฺติ
กิมงฺค ปนาหนฺติ ฯ โส ภณฺฑิก มฺุจิตฺวา ต ภณฺฑ รุกฺเข
อาลคฺเคตฺวา โย ปสฺสติ ทินฺนเยว หรตูติ วตฺวา เยน
เต สกฺยกุมารา เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสสุ โข เต สกฺยกุมารา
อุปาลึ กปฺปก ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน อุปาลึ กปฺปก
เอตทโวจุ กิสฺส ภเณ อุปาลิ นิวตฺโตสีติ ฯ อิธ เม อยฺยปุตฺตา
นิวตฺตนฺตสฺส เอตทโหสิ จณฺฑา โข สากิยา อิมินา กุมารา
นิปฺปาติตาติ ฆาตาเปยฺยยป ม อิเม หิ นาม สกฺยกุมารา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสนฺติ กิมงฺค ปนาหนฺติ โส โข
อห อยฺยปุตตฺ า ภณฺฑิก มฺุจิตฺวา ต ภณฺฑ รุกฺเข อาลคฺเคตฺวา
โย ปสฺสติ ทินฺนเยว หรตูติ วตฺวา ตโตมฺหิ ปฏินิวตฺโตติ ฯ
สุฏุ ภเณ อุปาลิ อกาสิ ย ปน นิวตฺโต ๑ จณฺฑา โข ๒
สากิยา อิมินา กุมารา นิปฺปาติตาติ ฆาตาเปยฺยยป ตนฺติ ฯ
[๓๔๓] อถโข เต สกฺยกุมารา อุปาลึ กปฺปก อาทาย เยน
ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺนา โข เต สกฺยกุมารา
ภควนฺต เอตทโวจุ มย ภนฺเต สากิยา นาม มานสฺสิโน
#๑ ม. ยุ. ยป น นิวตฺโต ฯ ๒ ยุ. โขสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
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อย ภนฺเต อุปาลิ กปฺปโก อมฺหาก ทีฆรตฺต ปริจารโก อิม
ภควา ปม ปพฺพาเชตุ อิมสฺส มย อภิวาทน ปจฺจุฏาน
อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม กริสฺสาม เอว อมฺหาก สากิยาน
สากิยมาโน นิมฺมาทยิสฺสตีติ ๑ ฯ อถโข ภควา อุปาลึ กปฺปก.
ปม ปพฺพาเชสิ ปจฺฉา เต สกฺยกุมาเร ฯ
[๓๔๔] อถโข อายสฺมา ภทฺทิโย เตเนว อนฺตรวสฺเสน ติสโฺ ส
วิชฺชา สจฺฉากาสิ ฯ อายสฺมา อนุรุทฺโธ ทิพฺพจกฺขุ อุปฺปาเทสิ ฯ
อายสฺมา อานนฺโท โสตาปตฺติผล สจฺฉากาสิ ฯ เทวทตฺโต
โปถุชชฺ นิก อิทฺธึ อภินิปฺผาเทติ ๒ ฯ
[๓๔๕] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา ภทฺทิโย อรฺคโตป
รุกฺขมูลคโตป สฺุาคารคโตป อภิกฺขณ อุทาน อุทาเนติ ๓ อโห
สุข อโห สุขนฺติ ฯ อถโข สมฺพหุลา ภิกฺขู เยน ภควา
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ
อายสฺมา ภนฺเต ภทฺทิโย อรฺคโตป รุกฺขมูลคโตป สฺุาคารคโตป
อภิกฺขณ อุทาน อุทาเนสิ ๔ อโห สุข อโห
สุขนฺติ นิสสฺ สย โข ภนฺเต อายสฺมา ภทฺทิโย อนภิรโต ว
พฺรหฺมจริย จรติ ตเยว วา ปุริม รชฺชสุข สมนุสฺสรนฺโต
อรฺคโตป รุกฺขมูลคโตป สฺุาคารคโตป อภิกฺขณ อุทาน
#๑ ม. นิมฺมานายิสฺสตีติ ยุ. นิมฺมานิยิสสฺ ติ ฯ ๒ ม. อภินิปฺผาเทสิ ฯ
#๓ ม. อุทาเนสิ ฯ ๔ ยุ. อุทาเนติ ฯ
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อุทาเนสิ ๑ อโห สุข อโห สุขนฺติ ฯ อถโข ภควา อฺตร
ภิกฺขุ อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว ภิกฺขุ มม วจเนน ภทฺทิย ภิกฺขุ
อามนฺเตหิ สตฺถา ต อาวุโส ภทฺทยิ อามนฺเตตีติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข โส ภิกฺขุ ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา เยนายสฺมา ภทฺทิโย
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต ภทฺทิย เอตทโวจ สตฺถา
ต อาวุโส ภทฺทิย อามนฺเตตีติ ฯ
[๓๔๖] เอวมาวุโสติ โข อายสฺมา ภทฺทิโย ตสฺส ภิกฺขุโน
ปฏิสฺสุตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ  โข อายสฺมนฺต
ภทฺทิย ภควา เอตทโวจ สจฺจ กิร ตฺว ภทฺทิย อรฺคโตป
รุกฺขมูลคโตป สฺุาคารคโตป อภิกฺขณ อุทาน อุทาเนสิ อโห
สุข อโห สุขนฺติ ฯ เอวมฺภนฺเตติ ฯ กึ ปน ตฺว ภทฺทิย
อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน อรฺคโตป รุกฺขมูลคโตป สฺุาคารคโตป
อภิกฺขณ อุทาน อุทาเนสิ อโห สุข อโห สุขนฺติ ฯ
ปุพฺเพ เม ภนฺเต รฺโ สโตป ๒ อนฺโตป อนฺเตปุเร รกฺขา
สุสวิหิตา โหติ พหิป อนฺเตปุเร รกฺขา สุสวิหิตา โหติ
อนฺโตป นคเร รกฺขา สุสวิหิตา โหติ พหิป นคเร รกฺขา
สุสวิหิตา โหติ อนฺโตป ชนปเท รกฺขา สุสวิหิตา โหติ
พหิป ชนปเท รกฺขา สุสวิหิตา โหติ โส โข อห ภนฺเต
#๑ ยุ. อุทาเนติ ฯ ๒ ยุ. รา. รฺโ สโต ฯ
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เอว รกฺขิโตป ๑ โคปโตป สนฺโต ภีโต อุพฺพิคฺโค อุสฺสงฺกี อุตฺรโสฺต
วิหรามิ เอตรหิ โข ปนาห เอโก ๒ ภนฺเต อรฺคโตป
รุกฺขมูลคโตป สฺุาคารคโตป อภีโต อนุพฺพิคฺโค อนุสฺสงฺกี
อนุตฺรโสฺต อปฺโปสุกโฺ ก ปนฺนโลโม ปรทตฺตวุตฺโต มิคภูเตน
เจตสา วิหรามีติ อิม โข อห ภนฺเต อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน
อรฺคโตป ฯเปฯ อภิกฺขณ อุทาน อุทาเนมิ อโห สุข
อโห สุขนฺติ ฯ อถโข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย
อิม อุทาน อุทาเนสิ
[๓๔๗] ยสฺสนฺตรโต น สนฺติ โกปา
อิติภวาภวตฺจ วีติวตฺโต
ต วิคตภย สุข ๔ อโสก
เทวา นานุภวนฺติ ทสฺสนายาติ ฯ
[๓๔๘] อถโข ภควา อนุปยาย ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
โกสมฺพี เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน
เยน โกสมฺพี ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา โกสมฺพิย วิหรติ
โฆสิตาราเม ฯ
[๓๔๙] อถโข เทวทตฺตสฺส รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอวฺเจตโส
ปริวิตกฺโก อุทปาทิ ก ๕ นุ โข อห ปสาเทยฺย ยสฺมึ
#๑ ยุ. รกฺขิโต ฯ ๒ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๔ ม. ยุ. สุขึ ฯ ๕ ยุ. กึ ฯ
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เม ปสนฺเน พหุ ลาภสกฺกาโร อุปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ อถโข เทวทตฺตสฺส
เอตทโหสิ อย โข อชาตสตฺตุ กุมาโร ตรุโณ เจว อายตึ
ภทฺโท จ ยนฺนูนาห อชาตสตฺตุ กุมาร ปสาเทยฺย ตสฺมึ
เม ปสนฺเน พหุ ลาภสกฺกาโร อุปฺปชฺชิสฺสตีติ ฯ อถโข เทวทตฺโต
เสนาสน สสาเมตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน ราชคห เตน
ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน เยน ราชคห ตทวสริ ฯ อถโข
เทวทตฺโต สกวณฺณ ปฏิสหริตฺวา กุมารกวณฺณ อภินิมฺมิตฺวา ๑
อหิเมขลิกาย อชาตสตฺตุสฺส กุมารสฺส อุจฺจงฺเก ๒ ปาตุรโหสิ ฯ
อถโข อชาตสตฺตุ กุมาโร ภีโต อโหสิ อุพฺพิคฺโค อุสฺสงฺกี
อุตฺรโสฺต ฯ อถโข เทวทตฺโต อชาตสตฺตุ กุมาร เอตทโวจ
ภายสิ ม ตฺว กุมาราติ ฯ อาม ภายามิ โกสิ ตฺวนฺติ ฯ
อห เทวทตฺโตติ ฯ สเจ โข ตฺว ภนฺเต อยฺโย เทวทตฺโต
อิงฺฆ สเกเนว วณฺเณน ปาตุภวสฺสูติ ฯ อถโข เทวทตฺโต
กุมารกวณฺณ ปฏิสหริตฺวา สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธโร อชาตสตฺตุสฺส
กุมารสฺส ปุรโต อฏาสิ ฯ อถโข อชาตสตฺตุ กุมาโร เทวทตฺตสฺส
อิมินา อิทธฺ ิปาฏิหาริเยน อภิปฺปสนฺโน ปฺจหิ รถสเตหิ สาย
ปาต อุปฏาน คจฺฉติ ฯ ปฺจ จ ถาลิปากสตานิ ภตฺตาภิหาโร
อภิหริยฺยติ ฯ อถโข เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลเกน อภิภูตสฺส
ปริยาทินฺนจิตฺตสฺส เอวรูป อิจฺฉาคต อุปฺปชฺชิ อห ภิกฺขุสงฺฆ
#๑ ม. ยุ. อภินิมฺมินิตฺวา ฯ ๒ ม. ยุ. อุจฺฉงฺเค ฯ รา. อุจฺจงฺเค ฯ
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ปริหริสฺสามีติ สห จิตฺตุปฺปาทา ว เทวทตฺโต ตสฺสา อิทฺธยิ า
ปริหายิ ฯ
[๓๕๐] เตน โข สมเยน กกฺกโุ ธ ๑ นาม โกฬิยปุตฺโต
อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส อุปฏาโก อธุนา กาลกโต อฺตร
มโนมย กาย อุปปนฺโน ฯ ตสฺส เอวรูโป อตฺตภาวปฏิลาโภ
โหติ เสยฺยถาป นาม เทฺว วา ตีณิ วา มาคธิกานิ ๒ คามกฺเขตฺตานิ ฯ
โส เตน อตฺตภาวปฏิลาเภน เนว อตฺตาน น
ปร พฺยาพาเธติ ฯ อถโข กกฺกโุ ธ เทวปุตฺโต เยนายสฺมา
มหาโมคฺคลฺลาโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
มหาโมคฺคลาน อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิโต
โข กกฺกุโธ เทวปุตฺโต อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน เอตทโวจ
เทวทตฺตสฺส ภนฺเต ลาภสกฺการสิโลเกน อภิภูตสฺส ปริยาทินฺนจิตฺตสฺส
เอวรูป อิจฺฉาคต อุปปฺ ชฺชิ อห ภิกฺขุสงฺฆ ปริหริสฺสามีติ
สห จิตฺตุปฺปาทา ว ภนฺเต เทวทตฺโต ตสฺสา อิทฺธิยา ปริหีโนติ ฯ
อิทมโวจ กกฺกุโธ เทวปุตฺโต อิท วตฺวา อายสฺมนฺต
มหาโมคฺคลฺลาน อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถว
อนฺตรธายิ ฯ
[๓๕๑] อถโข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
#๑ ม. ยุ. รา. กกุโธ ฯ ๒ ม. ยุ. มาคธกานิ ฯ
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นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
ภควนฺต เอตทโวจ กกฺกุโธ นาม ภนฺเต โกฬิยปุตฺโต มม
อุปฏาโก อธุนา กาลกโต อฺตร มโนมย กาย อุปปนฺโน
ตสฺส เอวรูโป อตฺตภาวปฏิลาโภ เสยฺยถาป นาม เทฺว วา
ตีณิ วา มาคธิกานิ คามกฺเขตฺตานิ โส เตน อตฺตภาวปฏิลาเภน
เนว อตฺตาน น ปร พฺยาพาเธติ อถโข ภนฺเต กกฺกุโธ
เทวปุตฺโต เยนาห เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ม อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต อฏาสิ เอกมนฺต ิโต โข ภนฺเต กกฺกุโธ เทวปุตฺโต
ม เอตทโวจ เทวทตฺตสฺส ภนฺเต ลาภสกฺการสิโลเกน อภิภูตสฺส
ปริยาทินฺนจิตฺตสฺส เอวรูป อิจฺฉาคต อุปฺปชฺชิ อห ภิกฺขุสงฺฆ
ปริหริสฺสามีติ สห จิตฺตุปฺปาทา ว ภนฺเต เทวทตฺโต ตสฺสา
อิทฺธิยา ปริหีโนติ อิทมโวจ ภนฺเต กกฺกโุ ธ เทวปุตฺโต อิท
วตฺวา ม อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถว อนฺตรธายีติ ฯ
กึ ปน เต โมคฺคลฺลาน กกฺกุโธ เทวปุตฺโต เจตสา เจโต
ปริจฺจ วิทโิ ต ยงฺกิฺจิ กกฺกุโธ เทวปุตฺโต ภาสติ สพฺพนฺต
ตเถว โหติ โน อฺถาติ ฯ เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิโต
ว เม ภนฺเต กกฺกโุ ธ เทวปุตฺโต ยงฺกิฺจิ กกฺกุโธ เทวปุตฺโต
ภาสติ สพฺพนฺต ตเถว โหติ โน อฺถาติ ฯ รกฺขสฺเสต
โมคฺคลฺลาน วาจ รกฺขสฺเสต โมคฺคลฺลาน วาจ อิทานิ โส
โมฆปุริโส อตฺตนา ว อตฺตาน ปาตุกริสฺสติ ฯ
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[๓๕๒] ปฺจิเม โมคฺคลฺลาน สตฺถาโร สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมึ ฯ กตเม ปฺจ ฯ อิธ โมคฺคลฺลาน เอกจฺโจ สตฺถา
อปริสุทฺธสีโล สมาโน ปริสุทฺธสีโลมฺหีติ ปฏิชานาติ ปริสุทฺธ
เม สีล ปริโยทาต อสงฺกิลิฏนฺติ จ ๑ ฯ ตเมน สาวกา เอว
ชานนฺติ อย โข ภว สตฺถา อปริสุทธฺ สีโล สมาโน ปริสุทฺธสีโลมฺหีติ
ปฏิชานาติ ปริสุทฺธ เม สีล ปริโยทาต อสงฺกิลิฏนฺติ
จ มย เจว โข ปน คิหีน อาโรเจยฺยาม นาสฺสสฺส มนาป
ย โข ปนสฺส อมนาป กถนฺต ๒ มย เตน สมุทาจเรยฺยาม
สมฺมนฺนติ โข ปน จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน
ย ตุโม กริสฺสติ ตุโม ว เตน ปฺายิสฺสตีติ ฯ
เอวรูป โข โมคฺคลฺลาน สตฺถาร สาวกา สีลโต รกฺขนฺติ ฯ
เอวรูโป จ ปน สตฺถา สาวเกหิ สีลโต รกฺข ปจฺจาสึสติ ฯ
[๓๕๓] ปุน จปร โมคฺคลาน อิเธกจฺโจ สตฺถา อปริสุทฺธาชีโว
สมาโน ปริสุทฺธาชีโวมฺหีติ ปฏิชานาติ ปริสทุ ฺโธ เม อาชีโว
ปริโยทาโต อสงฺกิลิฏโติ จ ฯ ตเมน สาวกา เอว ชานนฺติ
อย โข ภว สตฺถา อปริสุทฺธาชีโว สมาโน ปริสุทฺธาชีโวมฺหีติ
ปฏิชานาติ ปริสุทฺโธ เม อาชีโว ปริโยทาโต อสงฺกิลิฏโติ
จ มย เจว โข ปน คิหีน อาโรเจยฺยาม นาสฺสสฺส มนาป
ย โข ปนสฺส อมนาป กถนฺต มย เตน สมุทาจเรยฺยาม
#๑ ยุ. จสทฺโท น ปฺายติ ฯ ๒ ม. ยุ. กถ น ฯ
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สมฺมนฺนติ โข ปน จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริก-ฺ
ขาเรน ย ตุโม กริสสฺ ติ ตุโม ว เตน ปฺายิสฺสตีติ ฯ
เอวรูป โข โมคฺคลฺลาน สตฺถาร สาวกา อาชีวโต รกฺขนฺติ ฯ
เอวรูโป จ ปน สตฺถา สาวเกหิ อาชีวโต รกฺข ปจฺจาสึสติ ฯ
[๓๕๔] ปุน จปร โมคฺคลฺลาน อิเธกจฺโจ สตฺถา อปริสุทฺธธมฺมเทสโน สมาโน ปริสุทฺธธมฺมเทสโนมฺหีติ ปฏิชานาติ ปริสทุ ฺธา
เม ธมฺมเทสนา ปริโยทาตา อสงฺกิลิฏาติ จ ฯ ตเมน สาวกา
เอว ชานนฺติ อย โข ภว สตฺถา อปริสุทฺธธมฺมเทสโน สมาโน
ปริสุทฺธธมฺมเทสโนมฺหีติ ปฏิชานาติ ปริสุทฺธา เม ธมฺมเทสนา
ปริโยทาตา อสงฺกิลิฏาติ จ มย เจว โข ปน คิหีน อาโรเจยฺยาม
นาสฺสสฺส มนาป ย โข ปนสฺส อมนาป กถนฺต มย เตน
สมุทาจเรยฺยาม สมฺมนฺนติ โข ปน จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน ย ตุโม กริสฺสติ ตุโม ว เตน
ปฺายิสฺสตีติ ฯ เอวรูป โข โมคฺคลฺลาน สตฺถาร สาวกา
ธมฺมเทสนโต รกฺขนฺติ ฯ เอวรูโป จ ปน สตฺถา สาวเกหิ
ธมฺมเทสนโต รกฺข ปจฺจาสึสติ ฯ
[๓๕๕] ปุน จปร โมคฺคลฺลาน อิเธกจฺโจ สตฺถา อปริสุทฺธเวยฺยากรโณ สมาโน ปริสุทฺธเวยฺยากรโณมฺหีติ ปฏิชานาติ
ปริสุทฺธ เม เวยฺยากรณ ปริโยทาต อสงฺกิลิฏนฺติ จ ฯ ตเมน
สาวกา เอว ชานนฺติ อย โข ภว สตฺถา อปริสทุ ฺธเวยฺยากรโณ
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สมาโน ปริสุทฺธเวยฺยากรโณมฺหีติ ปฏิชานาติ ปริสุทฺธ เม
เวยฺยากรณ ปริโยทาต อสงฺกิลิฏนฺติ จ มย เจว โข ปน
คิหีน อาโรเจยฺยาม นาสฺสสฺส มนาป ย โข ปนสฺส อมนาป
กถนฺต มย เตน สมุทาจเรยฺยาม สมฺมนฺนติ โข ปน จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน ย ตุโม กริสฺสติ ตุโม
ว เตน ปฺายิสฺสตีติ ฯ เอวรูป โข ๑ โมคฺคลฺลาน สตฺถาร
สาวกา เวยฺยากรณโต รกฺขนฺติ ฯ เอวรูโป จ ปน สตฺถา สาวเกหิ
เวยฺยากรณโต รกฺข ปจฺจาสึสติ ฯ
[๓๕๖] ปุน จปร โมคฺคลฺลาน อิเธกจฺโจ สตฺถา อปริสุทฺธาณทสฺสโน สมาโน ปริสุทฺธาณทสฺสโนมฺหีติ ปฏิชานาติ
ปริสุทฺธ เม าณทสฺสน ปริโยทาต อสงฺกิลฏิ  นฺติ จ ฯ ตเมน
สาวกา เอว ชานนฺติ อย โข ภว สตฺถา อปริสุทฺธาณทสฺสโน
สมาโน ปริสุทฺธาณทสฺสโนมฺหีติ ปฏิชานาติ ปริสุทฺธ เม
าณทสฺสน ปริโยทาต อสงฺกิลฏิ นฺติ จ มย เจว โข ปน
คิหีน อาโรเจยฺยาม นาสฺสสฺส มนาป ย โข ปนสฺส อมนาป
กถนฺต มย เตน สมุทาจเรยฺยาม สมฺมนฺนติ โข ปน จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน ย ตุโม กริสฺสติ
ตุโม ว เตน ปฺายิสฺสตีติ ฯ เอวรูป โข ๑ โมคฺคลฺลาน สตฺถาร
สาวกา าณทสฺสนโต รกฺขนฺติ ฯ เอวรูโป จ ปน สตฺถา
สาวเกหิ าณทสฺสนโต รกฺข ปจฺจาสึสติ ฯ อิเม โข โมคฺคลาน
#๑ ม. โข ปน ฯ
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ปฺจ สตฺถาโร สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ
[๓๕๗] อห โข ปน โมคฺคลฺลาน ปริสุทฺธสีโล สมาโน
ปริสุทฺธสีโลมฺหีติ ปฏิชานามิ ปริสทุ ฺธ เม สีล ปริโยทาต
อสงฺกิลิฏนฺติ จ ๑ น จ ม สาวกา สีลโต รกฺขนฺติ น
จาห สาวเกหิ สีลโต รกฺข ปจฺจาสึสามิ ฯ ปริสุทฺธาชีโว สมาโน
ฯเปฯ ปริสทุ ฺธธมฺมเทสโน สมาโน ฯเปฯ ปริสุทฺธเวยฺยากรโณ
ฯเปฯ ปริสุทฺธาณทสฺสโน สมาโน ปริสุทฺธาณทสฺสโนมฺหีติ
ปฏิชานามิ ปริสุทฺธ เม าณทสฺสน ปริโยทาต อสงฺกิลฏิ  นฺติ
จ ๑ น จ ม สาวกา าณทสฺสนโต รกฺขนฺติ น จาห
สาวเกหิ าณทสฺสนโต รกฺข ปจฺจาสึสามีติ ฯ
[๓๕๘] อถโข ภควา โกสมฺพิย ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
ราชคห เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริกฺจรมาโน
เยน ราชคห ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา ราชคเห วิหรติ
เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ
[๓๕๙] อถโข สมฺพหุลา ภิกฺขู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ เทวทตฺตสฺส ภนฺเต
อชาตสตฺตุ กุมาโร ปฺจหิ รถสเตหิ สาย ปาต อุปฏาน
คจฺฉติ ปฺจ จ ถาลิปากสตานิ ภตฺตาภิหาโร อภิหริยฺยตีติ ฯ
มา ภิกฺขเว เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลก ปหยิตฺถ ยาวกีวฺจ
#๑ ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ภิกฺขเว เทวทตฺตสฺส อชาตสตฺตุ กุมาโร ปฺจหิ รถสเตหิ สาย
ปาต อุปฏาน คมิสฺสติ ปฺจ จ ถาลิปากสตานิ ภตฺตาภิหาโร
อภิหริยฺยิสฺสติ หานิเยว ภิกฺขเว เทวทตฺตสฺส ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ
ธมฺเมสุ โน วุฑฺฒิ เสยฺยถาป ภิกขฺ เว จณฺฑสฺส กุกฺกรุ สฺส
นาสาย ปตฺต ภินฺเทยฺยุ เอว หิ โส ภิกฺขเว กุกฺกโุ ร ภิยฺโยโส
มตฺตาย จณฺฑตโร อสฺส เอวเมว โข ภิกฺขเว ยาวกีวฺจ
เทวทตฺตสฺส อชาตสตฺตุ กุมาโร ปฺจหิ รถสเตหิ สาย ปาต
อุปฏาน คมิสฺสติ ปฺจ จ ถาลิปากสตานิ ภตฺตาภิหาโร
อภิหริยฺยิสฺสติ หานิเยว ภิกฺขเว เทวทตฺตสฺส ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ
ธมฺเมสุ โน วุฑฺฒิ ฯ อตฺตวธาย ภิกฺขเว เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลโก อุทปาทิ ปราภวาย เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลโก
อุทปาทิ เสยฺยถาป ภิกขฺ เว กทลี อตฺตวธาย ผล เทติ ปราภวาย
ผล เทติ เอวเมว โข ภิกฺขเว อตฺตวธาย เทวทตฺตสฺส
ลาภสกฺการสิโลโก อุทปาทิ ปราภวาย เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลโก
อุทปาทิ เสยฺยถาป ภิกขฺ เว เวฬุ อตฺตวธาย ผล เทติ ปราภวาย
ผล เทติ เอวเมว โข ภิกฺขเว อตฺตวธาย เทวทตฺตสฺส
ลาภสกฺการสิโลโก อุทปาทิ ปราภวาย เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลโก
อุทปาทิ เสยฺยถาป ภิกขฺ เว นโฬ อตฺตวธาย ผล เทติ ปราภวาย
ผล เทติ เอวเมว โข ภิกฺขเว อตฺตวธาย เทวทตฺตสฺส
ลาภสกฺการสิโลโก อุทปาทิ ปราภวาย เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลโก

วินย. จุลฺลวคฺโค (๒) - หนาที่ 172

อุทปาทิ เสยฺยถาป ภิกขฺ เว อสฺสตรี อตฺตวธาย คพฺภ คณฺหาติ
ปราภวาย คพฺภ คณฺหาติ เอวเมว โข ภิกฺขเว อตฺตวธาย
เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลโก อุทปาทิ ปราภวาย เทวทตฺตสฺส
ลาภสกฺการสิโลโก อุทปาทีติ ฯ
[๓๖๐] ผล เว กทลึ หนฺติ ผล เวฬฬ ผล นฬ
สกฺกาโร กาปุริส หนฺติ คพฺโภ อสฺสตรึ ยถาติ ฯ
ปมภาณวาร นิฏิต ฯ
[๓๖๑] เตน โข ปน สมเยน ภควา มหติยา ปริสาย
ปริวุโต ธมฺม เทเสนฺโต นิสินฺโน โหติ สราชิกาย ๑ ฯ อถโข
เทวทตฺโต อุฏายาสนา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา เยน ภควา
เตนฺชลึ ปณาเมตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ ชิณฺโณทานิ ภนฺเต
ภควา วุฑฺโฒ มหลฺลโก อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต อปฺโปสุกฺโกทานิ
ภนฺเต ภควา ทิฏธมฺมสุขวิหารมนุยุตฺโต วิหรตุ มม
ภิกฺขุสงฺฆ นิสฺสชฺชตุ อห ภิกฺขุสงฺฆ ปริหริสฺสามีติ ฯ อล เทวทตฺต
มา เต รุจฺจิ ภิกฺขุสงฺฆ ปริหริตุนฺติ ฯ ทุติยมฺป โข ฯเปฯ
ตติยมฺป โข เทวทตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ ชิณโฺ ณทานิ ภนฺเต
ภควา วุฑฺโฒ มหลฺลโก อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต อปฺโปสุกฺโกทานิ
ภนฺเต ภควา ทิฏธมฺมสุขวิหารมนุยุตฺโต วิหรตุ มม ภิกขฺ ุสงฺฆ
นิสฺสชฺชตุ อห ภิกฺขสุ งฺฆ ปริหริสสฺ ามีติ ฯ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานานป
#๑ ม. ยุ. ปริสาย ฯ
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โข อห เทวทตฺต ภิกฺขุสงฺฆ น นิสฺสชฺเชยฺย
กึ ปน ตุยหฺ  ฉวสฺส เขฬาสกสฺสาติ ๑ ฯ อถโข เทวทตฺโต
สราชิกายป ม ภควา ปริสาย เขฬาสกวาเทน ๒ อปสาเทติ
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเน ว อุกฺกสตีติ กุปโ ต อนตฺตมโน ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อยฺจ จรหิ ๓ เทวทตฺตสฺส
ภควติ ปโม อาฆาโต อโหสิ ฯ
[๓๖๒] อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว
สงฺโฆ เทวทตฺตสฺส ราชคเห ปกาสนียกมฺม กโรตุ ปุพฺเพ
เทวทตฺตสฺส อฺา ปกติ อโหสิ อิทานิ อฺา ปกติ ย
เทวทตฺโต กเรยฺย กาเยน วาจาย น เตน พุทโฺ ธ วา ธมฺโม
วา สงฺโฆ วา ทฏพฺโพ เทวทตฺโต ว เตน ทฏพฺโพติ ฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว กาตพฺพ ฯ พฺยตฺเตน ภิกขฺ ุนา ปฏิพเลน
สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกลฺล สงฺโฆ เทวทตฺตสฺส ราชคเห ปกาสนียกมฺม กเรยฺย
ปุพฺเพ เทวทตฺตสฺส อฺา ปกติ อโหสิ อิทานิ อฺา ปกติ
ย เทวทตฺโต กเรยฺย กาเยน วาจาย น เตน พุทฺโธ วา
ธมฺโม วา สงฺโฆ วา ทฏพฺโพ เทวทตฺโต ว เตน ทฏพฺโพติ ฯ
เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ สงฺโฆ เทวทตฺตสฺส
#๑ ยุ. เขฬาปกสฺสาติ ฯ ๒ ยุ. เขฬาปกวาเทน ฯ ๓ ยุ. ตรหิ ฯ
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ราชคเห ปกาสนียกมฺม กโรติ ปุพฺเพ เทวทตฺตสฺส อฺา
ปกติ อโหสิ อิทานิ อฺา ปกติ ย เทวทตฺโต กเรยฺย
กาเยน วาจาย น เตน พุทฺโธ วา ธมฺโม วา สงฺโฆ วา
ทฏพฺโพ เทวทตฺโต ว เตน ทฏพฺโพติ ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ เทวทตฺตสฺส ราชคเห ปกาสนียกมฺมสฺส กรณ ปุพฺเพ
เทวทตฺตสฺส อฺา ปกติ อโหสิ อิทานิ อฺา ปกติ ย
เทวทตฺโต กเรยฺย กาเยน วาจาย น เตน พุทโฺ ธ วา ธมฺโม
วา สงฺโฆ วา ทฏพฺโพ เทวทตฺโต ว เตน ทฏพฺโพติ
โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ กต สงฺเฆน
เทวทตฺตสฺส ราชคเห ปกาสนียกมฺม ปุพฺเพ เทวทตฺตสฺส อฺา
ปกติ อโหสิ อิทานิ อฺา ปกติ ย เทวทตฺโต กเรยฺย
กาเยน วาจาย น เตน พุทฺโธ วา ธมฺโม วา สงฺโฆ วา
ทฏพฺโพ เทวทตฺโต ว เตน ทฏพฺโพติ ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๓๖๓] อถโข ภควา อายสฺมนฺต สารีปุตฺต อามนฺเตสิ เตนหิ
ตฺว สารีปุตตฺ เทวทตฺต ราชคเห ปกาเสหีติ ฯ ปุพฺเพ มยา
ภนฺเต เทวทตฺตสฺส ราชคเห วณฺโณ ภาสิโต มหิทฺธิโก โคธิปุตฺโต
มหานุภาโว โคธิปุตฺโตติ กถาห ภนฺเต เทวทตฺต ราชคเห
ปกาเสมีติ ฯ นนุ ตยา สารีปุตฺต ภูโตเยว เทวทตฺตสฺส ราชคเห
วณฺโณ ภาสิโต มหิทฺธิโก โคธิปุตฺโต มหานุภาโว โคธิปุตฺโตติ ฯ
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เอว ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข ตฺว สารีปุตฺต ภูตฺเว เทวทตฺต
ราชคเห ปกาเสหีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา สาริปุตฺโต
ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ
[๓๖๔] อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ
สาริปุตฺต สมฺมนฺนตุ เทวทตฺต ราชคเห ปกาเสตุ ปุพฺเพ เทวทตฺตสฺส
อฺา ปกติ อโหสิ อิทานิ อฺา ปกติ ย เทวทตฺโต กเรยฺย
กาเยน วาจาย น เตน พุทฺโธ วา ธมฺโม วา สงฺโฆ วา ทฏพฺโพ
เทวทตฺโต ว เตน ทฏพฺโพติ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ ปม สารีปุตฺโต ยาจิตพฺโพ ฯ ยาจิตฺวา พฺยตฺเตน
ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อายสฺมนฺต สารีปตุ ฺต สมฺมนฺเนยฺย
เทวทตฺต ราชคเห ปกาเสตุ ปุพฺเพ เทวทตฺตสฺส อฺา ปกติ
อโหสิ อิทานิ อฺา ปกติ ย เทวทตฺโต กเรยฺย กาเยน
วาจาย น เตน พุทฺโธ วา ธมฺโม วา สงฺโฆ วา ทฏพฺโพ
เทวทตฺโต ว เตน ทฏพฺโพติ ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ สงฺโฆ อายสฺมนฺต สารีปุตฺต สมฺมนฺนติ เทวทตฺต
ราชคเห ปกาเสตุ ปุพเฺ พ เทวทตฺตสฺส อฺา ปกติ อโหสิ
อิทานิ อฺา ปกติ ย เทวทตฺโต กเรยฺย กาเยน วาจาย
น เตน พุทโฺ ธ วา ธมฺโม วา สงฺโฆ วา ทฏพฺโพ เทวทตฺโต
ว เตน ทฏพฺโพติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส
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สมฺมติ เทวทตฺต ราชคเห ปกาเสตุ ปุพฺเพ เทวทตฺตสฺส อฺา
ปกติ อโหสิ อิทานิ อฺา ปกติ ย เทวทตฺโต กเรยฺย
กาเยน วาจาย น เตน พุทฺโธ วา ธมฺโม วา สงฺโฆ วา
ทฏพฺโพ เทวทตฺโต ว เตน ทฏพฺโพติ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ สมฺมโต สงฺเฆน อายสฺมา สารีปุตฺโต
เทวทตฺต ราชคเห ปกาเสตุ ปุพฺเพ เทวทตฺตสฺส อฺา ปกติ
อโหสิ อิทานิ อฺา ปกติ ย เทวทตฺโต กเรยฺย กาเยน
วาจาย น เตน พุทฺโธ วา ธมฺโม วา สงฺโฆ วา ทฏพฺโพ
เทวทตฺโต ว เตน ทฏพฺโพติ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ
เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๓๖๕] สมฺมโต จายสฺมา สารีปุตฺโต สมฺพหุเลหิ ภิกขฺ ูหิ
สทฺธึ ราชคห ปวิสิตฺวา เทวทตฺต ราชคเห ปกาเสสิ ปุพฺเพ
เทวทตฺตสฺส อฺา ปกติ อโหสิ อิทานิ อฺา ปกติ ย
เทวทตฺโต กเรยฺย กาเยน วาจาย น เตน พุทโฺ ธ วา ธมฺโม
วา สงฺโฆ วา ทฏพฺโพ เทวทตฺโต ว เตน ทฏพฺโพติ ฯ
ตตฺถ เย เต มนุสฺสา อสฺสทฺธา อปฺปสนฺนา ทุพฺพุทฺธิโน เต
เอวมาหสุ อุสฺสุยฺยกา อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา เทวทตฺตสฺส
ลาภสกฺการ อุสฺสุยฺยนฺตีติ ฯ เย ปน เต มนุสฺสา สทฺธา ปสนฺนา
ปณฺฑิตา สุพุทฺธิมนฺโต เต เอวมาหสุ น โข อิท โอรก
ภวิสฺสติ ยถา ภควา เทวทตฺต ราชคเห ปกาสาเปตีติ ฯ
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[๓๖๖] อถโข เทวทตฺโต เยน อชาตสตฺตุ กุมาโร
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อชาตสตฺตุ กุมาร เอตทโวจ ปุพฺเพ
โข กุมาร มนุสฺสา ทีฆายุกา เอตรหิ อปฺปายุกา าน โข
ปเนต วิชชฺ ติ ย ตฺว กุมาโร ว สมาโน กาล กเรยฺยาสิ เตนหิ
ตฺว กุมาร ปตร หนฺตฺวา ราชา โหหิ อห ภควนฺต หนฺตฺวา พุทฺโธ
ภวิสฺสามีติ ฯ อถโข อชาตสตฺตุ กุมาโร อยฺโย โข เทวทตฺโต
มหิทฺธิโก มหานุภาโว ชาเนยฺยาป ๑ อยฺโย เทวทตฺโตติ อูรุยา
โปตฺถนิก พนฺธิตฺวา ทิวา ทิวสฺส ภีโต อุพฺพิคฺโค อุสสฺ งฺกี
อุตฺรโสฺต สหสา อนฺเตปุร ปาวิสิ ฯ อทฺทสสุ โข อนฺเตปุรปาลกา ๒
มหามตฺตา อชาตสตฺตุ กุมาร ทิวา ทิวสฺส ภีต อุพฺพิคฺค อุสฺสงฺกึ
อุตฺรสฺต สหสา อนฺเตปุร ปวิสนฺต ทิสฺวาน อคฺคเหสุ ฯ เต
วิจินนฺตา อูรุยา โปตฺถนิก พทฺธ ทิสฺวา อชาตสตฺตุ กุมาร
เอตทโวจุ กึ ตฺว กุมาร กตฺตุกาโมสีติ ฯ ปตร ๓ หนฺตุกาโมมฺหีติ ฯ
เกนาสิ อุสสฺ าหิโตติ ฯ อยฺเยน เทวทตฺเตนาติ ฯ เอกจฺเจ
มหามตฺตา เอว มตึ อกสุ กุมาโร จ หนฺตพฺโพ เทวทตฺโต
จ สพฺเพ จ ภิกฺขู หนฺตพฺพาติ ฯ เอกจฺเจ มหามตฺตา เอว
มตึ อกสุ น ภิกฺขู หนฺตพฺพา น ภิกฺขู กิฺจิ อปรชฺฌนฺติ
กุมาโร จ หนฺตพฺโพ เทวทตฺโต จาติ ฯ เอกจฺเจ มหามตฺตา
เอว มตึ อกสุ น กุมาโร หนฺตพฺโพ น เทวทตฺโต น
#๑ ม. ชาเนยฺยาสิ ฯ ๒ ม. ยุ. อทฺทสาสุ โข อนฺเตปุเร อุปจารกา ฯ ๓ ม. ยุ. หิ ฯ
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ภิกฺขู หนฺตพฺพา รฺโ อาโรเจตพฺพ ยถา ราชา วกฺขติ
ตถา กริสฺสามาติ ฯ
[๓๖๗] อถโข เต มหามตฺตา อชาตสตฺตุ กุมาร อาทาย เยน
ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
รฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส พิมฺพิสารสฺส เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
กถ ภเณ มหามตฺเตหิ มติ กตาติ ฯ เอกจฺเจ เทว มหามตฺตา
เอว มตึ อกสุ กุมาโร จ หนฺตพฺโพ เทวทตฺโต จ สพฺเพ
จ ภิกฺขู หนฺตพฺพาติ เอกจฺเจ มหามตฺตา เอว มตึ อกสุ น
ภิกฺขู หนฺตพฺพา น ภิกฺขู กิฺจิ อปรชฺฌนฺติ กุมาโร จ
หนฺตพฺโพ เทวทตฺโต จาติ เอกจฺเจ มหามตฺตา เอว มตึ อกสุ
น กุมาโร หนฺตพฺโพ น เทวทตฺโต น ภิกฺขู หนฺตพฺพา
รฺโ อาโรเจตพฺพ ยถา ราชา วกฺขติ ตถา กริสฺสามาติ ฯ
กึ ภเณ กริสฺสติ พุทฺโธ วา ธมฺโม วา สงฺโฆ วา นนุ
ภควตา ปฏิกจฺเจว เทวทตฺโต ราชคเห ปกาสาปโต ปุพฺเพ
เทวทตฺตสฺส อฺา ปกติ อโหสิ อิทานิ อฺา ปกติ ย
เทวทตฺโต กเรยฺย กาเยน วาจาย น เตน พุทโฺ ธ วา ธมฺโม
วา สงฺโฆ วา ทฏพฺโพ เทวทตฺโต ว เตน ทฏพฺโพติ ฯ
ตตฺถ เย เต มหามตฺตา เอว มตึ อกสุ กุมาโร จ หนฺตพฺโพ
เทวทตฺโต จ สพฺเพ จ ภิกฺขู หนฺตพฺพาติ เต อฏาเน ๑ อกาสิ ฯ
#๑ ยุ. อภพฺเพ ฯ
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เย เต มหามตฺตา เอว มตึ อกสุ น ภิกฺขู หนฺตพฺพา น
ภิกฺขู กิฺจิ อปรชฺฌนฺติ กุมาโร จ หนฺตพฺโพ เทวทตฺโต
จาติ เต นีเจ าเน เปสิ ฯ เย เต มหามตฺตา เอว มตึ
อกสุ น กุมาโร หนฺตพฺโพ น เทวทตฺโต น ภิกฺขู หนฺตพฺพา
รฺโ อาโรเจตพฺพ ยถา ราชา วกฺขติ ตถา กริสฺสามาติ
เต อุจฺเจ าเน เปสิ ฯ อถโข ราชา มาคโธ เสนิโย
พิมฺพิสาโร อชาตสตฺตุ กุมาร เอตทโวจ กิสฺส ม ตฺว กุมาร
หนฺตุกาโมสีติ ฯ รชฺเชนมฺหิ เทว อตฺถิโกติ ฯ สเจ โข ตฺว
กุมาร รชฺเชน อตฺถิโก เอต เต รชฺชนฺติ อชาตสตฺตุสฺส กุมารสฺส
รชฺช นิยฺยาเทสิ ฯ
[๓๖๘] อถโข เทวทตฺโต เยน อชาตสตฺตุ กุมาโร
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อชาตสตฺตุ กุมาร เอตทโวจ ปุริเส
มหาราช อาณาเปหิ เย สมณ โคตม ชีวิตา โวโรเปสฺสนฺตีติ ฯ
อถโข อชาตสตฺตุ กุมาโร มนุสฺเส อาณาเปสิ ยถา ภเณ
อยฺโย เทวทตฺโต อาห ตถา กโรถาติ ๑ ฯ อถโข เทวทตฺโต
เอก ปุริส อาณาเปสิ คจฺฉาวุโส อมุกสฺมึ โอกาเส สมโณ
โคตโม วิหรติ ต ชีวิตา โวโรเปตฺวา อิมินา มคฺเคน อาคจฺฉาติ
ตสฺมึ มคฺเค เทฺว ปุริเส เปสิ โย อิมินา มคฺเคน เอโก
ปุริโส อาคจฺฉติ ต ชีวิตา โวโรเปตฺวา อิมินา มคฺเคน
อาคจฺฉถาติ ตสฺมึ มคฺเค จตฺตาโร ปุริเส เปสิ เย อิมินา
#๑ ม. กเรยฺยาถาติ ฯ
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มคฺเคน เทฺว ปุริสา อาคจฺฉนฺติ เต ชีวิตา โวโรเปตฺวา อิมินา
มคฺเคน อาคจฺฉถาติ ตสฺมึ มคฺเค อฏ ปุริเส เปสิ เย
อิมินา มคฺเคน จตฺตาโร ปุริสา อาคจฺฉนฺติ เต ชีวิตา
โวโรเปตฺวา อิมินา มคฺเคน อาคจฺฉถาติ ตสฺมึ มคฺเค โสฬส
ปุริเส เปสิ เย อิมินา มคฺเคน อฏ ปุริสา อาคจฺฉนฺติ
เต ชีวิตา โวโรเปตฺวา อาคจฺฉถาติ ฯ
[๓๖๙] อถโข โส เอโก ปุริโส อสิจมฺม คเหตฺวา ธนุกลาป
สนฺนยฺหิตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต
อวิทูเร ภีโต อุพฺพิคฺโค อุสฺสงฺกี อุตฺรโสฺต ปตฺถทฺเธน กาเยน
อฏาสิ ฯ อทฺทสา โข ภควา ต ปุริส ภีต อุพฺพิคฺค อุสฺสงฺกึ
อุตฺรสฺต ปตฺถทฺเธน กาเยน ิต ทิสฺวาน ต ปุริส เอตทโวจ
เอหาวุโส มา ภายีติ ฯ อถโข โส ปุริโส อสิจมฺม เอกมนฺต
กริตฺวา ธนุกลาป นิกฺขปิ ตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควโต ปาเทสุ สิรสา นิปติตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ
อจฺจโย ม ภนฺเต อจฺจคมา ยถาพาล ยถามูฬฺห ยถาอกุสล ยฺวาห
ทุฏจิตฺโต วธกจิตฺโต อิธุปสงฺกนฺโต ตสฺส เม ภนฺเต ภควา
อจฺจย อจฺจยโต ปฏิคฺคณฺหาตุ อายตึ สวรายาติ ฯ อิงฺฆ ๑ ตฺว
อาวุโส อจฺจโย อจฺจคมา ยถาพาล ยถามูฬฺห ยถาอกุสล ย
ตฺว ทุฏจิตฺโต วธกจิตฺโต อิธุปสงฺกนฺโต ยโต จ โข ตฺว
#๑ ม. ยุ. ตคฺฆ ฯ
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อาวุโส อจฺจย อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺม ปฏิกโรสิ ตนฺเต มย
ปฏิคฺคณฺหาม วุฑฺฒิ เหสา อาวุโส อริยสฺส วินเย โย
อจฺจย อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺม ปฏิกโรติ อายตึ สวร
อาปชฺชตีติ ฯ อถโข ภควา ตสฺส ปุริสสฺส อนุปุพฺพิกถ กเถสิ
เสยฺยถีท ทานกถ สีลกถ สคฺคกถ กามาน อาทีนว โอการ
สงฺกิเลส เนกฺขมฺเม อานิสส ปกาเสสิ ฯ ยทา ต ภควา
อฺาสิ กลฺลจิตฺต มุทจุ ิตฺต วินีวรณจิตฺต อุทคฺคจิตฺต ปสนฺนจิตฺต
อถ ยา พุทธฺ าน สามุกกฺ สิกา ธมฺมเทสนา ต ปกาเสสิ ทุกขฺ 
สมุทย นิโรธ มคฺค ฯ เสยฺยถาป นาม สุทฺธ วตฺถ อปคตกาฬก
สมฺมเทว รชน ปฏิคฺคเณฺหยฺย เอวเมว ตสฺส ปุริสสฺส ตสฺมึเยว
อาสเน วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺก
ิ ฺจิ สมุทยธมฺม
สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ อถโข โส ปุรโิ ส ทิฏธมฺโม ปตฺตธมฺโม
วิทิตธมฺโม ปริโยคาฬฺหธมฺโม ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถกโถ
เวสารชฺชปฺปตฺโต อปรปฺปจฺจโย สตฺถุสาสเน ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต นิกฺกชุ ชฺ ิต
วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค
อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม
ปกาสิโต เอสาห ภนฺเต ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ
ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต
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สรณ คตนฺติ ฯ อถโข ภควา ต ปุริส เอตทโวจ มา โข
ตฺว อาวุโส อิมินา มคฺเคน คจฺฉ อิมินา มคฺเคน คจฺฉาหีติ
อฺเน มคฺเคน อุยฺโยเชสิ ฯ
[๓๗๐] อถโข เต เทฺว ปุริสา กึ นุ โข โส เอโก
ปุริโส จิเรน อาคจฺฉตีติ ปฏิปถ คจฺฉนฺตา อทฺทสสุ ภควนฺต
อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสินฺน ทิสฺวาน เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เตส
ภควา อนุปุพฺพิกถ กเถสิ ฯเปฯ อปรปฺปจฺจยา สตฺถุสาสเน
ภควนฺต เอตทโวจุ อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต ฯเปฯ
อุปาสเก โน ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปเต สรณ คเตติ ฯ
อถโข ภควา เต ปุริเส เอตทโวจ มา โข ตุเมฺห อาวุโส
อิมินา มคฺเคน คจฺฉถ อิมินา มคฺเคน คจฺฉถาติ อฺเน
มคฺเคน อุยฺโยเชสิ ฯ
[๓๗๑] อถโข เต จตฺตาโร ปุริสา ฯเปฯ อถโข เต อฏ
ปุริสา ฯเปฯ อถโข เต โสฬส ปุริสา กึ นุ โข เต อฏ
ปุริสา จิเรน อาคจฺฉนฺตีติ ปฏิปถ คจฺฉนฺตา อทฺทสสุ ภควนฺต
อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสินฺน ทิสฺวาน เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เตส
ภควา อนุปุพฺพิกถ กเถสิ เสยฺยถีท ทานกถ สีลกถ ฯเปฯ
อปรปฺปจฺจยา สตฺถุสาสเน ภควนฺต เอตทโวจุ อภิกฺกนฺต ภนฺเต
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อภิกฺกนฺต ภนฺเต ฯเปฯ อุปาสเก โน ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค
ปาณุเปเต สรณ คเตติ ๑ ฯ อถโข โส เอโก ปุริโส เยน
เทวทตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เทวทตฺต เอตทโวจ
นาห ภนฺเต สกฺโกมิ ต ภควนฺต ชีวิตา โวโรเปตุ มหิทฺธิโก
โส ภควา มหานุภาโวติ ฯ อล อาวุโส มา ตฺว สมณ โคตม
ชีวิตา โวโรเปสิ อหเมว สมณ โคตม ชีวิตา โวโรเปสฺสามีติ ฯ
[๓๗๒] เตน โข ปน สมเยน ภควา คิชฺฌกูฏสฺส ปพฺพตสฺส
ฉายาย ๒ จงฺกมติ ฯ อถโข เทวทตฺโต คิชฌ
ฺ กูฏ ปพฺพต
อภิรูยฺหิตฺวา ๓ มหตึ สิล ปวิชฌ
ฺ ิ อิมาย สมณ โคตม ชีวิตา
โวโรเปสฺสามีติ ฯ เทฺว ปพฺพตกูฏา สมาคนฺตฺวา ต สิล สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ
ตโต ปปฏิกา อุปฺปติตฺวา ภควโต ปาเท รุหิร อุปฺปาเทสิ ฯ
อถโข ภควา อุทฺธ อุลโฺ ลเกตฺวา เทวทตฺต เอตทโวจ พหุ ตยา
โมฆปุริส อปฺุ ปสุต ย ตฺว ทุฏจิตฺโต วธกจิตฺโต
ตถาคตสฺส รุหิร อุปฺปาเทสีติ ฯ อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อิท ภิกฺขเว เทวทตฺเตน ปม อนนฺตริกกมฺม อุปจิต ย ทุฏจิตฺเตน
วธกจิตฺเตน ตถาคตสฺส รุหิร อุปฺปาทิตนฺติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู
เทวทตฺเตน กิร ภควโต วโธ ปยุตโฺ ตติ ฯ เต จ ๔ ภิกฺขู
ภควโต วิหารสฺส ปริโต ปริโต จงฺกมนฺติ อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา
#๑ ม. ปาณุเปต สรณ คเตติ ฯ ๒ ม. ฉายาย ฯ ยุ. ปจฺฉายาย ฯ
#๓ ม. อารูหิตฺวา ฯ ยุ. อภิรูหิตฺวา ฯ ๔ ยุ. เตธ ฯ
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สชฺฌาย กโรนฺตา ภควโต รกฺขาวรณคุตฺติยา ฯ อสฺโสสิ โข
ภควา อุจฺจาสทฺท มหาสทฺท สชฺฌายสทฺท สุตฺวาน อายสฺมนฺต
อานนฺท อามนฺเตสิ กินนฺ ุ โข โส อานนฺท อุจฺจาสทฺโท มหาสทฺโท
สชฺฌายสทฺโทติ ฯ อสฺโสสุ โข ภนฺเต ภิกฺขู เทวทตฺเตน กิร
ภควโต วโธ ปยุตฺโตติ เต จ ภนฺเต ภิกฺขู ภควโต วิหารสฺส
ปริโต ปริโต จงฺกมนฺติ อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา สชฺฌาย กโรนฺตา
ภควโต รกฺขาวรณคุตฺติยา โส เอโส ภควา อุจฺจาสทฺโท
มหาสทฺโท สชฺฌายสทฺโทติ ฯ เตนหานนฺท มม วจเนน เต ภิกฺขู
อามนฺเตหิ สตฺถา อายสฺมนฺเต อามนฺเตตีติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา เยน เต ภิกฺขู
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เต ภิกฺขู เอตทโวจ สตฺถา
อายสฺมนฺเต อามนฺเตตีติ ฯ เอวมาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต
อานนฺทสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺเน
โข เต ภิกขฺ ู ภควา เอตทโวจ อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส
โย ปรุปกฺกเมน ตถาคต ชีวิตา โวโรเปยฺย น ปรุปกฺกเมน
ภิกฺขเว ตถาคตา ปรินิพพฺ ายนฺติ ๑ ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว สตฺถาโร
สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ สตฺถา อปริสุทธฺ สีโล สมาโน ปริสุทฺธสีโลมฺหีติ ปฏิชานาติ
#๑ ม. ยุ. รา. อนุปกฺกเมน ภิกฺขเว ตถาคตา ปรินิพฺพายนฺติ ฯ
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ปริสุทฺธ เม สีล ปริโยทาต อสงฺกิลิฏนฺติ จ ฯ
ตเมน สาวกา เอว ชานนฺติ อย โข ภว สตฺถา อปริสุทฺธสีโล
สมาโน ปริสุทฺธสีโลมฺหตี ิ ปฏิชานาติ ปริสุทฺธ เม สีล ปริโยทาต
อสงฺกิลิฏนฺติ จ มยฺเจว โข ปน คิหีน อาโรเจยฺยาม
นาสฺสสฺส มนาป ย โข ปนสฺส อมนาป กถนฺต มยนฺเตน
สมุทาจเรยฺยาม สมฺมนฺนติ โข ปน จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน ย ตุโม กริสฺสติ ตุโม ว เตน
ปฺายิสฺสตีติ ฯ เอวรูป โข ภิกฺขเว สตฺถาร สาวกา สีลโต5
รกฺขนฺติ ฯ เอวรูโป จ ปน สตฺถา สาวเกหิ สีลโต รกฺข
ปจฺจาสึสติ ฯ
[๓๗๓] ปุน จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ สตฺถา อปริสุทฺธาชีโว
สมาโน ปริสุทฺธาชีโวมฺหีติ ปฏิชานาติ ฯเปฯ เอวรูป โข
ภิกฺขเว สตฺถาร สาวกา อาชีวโต รกฺขนฺติ ฯ เอวรูโป จ ปน
สตฺถา สาวเกหิ อาชีวโต รกฺข ปจฺจาสึสติ ฯ
[๓๗๔] ปุน จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ สตฺถา อปริสุทฺธธมฺมเทสโน
สมาโน ปริสุทฺธธมฺมเทสโนมฺหีติ ปฏิชานาติ ฯเปฯ
เอวรูป โข ภิกฺขเว สตฺถาร สาวกา ธมฺมเทสนโต รกฺขนฺติ ฯ
เอวรูโป จ ปน สตฺถา สาวเกหิ ธมฺมเทสนโต รกฺข ปจฺจาสึสติ ฯ
[๓๗๕] ปุน จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ สตฺถา อปริสุทฺธเวยฺยากรโณ
สมาโน ปริสทุ ฺธเวยฺยากรโณมฺหีติ ปฏิชานาติ
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ฯเปฯ เอวรูป โข ภิกฺขเว สตฺถาร สาวกา เวยฺยากรณโต
รกฺขนฺติ ฯ เอวรูโป จ ปน สตฺถา สาวเกหิ เวยฺยากรณโต รกฺข
ปจฺจาสึสติ ฯ
[๓๗๖] ปุน จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ สตฺถา อปริสุทฺธาณทสฺสโน
สมาโน ปริสุทฺธาณทสฺสโนมฺหีติ ปฏิชานาติ ปริสุทฺธ
เม าณทสฺสน ปริโยทาต อสงฺกิลิฏนฺติ จ ฯ ตเมน
สาวกา เอว ชานนฺติ อย โข ภว สตฺถา อปริสุทฺธาณทสฺสโน
ปริสุทฺธาณทสฺสโนมฺหีติ ปฏิชานาติ ปริสุทฺธ เม
าณทสฺสน ปริโยทาต อสงฺกิลิฏนฺติ จ มยฺเจว โข ปน
คิหีน อาโรเจยฺยาม นาสฺสสฺส มนาป ย โข ปนสฺส อมนาป
กถนฺต มยนฺเตน สมุทาจเรยฺยาม สมฺมนฺนติ โข ปน
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน ย ตุโม กริสฺสติ
ตุโม ว เตน ปฺายิสฺสตีติ ฯ เอวรูป โข ภิกฺขเว สตฺถาร
สาวกา าณทสฺสนโต รกฺขนฺติ ฯ เอวรูโป จ ปน สตฺถา
สาวเกหิ าณทสฺสนโต รกฺข ปจฺจาสึสติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว
ปฺจ สตฺถาโร สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ อห โข ปน
ภิกฺขเว ปริสุทฺธสีโล สมาโน ปริสุทฺธสีโลมฺหีติ ปฏิชานามิ
ปริสุทฺธ เม สีล ปริโยทาต อสงฺกิลิฏนฺติ จ ฯ น จ ม
สาวกา สีลโต รกฺขนฺติ ฯ น จาห สาวเกหิ สีลโต รกฺข
ปจฺจาสึสามิ ฯ อห โข ปน ภิกฺขเว ปริสุทฺธาชีโว สมาโน
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ฯเปฯ ปริสทุ ฺธธมฺมเทสโน สมาโน ฯเปฯ ปริสุทฺธเวยฺยากรโณ
ฯเปฯ ปริสุทฺธาณทสฺสโน สมาโน ปริสุทฺธาณทสฺสโนมฺหีติ
ปฏิชานามิ ปริสุทฺธ เม าณทสฺสน ปริโยทาต อสงฺกิลฏิ  นฺติ
จ ฯ น จ ม สาวกา าณทสฺสนโต รกฺขนฺติ ฯ น จาห
สาวเกหิ าณทสฺสนโต รกฺข ปจฺจาสึสามิ ฯ อฏานเมต
ภิกฺขเว อนวกาโส โย ปรุปกฺกเมน ตถาคต ชีวิตา โวโรเปยฺย
น ปรุปกฺกเมน ภิกฺขเว ตถาคตา ปรินิพฺพายนฺติ ฯ คจฺฉถ
ตุเมฺห ภิกฺขเว ยถาวิหาร อรกฺขิยา ภิกฺขเว ตถาคตาติ ฯ
[๓๗๗] เตน โข ปน สมเยน ราชคเห นาฬาคิริ นาม หตฺถี
จณฺโฑ โหติ มนุสฺสฆาตโก ฯ อถโข เทวทตฺโต ราชคห
ปวิสิตฺวา หตฺถิสาล คนฺตฺวา หตฺถภิ ณฺเฑ เอตทโวจ มย โข
ภเณ ราชาตกา นาม ปฏิพลา นีจฏานิย อุจฺจฏาเน เปตุ
ภตฺตป เวตนป วฑฺฒาเปตุ เตนหิ ภเณ ยทา สมโณ โคตโม
อิม รจฺฉ ปฏิปนฺโน โหติ ตทา อิม นาฬาคิรึ หตฺถึ มฺุจิตฺวา
อิม รจฺฉ ปฏิปาเทถาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต หตฺถิภณฺฑา
เทวทตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย สมฺพหุเลหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ ราชคห ๑ ปาวิสิ ฯ
อถโข ภควา ต รจฺฉ ปฏิปชฺชิ ฯ อทฺทสสุ โข เต หตฺถิภณฺฑา
ภควนฺต ต รจฺฉ ปฏิปนฺน ทิสฺวาน นาฬาคิรึ หตฺถึ ๒ มฺุจิตฺวา
ต รจฺฉ ปฏิปาเทสุ ฯ อทฺทสา โข นาฬาคิริ หตฺถี ภควนฺต
#๑ ม. ยุ. ปณฑ
ฺ าย ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน โสณฺฑ อุสฺสาเปตฺวา ปหฏกณฺณวาโล
เยน ภควา เตน อภิธาวิ ฯ อทฺทสสุ โข เต ภิกฺขู
นาฬาคิรึ หตฺถึ ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน ภควนฺต เอตทโวจุ
อย ภนฺเต นาฬาคิริ หตฺถี จณฺโฑ ผรุโส ๑ มนุสฺสฆาตโก
อิม รจฺฉ ปฏิปนฺโน ปฏิกฺกมตุ ภนฺเต ภควา ปฏิกฺกมตุ
สุคโตติ ฯ อาคจฺฉถ ภิกฺขเว มา ภายิตฺถ อฏานเมต
ภิกฺขเว อนวกาโส โย ปรุปกฺกเมน ตถาคต ชีวิตา โวโรเปยฺย
น ปรุปกฺกเมน ภิกฺขเว ตถาคตา ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ ทุติยมฺป
โข เต ภิกขฺ ู ฯเปฯ ตติยมฺป โข เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ
อย ภนฺเต นาฬาคิริ หตฺถี จณฺโฑ ผรุโส มนุสฺสฆาตโก อิม
รจฺฉ ปฏิปนฺโน ปฏิกฺกมตุ ภนฺเต ภควา ปฏิกฺกมตุ สุคโตติ ฯ
อาคจฺฉถ ภิกฺขเว มา ภายิตฺถ อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส
โย ปรุปกฺกเมน ตถาคต ชีวิตา โวโรเปยฺย น ปรุปกฺกเมน
ภิกฺขเว ตถาคตา ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ
[๓๗๘] เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา ปาสาเทสุป หมฺมิเยสุป
ฉทเนสุป อารูฬฺหา อจฺฉนฺติ ฯ ตตฺถ เย เต มนุสฺสา อสฺสทฺธา
อปฺปสนฺนา ทุพฺพุทฺธิโน เต เอวมาหสุ อภิรโู ป วต โภ
โคตโม ๒ มหาสมโณ นาเคน วิเหิยิสฺสตีติ ฯ เย ปน เต
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ น ปฺายติ ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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มนุสฺสา สทฺธา ปสนฺนา ปณฺฑิตา พุทฺธิมนฺโต เต เอวมาหสุ
นจิรสฺส ๑ วต โภ นาโค นาเคน สงฺคาเมสฺสตีติ ฯ อถโข ภควา
นาฬาคิรึ หตฺถึ เมตฺเตน จิตฺเตน ผริ ฯ อถโข นาฬาคิริ หตฺถี
ภควโต เมตฺเตน จิตฺเตน ผุฏโ โสณฺฑ โอโรเปตฺวา เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต ปุรโต อฏาสิ ฯ
อถโข ภควา ทกฺขิเณน หตฺเถน นาฬาคิริสฺส หตฺถิสฺส กุมฺภณ
ปรามสนฺโต นาฬาคิรึ หตฺถึ คาถาหิ อชฺฌภาสิ
[๓๗๙] มา กฺุชร นาคมาสโท ๒
ทุกฺข หิ กฺุชร นาคมาสโท ฯ
น หิ นาคหตสฺส กฺุชร
สุคติ โหติ อิโต ปร ยโต ฯ
มา จ มโท มา จ ปมาโท
น หิ ปมตฺตา สุคตึ วชนฺติ เต ฯ
ตฺวฺเว ตถา กริสฺสสิ
เยน ตฺว สุคตึ คมิสฺสสีติ ฯ
[๓๘๐] อถโข นาฬาคิริ หตฺถี โสณฺฑาย ภควโต ปาทปสูนิ
คเหตฺวา อุปริมุทฺธนิ อากิริตฺวา ปฏิกุฏโิ ต ปฏิสกฺกิ ยาว ภควนฺต
อทกฺขิ ฯ อถโข นาฬาคิริ หตฺถี หตฺถิสาล คนฺตฺวา สกฏาเน
อฏาสิ ฯ ตถาทนฺโต จ ปน นาฬาคิริ หตฺถึ อโหสิ ฯ
#๑ ยุ. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. นาคม อาสโท ฯ
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[๓๘๑] เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา อิม คาถ คายนฺติ
ทณฺเฑเนเก ทมยนฺติ องฺกุเสหิ กสาหิ จ ฯ
อทณฺเฑน อสตฺเถน นาโค ทนฺโต มเหสินาติ ฯ
มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ยาว ปาโป อย
เทวทตฺโต อลกฺขิโก ยตฺร หิ นาม สมณสฺส โคตมสฺส
เอวมหิทฺธิกสฺส เอวมหานุภาวสฺส วธาย ปรกฺกมิสฺสตีติ ฯ เทวทตฺตสฺส
ลาภสกฺกาโร ปริหายิ ฯ ภควโต จ ลาภสกฺกาโร อภิวฑฺฒิ ฯ
[๓๘๒] เตน โข ปน สมเยน เทวทตฺโต ปริหีนลาภสกฺกาโร
สปริโส กุเลสุ วิฺาเปตฺวา วิฺาเปตฺวา ภฺุชติ ฯ มนุสฺสา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา
กุเลสุ วิฺาเปตฺวา วิฺาเปตฺวา ภฺุชิสฺสนฺติ กสฺส สมฺปนฺน
น มนาป กสฺส สาทท น รุจฺจตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส
มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกฺขู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม เทวทตฺโต สปริโส กุเลสุ วิฺาเปตฺวา วิฺาเปตฺวา
ภฺุชิสฺสตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ตฺว เทวทตฺต สปริโส กุเลสุ วิฺาเปตฺวา วิฺาเปตฺวา
ภฺุชสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูน กุเลสุ ติกโภชน
ปฺาเปสฺสามิ ตโย อตฺถวเส ปฏิจฺจ ทุมฺมงฺกูน ปุคฺคลาน
