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                                     วินยปฏเก มหาวคฺคสฺส   
                                          ทุติโย ภาโค   
                                         ________   
                                          จมฺมกฺขนฺธก   
     [๑]   เตน  สมเยน  พุทโฺธ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  คิชฺฌกูเฏ   
ปพฺพเต  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ราชา  มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร   
อสีติยา คามิกสหสฺเสสุ ๑ อิสฺสริยาธิปจฺจ ๒ รชฺช กาเรติ ฯ เตน โข ปน   
สมเยน  จมฺปาย  โสโณ  นาม  โกฬิวิโส  เสฏ ิปุตฺโต  สุขุมาโล โหติ ฯ   
ตสฺส   ปาทตเลสุ  โลมานิ  ชาตานิ  โหนฺติ  ฯ  อถโข  ราชา  มาคโธ   
เสนิโย   พิมฺพิสาโร   ตานิ   อสีตึ   คามิกสหสฺสานิ   สนฺนิปาตาเปตฺวา   
เกนจิเทว   กรณีเยน   โสณสฺส   โกฬวิิสสฺส   สนติฺเก   ทูต   ปาเหสิ   
อาคจฺฉตุ   โสโณ   อิจฺฉามิ   โสณสฺส   อาคตนฺติ   ฯ  อถโข  โสณสฺส   
โกฬิวิสสฺส   มาตาปตโร   โสณ  โกฬิวิส  เอตทโวจุ  ราชา  เต  ตาต   
โสณ   ปาเท   ทกฺขิตุกาโม   มา  โข  ตฺว  ตาต  โสณ  เยน  ราชา   
เตน   ปาเท   อภิปฺปสาเรยฺยาสิ   ร ฺโ   ปุรโต   ปลลฺงฺเกน   นิสที   
นิสินฺนสฺส   เต   ราชา   ปาเท  ทกฺขิสฺสตีติ  ฯ  อถโข  โสณ  โกฬวิิส   
สิวิกาย   อาเนสุ   ฯ  อถโข  โสโณ  โกฬิวิโส  เยน  ราชา  มาคโธ   
เสนิโย    พิมพิฺสาโร    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ราชาน   มาคธ   
เสนิย   พิมฺพิสาร   อภิวาเทตฺวา   ร ฺโ  ปุรโต  ปลฺลงฺเกน  นิสทีิ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ คามสหสฺเสสุ ฯ ๒ ม. ยุ. อิสสฺราธิปจฺจ ฯ   
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อทฺทสา  ๑  โข  ราชา  มาคโธ  เสนิโย พิมฺพิสาโร โสณสฺส โกฬิวิสสฺส   
ปาทตเลสุ  โลมานิ  ชาตานิ  ฯ  [๒]  อถโข  ราชา  มาคโธ เสนิโย   
พิมฺพิสาโร  ตานิ  อสีตึ  คามิกสหสฺสานิ  ทิฏธมฺมิเก  อตฺเถ  อนุสาสิตฺวา   
อุยฺโยเชสิ    ตุเมฺห    ขฺวตฺถ    ภเณ    มยา   ทฏิธมฺมิเก   อตฺเถ   
อนุสาสิตา    คจฺฉถ   ภควนฺต   ๓   ปยริูปาสถ   โส   โน   ภควา   
สมฺปรายิเก    อตฺเถ    อนุสาสิสฺสตีติ    ฯ    อถโข    ตานิ   อสีติ   
คามิกสหสฺสานิ   เยน   คิชฺฌกูโฏ  ปพฺพโต  เตนุปสงฺกมึสุ  ฯ  เตน  โข   
ปน   สมเยน   อายสฺมา   สาคโต   ภควโต   อุปฏาโก   โหติ   ฯ   
อถโข     ตานิ     อสีติ    คามิกสหสฺสานิ    เยนายสฺมา    สาคโต   
เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   สาคต   เอตทโวจุ   อิมานิ   
ภนฺเต   อสีติ   คามิกสหสฺสานิ   อิธูปสงฺกนฺตานิ  ๔  ภควนฺต  ทสฺสนาย   
สาธุ   มย   ภนฺเต   ลเภยฺยาม   ภควนฺต   ทสฺสนายาติ   ฯ   เตนหิ   
ตุเมฺห   อายสฺมนฺโต   มหุุตฺต   อิเธว   ตาว   โหถ  ยาวาห  ภควนฺต   
ปฏิเวเทมีติ    ฯ    อถโข    อายสฺมา    สาคโต    เตส   อสีติยา   
คามิกสหสฺสาน   ปุรโต   เปกฺขมานาน   ปาฏิกาย  นิมฺมุชฺชิตฺวา  ภควโต   
ปุรโต    อุมฺมุชฺชิตฺวา    ภควนฺต   เอตทโวจ   อิมานิ   ภนฺเต   อสีติ   
คามิกสหสฺสานิ    อิธูปสงฺกนฺตานิ   ๕   ภควนฺต   ทสฺสนาย   ยสสฺทานิ   
ภนฺเต  ภควา  กาล  ม ฺตีติ  ฯ  เตนหิ  ตฺว  สาคต  วิหารปฺปจฺฉายาย   
อาสน     ป ฺาเปหีติ     ฯ    เอว    ภนฺเตติ    โข    อายสฺมา   
#๑ ม. ย.ุ อททฺส ฯ ๒ โป. ทิสฺวาน ฯ ๓ ม. ยุ. ต ภควนฺต ฯ   
#๔-๕ ม. อิธูปสงฺกมนฺตานิ ฯ   
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สาคโต    ภควโต    ปฏิสสฺุณิตฺวา   ป   คเหตฺวา   ภควโต   ปุรโต   
นิมฺมุชฺชิตฺวา    เตส   อสีติยา   คามิกสหสฺสาน   ปุรโต   เปกฺขมานาน   
ปาฏิกาย    อุมฺมุชฺชิตฺวา    วิหารปฺปจฺฉายาย   อาสน   ป ฺาเปสิ   ฯ   
อถโข    ภควา    วิหารา   นิกฺขมิตฺวา   วิหารปฺปจฺฉายาย   ป ฺตฺเต   
อาสเน   นิสีทิ   ฯ   อถโข  ตานิ  อสีติ  คามิกสหสฺสานิ  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทึสุ   ฯ   อถโข  ตานิ  อสีติ  คามิกสหสฺสานิ  อายสฺมนฺตเยว  สาคต   
สมนฺนาหรนฺติ   โน   ตถา   ภควนฺต  ฯ  อถโข  ภควา  เตส  อสีติยา   
คามิกสหสฺสาน    เจตสา    เจโตปริวิตกฺกม ฺาย   อายสฺมนฺต   สาคต   
อามนฺเตสิ   เตนหิ   ตฺว   สาคต   ภิยฺโยโส  มตฺตาย  อุตฺตริมนุสสฺธมฺม   
อิทฺธิปาฏิหาริย    ทสฺเสหีติ    ฯ    เอว    ภนฺเตติ   โข   อายสฺมา   
สาคโต    ภควโต    ปฏิสสฺุณิตฺวา   เวหาส   อพฺภุคฺคนฺตฺวา   อากาเส   
อนฺตลิกฺเข  จงฺกมติป  ติฏติป  นิสีทติป  เสยฺยป  กปฺเปติ  ปธูปายติป ๑   
ปชฺชลติป   อนฺตรธายติป   ฯ   อถโข   อายสฺมา   สาคโต   อากาเส   
อนฺตลิกฺเข    อเนกวิหิต   อุตฺตริมนุสฺสธมฺม   อิทฺธิปาฏิหาริย   ทสฺเสตฺวา   
ภควโต   ปาเทสุ   สิรสา   นิปติตฺวา  ภควนฺต  เอตทโวจ  สตฺถา  เม   
ภนฺเต    ภควา    สาวโกหมสฺมิ    สตฺถา    เม    ภนฺเต    ภควา   
สาวโกหมสฺมีติ   ฯ   อถโข   ตานิ  อสติี  คามิกสหสฺสานิ  อจฺฉริย  วต   
โภ   อพฺภุต   วต  โภ  สาวโก  ห ิ ๒  นาม  เอวมหิทฺธิโก  ภวิสฺสติ   
เอวมหานุภาโว    อโห    นูน   สตฺถาติ   ภควนฺตเยว   สมนฺนาหรนฺติ   
#๑ ม. ธูมายติป ฯ ยุ. ธูปายติป ฯ ๒ ม. ยุ. ป ฯ    
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โน   ตถา   อายสฺมนฺต   สาคต   ฯ   อถโข   ภควา  เตส  อสีติยา   
คามิกสหสฺสาน    เจตสา    เจโตปริวิตกฺกม ฺาย   อนุปุพฺพีกถ   กเถสิ   
เสยฺยถีท    ทานกถ    สลีกถ   สคฺคกถ   กามาน   อาทีนว   โอการ   
สงฺกิเลส   เนกฺขมฺเม   อานิสส   ปกาเสสิ   ฯ   ยทา   เต   ภควา   
อ ฺาสิ     กลฺลจิตฺเต     มทุุจิตฺเต     วินีวรณจิตฺเต     อุทคฺคจิตฺเต   
ปสนฺนจิตฺเต   อถ  ยา  พุทธฺาน  สามุกฺกสิกา  ธมฺมเทสนา  ต  ปกาเสสิ   
ทุกฺข  สมุทย  นิโรธ  มคฺค  ฯ  เสยฺยถาป  นาม  สุทฺธ วตฺถ อปคตกาฬก   
สมฺมเทว     รชน     ปฏิคฺคเณฺหยฺย     เอวเมว    เตส    อสีติยา   
คามิกสหสฺสาน   ตสฺมึเยว   อาสเน   วิรช   วีตมล  ธมฺมจกฺขุ  อุทปาทิ   
ยงฺกิ ฺจิ    สมุทยธมฺม   สพฺพนฺต   นิโรธธมฺมนฺติ   ฯ   เต   ทฏิธมฺมา   
ปตฺตธมฺมา       วิทิตธมฺมา       ปริโยคาฬฺหธมฺมา      ติณฺณวิจิกิจฺฉา   
วิคตกถกถา   เวสารชฺชปปฺตฺตา   อปรปฺปจฺจยา   สตฺถุ  สาสเน  ภควนฺต   
เอตทโวจุ     อภิกฺกนฺต    ภนฺเต    อภิกกฺนฺต    ภนฺเต    เสยฺยถาป   
ภนฺเต    นิกกฺชฺุชิต    วา    อุกฺกุชฺเชยฺย   ปฏิจฺฉนฺน   วา   วิวเรยฺย   
มูฬฺหสฺส    วา   มคฺค   อาจิกฺเขยฺย   อนฺธกาเร   วา   เตลปฺปชฺโชต   
ธาเรยฺย     จกฺขุมนฺโต    รูปานิ    ทกขฺนฺตีติ    เอวเมว    ภควตา   
อเนกปริยาเยน    ธมฺโม   ปกาสิโต   เอเต   มย   ภนฺเต   ภควนฺต   
สรณ   คจฺฉาม   ธมฺม ฺจ   ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ  อุปาสเก  โน  ภควา  ธาเรตุ   
อชฺชตคฺเค ปาณุเปเต สรณงฺคเตติ ฯ   
    [๒]   อถโข   โสณสฺส   โกฬิวิสสฺส  เอตทโหสิ  ยถา  ยถา  โข    
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อห    ภควตา    ธมฺม    เทสิต   อาชานามิ   นยิท   สกุร   อคาร   
อชฺฌาวสตา    เอกนฺตปริปณฺุณ    เอกนฺตปริสุทฺธ   สงฺขลิขิต   พฺรหฺมจริย   
จริตุ    ยนฺนนูาห    เกสมสฺสุ    โอหาเรตฺวา    กาสายานิ   วตฺถานิ   
อจฺฉาเทตฺวา   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพเชยฺยนฺติ   ฯ  อถโข  ตานิ   
อสีติ    คามิกสหสฺสานิ    ภควโต   ภาสิต   อภินนทฺิตฺวา   อนุโมทิตฺวา   
อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   ปกฺกมึสุ  ฯ   
อถโข    โสโณ   โกฬิวิโส   อจิรปกฺกนเฺตสุ   อสีติยา   คามิกสหสฺเสสุ   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต    นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   โสโณ   โกฬิวิโส   
ภควนฺต   เอตทโวจ   ยถา   ยถาห   ภนฺเต   ภควตา   ธมฺม  เทสิต   
อาชานามิ    นยิท    สุกร    อคาร    อชฌฺาวสตา    เอกนฺตปริปุณฺณ   
เอกนฺตปริสุทฺธ    สงฺขลขิิต    พฺรหฺมจริย    จริตุ    อิจฺฉามห   ภนฺเต   
เกสมสฺสุ   โอหาเรตฺวา   กาสายานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา   
อนคาริย    ปพฺพชิตุ   ปพฺพาเชตุ   ม   ภนฺเต   ภควาติ   ฯ   อลตฺถ   
โข   โสโณ  โกฬิวิโส  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชชฺ  อลตฺถ  อุปสมฺปท  ฯ   
อจิรุปสมฺปนฺโน   จ   ปนายสฺมา   โสโณ   สีตวเน   วิหรติ   ฯ  ตสฺส   
อจฺจารทฺธวิริยสฺส   จงฺกมโต   ปาทา   ภิชฺชึสุ   ฯ   จงฺกโม  โลหิเตน   
ผุฏโ   ๑   โหติ   เสยฺยถาป   ควาฆาตน   ฯ   อถโข  อายสฺมโต   
โสณสฺส   รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสฺส   เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ   
#๑ ม. ย.ุ ผุโฏ ฯ    
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เย   โข   เกจิ   ภควโต   สาวกา  อารทฺธวิริยา  วิหรนฺติ  อหนฺเตส   
อ ฺตโร   อถ   จ   ปน   เม  นานุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต  วิมจฺุจติ   
สวิชฺชนฺติ   โข   ปน   เม   กุเล   โภคา  สกฺกา  โภเค  จ  ภุ ฺชิตุ   
ปุ ฺานิ   จ   กาตุ   ยนฺนนูาห   หีนายาวตฺติตฺวา  โภเค  จ  ภุ ฺเชยฺย   
ปุ ฺานิ   จ   กเรยฺยนฺติ   ฯ   อถโข   ภควา   อายสฺมโต   โสณสฺส๕   
เจตสา    เจโตปริวิตกฺกม ฺาย    เสยฺยถาป   นาม   พลวา   ปรุโิส   
สมฺมิ ฺชิต   วา   พาห   ปสาเรยฺย   ปสาริต   วา  พาห  สมฺมิ ฺเชยฺย   
เอวเมว   คิชฺฌกูเฏ   ปพฺพเต   อนฺตรหิโต   สีตวเน   ปาตุรโหสิ   ฯ   
อถโข     ภควา     สมฺพหุเลหิ     ภิกฺขูหิ    สทฺธึ    เสนาสนจาริก   
อาหิณฺฑนฺโต  เยนายสฺมโต  โสณสฺส  จงฺกโม  เตนุปสงฺกมิ  ฯ อทฺทสา ๑   
โข   ภควา  อายสฺมโต  โสณสฺส  จงฺกม  โลหิเตน  ผุฏ  ๒  ทิสฺวาน   
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   กสฺส   นฺวาย   ภิกฺขเว  จงฺกโม  โลหิเตน  ผุฏโ   
เสยฺยถาป     ควาฆาตนนฺติ     ฯ    อายสฺมโต    ภนฺเต    โสณสฺส   
อจฺจารทฺธวิริยสฺส   จงฺกมโต  ปาทา  ภิชฺชึส ุ ตสฺสาย  จงฺกโม  โลหิเตน   
ผุฏโ   เสยฺยถาป   ควาฆาตนนฺติ   ฯ   อถโข   ภควา  เยนายสฺมโต   
โสณสฺส    วิหาโร    เตนปุสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   
นิสีทิ   ฯ   อายสฺมาป   โข   โสโณ  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต  นิสินนฺ  โข  อายสฺมนฺต  โสณ  ภควา  เอตทโวจ   
นนุ   เต   โสณ   รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสฺส  เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก   
อุทปาทิ   เย   โข   เกจิ   ภควโต   สาวกา  อารทฺธวิริยา  วิหรนฺติ   
#๑ ม. ย.ุ อททฺส ฯ ๒ ม. ยุ. ผุฏ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ    
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อหนฺเตส    อ ฺตโร   อถ   จ   ปน   เม   นานุปาทาย   อาสเวหิ   
จิตฺต   วิมุจฺจติ   สวิชฺชนฺติ   โข   ปน   เม   กุเล   โภคา   สกฺกา   
โภเค   จ   ภุ ฺชิตุ   ปุ ฺานิ   จ   กาตุ   ยนฺนูนาห  หีนายาวตฺติตฺวา   
โภเค   จ   ภุ ฺเชยฺย   ปุ ฺานิ  จ  กเรยฺยนฺติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  ฯ   
ต   ก ึ  ม ฺสิ   โสณ   กสุโล   ตฺว   ปพฺุเพ   อาคาริกภูโต  วีณาย   
ตนฺติสฺสเรติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ   ฯ   ต   กึ   ม ฺสิ  โสณ  ยทา   
เต   วีณาย   ตนฺติโย  อจฺจายิกา  ๑  โหนฺติ  อปนุ  เต  วีณา  ตสฺมึ   
สมเย   สรวตี  วา  โหติ  กมฺม ฺา  วาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเตติ  ฯ   
ต    กึ    ม ฺสิ   โสณ   ยทา   เต   วีณาย   ตนฺติโย   อติสิถิลา   
โหนฺติ   อปนุ   เต   วีณา  ตสฺมึ  สมเย  สรวตี  วา  โหติ  กมฺม ฺา   
วาติ   ฯ   โน   เหต   ภนฺเตติ  ฯ  ต  กึ  ม ฺสิ  โสณ  ยทา  เต   
วีณาย   ตนฺติโย   เนว   อจฺจายิกา   โหนฺติ   นาติสิถลิา  สเม  คุเณ   
ปติฏ ิตา    อปนุ   เต   วีณา   ตสฺมึ   สมเย   สรวตี   วา   โหติ   
กมฺม ฺา    วาติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ   ฯ   เอวเมว   โข   โสณ   
อจฺจารทฺธวิริย   อุทฺธจฺจาย   สวตฺตติ   อติลีนวิริย   โกสชฺชาย  สวตฺตติ   
ตสฺมาติห    ตฺว    โสณ    วิริยสมต   อธิฏาหิ   ๒   อินฺทฺริยาน ฺจ   
สมต   ปฏิวิชฌฺ   ตตฺถ   จ   นิมิตฺต  คณฺหาหีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข   
อายสฺมา   โสโณ   ภควโต   ปจฺจสฺโสสิ  ฯ  อถโข  ภควา  อายสฺมนฺต   
โสณ    อิมินา    โอวาเทน   โอวทิตฺวา   เสยฺยถาป   นาม   พลวา   
#๑ ม. ย.ุ อจฺจายตา ฯ ๒ ม. ย.ุ อธิฏห ฯ    
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ปุริโส  สมฺมิ ฺชิต  วา  พาห  ปสาเรยฺย  ปสาริต  วา  พาห สมฺมิ ฺเชยฺย   
เอวเมว     สตีวเน    อายสฺมโต    โสณสฺส    ปมุเข    อนฺตรหิโต   
คิชฺฌกูเฏ   ปพฺพเต   ปาตุรโหสิ   ฯ  อถโข  อายสฺมา  โสโณ  อปเรน   
สมเยน   วิรยิสมต   อธิฏาสิ   อินฺทฺริยาน ฺจ   สมต   ปฏิวิชฌฺิ   ตตฺถ   
จ   นิมิตฺต   อคฺคเหสิ   ฯ  อถโข  อายสฺมา  โสโณ  เอโก  วูปกฏโ   
อปฺปมตฺโต    อาตาป    ปหิตตฺโต   วิหรนฺโต   นจิรสฺเสว   ยสฺสตฺถาย   
กุลปุตฺตา  ๑  สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชนฺติ  ๒  ตทนุตฺตร   
พฺรหฺมจริยปริโยสาน   ทฏิเ   ว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช     วิหาสิ     ขีณา    ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย    กต   
กรณีย   นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   อพฺภ ฺาสิ   ๓   ฯ   อ ฺตโร   จ   
ปนายสฺมา โสโณ อรหต อโหสิ ฯ   
     [๓]   อถโข   อายสฺมโต  โสณสฺส  อรหตฺต  ปตฺตสฺส  เอตทโหสิ   
ยนฺนูนาห   ภควโต  สนฺติเก  อ ฺ  พฺยากเรยฺยนฺติ  ฯ  อถโข  อายสฺมา   
โสโณ     เยน     ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินโฺน  โข  อายสฺมา   
โสโณ   ภควนฺต   เอตทโวจ   โย  โส  ภนฺเต  ภิกฺขุ  อรห  ขีณาสโว   
วุสิตวา   กตกรณีโย   โอหิตภาโร   อนุปฺปตฺตสทตฺโถ  ปริกฺขีณภว- 
สโยชโน  สมฺมท ฺาวิมุตฺโต   โส   ฉฏานานิ   อธิมุตฺโต    โหติ   
เนกฺขมฺมาธิมุตฺโต    โหติ   ปวิเวกาธิมุตฺโต   โหติ   อพฺยาปชฺฌา- 
ธิมุตฺโต  โหติ   อุปาทานกฺขยาธิมุตฺโต    โหติ   ตณฺหกฺขยาธิมุตฺโต   
#๑ ม. กุลปุตฺโต ฯ ๒ ม. ปพฺพชติ ฯ ๓ โป. ม. อภิ ฺาสิ ฯ    
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โหติ   อสมฺโมหาธิมุตฺโต   โหติ   สิยา   โข  ปน  ภนฺเต  อิเธกจฺจสฺส   
อายสฺมโต    เอวมสฺส    เกวล    สทฺธามตฺตก    นูน    อยมายสฺมา   
นิสฺสาย   เนกฺขมฺมาธิมุตฺโตติ   น   โข   ปเนต  ภนฺเต  เอว  ทฏพฺพ   
ขีณาสโว     ภนฺเต    ภิกฺขุ    วุสิตวา    กตกรณีโย    กรณียมตฺตาน   
อสมนุปสฺสนฺโต    กตสฺส   วา   ปฏิจย   ขยา   ราคสฺส   วีตราคตฺตา   
เนกฺขมฺมาธิมุตฺโต   โหติ   ขยา  โทสสสฺ  วีตโทสตฺตา  เนกฺขมฺมาธิมุตฺโต   
โหติ   ขยา   โมหสฺส   วีตโมหตฺตา   เนกฺขมฺมาธิมุตฺโต   โหติ   สิยา   
โข   ปน   ภนฺเต  อิเธกจฺจสฺส  อายสฺมโต  เอวมสฺส  ลาภสกฺการสิโลก   
นูน     อยมายสฺมา    นิกามยมาโน    ปวิเวกาธิมุตฺโตติ    ๑    น   
โข    ปเนต    ภนฺเต    เอว   ทฏพฺพ   ขีณาสโว   ภนฺเต   ภิกฺขุ   
วุสิตวา    กตกรณีโย    กรณียมตฺตาน    อสมนุปสฺสนฺโต   กตสฺส   วา   
ปฏิจย   ขยา   ราคสฺส   วีตราคตฺตา   ปวิเวกาธิมุตฺโต   โหติ   ขยา   
โทสสฺส    วีตโทสตฺตา    ปวิเวกาธิมุตฺโต    โหติ    ขยา    โมหสสฺ   
วีตโมหตฺตา  ปวิเวกาธิมุตฺโต  โหติ  สิยา  โข  ปน  ภนฺเต  อิเธกจฺจสฺส   
อายสฺมโต    เอวมสฺส   สลีพฺพตปรามาส   นูน   อยมายสฺมา   สารโต   
ปจฺจาคจฺฉนฺโต   อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺโตติ   ๒   น   โข   ปเนต   ภนฺเต   
เอว    ทฏพฺพ    ขีณาสโว    ภนฺเต    ภิกฺขุ   วุสิตวา   กตกรณีโย   
กรณียมตฺตาน   อสมนุปสฺสนฺโต   กตสฺส   วา   ปฏจิย   ขยา   ราคสฺส   
วีตราคตฺตา   อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺโต   โหติ   ขยา   โทสสฺส   วีตโทสตฺตา   
อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺโต      โหติ      ขยา      โมหสฺส     วีตโมหตฺตา   
#๑ ม. ปวิเวกาธิมุตฺโต โหติ ฯ ๒ ม. อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺโต โหติ ฯ    
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อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺโต  โหติ  ขยา  ราคสฺส วีตราคตฺตา อุปาทานกฺขยาธิมุตฺโต   
โหติ      ขยา     โทสสฺส     วีตโทสตฺตา     อุปาทานกฺขยาธิมุตฺโต   
โหติ    ขยา    โมหสฺส    วีตโมหตฺตา   อุปาทานกฺขยาธิมุตฺโต   โหติ   
ขยา   ราคสฺส   วีตราคตฺตา   ตณฺหกฺขยาธิมุตฺโต   โหติ  ขยา  โทสสฺส   
วีตโทสตฺตา    ตณฺหกฺขยาธิมุตฺโต   โหติ   ขยา   โมหสฺส   วีตโมหตฺตา   
ตณฺหกฺขยาธิมุตฺโต      โหติ      ขยา      ราคสฺส      วีตราคตฺตา   
อสมฺโมหาธิมุตฺโต   โหติ   ขยา  โทสสฺส  วีตโทสตฺตา  อสมฺโมหาธิมุตฺโต   
โหติ     ขยา    โมหสฺส    วีตโมหตฺตา    อสมฺโมหาธิมุตฺโต    โหติ   
เอว     สมฺมาวิมุตฺตจิตฺตจิตฺตสฺส    ภนฺเต    ภิกฺขุโน    ภุสา    เจป   
จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รูปา   จกขฺุสฺส   อาปาถ   อาคจฺฉนฺติ   เนวสฺส  จิตฺต   
ปริยาทิยนฺติ   อมิสฺสีกตเมวสฺส   จิตฺต   โหติ    ิต  อาเน ฺชปฺปตฺต  ๑   
วย ฺจสฺสานุปสฺสติ    ภุสา    เจป    โสตวิ ฺเยฺยา    สทฺทา    ...   
ฆานวิ ฺเยฺยา  คนฺธา  ...  ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา  รสา  ... กายวิ ฺเยฺยา   
โผฏพฺพา     ...     มโนวิ ฺเยฺยา    ธมฺมา    มนสสฺ    อาปาถ   
อาคจฺฉนฺติ    เนวสฺส    จิตฺต    ปริยาทิยนฺติ   อมิสฺสกีตเมวสฺส   จิตฺต   
โหติ     ิต    อาเน ฺชปฺปตฺต   วย ฺจสฺสานุปสฺสติ   เสยฺยถาป   ภนฺเต   
เสโล    ปพฺพโต   อจฺฉิทฺโท   อสุสิโร   เอกฆโน   ปรุตฺถิมาย   เจป   
ทิสาย   อาคจฺเฉยฺย   ภุสา   วาตวุฏ ิ   เนว   น   สงฺกมฺเปยฺย   น   
สมฺปกมฺเปยฺย   น   สมฺปเวเธยฺย   ปจฺฉิมาย  เจป  ทสิาย  อาคจฺเฉยฺย   
#๑ สี. ย.ุ อาเนชฺชปฺปตฺต ฯ    
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ภุสา   วาตวุฏ ิ   ฯเปฯ   อุตฺตราย   เจป  ทิสาย  อาคจฺเฉยฺย  ภุสา   
วาตวุฏ ิ    ฯเปฯ    ทกฺขิณาย    เจป   ทิสาย   อาคจฺเฉยฺย   ภุสา   
วาตวุฏ ิ   เนว   น   สงฺกมเฺปยฺย  น  สมปฺกมฺเปยฺย  น  สมฺปเวเธยฺย   
เอวเมว   โข   ภนฺเต  เอว  สมฺมาวิมุตฺตจิตฺตสฺส  ภิกฺขุโน  ภุสา  เจป   
จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รูปา   จกขฺุสฺส   อาปาถ   อาคจฺฉนฺติ   เนวสฺส  จิตฺต   
ปริยาทิยนฺติ    อมิสฺสีกตเมวสฺส    จิตฺต    โหติ    ิต   อาเน ฺชปฺปตฺต   
วย ฺจสฺสานุปสฺสติ    ภุสา    เจป    โสตวิ ฺเยฺยา    สทฺทา    ...   
ฆานวิ ฺเยฺยา  คนฺธา  ...  ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา  รสา  ... กายวิ ฺเยฺยา   
โผฏพฺพา   ...   มโนวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา  มนสฺส  อาปาถ  อาคจฺฉนฺติ   
เนวสฺส    จิตฺต    ปริยาทิยนฺติ   อมิสฺสกีตเมวสฺส   จิตฺต   โหติ    ิต   
อาเน ฺชปฺปตฺต วย ฺจสฺสานุปสฺสตีติ ฯ   
     [๔] เนกฺขมฺม อธิมุตฺตสฺส         ปวิเวก ฺจ เจตโส   
         อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺตสฺส         อุปาทานกฺขยสฺส จ   
         ตณฺหกฺขยาธิมุตฺตสฺส          อสมฺโมห ฺจ เจตโส   
         ทิสฺวา อายตนุปฺปาท         สมฺมา จิตฺต วิมุจฺจติ   
         ตสฺส สมฺมาวิมุตฺตสฺส         สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน   
         กตสฺส ปฏิจโย นตฺถ ิ        กรณีย น วิชฺชติ ฯ   
         เสโล ยถา เอกฆโน        วาเตน น สมีรติ   
         เอว รูปา รสา สทฺทา       คนฺธา ผสฺสา จ เกวลา   
         อิฏา ธมฺมา อนิฏา จ      นปฺปเวเธนฺติ ตาทิโน    
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          ิต จิตฺต วิปฺปมุตฺต          วย ฺจสฺสานุปสฺสตีติ ฯ   
     [๕]   อถโข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   เอว  โข  ภิกฺขเว   
กุลปุตฺตา    อ ฺ    พฺยากโรนฺติ    อตฺโถ   จ   วุตฺโต   อตฺตา   จ   
อนุปนีโต    อถ    จ    ปนเิธกจฺเจ   โมฆปุริสา   หสมานก   ม ฺเ   
อ ฺ   พฺยากโรนฺติ   เต   ปจฺฉา   วิฆาต   อาปชชฺนตีฺติ   ฯ   อถโข   
ภควา   อายสฺมนฺต   โสณ   อามนฺเตสิ   ตฺว   โขส ิ  โสณ  สุขุมาโล   
อนุชานามิ   เต   โสณ   เอกปลาสิก  อุปาหนนฺติ  ฯ  อห  โข  ภนฺเต   
อสีติสกฏวาเห   หริ ฺ   ๑   โอหาย  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิโต   
สตฺตหตฺถิก ฺจ   อนีก   [๒]   ตสฺส   เม  ภวิสฺสนฺติ  วตฺตาโร  โสโณ   
โกฬิวิโส   อสีติสกฏวาเห   หิร ฺ   ๓  โอหาย  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชิโต     สตฺตหตฺถิก ฺจ     อนีก     โสทานาย     เอกปลาสิกาสุ   
อุปาหนาสุ   สตฺโตติ   สเจ   ภควา   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   อนุชานิสฺสติ  อหป   
ปริภุ ฺชิสฺสามิ    โน   เจ   ภควา   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   อนุชานิสฺสติ   อหป   
น   ปริภุ ฺชสิฺสามีติ   ฯ   อถโข   ภควา   เอตสฺมึ   นิทาเน  เอตสฺมึ   
ปกรเณ   ๔  ธมฺมึ  กถ  กตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
เอกปลาสิก   อุปาหน   น   ภิกฺขเว   ทิคุณา   อุปาหนา   ธาเรตพฺพา   
น   ติคุณา   อุปาหนา   ธาเรตพฺพา   น   คณงฺคณุปาหนา  ธาเรตพฺพา   
โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๖]   เตน   โข   ปน   สมเยน  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  สพฺพนีลิกา   
อุปาหนาโย   ธาเรนฺติ   ฯเปฯ   สพฺพปติกา  อุปาหนาโย  ธาเรนฺติ  ฯ   
#๑-๓ ม. หริ ฺเ ฯ ๒ ม. อถาห ภนฺเต เอกปลาสิก เจ ปริหริสฺสามีติ ทิสฺสติ ฯ   
#๔ ย.ุ เอตสฺมึ ปกรเณติ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ    
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สพฺพโลหิติกา    อุปาหนาโย    ธาเรนฺติ    ฯ   สพฺพม ฺเชฏ ิกา   ๑   
อุปาหนาโย   ธาเรนฺติ   ฯ   สพฺพกณฺหา   อุปาหนาโย   ธาเรนฺติ   ฯ   
สพฺพมหารงฺครตฺตา    อุปาหนาโย    ธาเรนฺติ   ฯ   สพฺพมหานามรตฺตา   
อุปาหนาโย   ธาเรนฺติ   ฯ   มนุสฺสา   อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ  วิปาเจนฺติ   
เสยฺยถาป   คิหี   กามโภคิโนติ   ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
น    ภิกฺขเว    สพฺพนีลิกา   อุปาหนา   ธาเรตพฺพา   น   สพฺพปติกา   
อุปาหนา    ธาเรตพฺพา    น   สพฺพโลหิติกา   อุปาหนา   ธาเรตพฺพา   
น     สพฺพม ฺเชฏ ิกา    อุปาหนา    ธาเรตพฺพา    น    สพฺพกณฺหา   
อุปาหนา      ธาเรตพฺพา     น     สพฺพมหารงฺครตฺตา     อุปาหนา   
ธาเรตพฺพา    น    สพฺพมหานามรตฺตา   อุปาหนา   ธาเรตพฺพา   โย   
ธาเรยฺย    อาปตฺติ    ทกฺุกฏสฺสาติ   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   
ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   นลีกวทฺธิกา  อุปาหนาโย  ธาเรนฺติ  ฯ  ปตกวทฺธิกา   
อุปาหนาโย   ธาเรนฺติ   ฯ   โลหิตกวทฺธิกา  อุปาหนาโย  ธาเรนฺติ  ฯ   
ม ฺเชฏ ิกวทฺธิกา     อุปาหนาโย     ธาเรนฺติ     ฯ     กณฺหวทฺธิกา   
อุปาหนาโย  ธาเรนฺติ  ฯ มหารงฺครตฺตวทฺธิกา ๒ อุปาหนาโย ธาเรนฺติ ฯ   
มหานามรตฺตวทฺธิกา   อุปาหนาโย   ธาเรนฺติ   ฯ   มนุสฺสา  อุชฌฺายนฺติ   
ขียนฺติ    วิปาเจนฺติ    เสยฺยถาป   คิหี   กามโภคิโนติ   ฯ   ภควโต   
เอตมตฺถ    อาโรเจสุ    ฯ    น   ภิกฺขเว   นีลกวทฺธิกา   อุปาหนา   
ธาเรตพฺพา   น  ปตกวทฺธกิา  อุปาหนา  ธาเรตพฺพา  น  โลหิตกวทฺธิกา   
อุปาหนา   ธาเรตพฺพา   น   ม ฺเชฏ ิกวทฺธิกา   อุปาหนา  ธาเรตพฺพา   
#๑ ม. ม ฺเจฏ ิกา ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ ม. สพฺพมหารงฺครตฺตวทฺธิกา ฯ    
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น    กณฺหวทธฺิกา    อุปาหนา   ธาเรตพฺพา   น   มหารงฺครตฺตวทฺธิกา   
อุปาหนา     ธาเรตพฺพา     น     มหานามรตฺตวทฺธิกา     อุปาหนา   
ธาเรตพฺพา   โย   ธาเรยฺย  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  ฯ  เตน  โข  ปน   
สมเยน   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   ขลลฺกวทธฺา   อุปาหนาโย   ธาเรนฺติ  ฯ   
ปุฏวทฺธา    อุปาหนาโย    ธาเรนฺติ    ฯ   ปาลิคุณฺ ิมา   อุปาหนาโย   
ธาเรนฺติ   ฯ   ตูลปุณฺณิกา   อุปาหนาโย   ธาเรนฺติ   ฯ  ติตฺติรปตฺติกา   
อุปาหนาโย  ธาเรนฺติ  ฯ  เมณฺฑวิสาณวทฺธิกา  อุปาหนาโย  ธาเรนฺติ  ฯ   
อชวิสาณวทฺธิกา   อุปาหนาโย   ธาเรนฺติ   ฯ  วิจฺฉิกาฬิกา  อุปาหนาโย   
ธาเรนฺติ  ฯ  โมรป ฺชปรสิิพฺพิตา  ๑  อุปาหนาโย  ธาเรนฺติ  ฯ  จิตฺรา   
อุปาหนาโย   ธาเรนฺติ   ฯ   มนุสฺสา   อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ  วิปาเจนฺติ   
เสยฺยถาป   คิหี   กามโภคิโนติ   ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
น    ภิกฺขเว    ขลฺลกวทฺธา   อุปาหนา   ธาเรตพฺพา   น   ปุฏวทฺธา   
อุปาหนา    ธาเรตพฺพา    น    ปาลิคุณฺ ิมา   อุปาหนา   ธาเรตพฺพา   
น   ตูลปุณฺณิกา   อุปาหนา   ธาเรตพฺพา   น   ติตฺติรปตฺติกา  อุปาหนา   
ธาเรตพฺพา    น    เมณฺฑวิสาณวทฺธิกา    อุปาหนา   ธาเรตพฺพา   น   
อชวิสาณวทฺธิกา   อุปาหนา   ธาเรตพฺพา   น   วิจฺฉิกาฬิกา   อุปาหนา   
ธาเรตพฺพา    น    โมรป ฺชปริสิพฺพิตา    อุปาหนา   ธาเรตพฺพา   น   
จิตฺรา   อุปาหนา  ธาเรตพฺพา  โย  ธาเรยฺย  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  ฯ   
เตน    โข    ปน    สมเยน    ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   สีหจมฺมปริกฺขฏา   
อุปาหนาโย     ธาเรนฺติ     ฯ     พฺยคฺฆจมฺมปริกฺขฏา    อุปาหนาโย   
#๑ ยุ. -ปชฺฌ- ฯ ม. -ป ฺฉ- ฯ    
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ธาเรนฺติ     ฯ     ทีปจมฺมปริกฺขฏา    อุปาหนาโย    ธาเรนฺติ    ฯ   
อชินจมฺมปริกฺขฏา    อุปาหนาโย    ธาเรนฺติ    ฯ    อุทฺทจมฺมปริกฺขฏา   
อุปาหนาโย  ธาเรนฺติ  ฯ มชฺชาริจมฺมปริกฺขฏา ๑ อุปาหนาโย ธาเรนฺติ ฯ   
กาฬกจมฺมปริกฺขฏา   อุปาหนาโย   ธาเรนฺติ   ฯ  อุลกูจมฺมปริกฺขฏา  ๒   
อุปาหนาโย   ธาเรนฺติ   ฯ   มนุสฺสา   อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ  วิปาเจนฺติ   
เสยฺยถาป   คิหี   กามโภคิโนติ   ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
น     ภิกฺขเว     สีหจมฺมปริกฺขฏา     อุปาหนา    ธาเรตพฺพา    น   
พฺยคฺฆจมฺมปริกฺขฏา    อุปาหนา    ธาเรตพฺพา    น    ทีปจมฺมปริกฺขฏา   
อุปาหนา   ธาเรตพฺพา   น   อชินจมฺมปริกฺขฏา   อุปาหนา  ธาเรตพฺพา   
น   อุทฺทจมฺมปริกฺขฏา   อุปาหนา   ธาเรตพฺพา  น  มชชฺาริจมฺมปริกฺขฏา   
อุปาหนา      ธาเรตพฺพา     น     กาฬกจมฺมปริกฺขฏา     อุปาหนา   
ธาเรตพฺพา    น    อุลูกจมฺมปริกฺขฏา    อุปาหนา   ธาเรตพฺพา   โย   
ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๗]   อถโข   ภควา  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย   
ราชคห    ปณฺฑาย   ปาวิสิ   อ ฺตเรน   ภิกฺขุนา   ปจฺฉาสมเณน   ฯ   
อถโข   โส   ภิกฺขุ  ข ฺชมาโน  ภควนฺต  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  อนพุนฺธิ  ฯ   
อทฺทสา    โข    อ ฺตโร    อุปาสโก    คณงฺคณุปาหน   อาโรหิตฺวา   
ภควนฺต    ทรูโต   ว   อาคจฺฉนฺต   ทสิฺวาน   อุปาหนา   โอโรหิตฺวา   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เยน     โส     ภิกฺขุ    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ต    ภิกฺขุ   
#๑ ม. ม ฺชาริ- ฯ ๒ ม. อุวก- ฯ    
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อภิวาเทตฺวา  เอตทโวจ  กสิฺส  ภนฺเต  อยฺโย  ข ฺชตีติ  ฯ  ปาทา  เม   
อาวุโส  ผาลิตาติ  ฯ  คณฺห  ๑  ภนฺเต  อุปาหนาโยติ  ฯ  อล อาวุโส   
ปฏิกฺขิตฺตา    ภควตา    คณงฺคณุปาหนาติ    ฯ    คณฺหาเหตา    ภิกฺขุ   
อุปาหนาโยติ   ฯ   อถโข   ภควา  เอตสฺมึ  นิทาเน  เอตสฺมึ  ปกรเณ   
ธมฺมึ   กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   อนุชานามิ  ภิกฺขเว  โอมุกฺก   
คณงฺคณุปาหน    น    ภิกขฺเว    นวา    คณงฺคณุปาหนา   ธาเรตพฺพา   
โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๘]   เตน   โข  ปน  สมเยน  ภควา  อชฺโฌกาเส  อนุปาหโน   
จงฺกมติ   ฯ   สตฺถา   อนุปาหโน   จงฺกมตีติ  เถรา  ภิกฺขู  อนุปาหนา   
จงฺกมนฺติ    ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   สตฺถริ   อนุปาหเน   จงฺกมมาเน   
เถเรสุป   ภิกขฺูสุ   อนุปาหเนสุ  จงฺกมมาเนสุ  สอุปาหนา  จงฺกมนฺติ  ฯ   
เย   เต   ภิกฺขู  อปฺปจฺฉา  ฯเปฯ  เต  อุชฺฌายนฺติ  ขียนฺติ  วิปาเจนฺติ   
กถ  หิ  นาม  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  สตฺถร ิ อนุปาหเน จงฺกมมาเน เถเรสุป   
ภิกฺขูสุ    อนุปาหเนสุ    จงฺกมมาเนสุ   สอุปาหนา   จงฺกมิสฺสนฺตีติ   ฯ   
อถโข   เต   ภิกฺขู   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ  สจฺจ  กริ   
ภิกฺขเว   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   สตฺถริ  อนุปาหเน  จงฺกมมาเน  เถเรสุป   
ภิกฺขูสุ   อนุปาหเนสุ   จงฺกมมาเนสุ   สอุปาหนา   จงฺกมนฺตีติ  ฯ  สจฺจ   
ภควาติ   ฯ   วิครหิ   พุทฺโธ   ภควา   กถ   หิ  นาม  เต  ภิกฺขเว   
โมฆปุริสา    สตฺถร ิ   อนุปาหเน    จงฺกมมาเน    เถเรสุป   ภิกฺขูสุ   
อนุปาหเนสุ   จงฺกมมาเนสุ   สอุปาหนา   จงฺกมิสฺสนฺติ   อิเม  หิ  นาม   
#๑ ม. ย.ุ หนฺท ฯ    
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ภิกฺขเว   คิหิโน  โอทาตวสนา  ๑  อภิชีวนิกสฺส  ๒  สิปฺปสฺส  การณา   
อาจริเยสุ    สคารวา    สปฺปติสฺสา   สภาควุตฺติกา   วิหริสฺสนฺติ   อิธ   
โข   ต   ภิกฺขเว   โสเภถ  ย  ตุเมฺห  เอว  สฺวากฺขาเต  ธมฺมวินเย   
ปพฺพชิตา     สมานา     อาจริเยสุ     อาจริยมตฺเตสุ    อุปชฺฌาเยสุ   
อุปชฺฌายมตฺเตสุ    สคารวา    สปฺปติสฺสา   สภาควุตฺติกา   วิหเรยฺยาถ   
เนต   ภิกฺขเว   อปฺปสนฺนาน   วา  ปสาทาย  ฯเปฯ  วิครหิตฺวา  ธมฺมึ   
กถ   กตฺวา   ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  น  ภิกฺขเว  อาจริเยสุ  อาจริยมตฺเตสุ   
อุปชฺฌาเยสุ   อุปชฺฌายมตฺเตสุ   อนุปาหเนสุ   จงฺกมมาเนสุ  สอุปาหเนน   
จงฺกมิตพฺพ   โย   จงฺกเมยฺย   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส  น  [๓]  ภิกฺขเว   
อชฺฌาราเม    อุปาหนา    ธาเรตพฺพา    โย    ธาเรยฺย    อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๙]  เตน  โข  ปน  สมเยน  อ ฺตรสฺส  ภิกฺขุโน ปาทขีลาพาโธ   
โหติ    ฯ    ภิกฺขู   ต   ภิกฺขุ   ปริคฺคเหตฺวา   อุจฺจารป   ปสฺสาวป   
นิกฺขาเมนฺติ   ฯ  อทฺทสา  โข  ภควา  เสนาสนจาริก  อาหิณฺฑนฺโต  เต   
ภิกฺขู   ต   ภิกขฺุ   ปริคฺคเหตฺวา   อุจฺจารป   ปสฺสาวป   นิกฺขาเมนฺเต   
ทิสฺวาน   เยน   เต   ภิกฺขู   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   เต  ภิกฺขู   
เอตทโวจ   ก ึ  อิมสฺส   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   อาพาโธติ   ฯ   อิมสสฺ   
ภนฺเต   อายสฺมโต   ปาทขีลาพาโธ   อิม  มย  ปริคฺคเหตฺวา  อุจฺจารป   
ปสฺสาวป นิกฺขาเมมาติ ฯ   
     [๑๐]   อถโข  ภควา  เอตสฺมึ  นิทาเน  เอตสฺมึ  ปกรเณ  ธมฺม ึ  
#๑ ม. โอทาตวตฺถวสนกา ฯ ๒ ม. อภิชีวินิกสฺส ฯ ๓ ม. ยุ. จ ฯ    
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กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   ยสฺส  ปาทา   
วา   ทุกฺขา   ปาทา   วา   ผาลิตา   ปาทขีลาพาโธ   วา   อุปาหน   
ธาเรตุนฺติ   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน  ภิกฺขู  อโธเตหิ  ปาเทหิ   
ม ฺจป   ปป   อภิรูหนฺติ   จีวรมฺป   เสนาสนมฺป   ทุสฺสติ  ฯ  ภควโต   
เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   อิทานิ   ม ฺจ  วา   
ป   วา   อภิรูหิสฺสามีติ   อุปาหน   ธาเรตุนฺติ   ฯ   เตน  โข  ปน็   
สมเยน   ภิกขฺู  รตฺติยา  ๑  [๑]  อุโปสถคฺคป  สนฺนิสชฺชป  คจฺฉนฺตา   
อนฺธกาเร  ขาณณป  กณฺฏกป  อกฺกมนฺติ  ปาทา  ทุกฺขา  โหนฺติ  ฯ ภควโต   
เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว  อชฺฌาราเม  อุปาหน   
ธาเรตุ   อุกฺก   ปทีป   กตฺตรทณฺฑนฺติ   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน   
ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู   รตฺติยา   ปจฺจูสสมย   ปจฺจุฏาย   กฏปาทุกาโย   
อภิรูหิตฺวา     อชฺโฌกาเส     จงฺกมนฺติ     อุจฺจาสทฺทา    มหาสทฺทา   
ขฏขฏสทฺทา   อเนกวิหิต   ติรจฺฉานกถ   กเถนฺตา   เสยฺยถีท   ราชกถ   
โจรกถ    มหามตฺตกถ    เสนากถ   ภยกถ   ๒   ยุทธฺกถ   อนฺนกถ   
ปานกถ    วตฺถกถ   สยนกถ   มาลากถ   คนฺธกถ   าติกถ   ยานกถ   
คามกถ    นคิมกถ    นครกถ   ชนปทกถ   อิตฺถีกถ   ปุริสกถ   สูรกถ   
วิสิขากถ     กุมฺภฏานกถ    ปุพฺพเปตกถ    นานตฺตกถ    โลกกฺขายิก   
สมุทฺทกฺขายิก   อิติภวาภวกถ   อิติ   วา   กฏีกป  อกฺกมิตฺวา  มาเรนฺติ   
ภิกฺขูป   สมาธิมฺหา   จาเวนฺติ   ฯ   เย  เต  ภิกฺขู  อปปฺจฺฉา  ฯเปฯ   
เต   อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ  กถ  หิ  นาม  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู   
#๑ โป. ม. รตฺติโย ฯ ๒ ม. สภากถ ฯ    
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รตฺติยา     ปจฺจูสสมย     ปจฺจุฏาย     กฏปาทุกาโย    อภิรูหิตฺวา   
อชฺโฌกาเส    จงฺกมิสฺสนฺติ    อุจฺจาสทฺทา    มหาสทฺทา    ขฏขฏสทฺทา   
อเนกวิหิต    ติรจฺฉานกถ    กเถนฺตา    เสยฺยถีท   ราชกถ   โจรกถ   
ฯเปฯ    อิติภวาภวกถ   อิติ   วา   กฏีกป   อกฺกมิตฺวา   มาเรสฺสนติฺ   
ภิกฺขูป   สมาธิมฺหา   จาเวสฺสนฺตีติ   ฯ   อถโข   เต   ภิกฺขู  ภควโต   
เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   สจฺจ   กิร   ภิกฺขเว   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   
รตฺติยา     ปจฺจูสสมย     ปจฺจุฏาย     กฏปาทุกาโย    อภิรูหิตฺวา   
อชฺโฌกาเส     จงฺกมนฺติ     อุจฺจาสทฺทา    มหาสทฺทา    ขฏขฏสทฺทา   
อเนกวิหิต    ติรจฺฉานกถ    กเถนฺตา    เสยฺยถีท   ราชกถ   โจรกถ   
ฯเปฯ    อิติภวาภวกถ    อิติ    วา   กีฏกป   อกฺกมิตฺวา   มาเรนฺติ   
ภิกฺขูป   สมาธิมฺหา   จาเวนฺตีติ   ฯ  สจฺจ  ภควาติ  ฯเปฯ  วิครหิตฺวา   
ธมฺมึ    กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   น   ภิกฺขเว   กฏปาทุกา   
ธาเรตพฺพา โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๑๑]   อถโข   ภควา   ราชคเห   ยถาภิรนฺต  วิหรตฺิวา  เยน   
พาราณสี    เตน    จาริก   ปกฺกามิ   อนปุุพฺเพน   จาริก   จรมาโน   
เยน   พาราณสี   ตทวสริ   ฯ   ตตฺร  สทุ  ภควา  พาราณสิย  วิหรติ   
อิสิปตเน   มคิทาเย   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู   
ภควตา     กฏปาทุกา     ปฏิกฺขิตฺตาติ    ตาลตรุเณ    เฉทาเปตฺวา   
ตาลปตฺตปาทุกาโย   ธาเรนฺติ  ตานิ  ตาลตรุณานิ  ฉินฺนานิ  มิลายนฺติ  ฯ   
มนุสฺสา    อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ   กถ   ห ิ  นาม   สมณา    



วินย. มหาวคฺโค (๒) - หนาท่ี 20 

สกฺยปุตฺติยา      ตาลตรุเณ      เฉทาเปตฺวา      ตาลปตฺตปาทุกาโย   
ธาเรสฺสนฺติ   [๑]  ตาลตรณุานิ  ฉินฺนานิ  มลิายนฺติ  เอกินฺทฺริย  สมณา   
สกฺยปุตฺติยา   ชีว  วิเหเนฺตีติ  ฯ  อสโฺสสุ  โข  ภิกขฺู  เตส  มนุสสฺาน   
อุชฺฌายนฺตาน   ขียนฺตาน   วิปาเจนฺตาน  ฯ  อถโข  เต  ภิกฺขู  ภควโต   
เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   สจฺจ   กิร   ภิกฺขเว   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   
ตาลตรุเณ     เฉทาเปตฺวา    ตาลปตฺตปาทุกาโย    ธาเรนฺติ    ตานิ   
ตาลตรุณานิ   ฉินฺนานิ   มลิายนฺตีติ   ฯ   สจฺจ   ภควาติ   ฯ   วิครหิ   
พุทฺโธ   ภควา   กถ   ห ิ  นาม  เต  ภิกขฺเว  โมฆปุรสิา  ตาลตรุเณ   
เฉทาเปตฺวา    ตาลปตฺตปาทุกาโย    ธาเรสฺสนฺติ   ตานิ   ตาลตรุณานิ   
ฉินฺนานิ    มลิายนฺติ    ชีวส ฺ ิโน    หิ   ภิกฺขเว   มนุสฺสา   รกุขฺสฺมึ   
เนต   ภิกฺขเว   อปฺปสนฺนาน   วา  ปสาทาย  ฯเปฯ  วิครหิตฺวา  ธมฺมึ   
กถ    กตฺวา    ภิกฺขู    อามนฺเตสิ    น   ภิกฺขเว   ตาลปตฺตปาทุกา   
ธาเรตพฺพา   โย   ธาเรยฺย   อาปตฺติ   ทกฺุกฏสฺสาติ   ฯ   เตน  โข   
ปน     สมเยน     ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู    ภควตา    ตาลปตฺตปาทุกา   
ปฏิกฺขิตฺตาติ   เวฬุตรุเณ   เฉทาเปตฺวา   เวฬุปตฺตปาทุกาโย   ธาเรนฺติ   
ตานิ    เวฬุตรุณานิ    ฉินฺนานิ   มลิายนฺติ   ฯ   มนสฺุสา   อุชฌฺายนฺติ   
ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ   กถ   หิ   นาม   สมณา  สกฺยปตฺุติยา  เวฬุตรุเณ   
เฉทาเปตฺวา    เวฬุปตฺตปาทุกาโย    ธาเรสฺสนฺติ   ตานิ   เวฬุตรุณานิ   
ฉินฺนานิ     มลิายนฺติ     เอกินฺทฺริย     สมณา    สกฺยปุตฺติยา    ชีว   
วิเหเนฺตีติ   ฯ   อสฺโสสุ   โข   ภิกฺขู  เตส  มนุสฺสาน  อุชฌฺายนฺตาน   
#๑ ม. ย.ุ ตานิ ฯ    
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ขียนฺตาน   วิปาเจนฺตาน   ฯ   อถโข   เต   ภิกฺขู  ภควโต  เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ   ฯเปฯ   น   ภิกขฺเว   เวฬุปตฺตปาทุกา   ธาเรตพฺพา  โย   
ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๑๒]   อถโข   ภควา   พาราณสิย  ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน   
ภทฺทิย    เตน    จาริก    ปกฺกามิ    อนุปุพฺเพน   จาริก   จรมาโน   
เยน   ภทฺทิย   ตทวสริ   ฯ   ตตฺร   สุท   ภควา   ภทฺทิเย   วิหรติ   
ชาติยาวเน   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  ภทฺทิยา  ภิกขฺู  อเนกวิหิต   
ปาทุกมณฺฑนานุโยคมนุยุตฺตา       วิหรนฺติ      ติณปาทุก      กโรนฺติป   
การาเปนฺติป    มุ ฺชปาทุก    กโรนฺติป    การาเปนฺติป    ปพฺพชปาทุก   
กโรนฺติป    การาเปนฺติป    หินฺตาลปาทุก    กโรนฺติป    การาเปนฺติป   
กมลปาทุก     กโรนฺติป     การาเปนฺติป     กมฺพลปาทุก    กโรนฺติป   
การาเปนฺติป     ริ ฺจนฺติ     อุทฺเทส    ปริปุจฺฉ    อธิสีล    อธิจิตฺต   
อธิป ฺ   ฯ   เย   เต   ภิกขฺู   อปฺปจฺฉา   ฯเปฯ   เต  อุชฺฌายนฺติ   
ขียนฺติ    วิปาเจนฺติ    กถ   หิ   นาม   ภทฺทิยา   ภิกฺขู   อเนกวิหิต   
ปาทุกมณฺฑนานุโยคมนุยุตฺตา      วิหริสฺสนฺติ     ติณปาทุก     กริสฺสนฺติป   
การาเปสฺสนฺติป   มุ ฺชปาทุก   กริสฺสนฺติป   การาเปสฺสนฺติป  ปพฺพชปาทุก   
กริสฺสนฺติป       การาเปสฺสนฺติป       หนิฺตาลปาทุก       กริสฺสนติฺป   
การาเปสฺสนฺติป   กมลปาทุก   กริสฺสนฺติป   การาเปสฺสนฺติป  กมฺพล- 
ปาทุก    กรสิฺสนฺติป         การาเปสฺสนฺติป        ริ ฺจิสฺสนฺติ        อุทฺเทส   
ปริปุจฺฉ    อธิสีล    อธิจิตฺต    อธิป ฺนฺติ   ฯ   อถโข   เต   ภิกฺขู    
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ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ  ฯ  สจฺจ  กิร  ภิกฺขเว  ภทฺทิยา  ภิกฺขู   
อเนกวิหิต      ปาทุกมณฺฑนานุโยคมนุยุตฺตา      วิหรนฺติ      ติณปาทุก   
กโรนฺติป     การาเปนฺติป     มุ ฺชปาทุก    กโรนฺติป    การาเปนฺติป   
ปพฺพชปาทุก     กโรนฺติป    การาเปนฺติป    หินฺตาลปาทุก    กโรนฺติป   
การาเปนฺติป    กมลปาทุก    กโรนฺติป    การาเปนฺติป    กมฺพลปาทุก   
กโรนฺติป   การาเปนฺติป   ริ ฺจนฺติ   อุทฺเทส   ปริปจฺุฉ  อธิสีล  อธิจิตฺต  
อธิป ฺนฺติ   ฯ   สจฺจ   ภควาติ   ฯ   วิครหิ  พุทฺโธ  ภควา  กถ  หิ   
นาม   เต   ภิกฺขเว  โมฆปุริสา  อเนกวิหิต  ปาทุกมณฺฑนานุโยคมนุยุตฺตา   
วิหริสฺสนฺติ        ติณปาทุก        กริสฺสนติฺป        การาเปสฺสนฺติป   
มุ ฺชปาทุก    กริสฺสนฺติป    การาเปสฺสนฺติป    ปพฺพชปาทุก   กริสฺสนฺติป   
การาเปสฺสนฺติป   หินฺตาลปาทุก   กริสสฺนฺติป  การาเปสฺสนฺติป  กมลปาทุก   
กริสฺสนฺติป        การาเปสฺสนฺติป       กมฺพลปาทุก       กริสฺสนฺติป   
การาเปสฺสนฺติป    ริ ฺจิสฺสนฺติ    อุทฺเทส    ปริปุจฺฉ   อธิสีล   อธิจิตฺต  
อธิป ฺ    เนต    ภิกฺขเว    อปฺปสนฺนาน    วา   ปสาทาย   ฯเปฯ   
วิครหิตฺวา    ธมฺมึ    กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   น   ภิกฺขเว   
ติณปาทุกา   ธาเรตพฺพา  น  มุ ฺชปาทุกา  ธาเรตพฺพา  น  ปพฺพชปาทุกา   
ธาเรตพฺพา    น    หินฺตาลปาทุกา    ธาเรตพฺพา    น   กมลปาทุกา   
ธาเรตพฺพา    น    กมฺพลปาทุกา    ธาเรตพฺพา    น    โสวณฺณมยา   
ปาทุกา     ธาเรตพฺพา     น    รูปยมยา    ปาทุกา    ธาเรตพฺพา   
น  มณิมยา  ปาทุกา  ธาเรตพฺพา  น  เวฬุริยมยา  ปาทุกา  ธาเรตพฺพา    
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น   ผลิกมยา   ปาทุกา  ธาเรตพฺพา  น  กสมยา  ปาทุกา  ธาเรตพฺพา   
น   กาจมยา   ปาทุกา  ธาเรตพฺพา  น  ติปุมยา  ปาทุกา  ธาเรตพฺพา   
น    สีสมยา    ปาทุกา    ธาเรตพฺพา   น   ตมฺพโลหมยา   ปาทุกา   
ธาเรตพฺพา   โย   ธาเรยฺย   อาปตฺติ   ทกฺุกฏสฺส   น   จ   ภิกฺขเว   
กาจิ    สงฺกมนียา   ปาทุกา   ธาเรตพฺพา   โย   ธาเรยฺย   อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส    อนุชานามิ    ภิกฺขเว    ติสโฺส   ปาทุกาโย   ธุวฏานิยา   
อสงฺกมนียาโย วจฺจปาทุก ปสฺสาวปาทุก อาจมนปาทุกนฺติ ฯ   
     [๑๓]   อถโข   ภควา   ภทฺทิเย   ยถาภิรนฺต   วิหริตฺวา  เยน   
สาวตฺถี    เตน    จาริก    ปกฺกามิ   อนปุุพฺเพน   จาริก   จรมาโน   
เยน   สาวตฺถ ี  ตทวสริ   ฯ   ตตฺร   สุท   ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   อจิรวติยา   นทิยา   คาวีน   ตรนตีฺน   วิสาเณสุป   
คณฺหนฺติ    กณฺเณสุป    คณฺหนฺติ   คีวายป   คณฺหนฺติ   เฉปฺปายป   ๑   
คณฺหนฺติ   ปฏ ึป   อภิรูหนฺติ   รตฺตจิตฺตาป   องฺคชาต  ฉุปนฺติ  วจฺฉตรีป   
โอคาเหตฺวา   มาเรนฺติ   ฯ   มนุสฺสา   อุชฺฌายนฺติ  ขียนฺติ  วิปาเจนฺติ   
กถ   ห ิ  นาม   สมณา   สกฺยปุตฺติยา   คาวีน   ตรนตีฺน   วิสาเณสุป   
คเหสฺสนฺติ    กณฺเณสุป   คเหสฺสนฺติ   คีวายป   คเหสฺสนฺติ   เฉปฺปายป   
คเหสฺสนฺติ    ปฏ ึป   อภิรูหิสฺสนฺติ   รตฺตจิตฺตาป   องฺคชาต   ฉุปสฺสนฺติ  
วจฺฉตรีป   โอคาเหตฺวา  มาเรสฺสนฺติ  เสยฺยถาป  คิหี  กามโภคิโนติ  ฯ   
อสฺโสสุ      โข      ภิกฺขู     เตส     มนุสสฺาน     อุชฌฺายนฺตาน   
#๑ ม. เฉปฺเปติ ฯ    



วินย. มหาวคฺโค (๒) - หนาท่ี 24 

ขียนฺตาน   วิปาเจนฺตาน   ฯ   อถโข   เต   ภิกฺขู  ภควโต  เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ   ฯ   น   ภิกฺขเว  คาวีน  วิสาเณสุ  คเหตพฺพ  น  กณฺเณสุ   
คเหตพฺพ   น   คีวาย   คเหตพฺพ   น   เฉปฺปาย  คเหตพฺพ  น  ปฏ ิ   
อภิรูหิตพฺพา     โย    อภิรูเหยฺย    อาปตฺติ    ทุกฺกฏสสฺ    น    จ   
ภิกฺขเว    รตฺตจิตฺเตน   องฺคชาต   ฉุปตพฺพ   โย   ฉุเปยฺย   อาปตฺติ   
ถุลลฺจฺจยสฺส   น   วจฺฉตรี   มาเรตพฺพา   โย   มาเรยฺย   ยถาธมฺโม   
กาเรตพฺโพติ ฯ   
     [๑๔]  เตน  โข  ปน  สมเยน  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู ยาเนน ยายนฺติ   
อิตฺถียุตฺเตนป   ปุริสนฺตเรน   ปุริสยุตฺเตนป   อิตฺถนฺตเรน   ฯ   มนุสฺสา   
อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ   เสยฺยถาป   คงฺคามหิยายาติ  ๑  ฯ   
ภควโต   เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  น  ภิกฺขเว  ยาเนน  ยายิตพฺพ  โย   
ยาเยยฺย   อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อ ฺตโร   
ภิกฺขุ   โกสเลสุ   ชนปเทสุ   สาวตฺถึ   คจฺฉนฺโต   ภควนฺต   ทสสฺนาย   
อนฺตรามคฺเค   คิลาโน   โหติ  ฯ  อถโข  โส  ภิกฺขุ  มคฺคา  โอกฺกมฺม   
อ ฺตรสฺมึ   รุกฺขมูเล   นสิีทิ   ฯ   มนสฺุสา   ต  ภิกขฺุ  ปสฺสิตฺวา  ๒   
เอตทโวจุ   กห   ภนฺเต  อยฺโย  ๓  คมิสฺสตีติ  ฯ  สาวตฺถึ  โข  อห   
อาวุโส    คมิสฺสามิ    ภควนฺต    ทสฺสนายาติ    ฯ    เอหิ   ภนฺเต   
คมิสฺสามาติ  ๔  ฯ  นาห  อาวุโส  สกฺโกมิ  คิลาโนมฺหีติ ฯ เอหิ ภนฺเต   
ยาน   อภิรูหาติ   ฯ   อล   อาวุโส   ปฏกิฺขิตฺต  ภควตา  ยานนฺติ  ฯ   
กุกฺกุจฺจายนฺโต   ยาน  นาภิรูหิ  ฯ  อถโข  โส  ภิกฺขุ  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา   
#๑ ม. ย.ุ กงฺคามหิยายาติ ฯ ๒ ม. ยุ. ทสิฺวา ฯ ๓ ม. ยุ. อยฺโย ภนฺเต ฯ   
#๔ ม. คมิสสฺามีติ ฯ    
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ภิกฺขูน  เอตมตฺถ  อาโรเจสิ  ฯ  ภิกฺขู  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ   
อถโข   ภควา   เอตสฺมึ  นทิาเน  เอตสฺมึ  ปกรเณ  ธมฺมึ  กถ  กตฺวา   
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว  คิลานสฺส  ยานนฺติ  ฯ  อถโข   
ภิกฺขูน   เอตทโหสิ  อิตฺถยีุตฺต  นุ  โข  ปุริสยุตฺต  นุ  โขติ  ฯ  ภควโต   
เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ปุริสยตฺุต  หตฺถวฏฏกนฺติ ฯ   
เตน    โข    ปน    สมเยน    อ ฺตรสฺส   ภิกฺขุโน   ยานุคฺฆาเฏน   
พาฬฺหตร   อผาสุ   อโหส ิ  ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   
อนุชานามิ ภิกฺขเว สิวิก ปาฏงฺกินฺติ ฯ   
     [๑๕]  เตน  โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อุจฺจาสยนมหาสยนานิ   
ธาเรนฺติ        เสยฺยถีท       อาสนฺทึ       ปลฺลงฺก       โคณก   
จิตฺตก   ปฏิก   ปฏลิิก   ตูลิก   วิกติก   อุทฺธโลมึ  เอกนฺตโลมึ  กฏิสฺส   
โกเสยฺย    กตฺุตก    หตฺถตฺถร    อสฺสตฺถร    รถตฺถร    อชินปฺปเวณึ   
กทฺทลิมิคปวรปจฺจถรณ    สอุตฺตรจฺฉท   อุภโตโลหิตกูปธาน   ฯ   มนุสฺสา   
วิหารจาริก   อาหิณฺฑนฺตา   ปสฺสิตฺวา   อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ   
เสยฺยถาป   คิหี   กามโภคิโนติ   ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
น   ภิกฺขเว   อุจฺจาสยนมหาสยนานิ   ธาเรตพฺพานิ   เสยฺยถีท  อาสนฺทิ   
ปลฺลงฺโก    โคณโก    จิตฺตโก    ปฏิกา   ปฏลิกา   ตูลิกา   วิกติกา   
อุทฺธโลมี   เอกนฺตโลมี   กฏิสฺส   โกเสยฺย  กุตฺตก  หตฺถตฺถร  อสฺสตฺถร   
รถตฺถร      อชินปฺปเวณิ      กทฺทลิมิคปวรปจฺจตฺถรณ      สอุตฺตรจฺฉท   
อุภโตโลหิตกูปธาน โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ    
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     [๑๖]   เตน   โข   ปน   สมเยน   ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  ภควตา   
อุจฺจาสยนมหาสยนานิ   ปฏิกฺขิตฺตานีติ   มหาจมฺมานิ   ธาเรนฺติ   สีหจมฺม   
พฺยคฺฆจมฺม    ทีปจมฺม   ฯ   ตานิ   ม ฺจปฺปมาเณนป   ฉินฺนานิ   โหนฺติ   
ปปฺปมาเณนป    ฉินฺนานิ    โหนฺติ    อนฺโตป    ม ฺเจ    ป ฺตฺตานิ   
โหนฺติ   พหิป   ม ฺเจ   ป ฺตฺตานิ   โหนฺติ  อนฺโตป  ปเ  ป ฺตฺตานิ   
โหนฺติ   พหิป   ปเ   ป ฺตฺตานิ   โหนฺติ   ฯ   มนสฺุสา  วิหารจาริก   
อาหิณฺฑนฺตา    ปสฺสิตฺวา   อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ   เสยฺยถาป   
คิหี   กามโภคิโนติ   ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  น  ภิกขฺเว   
มหาจมฺมานิ    ธาเรตพฺพานิ    สีหจมฺม    พฺยคฺฆจมฺม    ทีปจมฺม   โย   
ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๑๗]   เตน   โข   ปน   สมเยน   ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  ภควตา   
มหาจมฺมานิ     ปฏิกฺขิตฺตานีติ    โคจมฺมานิ    ธาเรนฺติ    ฯ    ตานิ   
ม ฺจปฺปมาเณนป    ฉินฺนานิ   โหนฺติ   ปปฺปมาเณนป   ฉินฺนานิ   โหนฺติ   
อนฺโตป    ม ฺเจ    ป ฺตฺตานิ    โหนฺติ   พหิป   ม ฺเจ   ป ฺตฺตานิ   
โหนฺติ   อนฺโตป   ปเ   ป ฺตฺตานิ   โหนฺติ   พหิป  ปเ  ป ฺตฺตานิฎ   
โหนฺติ     ฯ    อ ฺตโรป    ปาปภิกฺขุ    อ ฺตรสฺส    ปาปุปาสกสฺส   
กุลุปโก   โหติ   ฯ   อถโข   โส  ปาปภิกฺขุ  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย    เยน   ตสฺส   ปาปุปาสกสฺส   นิเวสน   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   นสิีทิ  ฯ  อถโข  โส  ปาปปุาสโก   
เยน     ปาปภิกฺขุ     เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ต    ปาปภิกฺขุ    
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อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  ตสฺส   
ปาปุปาสกสฺส   วจฺฉโก   โหติ   ตรุโณ   อภิรูโป  ทสฺสนีโย  ปาสาทิโก   
จิโตฺร  ๑  เสยฺยถาป  ทีปจฺฉาโป  ฯ  อถโข  โส  ปาปภิกฺขุ  ต วจฺฉก   
สกฺกจฺจ   อุปนิชฺฌายติ   ฯ   อถโข   โส   ปาปุปาสโก   ต  ปาปภิกฺขุ   
เอตทโวจ  กิสฺส  ภนฺเต  อยฺโย  อิม  วจฺฉก  สกฺกจฺจ  อุปนิชฺฌายตีติ  ฯ   
อตฺโถ     เม     อาวุโส    อิมสฺส    วจฺฉกสฺส    จมฺเมนาติ    ฯ   
อถโข    โส   ปาปุปาสโก   ต   วจฺฉก   วธิตฺวา   จมฺม   วิธูนิตฺวา   
ตสฺส   ปาปภิกฺขุโน   อทาสิ   ๒  ฯ  อถโข  โส  ปาปภิกฺขุ  ต  จมฺม   
สงฺฆาฏิยา   ปฏิจฺฉาเทตฺวา   อคมาสิ  ฯ  อถโข  สา  คาวี  วจฺฉคิทฺธินี   
ต    ปาปภิกฺขุ   ปฏ ิโต   ปฏ ิโต   อนุพนฺธิ   ฯ   ภิกฺขู   เอวมาหสุ   
กิสฺส    ตฺยาย   อาวุโส   คาวี   ปฏ ิโต   ปฏ ิโต   อนุพทฺธาติ   ฯ   
อหป   โข   อาวุโส   น   ชานามิ   เกน   มฺยาย   คาวี   ปฏ ิโต   
ปฏ ิโต   อนุพทฺธาติ   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  ตสฺส  ปาปภิกฺขุโน   
สงฺฆาฏิ   โลหิเตน  มกฺขิตา  โหติ  ฯ  ภิกฺขู  เอวมาหสุ  อย  ปน  เต   
อาวุโส  สงฺฆาฏิ  ก ึ กตาติ  ฯ  อถโข  โส  ปาปภิกฺขุ  ภิกฺขูน เอตมตฺถ   
อาโรเจสิ  ฯ  กึ  ปน  ตฺว  อาวุโส  ปาณาติปาเต  สมาทเปสีติ ฯ เอว   
อาวุโสติ  ฯ  เย  เต  ภิกฺขู  อปฺปจฺฉา  ฯเปฯ  เต  อุชฺฌายนฺติ  ขียนฺติ   
วิปาเจนฺติ   กถ   หิ   นาม   ภิกฺขุ   ปาณาติปาเต  สมาทเปสฺสติ  นนุ   
ภควตา    อเนกปริยาเยน    ปาณาติปาโต    ครหิโต    ปาณาติปาตา   
เวรมณี ปสตฺถาติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ   
#๑ โป. วิจิตฺโต ฯ ๒ ม. ย.ุ ปาทาสิ ฯ    
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     [๑๘]  อถโข  ภควา  เอตสฺมึ  นิทาเน  เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ   
สนฺนิปาตาเปตฺวา   ต   ปาปภิกฺขุ   ปฏปิุจฺฉิ   สจฺจ   กิร   ตฺว   ภิกขฺุ   
ปาณาติปาเต   สมาทเปสีติ   ฯ   สจฺจ   ภควาติ   ฯ   วิครหิ  พุทฺโธ   
ภควา   กถ   หิ   นาม   ตฺว   โมฆปุริส  ปาณาติปาเต  สมาทเปสฺสสิ   
นนุ    มยา    โมฆปุริส    อเนกปริยาเยน    ปาณาติปาโต   ครหโิต   
ปาณาติปาตา    เวรมณี    ปสตฺถา    เนต    โมฆปุรสิ   อปฺปสนฺนาน   
วา   ปสาทาย  ฯเปฯ  วิครหิตฺวา  ธมฺมึ  กถ  กตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
น     ภิกฺขเว    ปาณาติปาเต    สมาทเปตพฺพ    โย    สมาทเปยฺย   
ยถาธมฺโม  กาเรตพฺโพ  ฯ  น  จ  ๑  ภิกขฺเว  โคจมฺม ธาเรตพฺพ โย   
ธาเรยฺย  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  ฯ  น  [๒] ภิกฺขเว กิ ฺจิ จมฺม ธาเรตพฺพ   
โย   ธาเรยฺย   อาปตฺติ   ทกฺุกฏสฺสาติ   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน   
มนุสฺสาน    ม ฺจป   ปป   จมฺโมนทฺธานิ   โหนฺติ   จมฺมวินทฺธานิ   ฯ   
ภิกฺขู  กุกฺกุจฺจายนฺตา  นาภินิสีทนฺติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   คิหิวิกต   อภินิสทีิตุ  น  เตฺวว  อภินิปชชฺิตุนฺติ  ฯ   
เตน   โข   ปน  สมเยน  วิหารา  จมฺมพนฺเธหิ  โอคุมฺผิยนฺติ  ฯ  ภิกฺขู   
กุกฺกุจฺจายนฺตา   นาภินิสีทนฺติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ  ฯ   
อนุชานามิ ภิกฺขเว พนฺธนมตฺต อภินิสีทิตุนฺติ ฯ   
     [๑๙]   เตน   โข   ปน  สมเยน  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  สอุปาหนา   
คาม   ปวิสนฺติ   ฯ  มนุสฺสา  อุชฺฌายนฺติ  ขียนฺติ  วิปาเจนฺติ  เสยฺยถาป   
คิหี   กามโภคิโนติ   ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  น  ภิกขฺเว   
#๑ โป. ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๒ ม. ย.ุ จ ฯจ    
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สอุปาหเนน     คาโม     ปวิสิตพฺโพ     โย    ปวิเสยฺย    อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺสาติ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  คิลาโน โหติ   
น  สกโฺกติ  วินา  อุปาหเนน  ๑  คาม  ปวิสิตุ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   คิลาเนน  ภิกฺขุนา  สอุปาหเนน   
คาม ปวิสิตุนฺติ ฯ   
     [๒๐]  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  มหากจฺจาโน  อวนฺตีสุ   
วิหรติ   กุรรฆเร   ปปาเต  ๒  ปพฺพเต  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
โสโณ      อุปาสโก      กฏุิกณฺโณ     อายสฺมโต     มหากจฺจานสฺส   
อุปฏาโก   โหติ   ฯ  อถโข  โสโณ  อุปาสโก  กฏุิกณฺโณ  เยนายสฺมา   
มหากจฺจาโน    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน  โข  โสโณ   
อุปาสโก    กฏุิกณฺโณ    อายสฺมนฺต    มหากจฺจาน   เอตทโวจ   ยถา   
ยถาห   ภนฺเต   อยฺเยน   มหากจฺจาเนน   ธมฺม   เทสิต   อาชานามิ   
นยิท    สุกร    อคาร   อชฌฺาวสตา   เอกนฺตปริปุณฺณ   เอกนฺตปริสุทฺธ   
สงฺขลิขิต   พฺรหฺมจริย   จริตุ  อิจฺฉามห  ภนฺเต  เกสมสฺสุ  โอหาเรตฺวา   
กาสายานิ    วตฺถานิ   อจฺฉาเทตฺวา   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิตุ   
ปพฺพาเชตุ  ม  ภนฺเต  อยฺโย  มหากจฺจาโนติ  ฯ  เอว  วุตฺเต อายสฺมา   
มหากจฺจาโน   โสณ   อุปาสก   กฏุิกณฺณ   เอตทโวจ  ๓  ทุกฺกร  โข   
โสณ   ยาวชวี  เอกเสยฺย  เอกภตฺต  พฺรหฺมจริย  จริตุ  ๔  อิงฺฆ  ตฺว   
#๑ ยุ. อุปาหเนน วินา ฯ  ๒ ม. กรุุรฆเร ปปถเก ฯ  ๓ ม. ยุ. เอว วุตฺเต ...   
#เอตทโวจาติ อิเม ปาา น ทิสสนฺติ ฯ   ๔ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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โสณ    ตตฺเถว   อคาริกภูโต   พุทฺธาน   สาสน   อนุยุ ฺช   กาลยุตฺต   
เอกเสยฺย   เอกภตฺต   พฺรหฺมจริยนฺติ   ฯ   อถโข  โสณสฺส  อุปาสกสฺส   
กุฏิกณฺณสฺส   โย   อโหส ิ  ปพฺพชชฺาภิสงฺขาโร   โส   ปฏิปฺปสฺสมฺภิ   ฯ   
ทุติยมฺป      โข      โสโณ      อุปาสโก     กุฏิกณฺโณ     ฯเปฯ   
ตติยมฺป     โข     โสโณ     อุปาสโก     กุฏิกณฺโณ    เยนายสฺมา   
มหากจฺจาโน    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน  โข  โสโณ   
อุปาสโก    กฏุิกณฺโณ    อายสฺมนฺต    มหากจฺจาน   เอตทโวจ   ยถา   
ยถาห   ภนฺเต   อยฺเยน   มหากจฺจาเนน   ธมฺม   เทสิต   อาชานามิ   
นยิท    สุกร    อคาร   อชฌฺาวสตา   เอกนฺตปริปุณฺณ   เอกนฺตปริสุทฺธ   
สงฺขลิขิต   พฺรหฺมจริย   จริตุ  อิจฺฉามห  ภนฺเต  เกสมสฺสุ  โอหาเรตฺวา   
กาสายานิ    วตฺถานิ   อจฺฉาเทตฺวา   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิตุ   
ปพฺพาเชตุ   ม   ภนฺเต   อยฺโย   มหากจฺจาโนติ  ฯ  อถโข  อายสฺมา   
มหากจฺจาโน   โสณ   อุปาสก   กฏุิกณฺณ   ปพฺพาเชสิ   ฯ   เตน  โข   
ปน    สมเยน    อวนฺติทกขิฺณาปโถ   อปฺปภิกฺขุโก   โหติ   ฯ   อถโข   
อายสฺมา   มหากจฺจาโน   ติณฺณ   วสฺสาน   อจฺจเยน  กิจฺเฉน  กสเิรน   
ตโต   ตโต   ทสวคฺค   ภิกขฺุสงฺฆ   สนฺนิปาตาเปตฺวา  อายสฺมนฺต  โสณ   
อุปสมฺปาเทสิ    ฯ    อถโข    อายสฺมโต   โสณสฺส   วสฺส   วุตฺถสฺส   
รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสสฺ   เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ  สุโตเยว   
โข   เม   โส   ภควา   เอทโิส   จ   เอทิโส  จาติ  น  จ  มยา    