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นิคฺคหาย เปสลาน ภิกขฺ ูน ผาสุวิหาราย มา ภิกฺขู ๑ ปาปจฺฉา
ปกฺข นิสฺสาย สงฺฆ ภินฺเทยฺยุนฺติ กุลานุทยตาย ๒ จ คณโภชเน
ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพติ ฯ
[๓๘๓] อถโข เทวทตฺโต เยน โกกาลิโก กฏโมรกติสฺสโก ๓
ขณฺฑเทวิยาปุตฺโต สมุทฺททตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
โกกาลิก กฏโมรกติสฺสก ๓ ขณฺฑเทวิยาปุตฺต สมุทฺททตฺต เอตทโวจ
เอถ มย อาวุโส สมณสฺส โคตมสฺส สงฺฆเภท กริสฺสาม
จกฺกเภทนฺติ ฯ เอว วุตเฺ ต โกกาลิโก เทวทตฺต เอตทโวจ
สมโณ โข อาวุโส โคตโม มหิทฺธโิ ก มหานุภาโว กถ มย
สมณสฺส โคตมสฺส สงฺฆเภท กริสฺสาม จกฺกเภทนฺติ ฯ เอถ
มย อาวุโส สมณ โคตม อุปสงฺกมิตฺวา ปฺจ วตฺถูนิ ยาจิสฺสาม
ภควา ภนฺเต อเนกปริยาเยน อปฺปจฺฉสฺส สนฺตุฏสฺส
สลฺเลขสฺส ธูตสฺส ปาสาทิกสฺส อปจยสฺส วิริยารมฺภสฺส วณฺณวาที
อิมานิ ภนฺเต ปฺจ วตฺถูนิ อเนกปริยาเยน อปฺปจฺฉตาย สนฺตุฏตาย ๔
สลฺเลขาย ธูตาย ๕ ปาสาทิกตาย อปจยาย วิริยารมฺภาย
สวตฺตนฺติ สาธุ ภนฺเต ภิกฺขู ยาวชีว อารฺกา ๖ อสฺสุ โย
คามนฺต โอสเรยฺย วชฺช น ผุเสยฺย ยาวชีว ปณฺฑปาติกา
อสฺสุ โย นิมนฺตน สาทิเยยฺย วชฺช น ผุเสยฺย ยาวชีว
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ ๒ ม. ยุ. กุลานุทฺทยาย ฯ ๓ ม. กฏโมทกติสฺสโก ฯ
#๔ ม. ยุ. สนฺตุฏิยา ฯ ๕ ม. ยุ. ธุตตาย ฯ ๖ ม. อารฺิกา ฯ
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ปสุกูลิกา อสฺสุ โย คหปติจีวร สาทิเยยฺย วชฺช น ผุเสยฺย
ยาวชีว รุกขฺ มูลิกา อสฺสุ โย ฉนฺน อุปคจฺเฉยฺย วชฺช น
ผุเสยฺย ยาวชีว มจฺฉมส น ขาเทยฺยุ โย มจฺฉมส ขาเทยฺย
วชฺช น ผุเสยฺยาติ อิมานิ ปฺจ วตฺถูนิ ๑ สมโณ โคตโม
นานุชานิสฺสติ เต จ ๒ มย อิเมหิ ปฺจหิ วตฺถูหิ ชน
สฺาเปสฺสามาติ ฯ สกฺกา โข อาวุโส อิเมหิ ปฺจหิ วตฺถูหิ
สมณสฺส โคตมสฺส สงฺฆเภโท กาตุ จกฺกเภโท ลูขปฺปสนฺนา หิ
อาวุโส มนุสฺสาติ ฯ
[๓๘๔] อถโข เทวทตฺโต สปริโส เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข เทวทตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ ภควา ภนฺเต
อเนกปริยาเยน อปฺปจฺฉสฺส สนฺตุฏสฺส สลฺเลขสฺส ธูตสฺส ปาสาทิกสฺส
อปจยสฺส วิริยารมฺภสฺส วณฺณวาที อิมานิ ภนฺเต ปฺจ
วตฺถูนิ อเนกปริยาเยน อปฺปจฺฉตาย สนฺตุฏตาย สลฺเลขาย ธูตาย
ปาสาทิกตาย อปจยาย วิริยารมฺภาย สวตฺตนฺติ สาธุ ภนฺเต
ภิกฺขู ยาวชีว อารฺกา อสฺสุ โย คามนฺต โอสเรยฺย
วชฺช น ผุเสยฺย ยาวชีว ปณฺฑปาติกา อสฺสุ โย นิมนฺตน
สาทิเยยฺย วชฺช น ผุเสยฺย ยาวชีว ปสุกูลิกา อสฺสุ โย
#๑ ยุ. อิท ปาทฺวย น ทิสสฺ ติ ฯ ๒ ม. ยุ. จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
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คหปติจีวร สาทิเยยฺย วชฺช น ผุเสยฺย ยาวชีว รุกฺขมูลิกา
อสฺสุ โย ฉนฺน อุปคจฺเฉยฺย วชฺช น ผุเสยฺย ยาวชีว
มจฺฉมส น ขาเทยฺยุ โย มจฺฉมส ขาเทยฺย วชฺช น
ผุเสยฺยาติ ฯ อล เทวทตฺต โย อิจฺฉติ อารฺโก โหตุ โย
อิจฺฉติ คามนฺเต วิหรตุ โย อิจฺฉติ ปณฺฑปาติโก โหตุ
โย อิจฺฉติ นิมนฺตน สาทิยตุ โย อิจฺฉติ ปสุกูลิโก โหตุ
โย อิจฺฉติ คหปติจีวร สาทิยตุ อฏ มาเส โข มยา เทวทตฺต
รุกฺขมูลเสนาสน อนฺุาต ติโกฏิปริสุทฺธ มจฺฉมส อทิฏ
อสฺสุต อปริสงฺกิตนฺติ ฯ อถโข เทวทตฺโต น ภควา อิมานิ
ปฺจ วตฺถนู ิ อนุชานาตีติ หฏโ อุทคฺโค สปริโส อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๓๘๕] อถโข เทวทตฺโต สปริโส ราชคห ปวิสิตฺวา ปฺจหิ
วตฺถูหิ ชน สฺาเปสิ มย อาวุโส สมณ โคตม อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺจ วตฺถนู ิ ยาจิมฺหา ภควา ภนฺเต อเนกปริยาเยน
อปฺปจฺฉสฺส ฯเปฯ วิรยิ ารมฺภสฺส วณฺณวาที อิมานิ ภนฺเต
ปฺจ วตฺถนู ิ อเนกปริยาเยน อปฺปจ ฺฉตาย ฯเปฯ วิริยารมฺภาย
สวตฺตนฺติ สาธุ ภนฺเต ภิกฺขู ยาวชีว อารฺกา อสฺสุ โย คามนฺต
โอสเรยฺย วชฺช น ผุเสยฺย ฯเปฯ ยาวชีว มจฺฉมส น ขาเทยฺยุ
โย มจฺฉมส ขาเทยฺย วชฺช น ผุเสยฺยาติ อิมานิ ปฺจ
วตฺถูนิ สมโณ โคตโม นานุชานาติ เต จ มย อิเมหิ ปฺจหิ
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วตฺถูหิ สมาทาย วตฺตามาติ ฯ
[๓๘๖] ตตฺถ เย เต มนุสฺสา อสฺสทฺธา อปฺปสนฺนา ทุพฺพุทฺธิโน
เต เอวมาหสุ อิเม โข สมณา สกฺยปุตฺติยา ธูตา ๑ สลฺเลขวุตตฺ ิโน
สมโณ ปน โคตโม พาหุลฺลิโก พาหุลฺลาย เจเตตีติ ฯ เย
ปน เต มนุสฺสา สทฺธา ปสนฺนา ปณฺฑิตา พุทฺธิมนฺโต เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม เทวทตฺโต ๒ สงฺฆเภทาย
ปรกฺกมิสฺสติ จกฺกเภทายาติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกขฺ ู เตส มนุสสฺ าน
อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม เทวทตฺโต
สงฺฆเภทาย ปรกฺกมิสฺสติ จกฺกเภทายาติ ฯ อถโข เต ภิกขฺ ู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว เทวทตฺต
สงฺฆเภทาย ปรกฺกมสิ จกฺกเภทายาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ อล
เทวทตฺต มา เต รุจฺจิ สงฺฆเภโท ครุโก โข เทวทตฺต
สงฺฆเภโท โย โข เทวทตฺต สมคฺค ภินฺทติ กปฺปฏิติก ๓
กิพฺพิส ปสวติ กปฺป นิรยมฺหิ ปจฺจติ โย จ โข เทวทตฺต
ภินฺน สงฺฆ สมคฺค กโรติ พฺรหฺมปฺุ ปสวติ กปฺป สคฺคมฺหิ
โมทติ อล เทวทตฺต มา เต รุจฺจิ สงฺฆเภโท ครุโก โข
เทวทตฺต สงฺฆเภโทติ ฯ
[๓๘๗] อถโข อายสฺมา อานนฺโท ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย ราชคห ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ อทฺทสา โข เทวทตฺโต
#๑ ม. ยุ. ธุตา ฯ ๒ ม. ยุ. ภควโต ฯ ๓ ม. ยุ. กปฺปฏิก ฯ
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อายสฺมนฺต อานนฺท ราชคเห ปณฑ
ฺ าย จรนฺต ทิสฺวาน เยนายสฺมา
อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท
เอตทโวจ อชฺชตคฺเคทานาห อาวุโส อานนฺท อฺเตฺรว ภควตา
อฺเตฺรว ภิกฺขุสงฺฆา อุโปสถ กริสฺสามิ สงฺฆกมฺม กริสฺสามีติ ฯ
อถโข อายสฺมา อานนฺโท ราชคเห ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข
อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ อิธาห ภนฺเต ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ราชคห ปณฺฑาย ปาวิสึ อทฺทสา
โข ม ภนฺเต เทวทตฺโต ราชคเห ปณฺฑาย จรนฺต ทิสฺวาน
เยนาห เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ม เอตทโวจ อชฺชตคฺเคทานาห
อาวุโส อานนฺท อฺเตฺรว ภควตา อฺเตฺรว ภิกฺขุสงฺฆา
อุโปสถ กริสฺสามิ สงฺฆกมฺม กริสฺสามีติ อชฺช ๑ ภนฺเต เทวทตฺโต
สงฺฆ ภินฺทสิ ฺสตีติ ฯ อถโข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย
เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ
[๓๘๘] สุกร สาธุนา สาธุ สาธุ ปาเปน ทุกฺกร ฯ
ปาป ปาเปน สุกร ปาปมริเยหิ ทุกฺกรนฺติ ฯ
ทุติยภาณวาร นิฏิต ฯ
[๓๘๙] อถโข เทวทตฺโต ตทหุโปสเถ อุฏายาสนา สลาก
คาเหสิ มย อาวุโส สมณ โคตม อุปสงฺกมิตฺวา ปฺจ วตฺถูนิ
#๑ ม. อชฺชตคฺเค ฯ
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ยาจิมฺหา ภควา ภนฺเต อเนกปริยาเยน อปฺปจฺฉสฺส ฯเปฯ
วิริยารมฺภสฺส วณฺณวาที อิมานิ ภนฺเต ปฺจ วตฺถูนิ อเนกปริยาเยน
อปฺปจฺฉตาย ฯเปฯ วิริยารมฺภาย สวตฺตนฺติ สาธุ
ภนฺเต ภิกฺขู ยาวชีว อารฺกา อสฺสุ โย คามนฺต โอสเรยฺย
วชฺช น ผุเสยฺย ฯเปฯ ยาวชีว มจฺฉมส น ขาเทยฺยุ โย
มจฺฉมส ขาเทยฺย วชฺช น ผุเสยฺยาติ อิมานิ ปฺจ วตฺถูนิ
สมโณ โคตโม นานุชานาติ เต จ มย อิเมหิ ปฺจหิ วตฺถูหิ
สมาทาย วตฺตาม ยสฺสายสฺมโต อิมานิ ปฺจ วตฺถูนิ ขมนฺติ
โส สลาก คณฺหาตูติ ฯ
[๓๙๐] เตน โข ปน สมเยน เวสาลิกา วชฺชิปุตฺตกา
ปฺจมตฺตานิ ภิกฺขุสตานิ นวกา เจว โหนฺติ อปฺปกตฺุโน จ ฯ
เต จ อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสนนฺติ สลาก
คณฺหึสุ ฯ อถโข เทวทตฺโต สงฺฆ ภินฺทิตฺวา ปฺจมตฺตานิ
ภิกฺขุสตานิ อาทาย เยน คยาสีส เตน ปกฺกามิ ฯ
[๓๙๑] อถโข สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ
เทวทตฺโต ภนฺเต สงฺฆ ภินฺทิตฺวา ปฺจมตฺตานิ ภิกฺขุสตานิ อาทาย
เยน คยาสีส เตน ปกฺกนฺโตติ ฯ นนุ หิ ๑ นาม ตุมฺหาก สารีปุตฺตา
#๑ ม. ยุ. น หิ ฯ
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เตสุ นวเกสุ ภิกฺขูสุ การฺุมฺป ภวิสฺสติ คจฺฉถ ตุเมฺห สารีปุตฺตา
ปุรา เต ภิกฺขู อนยพฺยสน อาปชฺชนฺตีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา เยน คยาสีส เตนุปสงฺกมึสุ ฯ
[๓๙๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ภควโต
อวิทูเร ิโต โรทิโต โหติ ๑ ฯ อถโข ภควา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ
กิสฺส ตฺว ภิกฺขุ โรทสีติ ฯ เยป เต ภนฺเต ภควโต อคฺคสาวกา
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา เตป เทวทตฺตสฺส สนฺติเก คจฺฉนฺติ
เทวทตฺตสฺส ธมฺม โรเจนฺตาติ ฯ อฏานเมต ภิกฺขุ อนวกาโส ย
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา เทวทตฺตสฺส ธมฺม โรเจยฺยุ อปจ เต
คตา ภิกฺขุสฺตฺติยาติ ฯ
[๓๙๓] เตน โข ปน สมเยน เทวทตฺโต มหติยา ปริสาย
ปริวุโต ธมฺม เทเสนฺโต นิสินฺโน โหติ ฯ อทฺทสา โข เทวทตฺโต
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเน ทูรโต ว อาคจฺฉนฺเต ทิสฺวาน ภิกฺขู
อามนฺเตสิ ปสฺสถ ภิกขฺ เว ยาว สฺวากฺขาโต มยา ธมฺโม เยป
เต สมณสฺส โคตมสฺส อคฺคสาวกา สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา เตป
มม สนฺติเก อาคจฺฉนฺติ มม ธมฺม โรเจนฺตาติ ฯ เอว วุตฺเต โกกาลิโก
เทวทตฺต เอตทโวจ มา อาวุโส เทวทตฺต สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ ๒
#๑ ม. ยุ. ภควโต อวิทูเร โรทมาโน ิโต โหตีติ ฯ
#๒ ม. ยุ. สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเน ฯ
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วิสฺสาสิ ปาปจฺฉา สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา ปาปกาน อิจฺฉาน
วส คตาติ ฯ อล อาวุโส สฺวาคต เตส ยโต เม ธมฺม
โรเจนฺตีติ ฯ อถโข เทวทตฺโต อายสฺมนฺต สารีปตุ ฺต อุปฑฺฒาสเนน
นิมนฺเตสิ เอหาวุโส สารีปุตฺต อิธ นิสีทาหีติ ฯ อล
อาวุโสติ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต อฺตร อาสน คเหตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ อายสฺมาป โข มหาโมคฺคลฺลาโน อฺตร
อาสน คเหตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ อถโข เทวทตฺโต พหุเทว
รตฺตึ ภิกฺขู ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา
สมฺปหเสตฺวา อายสฺมนฺต สารีปุตฺต อชฺเฌสิ วิคตถีนมิทฺโธ โข
อาวุโส สารีปุตฺเต ภิกขฺ ุสงฺโฆ ปฏิภาตุ ต อาวุโส สารีปตุ ฺต
ภิกฺขูน ธมฺมี กถา ปฏิ เม อาคิลายติ ตมห อายมิสฺสามีติ ฯ
เอวมาวุโสติ โข อายสฺมา สารีปุตโฺ ต เทวทตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ
อถโข เทวทตฺโต จตุคฺคุณ สงฺฆาฏึ ปฺาเปตฺวา ทกฺขิเณน
ปสฺเสน เสยฺย กปฺเปสิ ฯ ตสฺส กิลนฺตสฺส ๑ มุฏสฺสติสฺส อสมฺปชานสฺส
มุหุตฺตเกเนว นิทฺท ๒ โอกฺกมิ ฯ
[๓๙๔] อถโข อายสฺมา สารีปุตฺโต อาเทสนาปาฏิหาริยานุสาสนิยา
ภิกฺขู ธมฺมิยา กถาย โอวทิ อนุสาสิ ฯ อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
อิทฺธิปาฏิหาริยานุสาสนิยา ภิกฺขู ธมฺมิยา กถาย โอวทิ
อนุสาสิ ฯ อถโข เตส ภิกฺขูน อายสฺมตา สารีปุตฺเตน
อาเทสนาปาฏิหาริยานุสาสนิยา อายสฺมตา จ มหาโมคฺคลฺลาเนน
#๑ ม. กิลมนฺตสฺส ฯ ๒ ม. ยุ. นิทฺทา ฯ
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อิทฺธิปาฏิหาริยานุสาสนิยา โอวทิยมานาน อนุสาสิยมานาน วิรช วีตมล
ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺก
ิ ฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ
อถโข อายสฺมา สารีปตุ ฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ คจฺฉาม มย อาวุโส
ภควโต สนฺติเก โย ตสฺส ภควโต ธมฺม โรเจติ ๑ โส
อาคจฺฉตูติ ฯ อถโข สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา ตานิ ปฺจ ภิกฺขุสตานิ
อาทาย เยน เวฬุวน เตนุปสงฺกมึสุ ฯ อถ โข โกกาลิโก
เทวทตฺต อุฏาเปสิ อุฏเหิ อาวุโส เทวทตฺต นีตา เต
ภิกฺขู สารีปตุ ฺตโมคฺคลฺลาเนหิ นนุ ตฺว อาวุโส เทวทตฺต มยา
วุตฺโต มา อาวุโส เทวทตฺต สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ วิสสฺ าสิ
ปาปจฺฉา สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา ปาปกาน อิจฺฉาน วส คตาติ ฯ
อถโข เทวทตฺตสฺส ตตฺเถว อุณฺห โลหิต มุขโต อุคฺคฺฉิ ฯ
[๓๙๕] อถโข สารีปตุ ฺตโมคฺคลฺลานา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ
สาธุ ภนฺเต เภทกานุวตฺตกา ภิกฺขู ปุน อุปสมฺปชฺเชยฺยุนฺติ ฯ
อล สารีปุตตฺ มา เต รุจฺจิ เภทกานุวตฺตกาน ภิกฺขูน ปุน
อุปสมฺปทา เตนหิ ตฺว สารีปุตฺต เภทกานุวตฺตเก ภิกฺขู ถุลฺลจฺจย
เทสาเปหิ กถ ปน เต สารีปุตฺต เทวทตฺโต ปฏิปชฺชีติ ฯ
ยเถว ภนฺเต ภควา พหุเทว รตฺตึ ภิกฺขู ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา
สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา ม อชฺเฌสิ วิคตถีนมิทฺโธ
#๑ ม. โรเจสิ ฯ
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โข สารีปุตตฺ ภิกฺขุสงฺโฆ ปฏิภาตุ ต สารีปตุ ฺต ภิกฺขูน
ธมฺมี กถา ปฏิ เม อาคิลายติ ตมห อายมิสฺสามีติ เอวเมว
โข ภนฺเต เทวทตฺโต ปฏิปชฺชีติ ฯ
[๓๙๖] อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว
อรฺายตเน มหาสรสี ต นาคา อุปนิสฺสาย วิหรึสุ ฯ เต
จ ๑ ต สรสึ โอคาเหตฺวา โสณฺฑาย ภึสมุฬาล ๒ อพฺพูหิตฺวา ๓
สุวิกฺขาลิต วิกฺขาเลตฺวา อกทฺทม สงฺขาทิตฺวา อชฺโฌหรนฺติ ฯ เตส ต
วณฺณาย เจว โหติ พลาย จ ฯ น จ ตโตนิทาน มรณ วา นิคจฺฉนฺติ
มรณมตฺต วา ทุกฺข ฯ เตสเยว โข ปน ภิกฺขเว มหานาคาน
อนุสิกฺขมานา ตรุณา นาคา ๔ ภิงฺกจฺฉาปา เต ต สรสึ โอคาเหตฺวา
โสณฺฑาย ภึสมุฬาล อพฺพูหิตฺวา น สุวิกฺขาลิต วิกฺขาเลตฺวา
สกทฺทม สงฺขาทิตฺวา อชฺโฌหรนฺติ ฯ เตส ต เนว วณฺณาย
โหติ น พลาย ฯ ตโตนิทาน จ มรณ วา นิคจฺฉนฺติ มรณมตฺต
วา ทุกฺข เอวเมว โข ภิกฺขเว เทวทตฺโต มมานุกุพฺพ กปโณ
มริสฺสตีติ ฯ
[๓๙๗] มหาวราหสฺส มหึ วิกุพพฺ โต
ภึส ฆสานสฺส ๕ นทีสุ ชคฺคโต
#๑ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ๒ ม. ยุ. ภิสมุฬาล ฯ ๓ ม. อพฺพหิตฺวา ฯ ยุ. อพฺพาหิตฺวา ฯ
#๔ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕ ยุ. ฆสมานสฺส ฯ
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ภิงฺโกว ปงฺก อภิภกฺขยิตฺวา
มมานุกุพฺพ กปโณ มริสฺสตีติ ฯ
[๓๙๘] อฏหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทูเตยฺย
คนฺตุมรหติ ฯ กตเมหิ อฏหิ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ โสตา จ โหติ
สาเวตา จ อุคฺคเหตา จ ธาเรตา จ วิฺาตา จ วิฺาเปตา จ
กุสโล จ สหิตาสหิตสฺส โน จ กลหการโก อิเมหิ โข
ภิกฺขเว อฏหงฺเคหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทูเตยฺย คนฺตุมรหติ ฯ
[๓๙๙] อฏหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต สารีปุตฺโต ทูเตยฺย
คนฺตุมรหติ ฯ กตเมหิ อฏหิ ฯ อิธ ภิกฺขเว สารีปุตฺโต โสตา
จ โหติ สาเวตา จ อุคคฺ เหตา จ ธาเรตา จ วิฺาตา
จ วิฺาเปตา จ กุสโล จ สหิตาสหิตสฺส โน จ กลหการโก
อิเมหิ โข ภิกฺขเว อฏหงฺเคหิ สมนฺนาคโต สารีปุตฺโต ทูเตยฺย
คนฺตุมรหตีติ ฯ
[๔๐๐] โย เว น พฺยาธติ ๑ ปตฺวา ปริส อุคฺควาทินึ
น จ หาเปติ วจน
น จ ฉาเทติ สาสน
อสนฺทิทฺโธ จ อกฺขาติ
ปุจฺฉิโต น จ กุปฺปติ ๒
สเว ตาทิสโก ภิกฺขู
ทูเตยฺย คนฺตุมรหตีติ ฯ
[๔๐๑] อฏหิ ภิกฺขเว อสทฺธมฺเมหิ อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต
เทวทตฺโต อาปายิโก เนรยิโก กปฺปฏโ อเตกิจฺโฉ ฯ กตเมหิ
#๑ ม. พฺยธติ ฯ ยุ. วฺยาธติ ฯ ๒ ม. ยุ. ปุจฺฉิโต จ น กุปฺปติ ฯ
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อฏหิ ฯ ลาเภน ภิกขฺ เว อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต เทวทตฺโต
อาปายิโก เนรยิโก กปฺปฏโ อเตกิจฺโฉ อลาเภน ภิกฺขเว
ฯเปฯ ยเสน ภิกฺขเว ฯเปฯ อยเสน ภิกฺขเว ฯเปฯ สกฺกาเรน
ภิกฺขเว ฯเปฯ อสกฺกาเรน ภิกฺขเว ฯเปฯ ปาปจฺฉตาย ภิกฺขเว
ฯเปฯ ปาปมิตฺตตาย ภิกฺขเว อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต เทวทตฺโต
อาปายิโก เนรยิโก กปฺปฏโ อเตกิจฺโฉ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
อฏหิ อสทฺธมฺเมหิ อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต เทวทตฺโต อาปายิโก
เนรยิโก กปฺปฏโ อเตกิจฺโฉ ฯ สาธุ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุปฺปนฺน
ลาภ อภิภุยฺย อภิภุยฺย วิหเรยฺย อุปฺปนฺน อลาภ ฯเปฯ
อุปฺปนฺน ยส อุปฺปนฺน อยส อุปปฺ นฺน สกฺการ อุปฺปนฺน
อสกฺการ อุปฺปนฺน ปาปจฺฉต ฯเปฯ อุปฺปนฺน ปาปมิตฺตต อภิภุยฺย
อภิภุยฺย วิหเรยฺย กฺจ ๑ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อตฺถวส ปฏิจฺจ อุปฺปนฺน
ลาภ อภิภุยฺย อภิภุยฺย วิหเรยฺย อุปฺปนฺน อลาภ ฯเปฯ
อุปฺปนฺน ยส อุปฺปนฺน อยส อุปฺปนฺน สกฺการ อุปฺปนฺน อสกฺการ
อุปฺปนฺน ปาปจฺฉต ฯเปฯ อุปฺปนฺน ปาปมิตฺตต อภิภุยฺย อภิภุยฺย
วิหเรยฺย ย หิสฺส ภิกฺขเว อุปฺปนฺน ลาภ อนภิภุยฺย วิหรโต
อุปฺปชฺเชยฺยุ อาสวา วิฆาตปริฬาหา อุปฺปนฺน ลาภ อภิภุยฺย
อภิภุยฺย วิหรโต เอวส เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา น โหนฺติ
ย หิสฺส ภิกฺขเว อุปฺปนฺน อลาภ ฯเปฯ อุปฺปนฺน ยส อุปปฺ นฺน
อยส อุปฺปนฺน สกฺการ อุปฺปนฺน อสกฺการ อุปฺปนฺน ปาปจฺฉต
#๑ ม. กถฺจ ฯ ยุ กิฺจ ฯ
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ฯเปฯ อุปฺปนฺน ปาปมิตฺตต อนภิภุยฺย วิหรโต อุปฺปชฺเชยฺยุ
อาสวา วิฆาตปริฬาหา ฯเปฯ อุปฺปนฺน ปาปมิตฺตต อภิภุยฺย
อภิภุยฺย วิหรโต เอวส เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา น
โหนฺติ อิม ๑ โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อตฺถวส ปฏิจฺจ อุปฺปนฺน
ลาภ อภิภุยฺย อภิภุยฺย วิหเรยฺย อุปฺปนฺน อลาภ ฯเปฯo
อุปฺปนฺน ยส อุปฺปนฺน อยส อุปฺปนฺน สกฺการ อุปฺปนฺน อสกฺการ
อุปฺปนฺน ปาปจฺฉต ฯเปฯ อุปฺปนฺน ปาปมิตฺตต อภิภุยฺย อภิภุยฺย
วิหเรยฺย ฯ ตสฺมาติห ภิกฺขเว อุปฺปนฺน ลาภ อภิภุยฺย อภิภุยฺย
วิหริสฺสาม ฯ อุปฺปนฺน อลาภ ฯเปฯ อุปฺปนฺน ยส อุปฺปนฺน อยส
อุปฺปนฺน สกฺการ อุปฺปนฺน อสกฺการ อุปฺปนฺน ปาปจฺฉต ฯเปฯ
อุปฺปนฺน ปาปมิตฺตต อภิภุยฺย อภิภุยฺย วิหริสสฺ ามาติ เอวฺหิ
โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๔๐๒] ตีหิ ภิกฺขเว อสทฺธมฺเมหิ อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต
เทวทตฺโต อาปายิโก เนรยิโก กปฺปฏโ อเตกิจฺโฉ ฯ กตเมหิ
ตีหิ ฯ ปาปจฺฉตา ปาปมิตฺตตา โอรมตฺตเกน วิเสสาธิคเมน
อนฺตรา โวสาน อาปาทิ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ อสทฺธมฺเมหิ
อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต เทวทตฺโต อาปายิโก เนรยิโก
กปฺปฏโติ ๒ ฯ
[๔๐๓] มา ชาตุ โกจิ โลกสฺมึ ปาปจฺโฉ อุปปชฺชถ ๓
#๑ ม. อิท โข ฯ ๒ ม. ยุ. กปฺปฏโ อเตกิจฺโฉติ ฯ ๓ ม. ยุ. อุทปชฺชถ ฯ
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ตทิมินาป ชานาถ ปาปจฺฉาน ยถา คติ ฯ
ปณฺฑิโตติ สมฺาโต ภาวิตตฺโตติ สมฺมโต
ชล ว ยสสา อฏา เทวทตฺโตติ เม สุต ฯ
โส ปมาท อนุจิณฺโณ อาสชฺช น ตถาคต
อวีจินิรย ปตฺโต จตุทฺวาร ภยานก ฯ
อทุฏ สฺส หิ โย ทุพฺเภ ๑ ปาปกมฺม อกุพฺพโต
ตเมว ปาป ผุสติ ทุฏจิตฺต อนาทร ฯ
สมุททฺ  วิสกุมฺเภน โย มฺเยฺย ปทูสิตุ
น โส เตน ปทูเสยฺย เภสฺมา ๒ หิ อุทธี มหา
เอวเมว ตถาคต โย วาเทนูปหึสติ
สมคต ๓ สนฺตจิตฺต วาโท ตมฺหิ น รูหติ ฯ
ตาทิส มิตฺต กุพฺเพถ ตฺจ เสเวยฺย ๔ ปณฺฑิโต
ยสฺส มคฺคานุโค ภิกฺขุ ขย ทุกขฺ สฺส ปาปุเณติ ฯ
[๔๐๔] อถโข อายสฺมา อุปาลิ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อุปาลิ ภควนฺต เอตทโวจ สงฺฆราชิ
สงฺฆราชีติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต สงฺฆราชิ
โหติ โน จ สงฺฆเภโท กิตฺตาวตา จ ปน สงฺฆราชิ เจว
#๑ ยุ. ทุพโฺ ภ ฯ ๒ ยุ. ภสฺมา ฯ ๓ ม. สมคฺคต ฯ ยุ. สมฺมาคต ฯ
#๔ ม. ยุ. เสเวถ ฯ
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โหติ สงฺฆเภโท จาติ ฯ เอกโต อุปาลิ เอโก โหติ เอกโต
เทฺว จตุตฺโถ อนุสฺสาเวติ สลาก คาเหติ อย ธมฺโม อย
วินโย อิท สตฺถุสาสน อิม คณฺหถ อิม โรเจถาติ เอวมฺป
โข อุปาลิ สงฺฆราชิ โหติ โน จ สงฺฆเภโท ฯ เอกโต อุปาลิ
เทฺว โหนฺติ เอกโต เทฺว ปฺจโม อนุสฺสาเวติ สลาก คาเหติ
อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสน อิม คณฺหถ อิม
โรเจถาติ เอวมฺป โข อุปาลิ สงฺฆราชิ โหติ โน จ สงฺฆเภโท ฯ
เอกโต อุปาลิ เทฺว โหนฺติ เอกโต ตโย ฉฏโ อนุสฺสาเวติ
สลาก คาเหติ อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสน
อิม คณฺหถ อิม โรเจถาติ เอวมฺป โข อุปาลิ สงฺฆราชิ
โหติ โน จ สงฺฆเภโท ฯ เอกโต อุปาลิ ตโย โหนฺติ
เอกโต ตโย สตฺตโม อนุสฺสาเวติ สลาก คาเหติ อย ธมฺโม
อย วินโย อิท สตฺถุสาสน อิม คณฺหถ อิม โรเจถาติ
เอวมฺป โข อุปาลิ สงฺฆราชิ โหติ โน จ สงฺฆเภโท ฯ เอกโต
อุปาลิ ตโย โหนฺติ เอกโต จตฺตาโร อฏโม อนุสฺสาเวติ
สลาก คาเหติ อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสน
อิม คณฺหถ อิม โรเจถาติ เอวมฺป โข อุปาลิ สงฺฆราชิ
โหติ โน จ สงฺฆเภโท ฯ เอกโต อุปาลิ จตฺตาโร โหนฺติ
เอกโต จตฺตาโร นวโม อนุสฺสาเวติ สลาก คาเหติ อย
ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสน อิม คณฺหถ อิม
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โรเจถาติ เอวมฺป ๑ โข อุปาลิ สงฺฆราชิ เจว โหติ สงฺฆเภโท
จ ฯ นวนฺน วา อุปาลิ อติเรกนวนฺน วา สงฺฆราชิ เจว โหติ
สงฺฆเภโท จ ฯ น โข อุปาลิ ภิกฺขุนี สงฺฆ ภินฺทติ อปจ
เภทาย ปรกฺกมติ ฯ น สิกฺขมานา สงฺฆ ภินฺทติ น สามเณโร
สงฺฆ ภินฺทติ น สามเณรี สงฺฆ ภินฺทติ น อุปาสโก สงฺฆ
ภินฺทติ น อุปาสิกา สงฺฆ ภินฺทติ อปจ เภทาย ปรกฺกมติ ฯ
ภิกฺขุ โข ๒ อุปาลิ ปกตตฺโต สมานสวาสโก สมานสีมาย ิโต
สงฺฆ ภินฺทตีติ ฯ
[๔๐๕] สงฺฆเภโท สงฺฆเภโทติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา
นุ โข ภนฺเต สงฺโฆ ภินฺโน โหตีติ ฯ อิธุปาลิ ๓ ภิกฺขู อธมฺม
ธมฺโมติ ทีเปนฺติ ธมฺม อธมฺโมติ ทีเปนฺติ อวินย วินโยติ
ทีเปนฺติ วินย อวินโยติ ทีเปนฺติ อภาสิต อลปต ตถาคเตน
ภาสิต ลปต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ ภาสิต ลปต ตถาคเตน
อภาสิต อลปต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อนาจิณฺณ ตถาคเตน
อาจิณฺณ ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อาจิณฺณ ตถาคเตน อนาจิณฺณ
ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อปฺปฺตฺต ๔ ตถาคเตน ปฺตฺต
ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ ปฺตฺต ตถาคเตน อปฺปฺตฺต ๔
ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อนาปตฺตึ อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ อาปตฺตึ
อนาปตฺตีติ ทีเปนฺติ ลหุก อาปตฺตึ ครุกา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ
ครุก อาปตฺตึ ลหุกา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ สาวเสส อาปตฺตึ
#๑ ยุ. เอว โข ฯ ๒ ม. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. อิธูปาลิ ฯ ๔ ม. ยุ. อปฺตฺต ฯ
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อนวเสสา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ อนวเสส อาปตฺตึ สาวเสสา
อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ ทุฏุลฺล อาปตฺตึ อทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ
ทีเปนฺติ อทุฏุลฺล อาปตฺตึ ทุฏุลลฺ า อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ เต
อิเมหิ อฏารสหิ วตฺถหู ิ อปกสฺสนฺติ ๑ อวปกาสนฺติ อาเวณิก
อุโปสถ ๒ กโรนฺติ อาเวณิก ปวารณ กโรนฺติ อาเวณิก
สงฺฆกมฺม กโรนฺติ เอตฺตาวตา โข อุปาลิ สงฺโฆ ภินฺโน โหตีติ ฯ
[๔๐๖] สงฺฆสามคฺคี สงฺฆสามคฺคีติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา
นุ โข ภนฺเต สงฺโฆ สมคฺโค โหตีติ ฯ อิธุปาลิ ภิกฺขู อธมฺม
อธมฺโมติ ทีเปนฺติ ธมฺม ธมฺโมติ ทีเปนฺติ อวินย อวินโยติ
ทีเปนฺติ วินย วินโยติ ทีเปนฺติ อภาสิต อลปต ตถาคเตน
อภาสิต อลปต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ ภาสิต ลปต ตถาคเตน
ภาสิต ลปต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อนาจิณฺณ ตถาคเตน อนาจิณฺณ
ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อาจิณฺณ ตถาคเตน อาจิณฺณ
ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อปฺปฺตฺต ตถาคเตน อปฺปฺตฺต
ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ ปฺตฺต ตถาคเตน ปฺตฺต ตถาคเตนาติ
ทีเปนฺติ อนาปตฺตึ อนาปตฺตีติ ทีเปนฺติ อาปตฺตึ อาปตฺตีติ
ทีเปนฺติ ลหุก อาปตฺตึ ลหุกา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ ครุก
อาปตฺตึ ครุกา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ สาวเสส อาปตฺตึ สาวเสสา
อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ อนวเสส อาปตฺตึ อนวเสสา อาปตฺตีติ
#๑ ยุ. อปกาสนฺติ ฯ ๒ ยุ. อาเวณิอุโปสถ ฯ ม. อาเวณึ อุโปสถ ฯ
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ทีเปนฺติ ทุฏ ุลฺล อาปตฺตึ ทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ อทุฏุลฺล
อาปตฺตึ อทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ เต อิเมหิ อฏารสหิ
วตฺถูหิ น อปกสฺสนฺติ น อวปกาสนฺติ น อาเวณิก อุโปสถ
กโรนฺติ น อาเวณิก ปวารณ กโรนฺติ น อาเวณิก สงฺฆกมฺม
กโรนฺติ เอตฺตาวตา โข อุปาลิ สงฺโฆ สมคฺโค โหตีติ ฯ
[๔๐๗] สมคฺค ปน ภนฺเต สงฺฆ ภินฺทิตฺวา กึ โส ปสวตีติ ฯ
สมคฺค โข อุปาลิ สงฺฆ ภินฺทิตฺวา กปฺปฏิติก กิพฺพิส ปสวติ
กปฺป นิรยมฺหิ ปจฺจตีติ ฯ
[๔๐๘] อาปายิโก เนรยโก กปฺปฏโ สงฺฆเภทโก
วคฺครโต อธมฺมฏโ โยคกฺเขมา ปธสติ ฯ
สงฺฆ สมคฺค ภินฺทิตฺวา กปฺป นิรยมฺหิ ปจฺจตีติ ฯ
[๔๐๙] ภินฺน ปน ภนฺเต สงฺฆ สมคฺค กตฺวา กึ โส ปสวตีติ ฯ
ภินฺน โข อุปาลิ สงฺฆ สมคฺค กตฺวา พฺรหฺมปฺุ ปสวติ กปฺป
สคฺคมฺหิ โมทตีติ ฯ
[๔๑๐] สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี สมคฺคานฺจนุคฺคโห
สมคฺครโต ธมฺมฏโ โยคกฺเขมา น ธสติ ฯ
สงฺฆ สมคฺค กตฺวาน กปฺป สคฺคมฺหิ โมทตีติ ฯ
[๔๑๑] สิยา นุ โข ภนฺเต สงฺฆเภทโก อาปายิโก เนรยิโก
กปฺปฏโ อเตกิจฺโฉติ ฯ สิยา อุปาลิ สงฺฆเภทโก อาปายิโก
เนรยิโก กปฺปฏโ อเตกิจฺโฉติ ฯ สิยา นุ โข ๑ ปน ภนฺเต
#๑ ม. ยุ. นุ โขสทฺโท นตฺถิ ฯ
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สงฺฆเภทโก น อาปายิโก น เนรยิโก น กปฺปฏโ น อเตกิจฺโฉติ ฯ
สิยา อุปาลิ สงฺฆเภทโก น อาปายิโก น เนรยิโก น กปฺปฏโ
น อเตกิจฺโฉติ ฯ กตโม ปน ภนฺเต สงฺฆเภทโก อาปายิโก
เนรยิโก กปฺปฏโ อเตกิจฺโฉติ ฯ อิธุปาลิ ภิกขฺ ุ อธมฺม ธมฺโมติ
ทีเปติ ตสฺมึ อธมฺมทิฏ ิ เภเท อธมฺมทิฏิ วินิธาย ทิฏึ
วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย ภาว อนุสสฺ าเวติ สลาก
คาเหติ อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสน อิม
คณฺหถ อิม โรเจถาติ อยมฺป โข อุปาลิ สงฺฆเภทโก
อาปายิโก เนรยิโก กปฺปฏโ อเตกิจฺโฉ ฯ ปุน จปร อุปาลิ
ภิกฺขุ อธมฺม ธมฺโมติ ทีเปติ ตสฺมึ อธมฺมทิฏิ เภเท
ธมฺมทิฏิ วินิธาย ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย
ภาว อนุสสฺ าเวติ สลาก คาเหติ อย ธมฺโม อย วินโย
อิท สตฺถุสาสน อิม คณฺหถ อิม โรเจถาติ อยมฺป โข
อุปาลิ สงฺฆเภทโก อาปายิโก เนรยิโก กปฺปฏโ อเตกิจฺโฉ ฯ
ปุน จปร อุปาลิ ภิกฺขุ อธมฺม ธมฺโมติ ทีเปติ ตสฺมึ
อธมฺมทิฏิ เภเท เวมติโก วินิธาย ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย
รุจึ วินิธาย ภาว อนุสสฺ าเวติ สลาก คาเหติ อย ธมฺโม อย
วินโย อิท สตฺถุสาสน อิม คณฺหถ อิม โรเจถาติ อยมฺป
โข อุปาลิ สงฺฆเภทโก อาปายิโก เนรยิโก กปฺปฏโ อเตกิจฺโฉ ฯ
ปุน จปร อุปาลิ ภิกฺขุ อธมฺม ธมฺโมติ ทีเปติ ตสฺมึ ธมฺมทิฏิ
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เภเท อธมฺมทิฏิ ฯเปฯ ตสฺมึ ธมฺมทิฏิ เภเท เวมติโก ฯเปฯ
ตสฺมึ เวมติโก เภเท อธมฺมทิฏิ ตสฺมึ เวมติโก เภเท
ธมฺมทิฏิ ตสฺมึ เวมติโก เภเท เวมติโก วินธิ าย ทิฏึ
วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย ภาว อนุสสฺ าเวติ สลาก
คาเหติ อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสน อิม
คณฺหถ อิม โรเจถาติ อยมฺป โข อุปาลิ สงฺฆเภทโก
อาปายิโก เนรยิโก กปฺปฏโ อเตกิจฺโฉ ฯ ปุน จปร อุปาลิ
ภิกฺขุ ธมฺม อธมฺโมติ ทีเปติ ฯเปฯ อวินย วินโยติ ทีเปติ
วินย อวินโยติ ทีเปติ อภาสิต อลปต ตถาคเตน ภาสิต
ลปต ตถาคเตนาติ ทีเปติ ภาสิต ลปต ตถาคเตน อภาสิต
อลปต ตถาคเตนาติ ทีเปติ อนาจิณฺณ ตถาคเตน อาจิณฺณ
ตถาคเตนาติ ทีเปติ อาจิณฺณ ตถาคเตน อนาจิณฺณ ตถาคเตนาติ
ทีเปติ อปฺปฺตฺต ตถาคเตน ปฺตฺต ตถาคเตนาติ ทีเปติ
ปฺตฺต ตถาคเตน อปฺปฺตฺต ตถาคเตนาติ ทีเปติ อนาปตฺตึ
อาปตฺตีติ ทีเปติ อาปตฺตึ อนาปตฺตีติ ทีเปติ ลหุก อาปตฺตึ
ครุกา อาปตฺตีติ ทีเปติ ครุก อาปตฺตึ ลหุกา อาปตฺตีติ ทีเปติ
สาวเสส อาปตฺตึ อนวเสสา อาปตฺตีติ ทีเปติ อนวเสส
อาปตฺตึ สาวเสสา อาปตฺตีติ ทีเปติ ทุฏุลฺล อาปตฺตึ อทุฏุลฺลา
อาปตฺตีติ ทีเปติ อทุฏุลฺล อาปตฺตึ ทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ ทีเปติ
ตสฺมึ อธมฺมทิฏิ เภเท อธมฺมทิฏิ ตสฺมึ อธมฺมทิฏิ เภเท
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ธมฺมทิฏิ ตสฺมึ อธมฺมทิฏิ เภเท เวมติโก ตสฺมึ ธมฺมทิฏิ
เภเท อธมฺมทิฏิ ตสฺมึ ธมฺมทิฏ ิ เภเท เวมติโก ตสฺมึ
เวมติโก เภเท อธมฺมทิฏิ ตสฺมึ เวมติโก เภเท ธมฺมทิฏ ิ
ตสฺมึ เวมติโก เภเท เวมติโก วินิธาย ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ
วินิธาย รุจึ วินิธาย ภาว อนุสฺสาเวติ สลาก คาเหติ อย
ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสน อิม คณฺหถ อิม
โรเจถาติ อยมฺป โข อุปาลิ สงฺฆเภทโก อาปายิโก เนรยิโก
กปฺปฏโ อเตกิจฺโฉติ ฯ
[๔๑๒] กตโม ปน ภนฺเต สงฺฆเภทโก น อาปายิโก น
เนรยิโก น กปฺปฏโ น อเตกิจฺโฉติ ฯ อิธุปาลิ ภิกฺขุ อธมฺม
ธมฺโมติ ทีเปติ ตสฺมึ ธมฺมทิฏิ เภเท ธมฺมทิฏิ อวินิธาย
ทิฏึ อวินิธาย ขนฺตึ อวินิธาย รุจึ อวินิธาย ภาว อนุสฺสาเวติ
สลาก คาเหติ อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสน
อิม คณฺหถ อิม โรเจถาติ อยมฺป โข อุปาลิ สงฺฆเภทโก
น อาปายิโก น เนรยิโก น กปฺปฏโ น อเตกิจฺโฉ ฯ ปุน
จปร อุปาลิ ภิกฺขุ ธมฺม อธมฺโมติ ทีเปติ ฯเปฯ ทุฏุลฺล
อาปตฺตึ อทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ ทีเปติ ตสฺมึ ธมฺมทิฏิ เภเท
ธมฺมทิฏิ อวินิธาย ทิฏ ึ อวินิธาย ขนฺตึ อวินิธาย รุจึ อวินิธาย
ภาว อนุสสฺ าเวติ สลาก คาเหติ อย ธมฺโม อย วินโย
อิท สตฺถุสาสน อิม คณฺหถ อิม โรเจถาติ อยมฺป
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โข อุปาลิ สงฺฆเภทโก น อาปายิโก น เนรยิโก น กปฺปฏโ
น อเตกิจฺโฉติ ฯ
ตติยภาณวาร นิฏิต
สงฺฆเภทกฺขนฺธก นิฏิต สตฺตม ฯ
_______________
ตสฺสุทฺทาน
[๔๑๓] อนุปเย อภิฺาตา สุขุมาโล น อิจฺฉติ
กสา วปา อตินินเฺ น นิทฺทา ลาเว จ อุพฺพเห
ปฺุชมทฺทปลาลฺจ ภุสโอผุนนีหเร ๑
อายตึป น ขียติ ปตโร จ ปตามหา
ภทฺทิโย อนุรุทโฺ ธ จ อานนฺโท ภคฺคุ กิมิโล
สกฺยมาโน ว โกสมฺพิ ๒ ปริหายิ กกฺกุเธน จ
ปกาเสสิ ปตุโน จ ปุริเส เสลา นาฬาคิริ ๓
ติกปฺจ ครุโก โข ภินฺทิ ถุลลฺ จฺจเยน จ
ตโย อฏ ปุน ตีณิ ราชิเภทา สิยา นุ โขติ ฯ
_________________
#๑ ยุ. ... โอปุนนิหเร ฯ ๒ ม. ยุ. ... จ โกสมฺพึ ฯ ๓ ม. ปุริเส สิล นาราคิรึ ฯ
#ยุ. ปุริเสน นาฬาคิริ ฯ
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วตฺตกฺขนฺธก
[๔๑๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อาคนฺตุกา
ภิกฺขู สอุปาหนาป อาราม ปวิสนฺติ ฉตฺตปคฺคหิตาป อาราม
ปวิสนฺติ โอคุณฺิตาป อาราม ปวิสนฺติ สีเสป จีวร กริตวฺ า
อาราม ปวิสนฺติ ปานีเยนป ปาเท โธวนฺติ วุฑฺฒตเรป
อาวาสิเก ภิกฺขู น อภิวาเทนฺติ นป ๑ เสนาสน ปุจฺฉนฺติ ฯ
อฺตโรป อาคนฺตุโก ภิกฺขุ อนชฺฌาวุตฺถ วิหาร ฆฏิก อุคฺฆาเฏตฺวา
กวาฏ ปณาเมตฺวา สหสา ปาวิสิ ฯ ตสฺส อุปริปฏิโต อหิ
ขนฺเธ ปปติ ฯ โส ภีโต วิสฺสรมกาสิ ฯ ภิกฺขู อุปธาวิตฺวา
ต ภิกฺขุ เอตทโวจุ กิสฺส ตฺว อาวุโส วิสฺสรมกาสีติ ฯ
อถโข โส ภิกฺขุ ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ เย เต ภิกฺขู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
อาคนฺตุกา ภิกฺขู สอุปาหนาป อาราม ปวิสิสฺสนฺติ ฉตฺตปคฺคหิตาป
อาราม ปวิสิสฺสนฺติ โอคุณฺิตาป อาราม ปวิสิสฺสนฺติ สีเสป
จีวร กริตฺวา อาราม ปวิสิสฺสนฺติ ปานีเยนป ปาเท โธวิสฺสนฺติ
วุฑฺฒตเรป อาวาสิเก ภิกฺขู น อภิวาทิสฺสนฺติ นป เสนาสน
ปุจฺฉิสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
#๑ ยุ. รา. ปสทฺโท น ปฺายติ ฯ
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สจฺจ กิร ภิกฺขเว อาคนฺตุกา ภิกขฺ ู สอุปาหนาป อาราม
ปวิสนฺติ ฉตฺตปคฺคหิตาป อาราม ปวิสนฺติ โอคุณฺิตาป อาราม
ปวิสนฺติ สีเสป จีวร กริตฺวา อาราม ปวิสนฺติ ปานีเยนป ปาเท
โธวนฺติ วุฑฒ
ฺ ตเรป อาวาสิเก ภิกฺขู น อภิวาเทนฺติ นป เสนาสน
ปุจฺฉนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา กถ หิ
นาม ภิกฺขเว อาคนฺตุกา ภิกฺขู สอุปาหนาป อาราม ปวิสิสสฺ นฺติ
ฉตฺตปคฺคหิตาป อาราม ปวิสิสฺสนฺติ โอคุณฺิตาป อาราม
ปวิสิสฺสนฺติ สีเสป จีวร กริตฺวา อาราม ปวิสิสสฺ นฺติ ปานีเยนป
ปาเท โธวิสสฺ นฺติ วุฑฺฒตเรป อาวาสิเก ภิกฺขู น อภิวาเทสฺสนฺติ
นป เสนาสน ปุจฺฉิสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
เตนหิ ภิกฺขเว อาคนฺตุกาน ภิกฺขูน วตฺต ปฺาเปสฺสามิ ยถา
อาคนฺตุเกหิ ภิกฺขูหิ สมฺมา ๑ วตฺติตพฺพ ฯ
[๔๑๕] อาคนฺตุเกน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา อิทานิ อาราม ปวิสิสฺสามีติ
อุปาหนา โอมฺุจิตฺวา นีจ กตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา ๒ คเหตฺวา ฉตฺต
อปนาเมตฺวา สีส วิวริตฺวา สีเส ๓ จีวร ขนฺเธ กริตฺวา สาธุก
อตรมาเนน อาราโม ปวิสิตพฺโพ อาราม ปวิสนฺเตน สลฺลกฺเขตพฺพ
#๑ ยุ. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ปปฺโผเฏตฺวา ฯ ยุ. ปปฺโปเตฺวา ฯ
#๓ ยุ. สีเสติ ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ
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กตฺถ อาวาสิกา ภิกฺขู ปฏิกฺกมนฺตตี ิ ยตฺถ อาวาสิกา ภิกขฺ ู
ปฏิกฺกมนฺติ อุปฏานสาลาย วา มณฺฑเป วา รุกฺขมูเล วา
ตตฺถ คนฺตฺวา เอกมนฺต ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ เอกมนฺต จีวร
นิกฺขิปตพฺพ ปฏิรูป อาสน คเหตฺวา นิสีทติ พฺพ ปานีย
ปุจฺฉิตพฺพ ปริโภชนีย ปุจฺฉิตพฺพ กตม ปานีย กตม
ปริโภชนียนฺติ สเจ ปานีเยน อตฺโถ โหติ ปานีย คเหตฺวา ปาตพฺพ
สเจ ปริโภชนีเยน อตฺโถ โหติ ปริโภชนีย คเหตฺวา ปาทา
โธวิตพฺพา ปาเท โธวนฺเตน เอเกน หตฺเถน อุทก อาสิฺจิตพฺพ
เอเกน หตฺเถน ปาทา โธวิตพฺพา เยน หตฺเถน อุทก อาสิฺจิตพฺพ
น เตเนว หตฺเถน ปาทา โธวิตพฺพา ๑ อุปาหนปฺุฉนโจฬก
ปุจฺฉิตฺวา อุปาหนา ปฺุฉิตพฺพา อุปาหนา ปฺุฉนฺเตน ปม
สุกฺเขน โจฬเกน ปฺุฉิตพฺพา ปจฺฉา อลฺเลน อุปาหนปฺุฉนโจฬก
โธวิตฺวา ปเฬตฺวา ๒ เอกมนฺต วิสสฺ ชฺเชตพฺพ สเจ อาวาสิโก
ภิกฺขุ วุฑฺโฒ โหติ อภิวาเทตพฺโพ สเจ นวโก โหติ
อภิวาทาเปตพฺโพ เสนาสน ปุจฺฉิตพฺพ กตม เม เสนาสน
ปาปุณาตีติ อชฺฌาวุตฺถ วา อนชฺฌาวุตฺถ วา ปุจฺฉิตพฺพ โคจโร
ปุจฺฉิตพฺโพ อโคจโร ปุจฺฉิตพฺโพ เสกฺขสมฺมตานิ กุลานิ
#๑ ม. ยุ. รา. น เตเนว หตฺเถน อุทก อาสิฺจิตพฺพ น เตเนว หตฺเถน ปาทา
#โธวิตพฺพา ฯ ๒ ม. ยุ. ปเฬตฺวาติ ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
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ปุจฺฉิตพฺพานิ วจฺจฏาน ปุจฺฉิตพฺพ ปสฺสาวฏาน ปุจฺฉิตพฺพ
ปานีย ปุจฺฉิตพฺพ ปริโภชนีย ปุจฺฉิตพฺพ กตฺตรทณฺโฑ
ปุจฺฉิตพฺโพ สงฺฆสฺส กติกสณฺาน ปุจฺฉิตพฺพ ก กาล ปวิสิตพฺพ
ก กาล นิกฺขมิตพฺพนฺติ สเจ วิหาโร อนชฺฌาวุตฺโถ โหติ
กวาฏ อาโกเฏตฺวา มุหุตฺต อาคเมตฺวา ฆฏิก อุคฺฆาเฏตฺวา
กวาฏ ปณาเมตฺวา พหิ ิเตน นิลโฺ ลเกตพฺโพ สเจ วิหาโร
อุกฺลาโป โหติ มฺเจ วา มฺโจ อาโรปโต โหติ ปเ
วา ป อาโรปต โหติ เสนาสน อุปริปฺุชีกต ๑ โหติ สเจ
อุสฺสหติ โสเธตพฺโพ วิหาร โสเธนฺเตน ปม ภุมฺมตฺถรณ
นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ มฺจปฏิปาทกา นีหริตฺวา
เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพา ภิสิพิมฺโพหน นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ
นิสีทนปจฺจตฺถรณ นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปต พฺพ มฺโจ นีจ
กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ นีหริตฺวา
เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺโพ ป นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน
อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปต พฺพ
เขฬมลฺลโก นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขปิ ตพฺโพ อปสฺเสนผลก
นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ สเจ วิหาเร สนฺตานก โหติ
อุลฺโลกา ปม โอหาเรตพฺพ อาโลกสนฺธิกณฺณภาคา ปมชฺชิตพฺพา
สเจ เครุกปริกมฺมกตา ภิตฺติ กณฺณกิตา โหติ โจฬก เตเมตฺวา
#๑ อุปริปสุกิตนฺติป ปาโ ภวติ ฯ ยุ. รา. อุปริปฺุชกิต ฯ
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ปเฬตฺวา ปมชฺชิตพฺพา สเจ กาฬวณฺณกตา ภูมิ กณฺณกิตา
โหติ โจฬก เตเมตฺวา ปเฬตฺวา ปมชฺชิตพฺพา สเจ อกตา
โหติ ภูมิ อุทเกน ปริปฺโผสิตฺวา ๑ สมฺมชฺชิตพฺพา มา วิหาโร
รเชน อูหฺีติ สงฺการ วิจินิตฺวา เอกมนฺต ฉฑฺเฑตพฺพ
ภุมฺมตฺถรณ โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา อติหริตฺวา
ยถาปฺตฺต ๒ ปฺาเปตพฺพ มฺจปฏิปาทกา โอตาเปตฺวา
ปมชฺชิตฺวา อติหริตฺวา ยถาภาค ๓ เปตพฺพา มฺโจ โอตาเปตฺวา
โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน
อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ อติหริตฺวา ยถาภาค ปฺาเปตพฺโพ
ป โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา นีจ กตฺวา สาธุก
อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ อติหริตฺวา ยถาภาค
ปฺาเปตพฺพ ภิสิพิมฺโพหน โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา
อติหริตฺวา ยถาภาค ปฺาเปตพฺพ นิสีทนปจฺจตฺถรณ โอตาเปตฺวา
โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา อติหริตฺวา ยถาภาค ปฺาเปตพฺพ
เขฬมลฺลโก โอตาเปตฺวา ปมชฺชิตฺวา อติหริตฺวา ยถาภาค เปตพฺโพ
อปสฺเสนผลก โอตาเปตฺวา ปมชฺชิตฺวา อติหริตฺวา ยถาภาค เปตพฺพ
ปตฺตจีวร นิกฺขิปตพฺพ ปตฺต นิกขฺ ิปนฺเตน เอเกน หตฺเถน
ปตฺต คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน เหฏามฺจ วา เหฏาป วา
#๑ ยุ. ปริปฺโปสิตฺวา ฯ ๒ ยุ. ยถาภาค ฯ ม. ยถาาเน ฯ ๓ ม. ยถาาเน ฯ
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ปรามสิตฺวา ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ น จ อนนฺตรหิตาย ภูมิยา
ปตฺโต นิกขฺ ิปตพฺโพ จีวร นิกฺขิปนฺเตน เอเกน หตฺเถน จีวร
คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน จีวรวส วา จีวรรชฺชุ วา ปมชฺชิตฺวา
ปารโต อนฺต โอรโต โภค กตฺวา จีวร นิกฺขปิ ตพฺพ สเจ
ปุรตฺถิมา สรชา วาตา วายนฺติ ปุรตฺถิมา วาตปานา ถเกตพฺพา
สเจ ปจฺฉิมา สรชา วาตา วายนฺติ ปจฺฉิมา วาตปานา
ถเกตพฺพา สเจ อุตฺตรา สรชา วาตา วายนฺติ อุตฺตรา
วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ ทกฺขิณา สรชา วาตา วายนฺติ
ทกฺขิณา วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ สีตกาโล โหติ ทิวา
วาตปานา วิวริตพฺพา รตฺตึ ถเกตพฺพา สเจ อุณฺหกาโล โหติ
ทิวา วาตปานา ถเกตพฺพา รตฺตึ วิวริตพฺพา สเจ ปริเวณ
อุกฺลาป โหติ ปริเวณ สมฺมชฺชิตพฺพ สเจ โกฏโก อุกลฺ าโป
โหติ โกฏโก สมฺมชฺชิตพฺโพ สเจ อุปฏานสาลา อุกลฺ าปา
โหติ อุปฏานสาลา สมฺมชฺชิตพฺพา สเจ อคฺคิสาลา อุกฺลาปา
โหติ อคฺคิสาลา สมฺมชฺชิตพฺพา สเจ วจฺจกุฏี อุกฺลาปา โหติ
วจฺจกุฏี สมฺมชฺชิตพฺพา สเจ ปานีย น โหติ ปานีย อุปฏาเปตพฺพ
สเจ ปริโภชนีย น โหติ ปริโภชนีย อุปฏาเปตพฺพ สเจ
อาจมนกุมฺภิยา อุทก น โหติ อาจมนกุมฺภิยา อุทก อาสิฺจิตพฺพ
อิท โข ภิกขฺ เว อาคนฺตุกาน ภิกฺขูน วตฺต ยถา อาคนฺตุเกหิ
ภิกฺขูหิ สมฺมา วตฺติตพฺพนฺติ ฯ
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[๔๑๖] เตน โข ปน สมเยน อาวาสิกา ภิกฺขู อาคนฺตุเก
ภิกฺขู ทิสฺวา เนว อาสน ปฺาเปนฺติ น ปาโททก ปาทป
ปาทกถลิก อุปนิกฺขิปนฺติ น ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตจีวร ปฏิคคฺ ณฺหนฺติ
น ปานีเยน ปุจฺฉนฺติ น ปริโภชนีเยน ปุจฺฉนฺติ ๑ วุฑฺฒตเรป
อาคนฺตุเก ภิกฺขู น อภิวาเทนฺติ น เสนาสน ปฺาเปนฺติ ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม อาวาสิกา ภิกฺขู อาคนฺตุเก ภิกฺขู ทิสฺวา เนว
อาสน ปฺาเปสฺสนฺติ น ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก
อุปนิกฺขิปสฺสนฺติ น ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตจีวร ปฏิคฺคเหสฺสนฺติ นy
ปานีเยน ปุจฺฉิสฺสนฺติ น ปริโภชนีเยน ปุจฺฉิสฺสนฺติ วุฑฒ
ฺ ตเรป
อาคนฺตุเก ภิกฺขู น อภิวาเทสฺสนฺติ น เสนาสน ปฺาเปสฺสนฺตีติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฯเปฯ สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ วิครหิตฺวา
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว อาวาสิกาน
ภิกฺขูน วตฺต ปฺาเปสฺสามิ ยถา อาวาสิเกหิ ภิกฺขูหิ สมฺมา
วตฺติตพฺพ ฯ
[๔๑๗] อาวาสิเกน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา อาคนฺตุก ภิกฺขุ วุฑฺฒตร
ทิสฺวา อาสน ปฺาเปตพฺพ ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก
#๑ ม. ยุ. รา. น ปริโภชนีเยน ปุจฺฉนฺตีติ ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
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อุปนิกฺขิปตพฺพ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตจีวร ปฏิคฺคเหตพฺพ ปานีเยน ๑
ปุจฺฉิตพฺโพ ปริโภชนีเยน ปุจฺฉิตพฺโพ ๑ สเจ อุสฺสหติ อุปาหนา
ปฺุฉิตพฺพา อุปาหนา ปฺุฉนฺเตน ปม สุกฺเขน โจฬเกน
ปฺุฉิตพฺพา ปจฺฉา อลฺเลน อุปาหนปฺุฉนโจฬก โธวิตฺวา
ปเฬตฺวา เอกมนฺต วิสฺสชฺเชตพฺพ อาคนฺตุโก วุฑฺโฒ ๒ ภิกฺขุ
อภิวาเทตพฺโพ เสนาสน ปฺาเปตพฺพ เอต ตุมฺหาก ๓ เสนาสน
ปาปุณาตีติ อชฺฌาวุตฺถ วา อนชฺฌาวุตฺถ วา อาจิกฺขิตพฺพ
โคจโร อาจิกฺขิตพฺโพ อโคจโร อาจิกฺขิตพฺโพ เสกฺขสมฺมตานิ
กุลานิ อาจิกฺขิตพฺพานิ วจฺจฏาน อาจิกฺขิตพฺพ ปสฺสาวฏาน
อาจิกฺขิตพฺพ ปานีย อาจิกฺขิตพฺพ ปริโภชนีย อาจิกฺขิตพฺพ
กตฺตรทณฺโฑ อาจิกฺขิตพฺโพ สงฺฆสฺส กติกสณฺาน อาจิกฺขิตพฺพ
อิม กาล ปวิสิตพฺพ อิม กาล นิกฺขมิตพฺพนฺติ สเจ นวโก
โหติ นิสินนฺ เกเนว อาจิกฺขิตพฺพ อตฺร ปตฺต นิกฺขิปาหิ อตฺร
จีวร นิกฺขปิ าหิ อิท อาสน นิสที าหีติ ปานีย อาจิกฺขิตพฺพ
ปริโภชนีย อาจิกฺขิตพฺพ อุปาหนปฺุฉนโจฬก อาจิกฺขิตพฺพ
อาคนฺตุโก นวโก ๔ ภิกฺขุ อภิวาทาเปตพฺโพ เสนาสน อาจิกฺขิตพฺพ
#๑ ม. ยุ. รา. ปริโภชนีเยน ปุจฺฉิตพฺโพติ น ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. รา. อย ปาโ น
#ทิสฺสติ ฯ ม. อาคนฺตุโก ภิกฺขุ วุฑฺฒตโร ฯ ๓ ม. ยุ. เต ฯ ๔ ยุ. รา. นวโกติ
#ปาโ น ทิสฺสติ ฯ ม. ภิกฺขุ นวโก ฯ
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เอตนฺเต เสนาสน ปาปุณาตีติ อชฺฌาวุตฺถ วา อนชฺฌาวุตฺถ
วา อาจิกฺขิตพฺพ โคจโร อาจิกฺขิตพฺโพ อโคจโร อาจิกฺขิตพฺโพ
เสกฺขสมฺมตานิ กุลานิ อาจิกฺขิตพฺพานิ วจฺจฏาน อาจิกฺขิตพฺพ
ปสฺสาวฏาน อาจิกฺขิตพฺพ ปานีย อาจิกฺขิตพฺพ ปริโภชนีย
อาจิกฺขิตพฺพ กตฺตรทณฺโฑ อาจิกฺขิตพฺโพ สงฺฆสฺส กติกสณฺาน
อาจิกฺขิตพฺพ อิม กาล ปวิสิตพฺพ อิม กาล นิกฺขมิตพฺพนฺติ
อิท โข ภิกขฺ เว อาวาสิกาน ภิกฺขูน วตฺต ยถา อาวาสิเกหิ
ภิกฺขูหิ สมฺมา วตฺติตพฺพนฺติ ฯ
[๔๑๘] เตน โข ปน สมเยน คมิกา ภิกฺขู ทารุภณฺฑ
มตฺติกาภณฺฑ อปฺปฏิสาเมตฺวา ทฺวารวาตปาน วิวริตฺวา เสนาสน
อนาปุจฺฉา ปกฺกมนฺติ ฯ ทารุภณฺฑ มตฺติกาภณฺฑ นสฺสติ ฯ
เสนาสน อคุตฺต ภวติ ๑ ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม คมิกา ภิกฺขู
ทารุภณฺฑ มตฺติกาภณฺฑ อปฺปฏิสาเมตฺวา ทฺวารวาตปาน วิวริตฺวา
เสนาสน อนาปุจฺฉา ปกฺกมิสฺสนฺติ ทารุภณฺฑ มตฺติกาภณฺฑ
นสฺสติ เสนาสน อคุตฺต ภวตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฯเปฯ สจฺจ
ภควาติ ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกขฺ ู อามนฺเตสิ
เตนหิ ภิกฺขเว คมิกาน ภิกฺขูน วตฺต ปฺาเปสฺสามิ ยถา
#๑ ม. ยุ. โหติ ฯ
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คมิเกหิ ภิกฺขูหิ สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
[๔๑๙] คมิเกน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนา ทารุภณฺฑ มตฺติกาภณฺฑ
ปฏิสาเมตฺวา ทฺวารวาตปาน ถเกตฺวา เสนาสน อาปุจฺฉิตพฺพ ๑
สเจ ภิกฺขุ น โหติ สามเณโร อาปุจฺฉิตพฺโพ สเจ
สามเณโร น โหติ อารามิโก อาปุจฺฉิตพฺโพ สเจ อารามิโก
น โหติ อุปาสโก อาปุจฺฉิตพฺโพ สเจ น โหติ ภิกฺขุ วา
สามเณโร วา อารามิโก วา อุปาสโก วา ๒ จตูสุ ปาสาณเกสุ
มฺจ ปฺาเปตฺวา มฺเจ มฺจ อาโรเปตฺวา ปเ ป
อาโรเปตฺวา เสนาสน อุปริ ปฺุช กริตฺวา ทารุภณฺฑ มตฺตกิ าภณฺฑ
ปฏิสาเมตฺวา ทฺวารวาตปาน ถเกตฺวา ปกฺกมิตพฺพ สเจ วิหาโร
โอวสฺสติ สเจ อุสฺสหติ ฉาเทตพฺโพ อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ
กินฺติ นุ โข วิหาโร ฉาทิเยถาติ เอวฺเจ ต ลเภถ อิจฺเจต
กุสล โน เจ ลเภถ โย เทโส อโนวสฺสโก โหติ ตตฺถ
จตูสุ ปาสาณเกสุ มฺจ ปฺาเปตฺวา มฺเจ มฺจ อาโรเปตฺวา
ปเ ป อาโรเปตฺวา เสนาสน อุปริ ปฺุช กริตฺวา
ทารุภณฺฑ มตฺติกาภณฺฑ ปฏิสาเมตฺวา ทฺวารวาตปาน ถเกตฺวา
ปกฺกมิตพฺพ สเจ สพฺโพ วิหาโร โอวสฺสติ สเจ อุสฺสหติ
#๑ ม. ยุ. อาปุจฺฉา ปกฺกมิตพฺพ ฯ ๒ ม. ยุ. รา. สเจ สามเณโร น โหติ
#อารามิโก อาปุจฺฉิตพฺโพ สเจ น โหติ ภิกฺขุ วา สามเณโร วา อารามิโก วา ฯ
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เสนาสน คาม อติหริตพฺพ อุสฺสุกกฺ  วา กาตพฺพ กินฺติ นุ
โข เสนาสน คาม อติหริเยถาติ เอวฺเจ ต ลเภถ อิจฺเจต
กุสล โน เจ ลเภถ อชฺโฌกาเส จตูสุ ปาสาณเกสุ มฺจ
ปฺาเปตฺวา มฺเจ มฺจ อาโรเปตฺวา ปเ ป อาโรเปตฺวา
เสนาสน อุปริ ปฺุช กริตฺวา ทารุภณฺฑ มตฺติกาภณฺฑ
ปฏิสาเมตฺวา ติเณน วา ปณฺเณน วา ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปกฺกมิตพฺพ
อปฺเปวนาม องฺคานิป เสเสยฺยุนฺติ อิท โข ภิกขฺ เว คมิกาน
ภิกฺขูน วตฺต ยถา คมิเกหิ ภิกฺขูหิ สมฺมา วตฺติตพฺพนฺติ ฯ
[๔๒๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู ภตฺตคฺเค น อนุโมทนฺติ ฯ
มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา
สกฺยปุตฺติยา ภตฺตคฺเค น อนุโมทิสสฺ นฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู
เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ อถโข
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ
นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ๑ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ภตฺตคฺเค อนุโมทิตุนฺติ ฯ
[๔๒๑] อถโข ๒ ภิกฺขูน เอตทโหสิ เกน นุ โข ภตฺตคฺเค
อนุโมทิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา
เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อนุชานามิ ภิกฺขเว เถเรน ภิกฺขุนา ภตฺตคฺเค อนุโมทิตุนฺติ ฯ
[๔๒๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ปูคสฺส สงฺฆภตฺต
#๑ ยุ. เอตสฺมึ ปกรเณติ ปาทฺวย นตฺถิ ฯ ๒ ม. เตส ฯ
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โหติ ฯ อายสฺมา สารีปุตฺโต สงฺฆเถโร โหติ ฯ ภิกฺขู ภควตา
อนฺุาต เถเรน ภิกฺขนุ า ภตฺตคฺเค อนุโมทิตนุ ฺติ อายสฺมนฺต
สารีปุตฺต เอกก โอหาย ปกฺกมึสุ ฯ อถโข อายสฺมา สารีปุตฺโต
เต มนุสฺเส ปฏิสมฺโมทิตฺวา ปจฺฉา เอกโก อคมาสิ ฯ อทฺทสา
โข ภควา อายสฺมนฺต สารีปุตฺต ทูรโต ว เอกก ๑ อาคจฺฉนฺต
ทิสฺวาน อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ กจฺจิ สารีปุตฺต ภตฺต
อิทฺธ อโหสีติ ฯ อิทฺธ โข ภนฺเต ภตฺต อโหสิ อปจ ม
ภิกฺขู เอกก โอหาย ปกฺกนฺตาติ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน
เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ภตฺตคฺเค จตูหิ ปฺจหิ เถรานุเถเรหิ ภิกฺขูหิ อาคเมตุนฺติ ฯt
[๔๒๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร เถโร ภตฺตคฺเค
วจฺจิโต ๒ อาคเมติ ๓ ฯ โส วจฺจ สนฺธาเรนฺโต ๔ มุจฺฉิโต ปปติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สติ กรณีเย
อนนฺตริก ภิกฺขุ อาปุจฺฉิตฺวา คนฺตุนฺติ ฯ
[๔๒๔] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ทุนฺนิวตฺถา
ทุปฺปารุตา อนากปฺปสมฺปนฺนา ภตฺตคฺค คจฺฉนฺติ โวกฺกมฺมป
เถราน ภิกฺขูน ปุรโต ปุรโต คจฺฉนฺติ เถเรป ภิกฺขู อนูปขชฺช
#๑ ม. ยุ. รา. เอกกนฺติ วจน นตฺถิ ฯ ๒ รา. วจฺจปฬิโต ฯ ๓ ม. ยุ. อาคเมสิ ฯ
#๔ ม. สนฺธาเรตุ อสกฺโกนฺโต ฯ
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นิสีทนฺติ นเวป ภิกขฺ ู อาสเนน ปฏิพาหนฺติ สงฺฆาฏิมฺป
โอตฺถริตฺวา อนฺตรฆเร นิสีทนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ทุนนฺ ิวตฺถา ทุปฺปารุตา อนากปฺปสมฺปนฺนา ภตฺตคฺค
คจฺฉิสฺสนฺติ โวกฺกมฺมป เถราน ภิกขฺ ูน ปุรโต ปุรโต คจฺฉิสฺสนฺติ
เถเรป ภิกฺขู อนุปขชฺช นิสีทิสฺสนฺติ นเวป ภิกขฺ ู อาสเนน ๑
ปฏิพาหิสฺสนฺติ สงฺฆาฏิมฺป โอตฺถริตฺวา อนฺตรฆเร นิสีทิสสฺ นฺตีติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ
กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ทุนฺนิวตฺถา ทุปฺปารุตา อนากปฺปสมฺปนฺนา
ภตฺตคฺค คจฺฉนฺติ โวกฺกมฺมป เถราน ภิกขฺ ูน ปุรโต
ปุรโต คจฺฉนฺติ เถเรป ภิกฺขู อนุปขชฺช นิสีทนฺติ นเวป ภิกฺขู
อาสเนน ปฏิพาหนฺติ สงฺฆาฏิมฺป โอตฺถริตวฺ า อนฺตรฆเร
นิสีทนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูน ภตฺตคฺควตฺต
ปฺาเปสฺสามิ ยถา ภิกฺขูหิ ภตฺตคฺเค สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
[๔๒๕] สเจ อาราเม กาโล อาโรจิโต โหติ ติมณฺฑล
ปฏิจฺฉาเทนฺเตน ปริมณฺฑล นิวาเสตฺวา กายพนฺธน พนฺธิตฺวา
สคุณ กตฺวา สงฺฆาฏิโย ปารุปตฺวา คณฺิก ปฏิม
ุ ฺจิตฺวา โธวิตฺวา
ปตฺต คเหตฺวา สาธุก อตรมาเนน คาโม ปวิสิตพฺโพ น
โวกฺกมฺม เถราน ภิกฺขูน ปุรโต ปุรโต คนฺตพฺพ สุปฏิจฺฉนฺเนน
#๑ ม. อาสเนนป ฯ
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อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ สุสวุเตน อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ โอกฺขิตฺตจกฺขุนา
อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น อุกฺขิตฺตกาย อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ
น อุชชฺ คฺฆิกาย อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ อปฺปสทฺเทน อนฺตรฆเร
คนฺตพฺพ น กายปฺปจาลก อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น พาหุปฺปจาลก
อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น สีสปฺปจาลก อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น
ขมฺภกเตน อนตรฆเร คนฺตพฺพ น โอคุณฺิเตน อนฺตรฆเร
คนฺตพฺพ น อุกฺกฏุ ิกาย อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ สุปฏิจฺฉนฺเนน อนฺตรฆเร
นิสีทิตพฺพ สุสวุเตน อนฺตรฆเร นิสีทิตพฺพ โอกฺขิตฺตจกฺขุนา
อนฺตรฆเร นิสีทิตพฺพ น อุกฺขิตฺตกาย อนฺตรฆเร นิสีทิตพฺพ
น อุชชฺ คฺฆิกาย อนฺตรฆเร นิสีทิตพฺพ อปฺปสทฺเทน อนฺตรฆเร
นิสีทิตพฺพ น กายปฺปจาลก อนฺตรฆเร นิสีทิตพฺพ น พาหุปฺปจาลก
อนฺตรฆเร นิสีทิตพฺพ น สีสปฺปจาลก อนฺตรฆเร
นิสีทิตพฺพ น ขมฺภกเตน อนฺตรฆเร นิสีทิตพฺพ น โอคุณฺิเตน
อนฺตรฆเร นิสีทิตพฺพ น ปลฺลตฺถกิ าย อนฺตรฆเร นิสีทิตพฺพ
น เถเร ภิกขฺ ู อนุปขชฺช นิสีทิตพฺพ น นวา ภิกฺขู อาสเนน
ปฏิพาหิตพฺพา น สงฺฆาฏึ โอตฺถริตฺวา อนฺตรฆเร นิสีทติ พฺพ
อุทเก ทียมาเน อุโภหิ หตฺเถหิ ปตฺต ปริคฺคเหตฺวา อุทก
ปฏิคฺคเหตพฺพ นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน ปตฺโต
โธวิตพฺโพ สเจ อุทกปฏิคฺคาหโก โหติ นีจ กตฺวา อุทกปฏิคฺคเห
อุทก อาสิฺจิตพฺพ มา อุทกปฏิคฺคาหโก อุทเกน โอสิฺจิ
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มา สามนฺตา ภิกฺขู อุทเกน โอสิฺจึสุ มา สงฺฆาฏิ อุทเกน
โอสิฺจีติ สเจ อุทกปฏิคฺคาหโก น โหติ นีจ กตฺวา ฉมาย
อุทก อาสิฺจิตพฺพ มา สามนฺตา ภิกฺขู อุทเกน โอสิฺจึสุ
มา สงฺฆาฏิ อุทเกน โอสิฺจีติ โอทเน ทียมาเน อุโภหิ หตฺเถหิ
ปตฺต ปริคฺคเหตฺวา โอทโน ปฏิคฺคเหตพฺโพ สูปสฺส โอกาโส
กาตพฺโพ สเจ โหติ สปฺป วา เตล วา อุตฺตริภงฺค วา
เถเรน วตฺตพฺโพ สพฺเพส สมก สมฺปาเทหีติ สกฺกจฺจ ปณฺฑปาโต
ปฏิคฺคเหตพฺโพ ปตฺตสฺินา ปณฺฑปาโต ปฏิคฺคเหตพฺโพ
สมสูปโก ปณฺฑปาโต ปฏิคคฺ เหตพฺโพ สมติตฺติโก
ปณฺฑปาโต ปฏิคฺคเหตพฺโพ น ตาว เถเรน ภฺุชิตพฺพ ยาว
น สพฺเพส โอทโน สมฺปตฺโต ๑ โหติ สกฺกจฺจ ปณฺฑปาโต
ภฺุชิตพฺโพ ปตฺตสฺินา ปณฺฑปาโต ภฺุชิตพฺโพ สปทาน ๒
ปณฺฑปาโต ภฺุชิตพฺโพ สมสูปโก ปณฺฑปาโต ภฺุชติ พฺโพ
น ถูปโต ๓ โอมทฺทติ ฺวา ปณฺฑปาโต ภฺุชติ พฺโพ น สูป วา
พฺยฺชน วา โอทเนน ปฏิจฺฉาเทตพฺพ ภิยฺโยกมฺยต อุปาทาย
น สูป วา โอทน วา อคิลาเนน อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา
ภฺุชิตพฺพ น อุชฌ
ฺ านสฺินา ปเรส ปตฺโต โอโลเกตพฺโพ
นาติมหนฺโต กพโฬ กาตพฺโพ ปริมณฺฑโล อาโลโป กาตพฺโพ
#๑ ยุ. สมฺปนฺโน ฯ ๒ ยุ. สปทาโน ฯ ๓ ถูปกโตติป ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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น อนาหเฏ กพเฬ มุขทฺวาร วิวริตพฺพ น ภฺุชมาเนน สพฺโพ
หตฺโถ มุเข ปกฺขิปตพฺโพ น สกพเฬน มุเขน พฺยาหริตพฺพ
น ปณฺฑุกฺเขปก ภฺุชติ พฺพ น กพฬาวจฺเฉทก ภฺุชิตพฺพ น
อวคณฺฑการก ภฺุชิตพฺพ น หตฺถนิทฺธูนก ภฺุชิตพฺพ น
สิตฺถาวการก ภฺุชิตพฺพ น ชิวหฺ านิจฺฉารก ภฺุชิตพฺพ น
จปุจปุการก ภฺุชิตพฺพ น สุรุสุรกุ ารก ภฺุชิตพฺพ น หตฺถนิลฺเลหก
ภฺุชิตพฺพ น ปตฺตนิลฺเลหก ภฺุชิตพฺพ น โอฏนิลฺเลหก
ภฺุชิตพฺพ น สามิเสน หตฺเถน ปานียถาลโก ปฏิคฺคเหตพฺโพ
น ตาว เถเรน อุทก ปฏิคฺคเหตพฺพ ยาว น สพฺเพ ว ๑ ภุตฺตาวิโน
โหนฺติ อุทเก ทียมาเน อุโภหิ หตฺเถหิ ปตฺต ปริคฺคเหตฺวา
อุทก ปฏิคฺคเหตพฺพ นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน ปตฺโต
โธวิตพฺโพ สเจ อุทกปฏิคฺคาหโก โหติ นีจ กตฺวา อุทกปฏิคฺคเห
อุทก อาสิฺจิตพฺพ มา อุทกปฏิคฺคาหโก อุทเกน โอสิฺจิ มา
สามนฺตา ภิกฺขู อุทเกน โอสิฺจึสุ มา สงฺฆาฏิ อุทเกน
โอสิฺจีติ สเจ อุทกปฏิคฺคาหโก น โหติ นีจ กตฺวา ฉมาย
อุทก อาสิฺจิตพฺพ มา สามนฺตา ภิกฺขู อุทเกน โอสิฺจึสุ
มา สงฺฆาฏิ อุทเกน โอสิฺจีติ น สสิตฺถก ปตฺตโธวน อนฺตรฆเร
ฉฑฺเฑตพฺพ นิวตฺตนฺเตน นวเกหิ ภิกฺขูหิ ปมตร นิวตฺติตพฺพ
ปจฺฉา เถเรหิ สุปฏิจฺฉนฺเนน อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ สุสวุเตน
อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ โอกฺขิตฺตจกฺขุนา อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น
#๑ ยุ. วสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อุกฺขิตฺตกาย อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น อุชชฺ คฺฆิกาย อนฺตรฆเร
คนฺตพฺพ อปฺปสทฺเทน อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น กายปฺปจาลก
อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น พาหุปฺปจาลก อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น
สีสปฺปจาลก อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น ขมฺภกเตน อนฺตรฆเร
คนฺตพฺพ น โอคุณฺิเตน อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น อุกฺกฏุ ิกาย
อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ อิท โข ภิกขฺ เว ภิกฺขูน ภตฺตคฺควตฺต
ยถา ภิกฺขูหิ ภตฺตคฺเค สมฺมา วตฺติตพฺพนฺติ ฯ
ปมภาณวาร นิฏิต ฯ
[๔๒๖] เตน โข ปน สมเยน ปณฺฑจาริกา ภิกฺขู ทุนฺนิวตฺถา
ทุปฺปารุตา อนากปฺปสมฺปนฺนา ปณฺฑาย จรนฺติ อสลฺลกฺเขตฺวาป
นิเวสน ปวิสนฺติ อสลฺลกฺเขตฺวาป นิกฺขมนฺติ อติสหสาป ปวิสนฺติ
อติสหสาป นิกฺขมนฺติ อติทูเรป ติฏนฺติ อจฺจาสนฺเนป ติฏนฺติ
อติจิรป ติฏ นฺติ อติลหุกป นิวตฺตนฺติ ฯ อฺตโร ๑ ปณฺฑจาริโก
ภิกฺขุ อสลฺลกฺเขตฺวา นิเวสน ปาวิสิ ฯ โส จ ๒ ทฺวาร
มฺมาโน อฺตร โอวรก ปาวิสิ ฯ ตสฺมมิ ฺป ๓ โอวรเกม
อิตฺถี นคฺคา อุตฺตานา นิปนฺนา โหติ ฯ อทฺทสา โข โส ภิกฺขุ
ต อิตฺถึ นคฺค อุตฺตาน นิปนฺน ทิสฺวาน นยิท ทฺวาร โอวรก
#๑ ม. ยุ. อฺตโรป ฯ ๒ ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อิทนฺติ ตมฺหา โอวรกมฺหา นิกฺขมิ ฯ อทฺทสา โข ตสฺสา
อิตฺถิยา สามิโก ต อิตถฺ ึ นคฺค อุตตฺ าน นิปนฺน ทิสฺวาน อิมินา๔
เม ภิกฺขุนา ปชาปติ ทูสิตาติ ต ภิกฺขุ คเหตฺวา อาโกเฏติ ฯ
อถโข สา อิตฺถี เตน สทฺเทน ปฏิพุชฺฌิตฺวา ต ปุริส เอตทโวจ
กิสฺส ตฺว อยฺย อิม ภิกฺขุ อาโกเฏสีติ ฯ อิมินาสิ ตฺว ภิกฺขนุ า
ทูสิตาติ ฯ นาห อยฺย อิมินา ภิกฺขุนา ทูสิตา อการโก โส
ภิกฺขูติ ต ภิกฺขุ มฺุจาเปสิ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ อาราม คนฺตฺวา
ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ปณฺฑจาริกา ภิกฺขู
ทุนฺนิวตฺถา ทุปฺปารุตา อนากปฺปสมฺปนฺนา ปณฺฑาย จริสฺสนฺติ
อสลฺลกฺเขตฺวาป นิเวสน ปวิสิสฺสนฺติ อสลฺลกฺเขตฺวาป นิกฺขมิสฺสนฺติ
อติสหสาป ปวิสิสฺสนฺติ อติสหสาป นิกฺขมิสฺสนฺติ อติทเู รป
ติฏิสฺสนฺติ อจฺจาสนฺเนป ติฏิสฺสนฺติ อติจิรมฺป ติฏิสฺสนฺติ
อติลหุกมฺป นิวตฺติสฺสนฺติติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฯเปฯ สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว
ปณฺฑจาริกาน ภิกฺขูน วตฺต ปฺาเปสฺสามิ ยถา ปณฺฑจาริเกหิ
ภิกฺขูหิ สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
[๔๒๗] ปณฺฑจาริเกน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา อิทานิ คาม
ปวิสิสฺสามีติ ติมณฺฑล ปฏิจฺฉาเทนฺเตน ปริมณฺฑล นิวาเสตฺวา
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กายพนฺธน พนฺธิตฺวา สคุณ กตฺวา สงฺฆาฏิโย ปารุปตฺวา คณฺิก
ปฏิมฺุจิตฺวา โธวิตฺวา ปตฺต คเหตฺวา สาธุก อตรมาเนน คาโม
ปวิสิตพฺโพ สุปฏิจฺฉนฺเนน อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ สุสวุเตน
อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ โอกฺขิตฺตจกฺขุนา อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น
อุกฺขิตฺตกาย อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น อุชชฺ คฺฆิกาย อนฺตรฆเร
คนฺตพฺพ อปฺปสทฺเทน อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น กายปฺปจาลก
อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น พาหุปฺปจาลก อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น
สีสปฺปจาลก อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น ขมฺภกเตน อนฺตรฆเร
คนฺตพฺพ น โอคุณฺิเตน อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น อุกฺกฏุ ิกาย
อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ นิเวสน ปวิสนฺเตน สลฺลกฺเขตพฺพ อิมินา
ปวิสิสฺสามิ อิมินา นิกฺขมิสฺสามีติ นาติสหสา ปวิสิตพฺพ
นาติสหสา นิกฺขมิตพฺพ นาติทูเร าตพฺพ นาจฺจาสนฺเน
าตพฺพ นาติจิร าตพฺพ นาติลหุก นิวตฺติตพฺพ ิตเกน
สลฺลกฺเขตพฺพ ภิกฺข ทาตุกามา วา อทาตุกามา วาติ สเจ
กมฺม วา นิกฺขิปติ อาสนา วา วุฏ าติ กฏจฺฉฉ วา ปรามสติ
ภาชน วา ปรามสติ เปติ วา ทาตุกามิยาติ ๑ าตพฺพ
ภิกฺขาย ทียมานาย วาเมน หตฺเถน สงฺฆาฏึ อุจฺจาเรตฺวา
ทกฺขิเณน หตฺเถน ปตฺต ปณาเมตฺวา อุโภหิ หตฺเถหิ ปตฺต
ปริคฺคเหตฺวา ภิกฺขา ปฏิคฺคเหตพฺพา น จ ภิกฺขาทายิกาย
#๑ ม. ทาตุกามาสฺสาติ ฯ ยุ. ทาตุกามา วิยาติ ฯ
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มุข โอโลเกตพฺพ ๑ สลฺลกฺเขตพฺพ สูป ทาตุกามา วา อทาตุกามา
วาติ สเจ กฏจฺฉฉ วา ปรามสติ ภาชน วา ปรามสติ
เปติ วา ทาตุกามิยาติ าตพฺพ ภิกฺขาย ทินฺนาย สงฺฆาฏิยา
ปตฺต ปฏิจฺฉาเทตฺวา สาธุก อตรมาเนน นิวตฺติตพฺพ สุปฏิจฺฉนฺเนน
อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ สุสวุเตน อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ
โอกฺขิตฺตจกฺขุนา อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น อุกฺขิตฺตกาย อนฺตรฆเร
คนฺตพฺพ น อุชชฺ คฺฆิกาย อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ อปฺปสทฺเทน
อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น กายปฺปจาลก อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น
พาหุปฺปจาลก อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น สีสปฺปจาลก อนฺตรฆเร
คนฺตพฺพ น ขมฺภกเตน อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น โอคุณฺิเตน
อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ น อุกฺกฏุ ิกาย อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ โย
ปม คามโต ปณฺฑาย ปฏิกฺกมติ เตน อาสน ปฺาเปตพฺพ
ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขิปตพฺพ อวกฺการปาฏึ
โธวิตฺวา อุปฏาเปตพฺพ ๒ ปานีย ปริโภชนีย อุปฏาเปตพฺพ
โย ปจฺฉา คามโต ปณฑ
ฺ าย ปฏิกฺกมติ สเจ โหติ ภุตฺตาวเสโส
สเจ อากงฺขติ ภฺุชิตพฺพ โน เจ อากงฺขติ อปหริเต วา
ฉฑฺเฑตพฺพ อปฺปาณเก วา อุทเก โอปลาเปตพฺพ เตน
อาสน อุทธฺ ริตพฺพ ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก ปฏิสาเมตพฺพ
อวกฺการปาฏึ โธวิตฺวา ปฏิสาเมตพฺพ ปานีย ปริโภชนีย
#๑ ยุ. ม. อุลโฺ ลเกตพฺพ ฯ ๒ ม. อวกฺการปาฏิ ...ตพฺพา ฯ
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ปฏิสาเมตพฺพ ภตฺตคฺค สมฺมชฺชิตพฺพ โย ปสฺสติ ปานียฆฏ วา
ปริโภชนียฆฏ วา วจฺจฆฏ วา ริตตฺ  ตุจฺฉ เตน อุปฏาเปตพฺพ
สจสฺส โหติ อวิสยฺห หตฺถวิกาเรน ทุติย อามนฺเตตฺวา หตฺถวิลงฺฆเกน
อุปฏาเปตพฺพ น จ ตปฺปจฺจยา วาจา ภินฺทิตพฺพา
อิท โข ภิกขฺ เว ปณฺฑจาริกาน ภิกขฺ ูน วตฺต ยถา ปณฺฑจาริเกหิ
ภิกฺขูหิ สมฺมา วตฺติตพฺพนฺติ ฯ
[๔๒๘] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู อรฺเ
วิหรนฺติ ฯ เต เนว ปานีย อุปฏาเปนฺติ น ปริโภชนีย
อุปฏาเปนฺติ น อคฺคึ อุปฏาเปนฺติ น อรณิสหิต อุปฏาเปนฺติ
น นกฺขตฺตปทานิ ชานนฺติ น ทิสาภาค ชานนฺติ ฯ โจรา ตตฺถ
คนฺตฺวา เต ภิกฺขู เอตทโวจุ อตฺถิ ภนฺเต ปานียนฺติ ฯ
นตฺถาวุโสติ ฯ อตฺถิ ภนฺเต ปริโภชนียนฺติ ฯ นตฺถาวุโสติ ฯ
อตฺถิ ภนฺเต อคฺคีติ ฯ นตฺถาวุโสติ ฯ อตฺถิ ภนฺเต อรณิสหิตนฺติ ฯ
นตฺถาวุโสติ ฯ เกนชฺช ภนฺเต ยุตฺตนฺติ ฯ น โข มย อาวุโส
ชานามาติ ฯ กตมาย ภนฺเต ทิสาติ ฯ น โข มย อาวุโส
ชานามาติ ฯ อถโข เต โจรา เนวิเมส ปานีย อตฺถิ น
ปริโภชนีย อตฺถิ น อคฺคิ อตฺถิ น อรณิสหิต อตฺถิ น
นกฺขตฺตปทานิ ชานนฺติ น ทิสาภาค ชานนฺติ โจรา อิเม ๑
นยิเม ภิกฺขตู ิ อาโกเฏตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภิกฺขูน
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
#๑ ยุ. โจรายิเม ฯ
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อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ
กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว อารฺกาน ภิกฺขูน วตฺต
ปฺาเปสฺสามิ ยถา อารฺเกหิ ภิกฺขูหิ สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
[๔๒๙] อารฺเกน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา กาลสฺเสว อุฏาย
ปตฺต ถวิกาย ปกฺขิปตฺวา อเส อาลคฺเคตฺวา จีวร ขนฺเธ กริตวฺ า
อุปาหนา อาโรหิตฺวา ทารุภณฺฑ มตฺติกาภณฺฑ ปฏิสาเมตฺวา
ทฺวารวาตปานานิ ๑ ถเกตฺวา เสนาสนา โอตริตพฺพ อิทานิ คาม
ปวิสิสฺสามีติ อุปาหนา โอมฺุจิตฺวา นีจ กตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา
ถวิกาย ปกฺขิปตวฺ า อเส อาลคฺเคตฺวา ติมณฺฑล ปฏิจฺฉาเทนฺเตน
ปริมณฺฑล นิวาเสตฺวา กายพนฺธน พนฺธิตฺวา สคุณ กตฺวา สงฺฆาฏิโย
ปารุปตฺวา คณฺิก ปฏิมฺุจิตฺวา โธวิตฺวา ปตฺต คเหตฺวา สาธุก
อตรมาเนน คาโม ปวิสิตพฺโพ สุปฏิจฺฉนฺเนน อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ
สุสวุเตน อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ ฯเปฯ น อุกฺกฏุ ิกาย อนฺตรฆเร
คนฺตพฺพ นิเวสน ปวิสนฺเตน สลฺลกฺเขตพฺพ อิมินา ปวิสิสสฺ ามิ
อิมินา นิกขฺ มิสฺสามีติ นาติสหสา ปวิสิตพฺพ นาติสหสา
นิกฺขมิตพฺพ นาติทูเร าตพฺพ นาจฺจาสนฺเน าตพฺพ นาติจิร
าตพฺพ นาติลหุก นิวตฺติตพฺพ ิตเกน สลฺลกฺเขตพฺพ ภิกฺข
ทาตุกามา วา อทาตุกามา วาติ สเจ กมฺม วา นิกฺขิปติ
อาสนา วา วุฏาติ กฏจฺฉฉ วา ปรามสติ ภาชน วา ปรามสติ
เปติ วา ทาตุกามิยาติ าตพฺพ ภิกฺขาย ทียมานาย วาเมน
#๑ ม. ยุ. ทฺวารวาตปาน ฯ
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หตฺเถน สงฺฆาฏึ อุจฺจาเรตฺวา ทกฺขิเณน หตฺเถน ปตฺต ปณาเมตฺวา
อุโภหิ หตฺเถหิ ปตฺต ปริคฺคเหตฺวา ภิกฺขา ปฏิคฺคเหตพฺพา น
จ ภิกฺขาทายิกาย มุข โอโลเกตพฺพ สลฺลกฺเขตพฺพ สูป วา ๑
ทาตุกามา วา อทาตุกามา วาติ สเจ กฏจฺฉฉ วา ปรามสติ
ภาชน วา ปรามสติ เปติ วา ทาตุกามิยาติ าตพฺพ ภิกฺขาย
ทินฺนาย สงฺฆาฏิยา ปตฺต ปฏิจฺฉาเทตฺวา สาธุก อตรมาเนน
นิวตฺติตพฺพ สุปฏิจฺฉนฺเนน อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ ฯเปฯ น อุกกฺ ุฏิกาย
อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ คามโต นิกฺขมิตฺวา ปตฺต ถวิกาย
ปกฺขิปตฺวา อเส อาลคฺเคตฺวา จีวร สหริตฺวา สีเส กริตฺวา
อุปาหนา อาโรหิตฺวา คนฺตพฺพ อารฺเกน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา
ปานีย อุปฏาเปตพฺพ ปริโภชนีย อุปฏาเปตพฺพ อคฺคิ
อุปฏาเปตพฺโพ อรณิสหิต อุปฏาเปตพฺพ กตฺตรทณฺโฑ
อุปฏาเปตพฺโพ นกฺขตฺตปทานิ อุคฺคเหตพฺพานิ สกลานิ วา
เอกเทสานิ วา ทิสากุสเลน ภวิตพฺพ อิท โข ภิกฺขเว
อารฺกาน ภิกฺขูน วตฺต ยถา อารฺเกหิ ภิกฺขูหิ สมฺมา
วตฺติตพฺพนฺติ ฯ
[๔๓๐] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู อชฺโฌกาเส
จีวรกมฺม กโรนฺติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ปฏิวาเต ปงฺคเณ ๒
เสนาสน ปปฺโปเฏสุ ฯ ภิกฺขู รเชน โอกิริยึสุ ๖ ฯ เย เต ภิกฺขู
#๑ ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. องฺคเณ ฯ ๓ ม. ยุ. โอกิรึสุ ฯ
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อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ปฏิวาเต ปงฺคเณ เสนาสน ปปฺโปเฏสฺสนฺติ
ภิกฺขู รเชน โอกิริยิสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ปฏิวาเต
ปงฺคเณ เสนาสน ปปฺโปเฏนฺติ ภิกขฺ ู รเชน โอกิริยึสูติ ๓ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
เตนหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูน เสนาสนวตฺต ปฺาเปสฺสามิ ยถา
ภิกฺขูหิ เสนาสเน สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
[๔๓๑] ยสฺมึ วิหาเร วิหรติ สเจ โส วิหาโร อุกฺลาโป
โหติ สเจ อุสฺสหติ โสเธตพฺโพ วิหาร โสเธนฺเตน ปม
ปตฺตจีวร นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ นิสีทนปจฺจตฺถรณ
นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ ภิสิพิมฺโพหน นีหริตฺวา เอกมนฺต
นิกฺขิปตพฺพ มฺโจ นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน
กวาฏปฏ นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺโพ ป นีจ
กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ นีหริตฺวา
เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ มฺจปฏิปาทกา นีหริตฺวา เอกมนฺต
นิกฺขิปตพฺพา เขฬมลฺลโก นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺโพ
อปสฺเสนผลก นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ ภุมฺมตฺถรณ
ยถาปฺตฺต สลฺลกฺเขตฺวา นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปต พฺพ
#๑ ม. ยุ. โอกิรึสูติ ฯ
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สเจ วิหาเร สนฺตานก โหติ อุลโฺ ลกา ปม โอหาเรตพฺพ
อาโลกสนฺธิกณฺณภาคา ปมชฺชิตพฺพา สเจ เครุกปริกมฺมกตา
ภิตฺติ กณฺณกิตา โหติ โจฬก เตเมตฺวา ปเฬตฺวา ปมชฺชิตพฺพา
สเจ กาฬวณฺณกตา ภูมิ กณฺณกิตา โหติ โจฬก เตเมตฺวา
ปเฬตฺวา ปมชฺชิตพฺพา สเจ อกตา โหติ ภูมิ อุทเกน
ปริปฺโผสิตฺวา สมฺมชฺชติ พฺพา มา วิหาโร รเชน อูหฺีติ
สงฺการ วิจินิตฺวา เอกมนฺต ฉฑฺเฑตพฺพ น ภิกฺขุสามนฺตา
เสนาสน ปปฺโปเฏตพฺพ น วิหารสามนฺตา เสนาสน
ปปฺโปเฏตพฺพ น ปานียสามนฺตา เสนาสน ปปฺโปเฏตพฺพ น
ปริโภชนียสามนฺตา เสนาสน ปปฺโปเฏตพฺพ น ปฏิวาเต ปงฺคเณ
เสนาสน ปปฺโปเฏตพฺพ อโธวาเต เสนาสน ปปฺโปเฏตพฺพ
ภุมฺมตฺถรณ เอกมนฺต โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา
อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ มฺจปฏิปาทกา เอกมนฺต โอตาเปตฺวา ปมชฺชิตฺวา อติหริตฺวา ยถาาเน เปตพฺพา
มฺโจ เอกมนฺต โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา นีจ
กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺโพ ป เอกมนฺต
โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ  อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต
ปฺาเปตพฺพ ภิสิพิมฺโพหน เอกมนฺต โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา
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ปปฺโปเฏตฺวา อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ นิสีทนปจฺจตฺถรณ เอกมนฺต โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา
อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ เขฬมลฺลโก เอกมนฺต
โอตาเปตฺวา ปมชฺชิตฺวา อติหริตฺวา ยถาาเน เปตพฺโพ
อปสฺเสนผลก เอกมนฺต โอตาเปตฺวา ปมชฺชติ ฺวา อติหริตฺวา
ยถาาเน เปตพฺพ ปตฺตจีวร นิกขฺ ิปตพฺพ ปตฺต นิกฺขิปนฺเตน
เอเกน หตฺเถน ปตฺต คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน เหฏามฺจ
วา เหฏาป วา ปรามสิตฺวา ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ น จ
อนนฺตรหิตาย ภูมิยา ปตฺโต นิกขฺ ิปตพฺโพ จีวร นิกฺขิปนฺเตน
เอเกน หตฺเถน จีวร คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน จีวรวส วา จีวรรชฺชุ
วา ปมชฺชิตวฺ า ปารโต อนฺต โอรโต โภค กตฺวา จีวร
นิกฺขิปตพฺพ สเจ ปุรตฺถิมา สรขา วาตา วายนฺติ ปุรตฺถิมา
วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ ปจฺฉิมา สรชา วาตา วายนฺติ
ปจฺฉิมา วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ อุตฺตรา สรชา วาตา
วายนฺติ อุตตฺ รา วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ ทกฺขิณา สรชา
วาตา วายนฺติ ทกฺขิณา วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ สีตกาโล
โหติ ทิวา วาตปานา วิวริตพฺพา รตฺตึ ถเกตพฺพา สเจ
อุณฺหกาโล โหติ ทิวา วาตปานา ถเกตพฺพา รตฺตึ วิวริตพฺพา
สเจ ปริเวณ อุกฺลาป โหติ ปริเวณ สมฺมชฺชิตพฺพ สเจ
โกฏโก อุกฺลาโป โหติ โกฏโก สมฺมชฺชิตพฺโพ สเจ
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อุปฏานสาลา อุกฺลาปา โหติ อุปฏานสาลา สมฺมชฺชิตพฺพา
สเจ อคฺคิสาลา อุกฺลาปา โหติ อคฺคิสาลา สมฺมชฺชิตพฺพา สเจ
วจฺจกุฏี ๑ อุกฺลาปา โหติ วจฺจกุฏี สมฺมชฺชิตพฺพา สเจ ปานีย
น โหติ ปานีย อุปฏาเปตพฺพ สเจ ปริโภชนีย น โหติ
ปริโภชนีย อุปฏาเปตพฺพ สเจ อาจมนกุมฺภิยา อุทก น โหติ
อาจมนกุมฺภิยา อุทก อาสิฺจิตพฺพ สเจ วุฑฺเฒน สทฺธึ เอกวิหาเร
วิหรติ น วุฑฺฒ อนาปุจฺฉา อุทเฺ ทโส ทาตพฺโพ น
ปริปุจฺฉา ทาตพฺพา น สชฺฌาโย กาตพฺโพ น ธมฺโม
ภาสิตพฺโพ น ปทีโป กาตพฺโพ น ปทีโป วิชฺฌาเปตพฺโพ
น วาตปานา วิวริตพฺพา น วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ
วุฑฺเฒน สทฺธึ เอกจงฺกเม จงฺกมติ เยน วุฑฺโฒ เตน
ปริวตฺติตพฺพ น จ วุฑฺโฒ สงฺฆาฏิกณฺเณน ฆฏเฏตพฺโพ
อิท โข ภิกขฺ เว ภิกฺขูน เสนาสนวตฺต ยถา ภิกขฺ ูหิ เสนาสเน
สมฺมา วตฺติตพฺพนฺติ ฯ
[๔๓๒] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ชนฺตาฆเร
เถเรหิ ภิกฺขหู ิ นิวาริยมานา อนาทริย ปฏิจฺจ ปหูต กฏ
อาโรเปตฺวา อคฺคึ ทตฺวา ทฺวาร ถเกตฺวา ทฺวาเร นิสีทนฺติ ฯ เถรา
จ ๑ ภิกฺขู อุณฺหาภิตตฺตา ทฺวาร อลภมานา มุจฺฉิตา ปปตนฺติ ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
#๑ ม. วจฺจกุฏิ ฯ ๓ ม. ยุ. เถรา จาติ นตฺถิ ฯ
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กถ หิ นาม ฉพฺยคฺคิยา ภิกฺขู ชนฺตาฆเร เถเรหิ ภิกฺขูหิ
นิวาริยมานา อนาทริย ปฏิจฺจ ปหูต กฏ อาโรเปตฺวา อคฺคึ
ทตฺวา ทฺวาร ถเกตฺวา ทฺวาเร นิสที ิสฺสนฺติ เถรา จ ภิกฺขู
อุณฺหาภิตตฺตา ทฺวาร อลภมานา มุจฺฉิตา ปปตนฺตีติ ฯ อถโข เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ขนฺตาฆเร เถเรหิ ภิกฺขูหิ นิวาริยมานา อนาทริย
ปฏิจฺจ ปหูต กฏ อาโรเปตฺวา อคฺคึ ทตฺวา ทฺวาร ถเกตฺวา
ทฺวาเร นิสที นฺติ ภิกฺขู อุณฺหาภิตตฺตา ทฺวาร อลภมานา
มุจฺฉิตา ปปตนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกขฺ เว ชนฺตาฆเร เถเรน
ภิกฺขุนา นิวาริยมาเนน อนาทริย ปฏิจฺจ ปหูต กฏ อาโรเปตฺวา
อคฺคิ ทาตพฺโพ โย ทเทยฺย อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส น จ ๑
ภิกฺขเว ทฺวาร ถเกตฺวา ทฺวาเร นิสีทิตพฺพ โย นิสีเทยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส เตนหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูน ชนตาฆรวตฺต
ปฺาเปสฺสามิ ยถา ภิกฺขูหิ ชนฺตาฆเร สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
[๔๓๓] โย ปม ชนฺตาฆร ๒ คจฺฉติ สเจ ฉาริกา อุสฺสนฺนา
โหติ ฉาริกา ฉฑฺเฑตพฺพา สเจ ชนฺตาฆร อุกฺลาป โหติ
ชนฺตาฆร สมฺมชฺชิตพฺพ สเจ ปริภณฺฑ อุกฺลาป โหติ ปริภณฺฑ
สมฺมชฺชิตพฺพ สเจ ปริเวณ อุกฺลาป โหติ ปริเวณ
สมฺมชฺชิตพฺพ สเจ โกฏโก อุกฺลาโป โหติ โกฏโก
#๑ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ชนฺตาฆเร ฯ
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สมฺมชฺชิตพฺโพ สเจ ชนฺตาฆรสาลา อุกฺลาปา โหติ ชนฺตาฆรสาลา
สมฺมชฺชิตพฺพา จุณฺณ สนฺเนตพฺพ มตฺติกา เตเมตพฺพา
อุทกโทณิกาย อุทก อาสิฺจิตพฺพ ชนฺตาฆร ปวิสนฺเตน มตฺติกาย
มุข มกฺเขตฺวา ปุรโต จ ปจฺฉโต จ ปฏิจฺฉาเทตฺวา ชนฺตาฆร
ปวิสิตพฺพ น เถเร ภิกขฺ ู อนุปขชฺช นิสีทิตพฺพ น นวา ภิกขฺ ู
อาสเนน ปฏิพาหิตพฺพา สเจ อุสสฺ หติ ชนฺตาฆเร เถราน
ภิกฺขูน ปริกมฺม กาตพฺพ ชนฺตาฆรา นิกฺขมนฺเตน ชนฺตาฆรป
อาทาย ปุรโต จ ปจฺฉโต จ ปฏิจฺฉาเทตฺวา ชนฺตาฆรา
นิกฺขมิตพฺพ สเจ อุสฺสหติ อุทเกป เถราน ภิกฺขนู  ปริกมฺม กาตพฺพ
น เถราน ภิกฺขูน ปุรโตป ๑ นหายิตพฺพ น อุปริโสเตป ๒
นหายิตพฺพ นหาเตน อุตฺตรนฺเตน โอตรนฺตาน มคฺโค ทาตพฺโพ
โย ปจฺฉา ชนฺตาฆรา นิกฺขมติ สเจ ชนฺตาฆร จิกฺขลฺล
โหติ โธวิตพฺพ มตฺติกาโทณิก โธวิตฺวา ชนฺตาฆรป
ปฏิสาเมตฺวา อคฺคึ วิชฺฌาเปตฺวา ทฺวาร ถเกตฺวา ปกฺกมิตพฺพ อิท
โข ภิกฺขเว ภิกฺขูน ชนฺตาฆรวตฺต ยถา ภิกฺขูหิ ชนฺตาฆเร
สมฺมา วตฺติตพฺพนฺติ ฯ
[๔๓๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ พฺราหฺมณชาติโก
วจฺจ กตฺวา น อิจฺฉติ อาจเมตุ โก อิม วสล
#๑ ม. ยุ. รา. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. อุปริโตป ฯ ยุ. อุปริโต ฯ
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ทุคฺคนฺธ อามสิสฺสตีติ ฯ ตสฺส วจฺจมคฺเค กิมิ สณฺาสิ ฯ อถโข
โส ภิกฺขุ ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ กึ ปน ตฺว อาวุโส
วจฺจ กตฺวา น อาจเมสีติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ เย เต ภิกฺขู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ภิกฺขุ วจฺจ กตฺวา น อาจมิสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ วจฺจ
กตฺวา น อาจเมสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกขฺ เว วจฺจ กตฺวา สติ
อุทเก น อาจเมตพฺพ โย นาจเมยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๔๓๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู วจฺจกุฏิยา ยถาวุฑฺฒ
วจฺจ กโรนฺติ ฯ นวกา ภิกฺขู ปมตร อาคนฺตฺวา วจฺจิตา
อาคเมนฺติ ฯ เต วจฺจ สนฺธาเรนฺตา มุจฺฉิตา ปปตนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกขฺ ู วจฺจกุฏิยา
ยถาวุฑฺฒ วจฺจ กโรนฺติ นวกา ภิกฺขู ปมตร อาคนฺตฺวา
วจฺจิตา อาคเมนฺติ เต วจฺจ สนฺธาเรนฺตา มุจฺฉิตา ปปตนฺตีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ น ภิกฺขเว วจฺจกุฏิยา ยถาวุฑฺฒ วจฺโจ
กาตพฺโพ โย กเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว
อาคตปฏิปาฏิยา วจฺจ กาตุนฺติ ฯ
[๔๓๖] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อติสหสาป
วจฺจกุฏึ ปวิสนฺติ อุพฺภชุ ิตฺวาป ๑ ปวิสนฺติ นิตฺถุนนฺตาป วจฺจ
#๑ ม. อุพฺภชิตฺวา ฯ
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กโรนฺติ ทนฺตกฏ ขาทนฺตาป วจฺจ กโรนฺติ พหิทฺธาป
วจฺจโทณิกาย วจฺจ กโรนฺติ พหิทฺธาป ปสฺสาวโทณิกาย ปสฺสาว
กโรนฺติ ปสฺสาวโทณิกายป เขฬ กโรนฺติ ผรุเสนป กฏเน
อวเลขนฺติ อวเลขนกฏมฺป วจฺจกูปมฺหิ ปาเตนฺติ อติสหสาป
นิกฺขมนฺติ อุพฺภุชิตฺวาป นิกฺขมนฺติ จปุจปุการกาป ๑ อาจเมนฺติ
อาจมนสราวเกป อุทก เสเสนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อติสหสาป วจฺจกุฏึ ปวิสิสฺสนฺติ อุพฺภุชิตฺวาป
ปวิสิสฺสนฺติ นิตฺถุนนฺตาป วจฺจ กริสฺสนฺติ ทนฺตกฏ ขาทนฺตาป
วจฺจ กริสสฺ นฺติ พหิทฺธาป วจฺจโทณิกาย วจฺจ กริสฺสนฺติ
พหิทฺธาป ปสฺสาวโทณิกาย ปสฺสาว กริสฺสนฺติ ปสฺสาวโทณิกายปย
เขฬ กริสฺสนฺติ ผรุเสนป กฏเน อวเลขิสฺสนฺติ อวเลขนกฏป
วจฺจกูปมฺหิ ปาเตสฺสนฺติ อติสหสาป นิกฺขมิสสฺ นฺติ อุพฺภุชิตฺวาป
นิกฺขมิสฺสนฺติ จปุจปุการกาป ๑ อาจเมสฺสนฺติ อาจมนสราวเกป
อุทก เสเสสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฯเปฯ สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว
ภิกฺขูน วจฺจกุฏีวตฺต ปฺาเปสฺสามิ ยถา ภิกฺขูหิ วจฺจกุฏิยา
สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
#๑ ม. จปุจปุการกป ฯ ยุ. จปุจปุการกมฺป ฯ
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[๔๓๗] โย วจฺจกุฏึ คจฺฉติ เตน ๑ พหิฏิเตน อุกฺกาสิตพฺพ
อนฺโต นิสนิ ฺเนนป อุกกฺ าสิตพฺพ จีวรวเส วา จีวรรชฺชุยา วา
จีวร นิกฺขปิ ตฺวา สาธุก อตรมาเนน วจฺจกุฏี ปวิสิตพฺพา
นาติสหสา ปวิสิตพฺพา น อุพฺภุชิตฺวา ปวิสิตพฺพา วจฺจปาทุกาย
ิเตน อุพฺภุชิตพฺพ น นิตฺถุนนฺเตน วจฺโจ กาตพฺโพ น
ทนฺตกฏ ขาทนฺเตน วจฺโจ กาตพฺโพ น พหิทฺธา วจฺจโทณิกาย
วจฺโจ กาตพฺโพ น พหิทฺธา ปสฺสาวโทณิกาย ปสฺสาโว กาตพฺโพ
น ปสฺสาวโทณิกาย เขโฬ กาตพฺโพ น ผรุเสน กฏเน
อวเลขิตพฺพ น อวเลขนกฏ วจฺจกูปมฺหิ ปาเตตพฺพ
วจฺจปาทุกาย ิเตน ปฏิจฺฉาเทตพฺพ นาติสหสา นิกฺขมิตพฺพ น
อุพฺภุชิตฺวา นิกฺขมิตพฺพ อาจมนปาทุกาย ิเตน อุพฺภุชิตพฺพ น
จปุจปุการเกน ๒ อาจเมตพฺพ น อาจมนสราวเก อุทก เสเสตพฺพ
อาจมนปาทุกาย ิเตน ปฏิจฺฉาเทตพฺพ สเจ วจฺจกุฏี อูหตา
โหติ โธวิตพฺพา สเจ อวเลขนปโร ปูโร โหติ อวเลขนกฏS
ฉฑฺเฑตพฺพ สเจ วจฺจกุฏี อุกฺลาปา โหติ วจฺจกุฏี
สมฺมชฺชิตพฺพา สเจ ปริภณฺฑ อุกฺลาป โหติ ปริภณฺฑ
สมฺมชฺชิตพฺพ สเจ ปริเวณ อุกลฺ าป โหติ ปริเวณ สมฺมชฺชิตพฺพ
สเจ โกฏโก อุกลฺ าโป โหติ โกฏโก สมฺมชฺชิตพฺโพ
สเจ อาจมนกุมฺภิยา อุทก น โหติ อาจมนกุมฺภิยา อุทก
#๑ ยุ. เตนาติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. จปุจปุการก ฯ
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อาสิฺจิตพฺพ อิท โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ูน วจฺจกุฏีวตฺต ยถา
ภิกฺขูหิ วจฺจกุฏิยา สมฺมา วตฺติตพฺพนฺติ ฯ
[๔๓๘] เตน โข ปน สมเยน สทฺธิวิหาริกา อุปชฺฌาเยสุ น
สมฺมา วตฺตนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สทฺธิวหิ าริกา อุปชฺฌาเยสุ
น สมฺมา วตฺติสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว สทฺธิวิหาริกา อุปชฺฌาเยสุ
น สมฺมา วตฺตนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา
กถ หิ นาม ภิกฺขเว สทฺธิวิหาริกา อุปชฺฌาเยสุ น สมฺมา
วตฺติสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว
สทฺธิวิหาริกาน อุปชฺฌาเยสุ วตฺต ปฺาเปสฺสามิ ยถา
สทฺธิวิหาริเกหิ อุปชฺฌาเยสุ สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
[๔๓๙] สทฺธิวิหาริเกน ภิกฺขเว อุปชฺฌายมฺหิ สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา กาลสฺเสว อุฏาย อุปาหนา โอมฺุจิตฺวา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ทนฺตกฏ ทาตพฺพ มุโขทก ทาตพฺพ
อาสน ปฺาเปตพฺพ สเจ ยาคุ โหติ ภาชน โธวิตฺวา ยาคุ
อุปนาเมตพฺพา ยาคค ปตสฺส อุทก ทตฺวา ภาชน ปฏิคฺคเหตฺวา
นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน โธวิตฺวา ปฏิสาเมตพฺพ
อุปชฺฌายมฺหิ วุฏิเต อาสน อุทฺธริตพฺพ สเจ โส เทโส อุกลฺ าโป
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โหติ โส เทโส สมฺมชฺชิตพฺโพ สเจ อุปชฺฌาโย คาม
ปวิสิตุกาโม โหติ นิวาสน ทาตพฺพ ปฏินิวาสน ปฏิคฺคเหตพฺพ
กายพนฺธน ทาตพฺพ สคุณ กตฺวา สงฺฆาฏิโย ทาตพฺพา โธวิตฺวา
ปตฺโต สอุทโก ทาตพฺโพ สเจ อุปชฺฌาโย ปจฺฉาสมณ อากงฺขติ
ติมณฺฑล ปฏิจฺฉาเทนฺเตน ปริมณฺฑล นิวาเสตฺวา กายพนฺธน
พนฺธิตฺวา สคุณ กตฺวา สงฺฆาฏิโย ปารุปตฺวา คณฺิก ปฏิม
ุ ฺจิตฺวา
โธวิตฺวา ปตฺต คเหตฺวา อุปชฺฌายสฺส ปจฺฉาสมเณน โหตพฺพ
นาติทูเร คนฺตพฺพ นาจฺจาสนฺเน คนฺตพฺพ ปตฺตปริยาปนฺน
ปฏิคฺคเหตพฺพ น อุปชฺฌายสฺส ภณมานสฺส อนฺตรนฺตรา กถา
โอปาเตตพฺพา อุปชฺฌาโย อาปตฺติสามนฺตา ภณมาโน
นิวาเรตพฺโพ นิวตฺตนฺเตน ปมตร อาคนฺตฺวา อาสน ปฺาเปตพฺพ
ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขิปตพฺพ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา
ปตฺตจีวร ปฏิคฺคเหตพฺพ ปฏินิวาสน ทาตพฺพ นิวาสน
ปฏิคฺคเหตพฺพ สเจ จีวร สินฺน โหติ มุหุตฺต อุเณฺห โอตาเปตพฺพ
น จ อุเณฺห จีวร นิทหิตพฺพ จีวร สหริตพฺพ ๑ จีวร สหรนฺเตน ๒
จตุรงฺคุล กณฺณ อุสฺสาเทตฺวา ๓ จีวร สหริตพฺพ มา มชฺเฌ
ภงฺโค อโหสีติ โอโภเค กายพนฺธน กาตพฺพ สเจ ปณฺฑปาโต
โหติ อุปชฺฌาโย จ ภฺุชิตุกาโม โหติ อุทก ทตฺวา
#๑ ม. รา. สงฺฆริตพฺพ ฯ ๒ ม. รา. สงฺฆรนฺเตน ฯ ๓ ม. ยุ. อุสฺสาเรตฺวา ฯ
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ปณฺฑปาโต อุปนาเมตพฺโพ อุปชฺฌาโย ปานีเยน ปุจฺฉิตพฺโพ
ภุตฺตาวิสฺส อุทก ทตฺวา ปตฺต ปฏิคคฺ เหตฺวา นีจ กตฺวา สาธุก
อปริฆสนฺเตน โธวิตฺวา โวทก กตฺวา มุหุตฺต อุเณฺห โอตาเปตพฺโพ
น จ อุเณฺห ปตฺโต นิทหิตพฺโพ ปตฺตจีวร นิกฺขิปตพฺพ ปตฺต
นิกฺขิปนฺเตน เอเกน หตฺเถน ปตฺต คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน
เหฏามฺจ วา เหฏาป วา ปรามสิตฺวา ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ
น จ อนนฺตรหิตาย ภูมิยา ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ จีวร นิกฺขปิ นฺเตน
เอเกน หตฺเถน จีวร คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน จีวรวส วา
จีวรรชฺชุ วา ปมชฺชิตฺวา ปารโต อนฺต โอรโต โภค กตฺวา
จีวร นิกฺขปิ ตพฺพ อุปชฺฌายมฺหิ วุฏิเต อาสน อุทฺธริตพฺพ
ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก ปฏิสาเมตพฺพ สเจ โส เทโส
อุกฺลาโป โหติ โส เทโส สมฺมชฺชิตพฺโพ สเจ อุปชฺฌาโย
นหายิตุกาโม โหติ นหาน ปฏิยาเทตพฺพ สเจ สีเตน อตฺโถ
โหติ สีต ปฏิยาเทตพฺพ สเจ อุเณฺหน อตฺโถ โหติ อุณฺห
ปฏิยาเทตพฺพ สเจ อุปชฺฌาโย ชนฺตาฆร ปวิสิตุกาโม โหติ
จุณฺณ สนฺเนตพฺพ มตฺติกา เตเมตพฺพา ชนฺตาฆรป อาทาย
อุปชฺฌายสฺส ปฏิโต ปฏิโต คนฺตฺวา ชนฺตาฆรป ทตฺวา จีวร
ปฏิคฺคเหตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ จุณฺณ ทาตพฺพ มตฺตกิ า
ทาตพฺพา สเจ อุสฺสหติ ชนฺตาฆร ปวิสิตพฺพ ชนฺตาฆร
ปวิสนฺเตน มตฺติกาย มุข มกฺเขตฺวา ปุรโต จ ปจฺฉโต จ
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ปฏิจฺฉาเทตฺวา ชนฺตาฆร ปวิสิตพฺพ น เถเร ภิกฺขู อนูปขชฺช
นิสีทิตพฺพ น นวา ภิกฺขู อาสเนน ปฏิพาหิตพฺพา ชนฺตาฆเร
อุปชฺฌายสฺส ปริกมฺม กาตพฺพ ชนฺตาฆรา นิกฺขมนฺเตน
ชนฺตาฆรป อาทาย ปุรโต จ ปจฺฉโต จ ปฏิจฺฉาเทตฺวา ชนฺตาฆรา
นิกฺขมิตพฺพ อุทเกป อุปชฺฌายสฺส ปริกมฺม กาตพฺพ นหาเตน
ปมตร อุตฺตริตฺวา อตฺตโน คตฺต โวทก กตฺวา นิวาเสตฺวา
อุปชฺฌายสฺส คตฺตโต อุทก ปมชฺชิตพฺพ นิวาสน ทาตพฺพ
สงฺฆาฏิ ทาตพฺพา ชนฺตาฆรป อาทาย ปมตร อาคนฺตฺวา
อาสน ปฺาเปตพฺพ ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขิปตพฺพ
อุปชฺฌาโย ปานีเยน ปุจฺฉิตพฺโพ สเจ อุทฺทิสาเปตุกาโม โหติ
อุทฺทิสาเปตพฺโพ สเจ ปริปุจฺฉิตุกาโม โหติ ปริปุจฺฉิตพฺโพ
ยสฺมึ วิหาเร อุปชฺฌาโย วิหรติ สเจ โส วิหาโร อุกลฺ าโป
โหติ สเจ อุสฺสหติ โสเธตพฺโพ วิหาร โสเธนฺเตน ปม
ปตฺตจีวร นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ นิสีทนปจฺจตฺถรณ
นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ ภิสิพิมฺโพหน นีหริตฺวา เอกมนฺต
นิกฺขิปตพฺพ มฺโจ นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน
กวาฏปฏ นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺโพ ป นีจ
กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ นีหริตฺวา
เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ มฺจปฏิปาทกา นีหริตฺวา เอกมนฺต
นิกฺขิปตพฺพา เขฬมลฺลโก นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺโพ
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อปสฺเสนผลก นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ ภุมฺมตฺถรณ
ยถาปฺตฺต สลฺลกฺเขตฺวา นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ สเจ
วิหาเร สนฺตานก โหติ อุลฺโลกา ปม โอหาเรตพฺพ อาโลกสนฺธกิ ณฺณภาคา
ปมชฺชิตพฺพา
สเจ
เครุกปริกมฺมกตา ภิตฺติ
กณฺณกิตา โหติ โจฬก เตเมตฺวา ปเฬตฺวา ปมชฺชิตพฺพา
สเจ กาฬวณฺณกตา ภูมิ กณฺณกิตา โหติ โจฬก เตเมตฺวา
ปเฬตฺวา ปมชฺชิตพฺพา สเจ อกตา โหติ ภูมิ อุทเกน
ปริปฺโผสิตฺวา สมฺมชฺชติ พฺพา มา วิหาโร รเชน อูหฺีติ
สงฺการ วิจินิตฺวา เอกมนฺต ฉฑฺเฑตพฺพ ภุมฺมตฺถรณ โอตาเปตฺวา
โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ
มฺจปฏิปาทกา โอตาเปตฺวา ปมชฺชติ ฺวา อติหริตฺวา ยถาาเน
เปตพฺพา มฺโจ โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา นีจ
กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ อติหริตฺวา
ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺโพ ป โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา
ปปฺโปเฏตฺวา นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน
กวาฏปฏ อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ ภิสิพมิ ฺโพหน
โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต
ปฺาเปตพฺพ นิสีทนปจฺจตฺถรณ โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา
ปปฺโปเฏตฺวา อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ เขฬมลฺลโก
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โอตาเปตฺวา ปมชฺชิตฺวา อติหริตฺวา ยถาาเน เปตพฺโพ อปสฺเสนผลก
โอตาเปตฺวา ปมชฺชิตฺวา อติหริตฺวา ยถาาเน เปตพฺพ
ปตฺตจีวร นิกฺขิปตพฺพ ปตฺต นิกฺขปิ นฺเตน เอเกน หตฺเถน ปตฺต
คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน เหฏามฺจ วา เหฏาป วา ปรามสิตฺวา
ปตฺโต นิกขฺ ิปตพฺโพ น จ อนนฺตรหิตาย ภูมิยา ปตฺโต
นิกฺขิปตพฺโพ จีวร นิกฺขปิ นฺเตน เอเกน หตฺเถน จีวร คเหตฺวา
เอเกน หตฺเถน จีวรวส วา จีวรรชฺชุ วา ปมชฺชติ ฺวา ปารโต
อนฺต โอรโต โภค กตฺวา จีวร นิกฺขิปตพฺพ สเจ ปุรตฺถมิ า
สรชา วาตา วายนฺติ ปุรตฺถิมา วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ
ปจฺฉิมา สรชา วาตา วายนฺติ ปจฺฉิมา วาตปานา ถเกตพฺพา
สเจ อุตฺตรา สรชา วาตา วายนฺติ อุตฺตรา วาตปานา ถเกตพฺพา
สเจ ทกฺขิณา สรชา วาตา วายนฺติ ทกฺขิณา วาตปานา ถเกตพฺพา
สเจ สีตกาโล โหติ ทิวา วาตปานา วิวริตพฺพา รตฺตึ ถเกตพฺพา
สเจ อุณฺหกาโล โหติ ทิวา วาตปานา ถเกตพฺพา รตฺตึ
วิวริตพฺพา สเจ ปริเวณ อุกฺลาป โหติ ปริเวณ สมฺมชฺชิตพฺพ
สเจ โกฏโก อุกลฺ าโป โหติ โกฏโก สมฺมชฺชิตพฺโพ สเจ
อุปฏานสาลา อุกฺลาปา โหติ อุปฏานสาลา สมฺมชฺชิตพฺพา
สเจ อคฺคิสาลา อุกฺลาปา โหติ อคฺคิสาลา สมฺมชฺชิตพฺพา สเจ
วจฺจกุฏี อุกลฺ าปา โหติ วจฺจกุฏี สมฺมชฺชิตพฺพา สเจ ปานีย
น โหติ ปานีย อุปฏาเปตพฺพ สเจ ปริโภชนีย น โหติ
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ปริโภชนีย อุปฏาเปตพฺพ สเจ อาจมนกุมฺภิยา อุทก น โหติ
อาจมนกุมฺภิย อุทก อาสิฺจิตพฺพ สเจ อุปชฺฌายสฺส อนภิรติ
อุปฺปนฺนา โหติ สทฺธิวหิ าริเกน วูปกาเสตพฺโพ วูปกาสาเปตพฺโพ ๑
ธมฺมกถา วาสฺส กาตพฺพา สเจ อุปชฺฌายสฺส กุกฺกุจฺจ อุปปฺ นฺน
โหติ สทฺธวิ ิหาริเกน วิโนเทตพฺพ วิโนทาเปตพฺพ ธมฺมกถา
วาสฺส กาตพฺพา สเจ อุปชฺฌายสฺส ทิฏิคต อุปฺปนฺน โหติ
สทฺธิวิหาริเกน วิเวเจตพฺพ วิเวจาเปตพฺพ ธมฺมกถา วาสฺส
กาตพฺพา สเจ อุปชฺฌาโย ครุธมฺม อชฺฌาปนฺโน โหติ
ปริวาสารโห สทฺธิวิหาริเกน อุสฺสุกกฺ  กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ
อุปชฺฌายสฺส ปริวาส ทเทยฺยาติ สเจ อุปชฺฌาโย มูลาย
ปฏิกสฺสนารโห โหติ สทฺธิวิหาริเกน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข
สงฺโฆ อุปชฺฌาย มูลาย ปฏิกสฺเสยฺยาติ สเจ อุปชฺฌาโย
มานตฺตารโห โหติ สทฺธวิ ิหาริเกน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ
อุปชฺฌายสฺส มานตฺต ทเทยฺยาติ สเจ อุปชฺฌาโย อพฺภานารโห
โหติ สทฺธวิ ิหาริเกน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ
อุปชฺฌาย อพฺเภยฺยาติ สเจ สงฺโฆ อุปชฺฌายสฺส กมฺม กตฺตุกาโม โหติ
ตชฺชนีย วา นิยสฺส วา ปพฺพาชนีย วา ปฏิสารณีย วา อุกฺเขปนีย
วา สทฺธิวิหาริเกน อุสสฺ ุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ
อุปชฺฌายสฺส กมฺม น กเรยฺย ลหุกาย วา ปริณาเมยฺยาติ
#๑ ยุ. รา. วูปกาเสตพฺพา วูปกาสาเปตพฺพา ฯ
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กต วา ปนสฺส โหติ สงฺเฆน กมฺม ตชฺชนีย วา นิยสฺส วา
ปพฺพาชนีย วา ปฏิสารณีย วา อุกเฺ ขปนีย วา สทฺธิวิหาริเกน
อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข อุปชฺฌาโย สมฺมา วตฺเตยฺย
โลม ปาเตยฺย เนตฺถาร วตฺเตยฺย สงฺโฆ ต กมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยาติ
สเจ อุปชฺฌายสฺส จีวร โธวิตพฺพ โหติ
สทฺธิวิหาริเกน โธวิตพฺพ อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข
อุปชฺฌายสฺส จีวร โธวิเยถาติ สเจ อุปชฺฌายสฺส จีวร กาตพฺพ
โหติ สทฺธิวิหาริเกน กาตพฺพ อุสฺสกุ ฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ
โข อุปชฺฌายสฺส จีวร กริเยถาติ สเจ อุปชฺฌายสฺส รชน
ปจิตพฺพ ๑ โหติ สทฺธิวหิ าริเกน ปจิตพฺพ ๑ อุสสฺ ุกฺก วา กาตพฺพ
กินฺติ นุ โข อุปชฺฌายสฺส รชน ปจิเยถาติ สเจ อุปชฺฌายสฺส
จีวร รเชตพฺพ ๒ โหติ สทฺธิวิหาริเกน รเชตพฺพ ๒ อุสฺสุกฺก วา
กาตพฺพ กินฺติ นุ โข อุปชฺฌายสฺส จีวร รชิเยถาติ จีวร
รเชนฺเตน ๓ สาธุก สมฺปริวตฺตก สมฺปริวตฺตก รเชตพฺพ ๒ น จ
อจฺฉินฺเน เถเว ปกฺกมิตพฺพ น อุปชฺฌาย อนาปุจฺฉา เอกจฺจสฺส
ปตฺโต ทาตพฺโพ น เอกจฺจสฺส ปตฺโต ปฏิคฺคเหตพฺโพ น
เอกจฺจสฺส จีวร ทาตพฺพ น เอกจฺจสฺส จีวร ปฏิคฺคเหตพฺพ
น เอกจฺจสฺส ปริกฺขาโร ทาตพฺโพ น เอกจฺจสฺส ปริกฺขาโร
ปฏิคฺคเหตพฺโพ น เอกจฺจสฺส เกสา เฉเทตพฺพา ๔ น เอกจฺเจน
#๑ ม. รชนา ปจิตพฺพา ฯ ๒ ม. รชิตพฺพ ฯ ๓ ม. รชนฺเตน ฯ ๔ ยุ. เฉทาตพฺพา ฯ
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เกสา เฉทาเปตพฺพา น เอกจฺจสฺส ปริกมฺม กาตพฺพ น
เอกจฺเจน ปริกมฺม การาเปตพฺพ น เอกจฺจสฺส เวยฺยาวจฺโจ
กาตพฺโพ น เอกจฺเจน เวยฺยาวจฺโจ การาเปตพฺโพ น เอกจฺจสฺส
ปจฺฉาสมเณน โหตพฺพ น เอกจฺโจ ปจฺฉาสมโณ อาทาตพฺโพ
น เอกจฺจสฺส ปณฺฑปาโต นีหริตพฺโพ น เอกจฺเจน ปณฺฑปาโต
นีหราเปตพฺโพ น อุปชฺฌาย อนาปุจฺฉา คาโม ปวิสิตพฺโพ
น สุสาน คนฺตพฺพ น ทิสา ปกฺกมิตพฺพา สเจ อุปชฺฌาโย
คิลาโน โหติ ยาวชีว อุปฏาตพฺโพ วุฏานสฺส อาคเมตพฺพ
อิท โข ภิกฺขเว สทฺธวิ ิหาริกาน อุปชฺฌาเยสุ วตฺต ยถา
สทฺธวิ ิหาริเกหิ อุปชฺฌาเยสุ สมฺมา วตฺติตพฺพนฺติ ฯ
[๔๔๐] เตน โข ปน สมเยน อุปชฺฌายา สทฺธิวิหาริเกสุ น
สมฺมา วตฺตนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อุปชฺฌายา สทฺธิวิหาริเกสุ น
สมฺมา วตฺติสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว อุปชฺฌายา สทฺธิวิหาริเกสุ
น สมฺมา วตฺตนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว อุปชฺฌายาน
สทฺธิวิหาริเกสุ วตฺต ปฺาเปสฺสามิ ยถา อุปชฺฌาเยหิ
สทฺธิวิหาริเกสุ สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
[๔๔๑] อุปชฺฌาเยน ภิกฺขเว สทฺธิวิหาริกมฺหิ สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
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ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา อุปชฺฌาเยน ภิกฺขเว สทฺธิวิหาริโก
สงฺคเหตพฺโพ อนุคฺคเหตพฺโพ อุทฺเทเสน ปริปุจฺฉาย โอวาเทน
อนุสาสนิยา สเจ อุปชฺฌายสฺส ปตฺโต โหติ สทฺธิวิหาริกสฺส
ปตฺโต น โหติ อุปชฺฌาเยน สทฺธิวิหาริกสฺส ปตฺโต ทาตพฺโพ
อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สทฺธิวิหาริกสฺส ปตฺโต
อุปฺปชฺชิเยถาติ สเจ อุปชฺฌายสฺส จีวร โหติ สทฺธิวิหาริกสฺส
จีวร น โหติ อุปชฺฌาเยน สทฺธวิ ิหาริกสฺส จีวร ทาตพฺพ
อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สทฺธิวิหาริกสฺส จีวร
อุปฺปชฺชิเยถาติ สเจ อุปชฺฌายสฺส ปริกฺขาโร โหติ
สทฺธิวิหาริกสฺส ปริกฺขาโร น โหติ อุปชฺฌาเยน สทฺธิวิหาริกสฺส
ปริกฺขาโร ทาตพฺโพ อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข
สทฺธิวิหาริกสฺส ปริกฺขาโร อุปฺปชฺชิเยถาติ สเจ สทฺธิวิหาริโก
คิลาโน โหติ กาลสฺเสว อุฏาย ทนฺตกฏ ทาตพฺพ มุโขทก
ทาตพฺพ อาสน ปฺาเปตพฺพ สเจ ยาคุ โหติ ภาชน
โธวิตฺวา ยาคุ อุปนาเมตพฺพา ยาคค ปตสฺส อุทก ทตฺวา ภาชน
ปฏิคฺคเหตฺวา นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน โธวิตฺวา
ปฏิสาเมตพฺพ สทฺธิวิหาริกมฺหิ วุฏิเต อาสน อุทฺธริตพฺพ สเจ โส
เทโส อุกลฺ าโป โหติ โส เทโส สมฺมชฺชิตพฺโพ สเจ
สทฺธิวิหาริโก คาม ปวิสิตุกาโม โหติ นิวาสน ทาตพฺพ ปฏินิวาสน
ปฏิคฺคเหตพฺพ กายพนฺธน ทาตพฺพ สคุณ กตฺวา สงฺฆาฏิโย
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ทาตพฺพา โธวิตฺวา ปตฺโต สอุทโก ทาตพฺโพ เอตฺตาวตา
นิวตฺติสฺสตีติ อาสน ปฺาเปตพฺพ ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก
อุปนิกฺขิปตพฺพ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตจีวร ปฏิคคฺ เหตพฺพ ปฏินิวาสน
ทาตพฺพ นิวาสน ปฏิคฺคเหตพฺพ สเจ จีวร สินนฺ  โหติ มุหุตฺต
อุเณฺห โอตาเปตพฺพ น จ อุเณฺห จีวร นิทหิตพฺพ จีวร สหริตพฺพ
จีวร สหรนฺเตน จตุรงฺคุล กณฺณ อุสฺสาเทตฺวา จีวร สหริตพฺพ
มา มชฺเฌ ภงฺโค อโหสีติ โอโภเค กายพนฺธน กาตพฺพ
สเจ ปณฺฑปาโต โหติ สทฺธิวิหาริโก จ ภฺุชิตุกาโม โหติ
อุทก ทตฺวา ปณฺฑปาโต อุปนาเมตพฺโพ สทฺธิวิหาริโก ปานีเยน
ปุจฺฉิตพฺโพ ภุตฺตาวิสฺส อุทก ทตฺวา ปตฺต ปฏิคฺคเหตฺวา นีจ
กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน โธวิตฺวา โวทก กตฺวา มุหุตฺต อุเณฺห
โอตาเปตพฺโพ น จ อุเณฺห ปตฺโต นิทหิตพฺโพ ปตฺตจีวร
นิกฺขิปตพฺพ ปตฺต นิกฺขิปนฺเตน เอเกน หตฺเถน ปตฺต คเหตฺวา
เอเกน หตฺเถน เหฏามฺจ วา เหฏาป วา ปรามสิตวฺ า
ปตฺโต นิกขฺ ิปตพฺโพ น จ อนนฺตรหิตาย ภูมิยา ปตฺโต
นิกฺขิปตพฺโพ จีวร นิกฺขปิ นฺเตน เอเกน หตฺเถน จีวร คเหตฺวา
เอเกน หตฺเถน จีวรวส วา จีวรรชฺชุ วา ปมชฺชติ ฺวา ปารโต
อนฺต โอรโต โภค กตฺวา จีวร นิกฺขิปตพฺพ สทฺธิวิหาริกมฺหิ
วุฏิเต อาสน อุทฺธริตพฺพ ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก
ปฏิสาเมตพฺพ สเจ โส เทโส อุกลฺ าโป โหติ โส เทโส
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สมฺมชฺชิตพฺโพ สเจ สทฺธิวิหาริโก นหายิตุกาโม โหติ นหาน
ปฏิยาเทตพฺพ สเจ สีเตน อตฺโถ โหติ สีต ปฏิยาเทตพฺพ
สเจ อุเณฺหน อตฺโถ โหติ อุณฺห ปฏิยาเทตพฺพ สเจ
สทฺธิวิหาริโก ชนฺตาฆร ปวิสิตุกาโม โหติ จุณฺณ สนฺเนตพฺพ
มตฺติกา เตเมตพฺพา ชนฺตาฆรป อาทาย คนฺตฺวา ชนฺตาฆรป
ทตฺวา จีวร ปฏิคฺคเหตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ จุณฺณ ทาตพฺพ
มตฺติกา ทาตพฺพา สเจ อุสฺสหติ ชนฺตาฆร ๑ ปวิสิตพฺพ ชนฺตาฆร
ปวิสนฺเตน มตฺติกาย มุข มกฺเขตฺวา ปุรโต จ ปจฺฉโต จ
ปฏิจฺฉาเทตฺวา ชนฺตาฆร ปวิสิตพฺพ น เถเร ภิกฺขู อนูปขชฺช
นิสีทิตพฺพ น นวา ภิกฺขู อาสเนน ปฏิพาหิตพฺพา ชนฺตาฆเร
สทฺธิวิหาริกสฺส ปริกมฺม ทาตพฺพ ชนฺตาฆร นิกฺขมนฺเตน
ชนฺตาฆรป อาทาย ปุรโต จ ปจฺฉโต จ ปฏิจฺฉาเทตฺวา ชนฺตาฆรา
นิกฺขมิตพฺพ อุทเกป สทฺธิวิหาริกสฺส ปริกมฺม กาตพฺพ นหาเตน
ปมตร อุตฺตริตฺวา อตฺตโน คตฺต โวทก กตฺวา นิวาเสตฺวา
สทฺธิวิหาริกสฺส คตฺตโต อุทก ปมชฺชิตพฺพ นิวาสน ทาตพฺพ
สงฺฆาฏิ ทาตพฺพา ชนฺตาฆรป อาทาย ปมตร อาคนฺตฺวา
อาสน ปฺาเปตพฺพ ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขิปตพฺพ
สทฺธิวิหาริโก ปานีเยน ปุจฺฉิตพฺโพ ยสฺมึ วิหาเร สทฺธิวิหาริโก
วิหรติ สเจ โส วิหาโร อุกฺลาโป โหติ สเจ
อุสฺสหติ โสเธตพฺโพ วิหาร โสเธนฺเตน ปม ปตฺตจีวร
#๑ ม. ยุ. ชนฺตาฆรา ฯ
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นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ ฯเปฯ สเจ อาจมนกุมฺภิยา
อุทก น โหติ อาจมนกุมฺภิยา อุทก อาสิฺจิตพฺพ สเจ
สทฺธิวิหาริกสฺส อนภิรติ อุปฺปนฺนา โหติ อุปชฺฌาเยน วูปกาเสตพฺโพ
วูปกาสาเปตพฺโพ ธมฺมกถา วาสฺส กาตพฺพา สเจ สทฺธิวิหาริกสฺส
กุกฺกุจฺจ อุปฺปนฺน โหติ อุปชฺฌาเยน วิโนเทตพฺพ วิโนทาเปตพฺพ
ธมฺมกถา วาสฺส กาตพฺพา สเจ สทฺธิวิหาริกสฺส ทิฏิคต
อุปฺปนฺน โหติ อุปชฺฌาเยน วิเวเจตพฺพ วิเวจาเปตพฺพ ธมฺมกถา
วาสฺส กาตพฺพา สเจ สทฺธิวิหาริโก ครุธมฺม อชฺฌาปนฺโน
โหติ ปริวาสารโห อุปชฺฌาเยน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ
นุ โข สงฺโฆ สทฺธิวิหาริกสฺส ปริวาส ทเทยฺยาติ สเจ สทฺธิวิหาริโก
มูลาย ปฏิกสฺสนารโห โหติ อุปชฺฌาเยน อุสสฺ ุกฺก กาตพฺพ
กินฺติ นุ โข สงฺโฆ สทฺธิวิหาริก มูลาย ปฏิกสฺเสยฺยาติ สเจ
สทฺธิวิหาริโก มานตฺตารโห โหติ อุปชฺฌาเยน อุสฺสกุ ฺก
กาตพฺพ กินตฺ ิ นุ โข สงฺโฆ สทฺธวิ ิหาริกสฺส มานตฺต ทเทยฺยาติ
สเจ สทฺธิวหิ าริโก อพฺภานารโห โหติ อุปชฺฌาเยน อุสสฺ ุกฺก
กาตพฺพ กินตฺ ิ นุ โข สงฺโฆ สทฺธวิ ิหาริก อพฺเภยฺยาติ สเจ
สงฺโฆ สทฺธิวิหาริกสฺส กมฺม กตฺตุกาโม โหติ ตชฺชนีย วา
นิยสฺส วา ปพฺพาชนีย วา ปฏิสารณีย วา อุกเฺ ขปนีย วา
อุปชฺฌาเยน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ สทฺธิวิหาริกสฺส
กมฺม น กเรยฺย ลหุกาย วา ปริณาเมยฺยาติ กต วา
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ปนสฺส โหติ สงฺเฆน กมฺม ตชฺชนีย วา นิยสฺส วา ปพฺพาชนีย
วา ปฏิสารณีย วา อุกเฺ ขปนีย วา อุปชฺฌาเยน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ
กินฺติ นุ โข สทฺธิวิหาริโก สมฺมา วตฺเตยฺย โลม ปาเตยฺย
เนตฺถาร วตฺเตยฺย สงฺโฆ ต กมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยาติ สเจ
สทฺธิวิหาริกสฺส จีวร โธวิตพฺพ โหติ อุปชฺฌาเยน อาจิกฺขิตพฺพ
เอว โธเวยฺยาสีติ อุสฺสกุ ฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข
สทฺธิวิหาริกสฺส จีวร โธวิเยถาติ สเจ สทฺธิวิหาริกสฺส จีวร
กาตพฺพ โหติ อุปชฺฌาเยน อาจิกฺขิตพฺพ เอว กเรยฺยาสีติ
อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สทฺธิวิหาริกสฺส จีวร
กริเยถาติ สเจ สทฺธิวิหาริกสฺส รชน ปจิตพฺพ โหติ อุปชฺฌาเยน
อาจิกฺขิตพฺพ เอว ปเจยฺยาสีติ อุสฺสกุ ฺก วา กาตพฺพ กินฺติ
นุ โข สทฺธิวหิ าริกสฺส รชน ปจิเยถาติ สเจ สทฺธิวิหาริกสฺส
จีวร รเชตพฺพ โหติ อุปชฺฌาเยน อาจิกฺขิตพฺพ เอว รเชยฺยาสีติ
อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สทฺธิวิหาริกสฺส จีวร
รชิเยถาติ จีวร รเชนฺเตน สาธุก สมฺปริวตฺตก สมฺปริวตฺตก
รเชตพฺพ น จ อจฺฉินฺเน เถเว ปกฺกมิตพฺพ สเจ สทฺธิวิหาริโก
คิลาโน โหติ ยาวชีว อุปฏาตพฺโพ วุฏานสฺส อาคเมตพฺพ
อิท โข ภิกฺขเว อุปชฺฌายาน สทฺธิวิหาริเกสุ วตฺต ยถา
อุปชฺฌาเยหิ สทฺธิวิหาริเกสุ สมฺมา วตฺติตพฺพนฺติ ฯ
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ทุติยภาณวาร นิฏิต ฯ
[๔๔๒] เตน โข ปน สมเยน อนฺเตวาสิกา อาจริเยสุ
น สมฺมา วตฺตนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อนฺเตวาสิกา
อาจริเยสุ น สมฺมา วตฺติสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว อนฺเตวาสิกา
อาจริเยสุ น สมฺมา วตฺตนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ วิครหิตฺวา
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว อนฺเตวาสิกาน
ภิกฺขูน อาจริเยสุ วตฺต ปฺาเปสฺสามิ ยถา อนฺเตวาสิเกหิ
ภิกฺขูหิ อาจริเยสุ สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
[๔๔๓] อนฺเตวาสิเกน ภิกฺขเว อาจริยมฺหิ สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา กาลสฺเสว อุฏาย อุปาหนา โอมฺุจิตฺวา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ทนฺตกฏ ทาตพฺพ มุโขทก ทาตพฺพ
อาสน ปฺาเปตพฺพ สเจ ยาคุ โหติ ภาชน โธวิตฺวา ยาคุ
อุปนาเมตพฺพา ยาคค ปตสฺส อุทก ทตฺวา ภาชน ปฏิคฺคเหตฺวา
นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน โธวิตฺวา ปฏิสาเมตพฺพ อาจริยมฺหิ
วุฏิเต อาสน อุทฺธริตพฺพ สเจ โส เทโส อุกฺลาโป โหติ
โส เทโส สมฺมชฺชิตพฺโพ สเจ อาจริโย คาม ปวิสิตุกาโม
โหติ นิวาสน ทาตพฺพ ปฏินิวาสน ปฏิคฺคเหตพฺพ กายพนฺธน
ทาตพฺพ สคุณ กตฺวา สงฺฆาฏิโย ทาตพฺพา โธวิตฺวา
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ปตฺโต สอุทโก ๑ ทาตพฺโพ สเจ อาจริโย ปจฺฉาสมณ อากงฺขติ
ติมณฺฑล ปฏิจฺฉาเทนฺเตน ปริมณฺฑล นิวาเสตฺวา กายพนฺธน
พนฺธิตฺวา สคุณ กตฺวา สงฺฆาฏิโย ปารุปตฺวา คณฺิก ปฏิม
ุ ฺจิตฺวา
โธวิตฺวา ปตฺต คเหตฺวา อาจริยสฺส ปจฺฉาสมเณน โหตพฺพ
นาติทูเร คนฺตพฺพ นาจฺจาสนฺเน คนฺตพฺพ ปตฺตปริยาปนฺน
ปฏิคฺคเหตพฺพ น อาจริยสฺส ภณมานสฺส อนฺตรนฺตรา กถา
โอปาเตตพฺพา อาจริโย อาปตฺติสามนฺตา ภณมาโน นิวาเรตพฺโพ
นิวตฺตนฺเตน ปมตร อาคนฺตฺวา อาสน ปฺาเปตพฺพ ปาโททก
ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขิปตพฺพ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตจีวร
ปฏิคฺคเหตพฺพ ปฏินิวาสน ทาตพฺพ นิวาสน ปฏิคฺคเหตพฺพ
สเจ จีวร สินฺน โหติ มุหุตฺต อุเณฺห โอตาเปตพฺพ น จ
อุเณฺห จีวร นิทหิตพฺพ จีวร สหริตพฺพ จีวร สหรนฺเตน
จตุรงฺคุล กณฺณ อุสฺสาเทตฺวา จีวร สหริตพฺพ มา มชฺเฌ
ภงฺโค อโหสีติ โอโภเค กายพนฺธน กาตพฺพ สเจ ปณฺฑปาโต
โหติ อาจริโย จ ภฺุชติ ุกาโม โหติ อุทก ทตฺวา ปณฺฑปาโต
อุปนาเมตพฺโพ อาจริโย ปานีเยน ปุจฺฉิตพฺโพ ภุตฺตาวิสฺส
อุทก ทตฺวา ปตฺต ปฏิคคฺ เหตฺวา นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน
โธวิตฺวา โวทก กตฺวา มุหุตฺต อุเณฺห โอตาเปตพฺโพ น
จ อุเณฺห ปตฺโต นิทหิตพฺโพ ปตฺตจีวร นิกขฺ ิปตพฺพ ปตฺต
นิกฺขิปนฺเตน เอเกน หตฺเถน ปตฺต คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน
#๑ ม. โสทโก ฯ
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เหฏามฺจ วา เหฏาป วา ปรามสิตฺวา ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ
น จ อนนฺตรหิตาย ภูมิยา ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ จีวร นิกฺขปิ นฺเตน
เอเกน หตฺเถน จีวร คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน จีวรวส วา
จีวรรชฺชุ วา ปมชฺชิตฺวา ปารโต อนฺต โอรโต โภค กตฺวา
จีวร นิกฺขปิ ตพฺพ อาจริยมฺหิ วุฏ ิเต อาสน อุทฺธริตพฺพ
ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก ปฏิสาเมตพฺพ สเจ โส เทโส
อุกฺลาโป โหติ โส เทโส สมฺมชฺชิตพฺโพ สเจ อาจริโย
นหายิตุกาโม โหติ นหาน ปฏิยาเทตพฺพ สเจ สีเตน อตฺโถ
โหติ สีต ปฏิยาเทตพฺพ สเจ อุเณฺหน อตฺโถ โหติ อุณฺห
ปฏิยาเทตพฺพ สเจ อาจริโย ชนฺตาฆร ปวิสิตุกาโม โหติ
จุณฺณ สนฺเนตพฺพ มตฺติกา เตเมตพฺพา ชนฺตาฆรป อาทาย
อาจริยสฺส ปฏิโต ปฏ ิโต คนฺตฺวา ชนฺตาฆรป ทตฺวา จีวร
ปฏิคคฺ เหตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ จุณฺณ ทาตพฺพ มตฺตกิ า
ทาตพฺพา สเจ อุสฺสหติ ชนฺตาฆร ปวิสิตพฺพ ชนฺตาฆร
ปวิสนฺเตน มตฺติกาย มุข มกฺเขตฺวา ปุรโต จ ปจฺฉโต จ
ปฏิจฺฉาเทตฺวา ชนฺตาฆร ปวิสิตพฺพ น เถเร ภิกฺขู อนุปขชฺช
นิสีทิตพฺพ น นวา ภิกฺขู อาสเนน ปฏิพาหิตพฺพา ชนฺตาฆเร
อาจริยสฺส ปริกมฺม กาตพฺพ ชนฺตาฆรา นิกฺขมนฺเตน ชนฺตาฆรป
อาทาย ปุรโต จ ปจฺฉโต จ ปฏิจฺฉาเทตฺวา ชนฺตาฆรา นิกฺขมิตพฺพ
อุทเกป อาจริยสฺส ปริกมฺม กาตพฺพ นหาเตน ปมตร อุตฺตริตฺวา
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อตฺตโน คตฺต โวทก กตฺวา นิวาเสตฺวา อาจริยสฺส คตฺตโต
อุทก ปมชฺชิตพฺพ นิวาสน ทาตพฺพ สงฺฆาฏิ ทาตพฺพา
ชนฺตาฆรป อาทาย ปมตร อาคนฺตฺวา อาสน ปฺาเปตพฺพ
ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขิปตพฺพ อาจริโย ปานีเยน
ปุจฺฉิตพฺโพ สเจ อุทฺทิสาเปตุกาโม โหติ อุทฺทิสาเปตพฺโพ
สเจ ปริปุจฉฺ ิตุกาโม โหติ ปริปุจฺฉิตพฺโพ ยสฺมึ วิหาเร อาจริโย
วิหรติ สเจ โส วิหาโร อุกฺลาโป โหติ สเจ อุสฺสหติ
โสเธตพฺโพ วิหาร โสเธนฺเตน ปม ปตฺตจีวร นีหริตฺวา
เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ นิสีทนปจฺจตฺถรณ นีหริตฺวา เอกมนฺต
นิกฺขิปตพฺพ ภิสิพิมฺโพหน นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ มฺโจ
นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ
นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺโพ ป นีจ กตฺวา สาธุก
อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ นีหริตฺวา เอกมนฺต
นิกฺขิปตพฺพ มฺจปฏิปาทกา นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปต พฺพา
เขฬมลฺลโก นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺโพ อปสฺเสนผลก
นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ ภุมฺมตฺถรณ ยถาปฺตฺต
สลฺลกฺเขตฺวา นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ สเจ วิหาเร
สนฺตานก โหติ อุลโฺ ลกา ปม โอหาเรตพฺพ อาโลกสนฺธิกณฺณภาคา
ปมชฺชิตพฺพา สเจ เครุกปริกมฺมกตา ภิตฺติ กณฺณกิตา
โหติ โจฬก เตเมตฺวา ปเฬตฺวา ปมชฺชิตพฺพา สเจ
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กาฬวณฺณกตา ภูมิ กณฺณกิตา โหติ โจฬก เตเมตฺวา ปเฬตฺวา
ปมชฺชิตพฺพา สเจ อกตา โหติ ภูมิ อุทเกน ปริปฺโผเสตฺวา
สมฺมชฺชิตพฺพา มา วิหาโร รเชน อูหฺีติ สงฺการ วิจินิตฺวา
เอกมนฺต ฉฑฺเฑตพฺพ ภุมฺมตฺถรณ โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา
ปปฺโปเฏตฺวา อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ มฺจปฏิปาทกา
โอตาเปตฺวา ปมชฺชิตฺวา อติหริตฺวา ยถาาเน เปตพฺพา
มฺโจ โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา นีจ กตฺวา สาธุก
อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต
ปฺาเปตพฺโพ ป โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา นีจ
กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ อติหริตฺวา
ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ ภิสิพมิ ฺโพหน โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา
ปปฺโปเฏตฺวา อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ นิสีทนปจฺจตฺถรณ
โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา อติหริตฺวา
ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ เขฬมลฺลโก โอตาเปตฺวา ปมชฺชิตฺวา
อติหริตฺวา ยถาาเน เปตพฺโพ อปสฺเสนผลก โอตาเปตฺวา
ปมชฺชิตฺวา อติหริตฺวา ยถาาเน เปตพฺพ ปตฺตจีวร นิกฺขปิ ตพฺพ
ปตฺต นิกฺขปิ นฺเตน เอเกน หตฺเถน ปตฺต คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน
เหฏามฺจ วา เหฏาป วา ปรามสิตฺวา ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ
น จ อนนฺตรหิตาย ภูมิยา ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ จีวร นิกฺขปิ นฺเตน
เอเกน หตฺเถน จีวร คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน จีวรวส วา
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จีวรรชฺชุ วา ปมชฺชิตฺวา ปารโต อนฺต โอรโต โภค กตฺวา
จีวร นิกฺขิปต พฺพ สเจ ปุรตฺถิมา สรชา วาตา วายนฺติ ปุรตฺถมิ า
วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ ปจฺฉิมา สรชา วาตา วายนฺติ
ปจฺฉิมา วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ อุตฺตรา สรชา วาตา
วายนฺติ อุตตฺ รา วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ ทกฺขิณา สรชา
วาตา วายนฺติ ทกฺขิณา วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ สีตกาโล
โหติ ทิวา วาตปานา วิวริตพฺพา รตฺตึ ถเกตพฺพา สเจ
อุณฺหกาโล โหติ ทิวา วาตปานา ถเกตพฺพา รตฺตึ วิวริตพฺพา
สเจ ปริเวณ อุกฺลาป โหติ ปริเวณ สมฺมชฺชิตพฺพ สเจ
โกฏโก อุกฺลาโป โหติ โกฏโก สมฺมชฺชิตพฺโพ สเจ
อุปฏานสาลา อุกฺลาปา โหติ อุปฏานสาลา สมฺมชฺชิตพฺพา
สเจ อคฺคิสาลา อุกฺลาปา โหติ อคฺคิสาลา สมฺมชฺชิตพฺพา
สเจ วจฺจกุฏี อุกฺลาปา โหติ วจฺจกุฏี สมฺมชฺชิตพฺพา สเจ
ปานีย น โหติ ปานีย อุปฏาเปตพฺพ สเจ ปริโภชนีย น
โหติ ปริโภชนีย อุปฏาเปตพฺพ สเจ อาจมนกุมฺภิยา อุทก
น โหติ อาจมนกุมฺภิยา อุทก อาสิฺจิตพฺพ สเจ อาจริยสฺส
อนภิรติ อุปปฺ นฺนา โหติ อนฺเตวาสิเกน วูปกาเสตพฺโพ วูปกาสาเปตพฺโพ ธมฺมกถา วาสฺส กาตพฺพา สเจ อาจริยสฺส กุกฺกุจฺจ
อุปฺปนฺน โหติ อนฺเตวาสิเกน วิโนเทตพฺพ วิโนทาเปตพฺพ
ธมฺมกถา วาสฺส กาตพฺพ สเจ อาจริยสฺส ทิฏ ิคต อุปฺปนฺน
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โหติ อนฺเตวาสิเกน วิเวเจตพฺพ วิเวจาเปตพฺพ ธมฺมกถา วาสฺส
กาตพฺพา สเจ อาจริโย ครุธมฺม อชฺฌาปนฺโน โหติ ปริวาสารโห
อนฺเตวาสิเกน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ อาจริยสฺส
ปริวาส ทเทยฺยาติ สเจ อาจริโย มูลาย ปฏิกสฺสนารโห โหติ
อนฺเตวาสิเกน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ อาจริย
มูลาย ปฏิกสฺเสยฺยาติ สเจ อาจริโย มานตฺตารโห โหติ
อนฺเตวาสิเกน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ อาจริยสฺส
มานตฺต ทเทยฺยาติ สเจ อาจริโย อพฺภานารโห โหติ อนฺเตวาสิเกน
อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ อาจริย อพฺเภยฺยาติ
สเจ สงฺโฆ อาจริยสฺส กมฺม กตฺตุกาโม โหติ ตชฺชนีย วา
นิยสฺส วา ปพฺพาชนีย วา ปฏิสารณีย วา อุกเฺ ขปนีย วา
อนฺเตวาสิเกน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ อาจริยสฺส
กมฺม น กเรยฺย ลหุกาย วา ปริณาเมยฺยาติ กต วา
ปนสฺส โหติ สงฺเฆน กมฺม ตชฺชนีย วา นิยสฺส วา ปพฺพาชนีย
วา ปฏิสารณีย วา อุกฺเขปนีย วา อนฺเตวาสิเกน อุสฺสุกกฺ 
กาตพฺพ กินตฺ ิ นุ โข อาจริโย สมฺมา วตฺเตยฺย โลม ปาเตยฺย
เนตฺถาร วตฺเตยฺย สงฺโฆ ต กมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยาติ สเจ
อาจริยสฺส จีวร โธวิตพฺพ โหติ อนฺเตวาสิเกน โธวิตพฺพ
อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข อาจริยสฺส จีวร โธวิเยถาติ
สเจ อาจริยสฺส จีวร กาตพฺพ โหติ อนฺเตวาสิเกน กาตพฺพ
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อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข อาจริยสฺส จีวร กริเยถาติ
สเจ อาจริยสฺส รชน ปจิตพฺพ โหติ อนฺเตวาสิเกน ปจิตพฺพ
อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข อาจริยสฺส รชน ปจิเยถาติ
สเจ อาจริยสฺส จีวร รเชตพฺพ โหติ อนฺเตวาสิเกน รเชตพฺพ
อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข อาจริยสฺส จีวร รชิเยถาติ
จีวร รเชนฺเตน สาธุก สมฺปริวตฺตก สมฺปริวตฺตก รเชตพฺพ น
จ อจฺฉินฺเน เถเว ปกฺกมิตพฺพ น อาจริย อนาปุจฺฉา เอกจฺจสฺส
ปตฺโต ทาตพฺโพ น เอกจฺจสฺส ปตฺโต ปฏิคฺคเหตพฺโพ น
เอกจฺจสฺส จีวร ทาตพฺพ น เอกจฺจสฺส จีวร ปฏิคฺคเหตพฺพ
น เอกจฺจสฺส ปริกฺขาโร ทาตพฺโพ น เอกจฺจสฺส ปริกฺขาโร
ปฏิคฺคเหตพฺโพ น เอกจฺจสฺส เกสา เฉเทตพฺพา น เอกจฺเจน
เกสา เฉทาเปตพฺพา น เอกจฺจสฺส ปริกมฺม กาตพฺพ น
เอกจฺเจน ปริกมฺม การาเปตพฺพ น เอกจฺจสฺส เวยฺยาวจฺโจ
กาตพฺโพ น เอกจฺเจน เวยฺยาวจฺโจ การาเปตพฺโพ น
เอกจฺจสฺส ปจฺฉาสมเณน โหตพฺพ น เอกจฺโจ ปจฺฉาสมโณ
อาทาตพฺโพ น เอกจฺจสฺส ปณฺฑปาโต นีหริตพฺโพ น เอกจฺเจน
ปณฺฑปาโต นีหราเปตพฺโพ น อาจริย อนาปุจฺฉา คาโม
ปวิสิตพฺโพ น สุสาน คนฺตพฺพ น ทิสา ปกฺกมิตพฺพา สเจ
อาจริโย คิลาโน โหติ ยาวชีว อุปฏาตพฺโพ วุฏานสฺส
อาคเมตพฺพ อิท โข ภิกฺขเว อนฺเตวาสิกาน อาจริเยสุ วตฺต
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ยถา อนฺเตวาสิเกหิ อาจริเยสุ สมฺมา วตฺติตพฺพนฺติ ฯ
[๔๔๔] เตน โข ปน สมเยน อาจริยา อนฺเตวาสิเกสุ น
สมฺมา วตฺตนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อาจริยา อนฺเตวาสิเกสุ
น สมฺมา วตฺติสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
อาจริยา อนฺเตวาสิเกสุ น สมฺมา วตฺตนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ
ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ
ภิกฺขเว อาจริยาน อนฺเตวาสิเกสุ วตฺต ปฺาเปสฺสามิ ยถา
อาจริเยหิ อนฺเตวาสิเกสุ สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
[๔๔๕] อาจริเยน ภิกฺขเว อนฺเตวาสิกมฺหิ สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา อาจริเยน ภิกฺขเว อนฺเตวาสิโก สงฺคเหตพฺโพ
อนุคฺคเหตพฺโพ อุทฺเทเสน ปริปุจฉฺ าย โอวาเทน อนุสาสนิยา
สเจ อาจริยสฺส ปตฺโต โหติ อนฺเตวาสิกสฺส ปตฺโต น โหติ
อาจริเยน อนฺเตวาสิกสฺส ปตฺโต ทาตพฺโพ อุสสฺ ุกฺก วา กาตพฺพ
กินฺติ นุ โข อนฺเตวาสิกสฺส ปตฺโต อุปฺปชฺชิเยถาติ สเจ อาจริยสฺส
จีวร โหติ อนฺเตวาสิกสฺส จีวร น โหติ อาจริเยน อนฺเตวาสิกสฺส
จีวร ทาตพฺพ อุสฺสุกกฺ  วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข อนฺเตวาสิกสฺส
จีวร อุปฺปชฺชิเยถาติ สเจ อาจริยสฺส ปริกฺขาโร โหติ
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อนฺเตวาสิกสฺส ปริกฺขาโร น โหติ อาจริเยน อนฺเตวาสิกสฺส
ปริกฺขาโร ทาตพฺโพ อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข
อนฺเตวาสิกสฺส ปริกฺขาโร อุปฺปชฺชิเยถาติ สเจ อนฺเตวาสิโก
คิลาโน โหติ กาลสฺเสว อุฏาย ทนฺตกฏ ทาตพฺพ มุโขทก
ทาตพฺพ อาสน ปฺาเปตพฺพ สเจ ยาคุ โหติ ภาชน
โธวิตฺวา ยาคุ อุปนาเมตพฺพา ยาคค ปตสฺส อุทก ทตฺวา
ภาชน ปฏิคฺคเหตฺวา นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน โธวิตฺวา
ปฏิสาเมตพฺพ อนฺเตวาสิกมฺหิ วุฏ ิเต อาสน อุทฺธริตพฺพ
สเจ โส เทโส อุกฺลาโป โหติ โส เทโส สมฺมชฺชิตพฺโพ
สเจ อนฺเตวาสิโก คาม ปวิสิตุกาโม โหติ นิวาสน ทาตพฺพ
ปฏินิวาสน ปฏิคฺคเหตพฺพ กายพนฺธน ทาตพฺพ สคุณ กตฺวา
สงฺฆาฏิโย ทาตพฺพา โธวิตฺวา ปตฺโต สอุทโก ทาตพฺโพ
เอตฺตาวตา นิวตฺติสฺสตีติ อาสน ปฺาเปตพฺพ ปาโททก
ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขิปตพฺพ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตจีวร
ปฏิคฺคเหตพฺพ ปฏินิวาสน ทาตพฺพ นิวาสน ปฏิคฺคเหตพฺพ สเจ
จีวร สินฺน โหติ มุหุตฺต อุเณฺห โอตาเปตพฺพ น จ อุเณฺห
จีวร นิทหิตพฺพ จีวร สหริตพฺพ จีวร สหรนฺเตน จตุรงฺคุล
กณฺณ อุสฺสาเทตฺวา จีวร สหริตพฺพ มา มชฺเฌ ภงฺโค อโหสีติ
โอโภเค กายพนฺธน กาตพฺพ สเจ ปณฺฑปาโต โหติ อนฺเตวาสิโก
จ ภฺุชิตุกาโม โหติ อุทก ทตฺวา ปณฺฑปาโต อุปนาเมตพฺโพ
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อนฺเตวาสิโก ปานีเยน ปุจฺฉิตพฺโพ ภุตฺตาวิสฺส อุทก ทตฺวา
ปตฺต ปฏิคคฺ เหตฺวา นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน โธวิตฺวา
โวทก กตฺวา มุหุตฺต อุเณฺห โอตาเปตพฺโพ น จ อุเณฺห
ปตฺโต นิทหิตพฺโพ ปตฺตจีวร นิกขฺ ิปตพฺพ ปตฺต นิกฺขิปนฺเตน
ฯเปฯ จีวร นิกฺขิปนฺเตน ฯเปฯ ปารโต อนฺต โอรโต โภค
กตฺวา จีวร นิกฺขิปตพฺพ อนฺเตวาสิกมฺหิ วุฏ ิเต อาสน
อุทฺธริตพฺพ ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก ปฏิสาเมตพฺพ สเจ โส
เทโส อุกลฺ าโป โหติ โส เทโส สมฺมชฺชิตพฺโพ สเจ)
อนฺเตวาสิโก นหายิตุกาโม โหติ นหาน ปฏิยาเทตพฺพ สเจ
สีเตน อตฺโถ โหติ สีต ปฏิยาเทตพฺพ สเจ อุเณฺหน อตฺโถ
โหติ อุณฺห ปฏิยาเทตพฺพ สเจ อนฺเตวาสิโก ชนฺตาฆร
ปวิสิตุกาโม โหติ จุณฺณ สนฺเนตพฺพ มตฺตกิ า เตเมตพฺพา
ชนฺตาฆรป อาทาย คนฺตฺวา ชนฺตาฆรป ทตฺวา จีวร ปฏิคฺคเหตฺวา
เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ จุณฺณ ทาตพฺพ มตฺติกา ทาตพฺพา สเจ
อุสฺสหติ ชนฺตาฆร ปวิสิตพฺพ ชนฺตาฆร ปวิสนฺเตน มตฺติกาย
มุข มกฺเขตฺวา ปุรโต จ ปจฺฉโต จ ปฏิจฺฉาเทตฺวา ชนฺตาฆร
ปวิสิตพฺพ น เถเร ภิกฺขู อนุปขชฺช นิสีทิตพฺพ น นวา
ภิกฺขู อาสเนน ปฏิพาหิตพฺพา ชนฺตาฆเร อนฺเตวาสิกสฺส ปริกมฺม
กาตพฺพ ชนฺตาฆรา นิกฺขมนฺเตน ชนฺตาฆรป อาทาย ปุรโต
จ ปจฺฉโต จ ปฏิจฺฉาเทตฺวา ชนฺตาฆรา นิกฺขมิตพฺพ อุทเกป
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อนฺเตวาสิกสฺส ปริกมฺม กาตพฺพ นหาเตน ปมตร อุตฺตริตฺวา
อตฺตโน คตฺต โวทก กตฺวา นิวาเสตฺวา อนฺเตวาสิกสฺส คตฺตโต
อุทก ปมชฺชิตพฺพ นิวาสน ทาตพฺพ สงฺฆาฏิ ทาตพฺพา ชนฺตาฆรป
อาทาย ปมตร อาคนฺตฺวา อาสน ปฺาเปตพฺพ ปาโททก
ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขิปตพฺพ อนฺเตวาสิโก ปานีเยน
ปุจฺฉิตพฺโพ ยสฺมึ วิหาเร อนฺเตวาสิโก วิหรติ สเจ โส
วิหาโร อุกลฺ าโป โหติ สเจ อุสฺสหติ โสเธตพฺโพ วิหาร
โสเธนฺเตน ปม ปตฺตจีวร นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ ฯเปฯ
สเจ อาจมนกุมฺภิยา อุทก น โหติ อาจมนกุมฺภิยา
อุทก อาสิฺจิตพฺพ สเจ อนฺเตวาสิกสฺส อนภิรติ อุปฺปนฺนา
โหติ อาจริเยน วูปกาเสตพฺโพ วูปกาสาเปตพฺโพ ธมฺมกถา
วาสฺส กาตพฺพา สเจ อนฺเตวาสิกสฺส กุกฺกุจฺจ อุปฺปนฺน โหติ
อาจริเยน วิโนเทตพฺพ วิโนทาเปตพฺพ ธมฺมกถา วาสฺส กาตพฺพา
สเจ อนฺเตวาสิกสฺส ทิฏ ิคต อุปฺปนฺน โหติ อาจริเยน วิเวเจตพฺพ
วิเวจาเปตพฺพ ธมฺมกถา วาสฺส กาตพฺพา สเจ อนฺเตวาสิโก
ครุธมฺม อชฺฌาปนฺโน โหติ ปริวาสารโห อาจริเยน อุสสฺ ุกฺก
กาตพฺพ กินตฺ ิ นุ โข สงฺโฆ อนฺเตวาสิกสฺส ปริวาส ทเทยฺยาติ
สเจ อนฺเตวาสิโก มูลาย ปฏิกสฺสนารโห โหติ อาจริเยน อุสฺสุกฺก
กาตพฺพ กินตฺ ิ นุ โข สงฺโฆ อนฺเตวาสิก มูลาย ปฏิกสฺเสยฺยาติ
สเจ อนฺเตวาสิโก มานตฺตารโห โหติ อาจริเยน อุสฺสุกฺก
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กาตพฺพ กินตฺ ิ นุ โข สงฺโฆ อนฺเตวาสิกสฺส มานตฺต ทเทยฺยาติ
สเจ อนฺเตวาสิโก อพฺภานารโห โหติ อาจริเยน อุสฺสุกฺก
กาตพฺพ กินตฺ ิ นุ โข สงฺโฆ อนฺเตวาสิก อพฺเภยฺยาติ สเจ
สงฺโฆ อนฺเตวาสิกสฺส กมฺม กตฺตุกาโม โหติ ตชฺชนีย วา
นิยสฺส วา ปพฺพาชนีย วา ปฏิสารณีย วา อุกเฺ ขปนีย วา
อาจริเยน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ อนฺเตวาสิกสฺส
กมฺม น กเรยฺย ลหุกาย วา ปริณาเมยฺยาติ กต วา ปนสฺส
โหติ สงฺเฆน กมฺม ตชฺชนีย วา นิยสฺส วา ปพฺพาชนีย วา
ปฏิสารณีย วา อุกฺเขปนีย วา อาจริเยน อุสสฺ ุกฺก กาตพฺพ
กินฺติ นุ โข อนฺเตวาสิโก สมฺมา วตฺเตยฺย โลม ปาเตยฺย
เนตฺถาร วตฺเตยฺย สงฺโฆ ต กมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยาติ สเจ
อนฺเตวาสิกสฺส จีวร โธวิตพฺพ โหติ อาจริเยน อาจิกฺขิตพฺพ
เอว โธเวยฺยาสีติ อุสฺสกุ ฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข
อนฺเตวาสิกสฺส จีวร โธวิเยถาติ สเจ อนฺเตวาสิกสฺส จีวร กาตพฺพ
โหติ อาจริเยน อาจิกฺขิตพฺพ เอว กเรยฺยาสีติ อุสฺสุกฺก
วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข อนฺเตวาสิกสฺส จีวร กริเยถาติ สเจ
อนฺเตวาสิกสฺส รชน ปจิตพฺพ โหติ อาจริเยน อาจิกฺขิตพฺพ
เอว ปเจยฺยาสีติ อุสฺสกุ ฺก วา กาตพฺพ กินตฺ ิ นุ โข
อนฺเตวาสิกสฺส รชน ปจิเยถาติ สเจ อนฺเตวาสิกสฺส จีวร รเชตพฺพ
โหติ อาจริเยน อาจิกฺขิตพฺพ เอว รเชยฺยาสีติ อุสฺสุกฺก วา
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กาตพฺพ กินตฺ ิ นุ โข อนฺเตวาสิกสฺส จีวร รชิเยถาติ จีวร
รเชนฺเตน สาธุก สมฺปริวตฺตก สมฺปริวตฺตก รเชตพฺพ น จ อจฺฉินฺเน
เถเว ปกฺกมิตพฺพ สเจ อนฺเตวาสิโก คิลาโน โหติ ยาวชีว
อุปฏาตพฺโพ วุฏานสฺส อาคเมตพฺพ อิท โข ภิกฺขเว
อาจริยาน อนฺเตวาสิเกสุ วตฺต ยถา อาจริเยหิ อนฺเตวาสิเกสุ
สมฺมา วตฺติตพฺพนฺติ ฯ
วตฺตกฺขนฺธก นิฏิต อฏม ฯ
อิมมฺหิ ขนฺธเก วตฺถู เอกูนวีสติ ๑ วตฺตา จตุทฺทส ๒ ฯ
_________________
ตสฺสุทฺทาน
[๔๔๖] สอุปาหนฉตฺตา ๓ จ โอคุณฺิ สีส ๔ ปานิย
นาภิวาเท น ปุจฺฉนฺติ อหิ อุชฌ
ฺ นฺติ เปสลา ฯ
โอมฺุจิ ฉตฺต ขนฺเธ จ อตรฺจ ปฏิกฺกม
ปตฺตจีวร นิกฺขิปา ปฏิรูปฺจ ปุจฺฉิตา
อาสิฺจิ โธวิเตน จ ๕ สุกฺเขนลฺเลนุปาหนา ๖
วุฑฺโฒ นวโก ปุจฺเฉยฺย อชฺฌาวุตฺถฺจ โคจรา
เสกฺขา วจฺจา ปานิ ปริ กตฺตร กติกฏิต ๗
#๑ ม. รา. ปฺจปณฺณาส ฯ ยุ. ปฺจปฺาส ฯ ๒ ม. ยุ. วตฺต จุทฺทส ฯ ๓ ม. สอุปาหนา
#ฉตฺตา ฯ ยุ. สหอุปาหนฉตฺตา ฯ ๔ ม. ยุ. สีส ฯ ๕ ม. ยุ. อาสิฺเจยฺย โธวิเตน ฯ
#๖ ยุ. สุกฺเขน อลฺลุปาหนา ฯ ๗ ม. ยุ. รา. กติก ตโต ฯ
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กาล มุหุตฺต อุกฺลาโป ๑ ภุมฺมตฺถรณนีหเร ๒
ปฏิปาโท ภิสิพิมฺโพ ๓ มฺจ ปฺจ มลฺลก
อปสฺเสนุลฺโลก กณฺณา เครุกา กาฬกากตา ๔
สงฺการ ภุมฺมตฺถรณ ปฏิปาทก มฺจก
ป ภิสิ นิสีทน
มลฺลก อปสฺเสนก ๕
ปตฺตจีวร ภูมิ จ
ปารนฺต โอรโภคโต ๖
ปุรตฺถมิ า ปจฺฉิมา จ อุตฺตรา อถ ทกฺขิณา
สีตุเณฺห จ ทิวา รตฺตึ ปริเวณฺจ โกฏโก
อุปฏานคฺคิสาลา จ วตฺต วจฺจกุฏีสุ จ
ปานิ ปริโภชนิกา ๗ กุมฺภี อาจมเนสุ จ
อโนปเมน ปฺตฺต วตฺต อาคนฺตุเกหิเม ฯ
เนวาสน น อุทก น ปจฺจุ น จ ปานิย
นาภิวาเท น ปฺาเป อุชฺฌายนฺติ จ เปสลา ฯ
วุฑฺฒาสนฺจ อุทก ปจฺจุคฺคนฺตฺวา จ ปานิย
อุปาหเน เอกมนฺต อภิวาเท จ ปฺเป
วุตฺถ โคจร เสกฺโข จ าน ปานิย โภชน
กตฺตร กติก กาล นวกสฺส นิสินฺนเก
#๑ ยุ. กาลมุหุตฺตอุกฺลาโป ฯ ๒ ม. ยุ. รา. ภูมฺมตฺถรณา นีหเร ฯ
#๓ ยุ. ปฏิปาทภิสิพิมฺโพ ฯ ๔ ม. ยุ. กาฬอกตา ฯ ๕ ม. ยุ. สงฺการฺจ ภูมตฺถรณ
#ปฏิปาทก มฺจป ฯ ภิสิ นิสีทน มลฺลก อปสฺเสน จ ฯ ๖ ม. โอรุโต โภค ฯ
#๗ ม. ปานี ปริโภชนียา ฯ ๘ ยุ. โภชนิ ฯ ๙ ยุ. กตฺตรา ฯ
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อภิวาทเย อาจิกฺเข ยถา เหฏา ตถา นเย ฯ
นิทฺทฏิ  สตฺถวาเหน วตฺต อาวาสิเกหิเม ฯ
คมิกา ทารุมตฺติกา วิวริตฺวา น ปุจฺฉิย ๑
นสฺสนฺติ จ อคุตฺตฺจ อุชฺฌายนฺติ จ เปสลา ฯ
ปฏิสาเมตฺวา ถเกตฺวา จ อาปุจฉฺ ิตฺวา จ ปกฺกเม ๒ ฯ
ภิกฺขุ วา สามเณโร วา อารามิโก อุปาสโก
ปาสาณเกสุ จ ปฺุช ปฏิสาเม ถเกยฺย จ
สเจ อุสฺสหิ อุสฺสุกฺก อโนวสฺเส ตเถว จ ๓
สเจ ๔ โอวสฺสติ คาม อชฺโฌกาเส ตเถว จ
อปฺเปวงฺคานิ เสเสยฺยุ วตฺต คมิกภิกฺขุนา ฯ
นานุโมทนฺติ เถเรน โอหาย จตุปฺปฺจหิ
วจฺจิโต มุจฺฉิโต อาสิ วตฺตานุโมทเนสุเม ฯ
ฉพฺพคฺคิยา ทุนฺนิวตฺถา อโถป จ ทุปฺปารุตา
อนากปฺปา จ โวกฺกมฺม เถเร อนุปขชฺชน ๕
นเว ภิกฺขู จ สงฺฆาฏิ อุชฺฌายนฺติ จ เปสลา ฯ
#๑ ม. ยุ. คมิกา ทารุมตฺติ จ วิวรตฺวา น ปุจฺฉาย ฯ ๒ ม. ยุ. ปฏิสาเมตฺวา ถเกตฺวา
#อาปุจฺฉิตฺวา ว ปกฺกเม ฯ ๓ ม. ยุ. อุสฺสหติ อุสฺสุกฺก วา ฯ ๔ ยุ. สพฺเพ ฯ
#๕ ม. ยุ. เถเร จ อนุปขชฺชเน ฯ รา. เถเร จ อนุปขชฺเชน จ ฯ
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ติมณฺฑล นิวาเสตฺวา กายสคุณคณฺิกา
น โวกฺกมฺม ปฏิจฺฉนฺน สุสวุโตกฺขิตฺตจกฺขุนา ๑
อุกฺขิตฺโตชฺชคฺฆิกา สทฺโท ตโย เจว ปจาลนา
ขมฺโภคุณฺิ อุกฺกุฏิกา ปฏิจฺฉนฺน สุสวุโต
โอกฺขติ ฺตุกฺขิตฺตา อุชฺชคฺฆิ อปฺปสทฺทา ๒ ตโย จลา
ขมฺโภ โอคุณฺิ ปลฺลตฺถิ ๓ อนุปขชฺช นาสเน
โอตฺถริตฺวา จ อุทเก นีจ กตฺวา จ สิฺจิยา ๔ ฯ
ปฏิ สามนฺเต ๕ สงฺฆาฏิ โอทเน จ ปฏิคฺคเห
สูป อุตฺตริภงฺเคน สพฺเพส สมกนฺติ จ ๖
สกฺกจฺจ ปตฺตสฺี จ สมสูปฺจ ติตฺติกา
น ตาว เถโร ภฺุเชยฺย อสมฺปตฺเต จ โอทเน ๗
สกฺกจฺจ ปตฺตสฺี จ สปทาน จ สูปก
น ถูปโต ปฏิจฺฉาเท วิฺตฺตุชฺฌานสฺินา
มหนฺต มณฺฑล ทฺวาร สพฺพหตฺโถ น โวหเร ๘
อุกฺเขโป เฉทนา คณฺฑ ธูน สิตฺถาวการก ๙
ชิวฺหานิจฺฉารก เจว จปุจปุ สุรุสุรุ
หตฺถปตฺโตฏนิลฺเลห สามิเสน ปฏิคฺคโห ๑๐
#๑ ม. ยุ. สุสวุโตกฺขิตฺตจกฺขุ ฯ ๒ ม. อปฺปสทฺโท ฯ ๓ ม. ยุ. รา. ขมฺโภคุณฺิ
#ปลฺลตฺถิ จ ฯ ๔ ม. ยุ. อุตฺตริตฺวาน อุทเก นีจ กตฺวา น สิฺจิยา ฯ ๕ ม. ยุ.
#สามนฺเต ฯ ๖ ม. สมภิตตฺ ิ ยุ. สมติตฺติ ฯ ๗ ม. ยุ. สกฺกจฺจ ... โอทเนติ อิเม
#ปาา นตฺถิ ฯ ๘ ม. ยุ. พฺยาหเร ฯ ๙ ม. คณฺฑธุน ยุ. กณฺฑธนู ฯ ๑๐ ม. ปฏิคคเห ฯ
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น ตาว ยาว น สพฺเพ ๑ นีจ กตฺวา จ สิฺจิย
ปฏิ สามนฺต ๒ สงฺฆาฏิ นีจ กตฺวา ฉมาย จ
สสิตฺถก นิวตฺตนฺเต สุปฏิจฺฉนฺน อุกฺกุฏิ ๓
ธมฺมราเชน ปฺตฺต อิท ภตฺตคฺควตฺตน ฯ
ทุนฺนิวตฺถา อนากปฺปา อสลฺลกฺเขตฺวา ๔ สาหสา
ทูเร อจฺจ จิร ลหุ ตเถว ปณฑ
ฺ จาริโก ๕
ปฏิจฺฉนฺโน ว คจฺเฉยฺย สวุโตกฺขิตฺตจกฺขุนา
อุกฺขิตฺโตชฺชคฺฆิกา สทฺโท ตโย เจว ปจาลนา ๖
ขมฺโภคุณฺิ อุกฺกุฏิกา สลฺลกฺเขตฺวา จ สาหสา
ทูเร อจฺจ จิร ลหุ อาสนก กฏจฺฉุกา
ภาชน วา เปสิ จ อุจฺจาเรตฺวา ปณามกา ๗
ปฏิคฺคเห น โอโลเก ๘ สูเปสุป ตเถว ต
ภิกฺขุ สงฺฆาฏิยา ฉาเท ปฏิจฺฉนฺเนว คจฺฉิย
สวุโตกฺขิตฺตจกฺขุ จ อุกฺขิตฺโตชฺชคฺฆิกาย จ ๙
อปฺปสทฺโท ตโย จาลา ขมฺโภคุณฺิก อุกฺกุฏิ
ปมาสนวกฺการ ๑๐ ปานีย ปริโภชน ๑๑
ปจฺฉา กงฺขติ ภฺุเชยฺย โอปลาเปยฺย อุทฺธเร
#๑ ม. ยุ. ยาว น สพฺเพ อุทเก ฯ ๒ ม. ปฏิสามนฺตา ยุ. ปฏิสามนฺต ฯ ๓ ม.
#สุปฏิจฺฉนฺนมุกฺกุฏิ ยุ. สุปฏิจฺฉนฺน ฯ ๔ ยุ. อสลฺลกฺเข จ ฯ ๕ ยุ. ปณฺฑจาริเก
#๖ ม. ยุ. ปฏิจฺฉนฺเนน คจฺเฉยฺย สุสวุโตกฺขิตฺตจกฺขุ ฯ ๗ ม. ยุ. รา. ปณาเมตฺวา ฯ
#๘ ม. ยุ. อุลโฺ ลเก ฯ ๙ ยุ. อุกขิตฺตุชฺชคฺฆิกาย ฯ ๑๐ ม. ปมาสนวกฺการ ฯ
#ยุ. ปมาสนอวกฺการ ฯ ๑๑ ม. ปริโภชนี ฯ ยุ. ปริโภชนิ ฯ
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ปฏิสาเมยฺย สมฺมชฺเช ริตฺต ตุจฺฉ อุปฏเป ๑
หตฺถกาเร น ภินฺเทยฺย วตฺติท ปณฺฑปาติเก ๒ ฯ
ปานิ จ ปริ อคฺคิ รณิ นกฺขตฺต ทิส โจรกา ๓
สพฺพ นตฺถีติ โกเฏตฺวา ๔ ปตฺตเส จีวร ตโต
อิทานิ อเส ลคฺเคตฺวา ติมณฺฑล ปริมณฺฑล
ยถา ปณฺฑจาริวตฺต นเย อารฺเกสุป
ปตฺตเส จีวร สีเส อาโรเหตฺวา จ ปานิย
ปริโภชนิกา ๕ อคฺคิ อรณิ จาป กตฺตร ๖
นกฺขตฺต สพฺพเทส วา ๗ ทิสาป กุสโล ภเว ฯ
สตฺตุตฺตเมน ปฺตฺต วตฺต อารฺเกสุเม ฯ
อชฺโฌกาเส โอกิรึสุ ฯ อุชฌ
ฺ ายนฺติ จ เปสลา ฯ
สเจ วิหโร อุกลฺ าโป ปม ปตฺตจีวร
ภิสิพิมโฺ พหน มฺจ ป จ เขฬมลฺลก
อปสฺเสนาโลกกณฺณา ๘ เครุก กาฬ มากต ๙
สงฺการ ภิกฺขุสามนฺตา ๑๐ เสนา วิหารปานิย
ปริโภชนียสามนฺตา ปฏิวาเต จ องฺคเณ
อโธวาเต อตฺถรณ ปฏิปาทกมฺจก ๑๑
#๑ ยุ. อุปฏเย ฯ ๒ ม. หตฺถิวิกาเร ภินฺเทยฺย ... ฯ ๓ ม. ยุ. ปานิ ปริ อคฺคิ
#รณิ นกฺขตฺต ทิส โจรา จ ฯ รา. ปานิ จ ปริ อคคิ รณิ นกฺขตฺต ทิส โจรา จ ฯ
#๔ ม. ยุ. โกฏฏตฺวา ฯ ๕ ปริโภชนีย ฯ ๖ ยุ. กตฺตริ ฯ ๗ ม. ยุ. สปฺปเทส ฯ
#๘ ม. อปสฺเสนุลฺโลกณฺณา ฯ ๙ ม. เครุกากาฬอกตา ฯ ๑๐ ยุ. สงฺการภิกฺขุสมนฺตา ฯ
#๑๑ ม. ยุ. ปฏิปาทกมฺโจ จ ฯ
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ป ภิสิ นิสีทน
มลฺลก อปสฺเสนก ๑
ปตฺตจีวร ภูมิ จ
ปารนฺต โอรโภคโต ๒
ปุรตฺถมิ า ปจฺฉิมา จ อุตฺตรา อถ ทกฺขิณา
สีตุเณฺห จ ทิวา รตฺตึ ปริเวณฺจ โกฏโก
อุปฏานคฺคิสาลา จ วจฺจกุฏี จ ปานิย
อาจมกุมฺภี วุฑฺเฒ จ อุทฺเทส ปริปุจฺฉนา
สชฺฌา ธมฺโม ปทีปฺจ น วิวเร น จ ถเก ๓
เยน วุฑฺโฒ ปริวตฺติ กณฺเณนป น ฆฏฏเย
ปฺเปสิ มหาวีโร วตฺต เสนาสเนสุ ต ฯ
นิวาริยมานา ทฺวาร มุจฺฉิตุชฺฌนฺติ เปสลา ฯ
ฉาริก ฉฑฺฑเย ชนฺตา ปริภณฺฑ ตเถว จ
ปริเวณโกฏกา สาลา ๔ จุณฺณมตฺติกโทณิกา
มุข ปุรโต น เถเร นเว อุสฺสหติ สเจ ๕
ปุรโต อุปริ มคฺโค จิกฺขลฺล มตฺติ ปก
วิชฌ
ฺ าปตฺวา ถเกตฺวา จ วตฺต ชนฺตาฆเรสุเม ฯ
นาจเมติ ยถาวุฑฺฒ ปฏิปาฏิ จ สาหสา ๗
#๑ ม. ยุ. รา. อปสฺเสน จ ฯ ๒ ม. โอภโต โภค ฯ ๓ ม. ยุ. วิชฺฌาเป น
#วิวเร น ป ถเก ฯ ๔ ม. ปริเวณ โกฏโก ยุ. ปริเวณโกฏเก ฯ ๕ ม. ยุ.
#น นเว อุสฺสหติ สเจ ฯ ๖ ม. ยุ. วิชฌ
ฺ าเปตฺวา จ ปกฺกเม ฯ ๗ ม. ยุ. สหสา ฯ
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อุพฺภุชิ ๑ นิตฺถุโน กฏ วจฺจ ปสฺสาว เขฬก
ผรุสา กูป สหสา อุพฺภุชิ ๒ จปุเสสก ๓
พหิ อนฺโต จ อุกฺกาเส รชฺชุ อตรมานโก ๔
สหสา อุพฺภุชิ ิเต นิตฺถุเน กฏวจฺจก ๕
ปสฺสาวเขฬผรุสา กูป จ วจฺจปาทุเก
นาติสหสา อุพฺภุชิ ๖ ปาทุกาย จปุจปุ
น เสสเย ปฏิจฺฉาเท อูหนา ปเรน จ
วจฺจกุฏี ปริภณฺฑ
ปริเวณฺจ โกฏโก
อาจมเน จ อุทก วตฺต วจฺจกุฏีสุเม ฯ
อุปาหนา ทนฺตกฏ มุโขทกฺจ อาสน
ยาคุ อุทกา ๗ โธวิตฺวา อุทฺธารุกฺลาปคามก ๘
นิวาสนา กายพนฺธา ๙ สคุณ ปตฺตโสทก
ปจฺฉา ติมณฺฑโล เจว ปริมณฺฑล พนฺธน
สคุณ โธวิตฺวา ปจฺฉา นาติทูเร ปฏิคฺคเห
ภณมานสฺส อาปตฺติ ปมาคนฺตฺวาน ๑๐ อาสน
อุทก ป กถลิ
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา นิวาสน
#๑ ม. อุพฺภชิ ยุ. อุปฺปชฺชิ ฯ ๒ ม. ยุ. อุพฺภชฺฌิ ฯ ๓ ยุ. เสเธน ฯ ม. เสเส ฯ
#รา. เสเลน ฯ ๔ ม. ยุ. อตรมานฺจ ฯ รา. อตรมานา จ ฯ ๕ ม. ยุ. สหสา
#อุพฺภชฺชิตวา นิตฺถุเน กฏ วจฺจฺจ ฯ ๖ ยุ. อุพฺภชฺชิ ฯ ๗ ม. ยุ. อุทก ฯ
#๘ ม. ยุ. คามฺจ ฯ ๙ ยุ. กายพนฺธนา ฯ ๑๐ ยุ. ปม คนฺตฺวาน ฯ
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โอตาเป นิทหิ ภงฺโค โอโภเค ภฺุชิตุ นเม
ปานีย อุทก นีจ
มุหุตฺต น จ นิทเห
ปตฺตจีวร ภูมิ จ
ปารนฺต โอรโภคโต
อุทฺธเร ปฏิสาเม จ อุกลฺ าโป จ นหายิตุ
สีต อุณฺห ชนฺตาฆร จุณฺณ มตฺติกปฏิโต
ป จ จีวร จุณฺณ มตฺติกุสฺสหติ มุข
ปุรโต เถเร นเว น จ ๑ ปริกมฺมฺจ นิกฺขเม
ปุรโต อุทเก นฺหาเต นิวาเสตฺวุปชฺฌาย จ ๒
นิวาสนฺจ สงฺฆาฏิ ป วา อาสเนน จ ๓
ปาโท ป กถลิฺจ ปานียุทฺเทสปุจฺฉนา
อุกลฺ าปุสฺสห โสเธยฺย ๔ ปม ปตฺตจีวร
นิสีทนปจฺจตฺถรณ
ภิสิพิมโฺ พหนานิ จ
มฺโจ ป ปฏิปาท มลฺลก อปสฺเสนก ๕
ภุมฺมสนฺตานอาโลก เครุก กาฬกากตา ๖
ภุมฺมตฺถรณปฏิปาทา มฺโจ ป พิมฺโพหนๆ
นิสีทนตฺถรณ เขฬ ๗ อปสฺเส ปตฺตจีวร
ปุรตฺถมิ า ปจฺฉิมา จ อุตฺตรา อถ ทกฺขิณา
สีตุเณฺห ๘ จ ทิวา รตฺตึ ปริเวณฺจ โกฏโก
#๑ ม. นเว จ ฯ ๒ ม. นิวาเสตฺวา อุปชฺฌาย ฯ ยุ. นิวาเสตฺวา อุปชฺฌาย ฯ ๓ ม. ยุ.