วินย. มหาวคฺโค (๒) - หนาท่ี 31 

สมฺมุขา    ทฏิโ    คจฺเฉยฺยาห    ต   ภควนฺต   ทสสฺนาย   อรหนฺต   
สมฺมาสมฺพุทฺธ    สเจ    ม   อุปชฌฺาโย   อนุชาเนยฺยาติ   ฯ   อถโข   
อายสฺมา    โสโณ   สายณฺหสมย   ปฏิสลลฺานา   วุฏ ิโต   เยนายสฺมา   
มหากจฺจาโน    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินโฺน  โข  อายสฺมา   
โสโณ     อายสฺมนฺต     มหากจฺจาน     เอตทโวจ     อิธ    มยฺห   
ภนฺเต   รโหคตสฺส   ปฏสิลฺลีนสฺส   เอว   เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ   
สุโตเยว   โข   เม   โส   ภควา   เอทิโส   จ  เอทิโส  จาติ  น   
จ    มยา   สมฺมุขา   ทิฏโ   คจฺเฉยฺยาห   ต   ภควนฺต   ทสฺสนาย   
อรหนฺต    สมฺมาสมฺพุทฺธ    สเจ    ม    อุปชฺฌาโย    อนุชาเนยฺยาติ   
คจฺเฉยฺยาห   ภนฺเต   ต   ภควนฺต   ทสสฺนาย   อรหนฺต  สมฺมาสมฺพุทฺธ   
สเจ   ม   อุปชฺฌาโย   อนุชานาตีติ  ฯ  สาธุ  สาธุ  โสณ  คจฺฉ  ตฺว   
โสณ    ต    ภควนฺต   ทสฺสนาย   อรหนฺต   สมฺมาสมฺพุทฺธ   ทกฺขิสฺสสิ   
ตฺว   โสณ   ต   ภควนฺต   ปาสาทิก  ปสาทนีย  สนติฺนฺทฺริย  สนตฺมานส   
อุตฺตมทมถสมถมนุปฺปตฺต   ทนฺต   คุตฺต   ยตินฺทฺรยิ   นาค   เตนหิ   ตฺว   
โสณ   มม   วจเนน   ภควโต   ปาเท  สิรสา  วนฺท  อุปชฺฌาโย  เม   
ภนฺเต   อายสฺมา   มหากจฺจาโน   ภควโต   ปาเท   สิรสา   วนฺทตีติ   
เอว ฺจ    วเทหิ    อวนฺติทกฺขิณาปโถ    ภนฺเต    อปฺปภิกฺขุโก   ติณฺณ   
เม   วสฺสาน   อจฺจเยน   กจฺิเฉน   กสิเรน   ตโต   ตโต   ทสวคฺค   
ภิกฺขุสงฺฆ   สนฺนิปาตาเปตฺวา   อุปสมฺปท   อลตฺถ   อปฺเปวนาม   ภควา    
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อวนฺติทกฺขิณาปเถ     อปฺปตเรน     คเณน    อุปสมปฺท    อนุชาเนยฺย   
อวนฺติทกฺขิณาปเถ    ภนฺเต    กณฺหุตฺตรา    ภูมิ   ขรา   โคกณฺฏกหตา   
อปฺเปวนาม    ภควา    อวนฺติทกฺขิณาปเถ   คณงฺคณุปาหน   อนชุาเนยฺย   
อวนฺติทกฺขิณาปเถ     ภนฺเต     นหานครุกา    มนุสสฺา    อุทกสทฺุธิกา   
อปฺเปวนาม     ภควา    อวนฺติทกฺขิณาปเถ    ธุวนหาน    อนุชาเนยฺย   
อวนฺติทกฺขิณาปเถ   ภนฺเต   จมฺมานิ   อตฺถรณานิ   เอฬกจมฺม   อชจมฺม   
มิคจมฺม    เสยฺยถาป   ภนฺเต   มชฺฌิเมสุ   ชนปเทสุ   เอรคุ   โมรคุ   
มชฺชารุ   ชนตฺุ   เอวเมว   โข   ภนฺเต   อวนฺติทกฺขิณาปเถ   จมฺมานิ   
อตฺถรณานิ    เอฬกจมฺม    อชจมฺม    มคิจมฺม    อปฺเปวนาม   ภควา   
อวนฺติทกฺขิณาปเถ    จมฺมานิ    อตฺถรณานิ    อนชุาเนยฺย    เอฬกจมฺม   
อชจมฺม    มคิจมฺม   เอตรหิ   ภนฺเต   มนุสฺสา   นิสสฺีมคตาน   ภิกฺขูน   
จีวร   เทนฺติ   อิม   จีวร   อิตฺถนฺนามสฺส   เทมาติ   เต  อาคนฺตฺวา   
อาโรเจนฺติ   อิตฺถนฺนาเมหิ   เต   อาวุโส   มนุสฺเสหิ   จีวร  ทินฺนนฺติ   
เต   กุกฺกุจฺจายนฺตา   น   สาทิยนฺติ   มา   โน   นิสฺสคฺคิย   อโหสีติ   
อปฺเปวนาม   ภควา  จีวเร  ปริยาย  อาจิกฺเขยฺยาติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ   
โข    อายสฺมา    โสโณ    อายสมฺโต   มหากจฺจานสฺส   ปฏิสฺสณิุตฺวา   
อุฏายาสนา   อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา   
เสนาสน    สสาเมตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย    เยน    สาวตฺถี   เตน   
ปกฺกามิ    อนุปุพฺเพน    เยน    สาวตฺถ ี   เชตวน    อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราโม    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    
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อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  อถโข  ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท   
อามนฺเตสิ    อิมสฺส    อานนฺท    อาคนฺตุกสฺส    ภิกฺขุโน    เสนาสน   
ป ฺาเปหีติ   ฯ   อถโข   อายสฺมา   อานนฺโท  ยสสฺ  โข  ม  ภควา   
อาณาเปติ    อิมสฺส    อานนฺท    อาคนฺตุกสฺส    ภิกฺขุโน    เสนาสน   
ป ฺาเปหีติ    อิจฺฉติ    ภควา   เตน   ภิกฺขุนา   สทธฺึ   เอกวิหาเร   
วตฺถุ    อิจฺฉติ    ภควา    อายสฺมตา   โสเณน   สทฺธ ึ  เอกวิหาเร   
วตฺถุนฺติ   ยสมฺึ   วิหาเร   ภควา   วิหรติ   ตสฺมึ  วิหาเร  อายสฺมโต   
โสณสฺส เสนาสน ป ฺาเปสิ ฯ   
     [๒๑]   อถโข  ภควา  พหุเทว  รตฺตึ  อชโฺฌกาเส  วีตินาเมตฺวา   
วิหาร    ปาวิสิ    ฯ    อายสฺมาป    โข   โสโณ   พหุเทว   รตฺตึ   
อชฺโฌกาเส   วีตินาเมตฺวา   วิหาร  ปาวิสิ  ฯ  อถโข  ภควา  รตฺติยา   
ปจฺจูสสมย    ปจฺจุฏาย    อายสฺมนฺต   โสณ   อชฺเฌสิ   ปฏิภาตุ   ต   
ภิกฺขุ   ธมโฺม   ภาสิตุนฺติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา  โสโณ   
ภควโต   ปฏสิฺสุณิตฺวา   สพฺพาเนว   อฏกวคฺคิกานิ   สเรน  อภาสิ  ฯ   
อถโข   ภควา   อายสฺมโต   โสณสฺส   สรภ ฺปริโยสาเน  อพฺภานุโมทิ   
สาธุ    สาธุ   ภิกฺขุ   สุคฺคหิตานิ   โข   เต   ภิกฺขุ   อฏกวคฺคิกานิ   
สุมนสิกตานิ     สูปธาริตานิ     กลฺยาณิยาสิ    วาจาย    สมนฺนาคโต   
วิสฺสฏาย    อเนลคลาย    อตฺถสฺส    วิ ฺาปนิยา   กติวสฺโสสิ   ตฺว   
ภิกฺขูติ  ฯ  เอกวสฺโส  อห  ภควาติ  ฯ  กิสฺส  ปน  ตฺว  ภิกฺขุ  เอวจิร   
อกาสีติ   ฯ   จิร   ทฏิโ   เม   ภนฺเต   กาเมสุ   อาทีนโว  อปจ    
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สมฺพาธา    ฆราวาสา   พหุกิจฺจา   พหุกรณียาติ   ฯ   อถโข   ภควา   
เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
     ทิสฺวา อาทีนว โลเก        ตฺวา ธมฺม นิรูปธึ   
     อริโย น รมตี ปาเป        ปาเป น รมตี สุจีติ ๑ ฯ   
     [๒๒]   อถโข   อายสฺมา   โสโณ  ปฏิสมฺโมทติ  โข  ม  ภควา   
อย   ขฺวสฺส   กาโล   ย   เม   อุปชฺฌาโย   ปริทสฺสีติ  อุฏายาสนา   
เอกส   อุตฺตราสงฺค   กรตฺิวา   ภควโต   ปาเทสุ   สิรสา   นิปติตฺวา   
ภควนฺต   เอตทโวจ   อุปชฺฌาโย   เม  ภนฺเต  อายสฺมา  มหากจฺจาโน   
ภควโต   ปาเทสุ   สิรสา   วนฺทติ   เอว ฺจ  วเทติ  อวนฺติทกฺขิณาปโถ   
ภนฺเต      อปฺปภิกฺขุโก      ติณฺณ     เม     วสฺสาน     อจฺจเยน   
กิจฺเฉน   กสิเรน   ตโต   ตโต   ทสวคฺค  ภิกฺขุสงฺฆ  สนฺนิปาตาเปตฺวา   
อุปสมฺปท      อลตฺถ     อปฺเปวนาม     ภควา     อวนฺติทกฺขิณาปเถ   
อปฺปตเรน   คเณน   อุปสมฺปท   อนุชาเนยฺย   อวนติฺทกฺขิณาปเถ  ภนฺเต   
กณฺหุตฺตรา     ภูมิ     ขรา    โคกณฺฏกหตา    อปฺเปวนาม    ภควา   
อวนฺติทกฺขิณาปเถ     คณงฺคณุปาหน     อนุชาเนยฺย    อวนฺติทกฺขิณาปเถ   
ภนฺเต    นหานครุกา    มนุสฺสา    อุทกสุทฺธิกา   อปฺเปวนาม   ภควา   
อวนฺติทกฺขิณาปเถ      ธุวนหาน      อนุชาเนยฺย     อวนฺติทกฺขิณาปเถ   
ภนฺเต     จมฺมานิ     อตฺถรณานิ    เอฬกจมฺม    อชจมฺม    มิคจมฺม   
เสยฺยถาป    ภนฺเต   มชฺฌเิมสุ   ชนปเทสุ   เอรคุ   โมรคุ   มชชฺารุ   
#๑ ยุ. สาสเน รมติ สุจีติ ฯ    
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ชนฺตุ   เอวเมว   โข   ภนฺเต   อวนฺติทกขิฺณาปเถ  จมฺมานิ  อตฺถรณานิ   
เอฬกจมฺม   อชจมฺม   มิคจมฺม   อปฺเปวนาม   ภควา  อวนฺติทกฺขิณาปเถ   
จมฺมานิ    อตฺถรณานิ    อนุชาเนยฺย    เอฬกจมฺม   อชจมฺม   มิคจมฺม   
เอตรหิ    ภนเฺต    มนุสฺสา    นิสฺสีมคตาน    ภิกฺขูน   จีวร   เทนฺติ   
อิม    จีวร   อิตฺถนฺนามสฺส   เทมาติ   เต   อาคนฺตฺวา   อาโรเจนฺติ   
อิตฺถนฺนาเมหิ    เต    อาวุโส    มนุสฺเสหิ    จีวร    ทนิฺนนฺติ   เต   
กุกฺกุจฺจายนฺตา    น    สาทิยนฺติ    มา    โน    นิสฺสคฺคิย   อโหสีติ   
อปฺเปวนาม ภควา จีวเร ปริยาย อาจิกฺเขยฺยาติ ฯ   
     [๒๓]   อถโข  ภควา  เอตสฺมึ  นิทาเน  เอตสฺมึ  ปกรเณ  ธมมฺึ   
กถ     กตฺวา     ภิกฺขู    อามนฺเตสิ    อวนฺติทกฺขิณาปโถ    ภิกฺขเว   
อปฺปภิกฺขุโก     อนุชานามิ     ภิกฺขเว    สพฺพปจฺจนฺติเมสุ    ชนปเทสุ   
วินยธรป ฺจเมน   คเณน   อุปสมฺปท   ฯ   ตตฺรีเม  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา   
ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  กชงฺคล  ๑  นาม  นิคโม  ตสฺส  ปเรน  มหาสาลา   
ตโต   ปรา   ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  โอรโต  มชฺเฌ  ฯ  ปุรตฺถิมทกฺขิณาย   
ทิสาย     สลลฺวตี     นาม     นท ี    ตโต    ปรา    ปจฺจนฺติมา   
ชนปทา    โอรโต    มชฺเฌ    ฯ    ทกขิฺณาย    ทิสาย   เสตกณฺณิก   
นาม   นิคโม   ตโต   ปรา   ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  โอรโต  มชฺเฌ  ฯ   
ปจฺฉิมาย   ทิสาย   ถูน   นาม  พฺราหฺมณคาโม  ตโต  ปรา  ปจฺจนฺติมา   
ชนปทา    โอรโต    มชฺเฌ    ฯ    อุตฺตราย    ทิสาย   อุสีรทฺธโช   
นาม    ปพฺพโต    ตโต    ปรา    ปจฺจนฺติมา    ชนปทา    โอรโต   
#๑ ม. คชงฺคล ฯ    
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มชฺเฌ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   เอวรูเปสุ   ปจฺจนฺติเมสุ  ชนปเทสุ   
วินยธรป ฺจเมน    คเณน   อุปสมฺปท   ฯ   อวนฺติทกฺขิณาปเถ   ภิกฺขเว   
กณฺหุตฺตรา     ภูมิ     ขรา    โคกณฺฏกหตา    อนชุานามิ    ภิกฺขเว   
สพฺพปจฺจนฺติเมสุ    ชนปเทสุ    คณงฺคณุปาหน    ฯ    อวนฺติทกขิฺณาปเถ   
ภิกฺขเว    นหานครุกา    มนุสสฺา   อุทกสุทฺธิกา   อนุชานามิ   ภิกขฺเว   
สพฺพปจฺจนฺติเมสุ   ชนปเทสุ   ธุวนหาน   ฯ   อวนติฺทกฺขิณาปเถ  ภิกฺขเว   
จมฺมานิ    อตฺถรณานิ    เอฬกจมฺม    อชจมฺม    มิคจมฺม   เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว  มชฺฌเิมสุ  ชนปเทสุ  เอรคุ  โมรคุ  มชฺชารุ  ชนฺตุ ๑ เอวเมว   
โข    ภิกฺขเว    อวนฺติทกฺขิณาปเถ   จมฺมานิ   อตฺถรณานิ   เอฬกจมฺม   
อชจมฺม    มคิจมฺม   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   สพฺพปจฺจนฺติเมสุ   ชนปเทสุ   
จมฺมานิ   อตฺถรณานิ   เอฬกจมฺม   อชจมฺม   มิคจมฺม   ฯ   อิธ   ปน   
ภิกฺขเว   มนสฺุสา   นิสฺสมีคตาน   ภิกฺขูน   จีวร   เทนฺติ   อิม   จีวร   
อิตฺถนฺนามสฺส   เทมาติ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   สาทิตุ   น   ตาว  ต   
คณนุปค ยาว น หตฺถ คจฺฉตีติ ฯ   
                    จมฺมกฺขนฺธก ป ฺจม ฯ   
                อิมมฺหิ ขนฺธเก วตฺถู เตสฏ ี ฯ   
                       ________   
                       ตสฺสุทฺทาน ฯ   
    [๒๔] ราชา จ มาคโธ โสโณ ๒   อสีติสหสฺสิสฺสโร   
         สาคโต คิชฺฌกฏูสฺมึ          พหุ ทสฺเสสิ อุตฺตรึ ฯ   
#๑ ม. เอรคู โมรคู มชฌฺารู ชนฺตู ฯ ย.ุ มชฺฌารุ ฯ ๒ ม. ยุ. ราชา มาคโธ โสโณ ฯ    
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         ปพฺพชชฺารทฺธภิชฺชสึุ          วีณ เอกปลาสิก   
         นีลา ปตา โลหิติกา         ม ฺเชฏา กณฺหเมว จ ฯ   
         มหารงฺค มหานามา         วทฺธิกา จ ปฏิกฺขิป   
         ขลฺลกา ปูฏปาล ีจ          ตูลติตฺติรเมณฺฑชา ฯ   
         วิจฺฉิกา โมรจิตฺร ฺจ ๑      สีหพฺยคฺฆา จ ทีปกา   
         อชินุททฺา มชฺชารี ๒ จ      กาโฬลูกปริกฺขฏา ๓ ฯ   
         ผาลิตุปาหนา ขีลา          โธตขาณุขฏขฏา ๔   
         ตาลเวฬุติณ ฺเจว           มุ ฺชปพฺพชหินฺตลา ๕ ฯ   
         กมลกมฺพลโสวณฺณา ๖       รูปกา มณิ เวฬุร ี๗   
         ผลิกา กสกาจา จ          ติปุสีส ฺจ ตมฺพกา ฯ   
         คาวี ยาน คิลาโน จ        ปุริสยุตฺตสีวิกา   
         สยนานิ มหาจมฺมา ๘       โคจมฺเมหิ จ ปาปโก ฯ   
         คิหีน จมฺมวทฺเธหิ           ปวิสนฺติ คิลายโน   
         มหากจฺจายโน โสโณ        สเรนฏกวคฺคิก ฯ   
         อุปสมฺปท ป ฺจหิ            คณา ธุวสินายนา ๙   
         สมฺมตฺถรณานุ ฺาสิ          น ตาว คณนูปค   
         อทาสีเม วเร ป ฺจ         โสณตฺเถรสฺส นายโกติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ โมรจิตฺรา จ ฯ ๒ สี. มชฺชารา ฯ ม. ม ฺชารี ฯ ๓ ม. ย.ุ กาฬลุอปริกขฺฏา ฯ   
#๔ สี. โธตขาณุขฏขฏ ฯ ๕ ม. มุ ฺจ - หินฺตาลา ฯ ๖ ม. กมฺปล- ฯ   
#๗ ม. ยุ. เวฬุริยา ฯ ๘ ส.ี มหาจมมฺ ฯ ๙ ม. อุปสมฺปท ป ฺจหิ คณ คณงฺคณาธุวสินา ฯ  
#ยุ. อุปสมฺปท ป ฺจคณ คณงฺคณา ธุวสินา ฯ    
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                      เภสชฺชกฺขนฺธก   
     [๒๕]  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน   
อนาถปณฺฑิกสฺส    อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   ภิกฺขูน   
สารทิเกน    อาพาเธน   ผุฏาน   ยาคุป   ปตา   อุคฺคจฺฉติ   ภตฺตป   
ภุตฺต   อุคฺคจฺฉติ   ฯ   เต   เตน   กิสา   โหนฺติ   ลูขา   ทุพฺพณฺณา   
อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาตา    ธมนิสนฺถตคตฺตา    ฯ    อทฺทสา   โข   ภควา   
เต     ภิกฺขู     กิเส     ลูเข     ทุพฺพณฺเณ    อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาเต   
ธมนิสนฺถตคตฺเต    ทิสฺวาน    อายสฺมนฺต   อานนฺท   อามนฺเตสิ   กินฺนุ   
โข  อานนฺท  เอตรหิ  ภิกขฺู  กิสา  ลูขา  ทุพฺพณฺณา  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาตา   
ธมนิสนฺถตคตฺตาติ     ฯ     เอตรหิ    ภนฺเต    ภิกฺขูน    สารทิเกน   
อาพาเธน   ผุฏาน   ยาคุป   ปตา  อุคฺคจฺฉติ  ภตฺตป  ภุตฺต  อุคฺคจฺฉติ   
เต    เตน    กสิา   [๑]   ลูขา   ทุพฺพณฺณา   อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาตา   
ธมนิสนฺถตคตฺตาติ   ฯ   อถโข   ภควโต  รโหคตสฺส  ปฏิสลลฺีนสฺส  เอว   
เจตโส    ปรวิิตกฺโก    อุทปาทิ   เอตรหิ   โข   ภิกฺขูน   สารทิเกน   
อาพาเธน   ผุฏาน   ยาคุป   ปตา  อุคฺคจฺฉติ  ภตฺตป  ภุตฺต  อุคฺคจฺฉติ   
เต     เตน     กิสา     ลูขา     ทุพฺพณฺณา    อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาตา   
ธมนิสนฺถตคตฺตา   กินฺนุ   โข   อห   ภิกขฺูน   เภสชชฺ  อนุชาเนยฺย  ย   
เภสชฺช ฺเจว    อสฺส   เภสชฺชสมฺมต ฺจ   โลกสฺส   อาหารตฺถ ฺจ   ๒   
ผเรยฺย   น   จ   โอฬารโิก   อาหาโร   ป ฺาเยยฺยาติ   ฯ  อถโข   
#๑ ม. โหนฺติ ฯ ๒ ย.ุ อาหารตฺต ฺจ ฯ    
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ภควโต    เอตทโหสิ    อิมานิ    โข   ป ฺจ   เภสชฺชานิ   เสยฺยถที   
สปฺป   นวนีต   เตล   มธุ   ผาณิต  เภสชฺชานิ  เจว  เภสชฺชสมฺมตานิ   
จ   โลกสฺส   อาหารตฺถ ฺจ   ผรนฺติ   น   จ   โอฬารโิก   อาหาโร   
ป ฺายติ   ยนฺนูนาห   ภิกฺขูน   อิมาน ิ  ป ฺจ   เภสชฺชานิ  อนุชาเนยฺย   
กาเล    ปฏิคฺคเหตฺวา    กาเล    ปริภุ ฺชิตุนฺติ   ฯ   อถโข   ภควา   
สายณฺหสมเย    ปฏิสลลฺานา    วุฏ ิโต    เอตสฺมึ   นิทาเน   เอตสฺมึ   
ปกรเณ   ธมมฺึ   กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ  อิธ  มยฺห  ภิกฺขเว   
รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสสฺ   เอว   เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ  เอตรหิ   
โข   ภิกฺขูน   สารทิเกน   อาพาเธน  ผุฏาน  ยาคุป  ปตา  อุคฺคจฺฉติ   
ภตฺตป    ภุตฺต    อุคฺคจฺฉติ    เต    เตน   กิสา   ลูขา   ทุพฺพณฺณา   
อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาตา    ธมนิสนฺถตคตฺตา    กินนฺุ    โข    อห   ภิกฺขูน   
เภสชฺช    อนุชาเนยฺย    ย    เภสชฺช ฺเจว   อสฺส   เภสชฺชสมฺมต ฺจ   
โลกสฺส    อาหารตฺถ ฺจ    ผเรยฺย    น   จ   โอฬาริโก   อาหาโร   
ป ฺาเยยฺยาติ    ตสฺส    มยฺห    ภิกฺขเว   เอตทโหสิ   อิมานิ   โข   
ป ฺจ    เภสชฺชานิ    เสยฺยถีท   สปฺป   นวนีต   เตล   มธุ   ผาณิต   
เภสชฺชานิ   เจว   เภสชฺชสมฺมตานิ   จ  โลกสฺส  อาหารตฺถ ฺจ  ผรนฺติ   
น   จ   โอฬาริโก   อาหาโร   ป ฺายติ   ยนฺนูนาห   ภิกฺขูน  อิมานิ   
ป ฺจ    เภสชฺชานิ    อนุชาเนยฺย    กาเล    ปฏิคฺคเหตฺวา    กาเล   
ปริภุ ฺชิตุนฺติ    ฯ    อนุชานามิ    ภิกฺขเว   ตานิ   ป ฺจ   เภสชฺชานิ   
กาเล ปฏิคฺคเหตฺวา กาเล ปริภุ ฺชิตุนฺติ ฯ    
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     [๒๖]   เตน   โข  ปน  สมเยน  ภิกฺขู  ตานิ  ป ฺจ  เภสชฺชานิ   
กาเล   ปฏิคฺคเหตฺวา   กาเล   ปริภุ ฺชนฺติ   ฯ   เตส   ยานิป  ตานิ   
ปากติกานิ     ลูขานิ     โภชนานิ    ตานิป    นจฺฉาเทนฺติ    ปเคว   
เสเนสิกานิ  ๑  ฯ  เต เตน เจว สารทิเกน อาพาเธน ผุฏา อิมินา จ   
ภตฺตาจฺฉาทเกน   ๒  ตทุภเยน  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  กิสา  โหนฺติ  ลูขา   
ทุพฺพณฺณา     อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาตา     ธมนิสนฺถตคตฺตา    ฯ    อทฺทสา   
โข   ภควา   เต   ภิกฺขู   ภิยโฺยโส   มตฺตาย  กิเส  ลูเข  ทุพฺพณฺเณ   
อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาเต      ธมนิสนถฺตคตฺเต      ทิสวฺาน      อายสฺมนฺต   
อานนฺท   อามนฺเตสิ   กินนฺุ   โข   อานนฺท   เอตรหิ  ภิกฺขู  ภิยฺโยโส   
มตฺตาย      กสิา      ลูขา      ทุพฺพณฺณา      อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาตา   
ธมนิสนฺถตคตฺตาติ   ฯ   เอตรหิ   ภนฺเต  ภิกฺขู  ตานิ  ป ฺจ  เภสชฺชานิ   
กาเล    ปฏิคฺคเหตฺวา    กาเล    ปริภุ ฺชนฺติ   เตส   ยานิป   ตานิ   
ปากติกานิ     ลูขานิ     โภชนานิ    ตานิป    นจฺฉาเทนฺติ    ปเคว   
เสเนสิกานิ  เต  เตน  เจว  สารทิเกน  อาพาเธน  ผุฏา  อิมินา  จ   
ภตฺตาจฺฉาทเกน   ตทุภเยน   ภิยฺโยโส   มตฺตาย  กิสา  ลูขา  ทุพฺพณฺณา   
อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาตา   ธมนิสนฺถตคตฺตาติ   ฯ   อถโข   ภควา   เอตสฺมึ   
นิทาเน   เอตสฺมึ   ปกรเณ   ธมฺม ึ  กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   ตานิ   ป ฺจ   เภสชฺชานิ  ปฏิคฺคเหตฺวา  กาเลป   
วิกาเลป ปรภุิ ฺชิตุนฺติ ฯ   
#๑ โป. สิเนห-กานิ ฯ ม. เสเนสิตานิ ฯ ๒ โป. ภตฺตจฺฉาทเกน ฯ ม. ย.ุ   
#ภตฺตาจฺฉนฺทเกน ฯ    
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     [๒๗]  เตน  โข  ปน  สมเยน  คิลานาน ภิกฺขูน วเสหิ เภสชฺเชหิ   
อตฺโถ  โหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
วสานิ   เภสชฺชานิ  อจฺฉวส  มจฺฉวส  สุสุกาวส  ๑  สูกรวส  คทฺรภวส   
กาเล  ปฏิคฺคหิต  กาเล  นปิกฺก  ๒  กาเล  สสฏ  ๓ เตลปริโภเคน   
ปริภุ ฺชิตุ   ฯ   วิกาเล   เจ   ภิกฺขเว   ปฏิคฺคหิต   วิกาเล   นิปกกฺ   
วิกาเล   สสฏ   ต ฺเจ   ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   ติณฺณ  ทุกฺกฏาน  ฯ   
กาเล   เจ   ภิกฺขเว   ปฏิคฺคหิต   วิกาเล   นิปกฺก   วิกาเล  สสฏ   
ต ฺเจ   ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   ทฺวินฺน   ทุกฺกฏาน   ฯ   กาเล   เจ   
ภิกฺขเว    ปฏคฺิคหิต    กาเล    นิปกฺก    วิกาเล    สสฏ   ต ฺเจ   
ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   ทกฺุกฏสฺส   ฯ   กาเล  เจ  ภิกขฺเว  ปฏิคฺคหิต   
กาเล นิปกฺก กาเล สสฏ ต ฺเจ ปริภุ ฺเชยฺย อนาปตฺตีติ ฯ   
     [๒๘]  เตน  โข  ปน  สมเยน  คิลานาน ภิกฺขูน มูเลหิ เภสชฺเชหิ   
อตฺโถ  โหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
มูลานิ   เภสชฺชานิ   หลิททฺ   สิงฺคิเวร  วจ  วจตฺถ  อติวิส  กฏกโรหิณึ   
อุสีร   ภทฺทมตฺุตก   ยานิ   วา   ปน ฺานิป   อตฺถิ  มลูานิ  เภสชฺชานิ   
เนว  ขาทนีเย  ขาทนิยตฺถ  ๔  ผรนฺติ น โภชนีเย โภชนียตฺถ ๕ ผรนฺติ   
ตานิ    ปฏิคฺคเหตฺวา    ยาวชีว   ปริหรตุิ   สติ   ปจฺจเย   ปริภุ ฺชิตุ   
อสติ   ปจฺจเย   ปริภุ ฺชนตฺสฺส   อาปตฺติ   ทุกกฺฏสฺสาติ   ฯ  เตน  โข   
#๑ ม. สุสุมารส ฯ ๒ สี. นิปฺปกฺก ฯ ๓ สี. โป. สสตฺต ฯ ๔ ยุ. ขาทนียตฺต ฯ   
#๕ ยุ. โภชนียตฺต ฯ    
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ปน   สมเยน   คิลานาน   ภิกฺขูน   มูเลหิ  เภสชฺเชหิ  ปฏเหิ  อตฺโถ   
โหติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
นิสท นิสทโปตนฺติ ๑ ฯ   
     [๒๙]  เตน  โข  ปน สมเยน คิลานาน ภิกฺขูน กสาเวหิ เภสชฺเชหิ   
อตฺโถ  โหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
กสาวานิ    เภสชฺชานิ    นิมฺพกสาว    กุฏชกสาว   ปโฏลกสาว   ๒   
ปคฺควกสาว   นตฺตมาลกสาว   ยานิ   วา   ปน ฺานิป  อตฺถ ิ กสาวานิ   
เภสชฺชานิ  เนว  ขาทนีเย  ขาทนียตฺถ  ผรนฺติ  น  โภชนีเย  โภชนียตฺถ   
ผรนฺติ    ตานิ    ปฏิคฺคเหตฺวา    ยาวชีว    ปริหริตุ   สติ   ปจฺจเย   
ปริภุ ฺชิตุ อสติ ปจฺจเย ปริภุ ฺชนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๓๐]   เตน   โข   ปน   สมเยน   คิลานาน  ภิกขฺูน  ปณฺเณหิ   
เภสชฺเชหิ  อตฺโถ  โหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ   
ภิกฺขเว    ปณฺณานิ    เภสชชฺานิ    นิมฺพปณฺณ    กุฏชปณฺณ   ปโฏลปณฺณ   
สุลสิปณฺณ    กปฺปาสิปณฺณ    ๓    ยานิ    วา    ปน ฺานิป    อตฺถิ   
ปณฺณานิ   เภสชฺชานิ   เนว  ขาทนีเย  ขาทนียตฺถ  ผรนฺติ  น  โภชนีเย   
โภชนียตฺถ    ผรนฺติ    ตานิ   ปฏิคฺคเหตฺวา   ยาวชีว   ปริหริตุ   สติ   
ปจฺจเย     ปรภุิ ฺชิตุ     อสติ    ปจฺจเย    ปริภุ ฺชนฺตสฺส    อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๓๑]  เตน  โข  ปน  สมเยน  คิลานาน ภิกฺขูน ผเลหิ เภสชฺเชหิ   
อตฺโถ  โหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
#๑ โป. ม. นสิทโปตกนฺติ ฯ ๒ ม. ย.ุ ปโฏลกสาวนฺติ ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ย.ุ   
#กปฺปาสิกปณฺณ ฯ     
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ผลานิ  เภสชชฺานิ  วิลงฺค  ปปฺผลึ  ๑  มริจ  หรีตก  วิภีตก ๒ อามลก   
โคผล   ๓   ยานิ   วา  ปน ฺานิป  อตฺถิ  ผลานิ  เภสชฺชานิ  เนว   
ขาทนีเย   ขาทนียตฺถ   ผรนฺติ   น  โภชนีเย  โภชนียตฺถ  ผรนฺติ  ตานิ   
ปฏิคฺคเหตฺวา    ยาวชีว    ปริหริตุ   สติ   ปจฺจเย   ปริภุ ฺชิตุ   อสติ   
ปจฺจเย ปริภุ ฺชนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๓๒]  เตน  โข  ปน  สมเยน  คิลานาน  ภิกฺขูน ชตูหิ เภสชฺเชหิ   
อตฺโถ  โหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
ชตูนิ   เภสชชฺานิ   หิงฺคุ   หิงฺคุชตุ   ๔   หิงฺคุสิปาติก   ตก  ตกปตฺตึ   
ตกปณฺณึ   สชฺชลุส   ยานิ   วา   ปน ฺานิป   อตฺถ ิ  ชตูนิ  เภสชฺชานิ   
เนว   ขาทนีเย   ขาทนียตฺถ   ผรนฺติ  น  โภชนีเย  โภชนียตฺถ  ผรนฺติ   
ตานิ    ปฏิคฺคเหตฺวา    ยาวชีว   ปริหรตุิ   สติ   ปจฺจเย   ปริภุ ฺชิตุ   
อสติ ปจฺจเย ปริภุ ฺชนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๓๓]  เตน  โข  ปน  สมเยน คิลานาน ภิกฺขูน โลเณหิ เภสชฺเชหิ   
อตฺโถ  โหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
โลณานิ   เภสชฺชานิ   สามุทฺท  กาฬโลณ  สินฺธว  อุพฺภิท  ๕  พิล  ๖   
ยานิ   วา   ปน ฺานิป   อตฺถิ   โลณานิ   เภสชฺชานิ  เนว  ขาทนีเย   
ขาทนียตฺถ    ผรนฺติ    น    โภชนีเย    โภชนียตฺถ    ผรนฺติ   ตานิ   
ปฏิคฺคเหตฺวา    ยาวชีว    ปริหริตุ   สติ   ปจฺจเย   ปริภุ ฺชิตุ   อสติ   
ปจฺจเย ปริภุ ฺชนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๓๔]    เตน    โข   ปน   สมเยน   อายสฺมโต   อานนฺทสฺส   
#๑ ม. ปปฺปล ึฯ ย.ุ ปปฺปล ฯ ๒ โป. ม. วิเภทค ฯ ๓ โป. ม. โกฏผล ฯ   
#๔ โป. ย.ุ หงฺิคุชตุ ฯ ๕ ม. อุพฺภิร ฯ ๖ โป. วิฬห ฯ    
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อุปชฺฌายสฺส   อายสฺมโต  เวลฏสีสสสฺ  ถุลลฺกจฺฉาพาโธ  โหติ  ฯ  ตสฺส   
ลสิกาย   จีวรานิ  กาเย  ลคฺคนฺติ  ฯ  ตานิ  ภิกฺขู  อุทเกน  เตเมตฺวา   
เตเมตฺวา    อปกฑฺฒนฺติ   ฯ   อทฺทสา   โข   ภควา   เสนาสนจาริก   
อาหิณฺฑนฺโต   เต  ภิกฺขู  ตานิ  จีวรานิ  อุทเกน  เตเมตฺวา  เตเมตฺวา   
อปกฑฺฒนฺเต   ทิสฺวาน   เยน   เต   ภิกขฺู   เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
เต      ภิกฺขู      เอตทโวจ      กิมิมสฺส     ภิกฺขเว     ภิกฺขุโน   
อาพาโธติ   ฯ   อิมสฺส   ภนฺเต   อายสฺมโต  ถุลลฺกจฺฉาพาโธ  ลสิกาย   
จีวรานิ   กาเย   ลคฺคนฺติ   ตานิ  มย  อุทเกน  เตเมตฺวา  เตเมตฺวา   
อปกฑฺฒามาติ   ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตสฺมึ  นิทาเน  เอตสฺมึ  ปกรเณ   
ธมฺมึ   กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   ยสสฺ   
กณฺฑุ   วา   ปฬกา   วา   อสฺสาโว   วา  ถุลลฺกจฺฉา  วา  อาพาโธ   
กาโย    วา    ทุคฺคนฺโธ    จุณฺณานิ   เภสชฺชานิ   อคิลานสฺส   ฉกน   
มตฺติก รชนนิปกฺก อนุชานามิ ภิกฺขเว อุทุกฺขล มุสลนฺติ ฯ   
     [๓๕]   เตน   โข   ปน   สมเยน   คิลานาน  ภิกขฺูน  จุณฺเณหิ   
เภสชฺเชหิ  จาลิเตหิ  อตฺโถ  โหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ   
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   จุณฺณจาลนินฺติ  ๑  ฯ  สเณฺหหิ  อตฺโถ  โหติ  ฯ   
อนุชานามิ ภิกฺขเว ทุสฺสจาลนินฺติ ฯ   
     [๓๖]  เตน  โข  ปน  สมเยน อ ฺตรสฺส ภิกฺขุโน อมนุสฺสิกาพาโธ   
โหติ     ฯ     ต     อาจริยุปชฺฌายา     อุปฏหนฺตา     นาสกฺขึสุ   
อโรค   กาตุ   ฯ  โส  สูกรสูน  คนฺตฺวา  อามกมส  ขาทิ  อามกโลหิต   
#๑ โป. จุณฺณปาลินนฺติ ฯ ม. จุณฺณจาลินนฺติ ฯ    
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ปวิ   ๑   ฯ   ตสฺส   โส  อมนุสฺสิกาพาโธ  ปฏิปฺปสสฺมฺภิ  ฯ  ภควโต   
เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อมนุสฺสิกาพาเธ  อามกมส   
อามกโลหิตนฺติ ๒ ฯ   
     [๓๗]  เตน  โข  ปน  สมเยน อ ฺตรสฺส ภิกฺขุโน จกฺขุโรคาพาโธ   
โหติ    ฯ    ต    ภิกฺขู   ๓   ปริคฺคเหตฺวา   อุจฺจารป   ปสฺสาวป   
นิกฺขาเมนฺติ   ฯ   อทฺทสา   โข   ภควา   เสนาสนจาริก  อาหิณฺฑนฺโต   
เต     ภิกฺขู    ต    ภิกฺขุ    ปริคฺคเหตฺวา    อุจฺจารป    ปสฺสาวป   
นิกฺขาเมนฺเต   ทิสฺวาน   เยน   เต   ภิกฺขู  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
เต   ภิกฺขู   เอตทโวจ   กิมมิสฺส   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   อาพาโธติ  ฯ   
อิมสฺส   ภนฺเต   อายสฺมโต   จกฺขุโรคาพาโธ   อิม  มย  ปริคฺคเหตฺวา   
อุจฺจารป    ปสฺสาวป    นกิฺขาเมมาติ   ฯ   อถโข   ภควา   เอตสฺมึ   
นิทาเน   เอตสฺมึ   ปกรเณ   ธมฺม ึ  กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   อ ฺชน   กาฬ ฺชน   รส ฺชน   โสต ฺชน   เครุก   
กปลฺลนฺติ   ฯ  อ ฺชนุปปสเนหิ  ๔  อตฺโถ  โหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ    ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   จนฺทน   ตคร   กาฬานุสาริย   
ตาลีส   ๕  ภทฺทมุตฺตกนฺติ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภิกฺขู  ปฏานิ   
อ ฺชนานิ    ถาลเกสุป    ๖    สราวเกสุป   นิกฺขิปนฺติ   ติณจุณฺเณหิป   
ปสุเกหิป   โอกิริยนฺติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว   อ ฺชนินฺติ   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู   
อุจฺจาวจา   อ ฺชนิโย   ธาเรนฺติ   โสวณณฺมย   รูปยมย   ฯ   มนุสสฺา   
#๑ โป. อามกมส ฺจ ขาทิ อามกโลหติ ฺจ ปวิ ฯ ๒ โป. ... อมุสฺสิกาพาเธน อามกมส   
#ขาทิตุ ปวิตุ อามกโลหิตนฺติ ฯ ๓ โป. ยุ. ภิกฺขุ ฯ ๔ โป. -ปธึสเนหิ ฯ ม. ย.ุ   
#ปปสเนหิ ฯ ๕ โป. ตาลสิปตฺต ฯ ๖ ม. จรุเกสุ ฯ ยุ. ถาลิเกสุ ฯ    
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อุชฺฌายนฺติ  ขียนฺติ  วิปาเจนฺติ  เสยฺยถาป  นาม  ๑ คิหี กามโภคิโนติ ฯ   
ภควโต    เอตมตฺถ    อาโรเจสุ    ฯ    น    ภิกฺขเว   อุจฺจาวจา   
อ ฺชนี   ๒  ธาเรตพฺพา  โย  ธาเรยฺย  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว     อฏ ิมย     ทนฺตมย     วิสาณมย     นฬมย     เวฬุมย   
กฏมย   ชตุมย   ผลมย   โลหมย   สงฺขนาภิมยนฺติ   ฯ   เตน   โข   
ปน   สมเยน   อ ฺชนี   ๓   อปารุตา  โหนฺติ  ติณจุณฺเณหิป  ปสุเกหิป   
โอกิริยนฺติ   ฯ   ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
อปธานนฺติ   ฯ   อปธาน   นิปตติ   ฯ   อนุชานามิ  ภิกฺขเว  สุตฺตเกน   
พนฺธิตฺวา   อ ฺชนิยา   พนฺธิตุนฺติ   ฯ  อ ฺชนี  ผลติ  ๔  ฯ  อนชุานามิ   
ภิกฺขเว   สุตฺตเกน   สิพฺเพตุนฺติ   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  ภิกขฺู   
องฺคุลิยา   อ ฺชนฺติ   อกขีฺนิ   ทุกฺขานิ   โหนฺติ   ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   อ ฺชนีสลากนฺติ   ฯ  เตน  โข   
ปน   สมเยน   ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  อุจฺจาวจา  อ ฺชนีสลากาโย  ธาเรนฺติ   
โสวณฺณมย    รูปยมย   ฯ   มนุสฺสา   อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ   
เสยฺยถาป   คิหี   กามโภคิโนติ   ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
น   ภิกฺขเว   อุจฺจาวจา   อ ฺชนีสลากา   ธาเรตพฺพา   โย  ธาเรยฺย   
อาปตฺติ     ทกฺุกฏสฺส     อนุชานามิ    ภิกฺขเว    อฏ ิมย    ทนฺตมย   
วิสาณมย    ฯเปฯ   สงฺขนาภิมยนฺติ   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   
อ ฺชนีสลากา   ภูมิย   ปตติ   ๕  ผรุสา  โหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ น ทิสสฺติ ฯ ๒-๓ โป. ม. อ ฺชนโีย ฯ ๔ โป. อ ฺชนีโย   
#ผาลนฺติ ฯ ม. ย.ุ อ ฺชนี นิปตติ ฯ ๕ ยุ. ปติตา ฯ    
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อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  สลาโกธานิยนฺติ  ๑  ฯ  เตน  โข   
ปน   สมเยน   ภิกฺขู   อ ฺชนึป   อ ฺชนีสลากป   หตฺเถน  ปริหรนฺติ  ฯ   
ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อ ฺชนิตฺถวิกนฺติ ฯ   
อสวทฺธโก   ๒   น   โหติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
อนุชานามิ ภิกฺขเว อสวทฺธก พนฺธนสตฺุตกนฺติ ฯ   
     [๓๘]   เตน   โข   ปน   สมเยน   อายสฺมโต   ปลนิฺทวจฺฉสฺส   
สีสาภิตาโป   โหติ   ฯ   ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว    มุทธฺนิ    เตลกนติฺ   ฯ   นกฺขมนีโย   โหติ   ฯ   ภควโต   
เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ  ภิกฺขเว  นตฺถกุมฺมนฺติ  ฯ  นตฺถุ   
คลติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
นตฺถุกรณินฺติ   ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  อุจฺจาวจา   
นตฺถุกรณิโย   ธาเรนฺติ   โสวณฺณมย   รูปยมย   ฯ  มนุสฺสา  อุชฌฺายนฺติ   
ขียนฺติ    วิปาเจนฺติ    เสยฺยถาป   คิหี   กามโภคิโนติ   ฯ   ภควโต   
เอตมตฺถ    อาโรเจสุ    ฯ    น    ภิกฺขเว   อุจฺจาวจา   นตฺถุกรณี   
ธาเรตพฺพา   โย   ธาเรยฺย   อาปตฺติ   ทกฺุกฏสฺส  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
อฏ ิมย   ฯเปฯ   สงฺขนาภิมยนฺติ   ฯ   นตฺถุ   วิสม   อาสิ ฺจิยติ   ฯ   
ภควโต    เอตมตฺถ    อาโรเจสุ    ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   ยมก   
นตฺถุกรณินฺติ  ๓  ฯ  นกฺขมนีโย  โหติ  ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ   
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   ธูม   ปาตุนฺติ   ฯ  ต ฺเว  วฏฏึ  อาลิมฺเปตฺวา   
#๑ ม. สลากาานิยนฺติ ฯ โป. สลากาธานิยนฺติ ฯ ๒ สี. อสวฑฺฒโก ฯ   
#ยุ. อสพนฺธโก ฯ ๓ โป. ม. ย.ุ ยมก นตฺถุกรณินฺติ ฯ    
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ปวนฺติ   กณฺโ   ๑   ทหติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
อนุชานามิ    ภิกฺขเว   ธูมเนตฺตนฺติ   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   
ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู   อุจฺจาวจานิ   ธูมเนตฺตานิ   ธาเรนฺติ   โสวณฺณมย   
รูปยมย    ฯ   มนุสฺสา   อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ   เสยฺยถาป   
คิหี   กามโภคิโนติ   ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  น  ภิกขฺเว   
อุจฺจาวจานิ    ธูมเนตฺตานิ    ธาเรตพฺพานิ   โย   ธาเรยฺย   อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   อฏ ิมย   ฯเปฯ   สงฺขนาภิมยนฺติ  ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน   ธูมเนตฺตานิ   อปารุตานิ  โหนฺติ  ปาณกา   
ปวิสนฺติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
อปธานนฺติ   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  ภิกฺขู  ธูมเนตฺตานิ  หตฺเถน   
ปริหรนฺติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
ธูมเนตฺตตฺถวิกนฺติ    ฯ    เอกโต   ฆสิยนฺติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   ยมกตฺถวิกนฺติ   ฯ   อสวทฺธโก   
น   โหติ   ฯ   ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
อสวทฺธก พนฺธนสุตฺตกนฺติ ฯ   
     [๓๙]   เตน   โข   ปน   สมเยน   อายสฺมโต   ปลนิฺทวจฺฉสฺส   
วาตาพาโธ   โหติ   ฯ   เวชฺชา   เอวมาหสุ   เตล   ปจิตพฺพนฺติ  ฯ   
ภควโต   เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  เตลปากนฺติ  ฯ   
ตสฺมึ  โข  [๒]  เตลปาเก  มชฺช  ปกฺขิปตพฺพ โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว  เตลปาเก  มชฺช  ปกฺขิปตุนฺติ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ กณฺ ฯ ๒ ม. ยุ. ปน ฯ    
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เตน   โข   ปน   สมเยน   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู  อติปกฺขิตฺตมชฺชานิ  ๑   
เตลานิ   ปจนฺติ   ตานิ   ปวิตฺวา   มชชฺนฺติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ   ฯ   น   ภิกฺขเว   อติปกฺขิตฺตมชฺช   เตล   ปาตพฺพ   โย   
ปเวยฺย    ยถาธมฺโม   กาเรตพฺโพ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   ยสมฺึ   
เตลปาเก   มชฺชสฺส   น   วณฺโณ   น   คนฺโธ   น   รโส  ป ฺายติ   
เอวรูป   มชชฺปกฺขิตฺต   เตล   ปาตุนฺติ   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน   
ภิกฺขูน   พหุ   อติปกฺขิตฺตมชฺช   เตล   ปกฺก   โหติ  ฯ  อถโข  ภิกขฺูน   
เอตทโหสิ   กถนฺนุ   โข   อติปกฺขิตฺตมชฺเช   เตเล  ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ  ฯ   
ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกขฺเว   อพฺภ ฺชน   
อธิฏาตุนฺติ   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  อายสฺมโต  ปลินฺทวจฺฉสฺส   
พหุ  ๒  เตล  ปกฺก  โหติ  ฯ  เตลภาชน  น  วิชชฺติ  ๓  ฯ ภควโต   
เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ตีณิ  ตุมฺพานิ  โลหตุมฺพ   
กฏตุมฺพ    ผลตุมฺพนฺติ   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   อายสฺมโต   
ปลินฺทวจฺฉสฺส   องฺควาโต   โหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   เสทกมฺมนฺติ   ฯ   นกฺขมนีโย  โหติ  ฯ  ภควโต   
เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   สมภฺารเสทนฺติ   ฯ   
นกฺขมนีโย   โหติ   ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  มหาเสทนฺติ  ฯ  นกฺขมนีโย8   
โหติ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว  ภงฺโคทกนฺติ  ฯ  นกฺขมนีโย  โหติ  ฯ   
อนุชานามิ ภิกฺขเว อุทกโกฏกนฺติ ฯ   
#๑ โป. ม. อติกฺขิตฺตมชฺชานิ ฯ  ๒ ม. ยุ. พหุตร ฯ  ๓ ยุ. สวิชฺชติ ฯ    
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     [๔๐]  เตน  โข  ปน  สมเยน อายสฺมโต ปลินทฺวจฺฉสฺส ปพฺพวาโต๕   
โหติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
โลหิต   โมเจตุนฺติ   ฯ   นกฺขมนีโย   โหติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   โลหิต   โมเจตฺวา   วิสาเณน   
คเหตุนฺติ ๑ ฯ   
     [๔๑]  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมโต  ปลินทฺวจฺฉสฺส  ปาทา   
ผาลิตา   โหนฺติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว   ปาทพฺภ ฺชนนฺติ   ฯ   นกฺขมนีโย  โหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปชฺช อภิสงฺขริตุนฺติ ฯ   
     [๔๒]  เตน  โข  ปน  สมเยน  อ ฺตรสฺส  ภิกขฺุโน  คณฺฑาพาโธ   
โหติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
สตฺถกมฺมนฺติ   ฯ   กสาโวทเกน   อตฺโถ  โหติ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
กสาโวทกนฺติ   ฯ   ติลกกเฺกน   อตฺโถ   โหติ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
ติลกกฺกนฺติ   ฯ   กพฬิกาย   อตฺโถ   โหติ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   
กพฬิกนฺติ    ฯ    วณพนฺธนโจเลน    อตฺโถ    โหติ   ฯ   อนุชานามิ   
ภิกฺขเว   วณพนฺธนโจลนฺติ   ๒   ฯ   วโณ   กณฺฑวติ   ฯ  อนชุานามิ   
ภิกฺขเว  สาสปกุฑฺเฑน  โธวิตุนฺติ  ๓  ฯ  วโณ  กลิชิฺชิตฺถ  ฯ อนุชานามิ   
ภิกฺขเว   ธูม   กาตุนฺติ   ฯ  วฑฺฒมส  วุฏาติ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
โลณสกฺขริกาย    ฉินฺทิตุนฺติ    ฯ   วโณ   น   รูหติ   ฯ   อนุชานามิ   
ภิกฺขเว  วณเตลนฺติ  ฯ  เตล  คลติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ   
#๑ โป. โคณวิสาเณน คาเหตุนฺติ ฯ ม. คาเหตุนฺติ ฯ ๒ โป. วณพนฺธนโจฬกนฺติ ฯ   
#๓ ม. ยุ. สาสปกุตฺเตน โผสตุินฺติ ฯ    
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อนุชานามิ ภิกฺขเว วิกาสิก สพฺพ วณปฏิกมฺมนฺติ ฯ   
     [๔๓]   เตน  โข  ปน  สมเยน  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  อหินา  ทฏโ   
โหติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
จตฺตาริ   มหาวิกฏานิ   ทาตุ   คูถ  มุตฺต  ฉาริก  มตฺติกนฺติ  ฯ  อถโข   
ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  อปฺปฏคฺิคหิตานิ  นุ  โข  อุทาหุ  ปฏิคฺคเหตพฺพานีติ  ฯ   
ภควโต     เอตมตฺถ     อาโรเจสุ     ฯ     อนุชานามิ    ภิกฺขเว   
สติ    กปฺปยการเก    ปฏคฺิคหาเปตุ    อสติ    กปฺปยการเก    สาม   
คเหตฺวา   ปรภุิ ฺชิตุนฺติ   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   อ ฺตเรน   
ภิกฺขุนา   วิส   ปต   โหติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ  ฯ   
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   คูถ   ปาเยตุนฺติ   ฯ  อถโข  ภิกขฺูน  เอตทโหสิ   
อปฺปฏิคฺคหิโต    นุ    โข    อุทาหุ    ปฏิคฺคเหตพฺโพติ   ฯ   ภควโต   
เอตมตฺถ    อาโรเจสุ    ฯ    อนุชานามิ    ภิกฺขเว   ย   กโรนฺโต   
ปฏิคฺคณฺหาติ เสฺวว ปฏิคฺคโห กโต น ปนุ ปฏิคฺคเหตพฺโพติ ฯ   
     [๔๔]    เตน    โข    ปน    สมเยน   อ ฺตรสฺส   ภิกฺขุโน   
ฆรทินฺนกาพาโธ  โหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว   สีตาโลฬ ึ  ปาเยตุนฺติ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อ ฺตโร   
ภิกฺขุ   ทฏุคหณิโก   ๑   โหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อามิสขาร  ปาเยตุนฺติ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อ ฺตรสฺส   ภิกฺขุโน   ปณฺฑุโรคาพาโธ   โหติ   ฯ   ภควโต  เอตมตฺถ   
#๑ สี. ทฏุ ุคหณิโก ฯ    
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อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว  มุตฺตหรีฏก  ปาเยตุนฺติ  ฯ  เตน   
โข   ปน   สมเยน   อ ฺตรสฺส   ภิกฺขุโน   ฉวิโทสาพาโธ   โหติ  ฯ   
ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกขฺเว  คนฺธาเลป   
กาตุนฺติ   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  อ ฺตโร  ภิกขฺุ  อภิสนฺนกาโย   
โหติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
วิเรจน    ปาตุนฺติ    ฯ   อจฺฉก ฺชิยา   อตฺโถ   โหติ   ฯ   ภควโต   
เอตมตฺถ    อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   อจฺฉก ฺชิกนฺติ   ฯ   
อกฏยูเสน   อตฺโถ   โหติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ                    
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   อกฏยูสนฺติ   ฯ   กฏากเฏน   อตฺโถ   โหติ  ฯ   
ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  กฏากฏนฺติ  ฯ   
ปฏิจฺฉาทนีเยน   อตฺโถ   โหติ   ฯ   ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
อนุชานามิ ภิกฺขเว ปฏิจฺฉาทนียนฺติ ฯ   
     [๔๕]  เตน  โข  ปน  สมเยน อายสฺมา ปลินฺทวจฺโฉ ๑ ราชคเห   
ปพฺภาร   โสธาเปติ   เลน   กตฺตุกาโม   ฯ   อถโข  ราชา  มาคโธ   
เสนิโย    พิมพิฺสาโร    เยน    อายสฺมา   ปลินฺทวจฺโฉ   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา     อายสฺมนฺต    ปลินฺทวจฺฉ    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินโฺน  โข  ราชา  มาคโธ  เสนิโย  พิมฺพิสาโร   
อายสฺมนฺต   ปลินฺทวจฺฉ   เอตทโวจ  กึ  ภนฺเต  เถโร  การาเปตีติ  ฯ   
ปพฺภาร   มหาราช   โสธาเปมิ   เลน  กตฺตุกาโมติ  ฯ  อตฺโถ  ภนฺเต   
#๑ สี. ปลินทฺิวจฺโฉ ฯ    
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อยฺยสฺส   อารามิเกนาติ   ฯ   น   โข  มหาราช  ภควตา  อารามิโก   
อนุ ฺาโตติ    ฯ    เตนหิ    ภนฺเต    ภควนฺต    ปฏิปจฺุฉิตฺวา   มม   
อาโรเจยฺยาถาติ   ฯ   เอว   มหาราชาติ  โข  อายสฺมา  ปลินฺทวจฺโฉ   
ร ฺโ    มาคธสฺส   เสนิยสฺส   พิมฺพิสารสฺส   ปจฺจสฺโสสิ   ฯ   อถโข   
อายสฺมา   ปลินฺทวจฺโฉ   ราชาน   มาคธ   เสนิย   พิมฺพิสาร  ธมมฺิยา   
กถาย   สนฺทสฺเสสิ   สมาทเปสิ   สมุตฺเตเชสิ   สมฺปหเสสิ   ฯ  อถโข   
ราชา    มาคโธ    เสนิโย    พิมฺพิสาโร   อายสฺมตา   ปลินฺทวจฺเฉน   
ธมฺมิยา    กถาย    สนฺทสสฺิโต   สมาทปโต   สมุตฺเตชิโต   สมฺปหสิโต   
อุฏายาสนา   อายสฺมนฺต   ปลินฺทวจฺฉ   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ  กตฺวา   
ปกฺกามิ   ฯ   อถโข   อายสฺมา   ปลินฺทวจฺโฉ   ภควโต  สนฺติเก  ทูต   
ปาเหสิ    ราชา   ภนฺเต   มาคโธ   เสนิโย   พิมฺพิสาโร   อารามิก   
ทาตุกาโม   กถ   น ุ  โข   ภนฺเต  ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ  ฯ  อถโข  ภควา   
เอตสฺมึ    นิทาเน    เอตสฺมึ   ปกรเณ   ธมฺมึ   กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว  อารามิกนฺติ  ฯ  ทติุยมฺป  โข  ราชา   
มาคโธ   เสนิโย   พิมฺพิสาโร   เยนายสฺมา   ปลินฺทวจฺโฉ  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา     อายสฺมนฺต    ปลินฺทวจฺฉ    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทิ    ฯ    เอกมนฺต    นสิินฺโน   โข   ราชา   มาคโธ   เสนิโย   
พิมฺพิสาโร     อายสฺมนฺต     ปลินฺทวจฺฉ     เอตทโวจ     อนุ ฺาโต   
ภนฺเต   ภควตา  อารามิโกติ  ฯ  เอว  มหาราชาติ  ฯ  เตนหิ  ภนฺเต   
อยฺยสฺส   อารามิก   ทมฺมติี   ฯ   อถโข   ราชา   มาคโธ   เสนิโย    
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พิมฺพิสาโร     อายสฺมโต     ปลินฺทวจฺฉสฺส    อารามิก    ปฏิสฺสุณิตฺวา   
วิสฺสริตฺวา   จิเรน   สตึ   ปฏิลภิตฺวา   อ ฺตร   สพฺพตฺถก   มหามตฺต   
อามนฺเตสิ    โย    มยา    ภเณ    อยฺยสสฺ   อารามิโก   ปฏิสฺสุโต   
ทินฺโน   โส   อารามิโกติ  ๑  ฯ  น  โข  เทว  อยฺยสฺส  อารามิโก   
ทินฺโนติ  ฯ  กีวจิร  นุ  โข  ภเณ  อิโต  รตฺติ  ๒  โหตีติ  ฯ  อถโข   
โส  มหามตฺโต  รตฺติโย  คเณตฺวา  ๓  ราชาน  มาคธ เสนิย พิมพิฺสาร   
เอตทโวจ   ป ฺจ   เทว   รตฺติสตานีติ   ฯ   เตนหิ   ภเณ   อยฺยสฺส   
ป ฺจ  อารามิกสตานิ  เทหีติ  ๔  ฯ  เอว  เทวาติ  โข โส มหามตฺโต   
ร ฺโ    มาคธสฺส   เสนิยสฺส   พิมฺพิสารสฺส   ปฏสิฺสุณิตฺวา   อายสฺมโต   
ปลินฺทวจฺฉสฺส   ป ฺจ   อารามิกสตานิ   อทาสิ   ๕   ฯ   ปาฏิเยกฺโก   
คาโม  นิวิสิ  ฯ  อารามิกคามโกติป  น  อาหสุ  ปลินทฺวจฺฉคามโกติป ๖   
น อาหสุ ฯ   
     [๔๖]   เตน   โข   ปน  สมเยน  อายสฺมา  ปลินฺทวจฺโฉ  ตสฺมึ   
คามเก    กลุปุโก    โหติ    ฯ    อถโข    อายสฺมา   ปลินฺทวจฺโฉ   
ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  ปลินทฺวจฺฉคามก  ๗  ปณฺฑาย   
ปาวิสิ   ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ตสฺมึ  คามเก  อุสฺสโว  โหติ  ฯ   
ทารกา  อลงฺกตา  มาลากิตา  กีฬนฺติ  ฯ  อถโข  อายสฺมา  ปลินทฺวจฺโฉ   
#๑ โป. ทินฺโน โหติ โส อารามิโกติ ฯ ๒ โป. ปฏิสต ฯ สี. ม. ยุ. หิต ฯ   
#๓ สี. ยุ. วิคเณตฺวา ฯ ๔ โป. ส.ี ม. ย.ุ เทถาติ ฯ ๕ ส.ี ม. ย.ุ ปาทาสิ ฯ   
#๖ สี. ปลินทฺิคามโกติป ฯ ยุ. ปลินฺทคามโกติป ฯ ๗ โป. ม. ย.ุ ปลินฺทคาม ฯ    
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ปลินฺทวจฺฉคามเก   ๑   สปทาน   ปณฺฑาย  จรมาโน  เยน  อ ฺตรสฺส   
อารามิกสฺส     นิเวสน     เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา    ป ฺตฺเต   
อาสเน   นิสีทิ   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  ตสฺสา  อารามิกินิยา   
ธีตา   อ ฺเ   ทารเก   อลงฺกเต   ๒  มาลากิเต  ปสฺสตฺิวา  โรทติ   
มาล   เม   เทถ   อลงฺการ   เม   เทถาติ   ฯ   อถโข  อายสฺมา   
ปลินฺทวจฺโฉ   ต   อารามิกนิึ  เอตทโวจ  กิสฺสาย  ทาริกา  โรทตีติ  ฯ   
อย  ภนฺเต  ทาริกา  อ ฺเ  ทารเก  อลงฺกเต  ๓ มาลากิเต ปสฺสิตฺวา   
โรทติ   มาล   เม   เทถ   อลงฺการ   เม   เทถาติ  กุโต  อมฺหาก   
ทุคฺคตาน  มาลา  กุโต  อลงฺกาโรติ  ๔  ฯ อถโข อายสฺมา ปลินฺทวจฺโฉ   
อ ฺตร    ติณณฺฑูปก   คเหตฺวา   ต   อารามิกินึ   เอตทโวจ   หนฺทิม   
ติณณฺฑูปก   ตสฺสา   ทารกิาย   สีเส   ปฏิมุ ฺจาหีติ   ๕   ฯ   อถโข   
สา   อารามิกินี   ต   ติณณฺฑูปก   คเหตฺวา   ตสฺสา   ทาริกาย  สีเส   
ปฏิมุ ฺจิ    ฯ    สา    อโหสิ    สุวณฺณมาลา    อภิรูปา    ทสฺสนียา   
ปาสาทิกา   ฯ   นตฺถิ   ตาทิสา   ร ฺโป  อนฺเตปุเร  สุวณฺณมาลา  ฯ   
มนุสฺสา    ร ฺโ    มาคธสฺส    เสนิยสฺส    พิมฺพิสารสฺส   อาโรเจสุ   
อมุกสฺส   เทว   อารามิกสสฺ   ฆเร   สุวณฺณมาลา   อภิรูปา  ทสฺสนียา   
ปาสาทิกา    นตฺถิ    ตาทิสา    เทวสฺสาป   อนฺเตปุเร   สุวณฺณมาลา   
กุโต   ตสฺส   ทุคฺคตสฺส   นิสฺสสย   โจริกาย   อาภตาติ   ฯ   อถโข   
ราชา   มาคโธ   เสนิโย   พิมฺพิสาโร  ต  อารามิกกุล  พนฺธาเปสิ  ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. ปลินฺทคามเก ฯ ๒-๓ โป. ม. ทาริเก อลงฺกิเต ฯ ๔ โป. ยุ.   
#อลงฺการาติ ฯ ๕ โป. ส.ี ม. ย.ุ ปฏิมุ ฺจาติ ฯ    
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ทุติยมฺป    โข    อายสฺมา    ปลินฺทวจฺโฉ   ปุพฺพณฺหสมย   นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย   ปลินฺทวจฺฉคามก   ปณฺฑาย   ปาวิสิ   ปลินฺทวจฺฉคามเก   
สปทาน     ปณฺฑาย     จรมาโน     เยน     ตสฺส     อารามิกสฺส   
นิเวสน    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ปฏิวิสฺสเก   ปุจฺฉิ   ๑   กห   
อิท   ๒   อารามิกกุล   คตนฺติ   ฯ   เอติสฺสา  ภนฺเต  สุวณฺณมาลาย   
การณา    ร ฺา   พนฺธาปตนฺติ   ฯ   อถโข   อายสฺมา   ปลินฺทวจฺโฉ   
เยน     ร ฺโ     มาคธสฺส     เสนิยสฺส    พิมฺพิสารสฺส    นิเวสน   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสีทิ   ฯ   อถโข   
ราชา    มาคโธ    เสนิโย    พิมฺพิสาโร   เยนายสฺมา   ปลินฺทวจฺโฉ   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต    ปลินฺทวจฺฉ   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินนฺ  โข  ราชาน  มาคธ  เสนิย   
พิมฺพิสาร    อายสฺมา    ปลินฺทวจฺโฉ    เอตทโวจ    กิสฺส   มหาราช   
อารามิกกุล    พนฺธาปตนฺติ    ฯ   ตสฺส   ภนฺเต   อารามิกสฺส   ฆเร   
สุวณฺณมาลา     อภิรูปา    ทสฺสนียา    ปาสาทิกา    นตฺถิ    ตาทิสา   
อมฺหากป     อนฺเตปุเร     สุวณฺณมาลา    กโุต    ตสฺส    ทุคฺคตสฺส   
นิสฺสสย    โจริกาย   อาภตาติ   ฯ   อถโข   อายสฺมา   ปลินฺทวจฺโฉ   
ร ฺโ    มาคธสฺส    เสนิยสฺส    พิมฺพิสารสฺส    ปาสาท    สุวณฺณนฺติ   
อธิมุจฺจิ  ฯ  โส  [๓]  อโหสิ  สพฺพโสวณฺณมโย  ๔  ฯ  อิท  ปน เต   
มหาราช   ตาวพหุ   สุวณฺณ   กุโตติ  ๕  ฯ  อ ฺาต  ภนฺเต  อยยฺสฺส   
#๑ ม. ปุจฺฉติ ฯ ๒ โป. สี. ม. ย.ุ อิม ฯ ๓ ม. ปาสาโท ฯ ๔ ม. สพฺพโส สุวณฺณมโย ฯ   
#๕ โป. กุโต ลทฺธนฺติ ฯ    
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เสเวโส ๑ อิทฺธานุภาโวติ ต อารามิกกุล มุ ฺจาเปสิ ฯ   
     [๔๗]   มนุสฺสา  อยฺเยน  กริ  ปลินทฺวจฺเฉน  สราชิกาย  ปริสาย   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺม    อิทฺธปิาฏิหาริย    ทสฺสิตนฺติ   อตฺตมนา   อภิปฺปสนฺนา   
อายสฺมโต    ปลินฺทวจฺฉสฺส    ป ฺจ    เภสชฺชานิ   อภิหรึสุ   เสยฺยถีท   
สปฺป   นวนีต   เตล   มธุ   ผาณิต  ฯ  ปกติยาปจายสฺมา  ปลินฺทวจฺโฉ   
ลาภี     โหติ     ป ฺจนฺน    เภสชฺชาน    ลทฺธ    ลทฺธ    ปริสาย   
วิสฺสชฺเชติ  ฯ  ปริสา  จสฺส  โหติ  พาหุลฺลิกา  ลทธฺ ลทฺธ โกลมฺเพป ๓   
ฆเฏป   ปูเรตฺวา   ปฏิสาเมติ   ปริสฺสาวนานิป   ถวิกาโยป   ปูเรตฺวา   
วาตปาเนสุ  ลคฺเคติ  ๔  ฯ  ตานิ  โอลีนวีลินานิ  ติฏนฺติ ฯ อุนฺทุเรหิป   
วิหารา     โอกิณฺณวิกิณฺณา     โหนฺติ    ฯ    มนุสฺสา    วิหารจาริก   
อาหิณฺฑนฺตา  ปสฺสิตฺวา  อุชฺฌายนฺติ  ขียนฺติ  วิปาเจนฺติ อนฺโตโกฏาคาริกา   
อิเม     สมณา     สกฺยปุตฺติยา     เสยฺยถาป     ราชา    มาคโธ   
เสนิโย    พิมพิฺสาโรติ   ฯ   อสฺโสสุ   โข   ภิกฺขู   เตส   มนุสฺสาน   
อุชฺฌายนฺตาน   ขียนฺตาน   วิปาเจนฺตาน   ฯ  เย  เต  ภิกฺขู  อปฺปจฺฉา   
ฯเปฯ   เต   อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ   กถ   ห ิ นาม  ภิกฺขู   
เอวรูปาย   พาหุลฺลาย   เจเตสฺสนฺตีติ   ฯ  อถโข  เต  ภิกฺขู  ภควโต   
เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   สจฺจ   กิร   ภิกฺขเว   ภิกฺขู   เอวรูปาย   
พาหุลฺลาย   เจเตสฺสนฺตีติ   ๕   ฯ  สจฺจ  ภควาติ  ฯเปฯ  วิครหิตฺวา   
ธมฺมึ   กถ   กตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ยานิ  โข  ปน  ตานิ  คิลานาน   
#๑ โป. สี. ม. ยุ. อยฺยสฺส เอโส ฯ ๒ ม. ยุ. ผาณิตนฺติ ฯ ๓ โป. โกลุมฺเพป ฯ   
#ม. โกฬุมฺเพป ฯ ๔ ม. ย.ุ ลคฺคนฺติ ฯ ๕ ม. ยุ. เจเตนฺตีติ ฯ    
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ภิกฺขูน   ปฏสิายนียานิ   เภสชฺชานิ   เสยฺยถีท  สปปฺ  นวนีต  เตล  มธุ   
ผาณิต   ตานิ   ปฏิคฺคเหตฺวา   สตฺตาหปรม  สนฺนิธกิารก  ปริภุ ฺชิตพฺพานิ   
ต อติกฺกามยโต ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพติ ฯ   
                เภสชฺชอนุ ฺาตภาณวาร ปม ฯ   
     [๔๘]   อถโข   ภควา   สาวตฺถิย   ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน   
ราชคห  เตน  จาริก  ปกฺกามิ  ฯ อทฺทสา ๑ โข อายสฺมา กงฺขาเรวโต   
อนฺตรามคฺเค     คุฬกรณ    โอกกฺมิตฺวา    คุเฬ    ปฏป    ฉาริกป   
ปกฺขิปนฺเต    ทิสฺวาน    อกปฺปโย    คุโฬ    สามิโส    น    กปฺปติ   
คุโฬ    วิกาเล    ปริภุ ฺชตุินฺติ    กุกฺกจฺุจายนฺโต   สปริโส   คุฬ   น   
ปริภุ ฺชติ   ฯ  เยปสฺส  โสตพฺพ  ม ฺนฺติ  เตป  คุฬ  น  ปริภุ ฺชนฺติ  ฯ   
ภควโต    เอตมตฺถ    อาโรเจสุ    ฯ    กิมตฺถาย   ภิกฺขเว   คุเฬ   
ปฏป   ฉาริกป   ปกฺขิปนฺตีติ   ฯ   พนฺธนตฺถาย   ภควาติ   ฯ   สเจ   
ภิกฺขเว   พนฺธนตฺถาย   คุเฬ   ปฏป   ฉาริกป   ปกขิฺปนฺติ   โส   จ   
คุโฬเตฺวว   สงฺขฺย   ๒  คจฺฉติ  ฯ  อนชุานามิ  ภิกฺขเว  ยถาสุข  คุฬ   
ปริภุ ฺชิตุนฺติ  ฯ  อทฺทสา  ๓  โข  อายสฺมา  กงฺขาเรวโต อนฺตรามคฺเค   
วจฺเจ    มุคฺค    ชาต    ปสสฺิตฺวา    อกปปฺยา    มุคฺคา    ปกฺกาป   
มุคฺคา   ชายนฺตีติ   กุกกฺุจฺจายนฺโต   สปริโส   มุคฺค   น  ปริภุ ฺชติ  ฯ   
เยปสฺส    โสตพฺพ    ม ฺนฺติ    เตป    มุคฺค   น   ปริภุ ฺชนฺติ   ฯ   
ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   สเจ   ภิกฺขเว  ปกกฺาป  มุคฺคา   
#๑-๓ ม. ย.ุ อทฺทส ฯ ๒ สี. ม. ย.ุ สงฺข ฯ    
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ชายนฺติ     อนุชานามิ     ภิกฺขเว    ยถาสุข    มุคฺค    ปริภุ ฺชิตุนฺติ   
เตน    โข    ปน   สมเยน   อ ฺตรสฺส   ภิกฺขุโน   อุทรวาตาพาโธ   
โหติ  ฯ  โส  โลณโสจิรก  ๑  อปายิ  ฯ  ตสฺส  โส  อุทรวาตาพาโธ   
ปฏิปฺปสฺสมภิฺ    ฯ    ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   
ภิกฺขเว   ยถาสุข   ๒  คิลานสฺส  โลณโสจิรก  อคิลานสฺส  อุทกสมฺภินฺน   
ปานปริโภเคน ปริภุ ฺชิตุนฺติ ฯ   
     [๔๙]   อถโข   ภควา   อนุปุพฺเพน   จาริก   จรมาโน   เยน   
ราชคห   ตทวสริ   ฯ   ตตฺร  สุท  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน   
กลนฺทกนิวาเป   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควโต  อุทรวาตาพาโธ   
โหติ  ฯ  อถโข  อายสฺมา  อานนฺโท  ปพฺุเพป  ภควโต  อุทรวาตาพาโธ   
เตกฏลาย     ยาคุยา    ผาสุ    โหตีติ    สาม    ติลป    ตณฺฑุลป   
มุคฺคป    วิ ฺาเปตฺวา   อนฺโต   วาเสตฺวา   อนฺโต   สาม   ปจิตฺวา   
ภควโต     อุปนาเมสิ    ปวตุ    ภควา    เตกฏล    ยาคุนฺติ    ฯ   
ชานนฺตาป    ตถาคตา    ปจฺุฉนฺติ    ชานนฺตาป   น   ปุจฺฉนฺติ   กาล   
วิทิตฺวา    ปุจฺฉนฺติ    กาล    วิทิตฺวา    น    ปุจฺฉนฺติ    อตฺถส ฺหิต   
ตถาคตา    ปจฺุฉนฺติ    โน    อนตฺถส ฺหิต   อนตฺถส ฺหิเต   เสตุฆาโต   
ตถาคตาน   ฯ   ทฺวีหากาเรหิ   พุทฺธา   ภควนฺโต   ภิกฺขู   ปฏิปุจฺฉนฺติ   
ธมฺม   วา  เทเสสฺสาม  สาวกาน  วา  สกิฺขาปท  ป ฺาเปสฺสามาติ  ฯ   
อถโข     ภควา     อายสฺมนฺต     อานนฺท     อามนฺเตสิ    กุตาย   
#๑ สี. ม. ย.ุ โลณโสวิรก ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ น ทสิฺสติ ฯ    
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อานนฺท   ยาคูติ   ฯ   อถโข   อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต  เอตมตฺถ   
อาโรเจสิ   ฯ   วิครหิ   พุทโฺธ   ภควา   อนนุจฺฉวิก   ๑   อานนฺท   
อนนุโลมิก    อปฺปฏิรูป    อสฺสามณก    อกปฺปย    อกรณีย   กถ   หิ   
นาม   ตฺว   อานนฺท  เอวรูปาย  พาหุลฺลาย  เจเตสฺสสิ  ยทป  อานนฺท   
อนฺโต    วุตฺถ    ตทป    อกปฺปย    ยทป    อนฺโต    ปกฺก   ตทป   
อกปฺปย    ยทป    สาม    ปกฺก    ตทป   อกปฺปย   เนต   อานนฺท   
อปฺปสนฺนาน   วา   ปสาทาย   ฯเปฯ   วิครหิตฺวา   ธมฺมึ  กถ  กตฺวา   
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   น   ภิกขฺเว   อนฺโต   วุตฺถ   อนฺโต  ปกฺก  สาม   
ปกฺก    ปริภุ ฺชิตพฺพ    โย    ปริภุ ฺเชยฺย    อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส   ฯ   
อนฺโต   เจ   ภิกฺขเว   วุตฺถ   อนฺโต   ปกฺก   สาม   ปกฺก   ต ฺเจ   
ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   ติณฺณ   ทุกกฺฏาน   ฯ   อนฺโต   เจ   ภิกฺขเว   
วุตฺถ   อนฺโต   ปกฺก   อ ฺเหิ   ปกฺก   ต ฺเจ   ปริภุ ฺเชยฺย  อาปตฺติ   
ทฺวินฺน   ทกุกฺฏาน   ฯ   อนฺโต   เจ  ภิกขฺเว  วุตฺถ  พหิ  ปกฺก  สาม   
ปกฺก    ต ฺเจ   ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   ทฺวินฺน   ทกุกฺฏาน   ฯ   พหิ   
เจ   ภิกฺขเว   วุตฺถ   อนฺโต   ปกฺก  สาม  ปกฺก  ต ฺเจ  ปริภุ ฺเชยฺย   
อาปตฺติ   ทฺวินฺน   ทุกฺกฏาน   ฯ   อนฺโต   เจ   ภิกฺขเว   วุตฺถ  พห ิ  
ปกฺก   อ ฺเหิ   ปกฺก   ต ฺเจ   ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   ทุกกฺฏสฺส  ฯ   
พหิ    เจ    ภิกฺขเว    วุตฺถ    อนฺโต    ปกฺก    อ ฺเหิ    ปกฺก   
ต ฺเจ    ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสสฺ   ฯ   พหิ   เจ   ภิกฺขเว   
#๑ สี. ย.ุ อนนุจฺฉวิย ฯ    
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วุตฺถ    พหิ    ปกฺก    สาม   ปกฺก   ต ฺเจ   ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส   ฯ   พหิ   เจ   ภิกฺขเว   วุตฺถ  พหิ  ปกฺก  อ ฺเหิ  ปกกฺ   
ต ฺเจ ปริภุ ฺเชยฺย อนาปตฺตีติ ฯ   
     [๕๐]   เตน  โข  ปน  สมเยน  ภิกฺขู  ภควตา  สามปาโก  ๑   
ปฏิกฺขิตฺโตติ    ปุนปาเก    กุกฺกุจฺจายนฺติ    ฯ    ภควโต    เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปุนปาก ปจิตุนฺติ ฯ   
     [๕๑]  เตน  โข  ปน  สมเยน  ราชคห  ทุพฺภิกฺข โหติ ฯ มนสฺุสา   
โลณมฺป    เตลมฺป    ตณฺฑุลมฺป   ขาทนียมฺป   อาราม   อาหรนฺติ   ฯ   
ตานิ    ภิกฺขู    พหิ    วาเสนฺติ    อุกฺกปณฺฑกาป   ขาทนฺติ   โจราป   
หรนฺติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
อนฺโต   วาเสตุนฺติ   ฯ   อนฺโต   วาเสตฺวา   พหิ   ปาเจนฺติ  ทมกา   
ปริวาเรนฺติ    ฯ    ภิกฺขู    อวิสฺสฏา    ปริภุ ฺชนฺติ    ฯ   ภควโต   
เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   อนฺโต  ปจิตุนฺติ  ฯ   
ทุพฺภิกฺเข   กปฺปยการกา   พหุตร   หรนฺติ   อปฺปตร  ภิกฺขูน  เทนฺติ  ฯ   
ภควโต   เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  สาม  ปจิตุ  ฯ   
อนุชานามิ ภิกฺขเว อนฺโต วุตฺถ อนฺโต ปกฺก สาม ปกฺกนฺติ ฯ   
     [๕๒]   เตน   โข  ปน  สมเยน  สมพฺหุลา  ภิกฺขู  กาสีสุ  วสฺส   
วุตฺถา   ราชคห   คจฺฉนฺตา  ภควนฺต  ทสฺสนาย  อนฺตรามคฺเค  น  ลภึสุ   
ลูขสฺส   วา   ปณีตสฺส   วา   โภชนสฺส   ยาวทตฺถ   ปาริปูรึ   พหุ ฺจ...   
#๑ ม. ย.ุ สาม ปาโก ฯ    
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ผลขาทนีย   อโหสิ   กปปฺยการโก   จ   น   อโหส ิ  ฯ  อถโข  เต   
ภิกฺขู    กิลนฺตรูปา   เยน   ราชคห   เวฬุวน   กลนทฺกนิวาโป   เยน   
ภควา     เตนปุสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทึสุ   ฯ   อาจิณฺณ   โข   ปเนต   พุทฺธาน   ภควนฺตาน   
อาคนฺตุเกหิ   ภิกฺขูหิ   สทธฺึ   ปฏิสมฺโมทิตุ   ฯ   อถโข   ภควา   เต   
ภิกฺขู   เอตทโวจ   กจฺจิ   ภิกฺขเว   ขมนีย   กจฺจิ   ยาปนีย  กจฺจิตฺถ   
อปฺปกิลมเถน    อทฺธาน    อาคตา    กโุต    จ    ตุเมฺห   ภิกฺขเว   
อาคจฺฉถาติ   ฯ   ขมนีย   ภควา   ยาปนีย   ภควา  อิธ  มย  ภนฺเต   
กาสีสุ    วสฺส    วุตฺถา   ราชคห   อาคจฺฉนฺตา   ภควนฺต   ทสฺสนาย   
อนฺตรามคฺเค  น  ลภิมฺหา  ลูขสฺส  วา  ปณีตสฺส  วา  โภชนสฺส ยาวทตฺถ   
ปาริปูรึ   พหุ ฺจ   ผลขาทนีย   อโหสิ   กปฺปยการโก   จ   น  อโหสิ   
เตน   มย   กลินฺตรูปา  อทฺธาน  อาคตาติ  ฯ  อถโข  ภควา  เอตสฺมึ   
นิทาเน   เอตสฺมึ   ปกรเณ   ธมฺม ึ  กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   
อนุชานามิ    ภิกฺขเว    ยตฺถ    ผลขาทนีย    ปสฺสติ    กปฺปยการโก   
จ    น   โหติ   สาม   คเหตฺวา   หริตฺวา   กปฺปยการก   ปสฺสิตฺวา   
ภูมิย   นกิฺขิปตฺวา   ปฏิคฺคหาเปตฺวา   ปริภุ ฺชิตุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
อุคฺคหิต ปฏคฺิคเหตุนฺติ ๑ ฯ   
     [๕๓]   เตน   โข  ปน  สมเยน  อ ฺตรสฺส  พฺราหฺมณสฺส  นวา   
จ  ติลา  นว ฺจ  มธุ  ๒  อุปฺปนฺนา  โหนฺติ  ฯ อถโข ตสฺส พฺราหฺมณสฺส   
#๑ สี. อุคฺคหีตปฏิคฺคหีตกนฺติ ฯ ม. ยุ. อุคฺคหิต ปฏิคฺคหิตุนฺติ ฯ   
#๒ ม. ย.ุ มธุ ฯ    
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เอตทโหสิ   ยนฺนูนาห   นเว   จ   ติเล   นว ฺจ   มธุ  พุทฺธปฺปมขุสฺส   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส      ทเทยฺยนติฺ     ฯ     อถโข     โส     พฺราหฺมโณ   
เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย    กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ   
เอกมนฺต    ิโต   โข  โส  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  เอตทโวจ  อธิวาเสตุ   
เม   ภนฺเต   ภว  โคตโม  สฺวาตนาย  ภตฺต  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ  ฯ   
อธิวาเสสิ   ภควา   ตุณฺหีภาเวน   ฯ  อถโข  โส  พฺราหฺมโณ  ภควโต   
อธิวาสน   วิทิตฺวา   ปกฺกามิ   ฯ   อถโข   โส   พฺราหฺมโณ   ตสฺสา   
รตฺติยา   อจฺจเยน   ปณีต   ขาทนีย  โภชนีย  ปฏิยาทาเปตฺวา  ภควโต   
กาล    อาโรจาเปสิ    กาโล   โภ   โคตม   นิฏ ิต   ภตฺตนฺติ   ฯ   
อถโข    ภควา    ปุพฺพณฺหสมย   นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   เยน   
ตสฺส    พฺราหฺมณสฺส   นเิวสน   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   
อาสเน    นิสทีิ   สทฺธึ   ภิกฺขุสงฺเฆน   ฯ   อถโข   โส   พฺราหฺมโณ   
พุทฺธปฺปมุข    ภิกฺขุสงฺฆ    ปณีเตน    ขาทนีเยน   โภชนีเยน   สหตฺถา   
สนฺตปฺเปตฺวา    สมฺปวาเรตฺวา    ภควนฺต    ภุตฺตาวึ    โอนีตปตฺตปาณึ   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินนฺ   โข   ต  พฺราหฺมณ  ภควา   
ธมฺมิยา  กถาย  สนฺทสฺเสตฺวา  สมาทเปตฺวา  สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา   
อุฏายาสนา     ปกฺกามิ     ฯ     อถโข     ตสฺส     พฺราหฺมณสฺส   
อจิรปกฺกนฺตสฺส    ภควโต    เอตทโหสิ   เยส   โข   มยา   อตฺถาย   
พุทฺธปฺปมุโข   ภิกฺขุสงฺโฆ   ๑   นิมนฺติโต  นเว  จ  ติเล  นว ฺจ  มธุ   
#๑ ม. สงฺโฆ ฯ    
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ทสฺสามีติ   เต   มยา   ปมฏุา   ทาตุ   ยนฺนูนาห   นเว   จ  ติเล   
นว ฺจ   มธุ   โกลมฺเพหิ   จ   ฆเฏหิ   จ  อาราม  หราเปยฺยนฺติ  ฯ   
อถโข   โส   พฺราหฺมโณ  นเว  จ  ติเล  นว ฺจ  มธุ  โกลมฺเพหิ  ๑   
จ   ฆเฏหิ   จ   อาราม  หราเปตฺวา  ๒  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ   เอกมนฺต    ิโต   โข   โส   
พฺราหฺมโณ    ภควนฺต   เอตทโวจ   เยส   โข   มยา   โภ   โคตม   
อตฺถาย    พุทฺธปฺปมุโข    ภิกฺขุสงฺโฆ    นิมนฺติโต    นเว   จ   ติเล   
นว ฺจ    มธุ   ทสฺสามีติ   เต   มยา   ปมุฏา   ทาตุ   ปฏิคฺคณฺหาตุ   
เม  ภว  โคตโม  นเว  จ  ติเล  นว ฺจ  มธุนฺติ  ฯ  เตนหิ  ตฺว  ๓   
พฺราหฺมณ   ภิกฺขูน  เทหีติ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภิกฺขู  ทุพฺภิกฺเข   
อปฺปมตฺตเกป    ปวาเรนฺติ    ปฏิสงฺขาป    ปฏิกฺขิปนฺติ    สพฺโพ    จ{   
สงฺโฆ   ปวาริโต   โหติ  ฯ  ภิกฺขู  กุกกฺุจฺจายนฺตา  น  ปฏิคฺคณฺหนฺติ  ฯ   
ปฏิคฺคณฺหถ     ภิกฺขเว     ปริภุ ฺชถ    อนุชานามิ    ภิกฺขเว    ตโต   
นีหฏ ภุตฺตาวินา ปวาริเตน อนติริตฺต ปริภุ ฺชิตุนฺติ ฯ   
     [๕๔]  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมโต อุปนนฺทสฺส สกฺยปุตฺตสฺส   
อุปฏากกุล    สงฺฆสฺส    อตฺถาย   ขาทนีย   ปาเหสิ   ๔   อยฺยสฺส   
อุปนนฺทสฺส   ทสฺเสตฺวา   สงฺฆสฺส   ทาตพฺพนฺติ   ฯ   เตน   โข   ปน   
สมเยน   อายสฺมา   อุปนนโฺท   สกฺยปุตฺโต   คาม   ปณฺฑาย   ปวิฏโ   
#๑ โป. ม. โกลุมฺเพหิ ฯ ๒ สี. ย.ุ อาหราเปตฺวา ฯ ๓ ม. ยุ. อย ปาโ   
#นตฺถิ ฯ ๔ โป. อิโต ปร อิม ขาทนียนฺติ ปาทฺวย ฯ    
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โหติ   ฯ   อถโข   เต   มนสฺุสา   อาราม   คนฺตฺวา   ภิกฺขู  ปุจฺฉึสุ   
กห   ภนฺเต   อยฺโย   อุปนนฺโทติ   ฯ  เอสาวุโส  อายสฺมา  อุปนนฺโท   
สกฺยปุตฺโต    คาม   ปณฺฑาย   ปวิฏโติ   ฯ   อิท   ภนฺเต   ขาทนีย   
อยฺยสฺส   อุปนนฺทสฺส   ทสฺเสตฺวา   สงฺฆสฺส   ทาตพฺพนฺติ   ฯ   ภควโต   
เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   เตนหิ   ภิกฺขเว   ปฏิคฺคเหตฺวา   นิกฺขิปถ   
ยาว    อุปนนโฺท    อาคจฺฉตีติ    ฯ    อถโข   อายสฺมา   อุปนนฺโท   
สกฺยปุตฺโต  ปุเรภตฺต  กุลานิ  ปยิรูปาสตฺิวา  ทิวา  ๑  อาคจฺฉติ  ๒ ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน   ภิกฺขู  ทุพฺภิกฺเข  อปฺปมตฺตเกป  ปวาเรนฺติ   
ปฏิสงฺขาป    ปฏิกฺขิปนฺติ   สพฺโพ   จ   สงฺโฆ   ปวาริโต   โหติ   ฯ   
ภิกฺขู    กุกฺกุจฺจายนฺตา    น   ปฏิคฺคณฺหนฺติ   ฯ   ปฏคฺิคณฺหถ   ภิกฺขเว   
ปริภุ ฺชถ    อนุชานามิ    ภิกฺขเว    ปุเรภตฺต   ปฏิคฺคหิต   ภุตฺตาวินา   
ปวาริเตน อนติริตฺต ปริภุ ฺชิตุนฺติ ฯ   
     [๕๕]   อถโข   ภควา   ราชคเห   ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน   
สาวตฺถี   ๓   เตน   จาริก   ปกฺกามิ   อนปุุพฺเพน  จาริก  จรมาโน   
เยน   สาวตฺถ ี  ตทวสริ   ฯ   ตตฺร   สุท   ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
อายสฺมโต   สารีปุตฺตสฺส   กายทาหาพาโธ   โหติ  ฯ  อถโข  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน   เยนายสฺมา   สารปีุตฺโต   เตนปุสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมนฺต     สารีปุตฺต     เอตทโวจ     ปุพฺเพ     เต    อาวุโส   
สารีปุตฺต   กายทาหาพาโธ   เกน   ผาสุ   โหตีติ  ฯ  ภิเสหิ  จ  เม   
#๑ โป. อติทิวา ฯ ๒ ม. ยุ. อาคจฺฉิ ฯ ๓ ม. ยุ. สาวตฺถิ ฯ    
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อาวุโส   ๑  มูลาลิกาหิ  จาติ  ฯ  อถโข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
เสยฺยถาป   นาม   พลวา   ปุริโส   สมฺมิ ฺชิต   วา  พาห  ปสาเรยฺย   
ปสาริต   วา   พาห   สมฺมิ ฺเชยฺย   เอวเมว   เชตวเน   อนฺตรหิโต   
มนฺทากินิยา   โปกฺขรณิยา   ตีเร   ปาตุรโหสิ   ฯ   อทฺทสา  ๒  โข   
อ ฺตโร   นาโค   อายสฺมนฺต   มหาโมคฺคลฺลาน  ทูรโต  ว  อาคจฺฉนฺต   
ทิสฺวาน   อายสฺมนฺต   มหาโมคฺคลฺลาน   เอตทโวจ   เอตุ  โข  ภนฺเต   
อยฺโย   มหาโมคฺคลฺลาโน   สฺวาคต  ภนฺเต  อยฺยสฺส  มหาโมคฺคลฺลานสฺส   
เกน     ภนฺเต    อยฺยสฺส    อตฺโถ    กึ    ทมฺมีติ    ฯ    ภิเสหิ   
จ   เม   อาวุโส   อตฺโถ   มลูาลิกาหิ  จาติ  ฯ  อถโข  โส  นาโค   
อ ฺตร   นาค   อาณาเปสิ   เตนหิ   ๓   ภเณ   อยยฺสฺส  ภิเส  จ   
มูลาลิกาโย   จ   ยาวทตฺถ   เทหีติ  ฯ  อถโข  โส  นาโค  มนฺทากนิึ   
โปกฺขรณึ   โอคาเหตฺวา   โสณฺฑาย   ภิสมูลาลิกาโย   ๔  อพฺพาหิตฺวา   
สุวิกฺขาลิต  วิกฺขาเลตฺวา ภณฺฑิก พนฺธิตฺวา ๕ เยนายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน   
เตนุปสงฺกมิ      ฯ      อถโข      อายสฺมา      มหาโมคฺคลฺลาโน   
เสยฺยถาป   นาม   พลวา   ปุริโส   สมฺมิ ฺชิต   วา  พาห  ปสาเรยฺย   
ปสาริต   วา   พาห   สมฺมิ ฺเชยฺย  เอวเมว  มนฺทากนิิยา  โปกฺขรณิยา   
ตีเร    อนฺตรหิโต   เชตวเน   ปาตุรโหสิ   ฯ   โสป   โข   นาโค   
มนฺทากินิยา   โปกฺขรณิยา   ตีเร   อนฺตรหิโต  เชตวเน  ปาตุรโหสิ  ฯ   
อถโข    โส    นาโค    อายสฺมโต   มหาโมคฺคลฺลานสฺส   ภิเส   จ   
#๑ โป. อาวุโส เม ฯ ๒ ม. ยุ. อทฺทส ฯ ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔ ม. ย.ุ   
#ภิส ฺจ มุฬาลิ ฺจ ฯ ๕ ม. ภณฺฑิตฺวา ฯ    
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มูลาลิกาโย   จ   ปฏิคฺคหาเปตฺวา   เชตวเน   อนฺตรหิโต  มนฺทากินิยา   
โปกฺขรณิยา   ตีเร   ปาตุรโหสิ  ฯ  อถโข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
อายสฺมโต   สารีปุตฺตสฺส   ภิเส   จ   มลูาลิกาโย   จ  อุปนาเมสิ  ฯ   
อถโข     อายสฺมโต     สารีปุตฺตสฺส     ภิเส     จ    มลูาลิกาโย   
จ   ปริภุตฺตสสฺ   ๑   กายทาหาพาโธ  ปฏิปฺปสฺสมฺภิ  ฯ  พหู  ภิสา  จ   
มูลาลิกาโย   จ   อวสิฏา   โหนฺติ   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
ภิกฺขู    ทุพฺภิกฺเข   อปฺปมตฺตเกป   ปวาเรนฺติ   ปฏิสงฺขาป   ปฏิกขิฺปนฺติ   
สพฺโพ   จ   สงฺโฆ   ปวาริโต   โหติ   ฯ   ภิกฺขู  กกุกฺุจฺจายนฺตา  น   
ปฏิคฺคณฺหนฺติ     ฯ    ปฏคฺิคณฺหถ    ภิกฺขเว    ปริภุ ฺชถ    อนุชานามิ   
ภิกฺขเว    วนฏ    โปกฺขรฏ    ภุตฺตาวินา    ปวาริเตน   อนติริตฺต   
ปริภุ ฺชิตุนฺติ ฯ   
     [๕๖]   เตน   โข   ปน   สมเยน   สาวตฺถิย  พหุ  ผลขาทนีย   
อุสฺสนฺน     โหติ    กปฺปยการโก    จ    น    โหติ    ฯ    ภิกฺขู   
กุกฺกุจฺจายนฺตา  ผล  น  ปรภุิ ฺชนฺติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ   
อนุชานามิ ภิกฺขเว อพีช นิพฺพฏพีช อกตกปฺป ผล ปริภุ ฺชิตุนฺติ ฯ   
     [๕๗]   อถโข   ภควา   สาวตฺถิย   ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน   
ราชคห    เตน    จาริก    ปกฺกามิ   อนปุุพฺเพน   จาริก   จรมาโน   
เยน   ราชคห   ตทวสริ   ฯ   ตตฺร   สุท   ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  อ ฺตรสฺส   
ภิกฺขุโน     ภคนฺทลาพาโธ    โหติ    ฯ    อากาสโคตฺโต    เวชฺโช   
#๑ โป. ปริภุ ฺชนฺตสฺส ฯ ม. ภุตฺตสฺส ฯ    
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สตฺถกมฺม   กโรติ  ฯ  อถโข  ภควา  เสนาสนจาริก  อาหิณฺฑนฺโต  เยน   
ตสฺส  ภิกฺขุโน  วิหาโร  เตนุปสงฺกมิ  ฯ  อทฺทสา  ๑ โข อากาสโคตฺโต   
เวชฺโช    ภควนฺต    ทูรโต    ว    อาคจฺฉนฺต    ทิสฺวาน   ภควนฺต   
เอตทโวจ    อาคจฺฉตุ    ภว   โคตโม   อิมสฺส   ภิกฺขุโน   วจฺจมคฺค   
ปสฺสตุ   เสยยฺถาป   โคธามุขนฺติ   ฯ  อถโข  ภควา  มม  ๒  ขฺวาย   
โมฆปุริโส   อุปฺปณฺเฑตีติ   ตโต   ว   ปฏินิวตฺติตฺวา   เอตสฺมึ  นทิาเน   
เอตสฺมึ    ปกรเณ    ภิกฺขุสงฺฆ    สนฺนิปาตาเปตฺวา    ภิกฺขู   ปฏิปุจฺฉิ   
อตฺถิ  ภิกฺขเว  อมุกสฺม ึ วิหาเร  ภิกฺขุ  คิลาโนติ  ฯ  อตฺถิ  ภควาติ  ฯ   
กินฺตสฺส  ภิกขฺเว  ภิกฺขุโน  อาพาโธติ  ๓  ฯ  ตสฺส  ภนฺเต  อายสฺมโต   
ภคนฺทลาพาโธ   [๔]   อากาสโคตฺโต  เวชฺโช  สตฺถกมฺม  กโรตีติ  ฯ   
วิครหิ   พุทฺโธ   ภควา   อนนุจฺฉวิก   ๕  ภิกฺขเว  ตสฺส  โมฆปรุสิสฺส   
อนนุโลมิก    อปฺปฏิรูป    อสฺสามณก    อกปฺปย    อกรณีย   กถ   หิ   
นาม   โส  ภิกฺขเว  โมฆปุริโส  สมฺพาเธ  สตฺถกมฺม  การาเปสฺสติ  ๖   
สมฺพาเธ    ภิกฺขเว    สุขุมา    ฉวิ    ทุโรปโย   วโณ   ทุปฺปริหาร   
สตฺถ   เนต   ภิกฺขเว   อปฺปสนฺนาน  วา  ปสาทาย  ฯเปฯ  วิครหิตฺวา   
ธมฺมึ    กถ    กตฺวา    ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   น   ภิกฺขเว   สมฺพาเธ   
สตฺถกมฺม   การาเปตพฺพ   โย  การาเปยฺย  อาปตฺติ  ถลฺุลจฺจยสฺสาติ  ฯ   
เตน     โข     ปน     สมเยน     ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู    ภควตา   
สตฺถกมฺม   ปฏิกฺขิตฺตนฺติ   วตฺถิกมฺม   การาเปนฺติ   ฯ   เย  เต  ภิกฺขู   
อปฺปจฺฉา    ฯเปฯ   เต   อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ   กถ   ห ิ  
#๑ ม. ย.ุ อททฺส ฯ ๒ ม. โส ม ฯ ๓ โป. อาพาโธ โหตีติ ฯ ๔ โป. โหติ ฯ   
#๕ ม. ย.ุ อนนุจฺฉวิย ฯ ๖ ม. ย.ุ การาเปสฺสตีติ ฯ    