#ปก อาสเนน จ ฯ ๔ ยุ. อุกฺลาป สุ โสเธยฺย ฯ ๕ ม. อปสฺเสน จ ฯ ๖ ม. อาโลก
#เครกา กาฬอกตา ฯ ๗ ม. ยุ. เขฬ ฯ ๘ ม. ยุ. สีตุณฺหฺจ ฯ
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อุปฏานคฺคิสาลา จ วจฺจ ปานีย โภชนิ
อาจมอนภิรติ
กุกกฺ ุจฺจ ทิฏิกา ครุ ๑
มูลมานตฺตอพฺภาน ตชฺชนีย นิยสฺสก
ปพฺพชา ปฏิสารณิ ๒ อุกฺเขปฺจ กต ยทิ
โธเว กาตพฺพรชน ๓ รเช สมฺปริวตฺตก
ปตฺตฺจ จีวรฺจาป ปริกฺขารฺจ เฉทน
ปริกมฺม เวยฺยาวจฺจ ปจฺฉา ปณฺฑา ปวิสนา ๔
น สุสาน ทิสา เจว ยาวชีว อุปฏเห
สทฺธวิ ิหาริเกเนต วตฺตุปชฺฌายิกานิเม ๕ ฯ
โอวาทสาสนุทฺเทสา ปุจฺฉา ปตฺตฺจ จีวร
ปริกฺขาร คิลาโน จ ๖ น ปจฺฉาสมโณ ภเว ๗
อุปชฺฌาเยสุ ยาวตา ๘ เอว อาจริเยสุป
สทฺธวิ ิหาริเก วตฺตา ตเถว อนฺเตวาสิเก
อาคนฺตุเกสุ ยาวตา ๘ ปุน อาวาสิเกสุ จ ฯ
คมิกานุโมทนิกา
ภตฺตคฺเค ปณฺฑปาติเก ๙
อารฺเกสุ ย วตฺต ย จ เสนาสนเนสุป
ชนฺตาฆเร วจฺจกุฏี อุปชฺฌา สทฺธิวิหาริเก
#๑ ม. ยุ. รา. อาจมน อนภิรติ กุกฺกุจฺจ ทิฏิ จ ครุ ฯ ๒ ม. ปพฺพาชปฏิสารณี ฯ
#๓ ม. ยุ. รชฺจ ฯ ๔ ม. ยุ. ปณฺฑ ปวิสน ฯ ๕ ม. วตฺตุปชฺฌายิเกนิเม ฯ
#ยุ. วตฺตุปชฺฌายเกสุเม ฯ ๖ ม. ปริกฺขาโร คิลาโน ฯ ยุ ปริกฺขารคิลาโน ฯ
#๗ ยุ. สุเว ฯ ๘ ม. เย วตฺตา ฯ ยุ. ยา วตฺตา ฯ ๙ ม. ปณฺฑจาริเก ฯ
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อาจริเยสุ ย วตฺต ตเถว อนฺเตวาสิเก
เอกูนวีสติวตฺถู
วตฺตา โจทส ๑ ขนฺธเก ฯ
วตฺต อปริปูเรนฺโต น สีล ปริปูรติ
อสุทฺธสีโล ทุปฺปฺโ จิตฺเตกคฺค น วินฺทติ
วิกฺขิตฺตจิตฺโตเนกคฺโค สมฺมา ธมฺม น ปสฺสติ
อปสฺสมาโน สทฺธมฺม ทุกฺขา น ปริมุจฺจติ ฯ
ย วตฺต ปริปูเรนฺโต สีลมฺป ปริปูรติ
วิสุทฺธสีโล สปฺปฺโ จิตฺเตกคฺคมฺป วินฺทติ
อวิกฺขิตฺตจิตฺโต เอกคฺโค สมฺมา ธมฺม วิปสฺสติ ๒
สมฺปสฺสมาโน สทฺธมฺม ทุกฺขา โส ปริมจุ ฺจติ ฯ
ตสฺมา หิ วตฺต ปูเรยฺย ชินปุตโฺ ต วิจกฺขโณ
โอวาท พุทฺธเสฏสฺส ตโต นิพฺพานเมหิติ ฯ
#๑ ม. วตฺตา จุทฺทส ฯ ยุ. วุตฺตา โสฬส ฯ ๒ ยุ. ธมฺมป ปสฺสติ ฯ
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ปาติโมกฺขฏปนกฺขนฺธก
[๔๔๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ ปุพฺพาราเม
มิคารมาตุ ปาสาเท ฯ เตน โข ปน สมเยน ภควา ตทหุโปสเถ
ปณฺณรเส ๑ ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต นิสินโฺ น โหติ ฯ อถโข อายสฺมา
อานนฺโท อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา นิกฺขนฺเต ปเม ยาเม อุฏายาสนา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา เยน ภควา เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา
ภควนฺต เอตทโวจ อภิกฺกนฺตา ภนฺเต รตฺติ นิกฺขนฺโต
ปโม ยาโม จิรนิสินฺโน ภิกฺขุสงฺโฆ อุทฺทสิ ตุ ภนฺเต
ภควา ภิกฺขูน ปาติโมกฺขนฺติ ฯ เอว วุตฺเต ภควา ตุณฺหี
อโหสิ ฯ ทุติยมฺป โข อายสฺมา อานนฺโท อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา
นิกฺขนฺเต มชฺฌิเม ยาเม อุฏายาสนา เอกส อุตตฺ ราสงฺค กริตฺวา
เยน ภควา เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ อภิกกฺ นฺตา
ภนฺเต รตฺติ นิกฺขนฺโต มชฺฌิโม ยาโม จิรนิสินฺโน
ภิกฺขุสงฺโฆ อุทฺทิสตุ ภนฺเต ภควา ภิกฺขูน ปาติโมกฺขนฺติ ฯ
ทุติยมฺป โข ภควา ตุณฺหี อโหสิ ฯ ตติยมฺป โข อายสฺมา
อานนฺโท อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา นิกฺขนฺเต ปจฺฉิเม ยาเม อุทฺธสฺเต ๒
อรุเณ นนฺทิมุขิยา รตฺติยา อุฏายาสนา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา เยน ภควา เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. อุทฺธเต ฯ
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อภิกฺกนฺตา ภนฺเต รตฺติ นิกฺขนฺโต ปจฺฉิโม ยาโม อุทฺธสฺต ๑
อรุณ นนฺทมิ ุขี รตฺติ จิรนิสินฺโน ภิกฺขุสงฺโฆ อุทฺทิสตุ ภนฺเต
ภควา ภิกฺขูน ปาติโมกฺขนฺติ ฯ อปริสุทธฺ า อานนฺท ปริสาติ ฯ
[๔๔๘] อถโข อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส เอตทโหสิ ก
นุ โข ภควา ปุคฺคล สนฺธาย เอวมาห อปริสุทธฺ า อานนฺท
ปริสาติ ฯ อถโข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน สพฺพาวนฺต ภิกฺขุสงฺฆ
เจตสา เจโต ปริจฺจ มนสากาสิ ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา
มหาโมคฺคลฺลาโน ต ปุคฺคล ทุสฺสลี  ปาปธมฺม อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาร
ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺต อสฺสมณ สมณปฏิฺ อพฺรหฺมจารึ พฺรหฺมจาริปฏิฺ
อนฺโตปูตึ อวสฺสุต กสมฺพุกชาต มชฺเฌ ภิกฺขุสงฺฆสฺส
นิสินฺน ทิสวฺ าน เยน โส ปุคฺคโล เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ต ปุคฺคล เอตทโวจ อุฏเหิ อาวุโส ทิฏโสิ
ภควตา นตฺถิ เต ภิกฺขูหิ สทฺธึ สวาโสติ ฯ เอว วุตฺเตป โส
ปุคฺคโล ตุณฺหี อโหสิ ฯ ทุติยมฺป โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
ต ปุคฺคล เอตทโวจ อุฏเหิ อาวุโส ทิฏโสิ ภควตา
นตฺถิ เต ภิกฺขูหิ สทฺธึ สวาโสติ ฯ ทุติยมฺป โข โส ปุคฺคโล
ตุณฺหี อโหสิ ฯ ตติยมฺป โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ต
ปุคฺคล เอตทโวจ อุฏเหิ อาวุโส ทิฏโสิ ภควตา นตฺถิ
เต ภิกฺขูหิ สทฺธึ สวาโสติ ฯ ตติยมฺป โข โส ปุคฺคโล ตุณหฺ ี
อโหสิ ฯ อถโข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ต ปุคฺคล พาหาย
#๑ ยุ. อุทฺธต ฯ
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คเหตฺวา พหิทฺวารโกฏกา นิกฺขาเมตฺวา สูจิฆฏิก ทตฺวา เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ นิกขฺ ามิโต
โส ภนฺเต ปุคฺคโล มยา ปริสุทธฺ า ปริสา อุทฺทิสตุ
ภนฺเต ภควา ภิกฺขูน ปาติโมกฺขนฺติ ฯ อจฺฉริย โมคฺคลฺลาน
อพฺภุต โมคฺคลฺลาน ยาว พาหาคหณาป นาม โส โมฆปุริโส
อาคมิสฺสตีติ ฯ
[๔๔๙] อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อฏิเม ภิกฺขเว
มหาสมุทฺเท อจฺฉริยา อพฺภุตา ธมฺมา เย ทิสฺวา ทิสฺวา อสุรา
มหาสมุทฺเท อภิรมนฺติ ฯ กตเม อฏ ฯ มหาสมุทฺโท ภิกขฺ เว
อนุปุพฺพนินฺโน อนุปุพพฺ โปโณ อนุปุพฺพปพฺภาโร น อายตเกเนว
ปปาโต ยมฺป ภิกฺขเว มหาสมุทฺโท อนุปุพฺพนินฺโน อนุปพุ ฺพโปโณ
อนุปุพฺพปพฺภาโร น อายตเกเนว ปปาโต อย ภิกฺขเว มหาสมุทฺเท
ปโม อจฺฉริโย อพฺภุโต ธมฺโม ย ทิสฺวา ทิสฺวา อสุรา
มหาสมุทฺเท อภิรมนฺติ ฯ
[๔๕๐] ปุน จปร ภิกฺขเว มหาสมุทฺโท ิตธมฺโม เวล
นาติวตฺตติ ยมฺป ภิกฺขเว มหาสมุทโฺ ท ิตธมฺโม เวล นาติวตฺตติ
อยมฺป ภิกขฺ เว มหาสมุทฺเท ทุติโย อจฺฉริโย อพฺภุโต ธมฺโม
ย ทิสฺวา ทิสฺวา อสุรา มหาสมุทฺเท อภิรมนฺติ ฯ
[๔๕๑] ปุน จปร ภิกฺขเว มหาสมุทฺโท น มเตน กุณเปน
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สวสติ ย โหติ มหาสมุทฺเท มต กุณป ต ขิปฺปฺเว
ตีร วาเหติ ถล อุสฺสาเทติ ๑ ยมฺป ภิกฺขเว มหาสมุทฺโท น
มเตน กุณเปน สวสติ ย โหติ มหาสมุทฺเท มต กุณป ต
ขิปฺปฺเว ตีร วาเหติ ถล อุสฺสาเทติ อยมฺป ภิกฺขเว
มหาสมุทฺเท ตติโย อจฺฉริโย อพฺภุโต ธมฺโม ย ทิสฺวา ทิสฺวา
อสุรา มหาสมุทฺเท อภิรมนฺติ ฯ
[๔๕๒] ปุน จปร ภิกฺขเว ยา กาจิ มหานทิโย เสยฺยถีท
คงฺคา ยมุนา อจิรวตี สรภู มหี ตา มหาสมุทฺท ปตฺตา
ชหนฺติ ปุรมิ านิ นามโคตฺตานิ มหาสมุทฺโทเตฺวว สงฺขฺย ๒ คจฺฉนฺติ
ยมฺป ภิกฺขเว ยา กาจิ มหานทิโย เสยฺยถีย คงฺคา ยมุนา
อจิรวตี สรภู มหี ตา มหาสมุทฺท ปตฺตา ชหนฺติ ปุริมานิ
นามโคตฺตานิ มหาสมุทฺโทเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉนฺติ อยมฺป ภิกฺขเว
มหาสมุทฺเท จตุตฺโถ อจฺฉริโย อพฺภุโต ธมฺโม ย ทิสฺวา
ทิสฺวา อสุรา มหาสมุทฺเท อภิรมนฺติ ฯ
[๔๕๓] ปุน จปร ภิกฺขเว ยา กาจิ โลเก สวนฺติโย ๓
มหาสมุทฺท อปฺเปนฺติ ยา จ อนฺตลิกฺขา ธารา ปปตนฺติ น
เตน มหาสมุทฺทสฺส อูนตฺต วา ปูรตฺต วา ปฺายติ ยมฺป
ภิกฺขเว ยา กาจิ โลเก สวนฺติโย มหาสมุทฺท อปฺเปนฺติ ยา
#๑ ม. ยุ. อุสสฺ าเรติ ฯ ๒ ม. ยุ. รา. สงฺข ฯ ๓ ม. ยุ. รา. ยา จ โลเก
#สวนฺติโย ฯ
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จ อนฺตลิกฺขา ธารา ปปตนฺติ น เตน มหาสมุทฺทสฺส อูนตฺต
วา ปูรตฺต วา ปฺายติ อยมฺป ภิกฺขเว มหาสมุทฺเท ปฺจโม
อจฺฉริโย อพฺภุโต ธมฺโม ย ทิสฺวา ทิสฺวา อสุรา มหาสมุทฺเท
อภิรมนฺติ ฯ
[๔๕๔] ปุน จปร ภิกฺขเว มหาสมุทฺโท เอกรโส โลณรโส
ยมฺป ภิกฺขเว มหาสมุทโฺ ท เอกรโส โลณรโส อยมฺป ภิกฺขเว
มหาสมุทฺเท ฉฏโ อจฺฉริโย อพฺภุโต ธมฺโม ย ทิสฺวา
ทิสฺวา อสุรา มหาสมุทฺเท อภิรมนฺติ ฯ
[๔๕๕] ปุน จปร ภิกฺขเว มหาสมุทฺโท พหุรตโน อเนกรตโน
ตตฺรีมานิ รตนานิ เสยฺยถีท มุตฺตา มณิ เวฬุริโย สงฺโข
สิลา ปวาฬ รชต ชาตรูป โลหิตงฺโก ๑ มสารคลฺล ยมฺป
ภิกฺขเว มหาสมุทฺโท พหุรตโน อเนกรตโน ตตฺรีมานิ รตนานิ
เสยฺยถีท มุตฺตา มณิ เวฬุริโย สงฺโข สิลา ปวาฬ รชต
ชาตรูป โลหิตงฺโก มสารคลฺล อยมฺป ภิกฺขเว มหาสมุทเฺ ท
สตฺตโม อจฺฉริโย อพฺภุโต ธมฺโม ย ทิสฺวา ทิสฺวา อสุราช
มหาสมุทฺเท อภิรมนฺติ ฯ
[๔๕๖] ปุน จปร ภิกฺขเว มหาสมุทฺโท มหต ภูตาน อาวาโส
ตตฺรีเม ภูตา ติมิ ติมิงฺคโล ติมิติมิงฺโล มหาติมิงฺคโล ๒ อสุรา
นาคา คนฺธพฺพา สนฺติ มหาสมุทฺเท โยชนสติกาป อตฺตภาวา
#๑ ม. ยุ. โลหิตโก ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ทฺวิโยชนสติกาป อตฺตภาวา ติโยชนสติกาป อตฺตภาวา จตุโยชนสติกาป
อตฺตภาวา ปฺจโยชนสติกาป อตฺตภาวา ยมฺป ภิกฺขเว
มหาสมุทฺโท มหต ภูตาน อาวาโส ตตฺรีเม ภูตา ติมิ ติมิงฺคโล
ติมิติมิงฺคโล มหาติมิงฺคโล อสุรา นาคา คนฺธพฺพา สนฺติ มหาสมุทฺเท
โยชนสติกาป อตฺตภาวา ฯเปฯ ปฺจโยชนสติกาป อตฺตภาวา
อยมฺป ภิกฺขเว มหาสมุทฺเท อฏโม อจฺฉริโย อพฺภุโต ธมฺโม
ย ทิสฺวา ทิสฺวา อสุรา มหาสมุทฺเท อภิรมนฺติ อิเม โข ภิกฺขเว
มหาสมุทฺเท อฏ อจฺฉริยา อพฺภุตา ธมฺมา เย ทิสฺวา ทิสวฺ า
อสุรา มหาสมุทฺเท อภิรมนฺติ ฯ
[๔๕๗] เอวเมว โข ภิกฺขเว อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อฏ
อจฺฉริยา อพฺภุตา ธมฺมา เย ทิสวฺ า ทิสฺวา ภิกฺขู อิมสฺมึ
ธมฺมวินเย อภิรมนฺติ ฯ กตเม อฏ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว
มหาสมุทฺโท อนุปุพฺพนินฺโน อนุปุพฺพโปโณ อนุปุพฺพปพฺภาโร น
อายตเกเนว ปปาโต เอวเมว โข ภิกฺขเว อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
อนุปุพฺพสิกฺขา อนุปุพฺพกิริยา อนุปุพฺพปฏิปทา น อายตเกเนว
อฺาปฏิเวโธ ยมฺป ภิกฺขเว อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อนุปุพฺพสิกฺขา
อนุปุพฺพกิริยา อนุปุพฺพปฏิปทา น อายตเกเนว อฺาปฏิเวโธ
อย ภิกฺขเว อิมสฺมึ ธมฺมวินเย ปโม อจฺฉริโย อพฺภุโต ธมฺโม
ย ทิสฺวา ทิสฺวา ภิกฺขู อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อภิรมนฺติ ฯ
[๔๕๘] เสยฺยถาป ภิกฺขเว มหขสมุทฺโท ิตธมฺโม เวล
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นาติวตฺตติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ย มยา สาวกาน ๑ สิกฺขาปท
ปฺตฺต ต มม สาวกา ชีวิตเหตุป นาติกฺกมนฺติ ยมฺป
ภิกฺขเว ย มยา สาวกาน สิกฺขาปท ปฺตฺต ต มม สาวกา
ชีวิตเหตุป นาติกฺกมนฺติ อยมฺป ภิกฺขเว อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
ทุติโย อจฺฉริโย อพฺภุโต ธมฺโม ย ทิสฺวา ทิสฺวา ภิกฺขู
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อภิรมนฺติ ฯ
[๔๕๙] เสยฺยถาป ภิกฺขเว มหาสมุทฺโท น มเตน กุณเปน
สวสติ ย โหติ มหาสมุทฺเท มต กุณป ต ขิปฺปฺเว ๒ ตีร
วาเหติ ถล อุสฺสาเทติ เอวเมว โข ภิกฺขเว โย โส ปุคฺคโล
ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาโร ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต
อสฺสมโณ สมณปฏิฺโ อพฺรหฺมจารี พฺรหฺมจาริปฏิฺโ อนฺโตปูติ
อวสฺสุโต กสมฺพุกชาโต น เตน สงฺโฆ สวสติ ขิปฺปฺเว
น สนฺนิปติตฺวา อุกฺขิปติ กิฺจาป โข ๓ โส โหติ มชฺเฌ
ภิกฺขุสงฺฆสฺส นิสินฺโน อถโข โส อารกา ว สงฺฆมฺหา สงฺโฆ
จ เตน ยมฺป ภิกฺขเว โย โส ปุคคฺ โล ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม
อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาโร ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต อสฺสมโณ สมณปฏิฺโ
อพฺรหฺมจารี พฺรหฺมจาริปฏิฺโ อนฺโตปูติ อวสฺสุโต กสมฺพุกชาโต
น เตน สงฺโฆ สวสติ ขิปฺปฺเว น สนฺนิปติตฺวา
อุกฺขิปติ กิฺจาป โข โส โหติ มชฺเฌ ภิกฺขุสงฺฆสฺส
นิสินฺโน อถโข โส อารกา ว สงฺฆมฺหา สงฺโฆ จ เตน
#๑ ม. มม สาวกาน ฯ ๒ ม. ขิปฺปเมว ฯ ยุ. ขิปฺปเมว จ ฯ ๓ ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อยมฺป ภิกขฺ เว อิมสฺมึ ธมฺมวินเย ตติโย อจฺฉริโย อพฺภุโต
ธมฺโม ย ทิสวฺ า ทิสฺวา ภิกฺขู อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อภิรมนฺติ ฯ
[๔๖๐] เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยา กาจิ มหานทิโย เสยฺยถีท
คงฺคา ยมุนา อจิรวตี สรภู มหี ตา มหาสมุทฺท ปตฺตา ชหนฺติ
ปุริมานิ นามโคตฺตานิ มหาสมุทฺโทเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉนฺติ
เอวเมว โข ภิกฺขเว จตฺตาโรเม วณฺณา ขตฺติยา พฺราหฺมณา
เวสฺสา สุททฺ า เต ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิตฺวา ชหนฺติ ปุรมิ านิ นามโคตฺตานิ สมณา
สกฺยปุตฺติยาเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉนฺติ ยมฺป ภิกฺขเว จตฺตาโรเม
วณฺณา ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา สุทฺทา เต ตถาคตปฺปเวทิเต
ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตฺวา ชหนฺติ ปุรมิ านิ
นามโคตฺตานิ สมณา สกฺยปุตฺติยาเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉนฺติ อยมฺป
ภิกฺขเว อิมสฺมึ ธมฺมวินเย จตุตฺโถ อจฺฉริโย อพฺภุโต ธมฺโม
ย ทิสฺวา ทิสฺวา ภิกฺขู อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อภิรมนฺติ ฯ
[๔๖๑] เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยา กาจิ โลเก สวนฺติโย
มหาสมุทฺท อปฺเปนฺติ ยา จ อนฺตลิกฺขา ธารา ปปตนฺติ น เตน
มหาสมุทฺทสฺส อูนตฺต วา ปูรตฺต วา ปฺายติ เอวเมว โข
ภิกฺขเว พหู เจป ภิกฺขู อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพพฺ ายนฺติ
น เตน นิพฺพานธาตุยา อูนตฺต วา ปูรตฺต วา ปฺายติ
ยมฺป ภิกฺขเว พหู เจป ภิกฺขู อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา
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ปรินิพฺพายนฺติ น เตน นิพฺพานธาตุยา อูนตฺต วา ปูรตฺต วา
ปฺายติ อยมฺป ภิกฺขเว อิมสฺมึ ธมฺมวินเย ปฺจโม อจฺฉริโย
อพฺภุโต ธมฺโม ย ทิสฺวา ทิสฺวา ภิกฺขู อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
อภิรมนฺติ ฯ
[๔๖๒] เสยฺยถาป ภิกฺขเว มหาสมุทฺโท เอกรโส โลณรโส
เอวเมว โข ภิกฺขเว อย ธมฺมวินโย เอกรโส วิมุตฺติรโส
ยมฺป ภิกฺขเว ฯเปฯ วิมุตฺติรโส อยมฺป ภิกขฺ เว อิมสฺมึ
ธมฺมวินเย ฉฏโ อจฺฉริโย อพฺภุโต ธมฺโม ย ทิสฺวา ทิสฺวา ภิกฺขู
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อภิรมนฺติ ฯ
[๔๖๓] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว มหาสมุทฺโท พหุรตโน อเนกรตโน
ตตฺรีมานิ รตนานิ เสยฺยถีท มุตฺตา มณิ เวฬุริโย สงฺโข
สิลา ปวาฬ รชต ชาตรูป โลหิตงฺโก มสารคลฺล เอวเมว โข
ภิกฺขเว อย ธมฺมวินโย พหุรตโน อเนกรตโน ตตฺรีมานิ
รตนานิ เสยฺยถีท จตฺตาโร สติปฏานา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา
จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต
โพชฺฌงฺคา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ยมฺป ภิกฺขเว อย
ธมฺมวินโย พหุรตโน อเนกรตโน ตตฺรีมานิ รตนานิ เสยฺยถีท
จตฺตาโร สติปฏานา ฯเปฯ อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค อยมฺป
ภิกฺขเว อิมสฺมึ ธมฺมวินเย สตฺตโม อจฺฉริโย อพฺภุโต ธมฺโม
ย ทิสฺวา ทิสฺวา ภิกฺขู อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อภิรมนฺติ ฯ
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[๔๖๔] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว มหาสมุทฺโท มหต ภูตาน อาวาโส
ตตฺรีเม ภูตา ติมิ ฯเปฯ อสุรา นาคา คนฺธพฺพา สนฺติ
มหาสมุทฺเท โยชนสติกาป อตฺตภาวา ทฺวิโยชนสติกาป
อตฺตภาวา ติโยชนสติกาป อตฺตภาวา จตุโยชนสติกาป อตฺตภาวา
ปฺจโยชนสติกาป อตฺตภาวา เอวเมว โข ภิกฺขเว อย
ธมฺมวินโย มหต ภูตาน อาวาโส ตตฺรีเม ภูตา โสตาปนฺโน
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน สกิทาคามี สกิทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน อนาคามี อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน
อรหา อรหตฺตาย ๑ ปฏิปนฺโน ยมฺป ภิกฺขเว อย ธมฺมวินโย
มหต ภูตาน อาวาโส ตตฺรีเม ภูตา โสตาปนฺโน ฯเปฯ
อรหตฺตาย ปฏิปนฺโน อยมฺป ภิกขฺ เว อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
อฏโม อจฺฉริโย อพฺภุโต ธมฺโม ย ทิสฺวา ทิสฺวา ภิกฺขู
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อภิรมนฺติ อิเม โข ภิกฺขเว อิมสฺมึ
ธมฺมวินเย อฏ อจฺฉริยา อพฺภุตา ธมฺมา เย ทิสฺวา ทิสฺวา
ภิกฺขู อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อภิรมนฺตีติ ๒ ฯ
[๔๖๕] อถโข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม
อุทาน อุทาเนสิ
ฉนฺนมติวสฺสติ
วิวฏ นาติวสฺสติ
ตสฺมา ฉนฺน วิวเรถ เอวนฺต นาติวสฺสตีติ ฯ
[๔๖๖] อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ นทานาห ภิกฺขเว
#๑ ม. อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย ฯ ๒ ยุ. อิเม โข ... อภิรมนฺตีติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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อิโต ปร อุโปสถ กริสฺสามิ ปาติโมกฺข อุทฺทสิ ิสฺสามิ ตุเมฺห
วทานิ ภิกขฺ เว อิโต ปร อุโปสถ กเรยฺยาถ ปาติโมกฺข
อุทฺทิเสยฺยาถ อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย ตถาคโต
อปริสุทฺธาย ปริสาย อุโปสถ กเรยฺย ปาติโมกฺข อุทฺทิเสยฺย
น จ ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ๑ สาปตฺติเกน ปาติโมกฺข โสตพฺพ โย
สุเณยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โย สาปตฺติโก
ปาติโมกฺข สุณาติ ตสฺส ปาติโมกฺข เปตุ ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว เปตพฺพ ฯ ตทหุโปสเถ จาตุทฺทเส วา ปณฺณรเส
วา ตสฺมึ ปุคฺคเล สมฺมุขีภูเต สงฺฆมชฺเฌ อุทาหริตพฺพ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนาโม ปุคฺคโล สาปตฺติโก ตสฺส
ปาติโมกฺข เปมิ น ตสฺมึ สมฺมุขีภูเต ปาติโมกฺข
อุทฺทิสิตพฺพนฺติ ฯ ปต โหติ ปาติโมกฺขนฺติ ฯ
[๔๖๗] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู นาเมฺห
โกจิ ชานาตีติ สาปตฺติกา ว ปาติโมกฺข สุณนฺติ ฯ เถรา ภิกขฺ ู
ปรจิตฺตวิทุโน ภิกฺขูน อาโรเจนฺติ อิตฺถนฺนาโม จ อิตฺถนฺนาโม
จ อาวุโส ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู นาเมฺห โกจิ ชานาตีติ สาปตฺติกาว
ปาติโมกฺข สุณนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เถรา
กิร ภิกฺขู ปรจิตฺตวิทุโน อเมฺห ภิกขฺ ูน อาโรเจนฺติ อิตฺถนฺนาโม
จ อิตฺถนฺนาโม จ อาวุโส ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู นาเมฺห
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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โกจิ ชานาตีติ สาปตฺติกา ว ปาติโมกฺข สุณนฺตีติ ฯ เต ปุรมฺหาก
เปสลา ภิกขฺ ู ปาติโมกฺข เปนฺตีติ ปฏิกจฺเจว สุทฺธาน ภิกขฺ ูน
อนาปตฺติกาน อวตฺถุสมฺ ึ อการเณ ปาติโมกฺข เปนฺติ ฯ เย
เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สุทธฺ าน ภิกฺขูน อนาปตฺติกาน
อวตฺถุสฺมึ อการเณ ปาติโมกฺข เปสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สุทฺธาน ภิกฺขูน อนาปตฺติกาน อวตฺถุสฺมึ อการเณ
ปาติโมกฺข เปนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว สุทฺธาน ภิกฺขูน
อนาปตฺติกาน อวตฺถุสมฺ ึ อการเณ ปาติโมกฺข เปตพฺพ โย
เปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๖๘] เอก ภิกฺขเว อธมฺมิก ปาติโมกฺขฏปน เอก
ธมฺมิก ฯ เทฺว อธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ เทฺว ธมฺมิกานิ ฯ
ตีณิ อธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ตีณิ ธมฺมิกานิ ฯ จตฺตาริ
อธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ จตฺตาริ ธมฺมกิ านิ ฯ ปฺจ
อธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ปฺจ ธมฺมิกานิ ฯ ฉ อธมฺมิกานิ
ปาติโมกฺขฏปนานิ ฉ ธมฺมิกานิ ฯ สตฺต อธมฺมิกานิ
ปาติโมกฺขฏปนานิ สตฺต ธมฺมิกานิ ฯ อฏ อธมฺมิกานิ
ปาติโมกฺขฏปนานิ อฏ ธมฺมิกานิ ฯ นว อธมฺมิกานิ
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ปาติโมกฺขฏปนานิ นว ธมฺมิกานิ ฯ ทส อธมฺมกิ านิ ปาติโมกฺขฏปนานิ
ทส ธมฺมิกานิ ฯ
[๔๖๙] กตม เอก อธมฺมิก ปาติโมกฺขฏปน ฯ อมูลกิ าย
สีลวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อิท เอก อธมฺมิก
ปาติโมกฺขฏปน ฯ
[๔๗๐] กตม เอก ธมฺมิก ปาติโมกฺขฏปน ฯ สมูลิกาย
สีลวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อิท เอก ธมฺมิก
ปาติโมกฺขฏปน ฯ
[๔๗๑] กตมานิ เทฺว อธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
อมูลิกาย สีลวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อมูลิกาย
อาจารวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อิมานิ เทฺว อธมฺมิกานิ
ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
[๔๗๒] กตมานิ เทฺว ธมฺมกิ านิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
สมูลิกาย สีลวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ สมูลิกาย อาจารวิปตฺติยา
ปาติโมกฺข เปติ อิมานิ เทฺว ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
[๔๗๓] กตมานิ ตีณิ อธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
อมูลิกาย สีลวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อมูลิกาย อาจารวิปตฺติยา
ปาติโมกฺข เปติ อมูลิกาย ทิฏิวิปตฺติยา ปาติโมกฺข
เปติ อิมานิ ตีณิ อธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
[๔๗๔] กตมานิ ตีณิ ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
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สมูลิกาย สีลวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ สมูลิกาย อาจารวิปตฺติยา
ปาติโมกฺข เปติ สมูลิกาย ทิฏิวิปตฺติยา ปาติโมกฺข
เปติ อิมานิ ตีณิ ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
[๔๗๕] กตมานิ จตฺตาริ อธมฺมกิ านิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
อมูลิกาย สีลวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อมูลิกาย อาจารวิปตฺติยา
ปาติโมกฺข เปติ อมูลิกาย ทิฏิวิปตฺติยา ปาติโมกฺข
เปติ อมูลกิ าย อาชีววิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อิมานิ
จตฺตาริ อธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
[๔๗๖] กตมานิ จตฺตาริ ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
สมูลิกาย สีลวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ สมูลิกาย อาจารวิปตฺติยา
ปาติโมกฺข เปติ สมูลิกาย ทิฏิวิปตฺติยา ปาติโมกฺข
เปติ สมูลกิ าย อาชีววิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อิมานิ
จตฺตาริ ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
[๔๗๗] กตมานิ ปฺจ อธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
อมูลิเกน ปาราชิเกน ปาติโมกฺข เปติ อมูลิเกน สงฺฆาทิเสเสน
ปาติโมกฺข เปติ อมูลเิ กน ปาจิตฺติเยน ปาติโมกฺข เปติ
อมูลิเกน ปาฏิเทสนีเยน ปาติโมกฺข เปติ อมูลเิ กน ทุกฺกเฏน
ปาติโมกฺข เปติ อิมานิ ปฺจ อธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
[๔๗๘] กตมานิ ปฺจ ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
สมูลิเกน ปาราชิเกน ปาติโมกฺข เปติ สมูลิเกน สงฺฆาทิเสเสน
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ปาติโมกฺข เปติ สมูลเิ กน ปาจิตฺติเยน ปาติโมกฺข เปติ
สมูลิเกน ปาฏิเทสนีเยน ปาติโมกฺข เปติ สมูลเิ กน ทุกฺกเฏน
ปาติโมกฺข เปติ อิมานิ ปฺจ ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
[๔๗๙] กตมานิ ฉ อธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ อมูลิกาย
สีลวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อกตาย อมูลิกาย สีลวิปตฺติยา
ปาติโมกฺข เปติ กตาย อมูลิกาย อาจารวิปตฺติยา ปาติโมกฺข
เปติ อกตาย อมูลิกาย อาจารวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ
กตาย อมูลกิ าย ทิฏิวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อกตาย
อมูลิกาย ทิฏิวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ กตาย อิมานิ ฉ
อธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
[๔๘๐] กตมานิ ฉ ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ สมูลิกาย
สีลวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อกตาย สมูลกิ าย สีลวิปตฺติยา
ปาติโมกฺข เปติ กตาย สมูลิกาย อาจารวิปตฺติยา ปาติโมกฺข
เปติ อกตาย สมูลิกาย อาจารวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ
กตาย สมูลกิ าย ทิฏิวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อกตาย
สมูลิกาย ทิฏิวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ กตาย อิมานิ ฉ
ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
[๔๘๑] กตมานิ สตฺต อธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
อมูลิเกน ปาราชิเกน ปาติโมกฺข เปติ อมูลิเกน สงฺฆาทิเสเสน
ปาติโมกฺข เปติ อมูลเิ กน ถุลฺลจฺจเยน ปาติโมกฺข เปติ
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อมูลิเกน ปาจิตฺติเยน ปาติโมกฺข เปติ อมูลิเกน ปาฏิเทสนีเยน
ปาติโมกฺข เปติ อมูลิเกน ทุกฺกเฏน ปาติโมกฺข เปติ
อมูลิเกน ทุพฺภาสิเตน ปาติโมกฺข เปติ อิมานิ สตฺต อธมฺมิกานิ
ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
[๔๘๒] กตมานิ สตฺต ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ สมูลิเกน
ปาราชิเกน ปาติโมกฺข เปติ สมูลิเกน สงฺฆาทิเสเสน ปาติโมกฺข
เปติ สมูลเิ กน ถุลฺลจฺจเยน ปาติโมกฺข เปติ สมูลิเกน
ปาจิตฺติเยน ปาติโมกฺข เปติ สมูลิเกน ปาฏิเทสนีเยน ปาติโมกฺข
เปติ สมูลิเกน ทุกกฺ เฏน ปาติโมกฺข เปติ สมูลิเกน
ทุพฺภาสิเตน ปาติโมกฺข เปติ อิมานิ สตฺต ธมฺมิกานิ
ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
[๔๘๓] กตมานิ อฏ อธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
อมูลิกาย สีลวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อกตาย อมูลกิ าย
สีลวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ กตาย อมูลิกาย อาจารวิปตฺติยา
ปาติโมกฺข เปติ อกตาย อมูลิกาย อาจารวิปตฺติยา ปาติโมกฺข
เปติ กตาย อมูลกิ าย ทิฏิวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ
อกตาย อมูลิกาย ทิฏิวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ กตาย
อมูลิกาย อาชีววิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อกตาย อมูลิกาย
อาชีววิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ กตาย อิมานิ อฏ อธมฺมกิ านิ
ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
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[๔๘๔] กตมานิ อฏ ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
สมูลิกาย สีลวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อกตาย สมูลิกาย
สีลวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ กตาย สมูลิกาย อาจารวิปตฺติยา
ปาติโมกฺข เปติ อกตาย สมูลิกาย อาจารวิปตฺติยา ปาติโมกฺข
เปติ กตาย สมูลิกาย ทิฏิวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ
อกตาย สมูลิกาย ทิฏิวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ กตาย
สมูลิกาย อาชีววิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อกตาย สมูลกิ าย
อาชีววิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ กตาย อิมานิ อฏ
ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
[๔๘๕] กตมานิ นว อธมฺมกิ านิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ อมูลิกาย
สีลวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อกตาย อมูลิกาย สีลวิปตฺติยา
ปาติโมกฺข เปติ กตาย อมูลกิ าย สีลวิปตฺติยา ปาติโมกฺข
เปติ กตากตาย อมูลกิ าย อาจารวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ
อกตาย อมูลิกาย อาจารวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ กตาย
อมูลิกาย อาจารวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ กตากตาย อมูลิกาย
ทิฏิวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อกตาย อมูลกิ าย ทิฏิวิปตฺติยา
ปาติโมกฺข เปติ กตาย อมูลกิ าย ทิฏิวิปตฺติยา ปาติโมกฺข
เปติ กตากตาย อิมานิ นว อธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
[๔๘๖] กตมานิ นว ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ สมูลิกาย
สีลวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อกตาย สมูลกิ าย สีลวิปตฺติยา
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ปาติโมกฺข เปติ กตาย สมูลิกาย สีลวิปตฺติยา ปาติโมกฺข
เปติ กตากตาย สมูลกิ าย อาจารวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ
อกตาย สมูลิกาย อาจารวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ กตาย3
สมูลิกาย อาจารวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ กตากตาย สมูลิกาย
ทิฏิวิปตฺติยา ปาติโมกฺข เปติ อกตาย สมูลกิ าย ทิฏิวิปตฺติยา
ปาติโมกฺข เปติ กตาย สมูลิกาย ทิฏิวิปตฺติยา ปาติโมกฺข
เปติ กตากตาย อิมานิ นว ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
[๔๘๗] กตมานิ ทส อธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ น
ปาราชิโก ตสฺส ปริสาย นิสินฺโน โหติ น ปาราชิกกถา
วิปฺปกตา โหติ น สิกขฺ  ปจฺจกฺขาตโก ตสฺส ปริสาย นิสนิ ฺโน
โหติ น สิกฺข ปจฺจกฺขาตกถา วิปฺปกตา โหติ ธมฺมิก
สามคฺคึ อุเปติ น ธมฺมิก สามคฺคึ ปจฺจาทิยติ น ธมฺมิกาย
สามคฺคิยา ปจฺจาทานกถา วิปฺปกตา โหติ น สีลวิปตฺติยา
ทิฏสุตปริสงฺกิโต โหติ น อาจารวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโต
โหติ น ทิฏิวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโต โหติ อิมานิ ทส
อธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ
[๔๘๘] กตมานิ ทส ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ ปาราชิโก
ตสฺส ปริสาย นิสินฺโน โหติ ปาราชิกกถา วิปฺปกตา โหติ
สิกฺข ปจฺจกฺขาตโก ตสฺส ปริสาย นิสินฺโน โหติ สิกฺข ปจฺจกฺขาตกถา
วิปฺปกตา โหติ ธมฺมกิ  สามคฺคึ น อุเปติ ธมฺมิก
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สามคฺคึ ปจฺจาทิยติ ธมฺมิกาย สามคฺคิยา ปจฺจาทานกถา วิปปฺ กตา
โหติ สีลวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโต โหติ อาจารวิปตฺติยา
ทิฏสุตปริสงฺกิโต โหติ ทิฏิวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโต โหติ
อิมานิ ทส ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ๑ ฯ
[๔๘๙] กถ ปาราชิโก ตสฺส ปริสาย นิสินฺโน โหติ ฯ อิธ
ภิกฺขเว เยหิ อากาเรหิ เยหิ ลิงฺเคหิ เยหิ นิมิตฺเตหิ ปาราชิกสฺส
ธมฺมสฺส อชฺฌาปตฺติ โหติ เตหิ อากาเรหิ เตหิ ลิงฺเคหิ เตหิม
นิมิตฺเตหิ ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺต
น เหว โข ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺต
อปจ อฺโ ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส อาโรเจติ อิตฺถนฺนาโม อาวุโส
ภิกฺขุ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนติ น เหว โข ภิกฺขุ ภิกขฺ ุ
ปสฺสติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺต น ป อฺโ ภิกฺขุ
ภิกฺขุสฺส อาโรเจติ อิตฺถนฺนาโม อาวุโส ภิกฺขุ ปาราชิก ธมฺม
อชฺฌาปนฺโนติ อปจ โส ว ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส อาโรเจติ อห
อาวุโส ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนติ อากงฺขมาโน ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ เตน ทิฏเน เตน สุเตน ตาย ปริสงฺกาย ๒ ตทหุโปสเถ
จาตุทฺทเส วา ปณฺณรเส วา ตสฺมึ ปุคฺคเล สมฺมุขีภูเต สงฺฆมชฺเฌ
อุทาหเรยฺย สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนาโม ปุคฺคโล
ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโน ตสฺส ปาติโมกฺข เปมิ น ตสฺมึ
#๑ ยุ. อิมานิ ... ปาติโมกฺขฏปนานีติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ม. ปริสงฺกิตาย ฯ
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สมฺมุขีภูเต ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพนฺติ ฯ ธมฺมิก ปาติโมกฺขฏปน ฯ
[๔๙๐] ภิกฺขุสฺส ปาติโมกฺเข ปเต ปริสา วุฏาติ ทสนฺน
อนฺตรายาน อฺตเรน อนฺตราเยน ๑ ราชนฺตราเยน วา โจรนฺตราเยน
วา อคฺยนฺตราเยน วา อุทกนฺตราเยน วา มนุสสฺ นฺตราเยน
วา อมนุสฺสนฺตราเยน วา วาฬนฺตราเยน วา สิรึสปนฺตราเยน วา
ชีวิตนฺตราเยน วา พฺรหฺมจริยนฺตราเยน วา อากงฺขมาโน ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ตสฺมึ อาวาเส อฺตรสฺมึ วา อาวาเส ตสฺมึ ปุคฺคเล
สมฺมุขีภูเต สงฺฆมชฺเฌ อุทาหเรยฺย สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามสฺส ปุคฺคลสฺส ปาราชิกกถา วิปฺปกตา ต วตฺถุ อวินิจฺฉิต
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ ต วตฺถุ วินิจฺฉิเนยฺยาติ ฯ
เอวฺเจ ต ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ ตทหุโปสเถ
จาตุทฺทเส วา ปณฺณรเส วา ตสฺมึ ปุคฺคเล สมฺมุขีภูเต สงฺฆมชฺเฌ
อุทาหริตพฺพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ปุคฺคลสฺส
ปาราชิกกถา วิปฺปกตา ต วตฺถุ อวินิจฺฉิต ตสฺส ปาติโมกฺข
เปมิ น ตสฺมึ สมฺมขุ ีภูเต ปาติโมกฺข อุททฺ ิสิตพฺพนฺติ ฯ
ธมฺมิก ปาติโมกฺขฏปน ฯ
[๔๙๑] กถ สิกฺข ปจฺจกฺขาตโก ตสฺส ปริสาย นิสินโฺ น
โหติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ๒ เยหิ อากาเรหิ เยหิ ลิงฺเคหิ
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ ๒ ม. ยุ. รา อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
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เยหิ นิมิตฺเตหิ สิกฺขา ปจฺจกฺขาตา โหติ เตหิ อากาเรหิ เตหิ
ลิงฺเคหิ เตหิ นิมิตฺเตหิ ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ สิกขฺ  ปจฺจกฺขนฺต
น เหว โข ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ สิกขฺ  ปจฺจกฺขนฺต อปจ อฺโ
ภิกฺขุ ภิกฺขุสสฺ อาโรเจติ อิตฺถนฺนาเมน อาวุโส ภิกฺขุนา สิกฺขา
ปจฺจกฺขาตาติ น เหว โข ภิกฺขุ ภิกขฺ ุ ปสฺสติ สิกฺข ปจฺจกฺขนฺต
น ป อฺโ ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส อาโรเจติ อิตฺถนฺนาเมน อาวุโส
ภิกฺขุนา สิกฺขา ปจฺจกฺขาตาติ อปจ โส ว ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส
อาโรเจติ มยา อาวุโส สิกฺขา ปจฺจกฺขาตาติ อากงฺขมาโน
ภิกฺขเว ภิกฺขุ เตน ทิฏเน เตน สุเตน ตาย ปริสงฺกาย ตทหุโปสเถ
จาตุทฺทเส วา ปณฺณรเส วา ตสฺมึ ปุคฺคเล สมฺมุขีภูเต สงฺฆมชฺเฌ
อุทาหเรยฺย สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนาเมน ปุคฺคเลน
สิกฺขา ปจฺจกฺขาตา ตสฺส ปาติโมกฺข เปมิ น ตสฺมึ สมฺมขุ ีภูเต
ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพนฺติ ฯ ธมฺมิก ปาติโมกฺขฏปน ฯ
[๔๙๒] ภิกฺขุสฺส ปาติโมกฺเข ปเต ปริสา วุฏาติ ทสนฺน
อนฺตรายาน อฺตเรน อนฺตราเยน ราชนฺตราเยน วา ฯเปฯ
พฺรหฺมจริยนฺตราเยน วา อากงฺขมาโน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ตสฺมึ
อาวาเส อฺตรสฺมึ วา อาวาเส ตสฺมึ ปุคฺคเล สมฺมุขีภูเต
สงฺฆมชฺเฌ อุทาหเรยฺย สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส
ปุคฺคลสฺส สิกฺข ปจฺจกฺขาตกถา วิปฺปกตา ต วตฺถุ อวินิจฺฉิต
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ ต วตฺถุ วินิจฺฉิเนยฺยาติ ฯ
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เอวฺเจ ต ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ ตทหุโปสเถ
จาตุทฺทเส วา ปณฺณรเส วา ตสฺมึ ปุคฺคเล สมฺมุขีภูเต สงฺฆมชฺเฌ
อุทาหริตพฺพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ปุคฺคลสฺส
สิกฺข ปจฺจกฺขาตกถา วิปฺปกตา ต วตฺถุ อวินิจฺฉิต ตสฺส
ปาติโมกฺข เปมิ น ตสฺมึ สมฺมุขีภูเต ปาติโมกฺข
อุทฺทิสิตพฺพนฺติ ฯ ธมฺมิก ปาติโมกฺขฏปน ฯ
[๔๙๓] กถ ธมฺมิก สามคฺคึ น อุเปติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ๑
เยหิ อากาเรหิ เยหิ ลิงฺเคหิ เยหิ นิมิตฺเตหิ ธมฺมิกาย สามคฺคิยา
อนุปคมน โหติ เตหิ อากาเรหิ เตหิ ลิงฺเคหิ เตหิ นิมิตฺเตหิ
ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ ธมฺมิก สามคฺคึ น อุเปนฺต น เหว โข
ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ ธมฺมิก สามคฺคึ น อุเปนฺต อปจ อฺโ
ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส อาโรเจติ อิตฺถนฺนาโม อาวุโส ภิกฺขุ ธมฺมิก
สามคฺคึ น อุเปตีติ น เหว โข ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ ธมฺมิก
สามคฺคึ น อุเปนฺต น ป ๒ อฺโ ภิกฺขุ ภิกขฺ ุสฺส อาโรเจติ
อิตฺถนฺนาโม อาวุโส ภิกฺขุ ธมฺมกิ  สามคฺคึ น อุเปตีติ อปจ
โส ว ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส อาโรเจติ อห อาวุโส ธมฺมิก สามคฺคึ
น อุเปมีติ อากงฺขมาโน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เตน ทิฏเน เตน
สุเตน ตาย ปริสงฺกาย ตทหุโปสเถ จาตุทฺทเส วา ปณฺณรเส
วา ตสฺมึ ปุคฺคเล สมฺมุขีภูเต สงฺฆมชฺเฌ อุทาหเรยฺย สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนาโม ปุคคฺ โล ธมฺมิก สามคฺคึ น
#๑ ม. ภิกฺขุ ฯ ๒ ม. ยุ. นาป ฯ
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อุเปติ ตสฺส ปาติโมกฺข เปมิ น ตสฺมึ สมฺมุขีภูเต ปาติโมกฺข
อุทฺทิสิตพฺพนฺติ ฯ ธมฺมิก ปาติโมกฺขฏปน ฯm
[๔๙๔] กถ ธมฺมิก สามคฺคึ ปจฺจาทิยติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
เยหิ อากาเรหิ เยหิ ลิงฺเคหิ เยหิ นิมิตฺเตหิ ธมฺมิกาย สามคฺคิยา
ปจฺจาทาน โหติ เตหิ อากาเรหิ เตหิ ลิงฺเคหิ เตหิ นิมิตฺเตหิ
ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ ธมฺมิก สามคฺคึ ปจฺจาทิยนฺต น เหว โข
ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ ธมฺมิก สามคฺคึ ปจฺจาทิยนฺต อปจ อฺโ
ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส อาโรเจติ อิตฺถนฺนาโม อาวุโส ภิกฺขุ ธมฺมิก
สามคฺคึ ปจฺจาทิยตีติ น เหว โข ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ ธมฺมกิ 
สามคฺคึ ปจฺจาทิยนฺต น ป อฺโ ภิกฺขุ ภิกฺขสุ ฺส อาโรเจติ
อิตฺถนฺนาโม อาวุโส ภิกฺขุ ธมฺมกิ  สามคฺคึ ปจฺจาทิยตีติ อปจ
โส ว ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส อาโรเจติ อห อาวุโส ธมฺมิก สามคฺคึ
ปจฺจาทิยามีติ อากงฺขมาโน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เตน ทิฏเน เตน
สุเตน ตาย ปริสงฺกาย ตทหุโปสเถ จาตุทฺทเส วา ปณฺณรเส
วา ตสฺมึ ปุคฺคเล สมฺมุขีภูเต สงฺฆมชฺเฌ อุทาหเรยฺย สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนาโม ปุคฺคโล ธมฺมิก สามคฺคึ
ปจฺจาทิยติ ตสฺส ปาติโมกฺข เปมิ น ตสฺมึ สมฺมุขีภูเต
ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพนฺติ ฯ ธมฺมิก ปาติโมกฺขฏปน ฯ
[๔๙๕] ภิกฺขุสฺส ปาติโมกฺเข ปเต ปริสา วุฏาติ ทสนฺน
อนฺตรายาน อฺตเรน อนฺตราเยน ราชนฺตราเยน วา ฯเปฯ
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พฺรหฺมจริยนฺตราเยน วา อากงฺขมาโน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ตสฺมึ
อาวาเส อฺตรสฺมึ วา อาวาเส ตสฺมึ ปุคฺคเล สมฺมุขีภูเต
สงฺฆมชฺเฌ อุทาหเรยฺย สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส
ปุคฺคลสฺส ธมฺมิกาย สามคฺคิยา ปจฺจาทานกถา วิปฺปกตา ต
วตฺถุ อวินิจฺฉิต ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ ต วตฺถุ
วินิจฺฉิเนยฺยาติ ฯ เอวฺเจ ต ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน เจ
ลเภถ ตทหุโปสเถ จาตุทฺทเส วา ปณฺณรเส วา ตสฺมึ ปุคคฺ เล
สมฺมุขีภูเต สงฺฆมชฺเฌ อุทาหริตพฺพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามสฺส ปุคฺคลสฺส ธมฺมิกาย สามคฺคิยา ปจฺจาทานกถา
วิปฺปกตา ต วตฺถุ อวินิจฺฉิต ตสฺส ปาติโมกฺข เปมิ น ตสฺมึ
สมฺมุขีภูเต ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพนฺติ ฯ ธมฺมิก ปาติโมกฺขฏปน ฯ
[๔๙๖] กถ สีลวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโต โหติ ฯ อิธ ปน๎
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ เยหิ อากาเรหิ เยหิ ลิงฺเคหิ เยหิ นิมิตฺเตหิ
สีลวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโต โหติ เตหิ อากาเรหิ เตหิ
ลิงฺเคหิ เตหิ นิมิตฺเตหิ ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ สีลวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิต
น เหว โข ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ สีลวิปตฺติยา
ทิฏสุตปริสงฺกิต อปจ อฺโ ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส อาโรเจติ
อิตฺถนฺนาโม อาวุโส ภิกฺขุ สีลวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโตติ น
เหว โข ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ สีลวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิต
น ป อฺโ ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส อาโรเจติ อิตฺถนฺนาโม อาวุโส
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ภิกฺขุ สีลวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโตติ อปจ โส ว ภิกฺขุ
ภิกฺขุสฺส อาโรเจติ อห อาวุโส สีลวิปตฺติยา ทิฏ สุตปริสงฺกิโตติ ๑
อากงฺขมาโน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เตน ทิฏเน เตน สุเตน ตาย
ปริสงฺกาย ตทหุโปสเถ จาตุทฺทเส วา ปณฺณรเส วา ตสฺมึ
ปุคฺคเล สมฺมุขีภูเต สงฺฆมชฺเฌ อุทาหเรยฺย สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อิตถฺ นฺนาโม ปุคฺคโล สีลวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโต
โหติ ตสฺส ปาติโมกฺข เปมิ น ตสฺมึ สมฺมุขีภูเต ปาติโมกฺข
อุทฺทิสิตพฺพนฺติ ฯ ธมฺมิก ปาติโมกฺขฏปน ฯ
[๔๙๗] กถ อาจารวิปตฺติยา ทิฏ สุตปริสงฺกิโต โหติ ฯ อิธ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เยหิ อากาเรหิ เยหิ ลิงฺเคหิ เยหิ นิมิตฺเตหิ
อาจารวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโต โหติ เตหิ อากาเรหิ เตหิ
ลิงฺเคหิ เตหิ นิมิตฺเตหิ ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ อาจารวิปตฺติยา
ทิฏสุตปริสงฺกิต น เหว โข ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ อาจารวิปตฺติยา
ทิฏสุตปริสงฺกิต อปจ อฺโ ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส อาโรเจติ
อิตฺถนฺนาโม อาวุโส ภิกฺขุ อาจารวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโตติ
น เหว โข ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ อาจารวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิต
น ป อฺโ ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส อาโรเจติ อิตฺถนฺนาโม อาวุโส
ภิกฺขุ อาจารวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโตติ อปจ โส ว ภิกฺขุ
ภิกฺขุสฺส อาโรเจติ อห อาวุโส อาจารวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโตติ
อากงฺขมาโน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เตน ทิฏเน เตน สุเตน
#๑ ม. ยุ. ... ปริสงฺกิโตมหีติ ฯ
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ตาย ปริสงฺกาย ตทหุโปสเถ จาตุทฺทเส วา ปณฺณรเส วา ตสฺมึ
ปุคฺคเล สมฺมุขีภูเต สงฺฆมชฺเฌ อุทาหเรยฺย สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาโม ปุคฺคโล อาจารวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโต
ตสฺส ปาติโมกฺข เปมิ น ตสฺมึ สมฺมุขีภูเต ปาติโมกฺข
อุทฺทิสิตพฺพนฺติ ฯ ธมฺมิก ปาติโมกฺขฏปน ฯ
[๔๙๘] กถ ทิฏิวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโต โหติ ฯ อิธ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เยหิ อากาเรหิ เยหิ ลิงฺเคหิ เยหิ นิมิตฺเตหิ
ทิฏิวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโต โหติ เตหิ อากาเรหิ เตหิ
ลิงฺเคหิ เตหิ นิมิตฺเตหิ ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ ทิฏิวิปตฺติยา
ทิฏสุตปริสงฺกิต น เหว โข ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ ทิฏิวิปตฺติยา
ทิฏสุตปริสงฺกิต อปจ อฺโ ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส อาโรเจติ
อิตฺถนฺนาโม อาวุโส ภิกฺขุ ทิฏิวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโตติ
น เหว โข ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ ทิฏ ิวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิต
น ป อฺโ ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส อาโรเจติ อิตฺถนฺนาโม อาวุโส
ภิกฺขุ ทิฏิวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโตติ อปจ โส ว ภิกฺขุ
ภิกฺขุสฺส อาโรเจติ อห อาวุโส ทิฏ ิวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโตติ
อากงฺขมาโน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เตน ทิฏเน เตน สุเตน ตาย
ปริสงฺกาย ตทหุโปสเถ จาตุทฺทเส วา ปณฺณรเส วา ตสฺมึ
ปุคคฺ เล สมฺมุขีภูเต สงฺฆมชฺเฌ อุทาหเรยฺย สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อิตถฺ นฺนาโม ปุคฺคโล ทิฏิวิปตฺติยา ทิฏสุตปริสงฺกิโต
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ตสฺส ปาติโมกฺข เปมิ น ตสฺมึ สมฺมุขีภูเต ปาติโมกฺข
อุทฺทิสิตพฺพนฺติ ฯ ธมฺมิก ปาติโมกฺขฏปน ฯ อิมานิ ทส ธมฺมิกานิ
ปาติโมกฺขฏปนานีติ ฯ
ปโม ภาณวาโร ฯ
[๔๙๙] อถโข อายสฺมา อุปาลิ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อุปาลิ ภควนฺต เอตทโวจ อตฺตาทาน
อาทาตุกาเมน ภนฺเต ภิกฺขุนา กตมงฺคสมนฺนาคต อตฺตาทาน
อาทาตพฺพนฺติ ฯ อตฺตาทาน อาทาตุกาเมน อุปาลิ ภิกฺขุนา ปฺจงฺคสมนฺนาคต
อตฺตาทาน อาทาตพฺพ อตฺตาทาน อาทาตุกาเมน
อุปาลิ ภิกฺขนุ า เอว ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ย โข อห อิม อตฺตาทาน
อาทาตุกาโม กาโล นุ โข อิม อตฺตาทาน อาทาตุ อุทาหุ
โนติ ฯ สเจ อุปาลิ ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชานาติ อกาโล
อิม อตฺตาทาน อาทาตุ โน กาโลติ น ต อุปาลิ อตฺตาทาน
อาทาตพฺพ ฯ สเจ ปนุปาลิ ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชานาติ
กาโล อิม อตฺตาทาน อาทาตุ โน อกาโลติ เตนุปาลิ ภิกฺขนุ า
อุตฺตรึ ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ย โข อห อิม อตฺตาทาน อาทาตุกาโม
ภูต นุ โข อิท อตฺตาทาน อุทาหุ โนติ ฯ สเจ อุปาลิ ภิกฺขุ
ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชานาติ อภูต อิท อตฺตาทาน โน ภูตนฺติ
น ต อุปาลิ อตฺตาทาน อาทาตพฺพ ฯ สเจ ปนุปาลิ ภิกฺขุ
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ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชานาติ ภูต อิท อตฺตาทาน โน อภูตนฺติ
เตนุปาลิ ภิกฺขุนา อุตฺตรึ ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ย โข อห อิม
อตฺตาทาน อาทาตุกาโม อตฺถสฺหิต นุ โข อิท ๑ อตฺตาทาน
อุทาหุ โนติ ฯ สเจ อุปาลิ ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชานาติ
อนตฺถสฺหิต อิท อตฺตาทาน โน อตฺถสฺหิตนฺติ น ต อุปาลิ
อตฺตาทาน อาทาตพฺพ ฯ สเจ ปนุปาลิ ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน
เอว ชานาติ อตฺถสฺหิต อิท อตฺตาทาน โน อนตฺถสฺหิตนฺติ
เตนุปาลิ ภิกฺขุนา อุตฺตรึ ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อิม โข อห อตฺตาทาน
อาทิยมาโน ลภิสฺสามิ สนฺทิฏเ สมฺภตฺเต ภิกฺขู ธมฺมโต วินยโต
ปกฺเข อุทาหุ โนติ ฯ สเจ อุปาลิ ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอว
ชานาติ อิม โข อห อตฺตาทาน อาทิยมาโน น ลภิสฺสามิ
สนฺทิฏเ สมฺภตฺเต ภิกฺขู ธมฺมโต วินยโต ปกฺเขติ น ต
อุปาลิ อตฺตาทาน อาทาตพฺพ ฯ สเจ ปนุปาลิ ภิกขฺ ุ ปจฺจเวกฺขมาโน
เอว ชานาติ อิม โข อห อตฺตาทาน อาทิยมาโน ลภิสฺสามิ
สนฺทิฏเ สมฺภตฺเต ภิกฺขู ธมฺมโต วินยโต ปกฺเขติ เตนุปาลิ
ภิกฺขุนา อุตฺตรึ ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อิม โข เม อตฺตาทาน อาทิยโต
ภวิสฺสติ สงฺฆสฺส ตโตนิทาน ภณฺฑน กลโห วิคฺคโห วิวาโท
สงฺฆเภโท สงฺฆราชิ สงฺฆววตฺถาน สงฺฆนานากรณ อุทาหุ โนติ ฯ
สเจ อุปาลิ ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชานาติ อิม โข เม
อตฺตาทาน อาทิยโต ภวิสฺสติ สงฺฆสฺส ตโตนิทาน ภณฺฑน กลโห
#๑ ม. อิม ฯ
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วิคฺคโห วิวาโท สงฺฆเภโท สงฺฆราชิ สงฺฆววตฺถาน สงฺฆนานากรณนฺติ
น ต อุปาลิ อตฺตาทาน อาทาตพฺพ ฯ สเจ ปนุปาลิ
ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชานาติ อิม โข เม อตฺตาทาน
อาทิยโต น ภวิสฺสติ สงฺฆสฺส ตโตนิทาน ภณฺฑน กลโห วิคฺคโห
วิวาโท สงฺฆเภโท สงฺฆราชิ สงฺฆววตฺถาน สงฺฆนานากรณนฺติ
อาทาตพฺพ ต อุปาลิ อตฺตาทาน เอว ปฺจงฺคสมนฺนาคต โข
อุปาลิ อตฺตาทาน อาทินฺน ปจฺฉาป ๑ อวิปฺปฏิสารกร ภวิสฺสตีติ ฯ
[๕๐๐] โจทเกน ภนฺเต ภิกฺขุนา ปร โจเทตุกาเมน กตี ๒
ธมฺเม อชฺฌตฺต ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปโร โจเทตพฺโพติ ฯ โจทเกนุปาลิ
ภิกฺขุนา ปร โจเทตุกาเมน ปฺจ ธมฺเม อชฺฌตฺต ปจฺจเวกฺขิตฺวา
ปโร โจเทตพฺโพ โจทเกนุปาลิ ภิกขฺ ุนา ปร โจเทตุกาเมน เอว
ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ปริสุทฺธกายสมาจาโร นุ โขมฺหิ ปริสุทฺเธนมฺหิ
กายสมาจาเรน สมนฺนาคโต อจฺฉิทฺเทน อปฺปฏิมเสน สวิชฺชติ
นุ โข เม เอโส ธมฺโม อุทาหุ โนติ ฯ โน เจ อุปาลิ
ภิกฺขุ ปริสทุ ฺธกายสมาจาโร โหติ ปริสุทฺเธน กายสมาจาเรน
สมนฺนาคโต อจฺฉิทฺเทน อปฺปฏิมเสน ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร
อิงฺฆ ตาว อายสฺมา กายิก สิกฺขสฺสูติ อิติสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร ฯ
[๕๐๑] ปุน จปร อุปาลิ โจทเกน ภิกฺขุนา ปร โจเทตุกาเมน เอว
ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ปริสุทฺธวจีสมาจาโร นุ โขมฺหิ ปริสุทฺเธนมฺหิ
วจีสมาจาเรน สมนฺนาคโต อจฺฉิทฺเทน อปฺปฏิมเสน สวิชฺชติ
#๑ ยุ. อปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. กติ ฯ
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นุ โข เม เอโส ธมฺโม อุทาหุ โนติ ฯ โน เจ อุปาลิ
ภิกฺขุ ปริสทุ ฺธวจีสมาจาโร โหติ ปริสุทฺเธน วจีสมาจาเรน
สมนฺนาคโต อจฺฉิทฺเทน อปฺปฏิมเสน ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร
อิงฺฆ ตาว อายสฺมา วาจสิก สิกฺขสฺสูติ อิติสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร ฯ
[๕๐๒] ปุน จปร อุปาลิ โจทเกน ภิกฺขุนา ปร โจเทตุกาเมน
เอว ปจฺจเวกฺขิตพฺพ เมตฺต นุ โข เม จิตฺต ปจฺจุปฏิต
สพฺรหฺมจารีสุ อนาฆาต สวิชฺชติ นุ โข เม เอโส ธมฺโม
อุทาหุ โนติ ฯ โน เจ อุปาลิ ภิกฺขุโน เมตฺต จิตฺต ปจฺจุปฏิต
โหติ สพฺรหฺมจารีสุ อนาฆาต ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร อิงฺฆ
ตาว อายสฺมา สพฺรหฺมจารีสุ เมตฺต จิตฺต อุปฏาเปหีติ อิติสฺส
ภวนฺติ วตฺตาโร ฯ
[๕๐๓] ปุน จปร อุปาลิ โจทเกน ภิกฺขุนา ปร โจเทตุกาเมน
เอว ปจฺจเวกฺขิตพฺพ พหุสฺสุโต นุ โขมฺหิ สุตธโร สุตสนฺนิจโย
เย เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา ปริโยสานกลฺยาณา
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย อภิวทนฺติ
ตถารูปา เม ธมฺมา พหุสฺสุตา โหนฺติ ๑ ธตา ๒ วจสา ปริจิตา
มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา สุปฺปฏิวทิ ฺธา สวิชฺชติ นุ โข เม
เอโส ธมฺโม อุทาหุ โนติ ฯ โน เจ อุปาลิ ภิกฺขุ พหุสฺสุโต
โหติ สุตธโร สุตสนฺนิจโย เย เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา
มชฺเฌกลฺยาณา ปริโยสานกลฺยาณา สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ธาตา ฯ
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ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส ๑ ธมฺมา น ๒
พหุสฺสุตา โหนฺติ ธตา วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา
สุปฺปฏิวิทฺธา ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร อิงฺฆ ตาว อายสฺมา
อาคม ปริยาปุณสฺสูติ อิติสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร ฯ
[๕๐๔] ปุน จปร อุปาลิ โจทเกน ภิกฺขุนา ปร โจเทตุกาเมน
เอว ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อุภยานิ นุ โข เม ปาติโมกฺขานิ วิตฺถาเรน
สฺวาคตานิ โหนฺติ ๓ สุวิภตฺตานิ สุปฺปวตฺตีนิ สุวินิจฺฉิตานิ สุตฺตโส ๔
อนุพฺยฺชนโส สวิชฺชติ นุ โข เม เอโส ธมฺโม อุทาหุ
โนติ ฯ โน เจ อุปาลิ ภิกฺขุโน อุภยานิ ปาติโมกฺขานิ วิตฺถาเรน
สฺวาคตานิ โหนฺติ สุวิภตฺตานิ สุปฺปวตฺตีนิ สุวินิจฺฉิตานิ สุตฺตโส ๔
อนุพฺยฺชนโส อิท ปนาวุโส กตฺถ วุตฺต ภควตาติ อิติ ปุฏโ
น สมฺปาเทติ ๕ ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร อิงฺฆ ตาว อายสฺมา
วินย ปริยาปุณสฺสูติ อิติสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร โจทเกนุปาลิ
ภิกฺขุนา ปร โจเทตุกาเมน อิเม ปฺจ ธมฺเม อชฺฌตฺต
ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปโร โจเทตพฺโพติ ฯ
[๕๐๕] โจทเกน ภนฺเต ภิกฺขุนา ปร โจเทตุกาเมน กตี
ธมฺเม อชฺฌตฺต อุปฏาเปตฺวา ปโร โจเทตพฺโพติ ฯ โจทเกนุปาลิ
ภิกฺขุนา ปร โจเทตุกาเมน ปฺจ ธมฺเม อชฺฌตฺต อุปฏาเปตฺวา
ปโร โจเทตพฺโพ กาเลน วกฺขามิ โน อกาเลน ภูเตน วกฺขามิ
#๑ ม. ตถารูปสฺส ฯ ๒ ยุ. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
#๔ ยุ. รา. สุตฺตโต ฯ ๕ ม. สมฺปายติ ฯ ยุ. สมฺปาทยติ ฯ
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โน อภูเตน สเณฺหน วกฺขามิ โน ผรุเสน อตฺถสฺหิเตน
วกฺขามิ โน อนตฺถสฺหิเตน เมตฺตจิตฺโต วกฺขามิ โน โทสนฺตโรติ
โจทเกนุปาลิ ภิกฺขุนา ปร โจเทตุกาเมน อิเม ปฺจ ธมฺเม
อชฺฌตฺต อุปฏาเปตฺวา ปโร โจเทตพฺโพติ ฯ
[๕๐๖] อธมฺมโจทกสฺส ภนฺเต ภิกขฺ ุโน กตีหากาเรหิ วิปฺปฏิสาโร
อุปทหาตพฺโพติ ฯ อธมฺมโจทกสฺส อุปาลิ ภิกขฺ ุโน ปฺจหากาเรหิ
วิปฺปฏิสาโร อุปทหาตพฺโพ อกาเลนายสฺมา โจเทสิ
โน กาเลน อลนฺเต วิปฺปฏิสาราย อภูเตนายสฺมา โจเทสิ
โน ภูเตน อลนฺเต วิปปฺ ฏิสาราย ผรุเสนายสฺมา โจเทสิ โน
สเณฺหน อลนฺเต วิปฺปฏิสาราย อนตฺถสฺหิเตนายสฺมา โจเทสิ
โน อตฺถสฺหิเตน อลนฺเต วิปฺปฏิสาราย โทสนฺตโร อายสฺมา
โจเทสิ โน เมตฺตจิตฺโต อลนฺเต วิปฺปฏิสารายาติ อธมฺมโจทกสฺส
อุปาลิ ภิกขฺ ุโน อิเมหิ ปฺจหากาเรหิ วิปฺปฏิสาโร
อุปทหาตพฺโพ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ ยถา น อฺโป ภิกฺขุ
อภูเตน โจเทตพฺพ มฺเยฺยาติ ฯ
[๕๐๗] อธมฺมจุทิตสฺส ๑ ปน ภนฺเต ภิกฺขุโน กตีหากาเรหิ
อวิปฺปฏิสาโร อุปทหาตพฺโพติ ฯ อธมฺมจุทิตสฺส อุปาลิ ภิกฺขุโน
ปฺจหากาเรหิ อวิปฺปฏิสาโร อุปทหาตพฺโพ อกาเลนายสฺมา
จุทิโต โน กาเลน อลนฺเต อวิปฺปฏิสาราย อภูเตนายสฺมา
จุทิโต โน ภูเตน อลนฺเต อวิปฺปฏิสาราย ผรุเสนายสฺมา
#๑ ยุ. ... จุทติ กสฺส ฯ
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จุทิโต โน สเณฺหน อลนฺเต อวิปฺปฏิสาราย อนตฺถสฺหิเตนายสฺมา
จุทิโต โน อตฺถสฺหิเตน อลนฺเต อวิปฺปฏิสาราย
โทสนฺตเรนายสฺมา จุทิโต โน เมตฺตจิตฺเตน อลนฺเต อวิปฺปฏิสารายาติ
อธมฺมจุทิตสฺส อุปาลิ ภิกฺขุโน อิเมหิ ปฺจหากาเรหิ
อวิปฺปฏิสาโร อุปทหาตพฺโพติ ฯ
[๕๐๘] ธมฺมโจทกสฺส ภนฺเต ภิกฺขโุ น กตีหากาเรหิ อวิปฺปฏิสาโร
อุปทหาตพฺโพติ ฯ ธมฺมโจทกสฺส อุปาลิ ภิกฺขโุ น ปฺจหากาเรหิ
อวิปฺปฏิสาโร อุปทหาตพฺโพ กาเลนายสฺมา โจเทสิ โน อกาเลน
อลนฺเต อวิปฺปฏิสาราย ภูเตนายสฺมา โจเทสิ โน อภูเตน
อลนฺเต อวิปฺปฏิสาราย สเณฺหนายสฺมา โจเทสิ โน ผรุเสน
อลนฺเต อวิปฺปฏิสาราย อตฺถสฺหิเตนายสฺมา โจเทสิ โน อนตฺถสฺหิเตน
อลนฺเต อวิปฺปฏิสาราย เมตฺตจิตฺโต อายสฺมา
โจเทสิ โน โทสนฺตโร อลนฺเต อวิปฺปฏิสารายาติ ธมฺมโจทกสฺส
อุปาลิ ภิกขฺ ุโน อิเมหิ ปฺจหากาเรหิ อวิปฺปฏิสาโร
อุปทหาตพฺโพ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ ยถา อฺโป ภิกฺขุ ภูเตน
โจเทตพฺพ มฺเยฺยาติ ฯ
[๕๐๙] ธมฺมจุทิตสฺส ปน ภนฺเต ภิกฺขุโน กตีหากาเรหิ
วิปฺปฏิสาโร อุปทหาตพฺโพติ ฯ ธมฺมจุทิตสฺส อุปาลิ ภิกขฺ ุโน
ปฺจหากาเรหิ วิปฺปฏิสาโร อุปทหาตพฺโพ กาเลนายสฺมา จุทิโต
โน อกาเลน อลนฺเต วิปฺปฏิสาราย ภูเตนายสฺมา จุทิโต โน
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อภูเตน อลนฺเต วิปฺปฏิสาราย สเณฺหนายสฺมา จุทิโต โน
ผรุเสน อลนฺเต วิปปฺ ฏิสาราย อตฺถสฺหิเตนายสฺมา จุทิโต
โน อนตฺถสฺหิเตน อลนฺเต วิปฺปฏิสาราย เมตฺตจิตฺเตนายสฺมา
จุทิโต โน โทสนฺตเรน อลนฺเต วิปฺปฏิสารายาติ ธมฺมจุทิตสฺส
อุปาลิ ภิกขฺ ุโน อิเมหิ ปฺจหากาเรหิ วิปฺปฏิสาโร
อุปทหาตพฺโพติ ฯ
[๕๑๐] โจทเกน ภนฺเต ภิกฺขุนา ปร โจเทตุกาเมน กตี ธมฺเม
อชฺฌตฺต มนสิกริตฺวา ปโร โจเทตพฺโพติ ฯ โจทเกนุปาลิ ภิกฺขุนา
ปร โจเทตุกาเมน ปฺจ ธมฺเม อชฺฌตฺต มนสิกริตฺวา ปโร
โจเทตพฺโพ การฺุตา หิเตสิตา อนุกมฺปตา ๑ อาปตฺติวุฏานตา
วินยปุเรกฺขารตาติ โจทเกนุปาลิ ภิกฺขุนา ปร โจเทตุกาเมน
อิเม ปฺจ ธมฺเม อชฺฌตฺต มนสิกริตฺวา ปโร โจเทตพฺโพติ ฯ
[๕๑๑] จุทิเตน ปน ภนฺเต ภิกขฺ ุนา กตีสุ ธมฺเมสุ
ปติฏาตพฺพนฺติ ฯ จุทิเตนุปาลิ ภิกฺขุนา ทฺวีสุ ธมฺเมสุ
ปติฏาตพฺพ สจฺเจ จ อกุปฺเป จาติ ฯ
ปาติโมกฺขฏปนกฺขนฺธก นิฏิต นวม ฯ
อิมมฺหิ ขนฺธเก วตฺถู ตึส ฯ
ภาณวารา เทฺว ฯ
_________________
#๑ ยุ. อนุกมฺปตา ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
[๕๑๒] อุโปสเถ ยาวติก
ปาปภิกฺขุ น นิกฺขมิ ๑
โมคฺคลฺลาเนน นิวุตฺโถ ๒ อจฺฉร ๓ ชินสาสเน
นินฺโนนุปุพฺพสิกฺขา จ ิตธมฺโม นติกฺกม ๔
กุณปุกฺขิปติ สงฺโฆ
สวนฺตโิ ย ชหนฺติ จ ๕
สวนฺติ ปรินิพฺพนฺติ
เอกรส วิมุตฺติ จ
พหุ ธมฺมวินโยป
ภูตฏาริยปุคฺคลา
สมุททฺ  อุปม กตฺวา าเปสิ ๖ สาสเน คุณ ฯ
อุโปสเถ ปาติโมกฺข น อเมฺห โกจิ ชานาติ
ปฏิกจฺเจว อุชฺฌนฺติ เอโก เทฺว ตีณิ จาตุโร ๗
ปฺจ ฉ สตฺต อฏานิ นวา ๘ จ ทสมานิ จ ฯ
สีล อาจาร ทิฏิ จ อาชีวฺจตุภาคิเก ๙ ฯ
ปาราชิกฺจ สงฺฆาทิ ปาจิตฺติ ปาฏิเทสนิ
ทุกฺกฏ ปฺจภาเคสุ สีลาจารวิปตฺติ จ
อกตาย กตาย จ
ฉพฺภาเคสุ ยถาวิธิ ๑๐ ฯ
ปาราชิก จ สงฺฆาทิ ถุลลฺ ปาจิตฺติเยน จ
#๑ ยุ. นิกฺขมติ ฯ ๒ ม. นิจฺฉุทฺโธ ฯ ยุ. นิจฺฉุทฺโท ฯ ๓ ม. อจฺเฉรา ฯ
#๔ ม. ยุ. นาติกฺกม ฯ ๕ ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖ ม. ยุ. วาเจสิ ฯ
#๗ ม. ยุ. รา. จตฺตาริ ฯ ๘ ยุ. นว ฯ ๙ ยุ อาชีว จตุสาวเก ฯ
#๑๐ ม. ยุ. ยถา ิติ ฯ
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ปาฏิเทสนียฺเจว
ทุกฺกฏฺจ ทุพฺภาสิต
สีลาจารวิปตฺติ จ
อาชีวฺจ วิปตฺติยา
อฏากตาย กเตน สีลาจารา จ ทิฏิยา ๑
อกตาย กตายาป
กตากตายเมว จ
เอว นววิธา วุตฺตา ยถาภูเตน ายโต ฯ
ปาราชิโก วิปฺปกตา ๒ ปจฺจกฺขาโต ตเถว จ
อุเปติ ปจฺจาทิยติ
ปจฺจาทานกถาย จ ๓
สีลาจารวิปตฺติ จ
ตถา ๔ ทิฏิวิปตฺติยา
ทิฏสุตปริสงฺกิต ๕ ทสธา ต วิชานถ ฯ
ภิกฺขุ วิปสฺสติ ภิกฺขุ อฺโ จาโรจยาติ ต
สุทฺเธ ว ตสฺส อกฺขาติ ปาติโมกฺข เปสิ โส ฯ
วุฏาติ อนฺตราเยน ราชา โจรอคฺคูทก
มนุสสฺ ามนุสฺสา วาฬ สิรึสปา จ ชีวิต
พฺรหฺมจารี จ ทสนฺน ตสฺมึ อฺตเรสุ วา ๖
#๑ ม. ยุ. สีลาจารวิปตฺติ จ ทิฏิอาชีววิปตฺติ ยา จ อฏา กตากเต เตเนกา
#สีลาจารทิฏิยา ฯ ๒ ยุ. วิปฺปกโต ฯ ๓ ม. ปจฺจาทานกถา จ ยา ฯ ยุ. ปจฺจาทานกถา จ
#โย ฯ ๔ ยุ. ยถา ฯ ๕ ยุ. ทิฏสุตปริสงฺกิ ฯ ๖ ยุ. ภิกฺขุ วิปสฺสติ ภิกฺขุ
#วิปสฺสฺโ จาโรจติ ต สุทฺเธ ว ตสฺส อกฺขาติ ปาติโมกฺข เปติ โส ฯ
#วุฏาติ อนตราเยน ราชโจรคฺคุทกา จ มนุสฺส อมนุสฺสา จ วาฬสิริสปาชีวิ
#พฺรหฺม ทสนฺนฺตเรเกน ตสฺมึ อฺตเรสุ วา ฯ ม. โสเยว ตสฺส อกฺขาติ ... ฯ
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ธมฺมกิ าธมฺมิกา เจว ยถามคฺเคน ชานถ ๑ ฯ
กาลภูตตฺถสฺหิต
ลภิสฺสามิ ภวิสฺสติ
กายวาจสิกา เมตฺตา พาหุสจฺจูภยานิ ตุ ๒ ฯ
กาลภูเตน สเณฺหน อตฺถเมตฺเตน โจทเย
วิปฺปฏิสารี อธมฺเมน ตเถวาป วิโนทเย ๓ ฯ
ธมฺมโจทจุทิตสฺส
วิโนเท วิปฺปฏิสสฺ เร ฯ
กรุณา หิตานุกมฺปา วุฏานมฺป ปุรกฺขิตา ๔
โจทกสฺส ปฏิปตฺติ
สมฺพุทฺเธน ปกาสิตา ๕
สจฺเจ เจว อกุปฺเป จ จุทิตสฺเสุ ๖ ธมฺมตาติ ฯ
_______________
#๑ ม. ยุ. ชานาถ ฯ ๒ ม. ยุ. พาหุสจฺจ อุภยานิ ฯ ๓ ม. ยุ. วิปฺปฏิสาราธมฺเมน
#ตถา วาจา วิโนทเย ฯ ๔ ม. ยุ. ธมฺมโจทจุทิตสฺส วิโนเทติ วิปฺปฏิสาโร
#กรุณา หิตานุกมฺป วุฏาน ปุเรกฺขารตา ฯ ๕ ยุ. รา. ปกาสิต ฯ ๖ ม. ยุ.