วินย. มหาวคฺโค (๒) - หนาท่ี 69 

นาม   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   วตฺถิกมฺม   การาเปสฺสนฺตีติ  ฯ  อถโข  เต   
ภิกฺขู    ภควโต    เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   สจฺจ   กริ   ภิกฺขเว   
ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   วตฺถิกมฺม   การาเปนฺตีติ  ฯ  สจฺจ  ภควาติ  ฯเปฯ   
วิครหิตฺวา    ธมฺมึ    กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   น   ภิกฺขเว   
สมฺพาธสฺส    สามนฺตา    ทฺวงฺคุเล   สตฺถกมฺม   วา   วตฺถิกมฺม   วา   
การาเปตพฺพ โย การาเปยฺย อาปตฺติ ถุลลฺจฺจยสฺสาติ ฯ   
     [๕๘]   อถโข   ภควา   ราชคเห   ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน   
พาราณสี    เตน    จาริก   ปกฺกามิ   อนปุุพฺเพน   จาริก   จรมาโน   
เยน    พาราณสี    ตทวสริ    ฯ   ตตฺร   สุท   ภควา   พาราณสิย   
วิหรติ   อิสิปตเน   มิคทาเย   ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  พาราณสิย   
สุปฺปโย   จ  ๑  อุปาสโก  สุปฺปยา  จ  อุปาสิกา  อุโภ  ๒  ปสนฺนา   
โหนฺติ   ทายกา   การกา  สงฺฆุปฏากา  ฯ  อถโข  สุปฺปยา  อุปาสิกา   
อาราม   คนฺตฺวา   วิหาเรน  วิหาร  ปรเิวเณน  ปริเวณ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภิกฺขู     ปุจฺฉติ     ๓     โก    ภนฺเต    คิลาโน    กสสฺ    ก ึ  
อาหริยตูติ  ๔  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อ ฺตเรน ภิกฺขุนา วิเรจน   
ปต   โหติ   ฯ   อถโข   โส   ภิกฺขุ   สปฺุปย   อุปาสิก   เอตทโวจ   
มยา   โข   ภคินิ   วิเรจน   ปต   อตฺโถ  เม  ปฏิจฺฉาทนีเยนาติ  ฯ   
สุฏ ุ   อยฺย   อาหริยิสฺสตีติ   ๕  ฆร  คนฺตฺวา  อนฺเตวาสึ  อาณาเปสิ   
คจฺฉ   ภเณ   ปวตฺตมส  ชานาหีติ  ฯ  เอว  อยฺเยติ  โข  โส  ปุรโิส   
#๑ ม. นาม ฯ ๒ ม. ยุ. อุภโต ฯ ๓ โป. ปุจฺฉิ ฯ ๔ ม. ยุ. อาหริยฺยตูติ ฯ   
#๕ โป. อาหรยิสฺสามีติ ฯ    
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สุปฺปยาย      อุปาสิกาย     ปฏิสฺสุณิตฺวา     เกวลกปฺป     พาราณสึ   
อาหิณฺฑนฺโต  น  อทฺทส  ปวตฺตมส  ฯ  อถโข  โส  ปุริโส  เยน สุปฺปยา   
อุปาสิกา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   สุปฺปย   อุปาสิก   เอตทโวจ   
นตฺถยฺเย    ปวตฺตมส    มาฆาโต    อชฺชาติ   ฯ   อถโข   สุปฺปยาย   
อุปาสิกาย   เอตทโหสิ   ตสฺส   โข   คิลานสฺส   ภิกฺขุโน  ปฏิจฺฉาทนีย   
อลภนฺตสฺส   อาพาโธ   วา  อภิวฑฺฒิสฺสติ  กาลกริิยา  ๑  วา  ภวิสฺสติ   
น   โข   เม   ต   ปฏิรูป   ยาห  ปฏิสฺสุณิตฺวา  น  หราเปยฺยนฺติ  ฯ   
[๒]   โปตฺถนิก  คเหตฺวา  อูรุมส  อุกกฺนฺติตฺวา  ทาสิยา  อทาสิ  หนฺท   
เช    อิม   มส   สมฺปาเทตฺวา   อมุกสฺมึ   วิหาเร   ภิกขฺุ   คิลาโน   
ตสฺส  ทชฺเชหิ  ๓  โย  จ ม ปุจฺฉติ คิลานาติ ปฏิเวเทหีติ อุตฺตราสงฺเคน   
อูรุ     เวเตฺวา    โอวรก    ปวิสิตฺวา    ม ฺจเก    นปิชฺช ิ   ฯ   
อถโข    สุปปฺโย    อุปาสโก    ฆร    คนฺตฺวา   ทาสึ   ปุจฺฉิ   กห   
สุปฺปยาติ  ฯ  เอสายฺย  โอวรเก  นิปนนฺาติ  ฯ  อถโข สุปฺปโย อุปาสโก   
เยน    สุปฺปยา    อุปาสิกา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    สุปปฺย   
อุปาสิก   เอตทโวจ   กิสสฺ   นิปนฺนาสีติ   ฯ   คิลานมฺหีติ   ฯ  กนิฺเต   
อาพาโธติ    ฯ   อถโข   สปฺุปยา   อุปาสิกา   สุปฺปยสฺส   อุปาสกสฺส   
เอตมตฺถ   อาโรเจสิ   ฯ   อถโข   สุปฺปโย   อุปาสโก  อจฺฉริย  วต   
โภ   อพฺภุต   วต   โภ   ยาว   สทฺธาย   สุปฺปยา   ปสนฺนา   ยตฺร   
หิ   นาม   อตฺตโนป   มสานิ   ปริจฺจตฺตานิ   กึ   ปนิมาย  ๔  อ ฺ   
#๑ ม. ย.ุ กาล กิริยา ฯ ๒ โป. สา ฯ ๓ ม. ทชฺชาหิ ฯ ๔ สี. ม. กิมปฺมาย ฯ    
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กิ ฺจิ   อเทยฺย   ภวิสฺสตีติ   หฏโ  อุทคฺโค  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นิสีทิ    ฯ   
เอกมนฺต    นสิินฺโน   โข   สุปฺปโย   อุปาสโก   ภควนฺต   เอตทโวจ   
อธิวาเสตุ  เม  ภนฺเต  ภควา  สฺวาตนาย  ภตฺต  สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ   
อธิวาเสสิ    ภควา    ตุณฺหีภาเวน   ฯ   อถโข   สุปปฺโย   อุปาสโก   
ภควโต    อธวิาสน   วิทิตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ   กตฺวา   ปกฺกามิ   ฯ   อถโข   สุปฺปโย   อุปาสโก   ตสฺสา   
รตฺติยา   อจฺจเยน   ปณีต   ขาทนีย  โภชนีย  ปฏิยาทาเปตฺวา  ภควโต   
กาล   อาโรจาเปสิ   กาโล   ภนฺเต   นฏิ ิต   ภตฺตนฺติ   ฯ   อถโข   
ภควา   ปุพฺพณฺหสมย   นวิาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   เยน   สุปปฺยสฺส   
อุปาสกสฺส     นิเวสน     เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ป ฺตฺเต   
อาสเน   นิสีทิ   สทฺธึ   ภิกฺขุสงฺเฆน   ฯ   อถโข   สปฺุปโย  อุปาสโก   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ   เอกมนฺต    ิต  โข  สุปฺปย  อุปาสก  ภควา   
เอตทโวจ  กห  สุปฺปยาติ  ฯ  คิลานา  ภควาติ  ฯ  เตนหิ อาคจฺฉตูติ ฯ   
น   ภควา   อุสฺสหตีติ   ฯ   เตนหิ   ปริคฺคเหตฺวาป   อาเนถาติ   ฯ   
อถโข   สุปฺปโย   อุปาสโก  สุปฺปย  อุปาสิก  ปริคฺคเหตฺวา  อาเนสิ  ฯ   
ตสฺสา   สห   ทสฺสเนน   ภควโต   ตาวมหา   วโณ   รูโฬฺห   อโหสิ   
สุจฺฉวิ   โลมชาโต   ฯ   อถโข   สุปฺปโย   จ  อุปาสโก  สุปฺปยา  จ   
อุปาสิกา    อจฺฉริย    วต    โภ    อพฺภุต   วต   โภ   ตถาคตสฺส    
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มหิทฺธิกตา   มหานุภาวตา   ยตฺร   ห ิ  นาม   สห  ทสฺสเนน  ภควโต   
ตาวมหา    วโณ    รูโฬฺห    ภวิสฺสติ   สุจฺฉวิ   โลมชาโตติ   หฏา   
อุทคฺคา    พุทฺธปฺปมุข    ภิกฺขุสงฺฆ    ปณีเตน   ขาทนีเยน   โภชนีเยน   
สหตฺถา   สนตฺปฺเปตฺวา  สปฺปวาเรตฺวา  ภควนฺต  ภุตฺตาวึ  โอนีตปตฺตปาณึ   
เอกมนฺต     นิสีทสึุ    ฯ    อถโข    ภควา    สุปฺปย ฺจ    อุปาสก   
สุปฺปย ฺจ    อุปาสิก    ธมฺมิยา   กถาย   สนฺทสฺเสตฺวา   สมาทเปตฺวา   
สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ   
     [๕๙]  อถโข  ภควา  เอตสฺมึ  นิทาเน  เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ   
สนฺนิปาตาเปตฺวา     ภิกฺขู     ปฏิปุจฺฉิ     โก     ภิกฺขเว    สุปฺปย   
อุปาสิก   มส   วิ ฺาเปสีติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต   
เอตทโวจ  อห  โข  ภนฺเต  สุปฺปย  อุปาสิก  มส  วิ ฺาเปสินฺติ  ๑ ฯ   
อาหริยิตฺถ  ภิกฺขูติ  ฯ  อาหริยิตฺถ  ภควาติ  ฯ  ปริภุ ฺชิ  ตฺว  ภิกฺขูติ  ฯ   
ปริภุ ฺชาห   ๒   ภควาติ  ฯ  ปฏิเวกฺขิ  ตฺว  ภิกฺขูติ  ฯ  นาห  ภควา   
ปฏิเวกฺขินฺติ   ฯ   วิครหิ  พุทฺโธ  ภควา  กถ  ห ิ นาม  ตฺว  โมฆปุริส   
อปฺปฏิเวกฺขิตฺวา   มส   ปริภุ ฺชิสฺสสิ   มนุสฺสมส   โข   ตยา  โมฆปุริส   
ปริภุตฺต    เนต    โมฆปุรสิ    อปฺปสนนฺาน   วา   ปสาทาย   ฯเปฯ   
วิครหิตฺวา   [๓]  ธมฺม ึ กถ  กตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  สนฺติ  ภิกฺขเว   
มนุสฺสา    สทฺธา    ปสนนฺา   เตหิ   อตฺตโนป   มสานิ   ปริจฺจตฺตานิ   
น    ภิกฺขเว    มนุสฺสมส   ปริภุ ฺชิตพฺพ   โย   ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   
ถุลลฺจฺจยสฺส   ฯ   น   จ   ภิกฺขเว  อปฺปฏิเวกฺขิตฺวา  มส  ปริภุ ฺชิตพฺพ   
#๑ โป. ม. วิ ฺาเปมีติ ฯ ๒ โป. ม. ปริภุ ฺชามห ฯ ๓ โป. พุทโฺธ ภควา ฯ    
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โย ปริภุ ฺเชยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๖๐]  เตน  โข  ปน  สมเยน  ร ฺโ  หตฺถี  มรนฺติ  ฯ มนุสสฺา   
ทุพฺภิกฺเข   หตฺถิมส   ปริภุ ฺชนฺติ   ภิกขฺูน   ปณฺฑาย  จรนฺตาน  หตฺถิมส  
เทนฺติ    ฯ   ภิกฺขู   หตฺถิมส   ปริภุ ฺชนฺติ   ฯ   มนสฺุสา   อุชฌฺายนฺติ   
ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ   กถ   หิ   นาม   สมณา   สกฺยปตฺุติยา   หตฺถมิส   
ปริภุ ฺชิสฺสนฺติ   ราชงฺค   หตฺถ ี  สเจ  ราชา  ชาเนยฺย  น  เตส  ๑   
อตฺตมโน   อสฺสาติ   ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  น  ภิกขฺเว   
หตฺถิมส   ปรภุิ ฺชิตพฺพ   โย   ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   ทุกกฺฏสฺสาติ   ฯ   
เตน    โข   ปน   สมเยน   ร ฺโ   อสฺสา   มรนฺติ   ฯ   มนุสฺสา   
ทุพฺภิกฺเข     อสฺสมส     ปริภุ ฺชนฺติ    ภิกฺขูน    ปณฺฑาย    จรนฺตาน   
อสฺสมส    เทนฺติ    ฯ    ภิกฺขู   อสฺสมส   ปริภุ ฺชนฺติ   ฯ   มนสฺุสา   
อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ   กถ   หิ   นาม  สมณา  สกฺยปุตฺติยาๆ   
อสฺสมส    ปริภุ ฺชิสฺสนฺติ   ราชงฺค   อสฺสา   สเจ   ราชา   ชาเนยฺย   
น  เตส  ๒  อตฺตมโน  อสฺสาติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
น    ภิกฺขเว    อสฺสมส    ปริภุ ฺชิตพฺพ   โย   ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺสาติ   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  มนุสฺสา  ทพฺุภิกฺเข  สุนขมส   
ปริภุ ฺชนฺติ   ภิกฺขูน   ปณฺฑาย   จรนฺตาน   สุนขมส   เทนฺติ   ฯ  ภิกฺขู   
สุนขมส    ปริภุ ฺชนฺติ   ฯ   มนุสฺสา   อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ   
กถ    หิ    นาม    สมณา    สกฺยปุตฺติยา    สุนขมส   ปริภุ ฺชิสฺสนฺติ   
#๑-๒ ม. ย.ุ เนส ฯ    
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เชคุจฺโฉ  สุนโข  ปฏิกฺกูโลติ  ๑  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
น    ภิกฺขเว    สุนขมส    ปริภุ ฺชิตพฺพ   โย   ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺสาติ   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  มนุสฺสา  ทุพฺภิกฺเข  อหิมส   
ปริภุ ฺชนฺติ   ภิกฺขูน   ปณฺฑาย   จรนฺตาน   อหิมส   เทนฺติ   ฯ   ภิกฺขู   
อหิมส    ปรภุิ ฺชนฺติ    ฯ   มนุสฺสา   อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ   
กถ    หิ    นาม    สมณา    สกฺยปุตฺติยา    อหิมส    ปริภุ ฺชิสฺสนฺติ   
เชคุจฺโฉ   อหิ   ปฏิกฺกโูลติ   ฯ   สุปสโฺสป   นาคราชา  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
อฏาสิ   ฯ   เอกมนฺต    ิโต   โข   สุปสฺโส   นาคราชา   ภควนฺต   
เอตทโวจ    สนฺติ    ภนฺเต    นาคา    อสฺสทฺธา   อปฺปสนฺนา   เต   
อปฺปมตฺตเกป   ภิกฺขู   วิเหเยฺยุ   สาธุ   ภนฺเต   อยยฺา   อหิมส  น   
ปริภุ ฺเชยฺยุนฺติ    ฯ   อถโข   ภควา   สุปสฺส   นาคราชาน   ธมมฺิยา   
กถาย   สนฺทสฺเสสิ   สมาทเปสิ   สมุตฺเตเชสิ   สมฺปหเสสิ   ฯ  อถโข   
สุปสฺโส   นาคราชา   ภควตา   ธมฺมิยา  กถาย  สนฺทสฺสิโต  สมาทปโต   
สมุตฺเตชิโต    สมฺปหสิโต    ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   
ปกฺกามิ   ฯ   อถโข   ภควา   เอตสฺมึ   นิทาเน   เอตสฺมึ   ปกรเณ   
ธมฺมึ    กถ    กตฺวา    ภิกฺขู    อามนฺเตสิ    น   ภิกฺขเว   อหิมส   
ปริภุ ฺชิตพฺพ   โย   ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสสฺาติ  ฯ  เตน  โข   
ปน  สมเยน  ลุทฺธกา  ๒  สีห  หนฺตฺวา  สีหมส  ๓  ปริภุ ฺชนฺติ ภิกฺขูน   
#๑ โป. สุนขมโส ปฏกิฺกุโล เชคุจฺโฉติ ฯ ๒ สี. ม. ยุ. ลุทฺทกา ฯ ๓ ม. ยุ. มส ฯ  
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ปณฺฑาย   จรนฺตาน   สีหมส   เทนฺติ   ฯ   ภิกฺขู   สหีมส  ปริภุ ฺชิตฺวา   
อร ฺเ   วิหรนฺติ   ฯ   สหีา   สีหมสคนฺเธน   ภิกขฺู   ปริปาเตนฺติ  ฯ   
ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   น  ภิกฺขเว  สีหมส  ปริภุ ฺชิตพฺพ   
โย   ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   ทุกกฺฏสฺสาติ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
ลุทฺธกา    พฺยคฺฆ   หนฺตฺวา   พฺยคฺฆมส   ปริภุ ฺชนฺติ   ภิกฺขูน   ปณฺฑาย   
จรนฺตาน    พฺยคฺฆมส    เทนฺติ    ฯ   ภิกฺขู   พฺยคฺฆมส   ปริภุ ฺชตฺิวา   
อร ฺเ   วิหรนฺติ   ฯ  พฺยคฺฆา  พฺยคฺฆมสคนฺเธน  ภิกฺขู  ปริปาเตนฺติ  ฯ   
ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ  ฯ  น  ภิกฺขเว  พฺยคฺฆมส  ปริภุ ฺชิตพฺพ   
โย   ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   ทุกกฺฏสฺสาติ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
ลุทฺธกา    ทปี    หนฺตฺวา    ทีปมส    ปริภุ ฺชนฺติ    ภิกฺขูน   ปณฺฑาย   
จรนฺตาน   ทปีมส   เทนฺติ   ฯ   ภิกฺขู   ทีปมส   ปรภุิ ฺชิตฺวา  อร ฺเ   
วิหรนฺติ   ฯ   ทีป   ทีปมสคนฺเธน   ภิกขฺู   ปริปาเตนฺติ   ฯ   ภควโต   
เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   น   ภิกฺขเว   ทีปมส   ปรภุิ ฺชิตพฺพ   โย   
ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   ทกฺุกฏสฺสาติ   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   
ลุทฺธกา    อจฺฉ    หนฺตฺวา    อจฺฉมส   ปริภุ ฺชนฺติ   ภิกฺขูน   ปณฺฑาย   
จรนฺตาน   อจฺฉมส   เทนฺติ   ฯ   ภิกฺขู  อจฺฉมส  ปริภุ ฺชิตฺวา  อร ฺเ   
วิหรนฺติ   ฯ   อจฺฉา   อจฺฉมสคนฺเธน   ภิกฺขู  ปริปาเตนฺติ  ฯ  ภควโต   
เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   น   ภิกฺขเว   อจฺฉมส   ปรภุิ ฺชิตพฺพ  โย   
ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   ทกฺุกฏสฺสาติ   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   
ลุทฺธกา    ตรจฺฉ   หนฺตฺวา   ตรจฺฉมส   ปริภุ ฺชนฺติ   ภิกฺขูน   ปณฺฑาย    
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จรนฺตาน   ตรจฺฉมส   เทนฺติ  ฯ  ภิกฺขู  ตรจฺฉมส  ปริภุ ฺชิตฺวา  อร ฺเ   
วิหรนฺติ   ฯ   ตรจฺฉา  ตรจฺฉมสคนฺเธน  ภิกฺขู  ปริปาเตนฺติ  ฯ  ภควโต   
เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   น   ภิกฺขเว   ตรจฺฉมส  ปริภุ ฺชิตพฺพ  โย   
ปริภุ ฺเชยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
                 สปฺุปยภาณวาร นิฏ ิต ทุติย ฯ   
     [๖๑]   อถโข   ภควา   พาราณสิย  ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน   
อนฺธกวินฺท    เตน    จาริก    ปกฺกามิ   มหตา   ภิกฺขุสงฺเฆน   สทฺธึ   
อฑฺฒเตลเสหิ  ภิกฺขุสเตหิ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ชานปทา มนุสฺสา   
พหุ   โลณมปฺ   เตลมฺป   ตณฺฑุลมฺป   ขาทนียมฺป  สกเฏสุ  อาโรเปตฺวา   
พุทฺธปฺปมุขสฺส   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   ๑   ปฏ ิโต   ปฏ ิโต  อนุพทฺธา  โหนฺติ   
ยทา    ปฏิปาฏึ   ลภิสฺสาม   ตทา   ภตฺต   กริสฺสามาติ   ป ฺจมตฺตานิ   
จ   วิฆาสาทสตานิ   ฯ   อถโข   ภควา  อนุปุพฺเพน  จาริก  จรมาโน   
เยน    อนฺธกวินฺท    ตทวสริ   ฯ   อถโข   อ ฺตรสฺส   พฺราหฺมณสฺส   
ปฏิปาฏึ   อลภนฺตสฺส  เอตทโหสิ  อธกิานิ  ๒  โข  เม  เทฺว  มาสานิ   
พุทฺธปฺปมุข   ภิกฺขุสงฺฆ   ๓   อนุพทฺธสฺส  ๔  ยทา  ปฏิปาฏ ึ ลภิสฺสามิ   
ตทา   ภตฺต   กริสฺสามีติ   น   จ   เม   ปฏิปาฏิ   ลพฺภติ  อห ฺจมฺหิ   
เอกโก   ๕   พหุ   จ  เม  ฆราวาสตฺโถ  หายติ  ยนนฺูนาห  ภตฺตคฺค   
โอโลเกยฺย   ย   ภตฺตคฺเค   นาสฺส   ต   ปฏิยาเทยฺยนฺติ   ฯ  อถโข   
โส    พฺราหฺมโณ   ภตฺตคฺค   โลโลเกนโฺต   เทฺว   นาทฺทส   ยาคุ ฺจ   
#๑ สี. สงฺฆสฺส ฯ ๒ ม. ย.ุ อตีตานิ ฯ ๓ สี. สงฺฆ ฯ   
#๔ โป. ม. อนุพนฺธนฺตสฺส ฯ ๕ ม. เอกตฺตโก ฯ    
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มธุโคฬก ฺจ    ฯ   อถโข   โส   พฺราหฺมโณ   เยนายสฺมา   อานนฺโท   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต   อานนฺท   เอตทโวจ   อิธ   
เม   โภ   อานนฺท   ปฏิปาฏึ   อลภนฺตสฺส   เอตทโหสิ   อธิกานิ  โข   
เม   เทฺว   มาสานิ   พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  อนุพทฺธสฺส  ยทา  ปฏิปาฏึ   
ลภิสฺสามิ   ตทา   ภตฺต   กริสฺสามีติ   น   จ   เม   ปฏปิาฏิ  ลพฺภติ   
อห ฺจมฺหิ   เอกโก   พหุ   จ   เม   ฆราวาสตฺโถ   หายติ  ยนฺนูนาห   
ภตฺตคฺค    โอโลเกยฺย    ย   ภตฺตคฺเค   นาสฺส   ต   ปฏิยาเทยฺยนฺติ   
โส   โข   อห   โภ   อานนฺท  ภตฺตคฺค  โอโลเกนฺโต  เทฺว  นาทฺทส   
ยาคุ ฺจ   มธโุคฬก ฺจ   สจาห   โภ   อานนฺท   ปฏิยาเทยฺย   ยาคุ ฺจ   
มธุโคฬก ฺจ   ปฏิคฺคณฺเหยฺย   เม   ภว  โคตโมติ  ฯ  เตนหิ  พฺราหฺมณ   
ภควนฺต   ปฏปิุจฺฉิสฺสามีติ   ๑  ฯ  อถโข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต   
เอตมตฺถ   อาโรเจสิ   ฯ   เตนหิ   อานนฺท   ปฏิยาเทตูติ  ฯ  เตนหิ   
พฺราหฺมณ   ปฏิยาเทหีติ   ฯ   อถโข   โส  พฺราหฺมโณ  ตสฺสา  รตฺติยา   
อจฺจเยน    ปหูต    ยาคุ ฺจ   มธุโคฬก ฺจ   ปฏิยาทาเปตฺวา   ภควโต   
อุปนาเมสิ   ปฏิคฺคณฺหาตุ  เม  ภว  โคตโม  ยาคุ ฺจ  มธุโคฬก ฺจาติ  ฯ   
เตนหิ    พฺราหฺมณ    ภิกฺขูน    เทหีติ    ฯ    ภิกฺขู   กกฺุกุจฺจายนฺตา   
น   ปฏิคฺคณฺหนฺติ   ฯ   ปฏิคฺคณฺหถ   ภิกฺขเว   ปรภุิ ฺชถาติ   ฯ  อถโข   
โส  พฺราหฺมโณ  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  ปหูตาย  ยาคุยา  จ  มธุโคฬเกน   
จ    สหตฺถา    สนฺตปฺเปตฺวา    สมฺปวาเรตฺวา    ภควนฺต   โธตหตฺถ   
โอนีตปตฺตปาณึ   [๒]   เอกมนฺต  นิสีท ิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  ต   
#๑ ม. ย.ุ ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ ๒ ม. อภิวาเทตฺวา ฯ    
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พฺราหฺมณ    ภควา   เอตทโวจ   ทสยิเม   ๑   พฺราหฺมณ   อานิสสา   
ยาคุยา   กตเม   ทส   ยาคุ   เทนฺโต   อายุ   เทติ   วณฺณ   เทติ   
สุข   เทติ   พล   เทติ   ปฏภิาณ   เทติ   ยาคุ  ปตา  ขุท  ปฏิหนติ   
ปปาส  ปฏิวิโนเทติ  ๒  วาต  อนุโลเมติ  วตฺถึ โสเธติ ๓ อามาวเสส   
ปาเจติ อิเม โข พฺราหฺมณ ทสานิสสา ยาคุยาติ ฯ   
        [๖๒] โย ส ฺตาน ปรทตฺตโภชนิ   
              กาเลน สกฺกจฺจ ๔ ททาติ ยาคุ   
              ทสสฺส านานิ อนุปฺปเวจฺฉติ   
              อายุ ฺจ วณฺณ ฺจ สุข พล ฺจ   
              ปฏภิาณมสฺส อุปชายเต ๕ ตโต   
              ขุท ปปาส ๖ พฺยปเนติ วาต   
              โสเธติ วตฺถึ ปรณิาเมติ ภตฺต ฯ   
              เภสชฺชเมต สุคเตน วณฺณิต ฯ   
              ตสฺมา หิ ยาคุ อลเมว ทาตุ   
              นิจฺจ มนุสฺเสน สุขตฺถิเกน   
              ทิพฺพานิ วา ปตฺถยตา สุขานิ   
              มนสฺุสโสภคฺคตมิจฺฉตา ๗ วาติ ฯ   
     [๖๓]  อถโข  ภควา  ต  พฺราหฺมณ  อิมาหิ  คาถาหิ  อนุโมทิตฺวา   
อุฏายาสนา   ปกฺกามิ   ฯ   อถโข  ภควา  เอตสฺมึ  นิทาเน  เอตสฺมึ   
#๑ สี. ทส อิเม ฯ ม. ย.ุ ทสิเม ฯ ๒ ม. วิเนติ ฯ ๓ โป. ปรโิสเธติ ฯ ๔ โป. ย.ุ   
#สกฺกจฺจ ฯ ๕ ยุ. อุปาชายติ ฯ ๖ โป. ขุทฺท ปปาส ฺจ ฯ ม. ขุททฺ   
#ปปาส ฺจาปเนติ ฯ ยุ. ขุท ปปาส ฺจ ฯ ๗ โป. ม. --โสภาคฺย-- ฯ    
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ปกรเณ   ๑  ธมฺมึ  กถ  กตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
ยาคุ ฺจ มธุโคฬก ฺจาติ ฯ   
     [๖๔]  อสโฺสสุ  โข  มนุสฺสา  ภควตา  กิร  ภิกฺขูน  ยาคุ  [๒]   
อนุ ฺาตา   มธุโคฬก ฺจาติ  ฯ  เต  กาลสฺเสว  โภชชฺยาคุ  ๓  [๔]   
ปฏิยาเทนฺติ  มธุโคฬก ฺจ  ฯ  ภิกฺขู  กาลสฺเสว  โภชชฺยาคุยา  ๕ ธาตา   
มธุโคฬเกน  จ  ภตฺตคฺเค  น จิตฺตรูป ภุ ฺชนฺติ ๖ ฯ เตน โข ปน สมเยน   
อ ฺตเรน    ตรุณปฺปสนฺเนน    มหามตฺเตน    สฺวาตนาย   พุทฺธปฺปมุโข   
ภิกฺขุสงฺโฆ  ๗  นิมนฺติโต  โหติ ฯ อถโข ตสฺส ตรุณปฺปสนฺนสฺส มหามตฺตสฺส   
เอตทโหสิ     ยนฺนูนาห    อฑฺฒเตลสนฺน    ภิกฺขุสตาน    อฑฺฒเตลสานิ   
มสปาตีสตานิ     ปฏิยาเทยฺย     เอกเมกสฺส     ภิกฺขุโน    เอกเมก   
มสปาตึ   อุปนาเมยฺยนฺติ   ฯ   อถโข   โส   ตรุณปฺปสนฺโน  มหามตฺโต   
ตสฺสา   รตฺติยา   อจฺจเยน   ปณีต   ขาทนีย  โภชนีย  ปฏิยาทาเปตฺวา   
อฑฺฒเตลสานิ   จ   มสปาตีสตานิ   ภควโต  กาล  อาโรจาเปสิ  กาโล   
ภนฺเต   นิฏ ิต   ภตฺตนฺติ   ฯ  อถโข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย   เยน   ตสฺส   ตรุณปฺปสนฺนสฺส   มหามตฺตสฺส   นิเวสน   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา    ป ฺตฺเต    อาสเน    นิสีทิ    สทธฺึ   
ภิกฺขุสงฺเฆน   ฯ   อถโข   โส   ตรุณปฺปสนฺโน   มหามตฺโต   ภตฺตคฺเค   
ภิกฺขู   ปริวิสติ   ฯ   ภิกฺขู   เอวมาหสุ   โถก   อาวุโส  เทหิ  โถก   
อาวุโส   เทหีติ   ฯ   มา   โข   ตุเมฺห   ภนฺเต  อย  ตรณุปฺปสนฺโน   
#๑ โป. ยุ. เอตสฺมึ ปกรเณติ ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ ๒-๔ โป. จ ฯ ๓ ส.ี โภชชฺ   
#ยาคุ ฯ ๕ สี. โภชชฺาย ยาคุยา ฯ ๖ ม. ปริภุ ฺชนฺติ ฯ ๗ ส.ี สงฺโฆ ฯ    
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มหามตฺโตติ    โถก    โถก   ปฏิคฺคณฺหถ   ๑   พหุ   เม   ขาทนีย   
โภชนีย    ปฏิยตฺต    อฑฺฒเตลสานิ    จ   มสปาตีสตานิ   เอกเมกสฺส   
ภิกฺขุโน   เอกเมก   มสปาตึ   อุปนาเมสฺสามิ   ๒  ปฏิคฺคณฺหถ  ภนฺเต   
ยาวทตฺถนฺติ   ฯ   น   โข   มย   อาวุโส   เอตการณา  โถก  โถก   
ปฏิคฺคณฺหาม     อปจ     มย    กาลสฺเสว    โภชฺชยาคุยา    ธาตา   
มธุโคฬเกน  จ  เตน  มย  โถก  โถก  ปฏิคฺคณฺหามาติ  ฯ  อถโข  โส   
ตรุณปฺปสนฺโน    มหามตฺโต    อุชฺฌายติ    ขียติ   วิปาเจติ   กถ   หิ   
นาม  ภทฺทนฺตา  ๔  มยา  นิมนฺติตา  อ ฺสฺส  โภชฺชยาคุ  ปริภุ ฺชิสฺสนฺติ   
น    จาห    ปฏิพโล    ยาวทตฺถ    ทาตุนฺติ    กุปโต    อนตฺตมโน   
อาสาทนาเปกฺโข   ภิกฺขูน   ปตฺเต   ปูเรนฺโต   อคมาสิ   ภุ ฺชถ   วา   
หรถ   วาติ   ฯ   อถโข   โส   ตรุณปฺปสนฺโน  มหามตฺโต  พุทฺธปฺปมุขว   
ภิกฺขุสงฺฆ    ปณีเตน   ขาทนีเยน   โภชนีเยน   สหตฺถา   สนฺตปฺเปตฺวา   
สมฺปวาเรตฺวา   ภควนฺต   ภุตฺตาวึ   โอนีตปตฺตปาณึ  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺน   โข   ต   ตรุณปฺปสนฺน   มหามตฺต  ภควา  ธมฺมิยา   
กถาย    สนทฺสฺเสตฺวา    สมาทเปตฺวา   สมุตฺเตเชตฺวา   สมฺปหเสตฺวา   
อุฏายาสนา     ปกฺกามิ     ฯ     อถโข    ตสฺส    ตรณุปฺปสนฺนสฺส   
มหามตฺตสฺส  อจิรปกฺกนตฺสฺส  ภควโต  อหุเทว  กกฺุกุจฺจ  อหุ  วิปฺปฏิสาโร   
อลาภา   วต   เม   น   วต   เม   ลาภา   ทุลฺลทฺธ  วต  เม  น   
วต    เม    สลุทฺธ    โยห   กุปโต   อนตฺตมโน   อาสาทนาเปกฺโข   
#๑ สี. ปฏิคณฺหิตฺถ ฯ ๒ ม. ย.ุ อุปนาเมสฺสามีติ ฯ ๓ โป. การณ ฯ ๔ สี.   
#ภทนฺตา ฯ    
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ภิกฺขูน    ปตฺเต    ปูเรนฺโต    อคมาสึ   ภุ ฺชถ   วา   หรถ   วาติ   
กินฺนุ   โข   มยา   พหุ   ปสุต   ปุ ฺ  วา  อปุ ฺ  วาติ  ฯ  อถโข   
โส   ตรุณปฺปสนฺโน  มหามตฺโต  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   
โข    โส    ตรุณปฺปสนฺโน    มหามตฺโต   ภควนฺต   เอตทโวจ   อิธ   
มยฺห    ภนฺเต    อจิรปกฺกนฺตสฺส    ภควโต   อหุเทว   กุกฺกุจฺจ   อหุ   
วิปฺปฏิสาโร   อลาภา   วต   เม   น   วต   เม   ลาภา   ทุลลฺทฺธ   
วต    เม    น    วต    เม   สุลทฺธ   โยห   กุปโต   อนตฺตมโน   
อาสาทนาเปกฺโข   ภิกฺขูน  ปตฺเต  ปูเรนฺโต  อคมาสึ  ภุ ฺชถ  วา  หรถ   
วาติ   กินฺนุ   โข   มยา   พหุ   ปสุต   ปุ ฺ   วา   อปุ ฺ   วาติ   
กินฺนุ   โข   มยา   ภนฺเต   พหุ   ปสุต  ปุ ฺ  วา  อปุ ฺ  วาติ  ฯ   
ยทคฺเคน   ตยา   อาวุโส   สฺวาตนาย   พุทฺธปฺปมุโข   ภิกฺขุสงฺโฆ  ๑   
นิมนฺติโต    ตทคฺเคน    เต    พหุ    ปุ ฺ   ปสุต   ยทคฺเคน   เต   
เอกเมเกน   ภิกฺขุนา   เอกเมก   สิตฺถ  ปฏิคฺคหิต  ตทคฺเคน  เต  พหุ   
ปุ ฺ   ปสุต   สคฺคา   เต   อารทฺธาติ  ฯ  อถโข  โส  ตรุณปฺปสนโฺน   
มหามตฺโต   ลาภา   กิร   เม   สุลทฺธ   กิร   เม   พหุ  กริ  มยา   
ปุ ฺ  ปสุต  สคฺคา  กิร  เม  อารทฺธาติ  หฏโ  อุทคฺโค  อุฏายาสนา   
ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    ปทกฺขิณ    กตฺวา    ปกฺกามิ   ฯ   อถโข   
ภควา   เอตสฺมึ  นิทาเน  เอตสฺมึ  ปกรเณ  ภิกฺขุสงฺฆ  สนฺนิปาตาเปตฺวา   
#๑ สี. สงฺโฆ ฯ    
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ภิกฺขู    ปฏิปจฺุฉิ    สจฺจ   กิร   ภิกฺขเว   ภิกฺขู   อ ฺตฺร   นิมนฺติตา   
อ ฺสฺส   โภชฺชยาคุ   ปริภุ ฺชนฺตีติ   ฯ   สจฺจ   ภควาติ   ฯ   วิครหิ   
พุทฺโธ   ภควา   กถ   ห ิ  นาม   เต   ภิกฺขเว  โมฆปุริสา  อ ฺตฺร   
นิมนฺติตา    อ ฺสฺส    โภชฺชยาคุ    ปริภุ ฺชิสฺสนฺติ    เนต    ภิกฺขเว   
อปฺปสนฺนาน   วา   ปสาทาย   ฯเปฯ   วิครหิตฺวา   ธมฺมึ  กถ  กตฺวา   
ภิกฺขู    อามนฺเตสิ    น    ภิกฺขเว    อ ฺตฺร   นิมนติฺเตน   อ ฺสฺส   
โภชฺชยาคุ      ปริภุ ฺชิตพฺพา      โย     ปริภุ ฺเชยฺย     ยถาธมฺโม   
กาเรตพฺโพติ ฯ   
     [๖๕]   อถโข   ภควา  อนฺธกวินฺเท  ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน   
ราชคห  เตน  จาริก  ปกฺกามิ  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  อฑฺฒเตรเสหิ   
ภิกฺขุสเตหิ   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน  เวลฏโ  ๑  กจฺจาโน   
ราชคหา     อนฺธกวินฺท    อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน    โหติ    ป ฺจมตฺเตหิ   
สกฏสเตหิ   สพฺเพเหว   คุฬกุมฺภปูเรหิ   ฯ   อทฺทสา  ๒  โข  ภควา   
เวลฏ   กจฺจาน   ทูรโต   ว   อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวาน  มคฺคา  โอกฺกมฺม   
อ ฺตรสฺมึ    รกฺุขมูเล    นิสีทิ    ฯ    อถโข   เวลฏโ   กจฺจาโน   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ   เอกมนฺต    ิโต   โข   เวลฏโ  กจฺจาโน   
ภควนฺต    เอตทโวจ    อิจฺฉามห    ภนฺเต    เอกเมกสฺส    ภิกฺขุโน   
เอกเมก   คุฬกุมฺภ   ทาตุนฺติ   ฯ   เตนหิ   ตฺว   กจฺจาน   เอกเยว   
#๑ สี. ม. ย.ุ เพลฏโ ฯ ๒ ม. ยุ. อทฺทส ฯ    
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คุฬกุมฺภ   อาหราติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ   โข   เวลฏโ   กจฺจาโน   
ภควโต    ปฏิสฺสุณิตฺวา   เอกเยว   คุฬกุมฺภ   อาทาย   เยน   ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจ  อาหโฏ  ๑  ภนฺเต   
คุฬกุมฺโภ   กถาห   ภนฺเต   ปฏิปชชฺามีติ   ฯ   เตนหิ   ตฺว   กจฺจาน   
ภิกฺขูน  คุฬ  เทหีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  เวลฏโ  กจฺจาโน ภควโต   
ปฏิสฺสุณิตฺวา   ภิกฺขูน   คุฬ   ทตฺวา  ภควนฺต  เอตทโวจ  ทินฺโน  ภนฺเต   
ภิกฺขูน    คุโฬ    พหุ    จาย    คุโฬ    อวสิฏโ   กถาห   ภนฺเต   
ปฏิปชชฺามีติ  ฯ  เตนหิ  ตฺว  กจฺจาน  ภิกฺขูน  คุฬ  ยาวทตฺถ  เทหีติ  ฯ   
เอว    ภนฺเตติ    โข   เวลฏโ   กจฺจาโน   ภควโต   ปฏิสฺสุณิตฺวา   
ภิกฺขูน   คุฬ   ยาวทตฺถ   ทตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจ  ทินฺโน  ภนเฺต   
ภิกฺขูน    คุโฬ    ยาวทตฺโถ   พหุ   จาย   คุโฬ   อวสิฏโ   กถาห   
ภนฺเต    ปฏปิชฺชามีติ    ฯ    เตนหิ   ตฺว   กจฺจาน   ภิกฺขู   คุเฬหิ   
สนฺตปฺเปหีติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ   โข   เวลฏโ  กจฺจาโน  ภควโต   
ปฏิสฺสุณิตฺวา   ภิกฺขู   คูเฬหิ   สนฺตปฺเปสิ   ฯ  เอกจฺเจ  ภิกฺขู  ปตฺเตป   
ปูเรสุ    ปริสสฺาวนานิป   ถวิกาโยป   ปูเรสุ   ฯ   อถโข   เวลฏโ   
กจฺจาโน     ภิกฺขู    คุเฬหิ    สนฺตปฺเปตฺวา    ภควนฺต    เอตทโวจ   
สนฺตปฺปตา   ภนฺเต   ภิกฺขู   คุเฬหิ  พหุ  จาย  คุโฬ  อวสิฏโ  กถาห   
ภนฺเต   ปฏิปชฺชามีติ   ฯ   เตนหิ   ตฺว   กจฺจาน   วิฆาสาทาน   คุฬ   
เทหีติ    ฯ    เอว   ภนฺเตติ   โข   เวลฏโ   กจฺจาโน   ภควโต   
ปฏิสฺสุณิตฺวา   วิฆาสาทาน   คุฬ   ทตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจ  ทินฺโน   
#๑ โป. ม. อาภโต ฯ    
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ภนฺเต    วิฆาสาทาน   คุโฬ   พหุ   จาย   คุโฬ   อวสิฏโ   กถาห   
ภนฺเต   ปฏิปชฺชามีติ   ฯ   เตนหิ   ตฺว   กจฺจาน   วิฆาสาทาน   คุฬ   
ยาวทตฺถ   เทหีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  เวลฏโ  กจฺจาโน  ภควโต   
ปฏิสฺสุณิตฺวา  วิฆาสาทาน  คุฬ  ๑  ยาวทตฺถ  ทตฺวา  ภควนฺต เอตทโวจ   
ทินฺโน   ภนฺเต   วิฆาสาทาน   คุโฬ   ยาวทตฺโถ   พหุ   จาย   คุโฬ   
อวสิฏโ   กถาห   ภนฺเต   ปฏิปชชฺามีติ   ฯ   เตนหิ   ตฺว   กจฺจาน   
วิฆาสาเท   คุเฬหิ   สนฺตปฺเปหีติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ  โข  เวลฏโ   
กจฺจาโน   ภควโต   ปฏิสสฺุณิตฺวา   วิฆาสาเท   คุเฬหิ   สนฺตปฺเปสิ  ฯ   
เอกจฺเจ  วิฆาสาทา  โกลมฺเพป  ๒  ฆเฏป  ปูเรสุ ปฏกานิป อุจฺฉงฺเคป   
ปูเรสุ  ฯ  อถโข  เวลฏโ  กจฺจาโน  วิฆาสาเท  คุเฬหิ  สนฺตปฺเปตฺวา   
ภควนฺต    เอตทโวจ   สนตฺปฺปตา   ภนฺเต   วิฆาสาทา   คุเฬหิ   พหุ   
จาย   คุโฬ   อวสิฏโ   กถาห   ภนฺเต   ปฏิปชชฺามีติ   ฯ   นาหนฺต   
กจฺจาน  ปสฺสามิ  สเทวเก  โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   
ปชาย     สเทวมนุสฺสาย    ยสฺส    โส    ๓    คุโฬ    ปริภุตฺโต   
สมฺมาปริณาม   คจฺเฉยฺย   อ ฺตฺร   ตถาคตสฺส   วา   ตถาคตสาวกสฺส   
วา    เตนหิ    ตฺว   กจฺจาน   ต   คุฬ   อปหริเต   วา   ฉฑฺเฑหิ   
อปฺปาณเก  วา  อุทเก  โอปลาเปหีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  เวลฏโ   
กจฺจาโน    ภควโต    ปฏสิฺสุณิตฺวา    ต    คุฬ   อปฺปาณเก   อุทเก   
โอปลาเปสิ  ฯ  อถโข  โส  คุโฬ  อุทเก ปกฺขิตฺโต จิจฺจิฏายติ จิฏิจิฏายติ   
#๑ ม. ย.ุ คุฬนฺติ ปาโ ยาวทตฺถนฺติ ปาสฺส ปจฺฉิโม ฯ ๒ โป. ม. โกลุมฺเพป ฯ   
#๓ สี. ยสฺเสโส ฯ    
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สนฺธูปายติ   สมฺปธูปายติ   เสยฺยถาป   นาม   ผาโล   ทิวส  สนฺตตฺโต   
อุทเก    ปกฺขิตฺโต   จิจฺจิฏายติ   จิฏิจิฏายติ   สนฺธูปายติ   สมฺปธูปายติ   
เอวเมว    โส    คุโฬ   อุทเก   ปกฺขิตฺโต   จิจฺจิฏายติ   จิฏิจิฏายติ   
สนฺธูปายติ   สมฺปธูปายติ   ฯ   อถโข   เวลฏโ   กจฺจาโน   สวิคฺโค   
โลมหฏชาโต      เยน     ภควา     เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินนฺสฺส   
โข   เวลฏสสฺ   กจฺจานสฺส   ภควา   อนุปุพฺพีกถ   กเถสิ   เสยฺยถีท   
ทานกถ    สลีกถ    สคฺคกถ   กามาน   อาทีนว   โอการ   สงฺกิเลส   
เนกฺขมฺเม   อานิสส   ปกาเสสิ   ฯ   ยทา   ภควา  อ ฺาสิ  เวลฏ   
กจฺจาน    กลลฺจิตฺต   มุทุจิตฺต   วินีวรณจิตฺต   อุทคฺคจิตฺต   ปสนฺนจิตฺต  
อถ   ยา   พุทธฺาน   สามุกกฺสิกา   ธมฺมเทสนา   ต   ปกาเสสิ  ทุกขฺ   
สมุทย   นิโรธ   มคฺค   ฯ  เสยฺยถาป  นาม  สุทฺธ  วตฺถ  อปคตกาฬก   
สมฺมเทว    รชน    ปฏิคฺคเณฺหยฺย   เอวเมว   เวลฏสฺส   กจฺจานสฺส   
ตสฺมึเยวาสเน     วิรช     วีตมล    ธมมฺจกฺขุ    อุทปาทิ    ยงฺกิ ฺจิ   
สมุทยธมฺม   สพฺพนฺต   นโิรธธมฺมนฺติ   ฯ   อถโข   เวลฏโ  กจฺจาโน   
ทิฏธมฺโม        ปตฺตธมฺโม       วิทิตธมฺโม       ปรโิยคาฬฺหธมฺโม   
ติณฺณวิจิกิจฺโฉ    วิคตกถกโถ    เวสารชฺชปฺปตฺโต   อปรปฺปจฺจโย   สตฺถุ   
สาสเน   ภควนฺต   เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   
เสยฺยถาป    ภนฺเต    นิกกฺชฺุชิต   วา   อุกฺกุชฺเชยฺย   ปฏิจฺฉนฺน   วา   
วิวเรยฺย    มฬฺูหสฺส    วา    มคฺค    อาจิกฺเขยฺย   อนฺธกาเร   วา    
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เตลปฺปชฺโชต   ธาเรยฺย   จกฺขุมนฺโต   รูปานิ  ทกฺขนฺตีติ  ๑  เอวเมว   
ภควตา   อเนกปริยาเยน   ธมฺโม   ปกาสิโต  เอสาห  ภนฺเต  ภควนฺต   
สรณ   คจฺฉามิ   ธมฺม ฺจ   ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   อุปาสก   ม  ภควา  ธาเรตุ   
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ   
     [๖๖]  อถโข  ภควา  อนุปุพฺเพน  จาริก  จรมาโน  เยน ราชคห   
ตทวสริ  ฯ  ตตฺร  สุท  ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนวิาเป ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน   ราชคเห   คุโฬ   อุสฺสนฺโน   โหติ   ฯ   
ภิกฺขู   คิลานสฺเสว   ภควตา   คุโฬ   อนุ ฺาโต   โน   อคิลานสฺสาติ   
กุกฺกุจฺจายนฺตา  คุฬ  น  ปรภุิ ฺชนฺติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ   
อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลานสฺส คุฬ อคิลานสฺส คุโฬทกนฺติ ฯ   
     [๖๗]   อถโข   ภควา   ราชคเห   ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน   
ปาฏลิคาโม    เตน    จาริก   ปกฺกามิ   มหตา   ภิกฺขุสงฺเฆน   สทฺธึ   
อฑฺฒเตรเสหิ    ภิกฺขุสเตหิ   ฯ   อถโข   ภควา   อนุปุพฺเพน   จาริก   
จรมาโน   เยน   ปาฏลิคาโม  ตทวสร ิ ฯ  อสฺโสสุ  โข  ปาฏลิคามิกา   
อุปาสกา    ภควา    กริ    ปาฏลิคาม    อนุปฺปตฺโตติ    ฯ   อถโข   
ปาฏลิคามิกา   อุปาสกา   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีึสุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺเน  โข   
ปาฏลิคามิเก   อุปาสเก  ภควา  ธมฺมิยา  กถาย  สนฺทสฺเสสิ  สมาทเปสิ   
สมุตฺเตเชสิ   สมฺปหเสสิ   ฯ   อถโข  ปาฏลิคามิกา  อุปาสกา  ภควตา   
#๑ สี. ทกฺขินฺตีติ ฯ    



วินย. มหาวคฺโค (๒) - หนาท่ี 87 

ธมฺมิยา    กถาย    สนฺทสสฺิตา   สมาทปตา   สมุตฺเตชิตา   สมฺปหสิตา   
ภควนฺต   เอตทโวจุ   อธิวาเสตุ   โน   ภนฺเต   ภควา  อาวสถาคาร   
สทฺธึ   ภิกฺขุสงฺเฆนาติ   ฯ   อธิวาเสสิ  ภควา  ตุณฺหีภาเวน  ฯ  อถโข   
ปาฏลิคามิกา   อุปาสกา   ภควโต   อธิวาสน   วิทิตฺวา   อุฏายาสนา   
ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    ปทกฺขิณ    กตฺวา    เยน    อาวสถาคาร   
เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมตฺิวา  สพฺพสนฺถรึ ๑ [๒] อาวสถาคาร สนฺถริตฺวา   
อาสนานิ     ป ฺาเปตฺวา    อุทกมณิก    ปติฏาเปตฺวา    เตลปฺปทีป   
อาโรเปตฺวา      เยน     ภควา     เตนุปสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏสุ   ฯ   เอกมนฺต   ิตา  โข   
ปาฏลคิามิกา    อุปาสกา    ภควนฺต   เอตทโวจุ   สพฺพสนฺถรึ   สนฺถต   
ภนฺเต   อาวสถาคาร   อาสนานิ   ป ฺตฺตานิ   อุทกมณิโก  ปติฏาปโต   
เตลปฺปทีโป     อาโรปโต     ยสฺสทานิ     ภนฺเต    ภควา    กาล   
ม ฺตีติ   ฯ  อถโข  ภควา  [๓]  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  สทฺธึ   
ภิกฺขุสงฺเฆน     เยน     อาวสถาคาร    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   
ปาเท   ปกฺขาเลตฺวา   อาวสถาคาร   ปวิสิตฺวา  มชฺฌิม  ถมฺภ  นสิฺสาย   
ปุรตฺถาภิมุโข   ๔   นิสีท ิ  ฯ  ภิกฺขุสงฺโฆป  โข  ปาเท  ปกฺขาเลตฺวา   
อาวสถาคาร  ปวิสิตฺวา  ปจฺฉิม  ภิตฺตึ  นิสฺสาย  ปุรตฺถาภิมุโข  ๕  นิสีทิ   
ภควนฺตเยว   ปุรกฺขตฺวา   ฯ   ปาฏลิคามิกาป   โข   อุปาสกา  ปาเท   
ปกฺขาเลตฺวา    อาวสถาคาร    ปวิสิตฺวา    ปุรตฺถิม   ภิตฺตึ   นิสฺสาย   
#๑ ม. สพฺพสนฺถร ฯ ๒ ยุ. สพฺพสนฺถต ฯ ๓ ย.ุ ปุพฺพณฺหสมย ฯ   
#๔-๕ ยุ. ปุรตฺถิมาภิมุโข ฯ    
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ปจฺฉาภิมุขา  ๑  นิสีทึสุ  ภควนฺตเยว  ปุรกฺขตฺวา  ๒  ฯ  อถโข ภควา   
ปาฏลิคามิเก อุปาสเก อามนฺเตสิ ฯ   
     [๖๘]   ป ฺจิเม   คหปตโย  อาทีนวา  ทุสฺสีลสฺส  สีลวิปตฺติยา  ฯ   
กตเม   ป ฺจ   ฯ   อิธ   คหปตโย  ทุสฺสโีล  สีลวิปนโฺน  ปมาทาธิกรณ   
มหตึ    โภคชานึ   นิคจฺฉติ   ฯ   อย   ปโม   อาทีนโว   ทุสฺสีลสฺส   
สีลวิปตฺติยา    ฯ    ปุน    จปร   คหปตโย   ทุสฺสีลสสฺ   สีลวิปนนฺสฺส   
ปาปโก   กิตฺติสทฺโท   อพฺภุคฺคจฺฉติ  ฯ  อย  ทุติโย  อาทีนโว  ทสฺุสีลสฺส   
สีลวิปตฺติยา   ฯ   ปุน   จปร  คหปตโย  ทุสฺสีโล  สลีวิปนฺโน  ย ฺเทว�    
ปริส   อุปสงฺกมติ   ยทิ  ขตฺติยปริส  ยทิ  พฺราหฺมณปริส  ยทิ  คหปติปริส   
ยทิ    สมณปริส    อวิสารโท    อุปสงฺกมติ    มงฺกภูุโต    ฯ    อย   
ตติโย   อาทนีโว   ทุสฺสีลสฺส   สีลวิปตฺติยา   ฯ   ปนุ  จปร  คหปตโย   
ทุสฺสีโล    สลีวิปนฺโน   สมฺมูโฬฺห   กาล   กโรติ   ฯ   อย   จตุตฺโถ   
อาทีนโว   ทสฺุสีลสฺส   สลีวิปตฺติยา   ฯ   ปุน  จปร  คหปตโย  ทุสฺสีโล   
สีลวิปนฺโน    กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   
นิรย   อุปปชชฺติ  ฯ  อย  ป ฺจโม  อาทีนโว  ทุสฺสลีสฺส  สลีวิปตฺติยา  ฯ   
อิเม โข คหปตโย ป ฺจ อาทินวา ทุสฺสีลสฺส สลีวิปตฺติยา ฯ   
     [๖๙]   ป ฺจิเม   คหปตโย   อานิสสา  สีลวโต  สีลสมฺปทาย  ฯ   
กตเม   ป ฺจ   ฯ  อิธ  คหปตโย  สลีวา  สลีสมฺปนฺโน  อปฺปมาทาธิกรณ   
มหนฺต   โภคกฺขนฺธ   อธิคจฺฉติ   ฯ   อย   ปโม   อานิสโส  สีลวโต   
#๑ ยุ. ปจฺฉิมาภิมุขา ฯ ๒ โป. ยุ. ปุริกฺขิตฺวา ฯ    
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สีลสมฺปทาย    ฯ    ปุน    จปร   คหปตโย   สลีวโต   สลีสมฺปนฺนสฺส   
กลฺยาโณ    กตฺิติสทฺโท    อพฺภุคฺคจฺฉติ    ฯ   อย   ทติุโย   อานิสโส   
สีลวโต   สีลสมฺปทาย   ฯ   ปุน   จปร  คหปตโย  สลีวา  สีลสมปฺนฺโน   
ย ฺเทว    ปริส   อุปสงฺกมติ   ยทิ   ขตฺติยปริส   ยทิ   พฺราหฺมณปริส   
ยทิ   คหปติปริส   ยท ิ  สมณปริส  วิสารโท  อุปสงฺกมติ  อมงฺกุภูโต  ฯ   
อย   ตติโย   อานิสโส  สลีวโต  สลีสมฺปทาย  ฯ  ปุน  จปร  คหปตโย   
สีลวา   สลีสมฺปนฺโน   อสมฺมูโฬฺห   กาล   กโรติ   ฯ   อย   จตุตฺโถ   
อานิสโส   สลีวโต   สีลสมฺปทาย   ฯ   ปุน   จปร   คหปตโย  สลีวา   
สีลสมฺปนฺโน  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชติ ฯ   
อย   ป ฺจโม  อานิสโส  สีลวโต  สลีสมฺปทาย  ฯ  อิเม  โข  คหปตโย   
ป ฺจ อานิสสา สีลวโต สีลสมฺปทายาติ ฯ   
     [๗๐]   อถโข   ภควา   ปาฏลิคามิเก  อุปาสเก  พหุเทว  รตฺตึ   
ธมฺมิยา     กถาย     สนฺทสฺเสตฺวา    สมาทเปตฺวา    สมุตฺเตเชตฺวา   
สมฺปหเสตฺวา   อุยฺโยเชสิ   อภิกฺกนฺตา   โข  คหปตโย  รตฺติ  ยสฺสทานิ   
ตุเมฺห   ๑   กาล   ม ฺถาติ   ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  ปาฏลิคามิกา   
อุปาสกา  ภควโต  ปฏิสฺสณิุตฺวา  ๒  อุฏายาสนา  ภควนฺต อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ    กตฺวา    ปกฺกมึสุ    ฯ    อถโข   ภควา   อจิรปกฺกนฺเตสุ   
ปาฏลิคามิเกสุ อุปาสเกสุ สุ ฺาคาร ปาวิสิ ฯ   
#๑ สี. ย.ุ อย ปาโ น โหติ ฯ ๒ โป. ปฏิสฺสุตฺวา ฯ    
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     [๗๑]   เตน   โข  ปน  สมเยน  สุนธีวสฺสการา  มคธมหามตฺตา   
ปาฏลิคาเม   นคร   มาเปนฺติ   วชฺชีน   ปฏิพาหาย   ฯ  อทฺทสา  โข   
ภควา   รตฺติยา   ปจฺจูสสมย   ปจฺจุฏาย   ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน   
อติกฺกนฺตมานุสเกน     สมฺพหุลา    เทวตาโย    ปาฏลิคาเม    วตฺถูนิ   
ปริคฺคณฺหนฺติโย   ยสฺมึ  ปเทเส  มเหสกฺขา  เทวตา  วตฺถูนิ  ปรคฺิคณฺหนฺติ   
มเหสกฺขาน   ตตฺถ  ราชูน  ราชมหามตฺตาน  จิตฺตานิ  นมนฺติ  นิเวสนานิ   
มาเปตุ    ยสมฺึ    ปเทเส   มชฺฌิมา   เทวตา   วตฺถูนิ   ปริคฺคณฺหนฺติ   
มชฺฌิมาน   ตตฺถ   ราชูน   ราชมหามตฺตาน  จิตฺตานิ  นมนฺติ  นิเวสนานิ   
มาเปตุ   ยสฺมึ   ปเทเส   นีจา   เทวตา  วตฺถูน ิ ปรคฺิคณฺหนฺติ  นีจาน   
ตตฺถ   ราชูน  ราชมหามตฺตาน  จิตฺตานิ  นมนฺติ  นิเวสนานิ  มาเปตุ  ฯ   
อถโข   ภควา   อายสฺมนฺต   อานนฺท   อามนฺเตสิ   เก  น ุ โข  เต   
อานนฺท   ปาฏลิคาเม   นคร   มาเปนฺตีติ   ฯ   สุนธีวสฺสการา  ภนฺเต   
มคธมหามตฺตา   ปาฏลิคาเม   นคร  มาเปนฺติ  วชฺชนี  ปฏิพาหายาติ  ฯ   
เสยฺยถาป   นาม   ๑  อานนฺท  เทเวหิ  ตาวตึเสหิ  สทฺธึ  มนฺเตตฺวา   
เอวเมว   โข   อานนฺท   สนุีธวสฺสการา   มคธมหามตฺตา  ปาฏลิคาเม   
นคร  มาเปนฺติ  วชชฺีน  ปฏิพาหาย  อิธาห  อานนฺท  รตฺติยา  ปจฺจูสสมย   
ปจฺจุฏาย   อทฺทส   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   
สมฺพหุลา     เทวตาโย     ปาฏลิคาเม     วตฺถูน ิ    ปริคฺคณฺหนฺติโย   
ยสฺมึ   ปเทเส   มเหสกฺขา   เทวตา  วตฺถูนิ  ปริคฺคณฺหนฺติ  มเหสกฺขาน   
ตตฺถ   ราชูน   ราชมหามตฺตาน   จิตฺตานิ   นมนฺติ  นิเวสนานิ  มาเปตุ   
#๑ ม. ย.ุ นามสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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ยสฺมึ    ปเทเส   มชฺฌิมา   เทวตา   วตฺถูนิ   ปริคฺคณฺหนฺติ   มชฌฺิมาน   
ตตฺถ   ราชูน   ราชมหามตฺตาน   จิตฺตานิ   นมนฺติ  นิเวสนานิ  มาเปตุ   
ยสฺมึ   ปเทเส   นีจา   เทวตา   วตฺถูนิ   ปริคฺคณฺหนฺติ   นีจาน  ตตฺถ   
ราชูน   ราชมหามตฺตาน   จิตฺตานิ  นมนฺติ  นิเวสนานิ  มาเปตุ  ยาวตา   
อานนฺท    อริยาน    อายตน   ยาวตา   วณิชฺชปโถ   อิท   อคฺคนคร   
ภวิสฺสติ   ปาฏลิปุตฺต   ปฏุเภทน   ปาฏลิปุตฺตสฺส   โข   อานนฺท   ตโย   
อนฺตรายา    ภวิสฺสนฺติ    อคฺคิโต   วา   อุทกโต   วา   อพฺภนฺตรโต   
วา มิถุเภทาติ ฯ   
     [๗๒]   อถ   โข   สุนีธวสฺสการา  มคธมหามตฺตา  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทึสุ   สมฺโมทนีย   
กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   อฏสุ  ฯ  เอกมนฺต   ิตา   
โข   สุนีธวสฺสการา   มคธมหามตฺตา   ภควนฺต   เอตทโวจุ  อธิวาเสตุ   
โน   ภว   โคตโม   อชฺชตนาย   ๑  ภตฺต  สทฺธึ  ภิกขฺุสงฺเฆนาติ  ฯ   
อธิวาเสสิ  ภควา  ตุณฺหีภาเวน  ฯ  อถโข  สุนีธวสฺสการา มคธมหามตฺตา   
ภควโต    อธวิาสน    วิทิตฺวา    อุฏายาสนา    ๒   ปกฺกมึสุ   ฯ   
อถโข   สุนีธวสฺสการา   มคธมหามตฺตา  [๓]  ปณีต  ขาทนีย  โภชนีย   
ปฏิยาทาเปตฺวา   ภควโต   กาล   อาโรจาเปสุ   กาโล   โภ  โคตม   
นิฏ ิต    ภตฺตนฺติ    ฯ    อถโข   ภควา   ปุพฺพณฺหสมย   นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย  เยน  สนุีธวสฺสการาน  มคธมหามตฺตาน  ปริเวสนา  ๔   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา    ป ฺตฺเต    อาสเน    นิสีทิ    สทธฺึ   
#๑ โป. อชชฺสฺวาตนาย ฯ ม. สฺวาตนาย ฯ ๒ ม. ย.ุ อุฏายาสนาติ ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ   
#๓ โป. สเก นิเวสเน ฯ ๔ โป. นิเวสนานิ ฯ ม. ปริเวสน ฯ    
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ภิกฺขุสงฺเฆน   ฯ   อถโข   สุนีธวสฺสการา   มคธมหามตฺตา   พุทธฺปฺปมุข   
ภิกฺขุสงฺฆ    ปณีเตน   ขาทนีเยน   โภชนีเยน   สหตฺถา   สนฺตปฺเปตฺวา   
สมฺปวาเรตฺวา   ภควนฺต   ภุตฺตาวึ  โอนีตปตฺตปาณึ  เอกมนฺต  นิสีทึสุ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺเน   โข  สุนีธวสฺสกาเร  มคธมหามตฺเต  ภควา  อิมาหิ   
คาถาหิ อนุโมทิ   
     [๗๓] ยสฺมึ ปเทเส กปฺเปติ     วาส ปณฺฑิตชาติโย   
          สลีวนฺเตตฺถ โภเชตฺวา    ส ฺเต พฺรหฺมจาริโน ๑   
          ยา ตตฺถ เทวตา อาสุ    ตาส ทกขิฺณมาทิเส ฯ   
          ตา ปูชติา ปูชยนฺติ       มานิตา มานยนฺติ น   
          ตโต น อนุกมฺปนติฺ       มาตา ปุตฺตว โอรส ฯ   
          เทวตานุกมฺปโต โปโส    สทา ภทฺรานิ ปสฺสตีติ ฯ   
     [๗๔]   อถโข   ภควา   สุนีธวสฺสกาเร   มคธมหามตฺเต  อิมาหิ   
คาถาหิ   อนุโมทิตฺวา   อุฏายาสนา   ปกฺกามิ   ฯ   เตน   โข  ปน   
สมเยน   สุนธีวสฺสการา   มคธมหามตฺตา   ภควนฺต   ปฏ ิโต   ปฏ ิโต   
อนุพทฺธา   โหนฺติ   เยนชชฺ   สมโณ   โคตโม   ทฺวาเรน   นิกฺขมิสฺสติ   
ต   โคตมทฺวาร   นาม  ภวิสฺสติ  เยน  ติตฺเถน  คงฺค  นทึ  อุตฺตริสสฺติ   
ต   โคตมติตฺถ   นาม   ภวิสฺสตีติ   ฯ  อถโข  ภควา  เยน  ทฺวาเรน   
นิกฺขมิ   ต   โคตมทฺวาร   นาม   อโหส ิ  ฯ   อถโข   ภควา  เยน   
คงฺคา   นที   เตนุปสงฺกมิ   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  คงฺคา  นที   
ปูรา   โหติ   สมติตฺติกา   กากเปยฺยา   ฯ   มนุสฺสา   อ ฺเ   นาว   
#๑ ม. ย.ุ พฺรหฺมจาริเย ฯ    
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ปริเยสนฺติ    อ ฺเ    อุฬมฺุป    ปริเยสนฺติ   อ ฺเ   กุลลฺ   พนฺธนฺติ   
โอรา   ปาร   คนฺตุกามา   ฯ   อทฺทสา   โข   ภควา  เต  มนุสฺเส   
อ ฺเ    นาว    ปริเยสนฺเต   อ ฺเ   อุฬุมฺป   ปริเยสนฺเต   อ ฺเ   
กุลฺล    พนฺธนฺเต    โอรา   ปาร   คนฺตุกาเม   ทิสฺวาน   เสยฺยถาป   
นาม   พลวา   ปุรโิส   สมมฺิ ฺชิต  วา  พาห  ปสาเรยฺย  ปสาริต  วา   
พาห   สมฺมิ ฺเชยฺย   เอวเมว   ภควา  คงฺคาย  นทิยา  โอริเม  ตีเร   
อนฺตรหิโต   ปาริเม   ตีเร   ปจฺจุฏาสิ  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆน  ฯ  อถโข   
ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
             เย ตรนฺติ อณฺณว สร   
             เสตุ กตฺวาน วิสชฺช ปลฺลลานิ   
             กุลลฺ หิ ชโน ปพนฺธติ   
             ติณฺณา เมธาวิโน ชนาติ ฯ   
     [๗๕]    อถโข   ภควา   เยน   โกฏิคาโม   เตนุปสงฺกมิ   ฯ   
ตตฺร    สุท   ภควา   โกฏคิาเม   วิหรติ   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา   
ภิกฺขู     อามนฺเตสิ    จตุนนฺ    ภิกฺขเว    อริยสจฺจาน    อนนุโพธา   
อปฺปฏิเวธา    เอวมิท    ทฆีมทฺธาน    สนฺธาวิต    สสริต   มม ฺเจว   
ตุมฺหาก ฺจ     กตเมส    จตุนฺน    ทุกฺขสฺส    ภิกฺขเว    อริยสจฺจสฺส   
อนนุโพธา    อปฺปฏิเวธา    เอวมิท    ทฆีมทฺธาน   สนฺธาวิต   สสริต   
มม ฺเจว   ตุมฺหาก ฺจ   ทุกฺขสมุทยสฺส  อริยสจฺจสฺส  ฯเปฯ  ทุกขฺ-   
นิโรธสฺส  อริยสจฺจสฺส     ฯเปฯ    ทุกขฺนิโรธคามินิยา    ปฏิปทาย    
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อริยสจฺจสฺส  ๑  อนนุโพธา  อปฺปฏิเวธา  เอวมิท  ทฆีมทฺธาน  สนฺธาวิต   
สสริต    มม ฺเจว    ตุมฺหาก ฺจ    ตยทิ   ภิกฺขเว   ทุกฺข   อริยสจฺจ   
อนุพุทฺธ    ปฏิวิทฺธ   ทุกฺขสมุทโย   ๒   อริยสจฺจ   อนุพุทฺธ   ปฏวิิทฺธ   
ทุกฺขนิโรโธ   ๓  อริยสจฺจ  อนุพุทฺธ  ปฏิวิทฺธ  ทกฺุขนิโรธคามินี  ปฏิปทา   
อริยสจฺจ   อนุพุทฺธ   ปฏวิิทฺธ   อุจฺฉินฺนา   ภวตณฺหา   ขีณา   ภวเนตฺตี   
นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ   
     [๗๖] จตุนฺน อริยสจฺจาน     ยถาภูต อทสฺสนา   
          สสิต ๔ ทีฆมทฺธาน    ตาสุ ตาเสฺวว ชาติสุ ฯ   
          ตานิ เอตานิ ทิฏานิ   ภวเนตฺตี สมูหตา   
          อุจฺฉินฺน มูล ทุกฺขสฺส    นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ   
     [๗๗]  อสฺโสสิ  โข  อมฺพปาลี  คณิกา  ๕  ภควา  กิร โกฏคิาม   
อนุปฺปตฺโตติ   ฯ  อถ  โข  อมฺพปาลี  คณิกา  ภทฺรานิ  ภทฺรานิ  ยานานิ   
โยชาเปตฺวา   ภทฺร   ๖  ยาน  อภิรูหิตฺวา  ภเทฺรหิ  ภเทฺรหิ  ยาเนหิr   
เวสาลิยา    นยิฺยาสิ   ภควนฺต   ทสฺสนาย   ยาวติกา   ยานสฺส   ภูมิ   
ยาเนน   คนฺตฺวา   ยานา   ปจฺโจโรหิตฺวา   ปตฺติกา  ว  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺน   โข   อมฺพปาลึ  คณิก  ภควา  ธมมฺิยา   
#๑ สี. ย.ุ ทกุขฺนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจฺจสฺส ฯ      ๒-๓ โป. ม. ย.ุ สพฺพตฺถ   
#ทุกฺขสมุทยนฺติ จ ทุกฺขนิโรธนฺติ จ ลิขียนฺติ ฯ    ๔ โป. สสริต ฯ    ๕ ส.ี อิท  
#ปาทฺวย สมาสวเสน เอก กต ฯ   ๖ โป. ย.ุ อิท ปาทฺวย เอกเมว ทิสฺสติ ฯ    
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กถาย   สนฺทสฺเสสิ   สมาทเปสิ   สมุตฺเตเชสิ   สมฺปหเสสิ   ฯ  อถโข   
อมฺพปาลี   คณิกา   ภควตา   ธมฺมิยา   กถาย   สนฺทสฺสิตา  สมาทปตา   
สมุตฺเตชิตา    สมฺปหสิตา    ภควนฺต    เอตทโวจ    อธิวาเสตุ   เม   
ภนฺเต   ภควา   สฺวาตนาย  ภตฺต  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ  ฯ  อธิวาเสสิ   
ภควา   ตุณฺหีภาเวน   ฯ   อถโข  อมฺพปาลี  คณิกา  ภควโต  อธิวาสน   
วิทิตฺวา    อุฏายาสนา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   
ปกฺกามิ   ฯ   อสฺโสสุ   โข  เวสาลิกา  ลจฺิฉวี  ภควา  กิร  โกฏิคาม   
อนุปฺปตฺโตติ   ฯ   อถโข  เวสาลิกา  ลิจฺฉวี  ภทฺรานิ  ภทฺรานิ  ยานานิ   
โยชาเปตฺวา   ภทฺร  ภทฺร  ยาน  อภิรูหตฺิวา  ภเทฺรหิ  ภเทฺรหิ  ยาเนหิ   
เวสาลิยา  นิยฺยึสุ  ๑  ภควนฺต  ทสฺสนาย  ฯ  อปฺเปกจฺเจ  ลิจฺฉวี นีลา   
โหนฺติ    นลีวณฺณา    นีลวตฺถา    นีลาลงฺการา   อปฺเปกจฺเจ   ลิจฺฉวี   
ปตา    โหนติฺ    ปตวณฺณา    ปตวตฺถา    ปตาลงฺการา   อปฺเปกจฺเจ   
ลิจฺฉวี      โลหิตกา      โหนฺติ      โลหิตกวณฺณา     โลหิตกวตฺถา   
โลหิตกาลงฺการา   อปฺเปกจฺเจ   ลิจฺฉวี  โอทาตา  โหนฺติ  โอทาตวณฺณา   
โอทาตวตฺถา   โอทาตาลงฺการา   ฯ  อถโข  อมฺพปาลี  คณิกา  ทหราน   
ทหราน  ลิจฺฉวีน  อีสาย  อีส  ยุเคน  ยคุ  จกฺเกน  จกฺก  อกฺเขน อกฺข   
ปฏิวตฺเตสิ   ๒   ฯ   อถโข  เต  ลิจฺฉวี  อมฺพปาลึ  คณิก  เอตทโวจุ   
กิสฺส   เช   อมฺพปาลิ   อมฺหาก   ทหราน   ทหราน   ลิจฺฉวีน  อีสาย   
อีส  ยุเคน  ยคุ  จกฺเกน  จกฺก  อกฺเขน  อกฺข  ปฏิวตฺเตสีติ  ฯ ตถา หิ   
#๑ ม. ย.ุ นยิยฺาสุ ฯ   ๒ ส.ี ปฏิวทฺเธสิ ฯ ยุ. ปฏิวฏเฏสิ ฯ    
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ปน  มยา  อยยฺปุตฺตา  สฺวาตนาย พุทฺธปฺปมุโข ภิกฺขุสงฺโฆ ๑ นิมนฺติโตติ ฯ   
เทหิ    เช   อมฺพปาลิ   อมฺหาก   เอต   ภตฺต   สตสหสฺเสนาติ   ฯ   
สเจป   เม   อยฺยปุตฺตา  เวสาลึ  สาหาร  ทชฺเชยฺยาถ  เนว  ทชชฺาห   
ต  ภตฺตนฺติ  ฯ  อถโข  เต  ลิจฺฉวี  องฺคุลึ  ๒  โปเสุ ปราชิตมฺห ๓   
วต   โภ  อมพฺกาย  ปราชติมฺห  ๔  วต  โภ  อมฺพกายาติ  ฯ  อถโข   
เต   ลิจฺฉวี   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   ฯ  อทฺทสา  โข  ภควา   
เต   ลิจฺฉวี   ทูรโต   ว   อาคจฺฉนฺเต   ทิสฺวาน   ภิกขฺู   อามนฺเตสิ   
เยหิ   ภิกฺขเว   ภิกฺขูหิ   เทวา   ตาวตึสา   อทิฏปุพฺพา   โอโลเกถ   
ภิกฺขเว    ลิจฺฉวิปริส    อปโลเกถ    ภิกฺขเว   ลิจฺฉวิปริส   อุปสหรถ   
ภิกฺขเว   ลิจฺฉวิปริส   ตาวตึสปริสนฺติ  ฯ  อถโข  เต  ลิจฺฉวี  ยาวติกา   
ยานสฺส   ภูม ิ  ยาเนน   คนฺตฺวา   ยานา  ปจฺโจโรหิตฺวา  ปตฺติกา  ว   
เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺเน   โข  เต  ลิจฺฉวี  ภควา   
ธมฺมิยา   กถาย   สนฺทสฺเสสิ   สมาทเปสิ   สมุตฺเตเชสิ  สมฺปหเสสิ  ฯ   
อถโข   เต   ลิจฺฉวี   ภควตา  ธมฺมิยา  กถาย  สนฺทสฺสิตา  สมาทปตา   
สมุตฺเตชิตา   สมฺปหสิตา   ภควนฺต   เอตทโวจุ  อธิวาเสตุ  โน  ภนฺเต   
ภควา   สฺวาตนาย  ภตฺต  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ  ฯ  อธิวุตฺโถมฺหิ  ลิจฺฉวี   
สฺวาตนาย   อมฺพปาลิยา   คณิกาย   ภตฺตนฺติ   ฯ   อถโข  เต  ลจฺิฉวี   
องฺคุลึ   โปเสุ   ปราชิตมฺห   ๕   วต   โภ   อมฺพกาย  ปราชิตมฺห   
#๑ สี. สงฺโฆ ฯ  ๒ ยุ. องฺคูลี ฯ   ๓-๕ ม. ชิตมฺห ฯ ย.ุ ชิตมฺหา ฯ   
#๔-๖ ยุ. ปราชิตมฺหา ฯ    
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วต   โภ   อมฺพกายาติ   ฯ   อถโข   เต   ลิจฺฉวี   ภควโต  ภาสิต   
อภินนฺทิตฺวา    อนุโมทิตฺวา    อุฏายาสนา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ   กตฺวา   ปกฺกมึสุ   ฯ   อถโข  ภควา  โกฏคิาเม  ยถาภิรนฺต   
วิหริตฺวา   เยน   นาทิกา   ๑   เตนุปสงฺกมิ   ฯ  ตตฺร  สุท  ภควา   
นาทิเก  ๒  วิหรติ  คิ ฺชกาวสเถ  ฯ  อถโข  อมฺพปาลี  คณิกา  ตสฺสา   
รตฺติยา    อจฺจเยน    สเก    อาราเม    ปณีต   ขาทนีย   โภชนีย   
ปฏิยาทาเปตฺวา   ภควโต   กาล   อาโรจาเปสิ  กาโล  ภนฺเต  นิฏ ิต   
ภตฺตนฺติ   ฯ   อถโข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย   
เยน     อมฺพปาลิยา     คณิกาย    ปริเวสนา    ๓    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา    ป ฺตฺเต    อาสเน   นิสีทิ   สทฺธึ   ภิกฺขุสงฺเฆน   ฯ   
อถโข   อมฺพปาลี   คณิกา   พุทฺธปฺปมุข   ภิกฺขุสงฺฆ  ปณีเตน  ขาทนีเยน   
โภชนีเยน   สหตฺถา   สนตฺปฺเปตฺวา   สมฺปวาเรตฺวา   ภควนฺต  ภุตฺตาวึ   
โอนีตปตฺตปาณึ  [๔]  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ เอกมนฺต นิสินฺนา โข อมฺพปาลี   
คณิกา  ภควนฺต  เอตทโวจ  อิมาห  ภนฺเต  อมฺพปาลิวน ๕ พุทฺธปฺปมุขสฺส   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส    ๖    ทมฺมติี   ฯ   ปฏิคฺคเหสิ   ภควา   อาราม   ฯ   
อถโข    ภควา    อมฺพปาลึ   คณิก   ธมมฺิยา   กถาย   สนฺทสฺเสตฺวา   
สมาทเปตฺวา    สมุตฺเตเชตฺวา    สมฺปหเสตฺวา    อุฏายาสนา   เยน8   
มหาวน    เตนุปสงฺกมิ   ฯ   ตตฺร   สุท   ภควา   เวสาลิย   วิหรติ   
มหาวเน กูฏาคารสาลาย ฯ   
#๑ ม. ย.ุ าติกา ฯ  ๒ ม. ยุ. าติเก ฯ   ๓ โป. นิเวสน ฯ   ๔ ม. อภิวาเทตวา ฯ   
#๕ สี. อมฺพปาลิปริเวณ ฯ ม. อมฺพวน ฯ  ๖ สี. สงฺฆสฺส ฯ    
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                  ลจฺิฉวิภาณวาร นิฏ ิต ฯ   
     [๗๘]   เตน   โข  ปน  สมเยน  อภิ ฺาตา  อภิ ฺาตา  ลิจฺฉวี   
สนฺถาคาเร   สนฺนิสินฺนา   สนฺนิปติตา   อเนกปริยาเยน   พุทฺธสฺส  วณฺณ   
ภาสนฺติ    ธมฺมสฺส    วณฺณ   ภาสนฺติ   สงฺฆสฺส   วณฺณ   ภาสนฺติ   ฯ   
เตน    โข   ปน   สมเยน   สีโห   เสนาปติ   นิคณฺสาวโก   ตสสฺ   
ปริสาย   นิสนิฺโน   โหติ   ฯ   อถโข  สหีสฺส  เสนาปติสฺส  เอตทโหสิ   
นิสฺสสย   โข   โส   ภควา   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ภวิสฺสติ   ตถา   
หีเม    อภิ ฺาตา    อภิ ฺาตา    ลจฺิฉวี    สนฺถาคาเร   สนฺนสิินฺนา   
สนฺนิปติตา    อเนกปริยาเยน    พุทฺธสสฺ    วณฺณ    ภาสนฺติ   ธมมฺสฺส   
วณฺณ    ภาสนฺติ   สงฺฆสฺส   วณฺณ   ภาสนฺติ   ยนฺนนูาห   ต   ภควนฺต   
ทสฺสนาย   อุปสงฺกเมยฺย   อรหนฺต   สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ   ฯ  อถโข  สีโห   
เสนาปติ    เยน    นิคณฺโ   นาฏปุตฺโต   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
นิคณฺ    นาฏปุตฺต    อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ   ฯ   เอกมนฺต   
นิสินฺโน  โข  สีโห  เสนาปติ  นิคณฺ  นาฏปุตฺต  ๑ เอตทโวจ อิจฺฉามห   
ภนฺเต   สมณ   โคตม   ทสฺสนาย   อุปสงฺกมิตุนฺติ   ฯ   กึ   ปน  ตฺว   
สีห    กริิยวาโท    สมาโน    อกิรยิวาท   สมณ   โคตม   ทสฺสนาย   
อุปสงฺกมิสฺสสิ    สมโณ    หิ   สีห   โคตโม   อกิริยวาโท   อกริิยาย   
ธมฺม   เทเสติ   เตน   จ   สาวเก   วิเนตีติ   ฯ   อถโข   สีหสฺส   
เสนาปติสฺส   โย   อโหส ิ  คมิกาภิสงฺขาโร   ๒   ภควนฺต  ทสฺสนาย   
โส   ปฏิปฺปสฺสมฺภิ   ฯ   ทุติยมฺป  โข  ฯเปฯ  ตติยมฺป  โข  อภิ ฺาตา   
#๑ ม. ย.ุ อภิวาเทตฺวา ฯเปฯ นาฏปุตฺตนฺติ ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ  ๒ โป. คมิยา- ฯ    
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อภิ ฺาตา   ลิจฺฉวี  สนฺถาคาเร  สนฺนสิินฺนา  สนฺนปิติตา  อเนกปริยาเยน   
พุทฺธสฺส    วณฺณ    ภาสนฺติ    ธมฺมสฺส    วณฺณ    ภาสนฺติ    สงฺฆสฺส   
วณฺณ   ภาสนฺติ   ฯ   ตติยมฺป   โข   สหีสฺส   เสนาปติสฺส  เอตทโหสิ   
นิสฺสสย   โข   โส   ภควา   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ภวิสฺสติ   ตถา   
หีเม    อภิ ฺาตา    อภิ ฺาตา    ลจฺิฉวี    สนฺถาคาเร   สนฺนสิินฺนา   
สนฺนิปติตา    อเนกปริยาเยน    พุทฺธสสฺ    วณฺณ    ภาสนฺติ   ธมมฺสฺส   
วณฺณ   ภาสนฺติ   สงฺฆสฺส   วณฺณ   ภาสนฺติ   กึ   หิ   เม   กริสสฺนฺติ   
นิคณฺา   อปโลกิตา   วา   อนปโลกิตา  วา  ยนฺนูนาห  อนปโลเกตฺวา   
ว    นิคณฺเ    ต    ภควนฺต    ทสฺสนาย    อุปสงฺกเมยฺย   อรหนตฺ   
สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ    ฯ    อถโข   สีโห   เสนาปติ   ป ฺจหิ   รถสเตหิ   
ทิวา    ทิวสสฺ   เวสาลิยา   นิยฺยาสิ   ภควนฺต   ทสสฺนาย   ยาวติกา   
ยานสฺส   ภูม ิ  ยาเนน   คนฺตฺวา   ยานา  ปจฺโจโรหิตฺวา  ปตฺติโก  ว   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  สีโห  เสนาปติ  ภควนฺต   
เอตทโวจ     สุตมฺเมต    ภนฺเต    อกริิยวาโท    สมโณ    โคตโม   
อกิริยาย   ธมมฺ   เทเสติ   เตน   จ   สาวเก   วิเนตีติ   เย  เต   
ภนฺเต     เอวมาหสุ    อกริยิวาโท    สมโณ    โคตโม    อกิรยิาย   
ธมฺม   เทเสติ   เตน   จ   สาวเก   วิเนตีติ   กจฺจิ   เต   ภนฺเต   
ภควโต    วุตฺตวาทิโน    น    จ   ภควนฺต   อภูเตน   อพฺภาจิกฺขนฺติ   
ธมฺมสฺส    จ    อนุธมฺม    พฺยากโรนฺติ   น   จ   โกจิ   สหธมฺมิโก    
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วาทานุวาโท ๑    คารยฺหฏาน   อาคจฺฉติ   อนพฺภกฺขาตุกามา   หิ   
มย ภนฺเต ภควนฺตนฺติ ฯ   
     [๗๙]  อตฺถิ  สีห  ปริยาโย  เยน  ม  ปริยาเยน สมฺมา วทมาโน   
วเทยฺย    อกริิยวาโท   สมโณ   โคตโม   อกิริยาย   ธมฺม   เทเสติ   
เตน   จ   สาวเก   วิเนตีติ   ฯ   อตฺถิ   สหี   ปริยาโย  เยน  ม   
ปริยาเยน   สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   กิริยวาโท   สมโณ  โคตโม   
กิริยาย   ธมมฺ   เทเสติ   เตน   จ  สาวเก  วิเนตีติ  ฯ  อตฺถิ  สีห   
ปริยาโย  เยน  ม  ปรยิาเยน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  อุจฺเฉทวาโท   
สมโณ    โคตโม   อุจฺเฉทาย   ธมฺม   เทเสติ   เตน   จ   สาวเก   
วิเนตีติ   ฯ   อตฺถิ   สีห   ปริยาโย   เยน   ม   ปรยิาเยน  สมฺมา   
วทมาโน    วเทยฺย   เชคุจฺฉี   สมโณ   โคตโม   เชคุจฺฉิตาย   ธมมฺ   
เทเสติ   เตน   จ   สาวเก  วิเนตีติ  ฯ  อตฺถิ  สีห  ปรยิาโย  เยน   
ม    ปรยิาเยน    สมฺมา    วทมาโน    วเทยฺย   เวนยิโก   สมโณ   
โคตโม   วินยาย   ธมฺม   เทเสติ   เตน   จ   สาวเก  วิเนตีติ  ฯ   
อตฺถิ    สีห    ปริยาโย   เยน   ม   ปรยิาเยน   สมฺมา   วทมาโน   
วเทยฺย    ตปสฺสี    สมโณ    โคตโม    ตปสฺสิตาย   ธมฺม   เทเสติ   
เตน   จ   สาวเก   วิเนตีติ   ฯ   อตฺถิ   สหี   ปริยาโย  เยน  ม   
ปริยาเยน   สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   อปคพฺโภ   สมโณ   โคตโม   
อปคพฺภตาย   ธมฺม   เทเสติ   เตน   จ   สาวเก  วิเนตีติ  ฯ  อตฺถิ   
#๑ สี. วาทานุปาโต ฯ    
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สีห   ปริยาโย   เยน   ม   ปริยาเยน   สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   
อสฺสตฺโถ   สมโณ   โคตโม   อสฺสาสาย   ธมฺม   เทเสติ   เตน   จ   
สาวเก   วิเนตีติ   ฯ  กตโม  จ  สีห  ปริยาโย  เยน  ม  ปรยิาเยน   
สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺเย   อกิริยวาโท   สมโณ  โคตโม  อกริิยาย   
ธมฺม   เทเสติ   เตน   จ   สาวเก  วิเนตีติ  ฯ  อห ฺหิ  สีห  อกิริย   
วทามิ    กายทุจฺจริตสฺส   วจีทุจฺจริตสฺส   มโนทุจฺจริตสฺส   อเนกวิหิตาน   
ปาปกาน    อกุสลาน    ธมฺมาน    อกิรยิ   วทามิ   อย   โข   สีห   
ปริยาโย   เยน  ม  ปรยิาเยน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  อกริิยวาโท   
สมโณ    โคตโม    อกริิยาย   ธมฺม   เทเสติ   เตน   จ   สาวเก   
วิเนตีติ   ฯ   กตโม   จ  สหี  ปริยาโย  เยน  ม  ปริยาเยน  สมฺมา   
วทมาโน    วเทยฺย    กิรยิวาโท   สมโณ   โคตโม   กริิยาย   ธมฺม   
เทเสติ   เตน   จ   สาวเก   วิเนตีติ  ฯ  อห ฺหิ  สีห  กิริย  วทามิ   
กายสุจริตสฺส    วจีสุจริตสฺส    มโนสจุริตสฺส    อเนกวิหิตาน   กุสลาน   
ธมฺมาน   กริยิ   วทามิ  อย  โข  สีห  ปริยาโย  เยน  ม  ปรยิาเยน   
สมฺมา    วทมาโน   วเทยฺย   กิริยวาโท   สมโณ   โคตโม   กริิยาย   
ธมฺม   เทเสติ   เตน   จ   สาวเก   วิเนตีติ   ฯ   กตโม  จ  สีห   
ปริยาโย  เยน  ม  ปรยิาเยน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  อุจฺเฉทวาโท   
สมโณ    โคตโม   อุจฺเฉทาย   ธมฺม   เทเสติ   เตน   จ   สาวเก   
วิเนตีติ   ฯ   อห ฺหิ   สีห  อุจฺเฉท  วทามิ  ราคสฺส  โทสสฺส  โมหสฺส   
อเนกวิหิตาน   ปาปกาน   อกุสลาน   ธมฺมาน   อุจฺเฉท   วทามิ   อย    
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โข   สีห   ปริยาโย   เยน  ม  ปริยาเยน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย   
อุจฺเฉทวาโท    สมโณ   โคตโม   อุจฺเฉทาย   ธมฺม   เทเสติ   เตน   
จ  สาวเก  วิเนตีติ  ฯ  กตโม  จ  สีห  ปริยาโย  เยน  ม ปริยาเยน   
สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   เชคุจฺฉี   สมโณ   โคตโม   เชคุจฺฉิตาย   
ธมฺม   เทเสติ   เตน  จ  สาวเก  วิเนตีติ  ฯ  อห ฺหิ  สหี  ชิคุจฺฉามิ   
กายทุจฺจริเตน   วจีทุจฺจริเตน   มโนทุจฺจริเตน   อเนกวิหิตาน  ปาปกาน   
อกุสลาน  ธมฺมาน  สมาปตฺติยา  ชิคุจฺฉิตาย  ธมฺม  เทเสมิ  อย  โข สีห   
ปริยาโย  เยน  ม  ปรยิาเยน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย เชคุจฺฉี สมโณ   
โคตโม   เชคุจฺฉิตาย   ธมมฺ   เทเสติ  เตน  จ  สาวเก  วิเนตีติ  ฯ   
กตโม   จ   สหี   ปริยาโย   เยน   ม  ปรยิาเยน  สมฺมา  วทมาโน   
วเทยฺย   เวนยิโก   สมโณ   โคตโม   วินยาย   ธมฺม  เทเสติ  เตน   
จ   สาวเก  วิเนตีติ  ฯ  อห ฺหิ  สีห  วินยาย  ธมฺม  เทเสมิ  ราคสฺส   
โทสสฺส    โมหสฺส    อเนกวิหิตาน    ปาปกาน    อกุสลาน   ธมฺมาน   
วินยาย   ธมมฺ  เทเสมิ  อย  โข  สีห  ปริยาโย  เยน  ม  ปรยิาเยน   
สมฺมา    วทมาโน    วเทยฺย   เวนยิโก   สมโณ   โคตโม   วินยาย   
ธมฺม   เทเสติ   เตน   จ   สาวเก   วิเนตีติ   ฯ   กตโม  จ  สีห   
ปริยาโย   เยน   ม   ปรยิาเยน   สมฺมา   วทมาโน  วเทยฺย  ตปสฺสี   
สมโณ    โคตโม   ตปสฺสิตาย   ธมฺม   เทเสติ   เตน   จ   สาวเก   
วิเนตีติ  ฯ  ตปนียาห  สีห  ปาปเก  อกสุเล  ธมฺเม  วทามิ กายทุจฺจริต   
วจีทุจฺจริต   มโนทุจฺจริต   ยสฺส   โข   สีห  ตปนียา  ปาปกา  อกสุลา    
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ธมฺมา   ปหีนา   อุจฺฉินฺนมูลา   ตาลาวตฺถุกตา   อนภาว   กตา  อายตึ   
อนุปฺปาทธมฺมา    ตมห    ตปสฺสีติ    วทามิ    ตถาคตสฺส   โข   สีห   
ตปนียา   ปาปกา   อกุสลา  ธมฺมา  ปหนีา  อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา   
อนภาว   กตา   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺมา   อย   โข   สีห   ปริยาโย   
เยน   ม   ปรยิาเยน   สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   ตปสฺสี   สมโณ   
โคตโม   ตปสฺสิตาย   ธมมฺ   เทเสติ   เตน  จ  สาวเก  วิเนตีติ  ฯ   
กตโม   จ   สหี   ปริยาโย   เยน   ม  ปรยิาเยน  สมฺมา  วทมาโน   
วเทยฺย    อปคพฺโภ   สมโณ   โคตโม   อปคพฺภตาย   ธมฺม   เทเสติ   
เตน   จ   สาวเก   วิเนตีติ  ฯ  ยสฺส  โข  สีห  อายตึ  คพฺภเสยฺยา   
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ    ปหนีา    อุจฺฉินฺนมูลา    ตาลาวตฺถุกตา    อนภาว   
กตา   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺมา   ตมห   อปคพฺโภติ   วทามิ  ตถาคตสฺส   
โข     สีห     อายตึ     คพฺภเสยฺยา    ปนุพฺภวาภินิพฺพตฺติ    ปหีนา   
อุจฺฉินฺนมูลา   ตาลาวตฺถุกตา   อนภาว   กตา   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺมา   
อย   โข   สีห   ปริยาโย   เยน   ม   ปริยาเยน  สมฺมา  วทมาโน   
วเทยฺย    อปคพฺโภ   สมโณ   โคตโม   อปคพฺภตาย   ธมฺม   เทเสติ   
เตน   จ   สาวเก   วิเนตีติ  ฯ  กตโม  จ  สีห  ปริยาโย  เยน  ม   
ปริยาเยน   สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   อสฺสตฺโถ   สมโณ   โคตโม   
อสฺสาสาย   ธมฺม  เทเสติ  เตน  จ  สาวเก  วิเนตีติ  ฯ  อห ฺหิ  สหี   
อสฺสตฺโถ   ปรเมน   อสฺสาเสน   อสฺสาสาย   จ  ธมมฺ  เทเสมิ  เตน   
จ   สาวเก   วิเนมิ   อย   โข  สีห  ปริยาโย  เยน  ม  ปริยาเยน    
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สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   อสฺสตฺโถ   สมโณ   โคตโม   อสฺสาสาย   
ธมฺม เทเสติ เตน จ สาวเก วิเนตีติ ฯ   
     [๘๐]  เอว  วุตฺเต  สีโห  เสนาปติ  ภควนฺต เอตทโวจ อภิกฺกนฺต   
ภนฺเต    อภิกกฺนฺต    ภนฺเต    เสยฺยถาป    ภนฺเต   นิกกฺุชฺชิต   วา   
อุกฺกุชฺเชยฺย    ปฏิจฺฉนฺน    วา    วิวเรยฺย    มูฬฺหสฺส    วา   มคฺค   
อาจิกฺเขยฺย    อนฺธกาเร   วา   เตลปฺปชโฺชต   ธาเรยฺย   จกฺขุมนฺโต   
รูปานิ    ทกขฺนฺตีติ    เอวเมว    ภควตา    อเนกปริยาเยน   ธมฺโม   
ปกาสิโต    เอสาห    ภนฺเต    ภควนฺต    สรณ   คจฺฉามิ   ธมฺม ฺจ   
ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ    อุปาสก   ม   ภควา   ธาเรตุ   อชชฺตคฺเค   ปาณุเปต   
สรณ   คตนฺติ   ฯ   อนุวิจฺจการ   ๑  โข  สีห  กโรหิ  อนุวิจฺจกาโร   
ตุมฺหาทิสาน    าตมนุสฺสาน   สาธุ   โหตีติ   ฯ   อิมินาปาห   ภนฺเต   
ภควโต   วจเนน   ๒  ภิยโฺยโส  มตฺตาย  อตฺตมโน  อภิรทฺโธ  ย  ม   
ภควา    เอวมาห    อนุวิจฺจการ   โข   สีห   กโรหิ   อนุวิจฺจกาโร   
ตุมฺหาทิสาน    าตมนุสฺสาน    สาธุ   โหตีติ   ม   ๓   หิ   ภนฺเต   
อ ฺติตฺถิยา  สาวก  ลภิตฺวา  เกวลกปฺป  เวสาลึ  ๔  ปฏาก ปริหเรยฺยุ   
สีโห   โข   อมฺหาก   เสนาปติ   สาวกตฺต   อุปคโตติ   อถ  จ  ปน   
ม   ภควา   เอวมาห   อนุวิจฺจการ   โข   สีห  กโรหิ  อนุวิจฺจกาโร   
ตุมฺหาทิสาน   าตมนุสฺสาน   สาธุ   โหตีติ   เอสาห   ภนฺเต  ทติุยมฺป   
ภควนฺต    สรณ    คจฺฉามิ    ธมฺม ฺจ    ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ    อุปาสก   ม   
#๑ ยุ. อนุวิชชฺ- ฯ   ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
#๓ ม. ยุ. มม ฯ   ๔ โป. เวสาลิย ฯ    
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ภควา   ธาเรตุ   อชฺชตคฺเค   ปาณุเปต   สรณ   คตนฺติ   ฯ  ทีฆรตฺต   
โข   เต   สีห   นิคณฺาน   โอปานภูต   กุล   เยน  เนส  อุปคตาน   
ปณฺฑก   ๑   ทาตพฺพ   ม ฺเยฺยาสีติ   ฯ  อิมินาปาห  ภนฺเต  ภควโต   
วจเนน   ภิยฺโยโส   มตฺตาย   อตฺตมโน   อภิรทฺโธ   ย   ม   ภควา   
เอวมาห    ทฆีรตฺต    โข   เต   สีห   นคิณฺาน   โอปานภูต   กุล   
เยน    เนส   อุปคตาน   ปณฺฑก   ทาตพฺพ   ม ฺเยฺยาสีติ   สุตมฺเมต   
ภนฺเต    สมโณ    โคตโม    เอวมาห    มยฺหเมว   ทาน   ทาตพฺพ   
น   อ ฺเส   ทาน   ทาตพฺพ   มยฺหเมว   สาวกาน   ทาน   ทาตพฺพ   
น   อ ฺเส   สาวกาน   ทาน   ทาตพฺพ   มยฺหเมว   ทินฺน   มหปฺผล   
น   อ ฺเส   ทินฺน   มหปฺผล   มยฺหเมว   สาวกาน   ทินฺน   มหปฺผล   
น   อ ฺเส   สาวกาน   ทนิฺน   มหปฺผลนฺติ   อถ  จ  ปน  ม  ภควา   
นิคณฺเสุป    ทาเน    สมาทเปติ    อปจ   ภนฺเต   มยเมตฺถ   กาล   
ชานิสฺสาม    เอสาห    ภนเฺต    ตติยมฺป   ภควนฺต   สรณ   คจฺฉามิ   
ธมฺม ฺจ    ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ    อุปาสก   ม   ภควา   ธาเรตุ   อชฺชตคฺเค   
ปาณุเปต   สรณ   คตนฺติ   ฯ   อถโข   ภควา   สีหสฺส   เสนาปติสฺส   
อนุปุพฺพีกถ     กเถสิ     เสยฺยถีท     ทานกถ     สลีกถ    สคฺคกถ   
กามาน   อาทีนว  โอการ  สงฺกิเลส  เนกฺขมฺเม  อานิสส  ปกาเสสิ  ฯ   
ยทา   ภควา   อ ฺาสิ  สีห  เสนาปตึ  กลฺลจิตฺต  มทุุจิตฺต  วินีวรณจิตฺต   
อุทคฺคจิตฺต     ปสนฺนจิตฺต     อถ     ยา     พุทฺธาน    สามุกฺกสิกา   
#๑ ยุ. ปณฺฑปาต ฯ    
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ธมฺมเทสนา   ต   ปกาเสสิ  ทุกฺข  สมุทย  นิโรธ  มคฺค  ฯ  เสยฺยถาป   
นาม    สุทฺธ    วตฺถ   อปคตกาฬก   สมมฺเทว   รชน   ปฏิคฺคเณฺหยฺย   
เอวเมว   สีหสฺส   เสนาปติสฺส  ตสฺมึเยวาสเน  วิรช  วีตมล  ธมฺมจกฺขุ   
อุทปาทิ    ยงฺกิ ฺจิ   สมุทยธมฺม   สพฺพนฺต   นิโรธธมฺมนฺติ   ฯ   อถโข   
สีโห   เสนาปติ   ทฏิธมฺโม   ปตฺตธมฺโม  วิทิตธมฺโม  ปริโยคาฬฺหธมฺโมใ   
ติณฺณวิจิกิจฺโฉ      วิคตกถกโถ      เวสารชฺชปฺปตฺโต     อปรปฺปจฺจโย   
สตฺถุ      สาสเน     ภควนฺต     เอตทโวจ     อธิวาเสตุ     เม   
ภนฺเต   ภควา   สฺวาตนาย  ภตฺต  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ  ฯ  อธิวาเสสิ   
ภควา   ตุณฺหีภาเวน   ฯ   อถโข   สีโห  เสนาปติ  ภควโต  อธิวาสน   
วิทิตฺวา    อุฏายาสนา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   
ปกฺกามิ   ฯ   อถโข   สีโห   เสนาปติ   อ ฺตร   ปุริส   อาณาเปสิ   
คจฺฉ    ภเณ    ปวตฺตมส   ชานาหีติ   ฯ   อถโข   สีโห   เสนาปติ   
ตสฺสา   รตฺติยา   อจฺจเยน   ปณีต   ขาทนีย  โภชนีย  ปฏิยาทาเปตฺวา   
ภควโต   กาล   อาโรจาเปสิ   กาโล   ภนฺเต   นิฏ ิต   ภตฺตนฺติ  ฯ   
อถโข    ภควา    ปุพฺพณฺหสมย   นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   เยน   
สีหสฺส      เสนาปติสฺส     นิเวสน     เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา   
ป ฺตฺเต  อาสเน  นิสีทิ  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆน  ฯ  เตน  โข  ปน สมเยน   
สมฺพหุลา   นิคณฺา   เวสาลิย   รถิยาย   รถิย  สิงฺฆาฏเกน  สิงฺฆาฏก   
พาหา   ปคฺคยฺห   กนฺทนติฺ   อชฺช   สีเหน   เสนาปตินา   ถลฺุล   ปสุ   
วธิตฺวา    สมณสฺส    โคตมสฺส    ภตฺต   กต   ต   สมโณ   โคตโม    
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ชาน    อุทฺทสิฺส    กต   มส   ปริภุ ฺชติ   ปฏิจฺจกมฺมนฺติ   ฯ   อถโข   
อ ฺตโร   ปุริโส   เยน   สีโห   เสนาปติ  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
สีหสฺส       เสนาปติสฺส      อุปกณฺณเก      อาโรเจสิ      ยคฺเฆ   
ภนฺเต   ชาเนยฺยาสิ   เอเต   สมฺพหุลา   นิคณฺา   เวสาลิย  รถิยาย   
รถิย   สิงฺฆาฏเกน   สิงฺฆาฏก   พาหา  ปคฺคยฺห  กนทฺนฺติ  อชชฺ  สีเหน   
เสนาปตินา   ถลฺุล   ปสุ   วธิตฺวา   สมณสฺส   โคตมสฺส   ภตฺต   กต   
ต  สมโณ  โคตโม  ชาน  อุทฺทิสฺส  กต  มส  ปริภุ ฺชติ  ปฏิจฺจกมฺมนฺติ ฯ   
อล    อยฺย    ๑    ทีฆรตฺตป    เต    อายสฺมนฺตา    อวณฺณกามา   
พุทฺธสฺส    อวณฺณกามา    ธมฺมสฺส    อวณฺณกามา    สงฺฆสฺส   น   จ   
ปน  เต  อายสฺมนฺตา  กีรนฺติ  ๒  ต  ภควนฺต อสตา ตุจฺฉา มุสา [๓]   
อภูเตน   อพฺภาจิกฺขนฺตา   น   จ  มย  ชวิีตเหตุป  ๔  ส ฺจิจฺจ  ปาณ   
ชีวิตา   โวโรเปยฺยามาติ   ฯ   อถโข   สโีห   เสนาปติ   พุทฺธปฺปมุข   
ภิกฺขุสงฺฆ    ปณีเตน   ขาทนีเยน   โภชนีเยน   สหตฺถา   สนฺตปฺเปตฺวา   
สมฺปวาเรตฺวา   ภควนฺต   ภุตฺตาวึ   โอนีตปตฺตปาณึ  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต    นสิินฺน   โข   สีห   เสนาปตึ   ภควา   ธมฺมิยา   กถาย   
สนฺทสฺเสตฺวา      สมาทเปตฺวา      สมตฺุเตเชตฺวา      สมฺปหเสตฺวา   
อุฏายาสนา   ปกฺกามิ   ฯ   อถโข  ภควา  เอตสฺมึ  นิทาเน  เอตสฺมึ   
ปกรเณ   ธมมฺึ   กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   น  ภิกฺขเว  ชาน   
#๑ สี. ม. ย.ุ อยฺโย ฯ ๒ โป. ย.ุ ชีรนฺติ ฯ ม. ชีริทนฺติ ฯ ๓ ม. ยุ. ว ฯ   
#๔ ส.ี ชีวิตเหตุมฺป ฯ    
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อุทฺทิสฺส    กต    มส    ปรภุิ ฺชิตพฺพ    โย    ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส    อนุชานามิ    ภิกฺขเว    ติโกฏิปริสุทฺธ    มจฺฉมส   อทิฏ   
อสฺสุต อปริสงฺกิตนฺติ ฯ   
     [๘๑]  เตน  โข  ปน  สมเยน  เวสาลี  สุภิกฺขา  โหติ  สุสสฺสา   
สุลภปณฺฑา   สุกรา   อุ ฺเฉน   ปคฺคเหน   ยาเปตุ  ฯ  อถโข  ภควโต๗   
รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสสฺ   เอว   เจตโส   ปริวิตกโฺก   อุทปาทิ  ยานิ   
ตานิ   มยา   ภิกฺขูน   อนุ ฺาตานิ   ทุพฺภิกฺเข   ทสฺุสสฺเส  ทุลลฺภปณฺเฑ   
อนฺโตวุตฺถ    อนฺโตปกฺก    สามปกฺก   อุคฺคหิตปฏิคฺคหิตก   ตโต   นีหฏ   
ปุเรภตฺต   ปฏิคฺคหิต   วนฏ   โปกฺขรฏ   อชฺชาป   น ุ  โข   ตานิ   
ภิกฺขู    ปริภุ ฺชนฺตีติ   ฯ   อถโข   ภควา   สายณฺหสมย   ปฏิสลลฺานา   
วุฏ ิโต    อายสฺมนฺต    อานนฺท   อามนฺเตสิ   ยานิ   ตานิ   อานนฺท   
มยา    ภิกฺขูน    อนุ ฺาตานิ    ทุพฺภิกฺเข    ทุสฺสสฺเส    ทลฺุลภปณฺเฑ   
อนฺโตวุตฺถ    อนฺโตปกฺก    สามปกฺก   อุคฺคหิตปฏิคฺคหิตก   ตโต   นีหฏ   
ปุเรภตฺต   ปฏิคฺคหิต   วนฏ   โปกฺขรฏ   อชฺชาป   น ุ  โข   ตานิ   
ภิกฺขู    ปริภุ ฺชนฺตีติ   ฯ   ปริภุ ฺชนฺติ   ภควาติ   ฯ   อถโข   ภควา   
เอตสฺมึ  นิทาเน  เอตสฺมึ  ปกรเณ  ธมมฺึ  กถ  กตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
ยานิ   ตานิ   ภิกฺขเว   มยา  ภิกฺขูน  อนุ ฺาตานิ  ทุพฺภิกฺเข  ทุสฺสสฺเส   
ทุลฺลภปณฺเฑ    อนฺโตวุตฺถ    อนฺโตปกกฺ    สามปกฺก   อุคฺคหิตปฏิคฺคหิตก   
ตโต    นีหฏ    ปุเรภตฺต    ปฏิคฺคหิต   วนฏ   โปกฺขรฏ   ตานาห   
อชฺชตคฺเค   ปฏิกฺขิปามิ   น   ภิกฺขเว  อนฺโตวุตฺถ  อนฺโตปกฺก  สาม-    
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ปกฺก  อุคฺคหิตปฏิคฺคหิตก     ปริภุ ฺชิตพฺพ     โย     ปริภุ ฺเชยฺย     อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส   ฯ   น   จ   ภิกฺขเว   ตโต   นีหฏ   ปุเรภตฺต  ปฏิคฺคหิต   
วนฏ    โปกฺขรฏ   ภุตฺตาวินา   ปวาริเตน   อนติริตฺต   ปริภุ ฺชิตพฺพ   
โย ปริภุ ฺเชยฺย ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพ ฯ   
     [๘๒]   เตน  โข  ปน  สมเยน  ชานปทา  มนุสฺสา  พหุ  โลณป   
เตลป   ตณฺฑุลป   ขาทนียป   สกเฏสุ   อาโรเปตฺวา  พหารามโกฏเก   
สกฏปริวตฺต    กริตฺวา    อจฺฉนฺติ   ยทา   ปฏิปาฏึ   ลภิสฺสาม   ตทา   
ภตฺต   กริสฺสามาติ   ฯ   มหา   จ  เมโฆ  อุคฺคโต  โหติ  ฯ  อถโข   
เต    มนุสฺสา   เยนายสฺมา   อานนฺโท   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมนฺต     อานนฺท     เอตทโวจุ     อิธ     ภนฺเต     อานนฺท   
พหุ    โลณป    เตลป    ตณฺฑุลป    ขาทนียป   สกเฏสุ   อาโรปตา   
ติฏนฺติ   มหา   จ   เมโฆ   อุคฺคโต   กถ  นุ  โข  ภนฺเต  อานนฺท   
ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ   ฯ   อถโข   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควโต  เอตมตฺถ   
อาโรเจสิ   ฯ   เตนหิ   อานนฺท   สงฺโฆ  ปจฺจนฺติม  วิหาร  กปฺปยภูมึ   
สมฺมนฺนิตฺวา    ตตฺถ   วาเสตุ   ย   สงฺโฆ   อากงฺขติ   วิหาร   วาญ   
อฑฺฒโยค   วา   ปาสาท   วา   หมฺมิย   วา   คุห  วา  ฯ  เอว ฺจ   
ปน   ภิกฺขเว   สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา  ปฏิพเลน  สงฺโฆ   
าเปตพฺโพ   สุณาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   ยท ิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล   
สงฺโฆ   อิตฺถนฺนาม  วิหาร  กปฺปยภูม ึ สมฺมนฺเนยฺย  ฯ  เอสา  ตฺติ  ฯ   
สุณาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   สงฺโฆ   อิตฺถนฺนาม   วิหาร  กปฺปยภูมึ    
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สมฺมนฺนติ     ฯ    ยสฺสายสฺมโต    ขมติ    อิตฺถนฺนามสฺส    วิหารสฺส   
กปฺปยภูมิยา   สมฺมติ   โส   ตุณฺหสฺส  ยสฺส  นกฺขมติ  โส  ภาเสยฺย  ฯ   
สมฺมโต   สงฺเฆน   อิตฺถนนฺาโม   วิหาโร  กปฺปยภูมิ  ฯ  ขมติ  สงฺฆสฺส   
ตสฺมา   ตุณฺหี   ฯ   เอวเมต  ธารยามีติ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
มนุสฺสา  ตตฺเถว  สมฺมติกาย  ๑  กปฺปยภูมิยา  ยาคุโย  ปจนฺติ  ภตฺตานิ   
ปจนฺติ   สูปานิ   สปฺปาเทนฺติ   มสานิ   โกฏเฏนฺติ   กฏานิ  ผาเลนฺติ   
อุจฺจาสทฺท   มหาสทฺท   กโรนฺติ   ฯ   อสฺโสสิ   โข   ภควา  รตฺติยา   
ปจฺจูสสมย   ปจฺจุฏาย   อุจฺจาสทฺท   มหาสทฺท   กาโกรวสทฺท  สุตฺวาน   
อายสฺมนฺต   อานนฺท   อามนฺเตสิ  กินนฺุ  โข  โส  อานนฺท  อุจฺจาสทฺโท   
มหาสทฺโท     กาโกรวสทฺโทติ     ฯ    เอตรหิ    ภนฺเต    มนุสฺสา   
ตตฺเถว   สมมฺติกาย  ๒  กปฺปยภูมิยา  ยาคุโย  ปจนฺติ  ภตฺตานิ  ปจนฺติ   
สูปานิ    สมปฺาเทนฺติ   มสานิ   โกฏเฏนฺติ   กฏานิ   ผาเลนฺติ   โส   
เอโส   ภควา   อุจฺจาสทฺโท   มหาสทฺโท   กาโกรวสทฺโทติ  ฯ  อถโข   
ภควา   เอตสฺมึ   นิทาเน   เอตสฺมึ  ปกรเณ  ธมฺมึ  กถ  กตฺวา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ    น   ภิกฺขเว   สมฺมติกา   ๓   กปฺปยภูมิ   ปริภุ ฺชิตพฺพา   
โย     ปริภุ ฺเชยฺย     อาปตฺติ    ทกฺุกฏสฺส    อนุชานามิ    ภิกฺขเว   
ติสฺโส    กปปฺยภูมิโย    อุสฺสาวนนฺติก    โคนิสาทิก    คหปติกนฺติ   ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน   อายสฺมา   ยโสโช   คิลาโน   โหติ  ฯ   
ตสฺสตฺถาย  เภสชฺชานิ  อาหริยนฺติ  ฯ  ตานิ  ภิกฺขู  พหิ  วาเสนฺติ ๔ ฯ   
#๑ โป. สมฺมตาย ฯ สี. ม. ยุ. สมฺมุติยา ฯ ๓ โป. สมมฺตา ฯ สี. สมฺมุติกา ฯ   
#ม. ย.ุ สมฺมตีุ ฯ ๔ ม. วา เปนฺติ ฯ ยุ. เปนฺติ ฯ    
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อุกฺกปณฺฑกาป    ขาทนฺติ    โจราป   หรนฺติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  สมฺมติก  ๑  กปฺปยภูมึ  ปริภุ ฺชิตุ ฯ   
อนุชานามิ      ภิกฺขเว     จตสฺโส     กปปฺยภูมิโย     อุสฺสาวนนฺติก   
โคนิสาทิก คหปติก สมฺมติกนฺติ ฯ   
     [๘๓]  เตน  โข  ปน  สมเยน ภทฺทิเย นคเร ๒ เมณฺฑโก คหปติ   
ปฏิวสติ   ฯ   ตสฺส   เอวรูโป   อิทฺธานุภาโว   โหติ  สีส  นหายิตฺวา   
ธ ฺาคาร   สมฺมชฺชาเปตฺวา   พหิทฺวาเร   ๓   นิสีทติ  ฯ  อนฺตลกิฺขา   
ธ ฺสฺส  ธารา  โอปติตฺวา  ธ ฺาคาร  ปูเรติ  ๔  ฯ ภริยาย เอวรโูป   
อิทฺธานุภาโว   โหติ   เอกเยว   อาฬฺหกถาลิก   อุปนสิีทิตฺวา   เอก ฺจ   
สูปคิ ฺชรก   ๕   ทาสกมฺมกรโปริส  ภตฺเตน  ปริวิสติ  ฯ  น  ตาว  ต   
ขียติ   ยาว   สา   น   วุฏาติ  ฯ  ปุตฺตสฺส  เอวรูโป  อิทฺธานุภาโว   
โหติ     เอกเยว     สหสฺสตฺถวิก    คเหตฺวา    ทาสกมฺมกรโปริสสฺส   
ฉมฺมาสิก  เวตน  ๖  เทติ  ฯ  น  ตาว  ต  ขียติ ยาวสฺส หตฺถคตา ฯ   
สุณิสาย   เอวรูโป   อิทฺธานุภาโว   โหติ   เอกเยว   จตุโทณิก  ปฏก   
อุปนิสีทิตฺวา    ทาสกมฺมกรโปริสสฺส   ฉมฺมาสิก   ภตฺต   เทติ   ฯ   น   
ตาว   ต   ขียติ   ยาว   สา   น   วุฏาติ   ฯ  ทาสสฺส  เอวรูโป   
อิทฺธานุภาโว   โหติ   เอเกน   นงฺคเลน   กสนฺตสฺส   สตฺต   สีตาโย   
คจฺฉนฺติ   ฯ   อสฺโสสิ   โข   ราชา   มาคโธ   เสนิโย   พิมฺพิสาโร   
#๑ โป. สมฺมตึ ฯ สี. สมฺมติุก ฯ ม. ย.ุ สมฺมุตึ ฯ ๒ โป. ม. ย.ุ ภททฺิยนคเร ฯ   
#๓ สี. ปวาเร ฯ ๔ โป. ปูเรนฺติ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสฺเมว ทิสฺสติ ฯ ๕ โป.   
#สูปภิ ฺชรก ฯ ม. สูปภิ ฺชนก ฯ ยุ. สปูวฺย ฺชนก ฯ ๖ โป. ม. เวตฺตน ฯ    
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อมฺหาก   กริ   วิชิเต   ภทฺทิเย   นคเร   เมณฺฑโก   คหปติ  ปฏิวสติ   
ตสฺส   เอวรูโป   อิทฺธานุภาโว   [๑]   สสี   นหายิตฺวา  ธ ฺาคาร   
สมฺมชฺชาเปตฺวา    พหิทฺวาเร    นิสีทติ   อนฺตลิกฺขา   ธ ฺสฺส   ธารา   
โอปติตฺวา   ธ ฺาคาร   ปูเรติ   ภรยิาย  ๒  เอวรูโป  อิทฺธานุภาโว   
เอกเยว  อาฬฺหกถาลิก  อุปนิสีทิตฺวา  เอก ฺจ สูปคิ ฺชรก ทาสกมฺมกรโปริส   
ภตฺเตน    ปรวิิสติ    น    ตาว    ต    ขียติ    ยาว    สา   น   
วุฏาติ    ปุตฺตสฺส   เอวรูโป   อิทฺธานุภาโว   เอกเยว   สหสฺสตฺถวิก   
คเหตฺวา   ทาสกมฺมกรโปริสสฺส   ฉมมฺาสิก   เวตน   เทติ   น   ตาว   
ต    ขียติ    ยาวสฺส   หตฺถคตา   สุณิสาย   เอวรูโป   อิทฺธานุภาโว   
เอกเยว     จตุโทณิก     ปฏก    อุปนิสทีิตฺวา    ทาสกมฺมกรโปรสิสฺส   
ฉมฺมาสิก   ภตฺต   เทติ   น   ตาว  ต  ขียติ  ยาว  สา  น  วุฏาติ   
ทาสสฺส    เอวรูโป    อิทฺธานุภาโว    เอเกน   นงฺคเลน   กสนฺตสฺส   
สตฺต    สีตาโย   คจฺฉนฺตีติ   ฯ   อถโข   ราชา   มาคโธ   เสนิโย   
พิมฺพิสาโร    อ ฺตร    สพฺพตฺถก    มหามตฺต    อามนฺเตสิ   อมฺหาก   
กิร   ภเณ   วิชิเต   ภทฺทิเย  นคเร  เมณฺฑโก  คหปติ  ปฏิวสติ  ตสฺส   
เอวรูโป   อิทฺธานุภาโว   สีส   นหายิตฺวา  ธ ฺาคาร  สมฺมชฺชาเปตฺวา   
พหิทฺวาเร     นิสีทติ    อนฺตลิกฺขา    ธ ฺสฺส    ธารา    โอปติตฺวา   
ธ ฺาคาร   ปูเรติ   ฯเปฯ   ทาสสฺส  เอวรูโป  อิทธฺานุภาโว  เอเกน   
นงฺคเลน   กสนฺตสฺส   สตฺต   สีตาโย   คจฺฉนฺติ   คจฺฉ  ภเณ  ชานาหิ   
ยถา   มยา   สาม   ทฏิโ   เอว   ตว  ทฏิโ  ภวิสฺสตีติ  ฯ  เอว   
#๑ โป. โหติ ฯ ๒ โป. ภรยิายปสฺส ฯ    
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เทวาติ    โข    โส    มหามตฺโต    ร ฺโ    มาคธสฺส   เสนิยสฺส   
พิมฺพิสารสฺส    ปฏิสฺสุณิตฺวา    จตุรงฺคินิยา    เสนาย    เยน   ภทฺทิย   
เตน    ปายาสิ    อนุปุพฺเพน    เยน    ภทฺทิย    เยน    เมณฺฑโก   
คหปติ    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    เมณฺฑก   คหปตึ   เอตทโวจ   
อห ฺหิ    คหปติ    ร ฺา   อาณตฺโต   อมฺหาก   กริ   ภเณ   วิชิเต   
ภทฺทิเย    นคเร    เมณฺฑโก    คหปติ    ปฏิวสติ   ตสฺส   เอวรูโป   
อิทฺธานุภาโว     สีส     นหายิตฺวา     ธ ฺาคาร    สมฺมชฺชาเปตฺวา   
พหิทฺวาเร   นิสีทติ   อนฺตลิกฺขา  ธ ฺสฺส  ธารา  โอปติตฺวา  ธ ฺาคาร   
ปูเรติ   ฯเปฯ   ทาสสฺส   เอวรูโป   อิทธฺานุภาโว  เอเกน  นงฺคเลน   
กสนฺตสฺส    สตฺต   สีตาโย   คจฺฉนฺติ   คจฺฉ   ภเณ   ชานาหิ   ยถา   
มยา    สาม    ทิฏโ    เอว    ตว   ทฏิโ   ภวิสฺสตีติ   ปสฺสาม   
เต    คหปติ   อิทฺธานุภาวนฺติ   ฯ   อถโข   เมณฺฑโก   คหปติ   สสี   
นหายิตฺวา    ธ ฺาคาร    สมฺมชฺชาเปตฺวา    พหิทฺวาเร    นิสีท ิ  ฯ   
อนฺตลิกฺขา   ธ ฺสฺส   ธารา  โอปติตฺวา  ธ ฺาคาร  ปูเรส ิ ฯ  ทิฏโ   
เต   คหปติ   อิทฺธานุภาโว   ภริยาย  เต  อิทฺธานุภาว  ปสฺสามาติ  ฯ   
อถโข    เมณฺฑโก    คหปติ    ภริย   อาณาเปสิ   เตนหิ   จตุรงฺคินึ   
เสน   ภตฺเตน   ปริวิสาติ   ฯ   อถโข   เมณฺฑกสฺส  คหปติสฺส  ภริยา   
เอกเยว   อาฬฺหกถาลิก   อุปนิสีทิตฺวา   เอก ฺจ   สปูคิ ฺชรก  จตุรงฺคินึ   
เสน  ภตฺเตน  ปริวิสิ  ฯ  น  ตาว  ต  ขียติ  ยาว  สา  น วุฏาติ ฯ   
ทิฏโ   เต   คหปติ  ภริยาย  อิทฺธานุภาโว  ปุตฺตสฺส  เต  อิทฺธา-    
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นุภาว  ปสฺสามาติ    ฯ    อถโข    เมณฺฑโก    คหปติ    ปุตฺต   อาณาเปสิ   
เตนหิ  [๑]  จตุรงฺคินิยา  เสนาย  ฉมฺมาสิก  เวตน  เทหีติ  ฯ อถโข   
เมณฺฑกสฺส    คหปติสฺส    ปุตฺโต    เอกเยว   สหสฺสตฺถวิก   คเหตฺวา   
จตุรงฺคินิยา   เสนาย  ฉมฺมาสิก  เวตน  อทาสิ  ฯ  น  ตาว  ต  ขียติ   
ยาวสฺส   หตฺถคตา   ฯ   ทฏิโ   เต   คหปติ  ปุตฺตสฺส  อิทฺธานุภาโว   
สุณิสาย   เต   อิทฺธานุภาว   ปสฺสามาติ   ฯ  อถโข  เมณฺฑโก  คหปติ   
สุณิส    อาณาเปสิ   เตนหิ   จตุรงฺคินิยา   เสนาย   ฉมฺมาสิก   ภตฺต   
เทหีติ   ฯ   อถโข   เมณฺฑกสฺส  คหปติสฺส  สุณิสา  เอกเยว  จตุโทณิก   
ปฏก   อุปนสิีทิตฺวา   จตุรงฺคินิยา   เสนาย  ฉมฺมาสิก  ภตฺต  อทาสิ  ฯ   
น   ตาว   ต   ขียติ  ยาว  สา  น  วุฏาติ  ฯ  ทฏิโ  เต  คหปติ   
สุณิสาย   อิทธฺานุภาโว   ทาสสฺส   เต   อิทฺธานุภาว   ปสฺสามาติ   ฯ   
มยฺห   โข   สามิ   ทาสสฺส   อิทฺธานุภาโว   เขตฺเต  ปสฺสิตพฺโพติ  ฯ   
อล   คหปติ   ทิฏโ   เต   ทาสสฺสป  อิทฺธานุภาโวติ  ฯ  อถโข  โส   
มหามตฺโต  ๒  จตุรงฺคินิยา  เสนาย  ปุนเทว  ราชคห  ปจฺจาคจฺฉิ เยน   
ราชา    มาคโธ    เสนิโย   พิมฺพิสาโร   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ร ฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส พิมฺพิสารสฺส เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ   
     [๘๔]   อถโข   ภควา   เวสาลิย   ยถาภิรนฺต  วิหรตฺิวา  เยน   
ภทฺทิย    เตน    จาริก    ปกฺกามิ    มหตา    ภิกฺขุสงฺเฆน    สทฺธ ึ  
อฑฺฒเตรเสหิ  ภิกฺขุสเตหิ  ฯ  อถโข  ภควา  อนุปุพฺเพน  จาริก จรมาโน   
#๑ โป. ยุ. ตาต ฯ ๒ สี. อิท ปาตฺตย น ทิสฺสติ ฯ    
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เยน   ภทฺทิย   ตทวสริ   ฯ   ตตฺร   สุท   ภควา   ภทฺทิเย   วิหรติ   
ชาติยาวเน    ฯ    อสฺโสสิ   โข   เมณฺฑโก   คหปติ   สมโณ   ขลพุ   
โภ   โคตโม   สกฺยปุตฺโต   สกฺยกุลา   ปพฺพชิโต   ภทฺทิย   อนปฺุปตฺโต   
ภทฺทิเย    วิหรติ    ชาติยาวเน    ต    โข   ปน   ภวนฺต   โคตม   
เอวกลฺยาโณ    กิตฺติสทฺโท    อพฺภุคฺคโต   อิติป   โส   ภควา   อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ     วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน    สุคโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร   
ปุริสทมฺมสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควา  ๑  โส  อิม   
โลก     สเทวก     สมารก     สพฺรหฺมก    สสฺสมณพฺราหฺมณึ    ปช   
สเทวมนุสฺส   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทติ  โส  ธมฺม  เทเสติ   
อาทิกลฺยาณ    มชฺเฌกลฺยาณ    ปริโยสานกลฺยาณ    สาตฺถ    สพฺย ฺชน   
เกวลปริปุณฺณ    ปริสุทฺธ    พฺรหฺมจริย    ปกาเสติ   สาธุ   โข   ปน   
ตถารูปาน   อรหต   ทสสฺน   โหตีติ   ฯ   อถโข   เมณฺฑโก   คหปติ   
ภทฺรานิ   ภทรฺานิ  ยานานิ  โยชาเปตฺวา  ภทฺร  ภทฺร  ยาน  อภิรูหตฺิวา   
ภเทฺรหิ   ภเทรฺหิ   ยาเนหิ   ภทฺทิยา   นยิยฺาสิ  ภควนฺต  ทสฺสนาย  ฯ   
อทฺทสสุ  โข  สมฺพหุลา  ติตฺถิยา  เมณฺฑก  คหปตึ  ทรูโต  ว  อาคจฺฉนฺต   
ทิสฺวาน   เมณฺฑก   คหปตึ   เอตทโวจุ   กห  ตฺว  คหปติ  คจฺฉสีติ  ฯ   
คจฺฉามห   ภนฺเต   สมณ  โคตม  ทสฺสนายาติ  ฯ  ก ึ ปน  ตฺว  คหปติ   
กิริยวาโท     สมาโน     อกิริยวาท     สมณ    โคตม    ทสฺสนาย   
อุปสงฺกมิสฺสสิ   สมโณ   หิ   คหปติ   โคตโม   อกริิยวาโท   อกริิยาย   
ธมฺม   เทเสติ   เตน   จ   สาวเก   วิเนตีติ  ฯ  อถโข  เมณฺฑกสฺส   
#๑ โป. ม. ภควาติ ฯ    
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คหปติสฺส     เอตทโหสิ     นิสฺสสย    โข    โส    ภควา    อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ    ภวิสฺสติ    ยถายิเม   ติตฺถิยา   อุสูยนฺตีติ   ยาวติกา   
ยานสฺส   ภูม ิ   ยาเนน   คนฺตฺวา   ยานา   ปจฺโจโรหิตฺวา   ปตฺติโก   
ว   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินนฺสฺส  โข  เมณฺฑกสฺส  คหปติสฺส   
ภควา    อนปุุพฺพีกถ    กเถสิ   เสยฺยถที   ทานกถ   สีลกถ   สคฺคกถ   
กามาน   อาทีนว  โอการ  สงฺกิเลส  เนกฺขมฺเม  อานิสส  ปกาเสสิ  ฯ   
ยทา   ภควา  อ ฺาสิ  เมณฺฑก  คหปตึ  กลลฺจิตฺต  มุทุจิตฺต  วินีวรณจิตฺต   
อุทคฺคจิตฺต     ปสนฺนจิตฺต     อถ     ยา     พุทฺธาน    สามุกฺกสิกา   
ธมฺมเทสนา   ต   ปกาเสติ  ทุกฺข  สมุทย  นิโรธ  มคฺค  ฯ  เสยฺยถาป   
นาม    สุทฺธ    วตฺถ   อปคตกาฬก   สมมฺเทว   รชน   ปฏิคฺคเณฺหยฺย   
เอวเมว   เมณฺฑกสฺส  คหปติสฺส  ตสฺมึเยวาสเน  วิรช  วีตมล  ธมฺมจกฺขุ   
อุทปาทิ    ยงฺกิ ฺจิ    สมุทยธมฺม   สพฺพนฺต   นิโรธมฺมนฺติ   ฯ   อถโข   
เมณฺฑโก   คหปติ   ทฏิธมฺโม  ปตฺตธมฺโม  วิทิตธมฺโม  ปริโยคาฬฺหธมฺโม   
ติณฺณวิจิกิจฺโฉ      วิคตกถกโถ      เวสารชฺชปฺปตฺโต     อปรปฺปจฺจโย   
สตฺถุ    สาสเน   ภควนฺต   เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   อภิกฺกนฺต   
ภนฺเต   เสยฺยถาป   ภนฺเต   นิกฺกุชชฺิต   วา   อุกฺกชฺุเชยฺย   ปฏิจฺฉนฺน   
วา   วิวเรยฺย   มูฬฺหสฺส   วา   มคฺค   อาจิกฺเขยฺย   อนฺธกาเร  วา   
เตลปฺปชฺโชต    ธาเรยฺย    จกฺขุมนฺโต   รูปานิ   ทกขฺนฺตีติ   เอวเมว   
ภควตา   อเนกปริยาเยน   ธมฺโม   ปกาสิโต  เอสาห  ภนฺเต  ภควนฺต    
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สรณ   คจฺฉามิ   ธมฺม ฺจ   ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   อุปาสก   ม  ภควา  ธาเรตุ   
อชฺชตคฺเค   ปาณุเปต   สรณ   คต  อธวิาเสตุ  จ  เม  ภนฺเต  ภควา   
สฺวาตนาย    ภตฺต    สทฺธ ึ  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ   ฯ   อธิวาเสสิ   ภควา   
ตุณฺหีภาเวน   ฯ   อถโข  เมณฺฑโก  คหปติ  ภควโต  อธิวาสน  วิทิตฺวา   
อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   ปกฺกามิ  ฯ   
อถโข   เมณฺฑโก   คหปติ   ตสฺสา   รตฺติยา  อจฺจเยน  ปณีต  ขาทนีย   
โภชนีย    ปฏิยาทาเปตฺวา    ภควโต    กาล   อาโรจาเปสิ   กาโล   
ภนฺเต   นิฏ ิต   ภตฺตนฺติ   ฯ  อถโข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย   เยน   เมณฺฑกสฺส   คหปติสฺส   นิเวสน   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา    ป ฺตฺเต    อาสเน   นิสีทิ   สทฺธึ   ภิกฺขุสงฺเฆน   ฯ   
อถโข   เมณฺฑกสฺส   คหปติสฺส   ภรยิา   จ   ปุตฺโต   จ   สุณิสา  จ   
ทาโส    จ    เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทึสุ   ฯ  เตส  ภควา  อนุปุพฺพีกถ  กเถสิ   
เสยฺยถีท    ทานกถ    สลีกถ   สคฺคกถ   กามาน   อาทีนว   โอการ   
สงฺกิเลส   เนกฺขมฺเม   อานิสส   ปกาเสสิ   ฯ  ยทา  ภควา  อ ฺาสิ   
เต   กลฺลจิตฺเต   มุทุจิตฺเต   วินีวรณจิตฺเต   อุทคฺคจิตฺเต   ปสนฺนจิตฺเต   
อถ   ยา   พุทธฺาน   สามุกกฺสิกา   ธมฺมเทสนา   ต   ปกาเสสิ  ทุกขฺ   
สมุทย   นิโรธ   มคฺค   ฯ  เสยฺยถาป  นาม  สุทฺธ  วตฺถ  อปคตกาฬก   
สมฺมเทว    รชน    ปฏิคฺคเณฺหยฺย    เอวเมว   เตส   ตสฺมึเยวาสเน   
วิรช    วีตมล    ธมฺมจกฺขุ   อุทปาทิ   ยงฺกิ ฺจิ   สมุทยธมฺม   สพฺพนฺต    
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นิโรธธมฺมนติฺ     ฯ     เต    ทฏิธมฺมา    ปตฺตธมฺมา    วิทิตธมฺมา   
ปริโยคาฬฺหธมฺมา     ติณฺณวิจิกิจฺฉา     วิคตกถกถา    เวสารชฺชปปฺตฺตา   
อปรปฺปจฺจยา   สตฺถ ุ  สาสเน   ภควนฺต   เอตทโวจุ  อภิกฺกนฺต  ภนฺเต   
อภิกฺกนฺต  ภนฺเต  เสยฺยถาป  [๑]  ภนฺเต  นิกฺกชฺุชิต  วา  อุกฺกุชฺเชยฺย   
ปฏิจฺฉนฺน   วา   วิวเรยฺย  มูฬฺหสฺส  วา  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร   
วา   เตลปฺปชโฺชต   ธาเรยยฺ   จกฺขุมนฺโต  รูปานิ  ทกฺขนฺตีติ  เอวเมว   
ภควตา    อเนกปริยาเยน   ธมฺโม   ปกาสิโต   เอเต   มย   ภนฺเต   
ภควนฺต    สรณ    คจฺฉาม    ธมฺม ฺจ   ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   อุปาสเก   โน   
ภควา   ธาเรตุ   อชฺชตคฺเค   ปาณุเปเต   สรณ   คเตติ   ฯ  อถโข   
เมณฺฑโก    คหปติ    พุทธฺปฺปมุข    ภิกฺขุสงฺฆ    ปณีเตน    ขาทนีเยน   
โภชนีเยน   สหตฺถา   สนตฺปฺเปตฺวา   สมฺปวาเรตฺวา   ภควนฺต  ภุตฺตาวึ   
โอนีตปตฺตปาณึ   เอกมนฺต   นิสีท ิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  เมณฺฑโก   
คหปติ   ภควนฺต   เอตทโวจ   ยาว   ภนฺเต   ภควา  ภทฺทิเย  วิหรติ   
[๒]  อห  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ๓ ธุวภตฺเตนาติ ฯ อถโข ภควา   
เมณฺฑก    คหปตึ    ธมฺมยิา    กถาย    สนฺทสฺเสตฺวา   สมาทเปตฺวา   
สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ   
     [๘๕]   อถโข   ภควา   ภทฺทิเย  ยถาภิรนฺต  วิหรตฺิวา  เมณฺฑก   
คหปตึ    อนาปุจฺฉา    เยน   องฺคุตฺตราโป   เตน   จาริก   ปกกฺามิ   
มหตา   ภิกฺขุสงฺเฆน   สทฺธึ   อฑฺฒเตรเสหิ   ภิกฺขุสเตหิ   ฯ   อสฺโสสิ   
#๑ โป. นาม ฯ ๒ ม. ยุ. ตาว ฯ ๓ ส.ี สงฺฆสฺส ฯ    
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โข    เมณฺฑโก   คหปติ   ภควา   กิร   เยน   องฺคุตฺตราโป   เตน   
จาริก     ปกกฺนฺโต    มหตา    ภิกฺขุสงฺเฆน    สทฺธ ึ   อฑฺฒเตรเสหิ   
ภิกฺขุสเตหีติ   ฯ   อถโข   เมณฺฑโก   คหปติ  ทาเส  จ  กมฺมกเร  จ   
อาณาเปสิ   เตนหิ   ภเณ   พหุ   โลณป   เตลป   ตณฺฑุลป  ขาทนียป   
สกเฏสุ   อาโรเปตฺวา   อาคจฺฉถ   อฑฺฒเตรสานิ   จ   โคปาลกสตานิ   
อฑฺฒเตรสานิ    เธนุสตานิ    อาทาย    อาคจฺฉนฺตุ    ยตฺถ   ภควนฺต   
ปสฺสิสฺสาม   ตตฺถ   ธารุเณฺหน   ๑  ขีเรน  โภเชสฺสามาติ  ฯ  อถโข   
เมณฺฑโก   คหปติ   ภควนฺต   อนฺตรามคฺเค   กนฺตาเร   สมฺภาเวสิ  ฯ   
อถโข   เมณฺฑโก   คหปติ   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา     เอกมนฺต     อฏาสิ    ฯ    เอกมนฺต   
 ิโต   โข   เมณฺฑโก   คหปติ   ภควนฺต   เอตทโวจ  อธิวาเสตุ  เม   
ภนฺเต   ภควา   สฺวาตนาย  ภตฺต  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ  ฯ  อธิวาเสสิ   
ภควา   ตุณฺหีภาเวน   ฯ   อถโข  เมณฺฑโก  คหปติ  ภควโต  อธวิาสน   
วิทิตฺวา    อุฏายาสนา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   
ปกฺกามิ   ฯ   อถโข   เมณฺฑโก   คหปติ   ตสฺสา   รตฺติยา  อจฺจเยน   
ปณีต   ขาทนีย   โภชนีย  ปฏิยาทาเปตฺวา  ภควโต  กาล  อาโรจาเปสิ   
กาโล   ภนฺเต   นิฏ ิต   ภตฺตนฺติ   ฯ   อถโข   ภควา   ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   เยน   เมณฺฑกสฺส  คหปติสฺส  ปริเวสนา   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา    ป ฺตฺเต    อาสเน    นิสีทิ    สทธฺึ   
ภิกฺขุสงฺเฆน   ฯ  อถโข  เมณฺฑโก  คหปติ  อฑฺฒเตรสานิ  โคปาลกสตานิ   
#๑ โป. ปารุเณฺหน ฯ ม. ย.ุ ตรุเณน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ    