#จุทิตสฺเสว ฯ รา. จุทิตสฺเสสา ฯ
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ภิกฺขุนีขนฺธก
[๕๑๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปลวตฺถุสฺมึ
นิโคฺรธาราเม ฯ อถโข มหาปชาปตี โคตมี เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิตา โข มหาปชาปตี โคตมี ภควนฺต
เอตทโวจ สาธุ ภนฺเต ลเภยฺย มาตุคาโม ตถาคตปฺปเวทิเต
ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชนฺติ ฯ อล โคตมิ มา
เต รุจฺจิ มาตุคามสฺส ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชฺชาติ ฯ ทุติยมฺป โข ฯเปฯ ตติยมฺป โข มหาปชาปตี
โคตมี ภควนฺต เอตทโวจ สาธุ ภนฺเต ลเภยฺย มาตุคาโม
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชนฺติ ฯ
อล โคตมิ มา เต รุจฺจิ มาตุคามสฺส ตถาคตปฺปเวทิเต
ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาติ ฯ อถโข มหาปชาปตี
โคตมี น ภควา อนุชานาติ มาตุคามสฺส ตถาคตปฺปเวทิเต
ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชนฺติ ทุกฺขี ทุมฺมนา อสฺสุมุขี
รุทมานา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๕๑๔] อถโข ภควา กปลวตฺถสุ ฺมึ ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา
เยน เวสาลี เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริกฺจรมาโน
เยน เวสาลี ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา เวสาลิย วิหรติ
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มหาวเน กูฏาคารสาลาย ฯ อถโข มหาปชาปตี โคตมี เกเส
เฉทาเปตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา สมฺพหุลาหิ สากิยานีหิ
สทฺธึ เยน เวสาลี เตน ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน เยน เวสาลี
มหาวน กูฏาคารสาลา เตนุปสงฺกมิ ฯ อถโข มหาปชาปตี
โคตมี สุเนหิ ปาเทหิ รโชกิณฺเณน คตฺเตน ทุกฺขี ทุมฺมนา
อสฺสุมุขี รุทมานา พหิทฺวารโกฏเก อฏาสิ ฯ อทฺทสา โข
อายสฺมา อานนฺโท มหาปชาปตึ โคตมึ สุเนหิ ปาเทหิ รโชกิณฺเณน
คตฺเตน ทุกฺขึ ทุมฺมน อสฺสุมุขึ รุทมาน พหิทฺวารโกฏเก
ิต ทิสฺวาน มหาปชาปตึ โคตมึ เอตทโวจ กิสฺส ตฺว โคตมิ
สุเนหิ ปาเทหิ รโชกิณฺเณน คตฺเตน ทุกฺขี ทุมฺมนา อสฺสุมุขี
รุทมานา พหิทฺวารโกฏเก ิตาติ ฯ ตถา หิ ปน ภนฺเต อานนฺท
น ภควา อนุชานาติ มาตุคามสฺส ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชนฺติ ฯ เตนหิ ๑ โคตมิ มุหุตฺต ตฺว ๒
อิเธว ตาว โหหิ ยาวาห ภควนฺต ยาจามิ มาตุคามสฺส
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชนฺติ ฯ
[๕๑๕] อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ เอสา
ภนฺเต มหาปชาปตี โคตมี สุเนหิ ปาเทหิ รโชกิณฺเณน คตฺเตน
ทุกฺขี ทุมฺมนา อสฺสุมุขี รุทมานา พหิทฺวารโกฏเก ิตา น
#๑ ม. เตนหิ ตฺว ฯ ๒ ยุ. ตฺวสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ภควา อนุชานาติ มาตุคามสฺส ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชนฺติ สาธุ ภนฺเต ลเภยฺย มาตุคาโม
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชนฺติ ฯ
อล อานนฺท มา เต รุจฺจิ มาตุคามสฺส ตถาคตปฺปเวทิเต
ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาติ ฯ ทุติยมฺป โข
อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ สาธุ ภนฺเต ลเภยฺย
มาตุคาโม ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชฺชนฺติ ฯ อล อานนฺท มา เต รุจฺจิ มาตุคามสฺส
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาติ ฯ ตติยมฺป
โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ สาธุ ภนฺเต ลเภยฺย
มาตุคาโม ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชฺชนฺติ ฯ อล อานนฺท มา เต รุจฺจิ มาตุคามสฺส
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาติ ฯ อถโข
อายสฺมา อานนฺโท น ภควา อนุชานาติ มาตุคามสฺส
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺช ๑ ยนฺนูนาห
อฺเนป ปริยาเยน ภควนฺต ยาเจยฺย มาตุคามสฺส ตถาคตปฺปเวทิเต
ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชนฺติ ฯ อถโข
อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ ภพฺโพ นุ โข ภนฺเต
มาตุคาโม ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิตฺวา โสตาปตฺติผล วา สกิทาคามิผล ๒ วา อนาคามิผล วา
#๑ ม. ปพฺพชฺชนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. สพฺพตฺถ วาเรสุ สกทาคามิผล ฯ
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อรหตฺตผล วา สจฺฉิกาตุนฺติ ฯ ภพฺโพ อานนฺท มาตุคาโม
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตฺวา โสตาปตฺติผลป
สกิทาคามิผลป อนาคามิผลป อรหตฺตผลป สจฺฉิกาตุนฺติ ฯ
สเจ ภนฺเต ภพฺโพ มาตุคาโม ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตฺวา โสตาปตฺติผลป สกิทาคามิผลป
อนาคามิผลป อรหตฺตผลป สจฺฉิกาตุ พหูปการา ภนฺเต มหาปชาปตี
โคตมี ภควโต มาตุจฺฉา อาปาทิกา โปสิกา ขีรสฺส ทายิกา
ภควนฺต ชเนตฺติยา กาลกตาย ถฺ ปาเยสิ สาธุ ภนฺเต
ลเภยฺย มาตุคาโม ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชฺชนฺติ ฯ
[๕๑๖] สเจ อานนฺท มหาปชาปตี โคตมี อฏ ครุธมฺเม
ปฏิคฺคณฺหาติ สา วสฺสา โหตุ อุปสมฺปทา วสฺสสตุปสมฺปนฺนาย
ภิกฺขุนิยา ตทหุปสมฺปนฺนสฺส ภิกฺขุโน อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม กาตพฺพ อยมฺป ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา
มาเนตฺวา ปูเชตฺวา ยาวชีว อนติกฺกมนีโย น ภิกฺขุนิยา อภิกฺขุเก
อาวาเส วสฺส วสิตพฺพ อยมฺป ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา
มาเนตฺวา ปูเชตฺวา ยาวชีว อนติกฺกมนีโย อนฺวฑฺฒมาส ภิกฺขุนิยา
ภิกฺขุสงฺฆโต เทฺว ธมฺมา ปจฺจาสึสิตพฺพา อุโปสถปุจฺฉกฺจ
โอวาทุปสงฺกมนฺจ อยมฺป ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา มาเนตฺวา
ปูเชตฺวา ยาวชีว อนติกกฺ มนีโย วสฺส วุฏาย ภิกฺขุนิยา อุภโต-
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สงฺเฆ ตีหิ าเนหิ ปวาเรตพฺพ ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย
วา อยมฺป ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา มาเนตฺวา ปูเชตฺวา
ยาวชีว อนติกฺกมนีโย ครุธมฺม อชฺฌาปนฺนาย ภิกฺขุนิยา อุภโตสงฺเฆ
ปกฺขมานตฺต จริตพฺพ อยมฺป ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา
มาเนตฺวา ปูเชตฺวา ยาวชีว อนติกฺกมนีโย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ
ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขาย สิกฺขมานาย อุภโตสงฺเฆ อุปสมฺปทา
ปริเยสิตพฺพา อยมฺป ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา มาเนตฺวา ปูเชตฺวา
ยาวชีว อนติกฺกมนีโย น ภิกฺขุนิยา เกนจิ ปริยาเยน ภิกขฺ ุ
อกฺโกสิตพฺโพ ปริภาสิตพฺโพ อยมฺป ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา
มาเนตฺวา ปูเชตฺวา ยาวชีว อนติกฺกมนีโย อชฺชตคฺเค โอวโฏ
ภิกฺขุนีน ภิกฺขูสุ วจนปโถ อโนวโฏ ภิกฺขูน ภิกฺขุนีสุ วจนปโถ
อยมฺป ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา มาเนตฺวา ปูเชตฺวา ยาวชีว
อนติกฺกมนีโย สเจ ปนานนฺท ๑ มหาปชาปตี โคตมี อิเม อฏ
ครุธมฺเม ปฏิคฺคณฺหาติ สา วสฺสา โหตุ อุปสมฺปทาติ ฯ
[๕๑๗] อถโข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต สนฺติเก อฏ
ครุธมฺเม อุคฺคเหตฺวา เยน มหาปชาปตี โคตมี เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา มหาปชาปตึ โคตมึ เอตทโวจ สเจ โข ตฺว
โคตมิ อฏ ครุธมฺเม ปฏิคฺคเณฺหยฺยาสิ สา ว เต ภวิสฺสติ
อุปสมฺปทา วสฺสสตุปสมฺปนฺนาย ภิกฺขุนิยา ตทหุปสมฺปนฺนสฺส
ภิกฺขุโน อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม กาตพฺพ
#๑ ม. ยุ. สเจ อานนฺท ฯ
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อยมฺป ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา มาเนตฺวา ปูเชตฺวา ยาวชีว
อนติกฺกมนีโย น ภิกฺขุนิยา อภิกฺขุเก อาวาเส วสฺส วสิตพฺพ
อยมฺป ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา มาเนตฺวา ปูเชตฺวา ยาวชีว
อนติกฺกมนีโย อนฺวฑฺฒมาส ภิกฺขุนิยา ภิกฺขุสงฺฆโต เทฺว ธมฺมา
ปจฺจาสึสิตพฺพา อุโปสถปุจฺฉกฺจ โอวาทุปสงฺกมนฺจ อยมฺป
ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา มาเนตฺวา ปูเชตฺวา ยาวชีว อนติกฺกมนีโย
วสฺส วุฏาย ภิกฺขุนยิ า อุภโตสงฺเฆ ตีหิ าเนหิ
ปวาเรตพฺพ ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา อยมฺป
ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา มาเนตฺวา ปูเชตฺวา ยาวชีว อนติกฺกมนีโย
ครุธมฺม อชฺฌาปนฺนาย ภิกฺขุนิยา อุภโตสงฺเฆ ปกฺขมานตฺต
จริตพฺพ อยมฺป ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา มาเนตฺวา ปูเชตฺวา
ยาวชีว อนติกฺกมนีโย เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกขฺ าย
สิกฺขมานาย อุภโตสงฺเฆ อุปสมฺปทา ปริเยสิตพฺพา อยมฺป ธมฺโม
สกฺกตฺวา ครุกตฺวา มาเนตฺวา ปูเชตฺวา ยาวชีว อนติกฺกมนีโย
น ภิกฺขุนิยา เกนจิ ปริยาเยน ภิกฺขุ อกฺโกสิตพฺโพ ปริภาสิตพฺโพ
อยมฺป ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา มาเนตฺวา ปูเชตฺวา ยาวชีว
อนติกฺกมนีโย อชฺชตคฺเค โอวโฏ ภิกฺขุนีน ภิกฺขูสุ วจนปโถ
อโนวโฏ ภิกฺขูน ภิกฺขุนีสุ วจนปโถ อยมฺป ธมฺโม สกฺกตฺวา
ครุกตฺวา มาเนตฺวา ปูเชตฺวา ยาวชีว อนติกฺกมนีโย สเจ โข
ตฺว โคตมิ อิเม อฏ ครุธมฺเม ปฏิคฺคเณฺหยฺยาสิ สา ว เต
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ภวิสฺสติ อุปสมฺปทาติ ฯ เสยฺยถาป ภนฺเต อานนฺท อิตฺถี วา
ปริโส วา ทหโร ยุวา มณฺฑนชาติโก สีสนหาโต อุปฺปลมาล
วา วสฺสิกมาล วา อธิมตฺตกมาล วา ๑ ลภิตฺวา อุโภหิ หตฺเถหิ
ปฏิคฺคเหตฺวา อุตฺตมงฺเค สิรสิ ปติฏ าเปยฺย เอวเมว โข อห
ภนฺเต อานนฺท อิเม อฏ ครุธมฺเม ปฏิคฺคณฺหามิ ยาวชีว
อนติกฺกมนีเยติ ฯ
[๕๑๘] อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ
ปฏิคฺคหิตา ภนฺเต มหาปชาปติยา โคตมิยา อฏ ครุธมฺมา
อุปสมฺปนฺนา ภควโต มาตุจฺฉาติ ๒ ฯ สเจ ปนานนฺท นาลภิสฺส
มาตุคาโม ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชฺช จิรฏิติก อานนฺท พฺรหฺมจริย อภวิสฺส วสฺสสหสฺส
สทฺธมฺโม ติฏเยฺย ยโต จ โข อานนฺท มาตุคาโม ตถาคตปฺปเวทิเต
ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต นทานิ
อานนฺท พฺรหฺมจริย จิรฏิติก ภวิสฺสติ ปฺเจวทานิ อานนฺท
วสฺสสตานิ สทฺธมฺโม สฺสติ เสยฺยถาป อานนฺท ยานิ กานิจิ
#๑ ม. ยุ. อติมุตฺตกมาล วา ฯ ๒ มาตุจฺฉายาติป ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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กุลานิ พหุอิตฺถิกานิ ๑ อปฺปปุริสกานิ ตานิ สุปฺปธสิยานิ โหนฺติ
โจเรหิ กุมฺภเถนเกหิ เอวเมว โข อานนฺท ยสฺมึ ธมฺมวินเย
ลภติ มาตุคาโม อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺช น ต พฺรหฺมจริย
จิรฏิติก โหติ เสยฺยถาป อานนฺท สมฺปนฺเน สาลิกฺเขตฺเต
เสตฏิกา นาม โรคชาติ นิปตติ เอว ต สาลิกฺเขตฺต น
จิรฏิติก โหติ เอวเมว โข อานนฺท ยสฺมึ ธมฺมวินเย ลภติ
มาตุคาโม อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺช น ต พฺรหฺมจริย
จิรฏิติก โหติ เสยฺยถาป อานนฺท สมฺปนฺเน อุจฺฉุกฺเขตฺเต
มฺเชฏิกา ๒ นาม โรคชาติ นิปตติ เอว ต อุจฺฉุกฺเขตฺต น
จิรฏิติก โหติ เอวเมว โข อานนฺท ยสฺมึ ธมฺมวินเย ลภติ
มาตุคาโม อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺช น ต พฺรหฺมจริย
จิรฏิติก โหติ เสยฺยถาป อานนฺท ปุริโส มหโต ตฬากสฺส
ปฏิกจฺเจว ปาฬึ ๓ พนฺเธยฺย ยาวเทว อุทกสฺส อนติกฺกมนาย ๔
เอวเมว โข อานนฺท มยา ปฏิกจฺเจว ภิกฺขุนีน อฏ ครุธมฺมา
ปฺตฺตา ยาวชีว อนติกฺกมนียาติ ฯ
ภิกขฺ ุนีน อฏ ครุธมฺมา นิฏิตา ๕ ฯ
[๕๑๙] อถโข มหาปชาปตี โคตมี เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต
#๑ ม. ยุ. พหุตฺถิกานิ ฯ ๒ ม. มฺชิิกา ฯ ๓ ม. ยุ. รา. อาฬึ ฯ ๔ ม.
#อนติกฺกมาย ฯ ๕ ยุ. ภิกขฺ ุนีน อฏครุธมฺม นิฏิต ฯ
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ิตา โข มหาปชาปตี โคตมี ภควนฺต เอตทโวจ กถาห ภนฺเต
อิมาสุ สากิยานีสุ ปฏิปชฺชามีติ ฯ อถโข ภควา มหาปชาปตึ
โคตมึ ธมฺมยิ า กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตชเสิ สมฺปหเสสิ ฯ
อถโข มหาปชาปตี โคตมี ภควตา ธมฺมยิ า กถาย
สนฺทสฺสิตา สมาทปตา สมุตฺเตชิตา สมฺปหสิตา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา๙
ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ
นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนิโย อุปสมฺปาเทตุนฺติ ฯ
[๕๒๐] อถโข ตา ภิกฺขุนิโย มหาปชาปตึ โคตมึ เอตทโวจุ
อยฺยา อนุปสมฺปนฺนา มยฺจมฺหา ๑ อุปสมฺปนฺนา เอว หิ
ภควตา ปฺตฺต ภิกขฺ ูหิ ภิกฺขุนิโย อุปสมฺปาเทตพฺพาติ ฯ
อถโข มหาปชาปตี โคตมี เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
เอกมนฺต ิตา โข มหาปชาปตี โคตมี อายสฺมนฺต อานนฺท
เอตทโวจ อิมา ม ภนฺเต อานนฺท ภิกฺขุนิโย เอวมาหสุ อยฺยา
อนุปสมฺปนฺนา มยฺจมฺหา อุปสมฺปนฺนา เอว หิ ภควตา
ปฺตฺต ภิกฺขูหิ ภิกฺขนุ ิโย อุปสมฺปาเทตพฺพาติ ฯ อถโข อายสฺมา
อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท
#๑ ยุ. รา. มยมฺหา ฯ
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ภควนฺต เอตทโวจ มหาปชาปตี ภนฺเต โคตมี เอวมาห อิมา
ม ภนฺเต อานนฺท ภิกขฺ ุนิโย เอวมาหสุ อยฺยา อนุปสมฺปนฺนา
มยฺจมฺหา อุปสมฺปนฺนา เอว หิ ภควตา ปฺตฺต ภิกขฺ ูหิ
ภิกฺขุนิโย อุปสมฺปาเทตพฺพาติ ฯ ยทคฺเคน อานนฺท มหาปชาปติยา
โคตมิยา อฏ ครุธมฺมา ปฏิคฺคหิตา ตเทวสฺสา ๑ อุปสมฺปนฺนาติ ฯ
[๕๒๑] อถโข มหาปชาปตี โคตมี เยนายสฺมา อานนฺโท
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิตา โข มหาปชาปตี โคตมี
อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ เอกาห ภนฺเต อานนฺท ภควนฺต
วร ยาจามิ สาธุ ภนฺเต ภควา อนุชาเนยฺย ภิกฺขูนฺจ
ภิกฺขุนีนฺจ ยถาวุฑฺฒ อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺมนฺติ ฯ
อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ มหาปชาปตี
ภนฺเต โคตมี เอวมาห เอกาห ภนฺเต อานนฺท ภควนฺต วร
ยาจามิ สาธุ ภนฺเต ภควา อนุชาเนยฺย ภิกฺขูนฺจ ภิกฺขุนีนฺจ
ยถาวุฑฺฒ อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺมนฺติ ฯ
อฏานเมต อานนฺท อนวกาโส ย ตถาคโต อนุชาเนยฺย
มาตุคามสฺส อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม อิเม
หิ นาม อานนฺท อฺติตฺถิยา ทุรกฺขาตธมฺมา มาตุคามสฺส
#๑ ม. ยุ. ตเทว สา ฯ
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อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม น กริสฺสนฺติ
กิมงฺค ปน ตถาคโต อนุชานิสฺสนฺติ มาตุคามสฺส อภิวาทน ปจฺจุฏาน
อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺมนฺติ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน
เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว
มาตุคามสฺส อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม กาตพฺพ
โย กเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๒๒] อถโข มหาปชาปตี โคตมี เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต
ิตา โข มหาปชาปตี โคตมี ภควนฺต เอตทโวจ ยานิ ตานิu
ภนฺเต ภิกฺขนุ ีน สิกฺขาปทานิ ภิกขฺ ูหิ สาธารณานิ กถ มย
ภนฺเต เตสุ สิกฺขาปเทสุ ปฏิปชฺชามาติ ฯ ยานิ ตานิ โคตมิ
ภิกฺขุนีน สิกฺขาปทานิ ภิกฺขูหิ สาธารณานิ ยถา ภิกฺขู สิกขฺ นฺติ
ตถา เตสุ สิกฺขาปเทสุ สิกฺขถาติ ฯ ยานิ ปน ตานิ ภนฺเต
ภิกฺขุนีน สิกฺขาปทานิ ภิกฺขูหิ อสาธารณานิ กถ มย ภนฺเต เตสุ
สิกฺขาปเทสุ ปฏิปชฺชามาติ ฯ ยานิ ตานิ โคตมิ ภิกฺขุนีน สิกฺขาปทานิ
ภิกฺขูหิ อสาธารณานิ ยถาปฺตฺเตสุ สิกฺขาปเทสุ สิกฺขถาติ ฯ
[๕๒๓] อถโข มหาปชาปตี โคตมี เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
เอกมนฺต ิตา โข มหาปชาปตี โคตมี ภควนฺต เอตทโวจ
สาธุ ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตุ ยมห ภควโต
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ธมฺม สุตฺวา เอกา วูปกฏา อปฺปมตฺตา อาตาปนี ปหิตตฺตา
วิหเรยฺยนฺติ ฯ เย โข ตฺว โคตมิ ธมฺเม ชาเนยฺยาสิ อิเม
ธมฺมา สราคาย ๑ สวตฺตนฺติ โน วิราคาย สฺโคาย สวตฺตนฺติ
โน วิสฺโคาย อาจยาย สวตฺตนฺติ โน อปจยาย มหิจฺฉตาย
สวตฺตนฺติ โน อปฺปจฺฉตาย อสนฺตุฏิยา สวตฺตนฺติ โน สนฺตุฏิยา
สงฺคณิกาย สวตฺตนฺติ โน ปวิเวกาย โกสชฺชาย สวตฺตนฺติ
โน วิริยารมฺภาย ทุพฺภรตาย สวตฺตนฺติ โน สุภรตาย เอกเสน
โคตมิ ธาเรยฺยาสิ เนโส ธมฺโม เนโส วินโย เนต
สตฺถุสาสนนฺติ เย จ โข ตฺว โคตมิ ธมฺเม ชาเนยฺยาสิ
อิเม ธมฺมา วิราคาย สวตฺตนฺติ โน สราคาย ๑ วิสฺโคาย
สวตฺตนฺติ โน สฺโคาย อปจยาย สวตฺตนฺติ โน อาจยาย
อปฺปจฺฉตาย สวตฺตนฺติ โน มหิจฉฺ ตาย สนฺตุฏิยา สวตฺตนฺติ
โน อสนฺตุฏิยา ปวิเวกาย สวตฺตนฺติ โน สงฺคณิกาย วิริยารมฺภาย
สวตฺตนฺติ โน โกสชฺชาย สุภรตาย สวตฺตนฺติ โน
ทุพฺภรตาย เอกเสน โคตมิ ธาเรยฺยาสิ เอโส ธมฺโม เอโส
วินโย เอต สตฺถุสาสนนฺติ ฯ
[๕๒๔] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ภิกฺขุนีน ปาติโมกฺข
น อุทฺทิสนฺติ ๒ ฯเปฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
#๑ ยุ. สาราคาย ฯ ๒ ม. ยุ. รา เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนีน ปาติโมกฺข น
#อูทฺทิสิยติ ฯ
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ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขุนีน ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตุนฺติ ฯ
อถโข ภิกฺขนู  เอตทโหสิ เกน นุ โข ภิกฺขุนีน ปาติโมกฺข
อุทฺทิสิตพฺพนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนีน ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตุนฺติ ฯ
[๕๒๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู ภิกฺขุนูปสฺสย อุปสงฺกมิตฺวา
ภิกฺขุนีน ปาติโมกฺข อุทฺทิสนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ชายาโย อิมา อิเมส ชาริโย อิมา อิเมส
อิทานิ อิเม อิมาหิ สทฺธึ อภิรมิสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกขฺ ู เตส
มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ อถโข เต ภิกฺขู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนีน
ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ โย อุทฺทิเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนีหิ ภิกฺขนุ ีน ปาติโมกฺข อุทฺทิสติ ุนฺติ ฯ
ภิกฺขุนิโย น ชานนฺติ เอว ๑ ปาติโมกฺข อุทฺทสิ ิตพฺพนฺติ ฯเปฯ
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนีน อาจิกฺขิตุ เอว ปาติโมกฺข อุทฺทิเสยฺยาถาติ ฯ
[๕๒๖] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ุนิโย อาปตฺตึ น ปฏิกโรนฺติ
ฯเปฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิยา อาปตฺติ น ปฏิกาตพฺพา ยา น ปฏิกเรยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ ภิกฺขุนิโย น ชานนฺติ เอวป อาปตฺติ
#๑ ยุ. เอวป ฯ
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ปฏิกาตพฺพาติ ฯเปฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนีน อาจิกฺขิตุ เอว
อาปตฺตึ ปฏิกเรยฺยาถาติ ฯ อถโข ภิกฺขูน เอตทโหสิ เกน นุ
โข ภิกฺขุนีน อาปตฺติ ปฏิคฺคเหตพฺพาติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนีน
อาปตฺตึ ปฏิคฺคเหตุนฺติ ฯ
[๕๒๗] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ุนิโย รถิยาป วิยูเหป ๑
สิงฺฆาฏเกป ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา ปตฺต ภูมิย นิกขฺ ิปตฺวา เอกส
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกกฺ ุฏิก นิสีทิตวฺ า อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา อาปตฺตึ
ปฏิกโรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ชายาโย
อิมา อิเมส ชาริโย อิมา อิเมส รตฺตึ วิมาเนตฺวา อิทานิ
ขมาเปนฺตีติ ฯเปฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
น ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนีน อาปตฺติ ปฏิคฺคเหตพฺพา โย ปฏิคคฺ เณฺหยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขุนีหิ
ภิกฺขุนีน อาปตฺตึ ปฏิคคฺ เหตุนฺติ ฯ ภิกฺขุนิโย น ชานนฺติ เอวป
อาปตฺติ ปฏิคฺคเหตพฺพาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนีน อาจิกฺขิตุ เอว
อาปตฺตึ ปฏิคฺคเณฺหยฺยาถาติ ฯ
[๕๒๘] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ุหิ ๒ ภิกฺขนุ ีน กมฺม น
#๑ ม. พฺยูเหป ฯ ยุ. วยูเหป ฯ ๒ ม. ยุ. รา. ภิกฺขูหีติ ปาโ นตฺถิ ฯ
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กริยติ ฯเปฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนีน กมฺม กาตุนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขนู 
เอตทโหสิ เกน นุ โข ภิกฺขุนีน กมฺม กาตพฺพนฺติ ฯ เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ
ภิกฺขุนีน กมฺม กาตุนฺติ ฯ
[๕๒๙] เตน โข ปน สมเยน กตกมฺมา ภิกฺขุนิโย รถิยาป
วิยูเหป สิงฺฆาฏเกป ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา ปตฺต ภูมิย นิกฺขิปตฺวา เอกส
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกฺกุฏิก นิสที ิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
ขมาเปนฺติ เอว ปุน น ๑ กาตพฺพนฺติ มฺมานา ฯ มนุสสฺ า
ตเถว อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ชายาโย อิมา อิเมส
ชาริโย อิมา อิเมส รตฺตึ วิมาเนตฺวา อิทานิ ขมาเปนฺตีติ ฯ
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกขฺ เว ภิกฺขูหิu
ภิกฺขุนีน กมฺม กาตพฺพ โย กเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนีหิ ภิกฺขนุ ีน กมฺม กาตุนฺติ ฯ ภิกฺขุนิโย
น ชานนฺติ เอวป กมฺม กาตพฺพนฺติ ฯ เต ภิกขฺ ู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนีน อาจิกฺขิตุ
เอว กมฺม กเรยฺยาถาติ ฯ
[๕๓๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ุนิโย สงฺฆมชฺเฌ ภณฺฑนชาตา
กลหชาตา วิวาทาปนฺนา อฺมฺ มุขสตฺตีหิ วิตุทนฺตา
วิหรนฺติ น สกฺโกนฺติ ต อธิกรณ วูปสเมตุ ฯเปฯ เต ภิกขฺ ู
#๑ ม. ยุ. เอว นูน ฯ
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ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ภิกฺขนุ ีน
อธิกรณ วูปสเมตุนฺติ ฯ
[๕๓๑] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ภิกฺขุนนี  อธิกรณ
วูปสเมนฺติ ฯ ตสฺมึ โข ปน อธิกรเณ วินิจฺฉิยมาเน ทิสฺสนฺติ
ภิกฺขุนิโย กมฺมปฺปตฺตาโยป อาปตฺติคามินิโยป ฯ ภิกขฺ ุนิโย
เอวมาหสุ สาธุ ภนฺเต อยฺยา ว ภิกขฺ ุนีน กมฺม กโรนฺตุ อยฺยา
ว ภิกฺขุนีน อาปตฺตึ ปฏิคฺคณฺหนฺตุ เอว หิ ภควตา ปฺตฺต
ภิกฺขูหิ ภิกฺขนุ ีน อธิกรณ วูปสเมตพฺพนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนีน กมฺม
อาโรเปตฺวา ภิกฺขุนีน นิยฺยาเทตุ ภิกขฺ ุนีหิ ภิกฺขนุ ีน กมฺม กาตุ
ภิกฺขูหิ ภิกฺขนุ ีน อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา ภิกฺขุนีน นิยฺยาเทตุ ภิกฺขุนีหิ
ภิกขฺ ุนีน อาปตฺตึ ปฏิคฺคเหตุนฺติ ฯ
[๕๓๒] เตน โข ปน สมเยน อุปฺปลวณฺณาย ภิกฺขุนิยา
อนฺเตวาสินี ภิกฺขุนี สตฺต วสฺสานิ ภควนฺต อนุพนฺธา ๑ โหติ วินย
ปริยาปุณนฺตี ฯ ตสฺสา มุฏสฺสตินิยา คหิโต คหิโต มุสฺสติ ฯ
อสฺโสสิ โข สา ภิกฺขุนี ภควา กิร สาวตฺถึ คนฺตุกาโมติ ฯ
อถโข ตสฺสา ภิกฺขุนิยา เอตทโหสิ อห โข สตฺต วสฺสานิ
ภควนฺต อนุพนฺธึ ๑ วินย ปริยาปุณนฺตี ตสฺสา เม มุฏสฺสตินิยา
คหิโต คหิโต มุสฺสติ ทุกฺกร โข ปน มาตุคาเมน ยาวชีว
#๑ ยุ. อนุพทฺธา ฯ
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สตฺถาร อนุพนฺธิตุ กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ อถโข
สา ภิกฺขุนี ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ภิกฺขุนิโย ภิกขฺ ูน
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนีน วินย วาเจตุนฺติ ฯ
ปมภาณวาร ฯ
[๕๓๓] อถโข ภควา เวสาลิย ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
สาวตฺถี เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน
เยน สาวตฺถี ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภิกฺขุนโิ ย กทฺทโมทเกน โอสิฺจนฺติ อปฺเปวนาม
อเมฺหสุ สารชฺเชยฺยุนฺติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
ฯเปฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ภิกฺขุนิโย กทฺทโมทเกน โอสิฺจิตพฺพา
โย โอสิฺเจยฺย อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว ตสฺส
ภิกฺขุโน ทณฺฑกมฺม กาตุนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขูน เอตทโหสิ กินฺนุ
โข ทณฺฑกมฺม กาตพฺพนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อวนฺทิโย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ ภิกฺขุนีสงฺเฆน กาตพฺโพติ ฯ
[๕๓๔] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู กาย วิวริตฺวา
ภิกฺขุนีน ทสฺเสนฺติ อูรุ วิวริตฺวา ภิกฺขุนีน ทสฺเสนฺติ องฺคชาต
วิวริตฺวา ภิกฺขุนีน ทสฺเสนฺติ ภิกฺขนุ ิโย โอภาเสนฺติ ภิกฺขนุ ีหิ
สทฺธึ สมฺปโยเชนฺติ อปฺเปวนาม อเมฺหสุ สารชฺเชยฺยุนฺติ ฯเปฯ
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ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขุนา กาโย
วิวริตฺวา ภิกฺขุนีน ทสฺเสตพฺโพ น อูรุ วิวริตฺวา ภิกฺขุนีน
ทสฺเสตพฺพา ๑ น องฺคชาต วิวริตฺวา ภิกฺขุนีน ทสฺเสตพฺพ น
ภิกฺขุนิโย โอภาสิตพฺพา น ภิกขฺ ุนีหิ สทฺธึ สมฺปโยเชตพฺพ โย
สมฺปโยเชยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว ตสฺส
ภิกฺขุโน ทณฺฑกมฺม กาตุนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขูน เอตทโหสิ กินฺนุ
โข ทณฺฑกมฺม กาตพฺพนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อวนฺทิโย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ ภิกฺขุนีสงฺเฆน กาตพฺโพติ ฯ
[๕๓๕] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ภิกฺขู ๒
กทฺทโมทเกน โอสิฺจนฺติ อปฺเปวนาม อเมฺหสุ สารชฺเชยฺยุนฺติ ฯ
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิยา
ภิกฺขู ๒ กทฺทโมทเกน โอสิฺจิตพฺพา ๓ ยา โอสิฺเจยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว ตสฺสา ภิกฺขุนิยา ทณฺฑกมฺม
กาตุนฺติ ฯ อถโข ภิกขฺ ูน เอตทโหสิ กินฺนุ โข ทณฺฑกมฺม
กาตพฺพนฺติ ฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อาวรณ กาตุนฺติ ฯ อาวรเณ กเต น อาทิยนฺติ ฯ เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โอวาท
เปตุนฺติ ฯ
[๕๓๖] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย กาย
วิวริตฺวา ภิกขฺ ูน ทสฺเสนฺติ ถน วิวริตฺวา ภิกฺขูน ทสฺเสนฺติ อูรุ
#๑ ม. ยุ. ทสฺเสตพฺโพ ฯ ๒ ม. ภิกฺขุ ฯ ๓ ม. โอสิฺจิตพฺโพ ฯ
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วิวริตฺวา ภิกขฺ ูน ทสฺเสนฺติ องฺคชาต วิวริตฺวา ภิกฺขูน ทสฺเสนฺติ
ภิกฺขู โอภาเสนฺติ ภิกฺขหู ิ สทฺธึ สมฺปโยเชนฺติ อปฺเปวนาม
อเมฺหสุ สารชฺเชยฺยุนฺติ ฯเปฯ เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกขฺ เว ภิกฺขุนิยา กาโย วิวริตฺวา ภิกฺขูน
ทสฺเสตพฺโพ น ถน วิวริตฺวา ภิกขฺ ูน ทสฺเสตพฺพ น อูรุ
วิวริตฺวา ภิกฺขูน ทสฺเสตพฺพา น องฺคชาต วิวริตฺวา ภิกขฺ ูน
ทสฺเสตพฺพ น ภิกฺขู โอภาสิตพฺพา น ภิกขฺ ูหิ สทฺธึ
สมฺปโยเชตพฺพ ยา สมฺปโยเชยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ
ภิกฺขเว ตสฺสา ภิกฺขุนิยา ทณฺฑกมฺม กาตุนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขูน
เอตทโหสิ กินฺนุ โข ทณฺฑกมฺม กาตพฺพนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อาวรณ กาตุนฺติ ฯ
อาวรเณ กเต น อาทิยนฺติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว โอวาท เปตุนฺติ ฯ
[๕๓๗] อถโข ภิกฺขนู  เอตทโหสิ กปฺปติ นุ โข โอวาทฏปตาย
ภิกฺขุนิยา สทฺธึ อุโปสถ ๑ กาตุ น นุ โข กปฺปตีติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว โอวาทฏปตาย
ภิกฺขุนิยา สทฺธึ อุโปสโถ กาตพฺโพ ยาว น ต อธิกรณ
วูปสมฺมตีติ ๒ ฯ
[๕๓๘] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อุทายิ ๓ โอวาท เปตฺวา
#๑ ยุ. อุโปสโถ ฯ ๒ ม. ยุ. วูปสนฺต โหตีติ ฯ ๓ ม. อุทายี ฯ
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จาริก ปกฺกามิ ฯ ภิกฺขุนิโย อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม อยฺโย อุทายิ โอวาท เปตฺวา จาริก ปกฺกมิสฺสตีติ ฯเปฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว โอวาท เปตฺวา
จาริก ปกฺกมิตพฺพ ๑ โย ปกฺกเมยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๓๙] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ๒ พาลา อพฺยตฺตา โอวาท
เปนฺติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว
พาเลน อพฺยตฺเตน โอวาโท เปตพฺโพ โย เปยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๔๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อวตฺถุสฺมึ อการเณ
โอวาท เปนฺติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
น ภิกฺขเว อวตฺถุสฺมึ อการเณ โอวาโท เปตพฺโพ โย เปยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๔๑] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู โอวาท เปตฺวา วินิจฺฉย
น เทนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว โอวาท
เปตฺวา วินิจฺฉโย น ทาตพฺโพ โย น ทเทยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๔๒] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ุนิโย โอวาท น คจฺฉนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา โอวาโท
#๑ ม. ยุ. จาริกา ปกฺกมิตพฺพา ฯ ๒ ม. ยุ. ภิกฺขูติ ปาโ นตฺถิ ฯ
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น คนฺตพฺโพ ยา น คจฺเฉยฺย ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพติ ฯ
[๕๔๓] เตน โข ปน สมเยน สพฺโพ ภิกฺขุนสี งฺโฆ โอวาท
คจฺฉติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ชายาโย อิมา
อิเมส ชาริโย อิมา อิเมส อิทานิ อิเม อิมาหิ สทฺธึ
อภิรมิสฺสนฺตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว
สพฺเพน ภิกฺขุนีสงฺเฆน โอวาโท คนฺตพฺโพ คจฺเฉยฺย เจ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว จตูหิ ปฺจหิ ภิกขฺ ุนีหิ
โอวาท คนฺตุนฺติ ฯ
[๕๔๔] เตน โข ปน สมเยน จตสฺโส ปฺจ ภิกฺขุนิโย
โอวาท คจฺฉนฺติ ฯ มนุสฺสา ตเถว อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
ชายาโย อิมา อิเมส ชาริโย อิมา อิเมส อิทานิ อิเม
อิมาหิ สทฺธึ อภิรมิสฺสนฺตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว จตูหิ ปฺจหิ ภิกฺขุนีหิ โอวาโท คนฺตพฺโพ คจฺเฉยฺยุ
เจ ๑ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว ทฺวีหิ ตีหิ ภิกฺขุนหี ิ ๒
โอวาท คนฺตุ ฯ เอก ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
เอวมสฺส วจนีโย ภิกฺขุนีสงฺโฆ อยฺย ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปาเท วนฺทติ
โอวาทุปสงฺกมนฺจ ยาจติ ลภตุ กิร อยฺย ภิกฺขุนีสงฺโฆ
โอวาทุปสงฺกมนนฺติ ฯ เตน ภิกฺขุนา ปาติโมกฺขุทฺเทสโก อุปสงฺกมิตฺวา
เอวมสฺส วจนีโย ภิกฺขุนีสงฺโฆ ภนฺเต ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปาเท วนฺทติ
#๑ ยุ. คจฺเฉยฺยฺุเจว ฯ ๒ ม. เทฺว ติสฺโส ภิกฺขุนิโย ฯ ยุ. เทฺว ติสฺโส
#ภิกฺขุนีหิ ฯ
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โอวาทุปสงฺกมนฺจ ยาจติ ลภตุ กิร ภนฺเต ภิกฺขุนีสงฺโฆ
โอวาทุปสงฺกมนนฺติ ฯ ปาติโมกฺขุทฺเทสเกน วตฺตพฺโพ อตฺถิ
โกจิ ภิกฺขุ ภิกฺขุโนวาทโก สมฺมโตติ ฯ สเจ โหติ โกจิ
ภิกฺขุ ภิกฺขโุ นวาทโก สมฺมโต ปาติโมกฺขุทฺเทสเกน วตฺตพฺโพ
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ภิกขฺ ุโนวาทโก สมฺมโต ต ภิกฺขุนีสงฺโฆ
อุปสงฺกมตูติ ฯ สเจ น โหติ โกจิ ภิกฺขุ ภิกขฺ ุโนวาทโก
สมฺมโต ปาติโมกฺขุทฺเทสเกน วตฺตพฺโพ โก อายสฺมา อุสฺสหติ
ภิกฺขุนิโย โอวทิตุนฺติ ฯ สเจ โกจิ อุสฺสหติ ภิกฺขุนิโย โอวทิตุ
โส จ โหติ อฏหงฺเคหิ สมนฺนาคโต สมฺมนฺนิตฺวา วตฺตพฺโพ
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ภิกขฺ ุโนวาทโก สมฺมโต ต ภิกฺขุนีสงฺโฆ
อุปสงฺกมตูติ ฯ สเจ น โกจิ อุสสฺ หติ ภิกฺขนุ ิโย โอวทิตุ
ปาติโมกฺขุทฺเทสเกน วตฺตพฺโพ นตฺถิ โกจิ ภิกขฺ ุ ภิกฺขุโนวาทโก
สมฺมโต ปาสาทิเกน ภิกฺขุนีสงฺโฆ สมฺปาเทตูติ ฯ
[๕๔๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู โอวาท น คณฺหนฺติ ฯเปฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว โอวาโท น
คเหตพฺโพ โย น คเณฺหยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๔๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ พาโล
โหติ ฯ ต ภิกฺขุนิโย อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจุ โอวาท อยฺย
คณฺหาหีติ ฯ อหมฺหิ ภคินี พาโล กถาห โอวาท คณฺหามีติ ฯ
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คณฺหาหยฺย โอวาท เอว หิ ภควตา ปฺตฺต ภิกฺขูหิ
ภิกฺขุนีน โอวาโท คเหตพฺโพติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว เปตฺวา พาล อวเสเสหิ โอวาท คเหตุนฺติ ฯ
[๕๔๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน
โหติ ฯ ต ภิกฺขุนิโย อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจุ โอวาท อยฺย
คณฺหาหีติ ฯ อหมฺหิ ภคินี คิลาโน กถาห โอวาท คณฺหามีติ ฯ
คณฺหาหยฺย โอวาท เอว หิ ภควตา ปฺตฺต เปตฺวา
พาล อวเสเสหิ โอวาโท คเหตพฺโพติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เปตฺวา พาล เปตฺวา คิลาน
อวเสเสหิ โอวาท คเหตุนฺติ ฯ
[๕๔๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คมิโก
โหติ ฯ ต ภิกฺขุนิโย อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจุ โอวาท อยฺย
คณฺหาหีติ ฯ อหมฺหิ ภคินี คมิโก กถาห โอวาท คณฺหามีติ ฯ
คณฺหาหยฺย โอวาท เอว หิ ภควตา ปฺตฺต เปตฺวา
พาล เปตฺวา คิลาน อวเสเสหิ โอวาโท คเหตพฺโพติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เปตฺวา พาล
เปตฺวา คิลาน เปตฺวา คมิก อวเสเสหิ โอวาท คเหตุนฺติ ฯ
[๕๔๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ อรฺเ
วิหรติ ฯ ต ภิกฺขุนิโย อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจุ โอวาท
อยฺย คณฺหาหีติ ฯ อห หิ ภคินี อรฺเ วิหรามิ กถาห
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โอวาท คณฺหามีติ ฯ คณฺหาหยฺย โอวาท เอว หิ ภควตา
ปฺตฺต เปตฺวา พาล เปตฺวา คิลาน เปตฺวา คมิก
อวเสเสหิ โอวาโท คเหตพฺโพติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อารฺเกน ภิกฺขุนา โอวาท คเหตุ สงฺเกตฺจ
กาตุ อตฺร ปฏิหริสฺสามีติ ฯ
[๕๕๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู โอวาท คเหตฺวา น
อาโรเจนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว
โอวาโท น อาโรเจตพฺโพ โย น อาโรเจยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๕๑] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู โอวาท คเหตฺวา น
ปจฺจาหรนฺติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว
โอวาโท น ปจฺจาหริตพฺโพ โย น ปจฺจาหเรยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๕๒] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ุนิโย สงฺเกต น คจฺฉนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา สงฺเกต น
คนฺตพฺพ ยา น คจฺเฉยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๕๓] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ุนิโย ทีฆานิ กายพนฺธนานิ
ธาเรนฺติ เตเหว ผาสุเก ๑ นเมนฺติ ๒ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหิกามโภคินิโยติ ๓ ฯ ภควโต
#๑ ยุ. ปาสฺเก ฯ ๒ ม. ผาสุกา นาเมนฺติ ฯ ๓ ม. คิหินี กามโภคินิโยติ ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๒) - หนาที่ 344

เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา ทีฆ กายพนฺธน
ธาเรตพฺพ ยา ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ
ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา เอกปริยายกต ๑ กายพนฺธน น จ เตน ผาสุกา
นเมตพฺพา ๒ ยา นเมยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๕๔] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย วิลิเวน ปฏเฏน
ผาสุเก ๓ นเมนฺติ ๔ จมฺมปฏเฏน ผาสุเก นเมนฺติ ทุสฺสปฏเฏน ผาสุเกy
นเมนฺติ ทุสสฺ เวณิยา ผาสุเก นเมนฺติ ทุสฺสวฏฏิยา ผาสุเก นเมนฺติ
โจฬปฏเฏน ผาสุเก นเมนฺติ โจฬเวณิยา ผาสุเก นเมนฺติ
โจฬวฏฏิยา ผาสุเก นเมนฺติ สุตฺตเวณิยา ผาสุเก นเมนฺติ สุตฺตวฏฏิยา
ผาสุเก นเมนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ
เสยฺยถาป คิหิกามโภคินิโยติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา วิลิเวน ปฏเฏน ผาสุกา นเมตพฺพา น
จมฺมปฏเฏน ผาสุกา นเมตพฺพา น ทุสฺสปฏเฏน ผาสุกา นเมตพฺพา
น ทุสฺสเวณิยา ผาสุกา นเมตพฺพา น ทุสฺสวฏฏิยา ผาสุกา
นเมตพฺพา น โจฬปฏเฏน ผาสุกา นเมตพฺพา น โจฬเวณิยา
ผาสุกา นเมตพฺพา น โจฬวฏฏิยา ผาสุกา นเมตพฺพา น
สุตฺตเวณิยา ผาสุกา นเมตพฺพา น สุตฺตวฏฏยิ า ผาสุกา นเมตพฺพา
ยา นเมยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๕๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย อฏิลฺเลน ชฆน
#๑ ม. ยุ. เอกปริยากต ฯ ๒ ม. นาเมตพฺพา ฯ ๓ ม. ผาสุกา ฯ ๔ ม. นาเมนฺติ ฯ
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ฆสาเปนฺติ โคหนุเกน ชฆน โกฏฏาเปนฺติ หตฺถ โกฏฏาเปนฺติ
หตฺถโกจฺฉ โกฏฏาเปนฺติ ปาท โกฏฏาเปนฺติ ปาทโกจฺฉ(
โกฏฏาเปนฺติ อูรุ โกฏฏาเปนฺติ มุข โกฏฏาเปนฺติ ทนฺตมส โกฏฏาเปนฺติ ฯ
มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป
คิหิกามโภคินิโยติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกขฺ เว
ภิกฺขุนิยา อฏิลฺเลน ชฆน ฆสาเปตพฺพ น โคหนุเกน ชฆน
โกฏฏาเปตพฺพ น หตฺโถ โกฏฏาเปตพฺโพ น หตฺถโกจฺโฉ
โกฏฏาเปตพฺโพ น ปาโท โกฏฏาเปตพฺโพ น ปาทโกจฺโฉ
โกฏฏาเปตพฺโพ น อูรุ โกฏฏาเปตพฺโพ น มุข โกฏฏาเปตพฺพ
น ทนฺตมส โกฏฏาเปตพฺพ ยา โกฏฏาเปยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๕๖] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย มุข
อาลิมฺปนฺติ มุข อุมฺมทฺเทนฺติ มุข จุณฺเณนฺติ มโนสิลิกาย มุข
ลฺเจนฺติ องฺคราค กโรนฺติ มุขราค กโรนฺติ องฺคราคมุขราค
กโรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป
คิหิกามโภคินิโยติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกขฺ เว
ภิกฺขุนิยา มุข อาลิมฺปตพฺพ น มุข อุมฺมทฺเทตพฺพ น มุข
จุณฺเณตพฺพ น มโนสิลิกาย มุข ลฺเจตพฺพ น องฺคราโค
กาตพฺโพ น มุขราโค กาตพฺโพ น องฺคราคมุขราโค กาตพฺโพ
ยา กเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
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[๕๕๗] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย อวงฺค
กโรนฺติ วิเสสก กโรนฺติ โอโลกนเกน โอโลเกนฺติ สาโลเก
ติฏนฺติ สนจฺจ ๑ การาเปนฺติ เวสึ วุฏาเปนฺติ ปานาคาร เปนฺติ
สูน เปนฺติ อาปณ ปสาเรนฺติ วฑฺฒึ ปโยเชนฺติ วณิชชฺ 
ปโยเชนฺติ ทาส อุปฏาเปนฺติ ทาสึ อุปฏาเปนฺติ กมฺมกร
อุปฏาเปนฺติ กมฺมกรึ อุปฏาเปนฺติ ติรจฺฉานคต อุปฏาเปนฺติ
หริตกปตฺติก ๒ ปกิณนฺติ นมตก ธาเรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหิกามโภคินิโยติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา อวงฺค กาตพฺพ
น วิเสสก กาตพฺพ น โอโลกนเกน โอโลเกตพฺพ น สาโลเก
าตพฺพ ๓ น สนจฺจ ๑ การาเปตพฺพ น เวสี วุฏาเปตพฺพา น
ปานาคาร เปตพฺพ น สูน เปตพฺพ ๔ น อาปโณ ปสาเรตพฺโพ
น วฑฺฒิ ปโยเชตพฺพา น วณิชชฺ า ปโยเชตพฺพา น ทาโส
อุปฏาเปตพฺโพ น ทาสี อุปฏาเปตพฺพา น กมฺมกโร
อุปฏาเปตพฺโพ น กมฺมกรี อุปฏาเปตพฺพา น ติรจฺฉานคโต
อุปฏาเปตพฺโพ น หริตกปตฺติก ๒ ปกิณติ พฺพ น นมตก
ธาเรตพฺพ ยา ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๕๘] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย สพฺพนีลกานิ
#๑ ม. นจฺจ ฯ ๒ ม. หรีตกปตฺติก ฯ ยุ. หรีตกปณฺณิก ฯ ๓ ม. ยุ. ติฏาตพฺพ ฯ
#๔ ม. ยุ. สูนา เปตพฺพา ฯ
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จีวรานิ ธาเรนฺติ สพฺพปตกานิ จีวรานิ ธาเรนฺติ สพฺพโลหิตกานิ
จีวรานิ ธาเรนฺติ สพฺพมฺเชฏกานิ ๑ จีวรานิ ธาเรนฺติ สพฺพกณฺหานิ
จีวรานิ ธาเรนฺติ สพฺพมหารงฺครตฺตานิ จีวรานิ ธาเรนฺติ สพฺพมหานามรตฺตานิ
จีวรานิ ธาเรนฺติ อจฺฉินฺนทสานิ จีวรานิ ธาเรนฺติ
ทีฆทสานิ จีวรานิ ธาเรนฺติ ปุปฺผทสานิ จีวรานิ ธาเรนฺติ ผลทสานิ ๒
จีวรานิ ธาเรนฺติ กฺจุก ธาเรนฺติ ติรฏี  ๓ ธาเรนฺติ ฯ มนุสฺสา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหิกามโภคินิโยติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา สพฺพนีลกานิ
จีวรานิ ธาเรตพฺพานิ น สพฺพปตกานิ จีวรานิ ธาเรตพฺพานิ
น สพฺพโลหิตกานิ จีวรานิ ธาเรตพฺพานิ น สพฺพมฺเชฏกานิ
จีวรานิ ธาเรตพฺพานิ น สพฺพกณฺหานิ จีวรานิ ธาเรตพฺพานิ น
สพฺพมหารงฺครตฺตานิ จีวรานิ ธาเรตพฺพานิ น สพฺพมหานามรตฺตานิ
จีวรานิ ธาเรตพฺพานิ น อจฺฉินฺนทสานิ จีวรานิ ธาเรตพฺพานิ
น ทีฆทสานิ จีวรานิ ธาเรตพฺพานิ น ปุปฺผทสานิ จีวรานิ
ธาเรตพฺพานิ น ผลทสานิ จีวรานิ ธาเรตพฺพานิ น กฺจุก ธาเรตพฺพ
น ติรีฏ ธาเรตพฺพ ยา ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๕๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา ภิกฺขุนี กาล
กโรนฺตี เอวมาห มมจฺจเยน มยฺห ปริกฺขาโร สงฺฆสฺส โหตูติ ฯ
ตตฺถ ภิกฺขู จ ภิกฺขุนิโย จ วิวทนฺติ อมฺหาก โหติ อมฺหาก
โหตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ ภิกฺขุนี เจ
#๑ ม. สพฺพมฺชิิกานิ ฯ ๒ ยุ. ผณทสานิ ฯ ๓ ม. อุ. ติรีฏก ฯ
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ภิกฺขเว กาล กโรนฺตี เอว วเทยฺย มมจฺจเยน มยฺห ปริกฺขาโร
สงฺฆสฺส โหตูติ อนิสฺสโร ตตฺถ ภิกฺขสุ งฺโฆ ภิกฺขุนีสงฺฆสฺเสเวต ๑ ฯ
สิกฺขมานา เจ ภิกฺขเว ฯเปฯ สามเณรี เจ ภิกขฺ เว กาล
กโรนฺตี เอว วเทยฺย มมจฺจเยน มยฺห ปริกฺขาโร สงฺฆสฺส
โหตูติ อนิสฺสโร ตตฺถ ภิกฺขุสงฺโฆ ภิกฺขุนีสงฺฆสฺเสเวต ฯ
ภิกฺขุ เจ ภิกฺขเว กาล กโรนฺโต เอว วเทยฺย มมจฺจเยน
มยฺห ปริกขฺ าโร สงฺฆสฺส โหตูติ อนิสฺสโร ตตฺถ ภิกฺขุนสี งฺโฆ
ภิกฺขุสงฺฆสฺเสเวต ฯ สามเณโร เจ ภิกฺขเว ฯเปฯ อุปาสโก
เจ ภิกฺขเว ฯเปฯ อุปาสิกา เจ ภิกฺขเว ฯเปฯ อฺโ
เจ ภิกฺขเว โกจิ กาล กโรนฺโต เอว วเทยฺย มมจฺจเยน
มยฺห ปริกขฺ าโร สงฺฆสฺส โหตูติ อนิสฺสโร ตตฺถ ภิกฺขุนสี งฺโฆ
ภิกฺขุสงฺฆสฺเสเวตนฺติ ฯ
[๕๖๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี ๒ ปุราณมลฺลี
ภิกฺขุนีสุ ปพฺพชิตา โหติ ฯ สา รถิกาย ทุพฺพลก ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา
อสกูเฏน ปหาร ทตฺวา ปวฏเฏสิ ฯ ภิกฺขู อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนี ภิกขฺ ุสฺส ปหาร ทสฺสตีติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา ภิกฺขุสฺส ปหาโร
ทาตพฺโพ ยา ทเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกขฺ เว
#๑ ยุ. ภิกฺขุนสี งฺฆสฺเสว ต ฯ ๒ ม. ยุ. รา. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ภิกฺขุนิยา ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา ทูรโต ว โอกฺกมิตฺวา มคฺค ทาตุนฺติ ฯ
[๕๖๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี ปวุตฺถปติกา
ชาเรน คพฺภินี โหติ ฯ สา คพฺภ ปาเตตฺวา กุลุปกึ ๑ ภิกขฺ ุนึ
เอตทโวจ หนฺทยฺเย อิม คพฺภ ปตฺเตน นีหราติ ฯ อถโข สา
ภิกฺขุนี ต คพฺภ ปตฺเต ปกฺขิปตฺวา สงฺฆาฏิยา ปฏิจฺฉาเทตฺวา
อคมาสิ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตเรน ปณฺฑจาริเกน
ภิกฺขุนา สมาทาน กต โหติ ย ยฺวาห ๒ ปม ภิกฺข ลภิสฺสามิ
น ต ๓ อทตฺวา ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขนุ ิยา วา ปริภฺุชิสฺสามีติ ฯ
อถโข โส ภิกฺขุ ต ภิกขฺ ุนึ ปสฺสิตวฺ า เอตทโวจ หนฺท ภคินิ
ภิกฺข ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ อล อยฺยาติ ฯ ทุติยมฺป โข โส ภิกฺขุ
ต ภิกฺขุนึ เอตทโวจ หนฺท ภคินิ ภิกฺข ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ อล
อยฺยาติ ฯ ตติยมฺป โข โส ภิกฺขุ ต ภิกฺขุนึ เอตทโวจ หนฺท
ภคินิ ภิกฺข ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ อล อยฺยาติ ฯ มยา โข ภคินิ
สมาทาน กต ย ยฺวาห ปม ภิกฺข ลภิสฺสามิ น ต อทตฺวา
ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขุนิยา วา ปริภฺุชิสฺสามีติ หนฺท ภคินิ ภิกฺข
ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี เตน ภิกฺขุนา นิปฺปฬิยมานา
นีหริตฺวา ปตฺต ทสฺเสสิ ปสฺส อยฺย ปตฺเต คพฺภ มา ๔ กสฺสจิ
อาโรเจสีติ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ อุชฌ
ฺ ายติ ขียติ วิปาเจติ กถ
#๑ ม. ยุ. กุลปู ก ฯ ๒ ม. ยุ. รา. ยาห ฯ ๓ ม. ยุ. ตสทฺโท นตฺถิ ๔ ม. มา จ ฯ
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หิ นาม ภิกฺขุนี ปตฺเตน คพฺภ นีหริสฺสตีติ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ
ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุนี ปตฺเตน
คพฺภ นีหริสสฺ ตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกขฺ เว
ภิกฺขุนิยา ปตฺเตน คพฺโภ นีหริตพฺโพ ยา นีหเรยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิยา ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา นีหริตฺวา
ปตฺต ทสฺเสตุนฺติ ฯ
[๕๖๒] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ภิกขฺ ุ
ปสฺสิตฺวา ปริวตฺเตตฺวา ปตฺตมูล ทสฺเสนฺติ ฯ เต ภิกฺขู อุชฌ
ฺ ายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ภิกขฺ ุ
ปสฺสิตฺวา ปริวตฺเตตฺวา ปตฺตมูล ทสฺเสสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา ภิกฺขุ
ปสฺสิตฺวา ปริวตฺเตตฺวา ปตฺตมูล ทสฺเสตพฺพ ยา ทสฺเสยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิยา ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา
อุกฺกุชฺชิตฺวา ปตฺต ทสฺเสตุ ยฺจ ปตฺเต อามิส โหติ เตน
จ ภิกฺขุ นิมนฺเตตพฺโพติ ฯ
[๕๖๓] เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิยา ๑ รถิกาย ปุริสพฺยฺชน
ฉฑฺฑิต โหติ ฯ ต ภิกฺขุนิโย สกฺกจฺจ อุปนิชฌ
ฺ ายึสุ ฯ มนุสฺสา
อุกฺกุฏิมกสุ ฯ ตา ภิกขฺ ุนิโย มงฺกู อเหสุ ฯ อถโข ตา ภิกฺขุนิโย
อุปสฺสย คนฺตฺวา ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ยา ตา ภิกฺขุนิโย
#๑ ม. ยุ. สาวตฺถิย ฯ
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อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ภิกฺขุนิโย ปุริสพฺยฺชน อุปนิชฺฌายิสฺสนฺตีติ ฯ อถโข ตา
ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา ปุริสพฺยฺชน อุปนิชฺฌายิตพฺพ
ยา อุปนิชฺฌาเยยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๖๔] เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา ภิกฺขูน อามิส เทนฺติ ฯ
ภิกฺขู ภิกฺขุนนี  เทนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภทฺทนฺตา อตฺตโน ปริโภคตฺถาย ทินฺน อฺเส
ทสฺสนฺติ น มยมฺป ชานาม ๑ ทาน ทาตุนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว อตฺตโน ปริโภคตฺถาย ทินฺน อฺเส
ทาตพฺพ โย ทเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๖๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ นู  อามิส อุสฺสนฺน โหติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สงฺฆสฺส ทาตุนฺติ ฯ
พาฬฺหตร อุสฺสนฺน โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ปุคฺคลิกป ทาตุนฺติ ฯ
[๕๖๖] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ูน สนฺนิธิกต อามิส อุสฺสนฺน
โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขูน
สนฺนิธึ ภิกฺขุนีหิ ภิกฺขูหิ ๒ ปฏิคฺคหาเปตฺวา ปริภฺุชิตุนฺติ ฯ
[๕๖๗] เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา ภิกฺขุนีน อามิส เทนฺติ ฯ
#๑ ม. มยมฺป น ชานาม ฯ ยุ. มยมฺห น ชานาม ฯ ๒ ม. ภิกฺขูหีติ ปาโ นตฺถิ ฯ
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ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูน เทนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย อตฺตโน ปริโภคตฺถาย ทินฺน อฺเส
ทสฺสนฺติ น มยมฺป ชานาม ทาน ทาตุนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา อตฺตโน ปริโภคตฺถาย ทินฺน
อฺเส ทาตพฺพ ยา ทเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๖๘] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ุนีน อามิส อุสฺสนฺน โหติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สงฺฆสฺส ทาตุนฺติ ฯ
พาฬฺหตร อุสฺสนฺน โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ปุคฺคลิกป ทาตุนฺติ ฯ
[๕๖๙] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ุนีน สนฺนิธิกต อามิส อุสฺสนฺน
โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขุนีน
สนฺนิธึ ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนีหิ ปฏิคฺคหาเปตฺวา ปริภฺุชิตุนฺติ ฯ
[๕๗๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ูน เสนาสน อุสฺสนฺน โหติ ฯ
ภิกฺขุนีน เสนาสน ๑ น โหติ ฯ ภิกขฺ ุนิโย ภิกฺขนู  สนฺติเก ทูต
ปาเหสุ สาธุ ภนฺเต อยฺยา อมฺหาก เสนาสน เทนฺตุ
ตาวกาลิกนฺติ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ภิกฺขุนีน เสนาสน ทาตุ ตาวกาลิกนฺติ ฯ
[๕๗๑] เตน โข ปน สมเยน อุตนุ ิโย ภิกฺขุนิโย โอนทฺธมฺจ
โอนทฺธป อภินิสีทนฺติป อภินิปชฺชนฺติป ฯ เสนาสน โลหิเตน
#๑ ม. ยุ. รา. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
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มกฺขิยติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา
โอนทฺธมฺจ โอนทฺธป อภินิสีทิตพฺพ อภินิปชฺชิตพฺพ ยา อภินิสีเทยฺย
วา อภินิปชฺเชยฺย วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ
ภิกฺขเว อาวสถจีวรนฺติ ฯ อาวสถจีวร โลหิเตน มกฺขิยติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อาณิโจฬกนฺติ ฯ โจฬก
นิปตติ ๑ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
สุตฺตเกน พนฺธิตฺวา อูรยุ า พนฺธิตุนฺติ ฯ สุตฺตก ฉิชฺชติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สเวลฺลิย กฏิสุตฺตกนฺติ ฯ
[๕๗๒] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย สพฺพกาล
กฏิสุตฺตก ธาเรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหิกามโภคินิโยติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา สพฺพกาล กฏิสุตฺตก ธาเรตพฺพ ยา ธาเรยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว อุตุนิยา กฏิสุตฺตกนฺติ ฯ
ทุติยภาณวาร ฯ
[๕๗๓] เตน โข ปน สมเยน อุปสมฺปนฺนาโย ทิสฺสนฺติ อนิมิตฺตาป
นิมิตฺตมตฺตาป อโลหิตาป ธุวโลหิตาป ธุวโจฬาป ปคฺฆรนฺตีป
สิขริณีป อิตฺถีปณฺฑกาป ๒ เวปุริสิกาป สมฺภินฺนาป อุภโตพฺยฺชนกาป ๓
ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
อุปสมฺปาเทนฺติยา จตุวีสติ อนฺตรายิเก ธมฺเม ปุจฺฉิตุ ฯ เอวฺจ
#๑ ยุ. นิปฺผฏติ ฯ ๒ ม. ยุ. อิตฺถิปณฺฑิกาป ฯ ๓ ม. ยุ. อุภโตพฺยฺชนาป ฯ
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ปน ภิกฺขเว ปุจฺฉิตพฺพา นสิ อนิมิตฺตา นสิ นิมิตฺตมตฺตา
นสิ อโลหิตา นสิ ธุวโลหิตา นสิ ธุวโจฬา นสิ ปคฺฆรนฺตี
นสิ สิขริณี นสิ อิตฺถปี ณฺฑกา นสิ เวปุริสิกา นสิ สมฺภนิ ฺนา
นสิ อุภโตพฺยฺชนกา สนฺติ เต เอวรูปา อาพาธา กุฏ คณฺโฑ
กิลาโส โสโส อปมาโร มนุสสฺ าสิ อิตฺถสี ิ ภุชิสฺสาสิ
อนณาสิ นสิ ราชภฏี อนฺุาตาสิ มาตาปตูหิ สามิเกน
ปริปุณฺณวีสติวสฺสาสิ ปริปุณฺณนฺเต ปตฺตจีวร กินฺนามาสิ
กานามา เต ปวตฺตินีติ ฯ
[๕๗๔] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ภิกฺขนุ ีน อนฺตรายิเก
ธมฺเม ปุจฺฉนฺติ ฯ อุปสมฺปทาเปกฺขาโย วิตฺถายนฺติ มงฺกู โหนฺติ
น สกฺโกนฺติ วิสฺสชฺเชตุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว เอกโตอุปสมฺปนฺนาย ภิกฺขุนีสงฺเฆ วิสุทฺธาย
ภิกฺขุสงฺเฆ อุปสมฺปาเทตุนฺติ ๑ ฯ
[๕๗๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย อนนุสิฏาโย
อุปสมฺปทาเปกฺขาโย อนฺตรายิเก ธมฺเม ปุจฺฉนฺติ ฯ อุปสมฺปทาเปกฺขาโย
วิตฺถายนฺติ มงฺกู โหนฺติ น สกฺโกนฺติ วิสฺสชฺเชตุ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปม
อนุสาสิตฺวา ปจฺฉา อนฺตรายิเก ธมฺเม ปุจฺฉิตุนฺติ ฯ ตตฺเถว สงฺฆมชฺเฌ
อนุสาสนฺติ ฯ อุปสมฺปทาเปกฺขาโย ตเถว วิตถฺ ายนฺติ มงฺกู
#๑ ยุ. อุปสมฺปทนฺติ ฯ
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โหนฺติ น สกฺโกนฺติ วิสฺสชฺเชตุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว เอกมนฺต อนุสาสิตฺวา สงฺฆมชฺเฌ อนฺตรายิเก
ธมฺเม ปุจฺฉิตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อนุสาสิตพฺพา ฯ ปม
อุปชฺฌ คาหาเปตพฺพา อุปชฺฌ คาหาเปตฺวา ปตฺตจีวร อาจิกฺขิตพฺพ
อยนฺเต ปตฺโต อย สงฺฆาฏิ อย อุตฺตราสงฺโค อย อนฺตรวาสโก
อิท สงฺกจฺฉิก อย อุทกสาฏิกา คจฺฉ อมุมฺหิ โอกาเส ติฏาหีติ ฯ
พาลา อพฺยตฺตา อนุสาสนฺติ ฯ ทุรนุสิฏา ๑ อุปสมฺปทาเปกฺขาโย
วิตฺถายนฺติ มงฺกู โหนฺติ น สกฺโกนฺติ วิสฺสชฺเชตุ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว พาลาย อพฺยตฺตาย อนุสาสิตพฺพา
ยา อนุสาเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว พฺยตฺตาย
ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย อนุสาสิตุนฺติ ฯ อสมฺมตา อนุสาสนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว อสมฺมตาย อนุสาสิตพฺพา
ยา อนุสาเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว
สมฺมตาย อนุสาสิตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺพา ฯ
อตฺตนา ว อตฺตาน สมฺมนฺนิตพฺพ ปราย วา ปรา สมฺมนฺนิตพฺพา ฯ
[๕๗๖] กถฺจ อตฺตนา ว ๒ อตฺตาน สมฺมนฺนิตพฺพ ฯ พฺยตฺตาย
ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม อยฺเย
สงฺโฆ อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย อุปสมฺปทาเปกฺขา ฯ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อห อิตฺถนฺนาม อนุสาเสยฺยนฺติ ฯ เอว
#๑ ยุ. อนุสฏิ  า ฯ ๒ ยุ. วา ฯ
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อตฺตนา ว ๑ อตฺตาน สมฺมนฺนิตพฺพ ฯ
[๕๗๗] กถฺจ ปราย ปรา ๒ สมฺมนฺนิตพฺพา ฯ พฺยตฺตาย
ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม อยฺเย
สงฺโฆ อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย อุปสมฺปทาเปกฺขา ฯ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนาม อนุสาเสยฺยาติ ฯ
เอว ปราย ปรา สมฺมนฺนิตพฺพา ฯ
[๕๗๘] ตาย สมฺมตาย ภิกฺขุนิยา อุปสมฺปทาเปกฺขา ๓ อุปสงฺกมิตฺวา
เอวมสฺส วจนียา สุณสิ อิตฺถนฺนาเม อยนฺเต สจฺจกาโล
ภูตกาโล ย ชาต ต สงฺฆมชฺเฌ ปุจฺฉนฺเต สนฺต อตฺถีติ
วตฺตพฺพ อสนฺต นตฺถตี ิ วตฺตพฺพ มา โข วิตถฺ าสิ มา โข
มงฺกุ อโหสิ เอวนฺต ปุจฺฉิสฺสนฺติ นสิ อนิมิตฺตา นสิ นิมิตฺตมตฺตา
นสิ อโลหิตา นสิ ธุวโลหิตา นสิ ธุวโจฬา นสิ
ปคฺฆรนฺตี นสิ สิขริณี นสิ อิตฺถปี ณฺฑกา นสิ เวปุริสิกา
นสิ สมฺภินฺนา นสิ อุภโตพฺยฺชนกา สนฺติ เต เอวรูปา อาพาธา
กุฏ คณฺโฑ กิลาโส โสโส อปมาโร มนุสสฺ าสิ อิตฺถีสิ
ภุชิสฺสาสิ อนณาสิ นสิ ราชภฏี อนฺุาตาสิ มาตาปตูหิ
สามิเกน ปริปุณฺณวีสติวสฺสาสิ ปริปุณฺณนฺเต ปตฺตจีวร
กินฺนามาสิ กานามา เต ปวตฺตินีติ ฯ เอกโต อาคจฺฉนฺติ ฯเปฯ
น เอกโต อาคนฺตพฺพ ฯ อนุสาสิกาย ปมตร อาคนฺตฺวา สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อิตถฺ นฺนามา
#๑ ยุ. วา ฯ ๒ ยุ. ปราย วา ปรา ฯ ๓ ม. อุปสมฺปทาเปกฺข ฯ
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อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย อุปสมฺปทาเปกฺขา อนุสิฏ า สา มยา ฯ ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อิตฺถนฺนามา อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ อาคจฺฉาหีติ
วตฺตพฺพา ฯ เอกส อุตฺตราสงฺค การาเปตฺวา ภิกฺขุนีน ปาเท
วนฺทาเปตฺวา อุกฺกฏุ ิก นิสีทาเปตฺวา อฺชลึ ปคฺคณฺหาเปตฺวา อุปสมฺปท
ยาจาเปตพฺพา สงฺฆ อยฺเย อุปสมฺปท ยาจามิ อุลลฺ ุมฺปตุ ม
อยฺเย สงฺโฆ อนุกมฺป อุปาทาย ทุติยมฺป อยฺเย สงฺฆ อุปสมฺปท
ยาจามิ อุลลฺ ุมฺปตุ ม อยฺเย สงฺโฆ อนุกมฺป อุปาทาย
ตติยมฺป อยฺเย สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจามิ อุลฺลุมปฺ ตุ ม อยฺเย
สงฺโฆ อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ พฺยตฺตาย ภิกขฺ ุนิยา ปฏิพลาย
สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา
อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย อุปสมฺปทาเปกฺขา ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
อห อิตฺถนฺนาม อนฺตรายิเก ธมฺเม ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ สุณสิ อิตฺถนฺนาเม
อยนฺเต สจฺจกาโล ภูตกาโล ย ชาต ต ปุจฺฉามิ สนฺต
อตฺถีติ วตฺตพฺพ อสนฺต นตฺถีติ วตฺตพฺพ นสิ อนิมิตฺตา
นสิ นิมิตฺตมตฺตา ฯเปฯ กินฺนามาสิ กานามา เต ปวตฺตินีติ ฯ
พฺยตฺตาย ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม
อยฺเย สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย อุปสมฺปทาเปกฺขา
ปริสุทฺธา อนฺตรายิเกหิ ธมฺเมหิ ฯ ปริปุณฺณสฺสา ปตฺตจีวร ฯ
อิตฺถนฺนามา สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจติ อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย
ปวตฺตินิยา ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม
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อุปสมฺปาเทยฺย อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย ปวตฺตินิยา ฯ เอสา ตฺติ ฯ
สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย
อุปสมฺปทาเปกฺขา ปริสทุ ฺธา อนฺตรายิเกหิ ธมฺเมหิ ฯ ปริปณ
ุ ฺณสฺสา
ปตฺตจีวร ฯ อิตฺถนฺนามา สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจติ อิตฺถนฺนามาย
อยฺยาย ปวตฺตินิยา ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม อุปสมฺปาเทติ อิตฺถนฺนามาย
อยฺยาย ปวตฺตินิยา ฯ ยสฺสา อยฺยาย ขมติ อิตฺถนฺนามาย
อุปสมฺปทา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย ปวตฺตินิยา สา ตุณฺหสฺส ยสฺสา
นกฺขมติ สา ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย
อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย อุปสมฺปทาเปกฺขา ปริสทุ ฺธา
อนฺตรายิเกหิ ธมฺเมหิ ฯ ปริปุณฺณสฺสา ปตฺตจีวร ฯ อิตฺถนฺนามา
สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจติ อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย ปวตฺตินิยา ฯ
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม อุปสมฺปาเทติ อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย ปวตฺตินิยา ฯ
ยสฺสา อยฺยาย ขมติ อิตฺถนฺนามาย อุปสมฺปทา อิตฺถนฺนามาย
อยฺยาย ปวตฺตินิยา สา ตุณฺหสฺส ยสฺสา นกฺขมติ สา
ภาเสยฺย ฯ อุปสมฺปนฺนา สงฺเฆน อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย
อยฺยาย ปวตฺตินิยา ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต
ธารยามีติ ฯ
[๕๗๙] ตาวเทว ต ๑ อาทาย ภิกฺขุสงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส
อุตฺตราสงฺค การาเปตฺวา ภิกฺขูน ปาเท วนฺทาเปตฺวา อุกฺกุฏกิ 
#๑ ยุ. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
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นิสีทาเปตฺวา อฺชลึ ปคฺคณฺหาเปตฺวา อุปสมฺปท ยาจาเปตพฺพา
อห อยฺยา อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย อุปสมฺปทาเปกฺขา
เอกโตอุปสมฺปนฺนา ภิกขฺ ุนีสงฺเฆ วิสุทฺธา สงฺฆ อยฺยา อุปสมฺปท
ยาจามิ อุลลฺ ุมฺปตุ ม อยฺยา สงฺโฆ อนุกมฺป อุปาทาย ฯ
อห อยฺยา อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย อุปสมฺปทาเปกฺขา
เอกโตอุปสมฺปนฺนา ภิกขฺ ุนีสงฺเฆ วิสุทฺธา ทุติยมฺป อยฺยา สงฺฆ
อุปสมฺปท ยาจามิ อุลลฺ ุมฺปตุ ม อยฺยา สงฺโฆ อนุกมฺป
อุปาทาย ฯ อห อยฺยา อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย
อุปสมฺปทาเปกฺขา เอกโตอุปสมฺปนฺนา ภิกฺขุนีสงฺเฆ วิสุทฺธา
ตติยมฺป อยฺยา สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจามิ อุลฺลุมปฺ ตุ ม อยฺยา
สงฺโฆ อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ
[๕๘๐] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตถฺ นฺนามา อิตฺถนฺนามาย
อุปสมฺปทาเปกฺขา เอกโตอุปสมฺปนฺนา ภิกฺขุนีสงฺเฆ วิสุทฺธา อิตฺถนฺนามา
สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจติ อิตฺถนฺนามาย ปวตฺตินิยา ฯ ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม อุปสมฺปาเทยฺย
อิตฺถนฺนามาย ปวตฺตินิยา ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อุปสมฺปทาเปกฺขา
เอกโตอุปสมฺปนฺนา ภิกฺขนุ ีสงฺเฆ วิสุทฺธา อิตฺถนฺนามา สงฺฆ อุปสมฺปท
ยาจติ อิตฺถนฺนามาย ปวตฺตินิยา ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม อุปสมฺปาเทติ
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อิตฺถนฺนามาย ปวตฺตินิยา ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามาย
อุปสมฺปทา อิตฺถนฺนามาย ปวตฺตินิยา โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อุปสมฺปทาเปกฺขา เอกโตอุปสมฺปนฺนา
ภิกฺขุนีสงฺเฆ วิสุทฺธา อิตฺถนฺนามา สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจติ อิตฺถนฺนามาย
ปวตฺตินิยา ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม อุปสมฺปาเทติ อิตฺถนฺนามาย
ปวตฺตินิยา ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามาย อุปสมฺปทา
อิตฺถนฺนามาย ปวตฺตินิยา โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส
ภาเสยฺย ฯ อุปสมฺปนฺนา สงฺเฆน อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย
ปวตฺตินิยา ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๕๘๑] ตาวเทว ฉายา เมตพฺพา อุตุปฺปมาณ อาจิกฺขิตพฺพ
ทิวสภาโค อาจิกฺขิตพฺโพ สงฺคีติ อาจิกฺขิตพฺพา ภิกฺขุนิโย
วตฺตพฺพา อิมิสฺสา ตโย จ นิสฺสเย อฏ จ อกรณียานิ
อาจิกฺเขยฺยาถาติ ฯ
[๕๘๒] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย ภตฺตคฺเค อาสน
สงฺคายนฺติโย ๑ กาล วีตนิ าเมสุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อฏนฺน ภิกฺขุนีน ยถาวุฑฺฒ อวเสสาน
ยถาคติกนฺติ ๒ ฯ
#๑ ม. สงฺกสายนฺติโย ฯ ยุ. สงฺกายนฺติโย ฯ ๒ ยุ. อิตสิ ทฺโท นตฺถิ ฯ
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[๕๘๓] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย ภควตา อนฺุาต
อฏนฺน ภิกฺขุนีน ยถาวุฑฺฒ อวเสสาน ยถาคติกนฺติ สพฺพตฺถ
อฏเว ภิกขฺ ุนิโย ยถาวุฑฺฒ ปฏิพาหนฺติ อวเสสาโย ยถาคติก ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกขฺ เว ภตฺตคฺเค
อฏนฺน ภิกฺขุนีน ยถาวุฑฺฒ อวเสสาน ยถาคติก อฺตฺถ ๑
ยถาวุฑฺฒ น ปฏิพาหิตพฺพ ยา ปฏิพาเหยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๘๔] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย น ปวาเรนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา น ปวาเรตพฺพ
ยา น ปวาเรยฺย ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพติ ฯ
[๕๘๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ุนิโย อตฺตนา ปวาเรตฺวา
ภิกฺขุสงฺฆ ๒ น ปวาเรนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น
ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา อตฺตนา ปวาเรตฺวา ภิกฺขุสงฺโฆ น ปวาเรตพฺโพ ๓
ยา น ปวาเรยฺย ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพติ ฯ
[๕๘๖] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ุนิโย ภิกฺขหู ิ สทฺธึ เอกโต
ปวาเรนฺติโย โกลาหล อกสุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิยา ภิกฺขูหิ สทฺธึ เอกโต ปวาเรตพฺพ ยา ปวาเรยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๘๗] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ุนิโย ปุเรภตฺต ปวาเรนฺติโย
#๑ ม. ยุ. อฺตฺถ สพฺพตฺถ ฯ ๒ ยุ. ภิกขฺ ุสงฺเฆ ฯ ๓ ยุ. ภิกฺขุสงฺเฆ น
#ปวาเรตพฺพ ฯ
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กาล วีตินาเมสุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิยา ปจฺฉาภตฺต ปวาเรตุนฺติ ฯ ปจฺฉาภตฺต
ปวาเรนฺติโยป วิกาเล อเหสุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อชฺชตนา ภิกฺขนุ ีสงฺฆ ปวาเรตฺวา ๑ อปรชฺชุ
ภิกฺขุสงฺฆ ปวาเรตุนฺติ
[๕๘๘] เตน โข ปน สมเยน สพฺโพ ภิกฺขุนีสงฺโฆ ปวาเรนฺโต
โกลาหล อกาสิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว เอก ภิกฺขุนึ พฺยตฺต ปฏิพล สมฺมนฺนิตุ ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส
อตฺถาย ภิกขฺ ุสงฺฆ ปวาเรตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺพา
ปม ภิกฺขุนี ยาจิตพฺพา ยาจิตฺวา พฺยตฺตาย ภิกขฺ ุนิยา ปฏิพลาย
สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกขฺ ุนึ สมฺมนฺเนยฺย ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส
อตฺถาย ภิกขฺ ุสงฺฆ ปวาเรตุ ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม อยฺเย
สงฺโฆ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุนึ สมฺมนฺนติ ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส
อตฺถาย ภิกขฺ ุสงฺฆ ปวาเรตุ ฯ ยสฺสา อยฺยาย ขมติ อิตฺถนฺนามาย
ภิกฺขุนิยา สมฺมติ ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส อตฺถาย ภิกขฺ ุสงฺฆ ปวาเรตุ
สา ตุณฺหสฺส ยสฺสา นกฺขมติ สา ภาเสยฺย ฯ สมฺมตา สงฺเฆน
อิตฺถนฺนามา ภิกฺขุนี ภิกขฺ ุนีสงฺฆสฺส อตฺถาย ภิกขฺ ุสงฺฆ ปวาเรตุ ฯ
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
#๑ ยุ. อชฺชตนา ปวาเรตฺวา ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๒) - หนาที่ 363

[๕๘๙] ตาย สมฺมตาย ภิกฺขุนิยา ภิกฺขุนีสงฺฆ อาทาย ภิกฺขุสงฺฆ
อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา
อุกฺกุฏิก นิสที ิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย ภิกฺขุนีสงฺโฆ
อยฺยา ภิกฺขสุ งฺฆ ปวาเรติ ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย
วา วทตุ อยฺยา ภิกฺขุสงฺโฆ ภิกฺขนุ ีสงฺฆ อนุกมฺป อุปาทาย
ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสติ ฯ ทุติยมฺป อยฺยา ฯเปฯ ตติยมฺป อยฺยา
ภิกฺขุนีสงฺโฆ ภิกฺขุสงฺฆ ปวาเรติ ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย
วา วทตุ อยฺยา ภิกฺขุสงฺโฆ ภิกฺขนุ ีสงฺฆ อนุกมฺป อุปาทาย
ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสตีติ ฯ
[๕๙๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูน อุโปสถ
เปนฺติ ปวารณ เปนฺติ สวจนีย กโรนฺติ อนุวาท ปฏเปนฺติ ๑
โอกาส กาเรนฺติ โจเทนฺติ สาเรนฺติ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา ภิกฺขุสสฺ อุโปสโถ
เปตพฺโพ ปโตป อฏปโต เปนฺติยา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
น ปวารณา เปตพฺพา ปตาป อฏปตา เปนฺติยา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส น สวจนีย กาตพฺพ กตมฺป อกต กโรนฺติยา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส น อนุวาโท ปฏเปตพฺโพ ปฏปโตป
อปฺปฏปโต ปฏเปนฺติยา ๒ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส น โอกาโส
กาเรตพฺโพ การิโตป อการิโต กาเรนฺติยา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
น โจเทตพฺโพ โจทิโตป อโจทิโต โจเทนฺติยา อาปตฺติ
#๑ ยุ. เปนฺติ ฯ ๒ ยุ. เปตพฺโพ ปโตป อปโต เปนฺติยา ฯ
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ทุกฺกฏสฺส น สาเรตพฺโพ สาริโตป อสฺสาริโต สาเรนฺติยา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๙๑] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ภิกฺขุนนี  อุโปสถ
เปนฺติ ปวารณ เปนฺติ สวจนีย กโรนฺติ อนุวาท ปฏเปนฺติ
โอกาส กาเรนฺติ โจเทนฺติ สาเรนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา ภิกฺขุนิยา อุโปสถ เปตุ ปโตป
สุฏปโต เปนฺตสฺส อนาปตฺติ ปวารณ เปตุ ปตาป
สุฏปตา เปนฺตสฺส อนาปตฺติ สวจนีย กาตุ กตป สุกต
กโรนฺตสฺส อนาปตฺติ อนุวาท ปฏเปตุ ปฏปโตป สุปปฺ ฏปโต
ปฏเปนฺตสฺส อนาปตฺติ โอกาส กาเรตุ การิโตป สุการิโต
กาเรนฺตสฺส อนาปตฺติ โจเทตุ โจทิตาป สุโจทิตา โจเทนฺตสฺส
อนาปตฺติ สาเรตุ สาริตาป สุสสฺ าริตา สาเรนฺตสฺส
อนาปตฺตีติ ฯ
[๕๙๒] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ยาเนน
ยายนฺติ อิตฺถียุตฺเตนป ปุริสนฺตเรน ปุริสยุตฺเตนป อิตฺถนฺตเรน ฯ
มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คงฺคามหิกายาติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา
ยาเนน ยายิตพฺพ ยา ยาเยยฺย ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพติ ฯ
[๕๙๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา ภิกฺขนุ ี คิลานา
โหติ น สกฺโกติ ปทสา คนฺตุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
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อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิยา คิลานาย ยาเนน ยายิตุนฺติ ๑ ฯ
อถโข ภิกฺขุนีน เอตทโหสิ อิตฺถียุตตฺ  นุ โข ปุรสิ ยุตฺต นุ โขติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกขฺ เว อิตฺถียุตฺต
ปุริสยุตฺต หตฺถวฏฏกนฺติ ฯ
[๕๙๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตริสฺสา ๒ ภิกฺขุนิยา
ยานุคฺฆาเตน พาฬฺหตร อผาสุก ๓ อโหสิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว สิวิก ปาฏงฺกินฺติ ฯ
[๕๙๕] เตน โข ปน สมเยน อฑฺฒกาสี คณิกา ภิกฺขุนีสุ
ปพฺพชิตา โหติ ฯ สา จ ๔ สาวตฺถึ คนฺตุกามา โหติ ภควโต
สนฺติเก อุปสมฺปชฺชิสฺสามีติ ฯ อสฺโสสุ โข ธุตฺตา อฑฺฒกาสี
กิร คณิกา สาวตฺถึ คนฺตุกามาติ ฯ เต มคฺเค ปริยุฏึสุ ฯ
อสฺโสสิ โข อฑฺฒกาสี คณิกา ธุตตฺ า กิร มคฺเค ปริยฏุ ิตาติ
ภควโต สนฺติเก ทูต ปาเหสิ อห หิ อุปสมฺปชฺชิตุกามา กถ
นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน
เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ทูเตนป อุปสมฺปาเทตุนฺติ ฯ ภิกฺขุทูเตน อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกขฺ เว ภิกฺขุทูเตน อุปสมฺปาเทตพฺพา
โย อุปสมฺปาเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
#๑ ม. ยุ. รา. อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลานาย ยานนฺติ ฯ ๒ ยุ. อฺตราย ฯ ๓ ม. ยุ.
#อผาสุ ฯ ๔ ยุ. รา. จสทฺโท น ปฺายติ ฯ
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สิกฺขมานาทูเตน ๑ อุปสมฺปาเทนฺติ ฯเปฯ สามเณรทูเตน อุปสมฺปาเทนฺติ
ฯเปฯ สามเณรีทูเตน อุปสมฺปาเทนฺติ ฯเปฯ พาลาย
อพฺยตฺตาย ทูเตน อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ น ภิกฺขเว พาลาย อพฺยตฺตาย
ทูเตน อุปสมฺปาเทตพฺพา โย อุปสมฺปาเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
อนุชานามิ ภิกฺขเว พฺยตฺตาย ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย ทูเตน อุปสมฺปาเทตุ ๒ ฯ
ตาย ทูตาย ภิกฺขุนิยา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ภิกขฺ ูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทติ ฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อิตฺถนฺนามา อยฺยา
อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย อุปสมฺปทาเปกฺขา เอกโตอุปสมฺปนฺนา
ภิกฺขุนีสงฺเฆ วิสุทฺธา สา เกนจิเทว อนฺตราเยน นาคจฺฉติ
อิตฺถนฺนามา อยฺยา สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจติ อุลฺลุมฺปตุ ต
อยฺยา สงฺโฆ อนุกมฺป อุปาทาย ฯ อิตฺถนฺนามา อยฺยา อิตฺถนฺนามาย
อยฺยาย อุปสมฺปทาเปกฺขา เอกโตอุปสมฺปนฺนา ภิกฺขุนสี งฺเฆ
วิสุทฺธา สา เกนจิเทว อนฺตราเยน นาคจฺฉติ ทุติยมฺป อยฺยา
อิตฺถนฺนามา สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจติ อุลลฺ ุมฺปตุ ต อยฺยา สงฺโฆ
อนุกมฺป อุปาทาย ฯ อิตฺถนฺนามา อยฺยา อิตฺถนฺนามาย อยฺยาย
อุปสมฺปทาเปกฺขา เอกโตอุปสมฺปนฺนา ภิกฺขุนีสงฺเฆ วิสุทธฺ า สา
เกนจิเทว อนฺตราเยน นาคจฺฉติ ตติยมฺป อยฺยา อิตฺถนฺนามา
สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจติ อุลลฺ ุมฺปตุ ต อยฺยา สงฺโฆ อนุกมฺป
#๑ ม. สิกฺขมานทูเตน ฯ ๒ ม. อุปสมฺปาเทตุนฺติ ฯ
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อุปาทายาติ ฯ
[๕๙๖] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย อุปสมฺปทาเปกฺขา
เอกโตอุปสมฺปนฺนา ภิกขฺ ุนีสงฺเฆ วิสุทฺธา สา เกนจิเทว
อนฺตราเยน นาคจฺฉติ อิตฺถนฺนามา สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจติ
อิตฺถนฺนามาย ปวตฺตินิยา ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ
อิตฺถนฺนาม อุปสมฺปาเทยฺย อิตฺถนฺนามาย ปวตฺตินิยา ฯ เอสา
ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย
อุปสมฺปทาเปกฺขา เอกโตอุปสมฺปนฺนา ภิกฺขุนีสงฺเฆ วิสุทธฺ า สา
เกนจิเทว อนฺตราเยน นาคจฺฉติ อิตฺถนฺนามา สงฺฆ อุปสมฺปท
ยาจติ อิตฺถนฺนามาย ปวตฺตินิยา ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม อุปสมฺปาเทติ
อิตฺถนฺนามาย ปวตฺตินิยา ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามาย
อุปสมฺปทา อิตฺถนฺนามาย ปวตฺตินิยา โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนามา
อิตฺถนฺนามาย อุปสมฺปทาเปกฺขา เอกโตอุปสมฺปนฺนา ภิกขฺ ุนีสงฺเฆ
วิสุทฺธา สา เกนจิเทว อนฺตราเยน นาคจฺฉติ อิตฺถนฺนามา สงฺฆ
อุปสมฺปท ยาจติ อิตฺถนฺนามาย ปวตฺตินิยา ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม
อุปสมฺปาเทติ อิตฺถนฺนามาย ปวตฺตินิยา ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ
อิตฺถนฺนามาย อุปสมฺปทา อิตฺถนฺนามาย ปวตฺตินิยา โส ตุณฺหสฺส
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ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ อุปสมฺปนฺนา สงฺเฆน
อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺนามาย ปวตฺตินิยา ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา
ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ ตาวเทว ฉายา เมตพฺพา
อุตุปฺปมาณ อาจิกฺขิตพฺพ ทิวสภาโค อาจิกฺขิตพฺโพ สงฺคีติ
อาจิกฺขิตพฺพา ภิกฺขุนิโย วตฺตพฺพา ตสฺสา ตโย จ นิสฺสเย
อฏ จ อกรณียานิ อาจิกฺเขยฺยาถาติ ฯ
[๕๙๗] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ุนิโย อรฺเ วิหรนฺติ ฯ
ธุตฺตา ทูเสนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิยา อรฺเ วตฺถพฺพ ยา วเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๕๙๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตเรน อุปาสเกน ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส
อุทฺโทสิโต ทินฺโน โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อุทฺโทสิตนฺติ ฯ อุทฺโทสิโต น สมฺมติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุปสฺสยนฺติ ฯ
อุปสฺสโย น สมฺมติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว นวกมฺมนฺติ ฯ นวกมฺม น สมฺมติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปุคฺคลิกป กาตุนฺติ ฯ
[๕๙๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี สนฺนิสินฺนคพฺภา
ภิกฺขุนีสุ ปพฺพชิตา โหติ ฯ ตสฺสา ปพฺพชิตาย คพฺโภ
วุฏาสิ ฯ อถโข ตสฺสา ภิกฺขุนิยา เอตทโหสิ กถ นุ โข
มยา อิมสฺมึ ทารเก ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
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อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โปเสตุ ยาว โส ทารโก วิฺุต
ปาปุณาตีติ ฯ อถโข ตสฺสา ภิกฺขุนยิ า เอตทโหสิ มยา จ น
ลพฺภา เอกิกาย วตฺถุ อฺาย จ ภิกฺขุนิยา น ลพฺภา ทารเกน
สห วตฺถุ กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เอก ภิกฺขุนึ
สมฺมนฺนิตฺวา ตสฺสา ภิกขฺ ุนิยา ทุติย ทาตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว
สมฺมนฺนิตพฺพา ฯ ปม ภิกฺขุนี ยาจิตพฺพา ยาจิตฺวา พฺยตฺตาย
ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม อยฺเย
สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกขฺ ุนึ
สมฺมนฺเนยฺย อิตฺถนฺนามาย ภิกฺขุนิยา ทุติย ฯ เอสา ตฺติ ฯ
สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกขฺ ุนึ สมฺมนฺนติ
อิตฺถนฺนามาย ภิกฺขุนิยา ทุติย ฯ ยสฺสา อยฺยาย ขมติ
อิตฺถนฺนามาย ภิกฺขุนิยา สมฺมติ อิตฺถนฺนามาย ภิกฺขุนิยา ทุติยาย
สา ตุณฺหสฺส ยสฺสา นกฺขมติ สา ภาเสยฺย ฯ สมฺมตา สงฺเฆน
อิตฺถนฺนามา ภิกฺขุนี อิตฺถนฺนามาย ภิกฺขุนิยา ทุติยา ฯ ขมติ
สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ อถโข ตสฺสา
ทุติยิกาย ภิกฺขุนิยา เอตทโหสิ กถ นุ โข มยา อิมสฺมึ ทารเก
ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว เปตฺวา สาคาร ยถา อฺเ ๑ ปุริเส ปฏิปชฺชติ ๒ เอว
#๑ (อฺสุมึ ?) ฯ ๒ ม. ยุ. ปฏิปชฺชนฺติ ฯ
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ตสฺมึ ทารเก ปฏิปชฺชิตุนฺติ ฯ
[๖๐๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา ภิกฺขุนี ครุธมฺม
อชฺฌาปนฺนา โหติ มานตฺตจารินี ฯ อถโข ตสฺสา ภิกฺขุนยิ า
เอตทโหสิ มยา จ น ลพฺภา เอกิกาย วตฺถุ อฺาย จ
ภิกฺขุนิยา น ลพฺภา สห มยา วตฺถุ กถ นุ โข มยา
ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
เอก ภิกฺขุนึ สมฺมนฺนิตฺวา ตสฺสา ภิกขฺ ุนิยา ทุติย ทาตุ ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺพา ฯ ปม ภิกฺขุนี ยาจิตพฺพา ยาจิตฺวา
พฺยตฺตาย ภิกฺขุนิยา ปฏิพลาย สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม
อยฺเย สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุนึ
สมฺมนฺเนยฺย อิตฺถนฺนามาย ภิกฺขุนิยา ทุติย ฯ เอสา ตฺติ ฯ
สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกขฺ ุนึ สมฺมนฺนติ
อิตฺถนฺนามาย ภิกฺขุนิยา ทุติย ฯ ยสฺสา อยฺยาย ขมติ อิตฺถนฺนามาย
ภิกฺขุนิยา สมฺมติ อิตถฺ นฺนามาย ภิกฺขุนิยา ทุติยาย สา
ตุณฺหสฺส ยสฺสา นกฺขมติ สา ภาเสยฺย ฯ สมฺมตา สงฺเฆน
อิตฺถนฺนามา ภิกฺขุนี อิตฺถนฺนามาย ภิกฺขุนิยา ทุติยา ฯ ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๖๐๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา ภิกฺขุนี สิกฺข
อปฺปจฺจกฺขาย ๑ วิพฺภมิ ฯ สา ปุน ปจฺจาคนฺตฺวา ภิกฺขุนิโย อุปสมฺปท
#๑ ม. ยุ. ปจฺจกฺขาย ฯ
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ยาจิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา
สิกฺขาปจฺจกฺขาน ยเทว สา วิพฺภนฺตา ตเทว สา อภิกฺขุนีติ ฯ
[๖๐๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา ภิกฺขุนี สกาสาวา ๑
ติตฺถายตน สงฺกมิ ฯ สา ปุน ปจฺจาคนฺตฺวา ภิกฺขุนิโย อุปสมฺปท
ยาจิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ยา สา ภิกขฺ เว ภิกฺขุนี
สกาสาวา ๑ ติตฺถายตน สงฺกนฺตา สา อาคตา น
อุปสมฺปาเทตพฺพาติ ฯ
[๖๐๓] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ุนิโย ปุริเสหิ อภิวาทน
เกสจฺเฉทน นขจฺเฉทน วณปฺปฏิกมฺม กุกฺกุจจฺ ายนฺตา น
สาทิยนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
สาทิยิตุนฺติ ๒ ฯ
[๖๐๔] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ุนิโย ปลฺลงฺเกน นิสีทนฺติ
ปณฺหิสมฺผสฺส สาทิยนฺติ ๓ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิยา ปลฺลงฺเกน นิสีทติ พฺพ ยา นิสีเทยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๖๐๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา ภิกฺขุนี คิลานา
โหติ ฯ ตสฺสา วินา ปลฺลงฺกา ๔ น ผาสุ โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา อฑฺฒปลฺลงฺกนฺติ ฯ
[๖๐๖] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย วจฺจกุฏิยา วจฺจ
#๑ ม. สกาวาสา ฯ ๒ ม. ยุ. สาทิตุนฺติ ฯ ๓ ม. สาทิยนฺตี ฯ ยุ. สาทิยนฺตา ฯ
#๔ ม. ยุ. ปลฺลงฺเกน ฯ
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กโรนฺติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ตตฺเถว คพฺภ ปาเตนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา วจฺจกุฏิยา วจฺโจ
กาตพฺโพ ยา กเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
เหฏาวิวเฏ อุปริปฏิจฺฉนฺเน วจฺจ กาตุนฺติ ฯ
[๖๐๗] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ุนิโย จุณฺเณน นหายนฺติ ฯ
มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหิกามโภคินิโยติ ๑ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา
จุณฺเณน นหายิตพฺพ ยา นหาเยยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
อนุชานามิ ภิกฺขเว กุกฺกุส มตฺติกนฺติ ฯ
[๖๐๘] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย วาสิตกาย ๒ มตฺติกาย
มหายนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ
เสยฺยถาป คิหิกามโภคินิโยติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา วาสิตกาย มตฺติกาย นหายิตพฺพ ยา
นหาเยยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว ปกติมตฺติกนฺติ ฯ
[๖๐๙] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย ชนฺตาฆเร นหายนฺติโย
โกลาหล อกสุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา
ชนฺตาฆเร นหายิตพฺพ ยา นหาเยยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๖๑๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ุนิโย ปฏิโสเต นหายนฺติ
ธาราสมฺผสฺส สาทิยนฺติ ๓ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น
#๑ ม. คิหินี กามโภคินิโยติ ฯ ๒ ม. ยุ. วาสิติกาย ฯ ๓ ม. สาทิยนฺตี ฯ
#ยุ. สาทิยนฺตา ฯ
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ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิยา ปฏิโสเต นหายิตพฺพ ยา นหาเยยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๖๑๑] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขุนิโย อติตฺเถ นหายนฺติ ฯ
ธุตฺตา ทูเสนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิยา อติตฺเถ นหายิตพฺพ ยา นหาเยยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๖๑๒] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ุนิโย ปุริสติตฺเถ นหายนฺติ ฯ
มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ฯเปฯ เสยฺยถาป คิหิกามโภคินิโยติ
ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ น ภิกฺขเว
ภิกฺขุนิยา ปุริสติตฺเถ นหายิตพฺพ ยา นหาเยยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
อนุชานามิ ภิกฺขเว มหิฬาติตฺเถ นหายิตุนฺติ ฯ
ตติยภาณวาร ฯ
ภิกฺขุนีขนฺธก นิฏิต ทสม ๑ ฯ
อิมมฺหิ ขนฺธเก วตฺถุ เอกสต ฉ ๒ ฯ
_______________
ตสฺสุทฺทาน
[๖๑๓] ปพฺพชฺช โคตมี ยาจิ
นานฺุาสิ ตถาคโต
กปลวตฺถุ เวสาลึ
อคมาสิ วินายโก ฯ
รโชกิณฺณา ๓ โกฏเกสุ ๔ อานนฺทสฺส ปเวทยิ ฯ
#๑ ม. ภิกฺขุนขิ นฺธโก ทสโม ฯ ๒ ม. อิมสฺมึ ขนฺธเก วตฺถู เอกสต ฯ
#๓ ยุ. รโชกิณฺเณ ฯ ๔ ม. รโชกิณฺเณน โกฏเก ฯ
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ภพฺโพติ นยโต ยาจิ
มาตาติ โปสิกาติ จ ฯ
วสฺสสต ตทหุ จ
อภิกฺขุ ปจฺจาสึสนา ๑
ปวารณา ครุธมฺมา
เทฺว วสฺสา อนกฺโกสนา
โอวโฏ จ อฏ ธมฺมา ๒ ยาวชีวานุวตฺตนา ฯ
ครุธมฺมปฏิคฺคโห
สา วสฺสา อุปสมฺปทา ฯ
วสฺสสหสฺส ปฺเจว
กุมฺภเถนก ๓ เสตฏิ
มฺเชฏิกา อุปมาหิ ๔ เอว สทฺธมฺมหึสนา
ปาฬึ พนฺเธยฺยุปมาหิ ๕ ปุน สทฺธมฺมสณฺิติ
อุปสมฺปาเทตุ อยฺยา
ยถาวุฑฺฒาภิวาทนา
น กริสสฺ นฺติ กิเมว
สาธารณาสาธารณ
โอวาท ปาติโมกฺขฺจ เกน นุ โข อุปสฺสย
น ชานนฺติ จ อาจิกฺขิ น กโรนฺติ จ ภิกฺขูหิ ๖
ปฏิคฺคเหตุ ภิกฺขูหิ
ภิกฺขุนหี ิ ปฏิคฺคโห
อาจิกฺขิ กมฺม ภิกฺขูหิ
อุชฌ
ฺ ายนฺติ ภิกฺขูหิ ๗ วา
อาจิกฺขิตุ ภณฺฑนฺจ
โรเปตฺวา อุปฺปลาย จ
สาวตฺถยิ า กทฺทโมทเก ๘ อวนฺทิ กาย อูรุ จ
องฺคชาต จ โอภาส
สมฺปโยเชนฺติ วคฺคิกา
อวนฺทิโย ทณฺฑกมฺม
ภิกฺขุนิโย ตถา ปุน
#๑ ม. ปจฺจาสีสนา ฯ ๒ ยุ. โอวาเทนฏ เต ธมฺมา ฯ ๓ ยุ. กุมฺภเถนกา ฯ
#๔ ม. มฺชฏิ ิตอุปมาหิ ฯ ยุ. มฺจฏิก อุปมาหิ ฯ ๕ ม. อาฬึ พนฺเธยฺย ปาเว ฯ
#ยุ. อาฬึ พนฺเธยฺย ปา เอว ฯ ๖ ม. ยุ. ภิกขฺ ุหิ ฯ ๗ ม. ยุ. ภิกฺขุนีหิ วา ฯ
#๘ ม. ยุ. กทฺทโมท ฯ
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อาวรณฺจ โอวาท
นุ โข กปฺปติ ปกฺกมิ
พาลาวตฺถุวินิจฺฉยา ๑ โอวาท สงฺโฆ ปฺจหิ
ทุเว ติสโฺ ส น คณฺหนฺติ พาลา คิลานคามิก
อรฺ นาโรเจนฺติ จ ปุน ปจฺจาคจฺฉนฺติ จ ๒
ทีฆ วิลวิ จมฺมฺจ
ทุสฺสา จ เวณิ วฏฏิ จ
โจฬเวณิ จ วฏฏิ จ
สุตฺตเวณิ จ วฏฏิกา
อฏิลฺล โคหนุเกน
หตฺถโกจฺฉ ปท ๓ ตถา
อูรุ มุข ทนฺตมส
อาลิมฺโป มทฺท จุณฺณนา
ลฺเจนฺติ องฺคราคฺจ มุขราค ตถา ทุเว
อวงฺค วิเสโส โลโก ๔ สาโลเกน สนจฺจน ๕
เวสิ ๖ ปานาคาร สูน อาปณ วฑฺฒิ วาณิชา
ทาส ทาสึ กมฺมกร
กมฺมการึ อุปฏยุ ๗
ติรจฺฉาน หริตกิ ๘
สนฺธารยนฺติ นมาตก ๙
นีล ปต โลหิตก
มฺเชฏกณฺหจีวรา ๑๐
มหารงฺค มหานามา ๑๑ จ อจฺฉินฺนา ทีฆเมว จ
ปุปฺผ ผล ๑๒ กฺจุกฺจ ติรีฏฺเจว ธารยุ ฯ
ภิกฺขุนสี ิกฺขมานาย
สามเณราย อจฺจเย ๑๓
#๑ ยุ. พาลาวตฺถุวินิจฺฉโย ฯ ๒ ม. ยุ. อารฺกา นาโรเจนฺติ น ปจฺจาคจฺฉนฺติ จ ฯ
#๓ ยุ. ปริ ฯ ๔ ยุ. อวงฺค วิเสโส โลเก ฯ ๕ ม. นจฺเจน จ ฯ ยุ. สนจฺเจน จ ฯ
#๖ ม. ยุ. เวสี ฯ ๗ ยุ. กมฺมกรึ อุปฏห ฯ ๘ ม. ยุ. หรีตกิ ฯ
#๙ ม. ยุ. นมตก ฯ ๑๐ ม. ยุ. มฺจฏกณฺหจีวโร ฯ ๑๑ ม. ยุ. มหานาม ฯ
#๑๒ ยุ. ปล ฯ ๑๓ ยุ. อปจฺจเย ฯ
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นิยฺยาทิเต ปริกฺขาเร ภิกฺขุนิโย จ อิสฺสรา
ภิกฺขุสฺส สามเณรสฺส
อุปาสกสฺสุปาสิกา
อฺเสฺจ ปริกฺขาเร นิยฺยาเต ภิกฺขู ๑ อิสฺสรา ฯ
มลฺลา ๒ คพฺภ ปตฺตมูล พฺยฺชน อามิเสน จ
อุสฺสนฺนฺจ พาฬฺหตร
สนฺนิธิกตอามิส
ภิกฺขูน ยาทิส เหฏ
ภิกฺขุนีน ตถา กเร ฯ
เสนาสน อุตุนิโย
มกฺขิยติ ปฏานิ จ
ฉิชชฺ ติ ๓ สพฺพกาลฺจ อนิมิตฺตาป ๔ ทิสฺสเร
นิมิตฺตา โลหิตา เจว ตเถว ธุวโลหิตา
ธุวโจฬปคฺฆรนฺตี ๕
สิขริณิตฺถิปณฺฑกา
เวปุริสี จ สมฺภินฺนา
อุภโตพฺยฺชนาป ๖ จ
อนิมิตฺตาทิโต กตฺวา
ยาว อุภยพฺยฺชนา
เอต เปยฺยาลโต เหฏ ๗ กุฏ คณฺโฑ กิลาสิ จ
โสสาปมาโร มานุสี
อิตฺถีสิ ภุชิสฺสาสิ จ
อนณา น ราชภฏี
อนฺุาตา จ วีสติ
ปริปุณณ
ฺ า จ กินฺนามา กานามา เต ปวตฺตินี
จตุวีสนฺตรายาน
ปุจฺฉิตฺวา อุปสมฺปทา ฯ
วิตฺถายนฺติ อนนุสิฏ า สงฺฆมชฺเฌ ตเถว จ
อุปชฺฌาคาห สงฺฆาฏิ
อุตฺตรนฺตรวาสโก
สงฺกจฺฉุทกสาฏิ จ ๘ อาจิกฺขิตฺวาน เปสเย
#๑ ม. นิยยฺ าเต ภิกฺขุ ฯ ยุ. นิยฺยนฺเต ภิกฺขุ ฯ ๒ ม. มลฺลี ฯ ยุ. มลฺเล ฯ
#๓ ม. ยุ. ฉิชชฺ นฺติ ฯ ๔ ยุ. อนิมิตฺตาทิ ฯ ๕ ยุ. ธุวโจฬ ปคฺฆรณิ ฯ
#๖ ยุ. อุภโตพฺยฺชนา จ ยา ฯ ๗ ม. ยุ. เหฏา ฯ ๘ ม. สงฺกจฺจุทกสาฏิ จ ฯ
#ยุ. สงฺกจฺฉทกสาฏิ จ ฯ
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พาลา อสมฺมเต กโต ยาเจ ปุจฺฉนฺตรายิกา
เอกโตอุปสมฺปนฺนา
ภิกฺขุสงฺเฆ ตถา ปุน
ฉายา อุตุทิวสา จ
สงฺคีติ ตโย นิสฺสเย
อฏ อกรณียานิ
กาล สพฺพตฺถ อฏธา ๑
น ปวาเรนฺติ ภิกฺขุนี
ภิกฺขุสงฺฆ ตเถว จ
โกลาหล ปุเรภตฺต
วิกาเล จ กุลาหล ๒
อุโปสถ ปวารณ
สวจน อนูวท ๓
โอกาส โจเท สาเรนฺติ ปฏิกฺขติ ฺต มเหสินา ฯ
ตเถว ภิกฺขุ ภิกฺขุนี
อนฺุาต มเหสินา ฯ
ยาน คิลาน ยุตฺตฺจ
ยานุคฺฆาตฑฺฒกาสิกา
ภิกฺขุ สิกฺขา สามเณร สามเณรี จ พาลิยา ๔
อรฺเ อุปาสเกน
อุทฺโทสิโต อุปสฺสย
น สมฺมติ นวกมฺม
นิสินฺนคพฺภเอกิกา
สาคารฺจ ครุธมฺม
อปฺปจฺจกฺขา ยา ๕ จ สงฺกมิ
อภิวาทน เกสา จ
นขา จ วณกมฺมนา ๖
ปลฺลงฺเกน คิลานา จ วจฺจ จุณฺเณน วาสิต
ชนฺตาฆเร ปฏิโสเต
อติตฺเถ ปุริเสน จ
มหาโคตมี อายาจิ
อานนฺโท จาป โยนิโส ฯ
ปริสา จตสฺโส โหนฺติ
ปพฺพชฺชา ๗ ชินสาสเน ฯ
#๑ ม. อฏเว ฯ ยุ. อฏ วา ฯ ๒ ม. ยุ. โกลาหล ฯ ๓ ม. สวจนียานุวาทน ฯ
#ยุ. สวจนิ อนุวาทน ฯ ๔ ม. ยุ. พาลาย ฯ ๕ ม. ยุ. ปจฺจกฺขาย จ ฯ
#๖ ยุ. วกกมฺมนา ฯ ๗ ยุ. ปพฺพชฺช ฯ
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สเวคชนนตฺถาย
สทฺธมฺมสฺส จ วุฑฺฒิยา ๑
อาตุรสฺสา ว เภสชฺช เอว พุทฺเธน เทสิต ฯ
เอว วินีตา ๒ สทฺธมฺเม มาตุคามาป อีตรา
ตา ๓ ยนฺติ อจฺจุต าน ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจเรติ ฯ
[๔]
__________________________
#๑ ยุ. พุทฺธิยา ฯ ๒ ยุ. วิทติ า ฯ ๓ ม. ยา ฯ ๔ ม. ภิกขฺ ุนีขนฺธโก นิฏิโต ฯ
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ปฺจสติกกฺขนฺธก
[๖๑๔] อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป ภิกฺขู อามนฺเตสิ เอกมิทาห
อาวุโส สมย ปาวาย กุสินาร อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน มหตา
ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ อถขฺวาห อาวุโส
มคฺคา โอกฺกมฺม อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสีทึ เตน โข ปน
สมเยน อฺตโร อาชีวโก กุสินาราย มนฺทารวปุปฺผ คเหตฺวา
ปาว อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ อทฺทส โข อห อาวุโส ต
อาชีวก ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน ต อาชีวก เอตทโวจ
อปาวุโส อมฺหาก สตฺถาร ชานาสีติ อามาวุโส ชานามิ
อชฺช สตฺตาหปรินิพฺพุโต สมโณ โคตโม ตโต เม อิท
มนฺทารวปุปฺผ คหิตนฺติ ตตฺราวุโส เย เต ภิกขฺ ู อวีตราคา
อปฺเปกจฺเจ พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺติ ฉินฺนปาทาว ปตนฺติ ๑
อาวฏฏนฺติ วิวฏฏนฺติ อติขิปฺป ภควา ปรินพิ ฺพุโต อติขิปฺป
สุคโต ปรินิพฺพุโต อติขิปฺป จกฺขุ โลเก อนฺตรหิตนฺติ เย
ปน เต ภิกฺขู วีตราคา เต สตา สมฺปชานา อธิวาเสนฺติ
อนิจฺจา สงฺขารา ต กุเตตฺถ ลพฺภาติ อถขฺวาห อาวุโส
เต ภิกฺขู เอตทโวจ อล อาวุโส มา โสจิตฺถ มา ปริเทวิตฺถ
นเนฺวต อาวุโส ภควตา ปฏิกจฺเจว อกฺขาต สพฺเพเหว ปเยหิ
#๑ ม. ฉินฺนปาต ปปตนฺติ ฯ ยุ. ฉินฺนปปาต ปปตนฺติ ฯ
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มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว อฺถาภาโว ต กุเตตฺถ
อาวุโส ๑ ลพฺภา ยนฺต ชาต ภูต สงฺขต ปโลกธมฺม ต วต
มา ปลุชชฺ ีติ เนต าน วิชชฺ ตีติ เตน โข ปนาวุโส สมเยน
สุภทฺโท นาม วุฑฺฒปพฺพชิโต ตสฺส ปริสาย นิสินฺโน โหติ
อถโข อาวุโส สุภทฺโท วุฑฺฒปพฺพชิโต เต ภิกฺขู เอตทโวจ
อล อาวุโส มา โสจิตถฺ มา ปริเทวิตฺถ สุมุตฺตา มย เตน
มหาสมเณน อุปทฺทูตา จ มย โหม อิท โว กปฺปติ อิท
โว น กปฺปตีติ อิทานิ ปน มย ย อิจฺฉิสฺสาม ต กริสฺสาม
ย น อิจฺฉิสฺสาม น ต กริสฺสามาติ หนฺท มย อาวุโส
ธมฺมฺจ วินยฺจ สงฺคายาม ปุเร อธมฺโม ทิปฺปติ ธมฺโม
ปฏิพาหิยติ อวินโย ทิปฺปติ วินโย ปฏิพาหิยติ ปุเร
อธมฺมวาทิโน พลวนฺโต โหนฺติ ธมฺมวาทิโน ทุพฺพลา โหนฺติ
อวินยวาทิโน พลวนฺโต โหนฺติ วินยวาทิโน ทุพฺพลา โหนฺตีติ ฯ
[๖๑๕] เตนหิ ภนฺเต เถโร ภิกขฺ ู อุจฺจินาตูติ ฯ อถโข
อายสฺมา มหากสฺสโป เอเกนูนปฺจอรหนฺตสตานิ อุจฺจินิ ฯ ภิกฺขู
อายสฺมนฺต มหากสฺสป เอตทโวจุ อย ภนฺเต อายสฺมา อานนฺโท
กิฺจาป เสกฺโข สมาโน อภพฺโพ ฉนฺทา โทสา โมหา ภยา
อคตึ คนฺตุ พหุ จเนน ภควโต สนฺติเก ธมฺโม จ วินโย
จ ปริยตฺโต เตนหิ ภนฺเต เถโร อายสฺมนฺตป อานนฺท
#๑ อิท อาลปน อติเรก มฺเ ฯ
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อุจฺจินาตูติ ฯ อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป อายสฺมนฺตป อานนฺท
อุจฺจินิ ฯ อถโข เถราน ภิกฺขูน เอตทโหสิ กตฺถ นุ โข
มย ธมฺมฺจ วินยฺจ สงฺคาเยยฺยามาติ ฯ อถโข เถราน
ภิกฺขูน เอตทโหสิ ราชคห โข มหาโคจร ปหูตเสนาสน ยนฺนูน
มย ราชคเห วสฺส วสนฺตา ธมฺมฺจ วินยฺจ สงฺคาเยยฺยาม
น อฺเ ภิกฺขู ราชคเห วสฺส อุปคจฺเฉยฺยุนฺติ ฯ อถโข
อายสฺมา มหากสฺสโป สงฺฆ าเปสิ สุณาตุ เม อาวุโส
สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิมานิ ปฺจ ภิกฺขุสตานิ
สมฺมนฺเนยฺย ราชคเห วสฺส วสนฺตานิ ๑ ธมฺมฺจ วินยฺจ สงฺคายิตุ
น อฺเหิ ภิกฺขูหิ ราชคเห วสฺส วสิตพฺพนฺติ ฯ เอสา ตฺติ ฯ
สุณาตุ เม อาวุโส สงฺโฆ สงฺโฆ อิมานิ ปฺจ ภิกฺขุสตานิ
สมฺมนฺนติ ราชคเห วสฺส วสนฺตานิ ธมฺมฺจ วินยฺจ สงฺคายิตุ
น อฺเหิ ภิกฺขูหิ ราชคเห วสฺส วสิตพฺพนฺติ ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อิเมส ปฺจนฺน ภิกฺขุสตาน สมฺมติ ราชคเห วสฺส วสนฺตาน ๒
ธมฺมฺจ วินยฺจ สงฺคายิตุ น อฺเหิ ภิกฺขูหิ ราชคเห
วสฺส วสิตพฺพนฺติ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
สมฺมตานิ ๓ สงฺเฆน อิมานิ ปฺจ ภิกฺขุสตานิ ราชคเห วสฺส
วสนฺตานิ ธมฺมฺจ วินยฺจ สงฺคายิตุ น อฺเหิ ภิกขฺ ูหิ
ราชคเห วสฺส วสิตพฺพนฺติ ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ
#๑ ยุ. วสนฺตา ฯ ๒ ยุ. วสนฺตา ฯ ๓ ยุ. สมฺมตา ฯ
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เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๖๑๖] อถโข เถรา ภิกฺขู ราชคห อคมสุ ธมฺมฺจ วินยฺจ
สงฺคายิตุ ฯ อถโข เถราน ภิกฺขูน เอตทโหสิ ภควตา โข
อาวุโส ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณ วณฺณิต หนฺท มย อาวุโส
ปม มาส ขณฺฑผุลฺล ปฏิสงฺขโรม มชฺฌิม มาส สนฺนิปติตฺวา
ธมฺมฺจ วินยฺจ สงฺคายิสฺสามาติ ฯ อถโข เถรา ภิกฺขู ปม
มาส ขณฺฑผุลฺล ปฏิสงฺขรึสุ ฯ
[๖๑๗] อถโข อายสฺมา อานนฺโท เสฺว สนฺนิปาโต น
โข เม ต ปฏิรูป โยห เสกฺโข สมาโน สนฺนิปาต คจฺเฉยฺยนฺติ
พหุเทว รตฺตึ กายคตาย สติยา วีตินาเมตฺวา รตฺติยา ปจฺจูสสมย
นิปชฺชิสฺสามีติ กาย อาวฏเฏสิ ๑ ฯ อปฺปตฺตฺจ สีส พิมฺโพหน ฯ
ภูมิโต จ ปาทา มุตฺตา ฯ เอตสฺมึ อนฺตเร อนุปาทาย อาสเวหิ
จิตฺต วิมุจฺจิ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท อรหา สมาโน
สนฺนิปาต อคมาสิ ฯ
[๖๑๘] อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป สงฺฆ าเปสิ สุณาตุ
เม อาวุโส สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อห อุปาลึ วินย
ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ อายสฺมา อุปาลิ สงฺฆ าเปสิ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อห อายสฺมตา
มหากสฺสเปน วินย ปุฏโ วิสฺสชฺเชยฺยนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา
มหากสฺสโป อายสฺมนฺต อุปาลึ เอตทโวจ ปม อาวุโส
#๑ ยุ. อาวชฺเชสิ ฯ
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อุปาลิ ปาราชิก กตฺถ ปฺตฺตนฺติ ฯ เวสาลิยา ภนฺเตติ ฯ ก
อารพฺภาติ ฯ สุทินฺน กลนฺทปุตฺต อารพฺภาติ ฯ กิสฺมึ วตฺถุสมฺ ินฺติ ฯ
เมถุนธมฺเมติ ฯ อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป อายสฺมนฺต
อุปาลึ ปมสฺส ปาราชิกสฺส วตฺถุมฺป ปุจฺฉิ นิทานมฺป ปุจฺฉิ
ปุคฺคลมฺป ปุจฺฉิ ปฺตฺติมฺป ปุจฺฉิ อนุปฺปฺตฺติมฺป ปุจฺฉิ
อาปตฺติมฺป ปุจฺฉิ อนาปตฺติมฺป ปุจฺฉิ ทุติยมฺปนาวุโส อุปาลิ
ปาราชิก กตฺถ ปฺตฺตนฺติ ฯ ราชคเห ภนฺเตติ ฯ ก อารพฺภาติ ฯ
ธนิย กุมฺภการปุตฺต อารพฺภาติ ฯ กิสฺมึ วตฺถุสฺมนิ ฺติ ฯ อทินฺนาทาเนติ ฯ
อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป อายสฺมนฺต อุปาลึ
ทุติยสฺส ปาราชิกสฺส วตฺถุมฺป ปุจฺฉิ นิทานมฺป ปุจฺฉิ ปุคฺคลมฺป
ปุจฺฉิ ปฺตฺติมฺป ปุจฺฉิ อนุปฺปฺตฺติมฺป ปุจฺฉิ อาปตฺติมฺป
ปุจฺฉิ อนาปตฺติมฺป ปุจฺฉิ ตติยมฺปนาวุโส อุปาลิ ปาราชิก
กตฺถ ปฺตฺตนฺติ ฯ เวสาลิยา ภนฺเตติ ฯ ก อารพฺภาติ ฯ
สมฺพหุเล ภิกฺขู อารพฺภาติ ฯ กิสฺมึ วตฺถุสฺมินฺติ ฯ มนุสฺสวิคฺคเหติ ฯ
อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป อายสฺมนฺต อุปาลึ ตติยสฺส ปาราชิกสฺส
วตฺถุมฺป ปุจฺฉิ นิทานมฺป ปุจฺฉิ ปุคฺคลมฺป ปุจฺฉิ ปฺตฺติมฺป
ปุจฺฉิ อนุปฺปฺตฺติมฺป ปุจฺฉิ อาปตฺติมฺป ปุจฺฉิ อนาปตฺติมฺป
ปุจฺฉิ จตุตฺถมฺปนาวุโส อุปาลิ ปาราชิก กตฺถ ปฺตฺตนฺติ ฯ
เวสาลิยา ภนฺเตติ ฯ ก อารพฺภาติ ฯ วคฺคุมุทาตีริเย ภิกฺขู
อารพฺภาติ ฯ กิสฺมึ วตฺถุสฺมินฺติ ฯ อุตฺตริมนุสฺสธมฺเมติ ฯ อถโข
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อายสฺมา มหากสฺสโป อายสฺมนฺต อุปาลึ จตุตฺถสฺส ปาราชิกสฺส
วตฺถุมฺป ปุจฺฉิ นิทานมฺป ปุจฺฉิ ปุคฺคลมฺป ปุจฺฉิ ปฺตฺติมฺป
ปุจฺฉิ อนุปฺปฺตฺติมฺป ปุจฺฉิ อาปตฺติมฺป ปุจฺฉิ อนาปตฺติมฺป
ปุจฺฉิ เอเตเนว อุปาเยน อุภโตวินเย ๑ ปุจฺฉิ ฯ ปุฏโ ปุฏโ
อายสฺมา อุปาลิ วิสฺสชฺเชสิ ฯ
[๖๑๙] อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป สงฺฆ าเปสิ สุณาตุ
เม อาวุโส สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อห อานนฺท
ธมฺม ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ อายสฺมา อานนฺโท สงฺฆ าเปสิ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อห อายสฺมตา
มหากสฺสเปน ธมฺม ปุฏโ วิสฺสชฺเชยฺยนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา
มหากสฺสโป อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ พฺรหฺมชาล อาวุโส
อานนฺท กตฺถ ภาสิตนฺติ ฯ อนฺตรา จ ภนฺเต ราชคห อนฺตรา
จ นาฬนฺท ราชาคาเร ๒ อมฺพลฏิกายาติ ๓ ฯ ก อารพฺภาติ ฯ
สุปฺปยฺจ ปริพฺพาชก พฺรหฺมทตฺตฺจ มาณวนฺติ ฯ อถโข
อายสฺมา มหากสฺสโป อายสฺมนฺต อานนฺท พฺรหฺมชาลสฺส นิทานมฺป
ปุจฺฉิ ปุคฺคลมฺป ปุจฺฉิ สามฺผล ปนาวุโส อานนฺท กตฺถ
ภาสิตนฺติ ฯ ราชคเห ภนฺเต ชีวกมฺพวเนติ ฯ เกน สทฺธินฺติ ฯ
อชาตสตฺตุนา เวเทหิปุตฺเตน สทฺธนิ ฺติ ฯ อถโข อายสฺมา
มหากสฺสโป อายสฺมนฺต อานนฺท สามฺผลสฺส นิทานมฺป ปุจฺฉิ
#๑ ม. อุภโตวิภงฺเค ฯ ๒ ม. ยุ. ราชคารเก ฯ ๓ ยุ. อมฺพลฏิกายนฺติ ฯ
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ปุคฺคลมฺป ปุจฺฉิ เอเตเนว อุปาเยน ปฺจ นิกาเย ปุจฺฉิ ฯ
ปุฏโ ปุฏโ อายสฺมา อานนฺโท วิสฺสชฺเชสิ ฯ
[๖๒๐] อถโข อายสฺมา อานนฺโท เถเร ภิกขฺ ู เอตทโวจ
ภควา ม ภนฺเต ปรินิพพฺ านกาเล เอวมาห อากงฺขมาโน อานนฺท
สงฺโฆ มมจฺจเยน ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ สมูหเนยฺยาติ ฯ
ปุจฺฉิ ปน ตฺว อาวุโส อานนฺท ภควนฺต กตมานิ ปน ภนฺเต
ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานีติ ฯ น ขฺวาห ภนฺเต ภควนฺต
ปุจฺฉึ กตมานิ ปน ภนฺเต ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานีติ ฯ
เอกจฺเจ เถรา เอวมาหสุ จตฺตาริ ปาราชิกานิ เปตฺวา อวเสสานิ
ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานีติ ฯ เอกจฺเจ เถรา เอวมาหสุ
จตฺตาริ ปาราชิกานิ เปตฺวา เตรส สงฺฆาทิเสเส เปตฺวา อวเสสานิ
ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานีติ ฯ เอกจฺเจ เถรา เอวมาหสุ
จตฺตาริ ปาราชิกานิ เปตฺวา เตรส สงฺฆาทิเสเส เปตฺวา เทฺว
อนิยเต เปตฺวา อวเสสานิ ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานีติ ฯ
เอกจฺเจ เถรา เอวมาหสุ จตฺตาริ ปาราชิกานิ เปตฺวา เตรส
สงฺฆาทิเสเส เปตฺวา เทฺว อนิยเต เปตฺวา ตึส นิสฺสคฺคิเย
ปาจิตฺติเย เปตฺวา อวเสสานิ ขุททฺ านุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานีติ ฯ
เอกจฺเจ เถรา เอวมาหสุ จตฺตาริ ปาราชิกานิ เปตฺวา เตรส
สงฺฆาทิเสเส เปตฺวา เทฺว อนิยเต เปตฺวา ตึส นิสฺสคฺคิเย
ปาจิตฺติเย เปตฺวา เทฺวนวุติ ปาจิตฺติเย เปตฺวา อวเสสานิ
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ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานีติ ฯ เอกจฺเจ เถรา เอวมาหสุ
จตฺตาริ ปาราชิกานิ เปตฺวา เตรส สงฺฆาทิเสเส เปตฺวา เทฺว
อนิยเต เปตฺวา ตึส นิสฺสคฺคิเย ปาจิตฺติเย เปตฺวา เทฺวนวุติ
ปาจิตฺติเย เปตฺวา จตฺตาโร ๑ ปาฏิเทสนีเย เปตฺวา อวเสสานิ
ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานีติ ฯ
[๖๒๑] อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป สงฺฆ าเปสิ สุณาตุ
เม อาวุโส สงฺโฆ สนฺตมฺหาก สิกฺขาปทานิ คิหิคตานิ คิหิโนป
ชานนฺติ ๒ อิท โว สมณาน สกฺยปุตฺติยาน กปฺปติ อิท โว
น กปฺปตีติ ฯ สเจ มย ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ สมูหนิสฺสาม
ภวิสฺสนฺติ วตฺตาโร ธูมกาลิก สมเณน โคตเมน สาวกาน
สิกฺขาปท ปฺตฺต ยาวิเมส สตฺถา อฏาสิ ตาวิเม สิกฺขาปเทสุ
สิกฺขึสุ ยโต อิเมส สตฺถา ปรินิพฺพุโต นทานีเม สิกฺขาปเทสุ
สิกฺขนฺตีติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อปฺปฺตฺต น
ปฺาเปยฺย ปฺตฺต น สมุจฉฺ ินฺเทยฺย ยถาปฺตฺเตสุ
สิกฺขาปเทสุ สมาทาย วตฺเตยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม อาวุโส
สงฺโฆ สนฺตมฺหาก สิกฺขาปทานิ คิหิคตานิ คิหิโนป ชานนฺติ
อิท โว สมณาน สกฺยปุตฺติยาน กปฺปติ อิท โว น กปฺปตีติ ฯ
สเจ มย ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ สมูหนิสฺสาม ภวิสฺสนฺติ
วตฺตาโร ธูมกาลิก สมเณน โคตเมน สาวกาน สิกฺขาปท
#๑ ยุ. จตฺตาริ ฯ ๒ ยุ. คิหปี  โน ชานนฺติ ฯ
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ปฺตฺต ยาวิเมส สตฺถา อฏาสิ ตาวิเม สิกฺขาปเทสุ
สิกฺขึสุ ยโต อิเมส สตฺถา ปรินิพฺพุโต นทานีเม สิกฺขาปเทสุ
สิกฺขนฺตีติ ฯ สงฺโฆ อปฺปฺตฺต น ปฺาเปติ ปฺตฺต น
สมุจฺฉินฺทติ ยถาปฺตฺเตสุ สิกฺขาปเทสุ สมาทาย วตฺตติ ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อปฺปฺตฺตสฺส อปฺปฺาปนา ปฺตฺตสฺส
อสมุจฺเฉโท ยถาปฺตฺเตสุ สิกขฺ าปเทสุ สมาทาย วตฺตนา
โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ สงฺโฆ อปฺปฺตฺต
น ปฺาเปติ ปฺตฺต น สมุจฺฉินฺทติ ยถาปฺตฺเตสุ
สิกฺขาปเทสุ สมาทาย วตฺตติ ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา
ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๖๒๒] อถโข เถรา ภิกฺขู อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจุ
อิทนฺเต อาวุโส อานนฺท ทุกฺกฏ ย ตฺว ภควนฺต น ปุจฺฉิ
กตมานิ ปน ภนฺเต ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานีติ เทเสหิ
ต ทุกกฺ ฏนฺติ ฯ อห โข ภนฺเต อสติยา ภควนฺต น ปุจฺฉึ
กตมานิ ภนฺเต ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานีติ นาห ต ทุกฺกฏ
ปสฺสามิ อปจายสฺมนฺตาน สทฺธาย เทเสมิ ต ทุกฺกฏนฺติ ฯ
อิทมฺป เต อาวุโส อานนฺท ทุกฺกฏ ย ตฺว ภควโต วสฺสิกสาฏิก
อกฺกมิตฺวา สิพฺเพสิ เทเสหิ ต ทุกกฺ ฏนฺติ ฯ อห โข ภนฺเต
น อคารเวน ภควโต วสฺสิกสาฏิก อกฺกมิตฺวา สิพฺเพสึ นาหนฺต
ทุกฺกฏ ปสฺสามิ อปจายสฺมนฺตาน สทฺธาย เทเสมิ ต ทุกฺกฏนฺติ ฯ
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อิทมฺป เต อาวุโส อานนฺท ทุกฺกฏ ย ตฺว มาตุคาเมหิ
ภควโต สรีร ปม วนฺทาเปสิ ตาส โรทนฺตีน ภควโต สรีร
อสฺสุเกน มกฺขิต เทเสหิ ต ทุกฺกฏนฺติ ฯ อห โข ภนฺเต
มายิมา ๑ วิกาเล อเหสุนฺติ มาตุคาเมหิ ภควโต สรีร ปม
วนฺทาเปสึ นาหนฺต ทุกฺกฏ ปสฺสามิ อปจายสฺมนฺตาน สทฺธาย
เทเสมิ ต ทุกฺกฏนฺติ ฯ อิทมฺป เต อาวุโส อานนฺท ทุกกฺ ฏ
ย ตฺว ภควตา โอฬาริเก นิมิตฺเต กริยมาเน โอฬาริเก โอภาเส
กริยมาเน น ภควนฺต ยาจิ ติฏตุ ภควา กปฺป ติฏตุ
สุคโต กปฺป พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย
หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ เทเสหิ ต ทุกกฺ ฏนฺติ ฯ อห
โข ภนฺเต มาเรน ปริยฏุ ิตจิตฺโต น ภควนฺต ยาจึ ติฏตุ
ภควา กปฺป ติฏตุ สุคโต กปฺป พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย
โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ นาหนฺต
ทุกฺกฏ ปสฺสามิ อปจายสฺมนฺตาน สทฺธาย เทเสมิ ต ทุกฺกฏนฺติ ฯ
อิทมฺป เต อาวุโส อานนฺท ทุกฺกฏ ย ตฺว มาตุคามสฺส
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปพฺพชฺช อุสฺสุกฺก อกาสิ เทเสหิ
ต ทุกฺกฏนฺติ ฯ อห โข ภนฺเต อย มหาปชาปตี โคตมี
ภควโต มาตุจฺฉา อาปาทิกา โปสิกา ขีรสฺส ทายิกา ภควนฺต
ชเนตฺติยา กาลกตาย ถฺ ปาเยสีติ มาตุคามสฺส ตถาคตปฺปเวทิเต
ธมฺมวินเย ปพฺพชฺช อุสฺสุกฺก อกาสึ นาหนฺต ทุกฺกฏ ปสฺสามิ
#๑ ม. มายิมาส ฯ
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อปจายสฺมนฺตาน สทฺธาย เทเสมิ ต ทุกฺกฏนฺติ ฯ
[๖๒๓] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา ปุราโณ ทกฺขิณาคิริสฺมึ
จาริก จรติ มหตา ภิกขฺ ุสงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ ฯ
อถโข อายสฺมา ปุราโณ เถเรหิ ภิกฺขูหิ ธมฺเม จ วินเย จ
สงฺคีเต ทกฺขิณาคิริสฺมึ ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน ราชคห
เวฬุวน กลนฺทกนิวาโป เยน เถรา ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา เถเรหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ ปฏิสมฺโมทิตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺน โข อายสฺมนฺต ปุราณ เถรา ภิกฺขู
เอตทโวจุ เถเรหิ อาวุโส ปุราณ ธมฺโม จ วินโย จ สงฺคีโต
อุเปหิ ต สงฺคีตนฺติ ฯ สุสงฺคีตาวุโส เถเรหิ ภิกฺขหู ิ ๑ ธมฺโม จ
วินโย จ อปจ ยเถว มยา ภควโต สมฺมุขา สุต สมฺมุขา
ปฏิคฺคหิต ตเถวาห ธาเรสฺสามีติ ฯ
[๖๒๔] อถโข อายสฺมา อานนฺโท เถเร ภิกขฺ ู เอตทโวจ
ภควา ม ภนฺเต ปรินิพพฺ านกาเล เอวมาห เตนหานนฺท สงฺโฆ
มมจฺจเยน ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน พฺรหฺมทณฺฑ อาณาเปตูติ ฯ ปุจฺฉิ
ปน ตฺว อาวุโส อานนฺท ภควนฺต กตโม ปน ภนฺเต
พฺรหฺมทณฺโฑติ ฯ ปุจฺฉึ โข อห ภนฺเต ภควนฺต กตโม ปน
ภนฺเต พฺรหฺมทณฺโฑติ ฯ ฉนฺโน อานนฺท ภิกขฺ ุ ย อิจฺเฉยฺย ต
วเทยฺย ภิกฺขหู ิ ฉนฺโน ภิกฺขุ เนว วตฺตพฺโพ น โอวทิตพฺโพ
น อนุสาสิตพฺโพติ ๒ ฯ เตนหาวุโส อานนฺท ตฺวเยว ฉนฺนสฺส
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. นานุสาสิตพฺโพติ ฯ
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ภิกฺขุโน พฺรหฺมทณฺฑ อาณาเปหีติ ฯ กถาห ภนฺเต ฉนฺนสฺส
ภิกฺขุโน พฺรหฺมทณฺฑ อาณาเปมิ จณฺโฑ โส ภิกฺขุ ผรุโสติ ฯ
เตนหาวุโส อานนฺท พหุเกหิ ภิกฺขหู ิ สทฺธึ คจฺฉาหีติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท เถราน ภิกฺขูน ปฏิสฺสุตฺวา มหตา
ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ นาวาย คนฺตฺวา
โกสมฺพึ อุชชฺ วนิกาย นาวาย ปจฺโจโรหิตฺวา ๑ รฺโ อุเทนสฺส
อุยฺยานสฺส อวิทูเร อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสีทิ ฯ
[๖๒๕] เตน โข ปน สมเยน ราชา อุเทโน อุยฺยาเน ปริวาเรหิ ๒
สทฺธึ โอโรเธน ปฏิวสติ ๓ ฯ อสฺโสสิ โข รฺโ อุเทนสฺส
โอโรโธ อมฺหาก กิร อาจริโย อยฺโย อานนฺโท อุยฺยานสฺส
อวิทูเร อฺตรสฺมึ รุกขฺ มูเล นิสินโฺ นติ ฯ อถโข รฺโ อุเทนสฺส
โอโรโธ ราชาน อุเทน เอตทโวจ อมฺหาก กิร เทว อาจริโย
อยฺโย อานนฺโท อุยฺยานสฺส อวิทูเร อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสินฺโน
อิจฺฉาม มย เทว อยฺย อานนฺท ปสฺสิตุนฺติ ฯ เตนหิ ๔ สมณ
อานนฺท ปสฺสถาติ ฯ อถโข รฺโ อุเทนสฺส โอโรโธ เยนายสฺมา
อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺน โข รฺโ
อุเทนสฺส โอโรธ อายสฺมา อานนฺโท ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ
#๑ ม. นาวาย อุชฺชวนิกาย โกสมฺพึ อุชชฺ วิ นาวาย ปจฺโจโรหิตฺวา ฯ ยุ. นาวาย
#อุชฺชวนิกาย โกสมฺพิยา ปจฺโจโรหิตฺวา ฯ ๒ ม. ยุ. ปริจาเรสิ ฯ ๓ ม. ยุ. อย
#ปาโ นตฺถิ ฯ ๔ ม. ยุ. เตนหิ ตุเมฺห ฯ
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สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถโข รฺโ อุเทนสฺส
โอโรโธ อายสฺมตา อานนฺเทน ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิโต
สมาทปโต สมุตฺเตชิโต สมฺปหสิโต อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปฺจ
อุตฺตราสงฺคสตานิ ปาทาสิ ฯ อถโข รฺโ อุเทนสฺส โอโรโธ
อายสฺมโต อานนฺทสฺส ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา อุฏ ายาสนา
อายสฺมนฺต อานนฺท อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา เยน ราชา
อุเทโน เตนุปสงฺกมิ ฯ
[๖๒๖] อทฺทสา โข ราชา อุเทโน โอโรธ ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต
ทิสฺวาน โอโรธ เอตทโวจ อป นุ โข ตุเมฺห สมณ อานนฺท
ปสฺสถาติ ฯ อปสฺสิมฺหา โข มย เทว อยฺย อานนฺทนฺติ ฯ
อปนุ ๑ ตุเมฺห สมณสฺส อานนฺทสฺส กิฺจิ อทตฺถาติ ฯ อทมฺหา
โข มย เทว อยฺยสฺส อานนฺทสฺส ปฺจ อุตฺตราสงฺคสตานีติ ฯ
ราชา อุเทโน อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม สมโณ
อานนฺโท ตาวพหุ จีวร ปฏิคฺคเหสฺสติ ทุสฺสวณิชฺช วา สมโณ
อานนฺโท กริสฺสติ ปคฺคาหิกสาล ๒ วา ปสาเรสฺสตีติ ฯ อถโข ราชา
อุเทโน เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น
โข ราชา อุเทโน อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ อาคมา
#๑ ยุ. อป ปน ฯ ๒ ปฏาหิกสาล วาติป ปาโ วิชฺชติ ฯ
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นุ ๑ โภ อานนฺท อมฺหาก โอโรโธติ ฯ อาคมา โข เต ๒ มหาราช
โอโรโธติ ฯ อปจ ๓ ปน โภโต อานนฺทสฺส กิฺจิ อทาสีติ ฯ
อทาสิ โข เม มหาราช ปฺจ อุตตฺ ราสงฺคสตานีติ ฯ กึ ปน
ภว อานนฺโท ตาวพหุ จีวร กริสฺสตีติ ฯ เย เต มหาราช
ภิกฺขู ทุพฺพลจีวรา เตหิ สทฺธึ สวิภชิสฺสามีติ ฯ ยานิ โข ปน
โภ อานนฺท โปราณกานิ ทุพฺพลจีวรานิ ตานิ กถ กริสฺสถาติ ฯ
ตานิ มหาราช อุตฺตรตฺถรณ กริสฺสามาติ ฯ ยานิ ปน โภ อานนฺท
โปราณกานิ อุตฺตรตฺถรณานิ ตานิ กถ กริสฺสถาติ ฯ ตานิ
มหาราช ภิสิจฺฉวิโย กริสฺสามาติ ฯ ยา ปน โภ อานนฺท
โปราณกา ภิสิจฺฉวิโย ตา กถ กริสฺสถาติ ฯ ตา มหาราช
ภุมฺมตฺถรณ กริสฺสามาติ ฯ ยานิ ปน โภ อานนฺท โปราณกานิ
ภุมฺมตฺถรณานิ ตานิ กถ กริสฺสถาติ ฯ ตานิ มหาราช
ปาทปฺุฉนิโย กริสฺสามาติ ฯ ยา ปน โภ อานนฺท โปราณกา
ปาทปฺุฉนิโย ตา กถ กริสฺสถาติ ฯ ตา มหาราช รโชหรณ
กริสฺสามาติ ฯ ยานิ ปน โภ อานนฺท โปราณกานิ รโชหรณานิ
ตานิ กถ กริสฺสถาติ ฯ ตานิ มหาราช โกฏเฏตฺวา จิกฺขลฺเลน
มทฺทิตฺวา ปริภณฺฑ ลิมฺปสฺสามาติ ฯ อถโข ราชา อุเทโน
สพฺเพ วิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา โยนิโส อุปเนนฺติ น กุลว ๔
#๑ ม. อาคมา นุ ขฺวิธ ฯ ยุ. อาคมา นุ โขธ ฯ ๒ ม. อาคมาสิ โข เต อิธ ฯ
#ยุ. เตธ ฯ ๓ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔ ยุ. น กุลาว ฯ
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คเมนฺตีติ อายสฺมโต อานนฺทสฺส อฺานิป ปฺจ ทุสฺสสตานิ
ปาทาสิ ฯ อยฺจรหิ อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปม จีวรปริกฺขาโร ๑
อุปฺปชฺชิ จีวรสหสฺส ฯ
[๖๒๗] อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน โฆสิตาราโม
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ
อถโข อายสฺมา ฉนฺโน เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข อายสฺมนฺต ฉนฺน อายสฺมา อานนฺโท
เอตทโวจ สงฺเฆน เต อาวุโส ฉนฺน พฺรหฺมทณฺโฑ อาณตฺโตติ ๒ ฯ
กตโม ปน ภนฺเต อานนฺท พฺรหฺมทณฺโฑติ ๓ ฯ ตฺว อาวุโส
ฉนฺน ภิกฺขุ ๔ ย อิจฺเฉยฺยาสิ ต วเทยฺยาสิ ภิกฺขูหิ ตฺว เนว
วตฺตพฺโพ น โอวทิตพฺโพ นานุสาสิตพฺโพติ ฯ นนฺวาห ภนฺเต
อานนฺท หโต เอตฺตาวตา ยโตห ภิกฺขูหิ เนว วตฺตพฺโพ น
โอวทิตพฺโพ นานุสาสิตพฺโพติ ตตฺเถว มุจฺฉิโต ปปติ ๕ ฯ อถโข
อายสฺมา ฉนฺโน พฺรหฺมทณฺเฑน อฏฏิยมาโน หรายมาโน ชิคุจฺฉมาโน
เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต
นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเ ว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ขีณา ชาติ
#๑ ม. ยุ. จีวรภิกฺขา ฯ ๒ ม. ยุ. อาณาปโตติ ฯ ๓ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๔ ม. ยุ. ภิกขฺ ู ฯ ๕ ม. ปปโต ฯ

วินย. จุลฺลวคฺโค (๒) - หนาที่ 394

วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
อพฺภฺาสิ ฯ อฺตโร จ ปนายสฺมา ฉนฺโน อรหต อโหสิ ฯ
อถโข อายสฺมา ฉนฺโน อรหตฺต ปตฺโต เยนายสฺมา อานนฺโท
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ
ปฏิปฺปสฺสมฺเภหีทานิ ๑ เม ภนฺเต อานนฺท พฺรหฺมทณฺฑนฺติ ฯ
ยทคฺเคน ตยา อาวุโส ฉนฺน อรหตฺต สจฺฉิกต ตทคฺเคน เต
พฺรหฺมทณฺโฑ ปฏิปฺปสฺสทฺโธติ ฯ
[๖๒๘] อิมาย โข ปน วินยสงฺคีติยา ปฺจ ภิกฺขุสตานิ อนูนานิ
อนธิกานิ อเหสุ ฯ ตสฺมาย วินยสงฺคีติ ปฺจสติกาติ ๒ วุจฺจตีติ ฯ
ปฺจสติกกฺขนฺธก นิฏิต เอกาทสม ฯ
อิมมฺหิ ขนฺธเก วตฺถู ๓ เตวีสติ ฯ
_______________
ตสฺสุทฺทาน
[๖๒๙] ปรินิพฺพุเต หิ สมฺพุทฺเธ เถโร จ ๔ กสฺสปวฺหโย
อามนฺตยิ ภิกฺขุคณ
สทฺธมฺมมนุปาลโก
ปาวายทฺธานมคฺคมฺหิ
สุภทฺเทน ปเวทิต
สงฺคายิสฺสาม สทฺธมฺม อธมฺโม ปุเร ทิปปฺ ติ
เอเกนูนปฺจสต
อานนฺทมฺป จ อุจฺจินิ
ธมฺมวินยสงฺคีตึ
วสนฺโต ๕ คุหมุตฺตเม
#๑ ม. ยุ. ปฏิปฺปสฺสมฺเภหิทานิ ฯ ๒ ยุ. ปฺจสตีติ ฯ ๓ ยุ. วตฺถุ ฯ ๔ ยุ. จสทฺโท
#นตฺถิ ฯ ๕ ยุ. วสฺสนฺโต ฯ
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อุปาลึ วินย ปุจฺฉิ
สุตฺตนฺตานนฺทปณฺฑิต
ปฏก ตีณิ สงฺคีต ๑
อกสุ ชินสาวกา ฯ
ขุทฺทานุขุทฺทกา ๒ นานา ยถาปฺตฺตวตฺตนา ๓ ฯ
น ปุจฺฉิ อกฺกมิตฺวาป ๔ วนฺทาเปสิ น ยาจิ จ
ปพฺพชฺช มาตุคามสฺส
สทฺธาย ทุกฺกฏานิ เม ฯ
ปุราโณ พฺรหฺมทณฺฑ จ โอโรโธ อุเทเนน สห
ตาว พหุ ทุพฺพลฺจ
อุตฺตรตฺถรณา ภิสิ
ภุมฺมตฺถรณา ปฺุฉนิโย รโช จิกฺขลฺลมทฺทนา
สหสฺสจีวร อุปฺปชฺชิ
ปมานนฺทสฺสวฺหยา ๕ ฯ
ตชฺชิโต พฺรหฺมทณฺเฑน จตุสจฺจ อปาปุณิ ฯ
วสีภูตา ปฺจสตา
ตสฺมา ปฺจสตา อิตีติ ๖ ฯ
_________________
#๑ ม. ยุ. สงฺคิตึ ฯ ๒ ม. ยุ. ขุทฺทานุขุทฺทเก ฯ ๓ ม. ยถาปฺตฺติวตฺตนา ฯ
#ยุ. ยถาปฺตฺตึ วตฺตนา ฯ ๔ ม. อกฺกมิตฺวาน ฯ ยุ. อกฺกมิตฺวา ฯ ๕ ม. ยุ.