วินย. มหาวคฺโค (๒) - หนาท่ี 120 

อาณาเปสิ   เตนหิ   ภเณ   เอกเมก   เธนน   คเหตฺวา   เอกเมกสฺส   
ภิกฺขุโน   อุปติฏถ   ธารุเณฺหน   ขีเรน   โภเชสฺสามาติ   ฯ   อถโข   
เมณฺฑโก    คหปติ    พุทธฺปฺปมุข    ภิกฺขุสงฺฆ    ปณีเตน    ขาทนีเยน   
โภชนีเยน   สหตฺถา  สนตฺปฺเปสิ  สมฺปวาเรสิ  ธารุเณฺหน  จ  ขีเรน  ฯ   
ภิกฺขู   กกฺุกุจฺจายนฺตา   ขีร   นปฺปฏิคฺคณฺหนฺติ   ฯ   ปฏิคฺคณฺหถ  ภิกฺขเว   
ปริภุ ฺชถาติ    ฯ   อถโข   เมณฺฑโก   คหปติ   พุทธฺปฺปมุข   ภิกขฺุสงฺฆ   
ปณีเตน   ขาทนีเยน   โภชนีเยน  สหตฺถา  สนฺตปฺเปตฺวา  สมฺปวาเรตฺวา   
ธารุเณฺหน   จ   ขีเรน   ภควนฺต   ภุตฺตาวึ   โอนีตปตฺตปาณึ  เอกมนฺต   
นิสีทิ    ฯ    เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   เมณฺฑโก   คหปติ   ภควนฺต   
เอตทโวจ   สนฺติ   ภนฺเต   มคฺคา   กนฺตารา   อปฺโปทกา  อปฺปภกฺขา   
น   สุกรา  อปาเถยฺเยน  คนฺตุ  สาธุ  ภนฺเต  ภควา  ภิกฺขูน  ปาเถยฺย   
อนุชานาตูติ   ฯ   อถโข   ภควา   เมณฺฑก   คหปตึ   ธมฺมิยา  กถาย   
สนฺทสฺเสตฺวา   สมาทเปตฺวา  สมุตฺเตเชตฺวา  สมฺปหเสตฺวา  อุฏายาสนา   
ปกฺกามิ     ฯ     อถโข    ภควา    เอตสฺมึ    นิทาเน    เอตสฺมึ   
ปกรเณ   ธมมฺึ   กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
ป ฺจ   โครเส   ขีร   ทธ ึ  ตกฺก   นวนีต   สปฺป  ฯ  สนฺติ  ภิกฺขเว   
มคฺคา   กนฺตารา   อปฺโปทกา   อปฺปภกฺขา   น   สกุรา  อปาเถยฺเยน   
คนฺตุ    ฯ    อนุชานามิ    ภิกฺขเว    ปาเถยฺย   ปริเยสิตุ   ตณฺฑุโล   
ตณฺฑุลตฺถิเกน    มุคฺโค    มุคฺคตฺถิเกน    มาโส    มาสตฺถิเกน   โลณ   
#๑ สี. ม. ป ฺจโครส ฯ    
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โลณตฺถิเกน  คุโฬ  คุฬตฺถเิกน  เตล  เตลตฺถิเกน  สปฺป  สปฺปตฺถเิกน  ฯ   
สนฺติ    ภิกฺขเว    มนุสฺสา    สทฺธา   ปสนฺนา   เต   กปฺปยการกาน   
หตฺเถ      หิร ฺสุวณฺณ      ๑      อุปนกิฺขิปนฺติ     อิมินา     ย   
อยฺยสฺส   กปปฺย   ต   เทถาติ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   ย  ตโต   
กปฺปย    ต    สาทิตุ   น   เตฺววาห   ภิกฺขเว   เกนจิ   ปริยาเยน              
ชาตรูปรชต สาทิตพฺพ ปริเยสิตพฺพนฺติ วทามีติ ฯ   
     [๘๖]   อถโข   ภควา   อนุปุพฺเพน   จาริก   จรมาโน   เยน   
อาปณ   ๒   ตทวสริ   ฯ  อสฺโสสิ  โข  เกณิโย  ชฏโิล  สมโณ  ขลุ   
โภ   โคตโม   สกฺยปุตฺโต   สกฺยกุลา   ปพฺพชิโต   อาปณ   อนุปฺปตฺโต   
ต   โข   ปน   ภวนฺต   โคตม   เอวกลฺยาโณ  กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคโต   
อิติป   โส   ภควา   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต   
โลกวิทู    อนุตฺตโร    ปรุสิทมฺมสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   
ภควา   โส   อิม   โลก  สเทวก  สมารก  สพฺรหฺมก  สสฺสมณพฺราหฺมณึ   
ปช   สเทวมนุสฺส   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   ปเวเทติ   โส  ธมฺม   
เทเสติ     อาทิกลฺยาณ    มชฺเฌกลฺยาณ    ปรโิยสานกลฺยาณ    สาตฺถ   
สพฺย ฺชน    เกวลปริปุณฺณ    ปริสุทฺธ    พฺรหฺมจริย    ปกาเสติ   สาธุ   
โข   ปน   ตถารูปาน   อรหต   ทสฺสน   โหตีติ  ฯ  อถโข  เกณิยสฺส   
ชฏลิสฺส     เอตทโหสิ    กินฺนุ    โข    อห    สมณสฺส    โคตมสฺส   
หราเปยฺยนฺติ   ฯ   อถโข   เกณิยสฺส   ชฏิลสฺส  เอตทโหสิ  เยป  โข   
#๑ สิ. หริ ฺเ ฯ ม. ยุ. หริ ฺ ฯ ๒ ส.ี อาปน ฯ    
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เต    พฺราหฺมณาน    ปุพฺพกา   อิสโย   มนฺตาน   กตฺตาโร   มนฺตาน   
ปวตฺตาโร     เยสมิท    เอตรหิ    พฺราหฺมณา    โปราณ    มนฺตปท   
คีต    ปวุตฺต    สมิหิต    ตทนุคายนฺติ   ตทนุภาสนฺติ   ภาสิตมนุภาสนฺติ   
วาจิตมนุวาเจนฺติ     เสยฺยถีท     อฏโก     วามโก     วามเทโว   
เวสฺสามิตฺโต   ยมตคฺคิ   องฺคิรโส   ภารทฺวาโช   วาเสฏโ   กสฺสโป   
ภคุ    รตฺตูปรตา   วิรตา   วิกาลโภชนา   เต   เอวรูปานิ   ปานานิ   
สาทิยึสุ    สมโณป    โคตโม    รตฺตูปรโต    วิรโต    วิกาลโภชนา   
อรหติ   สมโณป   โคตโม   เอวรูปานิ   ปานานิ  ๑  สาทิตุนฺติ  ปหูต   
ปาน  ปฏิยาทาเปตฺวา  กาเชหิ  คาหาเปตฺวา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา       ภควตา       สทฺธึ      สมฺโมทิ      สมฺโมทนีย   
กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต  อฏาสิ  ฯ  เอกมนฺต   ิโต   
โข    เกณิโย    ชฏิโล    ภควนฺต    เอตทโวจ   ปฏิคฺคณฺหาตุ   เม   
ภว   โคตโม   ปานนฺติ   ฯ   เตนหิ  เกณิย  ภิกฺขูน  เทหีติ  ฯ  ภิกขฺู   
กุกฺกุจฺจายนฺตา   นปฺปฏิคฺคณฺหนฺติ  ฯ  ปฏิคฺคณฺหถ  ภิกฺขเว  ปริภุ ฺชถาติ  ฯ   
อถโข     เกณิโย     ชฏิโล     พุทฺธปปฺมุข     ภิกฺขุสงฺฆ    ปหูเตหิ   
ปาเนหิ   สหตฺถา   สนฺตปฺเปตฺวา   สมฺปวาเรตฺวา   ภควนฺต   โธตหตฺถ   
โอนีตปตฺตปาณึ  เอกมนฺต  นิสีท ิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินนฺ  โข  เกณิย  ชฏลิ   
ภควา  ธมฺมิยา  กถาย  สนทฺสฺเสสิ  สมาทเปสิ  สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ   
อถโข    เกณิโย    ชฏิโล    ภควตา   ธมฺมิยา   กถาย   สนฺทสฺสิโต   
สมาทปโต   สมุตฺเตชิโต   สมฺปหสิโต   ภควนฺต   เอตทโวจ  อธิวาเสตุ   
#๑ โป. ปานาทีนิ สาทิยิตุนฺติ ฯ    
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เม   ภว   โคตโม   สฺวาตนาย  ภตฺต  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ  ฯ  มหา   
โข     เกณิย     ภิกฺขุสงฺโฆ    อฑฺฒเตรสานิ    ภิกฺขุสตานิ    ตฺว ฺจ   
พฺราหฺมเณสุ    อภิปฺปสนฺโนติ    ฯ    ทติุยมฺป   โข   เกณิโย   ชฏโิล   
ภควนฺต    เอตทโวจ    กิ ฺจาป    โภ    โคตม   มหา   ภิกฺขุสงฺโฆz   
อฑฺฒเตรสานิ     ภิกฺขุสตานิ     อห ฺจ     พฺราหฺมเณสุ    อภิปฺปสนฺโน   
อธิวาเสตุ  เม  ภว  โคตโม  สฺวาตนาย  ภตฺต  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ   
มหา    โข   เกณิย   ภิกฺขุสงฺโฆ   อฑฺฒเตรสานิ   ภิกฺขุสตานิ   ตฺว ฺจ   
พฺราหฺมเณสุ    อภิปฺปสนฺโนติ    ฯ    ตติยมฺป   โข   เกณิโย   ชฏโิล   
ภควนฺต    เอตทโวจ    กิ ฺจาป    โภ    โคตม   มหา   ภิกฺขุสงฺโฆ   
อฑฺฒเตรสานิ     ภิกฺขุสตานิ     อห ฺจ     พฺราหฺมเณสุ    อภิปฺปสนฺโน   
อธิวาเสตุ  เม  ภว  โคตโม  สฺวาตนาย  ภตฺต  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ   
อธิวาเสสิ    ภควา    ตุณฺหีภาเวน    ฯ    อถโข   เกณิโย   ชฏิโล   
ภควโต    อธวิาสน    วิทิตฺวา   อุฏายาสนา   ปกฺกามิ   ฯ   อถโข   
ภควา   เอตสฺมึ   นิทาเน   เอตสฺมึ  ปกรเณ  ธมฺมึ  กถ  กตฺวา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ     อนุชานามิ     ภิกฺขเว    อฏ    ปานานิ    อมฺพปาน   
ชมฺพุปาน    โจจปาน    โมจปาน    มธุปาน   มุทฺทกิปาน   สาลกุปาน   
ผารุสกปาน  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  สพฺพ  ผลรส เปตฺวา ธ ฺผลรส ฯ   
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  สพฺพ  ปตฺตรส  ๑  เปตฺวา  ปกฺกฑากรส  ๒  ฯ   
อนุชานามิ    ภิกฺขเว    สพฺพ   ปุปฺผรส   เปตฺวา   มธุกปุปฺผรส   ฯ   
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   อุจฺฉุรสนฺติ   ฯ   อถโข  เกณิโย  ชฏโิล  ตสฺสา   
#๑ ม. ย.ุ ผลรส ฯ ๒ โป. สากรส ฯ ม. ยุ. ธ ฺผลรส ฯ    



วินย. มหาวคฺโค (๒) - หนาท่ี 124 

รตฺติยา  อจฺจเยน  สเก  อสฺสเม  ปณีต  ขาทนีย โภชนีย ปฏิยาทาเปตฺวา   
ภควโต    กาล    อาโรจาเปสิ    กาโล    โภ    โคตม    นฏิ ิต   
ภตฺตนฺติ   ฯ   อถโข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย   
เยน    เกณิยสฺส    ชฏลิสสฺ    อสฺสโม    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ป ฺตฺเต   อาสเน   นีสีทิ   สทฺธ ึ  ภิกฺขุสงฺเฆน   ฯ   อถโข  เกณิโย   
ชฏิโล    พุทธฺปฺปมุข    ภิกฺขุสงฺฆ    ปณีเตน    ขาทนีเยน   โภชนีเยน   
สหตฺถา      สนฺตปฺเปตฺวา     สมฺปวาเรตฺวา     ภควนฺต     ภุตฺตาวึ   
โอนีตปตฺตปาณึ   เอกมนฺต   นิสีท ิ  ฯ   เอกมนฺต   นิสินฺน  โข  เกณิย   
ชฏลิ ภควา อิมาหิ คาถาหิ อนุโมทิ   
     [๘๗] อคฺคิหุตฺตมุขา ๑ ย ฺา    สาวิตฺตี ฉนฺทโส มุข๕   
          ราชา มุข มนุสฺสาน       นทีน สาคโร มุข   
          นกฺขตฺตาน มุข จนฺโท      อาทิจฺโจ ตปต มุข   
          ปุ ฺ อากงฺขมานาน       สงฺโฆ เว ยชต มุขนฺติ ฯ   
     อถโข   ภควา   เกณิย   ชฏิล   อิมาหิ   คาถาหิ   อนุโมทิตฺวา   
อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ   
     [๘๘]   อถโข   ภควา   อาปเณ   ยถาภิรนฺต   วิหริตฺวา  เยน   
กุสินารา    เตน    จาริก    ปกฺกามิ    มหตา   ภิกฺขุสงฺเฆน   สทฺธึ   
อฑฺฒเตรเสหิ    ภิกฺขุสเตหิ   ฯ   อสฺโสสุ   โข   โกสินารกา   มลฺลา   
ภควา  กิร  กสุินาร  อาคจฺฉติ  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  อฑฺฒเตรเสหิ   
ภิกฺขุสเตหีติ    ฯ    เต   สงฺคร   อกสุ   โย   ภควโต   ปจฺจุคฺคมน   
#๑ โป. อคฺคิหุต มุขา ฯ    
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น   กริสฺสติ   ป ฺจ   สตานิ   ทณฺโฑติ   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน   
โรโช   มลฺโล   อายสฺมโต   อานนฺทสสฺ   สหาโย   โหติ   ฯ  อถโข   
ภควา   อนุปุพฺเพน   จาริก   จรมาโน   เยน   กุสินารา  ตทวสริ  ฯ   
[๑]  โกสินารกา  มลฺลา  ภควโต  ปจฺจุคฺคมน  อกสุ  ฯ  อถโข โรโช   
มลฺโล    ภควโต    ปจฺจุคฺคมน    กริตฺวา    เยนายสฺมา    อานนฺโท   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต    อานนฺท    อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ   เอกมนฺต    ิต   โข  โรช  มลฺล  อายสฺมา   
อานนฺโท   เอตทโวจ   อุฬาร   โข   เต   อิท   อาวุโส   โรช  ย   
ตฺว   ภควโต   ปจฺจุคฺคมน  อกาสีติ  ฯ  นาห  ภนฺเต  อานนฺท  พหุกโต   
พุทฺเธน   วา   ธมฺเมน   วา   สงฺเฆน   วา   อปจ  าตีหิ  สงฺคโร   
กโต    โย    ภควโต    ปจฺจุคฺคมน    น   กริสฺสติ   ป ฺจ   สตานิ   
ทณฺโฑติ   โส   โข   อห   ๒   ภนฺเต   อานนฺท   าตีน  ทณฺฑภยา   
เอว  ๓  ภควโต  ปจฺจุคฺคมน  อกาสินติฺ  ฯ  อถโข  อายสฺมา อานนฺโท   
อนตฺตมโน   อโหสิ   กถ   หิ  นาม  โรโช  มลโฺล  เอว  วกฺขตีติ  ฯ   
อถโข   อายสฺมา   อานนฺโท   เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   
โข   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควนฺต   เอตทโวจ   อย  ภนฺเต  โรโช   
มลฺโล    อภิ ฺาโต   าตมนุสฺโส   มหิทฺธิโก   โข   ปน   เอวรูปาน   
าตมนุสฺสาน   อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   ปสาโท  ๔  สาธุ  ภนฺเต  ภควา   
#๑ โป. ม. ยุ. อถโข ฯ ๒ ยุ. ส โข อห ฯ ๓ ส.ี ม. ย.ุ เอวาห ฯ ๔ โป.   
#ธมฺมวินเยนาภิปสาโท ฯ    
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ตถา   กโรตุ  ยถา  โรโช  มลฺโล  อิมสมฺึ  ธมฺมวินเย  ปสีเทยฺยาติ  ฯ   
น   โข   ต  อานนฺท  ทุกฺกร  ตถาคเตน  ยถา  โรโช  มลฺโล  อิมสมฺึ   
ธมฺมวินเย   ปสีเทยฺยาติ   ฯ   อถโข   ภควา   โรช  มลฺล  เมตฺเตน   
จิตฺเตน   ผรีตฺวา   อุฏายาสนา   วิหาร   ปาวิสิ   ฯ  อถโข  โรโช   
มลฺโล   ภควโต   เมตฺเตน   จิตฺเตน   ผุฏโ  เสยฺยถาป  นาม  คาวี   
ตรุณวจฺฉา    เอวเมว    วิหาเรน    วิหาร    ปริเวเณน    ปริเวณ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภิกฺขู   ปุจฺฉติ   กห   น ุ  โข   ภนฺเต   เอตรหิ  โส   
ภควา    วิหรติ   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ทสฺสนกามา   หิ   มย   ต   
ภควนฺต  อรหนฺต  สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ  ฯ  เอสาวุโส  โรช  [๑]  วิหาโร   
สวุตทฺวาโร    เตน   อปฺปสทฺโท   อุปสงฺกมิตฺวา   อตรมาโน   อาลินฺท   
ปวิสิตฺวา   อุกฺกาสิตฺวา   อคฺคฬ   อาโกเฏหิ   วิวรสิฺสติ   เต   ภควา   
ทฺวารนฺติ   ฯ   อถโข  โรโช  มลฺโล  เยน  โส  วิหาโร  สวุตทฺวาโร   
เตน    อปฺปสทฺโท    อุปสงฺกมิตฺวา    อตรมาโน   อาลินฺท   ปวิสิตฺวา   
อุกฺกาสิตฺวา   อคฺคฬ   อาโกเฏติ   ฯ  วิวริ  ภควา  ทฺวาร  ฯ  อถโข   
โรโช   มลฺโล   วิหาร   ปวิสิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ    ฯ    เอกมนฺต   นสิินฺนสฺส   โข   โรชสฺส   มลฺลสฺส   ภควา   
อนุปุพฺพีกถ     กเถสิ     เสยฺยถีท     ทานกถ     สลีกถ    สคฺคกถ   
กามาน   อาทีนว  โอการ  สงฺกิเลส  เนกฺขมฺเม  อานิสส  ปกาเสสิ  ฯ   
ยทา   ภควา   อ ฺาสิ   โรช   มลฺล  กลฺลจิตฺต  มุทจิุตฺต  วินีวรณจิตฺต   
อุทคฺคจิตฺต     ปสนฺนจิตฺต     อถ     ยา     พุทฺธาน    สามุกฺกสิกา   
#๑ โป. เยน ฯ    
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ธมฺมเทสนา   ต   ปกาเสสิ  ทุกฺข  สมุทย  นิโรธ  มคฺค  ฯ  เสยฺยถาป   
นาม    สุทฺธ    วตฺถ   อปคตกาฬก   สมมฺเทว   รชน   ปฏิคฺคเณฺหยฺย   
เอวเมว    โข    โรชสฺส   มลฺลสฺส   ตสฺมึเยวาสเน   วิรช   วีตมล   
ธมฺมจกฺขุ   อุทปาทิ   ยงฺกิ ฺจิ   สมุทยธมฺม   สพฺพนฺต   นโิรธธมมฺนฺติ  ฯ   
อถโข  โรโช  มลฺโล  ทฏิธมฺโม  ปตฺตธมฺโม วิทิตธมฺโม ปรโิยคาฬฺหธมฺโม   
ติณฺณวิจิกิจฺโฉ      วิคตกถกโถ      เวสารชฺชปฺปตฺโต     อปรปฺปจฺจโย   
สตฺถุ    สาสเน    ภควนฺต    เอตทโวจ    สาธุ    ภนฺเต    อยฺยา   
มม ฺเว   ปฏิคฺคณฺเหยฺยุ   จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาร   
โน   อ ฺเสนฺติ   ฯ   เยส   โข   โรช   เสกฺเขน   ๑   าเณน   
เสกฺเขน   ทสฺสเนน   ธมโฺม   ทิฏโ   เสยฺยถาป  ตยา  เตสป  เอว   
โหติ     อโห     นูน     อยฺยา     อมฺหาก ฺเว     ปฏิคฺคณฺเหยฺยุ   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาร   โน   อ ฺเสนฺติ  เตนหิ   
โรช    ตว   เจว   ปฏิคฺคณฺหิสฺสนฺติ   อ ฺเส ฺจาติ   ฯ   เตน   โข   
ปน   สมเยน   กุสินาราย   ปณีตาน   ภตฺตาน   ภตฺตปฏิปาฏิ   อฏ ิตา   
โหติ   ฯ   อถโข   โรชสฺส   มลฺลสฺส  ปฏิปาฏึ  อลภนฺตสฺส  เอตทโหสิ   
ยนฺนูนาห    ภตฺตคฺค   โอโลเกยฺย   ย   ภตฺตคฺเค   นาสฺส   ๒   ต   
ปฏิยาเทยฺยนฺติ   ฯ  อถโข  โรโช  มลฺโล  ภตฺตคฺค  โอโลเกนฺโต  เทฺว   
นาทฺทส    ฑาก ฺจ    ปฏขาทนีย ฺจ    ฯ    อถโข   โรโช   มลโฺล   
เยนายสฺมา     อานนฺโท    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต   
#๑ สี. ย.ุ เสเขน ฯ ๒ โป. ม. ยุ. นาทฺทส ฯ    
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อานนฺท   เอตทโวจ   อิธ   เม   ภนฺเต  อานนฺท  ปฏปิาฏึ  อลภนตฺสฺส   
เอตทโหสิ   ยนฺนูนาห   ภตฺตคฺค  โอโลเกยฺย  ย  ภตฺตคฺเค  นาสฺส  ๑-   
ต    ปฏิยาเทยฺยนฺติ    โส    โข   อห   ภนฺเต   อานนฺท   ภตฺตคฺค   
โอโลเกนฺโต   เทฺว   นาทฺทส   ฑาก ฺจ  ปฏขาทนีย ฺจ  สจาห  ภนฺเต   
อานนฺท     ปฏิยาเทยฺย     ฑาก ฺจ    ปฏขาทนีย ฺจ    ปฏิคฺคณฺเหยฺย   
เม   ภควาติ   ฯ   เตนหิ   โรช  ภควนฺต  ปฏิปุจฺฉิสฺสามีติ  ฯ  อถโข   
อายสฺมา   อานนฺโท  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสิ  ฯ  เตนหิ  อานนฺท   
ปฏิยาเทตูติ   ฯ   เตนหิ  โรช  ปฏยิาเทหีติ  ฯ  อถโข  โรโช  มลโฺล   
ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน  ปหูต  ฑาก ฺจ  ปฏขาทนีย ฺจ ปฏิยาทาเปตฺวา   
ภควโต     อุปนาเมสิ     ปฏิคฺคณฺหาตุ     เม     ภนฺเต     ภควา   
ฑาก ฺจ   ปฏขาทนีย ฺจาติ   ฯ   เตนหิ   โรช   ภิกฺขูน   เทหีติ   ฯ   
ภิกฺขู    กุกฺกุจฺจายนฺตา    นปฺปฏิคฺคณฺหนฺติ    ฯ    ปฏิคฺคณฺหถ   ภิกฺขเว   
ปริภุ ฺชถาติ    ฯ    อถโข    โรโช   มลโฺล   พุทฺธปปฺมุข   ภิกฺขุสงฺฆ   
ปหูเตหิ    ฑาเกหิ   จ   ปฏขาทนีเยหิ   จ   สหตฺถา   สนฺตปฺเปตฺวา   
สมฺปวาเรตฺวา   ภควนฺต   โธตหตฺถ  โอนีตปตฺตปาณึ  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ   
เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  โรช  มลลฺ  ภควา  ธมฺมิยา  กถาย สนฺทสฺเสตฺวา   
สมาทเปตฺวา      สมุตฺเตเชตฺวา      สมฺปหเสตฺวา      อุฏายาสนา   
ปกฺกามิ   ฯ   อถโข   ภควา   เอตสฺมึ   นิทาเน   เอตสฺมึ   ปกรเณ   
ธมฺมึ   กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   อนุชานามิ  ภิกฺขเว  สพฺพ ฺจ   
ฑาก สพฺพ ฺจ ปฏขาทนียนฺติ ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. นาทฺทส ฯ    
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     [๘๙]   อถโข   ภควา   กุสินาราย  ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน   
อาตุมา  เตน  จาริก  ปกกฺามิ  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  อฑฺฒเตรเสหิ   
ภิกฺขุสเตหิ   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  อ ฺตโร  นหาปตปุพฺโพ  ๑   
วุฑฺฒปพฺพชิโต    อาตุมาย    ปฏิวสติ    ฯ    ตสฺส    เทฺว   ทารกา   
โหนฺติ    ม ฺชุกา    ปฏิภาเณยฺยกา    ทกฺขา   ปรโิยทาตสิปฺปา   สเก   
อาจริยเก    นหาปตกมฺเม    ฯ   อสฺโสสิ   โข   โส   วุฑฺฒปพฺพชิโต   
ภควา   กิร  อาตุม  อาคจฺฉติ  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  อฑฺฒเตรเสหิ   
ภิกฺขุสเตหีติ    ฯ    อถโข    โส    วุฑฺฒปพฺพชิโต    เต    ทารเก   
เอตทโวจ    ภควา    กิร    ตาตา    อาตุม    อาคจฺฉติ    มหตา   
ภิกฺขุสงฺเฆน   สทฺธึ   อฑฺฒเตรเสหิ   ภิกขฺุสเตหิ   คจฺฉถ  ตุเมฺห  ตาตา   
ขุรภณฺฑ    อาทาย    นาฬยิาวาปเกน    อนุฆรก   อนุฆรก   อาหิณฺฑถ   
โลณป   เตลป   ตณฺฑุลป   ขาทนียป   สหรถ   ๒  ภควโต  อาคตสฺส   
ยาคุปาน   กริสฺสามาติ   ฯ   เอว   ตาตาติ  โข  เต  ทารกา  ตสฺส   
วุฑฺฒปพฺพชิตสฺส   ปฏิสสฺุณิตฺวา   ๓   ขุรภณฺฑ   อาทาย  นาฬิยาวาปเกน   
อนุฆรก    อนุฆรก   อาหิณฺฑนฺติ   โลณป   เตลป   ตณฺฑุลป   ขาทนียป   
สหรนฺตา   ฯ  มนุสฺสา  เต  ทารเก  ม ฺชุเก  ปฏิภาเณยฺยเก  ปสสฺิตฺวา   
เยป   น   การาเปตุกามา   เตป   การาเปนฺติ   การาเปตฺวาป  พหุ   
เทนฺติ   ฯ   อถโข   เต   ทารกา   พหุ   โลณป   เตลป   ตณฺฑุลป   
ขาทนียป   สหรึสุ   ฯ   อถโข   ภควา   อนุปุพฺเพน  จาริก  จรมาโน   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ สหรนฺตา ฯ ๓ โป. ปฏิสุตฺวา ฯ    
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เยน   อาตุมา   ตทวสริ   ฯ   ตตฺร   สุท   ภควา  อาตุมาย  วิหรติ   
ภูสาคาเร  ๑  ฯ  อถโข  โส  วุฑฺฒปพฺพชิโต  ตสฺสา  รตฺติยา อจฺจเยน   
ปหูต    ยาคุ    ปฏิยาทาเปตฺวา    ภควโต   อุปนาเมสิ   ปฏิคฺคณฺหาตุ   
เม   ภนฺเต   ภควา   ยาคุนฺติ   ฯ   ชานนฺตาป   ตถาคตา   ปุจฺฉนฺติ   
ชานนฺตาป   น   ปุจฺฉนฺติ   กาล   วิทิตฺวา   ปุจฺฉนฺติ   กาล   วิทิตฺวา   
น    ปุจฺฉนฺติ    อตฺถส ฺหิต    ตถาคตา   ปุจฺฉนฺติ   โน   อนตฺถส ฺหิต   
อนตฺถส ฺหิเต    เสตุฆาโต    ตถาคตาน    ฯ   ทฺวีหากาเรหิ   พุทฺธา   
ภควนฺโต    ภิกฺขู    ปฏิปจฺุฉนฺติ   ธมฺม   วา   เทเสสฺสาม   สาวกาน   
วา   สิกฺขาปท   ป ฺาเปสฺสามาติ   ฯ  อถโข  ภควา  ต  วุฑฺฒปพฺพชิต   
เอตทโวจ   กตุาย   ๒   ภิกขฺุ  ยาคูติ  ฯ  อถโข  โส  วุฑฺฒปพฺพชิโต   
ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสิ  ฯ  วิครหิ  พุทฺโธ  ภควา  อนนุจฺฉวิก ๓   
โมฆปุริส      อนนุโลมิก      อปฺปฏริูป      อสฺสามณก      อกปฺปย   
อกรณีย    กถ    หิ    นาม   ตฺว   โมฆปุริส   ปพฺพชิโต   อกปฺปเย   
สมาทเปสฺสติ   เนต   โมฆปุริส   อปฺปสนฺนาน   วา   ปสาทาย  ฯเปฯ   
วิครหิตฺวา    ธมฺมึ    กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   น   ภิกฺขเว   
ปพฺพชิเตน    อกปฺปเย    สมาทเปตพฺพ    โย   สมาทเปยฺย   อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส    น    จ   ภิกฺขเว   นหาปตปุพฺเพน   ขุรภณฺฑ   ปริหรติพฺพ   
โย ปริหเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๙๐]   อถโข   ภควา   อาตุมาย   ยถาภิรนฺต  วิหรตฺิวา  เยน   
#๑ โป. ภูสาคารเก ฯ ๒ สี. กโุตย ฯ ๓ ม. ยุ. อนนุจฺฉวิย ฯ    
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สาวตฺถี    เตน   จาริก   ปกฺกามิ   ฯ   อถโข   ภควา   อนุปุพฺเพน   
จาริก   จรมาโน   เยน   สาวตฺถี   ตทวสริ   ฯ   ตตฺร  สุท  ภควา   
สาวตฺถิย   วิหรติ   เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข   
ปน   สมเยน   สาวตฺถิย   พหุ   ผลขาทนีย  อุสฺสนฺน  โหติ  ฯ  อถโข   
ภิกฺขูน    เอตทโหสิ    กินนฺุ    โข   ภควตา   ผลขาทนีย   อนุ ฺาต   
กึ   อนนุ ฺาตนฺติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว สพฺพ ผลขาทนียนฺติ ฯ   
     [๙๑]   เตน   โข   ปน  สมเยน  สงฺฆิกานิ  พีชานิ  ปุคฺคลิกาย   
ภูมิยา   โรปยนฺติ   ปุคฺคลกิานิ   พีชานิ  สงฺฆิกาย  ภูมิยา  โรปยนติฺ  ฯ   
ภควโต    เอตมตฺถ    อาโรเจสุ    ฯ   สงฺฆิกานิ   ภิกขฺเว   พีชานิ   
ปุคฺคลิกาย   ภูมิยา   โรปตานิ  ภาค  ทตฺวา  ปริภุ ฺชิตพฺพานิ  ปุคฺคลิกานิ   
พีชานิ สงฺฆิกาย ภูมิยา โรปตานิ ภาค ทตฺวา ปริภุ ฺชิตพฺพานีติ ฯ   
     [๙๒]  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภิกฺขูน  กิสฺมิ ฺจิ  กิสฺมิ ฺจิ  าเน   
กุกฺกุจฺจ     อุปฺปชฺชติ     กนิฺนุ     โข    ภควตา    อนุ ฺาต    ก ึ  
อนนุ ฺาตนฺติ   ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  ย  ภิกฺขเว  มยา   
อิท    น    กปฺปตีติ    อปปฺฏิกฺขิตฺต    ต ฺจ    อกปปฺย    อนุโลเมติ   
กปฺปย   ปฏพิาหติ   ต   โว   น   กปฺปติ   ย   ภิกฺขเว   มยา  อิท   
น    กปฺปตีติ    อปฺปฏิกฺขิตฺต    ต ฺเจ   กปฺปย   อนุโลเมติ   อกปฺปย   
ปฏิพาหติ   ต   โว   กปฺปติ   ย   ๑   ภิกขฺเว  มยา  อิท  กปฺปตีติ   
อนนุ ฺาต    ต ฺเจ    อกปฺปย    อนุโลเมติ   กปฺปย   ปฏิพาหติ   ต   
#๑ ม. ย ฺเ จ ฯ ยุ. ย ฺจ ฯ   
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โว    น   กปปฺติ   ย   ภิกฺขเว   มยา   อิท   กปฺปตีติ   อนนุ ฺาต   
ต ฺเจ กปฺปย อนุโลเมติ อกปฺปย ปฏิพาหติ ต โว กปฺปตีติ ฯ   
     [๙๓]   อถโข  ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  กปฺปติ  นุ  โข  ยาวกาลิเกน   
ยามกาลิก   น   นุ   โข   กปฺปติ   กปปฺติ   น ุ  โข   ยาวกาลิเกน   
สตฺตาหกาลิก   น   น ุ  โข   กปฺปติ   กปฺปติ   น ุ โข  ยาวกาลิเกน   
ยาวชีวิก    น   นุ   โข   กปฺปติ   กปฺปติ   น ุ  โข   ยามกาลิเกน   
สตฺตาหกาลิก   น   น ุ  โข   กปฺปติ   กปฺปติ   น ุ โข  ยามกาลิเกน   
ยาวชีวิก   น   น ุ  โข   กปปฺติ   กปฺปติ   นุ   โข  สตฺตาหกาลิเกน   
ยาวชีวิก   น   น ุ โข  กปปฺตีติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
ยาวกาลิเกน  ภิกฺขเว  ยามกาลิก  ตทหุปฏิคฺคหิต  กาเล  กปฺปติ  วิกาเล   
น    กปฺปติ    ยาวกาลิเกน    ภิกฺขเว   สตฺตาหกาลิก   ตทหุปฏิคฺคหิตx   
กาเล   กปฺปติ   วิกาเล   น  กปฺปติ  ยาวกาลิเกน  ภิกฺขเว  ยาวชีวิก   
ตทหุปฏิคฺคหิต    กาเล   กปฺปติ   วิกาเล   น   กปฺปติ   ยามกาลิเกน   
ภิกฺขเว   สตฺตาหกาลิก   ตทหุปฏิคฺคหิต   ยาเม   กปฺปติ  ยามาติกฺกนฺเต   
น   กปฺปติ   ยามกาลิเกน   ภิกฺขเว   ยาวชีวิก   ตทหุปฏิคฺคหิต  ยาเม   
กปฺปติ   ยามาติกฺกนฺเต   น  กปฺปติ  สตฺตาหกาลิเกน  ภิกฺขเว  ยาวชีวิก   
ตทหุปฏคฺิคหิต สตฺตาห กปฺปติ สตฺตาหาติกฺกนฺเต น กปฺปตีติ ฯ   
                           เภสชฺชกขฺนฺธก นิฏ ิต ฉฏ ฯ   
                        อิมมฺหิ ขนธฺเก วตฺถุ เอกสต ฉวตฺถุ ฯ   
                              __________    
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                                  ตสฺสุทฺทาน   
  [๙๔] สารทิเก วิกาเลป          วส มูเล ปฏเหิ จ ๑   
       กสาเวหิ ปณฺณ ผล          ชตุ โลณ จ ฉกฺกณ ๒   
       จุณฺณ จาลินี มส ฺจ          อ ฺชน อุปปสน ๓   
       อ ฺชนี อุจฺจาปารุตฺตา ๔     สลากา สลาโกธนี ๕   
       ถวิก วทฺธก ๖ สุตฺต        มุทฺธนิเตลนตฺถุ จ ๗   
       นตฺถุกรณี ธูม ฺจ            เนตฺต ฺจาปธนตฺถวิ ๘   
       เตลปาเกสุ มชชฺ ฺจ         อติกฺขิตฺต อพฺภ ฺชน   
       ตุมฺพ เสท สมฺภาร ฺจ        มหาภงฺโคทก ตถา ๙   
       ทกโกฏ ๑๐โลหิต ฺจ      วิสาณ ปาทพฺภ ฺชน   
       มชชฺ ๑๑ สตฺถ กสาว ฺจ     ติลกกกฺกพฬิก ๑๒   
       โจล สาสปกุฑฺฑ ฺจ ๑๓      ธูมสกฺขริกาย จ   
       วณเตล วิกาสาย ๑๔       วิกฏ ฺจ ปฏิคฺคห   
       คูถ กโรนฺโต โลพี จ ๑๕    ขาร มุตฺตหรีฏกี ๑๖   
       คนฺธา ๑๗ วิเรจน ฺเจว อจฺฉากฏ กฏากฏ   
#๑ โป. วส มูเลหิ ปฏก ฯ ๒ ม. ยุ. ชตุ โลณ ฉกกฺณ จ ฯ ๓ โป. อุปปสนี ฯ   
#ม. อุปปสน ีฯ ย.ุ อุปปสน ฯ ๔ โป. อ ฺชนี จ อุจฺจาวจา ฯ ยุ. อุจฺจปรุตา ฯ   
#๕ ม. สลากานึ ฯ ๖ ม. ถวิก สพทฺธก ฯ ๗ โป. -นตฺถุก ฯ ๘ ม. -จาปธนา ถวิ ฯ   
#ยุ. จาปธาน ถวิ ฯ ๙ โป. -ปจ ฯ ๑๐ โป. อุท- ฯ ๑๑ ม. ย.ุ ปชฺช ฯ   
#๑๒ โป. -กวลฺลิก ฯ ๑๓ โป. โกฏ ฺจ ฯ ม. โกฏฏ ฺจ ฯ ๑๔ โป. วิกาเสก ฯ   
#ม. ย.ุ วิกาสิก ฯ ๑๕ โป. โลฬกิ ฯ ม. ย.ุ โลฬิ ฺจ ฯ ๑๖ โป. -หริฏกึ ฯ   
#ม. หรฏิก ฯ ๑๗ โป. คนธฺ ฯ    
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       ปฏิจฺฉาทนี ปพฺภารา         อารามี สตฺตเหน จ   
       คุฬ มุคฺค สุจีร ฺจ ๑        สามปากา ๒ ปุนาปเจ   
       ปุนานุ ฺาสิ ทุพฺภิกฺเข        ผล ฺจ ติลขาทนี   
       ปุเรภตฺต กายทาโห         นิพฺพฏฏ ฺจ ภคนฺทล   
       วตฺถิกมฺม ฺจ สุปฺป จ ๓      มนุสสฺมสเมว จ   
       หตฺถิอสฺสา สุนโข จ         อหิ สีหพฺยคฺฆทีปก   
       อจฺฉตรจฺฉมส ฺจ            ปฏิปาฏ ิจ ยาคุ จ   
       ตรุณ อ ฺตฺร คุฬ           สุนีธาวสถาคร ๔   
       คงฺคา โกฏิสจฺจกถา         อมฺพปาลี จ ลิจฺฉวี ๕   
       อุทฺทิสฺส กต สุภิกฺข          ปุนเรว ๖ ปฏิกฺขิป   
       เมโฆ ยโส ๗ เมณฺฑโก จ   โครส ปาเถยฺยเกน จ   
       เกณี อมฺโพ ชมฺพุ โจจ-      โมจมธุมุทฺทิกสาลุก ๘   
       ผารุสกฑากปฏ ๙         อาตุมาย นหาปโต   
       สาวตฺถิย ผล พีช           กิสฺมึ ๑๐าเน จ กาลิกาติ ๑๑ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ โสวิร ฺจ ฯ ๒ โป. สาม ปกฺก ฯ ๓ ม. วตฺถกิมฺม สุปฺปย ฺจ ฯ   
#๔ โป. สุนีธวสฺสการณกา ฯ ม. -คาร ฯ ๕ ม. ยุ. อมฺพปาลี จ ลจฺิฉวี คงฺคา   
#โกฏิสจฺจกถา ฯ ๖ ม. ยุ. ปุนเทว ฯ ๗ ยุ. ยโสโช ฯ ๘ ยุ. -มุทฺทิกา - ฯ   
#๙ ยุ. ผารุสกา ฯ ๑๐ ยุ. กสฺมึ ฯ ๑๑ ม. กาลิเกติ ฯ ยุ. กาลโิกติ ฯ    
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                       ก ินกฺขนฺธก   
     [๙๕]  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน   
อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน  ตึสมตฺตา   
ปาเยฺยกา   ภิกฺขู   สพฺเพ   อาร ฺกา   สพฺเพ   ปณฺฑปาติกา  สพฺเพ   
ปสุกูลิกา   สพฺเพ   เตจีวริกา   สาวตฺถึ   คจฺฉนฺตา  ภควนฺต  ทสฺสนาย   
อุปกฏาย     วสฺสูปนายิกาย     นาสกขึฺสุ    สาวตฺถิย    วสฺสูปนายิก   
สมฺภาเวตุ    อนฺตรามคฺเค    สาเกเต    วสฺส   อุปคจฺฉึสุ   ฯ   เต   
อุกฺกณฺ ิตรูปา   วสฺส   วสึสุ   อาสนฺเน   ว  โน  ภควา  วิหรติ  อิโต   
ฉสุ    โยชเนสุ   น   จ   มย   ลภาม   ภควนฺต   ทสสฺนายาติ   ฯ   
อถโข   เต   ภิกฺขู   วสฺส   วุตฺถา  เตมาสจฺจเยน  กตาย  ปวารณาย   
เทเว   วสฺสนฺเต   อุทกสงฺคเห   อุทกจิกฺขลฺเล   โอกปุณฺเณหิ   จีวเรหิ   
กิลนฺตรูปา    เยน    สาวตฺถี    เชตวน    อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราโม   
เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทึสุ   ฯ   อาจิณฺณ   โข   ปเนต   พุทฺธาน   ภควนฺตาน   
อาคนฺตุเกหิ   ภิกฺขูหิ   สทธฺึ  ปฏิสมฺโมทิตุ  ฯ  อถโข  ภควา  เต  ภิกฺขู   
เอตทโวจ   กจฺจิ   ภิกฺขเว   ขมนีย   กจฺจิ   ยาปนีย   กจฺจิ  สมคฺคา   
สมฺโมทมานา   อวิวทมานา   ผาสุก   วสฺส   วสิตฺถ   น  จ  ปณฺฑเกน   
กิลมิตฺถาติ   ฯ   ขมนีย   ภควา   ยาปนีย   ภควา   สมคฺคา  จ  มย   
ภนฺเต   สมฺโมทมานา   อวิวทมานา   วสฺส   วสิมฺหา  น  จ  ปณฺฑเกน    
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กิลมิมฺหา   อิธ   มย   ภนฺเต   ตึสมตฺตา   ปาเยฺยกา  ภิกฺขู  สาวตฺถึ   
อาคจฺฉนฺตา     ภควนฺต     ทสฺสนาย     อุปกฏาย    วสฺสูปนายิกาย   
นาสกฺขิมฺหา   สาวตฺถิย  วสฺสูปนายิก  สมฺภาเวตุ  อนฺตรามคฺเค  สาเกเต   
วสฺส   อุปคจฺฉิมฺหา   เต   มย   ภนฺเต   อุกฺกณฺ ิตรูปา  วสฺส  วสิมหฺา   
อาสนฺเน   ว   โน   ภควา  วิหรติ  อิโต  ฉสุ  โยชเนสุ  น  จ  มย   
ลภาม   ภควนฺต   ทสฺสนายาติ   อถโข   มย   ภนฺเต   วสฺส   วุตฺถา   
เตมาสจฺจเยน    กตาย   ปวารณาย   เทเว   วสฺสนฺเต   อุทกสงฺคเห   
อุทกจิกฺขลฺเล โอกปุณฺเณหิ จีวเรหิ กิลนฺตรูปา อทฺธาน อาคตาติ ฯ   
     [๙๖]   อถโข  ภควา  เอตสฺมึ  นทิาเน  เอตสฺมึ  ปกรเณ  ธมฺม ึ  
กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว  วสฺส  วุตฺถาน   
ภิกฺขูน    ก ิน    อตฺถริตุ   ฯ   อตฺถตก ินาน   โว   ภิกฺขเว   ป ฺจ   
กปฺปสฺสนฺติ   อนามนฺตจาโร   อสมาทานจาโร   คณโภชน   ยาวทตฺถจีวร   
โย     จ    ตตฺถ    จีวรุปฺปาโท    โส    เนส    ภวิสฺสตีติ    ฯ   
อตฺถตก ินาน   โว   ภิกฺขเว   อิมานิ   ป ฺจ   กปฺปสฺสนฺติ  ฯ  เอว ฺจ   
ปน   ภิกฺขเว   ก ิน   อตฺถริตพฺพ   ฯ   พฺยตฺเตน   ภิกฺขุนา  ปฏิพเลน   
สงฺโฆ    าเปตพฺโพ   สณุาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   อิท   สงฺฆสฺส   
ก ินทุสฺส    อุปฺปนฺน    ฯ    ยท ิ  สงฺฆสฺส   ปตฺตกลฺล   สงฺโฆ   อิม   
ก ินทุสฺส   อิตฺถนฺนามสฺส   ภิกฺขุโน   ทเทยฺย  ก ิน  อตฺถริตุ  ฯ  เอสา   
ตฺติ   ฯ   สณุาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   อิท   สงฺฆสฺส   ก ินทุสฺส   
อุปฺปนฺน   ฯ   สงฺโฆ   อิม   ก ินทุสฺส   อิตฺถนฺนามสฺส   ภิกฺขุโน  เทติ    
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ก ิน    อตฺถริตุ    ฯ    ยสสฺายสฺมโต    ขมติ   อิมสฺส   ก ินทุสฺสสฺส   
อิตฺถนฺนามสฺส   ภิกฺขุโน   ทาน   ก ิน   อตฺถริตุ   โส   ตุณฺหสฺส  ยสฺส   
นกฺขมติ    โส    ภาเสยฺย    ฯ    ทินฺน   อิท   สงฺเฆน   ก ินทุสฺส   
อิตฺถนฺนามสฺส   ภิกฺขุโน   ก ิน   อตฺถริตุ   ฯ   ขมติ   สงฺฆสฺส  ตสฺมา   
ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ   
     เอว โข ภิกฺขเว อตฺถต โหติ ก ิน เอว อนตฺถต   
     [๙๗]    กถ ฺจ    ภิกฺขเว    อนตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ   น   
อุลฺลิขิตมตฺเตน   อตฺถต  โหติ  ก ิน  ฯ  น  โธวนมตฺเตน  อตฺถต  โหติ   
ก ิน    ฯ   น   จีวรวิจารณมตฺเตน   อตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ   น   
เฉทนมตฺเตน   อตฺถต   โหติ  ก ิน  ฯ  น  พนฺธนมตฺเตน  อตฺถต  โหติ   
ก ิน   ฯ   น   โอวฏฏิกกรณมตฺเตน   อตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ   น   
กณฺฑสกรณมตฺเตน   อตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ   น  ทฬฺหีกมฺมกรณมตฺเตน   
อตฺถต    โหติ    ก ิน   ฯ   น   อนุวาตกรณมตฺเตน   อตฺถต   โหติ   
ก ิน    ฯ   น   ปริภณฺฑกรณมตฺเตน   อตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ   น   
โอวฏเฏยฺยกรณมตฺเตน  ๑  อตฺถต  โหติ  ก ิน  ฯ น กมฺพลมททฺนมตฺเตน   
อตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ   น   นิมิตฺตกเตน   อตฺถต  โหติ  ก ิน  ฯ   
น   ปริกถากเตน   อตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ   น  กุกฺกกุเตน  อตฺถต   
โหติ    ก ิน    ฯ    น    สนฺนิธิกเตน   อตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ   
น   นิสฺสคฺคิเยน  อตฺถต  โหติ  ก ิน  ฯ  น  อกปฺปกเตน  อตฺถต  โหติ   
#๑ สี. ย.ุ โอวทฺเธยฺยกรณมตฺเตน ฯ ม. โอวเทยฺยกรณมตฺเตน ฯ    
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ก ิน   ฯ   น   อ ฺตฺร   สงฺฆาฏิยา   อตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ  น   
อ ฺตฺร    อุตฺตราสงฺเคน    อตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ   น   อ ฺตฺร   
อนฺตรวาสเกน   อตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ  น  อ ฺตฺร  ป ฺจเกน  วา   
อติเรกป ฺจเกน    วา    ตทเหว   ส ฺฉินฺเนน   สมณฺฑลีกเตน   อตฺถต   
โหติ   ก ิน   ฯ   น  ๑  อ ฺตฺร  ปุคฺคลสฺส  อตฺถารา  อตฺถต  โหติ   
ก ิน   ฯ  น  สมฺมา  เจว  อตฺถต  โหติ  ก ิน  ฯ  ต ฺเจ  นิสฺสีมฏโ   
อนุโมทติ   เอวป   อนตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ   เอว   โข  ภิกฺขเว   
อนตฺถต โหติ ก ิน ฯ   
     [๙๘]   กถ ฺจ  ภิกฺขเว  อตฺถต  โหติ  ก ิน  ฯ  อหเตน  อตฺถต   
โหติ   ก ิน   ฯ   อหตกปฺเปน   อตฺถต   โหติ   ก ิน  ฯ  ปโลติกาย   
อตฺถต   โหติ   ก ิน  ฯ  ปสุกูเลน  อตฺถต  โหติ  ก ิน  ฯ  ปาปณิเกน   
อตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ   อนิมิตฺตกเตน   อตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ   
อปริกถากเตน   อตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ   อกุกฺกุกเตน  อตฺถต  โหติ   
ก ิน   ฯ   อสนฺนิธิกเตน  อตฺถต  โหติ  ก ิน  ฯ  อนิสฺสคฺคิเยน  อตฺถต   
โหติ   ก ิน   ฯ   กปฺปกเตน   อตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ  สงฺฆาฏิยา   
อตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ   อุตฺตราสงฺเคน   อตฺถต   โหติ   ก ิน  ฯ   
อนฺตรวาสเกน   อตฺถต  โหติ  ก ิน  ฯ  ป ฺจเกน  วา  อติเรกป ฺจเกน   
วา   ตทเหว   ส ฺฉินฺเนน   สมณฺฑลีกเตน   อตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ   
ปุคฺคลสฺส   อตฺถารา   อตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ  สมฺมา  เจว  อตฺถต   
โหติ    ก ิน    ฯ    ต ฺเจ    สีมฏโ   อนุโมทติ   เอวป   อตฺถต   
#๑ ม. ย.ุ นสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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โหติ ก ิน ฯ เอว โข ภิกฺขเว อตฺถต โหติ ก ิน ฯ   
     [๙๙]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  อุพฺภต  โหติ  ก ิน  ฯ  อฏ ิมา  ภิกฺขเว   
มาติกา     ก ินสฺส     อุพฺภาราย     ปกกฺมนนฺติกา     นฏิานนฺติกา   
สนฺนิฏานนฺติกา      นาสนนฺติกา      สวนนฺติกา      อาสาวจฺเฉทิกา   
สีมาติกฺกนฺติกา สหุพฺภาราติ ฯ   
     [๑๐๐]   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   กตจีวร   อาทาย   ปกฺกมติ   น   
ปจฺเจสฺสนฺติ    ฯ    ตสฺส   ภิกฺขุโน   ปกกฺมนนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ   
ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   จีวร   อาทาย   ปกฺกมติ   ฯ  ตสฺส  พหิสีมคตสฺส   
เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   กาเรสฺส  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต   
จีวร   กาเรติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   นิฏานนฺติโก   ก ินุทฺธาโร  ฯ   
ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   จีวร   อาทาย   ปกฺกมติ   ฯ  ตสฺส  พหิสีมคตสฺส   
เอว   โหติ   เนวิม   จีวร   กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน   สนนฺิฏานนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ   ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  จีวร   
อาทาย    ปกกฺมติ   ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   
จีวร   กาเรสฺส  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส   
ต    จีวร    กยิรมาน    นสสฺติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   นาสนนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร    ฯ    ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน    จีวร   อาทาย   ปกกฺมติ   
ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  โส  พหิสมีคโต  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  โส  กตจีวโร   
สุณาติ   อุพฺภต   กริ   ตสฺมึ   อาวาเส   ก ินนฺติ   ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน   
สวนนฺติโก   ก ินุทฺธาโร  ฯ  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  จีวร  อาทาย  ปกฺกมติ    
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ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  โส  พหิสมีคโต  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  โส  กตจีวโร   
ปจฺเจสฺส   ปจฺเจสฺสนฺติ   พหิทฺธา   ก ินุทฺธาร   วีตินาเมติ   ฯ   ตสฺส   
ภิกฺขุโน   สีมาติกฺกนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน  จีวร   
อาทาย    ปกกฺมติ    ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   พหิสีมคโต   ต   จีวร   
กาเรติ    ฯ    โส    กตจีวโร   ปจฺเจสฺส   ปจฺเจสฺสนฺติ   สมฺภุณาติ   
ก ินุทฺธาร ฯ ตสฺส ภิกฺขุโน สห ภิกฺขูหิ ก ินุทฺธาโร ฯ   
                 อาทายสตฺตก นิฏ ิต ปม ฯ   
     [๑๐๑]   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   กตจีวร   สมาทาย   ปกฺกมติ  น   
ปจฺเจสฺสนฺติ    ฯ    ตสฺส   ภิกฺขุโน   ปกกฺมนนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ   
ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   จีวร   สมาทาย   ปกฺกมติ  ฯ  ตสฺส  พหิสีมคตสฺส   
เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   กาเรสฺส  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต   
จีวร   กาเรติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   นิฏานนฺติโก   ก ินุทฺธาโร  ฯ   
ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   จีวร   สมาทาย   ปกฺกมติ  ฯ  ตสฺส  พหิสีมคตสฺส   
เอว   โหติ   เนวิม   จีวร   กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน    สนฺนิฏานนฺติโก    ก ินุทฺธาโร    ฯ    ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   
จีวร   สมาทาย   ปกกฺมติ  ฯ  ตสฺส  พหิสีมคตสฺส  เอว  โหติ  อิเธวิม   
จีวร   กาเรสฺส  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน   ต   จีวร   กยิรมาน  นสฺสติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  นาสนนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร    ฯ    ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน   จีวร   สมาทาย   ปกกฺมติ   
ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  โส  พหิสมีคโต  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  โส  กตจีวโร    



วินย. มหาวคฺโค (๒) - หนาท่ี 141 

สุณาติ   อุพฺภต   กริ   ตสฺมึ   อาวาเส   ก ินนฺติ   ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน   
สวนนฺติโก    ก ินุทฺธาโร   ฯ   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   จีวร   สมาทาย   
ปกฺกมติ   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   พหิสีมคโต   ต   จีวร  กาเรติ  ฯ   
โส     กตจีวโร    ปจฺเจสฺส    ปจฺเจสฺสนฺติ    พหิทฺธา    ก ินุทฺธาร   
วีตินาเมติ   ฯ   ตสฺส   ภิกขฺุโน  สีมาติกฺกนฺติโก  ก ินุทฺธาโร  ฯ  ภิกฺขุ   
อตฺถตก ิโน    จีวร    สมาทาย    ปกฺกมติ    ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   
พหิสีมคโต  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  โส  กตจีวโร  ปจฺเจสฺส  ปจฺเจสฺสนฺติ   
สมฺภุณาติ ก ินุทฺธาร ฯ ตสฺส ภิกฺขุโน สห ภิกฺขูหิ ก ินุทฺธาโร ฯ   
                 สมาทายสตฺตก นิฏ ิต ทุติย ฯ   
     [๑๐๒]   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   วิปฺปกตจีวร  อาทาย  ปกฺกมติ  ฯ   
ตสฺส    พหิสีมคตสฺส    เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   กาเรสฺส   น   
ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน นิฏานนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร     ฯ     ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน    วิปฺปกตจีวร    อาทาย   
ปกฺกมติ   ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส  เอว  โหติ  เนวิม  จีวร  กาเรสฺส   
น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส  ภิกฺขุโน  สนฺนิฏานนฺติโก  ก ินุทฺธาโร  ฯ   
ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน    วิปฺปกตจีวร    อาทาย    ปกกฺมติ   ฯ   ตสฺส   
พหิสีมคตสฺส   เอว  โหติ  อิเธวิม  จีวร  กาเรสฺส  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ต  จีวร  กยิรมาน  นสฺสติ  ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน     นาสนนฺติโก     ก ินุทฺธาโร    ฯ    ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน   
วิปฺปกตจีวร   อาทาย   ปกฺกมติ   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  โส  พหิสีมคโต  ต    
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จีวร    กาเรติ   ฯ   โส   กตจีวโร   สุณาติ   อุพฺภต   กิร   ตสฺมึ   
อาวาเส   ก ินนฺติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   สวนนฺติโก  ก ินุทฺธาโร  ฯ   
ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   วิปฺปกตจีวร   อาทาย   ปกกฺมติ   ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
โส   พหิสีมคโต   ต   จีวร   กาเรติ   ฯ   โส  กตจีวโร  ปจฺเจสฺส   
ปจฺเจสฺสนฺติ   พหิทฺธา   ๑   ก ินุทฺธาร  วีตินาเมติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน   
สีมาติกฺกนฺติโก    ก ินุทฺธาโร    ฯ   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   วิปฺปกตจีวร   
อาทาย    ปกกฺมติ    ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   พหิสีมคโต   ต   จีวร   
กาเรติ    ฯ    โส    กตจีวโร   ปจฺเจสฺส   ปจฺเจสฺสนฺติ   สมฺภุณาติ   
ก ินุทฺธาร ฯ ตสฺส ภิกฺขุโน สห ภิกฺขูหิ ก ินุทฺธาโร ฯ   
                  อาทายฉกฺก นิฏ ิต ตติย ฯ   
     [๑๐๓]   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน  วิปฺปกตจีวร  สมาทาย  ปกฺกมติ  ฯ   
ตสฺส    พหิสีมคตสฺส    เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   กาเรสฺส   น   
ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน นิฏานนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร     ฯ    ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน    วิปฺปกตจีวร    สมาทาย   
ปกฺกมติ   ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส  เอว  โหติ  เนวิม  จีวร  กาเรสฺส   
น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส  ภิกฺขุโน  สนฺนิฏานนฺติโก  ก ินุทฺธาโร  ฯ   
ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน    วิปฺปกตจีวร    สมาทาย   ปกฺกมติ   ฯ   ตสฺส   
พหิสีมคตสฺส   เอว  โหติ  อิเธวิม  จีวร  กาเรสฺส  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ต  จีวร  กยิรมาน  นสฺสติ  ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน   นาสนนฺติโก   ก ินุทฺธาโร  ฯ  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  วิปปฺกตจีวร   
#๑ โป. พหิสีมาย ฯ    
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สมาทาย     ปกฺกมติ    ปจฺเจสฺสนฺติ    ฯ    โส    พหิสีมคโต    ต   
จีวร   กาเรติ  ฯ  โส  กตจีวโร  สุณาติ  อุพฺภต  กิร  ตสฺมึ  อาวาเส   
ก ินนฺติ    ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   สวนนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ   ภิกฺขุ   
อตฺถตก ิโน   วิปฺปกตจีวร   สมาทาย   ปกฺกมติ   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  โส   
พหิสีมคโต  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  โส  กตจีวโร  ปจฺเจสฺส  ปจฺเจสฺสนฺติ   
พหิทฺธา   ก ินุทฺธาร   วีตินาเมติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน  สีมาติกฺกนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร   ฯ   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   วิปฺปกตจีวร  สมาทาย  ปกฺกมติ   
ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  โส  พหิสมีคโต  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  โส  กตจีวโร   
ปจฺเจสฺส    ปจฺเจสฺสนฺติ   สมฺภุณาติ   ก ินุทฺธาร   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   
สห ภิกฺขูหิ ก ินุทฺธาโร ฯ   
                 สมาทายฉกฺก นิฏ ิต จตุตฺถ ฯ   
     [๑๐๔]   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   จีวร  อาทาย  ปกกฺมติ  ฯ  ตสฺส   
พหิสีมคตสฺส   เอว  โหติ  อิเธวิม  จีวร  กาเรสฺส  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  นิฏานนฺติโก  ก ินุทฺธาโร ฯ   
ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   จีวร   อาทาย   ปกฺกมติ   ฯ  ตสฺส  พหิสีมคตสฺส   
เอว   โหติ   เนวิม   จีวร   กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน    สนฺนิฏานนฺติโก    ก ินุทฺธาโร    ฯ    ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   
จีวร   อาทาย   ปกฺกมติ  ฯ  ตสฺส   พหิสีมคตสฺส  เอว  โหติ  อิเธวิม   
จีวร   กาเรสฺส  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส   
ต จีวร กยิรมาน นสฺสติ ฯ ตสฺส ภิกฺขุโน นาสนนฺติโก ก ินุทฺธาโร ฯ    
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     [๑๐๕]    ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน   จีวร   อาทาย   ปกฺกมติ   น   
ปจฺเจสฺสนฺติ    ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม  จีวร   
กาเรสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน นิฏานนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร   ฯ   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   จีวร   อาทาย   ปกฺกมติ   น   
ปจฺเจสฺสนฺติ    ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส   เอว   โหติ   เนวิม   จีวร   
กาเรสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   สนนฺิฏานนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ   
ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   จีวร   อาทาย   ปกฺกมติ   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   
ตสฺส   พหิสมีคตสฺส   เอว   โหติ  อิเธวิม  จีวร  กาเรสฺสนฺติ  ฯ  โส   
ต   จีวร   กาเรติ   ฯ   ตสฺส  ต  จีวร  กยิรมาน  นสสฺติ  ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน นาสนนฺติโก ก ินุทฺธาโร ฯ   
     [๑๐๖]   ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  จีวร  อาทาย  ปกฺกมติ  อนธิฏ ิเตน   
เนวสฺส   โหติ   ปจฺเจสฺสนฺติ   น   ปนสฺส   โหติ  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
ตสฺส    พหิสีมคตสฺส    เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   กาเรสฺส   น   
ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน นิฏานนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร    ฯ    ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน    จีวร   อาทาย   ปกกฺมติ`   
อนธิฏ ิเตน    เนวสฺส    โหติ    ปจฺเจสฺสนฺติ    น    ปนสฺส   โหติ   
น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส   เอว  โหติ  เนวิม  จีวร   
กาเรสฺส    น    ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   สนฺนิฏานนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร    ฯ    ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน    จีวร   อาทาย   ปกกฺมติ   
อนธิฏ ิเตน    เนวสฺส    โหติ    ปจฺเจสฺสนฺติ    น    ปนสฺส   โหติ    
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น    ปจฺเจสฺสนฺติ    ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   
จีวร   กาเรสฺส  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส   
ต จีวร กยิรมาน นสฺสติ ฯ ตสฺส ภิกฺขุโน นาสนนฺติโก ก ินุทฺธาโร ฯ   
     [๑๐๗]  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  จีวร  อาทาย  ปกฺกมติ ปจฺเจสฺสนฺติ ฯ   
ตสฺส    พหิสีมคตสฺส    เอว    โหติ    อิเธวิม    จีวร    กาเรสฺส   
น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ ฯ ตสฺส ภิกขฺุโน นิฏานนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร    ฯ    ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน    จีวร   อาทาย   ปกกฺมติ   
ปจฺเจสฺสนฺติ    ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส   เอว   โหติ   เนวิม   จีวร   
กาเรสฺส    น    ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   สนฺนิฏานนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร    ฯ    ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน    จีวร   อาทาย   ปกกฺมติ   
ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   
กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ต   
จีวร  กยิรมาน  นสฺสติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  นาสนนฺติโก  ก ินุทฺธาโร  ฯ   
ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน    จีวร    อาทาย    ปกฺกมติ   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   
โส   พหิสีมคโต   ต   จีวร   กาเรติ   ฯ   โส   กตจีวโร   สุณาติ   
อุพฺภต   กิร   ตสฺมึ   อาวาเส  ก ินนฺติ  ฯ  ตสฺส  ภิกขฺุโน  สวนนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร    ฯ    ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน    จีวร   อาทาย   ปกกฺมติ   
ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  โส  พหิสมีคโต  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  โส  กตจีวโร   
ปจฺเจสฺส   ปจฺเจสฺสนฺติ   พหิทฺธา   ก ินุทฺธาร   วีตินาเมติ   ฯ   ตสฺส   
ภิกฺขุโน   สีมาติกฺกนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน  จีวร    
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อาทาย    ปกกฺมติ    ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   พหิสีมคโต   ต   จีวร   
กาเรติ    ฯ    โส    กตจีวโร   ปจฺเจสฺส   ปจฺเจสฺสนฺติ   สมฺภุณาติ   
ก ินุทฺธาร ฯ ตสฺส ภิกฺขุโน สห ภิกฺขูหิ ก ินุทฺธาโร ฯ   
     [๑๐๘] ภิกฺขุ อตฺถตก ิโน จีวร สมาทาย ปกฺกมติ ฯ (อาทาย- 
 วารสทิส  เอว  วิตฺถาเรตพฺพ  ฯ)    ภิกขฺุ   อตฺถตก ิโน   วิปฺปกตจีวร   
อาทาย    ปกกฺมติ   ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   
จีวร   กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   ต  จีวร  กาเรติ  ฯ   
ตสฺส    ภิกฺขุโน   นิฏานนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ   (สมาทายวารสทิส   
เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ)   
     [๑๐๙]   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน  วิปฺปกตจีวร  สมาทาย  ปกฺกมติ  ฯ   
ตสฺส    พหิสีมคตสฺส    เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   กาเรสฺส   น   
ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน นิฏานนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร   ฯ  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  วิปฺปกตจีวร  สมาทาย  ปกฺกมติ  ฯ   
ตสฺส    พหิสีมคตสฺส    เอว    โหติ   เนวิม   จีวร   กาเรสฺส   น   
ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   สนนฺิฏานนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ   
ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน    วิปฺปกตจีวร    สมาทาย   ปกฺกมติ   ฯ   ตสฺส   
พหิสีมคตสฺส   เอว  โหติ  อิเธวิม  จีวร  กาเรสฺส  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ต  จีวร  กยิรมาน  นสฺสติ  ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน นาสนนฺติโก ก ินุทฺธาโร ฯ   
     [๑๑๐]   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   วิปฺปกตจีวร   สมาทาย   ปกกฺมติ    
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น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส  เอว  โหติ  อิเธวิม  จีวร   
กาเรสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน นิฏานนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร   ฯ   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   วิปฺปกตจีวร  สมาทาย  ปกฺกมติ   
น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส   เอว  โหติ  เนวิม  จีวร   
กาเรสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   สนนฺิฏานนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ   
ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน  วิปฺปกตจีวร  สมาทาย  ปกฺกมติ  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
ตสฺส   พหิสมีคตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   กาเรสฺสนฺติ   ฯ   
โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ต  จีวร  กยิรมาน  นสฺสติ  ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน นาสนนฺติโก ก ินุทฺธาโร ฯ   
     [๑๑๑]   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   วิปฺปกตจีวร   สมาทาย   ปกกฺมติ   
อนธิฏ ิเตน    เนวสฺส    โหติ    ปจฺเจสฺสนฺติ    น    ปนสฺส   โหติ   
น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส  เอว  โหติ  อิเธวิม  จีวร   
กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   ต   จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน   นิฏานนฺติโก  ก ินุทฺธาโร  ฯ  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  วิปฺปกตจีวร   
สมาทาย    ปกฺกมติ    อนธิฏ ิเตน    เนวสฺส    โหติ    ปจฺเจสฺสนฺติ   
น   ปนสฺส   โหติ   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส  เอว   
โหติ   เนวิม   จีวร   กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน   
สนฺนิฏานนฺติโก    ก ินุทฺธาโร   ฯ   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   วิปฺปกตจีวร   
สมาทาย    ปกฺกมติ    อนธิฏ ิเตน    เนวสฺส    โหติ    ปจฺเจสฺสนฺติ   
น   ปนสฺส   โหติ   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส  เอว    
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โหติ   อิเธวิม   จีวร   กาเรสฺส   น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวร   
กาเรติ   ฯ   ตสฺส   ต   จีวร   กยิรมาน  นสฺสติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน   
นาสนนฺติโก ก ินุทฺธาโร ฯ   
     [๑๑๒]   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   วิปฺปกตจีวร   สมาทาย   ปกฺกมติ   
ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   
กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   ต   จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน     นฏิานนฺติโก    ก ินุทฺธาโร    ฯ    ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน   
วิปฺปกตจีวร   สมาทาย   ปกฺกมติ   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  ตสฺส  พหิสมีคตสฺส   
เอว   โหติ   เนวิม   จีวร   กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน    สนฺนิฏานนฺติโก    ก ินุทฺธาโร    ฯ    ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   
วิปฺปกตจีวร   สมาทาย   ปกฺกมติ   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  ตสฺส  พหิสมีคตสฺส   
เอว    โหติ    อิเธวิม    จีวร    กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   
โส   ต   จีวร   กาเรติ   ฯ   ตสฺส  ต  จีวร  กยริมาน  นสฺสติ  ฯ   
ตสฺส    ภิกฺขุโน   นาสนนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   
วิปฺปกตจีวร   สมาทาย   ปกฺกมติ   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   พหิสีมคโต   
ต   จีวร   กาเรติ   ฯ   โส   กตจีวโร   สณุาติ  อุพฺภต  กิร  ตสฺมึ   
อาวาเส   ก ินนฺติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   สวนนฺติโก  ก ินุทฺธาโร  ฯ   
ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   วิปฺปกตจีวร   สมาทาย   ปกฺกมติ  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
โส   พหิสีมคโต   ต   จีวร   กาเรติ   ฯ   โส  กตจีวโร  ปจฺเจสฺส   
ปจฺเจสฺสนฺติ    พหิทฺธา   ก ินุทฺธาร   วีตินาเมติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน    
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สีมาติกฺกนฺติโก    ก ินุทฺธาโร    ฯ   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   วิปฺปกตจีวร   
สมาทาย    ปกฺกมติ   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   พหิสีมคโต   ต   จีวร   
กาเรติ    ฯ    โส    กตจีวโร   ปจฺเจสฺส   ปจฺเจสฺสนฺติ   สมฺภุณาติ   
ก ินุทฺธาร ฯ ตสฺส ภิกฺขุโน สห ภิกฺขูหิ ก ินุทฺธาโร ฯ   
                  อาทายภาณวาร นิฏ ิต ฯ   
     [๑๑๓]  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  จีวราสาย  ปกฺกมติ  ฯ โส พหิสีมคโต   
ต   จีวราส   ปยิรุปาสติ   อนาสาย   ลภติ   อาสาย   น   ลภติ  ฯ   
ตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   กาเรสฺส   น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  นิฏานนฺติโก  ก ินุทฺธาโร ฯ   
ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   จีวราสาย   ปกกฺมติ   ฯ   โส   พหิสีมคโต   ต   
จีวราส   ปยิรปุาสติ   อนาสาย   ลภติ   อาสาย   น  ลภติ  ฯ  ตสฺส   
เอว   โหติ   เนวิม   จีวร   กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน    สนฺนิฏานนฺติโก    ก ินุทฺธาโร    ฯ    ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   
จีวราสาย   ปกฺกมติ   ฯ   โส   พหิสีมคโต   ต   จีวราส  ปยิรุปาสติ   
อนาสาย   ลภติ   อาสาย   น   ลภติ  ฯ  ตสฺส  เอว  โหติ  อิเธวิม   
จีวร   กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   ต  จีวร  กาเรติ  ฯ   
ตสฺส   ต   จีวร   กยริมาน   นสฺสติ   ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  นาสนนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร   ฯ   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   จีวราสาย   ปกฺกมติ  ฯ  ตสฺส   
พหิสีมคตสฺส    เอว    โหติ    อิเธวิม    จีวราส   ปยิรุปาสิสฺส   น   
ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  โส  ต  จีวราส  ปยิรุปาสติ  ฯ  ตสสฺ  สา  จีวราสา    
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อุปจฺฉิชฺชติ ฯ ตสฺส ภิกฺขุโน อาสาวจฺเฉทิโก ก ินุทฺธาโร ฯ   
     [๑๑๔]  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  จีวราสาย  ปกฺกมติ  น ปจฺเจสฺสนฺติ ฯ   
โส    พหิสีมคโต    ต    จีวราส    ปยิรปุาสติ    อนาสาย    ลภติ   
อาสาย  น  ลภติ  ฯ  ตสฺส  เอว  โหติ  อิเธวิม  จีวร  กาเรสฺสนฺติ ฯ   
โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  นิฏานนฺติโก  ก ินุทฺธาโร ฯ   
ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   จีวราสาย   ปกกฺมติ   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  โส   
พหิสีมคโต   ต   จีวราส   ปยิรุปาสติ   อนาสาย   ลภติ   อาสาย  น   
ลภติ   ฯ  ตสฺส  เอว  โหติ  เนวิม  จีวร  กาเรสฺสนฺติ  ๑  ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน    สนฺนิฏานนฺติโก    ก ินุทฺธาโร    ฯ    ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   
จีวราสาย    ปกฺกมติ    น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   พหิสีมคโต   ต   
จีวราส   ปยิรปุาสติ   อนาสาย   ลภติ   อาสาย   น  ลภติ  ฯ  ตสฺส   
เอว  โหติ  อิเธวิม  จีวร  กาเรสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ   
ตสฺส   ต   จีวร   กยริมาน   นสฺสติ   ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  นาสนนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร    ฯ    ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน    จีวราสาย   ปกฺกมติ   น   
ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส   เอว   โหติ  อิเธวิม  จีวราส   
ปยิรุปาสิสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวราส  ปยิรุปาสติ  ฯ  ตสฺส  สา จีวราสา   
อุปจฺฉิชฺชติ ฯ ตสฺส ภิกฺขุโน อาสาวจฺเฉทิโก ก ินุทฺธาโร ฯ   
     [๑๑๕]   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   จีวราสาย   ปกกฺมติ  อนธิฏ ิเตน   
เนวสฺส   โหติ   ปจฺเจสฺสนฺติ   น   ปนสฺส   โหติ  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
โส   พหิสีมคโต   ต   จีวราส   ปยิรุปาสติ   อนาสาย  ลภติ  อาสาย   
#๑ โป. ม. กาเรสฺส น ปจฺเจสฺสนฺติ ฯ    
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น   ลภติ   ฯ   ตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   กาเรสฺส  น   
ปจฺเจสฺสนฺติ    ฯ    โส   ต   จีวร   กาเรติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน๙   
นิฏานนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  จีวราสาย  ปกฺกมติ   
อนธิฏ ิเตน    เนวสฺส    โหติ    ปจฺเจสฺสนฺติ    น    ปนสฺส   โหติ   
น   ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  โส  พหิสีมคโต  ต  จีวราส  ปยิรุปาสติ  อนาสาย   
ลภติ  อาสาย  น  ลภติ  ฯ  ตสฺส  เอว  โหติ  เนวิม  จีวร  กาเรสฺส   
น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส  ภิกฺขุโน  สนฺนิฏานนฺติโก  ก ินุทฺธาโร  ฯ   
ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน    จีวราสาย    ปกกฺมติ    อนธฏิ ิเตน   เนวสฺส   
โหติ   ปจฺเจสฺสนฺติ   น   ปนสฺส   โหติ   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   
พหิสีมคโต    ต    จีวราส    ปยิรุปาสติ   อนาสาย   ลภติ   อาสาย   
น   ลภติ   ฯ   ตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   กาเรสฺส  น   
ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ต  จีวร  กยิรมาน   
นสฺสติ    ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   นาสนนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ   ภิกฺขุ   
อตฺถตก ิโน    จีวราสาย    ปกฺกมติ    อนธิฏ ิเตน    เนวสฺส   โหติ   
ปจฺเจสฺสนฺติ   น   ปนสฺส  โหติ  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  ตสฺส  พหิสีมคตสฺส   
เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวราส   ปยริุปาสิสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   
โส    ต    จีวราส    ปยิรุปาสติ    ฯ    ตสฺส    สา    จีวราสา   
อุปจฺฉิชฺชติ ฯ ตสฺส ภิกฺขุโน อาสาวจฺเฉทิโก ก ินุทฺธาโร ฯ   
                   อนาสาโทฬสก นิฏ ิต ฯ   
     [๑๑๖]   ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  จีวราสาย  ปกฺกมติ  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ    
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โส   พหิสีมคโต   ต   จีวราส   ปยิรุปาสติ   อาสาย  ลภติ  อนาสาย   
น   ลภติ   ฯ   ตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   กาเรสฺส  น   
ปจฺเจสฺสนฺติ    ฯ    โส   ต   จีวร   กาเรติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   
นิฏานนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  จีวราสาย  ปกฺกมติ   
ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   พหิสีมคโต   ต   จีวราส  ปยิรปุาสติ  อาสาย   
ลภติ   อนาสาย   น   ลภติ   ฯ   ตสฺส   เอว   โหติ  เนวิม  จีวร   
กาเรสฺส    น    ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   สนฺนิฏานนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร  ฯ  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  จีวราสาย  ปกฺกมติ  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
โส     พหิสีมคโต    ต    จีวราส    ปยิรปุาสติ    อาสาย    ลภติ   
อนาสาย   น   ลภติ   ฯ  ตสฺส  เอว  โหติ  อิเธวิม  จีวร  กาเรสฺส   
น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ต จีวร กยิรมาน   
นสฺสติ    ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   นาสนนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ   ภิกฺขุ   
อตฺถตก ิโน   จีวราสาย   ปกฺกมติ   ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  ตสฺส  พหิสีมคตสฺส   
เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวราส   ปยริุปาสิสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   
โส    ต    จีวราส    ปยิรุปาสติ    ฯ    ตสฺส    สา    จีวราสา   
อุปจฺฉิชฺชติ ฯ ตสฺส ภิกฺขุโน อาสาวจฺเฉทิโก ก ินุทฺธาโร ฯ   
     [๑๑๗]   ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  จีวราสาย  ปกฺกมติ  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
โส   พหิสีมคโต   สุณาติ   อุพฺภต   กริ   ตสฺมึ  อาวาเส  ก ินนฺติ  ฯ   
ตสฺส   เอว   โหติ   ยโต   ตสฺมึ   อาวาเส   อุพฺภต  ก ิน  อิเธวิม   
จีวราส   ปยิรปุาสิสฺสนฺติ   ฯ   โส   ต   จีวราส  ปยิรปุาสติ  อาสาย    
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ลภติ   อนาสาย   น   ลภติ   ฯ   ตสฺส   เอว  โหติ  อิเธวิม  จีวร   
กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   ต   จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน   นิฏานนฺติโก   ก ินุทฺธาโร  ฯ  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  จีวราสาย   
ปกฺกมติ    ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   พหิสีมคโต   สณุาติ   อุพฺภต   กิร   
ตสฺมึ    อาวาเส   ก ินนฺติ   ฯ   ตสฺส   เอว   โหติ   ยโต   ตสฺมึ   
อาวาเส   อุพฺภต   ก ิน   อิเธวิม   จีวราส   ปยริุปาสิสฺสนฺติ  ฯ  โส   
ต   จีวราส   ปยิรุปาสติ   อาสาย   ลภติ   อนาสาย   น   ลภติ  ฯ   
ตสฺส   เอว   โหติ   เนวิม   จีวร   กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
ตสฺส   ภิกฺขุโน   สนฺนิฏานนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน   
จีวราสาย    ปกฺกมติ    ปจฺเจสฺสนฺติ    ฯ   โส   พหิสีมคโต   สณุาติ   
อุพฺภต   กิร   ตสฺมึ   อาวาเส   ก ินนฺติ  ฯ  ตสฺส  เอว  โหติ  ยโต   
ตสฺมึ   อาวาเส   อุพฺภต   ก ิน   อิเธวิม  จีวราส  ปยิรุปาสิสฺสนฺติ  ฯ   
โส   ต   จีวราส   ปยริุปาสติ  อาสาย  ลภติ  อนาสาย  น  ลภติ  ฯ   
ตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   กาเรสฺส   น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ต  จีวร  กยิรมาน  นสฺสติ  ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน   นาสนนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  จีวราสาย   
ปกฺกมติ    ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   พหิสีมคโต   สณุาติ   อุพฺภต   กิร   
ตสฺมึ   อาวาเส  ก ินนฺติ  ฯ  ตสฺส  เอว  โหติ  ยโต  ตสฺมึ  อาวาเส   
อุพฺภต   ก ิน   อิเธวิม   จีวราส   ปยริปุาสิสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
โส   ต   จีวราส  ปยิรุปาสติ  ฯ  ตสฺส  สา  จีวราสา  อุปจฺฉิชฺชติ  ฯ    
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ตสฺส ภิกฺขุโน อาสาวจฺเฉทิโก ก ินุทฺธาโร ฯ   
     [๑๑๘]   ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  จีวราสาย  ปกฺกมติ  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
โส   พหิสีมคโต   ต  จีวราส  ปยิรุปาสติ  อาสาย  ลภติ  อนาสาย  น   
ลภติ   ฯ   โส   ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  โส  กตจีวโร  สณุาติ  อุพฺภต   
กิร  ตสฺมึ  อาวาเส  ก ินนฺติ  ฯ  ตสฺส ภิกฺขุโน สวนนฺติโก ก ินุทฺธาโร ฯ   
ภิกฺขุ     อตฺถตก ิโน     จีวราสาย     ปกฺกมติ    ปจฺเจสฺสนฺติ    ฯ   
ตสฺส    พหิสีมคตสฺส    เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวราส   ปยิรุปาสสิฺส   
น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวราส  ปยิรุปาสติ  ฯ  ตสฺส สา จีวราสา   
อุปจฺฉิชฺชติ    ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   อาสาวจฺเฉทิโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ   
ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน    จีวราสาย    ปกกฺมติ   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   
พหิสีมคโต   ต   จีวราส   ปยิรุปาสติ   อาสาย   ลภติ   อนาสาย  น   
ลภติ   ฯ   โส   ต   จีวร   กาเรติ   ฯ   โส  กตจีวโร  ปจฺเจสฺส   
ปจฺเจสฺสนฺติ    พหิทฺธา   ก ินุทฺธาร   วีตินาเมติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   
สีมาติกฺกนฺติโก    ก ินุทฺธาโร    ฯ    ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   จีวราสาย   
ปกฺกมติ   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   พหิสีมคโต   ต  จีวราส  ปยิรุปาสติ   
อาสาย  ลภติ  อนาสาย  น  ลภติ  ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  โส   
กตจีวโร   ปจฺเจสฺส   ปจฺเจสฺสนฺติ   สมฺภุณาติ   ก ินุทฺธาร   ฯ   ตสฺส   
ภิกฺขุโน สห ภิกฺขูหิ ก ินุทฺธาโร ฯ   
                   อาสาโทฬสก นิฏ ิต ฯ   
     [๑๑๙]   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   เกนจิเทว  กรณีเยน  ปกฺกมติ  ฯ    
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ตสฺส    พหิสีมคตสฺส    จีวราสา   อุปปฺชฺชติ   ฯ   โส   ต   จีวราส   
ปยิรุปาสติ   อนาสาย   ลภติ  อาสาย  น  ลภติ  ฯ  ตสฺส  เอว  โหติ   
อิเธวิม  จีวร  กาเรสฺส  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ โส ต จีวร กาเรติ ฯ ตสฺส   
ภิกฺขุโน   นิฏานนฺติโก   ก ินุทฺธาโร  ฯ  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  เกนจิเทว   
กรณีเยน   ปกฺกมติ   ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส   จีวราสา  อุปฺปชฺชติ  ฯ   
โส   ต   จีวราส   ปยริุปาสติ  อนาสาย  ลภติ  อาสาย  น  ลภติ  ฯ   
ตสฺส   เอว   โหติ   เนวิม   จีวร   กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
ตสฺส   ภิกฺขุโน   สนฺนิฏานนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน   
เกนจิเทว    กรณีเยน   ปกกฺมติ   ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส   จีวราสา   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   โส   ต  จีวราส  ปยิรุปาสติ  อนาสาย  ลภติ  อาสาย   
น   ลภติ   ฯ   ตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   กาเรสฺส  น   
ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ต  จีวร  กยิรมาน   
นสฺสติ    ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   นาสนนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ   ภิกฺขุ   
อตฺถตก ิโน   เกนจิเทว   กรณีเยน   ปกฺกมติ   ฯ   ตสฺส  พหิสีมคตสฺส   
จีวราสา    อุปฺปชฺชติ    ฯ   ตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวราส   
ปยิรุปาสิสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   ต  จีวราส  ปยริุปาสติ  ฯ   
ตสฺส   สา   จีวราสา   อุปจฺฉิชฺชติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  อาสาวจฺเฉทิโก   
ก ินุทฺธาโร ฯ   
     [๑๒๐]    ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   เกนจิเทว   กรณีเยน   ปกฺกมติ   
น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส  พหิสีมคตสฺส  จีวราสา  อุปฺปชชฺติ  ฯ  โส    
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ต   จีวราส   ปยิรุปาสติ   อนาสาย   ลภติ   อาสาย   น   ลภติ  ฯ   
ตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   กาเรสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวร    
กาเรติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   นิฏานนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ  ภิกฺขุ   
อตฺถตก ิโน    เกนจิเทว   กรณีเยน   ปกฺกมติ   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   
ตสฺส    พหิสีมคตสฺส    จีวราสา   อุปปฺชฺชติ   ฯ   โส   ต   จีวราส   
ปยิรุปาสติ   อนาสาย   ลภติ  อาสาย  น  ลภติ  ฯ  ตสฺส  เอว  โหติ   
เนวิม    จีวร    กาเรสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   สนฺนิฏานนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร   ฯ   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   เกนจิเทว   กรณีเยน  ปกกฺมติ   
น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส   จีวราสา   อุปฺปชชฺติ   ฯ   
โส   ต   จีวราส   ปยริุปาสติ  อนาสาย  ลภติ  อาสาย  น  ลภติ  ฯ   
ตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   กาเรสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวร   
กาเรติ   ฯ   ตสฺส   ต   จีวร   กยิรมาน  นสฺสติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน   
นาสนนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  เกนจิเทว  กรณีเยน   
ปกฺกมติ    น    ปจฺเจสฺสนฺติ    ฯ    ตสฺส    พหิสีมคตสฺส   จีวราสา   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   ตสฺส  เอว  โหติ  อิเธวิม  จีวราส  ปยริุปาสิสฺสนฺติ  ฯ   
โส   ต   จีวราส  ปยิรุปาสติ  ฯ  ตสฺส  สา  จีวราสา  อุปจฺฉิชฺชติ  ฯ   
ตสฺส ภิกฺขุโน อาสาวจฺเฉทิโก ก ินุทฺธาโร ฯ   
     [๑๒๑]    ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   เกนจิเทว   กรณีเยน   ปกฺกมติ   
อนธิฏ ิเตน    เนวสฺส   โหติ   ปจฺเจสฺสนฺติ   น   ปนสฺส   โหติ   น   
ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส   จีวราสา   อุปฺปชฺชติ   ฯ  โส    
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ต   จีวราส   ปยิรุปาสติ   อนาสาย   ลภติ   อาสาย   น   ลภติ  ฯ   
ตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   กาเรสฺส   น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  นิฏานนฺติโก  ก ินุทฺธาโร ฯ   
ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน    เกนจิเทว    กรณีเยน   ปกฺกมติ   อนธิฏ ิเตน   
เนวสฺส   โหติ   ปจฺเจสฺสนฺติ   น   ปนสฺส   โหติ  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
ตสฺส  พหิสีมคตสฺส  จีวราสา  อุปฺปชฺชติ  ฯ  โส  ต  จีวราส  ปยิรปุาสติ   
อนาสาย   ลภติ   อาสาย   น   ลภติ   ฯ  ตสฺส  เอว  โหติ  เนวิม   
จีวร   กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  สนฺนิฏานนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร   ฯ   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   เกนจิเทว   กรณีเยน  ปกกฺมติ   
อนธิฏ ิเตน    เนวสฺส    โหติ    ปจฺเจสฺสนฺติ    น    ปนสฺส   โหติ   
น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส   จีวราสา   อุปฺปชชฺติ   ฯ   
โส   ต   จีวราส   ปยริุปาสติ  อนาสาย  ลภติ  อาสาย  น  ลภติ  ฯ   
ตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   กาเรสฺส   น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ต  จีวร  กยิรมาน  นสฺสติ  ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน   นาสนนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  เกนจิเทว   
กรณีเยน    ปกฺกมติ    อนธิฏ ิเตน    เนวสฺส    โหติ    ปจฺเจสฺสนฺติ   
น   ปนสฺส   โหติ   น   ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  ตสฺส  พหิสีมคตสฺส  จีวราสาร   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   ตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวราส   ปยิรุปาสิสฺส   
น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวราส  ปยิรุปาสติ  ฯ  ตสฺส สา จีวราสา   
อุปจฺฉิชฺชติ ฯ ตสฺส ภิกฺขุโน อาสาวจฺเฉทิโก ก ินุทฺธาโร ฯ    
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                   กรณียโทฬสก นิฏ ิต ฯ   
     [๑๒๒]   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   ทิสงฺคมิโก   ปกฺกมติ   จีวรปฏวิิส   
อปวิลายมาโน  ๑  ตเมน  ทิสงฺคต  ๒  ภิกฺขู  ปุจฺฉนฺติ กห ตฺว อาวุโส   
วสฺส   วุตฺโถ   กตฺถ   จ   เต   จีวรปฏิวิโสติ  ฯ  โส  เอว  วเทติ   
อมุกสฺมึ   อาวาเส   วสฺส   วุตฺโถมฺหิ  ตตฺถ  จ  เม  จีวรปฏิวิโสติ  ฯ   
เต   เอว   วเทนฺติ   คจฺฉาวุโส   ต   จีวร   อาหร   มยนฺเต  อิธ   
จีวร   กริสฺสามาติ   ฯ   โส  ต  อาวาส  คนฺตฺวา  ภิกขฺู  ปุจฺฉติ  กห   
เม   อาวุโส   จีวรปฏิวิโสติ  ฯ  เต  เอว  วเทนฺติ  อยนฺเต  อาวุโส   
จีวรปฏิวิโส   กห  คมิสฺสสีติ  ฯ  โส  เอว  วเทติ  อมุก  [๓]  นาม   
อาวาส   คมิสฺสามิ   ตตฺถ   เม   ภิกฺขู   จีวร   กริสฺสนฺตีติ   ฯ  เต   
เอว   วเทนฺติ  อล  อาวุโส  มา  [๔]  อคมาสิ  มยนฺเต  อิธ  จีวร   
กริสฺสามาติ   ฯ   ตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร  กาเรสฺส  น   
ปจฺเจสฺสนฺติ    ฯ    โส   ต   จีวร   กาเรติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   
นิฏานนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  ทิสงฺคมิโก  ปกฺกมติ   
ฯเปฯ    ตสฺส    ภิกฺขุโน   สนฺนิฏานนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ   ภิกฺขุ   
อตฺถตก ิโน   ทิสงฺคมิโก   ปกฺกมติ   ฯเปฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  นาสนนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร ฯ   
     [๑๒๓]   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   ทิสงฺคมิโก   ปกฺกมติ   จีวรปฏวิิส   
อปวิลายมาโน   ฯ   ตเมน  ทิสงฺคต  ภิกฺขู  ปุจฺฉนฺติ  กห  ตฺว  อาวุโส   
#๑ สี. อปวีณายมาโน ฯ โป. ย.ุ อปจินยมาโน ฯ ๒ โป. ทิสงฺคมกิ ฯ ๓ ม. จ ฯ   
#๔ โป. ตฺว ฯ    
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วสฺส   วุตฺโถ  กตฺถ  จ  ๑  เต  จีวรปฏิวิโสติ  ฯ  โส  เอว  วเทติ   
อมุกสฺมึ   อาวาเส   วสฺส   วุตฺโถมฺหิ  ตตฺถ  จ  เม  จีวรปฏิวิโสติ  ฯ   
เต   เอว   วเทนฺติ   คจฺฉาวุโส   ต   จีวร   อาหร   มยนฺเต  อิธ   
จีวร   กริสฺสามาติ   ฯ   โส  ต  อาวาส  คนฺตฺวา  ภิกขฺู  ปุจฺฉติ  กห   
เม   อาวุโส   จีวรปฏิวิโสติ  ฯ  เต  เอว  วเทนฺติ  อยนฺเต  อาวุโส   
จีวรปฏิวิโสติ   ฯ   โส   ต   จีวร   อาทาย  ต  อาวาส  คจฺฉติ  ฯ   
ตเมน   อนฺตรามคฺเค   ภิกฺขู   ปุจฺฉนฺติ   อาวุโส   กห   คมิสฺสสีติ  ฯ   
โส   เอว   วเทติ   อมุก   นาม   อาวาส   คมิสฺสามิ   ตตฺถ   เม   
ภิกฺขู   จีวร   กริสฺสนฺตีติ   ฯ   เต  เอว  วเทนฺติ  อล  อาวุโส  มา   
อคมาสิ   มยนฺเต   อิธ   จีวร   กริสฺสามาติ   ฯ   ตสฺส  เอว  โหติ   
อิเธวิม  จีวร  กาเรสฺส  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ ฯ   
ตสฺส   ภิกฺขุโน   นิฏานนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   
ทิสงฺคมิโก   ปกฺกมติ   จีวรปฏิวิส   อปวิลายมาโน   ฯ  ตเมน  ทิสงฺคต   
ภิกฺขู   ปุจฺฉนฺติ   กห   ตฺว   อาวุโส   วสฺส   วุตฺโถ   กตฺถ  จ  เต   
จีวรปฏิวิโสติ    ฯ   โส   เอว   วเทติ   อมุกสฺมึ   อาวาเส   วสฺส   
วุตฺโถมฺหิ   ตตฺถ   จ   เม   จีวรปฏิวิโสติ   ฯ   เต   เอว  วเทนฺติ  
คจฺฉาวุโส   ต   จีวร   อาหร   มยนฺเต   อิธ  จีวร  กริสฺสามาติ  ฯ   
โส  ต  อาวาส  คนฺตฺวา  ภิกฺขู  ปุจฺฉติ  กห เม อาวุโส จีวรปฏิวิโสติ ฯ   
เต     เอว    วเทนฺติ    อยนฺเต    อาวุโส    จีวรปฏิวิโสติ    ฯ   
โส   ต   จีวร  อาทาย  ต  อาวาส  คจฺฉติ  ฯ  ตเมน  อนฺตรามคฺเค   
#๑ โป. กตฺถจิ จสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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ภิกฺขู   ปุจฺฉนฺติ   อาวุโส   กห   คมิสฺสสีติ   ฯ   โส   เอว   วเทติ   
อมุก   นาม  อาวาส  คมิสฺสามิ  ตตฺถ  เม  ภิกฺขู  จีวร  กริสฺสนฺตีติ  ฯ   
เต   เอว   วเทนฺติ   อล   อาวุโส   มา   อคมาสิ   มยนฺเต   อิธ   
จีวร   กริสฺสามาติ   ฯ   ตสฺส   เอว   โหติ  เนวิม  จีวร  กาเรสฺส   
น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส  ภิกฺขุโน  สนฺนิฏานนฺติโก  ก ินุทฺธาโร  ฯ   
ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   ทิสงฺคมิโก  ปกกฺมติ  จีวรปฏวิิส  อปวิลายมาโน  ฯ   
ตเมน     ทิสงฺคต     ภิกฺขู     ปุจฺฉนฺติ     กห     ตฺว    อาวุโส   
วสฺส   วุตฺโถ   กตฺถ   จ   เต   จีวรปฏิวิโสติ  ฯ  โส  เอว  วเทติ   
อมุกสฺมึ   อาวาเส   วสฺส   วุตฺโถมฺหิ  ตตฺถ  จ  เม  จีวรปฏิวิโสติ  ฯ   
เต   เอว   วเทนฺติ   คจฺฉาวุโส   ต   จีวร   อาหร   มยนฺเต  อิธ   
จีวร   กริสฺสามาติ   ฯ  โส  ต   อาวาส  คนฺตฺวา  ภิกฺขู  ปุจฺฉติ  กห   
เม   อาวุโส   จีวรปฏิวิโสติ  ฯ  เต  เอว  วเทนฺติ  อยนฺเต  อาวุโส   
จีวรปฏิวิโสติ   ฯ   โส   ต   จีวร   อาทาย  ต  อาวาส  คจฺฉติ  ฯ   
ตเมน   อนฺตรามคฺเค   ภิกฺขู   ปุจฺฉนฺติ   อาวุโส   กห   คมิสฺสสีติ  ฯ   
โส   เอว   วเทติ   อมุก   นาม   อาวาส   คมิสฺสามิ   ตตฺถ   เม   
ภิกฺขู   จีวร   กริสฺสนฺตีติ   ฯ   เต  เอว  วเทนฺติ  อล  อาวุโส  มา   
อคมาสิ   มยนฺเต   อิธ   จีวร   กริสฺสามาติ   ฯ   ตสฺส  เอว  โหติ   
อิเธวิม  จีวร  กาเรสฺส  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ ฯ   
ตสฺส   ต   จีวร   กยริมาน   นสฺสติ   ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  นาสนนฺติโก   
ก ินุทฺธาโร ฯ    
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     [๑๒๔]   ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   ทิสงฺคมิโก   ปกฺกมติ   จีวรปฏวิิส   
อปวิลายมาโน    ฯ    ตเมน   ทิสงฺคต   ภิกฺขู   ปุจฺฉนฺติ   กห   ตฺว   
อาวุโส   วสฺส   วุตฺโถ   กตฺถ   จ  เต  จีวรปฏิวิโสติ  ฯ  โส  เอว   
วเทติ    อมุกสฺมึ    อาวาเส    วสฺส    วุตฺโถมฺหิ   ตตฺถ   จ   เม   
จีวรปฏิวิโสติ   ฯ   เต   เอว   วเทนฺติ  คจฺฉาวุโส  ต  จีวร  อาหร   
มยนฺเต   อิธ   จีวร  กริสฺสามาติ  ฯ  โส  ต  อาวาส  คนฺตฺวา  ภิกฺขู   
ปุจฺฉติ   กห   เม   อาวุโส   จีวรปฏิวิโสติ   ฯ   เต  เอว  วเทนฺติ   
อยนฺเต  อาวุโส  จีวรปฏิวิโสติ  ฯ  โส  ต  จีวร  อาทาย  ต  อาวาส   
คจฺฉติ   ฯ   ตสฺส   ต   อาวาส   คตสฺส  เอว  โหติ  อิเธวิม  จีวร   
กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   ต   จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน     นฏิานนฺติโก    ก ินุทฺธาโร    ฯ    ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน   
ทิสงฺคมิโก  ปกฺกมติ  ฯเปฯ  เนวิม  จีวร  กาเรสฺส  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ   
ตสฺส   ภิกฺขุโน   สนฺนิฏานนฺติโก   ก ินุทฺธาโร   ฯ  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน   
ทิสงฺคมิโก    ปกฺกมติ    ฯเปฯ    อิเธวิม    จีวร    กาเรสฺส    นh   
ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  โส  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส  ต  จีวร  กยิรมาน   
นสฺสติ ฯ ตสฺส ภิกฺขุโน นาสนนฺติโก ก ินุทฺธาโร ฯ   
                   อปวิลายนนวก นิฏ ิต ฯ   
     [๑๒๕]  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  ผาสุวิหาริโก  จีวร  อาทาย  ปกกฺมติ   
อมุก   นาม   อาวาส   คมิสฺสามิ  ตตฺถ  เจ  เม  ๑  ผาสุ  ภวิสฺสติ   
#๑ สี. ตตฺถ จ เม ฯ ม. ย.ุ ตตฺถ เม ฯ    
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วสิสฺสามิ   โน   เจ   เม   ผาสุ   ภวิสฺสติ   อมุก   นาม   อาวาส   
คมิสฺสามิ   ตตฺถ   เจ   เม   ผาสุ   ภวิสฺสติ   วสิสฺสามิ   โน   เจ   
เม   ผาสุ   ภวิสฺสติ   อมุก   นาม   อาวาส   คมิสฺสามิ   ตตฺถ  เจ   
เม    ผาสุ   ภวิสฺสติ   วสิสสฺามิ   โน   เจ   เม   ผาสุ   ภวิสฺสติ   
ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   ตสฺส   พหิสีมคตสฺส   เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   
กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   ต   จีวร  กาเรติ  ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน  นฏิานนฺติโก  ก ินุทฺธาโร  ฯ  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  ผาสุ- 
วิหาริโก   จีวร     อาทาย    ปกฺกมติ    อมุก    นาม    อาวาส    คมิสฺสามิ   
ตตฺถ   เจ   เม   ผาสุ   ภวิสสฺติ   วสิสฺสามิ   โน   เจ  เม  ผาสุ   
ภวิสฺสติ   อมุก   นาม   อาวาส   คมิสฺสามิ   ตตฺถ   เจ   เม  ผาสุ   
ภวิสฺสติ   วสิสฺสามิ   โน   เจ   เม   ผาสุ   ภวิสฺสติ   อมุก   นาม   
อาวาส    คมิสฺสามิ    ตตฺถ   เจ   เม   ผาสุ   ภวิสฺสติ   วสิสฺสามิ   
โน   เจ   เม   ผาสุ   ภวิสฺสติ   ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  ตสฺส  พหิสีมคตสฺส   
เอว   โหติ   เนวิม   จีวร   กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน    สนฺนิฏานนฺติโก    ก ินุทฺธาโร    ฯ    ภิกฺขุ   อตฺถตก ิโน   
ผาสุวิหาริโก   จีวร   อาทาย  ปกฺกมติ  อมุก  นาม  อาวาส  คมิสฺสามิ   
ตตฺถ   เจ   เม   ผาสุ   ภวิสสฺติ   วสิสฺสามิ   โน   เจ  เม  ผาสุ   
ภวิสฺสติ   อมุก   นาม   อาวาส   คมิสฺสามิ   ตตฺถ   เจ   เม  ผาสุ   
ภวิสฺสติ   วสิสฺสามิ   โน   เจ   เม   ผาสุ   ภวิสฺสติ   อมุก   นาม   
อาวาส    คมิสฺสามิ    ตตฺถ   เจ   เม   ผาสุ   ภวิสฺสติ   วสิสฺสามิ    
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โน   เจ   เม   ผาสุ   ภวิสฺสติ   ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  ตสฺส  พหิสีมคตสฺส   
เอว   โหติ   อิเธวิม   จีวร   กาเรสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ  โส   
ต   จีวร   กาเรติ   ฯ   ตสฺส  ต  จีวร  กยิรมาน  นสสฺติ  ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน     นาสนนฺติโก     ก ินุทฺธาโร    ฯ    ภิกฺขุ    อตฺถตก ิโน   
ผาสุวิหาริโก   จีวร   อาทาย  ปกฺกมติ  อมุก  นาม  อาวาส  คมิสฺสามิ   
ตตฺถ   เจ   เม   ผาสุ   ภวิสสฺติ   วสิสฺสามิ   โน   เจ  เม  ผาสุ   
ภวิสฺสติ   อมุก   นาม   อาวาส   คมิสฺสามิ   ตตฺถ   เจ   เม  ผาสุ   
ภวิสฺสติ   วสิสฺสามิ   โน   เจ   เม   ผาสุ   ภวิสฺสติ   อมุก   นาม   
อาวาส   คมิสฺสามิ   ตตฺถ   เจ   เม   ผาสุ  ภวิสฺสติ  วสิสฺสามิ  โน   
เจ   เม   ผาสุ   ภวิสฺสติ  ปจฺเจสฺสนฺติ  ฯ  โส  พหิสีมคโต  ต  จีวร   
กาเรติ   ฯ  โส  กตจีวโร  ปจฺเจสฺส  ปจฺเจสฺสนฺติ  พหิทฺธา  ก ินุทฺธาร   
วีตินาเมติ   ฯ   ตสฺส   ภิกขฺุโน  สีมาติกฺกนฺติโก  ก ินุทฺธาโร  ฯ  ภิกฺขุ   
อตฺถตก ิโน    ผาสุวิหาริโก   จีวร   อาทาย   ปกกฺมติ   อมุก   นาม   
อาวาส   คมิสฺสามิ   ตตฺถ   เจ   เม   ผาสุ  ภวิสฺสติ  วสิสฺสามิ  โน   
เจ   เม   ผาสุ   ภวิสฺสติ   อมุก   นาม   อาวาส   คมิสฺสามิ  ตตฺถ   
เจ   เม   ผาสุ   ภวิสฺสติ   วสิสฺสามิ   โน  เจ  เม  ผาสุ  ภวิสฺสติ   
อมุก   นาม   อาวาส   คมิสฺสามิ   ตตฺถ   เจ   เม   ผาสุ  ภวิสฺสติ   
วสิสฺสามิ   โน   เจ   เม   ผาสุ   ภวิสฺสติ   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   โส   
พหิสีมคโต  ต  จีวร  กาเรติ  ฯ  โส  กตจีวโร  ปจฺเจสฺส  ปจฺเจสฺสนฺติ   
สมฺภุณาติ ก ินุทฺธาร ฯ ตสฺส ภิกฺขุโน สห ภิกฺขูหิ ก ินุทฺธาโร ฯ   
                  ผาสุวิหารป ฺจก นิฏ ิต ฯ    
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     [๑๒๖]  เทฺวเม  ภิกฺขเว  ก ินสฺส  ปลิโพธา  เทวฺ  อปลโิพธา ฯ   
กตเม   จ   ภิกฺขเว   เทฺว   ก ินสฺส   ปลิโพธา  ฯ  อาวาสปลิโพโธ   
จ   จีวรปลโิพโธ   จ   ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  อาวาสปลิโพโธ  โหติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  วสติ  วา  ตสฺมึ  อาวาเส  สาเปกฺโข  ๑  วา   
ปกฺกมติ    ปจฺเจสฺสนฺติ    ฯ   เอว   โข   ภิกฺขเว   อาวาสปลิโพโธ   
โหติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  จีวรปลิโพโธ  โหติ  ฯ  อิธ  [๒]  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน   จีวร   อกต   วา   โหติ   วิปฺปกต   วา   จีวราสา   วา   
อนุปจฺฉินฺนา   ฯ   เอว   โข   ภิกฺขเว  จีวรปลิโพโธ  โหติ  ฯ  อิเม   
โข   ภิกฺขเว   เทฺว  ก ินสฺส  ปลิโพธา  ฯ  กตเม  จ  ภิกฺขเว  เทฺว   
ก ินสฺส   อปลิโพธา   ฯ   อาวาสาปลิโพโธ  จ  จีวราปลิโพโธ  จ  ฯ   
กถ ฺจ   ภิกฺขเว   อาวาสาปลิโพโธ   โหติ   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว  ภิกขฺุ   
ปกฺกมติ   ตมฺหา   อาวาสา   จตฺเตน   วนฺเตน   มุตฺเตน  อนเปกฺเขน   
น   ปจฺเจสฺสนฺติ   ฯ   เอว  โข  ภิกฺขเว  อาวาสาปลิโพโธ  โหติ  ฯ   
กถ ฺจ   ภิกฺขเว   จีวราปลโิพโธ   โหติ   ฯ   อิธ   ภิกขฺเว  ภิกฺขุโน   
จีวร   กต   วา   โหติ  นฏ  วา  วินฏ  วา  ทฑฺฒ  วา  จีวราสา   
วา   อุปฺปจฺฉินฺนา   ฯ   เอว   โข  ภิกฺขเว  จีวราปลิโพโธ  โหติ  ฯ   
อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ก ินสฺส อปลิโพธาติ ฯ   
                 ก ินกฺขนฺธก นิฏ ิต สตฺตม ฯ   
#๑ โป. สี. สาเปโข ฯ ๒ โป. ปน ฯ    
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อิมมฺหิ ขนฺธเก วตฺถู โทฬส ๑ เปยฺยาลมุขานิ เอก สต อฏารส ๒ ฯ   
                      ________   
                       ตสฺสุทฺทาน ฯ   
  [๑๒๗] ตึส ปาเยฺยกา ๓ ภิกฺขู      สาเกตุกฺกณฺ ิตา วสุ   
        วสฺส วุตฺโถกปุณฺเณหิ          อาคมม ชินทสฺสน   
        อิท วตฺถุ ๔ ก ินสฺส         กปฺปสสฺนฺติ จ ป ฺจกา   
        อนามนฺตา อสมาจารา ๕     ตเถว คณโภชน   
        ยาวทตฺถ ฺจ อุปฺปาโท         อตฺถตาน ภวิสฺสติ ฯ   
        ตฺติ เอวตฺถต ฺเจว          เอว ฺเจว อนตฺถต   
        อุลลฺิขิ โธวนา เจว          วิจารณ ฺจ เฉทน   
        พนฺธโนวฏฏิกณฺฑูส- ๖        ทฬฺหิกมฺมานุวาติกา   
        ปริภณฺฑ โอวฏเฏยยฺ          มทฺทนา นิมิตฺตกถา   
        กุกกฺุ สนฺนิธิ นิสฺสคฺคิ          นกปปฺ ฺตฺร เต ตโย   
        อ ฺตฺร ป ฺจาติเรเก         ส ฺฉินฺเนน สมณฺฑลี   
        นา ฺตฺร ๗ ปุคฺคลา สมฺมา    นสิฺสีมฏโนุโมทติ   
        ก ิน อนตฺถต ๘ โหติ        เอว พุทฺเธน เทสิต   
        อหตกปฺปปโลติ-             ปสุปาปณิกาย จ   
        อนิมิตฺตาปริกถา             อกุกฺก ุอสนฺนิธิ จ   
        อนิสฺสคฺคิ กปฺปกเต           ตถา ติจีวเรน จ   
        ป ฺจเก วาติเรเก วา        ฉินฺเน สมณฺฑลีกเต   
#๑ โป. โสฬส ฯ ๒ โป. อฏารสนยานิ ฯ ๓ โป. ปาเวยฺยกา ฯ ๔ โป. ม. ย.ุ   
#วตฺถุ ฯ ๕ โป. สมาทตฺตา ฯ ๖ โป. ม. ยุ. -กณฺฑูก ฯ ๗ โป. อ ฺตฺตร ฯ   
#๘ โป. อตฺถต ฯ    
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       ปุคฺคลสฺสตฺถรา สมฺมา          สีมฏโ อนุโมทติ   
       เอว ก ินตฺถรณ              อุพฺภารสฺสฏมาติกา   
       ปกฺกมนนฺติ นฏาน            สนฺนฏิาน ฺจ นาสน   
       สวน อาสาวจฺเฉทิ            สีมาสอุพฺภรฏมี ๑   
       กตจีวรมาทาย               น ปจฺเจสฺสนฺติ คจฺฉติ   
       ตสฺส ต ก ินุทฺธาโร           โหติ ปกฺกมนนฺติโก   
       อาทาย จีวร ยาติ            นิสฺสีเม อิธ จินฺตยิ   
       กาเรสฺส น ปจฺเจสฺสนฺติ        นิฏาเน ก ินุทฺธโร ๒ ฯ   
       อาทาย นิสฺสีม เนว           น ปจฺเจสฺสนฺติ มานโส   
       ตสฺส ต ก ินุทฺธาโร           สนฺนิฏานนฺติโก ภเว   
       อาทาย จีวร ยาติ            นิสฺสีเม อิธ จินฺตย ิ  
       กาเรสฺส น ปจฺเจสฺสนฺติ        กยิรนฺตสฺส นสฺสติ   
       ตสฺส ต ก ินุทฺธาโร           ภวติ นาสนนฺติโก   
       อาทาย ยาติ ปจฺเจสฺส         พหิ กาเรติ จีวร   
       กตจีวโร ๓ สุณาติ           อุพฺภต ก ิน ตหึ   
       ตสฺส ต ก ินุทฺธาโร           ภวติ สวนนฺติโก   
       อาทาย ยาติ ปจฺเจสฺส         พหิ กาเรติ จีวร   
       กตจีวโร พหิทฺธา             นาเมติ ก ินุทฺธร   
       ตสฺส ต ก ินุทฺธาโร           สีมาติกฺกนฺติโก ภเว   
       อาทาย ยาติ ปจฺเจสฺส         พหิ กาเรติ จีวร   
#๑ โป. ม. สมีสฺสอุพฺภรฏมี ฯ ๒ โป. ม. ย.ุ ก ินุทฺธาโร ฯ ๓ โป. ย.ุ จีวรกโต ฯ   
#ม. จีวรกโต ฯ    
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       กตจีวโร ปจฺเจสฺส            สมฺโภติ ก ินุทฺธร ๑   
       ตสฺส ต ก ินุทฺธาโร           สห ภิกขฺูหิ ชายติ   
       อาทาย จ สมาทาย ๒        สตฺต สตฺต วิธี ภเว ๓   
       ปกฺกมนนฺติกา นตฺถิ            ฉกฺเก วิปฺปกเต ๔ คติ   
       อาทาย นิสฺสีมคต             กาเรสฺส อิติ ชายติ   
       นิฏาน สนฺนิฏาน ฺจ          นาสน ฺจ อิเม ตโย   
       อาทาย น ปจฺเจสฺสนฺติ         พหิสเีม กโรมิติ   
       นิฏาน สนฺนิฏานมฺป          นาสนมฺป อิทนฺตโย   
       อนธิฏ ิเตน เนวสฺส           เหฏา ตีณิ นยา วิธี   
       อาทาย ยาติ ปจฺเจสฺส         พหิสีเม ๕ กโรมิติ   
       น ปจฺเจสฺสนฺติ กาเรติ         นฏิาเน ก ินุทฺธโร   
       สนฺนิฏาน นาสน ฺจ           สวน สีมติกฺกมา   
       สห ภิกขฺูหิ ชาเยถ            เอว ปณฺณรส คติ   
       สมาทาย วิปฺปกตา            สมาทาย ปุนา ตถา   
       อิเม เต จตุโร วารา         สพฺเพ ปณฺณรสา วิธี   
       อนาสาย จ อาสาย           กรณีโย จ เต ตโย   
       นยโต ต วิชาเนยฺย           ตโย ทฺวาทส ทฺวาทส   
       อปวิลายมาเนว ๖           ผาสุ ป ฺจวิธี ๗ ตหึ   
       ปลิโพธาปลิโพธา             อุทฺทาน นยโต กตนฺติ ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. ก ินุทฺธาร ฯ ๒ ม. ยุ. อาทาย สมาทาย จ ฯ ๓ ม. ย.ุ คติ ฯ ๔ ย.ุ   
#ฉจฺจา วิปฺปกตา ฯ ๕ โป. ม. ย.ุ พหิสมี ฯ ๖ โป. อปวินยมาเนว ฯ ม. อปวิลานา   
#น เวตฺถ ฯ ย.ุ อปจินนา น เวตฺถ ฯ ๗ ม. ป ฺจวิธา ฯ    
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                       จีวรกฺขนฺธก   
     [๑๒๘]  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ เวฬุวเน   
กลนฺทกนิวาเป   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  เวสาลี  อิทฺธา  เจว   
โหติ   ผีตา   จ   พหุชนา   อากิณฺณมนุสฺสา   สุภิกฺขา   จ   สตฺต  จ   
ปาสาทสหสฺสานิ   สตฺต   จ   ปาสาทสตานิ   สตฺต  จ  ปาสาทา  สตฺต   
จ   กฏูาคารสหสฺสานิ   สตฺต  จ  กฏูาคารสตานิ  สตฺต  จ  กฏูาคารานิ   
สตฺต  จ  อารามสหสฺสานิ  สตฺต  จ  อารามสตานิ  สตฺต จ อารามา ๑   
สตฺต   จ   โปกฺขรณีสหสฺสานิ   สตฺต   จ   โปกฺขรณีสตานิ   สตฺต   จ   
โปกฺขรณิโย    อมฺพปาลี    จ    คณิกา    อภิรูปา   โหติ   ทสฺสนียา   
ปาสาทิกา   ปรมาย  วณฺณโปกฺขรตาย  สมนฺนาคตา  ปทกฺขา  ๒  นจฺเจ   
จ   คีเต   จ   วาทิเต   จ   อภิสฏา  อตฺถกิาน  อตฺถิกาน  มนุสฺสาน   
ป ฺาสาย   จ  รตฺตึ  คจฺฉติ  ฯ  ตาย  จ  เวสาลี  ภิยฺโยโส  มตฺตาย   
อุปโสภติ    ฯ    อถโข    ราชคหโก    เนคโม   เวสาลึ   อคมาสิ   
เกนจิเทว   กรณีเยน   ฯ   อทฺทสา  โข  ราชคหโก  เนคโม  เวสาลึ   
อิทฺธ ฺจ    ผีต ฺจ    พหุชน    อากิณฺณมนุสฺส    สุภิกฺข ฺจ    สตฺต   จ   
ปาสาทสหสฺสานิ   สตฺต   จ   ปาสาทสตานิ   สตฺต  จ  ปาสาเท  สตฺต   
จ   กฏูาคารสหสฺสานิ   สตฺต  จ  กฏูาคารสตานิ  สตฺต  จ  กฏูาคารานิ   
สตฺต   จ  อารามสหสฺสานิ  สตฺต  จ  อารามสตานิ  สตฺต  จ  อาราเม   
สตฺต   จ   โปกฺขรณีสหสฺสานิ   สตฺต   จ   โปกฺขรณีสตานิ   สตฺต   จ   
#๑ โป. อารามานิ ฯ ๒ ม. ยุ. ปทกฺขิณา ฯ อ ฺตฺถ อีทิสเมว ฯ    
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โปกฺขรณิโย     อมฺพปาลิ ฺจ    คณิก    อภิรูป    ทสสฺนีย    ปาสาทิก   
ปรมาย   วณฺณโปกฺขรตาย  สมนฺนาคต  ปทกฺข  ๑  นจฺเจ  จ  คีเต  จ   
วาทิเต  จ  อภิสฏ  อตฺถกิาน  อตฺถิกาน  มนุสฺสาน  ป ฺาสาย  จ  รตฺตึ   
คจฺฉนฺตึ  ตาย  จ  เวสาลึ  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  อุปโสภนฺตึ  ๒ ฯ อถโข   
ราชคหโก   เนคโม   เวสาลิย  ต  กรณีย  ตีเรตฺวา  ปนุเทว  ราชคห   
ปจฺฉาคจฺฉิ   เยน   ราชา   มาคโธ   เสนิโย  พิมฺพิสาโร  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ราชาน   มาคธ   เสนิย  พิมฺพิสาร  เอตทโวจ  เวสาลี   
เทว   อิทฺธา   เจว   ผีตา   จ   พหุชนา   อากิณฺณมนุสฺสา   สุภิกฺขา   
จ   สตฺต   จ   ปาสาทสหสฺสานิ   สตฺต   จ   ปาสาทสตานิ  สตฺต  จ   
ปาสาทา    สตฺต   จ   กฏูาคารสหสฺสานิ   สตฺต   จ   กูฏาคารสตานิ   
สตฺต    จ    กฏูาคารา    สตฺต    จ   อารามสหสฺสานิ   สตฺต   จ   
อารามสตานิ   สตฺต   จ   อารามา  สตฺต  จ  โปกฺขรณีสหสฺสานิ  สตฺต   
จ   โปกฺขรณีสตานิ   สตฺต   จ   โปกฺขรณิโย   อมฺพปาลี   จ   คณิกา   
อภิรูปา   ทสสฺนียา   ปาสาทิกา   ปรมาย  วณฺณโปกขฺรตาย  สมนฺนาคตา   
ปทกฺขา   นจฺเจ   จ   คีเต   จ   วาทิเต   จ   อภิสฏา   อตฺถิกาน   
อตฺถิกาน   มนุสฺสาน   ป ฺาสาย   จ  รตฺตึ  คจฺฉติ  ตาย  จ  เวสาลี   
ภิยฺโยโส     มตฺตาย     อุปโสภติ    สาธุ    เทว    มยป    คณิก   
วุฏาเปยฺยามาติ  ฯ  เตนหิ  ภเณ  ตาทิสึ  กุมาร ึ ชานาถ ๓ ย ตุเมฺห   
คณิก  วุฏาเปยฺยาถาติ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ราชคเห  สาลวตี   
#๑ ม. ย.ุ ปทกฺขิณ ฯ ๒ ยุ. อุปโสภิตนฺติ ฯ ๓ ย.ุ ชานาหิ ฯ    
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นาม    กุมาร ี   อภิรูปา    โหติ    ทสฺสนียา   ปาสาทิกา   ปรมาย   
วณฺณโปกฺขรตาย   สมนฺนาคตา   ฯ  อถโข  ราชคหโก  เนคโม  สาลวตึ   
กุมารึ   คณิก   วุฏาเปสิ   ฯ   อถโข   สาลวตี   คณิกา  นจิรสฺเสว   
ปทกฺขา   อโหสิ   นจฺเจ  จ  คีเต  จ  วาทิเต  จ  อภิสฏา  อตฺถิกาน   
อตฺถิกาน    มนุสฺสาน    ปฏิสเตน    จ   รตฺตึ   คจฺฉติ   ฯ   อถโข   
สาลวตี   คณิกา   นจิรสฺเสว   คพฺภินี   อโหสิ   ฯ  อถโข  สาลวติยา   
คณิกาย   เอตทโหสิ   อิตฺถี   โข   คพฺภินี   ปุริสาน   อมนาปา  สเจ   
ม    โกจิ    ชานิสฺสติ    สาลวตี    คณิกา   คพฺภินีติ   สพฺโพ   เม   
สกฺกาโร  ปรหิายิสฺสติ  ๑  ยนฺนูนาห  คิลาน ๒ ปฏิเวเทยฺยนฺติ ฯ อถโข   
สาลวตี   คณิกา   โทวาริก   อาณาเปสิ   มา   ภเณ  โทวาริก  โกจิ   
ปุริโส   ปาวิสิ   โย   จ   ม   ปุจฺฉติ   คิลานาติ   ปฏิเวเทหีติ   ฯ   
เอว  อยฺเยติ  โข  โส  โทวาริโก  สาลวติยา  คณิกาย  ปจฺจสฺโสสิ  ฯ   
อถโข    สาลวตี    คณิกา    ตสฺส   คพฺภสฺส   ปริปากมนฺวาย   ปุตฺต   
วิชายิ   ฯ   อถโข   สาลวตี   คณิกา   ทาสึ   อาณาเปสิ  หนฺท  เช   
อิม    ทารก    กตฺตรสุปฺเป    ปกฺขิปตฺวา    นีหริตฺวา    สงฺการกูเฏ   
ฉฑฺเฑหีติ   ฯ   เอว   อยฺเยติ   โข   สา  ทาสี  สาลวติยา  คณิกาย   
ปฏิสฺสุณิตฺวา   ต  ทารก  กตฺตรสุปฺเป  ปกฺขิปตฺวา  นีหริตฺวา  สงฺการกูเฏ   
ฉฑฺเฑสิ   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   อภโย  นาม  ราชกุมาโร   
กาลสฺเสว    ราชุปฏาน    คจฺฉนฺโต   อทฺทส   ต   ทารก   กาเกหิ   
#๑ ภิชฺชิสฺสตีติป ปาโ ฯ ๒ ยุ. คิลานาติ ฯ    
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สมฺปริกิณฺณ    ทิสฺวาน    มนุสฺเส    ปุจฺฉิ    กิเมต    ภเณ   กาเกหิ   
สมฺปริกิณฺณนฺติ  ฯ  ทารโก  เทวาติ  ฯ  ชีวติ  ภเณติ  ฯ ชีวติ เทวาติ ฯ   
เตนหิ   ภเณ   ต   ทารก   อมฺหาก  อนฺเตปุร  เนตฺวา  ธาตีน  เทถ   
โปเสตุนฺติ  ฯ  เอว  เทวาติ  โข  เต  มนสฺุสา  อภยสฺส  ราชกุมารสฺส   
ปฏิสฺสุณิตฺวา   ต   ทารก   อภยสฺส   ราชกุมารสฺส   อนฺเตปุร  เนตฺวา   
ธาตีน   อทสุ   โปเสถาติ  ฯ  ตสฺส  ชีวตีติ  ๑  ชีวโกติ  นาม  อกสุ   
กุมาเรน   โปสาปโตติ   โกมารภจฺโจติ  นาม  อกสุ  ฯ  อถโข  ชีวโก   
โกมารภจฺโจ    นจิรสฺเสว    วิ ฺ ุต    ปาปุณิ   ฯ   อถโข    ชีวโก   
โกมารภจฺโจ   เยน   อภโย   ราชกุมาโร   เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
อภย    ราชกุมาร    เอตทโวจ    กา    เม   เทว   มาตา   โก   
ปตาติ   ฯ   อหป  โข  เต  ภเณ  ชีวก  มาตร  น  ชานามิ  อปจาห   
เต  ปตา  ตฺว  ๒  มยาป  โปสาปโตติ ฯ อถโข ชีวกสฺส โกมารภจฺจสฺส   
เอตทโหสิ    อิมานิ    โข    ราชกุลานิ    น    สุกรานิ   อสิปฺเปน   
อุปชีวิตุ ยนฺนูนาห สิปฺป สิกฺเขยฺยนฺติ ฯ   
     [๑๒๙]   เตน   โข   ปน   สมเยน  ตกฺกสิลาย  ทิสาปาโมกฺโข   
เวชฺโช   ปฏิวสติ   ฯ   อถโข  ชีวโก  โกมารภจฺโจ  อภย  ราชกุมาร   
อนาปุจฺฉา    เยน    ตกฺกสลิา    เตน   ปกฺกามิ   อนุปพฺุเพน   เยน   
ตกฺกสิลา    เยน    โส    เวชฺโช   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ต   
เวชฺช   เอตทโวจ   อิจฺฉามห   อาจริย   สิปฺป   สิกฺขิตุนฺติ  ฯ  เตนหิ   
#๑ ม. อย ปาโ นทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ    
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ภเณ   ชีวก   สิกฺขสฺสูติ   ฯ   อถโข   ชีวโก   โกมารภจฺโจ   พหุ ฺจ   
คณฺหาติ   ลหุ ฺจ   คณฺหาติ   สุฏ ุ   ๑  จ  อุปธาเรติ  คหิต ฺจสฺส  น   
ปมุสฺสติ    ฯ    อถโข   ชีวกสฺส   โกมารภจฺจสฺส   สตฺตนฺน   วสฺสาน   
อจฺจเยน   เอตทโหสิ   อห   โข   พหุ ฺจ   คณฺหามิ   ลหุ ฺจ  คณฺหามิ   
สุฏ ุ   จ   อุปธาเรมิ   คหติ ฺจ   เม   น   ปมุสฺสติ   สตฺต  จ  เม   
วสฺสานิ    อธียนฺตสฺส    นยิมสฺส   สปิฺปสฺส   อนฺโต   ป ฺายติ   กทา   
อิมสฺส   สิปปฺสฺส  อนฺโต  ป ฺายิสฺสตีติ  ฯ  อถโข  ชีวโก  โกมารภจฺโจ   
เยน    โส    เวชฺโช    เตนปุสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ต   เวชชฺ   
เอตทโวจ   อห   โข   อาจริย   พหุ ฺจ   คณฺหามิ   ลหุ ฺจ   คณฺหามิ   
สุฏ ุ   จ   อุปธาเรมิ   คหติ ฺจ   เม   น   ปมุสฺสติ   สตฺต  จ  เม   
วสฺสานิ    อธียนฺตสฺส    นยิมสฺส   สปิฺปสฺส   อนฺโต   ป ฺายติ   กทา   
อิมสฺส    สิปปฺสฺส   อนฺโต   ป ฺายิสฺสตีติ   ฯ   เตนหิ   ภเณ   ชีวก   
ขนิตฺตึ   อาทาย  ตกฺกสิลาย  สมนฺตา  โยชน  อาหิณฺฑิตฺวา  ๒  ยงฺกิ ฺจิ   
อเภสชฺช   ปสฺเสยฺยาสิ  ต  อาหราติ  ฯ  เอว  อาจริยาติ  โข  ชีวโก   
โกมารภจฺโจ    ตสฺส    เวชฺชสฺส    ปฏสิฺสุณิตฺวา    ขนิตฺตึ    อาทาย   
ตกฺกสิลาย  สมนฺตา  โยชน  อาหิณฺฑนฺโต  น  กิ ฺจิ  อเภสชฺช  อทฺทส  ฯ   
อถโข    ชีวโก    โกมารภจฺโจ   เยน   โส   เวชฺโช   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา    ต    เวชชฺ    เอตทโวจ    อาหิณฺฑนฺโตมฺหิ   อาจริย   
ตกฺกสิลาย    สมนตา   โยชน   น   กิ ฺจิ   อเภสชฺช   อทฺทสนฺติ   ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สฏุ ุ ฯ ๒ ม. ยุ. อาหิณฺฑนฺโต ฯ    
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สิกฺขิโตสิ   ๑   ภเณ   ชีวก   อลนฺเต   เอตฺตก  ชีวิกายาติ  ชีวกสฺส   
โกมารภจฺจสฺส    ปริตฺต    ปาเถยฺย    ปาทาสิ   ฯ   อถโข   ชีวโก   
โกมารภจฺโจ   ต   ปริตฺต   ปาเถยฺย   อาทาย   เยน  ราชคห  เตน   
ปกฺกามิ   ฯ   อถโข   ชีวกสฺส   โกมารภจฺจสฺส   ต  ปริตฺต  ปาเถยฺย   
อนฺตรามคฺเค    สาเกเต    ปริกฺขย   อคมาสิ   ฯ   อถโข   ชีวกสฺส   
โกมารภจฺจสฺส   เอตทโหสิ   อิเม   โข   มคฺคา  กนฺตารา  อปฺโปทกา   
อปฺปภกฺขา    น   สุกรา   อปาเถยฺเยน   คนฺตุ   ยนฺนนูาห   ปาเถยฺย   
ปริเยเสยฺยนฺติ ฯ   
     [๑๓๐]   เตน   โข   ปน   สมเยน   สาเกเต   เสฏ ิภริยาย   
สตฺตวสฺสิโก  สีสาพาโธ  โหติ  ฯ  พหู  มหนฺตา  มหนฺตา  ทิสาปาโมกฺขา   
เวชฺชา   อาคนฺตฺวา   ติกิจฺฉนฺตา   ๒   นาสกฺขึสุ   อโรค  กาตุ  พหุ   
หิร ฺ   อาทาย   อคมสุ   ฯ   อถโข   ชีวโก  โกมารภจฺโจ  สาเกต   
ปวิสิตฺวา   มนุสฺเส   ปุจฺฉิ   โก   ภเณ   คิลาโน   ก  ติกิจฺฉามีติ  ฯ   
เอติสฺสา    อาจริย    เสฏ ิภริยาย   สตฺตวสฺสิโก   สสีาพาโธ   คจฺฉ   
อาจริย   เสฏ ิภริย   ติกิจฺฉาหีติ   ฯ   อถโข   ชีวโก   โกมารภจฺโจ   
เยน    เสฏ ิสฺส    คหปติสฺส    นิเวสน   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
โทวาริก   อาณาเปสิ   คจฺฉ   ภเณ   โทวาริก   เสฏ ิภริยาย  ปาวท   
เวชฺโช   อยฺเย   อาคโต   โส   ต   ทฏ ุกาโมติ  ฯ  เอวมาจริยาติ   
โข   โส   โทวาริโก   ชีวกสฺส   โกมารภจฺจสฺส   ปฏสิฺสุณิตฺวา   เยน   
เสฏ ิภริยา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    เสฏ ิภริย    เอตทโวจ   
#๑ ม. สุสกิฺขิโตสิ ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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เวชฺโช   อยฺเย   อาคโต   โส   ต   ทฏ ุกาโมติ   ฯ  กีทิโส  ภเณ   
โทวาริก   เวชฺโชติ   ฯ   ทหรโก   อยฺเยติ  ฯ  อล  ภเณ  โทวาริก   
กึ    เม    ทหรโก    เวชฺโช    กริสฺสติ   พหู   มหนฺตา   มหนฺตา   
ทิสาปาโมกฺขา  เวชฺชา อาคนฺตฺวา ติกิจฺฉนฺตา ๑ นาสกฺขึสุ อโรค กาตุ พหุ   
หริ ฺ   อาทาย   อคมสูติ   ฯ   อถโข  โส  โทวารโิก  เยน  ชีวโก   
โกมารภจฺโจ     เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา    ชีวก    โกมารภจฺจ   
เอตทโวจ   เสฏ ิภริยา   อาจริย   เอวมาห   อล   ภเณ   โทวาริก   
กึ    เม    ทหรโก    เวชฺโช    กริสฺสติ   พหู   มหนฺตา   มหนฺตา   
ทิสาปาโมกฺขา  เวชฺชา  อาคนฺตฺวา  ติกิจฺฉนฺตา  ๒ นาสกฺขึสุ อโรค กาตุ   
พหุ    หิร ฺ    อาทาย    อคมสูติ    ฯ    คจฺฉ   ภเณ   โทวาริก   
เสฏ ิภริยาย  ปาวท  เวชฺโช  อยฺเย  เอวมาห  มา  กริ  อยฺเย  ปุเร   
กิ ฺจิ    อทาสิ    ยทา    อโรคา   อโหสิ   ตทา   ย   อิจฺเฉยฺยาสิ   
ต   ทชฺเชยฺยาสีติ   ฯ  เอว  อาจริยาติ  โข  โส  โทวาริโก  ชีวกสสฺ   
โกมารภจฺจสฺส     ปฏิสฺสณิุตฺวา     เยน    เสฏ ิภริยา    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา    เสฏ ิภริย    เอตทโวจ   เวชฺโช   อยฺเย   เอวมาห   
มา   กริ   อยฺเย   ปุเร   กิ ฺจิ  อทาสิ  ยทา  อโรคา  อโหสิ  ตทา   
ย   อิจฺเฉยฺยาสิ  ต  ทชฺเชยยฺาสีติ  ฯ  เตนหิ  ภเณ  โทวาริก  เวชโฺช   
อาคจฺฉตูติ   ฯ   เอว   อยฺเยติ   โข   โส  โทวารโิก  เสฏ ิภริยาย   
ปฏิสฺสุณิตฺวา      เยน      ชวีโก      โกมารภจฺโจ     เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ชีวก   โกมารภจฺจ  เอตทโวจ  เสฏ ิภริยา  ต  อาจริย   
#๑-๒ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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ปกฺโกสตีติ    ฯ   อถโข   ชีวโก   โกมารภจฺโจ   เยน   เสฏ ิภริยา   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    เสฏ ิภริยาย    วิการ    สลฺลกฺเขตฺวา   
เสฏ ิภริย   เอตทโวจ   ปสเตน   เม   อยฺเย   สปฺปนา  อตฺโถติ  ฯ   
อถโข   เสฏ ิภริยา   ชีวกสฺส  โกมารภจฺจสฺส  ปสต  สปฺป  ทาเปสิ  ฯ   
อถโข    ชีวโก    โกมารภจฺโจ   ต   ปสต   สปฺป   นานาเภสชฺเชหิ   
นิปฺปจิตฺวา   เสฏ ิภริย   ม ฺจเก  อุตฺตาน  นิปชชฺาเปตฺวา  ๑  นตฺถุโต   
อทาสิ   ฯ   อถโข  ต  สปปฺ  ๒  นตฺถุโต  ทินฺน  มุขโต  อุคฺคจฺฉิ  ฯ   
อถโข  เสฏ ิภริยา  ต  ๓  ปฏิคฺคเห  นุฏ ุหิตฺวา  ๔  ทาสึ อาณาเปสิ   
หนฺท  เช  อิม  สปฺป  ปจุนา  คณฺหาหีติ  ฯ อถโข ชวีกสฺส โกมารภจฺจสฺส   
เอตทโหสิ   อจฺฉริย   วต   โภ   ๕   ยาว   ลูขาย   ฆรณี   ยตฺร   
หิ   นาม   อิม   ฉฑฺฑนียธมฺม   สปฺป   ปจุนา   คาหาเปสฺสติ  พหุกานิ   
จ    เม    มหคฺฆานิ    มหคฺฆานิ   เภสชฺชานิ   อุปคตานิ   กิมฺปมาย   
ก ฺจิ เทยฺยธมฺม ทสฺสตีติ ฯ อถโข [๖] เสฏ ิภริยา ชวีกสฺส โกมารภจฺจสฺส   
วิการ     สลลฺกฺเขตฺวา    ชีวก    โกมารภจฺจ    เอตทโวจ    กิสสฺ   
ตฺว  อาจริย  วิมโนสีติ  ฯ  อิธ  เม  เอตทโหสิ  อจฺฉริย  วต  โภ ๕   
ยาว    ลูขาย   ฆรณี   ยตฺร   หิ   นาม   อิม   ฉฑฺฑนียธมฺม   สปฺป   
ปจุนา    คาหาเปสฺสติ    พหุกานิ    จ    เม   มหคฺฆานิ   มหคฺฆานิ   
เภสชฺชานิ    อุปคตานิ    กิมฺปมาย   ก ฺจิ   เทยฺยธมฺม   ทสฺสตีติ   ฯ   
#๑ โป. ม. นปิาเตตฺวา ฯ ๒ ม. ย.ุ สปปฺ ฯ ๓ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
#๔ ม. นิฏ ุหิตฺวา ฯ ๕ ม. ย.ุ อิท ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ ๖ โป. สา ฯ    
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มย    โข   อาจริย   อาคาริกา   นาม   อุปชานาเมตสฺส   ส ฺมสฺส   
วรเมต   สปปฺ   ทาสาน   วา   กมฺมกราน   วา   ปาทพฺภ ฺชน   วา   
ปทีปกรเณ   วา   อาสิตฺต   มา   ตฺว   อาจริย   วิมโน   อโหส ิ น   
เต    เทยฺยธมโฺม    หายิสฺสตีติ   ฯ   อถโข   ชีวโก   โกมารภจฺโจ   
เสฏ ิภริยาย  สตฺตวสฺสิก  สีสาพาธ  เอเกเนว  นตฺถุกมฺเมน  อปกฑฺฒิ  ฯ   
อถโข    เสฏ ิภริยา    อโรคา    สมานา   ชีวกสฺส   โกมารภจฺจสฺส   
จตฺตาริ   สหสฺสานิ   ปาทาสิ   ฯ  ปุตฺโต  มาตา  เม  อโรคา   ิตาติ   
จตฺตาริ   สหสฺสานิ   ปาทาสิ   ฯ   สุณิสา  สสฺสู  เม  อโรคา   ิตาติ   
จตฺตาริ   สหสฺสานิ   ปาทาสิ   ฯ  เสฏ ี  คหปติ  ภรยิา  เม  อโรคา   
 ิตาติ   จตฺตาริ   สหสฺสานิ   ปาทาสิ   ทาส ฺจ   ทาสิ ฺจ   อสฺสรถ ฺจ   
อทาสิ   ๑   ฯ   อถโข   ชีวโก  โกมารภจฺโจ  ตานิ  โสฬสสหสฺสานิ   
อาทาย    ทาส ฺจ    ทาสิ ฺจ    อสฺสรถ ฺจ    เยน   ราชคห   เตน   
ปกฺกามิ    อนุปุพฺเพน    เยน   ราชคห   เยน   อภโย   ราชกุมาโร   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อภย    ราชกุมาร    เอตทโวจ   อิท   
เม   เทว   ปมกมฺม   โสฬสสหสฺสานิ  ทาโส  จ  ทาสี  จ  อสฺสรโถ   
จ   ปฏิคฺคณฺหาตุ   เม   เทโว   โปสาวนิกนฺติ   ฯ   อล  ภเณ  ชีวก   
ตุยฺหเยว  ๒  โหตุ  อมฺหาก ฺจ  ๓  อนเฺตปุเร  นิเวสน  มาเปหีติ  ฯ   
เอว   เทวาติ   โข   ชีวโก   โกมารภจฺโจ   อภยสฺส   ราชกุมารสฺส   
ปฏสิฺสุณิตฺวา อภยสฺส ราชกุมารสฺส อนฺเตปุเร นิเวสน มาเปสิ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. ตุเยฺหว ฯ ๓ อมฺหาก ฺเว ฯ    
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     [๑๓๑]   เตน   โข   ปน  สมเยน  ร ฺโ  มาคธสฺส  เสนิยสสฺ   
พิมฺพิสารสฺส   ภคนฺทลาพาโธ  โหติ  ฯ  สาฏกา  โลหิเตน  มกฺขิยนฺติ  ฯ   
เทวิโย    ทิสวฺา    อุปฺผณฺเฑนฺติ   อุตุนทีานิ   เทโว   ปุปฺผ   เทวสฺส   
อุปฺปนฺน   นจิรสฺเสว   ๑  เทโว  วิชายสิฺสตีติ  ฯ  เตน  ราชา  มงฺกุ   
โหติ  ฯ  อถโข  ราชา  มาคโธ  เสนิโย  พิมฺพิสาโร  อภย  ราชกุมาร   
เอตทโวจ   มยฺห   โข   ภเณ   อภย   ตาทิโส   อาพาโธ   สาฏกา   
โลหิเตน    มกฺขิยนฺติ    เทวิโย    ทิสฺวา    อุปฺผณฺเฑนฺติ    อุตุนีทานิ   
เทโว   ปุปฺผ   เทวสฺส   อุปฺปนฺน  นจิรสฺเสว  ๒  เทโว  วิชายิสฺสตีติ   
อิงฺฆ   ภเณ   อภย  ตาทิส  เวชฺช  ชานาหิ  โย  ม  ติกจฺิเฉยฺยาติ  ฯ   
อย   เทว   อมฺหาก   ชีวโก   เวชฺโช   ตรุโณ   ภทฺรโก  โส  เทว   
ติกิจฺฉิสฺสตีติ    ฯ   เตนหิ   ภเณ   อภย   ชีวก   เวชฺช   อาณาเปหิ   
โส    ม    ติกจฺิฉิสฺสตีติ    ฯ   อถโข   อภโย   ราชกุมาโร   ชีวก   
โกมารภจฺจ   อาณาเปสิ   คจฺฉ   ภเณ   ชีวก  ราชาน  ติกิจฺฉาหีติ  ฯ   
เอว   เทวาติ   โข   ชีวโก   โกมารภจฺโจ   อภยสฺส   ราชกุมารสฺส   
ปฏิสฺสุณิตฺวา    นเขน    เภสชฺช    อาทาย   เยน   ราชา   มาคโธ   
เสนิโย    พิมพิฺสาโร    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ราชาน   มาคธ   
เสนิย  พิมฺพิสาร  เอตทโวจ  อาพาธ  เต  เทว  ปสฺสามีติ ๓ ฯ อถโข   
ชีวโก    โกมารภจฺโจ    ร ฺโ    มาคธสฺส   เสนิยสฺส   พิมฺพิสารสฺส   
ภคนฺทลาพาธ   เอเกเนว   อาเลเปน   อปกฑฺฒิ   ฯ   อถโข   ราชา   
#๑-๒ โป. ม. นจีร ฯ ๓ ย.ุ อาพาธ เทว ปสฺสามาติ ฯ    
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มาคโธ   เสนิโย   พิมฺพิสาโร   อโรโค   สมาโน   ป ฺจ   อิตฺถีสตานิ   
สพฺพาลงฺการ   วิภูสาเปตฺวา   ๑  โอมุ ฺจาเปตฺวา  ปุ ฺช  การาเปตฺวา   
ชีวก    โกมารภจฺจ    เอตทโวจ    เอต    ภเณ    ชีวก   ป ฺจนฺน   
อิตฺถีสตาน   สพฺพาลงฺการ   ตุยฺห   โหตูติ  ฯ  อล  เทว  อธิการ  เม   
เทโว   สรตูติ  ฯ  เตนหิ  ภเณ  ชีวก  ม  อุปฏห  ๒  อิตฺถาคาร ฺจ   
พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจาติ  ฯ  เอว  เทวาติ  โข  ชวีโก  โกมารภจฺโจ   
ร ฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส พิมฺพิสารสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ   
     [๑๓๒]  เตน  โข  ปน  สมเยน ราชคหกสฺส เสฏ ิสฺส สตฺตวสฺสิโก   
สีสาพาโธ   โหติ   ฯ   พหู  มหนฺตา  มหนฺตา  ทิสาปาโมกฺขา  เวชฺชา   
อาคนฺตฺวา   ติกิจฺฉนฺตา   นาสกฺขึสุ   อโรค  กาตุ  พหุ  หิร ฺ  อาทาย   
อคมสุ   ฯ   อปจ  เวชฺเชหิ  ปจฺจกฺขาโต  โหติ  ฯ  เอกจฺเจ  เวชฺชา   
เอวมาหสุ   ป ฺจม  ทิวส  เสฏ ี  คหปติ  กาล  กริสสฺตีติ  ฯ  เอกจฺเจ   
เวชฺชา   เอวมาหสุ   สตฺตม  ทิวส  เสฏ ี  คหปติ  กาล  กริสฺสตีติ  ฯ   
อถโข   ราชคหกสฺส   เนคมสฺส   เอตทโหสิ   อย  โข  เสฏ ี  คหปติ   
พหูปกาโร   ร ฺโ   เจว   เนคมสฺส  จ  อปจ  เวชฺเชหิ  ปจฺจกฺขาโต   
เอกจฺเจ   เวชชฺา   เอวมาหสุ   ป ฺจม   ทิวส   เสฏ ี  คหปติ  กาล   
กริสฺสตีติ    เอกจฺเจ    เวชชฺา   เอวมาหสุ   สตฺตม   ทิวส   เสฏ ี   
คหปติ   กาล   กริสฺสตีติ   อย   จ   ร ฺโ   ชีวโก  เวชฺโช  ตรุโณ   
ภทฺรโก   ยนนฺูน   มย   ราชาน   ชีวก   เวชฺช   ยาเจยฺยาม  เสฏ ึ  
#๑ ยุ. ภูสาเปตฺวา ฯ ๒ โป. ม. อุปฏาหิ ฯ    
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คหปตึ   ติกิจฺฉิตุนฺติ   ฯ   อถโข   ราชคหโก   เนคโม   เยน  ราชา   
มาคโธ    เสนิโย   พิมฺพิสาโร   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ราชาน   
มาคธ   เสนิย   พิมฺพิสาร   เอตทโวจ   อย   เทว   เสฏ ี   คหปติ   
พหูปกาโร  เทวสฺส  เจว  เนคมสฺส  จ อปจ เวชฺเชหิ ปจฺจกฺขาโต [๑]   
เอกจฺเจ   เวชชฺา   เอวมาหสุ   ป ฺจม   ทิวส   เสฏ ี  คหปติ  กาล   
กริสฺสตีติ    เอกจฺเจ    เวชชฺา   เอวมาหสุ   สตฺตม   ทิวส   เสฏ ี   
คหปติ   กาล   กริสฺสตีติ   สาธุ   เทโว   ชีวก   เวชฺช   อาณาเปตุ   
เสฏ ึ   คหปตึ   ติกิจฺฉิตุนฺติ   ฯ   อถโข   ราชา   มาคโธ   เสนิโย   
พิมฺพิสาโร    ชีวก    โกมารภจฺจ    อาณาเปสิ   คจฺฉ   ภเณ   ชีวก   
เสฏ ึ    คหปตึ    ติกิจฺฉาหีติ    ฯ    เอว   เทวาติ   โข   ชีวโก   
โกมารภจฺโจ   ร ฺโ   มาคธสฺส   เสนิยสฺส   พิมฺพิสารสฺส  ปฏิสฺสุณิตฺวา   
เยน     เสฏ ี    คหปติ    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    เสฏ ิสฺส   
คหปติสฺส   วิการ   สลฺลกฺเขตฺวา   เสฏ ึ  คหปตึ  เอตทโวจ  สจาหนฺต   
คหปติ   อโรค   กเรยฺย   ๒  กึ  เม  อสสฺ  เทยฺยธมฺโมติ  ฯ  สพฺพ   
สาปเตยฺย ฺจ   เต   อาจริย   โหตุ   อห ฺจ  เต  ทาโสติ  ฯ  สกฺขสิ   
ปน   ตฺว   คหปติ   เอเกน   ปสฺเสน   สตฺต   มาเส  นปิชฺชิตุนฺติ  ฯ   
สกฺโกมห   อาจริย   เอเกน   ปสฺเสน   สตฺต   มาเส  นปิชฺชิตุนฺติ  ฯ   
สกฺขสิ    ปน    ตฺว    คหปติ    ทุติเยน    ปสฺเสน   สตฺต   มาเส   
นิปชฺชิตุนฺติ   ฯ   สกโฺกมห   อาจริย   ทุติเยน   ปสฺเสน  สตฺต  มาเส   
#๑ โป. โหติ ฯ ๒ ยุ. อโรคาเปยฺย ฯ    
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นิปชฺชิตุนฺติ   ฯ   สกฺขสิ  ๑  ปน  ตฺว  คหปติ  อุตฺตาโน  สตฺต  มาเส   
นิปชฺชิตุนฺติ    ฯ    สกโฺกมห    อาจริย    อุตฺตาโน    สตฺต   มาเส   
นิปชฺชิตุนฺติ   ฯ   อถโข   ชีวโก  โกมารภจฺโจ  เสฏ ึ  คหปตึ  ม ฺจเก   
นิปชฺชาเปตฺวา  ๒  ม ฺจเก  สมฺพนฺธิตฺวา สีสจฺฉวึ อุปฺปาเฏตฺวา ๓ สิพฺพินึ   
วินาเมตฺวา   เทฺว   ปาณเก   นีหริตฺวา   ชนสฺส  ทสฺเสสิ  ปสฺสถ  ๔   
อิเม   เทฺว  ปาณเก  เอก  ขุทฺทก  เอก  มหลฺลก  เย  เต  อาจริยา   
เอวมาหสุ   ป ฺจม   ทิวส   เสฏ ี   คหปติ   กาล  กริสฺสตีติ  เตหาย   
มหลฺลโก    ปาณโก    ทฏิโ    ป ฺจม   ทิวส   เสฏ ิสฺส   คหปติสฺส   
มตฺถลุงฺค    ปริยาทยิสฺสติ   มตฺถลุงฺคสฺส   ปริยาทานา   เสฏ ี   คหปติ   
กาล   กริสฺสติ   สุทฏิโ   เตหิ   อาจริเยหิ   เยป   เต   อาจริยา   
เอวมาหสุ   สตฺตม   ทิวส   เสฏ ี   คหปติ   กาล  กริสฺสตีติ  เตหาย   
ขุทฺทโก    ปาณโก    ทิฏโ    สตฺตม    ทิวส   เสฏ ิสฺส   คหปติสฺส   
มตฺถลุงฺค    ปริยาทยิสฺสติ   มตฺถลุงฺคสฺส   ปริยาทานา   เสฏ ี   คหปติ   
กาล    กริสฺสติ    สุทิฏโ    เตหิป    ๕    อาจริเยหีติ    สิพฺพินึ   
สมฺปฏิจฺฉาเทตฺวา  ๖  สสีจฺฉวึ  สิพฺเพตฺวา อาเลป อทาสิ ฯ อถโข เสฏ ี   
คหปติ   สตฺตาหสฺส   อจฺจเยน   ชีวก   โกมารภจฺจ   เอตทโวจ  นาห   
อาจริย   สกฺโกมิ   เอเกน  ปสฺเสน  สตฺต  มาเส  นิปชฺชิตุนฺติ  ฯ  นนุ   
เม   ตฺว   คหปติ   ปฏิสฺสณิุ   สกฺโกมห   อาจริย   เอเกน   ปสฺเสน   
#๑ ม. ย.ุ สกขิฺสฺสสิ ฯ ๒ โป. นิปาเตตฺวา ฯ ๓ ยุ. อุปฺผาเลตฺวา ฯ ๔ ยุ.   
#ปสฺสถยฺโย ฯ ๕ ม. ยุ. ปสทฺโท น ทิสสฺติ ฯ ๖ ย.ุ สมฺปาเทตฺวา ฯ   