#ปมานนฺทสฺสวฺหโย ฯ ๖ ม. ยุ. ปฺจสตี อิติ ฯ
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สตฺตสติกกฺขนฺธก
[๖๓๐] เตน โข ปน สมเยน วสฺสสตปรินิพฺพุเต ภควติ
เวสาลิกา วชฺชิปุตฺตกา ภิกฺขู เวสาลิย ทส วตฺถนู ิ ทีเปนฺติ
กปฺปติ สิงฺคิโลณกปฺโป กปฺปติ ทฺวงฺคุลกปฺโป กปฺปติ
คามนฺตรกปฺโป กปฺปติ อาวาสกปฺโป กปฺปติ อนุมติกปฺโป
กปฺปติ อาจิณฺณกปฺโป กปฺปติ อมถิตกปฺโป กปฺปติ ชโลคึ ๑
ปาตุ กปฺปติ อทสก นิสีทน กปฺปติ ชาตรูปรชตนฺติ ฯ
[๖๓๑] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา ยโส กากณฺฑกปุตฺโต
วชฺชีสุ จาริกฺจรมาโน เยน เวสาลี ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท
อายสฺมา ยโส กากณฺฑกปุตฺโต เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ
[๖๓๒] เตน โข ปน สมเยน เวสาลิกา วชฺชปิ ุตฺตกา ภิกฺขู
ตทหุโปสเถ กสจาฏึ ๒ อุทเกน ปูเรตฺวา มชฺเฌ ภิกฺขุสงฺฆสฺส
เปตฺวา อาคตาคเต ๓ เวสาลิเก อุปาสเก เอว วเทนฺติ เทถาวุโส
สงฺฆสฺส กหาปณมฺป อฑฺฒมฺป ปาทมฺป มาสกรูปมฺป ภวิสฺสติ
สงฺฆสฺส ปริกฺขาเรน กรณียนฺติ ฯ เอว วุตฺเต อายสฺมา ยโส
กากณฺฑกปุตฺโต เวสาลิเก อุปาสเก เอตทโวจ มา อาวุโส
อทตฺถ สงฺฆสฺส กหาปณมฺป อฑฺฒมฺป ปาทมฺป มาสกรูปมฺป
#๑ ยุ. ชโลคิ ฯ ๒ ม. ยุ. รา. กสปาฏึ ฯ ๓ ยุ. รา. อาคเต ฯ
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น กปฺปติ สมณาน สกฺยปุตฺติยาน ชาตรูปรชต น สาทิยนฺติ
สมณา สกฺยปุตฺติยา ชาตรูปรชต นปฺปฏิคฺคณฺหนฺติ สมณา
สกฺยปุตฺติยา ชาตรูปรชต นิกฺขติ ฺตมณิสุวณฺณา สมณา
สกฺยปุตฺติยา อเปตชาตรูปรชตาติ ฯ เอวมฺป โข เวสาลิกา อุปาสกา
อายสฺมตา ยเสน กากณฺฑกปุตฺเตน วุจฺจมานา อทสุเยว สงฺฆสฺส
กหาปณมฺป อฑฺฒมฺป ปาทมฺป มาสกรูปมฺป ฯ อถโข เวสาลิกา
วชฺชิปุตฺตกา ภิกฺขู ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ต หิรฺ ภิกฺขุคฺเคน ๑
ปฏิวิส เปตฺวา ภาเชสุ ฯ อถโข เวสาลิกา วชฺชิปุตฺตกา ภิกฺขู
อายสฺมนฺต ยส กากณฺฑกปุตฺต เอตทโวจุ เอโส เต อาวุโส
ยส หิรฺสฺส ปฏิวิโสติ ฯ นตฺถิ เม อาวุโส หิรฺสฺส
ปฏิวิโส นาห หิรฺ สาทิยามีติ ฯ
[๖๓๓] อถโข เวสาลิกา วชฺชิปตุ ฺตกา ภิกฺขู อย อาวุโส
ยโส กากณฺฑกปุตฺโต อุปาสเก สทฺเธ ปสนฺเน อกฺโกสติ ปริภาสติ
อปฺปสาท กโรติ หนฺทสฺส มย ปฏิสารณียกมฺม กโรมาติ ฯ
เต ตสฺส ปฏิสารณียกมฺม อกสุ ฯ อถโข อายสฺมา ยโส
กากณฺฑกปุตฺโต เวสาลิเก วชฺชิปุตฺตเก ภิกฺขู เอตทโวจ ภควตา
อาวุโส ปฺตฺต ปฏิสารณียกมฺมกตสฺส ภิกฺขุโน อนุทูโต
ทาตพฺโพติ เทถ เม อาวุโส อนุทูต ภิกฺขุนฺติ ฯ อถโข เวสาลิกา
วชฺชิปุตฺตกา ภิกฺขู เอก ภิกฺขุ สมฺมนฺนิตฺวา อายสฺมโต ยสสฺส
กากณฺฑกปุตฺตสฺส อนุทตู  อทสุ ฯ อถโข อายสฺมา ยโส
#๑ ม. ยุ. ภิกขฺ คฺเคน ฯ
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กากณฺฑกปุตฺโต อนุทูเตน ภิกฺขุนา สทฺธึ เวสาลึ ปวิสิตฺวา
เวสาลิเก อุปาสเก เอตทโวจ อห กิรายสฺมนฺเต อุปาสเก สทฺเธ
ปสนฺเน อกฺโกสามิ ปริภาสามิ อปฺปสาท กโรมิ โยห อธมฺม
อธมฺโมติ วทามิ ธมฺม ธมฺโมติ วทามิ อวินย อวินโยติ
วทามิ วินย วินโยติ วทามิ ฯ
[๖๓๔] เอกมิท อาวุโส สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ ตตฺร โข อาวุโส ภควา ภิกขฺ ู
อามนฺเตสิ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว จนฺทิมสุริยาน อุปกฺกิเลสา เยหิ
อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกลิ ิฏ า จนฺทิมสุริยา น ตปนฺติ น ภาสนฺติ
น วิโรจนฺติ ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ อพฺภ ภิกฺขเว จนฺทิมสุริยาน
อุปกฺกิเลโส เยน อุปกฺกเิ ลเสน อุปกฺกิลิฏา จนฺทิมสุริยา น ตปนฺติ
น ภาสนฺติ น วิโรจนฺติ มหิกา ภิกฺขเว จนฺทิมสุริยาน อุปกฺกิเลโส
เยน อุปกฺกเิ ลเสน อุปกฺกิลิฏา จนฺทิมสุริยา น ตปนฺติ น
ภาสนฺติ น วิโรจนฺติ ธูมรโช ภิกฺขเว จนฺทิมสุรยิ าน อุปกฺกิเลโส
เยน อุปกฺกิเลเสน อุปกฺกิลิฏา จนฺทิมสุริยา น ตปนฺติ น ภาสนฺติ
วิโรจนฺติ ราหุ ภิกฺขเว อสุรินฺโท จนฺทิมสุริยาน อุปกฺกิเลโส เยน
อุปกฺกิเลเสน อุปกฺกลิ ิฏ า จนฺทิมสุริยา น ตปนฺติ น ภาสนฺติ
น วิโรจนฺติ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร จนฺทิมสุริยาน
อุปกฺกิเลสา เยหิ อุปกฺกเิ ลเสหิ อุปกฺกิลิฏา จนฺทิมสุริยา น ตปนฺติ
น ภาสนฺติ น วิโรจนฺติ เอวเมว โข ภิกฺขเว จตฺตาโรเม
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สมณพฺราหฺมณาน อุปกฺกิเลสา เยหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกลิ ิฏา
เอเก สมณพฺราหฺมณา น ตปนฺติ น ภาสนฺติ น วิโรจนฺติ ฯ
กตเม จตฺตาโร ฯ สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา สุร
ปวนฺติ เมรย ปวนฺติ สุราเมรยปานา อปฺปฏิวริ ตา อย ภิกขฺ เว
ปโม สมณพฺราหฺมณาน อุปกฺกิเลโส เยน อุปกฺกิเลเสน
อุปกฺกิลิฏา เอเก สมณพฺราหฺมณา น ตปนฺติ น ภาสนฺติ น
วิโรจนฺติ ปุน จปร ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา เมถุน
ธมฺม ปฏิเสวนฺติ เมถุนธมฺมา อปฺปฏิวิรตา อย ภิกฺขเว ทุตโิ ย
สมณพฺราหฺมณาน อุปกฺกเิ ลโส เยน อุปกฺกิเลเสน อุปกฺกลิ ิฏา
เอเก สมณพฺราหฺมณา น ตปนฺติ น ภาสนฺติ น วิโรจนฺติ
ปุน จปร ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา ชาตรูปรชต สาทิยนฺติ
ชาตรูปรชตปฺปฏิคฺคหณา อปฺปฏิวิรตา อย ภิกฺขเว ตติโย
สมณพฺราหฺมณาน อุปกฺกิเลโส เยน อุปกฺกิเลเสน อุปกฺกลิ ิฏา
เอเก สมณพฺราหฺมณา น ตปนฺติ น ภาสนฺติ น วิโรจนฺติ
ปุน จปร ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา มิจฺฉาชีเวน ชีวิต
กปฺเปนฺติ มิจฺฉาชีวา อปฺปฏิวิรตา อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ
สมณพฺราหฺมณาน อุปกฺกิเลโส เยน อุปกฺกิเลเสน อุปกฺกลิ ิฏา
เอเก สมณพฺราหฺมณา น ตปนฺติ น ภาสนฺติ น วิโรจนฺติ อิเม
โข ภิกฺขเว จตฺตาโร สมณพฺราหฺมณาน อุปกฺกิเลสา เยหิ
อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลฏิ า เอเก สมณพฺราหฺมณา น ตปนฺติ น
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ภาสนฺติ น วิโรจนฺตีติ ๑ ฯ อิทมโวจาวุโส ภควา อิท วตฺวาน
สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา
[๖๓๕] ราคโทสปริกฺลิฏา ๒ เอเก สมณพฺราหฺมณา
อวิชฺชานีวุตา โปสา
ปยรูปาภินนฺทิโน
สุร ปวนฺติ เมรย
ปฏิเสวนฺติ เมถุน
รชต ชาตรูปฺจ
สาทิยนฺติ อวิทฺทสู
มิจฺฉาชีเวน ชีวนฺติ
เอเก สมณพฺราหฺมณา
เอเต อุปกฺกิเลสา วุตฺตา พุทเฺ ธนาทิจฺจพนฺธุนา
เยหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏา เอเก สมณพฺราหฺมณา
น ตปนฺติ น ภาสนฺติ ๓ อสุทฺธา สรชา มิคา ๔
อนฺธกาเรน โอนทฺธา ตณฺหาทาสา สเนตฺตกิ า
วฑฺเฒนฺติ กฏสึ โฆร
อาทิยนฺติ ปุนพฺภวนฺติ ฯ
[๖๓๖] เอววาที กิราห อายสฺมนฺเต อุปาสเก สทฺเธ ปสนฺเน
อกฺโกสามิ ปริภาสามิ อปฺปสาท กโรมิ โยห อธมฺม
อธมฺโมติ วทามิ ธมฺม ธมฺโมติ วทามิ อวินย อวินโยติ
วทามิ วินย วินโยติ วทามิ ฯ
[๖๓๗] เอกมิท อาวุโส สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน ๕ สมเยน ราชนฺเตปุเร ราชปริสาย
#๑ ม. ยุ. อิตสิ ทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. ราคโทสปริกฺกิลฏิ  า ฯ ๓ อิโต ปร น
#วิโรจนฺติ เต สทาติป ปาโ วิชฺชติ ฯ ๔ ม. ยุ. มคา ฯ ๕ ยุ. ปนาวุโส ฯ
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สนฺนิสินฺนาน สนฺนิปติตาน อยมนฺตรา กถา อุทปาทิ กปฺปติ
สมณาน สกฺยปุตฺติยาน ชาตรูปรชต สาทิยนฺติ สมณา
สกฺยปุตฺติยา ชาตรูปรชต ปฏิคฺคณฺหนฺติ สมณา สกฺยปุตฺติยา
ชาตรูปรชตนฺติ ฯ เตน โข ปนาวุโส สมเยน มณิจูฬโก คามณี
ตสฺส ปริสาย นิสินฺนโก ๑ โหติ ฯ อถโข อาวุโส มณิจูฬโก
คามณี ต ปริส เอตทโวจ มา อยฺยา ๒ เอว อวจุตฺถ น
กปฺปติ สมณาน สกฺยปุตฺติยาน ชาตรูปรชต น สาทิยนฺติ สมณา
สกฺยปุตฺติยา ชาตรูปรชต นปฺปฏิคคฺ ณฺหนฺติ สมณา สกฺยปุตฺติยา
ชาตรูปรชต นิกฺขิตฺตมณิสุวณฺณา สมณา สกฺยปุตฺตยิ า
อเปตชาตรูปรชตาติ ฯ อสกฺขิ โข อาวุโส มณิจูฬโก คามณี ต
ปริส สฺาเปตุ ฯ อถโข อาวุโส มณิจูฬโก คามณี ต ปริส
สฺาเปตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข
อาวุโส มณิจูฬโก คามณี ภควนฺต เอตทโวจ อิธ ภนฺเต
ราชนฺเตปุเร ราชปริสาย สนฺนิสินฺนาน สนฺนิปติตาน อยมนฺตรา กถา
อุทปาทิ กปฺปติ สมณาน สกฺยปุตฺติยาน ชาตรูปรชต สาทิยนฺติ
สมณา สกฺยปุตฺติยา ชาตรูปรชต ปฏิคฺคณฺหนฺติ สมณา
สกฺยปุตฺติยา ชาตรูปรชตนฺติ เอว วุตฺเต อห ภนฺเต ต ปริส
เอตทโวจ มา อยฺยา ๒ เอว อวจุตฺถ น กปฺปติ สมณาน
สกฺยปุตฺติยาน ชาตรูปรชต น สาทิยนฺติ สมณา สกฺยปุตตฺ ิยา
#๑ ม. ยุ. นิสนิ ฺโน ฯ ๒ ยุ. อยฺโย ฯ
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ชาตรูปรชต นปฺปฏิคฺคณฺหนฺติ สมณา สกฺยปุตฺติยา ชาตรูปรชต
นิกฺขิตฺตมณิสุวณฺณา สมณา สกฺยปุตฺติยา อเปตชาตรูปรชตาติ
อสกฺขึ โข อห ภนฺเต ต ปริส สฺาเปตุ กจฺจาห ภนฺเต
เอว พฺยากรมาโน วุตฺตวาที เจว ภควโต โหมิ น จ ภควนฺต
อภูเตน อพฺภาจิกฺขามิ ธมฺมสฺส จานุธมฺม ๑ พฺยากโรมิ น จ
โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุวาโท คารยฺห าน อาคจฺฉตีติ ฯ ตคฺฆ
ตฺว คามณิ เอว พฺยากรมาโน วุตฺตวาที เจว เม โหสิ ๒ น
จ ม อภูเตน อพฺภาจิกฺขสิ ธมฺมสฺส จานุธมฺม พฺยากโรสิ
น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุวาโท คารยฺห าน อาคจฺฉติ
น หิ คามณิ กปฺปติ สมณาน สกฺยปุตฺติยาน ชาตรูปรชต น
สาทิยนฺติ สมณา สกฺยปุตฺติยา ชาตรูปรชต นปฺปฏิคฺคณฺหนฺติ
สมณา สกฺยปุตฺติยา ชาตรูปรชต นิกฺขิตฺตมณิสุวณฺณา สมณา
สกฺยปุตฺติยา อเปตชาตรูปรชตา ยสฺส โข คามณิ ชาตรูปรชต
กปฺปติ ปฺจป กามคุณา ตสฺส กปฺปนฺติ ๓ ยสฺส ปฺจ
กามคุณา กปฺปนฺติ เอกเสเนต ๔ คามณิ ธาเรยฺยาสิ อสฺสมณธมฺโม
อสกฺยปุตฺติยธมฺโมติ อปจาห คามณิ เอว วทามิ ติณ
ติณตฺถิเกน ปริเยสิตพฺพ ทารุ ๕ ทารุตฺถิเกน ปริเยสิตพฺพ สกฏ
สกฏตฺถิเกน ปริเยสิตพฺพ ปุรโิ ส ปุริสตฺถิเกน ปริเยสิตพฺโพ น
เตฺววาห คามณิ เกนจิ ปริยาเยน ชาตรูปรชต สาทิตพฺพ
#๑ ยุ. วา อนุธมฺม ฯ ๒ ม. เม อโหสิ ฯ ยุ. เมติ นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. ปฺจป
#ตสฺส กามคุณา กปฺปนฺติ ฯ ๔ ยุ. เอกเสน ฯ ๕ ม. ทารู ฯ
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ปริเยสิตพฺพนฺติ วทามีติ เอววาที กิราห อายสฺมนฺเต อุปาสเก
สทฺเธ ปสนฺเน อกฺโกสามิ ปริภาสามิ อปฺปสาท กโรมิ โยห
อธมฺม อธมฺโมติ วทามิ ธมฺม ธมฺโมติ วทามิ อวินย
อวินโยติ วทามิ วินย วินโยติ วทามิ ฯ
[๖๓๘] เอกมิท อาวุโส สมย ภควา ตตฺเถว ๑ ราชคเห
อายสฺมนฺต อุปนนฺท สกฺยปุตฺต อารพฺภ ชาตรูปรชต ปฏิกขฺ ิป
สิกฺขาปทฺจ ปฺาเปสิ ฯ เอววาที กิราห อายสฺมนฺเต อุปาสเก
สทฺเธ ปสนฺเน อกฺโกสามิ ปริภาสามิ อปฺปสาท กโรมิ โยห
อธมฺม อธมฺโมติ วทามิ ธมฺม ธมฺโมติ วทามิ อวินย
อวินโยติ วทามิ วินย วินโยติ วทามีติ ฯ
เอว วุตฺเต เวสาลิกา อุปาสกา อายสฺมนฺต ยส กากณฺฑกปุตฺต
เอตทโวจุ เอโก ว ภนฺเต อยฺโย ยโส กากณฺฑกปุตฺโต
สมโณ สกฺยปุตฺติโย สพฺเพ วิเม อสฺสมณา อสกฺยปุตฺติยา วสตุ
ภนฺเต อยฺโย ยโส กากณฺฑกปุตฺโต เวสาลิย มย อยฺยสฺส
ยสสฺส กากณฺฑกปุตฺตสฺส อุสฺสุกกฺ  กริสฺสาม จีวรปณฑ
ฺ ปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา ยโส
กากณฺฑกปุตฺโต เวสาลิเก อุปาสเก สฺาเปตฺวา อนุทูเตน
ภิกฺขุนา สทฺธึ อาราม อคมาสิ ฯ
[๖๓๙] อถโข เวสาลิกา วชฺชิปตุ ฺตกา ภิกฺขู อนุทูต ภิกฺขุ
ปุจฺฉึสุ ขมาปตา อาวุโส ยเสน กากณฺฑกปุตฺเตน เวสาลิกา
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อุปาสกาติ ฯ อุปาสเกหิ ๑ ปาปก โน อาวุโส กต เอโก ว
ยโส กากณฺฑกปุตฺโต สมโณ สกฺยปุตฺติโย กโต สพฺเพ ว
มย อสฺสมณา อสกฺยปุตฺติยา กตาติ ฯ อถโข เวสาลิกา
วชฺชิปุตฺตกา ภิกฺขู อย อาวุโส ยโส กากณฺฑกปุตฺโต อเมฺหหิ
อสมฺมโต คิหีน ปกาเสสิ หนฺทสฺส มย อุกฺเขปนียกมฺม กโรมาติ ฯ
เต ตสฺส อุกฺเขปนียกมฺม กตฺตุกามา สนฺนิปตึสุ ฯ อถโข
อายสฺมา ยโส กากณฺฑกปุตฺโต เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา โกสมฺพิย
ปจฺจุฏาสิ ฯ อถโข อายสฺมา ยโส กากณฺฑกปุตฺโต
ปาเยฺยกานฺจ อวนฺติทกฺขิณาปถกานฺจ ภิกขฺ ูน สนฺติเก ทูต
ปาเหสิ อาคจฺฉนฺตุ อายสฺมนฺตา อิม อธิกรณ อาทิยิสฺสาม ยาว ๒
ปุเร อธมฺโม ทิปฺปติ ธมฺโม ปฏิพาหิยติ อวินโย ทิปฺปติ วินโย
ปฏิพาหิยติ ปุเร อธมฺมวาทิโน พลวนฺโต โหนฺติ ธมฺมวาทิโน
ทุพฺพลา โหนฺติ อวินยวาทิโน พลวนฺโต โหนฺติ วินยวาทิโน
ทุพฺพลา โหนฺตีติ ฯ
[๖๔๐] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา สมฺภูโต สาณวาสี
อโหคงฺเค ปพฺพเต ปฏิวสติ ฯ อถโข อายสฺมา ยโส
กากณฺฑกปุตฺโต เยน อโหคงฺโค ปพฺพโต เยนายสฺมา สมฺภูโต
สาณวาสี เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต สมฺภูต
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. ยาวสทฺโท นตฺถิ ฯ
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สาณวาสึ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น
โข อายสฺมา ยโส กากณฺฑกปุตฺโต อายสฺมนฺต สมฺภูต สาณวาสึ
เอตทโวจ อิเม ภนฺเต เวสาลิกา วชฺชิปุตฺตกา ภิกฺขู เวสาลิย
ทส วตฺถูนิ ทีเปนฺติ กปฺปติ สิงฺคิโลณกปฺโป กปฺปติ ทฺวงฺคุลกปฺโป
กปฺปติ คามนฺตรกปฺโป กปฺปติ อาวาสกปฺโป กปฺปติ
อนุมติกปฺโป กปฺปติ อาจิณฺณกปฺโป กปฺปติ อมถิตกปฺโป
กปฺปติ ชโลคึ ปาตุ กปฺปติ อทสก นิสีทน กปฺปติ ชาตรูปรชตนฺติ
หนฺท มย ภนฺเต อิม อธิกรณ อาทิยาม ๑ ปุเร
อธมฺโม ทิปฺปติ ธมฺโม ปฏิพาหิยติ อวินโย ทิปฺปติ วินโย
ปฏิพาหิยติ ปุเร อธมฺมวาทิโน พลวนฺโต โหนฺติ ธมฺมวาทิโน
ทุพฺพลา โหนฺติ อวินยวาทิโน พลวนฺโต โหนฺติ วินยวาทิโน
ทุพฺพลา โหนฺตีติ ฯ เอวมาวุโสติ โข อายสฺมา สมฺภูโต สาณวาสี
อายสฺมโต ยสสฺส กากณฺฑกปุตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข
สฏิมตฺตา ปาเยฺยกา ภิกฺขู สพฺเพ อารฺกา ๒ สพฺเพ ปณฺฑปาติกา
สพฺเพ ปสุกูลิกา สพฺเพ เตจีวริกา สพฺเพ ว อรหนฺโต อโหคงฺเค
ปพฺพเต สนฺนิปตึสุ ฯ อสีติมตฺตา ๓ อวนฺติทกฺขิณาปถกา ภิกฺขู
อปฺเปกจฺเจ อารฺกา อปฺเปกจฺเจ ปณฺฑปาติกา อปฺเปกจฺเจ
ปสุกูลิกา อปฺเปกจฺเจ เตจีวริกา สพฺเพ ว อรหนฺโต อโหคงฺเค
ปพฺพเต สนฺนิปตึสุ ฯ
#๑ ม. ยุ. อาทิยิสฺสาม ฯ ๒ ม. อารฺิกา ฯ ๓ ม. ยุ. อถาสีติมตฺตา ฯ
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[๖๔๑] อถโข เถราน ภิกฺขูน มนฺตยมานาน เอตทโหสิ อิท
โข อธิกรณ กกฺขฬฺจ วาฬฺจ กถ นุ โข มย ปกฺข
ลเภยฺยาม เยน มย อิมสฺมึ อธิกรเณ พลวนฺตตรา อสฺสามาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา เรวโต โสเรยฺเย ปฏิวสติ
พหุสฺสุโต อาคตาคโม ธมฺมธโร วินยธโร มาติกาธโร ปณฺฑิโต
วิยตฺโต เมธาวี ลชฺชี กุกฺกุจฺจโก สิกขฺ ากาโม ฯ อถโข เถราน
ภิกฺขูน เอตทโหสิ อย โข อายสฺมา เรวโต โสเรยฺเย ปฏิวสติ
พหุสฺสุโต อาคตาคโม ธมฺมธโร วินยธโร มาติกาธโร ปณฺฑิโต
วิยตฺโต เมธาวี ลชฺชี กุกฺกุจฺจโก สิกฺขากาโม สเจ มย
อายสฺมนฺต เรวต ปกฺข ลภิสฺสาม ๑ เอว มย อิมสฺมึ อธิกรเณ
พลวนฺตตรา อสฺสามาติ ฯ อสฺโสสิ โข อายสฺมา เรวโต
ทิพฺพาย โสตธาตุยา วิสุทฺธาย อติกกฺ นฺตมานุสิกาย เถราน ภิกฺขูน
มนฺตยมานาน สุตฺวานสฺส เอตทโหสิ อิท โข อธิกรณ
กกฺขฬฺจ วาฬฺจ น โข เม ต ปฏิรูป โยห เอวรูเป
อธิกรเณ โอสกฺเกยฺย อิทานิ จ ปน เต ภิกฺขู อาคจฺฉิสฺสนฺติ
โสห เตหิ อากิณฺโณ น ผาสุ วิหริสสฺ ามิ ๒ ยนฺนูนาห ปฏิกจฺเจว
คจฺเฉยฺยนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา เรวโต โสเรยฺยา สงฺกสฺส
อคมาสิ ฯ อถโข เถรา ภิกฺขู โสเรยฺย คนฺตฺวา ปุจฺฉึสุ กห
อายสฺมา เรวโตติ ฯ เต เอวมาหสุ เอสายสฺมา เรวโต
#๑ ยุ. ลเภยฺยาม ฯ ๒ ม. ผาสุ คมิสฺสามิ ฯ ยุ. คมิสฺสามิ ฯ
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สงฺกสฺส คโตติ ฯ อถโข อายสฺมา เรวโต สงฺกสฺสา กณฺณกุชฺช
อคมาสิ ฯ อถโข เถรา ภิกฺขู สงฺกสฺส คนฺตฺวา ปุจฺฉึสุ กห
อายสฺมา เรวโตติ ฯ เต เอวมาหสุ เอสายสฺมา เรวโต๚
กณฺณกุชฺช คโตติ ฯ อถโข อายสฺมา เรวโต กณฺณกุชชฺ า
อุทุมฺพร อคมาสิ ฯ อถโข เถรา ภิกฺขู กณฺณกุชฺช คนฺตฺวา
ปุจฺฉึสุ กห อายสฺมา เรวโตติ ฯ เต เอวมาหสุ เอสายสฺมา
เรวโต อุทุมพฺ ร คโตติ ฯ อถโข อายสฺมา เรวโต อุทุมฺพรา
อคฺคฬปุร อคมาสิ ฯ อถโข เถรา ภิกฺขู อุทุมพฺ ร คนฺตฺวา
ปุจฺฉึสุ กห อายสฺมา เรวโตติ ฯ เต เอวมาหสุ เอสายสฺมา
เรวโต อคฺคฬปุร คโตติ ฯ อถโข อายสฺมา เรวโต อคฺคฬปุรา
สหชาตึ อคมาสิ ฯ อถโข เถรา ภิกฺขู อคฺคฬปุร คนฺตฺวา
ปุจฺฉึสุ กห อายสฺมา เรวโตติ ฯ เต เอวมาหสุ เอสายสฺมา
เรวโต สหชาตึ คโตติ ฯ อถโข เถรา ภิกฺขู อายสฺมนฺต
เรวต สหชาติยา ๑ สมฺภาเวสุ ฯ
[๖๔๒] อถโข อายสฺมา สมฺภูโต สาณวาสี อายสฺมนฺต ยส
กากณฺฑกปุตฺต เอตทโวจ อย อาวุโส อายสฺมา เรวโต
พหุสฺสุโต อาคตาคโม ธมฺมธโร วินยธโร มาติกาธโร ปณฺฑิโต
วิยตฺโต เมธาวี ลชฺชี กุกฺกุจฺจโก สิกฺขากาโม สเจ มย
อายสฺมนฺต เรวต ปฺห ปุจฺฉิสฺสาม ปฏิพโล อายสฺมา เรวโต
เอเกเนว ปเฺหน สกลมฺป รตฺตึ วีตินาเมตุ อิทานิ จ ปนายสฺมา
#๑ ม. สหชาติย ฯ
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เรวโต อนฺเตวาสึ ๑ สรภาณก ภิกฺขุ อชฺเฌสิสฺสติ โส ตฺว ตสฺส
ภิกฺขุโน สรภฺปริโยสาเน อายสฺมนฺต เรวต อุปสงฺกมิตฺวา
อิมานิ ทส วตฺถูนิ ปุจฺเฉยฺยาสีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา
ยโส กากณฺฑกปุตฺโต อายสฺมโต สมฺภูตสฺส สาณวาสิสฺส
ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข อายสฺมา เรวโต อนฺเตวาสึ สรภาณก ภิกฺขุ
อชฺเฌสิ ฯ อถโข อายสฺมา ยโส กากณฺฑกปุตฺโต ตสฺส
ภิกฺขุโน สรภฺปริโยสาเน เยนายสฺมา เรวโต เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต เรวต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ยโส กากณฺฑกปุตฺโต อายสฺมนฺต
เรวต เอตทโวจ กปฺปติ ภนฺเต สิงฺคิโลณกปฺโปติ โก โส
อาวุโส สิงฺคิโลณกปฺโปติ ฯ กปฺปติ ภนฺเต สิงฺคินา โลณ
ปริหริตุ ยตฺถ อโลณิก ๒ ภวิสฺสติ ตตฺถ ปริภ
ุ ฺชิสฺสามีติ ฯ
นาวุโส กปฺปตีติ ฯ กปฺปติ ภนฺเต ทฺวงฺคุลกปฺโปติ ฯ โก โส
อาวุโส ทฺวงฺคุลกปฺโปติ ฯ กปฺปติ ภนฺเต ทฺวงฺคุลาย ฉายาย
วีติวตฺตาย วิกาเล โภชน ภฺุชิตุนฺติ ฯ นาวุโส กปฺปตีติ ฯ
กปฺปติ ภนฺเต คามนฺตรกปฺโปติ ฯ โก โส อาวุโส คามนฺตรกปฺโปติ ฯ
กปฺปติ ภนฺเต อิทานิ คามนฺตร คมิสฺสามีติ ภุตฺตาวินา
ปวาริเตน อนติริตฺต โภชน ภฺุชิตนุ ฺติ ฯ นาวุโส กปฺปตีติ ฯ
กปฺปติ ภนฺเต อาวาสกปฺโปติ ฯ โก โส อาวุโส อาวาสกปฺโปติ ฯ
กปฺปติ ภนฺเต สมฺพหุลา อาวาสา สมานสีมา นานูโปสถ กาตุนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อนฺเตวาสิก ฯ ๒ ม. ยุ. อโลณก ฯ
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นาวุโส กปฺปตีติ ฯ กปฺปติ ภนฺเต อนุมติกปฺโปติ ฯ โก โส
อาวุโส อนุมติกปฺโปติ ฯ กปฺปติ ภนฺเต วคฺเคน สงฺเฆน กมฺม
กาตุ อาคเต ภิกฺขู อนุมาเนสฺสามาติ ๑ ฯ นาวุโส กปฺปตีติ ฯ
กปฺปติ ภนฺเต อาจิณฺณกปฺโปติ ฯ โก โส อาวุโส อาจิณฺณกปฺโปติ ฯ
กปฺปติ ภนฺเต อิท เม อุปชฺฌาเยน อชฺฌาจิณฺณ
อิท เม อาจริเยน อชฺฌาจิณฺณนฺติ ๒ อชฺฌาจริตุนฺติ ฯ อาจิณฺณกปฺโป
โข อาวุโส เอกจฺโจ กปฺปติ เอกจฺโจ น กปฺปตีติ ฯ
กปฺปติ ภนฺเต อมถิตกปฺโปติ ฯ โก โส อาวุโส อมถิตกปฺโปติ ฯ
กปฺปติ ภนฺเต ย ต ขีร ขีรภาว วิชหิต อสมฺปตฺต ทธิภาว ๓
ภุตฺตาวินา ปวาริเตน อนติริตฺต ปาตุนฺติ ฯ นาวุโส กปฺปตีติ ฯ
กปฺปติ ภนฺเต ชโลคึ ๔ ปาตุนฺติ ฯ กา สา ๕ อาวุโส ชโลคีติ ฯ
กปฺปติ ภนฺเต ยา สา สุรา อสุตา ๖ อสมฺปตฺตา มชฺชภาว สา
ปาตุนฺติ ฯ นาวุโส กปฺปตีติ ฯ กปฺปติ ภนฺเต อทสก
นิสีทนนฺติ ฯ นาวุโส กปฺปตีติ ฯ กปฺปติ ภนฺเต ชาตรูปรชตนฺติ ฯ
นาวุโส กปฺปตีติ ฯ อิเม ภนฺเต เวสาลิกา วชฺชปิ ุตฺตกา ภิกฺขู
เวสาลิย อิมานิ ทส วตฺถูนิ ทีเปนฺติ หนฺท มย ภนฺเต อิม
อธิกรณ อาทิยาม ๗ ปุเร อธมฺโม ทิปฺปติ ธมฺโม ปฏิพาหิยติ
#๑ ยุ. อนุชาเนสฺสามาติ ฯ ๒ ม. ยุ. รา. อาจิณฺ ต ฯ ๓ ม. ทธิภาว ต ฯ
#๔ ยุ. ชโลคิ ฯ ๕ ยุ. โก โส ฯ ๖ ยุ. อสุราตา ฯ ๗ ม. ยุ. อาทิยิสฺสาม ฯ
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อวินโย ทิปปฺ ติ วินโย ปฏิพาหิยติ ปุเร อธมฺมวาทิโน พลวนฺโต
โหนฺติ ธมฺมวาทิโน ทุพฺพลา โหนฺติ อวินยวาทิโน พลวนฺโต
โหนฺติ วินยวาทิโน ทุพพฺ ลา โหนฺตตี ิ ฯ เอวมาวุโสติ โข อายสฺมา
เรวโต อายสฺมโต ยสสฺส กากณฺฑกปุตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ
ปมภาณวาร
[๖๔๓] อสฺโสสุ โข เวสาลิกา วชฺชิปุตฺตกา ภิกฺขู ยโส
กิร กากณฺฑกปุตฺโต อิม ๑ อธิกรณ อาทิยิตุกาโม ปกฺข ปริเยสติ
ลภติ จ กิร ปกฺขนฺติ ฯ อถโข เวสาลิกาน วชฺชิปุตฺตกาน
ภิกฺขูน เอตทโหสิ อิท โข อธิกรณ กกฺขฬฺจ วาฬฺจ ก
นุ โข มย ปกฺข ลเภยฺยาม เยน มย อิมสฺมึ อธิกรเณ
พลวนฺตตรา อสฺสามาติ ฯ อถโข เวสาลิกาน วชฺชิปุตฺตกาน
ภิกฺขูน เอตทโหสิ อย โข อายสฺมา เรวโต พหุสฺสุโต
อาคตาคโม ธมฺมธโร วินยธโร มาติกาธโร ปณฺฑิโต วิยตฺโต
เมธาวี ลชฺชี กุกฺกุจฺจโก สิกฺขากาโม สเจ มย อายสฺมนฺต
เรวต ปกฺข ลเภยฺยาม เอว มย อิมสฺมึ อธิกรเณ พลวนฺตตรา
อสฺสามาติ ฯ อถโข เวสาลิกา วชฺชิปุตฺตกา ภิกฺขู ปหูต
สามณก ปริกฺขาร ปฏิยาเทสุ ปตฺตมฺป จีวรมฺป นิสีทนมฺป
สูจิฆรมฺป กายพนฺธนมฺป ปริสฺสาวนมฺป ธมกรกมฺป ฯ อถโข
เวสาลิกา วชฺชิปุตฺตกา ภิกฺขู ต สามณก ปริกขฺ าร อาทาย
นาวาย สหชาตึ อุชชฺ วึสุ นาวาย ปจฺโจโรหิตฺวา อฺตรสฺมึ
#๑ ม. อิท ฯ
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รุกฺขมูเล ภตฺตวิสฺสคฺค กโรนฺติ ฯ
[๖๔๔] อถโข อายสฺมโต สาฬฺหสฺส รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส
เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ เก นุ โข ธมฺมวาทิโน
ปาจีนกา วา ภิกฺขู ปาเยฺยกา วาติ ฯ อถโข อายสฺมโต สาฬฺหสฺส
ธมฺมฺจ วินยฺจ [๑] ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส เอตทโหสิ อธมฺมวาทิโน
ปาจีนกา ภิกฺขู ธมฺมวาทิโน ปาเยฺยกา ภิกฺขตู ิ ฯ อถโข
อฺตรา สุทฺธาวาสกายิกา เทวตา อายสฺมโต สาฬฺหสฺส เจตสา
เจโตปริวิตกฺกมฺาย เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส สมฺม
ิ ฺชิต
วา พาห ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห สมฺมิฺเชยฺย เอวเมว
สุทฺธาวาเสสุ เทเวสุ อนฺตรหิตา อายสฺมโต สาฬฺหสฺส สมฺมุเข
ปาตุรโหสิ ฯ อถโข สา เทวตา อายสฺมนฺต สาฬฺห เอตทโวจ
สาธุ สาธุ ๒ ภนฺเต สาฬฺห อธมฺมวาทิโน ปาจีนกา ภิกฺขู ธมฺมวาทิโน
ปาเยฺยกา ภิกฺขู เตนหิ ภนฺเต สาฬฺห ยถา ธมฺโม ตถา
ติฏาหีติ ฯ ปุพฺเพจาห ๓ เทวเต เอตรหิ จ ยถา ธมฺโม ตถา
ิโต อปจาห น ตาว ทิฏึ อาวิกโรมิ อปฺเปวนาม ๔ ม
อิมสฺมึ อธิกรเณ สมฺมนฺเนยฺยาติ ฯ
[๖๔๕] อถโข เวสาลิกา วชฺชิปตุ ฺตกา ภิกฺขู ต สามณก
ปริกฺขาร อาทาย เยนายสฺมา เรวโต เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต เรวต เอตทโวจุ ปฏิคฺคณฺหาตุ ภนฺเต เถโร
#๑ ม. เจตสา ฯ ๒ ม. ยุ. สาธูติ สทฺโท เอโกเยว ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. ปุพฺเพป จาห ฯ
#๔ ยุ. อปฺเปว ฯ
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สามณก ปริกฺขาร ปตฺตมฺป จีวรมฺป นิสีทนมฺป สูจิฆรมฺป
กายพนฺธนมฺป ปริสฺสาวนมฺป ธมกรกมฺปติ ฯ อล อาวุโส ปริปุณฺณ
เม ติจีวรนฺติ น อิจฺฉิ ปฏิคฺคเหตุ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อุตฺตโร นาม ภิกฺขุ วีสติวสฺโส อายสฺมโต เรวตสฺส อุปฏาโก
โหติ ฯ อถโข เวสาลิกา วชฺชิปตุ ฺตกา ภิกฺขู เยนายสฺมา
อุตฺตโร เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุตฺตร
เอตทโวจุ ปฏิคฺคณฺหาตุ อายสฺมา อุตฺตโร สามณก ปริกขฺ าร
ปตฺตมฺป จีวรมฺป นิสีทนมฺป สูจิฆรมฺป กายพนฺธนมฺป ปริสฺสาวนมฺป
ธมกรกมฺปต ิ ฯ อล อาวุโส ปริปณ
ุ ฺณ เม ติจีวรนฺติ น
อิจฺฉิ ปฏิคฺคเหตุ ฯ มนุสฺสา โข อาวุโส อุตฺตร ภควโต สามณก
ปริกฺขาร อุปนาเมนฺติ สเจ ภควา ปฏิคฺคณฺหาติ เตเนว เต ๑
อตฺตมนา โหนฺติ โน เจ ภควา ปฏิคฺคณฺหาติ อายสฺมโต
จ ๒ อานนฺทสฺส อุปนาเมนฺติ ปฏิคฺคณฺหาตุ ภนฺเต เถโร สามณก
ปริกฺขาร ยถา ภควตา ปฏิคฺคหิโต เอวเมว โส ๓ ภวิสฺสตีติ
ปฏิคฺคณฺหาตายสฺมา อุตตฺ โร สามณก ปริกฺขาร ยถา เถเรน
ปฏิคฺคหิโต เอวเมว โส ภวิสฺสตีติ ฯ อถโข อายสฺมา อุตฺตโร
เวสาลิเกหิ วชฺชิปุตฺตเกหิ ภิกฺขูหิ นิปฺปฬิยมาโน เอก จีวร อคฺคเหสิ
วเทยฺยาถ อาวุโส เยน อตฺโถติ ๔ ฯ เอตฺตก อายสฺมา อุตฺตโร
#๑ ม. เตสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. เอวเมโส ฯ
#๔ ยุ. วเทยฺยาถาวุโส เยนตฺโถติ ฯ
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เถร วเทตุ เอตฺตก ๑ ภนฺเต เถโร สงฺฆมชฺเฌ วเทตุ ปุรตฺถิเมสุ
ชนปเทสุ พุทฺธา ภควนฺโต อุปฺปชฺชนฺติ ธมฺมวาทิโน ปาจีนกา
ภิกฺขู อธมฺมวาทิโน ปาเยฺยกา ภิกฺขูติ ฯ เอวมาวุโสติ โข
อายสฺมา อุตฺตโร เวสาลิกาน วชฺชปิ ุตฺตกาน ภิกฺขูน ปฏิสสฺ ุตฺวา
เยนายสฺมา เรวโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
เรวต เอตทโวจ เอตฺตก ภนฺเต เถโร สงฺฆมชฺเฌ วเทตุ
ปุรตฺถิเมสุ ชนปเทสุ พุทฺธา ภควนฺโต อุปฺปชฺชนฺติ ธมฺมวาทิโน
ปาจีนกา ภิกฺขู อธมฺมวาทิโน ปาเยฺยกา ภิกฺขตู ิ ฯ อธมฺเม
ม ตฺว ภิกฺขุ นิโยเชสีติ เถโร อายสฺมนฺต อุตฺตร ปณาเมสิ ฯ
อถโข เวสาลิกา วชฺชิปตุ ฺตกา ภิกฺขู อายสฺมนฺต อุตฺตร เอตทโวจุ
กึ อาวุโส อุตฺตร เถโร อาหาติ ฯ ปาปก โน อาวุโส กต
อธมฺเม ม ตฺว ภิกฺขุ นิโยเชสีติ เถโร ม ปณาเมสีติ ฯ นนุ
ตฺว อาวุโส อุตฺตร ๒ วุฑฺโฒ วีสติวสฺโสสีติ ฯ อามาวุโส อปจ ๓
มย ครุนิสฺสย คณฺหามาติ ฯ
[๖๔๖] อถโข สงฺโฆ ต อธิกรณ วินิจฺฉินิตุกาโม สนฺนปิ ติ ฯ
อถโข อายสฺมา เรวโต สงฺฆ าเปสิ สุณาตุ เม อาวุโส
สงฺโฆ สเจ มย อิม อธิกรณ อิธ วูปสเมสฺสาม ๔ สิยาป
มูลาทายกา ๕ ภิกฺขู ปุนกฺกมฺมาย อุกฺโกเฏยฺยุ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกลฺล ยตฺเถวิม อธิกรณ สมุปฺปนฺน สงฺโฆ ตตฺเถวิม
#๑ ม. เอตฺตกฺจ ฯ ๒ ม. ยุ. อุตฺตราติ นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. อป นุ จ ฯ
#๔ ยุ. วูปสเมยฺยาม ฯ ๕ มูลทายกาติป ปาโ ฯ
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อธิกรณ วูปสเมยฺยาติ ฯ อถโข เถรา ภิกฺขู เวสาลึ อคมสุ ต
อธิกรณ วินจิ ฺฉินิตุกามา ฯ เตน โข ปน สมเยน สพฺพกามี
นาม ปพฺยา สงฺฆตฺเถโร วีสวสฺสสติโก อุปสมฺปทาย อายสฺมโต
อานนฺทสฺส สทฺธิวิหาริโก เวสาลิย ปฏิวสติ ฯ อถโข อายสฺมา
เรวโต อายสฺมนฺต สมฺภูต สาณวาสึ เอตทโวจ อห อาวุโส
ยสฺมึ วิหาเร สพฺพกามี เถโร วิหรติ ต วิหาร อุปคจฺฉามิ
โส ตฺว กาลสฺเสว อายสฺมนฺต สพฺพกามึ อุปสงฺกมิตฺวา อิมานิ
ทส วตฺถูนิ ปุจฺเฉยฺยาสีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา สมฺภูโต
สาณวาสี อายสฺมโต เรวตสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข อายสฺมา
เรวโต ยสฺมึ วิหาเร สพฺพกามี เถโร วิหรติ ต วิหาร อุปคฺฉิ ฯ
คพฺเภ อายสฺมโต สพฺพกามิสฺส เสนาสน ปฺตฺต โหติ ฯ
คพฺภปมุเข อายสฺมโต เรวตสฺส ฯ อถโข อายสฺมา เรวโต
อย เถโร มหลฺลโก น นิปชฺชตีติ น เสยฺย กปฺเปติ ฯ อายสฺมา
สพฺพกามี อย ภิกฺขุ อาคนฺตุโก กิลนฺโต น นิปชฺชตีติ น
เสยฺย กปฺเปสิ ฯ
[๖๔๗] อถโข อายสฺมา สพฺพกามี รตฺติยา ปจฺจูสสมย ปจฺจุฏาย ๑
อายสฺมนฺต เรวต เอตทโวจ กตเมน ตฺว ภุมฺมิ วิหาเรน
เอตรหิ พหุล วิหรสีติ ฯ เมตฺตาวิหาเรน โข อห ภนฺเต เอตรหิ
พหุล วิหรามีติ ฯ กุลลฺ กวิหาเรน กิร ตฺว ภุมฺมิ เอตรหิ พหุล
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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วิหรสิ กุลลฺ กวิหาโร เหโส ๑ ภุมฺมิ ยทิท เมตฺตาติ ฯ ปุพฺเพป
เม ภนฺเต คิหิภูตสฺส อาจิณฺณา เมตฺตา เตนาห เอตรหิป
เมตฺตาวิหาเรน พหุล วิหรามิ อปจ มยา จิรปฺปตฺต อรหตฺต
เถโร ปน ภนฺเต กตเมน วิหาเรน เอตรหิ พหุล วิหรตีติ ฯ
สฺุตาวิหาเรน โข อห ภุมฺมิ เอตรหิ พหุล วิหรามีติ ฯ
มหาปุริสวิหาเรน กิร ภนฺเต เถโร เอตรหิ พหุล วิหรติ มหาปุริสวิหาโร
เอโส ภนฺเต ยทิท สฺุตาติ ฯ ปุพฺเพป เม ภุมฺมิ
คิหิภูตสฺส อาจิณฺณา สฺุตา เตนาห เอตรหิป สฺุตาวิหาเรน
พหุล วิหรามิ อปจ มยา จิรปฺปตฺต อรหตฺตนฺติ ฯ
[๖๔๘] อยฺจรหิ เถราน ภิกฺขูน อนฺตรา กถา วิปฺปกตา ฯ
อถายสฺมา สมฺภูโต สาณวาสี ๒ อนุปฺปตฺโต โหติ ฯ อถโข
อายสฺมา สมฺภูโต สาณวาสี เยนายสฺมา สพฺพกามี เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต สพฺพกามึ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา สมฺภูโต สาณวาสี อายสฺมนฺต
สพฺพกามึ เอตทโวจ อิเม ภนฺเต เวสาลิกา วชฺชิปุตฺตกา ภิกฺขู
เวสาลิย ทส วตฺถูนิ ทีเปนฺติ กปฺปติ สิงฺคิโลณกปฺโป กปฺปติ
ทฺวงฺคุลกปฺโป กปฺปติ คามนฺตรกปฺโป กปฺปติ อาวาสกปฺโป
กปฺปติ อนุมติกปฺโป กปฺปติ อาจิณฺณกปฺโป กปฺปติ
#๑ ม. ยุ. เอโส ฯ ๒ ม. ยุ. อิโต ปร ตสฺมินฺติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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อมถิตกปฺโป กปฺปติ ชโลคึ ปาตุ กปฺปติ อทสก นิสีทน กปฺปติ
ชาตรูปรชตนฺติ เถเรน ภนฺเต อุปชฺฌายสฺส มูเล พหุ ธมฺโม
จ วินโย จ ปริยตฺโต เถรสฺส ภนฺเต ธมฺมฺจ วินยฺจ
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส กถ โหติ เก นุ โข ธมฺมวาทิโน ปาจีนกา
วา ภิกฺขู ปาเยฺยกา วาติ ฯ ตยาป โข อาวุโส อุปชฺฌายสฺส
มูเล พหุ ธมฺโม จ วินโย จ ปริยตฺโต ตุยฺห ปน อาวุโส
ธมฺมฺจ วินยฺจ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส กถ โหติ เก นุ โข
ธมฺมวาทิโน ปาจีนกา วา ภิกฺขู ปาเยฺยกา วาติ ฯ มยฺห
โข ภนฺเต ธมฺมฺจ วินยฺจ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส เอว โหติ
อธมฺมวาทิโน ปาจีนกา ภิกฺขู ธมฺมวาทิโน ปาเยฺยกา ภิกฺขูติ
อปจาห น ตาว ทิฏึ อาวิกโรมิ อปฺเปวนาม ม อิมสฺมึ
อธิกรเณ สมฺมนฺเนยฺยาติ ฯ มยฺหป โข อาวุโส ธมฺมฺจ วินยฺจ
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส เอว โหติ อธมฺมวาทิโน ปาจีนกา ภิกฺขู
ธมฺมวาทิโน ปาเยฺยกา ภิกฺขูติ อปจาห น ตาว ทิฏึ
อาวิกโรมิ อปฺเปวนาม ม อิมสฺมึ อธิกรเณ สมฺมนฺเนยฺยาติ ฯ
[๖๔๙] อถโข สงฺโฆ ต อธิกรณ วินิจฺฉินิตุกาโม สนฺนปิ ติ ฯ
ตสฺมึ โข ปน อธิกรเณ วินิจฺฉิยมาเน อนนฺตานิ ๑ เจว ภสฺสานิ
ชายนฺติ น เจกสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ วิฺายติ ฯ อถโข
อายสฺมา เรวโต สงฺฆ าเปสิ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
#๑ ม. ยุ. อนคฺคานิ ฯ
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อมฺหาก อิมสฺมึ อธิกรเณ วินิจฺฉิยมาเน อนนฺตานิ เจว ภสฺสานิ
ชายนฺติ น เจกสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ วิฺายติ ฯ ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิม อธิกรณ อุพฺพาหิกาย วูปสเมยฺย ฯ
สงฺโฆ จตฺตาโร ปาจีนเก ภิกฺขู จตฺตาโร ปาเยฺยเก ภิกฺขู
อุจฺจินิ ปาจีนกาน ภิกฺขนู  อายสฺมนฺตฺจ สพฺพกามึ อายสฺมนฺตฺจ(
สาฬฺห อายสฺมนฺตฺจ อุชฺชโสภิต อายสฺมนฺตฺจ วาสภคามิก
ปาเยฺยกาน ภิกฺขูน อายสฺมนฺตฺจ เรวต อายสฺมนฺตฺจ สมฺภูต
สาณวาสึ อายสฺมนฺตฺจ ยส กากณฺฑกปุตฺต อายสฺมนฺตฺจ
สุมนนฺติ ๑ ฯ อถโข อายสฺมา เรวโต สงฺฆ าเปสิ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อมฺหาก อิมสฺมึ อธิกรเณ วินิจฺฉิยมาเน อนนฺตานิ เจว
ภสฺสานิ ชายนฺติ น เจกสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ วิฺายติ ฯ ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ จตฺตาโร ปาจีนเก ภิกฺขู จตฺตาโร
ปาเยฺยเก ภิกฺขู สมฺมนฺเนยฺย อุพฺพาหิกาย อิม อธิกรณ วูปสเมตุ ฯ
เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อมฺหาก อิมสฺมึ
อธิกรเณ วินิจฺฉิยมาเน อนนฺตานิ เจว ภสฺสานิ ชายนฺติ น
เจกสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ วิฺายติ ฯ สงฺโฆ จตฺตาโร ปาจีนเก
ภิกฺขู จตฺตาโร ปาเยฺยเก ภิกฺขู สมฺมนฺนติ อุพฺพาหิกาย อิม
อธิกรณ วูปสเมตุ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ จตุนฺน ปาจีนกาน [๒]
จตุนฺน ปาเยฺยกาน ภิกฺขูน สมฺมติ อุพฺพาหิกาย อิม อธิกรณ
#๑ ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. ภิกฺขนู  ฯ
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วูปสเมตุ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
สมฺมตา สงฺเฆน จตฺตาโร ปาจีนกา ภิกฺขู จตฺตาโร ปาเยฺยกา
ภิกฺขู อุพฺพาหิกาย อิม อธิกรณ วูปสเมตุ ฯ ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๖๕๐] เตน โข ปน สมเยน อชิโต นาม ภิกขฺ ุ ทสวสฺโส
สงฺฆสฺส ปาติโมกฺขุทฺเทสโก โหติ ฯ อถโข สงฺโฆ อายสฺมนฺตป
อชิต สมฺมนฺนติ เถราน ภิกฺขูน อาสนปฺาปก ฯ อถโข เถราน
ภิกฺขูน เอตทโหสิ กตฺถ นุ โข มย อิม อธิกรณ วูปสเมยฺยามาติ ฯ
อถโข เถราน ภิกฺขนู  เอตทโหสิ อย โข
วาลิการาโม รมณีโย อปฺปสทฺโท อปฺปนิคฺโฆโส ยนฺนูน มย
วาลิการาเม อิม อธิกรณ วูปสเมยฺยามาติ ฯ อถโข เถรา ภิกขฺ ู
วาลิการาม อคมสุ ต อธิกรณ วินิจฺฉินิตุกามา ฯ
[๖๕๑] อถโข อายสฺมา เรวโต สงฺฆ าเปสิ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อห อายสฺมนฺต สพฺพกามึ
วินย ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ อายสฺมา สพฺพกามี สงฺฆ าเปสิ สุณาตุ
เม อาวุโส สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อห เรวเตน
วินย ปุฏโ วิสฺสชฺเชยฺยนฺติ ฯ
[๖๕๒] อถโข อายสฺมา เรวโต อายสฺมนฺต สพฺพกามึ เอตทโวจ
กปฺปติ ภนฺเต สิงฺคิโลณกปฺโปติ ฯ โก โส อาวุโส สิงฺคิโลณกปฺโปติ ฯ
กปฺปติ ภนฺเต สิงฺคินา โลณ ปริหริตุ ยตฺถ อโลณิก ๑
#๑ ม. ยุ. อโลณก ฯ
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ภวิสฺสติ ตตฺถ ปริภฺุชิสฺสามีติ ฯ นาวุโส กปฺปตีติ ฯ กตฺถ
ปฏิกฺขิตฺตนฺติ ฯ สาวตฺถยิ า สุตฺตวิภงฺเคติ ฯ กึ อาปชฺชตีติ ฯ
สนฺนิธิการกโภชเน ปาจิตฺติยนฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อิท ปม วตฺถุ ๑ สงฺเฆน วินิจฺฉิต ฯ อิติปท วตฺถุ อุทฺธมฺม
อุพฺพินย อปคตสตฺถุสาสน ฯ อิท ปม สลาก นิกฺขิปามิ ฯ
[๖๕๓] กปฺปติ ภนฺเต ทฺวงฺคุลกปฺโปติ ฯ โก โส อาวุโส
ทฺวงฺคุลกปฺโปติ ฯ กปฺปติ ภนฺเต ทฺวงฺคุลาย ฉายาย วีติวตฺตาย
วิกาเล โภชน ภฺุชิตุนฺติ ฯ นาวุโส กปฺปตีติ ฯ กตฺถ ปฏิกฺขิตฺตนฺติ ฯ
ราชคเห สุตฺตวิภงฺเคติ ฯ กึ อาปชฺชตีติ ฯ วิกาลโภชเน
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิท ทุติย วตฺถุ
สงฺเฆน วินิจฺฉิต ฯ อิติปท  วตฺถุ อุทธฺ มฺม อุพฺพินย อปคตสตฺถุสาสน ฯ
อิท ทุติย สลาก นิกฺขิปามิ ฯ
[๖๕๔] กปฺปติ ภนฺเต คามนฺตรกปฺโปติ ฯ โก โส อาวุโส
คามนฺตรกปฺโปติ ฯ กปฺปติ ภนฺเต อิทานิ คามนฺตร คมิสฺสามีติ
ภุตฺตาวินา ปวาริเตน อนติริตฺต โภชน ภฺุชิตนุ ฺติ ฯ นาวุโส
กปฺปตีติ ฯ กตฺถ ปฏิกขฺ ิตฺตนฺติ ฯ สาวตฺถิยา สุตฺตวิภงฺเคติ ฯ
กึ อาปชฺชตีติ ฯ อนติรติ ฺตโภชเน ปาจิตฺติยนฺติ ฯ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ อิท ตติย วตฺถุ สงฺเฆน วินิจฉฺ ิต ฯ อิติปท
วตฺถุ อุทฺธมฺม อุพฺพินย อปคตสตฺถุสาสน ฯ อิท ตติย สลาก
นิกฺขิปามิ ฯ
#๑ ม. วตฺถุ ฯ
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[๖๕๕] กปฺปติ ภนฺเต อาวาสกปฺโปติ ฯ โก โส อาวุโส
อาวาสกปฺโปติ ฯ กปฺปติ ภนฺเต สมฺพหุลา อาวาสา สมานสีมา
นานูโปสถ ๑ กาตุนฺติ ฯ นาวุโส กปฺปตีติ ฯ กตฺถ ปฏิกฺขิตฺตนฺติ ฯ
ราชคเห อุโปสถสยุตฺเตติ ฯ กึ อาปชฺชตีติ ฯ วินยาติสาเร
ทุกฺกฏนฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิท จตุตฺถ วตฺถุ
สงฺเฆน วินิจฺฉิต ฯ อิติปท  วตฺถุ อุทธฺ มฺม อุพฺพินย อปคตสตฺถุสาสน ฯ
อิท จตุตฺถ สลาก นิกฺขิปามิ ฯ
[๖๕๖] กปฺปติ ภนฺเต อนุมติกปฺโปติ ฯ โก โส อาวุโส
อนุมติกปฺโปติ ฯ กปฺเปติ ภนฺเต วคฺเคน สงฺเฆน กมฺม กาตุ
อาคเต ภิกฺขู อนุมาเนสฺสามาติ ๒ ฯ นาวุโส กปฺปตีติ ฯ กตฺถ
ปฏิกฺขิตฺตนฺติ ฯ จมฺเปยฺยเก วินยวตฺถุสฺมินฺติ ฯ กึ อาปชฺชตีติ ฯ
วินยาติสาเร ทุกฺกฏนฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิท ปฺจม
วตฺถุ สงฺเฆน วินิจฺฉิต ฯ อิติปท วตฺถุ อุทฺธมฺม อุพฺพินย อปคตสตฺถุสาสน ฯ
อิท ปฺจม สลาก นิกฺขิปามิ ฯ
[๖๕๗] กปฺปติ ภนฺเต อาจิณฺณกปฺโปติ ฯ โก โส อาวุโส
อาจิณฺณกปฺโปติ ฯ กปฺปติ ภนฺเต อิท เม อุปชฺฌาเยน
อชฺฌาจิณฺณ อิท เม อาจริเยน อชฺฌาจิณฺณนฺติ อชฺฌาจริตุนฺติ ฯ
อาจิณฺณกปฺโป โข อาวุโส เอกจฺโจ กปฺปติ เอกจฺโจ น
กปฺปตีติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิท ฉฏ วตฺถุ สงฺเฆน
#๑ ม. นานุโปสถ ฯ ๒ ม. อนุมตึ อาเนสฺสาม ฯ
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วินิจฺฉิต ฯ อิติปท วตฺถุ อุทฺธมฺม อุพฺพินย อปคตสตฺถุสาสน ฯ
อิท ฉฏ สลาก นิกฺขิปามิ ฯ
[๖๕๘] กปฺปติ ภนฺเต อมถิตกปฺโปติ ฯ โก โส อาวุโส
อมถิตกปฺโปติ ฯ กปฺปติ ภนฺเต ย ต ขีร ขีรภาว วิชหิต
อสมฺปตฺต ทธิภาว ภุตฺตาวินา ปวาริเตน อนติริตฺต ปาตุนตฺ ิ ฯ
นาวุโส กปฺปตีติ ฯ กตฺถ ปฏิกฺขิตฺตนฺติ ฯ สาวตฺถิยา สุตฺตวิภงฺเคติ ฯ
กึ อาปชฺชตีติ ฯ อนติรติ ฺตโภชเน ปาจิตฺติยนฺติ ฯ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ อิท สตฺตม วตฺถุ สงฺเฆน วินิจฺฉิต ฯ อิติปท
วตฺถุ อุทฺธมฺม อุพฺพินย อปคตสตฺถุสาสน ฯ อิท สตฺตม สลาก
นิกฺขิปามิ ฯ
[๖๕๙] กปฺปติ ภนฺเต ชโลคึ ปาตุนฺติ ฯ กา สา อาวุโส
ชโลคีติ ฯ กปฺปติ ภนฺเต ยา สา สุรา อสุตา ๑ อสมฺปตฺตา
มชฺชภาว สา ปาตุนฺติ ฯ นาวุโส กปฺปตีติ ฯ กตฺถ ปฏิกฺขิตฺตนฺติ ฯ
โกสมฺพิยา สุตฺตวิภงฺเคติ ฯ กึ อาปชฺชตีติ ฯ สุราเมรยปาเน
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิท อฏม วตฺถุ
สงฺเฆน วินิจฺฉิต ฯ อิติปท  วตฺถุ อุทธฺ มฺม อุพฺพินย อปคตสตฺถุสาสน ฯ
อิท อฏม สลาก นิกฺขิปามิ ฯ
[๖๖๐] กปฺปติ ภนฺเต อทสก นิสีทนนฺติ ฯ นาวุโส กปฺปตีติ ฯ
กตฺถ ปฏิกฺขิตฺตนฺติ ฯ สาวตฺถิยา สุตฺตวิภงฺเคติ ฯ กึ อาปชฺชตีติ ฯ
เฉทนเก ปาจิตฺติยนฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิท นวม
#๑ ม. อาสุตา ฯ
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วตฺถุ สงฺเฆน วินิจฺฉิต ฯ อิติปท วตฺถุ อุทฺธมฺม อุพฺพินย
อปคตสตฺถุสาสน ฯ อิท นวม สลาก นิกฺขิปามิ ฯ
[๖๖๑] กปฺปติ ภนฺเต ชาตรูปรชตนฺติ ฯ นาวุโส กปฺปตีติ ฯ
กตฺถ ปฏิกฺขิตฺตนฺติ ฯ ราชคเห สุตฺตวิภงฺเคติ ฯ กึ อาปชฺชตีติ ฯ
ชาตรูปรชตปฺปฏิคฺคหเณ ปาจิตฺติยนฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อิท ทสม วตฺถุ สงฺเฆน วินิจฺฉิต ฯ อิติปท วตฺถุ อุทฺธมฺม
อุพฺพินย อปคตสตฺถุสาสน ฯ อิท ทสม สลาก นิกฺขิปามิ ฯ
[๖๖๒] สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิมานิ ทส วตฺถูนิ สงฺเฆน
วินิจฺฉิตานิ ฯ อิติปมานิ ทส วตฺถูนิ อุทฺธมฺมานิ อุพฺพินยานิ
อปคตสตฺถุสาสนานีติ ฯ
[๖๖๓] นีหตเมต อาวุโส อธิกรณ สนฺต วูปสนฺต สุวูปสนฺต
อปจ ม ตฺว อาวุโส สงฺฆมชฺเฌป อิมานิ ทส วตฺถูนิ ปุจฺเฉยฺยาสิ
เตส ภิกฺขูน สฺตฺติยาติ ฯ อถโข อายสฺมา เรวโต อายสฺมนฺต
สพฺพกามึ สงฺฆมชฺเฌป อิมานิ ทส วตฺถูนิ ปุจฺฉิ ฯ ปุฏโ
ปุฏโ อายสฺมา สพฺพกามี วิสฺสชฺเชสิ ฯ
อิมาย โข ปน วินยสงฺคีติยา สตฺต ภิกฺขุสตานิ อนูนานิ
อนธิกานิ อเหสุ ฯ ตสฺมาย วินยสงฺคีติ สตฺตสติกาติ วุจฺจตีติ ฯ
สตฺตสติกกฺขนฺธก นิฏิต ทฺวาทสม ฯ
อิมมฺหิ ขนฺธเก วตฺถู ปฺจวีสติ ฯ
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__________________
ตสฺสุทฺทาน
[๖๖๔] ทส วตฺถูนิ ปูเรตฺวา
กมฺม ทูเตน ปาวิสิ
จตฺตาโร ปุน รูปฺจ
โกสมฺพิ จ ปาเยฺยโก
มคฺโค โสเรยฺย สงฺกสฺส กณฺณกุชฺช อุทุมฺพร
สหชาติ ๑ จ มชฺเฌสิ อสฺโสสิ ก นุ โข มย
ปตฺตนาวาย อุชฺชวิ ๒ ทูรโตป ๓ อุทามสฺส
ทารุณ ๔ สงฺโฆ จ เวสาลิ ๕ เมตฺตา สงฺโฆ อุพฺพาหิกาติ ฯ
จุลฺลวคฺโค สมตฺโต ฯ
_________________
#๑ ยุ. สหชาติ ฯ ๒ ยุ. สา อุชฺชิ ฯ ๓ ม. รโหสิ อุปนามย ฯ ยุ. ทูรโหป ฯ
#๔ ม. ครุ. ฯ ยุ. ทารุก ฯ ๕ ม. เวสาลึ ฯ