วินย. มหาวคฺโค (๒) - หนาท่ี 181 

สตฺต   มาเส   นิปชชฺิตุนฺติ   ฯ   สจฺจาห   อาจริย   ปฏิสฺสุณึ   อปาห   
มริสฺสามิ  นาห  สกฺโกม ิ เอเกน  ปสฺเสน  สตฺต  มาเส  นิปชฺชิตุนฺติ  ฯ   
เตนหิ   ตฺว   คหปติ   ทุติเยน   ปสฺเสน  สตฺต  มาเส  นิปชชฺาหีติ  ฯ   
อถโข    เสฏ ี   คหปติ   สตฺตาหสฺส   อจฺจเยน   ชีวก   โกมารภจฺจ   
เอตทโวจ   นาห   อาจริย   สกฺโกม ิ  ทุติเยน  ปสฺเสน  สตฺต  มาเส   
นิปชฺชิตุนฺติ   ฯ   นน ุ  เม   ตฺว   คหปติ  ปฏิสฺสุณิ  สกฺโกมห  อาจริย   
ทุติเยน   ปสฺเสน   สตฺต   มาเส   นิปชชฺิตุนฺติ   ฯ   สจฺจาห  อาจริย   
ปฏิสฺสุณึ    อปาห    มริสสฺามิ    นาห    สกโฺกมิ   ทติุเยน   ปสฺเสน   
สตฺต   มาเส   นิปชชฺิตุนฺติ   ฯ   เตนหิ   ตฺว  คหปติ  อุตฺตาโน  สตฺต   
มาเส   นิปชชฺาหีติ   ฯ   อถโข   เสฏ ี  คหปติ  สตฺตาหสฺส  อจฺจเยน   
ชีวก   โกมารภจฺจ   เอตทโวจ   นาห   อาจริย   สกฺโกมิ   อุตฺตาโน   
สตฺต    มาเส   นิปชฺชิตุนฺติ   ฯ   นน ุ  เม   ตฺว   คหปติ   ปฏิสฺสุณี   
สกฺโกมห   อาจริย   อุตฺตาโน   สตฺต   มาเส  นิปชฺชตุินฺติ  ฯ  สจฺจาห   
อาจริย    ปฏสิฺสุณึ    อปาห    มริสฺสามิ   นาห   สกฺโกมิ   อุตฺตาโน   
สตฺต   มาเส   นิปชชฺิตุนฺติ   ฯ   อห ฺเจ   ต   คหปติ   น   วเทยฺย   
เอตฺตกป  ตฺว  น  นิปชฺเชยยฺาสิ  อปจ  ปฏิกจฺเจวาสิ  ๑  มยา  าโต   
ตีหิ   สตฺตาเหหิ   เสฏ ี   คหปติ   อโรโค  ภวิสฺสตีติ  อุฏเหิ  คหปติ   
อโรโคสิ   ชานาหิ   กึ   เม   เทยฺยธมฺโมติ   ฯ  สพฺพ  สาปเตยฺย ฺจ   
เต   อาจริย   โหตุ   อห ฺจ   เต   ทาโสติ   ฯ   อล  คหปติ  มา   
#๑ ยุ. ปฏิคจฺเจว ฯ    
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เม   ตฺว   สพฺพ   สาปเตยฺย   อทาสิ   มา   จ  เม  ทาโส  ร ฺโ   
สตสหสฺส    เทหิ   มยฺห   สตสหสฺสนฺติ   ฯ   อถโข   เสฏ ี   คหปติ   
อโรโค      สมาโน     ร ฺโ     สตสหสฺส     อทาสิ     ชีวกสฺส   
โกมารภจฺจสฺส สตสหสฺส ฯ   
     [๑๓๓]  เตน  โข  ปน  สมเยน  พาราณเสยฺยกสฺส  เสฏ ิปุตฺตสฺส   
โมกฺขจิกาย   กฬีนฺตสฺส   อนฺตคณฺาพาโธ   โหติ  ฯ  เตน  ๑  ยาคุป   
ปตา   น   สมฺมาปริณาม   คจฺฉติ   ภตฺตป   ภุตฺต   น   สมฺมาปริณาม   
คจฺฉติ   อุจฺจาโรป   ปสฺสาโวป   น   ปคุโณ   ฯ   โส   เตน  กิโส   
โหติ    ลูโข    ทุพฺพณฺโณ   อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต   ธมนิสนฺถตคตฺโต   ฯ   
อถโข   พาราณเสยฺยกสฺส   เสฏ ิสฺส   เอตทโหสิ   มยฺห  โข  ปุตฺตสฺส   
ตาทิโส    อาพาโธ    ยาคุป    ปตา    น    สมฺมาปรณิาม   คจฺฉติ   
ภตฺตป   ภุตฺต   น   สมฺมาปริณาม   คจฺฉติ   อุจฺจาโรป  ปสฺสาโวป  น   
ปคุโณ    โส    เตน   กิโส   ลูโข   ทุพฺพณฺโณ   อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต   
ธมนิสนฺถตคตฺโต    ยนฺนนูาห    ราชคห    คนฺตฺวา    ราชาน    ชวีก   
เวชฺช   ยาเจยฺย  ปุตฺต  เม  ติกิจฺฉิตุนฺติ  ฯ  อถ  โข  พาราณเสยฺยโก   
เสฏ ี   ราชคห   คนฺตฺวา   เยน  ราชา  มาคโธ  เสนิโย  พิมฺพิสาโร   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ราชาน    มาคธ    เสนิย   พิมฺพิสาร   
เอตทโวจ   มยฺห   โข   เทว   ปุตฺตสฺส   ตาทิโส   อาพาโธ  ยาคุป   
ปตา   น   สมฺมาปริณาม   คจฺฉติ   ภตฺตป   ภุตฺต   น   สมฺมาปริณาม   
คจฺฉติ    อุจฺจาโรป    ปสฺสาโวป    น   ปคุโณ   โส   เตน   กิโส   
#๑ ม. ย.ุ เยน ฯ    
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ลูโข     ทุพฺพณฺโณ     อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต    ธมนิสนฺถตคตฺโต    สาธุ   
เทโว   ชีวก   เวชฺช   อาณาเปตุ   ปุตฺต  เม  ติกิจฺฉิตุนฺติ  ฯ  อถโข   
ราชา   มาคโธ   เสนิโย   พิมฺพิสาโร   ชีวก  โกมารภจฺจ  อาณาเปสิ   
คจฺฉ   ภเณ   ชีวก   พาราณสึ   คนฺตฺวา   พาราณเสยฺยก   เสฏ ิปุตฺต   
ติกิจฺฉาหีติ   ฯ   เอว   เทวาติ   โข   ชีวโก   โกมารภจฺโจ  ร ฺโ   
มาคธสฺส    เสนิยสฺส   พิมฺพิสารสฺส   ปฏิสฺสุณิตฺวา   พาราณสึ   คนฺตฺวา   
เยน    พาราณเสยฺยโก    เสฏ ิปุตฺโต    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   
พาราณเสยฺยกสฺส  เสฏ ิปุตฺตสฺส  วิการ  สลลฺกฺเขตฺวา  ชน  อุสฺสาเรตฺวา   
ติโรกรณึ    ปริกขิฺปตฺวา   ถมฺเภ   อุปนพินฺธิตฺวา   ๑   ภริย   ปุรโต   
เปตฺวา   อุทรจฺฉวึ   อุปฺปาเฏตฺวา   ๒  อนฺตคณฺ ึ  นีหริตฺวา  ภริยาย   
ทสฺเสสิ    ปสฺส    เต   สามิกสฺส   อาพาธ   อิมินา   ยาคุป   ปตา   
น   สมฺมาปริณาม   คจฺฉติ   ภตฺตป   ภุตฺต   น   สมมฺาปริณาม  คจฺฉติ   
อุจฺจาโรป   ปสฺสาโวป   น   ปคุโณ   อิมินาย   กโิส  ลูโข  ทุพฺพณฺโณ   
อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต     ธมนิสนถฺตคตฺโตติ     อนฺตคณฺ ึ    วินิเวเตฺวา   
อนฺตานิ   ปฏปิเวเสตฺวา   อุทรจฺฉวึ   สพฺิเพตฺวา   อาเลป   อทาสิ  ฯ   
อถโข   พาราณเสยฺยโก   เสฏ ิปุตฺโต   นจิรสฺเสว  อโรโค  อโหส ิ ฯ   
อถโข    พาราณเสยฺยโก    เสฏ ี    ปุตฺโต   เม   อโรโค    ิโตติ   
ชีวกสฺส   โกมารภจฺจสฺส   โสฬส  สหสฺสานิ  ปาทาสิ  ฯ  อถโข  ชีวโก   
โกมารภจฺโจ   ตานิ   โสฬส   สหสฺสานิ   อาทาย   ปุนเทว   ราชคห   
#๑ ยุ. อุพฺพนธฺิตฺวา ฯ ๒ ยุ. อุปฺผาเลตฺวา ฯ    
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ปจฺจาคจฺฉิ ฯ   
     [๑๓๔]  เตน  โข  ปน  สมเยน  อุชฺเชนิย  ๑ ร ฺโ ปชฺโชตสสฺ   
ปณฺฑุโรคาพาโธ   โหติ   ฯ   พหู   มหนฺตา   มหนฺตา   ทิสาปาโมกฺขา   
เวชฺชา    อาคนฺตฺวา    ติกิจฺฉนฺตา    นาสกฺขึสุ   อโรค   กาตุ   พหุ   
หิร ฺ    อาทาย    อคมสุ   ฯ   อถโข   ราชา   ปชโฺชโต   ร ฺโ   
มาคธสฺส   เสนิยสฺส   พิมฺพิสารสฺส   สนฺติเก   ทูต  ปาเหสิ  มยหฺ  โข   
เทว   ๒   ตาทิโส  อาพาโธ  สาธุ  เทโว  ชีวก  เวชชฺ  อาณาเปตุ   
โส   ม   ติกิจฺฉิสฺสตีติ  ฯ  อถโข  ราชา  มาคโธ  เสนิโย  พิมฺพิสาโร   
ชีวก    โกมารภจฺจ    อาณาเปสิ    คจฺฉ    ภเณ    ชีวก   อุชฺเชน ึ  
คนฺตฺวา   ราชาน   ปชฺโชต  ติกิจฺฉาหีติ  ฯ  เอว  เทวาติ  โข  ชีวโก   
โกมารภจฺโจ   ร ฺโ   มาคธสฺส   เสนิยสฺส   พิมฺพิสารสฺส  ปฏิสฺสุณิตฺวา   
อุชฺเชนึ     คนฺตฺวา     เยน     ราชา     ปชฺโชโต    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา  ร ฺโ  ปชฺโชตสฺส  วิการ  สลฺลกฺเขตฺวา  ราชาน  ปชฺโชต   
เอตทโวจ   [๓]   สปฺป  เทว  นิปฺปจิสฺสามิ  ต  เทโว  ปวิสฺสตีติ  ฯ   
อล   ภเณ   ชวีก   ยนฺเต   สกฺกา   วินา   สปฺปนา   อโรค   กาตุ   
ต   กโรหิ   เชคุจฺฉ   เม   สปฺป   ปฏิกกฺูลนฺติ   ฯ   อถโข  ชีวกสฺส   
โกมารภจฺจสฺส   เอตทโหสิ   อิมสฺส   โข   ร ฺโ   ตาทิโส  อาพาโธ   
น   สกฺกา   มยา   ๔  วินา  สปฺปนา  อโรค  กาตุ  ยนนฺูนาห  สปฺป   
#๑ ยุ. อย ปาโ น โหติ ฯ ๒ ม. ยุ. เทวาติ ปาปท น ทิสฺสติ ฯ   
#๓ ม. สปฺป เทหิ ฯ ๔ ยุ. อย ปาโ น ป ฺายติ ฯ    
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นิปฺปเจยฺย   กสาววณฺณ   กสาวคนฺธ   กสาวรสนฺติ   ฯ   อถโข  ชีวโก   
โกมารภจฺโจ   นานาเภสชฺเชหิ   สปฺป   นิปฺปจิ   กสาววณฺณ  กสาวคนฺธ   
กสาวรส   ฯ   อถโข   ชีวกสฺส   โกมารภจฺจสฺส   เอตทโหสิ   อิมสฺส   
โข    ร ฺโ   สปฺป   ปต   ปริณาเมนฺต   อุทฺเทก   ทสฺสติ   จณฺฑาย   
ราชา  ฆาตาเปยฺยาป  ๑  ม  ยนฺนูนาห  ปฏิกจฺเจว  อาปุจฺเฉยฺยนฺติ  ฯ   
อถโข   ชีวโก   โกมารภจฺโจ   เยน   ราชา   ปชฺโชโต  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ราชาน   ปชฺโชต   เอตทโวจ  มย  โข  เทว  เวชชฺา   
นาม   ตาทิเสน   มุหุตฺเตน   มูลานิ   อุทธฺราม   เภสชชฺานิ   สหราม   
สาธุ  เทโว  วาหนาคาเรสุ  จ  ทฺวาเรสุ  จ  อาณาเปตุ เยน วาหเนน   
ชีวโก   อิจฺฉติ   เตน   วาหเนน   คจฺฉตุ   เยน   ทฺวาเรน   อิจฺฉติ   
เตน   ทฺวาเรน   คจฺฉตุ   ย   กาล   อิจฺฉติ   ต   กาล  คจฺฉตุ  ย   
กาล   อิจฺฉติ   ต   กาล   ปวิสตูติ   ฯ   อถโข   ราชา   ปชฺโชโต   
วาหนาคาเรสุ   จ   ทฺวาเรสุ   จ  อาณาเปสิ  เยน  วาหเนน  ชีวโก   
อิจฺฉติ    เตน   วาหเนน   คจฺฉตุ   เยน   ทฺวาเรน   อิจฺฉติ   เตน   
ทฺวาเรน   คจฺฉตุ  ย  กาล  อิจฺฉติ  ต  กาล  คจฺฉตุ  ย  กาล  อิจฺฉติ   
ต   กาล   ปวิสตูติ   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  ร ฺโ  ปชฺโชตสสฺ   
ภทฺทวติกา   นาม   หตฺถินกิา  ป ฺาสโยชนิกา  โหติ  ฯ  อถโข  ชีวโก   
โกมารภจฺโจ    ร ฺโ    ปชฺโชตสฺส   ต   สปฺป   อุปนาเมสิ   กสาว   
เทโว   ปวตูติ   ฯ   อถโข   ชีวโก   โกมารภจฺโจ  ราชาน  ปชฺโชต   
สปฺป   ปาเยตฺวา  หตฺถิสาล  คนฺตฺวา  ภทฺทวติกาย  หตฺถินิกาย  นครมฺหา   
#๑ ม. ย.ุ ฆาตาเปยฺยาสิม ฯ    
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นิปฺปติ   ฯ   อถโข   ร ฺโ   ปชฺโชตสฺส   ต  สปปฺ  ปต  ปริณาเมนฺต   
อุทฺเทก   อทาสิ   ฯ   อถโข   ราชา   ปชฺโชโต  มนสฺุเส  เอตทโวจ   
ทุฏเน    ภเณ   ชีวเกน   สปฺป   ปายิโตมฺหิ   เตนหิ   ภเณ   ชีวก   
เวชฺช    วิจินาถาติ   ฯ   ภทฺทวติกาย   เทว   หตฺถินกิาย   นครมฺหา   
นิปฺปโตติ   ๑  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ร ฺโ  ปชโฺชตสฺส  กาโก   
นาม   ทาโส   สฏ ิโยชนิโก   โหติ   อมนุสฺเสน   ปฏิจฺจ   ชาโต  ฯ   
อถโข    ราชา   ปชฺโชโต   กาก   ทาส   อาณาเปสิ   คจฺฉ   ภเณ   
กาก   ชีวก   เวชฺช   นิวตฺเตหิ   ราชา   ต   อาจริย  นวิตฺตาเปตีติ   
เอเต   โข   ภเณ   กาก  เวชฺชา  นาม  พหุมายา  มา  จสฺส  กิ ฺจิ   
ปฏิคฺคเหสีติ  ฯ  อถโข  กาโก  ทาโส  ชีวก  โกมารภจฺจ  อนฺตรามคฺเค   
โกสมฺพิย   สมฺภาเวสิ   ปาตราส   กโรนฺต   ฯ  อถโข  กาโก  ทาโส   
ชีวก   โกมารภจฺจ   เอตทโวจ   ราชา  ต  อาจริย  นวิตฺตาเปตีติ  ฯ   
อาคเมหิ   ภเณ   กาก   ยาว   ภุ ฺชามิ   ๒   หนฺท   ภเณ   กาก   
ภุ ฺชสฺสูติ    ฯ    อล   อาจริย   ร ฺามฺหิ   อาณตฺโต   เอเต   โข   
ภเณ  กาก  เวชฺชา  นาม  พหุมายา  มา  จสฺส  กิ ฺจิ  ปฏิคฺคเหสีติ  ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน   ชีวโก   โกมารภจฺโจ   นเขน   เภสชชฺ   
โอลุมฺเปตฺวา   อามลก ฺจ   ขาทติ   ปานีย ฺจ  ปวติ  ฯ  อถโข  ชวีโก   
โกมารภจฺโจ   กาก   ทาส   เอตทโวจ  หนฺท  ภเณ  กาก  อามลก ฺจ   
ขาท   ปานีย ฺจ  ปวสฺสูติ  ฯ  อถโข  กาโก  ทาโส  อย  โข  เวชฺโช   
#๑ ม. ย.ุ นิปปฺติโตติ ฯ ๒ ยุ. ภุ ฺชาม ฯ    
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อามลก ฺจ    ขาทติ    ปานีย ฺจ   ปวติ   น   อรหติ   กิ ฺจิ   ปาปก   
โหตุนฺติ   ๑   อุปฑฺฒามลก ฺจ   ขาทิ   ปานีย ฺจ  อปายิ  ฯ  ตสฺส  ต   
อุปฑฺฒามลก   ขาทิต   ตตฺเถว   นิจฺฉาเรสิ   ฯ  อถโข  กาโก  ทาโส   
ชีวก   โกมารภจฺจ   เอตทโวจ   อตฺถ ิ  เม   อาจริย   ชีวิตนฺติ   ฯ   
มา   ภเณ   กาก   ภายิ   ตฺว ฺเจว   อโรโค   ภวิสฺสสิ   ราชา  จ   
จณฺโฑ   โส   ราชา   ฆาตาเปยฺยาป   ม   เตนาห   น   นิวตฺตามีติ   
ภทฺทวติก    หตฺถินิก   กากสฺส   นิยฺยาเทตฺวา   เยน   ราชคห   เตน   
ปกฺกามิ    อนุปุพฺเพน    เยน    ราชคห    เยน    ราชา   มาคโธ   
เสนิโย    พิมพิฺสาโร   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ร ฺโ   มาคธสฺส   
เสนิยสฺส   พิมฺพิสารสฺส   เอตมตฺถ   อาโรเจสิ   ฯ  สฏุ ุ  ภเณ  ชีวก   
อกาสิ    ยป    น   นิวตฺโต   จณฺโฑ   โส   ราชา   ฆาตาเปยฺยาป   
ตนฺติ    ฯ   อถโข   ราชา   ปชฺโชโต   อโรโค   สมาโน   ชีวกสฺส   
โกมารภจฺจสฺส    สนฺติเก    ทูต    ปาเหสิ   อาคจฺฉตุ   ชีวโก   วร   
ทสฺสามีติ  ฯ  อล  เทว  ๒  อธิการ  เม  เทโว  สรตูติ  ฯ เตน โข   
ปน   สมเยน   ร ฺโ   ปชฺโชตสฺส   สเิวยฺยก  ทุสฺสยุค  อุปฺปนฺน  โหติ   
พหุนฺน   ทุสสฺาน   พหุนนฺ   ทุสฺสยุคาน   พหุนฺน   ทุสฺสยุคสตาน   พหุนฺน   
ทุสฺสยุคสหสฺสาน    พหุนฺน    ทุสฺสยคุสตสหสฺสาน    อคฺค ฺจ    เสฏ ฺจ   
ปาโมกฺข ฺจ   อุตฺตม ฺจ   ปวร ฺจ   ฯ   อถโข   ราชา   ปชฺโชโต  ต   
สิเวยฺยก    ทสฺุสยุค   ชีวกสฺส   โกมารภจฺจสฺส   ปาเหสิ   ฯ   อถโข   
#๑ โป. กาตุนฺติ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. อยฺโย ฯ    
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ชีวกสฺส    โกมารภจฺจสฺส    เอตทโหสิ    อิท   โข   เม   สิเวยฺยก   
ทุสฺสยุค   ร ฺา   ปชฺโชเตน  ปหิต  พหุนฺน  ทุสสฺาน  พหุนฺน  ทุสฺสยุคาน   
พหุนฺน  ทุสสฺยุคสตาน  พหุนฺน  ทุสสฺยุคสหสฺสาน  พหุนฺน  ทุสฺสยุคสตสหสฺสาน   
อคฺค ฺจ     เสฏ ฺจ     ปาโมกฺข ฺจ    อุตฺตม ฺจ    ปวร ฺจ    นยิม   
อ ฺโ  โกจิ  ปจฺจารหติ  ปริภุ ฺชิตุ  ๑  อ ฺตฺร  เตน  ภควตา อรหตา   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน ร ฺา วา มาคเธน เสนิเยน พิมฺพิสาเรนาติ ฯ   
     [๑๓๕]   เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควโต  กาโย  โทสาภิสนฺโน   
โหติ    ฯ    อถโข    ภควา    อายสฺมนฺต    อานนฺท    อามนฺเตสิ   
โทสาภิสนฺโน  โข  อานนฺท  ตถาคตสฺส  กาโย  อิจฺฉติ  ตถาคโต วิเรจน   
ปาตุนฺติ   ฯ   อถโข   อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  ชีวโก  โกมารภจฺโจ   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ชีวก     โกมารภจฺจ     เอตทโวจ   
โทสาภิสนฺโน   โข  อาวุโส  ชีวก  ตถาคตสฺส  กาโย  อิจฺฉติ  ตถาคโต   
วิเรจน   ปาตุนฺติ   ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  อานนฺท  ภควโต  กาย  กติปาห   
สิเนเหถาติ   ฯ   อถโข   อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต  กาย  กติปาห   
สิเนเหตฺวา   เยน   ชีวโก   โกมารภจฺโจ   เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมตฺิวา   
ชีวก     โกมารภจฺจ     เอตทโวจ     สนิิทฺโธ     โข     อาวุโส   
ชีวก    ตถาคตสฺส   กาโย   ยสฺสทานิ   กาล   ม ฺสีติ   ฯ   อถโข   
ชีวกสฺส    โกมารภจฺจสฺส    เอตทโหสิ   น   โข   เม   ต   ปฏริปู   
โยห  ภควโต โอฬาริก วิเรจน ทเทยฺย ๒ ยนฺนูนาห ๓ ตีณิ อุปฺปลหตฺถานิ   
นานาเภสชฺเชหิ     ปริภาเวตฺวา    ตถาคตสฺส    อุปนาเมยฺยนฺติ    ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ น ทิสสฺติ ฯ ๒ ม. ย.ุ ทเทยฺยนฺติ ฯ   
#๓ ม. ยุ. ยนฺนูนาห ฯเปฯ โกมารภจฺโจติ น ทิสฺสติ ฯ    
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อถโข    ชีวโก   โกมารภจฺโจ   ตีณิ   อุปฺปลหตฺถานิ   นานาเภสชฺเชหิ   
ปริภาเวตฺวา    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   เอก   
อุปฺปลหตฺถ    ภควโต    อุปนาเมสิ    อิม    ภนฺเต    ภควา   ปม   
อุปฺปลหตฺถ    อุปสิงฺฆตุ    อิท    ภควนฺต    ทสกฺขตฺตุ    วิเรเจสฺสตีติ   
ทุติย   อุปฺปลหตฺถ   ภควโต   อุปนาเมสิ   อิม   ภนฺเต   ภควา  ทติุย   
อุปฺปลหตฺถ    อุปสิงฺฆตุ    อิท    ภควนฺต    ทสกฺขตฺตุ    วิเรเจสฺสตีติ   
ตติย   อุปฺปลหตฺถ   ภควโต   อุปนาเมสิ   อิม   ภนฺเต   ภควา  ตติย   
อุปฺปลหตฺถ   อุปสิงฺฆตุ   อิท   ภควนฺต   ทสกฺขตฺตุ   วิเรเจสฺสติ   เอว   
ภควโต   สมตึสาย  วิเรจน  ภวิสฺสตีติ  ฯ  อถโข  ชวีโก  โกมารภจฺโจ   
ภควโต     สมตึสาย    วิเรจน    ทตฺวา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ    กตฺวา    ปกฺกามิ    ฯ   อถโข   ชีวกสฺส   โกมารภจฺจสฺส   
พหิทฺวารโกฏกา    นิกฺขนฺตสฺส    เอตทโหสิ    มยา    โข   ภควโต   
สมตึสาย    วิเรจน    ทินฺน   โทสาภิสนฺโน   ตถาคตสฺส   กาโย   น   
ภควนฺต     สมตึสกฺขตฺตุ     วิเรเจสฺสติ     เอกูนตึสกฺขตฺตุ    ภควนฺต   
วิเรเจสฺสติ    อปจ   ภควา   วิริตฺโต   นหายิสฺสติ   นหาต   ภควนฺต   
สกึ   วิเรเจสฺสติ   เอว   ภควโต   สมตึสาย   วิเรจน  ภวิสฺสตีติ  ฯ   
อถ  โข  ภควา  ชีวกสฺส  โกมารภจฺจสฺส  เจตสา  เจโตปริวิตกฺกม ฺาย   
อายสฺมนฺต       อานนฺท      อามนฺเตสิ      อิธานนฺท      ชีวกสฺส   
โกมารภจฺจสฺส    พหิทฺวารโกฏกา    นิกฺขนฺตสฺส    เอตทโหสิ    มยา   
โข   ภควโต   สมตึสาย   วิเรจน   ทินนฺ   โทสาภิสนฺโน   ตถาคตสฺส    
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กาโย    น    ภควนฺต    สมตึสกฺขตฺตุ    วิเรเจสฺสติ   เอกูนตึสกฺขตฺตุ   
ภควนฺต    วิเรเจสฺสติ   อปจ   ภควา   วิริตฺโต   นหายิสฺสติ   นหาต   
ภควนฺต   สก ึ วิเรเจสฺสติ  เอว  ภควโต  สมตึสาย  วิเรจน  ภวิสฺสตีติ   
เตนหานนฺท  อุณฺโหทก  ปฏิยาเทหีติ  ๑  ฯ  เอว  ภนฺเตติ โข อายสฺมา   
อานนฺโท   ภควโต   ปฏิสสฺุณิตฺวา   อุโณฺหทก   ปฏยิาเทสิ   ฯ   อถโข   
ชีวโก    โกมารภจฺโจ    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข   
ชีวโก   โกมารภจฺโจ  ภควนฺต  เอตทโวจ  วิริตฺโต  ภนฺเต  ภควาติ  ฯ   
วิริตฺโตมฺหิ    ชีวกาติ    ฯ    อิธ   มยฺห   ภนฺเต   พหิทฺวารโกฏกา   
นิกฺขนฺตสฺส   เอตทโหสิ   มยา   โข  ภควโต  สมตึสาย  วิเรจน  ทินฺน   
โทสาภิสนฺโน     ตถาคตสฺส    กาโย    น    ภควนฺต    สมตึสกฺขตฺตุ   
วิเรเจสฺสติ    เอกูนตึสกฺขตฺตุ    ภควนตฺ   วิเรเจสฺสติ   อปจ   ภควา   
วิริตฺโต    นหายิสฺสติ    นหาต    ภควนฺต   สก ึ  วิเรเจสฺสติ   เอว   
ภควโต    สมตึสาย    วิเรจน   ภวิสฺสตีติ   นหายตุ   ภนฺเต   ภควา   
นหายตุ    สคุโตติ   ฯ   อถโข   ภควา   อุโณฺหทก   นหายิ   นหาต   
ภควนฺต   สก ึ  วิเรเจสิ  เอว  ภควโต  สมตึสาย  วิเรจน  อโหสิ  ฯ   
อถโข    ชีวโก   โกมารภจฺโจ   ภควนฺต   เอตทโวจ   ยาว   ภนฺเต   
ภควโต   กาโย   ปกตตฺโต   โหติ   อล   ยูสปณฺฑเกนาติ   ฯ  อถโข   
ภควโต   กาโย   นจิรสฺเสว   ปกตตฺโต   อโหส ิ  ฯ   อถโข  ชีวโก   
โกมารภจฺโจ    ต    สิเวยฺยก    ทุสฺสยุค    อาทาย   เยน   ภควา   
#๑ ม. ย.ุ ปฏยิาเทถาติ ฯ    



วินย. มหาวคฺโค (๒) - หนาท่ี 191 

เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   ชีวโก   โกมารภจฺโจ   ภควนฺต  เอตทโวจ   
เอกาห   ภนฺเต   ภควนฺต  วร  ยาจามีติ  ฯ  อติกฺกนฺตวรา  โข  ชีวก   
ตถาคตาติ   ฯ   ย ฺจ   ภนฺเต   กปฺปติ   ย ฺจ  อนวชฺชนฺติ  ฯ  วเทหิ   
ชีวกาติ   ฯ   ภควา   ภนฺเต   ปสุกูลิโก   ภิกฺขุสงฺโฆ   จ   อิท  เม   
ภนฺเต   สิเวยฺยก   ทุสฺสยุค   ร ฺา  ปชโฺชเตน  ปหติ  พหุนฺน  ทสฺุสาน   
พหุนฺน    ทุสสฺยุคาน   พหุนฺน   ทุสฺสยคุสตาน   พหุนฺน   ทุสฺสยคุสหสฺสาน   
พหุนฺน     ทสฺุสยุคสตสหสฺสาน     อคฺค ฺจ     เสฏ ฺจ    ปาโมกฺข ฺจ   
อุตฺตม ฺจ    ปวร ฺจ    ปฏิคฺคณฺหาตุ   เม   ภนฺเต   ภควา   สิเวยฺยก   
ทุสฺสยุค   ภิกขฺุสงฺฆสฺส   จ   คหปติจีวร   อนุชานาตูติ   ฯ   ปฏิคฺคเหสิ   
ภควา   สิเวยฺยก   ทุสฺสยุค   ฯ   อถโข   ภควา   ชีวก  โกมารภจฺจ   
ธมฺมิยา   กถาย   สนฺทสฺเสสิ   สมาทเปสิ   สมุตฺเตเชสิ  สมฺปหเสสิ  ฯ   
อถโข   ชีวโก   โกมารภจฺโจ   ภควตา   ธมฺมิยา   กถาย  สนฺทสสฺิโต   
สมาทปโต     สมุตฺเตชิโต     สมฺปหสิโต     อุฏายาสนา    ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   ปกฺกามิ   ฯ  อถโข  ภควา  เอตสฺมึ   
นิทาเน   เอตสฺมึ   ปกรเณ   ธมฺม ึ  กถ   กตฺวา   ภิกขฺู   อามนฺเตสิ   
อนุชานามิ    ภิกฺขเว    คหปติจีวร    โย   อิจฺฉติ   ปสุกูลิโก   โหตุ   
โย   อิจฺฉติ   คหปติจีวร   สาทิยตุ   อิตรีตเรน   จาห   ๑  ภิกฺขเว   
สนฺตุฏ ึ วณฺเณมีติ ฯ   
     [๑๓๖]   อสฺโสสุ   โข  ราชคเห  มนุสฺสา  ภควตา  กิร  ภิกฺขูน   
#๑ โป. ม. ยุ. อิตริตเรน ปาห ฯ    
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คหปติ   วร  อนุ ฺาตนฺติ  ฯ  เต  จ  มนุสฺสา  หฏา  อเหสุ  อุทคฺคา   
อิทานิ    โข    มย   ทานานิ   ทสฺสาม   ปุ ฺานิ   กริสฺสาม   ยโต   
ภควตา   ภิกขฺูน   คหปติจีวร   อนุ ฺาตนฺติ  ฯ  เอกาเหเนว  ราชคเห   
พหูนิ   จีวรสหสฺสานิ   อุปฺปชฺชึส ุ  ฯ   อสฺโสสุ  โข  ชานปทา  มนุสฺสา   
ภควตา   กริ   ภิกฺขูน   คหปติจีวร   อนุ ฺาตนฺติ  ฯ  เต  จ  มนุสสฺา   
หฏา   อเหสุ   อุทคฺคา   อิทานิ  โข  มย  ทานานิ  ทสฺสาม  ปุ ฺานิ   
กริสฺสาม    ยโต    ภควตา    ภิกฺขูน   คหปติจีวร   อนุ ฺาตนฺติ   ฯ   
เอกาเหเนว ชนปเทป พหูนิ จีวรสหสฺสานิ อุปฺปชฺชึส ุฯ   
     [๑๓๗]   เตน   โข  ปน  สมเยน  สงฺฆสฺส  ปาวาโร  อุปฺปนโฺน   
โหติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
ปาวารนฺติ   ฯ   โกเสยฺยปาวาโร   อุปฺปนฺโน   โหติ   ฯ   อนุชานามิ   
ภิกฺขเว   โกเสยฺยปาวารนฺติ   ฯ  โกชว  อุปฺปนฺน  โหติ  ฯ  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว โกชวนฺติ ฯ   
                  ปมภาณวาร นิฏ ิต ๑ ฯ   
     [๑๓๘]  เตน  โข  ปน  สมเยน กาสีราชา ชีวกสสฺ โกมารภจฺจสฺส   
อฑฺฒกาสิย   ๒   กมฺพล   ปาเหสิ   อุปฑฺฒกาสีน   อุปมาน   ๓   ฯ   
อถโข    ชีวโก    โกมารภจฺโจ    ต   อฑฺฒกาสิย   กมฺพล   อาทาย   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข  ชีวโก  โกมารภจฺโจ   
#๑ ม. ปมภาณวาโร นิฏ ิโต ฯ ๒ ม. ยุ. อฑฺฒกาสิก ฯ ๓ ม. ยุ. ขมมาน ฯ  
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ภควนฺต    เอตทโวจ    อย    เม    ภนฺเต   อฑฺฒกาสิโย   กมฺพโล   
กาสิร ฺา   ปหิโต   อุปฑฺฒกาสีน   อุปมาโน   ๑   ปฏิคฺคณฺหาตุ   เม   
ภนฺเต   ภควา   กมฺพล   ย  มม  อสฺส  ทฆีรตฺต  หิตาย  สุขายาติ  ฯ   
ปฏิคฺคเหสิ   ภควา   กมฺพล   ฯ   อถโข   ภควา   ชีวก  โกมารภจฺจ   
ธมฺมิยา   กถาย   สนฺทสเฺสสิ   สมาทเปสิ   สมุตฺเตเชสิ  สมฺปหเสสิ  ฯ   
อถโข   ชีวโก   โกมารภจฺโจ   ภควตา   ธมฺมิยา   กถาย  สนฺทสสฺิโต   
สมาทปโต  สมุตฺเตชิโต  สมฺปหสิโต  อุฏายาสนา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ    กตฺวา   ปกฺกามิ   ฯ   อถโข   ภควา   เอตสฺมึ   นิทาเน)   
เอตสฺมึ   ปกรเณ  ๒  ธมมฺึ  กถ  กตฺวา  ภิกขฺู  อามนฺเตสิ  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว กมฺพลนฺติ ฯ   
     [๑๓๙]   เตน  โข  ปน  สมเยน  สงฺฆสฺส  อุจฺจาวจานิ  จีวรานิ   
อุปฺปชฺชนฺติ  ๓  ฯ  อถโข  ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  กึ  นุ  โข ภควตา จีวร   
อนุ ฺาต   กึ   อนนุ ฺาตนฺติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   ฉ   จีวรานิ   โขม  กปฺปาสิก  โกเสยฺย  กมพฺล   
สาณ  ภงฺคนฺติ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  เย  เต  ภิกขฺู  คหปติจีวร   
สาทิยนฺติ    เต    กุกฺกุจฺจายนฺตา   ปสุกูล   น   สาทิยนฺติ   เอกเยว   
ภควตา    จีวร    อนุ ฺาต    น   เทฺวติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว  คหปติจีวร  สาทิยนฺเตน  ปสุกูลป   
สาทิตุ ๔ ตทุภเยน จาห ๕ ภิกฺขเว สนฺตุฏ ึ วณฺเณมีติ ฯ   
     [๑๔๐]   เตน   โข   ปน   สมเยน  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  โกสเลส ุ  
#๑ โป. ม. ยุ. คมมาโน ฯ ๒ ยุ. เอตสฺมึ ปกรเณติ ปาทฺวย นตฺถิ ฯ ๓ ม.   
#อุปฺปนฺนานิ โหนฺติ ฯ ๔ ม. สาทิยิตุ ฯ ๕ โป. ม. ยุ. ปาห ฯ    
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ชนปเทสุ   อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา   โหนฺติ   ฯ   เอกจฺเจ   ภิกฺขู  สสุาน   
โอกฺกมึสุ   ปสุกูลาย   เอกจฺเจ   ภิกฺขู   นาคเมสุ  ฯ  เย  เต  ภิกฺขู   
สุสาน   โอกกฺมึสุ   ปสุกูลาย  เต  ปสุกูลานิ  ลภึสุ  ฯ  เย  เต  ภิกฺขู   
นาคเมสุ   เต   เอวมาหสุ   อมฺหากป   อาวุโส   ภาค   เทถาติ  ฯ   
เต   เอวมาหสุ   น   มย   อาวุโส   ตุมหฺาก   ภาค  ทสฺสาม  กิสสฺ   
ตุเมฺห   นาคมิตฺถาติ   ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว   นาคเมนฺตาน   นากามา   ภาค  ทาตุนฺติ  ฯ  เตน  โข  ปน   
สมเยน   สมพฺหุลา   ภิกฺขู   โกสเลสุ   ชนปเทสุ   อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา   
โหนฺติ   ฯ   เอกจฺเจ   ภิกฺขู   สุสาน   โอกฺกมึสุ  ปสุกลูาย  เอกจฺเจ   
ภิกฺขู   อาคเมสุ   ฯ   เย   เต   ภิกฺขู   สุสาน  โอกกฺมึสุ  ปสุกูลาย   
เต   ปสุกูลานิ   ลภึสุ   ฯ  เย  เต  ภิกฺขู  อาคเมสุ  เต  เอวมาหสุ   
อมฺหากป     อาวุโส     ภาค    เทถาติ    ฯ    เต    เอวมาหสุ   
น    มย    อาวุโส   ตุมฺหาก   ภาค   ทสสฺาม   กิสฺส   ตุเมฺห   น   
โอกฺกมิตฺถาติ    ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   
ภิกฺขเว   อาคเมนฺตาน   อกามา   ภาค   ทาตุนฺติ  ฯ  เตน  โข  ปน   
สมเยน   สมพฺหุลา   ภิกฺขู   โกสเลสุ   ชนปเทสุ   อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา   
โหนฺติ    ฯ   เอกจฺเจ   ภิกฺขู   ปม   สุสาน   โอกฺกมึส ุ  ปสุกูลาย   
เอกจฺเจ   ภิกขฺู   ปจฺฉา   โอกฺกมึสุ  ฯ  เย  เต  ภิกฺขู  ปม  สุสาน   
โอกฺกมึสุ   ปสุกูลาย   เต   ปสุกูลานิ   ลภึสุ   ฯ   เย   เต   ภิกฺขู   
ปจฺฉา   โอกกฺมึสุ   เต   น   ลภึสุ   ฯ   เต   เอวมาหสุ  อมฺหากป    
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อาวุโส   ภาค  เทถาติ  ฯ  เต  เอวมาหสุ  น  มย  อาวุโส  ตุมฺหาก   
ภาค   ทสฺสาม   กิสฺส   ตุเมฺห   ปจฺฉา   โอกฺกมิตฺถาติ   ฯ   ภควโต   
เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ปจฺฉา  โอกฺกมนฺตาน  ๑   
นากามา   ภาค   ทาตุนฺติ   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  สมฺพหุลา   
ภิกฺขู    โกสเลสุ   ชนปเทสุ   อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา   โหนฺติ   ฯ   เต   
สทิสา   สุสาน   โอกฺกมึส ุ  ปสุกูลาย   ฯ   เอกจฺเจ  ภิกฺขู  ปสุกูลานิ   
ลภึสุ   เอกจฺเจ   ภิกฺขู   น   ลภึสุ   ฯ   เย   เต  ภิกฺขู  น  ลภึสุL   
เต   เอวมาหสุ  อมฺหากป  อาวุโส  ภาค  เทถาติ  ฯ  เต  เอวมาหสุ   
น  มย  อาวุโส  ตุมฺหาก  ภาค  ทสฺสาม  กิสฺส  ตุเมหฺ  น  ลภิตฺถาติ ฯ   
ภควโต    เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   สทิสาน   
โอกฺกมนฺตาน   อกามา   ภาค   ทาตุนฺติ   ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
สมฺพหุลา   ภิกฺขู   โกสเลสุ   ชนปเทส ุ อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา  โหนฺติ  ฯ   
เต   กติก   กตฺวา   สุสาน   โอกกฺมึสุ  ปสุกูลาย  ฯ  เอกจฺเจ  ภิกฺขู   
ปสุกูลานิ  ลภึสุ  เอกจฺเจ  ภิกฺขู  น  ลภึสุ  ฯ  เย  เต  ภิกฺขู  น ลภึสุ   
เต   เอวมาหสุ  อมฺหากป  อาวุโส  ภาค  เทถาติ  ฯ  เต  เอวมาหสุ   
น  มย  อาวุโส  ตุมฺหาก  ภาค  ทสฺสาม  กิสฺส  ตุเมหฺ  น  ลภิตฺถาติ ฯ   
ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  กติก  กตฺวา   
โอกฺกมนฺตาน อกามา ภาค ทาตุนฺติ ฯ   
     [๑๔๑]  เตน  โข  ปน  สมเยน  มนสฺุสา  จีวร  อาทาย อาราม   
อาคจฺฉนฺติ   ฯ   เต   ปฏิคฺคาหก   อลภมานา   ปฏิหรนฺติ   ฯ   จีวร   
#๑ ม. ย.ุ โอกฺกนฺตาน ฯ    



วินย. มหาวคฺโค (๒) - หนาท่ี 196 

ปริตฺต   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคต  ภิกฺขุ  จีวรปฏคฺิคาหก  สมฺมนฺนิตุ  โย   
น  ฉนฺทาคตึ  คจฺเฉยฺย  น  โทสาคตึ  คจฺเฉยฺย  น  โมหาคตึ  คจฺเฉยฺย   
น  ภยาคตึ  คจฺเฉยฺย  คหิตาคหิต ฺจ  ชาเนยฺย  ฯ  เอว ฺจ  ปน ภิกฺขเว   
สมฺมนฺนิตพฺโพ    ฯ    ปม   ภิกฺขุ   ยาจิตพฺโพ   ยาจิตฺวา   พฺยตฺเตน   
ภิกฺขุนา   ปฏพิเลน   สงฺโฆ   าเปตพฺโพ   สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ   
ยทิ   สงฺฆสฺส   ปตฺตกลฺล   สงฺโฆ   อิตฺถนฺนาม   ภิกขฺุ   จีวรปฏิคฺคาหก   
สมฺมนฺเนยฺย   ฯ   เอสา  ตฺติ  ฯ  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  สงฺโฆ   
อิตฺถนฺนาม    ภิกฺขุ    จีวรปฏิคฺคาหก    สมฺมนฺนติ    ฯ   ยสฺสายสฺมโต   
ขมติ   อิตฺถนนฺามสฺส   ภิกขฺุโน   จีวรปฏิคฺคาหกสฺส   สมฺมติ   ๑   โส   
ตุณฺหสฺส    ยสฺส    นกฺขมติ   โส   ภาเสยฺย   ฯ   สมมฺโต   สงฺเฆน   
อิตฺถนฺนาโม    ภิกฺขุ    จีวรปฏิคฺคาหโก   ฯ   ขมติ   สงฺฆสฺส   ตสฺมา   
ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ   
     [๑๔๒]   เตน   โข  ปน  สมเยน  จีวรปฏิคฺคาหกา  ภิกฺขู  จีวร   
ปฏิคฺคเหตฺวา   ตตฺเถว   อุชฺฌิตฺวา   ปกกฺมนฺติ   ฯ   จีวร   นสฺสติ  ฯ   
ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคต   ภิกฺขุ   จีวรนทิาหก   ๒   สมฺมนฺนิตุ   โย   น  ฉนฺทาคตึ   
คจฺเฉยฺย    น   โทสาคตึ   คจฺเฉยฺย   น   โมหาคตึ   คจฺเฉยฺย   น   
ภยาคตึ   คจฺเฉยฺย   นิทหิตานิทหิต ฺจ   ๓  ชาเนยฺย  ฯ  เอว ฺจ  ปน   
ภิกฺขเว    สมมฺนฺนิตพฺโพ    ฯ    ปม   ภิกฺขุ   ยาจิตพฺโพ   ยาจิตฺวา   
#๑ ม. ย.ุ สมมฺุติ ฯ ๒ โป. ม. จีวรนิทหก ฯ ๓ ม. ยุ. นิหิตานิหิต ฺจ ฯ    
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พฺยตฺเตน    ภิกฺขุนา    ปฏพิเลน   สงฺโฆ   าเปตพฺโพ   สุณาตุ   เม   
ภนฺเต    สงฺโฆ    ยทิ    สงฺฆสฺส    ปตฺตกลฺล    สงฺโฆ   อิตฺถนฺนาม   
ภิกฺขุ   จีวรนทิาหก   สมฺมนฺเนยฺย   ฯ   เอสา   ตฺติ  ฯ  สุณาตุ  เม   
ภนฺเต   สงฺโฆ   สงฺโฆ   อิตฺถนฺนาม   ภิกฺขุ  จีวรนิทาหก  สมฺมนฺนติ  ฯ   
ยสฺสายสฺมโต   ขมติ   อิตฺถนฺนามสฺส   ภิกฺขุโน   จีวรนิทาหกสฺส   สมฺมติ   
โส    ตุณฺหสฺส    ยสฺส    นกฺขมติ    โส    ภาเสยฺย   ฯ   สมฺมโต   
สงฺเฆน    อิตฺถนฺนาโม    ภิกฺขุ    จีวรนิทาหโก   ฯ   ขมติ   สงฺฆสฺส   
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ   
     [๑๔๓]  เตน  โข  ปน  สมเยน  จีวรนิทาหกา ภิกฺขู ๑ มณฺฑเปป   
รุกฺขมูเลป นมิฺพโกเสป อชฺโฌกาเสป ๒ จีวร นิทหนฺติ ๓ ฯ อุนทฺุเรหิป ๔   
อุปจิกาหิป   ขชฺชนฺติ   ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว   ภณฺฑาคาร   สมมฺนฺนิตุ   ย   สงฺโฆ   อากงฺขติ   วิหาร  วา   
อฑฺฒโยค   วา   ปาสาท   วา   หมฺมิย   วา   คุห  วา  ฯ  เอว ฺจ   
ปน   ภิกฺขเว   สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา  ปฏิพเลน  สงฺโฆ   
าเปตพฺโพ   สุณาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   ยท ิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล   
สงฺโฆ  อิตฺถนฺนาม  วิหาร  ภณฺฑาคาร  สมฺมนฺเนยฺย  ฯ  เอสา  ตฺติ  ฯ   
สุณาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   สงฺโฆ   อิตฺถนฺนาม  วิหาร  ภณฺฑาคาร   
สมฺมนฺนติ     ฯ    ยสฺสายสฺมโต    ขมติ    อิตฺถนฺนามสฺส    วิหารสฺส   
ภณฺฑาคารสฺส   สมฺมติ   โส  ตุณฺหสฺส  ยสฺส  นกฺขมติ  โส  ภาเสยฺย  ฯ   
สมฺมโต    สงฺเฆน    อิตฺถนฺนาโม    วิหาโร   ภณฺฑาคาร   ฯ   ขมติ   
#๑ ม. จีวรนทิหโก ภิกฺขุ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสสติ ฯ ๓ ม. นิทหติ ฯ   
#๔ ม. อุนฺทูเรหิป ฯ    
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สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ   
     [๑๔๔]   เตน   โข   ปน  สมเยน  สงฺฆสฺส  ภณฺฑาคาเร  จีวร๕   
อคุตฺต   โหติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   
ภิกฺขเว    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคต    ภิกฺขุ   ภณฺฑาคาริก   สมมฺนฺนิตุ   
โย   น   ฉนฺทาคตึ   คจฺเฉยฺย   น  โทสาคตึ  คจฺเฉยฺย  น  โมหาคตึ   
คจฺเฉยฺย    น    ภยาคตึ    คจฺเฉยฺย   คุตฺตาคุตฺต ฺจ   ชาเนยฺย   ฯ   
เอว ฺจ   ปน   ภิกฺขเว   สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ   ปม   ภิกฺขุ  ยาจิตพฺโพ   
ยาจิตฺวา   พฺยตฺเตน   ภิกฺขุนา   ปฏิพเลน   สงฺโฆ  าเปตพฺโพ  สุณาตุ   
เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   ยท ิ  สงฺฆสฺส   ปตฺตกลฺล   สงฺโฆ   อิตฺถนนฺาม   
ภิกฺขุ   ภณฺฑาคาริก   สมมฺนฺเนยฺย   ฯ   เอสา   ตฺติ  ฯ  สุณาตุ  เม   
ภนฺเต   สงฺโฆ   สงฺโฆ   อิตฺถนฺนาม   ภิกฺขุ  ภณฺฑาคาริก  สมฺมนฺนติ  ฯ   
ยสฺสายสฺมโต   ขมติ   อิตฺถนฺนามสฺส   ภิกฺขุโน   ภณฺฑาคาริกสฺส   สมฺมติ   
โส   ตุณฺหสฺส   ยสฺส   นกฺขมติ   โส   ภาเสยฺย  ฯ  สมฺมโต  สงฺเฆน   
อิตฺถนฺนาโม    ภิกฺขุ    ภณฺฑาคาริโก    ฯ    ขมติ   สงฺฆสฺส   ตสมฺา   
ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ   
     [๑๔๕]   เตน  โข  ปน  สมเยน  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  ภณฺฑาคาริก   
วุฏาเปนฺติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   น   ภิกฺขเว   
ภณฺฑาคาริโก วุฏาเปตพฺโพ โย วุฏาเปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๑๔๖]   เตน   โข   ปน  สมเยน  สงฺฆสฺส  ภณฺฑาคาเร  จีวร   
อุสฺสนฺน   โหติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ  อนุชานามิ    
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ภิกฺขเว   สมมฺุขีภูเตน  สงฺเฆน  ภาเชตุนฺติ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
สพฺโพ   ๑   สงฺโฆ   จีวร  ภาเชนฺโต  โกลาหล  อกาสิ  ฯ  ภควโต   
เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคต   
ภิกฺขุ    จีวรภาชก    สมฺมนฺนิตุ   โย   น   ฉนฺทาคตึ   คจฺเฉยฺย   น   
โทสาคตึ   คจฺเฉยฺย   น   โมหาคตึ   คจฺเฉยฺย  น  ภยาคตึ  คจฺเฉยฺย   
ภาชิตาภาชิต ฺจ   ชาเนยฺย  ฯ  เอว ฺจ  ปน  ภิกฺขเว  สมฺมนฺนิตพฺโพ  ฯ   
ปม    ภิกฺขุ   ยาจิตพฺโพ   ยาจิตฺวา   พฺยตฺเตน   ภิกขฺุนา   ปฏิพเลน   
สงฺโฆ    าเปตพฺโพ   สณุาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   ยท ิ  สงฺฆสฺส   
ปตฺตกลฺล    สงฺโฆ   อิตฺถนฺนาม   ภิกฺขุ   จีวรภาชก   สมฺมนฺเนยฺย   ฯ   
เอสา   ตฺติ   ฯ   สุณาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ  สงฺโฆ  อิตฺถนฺนาม   
ภิกฺขุ   จีวรภาชก   สมฺมนนฺติ   ฯ   ยสสฺายสฺมโต   ขมติ  อิตฺถนฺนามสฺส   
ภิกฺขุโน    จีวรภาชกสฺส    สมฺมติ    โส    ตุณฺหสฺส   ยสฺส   นกฺขมติ   
โส  ภาเสยฺย  ฯ  สมฺมโต  สงฺเฆน  อิตฺถนฺนาโม  ภิกขฺุ  จีวรภาชโก  ฯ   
ขมติ   สงฺฆสฺส   ตสฺมา   ตุณฺหี   ฯ   เอวเมต  ธารยามีติ  ฯ  อถโข   
จีวรภาชกาน   ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  กถ  นุ  โข  จีวร  ภาเชตพฺพนฺติ  ฯ   
ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ปม  อุจฺจินิตฺวา   
ตุลยิตฺวา    วณฺณาวณฺณ    กตฺวา   ภิกฺขู   คเณตฺวา   วคฺค   พนฺธิตฺวา   
จีวรปฏิวิส   เปตุนฺติ   ฯ   อถโข   จีวรภาชกาน   ภิกฺขูน  เอตทโหสิ   
กถ   น ุ  โข   สามเณราน   จีวรปฏิวิโส   ทาตพฺโพติ   ฯ   ภควโต   
เอตมตฺถ   อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  สามเณราน  อุปฑฺฒ- 
#๑ ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ    
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ปฏิวิส  ทาตุนฺติ    ฯ    เตน    โข    ปน    สมเยน    อ ฺตโร    ภิกฺขุ   
สเกน  ภาเคน  อุตฺตริตุกาโม  โหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ   
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   อุตฺตรนฺตสฺส   สก  ภาค  ทาตุนฺติ  ฯ  เตน  โข   
ปน   สมเยน   อ ฺตโร  ภิกฺขุ  อติเรกภาเคน  อุตฺตริตุกาโม  โหติ  ฯ   
ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกขฺเว  อนุกฺเขเป   
ทินฺเน    อติเรกภาค    ทาตุนฺติ   ฯ   อถโข   จีวรภาชกาน   ภิกฺขูน   
เอตทโหสิ   กถ   น ุ  โข   จีวรปฏิวิโส   ทาตพฺโพ   อาคตปฏิปาฏิยา   
นุ   โข   อุทาหุ   ยถาวุฑฺฒนฺติ   ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
อนุชานามิ ภิกฺขเว วิกลเก โตเสตฺวา กุสปาต กาตุนฺติ ฯ   
     [๑๔๗]  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภิกขฺู  ฉกเณนป  ปณฺฑุมตฺติกายป   
จีวร   รเชนฺติ   ๑   ฯ  จีวร  ทุพฺพณฺณ  โหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   ฉ  รชนานิ  มลูรชน  ขนฺธรชน   
ตจรชน   ปตฺตรชน   ปุปฺผรชน  ผลรชนนฺติ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
ภิกฺขู  สีตูทกาย  ๒  จีวร  รเชนฺติ  ฯ  จีวร  ทุคฺคนฺธ  โหติ ฯ ภควโต   
เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว รชน ปจิตุ จูฬรชนกุมฺภินฺติ ๓ ฯ   
รชน     อุตฺตริยติ     ฯ    ภควโต    เอตมตฺถ    อาโรเจสุ    ฯ   
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อุตฺตราฬุว  ๔  พนฺธิตุนฺติ  ฯ  เตน โข ปน สมเยน   
ภิกฺขู  น  ชานนฺติ  รชน  ปกฺก  วา  อปกฺก  วา  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   อุทเก   วา  นขปฏ ิกาย  วา   
#๑ ม. ย.ุ รชนฺติ ฯ ๒ สี. สีตุนฺทกาย ฯ ม. สีตุทกาย ฯ ยุ. สิตุนฺนกาย ฯ   
#๓ โป. ย.ุ จุลฺล- ฯ ม. จุลลฺ ฯ ๔ ม. ยุ. อุตฺตราฬุมฺป ฯ    
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เถวก  ทาตุนฺติ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภิกฺขู  รชน  โอโรเปนตฺา   
กุมฺภึ  อาวฏฏนฺติ  ๑  กุมภีฺ  ภิชชฺติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ   
อนุชานามิ   ภิกฺขเว  รชนุฬุงฺก  ทณฺฑกถาลิกนฺติ  ๒  ฯ  เตน  โข  ปน   
สมเยน   ภิกขฺูน   รชนภาชน   น   สวิชฺชติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ    ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   รชนโกลมฺพ   รชนฆฏนฺติ   ฯ   
เตน   โข   ปน  สมเยน  ภิกฺขู  ปาติยาป  ปตฺเตป  จีวร  มทฺทนฺติ  ฯ   
จีวร   ปริภิชชฺติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว   รชนโทณิกนฺติ   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  ภิกฺขู  ฉมาย   
จีวร    ปตฺถรนฺติ    จีวร    ปสุกิต   โหติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว  ติณสนฺถารกนฺติ  ฯ  ติณสนฺถารโก   
อุปจิกาหิ   ขชฺชติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว   จีวรวส   จีวรรชชฺุนฺติ   ฯ   มชฺเฌน  ลคฺเคนฺติ  รชน  อุภโต   
คลติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
กณฺเณ  พนฺธิตุนฺติ  ฯ  กณฺโณ  ชีรติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ   
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   กณฺณสุตฺตกนฺติ   ฯ   รชน   เอกโต   คลติ   ฯ   
ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ  ภิกฺขเว  สมฺปริวตฺตก   
สมฺปริวตฺตก   รเชตุ   น   จ   อจฺฉินฺเน  เถเว  ปกฺกมตุินฺติ  ฯ  เตน   
โข   ปน   สมเยน   จีวร   ปตฺถินฺน   โหติ   ฯ   ภควโต  เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อุทเก  โอสาเทตุนฺติ  ๓  ฯ  เตน   
โข  ปน  สมเยน  จีวร  ผรสุ  โหติ  ฯ  ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ   
#๑ โป. ยุ. อาวชฺชนฺติ ฯ สี. อาวิ ฺชนฺติ ฯ ม. อาวิจฺฉนฺติ ฯ ๒ ม. ถาลกนฺติ ฯ   
#๓ ม. ยุ. โอสาเรตุนฺติ ฯ    
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อนุชานามิ ภิกฺขเว ปาณินา อาโกเฏตุนฺติ ฯ   
     [๑๔๘]  เตน  โข  ปน  สมเยน  ฉพฺพคฺคิยา ๑ ภิกฺขู อจฺฉินฺนกานิ   
จีวรานิ  ๒  ธาเรนฺติ  ทนฺตกสาวานิ  ๓ ธาเรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ   
ขียนฺติ  วิปาเจนฺติ  ๔  ฯ  ภิกฺขู  ๕  ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น   
ภิกฺขเว   อจฺฉินฺนกานิ   จีวรานิ   ธาเรตพฺพานิ  โย  ธาเรยฺย  อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๑๔๙]   อถโข   ภควา   ราชคเห  ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน   
ทกฺขิณาคิริ  เตน จาริก ปกฺกามิ ฯ อทฺทสา ๖ โข ภควา มาคธกฺเขตฺต ๗   
อจฺจิพทฺธ  ปาลิพทฺธ  มริยาทพทฺธ  สิงฺฆาฏกพทฺธ  ๘  ทิสฺวาน  อายสฺมนฺต   
อานนฺท   อามนฺเตสิ  ปสฺสสิ  โน  ตฺว  อานนฺท  มาคธกฺเขตฺต  อจฺจิพทฺธ   
ปาลิพทฺธ    มริยาทพทฺธ    สิงฺฆาฏกพทฺธนฺติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ   ฯ   
อุสฺสหสิ   ตฺว   อานนฺท   ภิกฺขูน   เอวรูปานิ   จีวรานิ  สวิทหิตุนฺติ  ฯ   
อุสฺสหามิ    ภควาติ   ฯ   อถโข   ภควา   ทกฺขิณาคิริสฺมึ   ยถาภิรนฺต   
วิหริตฺวา   ปนุเทว  ราชคห  ปจฺฉาคจฺฉิ  ฯ  อถโข  อายสฺมา  อานนฺโท   
สมฺพหุลาน   ภิกฺขูน   จีวรานิ   สวิทหิตฺวา   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    เอตทโวจ   ปสฺสตุ   เม   ภนฺเต   ภควา   
จีวรานิ   สวิทหิตานีติ   ฯ   อถโข   ภควา  เอตสฺมึ  นิทาเน  เอตสฺมึ   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ น ทิสสฺติ ฯ ๒ ยุ. อย ปาโ น ทสิฺสติ ฯ ๓ ม. ยุ.   
#ทนฺตกาสาวานิ ฯ ๔ ม. อิโต ปร เสยฺยถาป นาม คิหี กามโภคิโนติ ทิสฺสติ ฯ   
#๕ ตตฺถาย ปาโ น โหติ ฯ ๖ ย.ุ อททฺส ฯ ๗ ม. ยุ. มคธเขตฺต ฯ   
#๘. ย.ุ อจฺจิพนฺธ ปาลิพนฺธ มริยาทพนฺธ สิงฺฆาฏกพนฺธ ฯ โป. ม. อจฺฉิพนฺธ ฯ    



วินย. มหาวคฺโค (๒) - หนาท่ี 203 

ปกรเณ   ธมมฺึ   กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ปณฺฑิโต   ภิกฺขเว   
อานนฺโท   มหาป ฺโ   ภิกฺขเว   อานนฺโท   ยตฺร   หิ   นาม   มยา   
สงฺขิตฺเตน   ภาสิตสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อาชานิสฺสติ   กุสิมฺป  นาม   
กริสฺสติ    อฑฺฒกุสิมฺป    นาม    กริสสฺติ   มณฺฑลมฺป   นาม   กริสฺสติ   
อฑฺฒมณฺฑลมฺป   นาม   กริสฺสติ   วิวฏฏมฺป   นาม  กริสฺสติ  อนุวิวฏฏมฺป   
นาม     กริสสฺติ     คีเวยฺยกมฺป    นาม    กริสฺสติ    ชงฺเฆยฺยกมฺป   
นาม   กริสฺสติ   พาหนฺตมฺป   นาม   กรสิฺสติ   ฉินฺนก ฺจ  ๑  ภวิสฺสติ   
สตฺถลูข     สมณสารุปฺป     ปจฺจตฺถิกาน ฺจ     อนภิชฺฌิต    อนุชานามิ   
ภิกฺขเว ฉินฺนก สงฺฆาฏึ ฉินฺนก อุตฺตราสงฺค ฉินฺนก อนฺตรวาสกนฺติ ฯ   
     [๑๕๐]   อถโข   ภควา   ราชคเห  ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน   
เวสาลี  เตน  จาริก  ปกฺกามิ  ฯ  อทฺทสา  โข  ภควา  ๒ อนฺตรา จ   
ราชคห   อนฺตรา   จ   เวสาลึ   อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน  สมฺพหุเล  ภิกฺขู   
จีวเรหิ   อุพฺภณฺฑีกเต   ๓  สีเสป  จีวรภิสึ  กริตฺวา  ขนฺเธป  จีวรภิสึ   
กริตฺวา   กฏยิาป   จีวรภิสึ   กริตฺวา   อาคจฺฉนฺเต   ทิสฺวาน  ภควโต   
เอตทโหสิ    อติลหุ    โข    อิเม   โมฆปุริสา   จีวเร   พาหุลฺลาย   
อาวฏฏา    ยนฺนูนาห    ภิกฺขูน    จีวเร    สีม   พนฺเธยฺย   มริยาท   
เปยฺยนฺติ  ฯ  อถโข  ภควา  อนุปุพฺเพน  จาริก  จรมาโน เยน เวสาลี   
ตทวสริ  ฯ  ตตฺร  สุท  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ  โคตมเก  เจติเย  ฯ   
เตน    โข    ปน   สมเยน   ภควา   สีตาสุ   เหมนฺติกาสุ   รตฺตีสุ   
อนฺตรฏกาสุ   หิมปาตสมเย   รตฺตึ   อชฺโฌกาเส  เอกจีวโร  นสิีทิ  น   
#๑ โป. ม. ฉินฺนก ฯ ๒ ม. อทฺทส ภควา ฯ ๓ ม. ย.ุ อุพฺภณฺฑิกเต ฯ    
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ภควนฺต   สีต   อโหสิ   ๑   นิกฺขนฺเต   ปเม  ยาเม  สีต  ภควนฺต   
อโหสิ    ทุติย   ภควา   จีวร   ปารุป   น   ภควนฺต   สีต   อโหสิ   
นิกฺขนฺเต    มชฺฌิเม   ยาเม   สีต   ภควนฺต   อโหส ิ  ตติย   ภควา   
จีวร   ปารุป   น   ภควนฺต   สีต   อโหส ิ นิกฺขนฺเต  ปจฺฉิเม  ยาเม            
อุทฺธเต   ๒  อรุเณ  นนฺทมิุขิยา  รตฺติยา  สีต  ภควนฺต  อโหสิ  จตุตฺถ   
ภควา   จีวร   ปารุป   น   ภควนฺต  สีต  อโหสิ  ฯ  อถโข  ภควโต   
เอตทโหสิ   เยป   โข   เต   กลุปุตฺตา  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  สีตาลุกา   
สีตภีรุกา    เตป   สกโฺกนติฺ   ติจีวเรน   ยาเปตุ   ยนนฺูนาห   ภิกฺขูน   
จีวเร   สีม   พนฺเธยฺย   มริยาท   เปยฺย  ติจีวร  อนุชาเนยฺยนฺติ  ฯ   
อถโข   ภควา   เอตสฺมึ  นทิาเน  เอตสฺมึ  ปกรเณ  ธมฺมึ  กถ  กตฺวา   
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   อิธาห   ภิกฺขเว   อนฺตรา   จ   ราชคห  อนฺตรา   
จ   เวสาลึ   อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน   อทฺทส   สมฺพหุเล   ภิกฺขู  จีวเรหิ   
อุพฺภณฺฑีกเต   สีเสป   จีวรภิสึ   กริตฺวา   ขนฺเธป   จีวรภิสึ   กรตฺิวา   
กฏิยาป   จีวรภิสึ   กริตฺวา   อาคจฺฉนฺเต   ทิสฺวาน   เม   เอตทโหสิ   
อติลหุ   โข   อิเม  โมฆปุรสิา  จีวเร  พาหุลฺลาย  อาวฏฏา  ยนฺนูนาห   
ภิกฺขูน   จีวเร  สีม  พนฺเธยยฺ  มริยาท  เปยฺยนฺติ  ฯ  อิธาห  ภิกฺขเว   
สีตาสุ    เหมนฺติกาสุ    รตฺตีสุ    อนฺตรฏกาสุ   หิมปาตสมเย   รตฺตึ   
อชฺโฌกาเส    เอกจีวโร    นิสีทึ   น   ม   สีต   อโหส ิ  นิกฺขนฺเต   
ปเม   ยาเม   สีต   ม   อโหสิ   ทุติยาห   จีวร   ปารปุ   น  ม   
#๑ น ภควนฺต สีต อโหสติี ภควโต สีต นาโหสีติ อฏกถา ฯ ๒ โป. ม. อุทฺทสฺสเต ฯ    
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สีต   อโหส ิ  นิกฺขนฺเต   มชฺฌิเม   ยาเม   สีต   ม  อโหสิ  ตติยาห   
จีวร    ปารุป   น   ม   สีต   อโหสิ   นิกขฺนฺเต   ปจฺฉิเม   ยาเม   
อุทฺธเต   อรุเณ   นนฺทิมุขิยา  รตฺติยา  สีต  ม  อโหสิ  จตุตฺถาห  จีวร   
ปารุป    น   ม   สีต   อโหสิ   ตสฺส   มยฺห   ภิกฺขเว   เอตทโหสิ   
เยป   โข   เต   กุลปุตฺตา   อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย  สีตาลุกา  สีตภีรุกา   
เตป   สกฺโกนฺติ   ติจีวเรน   ยาเปตุ   ยนฺนูนาห   ภิกฺขูน  จีวเร  สีม   
พนฺเธยฺย    มริยาท    เปยฺย    ติจีวร   อนุชาเนยฺยนฺติ   อนชุานามิ   
ภิกฺขเว   ติจีวร  ทฺวิคุณ  ๑  สงฺฆาฏึ  เอกจฺจิย  อุตฺตราสงฺค  เอกจฺจิย   
อนฺตรวาสกนฺติ ฯ   
     [๑๕๑]   เตน   โข   ปน   สมเยน  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  ภควตา   
ติจีวร  อนุ ฺาตนฺติ  อ ฺเเนว  ติจีวเรน  คาม  ปวิสนฺติ  อ ฺเเนว ๒   
ติจีวเรน    อาราเม   อจฺฉนฺติ   อ ฺเเนว   ๒   ติจีวเรน   นหาน   
โอตรนฺติ   ฯ   เย   เต   ภิกขฺู   อปฺปจฺฉา   ฯเปฯ  เต  อุชฺฌายนฺติ   
ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ   กถ   หิ   นาม   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู  อติเรกจีวร   
ธาเรสฺสนฺตีติ   ฯ  อถโข  เต  ภิกฺขู  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
อถโข   ภควา   เอตสฺมึ  นทิาเน  เอตสฺมึ  ปกรเณ  ธมฺมึ  กถ  กตฺวา   
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   น  ภิกขฺเว  อติเรกจีวร  ธาเรตพฺพ  โย  ธาเรยยฺ   
ยถาธมฺโม   กาเรตพฺโพติ   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  อายสฺมโต   
อานนฺทสฺส   อติเรกจีวร   อุปฺปนฺน   โหติ   ฯ  อายสฺมา  จ  อานนฺโท   
ต   จีวร   อายสฺมโต   สารีปุตฺตสฺส   ทาตุกาโม   โหติ  ฯ  อายสฺมา   
#๑ โป. ม. ยุ. ทิคุณ ฯ ๒ ม. ย.ุ อ ฺเน ฯ    
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จ   สารีปุตฺโต   สาเกเต   วิหรติ   ฯ  อถโข  อายสฺมโต  อานนฺทสฺส   
เอตทโหสิ   ภควตา   [๑]   ป ฺตฺต   น  อติเรกจีวร  ธาเรตพฺพนฺติ   
อิท ฺจ    เม    อติเรกจีวร    อุปฺปนฺน   อห ฺจิม   จีวร   อายสฺมโต   
สารีปุตฺตสฺส   ทาตุกาโม   อายสฺมา   จ   สารีปุตฺโต  สาเกเต  วิหรติ   
กถ   น ุ  โข   มยา   ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ  ฯ  อถโข  อายสฺมา  อานนฺโท   
ภควโต    เอตมตฺถ   อาโรเจสิ   ฯ   กวีจิร   ปนานนฺท   สารีปุตฺโต   
อาคจฺฉิสฺสตีติ   ฯ   นวม   วา   ภควา  ทิวส  ทสม  วาติ  ฯ  อถโข   
ภควา   เอตสฺมึ   นิทาเน   เอตสฺมึ  ปกรเณ  ธมฺมึ  กถ  กตฺวา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ      อนุชานามิ     ภิกฺขเว     ทสาหปรม     อติเรกจีวร   
ธาเรตุนฺติ   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  ภิกฺขูน  อติเรกจีวร  อุปฺปนนฺ   
โหติ   ๒   ฯ  อถโข  ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  กถ  นุ  โข  อเมฺหหิ  ๓   
อติเรกจีวเร   ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
อนุชานามิ ภิกฺขเว อติเรกจีวร วิกปฺเปตุนฺติ ฯ   
     [๑๕๒]   อถโข   ภควา   เวสาลิย  ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน   
พาราณสี    เตน    จาริก   ปกฺกามิ   อนปุุพฺเพน   จาริก   จรมาโน   
เยน   พาราณสี   ตทวสริ   ฯ   ตตฺร  สทุ  ภควา  พาราณสิย  วิหรติ   
อิสิปตเน   มคิทาเย   ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อ ฺตรสฺส  ภิกขฺุโน   
อนฺตรวาสโก   ฉิทฺโท   โหติ   ฯ   อถโข   ตสฺส  ภิกขฺุโน  เอตทโหสิ   
ภควตา     ติจีวร     อนุ ฺาต     ทฺวิคุณา    สงฺฆาฏิ    เอกจฺจิโย   
#๑ ม. สกิฺขาปท ฯ ๒ ย.ุ อติเรกจีวร อุปฺปชฺชติ ฯ ๓ ยุ. อย ปาโ น โหติ ฯ    
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อุตฺตราสงฺโค   เอกจฺจิโย   อนฺตรวาสโก   อย ฺจ   เม   อนฺตรวาสโก   
ฉิทฺโท     ยนนฺูนาห     อคฺคฬ     อจฺฉุเปยฺย     สมนตฺโต    ทุปฏฏ   
ภวิสฺสติ    มชฺเฌ    เอกจฺจิยนฺติ    ฯ   อถโข   โส   ภิกฺขุ   อคฺคฬ   
อจฺฉุเปสิ    ฯ   อทฺทสา   โข   ภควา   เสนาสนจาริก   อาหิณฺฑนฺโต   
ต    ภิกฺขุ    อคฺคฬ    อจฺฉุเปนฺต    ทิสฺวาน    เยน    โส   ภิกฺขุ   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ต   ภิกฺขุ   เอตทโวจ   ก ึ  ตฺว   ภิกฺขุ   
กโรสีติ   ฯ   อคฺคฬ   ภควา  อจฺฉุเปมีติ  ฯ  สาธุ  สาธุ  ภิกฺขุ  สาธุ   
โข   ตฺว   ภิกขฺุ   อคฺคฬ   อจฺฉุเปสีติ   ฯ   อถโข   ภควา  เอตสฺมึ   
นิทาเน   เอตสฺมึ   ปกรเณ   ธมฺม ึ  กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   อหตาน   ทุสฺสาน   อหตกปฺปาน  ทฺวิคุณ  สงฺฆาฏึ   
เอกจฺจิย     อุตฺตราสงฺค     เอกจฺจิย     อนฺตรวาสก     อุตุทฺธตาน   
ทุสฺสาน   จตุคฺคุณ   สงฺฆาฏึ   ทฺวิคุณ   อุตฺตราสงฺค  ทฺวิคุณ  อนฺตรวาสก   
ปสุกูเล    ยาวทตฺถ    ปาปณิเก    อุสฺสาโห    กรณีโย    อนุชานามิ   
ภิกฺขเว อคฺคฬ ตุนฺน โอวฏฏิก กณฺฑุสก ทฬฺหีกมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๕๓]   อถโข   ภควา  พาราณสิย  ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน   
สาวตฺถี    เตน    จาริก    ปกฺกามิ   อนปุุพฺเพน   จาริก   จรมาโน   
เยน   สาวตฺถ ี  ตทวสริ   ฯ   ตตฺร   สุท   ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ  อถโข  วิสาขา  มิคารมาตา   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินนฺ   โข   วิสาข   มิคารมาตร    
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ภควา    ธมฺมยิา    กถาย    สนฺทสฺเสสิ    สมาทเปสิ    สมุตฺเตเชสิ   
สมฺปหเสสิ   ฯ   อถโข  วิสาขา  มิคารมาตา  ภควตา  ธมฺมิยา  กถาย   
สนฺทสฺสิตา   สมาทปตา   สมุตฺเตชิตา   สมฺปหสิตา   ภควนฺต  เอตทโวจ   
อธิวาเสตุ  เม  ภนฺเต  ภควา  สฺวาตนาย  ภตฺต  สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ   
อธิวาเสสิ   ภควา   ตุณฺหีภาเวน   ฯ   อถโข   วิสาขา   มิคารมาตา   
ภควโต    อธวิาสน   วิทิตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ   กตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ตสฺสา  รตฺติยา   
อจฺจเยน   จาตุทฺทีปโก   มหาเมโฆ   ปาวสฺสิ  ฯ  อถโข  ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   ยถา   ภิกฺขเว   เชตวเน   วสฺสติ   เอว   จตูสุ  ทีเปสุ   
วสฺสติ   โอวสฺสาเปถ   ภิกฺขเว   กาย   อย   ปจฺฉิมโก   จาตุทฺทีปโก   
มหาเมโฆติ   ฯ   เอว  ภนฺเตติ  โข  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปฏิสฺสุณิตฺวา   
นิกฺขิตฺตจีวรา   กาย   โอวสฺสาเปนฺติ   ฯ  อถโข  วิสาขา  มิคารมาตา   
ปณีต   ขาทนีย   โภชนีย   ปฏิยาทาเปตฺวา   ทาสึ   อาณาเปสิ   คจฺฉ   
เช   อาราม   คนฺตฺวา   กาล   อาโรเจหิ   กาโล   ภนฺเต   นฏิ ิต   
ภตฺตนฺติ   ฯ   เอว   อยฺเยติ  โข  สา  ทาสี  วิสาขาย  มิคารมาตุยา   
ปฏิสฺสุณิตฺวา   อาราม   คนฺตฺวา   อทฺทสฺส   ภิกฺขู   นิกฺขิตฺตจีวเร  กาย   
โอวสฺสาเปนฺเต   ทิสฺวาน   นตฺถิ   อาราเม   ภิกฺขู   อาชีวกา   กาย   
โอวสฺสาเปนฺตีติ     เยน     วิสาขา     มคิารมาตา     เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   วิสาข   มคิารมาตร   เอตทโวจ   นตฺถยฺเย   อาราเม   
ภิกฺขู    อาชีวกา    กาย    โอวสฺสาเปนฺตีติ   ฯ   อถโข   วิสาขาย    
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มิคารมาตุยา   ปณฺฑิตาย   วิยตฺตาย   เมธาวินิยา   เอตทโหสิ  นิสสฺสย   
โข   อยฺยา   นิกฺขิตฺตจีวรา   กาย   โอวสฺสาเปนฺติ  ๑  สาย  พาลา   
ม ฺ ิตฺถ  นตฺถิ  อาราเม  ภิกฺขู  อาชีวกา  กาย โอวสสฺาเปนฺตีติ ฯ [๒]   
ทาสึ     อาณาเปสิ     คจฺฉ     เช    อาราม    คนฺตฺวา    กาล   
อาโรเจหิ   กาโล   ภนฺเต   นิฏ ิต   ภตฺตนฺติ   ฯ  อถโข  เต  ภิกฺขู   
คตฺตานิ  สีติกริตฺวา  ๓  กลฺลกายา จีวรานิ คเหตฺวา ยถาวิหาร ปวิสึสุ ฯ   
อถโข   สา   ทาสี  อาราม  คนฺตฺวา  ภิกฺขู  อปสฺสนฺตี  นตฺถ ิ อาราเม   
ภิกฺขู   สุ ฺโ   อาราโมติ   เยน   วิสาขา   มิคารมาตา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   วิสาข   มคิารมาตร   เอตทโวจ   นตฺถยฺเย   อาราเม   
ภิกฺขู    สุ ฺโ    อาราโมติ    ฯ   อถโข   วิสาขาย   มิคารมาตุยา   
ปณฺฑิตาย   วิยตฺตาย   เมธาวินิยา   เอตทโหสิ   นิสสฺสย   โข  อยฺยา   
คตฺตานิ   สีติกริตฺวา  กลลฺกายา  จีวรานิ  คเหตฺวา  ยถาวิหาร  ปวิฏา   
สาย   พาลา   ม ฺ ิตฺถ   นตฺถิ  อาราเม  ภิกฺขู  สุ ฺโ  อาราโมติ  ฯ   
ปุน  ๔  ทาส ึ อาณาเปสิ  คจฺฉ  เช  อาราม  คนฺตฺวา กาล อาโรเจหิ   
กาโล   ภนฺเต   นิฏ ิต   ภตฺตนฺติ  ฯ  อถโข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
สนฺนหถ   ๕  ภิกฺขเว  ปตฺตจีวร  กาโล  ภตฺตสฺสาติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ   
โข    เต    ภิกฺขู    ภควโต    ปจฺจสฺโสสุ    ฯ    อถโข   ภควา   
ปุพฺพณฺหสมย   นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   เสยฺยถาป   นาม  พลวา   
ปุริโส    สมมฺิ ฺชิต    วา   พาห   ปสาเรยฺย   ปสารติ   วา   พาห   
สมฺมิ ฺเชยฺย   เอวเมว   เชตวเน   อนฺตรหิโต  วิสาขาย  มิคารมาตุยา   
#๑ ยุ. -เปนฺตีติ ฯ ๒ ม. ปนุ ฯ ๓ ม. สตึี ฯ ๔ ยุ. อย สทฺโท นตฺถ ิฯ   
#๕ ม. สนฺทหถ ฯ    
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โกฏเก   ปาตุรโหสิ   ฯ   นิสีทิ   ภควา   ป ฺตฺเต   อาสเน  สทฺธึ   
ภิกฺขุสงฺเฆน   ฯ   อถโข   วิสาขา   มิคารมาตา   อจฺฉริย   วต  โภ   
อพฺภุต    วต    โภ    ตถาคตสฺส   มหิทธฺิกตา   มหานุภาวตา   ยตฺร   
หิ  นาม  ชนนฺุกมตฺเตสุป  โอเฆสุ  วตฺตมาเนสุ  ๑  กฏิมตฺเตสุป โอเฆสุ   
วตฺตมาเนสุ   น   หิ   นาม  เอกภิกฺขุสฺสาป  ปาทา  วา  จีวรานิ  วา   
อลฺลานิ   ภวิสฺสนฺตีติ   หฏา   อุทคฺคา   พุทฺธปฺปมขุ  ภิกฺขุสงฺฆ  ปณีเตน   
ขาทนีเยน   โภชนีเยน   สหตฺถา  สนฺตปฺเปตฺวา  สมฺปวาเรตฺวา  ภควนฺต   
ภุตฺตาวึ    โอนีตปตฺตปาณึ   เอกมนฺต   นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺนา   
โข    วิสาขา   มิคารมาตา   ภควนฺต   เอตทโวจ   อฏาห   ภนฺเต   
ภควนฺต    วรานิ    ยาจามีติ    ฯ    อติกฺกนฺตวรา    โข   วิสาเข   
ตถาคตาติ  ฯ  ยานิ  จ  ภนเฺต  กปฺปนฺติ  ๒  ยานิ  จ  อนวชฺชานีติ ฯ   
วเทหิ   วิสาเขติ   ฯ  อิจฺฉามห  ภนฺเต  สงฺฆสฺส  ยาวชีว  วสฺสิกสาฏิก   
ทาตุ    อาคนฺตุกภตฺต    ทาตุ    คมิกภตฺต   ทาตุ   คิลานภตฺต   ทาตุ   
คิลานุปฏากภตฺต    ทาตุ    คิลานเภสชฺช    ทาตุ    ธุวยาคุ    ทาตุ   
ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส   อุทกสาฏกิ   ทาตุนฺติ  ฯ  ก ึ ปน  ตฺว  วิสาเข  อตฺถวส   
สมฺปสฺสมานา   ตถาคต   อฏ   วรานิ   ยาจสีติ   ฯ   อิธาห  ภนฺเต   
ทาสึ   อาณาเปสึ   คจฺฉ   เช   อาราม   คนฺตฺวา   กาล  อาโรเจหิ   
กาโล    ภนฺเต    นิฏ ิต    ภตฺตนฺติ    อถโข   สา   ภนฺเต   ทาสี   
อาราม   คนฺตฺวา   อทฺทส   ภิกฺขู  นิกฺขิตฺตจีวเร  กาย  โอวสฺสาเปนฺเต   
#๑ ยุ. ปวตฺตมาเนสุ ฯ ๒ ม. ย.ุ กปฺปยานิ ฯ    
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ทิสฺวาน   นตฺถิ   อาราเม   ภิกฺขู   อาชีวกา   กาย   โอวสฺสาเปนฺตีติ   
เยนาห       เตนุปสงฺกมิ      อุปสงฺกมิตฺวา      ม      เอตทโวจ   
นตฺถยฺเย    อาราเม    ภิกฺขู    อาชีวกา    กาย    โอวสฺสาเปนฺตีติ   
อสุจิ   ภนฺเต   นคฺคิย   เชคุจฺฉ   ๑  ปฏิกลู  อิมาห  ภนฺเต  อตฺถวส   
สมฺปสฺสมานา    อิจฺฉามิ   สงฺฆสฺส   ยาวชีว   วสฺสิกสาฏิก   ทาตุ   ฯ   
ปุน   จปร   ภนฺเต   อาคนฺตุโก   ภิกฺขุ  น  วีถกิุสโล  น  โคจรกสุโล   
กิลนฺโต    ปณฺฑาย    จรติ    โส    เม    อาคนฺตุกภตฺต   ภุ ฺชิตฺวา   
วีถิกุสโล     โคจรกุสโล    อกลินฺโต    ปณฺฑาย    จริสฺสติ    อิมาห   
ภนฺเต     อตฺถวส     สมฺปสฺสมานา    อิจฺฉามิ    สงฺฆสฺส    ยาวชีว   
อาคนฺตุกภตฺต  ทาตุ  ฯ  ปนุ  จปร  ภนฺเต  คมิโก  ภิกฺขุ  อตฺตโน  ภตฺต   
ปริเยสมาโน   สตฺถา   วา   วิหายิสฺสติ   ยตฺถ  วา  วาส  คนฺตุกาโม   
ภวิสฺสติ    ตตฺถ   วิกาเล   อุปคจฺฉิสฺสติ   กิลนฺโต   อทฺธาน   คมิสสฺติ   
โส   เม   คมกิภตฺต   ภุ ฺชิตฺวา   สตฺถา   น  วิหายิสฺสติ  ยตฺถ  วาส   
คนฺตุกาโม   ภวิสฺสติ   ตตฺถ   วิกาเล   น  อุปคจฺฉิสฺสติ  ๒  อกลินฺโต   
อทฺธาน   คมิสฺสติ   อิมาห   ภนฺเต   อตฺถวส   สมฺปสฺสมานา   อิจฺฉามิ   
สงฺฆสฺส   ยาวชีว   คมิกภตฺต   ทาตุ   ฯ  ปุน  จปร  ภนฺเต  คิลานสฺส   
ภิกฺขุโน   สปปฺายานิ   โภชนานิ  อลภนฺตสฺส  อาพาโธ  วา  อภิวฑฺฒิสฺสติ   
กาลกิริยา    ๓   วา   ภวิสสฺติ   ตสฺส   เม   คิลานภตฺต   ภุตฺตสฺส   
อาพาโธ    นาภิวฑฺฒิสฺสติ   กาลกิริยา   น   ภวิสฺสติ   อิมาห   ภนฺเต   
อตฺถวส    สมฺปสฺสมานา    อิจฺฉามิ    สงฺฆสฺส    ยาวชีว   คิลานภตฺต   
#๑ ยุ. อย สทโฺท นตฺถ ิฯ ๒ ม. กาเล อุปคจฺฉิสฺสติ ฯ ยุ. กาเลน ฯ ๓ ม. ย.ุ   
#กาล กิริยา ฯ    
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ทาตุ   ฯ   ปนุ   จปร   ภนฺเต   คิลานุปฏาโก  ภิกฺขุ  อตฺตโน  ภตฺต   
ปริเยสมาโน   คิลานสฺส   อุสฺสูเร  ภตฺต  นีหริสฺสติ  ภตฺตจฺเฉท  กริสฺสติ   
โส    เม   คิลานุปฏากภตฺต   ภุ ฺชิตฺวา   คิลานสฺส   กาเลน   ภตฺต   
นีหริสฺสติ    ภตฺตจฺเฉท    น    กริสฺสติ    อิมาห    ภนฺเต   อตฺถวส   
สมฺปสฺสมานา   อิจฺฉามิ   สงฺฆสฺส   ยาวชีว  คิลานปุฏากภตฺต  ทาตุ  ฯ   
ปุน  จปร  ภนฺเต  คิลานสฺส  ภิกฺขุโน  สปฺปายานิ  เภสชฺชานิ  อลภนฺตสฺส   
อาพาโธ   วา   อภิวฑฺฒิสฺสติ   กาลกิรยิา   วา   ภวิสฺสติ   ตสฺส  เม   
คิลานเภสชฺช     ปริภุตฺตสฺส    อาพาโธ    นาภิวฑฺฒิสฺสติ    กาลกิริยา   
น    ภวิสฺสติ    อิมาห    ภนฺเต    อตฺถวส   สมฺปสฺสมานา   อิจฺฉามิ   
สงฺฆสฺส    ยาวชีว    คิลานเภสชฺช   ทาตุ   ฯ   ปุน   จปร   ภนฺเต   
ภควตา   อนฺธกวินฺเท   ทสานิสเส   สมฺปสฺสมาเนน   ยาคุ   อนุ ฺาตา   
ตฺยาห   ภนฺเต   อานิสเส   สมฺปสฺสมานา   อิจฺฉามิ   สงฺฆสฺส  ยาวชีว   
ธุวยาคุ   ทาตุ  ฯ  อิธ  ภนฺเต  ภิกฺขุนิโย  อจิรวติยา  นทิยา  เวสิยาหิ   
สทฺธึ   นคฺคา   เอกติตฺเถ   นหายนฺติ   ตา  ภนฺเต  เวสิยา  ภิกฺขุนิโย   
อุปฺปณฺเฑสุ     กินฺนุ     โข    นาม    ตุมฺหาก    อยฺเย    ทหราน   
พฺรหฺมจริย    จิณฺเณ    นนุ    นาม    กามา    ปริภุ ฺชิตพฺพา   ยทา   
ชิณฺณา    ภวิสฺสถ    ตทา    พฺรหฺมจริย    จริสฺสถ    เอว   ตุมฺหาก   
อุโภ  อนฺตา  ๑  ปริคฺคหิตา  ภวิสฺสนฺตีติ  ตา  ภนฺเต ภิกฺขุนิโย เวสิยาหิ   
อุปฺปณฺฑิยมานา    มงฺกู   อเหสุ   อสุจิ   ภนฺเต   มาตุคามสฺส   นคฺคิย   
เชคุจฺฉ    ปฏกิูล   อิมาห   ภนฺเต   อตฺถวส   สมฺปสสฺมานา   อิจฺฉามิ   
#๑ โป. ม. อตฺถา ฯ    
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ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส    ยาวชีว  อุทกสาฏิก  ทาตุนฺติ  ฯ  กึ  ปน  ตฺว  วิสาเข   
อานิสส   สมปฺสฺสมานา   ตถาคต   อฏ   วรานิ   ยาจสีติ   ฯ   อิธ   
ภนฺเต   ทิสาสุ   วสฺส   วุตฺถา   ภิกฺขู  สาวตฺถึ  อาคจฺฉิสฺสนฺติ  ภควนฺต   
ทสฺสนาย    เต    ภควนฺต    อุปสงฺกมิตฺวา   ปุจฺฉิสฺสนฺติ   อิตฺถนนฺาโม   
ภนฺเต    ภิกฺขุ    กาลกโต   ตสฺส   กา   คติ   โก   อภิสมฺปราโยติ                 
ต   ภควา   พฺยากริสฺสติ   โสตาปตฺติผเล   วา   สกทาคามิผเล   วา   
อนาคามิผเล  วา  อรหตฺเต  ๑  วา  ตฺยาห  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิสฺสามิ   
อาคตปุพฺพา   น ุ  โข   ภนฺเต   เตน   อยเฺยน  สาวตฺถีติ  สเจ  เม   
วกฺขนฺติ     อาคตปุพฺพา    เตน    ภิกฺขุนา    สาวตฺถีติ    นิฏเมตฺถ   
คจฺฉิสฺสามิ  นิสฺสสย  [๒]  ปริภุตฺตา  ๓ เตน อยฺเยน วสฺสิกสาฏกิา วา   
อาคนฺตุกภตฺต   วา   คมิกภตฺต   วา  คิลานภตฺต  วา  คิลานุปฏากภตฺต   
วา   คิลานเภสชฺช   วา   ธวุยาคุ   วาติ  ตสฺสา  เม  ตทนุสฺสรนฺติยา   
ปามุชฺช    ชายิสฺสติ    ปมทุิตาย   ปติ   ชายิสฺสติ   ปติมนาย   กาโย   
ปสฺสมฺภิสฺสติ    ปสฺสทฺธกายา    สุข    เวทยิสฺสามิ    สุขินิยา    จิตฺต   
สมาธิยิสฺสติ  สา  เม  ภวิสฺสติ  อินฺทฺริยภาวนา พลภาวนา โพชฺฌงฺคภาวนา   
อิมาห     ภนฺเต     อานิสส     สมฺปสสฺมานา     ตถาคต     อฏ   
วรานิ   ยาจามีติ   ฯ   สาธุ  สาธุ  วิสาเข  สาธุ  โข  ตฺว  วิสาเข   
อิม   อานิสส   สมฺปสฺสมานา  ตถาคต  อฏ  วรานิ  ยาจสิ  อนุชานามิ   
เต   วิสาเข   อฏ   วรานีติ  ฯ  อถโข  ภควา  วิสาข  มิคารมาตร   
#๑ ยุ. อรหตฺตผเล ฯ ๒ ม. เม ฯ ๓ โป. ม. ย.ุ ปริภุตฺต ฯ    
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อิมาหิ คาถาหิ อนุโมทิ   
     [๑๕๔]   ยา อนฺนปาน ททตี ปโมทติา ๑   
             สีลปูปนฺนา สุคตสฺส สาวิกา   
             ททาติ ทาน อภิภุยฺย มจฺฉร   
             โสวคฺคิก โสกนุท สุขาวห   
             ทิพฺพ พล สา ลภเต จ อายุ ๒   
             อาคมฺม มคฺค วิรช อนงฺคณ   
             สา ปุ ฺกามา สุขินี อนามยา   
             สคฺคมฺหิ กายมฺหิ จิร ปโมทตีติ ฯ   
     [๑๕๕]   อถโข   ภควา   วิสาข   มคิารมาตร  อิมาหิ  คาถาหิ   
อนุโมทิตฺวา  อุฏายาสนา  ปกฺกามิ  ฯ  อถโข  ภควา  เอตสฺมึ  นทิาเน   
เอตสฺมึ   ปกรเณ   ธมฺม ึ  กถ    กตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว  วสฺสิกสาฏิก  อาคนฺตุกภตฺต  คมิกภตฺต คิลานภตฺต คิลานุปฏากภตฺต   
คิลานเภสชฺช ธุวยาคุ ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส อุทกสาฏิกนฺติ ฯ   
               วิสาขาภาณวาร นิฏ ิต ๓ ฯ   
     [๑๕๖]   เตน   โข   ปน   สมเยน   ภิกฺขู  ปณีตานิ  โภชนานิ   
ภุ ฺชิตฺวา    มุฏสฺสตี    อสมฺปชานา    นิทฺท   โอกฺกมนฺติ   ฯ   เตส   
มุฏสฺสตีน    อสมฺปชานาน    นิทฺท   โอกฺกมนฺตาน   สุปนนฺเตน   อสุจิ   
มุจฺจติ   เสนาสน   อสุจินา   มกฺขิยติ   ฯ   อถโข  ภควา  อายสฺมตา   
อานนฺเทน     ปจฺฉาสมเณน    เสนาสนจาริก    อาหิณฺฑนฺโต    อทฺทส   
#๑ ม. ททติปปฺโมทิตา ฯ ยุ. อติปโมทติา ฯ ๒ ม. ย.ุ ทิพฺพ สา ลภเต อายุ ฯ   
#๓ ม. วิสาขาภาณวาโร นิฏ ิโต ฯ    
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เสนาสน   อสุจินา   มกฺขิต   ทิสฺวาน   อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสิ   
กิเมต   อานนฺท   เสนาสน   มกฺขิตนฺติ   ฯ   เอตรหิ   ภนฺเต   ภิกฺขู   
ปณีตานิ     โภชนานิ    ภุ ฺชิตฺวา    มฏุสฺสตี    อสมฺปชานา    นิทฺท   
โอกฺกมนฺติ    เตส    มุฏสฺสตีน   อสมฺปชานาน   นิทฺท   โอกฺกมนฺตาน   
สุปนนฺเตน  อสุจิ  มุจฺจติ  ตยิท  ภควา  เสนาสน  อสุจินา  มกฺขิตนฺติ  ฯ   
เอวเมต    อานนฺท    เอวเมต    อานนฺท    มุจฺจติ    หิ   อานนฺท   
เตส    มฏุสฺสตีน    อสมฺปชานาน   นทิฺท   โอกฺกมนฺตาน   สุปนนฺเตน   
อสุจิ    เย   เต   อานนฺท   ภิกฺขู   อุปฏ ิตสฺสตี   สมฺปชานา   นทิฺท   
โอกฺกมนฺติ   เตส   อสุจิ   น   มุจฺจติ   เยป  เต  อานนฺท  ปถุุชชฺนา   
กาเมสุ   วีตราคา   เตส   อสุจิ   น   มุจฺจติ   อฏานเมต  อานนฺท   
อนวกาโส    ย   อรหโต   อสุจิ   มุจฺเจยฺยาติ   ฯ   อถโข   ภควา   
เอตสฺมึ  นิทาเน  เอตสฺมึ  ปกรเณ  ธมมฺึ  กถ  กตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
อิธาห     ภิกขฺเว     อานนฺเทน     ปจฺฉาสมเณน     เสนาสนจาริก   
อาหิณฺฑนฺโต   อทฺทส   เสนาสน   อสุจินา   มกฺขิต   ทิสฺวาน   อานนฺท   
อามนฺเตสิ   กิเมต   อานนฺท   เสนาสน   มกฺขิตนฺติ   เอตรหิ   ภนฺเต   
ภิกฺขู   ปณีตานิ   โภชนาน ิ  ภุ ฺชิตฺวา   มุฏสฺสตี   อสมฺปชานา   นิทฺท   
โอกฺกมนฺติ    เตส    มุฏสฺสตีน   อสมฺปชานาน   นิทฺท   โอกฺกมนฺตาน   
สุปนนฺเตน    อสุจิ    มุจฺจติ    ตยิท    ภควา    เสนาสน   อสุจินา   
มกฺขิตนฺติ     เอวเมต     อานนฺท     เอวเมต    อานนฺท    มุจฺจติ   
หิ   อานนฺท   เตส  ๑  มุฏสฺสตีน  อสมฺปชานาน  นิทฺท  โอกกฺมนฺตาน   
#๑ โป. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ    
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สุปนนฺเตน   อสุจิ   เย   เต   อานนฺท  ภิกฺขู  อุปฏ ิตสฺสตี  สมฺปชานา   
นิทฺท   โอกฺกมนฺติ   เตส   อสุจิ   น   มจฺุจติ   เยป   เต   อานนฺท   
ปุถุชชฺนา   กาเมสุ  วีตราคา  เตส  ๑  อสุจิ  น  มุจฺจติ  อฏานเมต   
อานนฺท   อนวกาโส   ย   อรหโต   อสุจิ   มุจฺเจยฺยาติ   ฯ  ป ฺจิเม   
ภิกฺขเว   อาทีนวา   มุฏสฺสติสฺส   อสมฺปชานสฺส  นิทฺท  โอกกฺมโต  ๒   
ทุกฺข    สุปติ    ทุกฺข    ปฏพุิชฺฌติ   ปาปก   สุปน   ปสฺสติ   เทวตา   
น   รกฺขนฺติ   อสุจิ   มุจฺจติ   อิเม   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจ  อาทีนวา   
มุฏสฺสติสฺส   อสมฺปชานสฺส   นิทฺท   โอกฺกมโต   ฯ   ป ฺจิเม  ภิกฺขเว   
อานิสสา   อุปฏ ิตสฺสติสฺส   สมฺปชานสฺส   นิทฺท   โอกฺกมโต   ๓  สุข   
สุปติ    สุข    ปฏิพุชฌฺติ    น    ปาปก    สุปน    ปสสฺติ   เทวตา   
รกฺขนฺติ   อสุจิ   น   มุจฺจติ   อิเม   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจ  อานิสสา   
อุปฏ ิตสฺสติสฺส    สมฺปชานสฺส    นิททฺ    โอกกฺมโต    ฯ   อนุชานามิ   
ภิกฺขเว    กายคุตฺติยา   จีวรคุตฺติยา   เสนาสนคุตฺติยา   นิสีทนนติฺ   ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน   อติขุทฺทก   นิสีทน   น   สพฺพ  เสนาสน   
โคเปติ  ๔  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
ยาวมหนฺต ปจฺจตฺถรณ อากงฺขติ ตาวมหนฺต ปจฺจตฺถรณ กาตุนฺติ ฯ   
     [๑๕๗]  เตน  โข  ปน  สมเยน อายสฺมโต อานนฺทสฺส อุปชฺฌายสฺส   
อายสฺมโต     เวลฏสีสสสฺ    ถุลลฺกจฺฉาพาโธ    โหติ    ฯ    ตสฺส   
ลสิกาย   จีวรานิ  กาเย  ลคฺคนฺติ  ฯ  ตานิ  ภิกฺขู  อุทเกน  เตเมตฺวา   
เตเมตฺวา  อปกฑฺฒนฺติ  ฯ  อถโข  ๕  ภควา เสนาสนจาริก อาหิณฺฑนฺโต   
#๑ ม. เตสป ฯ ๒-๓ โป. ยุ. โอกฺกมยโต ฯ ๔ ม. สโคเปติ ฯ ๕ โป. ม.   
#อทฺทสา โข ฯ ย.ุ อทฺทสโข ฯ    
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เต   ภิกฺขู  ตานิ  จีวรานิ  อุทเกน  เตเมตฺวา  เตเมตฺวา  อปกฑฺฒนฺเต   
ทิสฺวาน   เยน   เต   ภิกฺขู   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   เต  ภิกฺขู   
เอตทโวจ   ก ึ  อิมสฺส   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   อาพาโธติ   ฯ   อิมสสฺ   
ภนฺเต   อายสฺมโต   ถลฺุลกจฺฉาพาโธ  ลสิกาย  จีวรานิ  กาเย  ลคฺคนฺติ   
ตานิ   มย   อุทเกน   เตเมตฺวา  เตเมตฺวา  อปกฑฺฒามาติ  ฯ  อถโข   
ภควา   เอตสฺมึ   นิทาเน   เอตสฺมึ  ปกรเณ  ธมฺมึ  กถ  กตฺวา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ    อนุชานามิ   ภิกฺขเว   ยสสฺ   กณฺฑุ   วา   ปฬกา   วา   
อสฺสาโว วา ถุลลฺกจฺฉา วา อาพาโธ กณฺฑุปฏิจฺฉาทินฺติ ฯ   
     [๑๕๘]  อถโข  วิสาขา  มิคารมาตา  มุขปุ ฺฉนโจล  ๑  อาทาย   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินนฺา   โข  วิสาขา  มิคารมาตา   
ภควนฺต   เอตทโวจ   ปฏคฺิคณฺหาตุ   เม   ภนฺเต  [๒]  มุขปุ ฺฉนโจล   
ย   มม   อสสฺ   ทีฆรตฺต   หิตาย   สุขายาติ   ฯ  ปฏคฺิคเหสิ  ภควา   
มุขปุ ฺฉนโจล    ฯ    อถโข   ภควา   วิสาข   มิคารมาตร   ธมฺมยิา   
กถาย   สนฺทสฺเสสิ   สมาทเปสิ   สมุตฺเตเชสิ   สมฺปหเสสิ   ฯ  อถโข   
วิสาขา   มิคารมาตา   ภควตา  ธมฺมิยา  กถาย  สนฺทสฺสิตา  สมาทปตา   
สมุตฺเตชิตา   สมฺปหสิตา   อุฏายาสนา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ   
กตฺวา   ปกฺกามิ  ฯ  อถโข  ภควา  เอตสฺมึ  นิทาเน  เอตสฺมึ  ปกรเณ   
ธมฺมึ    กถ    กตฺวา    ภิกฺขู    อามนฺเตสิ    อนุชานามิ    ภิกฺขเว   
มุขปุ ฺฉนโจลนฺติ ๓ ฯ   
#๑ ยุ. มุขปุ ฺฉนโจลก ฯ ๒ ม. ย.ุ ภควา ฯ ๓ ม. ย.ุ มุขปุ ฺฉนโจลกนฺติ ฯ    
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     [๑๕๙]   เตน   โข   ปน   สมเยน  โรโช  มลโฺล  อายสฺมโต   
อานนฺทสฺส    สหาโย    โหติ   ฯ   โรชสฺส   มลลฺสสฺ   โขมปโลติกา   
อายสฺมโต   อานนฺทสฺส   หตฺเถ   นิกฺขิตฺตา   โหติ   ฯ  อายสฺมโต  จ   
อานนฺทสฺส    โขมปโลติกาย   อตฺโถ   โหติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ   ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  วิสฺสาส   
คเหตุ    สนทฺิฏโ    จ    โหติ    สมฺภตฺโต    จ    อาลปโต   จ   
ชีวติ    จ    ชานาติ    จ    คหิเต    เม    อตฺตมโน   ภวิสฺสตีติ   
อนุชานามิ    ภิกฺขเว    อิเมหิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   วิสฺสาส   
คเหตุนฺติ ฯ   
     [๑๖๐]   เตน  โข  ปน  สมเยน  ภิกขฺูน  ปริปุณฺณ  โหติ  ติจีวร   
อตฺโถ   จ   โหติ   ปริสฺสาวเนหิป   ถวิกาหิป   ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว  ปรกิฺขารโจลนฺติ  ๑  ฯ  อถโข   
ภิกฺขูน    เอตทโหสิ   ยานิ   ตานิ   ภควตา   อนุ ฺาตานิ   ติจีวรนฺติ   
วา    วสฺสิกสาฏิกาติ    วา    นิสีทนนฺติ    วา   ปจฺจตฺถรณนฺติ   วา   
กณฺฑุปฏิจฺฉาทีติ   วา   มุขปุ ฺฉนโจลนฺติ   ๒  วา  ปริกฺขารโจลนฺติ  วา   
สพฺพานิ   ตานิ   อธิฏาตพฺพานิ   นุ   โข  อุทาหุ  วิกปฺเปตพฺพานีติ  ฯ   
ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ติจีวร  อธิฏาตุ   
น    วิกปฺเปตุ   วสฺสิกสาฏกิ   วสฺสาน   จาตุมฺมาส   อธิฏาตุ   ตโต   
ปร    วิกปฺเปตุ    นิสีทน    อธิฏาตุ    น    วิกปฺเปตุ   ปจฺจตฺถรณ   
#๑ ม. ย.ุ ปรกิฺขารโจลกนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. มุขปุ ฺฉนโจลกนฺติ ฯ    
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อธิฏาตุ   น   วิกปฺเปตุ   กณฺฑุปฏิจฺฉาทึ   ยาว   อาพาธา   อธิฏาตุ   
ตโต    ปร    วิกปฺเปตุ    มขุปุ ฺฉนโจล    อธิฏาตุ   น   วิกปฺเปตุ   
ปริกฺขารโจล    อธิฏาตุ    น    วิกปฺเปตุนฺติ    ฯ   อถโข   ภิกฺขูน   
เอตทโหสิ    กิตฺตก    ปจฺฉิม   น ุ  โข   จีวร   วิกปฺเปตพฺพนฺติ   ฯ   
ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกขฺเว  อายาเมน   
อฏงฺคุล   สคุตงฺคุเลน   จตุรงฺคุลวิตฺถต   ปจฺฉิม  จีวร  วิกปฺเปตุนติฺ  ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน   อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  ปสุกูลิกโต  ๑   
ครุโก   โหติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   
ภิกฺขเว   สุตฺตลูข   กาตุนฺติ   ฯ  วิกณฺโณ  โหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   วิกณฺณ   อุทฺธรตุินฺติ  ฯ  สุตฺตา   
โอกิริยนฺติ   ฯ   ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
อนุวาต  ปริภณฺฑ  อาโรเปตุนฺติ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สงฺฆาฏิยา   
ปตฺตา   ลุชชฺนฺติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว อฏปทก กาตุนฺติ ฯ   
     [๑๖๑]   เตน   โข   ปน  สมเยน  อ ฺตรสฺส  ภิกฺขุโน  จีวเร   
กริยมาเน  ๒  สพฺพ  ฉินฺนก  นปฺปโหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ   
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   เทฺว   ฉินฺนกานิ   เอก   อจฺฉินฺนกนฺติ  ฯ  เทวฺ   
ฉินฺนกานิ  เอก  อจฺฉินฺนก  นปฺปโหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ   
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   เทฺว   อจฺฉินฺนกานิ   เอก   ฉินฺนกนฺติ  ฯ  เทวฺ   
#๑ ม. ย.ุ ปสุกูลกโต ฯ ๒ ม. ย.ุ กยริมาเน ฯ    
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อจฺฉินฺนกานิ  เอก  ฉินฺนก  นปฺปโหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ   
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   อนฺวาธิกป   อาโรเปตุ   น   จ  ภิกฺขเว  สพฺพ   
อจฺฉินฺนก ธาเรตพฺพ โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๑๖๒]   เตน   โข   ปน   สมเยน   อ ฺตรสฺส  ภิกฺขุโน  พหุ   
จีวร  อุปฺปนนฺ  โหติ  ฯ  โส  จ  ต  จีวร  มาตาปตูน  ๑  ทาตุกาโม   
โหติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  มาตาปตโรติ  โข  ภิกฺขเว   
ททมาเน   กึ   วเทยฺยามิ   ๒  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  มาตาปตูน  ทาตุ   
น    จ    ภิกฺขเว    สทฺธาเทยฺย   วินิปาเตตพฺพ   โย   วินิปาเตยฺย   
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๑๖๓]   เตน   โข   ปน   สมเยน  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  อนฺธวเน   
จีวร   นิกฺขิปตฺวา   สนฺตรตฺุตเรน   คาม   ปณฺฑาย   ปาวิสิ  ฯ  โจรา   
ต   จีวร   อวหรึสุ   ฯ   โส   ภิกฺขุ   ทจฺุโจโล  โหติ  ลูขจีวโร  ฯ   
ภิกฺขู   เอวมาหสุ   กิสฺส   ตฺว  อาวุโส  ทุจฺโจโล  ลูขจีวโรติ  ๓  ฯ   
อิธาห   อาวุโส   อนฺธวเน   จีวร   นิกฺขิปตฺวา   สนฺตรุตฺตเรน   คาม   
ปณฺฑาย    ปาวิสึ   โจรา   ต   จีวร   อวหรึสุ   เตนาห   ทุจฺโจโล   
ลูขจีวโรติ  ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ น ภิกขฺเว สนฺตรุตฺตเรน   
คาโม    ปวิสิตพฺโพ    โย    ปวิเสยฺย    อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺสาติ   ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน  อายสฺมา  อานนฺโท  อสติยา  สนฺตรุตฺตเรน   
คาม   ปณฺฑาย   ปาวิสิ   ฯ   ภิกฺขู   อายสฺมนฺต   อานนฺท  เอตทโวจุ   
#๑ ยุ. มาตาปตุนฺน ฯ ๒ ม. ย.ุ วเทยฺยาม ฯ ๓ ม. ลูขจีวโรสีติ ฯ    
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นนุ  [๑]  อาวุโส  อานนฺท  ภควตา  ป ฺตฺต  น  สนฺตรุตฺตเรน คาโม   
ปวิสิตพฺโพติ  กิสฺส  ตฺว  อาวุโส  [๒]  สนฺตรุตฺตเรน  คาม ปวิฏโติ ฯ   
สจฺจ   อาวุโส  ภควตา  ป ฺตฺต  น  สนฺตรุตฺตเรน  คาโม  ปวิสิตพฺโพติ   
อปจาห   อาวุโส   ๓   อสติยา   ปวิฏโติ   ฯ   ภควโต  เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ   ฯ   อถโข   ภควา   เอตสฺมึ   นิทาเน  เอตสฺมึ  ปกรเณ   
ธมฺมึ   กถ   กตฺวา   ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ๔  ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  ปจฺจยา   
สงฺฆาฏิยา    นิกฺเขปาย    คิลาโน   วา   โหติ   วสฺสกิสงฺเกต   วา   
โหติ    นทีปาร   คนฺตุ   วา   โหติ   อคฺคฬคุตฺติวิหาโร   วา   โหติ   
อตฺถตก ิน    วา    โหติ    อิเม    โข   ภิกฺขเว   ป ฺจ   ปจฺจยา   
สงฺฆาฏิยา   นิกฺเขปาย   ฯ   ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  ปจฺจยา  อุตฺตราสงฺคสฺส   
นิกฺเขปาย   คิลาโน   วา   โหติ   วสฺสิกสงฺเกต   วา  โหติ  นทีปาร   
คนฺตุ   วา   โหติ   อคฺคฬคุตฺติวิหาโร   วา   โหติ   อตฺถตก ิน   วา   
โหติ    อิเม    โข    ภิกฺขเว    ป ฺจ    ปจฺจยา    อุตฺตราสงฺคสฺส   
นิกฺเขปาย   ฯ   ป ฺจิเม   ภิกฺขเว  ปจฺจยา  อนฺตรวาสกสฺส  นิกฺเขปาย   
คิลาโน   วา   โหติ   วสฺสกิสงฺเกต   วา   โหติ  นทีปาร  คนฺตุ  วา   
โหติ    อคฺคฬคุตฺติวิหาโร    วา    โหติ    อตฺถตก ิน    วา   โหติ   
อิเม   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจ   ปจฺจยา   อนฺตรวาสกสฺส  นิกฺเขปาย  ฯ   
ป ฺจิเม    ภิกขฺเว    ปจฺจยา    วสฺสิกสาฏิกาย   นิกฺเขปาย   คิลาโน   
วา   โหติ   นสิฺสีม   คนฺตุ   วา   โหติ   นทีปาร   คนตฺุ  วา  โหติ   
อคฺคฬคุตฺติวิหาโร    วา    โหติ   วสฺสิกสาฏิกา   อกตา   วา   โหติ   
#๑ ม. ย.ุ โข ฯ ๒ โป. ม. อานนฺท ฯ ๓ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อถโข ภควา ... อามนฺเตสีติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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วิปฺปกตา   วา   อิเม   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจ  ปจฺจยา  วสฺสิกสาฏิกาย   
นิกฺเขปายาติ ฯ   
     [๑๖๔]   เตน  โข  ปน  สมเยน  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  เอโก  วสฺส   
วสิ   ฯ   ตตฺถ   มนุสฺสา  สงฺฆสฺส  เทมาติ  จีวรานิ  อทสุ  ฯ  อถโข   
ตสฺส     ภิกฺขุโน     เอตทโหสิ     ภควตา     ป ฺตฺต    จตุวคฺโค   
ปจฺฉิโม     สงฺโฆติ    อห ฺจมฺหิ    เอกโก    อิเม    จ    มนุสฺสา   
สงฺฆสฺส    เทมาติ    จีวรานิ    อทสุ   ยนฺนูนาห   อิมานิ   สงฺฆิกานิ   
จีวรานิ   สาวตฺถึ   หเรยฺยนฺติ   ฯ   อถโข  โส  ภิกฺขุ  ตานิ  จีวรานิ   
อาทาย    สาวตฺถึ    คนฺตฺวา    ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสิ   ฯ   
ตุยฺเหว   ภิกขฺุ   ตานิ   จีวรานิ  ยาว  ก ินสฺส  อุพฺภารายาติ  ฯ  อิธ   
ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   เอโก  วสฺส  วสติ  ฯ  ตตฺถ  มนสฺุสา  สงฺฆสฺส   
เทมาติ   จีวรานิ   เทนฺติ   ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   ตสฺเสว  ตานิ   
จีวรานิ   ยาว   ก ินสฺส   อุพฺภารายาติ   ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อ ฺตโร   ภิกฺขุ   อุตุกาล   เอโก   วสิ   ฯ  ตตฺถ  มนุสฺสา  สงฺฆสฺส   
เทมาติ    จีวรานิ   อทสุ   ฯ   อถโข   ตสฺส   ภิกฺขุโน   เอตทโหสิ   
ภควตา     ป ฺตฺต     จตุวคฺโค     ปจฺฉิโม    สงฺโฆติ    อห ฺจมฺหิ   
เอกโก    อิเม    จ   มนุสฺสา   สงฺฆสฺส   เทมาติ   จีวรานิ   อทสุ   
ยนฺนูนาห   อิมานิ   สงฺฆิกานิ   จีวรานิ  สาวตฺถึ  หเรยฺยนฺติ  ฯ  อถโข   
โส   ภิกฺขุ  ตานิ  จีวรานิ  อาทาย  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  ภิกฺขูน  เอตมตฺถ   
อาโรเจสิ   ฯ   ภิกฺขู   ภควโต   เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ    
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ภิกฺขเว    สมมฺุขีภูเตน   สงฺเฆน   ภาเชตุ   ฯ   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   อุตุกาล   เอโก   วสติ   ฯ   ตตฺถ  มนุสฺสา  สงฺฆสฺส  เทมาติ   
จีวรานิ   เทนฺติ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  เตน  ภิกฺขุนา  ตานิ  จีวรานิ   
อธิฏาตุ   มยฺหิมานิ   จีวรานีติ   ฯ   ตสฺส  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ต   
จีวร    อนธิฏ ิเต    อ ฺโ    ภิกฺขุ    อาคจฺฉติ   สมโก   ทาตพฺโพ   
ภาโค   เตหิ   เจ   ภิกฺขเว  ภิกฺขูหิ  ต  จีวร  ภาชิยมาเน  อปาติเต   
กุเส    อ ฺโ   ภิกฺขุ   อาคจฺฉติ   สมโก   ทาตพฺโพ   ภาโค   เตหิ   
เจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขูหิ   ต   จีวร  ภาชยิมาเน  ปาติเต  กุเส  อ ฺโ   
ภิกฺขุ   อาคจฺฉติ   นากามา   ทาตพฺโพ   ภาโคติ   ฯ  เตน  โข  ปน   
สมเยน  เทฺว  ภาตุกา  ๑  เถรา  อายสฺมา  จ  อิสิทาโส อายสฺมา จ   
อิสิภตฺโต   สาวตฺถิย   วสสฺ   วุตฺถา   อ ฺตร  คามกาวาส  อคมสุ  ฯ   
มนุสฺสา   จิรสฺสาป   เถรา   อาคตาติ   สจีวรานิ   ภตฺตานิ  อทสุ  ฯ   
อาวาสิกา   ภิกฺขู   เถเร   ปจฺุฉึสุ   อิมานิ  ภนฺเต  สงฺฆิกานิ  จีวรานิ   
เถเร   อาคมฺม   อุปฺปนฺนานิ   สาทิยิสสฺนฺติ  เถรา  ภาคนฺติ  ฯ  เถรา   
เอวมาหสุ    ยถา    โข    มย   อาวุโส   ภควตา   ธมฺม   เทสิต   
อาชานาม  ตุมฺหากเยว  ตานิ  จีวรานิ  ยาว  ก ินสฺส  อุพฺภารายาติ  ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน   ตโย   ภิกฺขู  ราชคเห  วสฺส  วสนฺติ  ฯ   
ตตฺถ   มนุสสฺา   สงฺฆสฺส   เทมาติ   จีวรานิ  เทนฺติ  ฯ  อถโข  เตส   
ภิกฺขูน    เอตทโหสิ   ภควา   ป ฺตฺต   จตุวคฺโค   ปจฺฉิโม   สงฺโฆติ   
มย ฺจมฺห   ๒   ตโย   ชนา   อิเม   จ   มนุสฺสา  สงฺฆสฺส  เทมาติ   
#๑ ม. ภาติกา ฯ ๒ โป. ม. ย.ุ มย ฺจมฺหา ฯ    
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จีวรานิ   เทนฺติ   กถ   น ุ  โข   อเมฺหหิ   ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ  ฯ  เตน   
โข  ปน  สมเยน  สมฺพหุลา  เถรา  อายสฺมา  จ  นลีวาสี ๑ อายสฺมา   
จ   สาณวาสี   อายสฺมา   จ   โคปโก   อายสฺมา  จ  ภคุ  อายสฺมา   
จ   ผลิกสนฺทาโน   ปาตลปิุตฺเต   วิหรนฺติ   กกฺุกุฏาราเม   ฯ   อถโข   
เต   ภิกฺขู   ปาตลิปุตฺต  คนฺตฺวา  เถเร  ปุจฺฉึสุ  ฯ  เถรา  เอวมาหสุ   
ยถา  โข  มย  อาวุโส  ภควตา  ธมฺม  เทสิต  อาชานาม  ตุมฺหากเยว   
ตานิ จีวรานิ ยาว ก ินสฺส อุพฺภารายาติ ฯ   
     [๑๖๕]  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  อุปนนฺโท  สกฺยปุตฺโต   
สาวตฺถิย  วสฺส  วุตฺโถ  อ ฺตร  คามกาวาส  อคมาสิ  ฯ  ตตฺถ  [๒]   
ภิกฺขู   จีวร   ภาเชตุกามา   สนฺนิปตึสุ   ฯ   เต   เอวมาหสุ  อิมานิ   
โข   อาวุโส   สงฺฆิกานิ  จีวรานิ  ภาชิยสิฺสนฺติ  สาทิยิสฺสสิ  ภาคนฺติ  ฯ   
อามาวุโส   สาทิยิสฺสามีติ   ตโต   จีวรภาค   คเหตฺวา  อ ฺ  อาวาส   
อคมาสิ   ฯ   ตตฺถป   ภิกฺขู   จีวร  ภาเชตุกามา  สนฺนิปตึสุ  ฯ  เตป   
เอวมาหสุ   อิมานิ   โข   อาวุโส   สงฺฆิกานิ   จีวรานิ   ภาชิยิสสฺนฺติ   
สาทิยิสฺสสิ   ภาคนฺติ   ฯ   อามาวุโส   สาทิยิสฺสามีติ  ตโตป  จีวรภาค   
คเหตฺวา    อ ฺ    อาวาส    อคมาสิ    ฯ   ตตฺถป   ภิกฺขู   จีวร   
ภาเชตุกามา   สนฺนิปตึสุ   ฯ   เตป   เอวมาหสุ  อิมานิ  โข  อาวุโส   
สงฺฆิกานิ   จีวรานิ   ภาชิยสิฺสนฺติ   สาทิยิสฺสสิ   ภาคนฺติ  ฯ  อามาวุโส   
สาทิยิสฺสามีติ   ตโตป   จีวรภาค  คเหตฺวา  มหนฺต  จีวรภณฺฑิก  อาทาย           
ปุนเทว    สาวตฺถึ   ปจฺจาคจฺฉิ   ฯ   ภิกขฺู   เอวมาหสุ   มหาปุ ฺโสิ   
#๑ โป. ม. ยุ. นิลวาสี ฯ ๒ ม. จ ฯ    
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ตฺว   อาวุโส   อุปนนฺท   พหุ   เต   จีวร  อุปฺปนฺนนฺติ  ฯ  กโุต  เม   
อาวุโส   ปุ ฺ   อิธาห   [๑]   สาวตฺถิย   วสฺส   วุตฺโถ   อ ฺตร   
คามกาวาส   อคมาสึ   ตตฺถ   ภิกฺขู   จีวร   ภาเชตุกามา   สนฺนิปตึสุ   
เต    ม    เอวมาหสุ   อิมานิ   โข   อาวุโส   สงฺฆิกานิ   จีวรานิ   
ภาชิยิสฺสนฺติ    สาทิยิสฺสสิ   ภาคนฺติ   อามาวุโส   สาทิยิสฺสามีติ   ตโต   
จีวรภาค   คเหตฺวา   อ ฺ   อาวาส   อคมาสึ   ตตฺถป   ภิกฺขู  จีวร   
ภาเชตุกามา   สนฺนิปตึสุ   เตป   ม   เอวมาหสุ  อิมานิ  โข  อาวุโส   
สงฺฆิกานิ    จีวรานิ    ภาชยิิสฺสนฺติ   สาทิยิสฺสสิ   ภาคนฺติ   อามาวุโส   
สาทิยิสฺสามีติ   ตโตป   จีวรภาค   คเหตฺวา   อ ฺ   อาวาส  อคมาสึ   
ตตฺถป   ภิกฺขู   จีวร   ภาเชตุกามา   สนฺนิปตึสุ   เตป  ม  เอวมาหสุ   
อิมานิ   โข   อาวุโส   สงฺฆิกานิ   จีวรานิ   ภาชิยิสสฺนฺติ   สาทิยสิฺสสิ   
ภาคนฺติ    อามาวุโส    สาทิยิสฺสามีติ    ตโตป   จีวรภาค   อคฺคเหสึ   
เอว   เม   พหุ  จีวร  อุปฺปนฺนนฺติ  ฯ  กึ  ปน  ตฺว  อาวุโส  อุปนนฺท   
อ ฺตฺร  วสฺส  วุตฺโถ  อ ฺตฺร  จีวรภาค  สาทิยีติ ๒ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ   
เย    เต    ภิกขฺู    อปฺปจฺฉา    ฯเปฯ   เต   อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ   
วิปาเจนฺติ   กถ   หิ   นาม   อายสฺมา  อุปนนฺโท  สกยฺปุตฺโต  อ ฺตฺร   
วสฺส    วุตฺโถ    อ ฺตฺร    จีวรภาค    สาทิยิสฺสตีติ    ฯ   ภควโต   
เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  สจฺจ  กิร  ตฺว  อุปนนฺท  อ ฺตฺร  วสฺส วุตฺโถ   
อ ฺตฺร   จีวรภาค   สาทิยีติ   ฯ   สจฺจ   ภควาติ  ฯ  วิครหิ  พุทฺโธ   
ภควา    กถ   หิ   นาม   ตฺว   โมฆปุริส   อ ฺตฺร   วสฺส   วุตฺโถ   
#๑ ม. ย.ุ อาวุโส ฯ ๒ ยุ. สาทิยิสฺสสีติ ฯ    



วินย. มหาวคฺโค (๒) - หนาท่ี 226 

อ ฺตฺร   จีวรภาค   สาทิยิสฺสสิ   เนต   โมฆปรุิส   อปฺปสนฺนาน   วา   
ปสาทาย   ฯเปฯ   วิครหิตฺวา   ธมฺมึ   กถ   กตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
น   ภิกฺขเว   อ ฺตฺร   วสฺส  วุตฺเถน  อ ฺตฺร  จีวรภาโค  สาทิตพฺโพ   
โย   สาทิเยยฺย   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺสาติ   ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อายสฺมา   อุปนนฺโท   สกฺยปุตฺโต   เอโก  ทฺวีสุ  อาวาเสสุ  วสฺส  วสิ   
เอว  เม  พหุ  จีวร  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ  ฯ  อถโข  เตส  ภิกฺขูน เอตทโหสิ   
กถ    นุ    โข   อายสฺมโต   อุปนนฺทสสฺ   สกฺยปุตฺตสฺส   จีวรปฏวิิโส   
ทาตพฺโพติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   เทถ  ภิกฺขเว   
โมฆปุริสสฺส   เอกาธิปฺปาย   ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เอโก  ทวีฺสุ   
อาวาเสสุ   วสฺส   วสติ   เอว   เม   พหุ   จีวร  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  ฯ   
สเจ    อมุตฺร    อุปฑฺฒ    อมุตฺร   อุปฑฺฒ   วสติ   อมุตฺร   อุปฑฺโฒ   
อมุตฺร   อุปฑฺโฒ   จีวรปฏิวิโส   ทาตพฺโพ   ยตฺถ   วา   ปน   พหุตร   
วสติ ตโต จีวรปฏิวิโส ทาตพฺโพติ ฯ   
     [๑๖๖]    เตน    โข    ปน   สมเยน   อ ฺตรสฺส   ภิกฺขุโน   
กุจฺฉิวิการาพาโธ   โหติ  ฯ  โส  สเก  มุตฺตกรีเส  ปลิปนฺโน  เสติ  ฯ   
อถโข   ภควา   อายสฺมตา   อานนฺเทน   ปจฺฉาสมเณน  เสนาสนจาริก   
อาหิณฺฑนฺโต    เยน    ตสฺส    ภิกฺขุโน    วิหาโร   เตนุปสงฺกมิ   ฯ   
อทฺทสา   โข   ภควา   ต   ภิกฺขุ  สเก  มตฺุตกรีเส  ปลปินฺน  สยมาน   
ทิสฺวาน   เยน   โส   ภิกขฺุ   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ต   ภิกฺขุ   
เอตทโวจ   กนิฺเต  ภิกฺขุ  อาพาโธติ  ฯ  กุจฺฉิวิกาโร  เม  ภควาติ  ฯ   
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อตฺถิ   ปน   เต   ภิกฺขุ  อุปฏาโกติ  ฯ  นตฺถิ  ภควาติ  ฯ  กิสฺส  ต   
ภิกฺขู  น  อุปฏเนฺตีติ  ๑  ฯ  อห  โข  ภนฺเต  ภิกฺขูน  อการโก เตน   
ม   ภิกฺขู   น   อุปฏเนฺตีติ   ฯ   อถโข  ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท   
อามนฺเตสิ   คจฺฉานนฺท   อุทก   อาหร  อิม  ภิกฺขุ  นหาเปสฺสามาติ  ฯ   
เอว   ภนฺเตติ   โข   อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต  ปฏิสฺสุณิตฺวา  อุทก   
อาหริ   ฯ   ภควา   อุทก   อาสิ ฺจิ   อายสฺมา   อานนฺโท   ปรโิธวิ   
ภควา   สีสโต   อคฺคเหสิ   อายสฺมา  อานนฺโท  ปาทโต  อุจฺจาเรตฺวา   
ม ฺจเก   นิปาเตสุ   ฯ   อถโข   ภควา   เอตสฺมึ   นิทาเน  เอตสฺมึ   
ปกรเณ   ภิกขฺุสงฺฆ   สนฺนิปาตาเปตฺวา   ภิกฺขู   ปฏปิุจฺฉิ  อตฺถิ  ภิกฺขเว   
อมุกสฺมึ   วิหาเร   ภิกฺขุ   คิลาโนติ   ฯ   อตฺถิ  ภควาติ  ฯ  กินฺตสฺส   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุโน    อาพาโธติ    ฯ    ตสฺส    ภนฺเต   อายสฺมโต   
กุจฺฉิวิการาพาโธติ  ฯ  อตฺถิ  ปน  ภิกฺขเว  ตสฺส  ภิกขฺุโน อุปฏาโกติ ฯ   
นตฺถิ   ภควาติ  ฯ  กิสฺส  ต  ภิกฺขู  น  อุปฏเนฺตีติ  ฯ  เอโส  ภนฺเต   
ภิกฺขุ   ภิกฺขูน   อการโก   เตน   ต  ภิกฺขู  น  อุปฏเนตีฺติ  ฯ  นตฺถิ   
โว  ๒  ภิกฺขเว  มาตา  นตฺถิ  ปตา เย โว ๓ อุปฏเหยฺยุ ตุเมฺห เจ   
ภิกฺขเว    อ ฺม ฺ    น   อุปฏหิสฺสถ   อถ   โกจรหิ   อุปฏหิสฺสติ   
โย   ภิกฺขเว   ม   อุปฏเหยฺย   โส   คิลาน  อุปฏเหยฺย  ฯ  สเจ   
อุปชฺฌาโย   โหติ   อุปชฌฺาเยน  ยาวชีว  อุปฏาตพฺโพ  วุฏานสฺส  ๔   
อาคเมตพฺพ    ฯ    สเจ    อาจริโย    โหติ   อาจริเยน   ยาวชีว   
อุปฏาตพฺโพ    วุฏานสฺส    อาคเมตพฺพ    ฯ   สเจ   สทฺธิวิหาริโก   
#๑ ม. อุปฏหนฺตีติ ฯ ๒-๓ ยุ. เต ฯ ๔ โป. วุฏาปนสฺส ฯ ม. วุฏานมสฺส ฯ   
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โหติ  สทฺธิวิหาริเกน  ยาวชีว  อุปฏาตพฺโพ  วุฏานสฺส  อาคเมตพฺพ  ฯ   
สเจ    อนฺเตวาสิโก   โหติ   อนฺเตวาสิเกน   ยาวชีว   อุปฏาตพฺโพ   
วุฏานสฺส     อาคเมตพฺพ     ฯ    สเจ    สมานุปชฺฌายโก    โหติ   
สมานุปชฺฌายเกน   ยาวชีว   อุปฏาตพฺโพ   วุฏานสฺส  อาคเมตพฺพ  ฯ   
สเจ   สมานาจริยโก   โหติ   สมานาจริยเกน   ยาวชีว  อุปฏาตพฺโพ   
วุฏานสฺส   อาคเมตพฺพ  ฯ  สเจ  น  โหติ  อุปชฺฌาโย  วา  อาจริโย   
วา   สทฺธิวิหาริโก   วา   อนฺเตวาสิโก   วา   สมานุปชฺฌายโก   วา   
สมานาจริยโก   วา   สงฺเฆน  อุปฏาตพฺโพ  ฯ  โน  เจ  อุปฏเหยฺย   
อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส   ฯ  ป ฺจหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต  คิลาโน   
ทูปฏาโก   ๑   โหติ   อสปฺปายการี   โหติ   สปฺปาเย   มตฺต   น   
ชานาติ   เภสชฺช   น   ปฏิเสวิตา  โหติ  อตฺถกามสฺส  คิลานุปฏากสฺส   
ยถาภูต      อาพาธ     นาวิกตฺตา     โหติ     อภิกฺกมนฺต     วา   
อภิกฺกมตีติ    ปฏิกฺกมนฺต    วา    ปฏกิกฺมตีติ     ิต    วา     ิโตติ   
อุปฺปนฺนาน   สารีริกาน   เวทนาน   ทุกขฺาน   ติพฺพาน  ขราน  กฏกาน   
อสาตาน    อมนาปาน   ปาณหราน   อนธิวาสกชาติโก   โหติ   อิเมหิ   
โข  ภิกฺขเว  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  คิลาโน  ทปูฏาโก  ๑ โหติ ฯ   
ป ฺจหิ   ภิกฺขเว   องฺเคหิ   สมนฺนาคโต   คิลาโน   สูปฏาโก   โหติ   
สปฺปายการี   โหติ  สปฺปาเย  มตฺต  ชานาติ  เภสชฺช  ปฏิเสวิตา  โหติ   
อตฺถกามสฺส    คิลานุปฏากสฺส   ยถาภูต   อาพาธ   อาวิกตฺตา   โหติ   
อภิกฺกมนฺต     วา     อภิกฺกมตีติ     ปฏกิกฺมนฺต    วา    ปฏิกฺกมตีติ   
#๑ ม. ทูปฏโ ฯ    
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 ิต   วา    ิโตติ   อุปฺปนนฺาน  สารีริกาน  เวทนาน  ทุกฺขาน  ติพฺพาน   
ขราน  กฏกาน  อสาตาน  อมนาปาน  ปาณหราน  อธิวาสกชาติโก  โหติ   
อิเมหิ   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต  คิลาโน  สูปฏาโก   
โหติ   ฯ   ป ฺจหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต  คิลานุปฏาโก  นาล   
คิลาน   อุปฏาตุ  น  ปฏพิโล  โหติ  เภสชฺช  สวิธาตุ  สปฺปายาสปฺปาย   
น     ชานาติ     อสปฺปาย     อุปนาเมติ     สปฺปาย    อปนาเมติ   
อามิสนฺตโร  คิลาน  อุปฏเติ  โน  เมตฺตจิตฺโต  เชคุจฺฉี  โหติ  อุจฺจาร   
วา   ปสฺสาว   วา   เขฬ  วา  วนฺต  วา  นีหาตุ  น  ปฏิพโล  โหติ   
คิลาน  กาเลน  กาล  ธมมฺิยา  กถาย  สนฺทสฺเสตุ สมาทเปตุ สมุตฺเตเชตุ   
สมฺปหเสตุ     อิเมหิ    โข    ภิกฺขเว    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต   
คิลานุปฏาโก   นาล   คิลาน   อุปฏาตุ  ฯ  ป ฺจหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ   
สมนฺนาคโต   คิลานุปฏาโก   อล   คิลาน   อุปฏาตุ   ปฏิพโล  โหติ   
เภสชฺช    สวิธาตุ   สปฺปายาสปฺปาย   ชานาติ   อสปฺปาย   อปนาเมติ   
สปฺปาย   อุปนาเมติ   เมตฺตจิตฺโต   คิลาน  อุปฏเติ  โน  อามิสนฺตโร   
อเชคุจฺฉี  โหติ  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว  วา  เขฬ  วา  วนฺต วา นีหาตุ   
ปฏิพโล   โหติ   คิลาน   กาเลน   กาล   ธมฺมิยา  กถาย  สนฺทสฺเสตุ   
สมาทเปตุ     สมุตฺเตเชตุ     สมฺปหเสตุ    อิเมหิ    โข    ภิกฺขเว   
ป ฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคโต คิลานุปฏาโก อล คิลาน อุปฏาตุนฺติ ฯ   
     [๑๖๗]  เตน  โข  ปน  สมเยน  เทฺว  ภิกฺขู  โกสเลสุ ชนปเทสุ   
อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา   โหนฺติ   ฯ   เต  อ ฺตร  อาวาส  อุปคจฺฉึสุ  ฯ    
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ตตฺถ   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   คิลาโน   โหติ   ฯ   อถโข   เตส  ภิกฺขูน   
เอตทโหสิ    ภควตา    โข   อาวุโส   คิลานุปฏาน   วณฺณิต   หนฺท   
มย   อาวุโส   อิม  ภิกฺขุ  อุปฏเมาติ  ฯ  เต  ต  อุปฏหึสุ  ฯ  โส   
เตหิ   อุปฏ ิยมาโน   กาลมกาสิ  ฯ  อถโข  เต  ภิกขฺู  ตสฺส  ภิกขฺุโน   
ปตฺตจีวรมาทาย   สาวตฺถึ   คนฺตฺวา   ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
ภิกฺขุสฺส    ภิกฺขเว    กาลกเต    สงฺโฆ    สามี   ปตฺตจีวเร   อปจ   
คิลานุปฏากา   พหูปการา   ฯ  อนชุานามิ  ภิกฺขเว  สงฺเฆน  ติจีวร ฺจ   
ปตฺต ฺจ   คิลานุปฏากาน  ทาตุ  ฯ  เอว ฺจ  ปน  ภิกฺขเว  ทาตพฺพ  ฯ   
เตน   คิลานุปฏาเกน  ภิกฺขุนา  สงฺฆ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมสฺส  วจนีโย   
อิตฺถนฺนาโม    ภนฺเต    ภิกขฺุ    กาลกโต    อิท    ตสฺส   ติจีวร ฺจ   
ปตฺโต   จาติ   ฯ   พฺยตฺเตน   ภิกฺขุนา  ปฏิพเลน  สงฺโฆ  าเปตพฺโพ   
สุณาตุ    เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   อิตฺถนฺนาโม   ภิกฺขุ   กาลกโต   อิท   
ตสฺส   ติจีวร ฺจ   ปตฺโต   จ   ฯ   ยท ิ  สงฺฆสฺส   ปตฺตกลฺล  สงฺโฆ   
อิม   ติจีวร ฺจ  ปตฺต ฺจ  คิลานุปฏากาน  ทเทยฺย  ฯ  เอสา  ตฺติ  ฯ   
สุณาตุ    เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   อิตฺถนฺนาโม   ภิกฺขุ   กาลกโต   อิท   
ตสฺส   ติจีวร ฺจ   ปตฺโต   จ   ฯ   สงฺโฆ   อิม   ติจีวร ฺจ  ปตฺต ฺจ   
คิลานุปฏากาน   เทติ   ฯ   ยสฺสายสฺมโต   ขมติ   อิมสฺส   ติจีวรสฺส   
จ    ปตฺตสฺส    จ    คิลานปุฏากาน   ทาน   โส   ตุณฺหสฺส   ยสสฺ   
นกฺขมติ   โส   ภาเสยฺย   ฯ   ทินฺน   อิท  สงฺเฆน  ติจีวร ฺจ  ปตฺโต   
จ   คิลานุปฏากาน   ฯ   ขมติ   สงฺฆสฺส  ตสฺมา  ตุณฺหี  ฯ  เอวเมต   
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ธารยามีติ    ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   อ ฺตโร   สามเณโร   
กาลกโต   โหติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  สามเณรสฺส   
ภิกฺขเว   กาลกเต   สงฺโฆ   สามี   ปตฺตจีวเร   อปจ  คิลานุปฏากา   
พหูปการา    ฯ    อนุชานามิ   ภิกฺขเว   สงฺเฆน   จีวร ฺจ   ปตฺต ฺจ   
คิลานุปฏากาน   ทาตุ   ฯ   เอว ฺจ  ปน  ภิกฺขเว  ทาตพฺพ  ฯ  เตน   
คิลานุปฏาเกน    ภิกฺขุนา   สงฺฆ   อุปสงฺกมิตฺวา   เอวมสฺส   วจนีโย   
อิตฺถนฺนาโม    ภนฺเต    สามเณโร   กาลกโต   อิท   ตสฺส   จีวร ฺจ   
ปตฺโต   จาติ   ฯ   พฺยตฺเตน   ภิกฺขุนา  ปฏิพเลน  สงฺโฆ  าเปตพฺโพ   
สุณาตุ    เม    ภนฺเต   สงฺโฆ   อิตฺถนฺนาโม   สามเณโร   กาลกโต   
อิท   ตสฺส   จีวร ฺจ   ปตฺโต   จ  ฯ  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  สงฺโฆ   
อิม   จีวร ฺจ   ปตฺต ฺจ  คิลานุปฏากาน  ทเทยฺย  ฯ  เอสา  ตฺติ  ฯ   
สุณาตุ    เม    ภนฺเต   สงฺโฆ   อิตฺถนฺนาโม   สามเณโร   กาลกโต    
อิท   ตสฺส   จีวร ฺจ   ปตฺโต   จ   ฯ  สงฺโฆ  อิม  จีวร ฺจ  ปตฺต ฺจ   
คิลานุปฏากาน    เทติ   ฯ   ยสฺสายสฺมโต   ขมติ   อิมสฺส   จีวรสฺส   
จ    ปตฺตสฺส    จ    คิลานปุฏากาน   ทาน   โส   ตุณฺหสฺส   ยสสฺ   
นกฺขมติ   โส   ภาเสยฺย   ฯ   ทินฺน   อิท   สงฺเฆน  จีวร ฺจ  ปตฺโต   
จ   คิลานุปฏากาน   ฯ   ขมติ   สงฺฆสฺส  ตสฺมา  ตุณฺหี  ฯ  เอวเมต   
ธารยามีติ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อ ฺตโร  ภิกขฺุ  จ  สามเณโร   
จ   คิลาน   อุปฏหึสุ   ฯ   โส  เตหิ  อุปฏหิยมาโน  กาลมกาส ิ ฯ   
อถโข   ตสฺส   คิลานุปฏากสฺส   ภิกฺขุโน   เอตทโหสิ   กถ   นุ  โข   
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คิลานุปฏากสฺส   สามเณรสฺส   จีวรปฏิวิโส   ทาตพฺโพติ   ฯ   ภควโต   
เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว คิลานุปฏากสฺส สามเณรสฺส   
สมก   ปฏิวิส   ทาตุนฺติ   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   อ ฺตโร   
ภิกฺขุ    พหุภณฺโฑ    พหุปริกฺขาโร    กาลกโต    โหติ   ฯ   ภควโต   
เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   ภิกขฺุสฺส   ภิกขฺเว  กาลกเต  สงฺโฆ  สามี   
ปตฺตจีวเร   อปจ   คิลานุปฏากา   พหปูการา  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
สงฺเฆน    ติจีวร ฺจ    ปตฺต ฺจ    คิลานุปฏากาน   ทาตุ   ย   ตตฺถ   
ลหุภณฺฑ   ลหุปริกฺขาร   ต   สมฺมุขีภูเตน   สงฺเฆน   ภาเชตุ  ย  ตตฺถ   
ครุภณฺฑ    ครุปริกขฺาร    ต   อาคตานาคตสฺส   จาตุทฺทิสสฺส   สงฺฆสฺส   
อวิสฺสชฺชิก อเวภงฺคิกนฺติ ฯ   
     [๑๖๘]  เตน  โข  ปน  สมเยน  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  นคฺโค  หุตฺวา   
เยน   [๑]   ภควา   เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  เอตทโวจ   
ภควา   ภนฺเต   อเนกปริยาเยน   อปฺปจฺฉสฺส   สนฺตุฏสฺส   สลฺเลขสฺส   
ธูตสฺส    ปาสาทิกสฺส    อปจยสฺส    วิริยารมฺภสฺส    วณฺณวาที    อิท   
ภนฺเต  นคฺคิย  อเนกปริยาเยน  อปฺปจฺฉตาย  สนฺตุฏตาย  ๒ สลเฺลขาย   
ธูตตฺตาย    ปาสาทิกตาย    อปจยาย   วิริยารมฺภาย   สวตฺตติ   สาธุ   
ภนฺเต   ภควา   ภิกฺขูน  นคฺคิย  อนุชานาตูติ  ฯ  วิครหิ  พุทฺโธ  ภควา   
อนนุจฺฉวิก  โมฆปุริส ฯเปฯ กถ หิ นาม ตฺว โมฆปรุิส นคฺคิย ติตฺถิยสมาทาน   
สมาทิยิสฺสสิ     เนต     โมฆปุริส    อปฺปสนฺนาน    วา    ปสาทาย   
ฯเปฯ   วิครหิตฺวา   ธมฺมึ   กถ  กตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  น  ภิกฺขเว   
#๑ ยุ. ห ิฯ ๒ ยุ. สนฺตุฏ ิยา ฯ    
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นคฺคิย    ติตฺถิยสมาทาน    สมาทิยิตพฺพ    โย   สมาทิเยยฺย   อาปตฺติ   
ถุลลฺจฺจยสฺสาติ   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  กุสจีร   
นิวาเสตฺวา   ฯเปฯ  วากจีร  นิวาเสตฺวา  ฯเปฯ  ผลกจีร  นิวาเสตฺวา   
ฯเปฯ   เกสกมฺพล  นิวาเสตฺวา  ฯเปฯ  วาลกมฺพล  นิวาเสตฺวา  ฯเปฯ   
อุลูกปกฺข   นวิาเสตฺวา   ฯเปฯ   อชินกฺขิป   นิวาเสตฺวา  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    เอตทโวจ   ภควา   ภนฺเต   
อเนกปริยาเยน   อปฺปจฺฉสฺส  สนฺตุฏสฺส  สลฺเลขสฺส  ธูตสฺส  ปาสาทิกสฺส   
อปจยสฺส     วิริยารมฺภสฺส     วณฺณวาที    อิท    ภนฺเต    อชินกฺขิป   
อเนกปริยาเยน    อปฺปจฺฉตาย    สนฺตุฏตาย    สลเฺลขาย   ธูตตฺตาย   
ปาสาทิกตาย    อปจยาย    วิริยารมฺภาย    สวตฺตติ    สาธุ   ภนฺเต   
ภควา   ภิกฺขูน   อชินกฺขิป   อนุชานาตูติ   ฯ   วิครหิ   พุทโฺธ  ภควา   
อนนุจฺฉวิก   โมฆปุริส   ฯเปฯ  กถ  ห ิ นาม  ตฺว  โมฆปุริส  อชินกฺขิป   
ติตฺถิยทฺธช   ธาเรสฺสสิ   เนต   โมฆปุรสิ   อปฺปสนฺนาน  วา  ปสาทาย   
ฯเปฯ   วิครหิตฺวา   ธมฺมึ   กถ  กตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  น  ภิกฺขเว   
อชินกฺขิป  ติตฺถิยทฺธช  ธาเรตพฺพ  โย  ธาเรยฺย อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ   
เตน     โข     ปน     สมเยน     อ ฺตโร    ภิกฺขุ    อกฺกนาล   
นิวาเสตฺวา   ฯเปฯ   โปตฺถก   นิวาเสตฺวา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจ   ภควา   ภนฺเต   อเนกปริยาเยน   
อปฺปจฺฉสฺส    สนฺตุฏสฺส   สลฺเลขสฺส   ธูตสฺส   ปาสาทิกสฺส   อปจยสฺส   
วิริยารมฺภสฺส    วณฺณวาที    อย   ภนฺเต   โปตฺถโก   อเนกปริยาเยน    
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อปฺปจฺฉตาย     สนฺตุฏตาย    สลฺเลขาย    ธูตตฺตาย    ปาสาทิกตาย   
อปจยาย   วิรยิารมฺภาย  สวตฺตติ  สาธุ  ภนฺเต  ภควา  ภิกฺขูน  โปตฺถก   
อนุชานาตูติ    ฯ    วิครหิ    พุทฺโธ   ภควา   อนนุจฺฉวิก   โมฆปุริส   
ฯเปฯ   กถ   หิ   นาม   ตฺว   โมฆปุริส  โปตฺถก  นิวาเสสฺสสิ  เนต   
โมฆปุริส    อปฺปสนฺนาน   วา   ปสาทาย   ฯเปฯ   วิครหิตฺวา   ธมฺมึ   
กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   น  ภิกขฺเว  โปตฺถโก  นิวาเสตพฺโพ   
โย นิวาเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๑๖๙]   เตน  โข  ปน  สมเยน  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  สพฺพนีลกานิ   
จีวรานิ   ธาเรนฺติ   สพฺพปตกานิ   จีวรานิ   ธาเรนฺติ   สพฺพโลหิตกานิ   
จีวรานิ      ธาเรนฺติ     สพฺพม ฺเชฏกานิ     จีวรานิ     ธาเรนฺติ   
สพฺพกณฺหานิ   จีวรานิ  ธาเรนฺติ  สพฺพมหารงฺครตฺตานิ  จีวรานิ  ธาเรนฺติ   
สพฺพมหานามรตฺตานิ    จีวรานิ    ธาเรนฺติ    อจฺฉินฺนทสานิ    จีวรานิท   
ธาเรนฺติ   ทฆีทสานิ   จีวรานิ  ธาเรนฺติ  ปุปฺผทสานิ  จีวรานิ  ธาเรนฺติ   
ผณทสานิ   จีวรานิ   ธาเรนฺติ   ก ฺจุก   ธาเรนฺติ   ติรีฏก   ธาเรนฺติ   
เวน  ธาเรนฺติ  ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ [๑] เสยฺยถาป   
คิหี   กามโภคิโนติ   ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  น  ภิกขฺเว   
สพฺพนีลกานิ    จีวรานิ    ธาเรตพฺพานิ    น    สพฺพปตกานิ   จีวรานิ   
ธาเรตพฺพานิ    น    สพฺพโลหิตกานิ    จีวรานิ    ธาเรตพฺพานิ    น   
สพฺพม ฺเชฏกานิ   จีวรานิ   ธาเรตพฺพานิ   น   สพฺพกณฺหานิ   จีวรานิ   
ธาเรตพฺพานิ     น    สพฺพมหารงฺครตฺตานิ    จีวรานิ    ธาเรตพฺพานิ   
#๑ ม. กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา เวน ธาเรสฺสนฺติ ฯ    
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น    สพฺพมหานามรตฺตานิ   จีวรานิ   ธาเรตพฺพานิ   น   อจฺฉินฺนทสานิ   
จีวรานิ    ธาเรตพฺพานิ   น   ทีฆทสานิ   จีวรานิ   ธาเรตพฺพานิ   น   
ปุปฺผทสานิ   จีวรานิ  ธาเรตพฺพานิ  น  ผณทสานิ  จีวรานิ  ธาเรตพฺพานิ   
น   ก ฺจุก   ธาเรตพฺพ   น  ติรฏีก  ธาเรตพฺพ  น  เวน  ธาเรตพฺพ   
โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
     [๑๗๐]  เตน  โข  ปน  สมเยน  วสสฺ  วุตฺถา  ภิกขฺู  อนุปฺปนฺเน   
จีวเร   ปกฺกมนฺติป  วิพฺภมนฺติป  กาลป  กโรนฺติ  สามเณราป  ปฏชิานนฺติ   
สิกฺข     ปจฺจกฺขาตกาป     ปฏชิานนฺติ    อนฺติมวตฺถุ    อชฺฌาปนฺนกาป   
ปฏิชานนฺติ     อุมฺมตฺตกาป     ปฏชิานนฺติ    ขิตฺตจิตฺตาป    ปฏชิานนฺติ   
เวทนฏฏาป    ๑    ปฏชิานนฺติ   อาปตฺติยา   อทสฺสเน   อุกฺขิตฺตกาป   
ปฏิชานนฺติ   อาปตฺติยา   อปฺปฏิกมฺเม  อุกฺขิตฺตกาป  ปฏิชานนฺติ  ปาปกาย   
ทิฏ ิยา     อปฺปฏินิสฺสคฺเค     อุกฺขิตฺตกาป     ปฏิชานนฺติ    ปณฺฑกาป   
ปฏิชานนฺติ   เถยฺยสวาสกาป   ปฏิชานนฺติ   ติตฺถิยปกฺกนฺตกาป  ปฏชิานนฺติ   
ติรจฺฉานคตาป    ปฏิชานนฺติ    มาตุฆาตกาป   ปฏชิานนฺติ   ปตุฆาตกาป   
ปฏิชานนฺติ    อรหนฺตฆาตกาป    ปฏชิานนฺติ   ภิกฺขุนีทูสกาป   ปฏิชานนฺติ   
สงฺฆเภทกาป   ปฏชิานนฺติ  โลหิตุปฺปาทกาป  ปฏชิานนฺติ  อุภโตพฺย ฺชนกาป   
ปฏิชานนฺติ   ฯ   ภควโต   เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว   
วสฺส   วุตฺโถ   ภิกฺขุ   อนุปปฺนฺเน  จีวเร  ปกฺกมติ  ฯ  สนฺเต  ปฏิรูเป   
คาหเก  ทาตพฺพ  ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  วสฺส  วุตฺโถ  ภิกฺขุ  อนุปฺปนฺเน   
จีวเร  วิพฺภมติ  กาล  กโรติ  สามเณโร  ปฏิชานาติ  สิกฺข ปจฺจกฺขาตโก   
#๑ ม. เวทนาฏฏาป ฯ    
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ปฏิชานาติ   อนฺติมวตฺถุ   อชฺฌาปนฺนโก  ปฏิชานาติ  ฯ  สงฺโฆ  สามี  ฯ   
อิธ   ปน   ภิกฺขเว  วสฺส  วุตฺโถ  ภิกฺขุ  อนุปฺปนฺเน  จีวเร  อุมฺมตฺตโก   
ปฏิชานาติ   ขิตฺตจิตฺโต   ปฏิชานาติ   เวทนฏโฏ  ปฏิชานาติ  อาปตฺติยา   
อทสฺสเน   อุกฺขิตฺตโก   ปฏิชานาติ   อาปตฺติยา  อปฺปฏิกมฺเม  อุกขิฺตฺตโก   
ปฏิชานาติ     ปาปกาย     ทิฏ ิยา     อปฺปฏินิสฺสคฺเค     อุกฺขิตฺตโก   
ปฏิชานาติ  ฯ  สนฺเต  ปฏริูเป  คาหเก  ทาตพฺพ  ฯ  อิธ  ปน  ภิกขฺเว   
วสฺส   วุตฺโถ   ภิกฺขุ   อนุปปฺนฺเน   จีวเร  ปณฺฑโก  ปฏิชานาติ  ฯเปฯ   
อุภโตพฺย ฺชนโก   ปฏิชานาติ   ฯ   สงฺโฆ  สามี  ฯ  อิธ  ปน  ภิกขฺเว   
วสฺส   วุตฺโถ   ภิกฺขุ   อุปฺปนฺเน  จีวเร  อภาชิเต  ปกฺกมติ  ฯ  สนฺเต   
ปฏิรูเป   คาหเก   ทาตพฺพ  ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  วสฺส  วุตฺโถ  ภิกฺขุ   
อุปฺปนฺเน    จีวเร    อภาชิเต   วิพฺภมติ   กาล   กโรติ   สามเณโร   
ปฏิชานาติ      สิกฺข      ปจฺจกฺขาตโก     ปฏิชานาติ     อนฺติมวตฺถุ   
อชฺฌาปนฺนโก  ปฏิชานาติ  ฯ  สงฺโฆ  สามี  ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  วสฺส   
วุตฺโถ   ภิกฺขุ   อุปฺปนฺเน   จีวเร   อภาชิเต   อุมฺมตฺตโก   ปฏชิานาติ   
ขิตฺตจิตฺโต   ปฏิชานาติ   เวทนฏโฏ   ปฏิชานาติ   อาปตฺติยา  อทสฺสเน   
อุกฺขิตฺตโก     ปฏชิานาติ     อาปตฺติยา     อปฺปฏกิมฺเม    อุกฺขิตฺตโก   
ปฏิชานาติ  ปาปกาย  ทิฏ ิยา  อปฺปฏินิสฺสคฺเค  อุกฺขิตฺตโก  ปฏิชานาติ  ฯ   
สนฺเต   ปฏริูเป  คาหเก  ทาตพฺพ  ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  วสฺส  วุตฺโถ   
ภิกฺขุ    อุปฺปนฺเน    จีวเร   อภาชิเต   ปณฺฑโก   ปฏชิานาติ   ฯเปฯ   
อุภโตพฺย ฺชนโก   ปฏิชานาติ   ฯ   สงฺโฆ  สามี  ฯ  อิธ  ปน  ภิกขฺเว    
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วสฺส   วุตฺถาน   ภิกฺขูน   อนุปฺปนฺเน   จีวเร  สงฺโฆ  ภิชฺชติ  ฯ  ตตฺถ   
มนุสฺสา   เอกสฺมึ   ปกฺเข  อุทก  เทนฺติ  เอกสฺมึ  ปกฺเข  จีวร  เทนติฺ   
สงฺฆสฺส  เทมาติ  ฯ  สงฺฆสฺเสเวต  ฯ  อิธ  ปน  ภิกขฺเว  วสฺส วุตฺถาน   
ภิกฺขูน   อนุปฺปนฺเน   จีวเร  สงฺโฆ  ภิชชฺติ  ฯ  ตตฺถ  มนุสฺสา  เอกสฺมึ   
ปกฺเข    อุทก   เทนฺติ   ตสมฺึเยว   ปกฺเข   จีวร   เทนฺติ   สงฺฆสฺส   
เทมาติ   ฯ   สงฺฆสฺเสเวต   ฯ   อิธ   ปน   ภิกฺขเว  วสฺส  วุตฺถาน   
ภิกฺขูน   อนุปฺปนฺเน   จีวเร  สงฺโฆ  ภิชชฺติ  ฯ  ตตฺถ  มนุสฺสา  เอกสฺมึ   
ปกฺเข  อุทก  เทนฺติ  เอกสฺมึ  ปกฺเข  จีวร  เทนฺติ  ปกขฺสฺส  เทมาติ ฯ   
ปกฺขสฺเสเวต   ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  วสฺส  วุตฺถาน  ภิกขฺูน  อนุปฺปนฺเน   
จีวเร  สงฺโฆ  ภิชฺชติ  ฯ  ตตฺถ  มนุสฺสา  เอกสฺมึ  ปกฺเข  อุทก  เทนฺติ   
ตสฺมึเยว   ปกฺเข  จีวร  เทนฺติ  ปกฺขสฺส  เทมาติ  ฯ  ปกฺขสฺเสเวต  ฯ   
อิธ   ปน   ภิกฺขเว  วสฺส  วุตฺถาน  ภิกขฺูน  อุปฺปนฺเน  จีวเร  อภาชิเต   
สงฺโฆ ภิชฺชติ ฯ สพฺเพส สมก ภาเชตพฺพนฺติ ฯ   
     [๑๗๑]   เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  เรวโต  อ ฺตรสฺส   
ภิกฺขุโน   หตฺเถ   อายสฺมโต   สารีปุตฺตสฺส   จีวร  ปาเหสิ  อิม  จีวร   
เถรสฺส   เทหีติ   ฯ   อถโข   โส   ภิกฺขุ   อนฺตรามคฺเค  อายสฺมโต   
เรวตสฺส   วิสฺสาสา  ต  จีวร  อคฺคเหสิ  ฯ  อถโข  อายสฺมา  เรวโต   
อายสฺมตา   สารีปุตฺเตน   สมาคนฺตฺวา   ปุจฺฉิ   อห   ภนฺเต   เถรสฺส   
จีวร   ปาเหสึ   สมฺปตฺต   ต   จีวรนฺติ   ฯ   นาหนฺต  อาวุโส  จีวร   
ปสฺสามีติ   ฯ   อถโข   อายสฺมา   เรวโต  ต  ภิกฺขุ  เอตทโวจ  อห    
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อาวุโส  อายสฺมโต  หตฺเถ  เถรสฺส  จีวร  ปาเหสึ  กหนฺต  จีวรนฺติ  ฯ   
อห   ภนฺเต   อายสฺมโต  วิสฺสาสา  ต  จีวร  อคฺคเหสินฺติ  ฯ  ภควโต   
เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ   อิธ   ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ภิกฺขุสฺส  หตฺเถ   
จีวร   ปหิณติ   อิม  จีวร  อิตฺถนฺนามสฺส  เทหีติ  ฯ  โส  อนฺตรามคฺเค   
โย     ปหิณติ     ตสฺส     วิสฺสาสา     คณฺหาติ     สุคฺคหิต    ฯ   
ยสฺส   ปหียติ   ตสฺส   วิสสฺาสา   คณฺหาติ   ทุคฺคหิต   ฯ   อิธ   ปน   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  ภิกฺขุสฺส  หตฺเถ  จีวร  ปหิณติ  อิม  จีวร  อิตฺถนนฺามสฺส   
เทหีติ    ฯ    โส   อนฺตรามคฺเค   ยสฺส   ปหียติ   ตสฺส   วิสฺสาสา   
คณฺหาติ    ทคฺุคหิต    ฯ    โย   ปหิณติ   ตสฺส   วิสฺสาสา   คณฺหาติ   
สุคฺคหิต   ฯ   อิธ   ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ภิกฺขุสฺส  หตฺเถ  จีวร  ปหณิติ   
อิม   จีวร   อิตฺถนฺนามสฺส   เทหีติ   ฯ   โส   อนฺตรามคฺเค   สุณาติ   
โย     ปหิณติ    โส    กาลกโตติ    ตสฺส    มตกจีวร    อธิฏาต์ิ   
สฺวธิฏ ิต   ๑  ฯ  ยสฺส  ปหียติ  ตสฺส  วิสฺสาสา  คณฺหาติ  ทุคฺคหิต  ฯ   
อิธ    ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ภิกฺขุสฺส   หตฺเถ   จีวร   ปหิณติ   อิม   
จีวร   อิตฺถนนฺามสฺส   เทหีติ   ฯ   โส   อนฺตรามคฺเค   สุณาติ  ยสฺส   
ปหียติ   โส   กาลกโตติ   ตสฺส   มตกจีวร   อธิฏาติ   ทฺวธฏิ ิต  ฯ   
โย    ปหิณติ   ตสฺส   วิสฺสาสา   คณฺหาติ   สุคฺคหิต   ฯ   อิธ   ปน   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  ภิกฺขุสฺส  หตฺเถ  จีวร  ปหิณติ  อิม  จีวร  อิตฺถนนฺามสฺส   
เทหีติ     ฯ    โส    อนฺตรามคฺเค    สุณาติ    อุโภ    กาลกตาติ   
โย   ปหิณติ   ตสฺส   มตกจีวร   อธิฏาติ   สฺวธฏิ ิต   ๒  ฯ  ยสฺส   
#๑-๒ โป. ม. ยุ. สฺวาธิฏ ิต ฯ    
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ปหียติ    ตสฺส    มตกจีวร    อธิฏาติ    ทฺวธิฏ ิต   ฯ   อิธ   ปน   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  ภิกฺขุสฺส  หตฺเถ  จีวร  ปหิณติ  อิม  จีวร  อิตฺถนนฺามสฺส   
ทมฺมีติ    ฯ    โส    อนฺตรามคฺเค   โย   ปหิณติ   ตสสฺ   วิสฺสาสา   
คณฺหาติ    ทคฺุคหิต    ฯ   ยสฺส   ปหียติ   ตสฺส   วิสสฺาสา   คณฺหาติ   
สุคฺคหิต   ฯ   อิธ   ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ภิกฺขุสฺส  หตฺเถ  จีวร  ปหณิติ   
อิม    จีวร   อิตฺถนฺนามสฺส   ทมฺมีติ   ฯ   โส   อนฺตรามคฺเค   ยสฺส   
ปหียติ    ตสฺส    วิสฺสาสา    คณฺหาติ    สุคฺคหิต   ฯ   โย   ปหิณติ   
ตสฺส   วิสฺสาสา   คณฺหาติ   ทุคฺคหิต   ฯ   อิธ   ปน   ภิกฺขเว  ภิกขฺุ   
ภิกฺขุสฺส   หตฺเถ   จีวร   ปหิณติ   อิม  จีวร  อิตฺถนนฺามสฺส  ทมมฺีติ  ฯ   
โส    อนฺตรามคฺเค   สุณาติ   โย   ปหณิติ   โส   กาลกโตติ   ตสฺส   
มตกจีวร   อธิฏาติ   ทฺวธิฏ ิต   ฯ   ยสฺส   ปหียติ   ตสฺส  วิสฺสาสา   
คณฺหาติ   สุคฺคหิต   ฯ   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ภิกฺขุสฺส  หตฺเถ   
จีวร    ปหิณติ    อิม    จีวร    อิตฺถนฺนามสฺส    ทมฺมติี    ฯ   โส   
อนฺตรามคฺเค   สุณาติ   ยสฺส   ปหียติ  โส  กาลกโตติ  ตสฺส  มตกจีวร   
อธิฏาติ    สวฺธิฏ ิต   ฯ   โย   ปหิณติ   ตสฺส   วิสฺสาสา   คณฺหาติ   
ทุคฺคหิต   ฯ   อิธ   ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ภิกฺขุสฺส  หตฺเถ  จีวร  ปหณิติ   
อิม   จีวร   อิตฺถนฺนามสฺส   ทมฺมีติ   ฯ   โส   อนฺตรามคฺเค   สุณาติ   
อุโภ    กาลกตาติ    โย    ปหิณติ    ตสสฺ    มตกจีวร    อธิฏาติ   
ทฺวธิฏ ิต ฯ ยสฺส ปหียติ ตสฺส มตกจีวร อธิฏาติ สวฺธิฏ ิต ฯ   
     [๑๗๒]   อฏ ิมา   ภิกขฺเว  มาติกา  จีวรสฺส  อุปปฺาทาย  สีมาย    
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เทติ    กติกาย    เทติ    ภิกฺขาป ฺตฺติยา    เทติ   สงฺฆสฺส   เทติ   
อุภโตสงฺฆสฺส    เทติ    วสฺส    วุตฺถสสฺ    สงฺฆสฺส   เทติ   อาทิสฺส   
เทติ    ปุคฺคลสฺส    เทติ    ฯ    สีมาย    เทติ   ยาวติกา   ภิกฺขู   
อนฺโตสีมคตา   เตหิ  ภาเชตพฺพ  ฯ  กติกาย  เทติ  สมฺพหุลา  อาวาสา   
สมานลาภา    โหนฺติ    เอกสฺมึ   อาวาเส   ทินฺเน   สพฺพตฺถ   ทินนฺ   
โหติ   ฯ   ภิกขฺาป ฺตฺติยา   เทติ   ยตฺถ  สงฺฆสฺส  ธุวการา  กรยินฺติ   
ตตฺถ  เทติ  ๑  ฯ  สงฺฆสฺส  เทติ  สมฺมุขีภูเตน  สงฺเฆน  ภาเชตพฺพ ฯ   
อุภโตสงฺฆสฺส    เทติ    พหุกาป    ภิกขฺู    โหนฺติ    เอกา   ภิกฺขุนี   
โหติ   อุปฑฺฒ   ทาตพฺพ   ฯ   พหุกาป  ภิกฺขุนิโย  โหนฺติ  เอโก  ภิกฺขุ   
โหติ   อุปฑฺฒ   ทาตพฺพ   ฯ   วสฺส  วุตฺถสฺส  สงฺฆสฺส  เทติ  ยาวติกา   
ภิกฺขู  ตสฺมึ  อาวาเส  วสฺส  วุตฺถา  เตหิ  ภาเชตพฺพ  ฯ  อาทิสฺส เทติ   
ยาคุยา   วา  ภตฺเต  วา  ขาทนีเย  วา  จีวเร  วา  เสนาสเน  วา   
เภสชฺเช วา ฯ ปุคฺคลสฺส เทติ อิม จีวร อิตฺถนฺนามสฺส ทมฺมีติ ฯ   
                จีวรกฺขนฺธก นฏิ ิต อฏม ๒ ฯ   
                อิมมฺหิ ขนฺธเก วตฺถู ฉนฺนวุติ ฯ   
                      __________   
                        ตสฺสุทฺทาน   
    [๑๗๓] ราชคหโก เนคโม        ทิสฺวา เวสาลิย คณึ ๓   
          ปุน ราชคห คนฺตฺวา       ร ฺโ ต ปฏิเวทยิ ฯ   
#๑ ยุ. เทมาติ ฯ ๒ ม. จีวรกฺขนฺธโก อฏโม ฯ ๓ ยุ. คณิ ฯ    
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          ปุตฺโต สาลวติกาย        อภยสฺส หิ อตฺรโช   
          ชีวตีติ กุมาเรน          สงฺขาโต ชวีโก อิติ ฯ   
          โส หิ ตกฺกสิล คนฺตฺวา     อุคฺคเหตฺวา มหาภิโส   
          สตฺตวสฺสิกอาพาธ         นตฺถุกมฺเมน นาสยิ ฯ   
          ร ฺโ ภคนฺทลาพาธ       อาเลเปน อปากฒิ ๑ ฯ   
          มม ฺจ อิตฺถาคาร ฺจ       พุทฺธสงฺฆ ฺจุปฏห ๒ ฯ   
          ราชคหโก จ เสฏ ี       อนฺตคณฺ ิติกิจฺฉิต   
          ปชฺโชตสฺส มหาโรค       ฆฏปาเนน นาสยิ ฯ   
          อธิการ ฺจ สิเวยฺย        อภิสนฺน สิเนหยิ ๓   
          ตีหิ อุปฺปลหตฺเถหิ ๔      สมตฺตึสวิเรจน   
          ปกตตฺต วร ยาจิ         สิเวยฺย ฺจ ปฏิคฺคหิ   
          จีวร ฺจ คิหิทาน          อนุ ฺาสิ ตถาคโต ฯ   
          ราชคเห ชนปเท         พหุ อุปฺปชฺช ิจีวร ฯ   
          ปาวาโร โกสิย ฺเจว      โกชโว อฑฺฒกาสิก   
          อุจฺจาวจา จ สนฺตุฏ ิ      นาคเมสาคเมสุ จ   
          ปม ปจฺฉา สทิสา        กติกา จ ปฏิหรุ   
          ภณฺฑาคาร อคุตฺต ฺจ       วุฏาเปนฺติ ตเถว จ   
          อุสฺสนนฺ โกลาหล ฺจ       กถ ภาเช กถ ทเท   
          สกาติเรกภาเคน         ปฏิวิโส กถ ทเท   
#๑ โป. ม. ยุ. อปากฑฺฒิ ฯ ๒ โป. ม. -- อุปฏหิ ฯ ๓ โป. ม. ย.ุ สิเนหติ ฯ   
#๔ ย.ุ ตีนิ อุปฺปลหตฺเถน ฯ    
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          ฉกเณน สีตุณฺห ๑ จ      อุตฺตริตุ น ชานเร   
          โอโรเปนฺตา ๒ ภาชน ฺจ  ปาติยา จ ฉมาย จ   
          อุปจิกา มชฺเฌ ชรีนฺติ      เอกโต ปตฺถิเนน จ   
          ผรุสาฉินฺนจฺจิพทฺธา ๓     อทฺทสาสิ อุภณฺฑิเต ๔   
          วีมสิตฺวา สกฺยมุนิ         อนุ ฺาสิ ติจีวร   
          อ ฺเน อติเรเกน        อุปฺปชชฺิ ฉิทฺทเมว จ   
          จาตุทฺทีโป วร ยาจิ       ทาตุ วสฺสิกสาฏิก   
          อาคนฺตุคมิคิลาน          อุปฏาก ฺจ เภสชฺช   
          ธุว อุทกสาฏึ จ          ปณีต อติขุทฺทก   
          ถุลลฺกจฺฉุ มุข โขม        ปริปุณฺณ อธิฏน   
          ปจฺฉิม กโต ครโุก        วิกณฺโณ สุตฺตโมกิริ   
          ลุชชฺนติฺ นปฺปโหนติฺ จ      อนฺวาธิก พหูนิ จ   
          อนฺธวเน อสติยา         เอโก วสฺส อุตุมฺหิ จ   
          เทฺว ภาตุกา ราชคเห     อุปนนโฺท ปุน ทฺวิสุ   
          กุจฺฉิวิกาโร คิลาโน       อุโภ เจว คิลายนา ๕   
          นคฺคา กุสา วากจีร       ผลก ๖ เกสกมฺพล   
          วาลอุลูกปกฺข ฺจ          อชิน อกฺกนาลก   
          โปตฺถก นีลปต ฺจ         โลหิต ม ฺเชฏเน จ   
          กณฺหา มหารงฺคนาม-      อจฺฉินฺนทสิกา ตถา   
#๑ ม. สีตุณฺหกา ฯ ยุ. สีตุณฺหิ จ ฯ ๒ ย.ุ โอโรเปนฺโต ฯ ๓ โป. ม. ย.ุ -- พนฺธา ฯ   
#๔ โป. ม. อุพฺภณฺฑิเต ฯ ๕ โป. ม. คิลานกา ฯ ๖ ม. ยุ. ผลโก ฯ    
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          ทีฆปุปฺผผณทสา           ก ฺจุติรีฏเวน   
          อนุปฺปนฺเน ปกฺกมติ        สงฺโฆ ภิชฺชติ ตาวเท   
          ปกฺเข ททนฺติ สงฺฆสฺส      อายสฺมา เรวโต ปหิ   
          วิสฺสาสคาหาธิฏาติ       อฏ จีวรมาติกาติ ฯ   
                 _________________    
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                      จมฺเปยฺยกฺขนฺธก   
     [๑๗๔]  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  จมฺปาย  วิหรติ  คคฺคราย   
โปกฺขรณิยา   ตีเร   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  กาสีสุ  ชนปเทสุ   
วาสภคาโม    นาม   โหติ   ฯ   ตตฺถ   กสฺสปโคตฺโต   นาม   ภิกฺขุ   
อาวาสิโก   โหติ   ตนฺติพทฺโธ   อุสฺสุกกฺ   อาปนฺโน   กินฺติ   อนาคตา   
จ   เปสลา  ภิกฺขู  อาคจฺเฉยฺยุ  อาคตา  จ  เปสลา  ภิกฺขู  ผาสุ  ๑   
วิหเรยฺยุ   อย ฺจ   อาวาโส  วุฑฺฒึ  วิรฬฺุหึ  เวปุลลฺ  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน   สมฺพหุลา  ภิกฺขู  กาสีสุ  จาริก  จรมานา   
เยน   วาสภคาโม   ตทวสรึสุ   ๒   ฯ   อทฺทสา  โข  กสฺสปโคตฺโต   
ภิกฺขุ   เต   ภิกฺขู  ทูรโต  ว  อาคจฺฉนฺเต  ทิสฺวาน  อาสน  ป ฺาเปสิ   
ปาโททก    ปาทป   ปาทกถลิก   อุปนิกฺขิป   ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   ปตฺตจีวร   
ปฏิคฺคเหสิ   ปานีเยน   อาปุจฺฉิ   นหาเน   อุสฺสุกฺก   อกาสิ  อุสฺสกฺุกป   
อกาสิ   ยาคุยา   ขาทนีเย   ภตฺตสฺมึ   ฯ   อถโข  เตส  อาคนฺตุกาน   
ภิกฺขูน   เอตทโหสิ   ภทฺทโก   โข   อย   อาวุโส   อาวาสิโก  ภิกฺขุ   
นหาเน    อุสสฺุกฺก    กโรติ   อุสฺสุกฺกป   กโรติ   ยาคุยา   ขาทนีเย   
ภตฺตสฺมึ  หนฺท  มย  อาวุโส  อิเธว  วาสภคาเม  นิวาส  กปฺเปมาติ  ฯ   
อถโข    เต    อาคนฺตุกา    ภิกฺขู    ตตฺเถว   วาสภคาเม   นิวาส   
กปฺเปสุ   ฯ   อถโข   กสฺสปโคตฺตสฺส   ภิกฺขุโน   เอตทโหสิ  โย  โข   
#๑ โป. ม. ยุ. ผาสุ ฯ ๒ ม. ยุ. ตทวสรุ ฯ    
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อิเมส    อาคนฺตุกาน    ภิกฺขูน   อาคนฺตุกกิลมโถ   โส   ปฏิปฺปสฺสทฺโธ   
เยปเม    โคจเร    อปฺปกต ฺ ุโน   เตทานีเม   โคจเร   ปกต ฺ ุโน   
ทุกฺกร   โข   ปน   ปรกุเลสุ   ยาวชีว   อุสฺสุกฺก   กาตุ  วิ ฺตฺติ  จ   
มนุสฺสาน    อมนาปา    ยนฺนูนาห    น   อุสฺสุกฺก   กเรยฺย   ยาคุยา   
ขาทนีเย   ภตฺตสฺมินฺติ   ฯ  โส  น  อุสฺสุกฺก  อกาสิ  ยาคุยา  ขาทนีเย   
ภตฺตสฺมึ   ฯ   อถโข   เตส   อาคนฺตุกาน   ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  ปุพฺเพ   
ขฺวาย  อาวุโส  อาวาสิโก  ภิกฺขุ  นหาเน  อุสฺสุกฺก  กโรติ ๑ อุสฺสุกฺกป   
กโรติ  ๒  ยาคุยา  ขาทนีเย  ภตฺตสฺมึ  โสทานาย  น  อุสฺสุกฺก  กโรติ   
ยาคุยา    ขาทนีเย    ภตฺตสฺมึ    ทฏุโทานาย   อาวุโส   อาวาสิโก   
ภิกฺขุ   หนฺท   มย  อาวุโส  อิม  ๓  อาวาสิก  ภิกฺขุ  อุกฺขิปามาติ  ฯ   
อถโข    เต    อาคนฺตุกา   ภิกฺขู   สนฺนปิติตฺวา   กสฺสปโคตฺต   ภิกฺขุ   
เอตทโวจุ   ปุพฺเพ   โข   ตฺว   อาวุโส   นหาเน   อุสฺสุกฺก   กโรสิ   
อุสฺสุกฺกป   กโรสิ   ยาคุยา   ขาทนีเย   ภตฺตสฺมึ   โสทานิ   ตฺว   น   
อุสฺสุกฺก   กโรสิ   ยาคุยา   ขาทนีเย   ภตฺตสฺมึ  อาปตฺตึ  ตฺว  อาวุโส   
อาปนฺโน   ปสฺสเสต   อาปตฺตินฺติ   ฯ   นตฺถิ   เม   อาวุโส  อาปตฺติ   
ยมห   ปสฺเสยฺยนฺติ   ฯ   อถโข   เต   อาคนฺตุกา  ภิกฺขู  กสฺสปโคตฺต   
ภิกฺขุ    อาปตฺติยา   อทสฺสเน   อุกฺขิปสุ   ฯ   อถโข   กสฺสปโคตฺตสฺส   
ภิกฺขุโน   เอตทโหสิ   อห   โข   เอต   น   ชานามิ   อาปตฺติ  วา   
เอสา   อนาปตฺติ   วา   อาปนฺโน   จมฺหิ   อนาปนฺโน  วา  อุกฺขิตฺโต   
#๑-๒ ม. ย.ุ อกาสิ ฯ ๓ ส.ี ม. ย.ุ อย ปาโ น โหติ ฯ    
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จมฺหิ   อนุกฺขิตฺโต   วา   ธมฺมิเกน   วา   อธมฺมิเกน   วา   กุปฺเปน   
วา   อกุปฺเปน   วา   านารเหน  วา  อฏานารเหน  วา  ยนฺนนูาห   
จมฺป  คนฺตฺวา  ภควนฺต  เอตมตฺถ  ปุจฺเฉยฺยนฺติ  ฯ  อถโข  กสฺสปโคตฺโต   
ภิกฺขุ    เสนาสน    สสาเมตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย    เยน    จมฺปา   
เตน     ปกฺกามิ     อนุปุพฺเพน    เยน    จมฺปา    เยน    ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
อาจิณฺณ    โข    ปเนต   พุทฺธาน   ภควนฺตาน   อาคนฺตุเกหิ   ภิกฺขูหิ   
สทฺธึ   ปฏิสมฺโมทิตุ   ฯ   อถโข  ภควา  กสฺสปโคตฺต  ภิกฺขุ  เอตทโวจ   
กจฺจิ   ภิกฺขุ  ขมนีย  กจฺจิ  ยาปนีย  กจฺจิสิ  ๑  อปฺปกลิมเถน  อทฺธาน   
อาคโต   กุโต   จ  ตฺว  ภิกฺขุ  อาคจฺฉสีติ  ฯ  ขมนีย  ภควา  ยาปนีย   
ภควา   อปฺปกิลมเถน   จาห   ภนฺเต   อทฺธาน  อาคโต  อตฺถิ  ภนฺเต   
กาสีสุ   ชนปเทสุ   วาสภคาโม   นาม   ตตฺถาห   [๒]   อาวาสิโก   
ตนฺติพทฺโธ   อุสฺสุกฺก   อาปนฺโน   กินติฺ   อนาคตา   จ  เปสลา  ภิกฺขู   
อาคจฺเฉยฺยุ   อาคตา   จ   เปสลา   ภิกฺขู   ผาสุ   วิหเรยฺยุ  อย ฺจ   
อาวาโส    วุฑฺฒึ   วิรฬฺุหึ   เวปุลฺล   อาปชฺเชยฺยาติ   อถโข   ภนฺเต   
สมฺพหุลา    ภิกฺขู    กาสีสุ    จาริก   จรมานา   เยน   วาสภคาโม   
ตทวสรึสุ  ๓  อทฺทส  โข  อห  ภนฺเต  เต  ภิกฺขู ทูรโต ว อาคจฺฉนฺเต   
ทิสฺวาน     อาสน    ป ฺาเปสึ    ปาโททก    ปาทป    ปาทกถลิก   
อุปนิกฺขิป    ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   ปตฺตจีวร   ปฏิคฺคเหสึ   ปานีเยน   อาปุจฺฉึ   
นหาเน    อุสสฺุกฺก    อกาส ึ  อุสฺสุกฺกป   อกาสึ   ยาคุยา   ขาทนีเย   
#๑ โป. ม. ยุ. กจฺจิ ฯ ๒ ม. ยุ. ภควา ฯ ๓ ม. ยุ. ตทวสรุ ฯ    
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ภตฺตสฺมึ    อถโข    เตส   ภนฺเต   อาคนฺตุกาน   ภิกขฺูน   เอตทโหสิ   
ภทฺทโก   โข  อย  อาวุโส  อาวาสิโก  ภิกฺขุ  นหาเน  อุสฺสุกฺก  กโรติ   
อุสฺสุกฺกป   กโรติ   ยาคุยา   ขาทนีเย   ภตฺตสฺมึ   หนฺท  มย  อาวุโส   
อิเธว   วาสภคาเม  นิวาส  กปฺเปมาติ  อถโข  เต  ภนฺเต  อาคนฺตุกา   
ภิกฺขู   ตตฺเถว   วาสภคาเม   นิวาส   กปฺเปสุ   ตสฺส   มยฺห  ภนฺเต   
เอตทโหสิ   โย   โข   อิเมส   อาคนฺตุกาน   ภิกฺขูน  อาคนฺตุกกิลมโถ   
โส    ปฏิปฺปสฺสทฺโธ    เยปเม    โคจเร   อปฺปกต ฺ ุโน   เตทานีเม   
โคจเร   ปกต ฺ ุโน   ทุกกฺร   โข   ปน   ปรกุเลส ุ ยาวชีว  อุสฺสุกกฺ   
กาตุ    วิ ฺตฺติ   จ   มนสฺุสาน   อมนาปา   ยนฺนูนาห   น   อุสสฺุกฺก   
กเรยฺย  ยาคุยา  ขาทนีเย  ภตฺตสฺมึ  ๑  โส  โข อห ภนฺเต น อุสฺสุกฺก   
อกาสึ   ยาคุยา   ขาทนีเย   ภตฺตสฺมินฺติ   ๒   อถโข   เตส  ภนฺเต   
อาคนฺตุกาน   ภิกฺขูน   เอตทโหสิ   ปุพฺเพ   ขฺวาย  อาวุโส  อาวาสิโก   
ภิกฺขุ   นหาเน   อุสฺสุกฺก   กโรติ  อุสฺสกฺุกป  กโรติ  ยาคุยา  ขาทนีเย   
ภตฺตสฺมึ    โสทานาย    น    อุสฺสุกฺก    กโรติ   ยาคุยา   ขาทนีเย   
ภตฺตสฺมึ    ทฏุโทานาย    อาวุโส    อาวาสิโก   ภิกขฺุ   หนฺท   มย   
อาวุโส   อิม   ๓   อาวาสิก  ภิกฺขุ  อุกขิฺปามาติ  อถโข  เต  ภนฺเต   
อาคนฺตุกา   ภิกฺขู   สนฺนปิติตฺวา   ม   เอตทโวจุ   ปุพฺเพ   โข   ตฺว   
อาวุโส    นหาเน    อุสฺสุกกฺ    กโรสิ   อุสฺสุกฺกป   กโรสิ   ยาคุยา   
ขาทนีเย    ภตฺตสฺมึ   โสทานิ   ตฺว   น   อุสฺสุกฺก   กโรสิ   ยาคุยา   
ขาทนีเย    ภตฺตสฺมึ    อาปตฺตึ   ตฺว   อาวุโส   อาปนฺโน   ปสฺสเสต   
#๑ โป. ม. ยุ. ภตฺตสฺมินฺติ ฯ ๒ ม. ภตฺตสฺมึ ฯ ๓ โป. ม. อย ปาโ น โหติ ฯ    



วินย. มหาวคฺโค (๒) - หนาท่ี 248 

อาปตฺตินฺติ    นตฺถิ    เม    อาวุโส    อาปตฺติ   ยมห   ปสฺเสยฺยนฺติ   
อถโข   เต   ภนฺเต   อาคนฺตุกา   ภิกฺขู   ม   อาปตฺติยา   อทสฺสเน   
อุกฺขิปสุ    ตสฺส   มยฺห   ภนฺเต   เอตทโหสิ   อห   โข   เอต   น   
ชานามิ    อาปตฺติ   วา   เอสา   อนาปตฺติ   วา   อาปนฺโน   จมฺหิ   
อนาปนฺโน    วา    อุกฺขิตฺโต    จมฺหิ    อนุกฺขิตฺโต   วา   ธมฺมิเกน   
วา   อธมฺมิเกน   วา   กุปฺเปน   วา   อกปฺุเปน   วา   านารเหน   
วา    อฏานารเหน    วา    ยนฺนูนาห    จมฺป   คนฺตฺวา   ภควนฺต   
เอตมตฺถ    ปจฺุเฉยฺยนฺติ    ตโต    อห    ภควา    อาคจฺฉามีติ   ฯ   
อนาปตฺติ    เอสา    ภิกฺขุ    เนสา    อาปตฺติ    อนาปนฺโนสิ   นสิ   
อาปนฺโน    อนุกฺขิตฺโตสิ    นสิ    อุกฺขิตฺโต    อธมฺมิเกนาสิ   กมฺเมน   
อุกฺขิตฺโต    กปฺุเปน    อฏานารเหน    คจฺฉ   ตฺว   ภิกฺขุ   ตตฺเถว   
วาสภคาเม  นิวาส  กปฺเปหีติ  ๑  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข กสฺสปโคตฺโต   
ภิกฺขุ    ภควโต   ปฏิสฺสุณิตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ   กตฺวา   เยน   วาสภคาโม  เตน  ปกฺกามิ  ฯ  อถโข  เตส   
อาคนฺตุกาน   ภิกฺขูน   อหุเทว   กุกฺกุจฺจ   อหุ   วิปฺปฏสิาโร   อลาภา   
วต   โน   น   วต   โน   ลาภา   ทุลลฺทฺธ  วต  โน  น  วต  โน   
สุลทฺธ    เย   มย   สุทฺธ   ภิกฺขุ   อนาปตฺติก   อวตฺถสฺุมึ   อการเณ   
อุกฺขิปมฺหา   หนฺท   มย   อาวุโส   จมฺป   คนฺตฺวา   ภควโต  สนฺติเก   
อจฺจย  อจฺจยโต  เทเสมาติ  ฯ  อถโข  เต  อาคนฺตุกา  ภิกฺขู เสนาสน   
สสาเมตฺวา     ปตฺตจีวรมาทาย    เยน    จมฺปา    เตน    ปกฺกมึสุ   
#๑ โป. กปฺเปสีติ ฯ    
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อนุปุพฺเพน   เยน   จมฺปา   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมตฺิวา   
ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นสิีทึสุ    ฯ    อาจิณฺณ   โข   
ปเนต   พุทฺธาน  ภควนฺตาน  อาคนฺตุเกหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  ปฏิสมฺโมทิตุ  ฯ   
อถโข    ภควา    เต   ภิกฺขู   เอตทโวจ   กจฺจิ   ภิกฺขเว   ขมนีย   
กจฺจิ   ยาปนีย   กจฺจิตฺถ   ๑   อปฺปกลิมเถน  อทฺธาน  อาคตา  กุโต   
จ   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   อาคจฺฉถาติ  ฯ  ขมนีย  ภควา  ยาปนีย  ภควา   
อปฺปกิลมเถน    จ   มย   ภนฺเต   อทฺธาน   อาคตา   อตฺถิ   ภนฺเต   
กาสีสุ  ชนปเทสุ  วาสภคาโม  นาม  ตโต  มย  ภควา  อาคจฺฉามาติ ฯ   
ตุเมฺห  ภิกฺขเว  อาวาสิก  ภิกฺขุ  อุกฺขิปตฺถาติ  ๒  ฯ  เอว  ภนฺเตติ ฯ   
กิสฺมึ   ภิกฺขเว   วตฺถุสฺม ึ  กิสฺมึ   ๓  การเณติ  ฯ  อวตฺถุสฺมึ  ภควา   
อการเณติ  ฯ  วิครหิ  พุทโฺธ ภควา อนนุจฺฉวิก ๔ ภิกฺขเว ๕ อนนุโลมิก   
อปฺปฏิรูป    อสฺสามณก   อกปฺปย   อกรณีย   กถ   หิ   นาม   ตุเมฺห   
โมฆปุริสา     สุทฺธ     ภิกขฺุ     อนาปตฺติก    อวตฺถสฺุมึ    อการเณ   
อุกฺขิปสฺสถ   เนต   โมฆปรุิสา   อปฺปสนฺนาน   วา   ปสาทาย   ฯเปฯ   
วิครหิตฺวา    ธมฺมึ    กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   น   ภิกฺขเว   
สุทฺโธ   ภิกฺขุ   อนาปตฺติโก   อวตฺถุสฺม ึ  อการเณ   อุกฺขิปตพฺโพ   โย   
อุกฺขิเปยฺย   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺสาติ  ฯ  อถโข  เต  ภิกฺขู  อุฏายาสนา   
เอกส   อุตฺตราสงฺค   กรตฺิวา   ภควโต   ปาเทสุ   สิรสา   นิปติตฺวา   
ภควนฺต    เอตทโวจุ   อจฺจโย   โน   ภนฺเต   อจฺจคมา   ยถาพาเล   
#๑ ยุ. กจฺจิ ฯ ๒ โป. อุกฺขิปตฺวาติ ฯ ๓ สี. ม. ย.ุ อย ปาโ น โหติ ฯ   
#๔ ย.ุ อนุจฺฉวิย ฯ ๕ ม. โมฆปุริสา ฯ    
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ยถามูเฬฺห   ยถาอกุสเล   เย   มย  สุทฺธ  ภิกฺขุ  อนาปตฺติก  อวตฺถุสฺมึ   
อการเณ   อุกขิฺปมฺหา   เตส   โน   ภนฺเต   ภควา  อจฺจย  อจฺจยโต   
ปฏิคฺคณฺหาตุ   อายตึ   สวรายาติ   ฯ   ตคฺฆ  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  อจฺจโย   
อจฺจคมา   ยถาพาเล   ยถามูเฬฺห   ยถาอกุสเล   เย   ตุเมฺห   สุทฺธ   
ภิกฺขุ   อนาปตฺติก   อวตฺถสฺุมึ   อการเณ   อุกฺขิปตฺถ   ยโต   จ   โข   
ตุเมฺห   ภิกฺขเว   อจฺจย   อจฺจยโต   ทิสวฺา   ยถาธมฺม  ปฏิกโรถ  ต   
โว    มย   ปฏิคฺคณฺหาม   วุฑฺฒิ   เหสา   ภิกฺขเว   อริยสฺส   วินเย   
โย   อจฺจย   อจฺจยโต   ทสิฺวา   ยถาธมมฺ   ปฏิกโรติ   อายตึ  สวร   
อาปชฺชตีติ ฯ   
     [๑๗๕]   เตน   โข   ปน   สมเยน  จมฺปาย  ภิกฺขู  เอวรูปานิ   
กมฺมานิ    กโรนฺติ    อธมฺเมน   วคฺคกมฺม   ๑   กโรนฺติ   อธมฺเมน   
สมคฺคกมฺม   ๒   กโรนฺติ   ธมฺเมน  วคฺคกมฺม  กโรนฺติ  ธมฺมปฏริูปเกน   
วคฺคกมฺม    กโรนฺติ    ธมมฺปฏิรูปเกน   สมคฺคกมฺม   กโรนฺติ   เอโกป   
เอก   อุกฺขิปติ   เอโกป   เทฺว   อุกฺขิปติ  เอโกป  สมพฺหุเล  อุกฺขิปติ   
เอโกป    สงฺฆ   อุกฺขิปติ   เทฺวป   เอก   อุกฺขิปนฺติ   เทฺวป   เทฺว   
อุกฺขิปนฺติ    เทฺวป    สมฺพหุเล   อุกฺขิปนฺติ   เทฺวป   สงฺฆ   อุกฺขิปนฺติ   
#๑-๒ สพฺพตฺถ วคฺคกมฺมนฺติ จ สมคฺคกมฺมนฺติ จ ทิสุสนฺติ ฯ ตานิ ปน อุโปสถก-ฺ 
#ขนฺธเก  ปาลิยา น สเมนฺติ ฯ ตตฺถ ห ิจตฺตารีมานิ ภิกฺขเว อุโปสถกมฺมานิ   
#อธมฺเมน วคฺค อุโปสถกมฺมนฺตฺยาทิกา ปาลิ ทิสฺสติ ฯ    
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สมฺพหุลาป   เอก   อุกฺขิปนฺติ   สมฺพหุลาป   เทฺว  อุกฺขิปนฺติ  สมพฺหุลาป   
สมฺพหุเล    อุกฺขิปนฺติ   สมฺพหุลาป   สงฺฆ   อุกฺขิปนฺติ   สงฺโฆป   สงฺฆ   
อุกฺขิปติ   ฯ  เย  เต  ภิกฺขู  อปฺปจฺฉา  ฯเปฯ  เต  อุชฺฌายนฺติ  ขียนฺติ   
วิปาเจนฺติ    กถ   ห ิ  นาม   จมฺปาย   ภิกฺขู   เอวรูปานิ   กมฺมานิ   
กริสฺสนฺติ    อธมฺเมน   วคฺคกมฺม   กรสิฺสนฺติ   ฯเปฯ   สงฺโฆป   สงฺฆ   
อุกฺขิปสฺสตีติ   ฯ   อถโข  เต  ภิกฺขู  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ   
สจฺจ   กิร   ภิกฺขเว   จมฺปาย   ภิกฺขู   เอวรูปานิ   กมมฺานิ  กโรนฺติ   
อธมฺเมน  วคฺคกมฺม  กโรนฺติ  ฯเปฯ  สงฺโฆป  สงฺฆ  อุกฺขิปตีติ  ฯ  สจฺจ   
ภควาติ   ๑  ฯ  วิครหิ  พุทฺโธ  ภควา  ฯเปฯ  วิครหิตฺวา  ธมฺมึ  กถ   
กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯ   
     [๑๗๖]  ธมฺเมน  ๒  เจ  ภิกฺขเว วคฺคกมฺม อกมฺม น จ กรณีย ฯ   
อธมฺเมน  เจ  ภิกฺขเว  ๓  สมคฺคกมฺม  อกมฺม  น  จ กรณีย ฯ ธมฺเมน   
เจ  ภิกฺขเว  ๔  วคฺคกมฺม  อกมฺม  น  จ  กรณีย ฯ ธมฺมปฏิรูปเกน เจ   
ภิกฺขเว   ๕  วคฺคกมฺม  อกมฺม  น  จ  กรณีย  ฯ  ธมฺมปฏิรูปเกน  เจ   
ภิกฺขเว  ๖  สมคฺคกมฺม  อกมฺม  น  จ  กรณีย  ฯ เอโกป เอก อุกฺขิปติ   
อกมฺม   น   จ   กรณีย   ฯ   เอโกป  เทฺว  อุกฺขิปติ  อกมฺม  น  จ   
กรณีย   ฯ   เอโกป   สมฺพหุเล   อุกฺขิปติ   อกมฺม  น  จ  กรณีย  ฯ   
เอโกป   สงฺฆ   อุกฺขิปติ   อกมฺม   น   จ   กรณีย  ฯ  เทฺวป  เอก   
อุกฺขิปนฺติ   อกมฺม   น   จ  กรณีย  ฯ  เทฺวป  เทฺว  อุกขิฺปนฺติ  อกมฺม   
น  จ  กรณีย  ฯ  เทฺวป  สมฺพหุเล  อุกขิฺปนฺติ  อกมฺม  น  จ  กรณีย ฯ   
#๑ ยุ. อิติสทโฺท น ทิสฺสติ ฯ ๒ โป. ม. อธมฺเมน ฯ ๓-๔-๕-๖ ม. เจ ภิกฺขเวติ   
#น ทิสฺสติ ฯ    
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เทฺวป   สงฺฆ   อุกฺขิปนฺติ   อกมฺม  น  จ  กรณีย  ฯ  สมฺพหุลาป  เอก   
อุกฺขิปนฺติ   อกมฺม   น   จ   กรณีย   ฯ   สมฺพหุลาป  เทฺว  อุกฺขิปนฺติ   
อกมฺม   น   จ   กรณีย   ฯ   สมฺพหุลาป  สมฺพหุเล  อุกฺขิปนฺติ  อกมฺม   
น  จ  กรณีย  ฯ  สมฺพหุลาป  สงฺฆ  อุกขิฺปนฺติ  อกมฺม  น  จ  กรณีย ฯ   
สงฺโฆป สงฺฆ อุกฺขิปติ อกมฺม น จ กรณีย ฯ   
     [๑๗๗]   จตฺตารีมานิ   ภิกฺขเว   กมมฺานิ   อธมฺเมน   วคฺคกมฺม   
อธมฺเมน   สมคฺคกมฺม   ธมฺเมน  วคฺคกมฺม  ธมฺเมน  สมคฺคกมฺม  ๑  ฯ   
ตตฺร   ภิกฺขเว   ยทิท   ๒   อธมฺเมน  วคฺคกมฺม  อิท  ภิกฺขเว  กมฺม๕   
อธมฺมตฺตา    วคฺคตฺตา    กปฺุป   อฏานารห   น   ภิกขฺเว   เอวรูป   
กมฺม   กาตพฺพ   น   จ   มยา   เอวรูป   กมฺม  อนุ ฺาต  ฯ  ตตฺร   
ภิกฺขเว   ยททิ   อธมฺเมน   สมคฺคกมฺม  อิท  ภิกฺขเว  กมฺม  อธมฺมตฺตา   
กุปฺป   อฏานารห   น   ภิกฺขเว   เอวรูป   กมฺม   กาตพฺพ   น  จ   
มยา   เอวรูป   กมฺม   อนุ ฺาต   ฯ   ตตฺร  ภิกฺขเว  ยทิท  ธมฺเมน   
วคฺคกมฺม   อิท   ภิกฺขเว   กมฺม   วคฺคตฺตา   กุปฺป   อฏานารห   น   
ภิกฺขเว   เอวรูป   กมฺม   กาตพฺพ   น   จ   มยา   เอวรูป   กมฺม   
อนุ ฺาต   ฯ   ตตฺร  ภิกขฺเว  ยทิท  ธมฺเมน  สมคฺคกมฺม  อิท  ภิกฺขเว   
กมฺม    ธมฺมตฺตา   สมคฺคตฺตา   อกุปฺป   านารห   เอวรูป   ภิกฺขเว   
กมฺม   กาตพฺพ   เอวรูป ฺจ   มยา   กมมฺ   อนุ ฺาต   ฯ   ตสฺมาติห   
ภิกฺขเว    เอวรูป    กมฺม    กริสฺสาม    ยทิท   ธมฺเมน   สมคฺคนฺติ   
#๑ โป. สมคฺคกมฺมนฺติ ฯ ๒ สี. โป. ยุ. ยมิท ฯ    
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เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ   
     [๑๗๘]   เตน   โข  ปน  สมเยน  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  เอวรูปานิ   
กมฺมานิ     กโรนฺติ     อธมฺเมน    วคฺคกมฺม    กโรนฺติ    อธมฺเมน   
สมคฺคกมฺม    กโรนฺติ    ธมฺเมน   วคฺคกมฺม   กโรนฺติ   ธมฺมปฏิรปูเกน   
วคฺคกมฺม      กโรนฺติ      ธมฺมปฏิรูปเกน     สมคฺคกมฺม     กโรนฺติ   
ตฺติวิปนฺนป    กมฺม    กโรนฺติ    อนุสฺสาวนสมฺปนฺน   อนุสฺสาวนวิปนฺนป   
กมฺม     กโรนฺติ     ตฺติสมฺปนฺน     ตฺติวิปนฺนป    อนุสฺสาวนวิปนฺนป   
กมฺม    กโรนฺติ    อ ฺตฺราป    ธมฺมา   กมฺม   กโรนฺติ   อ ฺตฺราป   
วินยา   กมฺม   กโรนฺติ   อ ฺตฺราป   สตฺถุ   สาสนา   กมฺม  กโรนฺติ   
ปฏิกุฏกตป   กมฺม   กโรนฺติ  อธมฺมิก  กุปฺป  อฏานารห  ฯ  เย  เต   
ภิกฺขู   อปฺปจฺฉา   ฯเปฯ   เต   อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ  กถ   
หิ   นาม   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู  เอวรูปานิ  กมฺมานิ  กริสฺสนฺติ  อธมฺเมน   
วคฺคกมฺม     กริสฺสนฺติ     ฯเปฯ    ปฏิกฏุกตป    กมฺม    กริสฺสนฺติ   
อธมฺมิก  กุปปฺ  อฏานารหนฺติ  ฯ  อถโข  เต  ภิกฺขู  ภควโต  เอตมตฺถ   
อาโรเจสุ  ฯ  สจฺจ  กิร  ภิกขฺเว  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  เอวรูปานิ กมฺมานิ   
กโรนฺติ     อธมฺเมน    วคฺคกมฺม    กโรนฺติ    ฯเปฯ    ปฏิกุฏกตป   
กมฺม   กโรนฺติ   อธมฺมิก   กุปฺป  อฏานารหนฺติ  ฯ  สจฺจ  ภควาติ  ฯ   
วิครหิ   พุทฺโธ   ภควา   ฯเปฯ   วิครหิตฺวา  ธมฺมึ  กถ  กตฺวา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ฯ   
     [๑๗๙]   อธมฺเมน   เจ   ภิกฺขเว   วคฺคกมฺม   อกมฺม   น  จ    
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กรณีย  ฯ  อธมฺเมน  เจ  ภิกฺขเว  สมคฺคกมฺม  อกมมฺ  น  จ  กรณีย ฯ   
ธมฺเมน  เจ  ภิกฺขเว  วคฺคกมฺม  อกมฺม  น  จ  กรณีย ฯ ธมฺมปฏิรปูเกน   
เจ     ภิกฺขเว     วคฺคกมฺม     อกมฺม    น    จ    กรณีย    ฯ   
ธมฺมปฏิรูปเกน   เจ   ภิกขฺเว   สมคฺคกมฺม   อกมฺม  น  จ  กรณีย  ฯ   
ตฺติวิปนฺน ฺเจ    ภิกฺขเว    กมฺม   อนุสาวนสมฺปนฺน   อกมฺม   น   จ   
กรณีย   ฯ   อนุสาวนวิปนฺน ฺเจ   ภิกฺขเว   กมฺม   ตฺติสมฺปนฺน  อกมฺม   
น   จ   กรณีย   ฯ   ตฺติวิปนฺน ฺเจ   ภิกฺขเว  กมฺม  อนุสฺสาวนวิปนฺน   
อกมฺม   น   จ   กรณีย  ฯ  อ ฺตฺราป  ภิกฺขเว  ธมมฺา  กมฺม  อกมฺม   
น  จ  กรณีย  ฯ  อ ฺตฺราป  ภิกฺขเว  ๑  วินยา  กมฺม  อกมฺม  น จ   
กรณีย   ฯ   อ ฺตฺราป   ภิกฺขเว   สตฺถุ   สาสนา   กมฺม  อกมฺม  น   
จ   กรณีย   ฯ   ปฏิกฏุกต   เจ   ภิกฺขเว   กมฺม   อธมฺมิก   กุปฺป   
อฏานารห อกมฺม น จ กรณีย ฯ   
     [๑๘๐]    ฉยิมานิ    ภิกขฺเว   กมฺมานิ   อธมฺมกมฺม   วคฺคกมฺม   
สมคฺคกมฺม        ธมฺมปฏิรปูเกน       วคฺคกมฺม       ธมฺมปฏิรูปเกน   
สมคฺคกมฺม ธมฺเมน สมคฺคกมฺม ฯ   
     [๑๘๑]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  อธมฺมกมฺม  ฯ  ตฺติทุติเย  เจ ภิกฺขเว   
กมฺเม   เอกาย   ตฺติยา  กมฺม  กโรติ  น  จ  กมฺมวาจ  อนุสฺสาเวติ   
อธมฺมกมฺม   ฯ   ตฺติทุติเย   เจ  ภิกฺขเว  กมฺเม  ทฺวีหิ  ตฺตีหิ  กมฺม   
กโรติ   น   จ   กมฺมวาจ   อนุสฺสาเวติ   อธมฺมกมฺม   ฯ  ตฺติทุติเย   
เจ   ภิกฺขเว  กมฺเม  เอกาย  กมฺมวาจาย  กมฺม  กโรติ  น  จ  ตฺตึ   
#๑ ม. ย.ุ  อย ปาโ น ทิสสฺติ ฯ    
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เปติ    อธมฺมกมฺม   ฯ   ตฺติทุติเย   เจ   ภิกฺขเว   กมฺเม   ทฺวีห ิ  
กมฺมวาจาหิ   กมฺม   กโรติ   น   จ   ตฺตึ   เปติ   อธมฺมกมฺม  ฯ   
ตฺติจตุตฺเถ   เจ   ภิกฺขเว   กมฺเม   เอกาย   ตฺติยา  กมฺม  กโรติ   
น   จ   กมฺมวาจ   อนุสฺสาเวติ   อธมฺมกมฺม   ฯ   ตฺติจตุตฺเถ   เจ   
ภิกฺขเว   กมฺเม   ทฺวีหิ   ตฺตีหิ   ตีหิ   ตฺตีหิ   จตูหิ   ตฺตีหิ  กมฺม   
กโรติ   น   จ   กมฺมวาจ   อนุสฺสาเวติ   อธมฺมกมฺม  ฯ  ตฺติจตุตฺเถ   
เจ   ภิกฺขเว  กมฺเม  เอกาย  กมฺมวาจาย  กมฺม  กโรติ  น  จ  ตฺตึ   
เปติ   อธมฺมกมฺม   ฯ   ตฺติจตุตฺเถ   เจ   ภิกฺขเว   กมฺเม   ทฺวีห ิ  
กมฺมวาจาหิ     ตีหิ     กมมฺวาจาหิ     จตูหิ    กมฺมวาจาหิ    กมฺม   
กโรติ   น   จ   ตฺตึ   เปติ   อธมฺมกมมฺ  ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
อธมฺมกมฺม ฯ   
     [๑๘๒]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  วคฺคกมฺม  ฯ  ตฺติทุติเย  เจ  ภิกฺขเว   
กมฺเม    ยาวติกา    ภิกฺขู    กมฺมปฺปตฺตา    เต   อนาคตา   โหนฺติ   
ฉนฺทารหาน    ฉนฺโท    อนาหโฏ    โหติ    สมฺมุขีภูตา   ปฏิกโฺกสนฺติ   
วคฺคกมฺม   ฯ   ตฺติทุติเย   เจ   ภิกฺขเว   กมฺเม   ยาวติกา   ภิกฺขู   
กมฺมปฺปตฺตา   เต   อาคตา   โหนฺติ   ฉนฺทารหาน   ฉนฺโท   อนาหโฏ   
โหติ    สมมฺขีุภูตา    ปฏกิฺโกสนฺติ    วคฺคกมฺม   ฯ   ตฺติทุติเย   เจ   
ภิกฺขเว   กมฺเม   ยาวติกา   ภิกฺขู   กมฺมปฺปตฺตา  เต  อาคตา  โหนฺติ   
ฉนฺทารหาน    ฉนฺโท    อาหโฏ    โหติ    สมฺมุขีภูตา    ปฏิกโฺกสนฺติ   
วคฺคกมฺม   ฯ   ตฺติจตุตฺเถ   เจ   ภิกฺขเว   กมฺเม   ยาวติกา  ภิกฺขู    
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กมฺมปฺปตฺตา   เต   อนาคตา   โหนฺติ   ฉนฺทารหาน   ฉนฺโท  อนาหโฏ   
โหติ     สมฺมขีุภูตา     ปฏกิฺโกสนฺติ    วคฺคกมฺม    ฯ    ตฺติจตุตฺเถ   
เจ   ภิกฺขเว   กมฺเม   ยาวติกา   ภิกฺขู   กมฺมปฺปตฺตา   เต  อาคตา   
โหนฺติ     ฉนฺทารหาน     ฉนฺโท     อนาหโฏ    โหติ    สมฺมุขีภูตา   
ปฏิกฺโกสนฺติ    วคฺคกมฺม    ฯ    ตฺติจตุตฺเถ   เจ   ภิกฺขเว   กมฺเม   
ยาวติกา    ภิกฺขู   กมฺมปปฺตฺตา   เต   อาคตา   โหนฺติ   ฉนฺทารหาน   
ฉนฺโท    อาหโฏ    โหติ    สมฺมุขีภูตา   ปฏิกโฺกสนติฺ   วคฺคกมฺม   ฯ   
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว วคฺคกมฺม ฯ   
     [๑๘๓]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  สมคฺคกมฺม  ฯ  ตฺติทุติเย  เจ ภิกฺขเว   
กมฺเม    ยาวติกา    ภิกฺขู    กมฺมปฺปตฺตา    เต    อาคตา   โหนฺติ   
ฉนฺทารหาน    ฉนฺโท    อาหโฏ    โหติ   สมฺมุขีภูตา   นปฺปฏิกโฺกสนฺติ   
สมคฺคกมฺม   ฯ   ตฺติจตุตฺเถ   เจ   ภิกฺขเว   กมฺเม  ยาวติกา  ภิกฺขู   
กมฺมปฺปตฺตา    เต   อาคตา   โหนฺติ   ฉนฺทารหาน   ฉนฺโท   อาหโฏ   
โหติ    สมฺมขีุภูตา    นปปฺฏิกฺโกสนฺติ    สมคฺคกมฺม   ฯ   อิท   วุจฺจติ   
ภิกฺขเว สมคฺคกมฺม ฯ   
     [๑๘๔]    กตม ฺจ    ภิกฺขเว    ธมฺมปฏิรูปเกน   วคฺคกมฺม   ฯ   
ตฺติทุติเย   เจ   ภิกฺขเว  กมฺเม  ปม  กมฺมวาจ  อนุสฺสาเวติ  ปจฺฉา   
ตฺตึ   เปติ   ยาวติกา   ภิกฺขู   กมฺมปปฺตฺตา   เต  อนาคตา  โหนฺติ   
ฉนฺทารหาน    ฉนฺโท    อนาหโฏ    โหติ    สมฺมุขีภูตา   ปฏิกโฺกสนฺติ   
ธมฺมปฏิรูปเกน   วคฺคกมฺม   ฯ   ตฺติทุติเย  เจ  ภิกขฺเว  กมฺเม  ปม    
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กมฺมวาจ    อนุสฺสาเวติ    ปจฺฉา    ตฺตึ   เปติ   ยาวติกา   ภิกฺขู   
กมฺมปฺปตฺตา   เต   อาคตา   โหนฺติ   ฉนฺทารหาน   ฉนฺโท   อนาหโฏ   
โหติ    สมฺมขีุภูตา    ปฏกิฺโกสนฺติ    ธมฺมปฏิรูปเกน    วคฺคกมฺม    ฯ   
ตฺติทุติเย   เจ   ภิกฺขเว  กมฺเม  ปม  กมฺมวาจ  อนุสฺสาเวติ  ปจฺฉา   
ตฺตึ   เปติ   ยาวติกา   ภิกฺขู   กมฺมปปฺตฺตา   เต   อาคตา  โหนฺติ   
ฉนฺทารหาน    ฉนฺโท    อาหโฏ    โหติ    สมฺมุขีภูตา    ปฏิกโฺกสนฺติ   
ธมฺมปฏิรูปเกน    วคฺคกมฺม   ฯ   ตฺติจตุตฺเถ   เจ   ภิกฺขเว   กมเฺม   
ปม    กมฺมวาจ    อนุสฺสาเวติ    ปจฺฉา   ตฺตึ   เปติ   ยาวติกา   
ภิกฺขู    กมฺมปฺปตฺตา    เต   อนาคตา   โหนฺติ   ฉนฺทารหาน   ฉนฺโท   
อนาหโฏ      โหติ     สมฺมขีุภูตา     ปฏกิฺโกสนฺติ     ธมฺมปฏิรูปเกน   
วคฺคกมฺม   ฯ   ตฺติจตุตฺเถ   เจ   ภิกฺขเว   กมฺเม   ปม  กมฺมวาจ   
อนุสฺสาเวติ   ปจฺฉา   ตฺตึ   เปติ  ยาวติกา  ภิกฺขู  กมฺมปฺปตฺตา  เต   
อาคตา   โหนฺติ   ฉนฺทารหาน   ฉนฺโท   อนาหโฏ   โหติ   สมฺมุขีภูตา   
ปฏิกฺโกสนฺติ    ธมฺมปฏิรปูเกน    วคฺคกมฺม    ฯ    ตฺติจตุตฺเถ    เจ   
ภิกฺขเว   กมฺเม   ปม   กมฺมวาจ   อนุสฺสาเวติ  ปจฺฉา  ตฺตึ  เปติ   
ยาวติกา    ภิกฺขู   กมฺมปปฺตฺตา   เต   อาคตา   โหนฺติ   ฉนฺทารหาน   
ฉนฺโท    อาหโฏ    โหติ    สมฺมุขีภูตา   ปฏิกโฺกสนติฺ   ธมฺมปฏิรปูเกน   
วคฺคกมฺม ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ธมฺมปฏิรูปเกน วคฺคกมฺม ฯ   
     [๑๘๕]    กตม ฺจ    ภิกฺขเว   ธมฺมปฏิรูปเกน   สมคฺคกมฺม   ฯ   
ตฺติทุติเย   เจ   ภิกฺขเว  กมฺเม  ปม  กมฺมวาจ  อนุสฺสาเวติ  ปจฺฉา    
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ตฺตึ   เปติ   ยาวติกา   ภิกฺขู   กมฺมปปฺตฺตา   เต   อาคตา  โหนฺติ   
ฉนฺทารหาน    ฉนฺโท    อาหโฏ    โหติ   สมฺมุขีภูตา   นปฺปฏิกโฺกสนฺติ   
ธมฺมปฏิรูปเกน   สมคฺคกมฺม   ฯ   ตฺติจตุตฺเถ   เจ   ภิกฺขเว   กมเฺม   
ปม    กมฺมวาจ    อนุสฺสาเวติ    ปจฺฉา   ตฺตึ   เปติ   ยาวติกา   
ภิกฺขู    กมฺมปฺปตฺตา    เต    อาคตา   โหนฺติ   ฉนฺทารหาน   ฉนฺโท   
อาหโฏ     โหติ     สมฺมุขีภูตา     นปฺปฏิกฺโกสนฺติ     ธมฺมปฏิรูปเกน   
สมคฺคกมฺม ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ธมฺมปฏิรูปเกน สมคฺคกมฺม ฯ   
     [๑๘๖]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว   ธมฺเมน  สมคฺคกมฺม  ฯ  ตฺติทุติเย   
เจ   ภิกฺขเว  กมฺเม  ปม  ตฺตึ  เปติ  ปจฺฉา  เอกาย  กมฺมวาจาย   
กมฺม   กโรติ   ยาวติกา   ภิกฺขู   กมฺมปปฺตฺตา   เต   อาคตา  โหนฺติ   
ฉนฺทารหาน    ฉนฺโท    อาหโฏ    โหติ   สมฺมุขีภูตา   นปฺปฏิกโฺกสนฺติ   
ธมฺเมน   สมคฺคกมฺม   ฯ   ตฺติจตุตฺเถ   เจ   ภิกฺขเว   กมฺเม  ปม   
ตฺตึ   เปติ   ปจฺฉา   ตีหิ   กมฺมวาจาหิ   กมฺม   กโรติ   ยาวติกา   
ภิกฺขู    กมฺมปฺปตฺตา    เต    อาคตา   โหนฺติ   ฉนฺทารหาน   ฉนฺโท   
อาหโฏ     โหติ     สมฺมุขีภูตา     นปฺปฏิกฺโกสนฺติ     ฯ    ธมฺเมน   
สมคฺคกมฺม ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ธมฺเมน สมคฺคกมฺม ฯ   
     [๑๘๗]    ป ฺจ    สงฺฆา    จตุวคฺโค   ภิกฺขุสงฺโฆ   ป ฺจวคฺโค   
ภิกฺขุสงฺโฆ  ทสวคฺโค  ภิกฺขุสงฺโฆ  วีสติวคฺโค  ภิกฺขุสงฺโฆ อติเรก- 
วีสติวคฺโค  ภิกฺขุสงฺโฆติ   ๑   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว   ยวฺาย  จตุวคฺโค  ภิกฺขุสงฺโฆ   
เปตฺวา    ตีณิ    กมฺมานิ    อุปสมฺปท   ปวารณ   อพฺภาน   ธมฺเมน   
#๑ ม. ย.ุ อิติสทฺโท น ทสสฺติ ฯ    
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สมคฺโค    สพฺพกมฺเมสุ    กมฺมปฺปตฺโต    ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว   ยฺวาย   
ป ฺจวคฺโค   ภิกฺขุสงฺโฆ   เปตฺวา   เทฺว  กมฺมานิ  มชฺฌิเมสุ  ชนปเทสุ   
อุปสมฺปท   อพฺภาน   ธมฺเมน   สมคฺโค   สพฺพกมฺเมสุ   กมฺมปปฺตฺโต  ฯ   
ตตฺร   ภิกฺขเว   ยฺวาย   ทสวคฺโค   ภิกฺขุสงฺโฆ  เปตฺวา  เอก  กมมฺ   
อพฺภาน    ธมฺเมน    สมคฺโค   สพฺพกมฺเมสุ   กมฺมปฺปตฺโต   ฯ   ตตฺร   
ภิกฺขเว     ยฺวาย     วีสติวคฺโค    ภิกฺขุสงฺโฆ    ธมฺเมน    สมคฺโค   
สพฺพกมฺเมสุ   กมฺมปฺปตฺโต   ฯ  ตตฺร  ภิกฺขเว  ยฺวาย  อติเรกวีสติวคฺโค   
ภิกฺขุสงฺโฆ ธมฺเมน สมคฺโค สพฺพกมฺเมสุ กมฺมปฺปตฺโต ฯ   
     [๑๘๘]   จตุวคฺคกรณ ฺเจ   ภิกฺขเว   กมฺม   ภิกขฺุนีจตุตฺโถ  กมฺม   
กเรยฺย   อกมมฺ   น   จ   กรณีย  ฯ  จตุวคฺคกรณ ฺเจ  ภิกฺขเว  กมมฺ   
สิกฺขมานาจตุตฺโถ      ฯเปฯ      สามเณรจตุตฺโถ     สามเณรีจตุตฺโถ   
สิกฺข       ปจฺจกฺขาตกจตุตฺโถ      อนฺติมวตฺถุ      อชฌฺาปนฺนกจตุตฺโถ   
อาปตฺติยา    อทสฺสเน    อุกฺขิตฺตกจตุตฺโถ    อาปตฺติยา    อปฺปฏิกมฺเม   
อุกฺขิตฺตกจตุตฺโถ   ปาปกาย   ทฏิ ิยา   อปฺปฏินิสฺสคฺเค   อุกฺขิตฺตก- 
จตุตฺโถ  ปณฺฑกจตุตฺโถ         เถยฺยสวาสกจตุตฺโถ        ติตฺถิยปกกฺนฺตก- 
จตุตฺโถ  ติรจฺฉานคตจตุตฺโถ          มาตุฆาตกจตุตฺโถ         ปตุฆาตก- 
จตุตฺโถ  อรหนฺตฆาตกจตุตฺโถ         ภิกฺขุนีทูสกจตุตฺโถ        สงฺฆเภทก- 
จตุตฺโถ  โลหิตุปฺปาทกจตุตฺโถ      อุภโตพฺย ฺชนกจตุตฺโถ      นานา- 
สวาสกจตุตฺโถ  นานาสีมาย       ิตจตุตฺโถ         อิทฺธิยา      เวหาเส   
 ิตจตุตฺโถ     ยสฺส    สงฺโฆ    กมฺม    กโรติ    ตจตุตฺโถ    กมฺม    
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กเรยฺย อกมฺม น จ กรณีย ฯ   
                      จตุวคฺคกรณ ฯ   
     [๑๘๙]    ป ฺจวคฺคกรณ ฺเจ    ภิกขฺเว    กมฺม    ภิกฺขุนีป ฺจโม   
กมฺม    กเรยยฺ    อกมฺม    น   จ   กรณีย   ฯ   ป ฺจวคฺคกรณ ฺเจ   
ภิกฺขเว     กมมฺ     สิกฺขมานาป ฺจโม     ฯเปฯ     สามเณรป ฺจโม   
สามเณรีป ฺจโม  สิกฺข  ปจฺจกฺขาตกป ฺจโม  อนฺติมวตฺถุ  อชฌฺา- 
ปนฺนกป ฺจโม     อาปตฺติยา    อทสฺสเน     อุกฺขิตฺตกป ฺจโม   
อาปตฺติยา     อปฺปฏิกมฺเม     อุกฺขิตฺตกป ฺจโม    ปาปกาย    ทฏิ ิยา   
อปฺปฏินิสฺสคฺเค    อุกฺขิตฺตกป ฺจโม    ปณฺฑกป ฺจโม   เถยฺย- 
สวาสกป ฺจโม  ติตฺถิยปกฺกนฺตกป ฺจโม ติรจฺฉานคตป ฺจโม   
มาตุฆาตกป ฺจโม         ปตุฆาตกป ฺจโม         อรหนฺตฆาตกป ฺจโม   
ภิกฺขุนีทูสกป ฺจโม         สงฺฆเภทกป ฺจโม        โลหิตุปฺปาทกป ฺจโม   
อุภโตพฺย ฺชนกป ฺจโม         นานาสวาสกป ฺจโม         นานาสีมาย   
 ิตป ฺจโม    อิทฺธิยา    เวหาเส    ิตป ฺจโม   ยสฺส   สงฺโฆ   กมมฺ   
กโรติ ตป ฺจโม กมฺม กเรยฺย อกมฺม น จ กรณีย ฯ   
                                                ป ฺจวคฺคกรณ ฯ   
     [๑๙๐]   ทสวคฺคกรณ ฺเจ   ภิกฺขเว   กมฺม   ภิกขฺุนีทสโม   กมฺม   
กเรยฺย   อกมมฺ   น   จ   กรณีย  ฯ  ทสวคฺคกรณ ฺเจ  ภิกฺขเว  กมฺม   
สิกฺขมานาทสโม     ฯเปฯ    สามเณรทสโม    สามเณรีทสโม    สิกฺข   
ปจฺจกฺขาตกทสโม      อนฺติมวตฺถุ      อชฺฌาปนฺนกทสโม     อาปตฺติยา    
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อทสฺสเน    อุกฺขิตฺตกทสโม    อาปตฺติยา   อปฺปฏกิมเฺม   อุกฺขิตฺตกทสโม   
ปาปกาย    ทฏิ ิยา    อปฺปฏินิสฺสคฺเค    อุกฺขิตฺตกทสโม    ปณฺฑกทสโม   
เถยฺยสวาสกทสโม        ติตฺถิยปกฺกนฺตกทสโม        ติรจฺฉานคตทสโม   
มาตุฆาตกทสโม    ปตุฆาตกทสโม   อรหนฺตฆาตกทสโม   ภิกขฺุนี- 
ทูสกทสโม   สงฺฆเภทกทสโม      โลหตุิปฺปาทกทสโม        อุภโต- 
พฺย ฺชนกทสโม   นานาสวาสกทสโม  นานาสีมาย     ิตทสโม   
อิทฺธิยา  เวหาเส   ิตทสโม  [๑]  ยสฺส  สงฺโฆ  กมฺม  กโรติ ตทสโม   
กมฺม  กเรยฺย  อกมฺม  น   จ   กรณีย ฯ   
                                                ทสวคฺคกรณ ฯ   
     [๑๙๑]   วีสติวคฺคกรณ ฺเจ   ภิกฺขเว   กมฺม   ภิกขฺุนีวีโส   กมมฺ   
กเรยฺย    อกมฺม   น   จ   กรณีย   ฯ   วีสติวคฺคกรณ ฺเจ   ภิกฺขเว   
กมฺม    สิกฺขมานาวีโส    ฯเปฯ   สามเณรวีโส   สามเณรีวีโส   สิกฺข   
ปจฺจกฺขาตกวีโส       อนฺติมวตฺถุ      อชฌฺาปนฺนกวีโส      อาปตฺติยา   
อทสฺสเน    อุกฺขิตฺตกวีโส    อาปตฺติยา    อปฺปฏกิมฺเม    อุกฺขิตฺตกวีโส   
ปาปกาย     ทิฏ ิยา     อปฺปฏินิสฺสคฺเค    อุกฺขิตฺตกวีโส    ปณฺฑกวีโส   
เถยฺยสวาสกวีโส   ติตฺถิยปกฺกนฺตกวีโส   ติรจฺฉานคตวีโส   มาตุ- 
ฆาตกวีโส  ปตุฆาตกวีโส อรหนฺตฆาตกวีโส ภิกฺขุนีทูสกวีโส   
สงฺฆเภทกวีโส   โลหิตุปปฺาทกวีโส   อุภโตพฺย ฺชนกวีโส  นานา- 
สวาสกวีโส  นานาสีมาย     ิตวีโส    [๒]    ยสฺส    สงฺโฆ    กมมฺ    กโรติ   
ตวีโส กมฺม กเรยฺย อกมฺม น จ กรณีย ฯ   
#๑ ม. ทส วคฺคกรณ ฺเจ กมฺม ฯ ๒ โป. ม. อิทฺธิยา เวหาเส  ิตวีโส กมฺม   
#กเรยฺย ฯ    
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                      วีสติวคฺคกรณ ฯ   
     [๑๙๒]  ปาริวาสิกจตุตฺโถ  เจ  ภิกขฺเว  ปริวาส  ทเทยฺย  มลูาย   
ปฏิกสฺเสยฺย    มานตฺต    ทเทยฺย    ตวีโส    อพฺเภยฺย   อกมฺม   น   
จ   กรณีย   ฯ   มูลาย   ปฏกิสฺสนารหจตุตฺโถ   เจ  ภิกฺขเว  ปริวาส   
ทเทยฺย   มลูาย   ปฏิกสฺเสยฺย   มานตฺต   ทเทยฺย   ตวีโส   อพฺเภยฺย   
อกมฺม   น   จ   กรณีย  ฯ  มานตฺตารหจตุตฺโถ  เจ  ภิกฺขเว  ปริวาส   
ทเทยฺย   มลูาย   ปฏิกสฺเสยฺย   มานตฺต   ทเทยฺย   ตวีโส   อพฺเภยฺย   
อกมฺม   น   จ  กรณีย  ฯ  มานตฺตจาริกจตุตฺโถ  เจ  ภิกฺขเว  ปริวาส   
ทเทยฺย   มลูาย   ปฏิกสฺเสยฺย   มานตฺต   ทเทยฺย   ตวีโส   อพฺเภยฺย   
อกมฺม   น   จ   กรณีย  ฯ  อพฺภานารหจตุตฺโถ  เจ  ภิกฺขเว  ปริวาส   
ทเทยฺย   มลูาย   ปฏิกสฺเสยฺย   มานตฺต   ทเทยฺย   ตวีโส   อพฺเภยฺย   
อกมฺม น จ กรณีย ฯ   
     [๑๙๓]   เอกจฺจสฺส   ภิกฺขเว   สงฺฆมชฺเฌ   ปฏกิโฺกสนา   รูหติ   
เอกจฺจสฺส   น   รูหติ   ฯ  กสฺส  จ  ภิกขฺเว  สงฺฆมชฺเฌ  ปฏกิฺโกสนา   
น   รูหติ  ฯ  ภิกฺขุนิยา  ภิกฺขเว  สงฺฆมชฺเฌ  ปฏิกฺโกสนา  น  รหูติ  ฯ   
สิกฺขมานาย    ภิกฺขเว    ฯเปฯ   สามเณรสฺส   ภิกฺขเว   สามเณริยา   
ภิกฺขเว   สิกขฺ   ปจฺจกฺขาตกสฺส   ภิกฺขเว   อนฺติมวตฺถุ   อชฺฌาปนฺนกสฺส   
ภิกฺขเว      อุมฺมตฺตกสฺส      ภิกฺขเว      ขิตฺตจิตฺตสฺส      ภิกฺขเว   
เวทนฏฏสฺส    ภิกฺขเว   อาปตฺติยา   อทสฺสเน   อุกฺขิตฺตกสฺส   ภิกขฺเว   
อาปตฺติยา    อปฺปฏิกมฺเม   อุกฺขิตฺตกสฺส   ภิกฺขเว   ปาปกาย   ทฏิ ิยา    
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อปฺปฏินิสฺสคฺเค  อุกฺขิตฺตกสฺส  ภิกฺขเว  ปณฺฑกสฺส  ภิกฺขเว  เถยยฺ- 
สวาสกสฺส   ภิกฺขเว     ติตฺถิยปกฺกนฺตกสฺส    ภิกฺขเว    ติรจฺฉานคตสฺส   
ภิกฺขเว   มาตุฆาตกสฺส   ภิกฺขเว  ปตุฆาตกสฺส  ภิกฺขเว  อรหนฺต- 
ฆาตกสฺส  ภิกฺขเว      ภิกขฺุนีทูสกสฺส      ภิกฺขเว     สงฺฆเภทกสฺส     ภิกฺขเว   
โลหิตุปฺปาทกสฺส   ภิกฺขเว   อุภโตพฺย ฺชนกสฺส   ภิกฺขเว  นานา 
สวาสกสฺส  ภิกฺขเว       นานาสีมาย        ิตสฺส       ภิกฺขเว       อิทฺธิยา   
เวหาเส     ิตสฺส    ภิกฺขเว   ยสฺส   สงฺโฆ   กมฺม   กโรติ   ตสฺส   
[๑]  ภิกฺขเว  สงฺฆมชฺเฌ  ปฏิกฺโกสนา  น  รูหติ  ฯ อิเมส โข ภิกฺขเว   
สงฺฆมชฺเฌ   ปฏิกฺโกสนา   น   รูหติ  ฯ  กสฺส  จ  ภิกขฺเว  สงฺฆมชฺเฌ   
ปฏิกฺโกสนา   รูหติ   ฯ   ภิกฺขุสฺส  ภิกฺขเว  ปกตตฺตสฺส  สมานสวาสกสฺส   
สมานสีมาย       ิตสฺส      อนฺตมโส     อนนฺตริกสสฺาป     ภิกฺขุโน   
วิ ฺาเปนฺตสฺส    สงฺฆมชฺเฌ    ปฏิกฺโกสนา   รูหติ   ฯ   อิมสฺส   โข   
ภิกฺขเว สงฺฆมชฺเฌ ปฏกิฺโกสนา รูหติ ฯ   
     [๑๙๔]   เทฺวมา   ภิกฺขเว   นิสฺสารณา  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล   
อปฺปตฺโต   นสิฺสารณ  ต  เจ  สงฺโฆ  นสิฺสาเรติ  เอกจฺโจ  สุนิสฺสาริโต   
เอกจฺโจ    ทนฺุนิสฺสาริโต    ฯ    กตโม    จ    ภิกฺขเว    ปุคฺคโล   
อปฺปตฺโต   นสิฺสารณ   ต   เจ   สงฺโฆ   นิสฺสาเรติ  ทุนฺนิสฺสาริโต  ฯ   
อิธ   [๒]  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สุทฺโธ  โหติ  อนาปตฺติโก  ต  เจ  สงฺโฆ   
นิสฺสาเรติ   ทุนฺนิสฺสาริโต   ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  อปปฺตฺโต   
นิสฺสารณ   ต   เจ   สงฺโฆ   นิสฺสาเรติ   ทุนฺนิสฺสาริโต   ฯ   กตโม   
#๑ โป. ม. จ ฯ ๒ ม. ยุ. ปน ฯ    
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จ   ภิกฺขเว   ปุคฺคโล  อปปฺตฺโต  นิสฺสารณ  ต  เจ  สงฺโฆ  นิสฺสาเรติ   
สุนิสฺสาริโต  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  พาโล  โหติ อพฺยตฺโต อาปตฺติพหุโล   
อนปทาโน     คิหิสสฏโ     วิหรติ     อนนุโลมิเกหิ     คิหิสสคฺเคหิ   
ต   เจ   สงฺโฆ   นิสฺสาเรติ   สุนิสฺสารโิต   ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
ปุคฺคโล อปฺปตฺโต นิสฺสารณ ต เจ สงฺโฆ นิสฺสาเรติ สุนิสฺสาริโต ฯ   
     [๑๙๕]   เทฺวมา   ภิกฺขเว   โอสารณา  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล   
อปฺปตฺโต   โอสารณ   ต  เจ  สงฺโฆ  โอสาเรติ  เอกจฺโจ  โสสารโิต   
เอกจฺโจ   โทสาริโต   ฯ   กตโม   จ   ภิกฺขเว   ปุคฺคโล  อปฺปตฺโต   
โอสารณ    ต   เจ   สงฺโฆ   โอสาเรติ   โทสาริโต   ฯ   ปณฺฑโก   
ภิกฺขเว   อปฺปตฺโต  โอสารณ  ต ฺเจ  สงฺโฆ  โอสาเรติ  โทสารโิต  ฯ   
เถยฺยสวาสโก     ภิกฺขเว     ฯเปฯ     ติตฺถิยปกฺกนฺตโก     ภิกฺขเว   
ติรจฺฉานคโต    ภิกฺขเว   มาตุฆาตโก   ภิกฺขเว   ปตุฆาตโก   ภิกขฺเว   
อรหนฺตฆาตโก     ภิกฺขเว     ภิกฺขุนีทูสโก     ภิกฺขเว    สงฺฆเภทโก   
ภิกฺขเว     โลหิตุปฺปาทโก     ภิกฺขเว     อุภโตพฺย ฺชนโก    ภิกฺขเว   
อปฺปตฺโต   โอสารณ   ต   เจ   สงฺโฆ   โอสาเรติ   โทสาริโต   ฯ   
อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ปุคฺคโล   อปฺปตฺโต  โอสารณ  ต  เจ  สงฺโฆ   
โอสาเรติ   โทสาริโต   ฯ   กตโม   จ   ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  อปฺปตฺโต   
โอสารณ  ต  เจ  สงฺโฆ  โอสาเรติ  โสสาริโต  [๑]  ฯ หตฺถจฺฉินฺโน   
ภิกฺขเว  อปฺปตฺโต  โอสารณ  ต  เจ  สงฺโฆ  โอสาเรติ  โสสาริโต  ฯ   
ปาทจฺฉินฺโน      ภิกฺขเว      ฯเปฯ     หตฺถปาทจฺฉินฺโน     ภิกฺขเว   
#๑ ม. ย.ุ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ปุคฺคลา อปฺปตฺตา โอสารณ เต เจ สงฺโฆ โอสาเรติ   
#โทสาริตา ฯ    
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กณฺณจฺฉินฺโน     ภิกฺขเว     นาสจฺฉินฺโน    ภิกฺขเว    กณฺณนาสจฺฉินฺโน   
ภิกฺขเว   องฺคุลิจฺฉินฺโน   ภิกฺขเว   อฬจฺฉินฺโน   ภิกฺขเว   กณฺฑรจฺฉินฺโน   
ภิกฺขเว     ผณหตฺถโก     ภิกฺขเว     ขุชโฺช     ภิกฺขเว    วามโน   
ภิกฺขเว     คลคณฺฑี    ภิกฺขเว    ลกฺขณาหโต    ภิกฺขเว    กสาหโต   
ภิกฺขเว   ลิขิตโก   ภิกฺขเว   สีปที   ๑   ภิกฺขเว  ปาปโรคี  ภิกฺขเว   
ปริสทูสโก    ภิกฺขเว    กาโณ    ภิกฺขเว    กุณี    ภิกขฺเว   ข ฺโช   
ภิกฺขเว    ปกขฺหโต    ภิกขฺเว    ฉินฺนิรยิปโถ   ภิกฺขเว   ชราทุพฺพโล   
ภิกฺขเว    อนโฺธ    ภิกฺขเว    มูโค    ภิกขฺเว    พธิโร    ภิกฺขเว   
อนฺธมูโค     ภิกฺขเว    อนธฺพธิโร    ภิกขฺเว    มูคพธิโร    ภิกฺขเว   
อนฺธมูคพธิโร    ภิกฺขเว    อปฺปตฺโต    โอสารณ    ต   เจ   สงฺโฆ   
โอสาเรติ   โสสาริโต   ฯ   อย   วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  อปฺปตฺโต   
โอสารณ ต เจ สงฺโฆ โอสาเรติ โสสาริโต [๒] ฯ   
                วาสภคามภาณวาร ปม ๓ ฯ   
     [๑๙๖]  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุสฺส  น  โหติ อาปตฺติ ทฏพฺพา ฯ   
ตเมน   โจเทติ  สงฺโฆ  วา  สมฺพหุลา  วา  เอกปุคฺคโล  วา  อาปตฺตึ   
ตฺว   อาวุโส   อาปนฺโน   ปสฺสเสต  อาปตฺตินฺติ  ฯ  โส  เอว  วเทติ   
นตฺถิ   เม   อาวุโส   อาปตฺติ   ยมห   ปสฺเสยฺยนฺติ   ฯ   ต  สงฺโฆ   
อาปตฺติยา   อทสฺสเน   อุกฺขิปติ   อธมฺมกมฺม   ฯ   อิธ   ปน  ภิกขฺเว   
ภิกฺขุสฺส   น   โหติ   อาปตฺติ  ปฏิกาตพฺพา  ฯ  ตเมน  โจเทติ  สงฺโฆ   
วา  สมฺพหุลา  วา  เอกปุคฺคโล  วา  อาปตฺตึ  ตเมน  อาวุโส อาปนฺโน   
#๑ ม. ย.ุ สีปทิโก ฯ ๒ ม. ยุ. อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ปุคฺคลา อปฺปตฺตา โอสารณ   
#เต เจ สงฺโฆ โอสาเรติ โสสาริตา ฯ ๓ ยุ. อาสภคามภาณวาโร นิฏ ิโต ปโม ฯ    
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ปฏิกโรหิ   ต   อาปตฺตินฺติ   ฯ  โส  เอว  วเทติ  นตฺถ ิ เม  อาวุโส   
อาปตฺติ   ยมห   ปฏิกเรยฺยนฺติ   ฯ  ต  สงฺโฆ  อาปตฺติยา  อปฺปฏิกมฺเม   
อุกฺขิปติ   อธมฺมกมฺม   ฯ   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุสฺส   น   โหติ   
ปาปกา  ทิฏ ิ  ปฏินิสฺสชเฺชตา  ฯ  ตเมน  โจเทติ  สงฺโฆ  วา สมพฺหุลา   
วา   เอกปุคฺคโล   วา   ปาปกา   เต   อาวุโส  ทฏิ ิ  ปฏินิสฺสชฺเชต   
ปาปก  ทิฏ ินฺติ  ฯ  โส  เอว  วเทติ  นตฺถิ  เม  อาวุโส ปาปกา ทิฏ ิ   
ยมห  ปฏินิสสฺชฺเชยฺยนฺติ  ฯ  ต  สงฺโฆ  ปาปกาย  ทิฏ ิยา อปฺปฏนิิสฺสคฺเค   
อุกฺขิปติ   อธมฺมกมฺม   ฯ   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุสฺส   น   โหติ   
อาปตฺติ    ทฏพฺพา   น   โหติ   อาปตฺติ   ปฏิกาตพฺพา   ฯ   ตเมน   
โจเทติ   สงฺโฆ   วา   สมพฺหุลา  วา  เอกปุคฺคโล  วา  อาปตฺตึ  ตฺว   
อาวุโส   อาปนฺโน   ปสสฺเสต   อาปตฺตึ   ปฏกิโรหิ  ต  อาปตฺตินฺติ  ฯ   
โส   เอว   วเทติ   นตฺถ ิ  เม   อาวุโส   อาปตฺติ  ยมห  ปสฺเสยฺย   
นตฺถิ  เม  อาวุโส  อาปตฺติ  ยมห  ปฏิกเรยฺยนฺติ  ฯ  ต สงฺโฆ อทสฺสเน   
วา   อปฺปฏิกมฺเม   วา   อุกฺขิปติ   อธมฺมกมฺม   ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุสฺส   น   โหติ   อาปตฺติ   ทฏพฺพา   น   โหติ   ปาปกา  ทิฏ ิ   
ปฏินิสฺสชฺเชตา  ฯ  ตเมน  โจเทติ  สงฺโฆ  วา สมฺพหุลา วา เอกปุคฺคโล   
วา   อาปตฺตึ   ตฺว   อาวุโส   อาปนฺโน   ปสฺสเสต  อาปตฺตึ  ปาปกา   
เต   ทิฏ ิ   ปฏินิสฺสชฺเชต   ปาปก   ทฏิ ินฺติ   ฯ   โส  เอว  วเทติ   
นตฺถิ   เม   อาวุโส   อาปตฺติ   ยมห   ปสฺเสยฺย  นตฺถิ  เม  ปาปกา   
ทิฏ ิ    ยมห    ปฏินิสฺสชฺเชยฺยนฺติ   ฯ   ต   สงฺโฆ   อทสฺสเน   วา    
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อปฺปฏินิสฺสคฺเค   วา   อุกขิฺปติ   อธมฺมกมฺม   ฯ   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   
ภิกฺขุสฺส   น   โหติ   อาปตฺติ   ปฏิกาตพฺพา   น  โหติ  ปาปกา  ทิฏ ิ   
ปฏินิสฺสชฺเชตา   ฯ   ตเมน   โจเทติ   สงฺโฆ   วา   สมฺพหุลา   วา   
เอกปุคฺคโล    วา    อาปตฺตึ    ตฺว   อาวุโส   อาปนฺโน   ปฏิกโรหิ   
ต   อาปตฺตึ   ปาปกา   เต   ทิฏ ิ  ปฏินสิฺสชฺเชต  ปาปก  ทฏิ ินฺติ  ฯ   
โส   เอว   วเทติ   นตฺถ ิ  เม   อาวุโส  อาปตฺติ  ยมห  ปฏกิเรยฺย   
นตฺถิ   เม   อาวุโส   ปาปกา   ทฏิ ิ   ยมห   ปฏินิสสฺชฺเชยฺยนฺติ   ฯ   
ต  สงฺโฆ  อปฺปฏิกมฺเม  วา  อปฺปฏินสิฺสคฺเค  วา  อุกฺขิปติ  อธมฺมกมฺม ฯ   
อิธ    ปน    ภิกฺขเว    ภิกขฺุสฺส    น    โหติ   อาปตฺติ   ทฏพฺพา   
น  โหติ  อาปตฺติ  ปฏิกาตพฺพา  น  โหติ  ปาปกา ทิฏ ิ ปฏินิสสฺชฺเชตา ฯ   
ตเมน    โจเทติ    สงฺโฆ    วา    สมฺพหุลา    วา    เอกปุคฺคโล   
วา    อาปตฺตึ    ตฺว    อาวุโส    อาปนฺโน    ปสฺสเสต    อาปตฺตึ   
ปฏิกโรหิ   ต   อาปตฺตึ   ปาปกา   เต   ทิฏ ิ   ปฏินสิฺสชฺเชต  ปาปก   
ทิฏ ินฺติ   ฯ   โส   เอว   วเทติ  นตฺถิ  เม  อาวุโส  อาปตฺติ  ยมห   
ปสฺเสยฺย   นตฺถิ   เม   อาวุโส   อาปตฺติ   ยมห   ปฏิกเรยฺย   นตฺถิ   
เม    อาวุโส    ปาปกา   ทฏิ ิ   ยมห   ปฏินิสฺสชฺเชยฺยนฺติ   ฯ   ต   
สงฺโฆ   อทสฺสเน   วา  อปปฺฏิกมฺเม  วา  อปฺปฏินิสฺสคฺเค  วา  อุกฺขิปติ   
อธมฺมกมฺม ฯ   
     [๑๙๗]  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุสฺส  โหติ  อาปตฺติ  ทฏพฺพา  ฯ   
ตเมน   โจเทติ  สงฺโฆ  วา  สมฺพหุลา  วา  เอกปุคฺคโล  วา  อาปตฺตึ    
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ตฺว   อาวุโส   อาปนฺโน   ปสฺสเสต  อาปตฺตินฺติ  ฯ  โส  เอว  วเทติ   
อามาวุโส   ปสฺสามีติ   ฯ   ต   สงฺโฆ  อาปตฺติยา  อทสฺสเน  อุกขิฺปติ   
อธมฺมกมฺม    ฯ    อิธ    ปน    ภิกฺขเว   ภิกฺขุสฺส   โหติ   อาปตฺติ   
ปฏิกาตพฺพา  ฯ  ตเมน  โจเทติ  สงฺโฆ  วา  สมฺพหุลา  วา เอกปุคฺคโล   
วา   อาปตฺตึ   ตฺว   อาวุโส   อาปนฺโน  ปฏิกโรหิ  ต  อาปตฺตินฺติ  ฯ   
โส   เอว  วเทติ  อามาวุโส  ปฏิกริสฺสามีติ  ฯ  ต  สงฺโฆ  อาปตฺติยา   
อปฺปฏิกมฺเม   อุกฺขิปติ   อธมฺมกมฺม   ฯ   อิธ   ปน   ภิกฺขเว  ภิกฺขุสฺส   
โหติ   ปาปกา   ทฏิ ิ   ปฏนิสิฺสชฺเชตา   ฯ   ตเมน   โจเทติ  สงฺโฆ   
วา   สมฺพหุลา   วา   เอกปุคฺคโล   วา  ปาปกา  เต  อาวุโส  ทิฏ ิ   
ปฏินิสฺสชฺเชต   ปาปก   ทิฏ ินฺติ   ฯ   โส   เอว   วเทติ  อามาวุโส   
ปฏินิสฺสชชฺสิฺสามีติ   ฯ   ต   สงฺโฆ   ปาปกาย  ทิฏ ิยา  อปฺปฏินิสฺสคฺเค   
อุกขิฺปติ   อธมฺมกมฺม   ฯ   อิธ   ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุสฺส  โหติ  อาปตฺติ   
ทฏพฺพา   โหติ   อาปตฺติ   ปฏิกาตพฺพา   ฯ  โหติ  อาปตฺติ  ทฏพฺพา   
โหติ   ปาปกา   ทฏิ ิ   ปฏนิิสฺสชฺเชตา  ฯ  โหติ  อาปตฺติ  ปฏิกาตพฺพา   
โหติ   ปาปกา   ทฏิ ิ   ปฏนิิสฺสชเฺชตา   ฯ   โหติ  อาปตฺติ  ทฏพฺพา   
โหติ   อาปตฺติ   ปฏิกาตพฺพา   โหติ  ปาปกา  ทิฏ ิ  ปฏินิสฺสชฺเชตา  ฯ   
ตเมน    โจเทติ   สงฺโฆ   วา   สมฺพหุลา   วา   เอกปุคฺคโล   วา   
อาปตฺตึ    ตฺว    อาวุโส   อาปนฺโน   ปสสฺเสต   อาปตฺตึ   ปฏกิโรหิ   
ต   อาปตฺตึ   ปาปกา   เต   ทิฏ ิ  ปฏนิสิฺสชฺเชต  ปาปก  ทฏิ ินฺติ  ฯ   
โส   เอว   วเทติ   อามาวุโส   ปสฺสามิ   อาม   ปฏิกริสฺสามิ  อาม    
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ปฏินิสฺสชชฺสิฺสามีติ   ฯ   ต   สงฺโฆ   อทสฺสเน   วา  อปฺปฏิกมฺเม  วา   
อปฺปฏินิสฺสคฺเค วา อุกฺขิปติ อธมฺมกมฺม ฯ   
     [๑๙๘]  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุสฺส  โหติ  อาปตฺติ  ทฏพฺพา  ฯ   
ตเมน   โจเทติ  สงฺโฆ  วา  สมฺพหุลา  วา  เอกปุคฺคโล  วา  อาปตฺตึ   
ตฺว   อาวุโส   อาปนฺโน   ปสฺสเสต  อาปตฺตินฺติ  ฯ  โส  เอว  วเทติ   
นตฺถิ   เม   อาวุโส   อาปตฺติ   ยมห   ปสฺเสยฺยนฺติ   ฯ   ต  สงฺโฆ   
อาปตฺติยา   ๑   อทสฺสเน   อุกฺขิปติ  ธมฺมกมฺม  ฯ  อิธ  ปน  ภิกขฺเว   
ภิกฺขุสฺส   โหติ   อาปตฺติ   ปฏิกาตพฺพา   ฯ   ตเมน   โจเทติ  สงฺโฆ   
วา    สมฺพหลุา    วา   เอกปุคฺคโล   วา   อาปตฺตึ   ตฺว   อาวุโส   
อาปนฺโน   ปฏิกโรหิ   ต   อาปตฺตินฺติ   ฯ   โส   เอว  วเทติ  นตฺถิ   
เม  อาวุโส  อาปตฺติ  ยมห  ปฏกิเรยฺยนฺติ  ฯ  ต  สงฺโฆ อาปตฺติยา ๒   
อปฺปฏิกมฺเม   อุกฺขิปติ   ธมฺมกมฺม   ฯ   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุสฺส   
โหติ   ปาปกา   ทฏิ ิ   ปฏนิิสฺสชฺเชตา   ฯ   ตเมน   โจเทติ  สงฺโฆ   
วา   สมฺพหุลา   วา   เอกปุคฺคโล   วา  ปาปกา  เต  อาวุโส  ทิฏ ิ   
ปฏินิสฺสชฺเชต   ปาปก   ทิฏ ินฺติ   ฯ   โส   เอว   วเทติ  นตฺถิ  เม   
อาวุโส   ปาปกา   ทฏิ ิ   ยมห   ปฏินสิฺสชฺเชยฺยนฺติ   ฯ   ต   สงฺโฆ   
ปาปกาย    ทฏิ ิยา    อปฺปฏินิสฺสคฺเค   อุกฺขิปติ   ธมมฺกมฺม   ฯ   อิธ   
ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุสฺส   โหติ   อาปตฺติ   ทฏพฺพา   โหติ   อาปตฺติ   
ปฏิกาตพฺพา   ฯ   โหติ   อาปตฺติ   ทฏพฺพา   โหติ   ปาปกา   ทฏิ ิ   
ปฏินิสฺสชฺเชตา    ฯ    โหติ   อาปตฺติ   ปฏิกาตพฺพา   โหติ   ปาปกา   
#๑-๒ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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ทิฏ ิ   ปฏินสิฺสชฺเชตา   ฯ   โหติ   อาปตฺติ   ทฏพฺพา  โหติ  อาปตฺติ   
ปฏิกาตพฺพา    โหติ    ปาปกา    ทิฏ ิ   ปฏินิสฺสชฺเชตา   ฯ   ตเมน   
โจเทติ   สงฺโฆ   วา   สมพฺหุลา   วา   เอกปุคฺคโล   วา   อาปตฺตึ   
ตฺว   อาวุโส   อาปนฺโน   ปสฺสเสต   อาปตฺตึ   ปฏิกโรหิ  ต  อาปตฺตึ   
ปาปกา   เต   อาวุโส   ๑  ทิฏ ิ  ปฏินิสสฺชฺเชต  ปาปก  ทฏิ ินฺติ  ฯ   
โส   เอว   วเทติ   นตฺถ ิ  เม   อาวุโส   อาปตฺติ  ยมห  ปสฺเสยฺย   
นตฺถิ  เม  [๒]  อาปตฺติ  ยมห ปฏิกเรยฺย นตฺถิ เม [๓] ปาปกา ทิฏ ิ   
ยมห   ปฏินสิฺสชฺเชยฺยนฺติ   ฯ   ต   สงฺโฆ  อทสฺสเน  วา  อปฺปฏิกมฺเมl   
วา อปฺปฏินิสฺสคฺเค วา อุกฺขิปติ ธมฺมกมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๙๙]   อถโข   อายสฺมา   อุปาลิ   เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   อายสฺมา   อุปาลิ   ภควนฺต   เอตทโวจ  โย  นุ  โข   
ภนฺเต    สมคฺโค    สงฺโฆ   สมฺมุขากรณีย   กมฺม   อสมฺมุขา   กโรติ   
ธมฺมกมฺม   น ุ  โข   ต   ภนฺเต   วินยกมฺมนฺติ   ฯ   อธมฺมกมฺม   ต   
อุปาลิ   อวินยกมฺมนฺติ   ฯ   โย   นุ   โข   ภนฺเต   สมคฺโค  สงฺโฆ   
ปฏิปุจฺฉากรณีย    กมฺม    อปฺปฏิปุจฺฉา    กโรติ    ปฏิ ฺาย    กรณีย   
กมฺม  อปฺปฏิ ฺาย  กโรติ สติวินยารหสฺส อมูฬฺหวินย เทติ อมูฬฺห- 
วินยารหสฺส   ตสฺสปาปยสิกากมฺม    กโรติ    ตสฺสปาปยสิกากมฺมา- 
รหสฺส  ตชฺชนียกมฺม      กโรติ     ตชชฺนียกมฺมารหสฺส     นยิสฺสกมฺม     ๔   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. อาวุโส ฯ ๓ ม. อาวุโส ฯ ๔ ยุ.   
#นิสฺสยกมฺม ฯ    
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กโรติ   นิยสสฺกมฺมารหสฺส   ปพฺพาชนียกมฺม  กโรติ  ปพฺพาชนีย- 
กมฺมารหสฺส  ปฏิสารณียกมฺม กโรติ ปฏิสารณียกมมฺารหสฺส   
อุกฺเขปนียกมฺม     กโรติ     อุกฺเขปนียกมฺมารหสฺส    ปริวาส    เทติ   
ปริวาสารห    มลูาย    ปฏกิสฺสติ   มลูาย   ปฏิกสฺสนารหสฺส   มานตฺต   
เทติ    มานตฺตารห   อพฺเภติ   อพฺภานารห   อุปสมปฺาเทติ   ธมฺม- 
กมฺม  น ุ   โข    ต   ภนฺเต   วินยกมฺมนติฺ   ฯ   อธมฺมกมฺม   ต   อุปาลิ   
อวินยกมฺม    โย    โข    อุปาลิ    สมคฺโค   สงฺโฆ   สมฺมุขากรณีย   
กมฺม    อสมฺมุขา    กโรติ   เอว   โข   อุปาลิ   อธมฺมกมฺม   โหติ   
อวินยกมฺม    เอว ฺจ    ปน   สงฺโฆ   สาติสาโร   โหติ   โย   โข   
อุปาลิ     สมคฺโค    สงฺโฆ    ปฏิปุจฺฉากรณีย    กมมฺ    อปฺปฏิปจฺุฉา   
กโรติ   ปฏิ ฺาย   กรณีย   กมฺม   อปฺปฏิ ฺาย  กโรติ  สติวินยา- 
รหสฺส  อมฬูหฺวินย       เทติ       อมูฬฺหวินยารหสฺส      ตสฺสปาปยสิกากมฺม   
กโรติ  ตสฺสปาปยสิกากมฺมารหสฺส  ตชฺชนียกมฺม  กโรติ  ตชฺชนียกมฺมารหสฺส   
นิยสฺสกมฺม        กโรติ       นิยสฺสกมฺมารหสฺส       ปพฺพาชนียกมฺม   
กโรติ  ปพฺพาชนียกมฺมารหสฺส  ปฏิสารณียกมฺม  กโรติ ปฏิสาร- 
ณียกมฺมารหสฺส  อุกฺเขปนียกมฺม กโรติ อุกฺเขปนียกมฺมารหสฺส   
ปริวาส   เทติ   ปริวาสารห  มูลาย  ปฏิกสฺสติ  มลูาย  ปฏิกสฺสนา- 
รหสฺส   มานตฺต    เทติ    มานตฺตารห   อพฺเภติ   อพฺภานารห   อุปสมฺปา- 
เทติ  เอว    โข    อุปาลิ    อธมฺมกมฺม    โหติ    อวินยกมฺม    เอว ฺจ   
ปน สงฺโฆ สาติสาโร โหตีติ ฯ    



วินย. มหาวคฺโค (๒) - หนาท่ี 272 

     [๒๐๐]   โย   น ุ  โข   ภนฺเต  สมคฺโค  สงฺโฆ  สมฺมุขากรณีย   
กมฺม   สมฺมุขา   กโรติ  ธมมฺกมฺม  น ุ โข  ต  ภนฺเต  วินยกมฺมนฺติ  ฯ   
ธมฺมกมฺม   ต   อุปาลิ   วินยกมฺมนฺติ  ฯ  โย  น ุ โข  ภนฺเต  สมคฺโค   
สงฺโฆ     ปฏปิุจฺฉากรณีย     กมฺม    ปฏิปุจฺฉา    กโรติ    ปฏิ ฺาย   
กรณีย    กมมฺ    ปฏิ ฺาย   กโรติ   สติวินยารหสฺส   สติวินย   เทติ   
อมูฬฺหวินยารหสฺส     อมูฬฺหวินย     เทติ     ตสฺสปาปยสิกากมฺมารหสฺส   
ตสฺสปาปยสิกากมฺม      กโรติ      ตชฺชนียกมฺมารหสฺส     ตชฺชนยีกมฺม   
กโรติ    นิยสสฺกมฺมารหสฺส   นิยสฺสกมฺม   กโรติ   ปพฺพาชนียกมฺมารหสฺส   
ปพฺพาชนียกมฺม      กโรติ     ปฏิสารณียกมฺมารหสฺส     ปฏิสารณียกมฺม   
กโรติ        อุกฺเขปนียกมฺมารหสฺส       อุกฺเขปนียกมฺม       กโรติ   
ปริวาสารหสฺส   ปริวาส   เทติ  มูลาย  ปฏิกสฺสนารห  มูลาย  ปฏิกสฺสติ   
มานตฺตารหสฺส   มานตฺต   เทติ   อพฺภานารห   อพฺเภติ   อุปสมปฺทารห   
อุปสมฺปาเทติ    ธมฺมกมมฺ    น ุ  โข   ต   ภนฺเต   วินยกมฺมนฺติ   ฯ   
ธมฺมกมฺม   ต   อุปาลิ   วินยกมฺม   โย   โข  อุปาลิ  สมคฺโค  สงฺโฆ   
สมฺมุขากรณีย   กมฺม   สมฺมุขา   กโรติ   เอว   โข  อุปาลิ  ธมฺมกมฺม   
โหติ    วินยกมฺม    เอว ฺจ   ปน   สงฺโฆ   อนติสาโร   โหติ   โย   
โข    อุปาลิ    สมคฺโค    สงฺโฆ   ปฏิปจฺุฉากรณีย   กมฺม   ปฏิปุจฺฉา   
กโรติ   ปฏิ ฺาย   กรณีย   กมฺม   ปฏิ ฺาย   กโรติ   สติวินยา- 
รหสฺส  สติวินย  เทติ  อมฬฺูหวินยารหสฺส อมูฬฺหวินย เทติ ตสฺส- 
ปาปยสิกากมฺมารหสฺส  ตสฺสปาปยสิกากมฺม กโรติ ตชฺชนียกมมฺา-    
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รหสฺส  ตชฺชนียกมฺม     กโรติ     นิยสสฺกมฺมารหสฺส     นิยสฺสกมฺม     กโรติ   
ปพฺพาชนียกมฺมารหสฺส    ปพฺพาชนียกมฺม    กโรติ   ปฏิสารณียกมฺมา- 
รหสฺส  ปฏิสารณียกมฺม      กโรติ     อุกฺเขปนียกมฺมารหสฺส     อุกฺเขปนีย- 
กมฺม  กโรติ    ปริวาสารหสฺส    ปริวาส    เทติ    มลูาย    ปฏิกสฺสนารห   
มูลาย    ปฏิกสฺสติ    มานตฺตารหสฺส    มานตฺต    เทติ   อพฺภานารห   
อพฺเภติ   อุปสมฺปทารห   อุปสมฺปาเทติ   เอว   โข   อุปาลิ  ธมฺมกมฺม   
โหติ วินยกมฺม ฯ เอว ฺจ ปน สงฺโฆ อนติสาโร โหตีติ ฯ   
     [๒๐๑]   โย   น ุ  โข  ภนฺเต  สมคฺโค  สงฺโฆ  สติวินยารหสฺส   
อมูฬฺหวินย    เทติ    อมูฬหฺวินยารหสฺส    สติวินย    เทติ   ธมฺมกมฺม   
นุ  โข  ต  ภนฺเต  วินยกมฺมนฺติ  ฯ  อธมฺมกมฺม ต อุปาลิ อวินย- 
กมฺมนฺติ ฯ  โย     นุ    โข    ภนฺเต    สมคฺโค    สงฺโฆ    อมูฬฺหวินยารหสฺส   
ตสฺสปาปยสิกากมฺม     กโรติ    ตสฺสปาปยสิกากมฺมารหสฺส    อมูฬฺหวินย   
เทติ   ตสฺสปาปยสิกากมฺมารหสฺส  ตชฺชนียกมฺม  กโรติ  ตชฺชนีย- 
กมฺมารหสฺส  ตสฺสปาปยสิกากมฺม กโรติ ตชฺชนียกมฺมารหสฺส   
นิยสฺสกมฺม     กโรติ     นยิสฺสกมฺมารหสฺส     ตชฺชนียกมฺม     กโรติ   
นิยสฺสกมฺมารหสฺส     ปพฺพาชนียกมฺม     กโรติ    ปพฺพาชนียกมฺมารหสฺส   
นิยสฺสกมฺม    กโรติ    ปพฺพาชนียกมฺมารหสฺส    ปฏิสารณียกมมฺ   กโรติ   
ปฏิสารณียกมฺมารหสฺส    ปพฺพาชนียกมฺม    กโรติ   ปฏิสารณียกมฺมา- 
รหสฺส  อุกฺเขปนียกมฺม      กโรติ     อุกเฺขปนียกมฺมารหสฺส     ปฏสิารณีย- 
กมฺม  กโรติ     อุกฺเขปนียกมฺมารหสฺส     ปริวาส    เทติ    ปริวาสา-    
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รหสฺส   อุกฺเขปนียกมฺม      กโรติ      ปริวาสารห      มลูาย     ปฏิกสฺสติ   
มูลาย    ปฏิกสฺสนารหสฺส    ปริวาส   เทติ   มลูาย   ปฏิกสฺสนารหสฺส   
มานตฺต     เทติ    มานตฺตารห    มลูาย    ปฏิกสฺสติ    มานตฺตารห   
อพฺเภติ   อพฺภานารหสฺส   มานตฺต   เทติ   อพฺภานารห   อุปสมปฺาเทติ   
อุปสมฺปทารห   อพฺเภติ   ธมฺมกมฺม  น ุ โข  ต  ภนฺเต  วินยกมฺมนติฺ  ฯ   
อธมฺมกมฺม   ต   อุปาล ิ  อวินยกมฺม   ฯ   โย   โข  อุปาลิ  สมคฺโค   
สงฺโฆ     สติวินยารหสฺส     อมูฬฺหวินย     เทติ    อมูฬฺหวินยารหสฺส   
สติวินย   เทติ   เอว   โข   อุปาลิ   อธมฺมกมฺม   โหติ   อวินยกมฺม   
เอว ฺจ   ปน   สงฺโฆ  สาติสาโร  โหติ  ฯ  โย  โข  อุปาลิ  สมคฺโค   
สงฺโฆ  อมูฬหฺวินยารหสฺส   ตสฺสปาปยสิกากมฺม    กโรติ  ตสฺสปาปย- 
สิกากมฺมารหสฺส   อมฬูหฺวินย   เทติ   ตสฺสปาปยสิกากมฺมารหสฺส   
ตชฺชนียกมฺม      กโรติ      ตชฺชนียกมมฺารหสฺส     ตสฺสปาปยสิกากมฺม   
กโรติ    ตชฺชนียกมฺมารหสฺส    นิยสฺสกมฺม    กโรติ   นิยสฺสกมฺมา- 
รหสฺส  ตชฺชนียกมฺม   กโรติ    นิยสฺสกมฺมารหสฺส    ปพฺพาชนียกมฺม   
กโรติ         ปพฺพาชนียกมฺมารหสฺส        นิยสฺสกมฺม        กโรติ   
ปพฺพาชนียกมฺมารหสฺส    ปฏิสารณียกมฺม    กโรติ   ปฏิสารณียกมฺมารหสฺส   
ปพฺพาชนียกมฺม      กโรติ     ปฏิสารณียกมฺมารหสฺส     อุกฺเขปนียกมฺม   
กโรติ        อุกฺเขปนียกมฺมารหสฺส       ปฏิสารณียกมฺม       กโรติ   
อุกฺเขปนียกมฺมารหสฺส   ปริวาส   เทติ   ปริวาสารหสฺส   อุกฺเขปนียกมฺม   
กโรติ    ปริวาสารห    มลูาย    ปฏิกสฺสติ   มลูาย   ปฏิกสฺสนารหสฺส    
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ปริวาส   เทติ   มูลาย   ปฏกิสฺสนารหสฺส   มานตฺต  เทติ  มานตฺตารห   
มูลาย    ปฏิกสฺสติ    มานตฺตารห   อพฺเภติ   อพฺภานารหสฺส   มานตฺต   
เทติ    อพฺภานารห    อุปสมฺปาเทติ    อุปสมฺปทารห   อพฺเภติ   เอว   
โข   อุปาลิ   อธมฺมกมฺม   โหติ   อวินยกมฺม  ฯ  เอว ฺจ  ปน  สงฺโฆ   
สาติสาโร โหตีติ ฯ   
     [๒๐๒]   โย   น ุ  โข  ภนฺเต  สมคฺโค  สงฺโฆ  สติวินยารหสฺส   
สติวินย    เทติ    อมูฬฺหวินยารหสฺส    อมูฬฺหวินย    เทติ   ธมฺมกมฺม   
นุ  โข  ต  ภนฺเต  วินยกมฺมนฺติ  ฯ  ธมมฺกมฺม  ต  อุปาลิ วินยกมฺมนฺติ ฯ   
โย   น ุ  โข   ภนฺเต   สมคฺโค  สงฺโฆ  อมูฬฺหวินยารหสฺส  อมูฬหฺวินย   
เทติ      ตสฺสปาปยสิกากมฺมารหสฺส      ตสฺสปาปยสิกากมฺม     กโรติ   
ตชฺชนียกมฺมารหสฺส      ตชฺชนียกมฺม      กโรติ      นิยสฺสกมฺมารหสฺส   
นิยสฺสกมฺม    กโรติ    ปพฺพาชนียกมฺมารหสฺส    ปพฺพาชนียกมฺม   กโรติ   
ปฏิสารณียกมฺมารหสฺส    ปฏิสารณียกมฺม    กโรติ   อุกฺเขปนียกมฺมารหสฺส   
อุกฺเขปนียกมฺม      กโรติ      ปริวาสารหสฺส      ปริวาส     เทติ   
มูลาย    ปฏิกสฺสนารห    มูลาย   ปฏิกสฺสติ   มานตฺตารหสฺส   นานตฺต   
เทติ   อพฺภานารห   อพฺเภติ   อุปสมปฺทารห   อุปสมฺปาเทติ   ธมฺมกมฺม   
นุ    โข    ต    ภนฺเต   วินยกมฺมนฺติ   ฯ   ธมฺมกมฺม   ต   อุปาลิ   
วินยกมฺม   ฯ   โย   โข   อุปาลิ   สมคฺโค   สงฺโฆ   สติวินยารหสฺส   
สติวินย    เทติ    อมูฬฺหวินยารหสฺส   อมูฬฺหวินย   เทติ   เอว   โข   
อุปาลิ   ธมฺมกมฺม  โหติ  วินยกมฺม  ฯ  เอว ฺจ  ปน  สงฺโฆ  อนติสาโร    
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โหติ  ฯ  โย  โข  อุปาลิ  สมคฺโค  สงฺโฆ  อมูฬฺหวินยารหสฺส อมูฬฺหวินย   
เทติ      ตสฺสปาปยสิกากมฺมารหสฺส      ตสฺสปาปยสิกากมฺม     กโรติ   
ตชฺชนียกมฺมารหสฺส   ตชชฺนียกมฺม   กโรติ   นิยสฺสกมฺมารหสฺส  นิยสฺสกมฺม   
กโรติ        ปพฺพาชนียกมฺมารหสฺส       ปพฺพาชนียกมฺม       กโรติ   
ปฏิสารณียกมฺมารหสฺส    ปฏิสารณียกมฺม    กโรติ   อุกฺเขปนียกมฺมารหสฺส   
อุกฺเขปนียกมฺม      กโรติ      ปริวาสารหสฺส      ปริวาส     เทติ   
มูลาย    ปฏิกสฺสนารห    มูลาย   ปฏิกสฺสติ   มานตฺตารหสฺส   มานตฺต   
เทติ    อพฺภานารห    อพฺเภติ    อุปสมฺปทารห   อุปสมฺปาเทติ   เอว   
โข   อุปาลิ   ธมฺมกมฺม   โหติ   วินยกมมฺ   ฯ   เอว ฺจ  ปน  สงฺโฆ   
อนติสาโร โหตีติ ฯ   
     [๒๐๓]   อถโข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ  โย  โข  ภิกฺขเว   
สมคฺโค    สงฺโฆ    สติวินยารหสฺส    อมูฬฺหวินย   เทติ   เอว   โข   
ภิกฺขเว    อธมฺมกมฺม    โหติ    อวินยกมฺม    เอว ฺจ   ปน   สงฺโฆ   
สาติสาโร  โหติ  ฯ  โย  โข  ภิกฺขเว  สมคฺโค  สงฺโฆ  สติวินยารหสฺส   
ตสฺสปาปยสิกากมฺม       กโรติ       สติวินยารหสฺส      ตชชฺนยีกมฺม   
กโรติ     สติวินยารหสฺส     นิยสฺสกมฺม     กโรติ     สติวินยารหสฺส   
ปพฺพาชนียกมฺม     กโรติ    สติวินยารหสฺส    ปฏิสารณียกมฺม    กโรติ   
สติวินยารหสฺส    อุกฺเขปนียกมฺม    กโรติ    สติวินยารหสฺส    ปริวาส   
เทติ    สติวินยารห    มูลาย    ปฏิกสฺสติ    สติวินยารหสฺส   มานตฺต   
เทติ    สติวินยารห    อพฺเภติ    สติวินยารห    อุปสมฺปาเทติ   เอว    
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โข   ภิกฺขเว   อธมฺมกมฺม   โหติ   อวินยกมฺม   เอว ฺจ   ปน  สงฺโฆ   
สาติสาโร  โหติ  ฯ  โย  โข  ภิกฺขเว  สมคฺโค สงฺโฆ อมูฬฺหวินยา- 
รหสฺส  ตสฺสปาปยสิกากมฺม     กโรติ    เอว    โข    ภิกฺขเว    อธมฺมกมฺม   
โหติ   อวินยกมฺม   เอว ฺจ   ปน   สงฺโฆ   สาติสาโร  โหติ  ฯ  โย   
โข    ภิกฺขเว    สมคฺโค    สงฺโฆ    อมูฬฺหวินยารหสฺส   ตชฺชนียกมฺม   
กโรติ    อมูฬหฺวินยารหสฺส    นิยสฺสกมฺม    กโรติ    อมูฬฺหวินยารหสฺส   
ปพฺพาชนียกมฺม    กโรติ    อมูฬฺหวินยารหสฺส    ปฏิสารณียกมมฺ   กโรติ   
อมูฬฺหวินยารหสฺส      อุกฺเขปนียกมฺม      กโรติ     อมูฬฺหวินยารหสฺส   
ปริวาส   เทติ   อมูฬฺหวินยารห   มลูาย   ปฏิกสฺสติ   อมูฬฺหวินยา- 
รหสฺส  มานตฺต      เทติ      อมูฬฺหวินยารห     อพฺเภติ     อมูฬฺหวินยารห   
อุปสมฺปาเทติ     อมูฬฺหวินยารหสฺส    สติวินย    เทติ    เอว    โข   
ภิกฺขเว    อธมฺมกมฺม    โหติ    อวินยกมฺม    เอว ฺจ   ปน   สงฺโฆ   
สาติสาโร โหติ ฯ โย โข ภิกฺขเว สมคฺโค สงฺโฆ ตสฺสปาปยสิกา- 
กมฺมารหสฺส  ตชฺชนียกมมฺ กโรติ ตสฺสปาปยสิกากมฺมารหสฺส   
นิยสฺสกมฺม      กโรติ     ตสฺสปาปยสิกากมฺมารหสฺส     ปพฺพาชนียกมฺม   
กโรติ       ตสฺสปาปยสิกากมฺมารหสฺส      ปฏิสารณียกมฺม      กโรติ  ตสฺส- 
ปาปยสิกากมฺมารหสฺส  อุกฺเขปนียกมฺม  กโรติ ตสฺสปาปยสิกา- 
กมฺมารหสฺส  ปริวาส         เทติ        ฯเปฯ        ตสฺสปาปยสิกากมฺมารหสฺส   
สติวินย     เทติ     ตสฺสปาปยสิกากมฺมารหสฺส     อมูฬฺหวินย    เทติ   
เอว   โข   ภิกฺขเว   อธมฺมกมฺม   โหติ   อวินยกมฺม   เอว ฺจ   ปน    
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สงฺโฆ   สาติสาโร   โหติ   ฯ   โย   โข   ภิกฺขเว  สมคฺโค  สงฺโฆ   
ตชฺชนียกมฺมารหสฺส    ฯเปฯ    นิยสฺสกมฺมารหสฺส   ปพฺพาชนียกมฺมารหสฺส   
ปฏิสารณียกมฺมารหสฺส     อุกฺเขปนียกมฺมารหสฺส    ปริวาสารหสฺส    ๑   
มูลาย    ปฏิกสฺสนารหสฺส   มานตฺตารหสฺส   ๒   อพฺภานารหสฺส   ๓-8   
อุปสมฺปทารหสฺส   สติวินย   เทติ   อุปสมฺปทารหสฺส   อมูฬฺหวินย   เทติ   
อุปสมฺปทารหสฺส  ตสฺสปาปยสิกากมฺม  กโรติ  อุปสมฺปทารหสฺส  ตชชฺนียกมฺม   
กโรติ     อุปสมฺปทารหสฺส     นิยสฺสกมฺม    กโรติ    อุปสมฺปทารหสฺส   
ปพฺพาชนียกมฺม       กโรติ       อุปสมปฺทารหสฺส      ปฏิสารณียกมฺม   
กโรติ    อุปสมฺปทารหสฺส    อุกฺเขปนียกมฺม    กโรติ   อุปสมฺปทารหสฺส   
ปริวาส    เทติ    อุปสมฺปทารห   มลูาย   ปฏิกสฺสติ   อุปสมฺปทารหสฺส   
มานตฺต    เทติ    อุปสมฺปทารห    อพฺเภติ    เอว    โข   ภิกฺขเว   
อธมฺมกมฺม    โหติ    อวินยกมฺม   เอว ฺจ   ปน   สงฺโฆ   สาติสาโร   
โหตีติ ฯ   
                อุปาลิปุจฺฉาภาณวาร ๔ ทุติย ฯ   
     [๒๐๔]  อิธ  ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ภณฺฑนการโก  โหติ กลหการโก   
วิวาทการโก   ภสฺสการโก   สงฺเฆ   อธิกรณการโก   ฯ   ตตฺร   เจ   
ภิกฺขูน    เอว    โหติ    อย   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   ภณฺฑนการโก   
กลหการโก    วิวาทการโก    ภสฺสการโก    สงฺเฆ    อธิกรณการโก   
หนฺทสฺส   มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส  ตชชฺนียกมฺม   
กโรนฺติ   อธมฺเมน   วคฺคา  ฯ  โส  ตมฺหา  อาวาสา  อ ฺป  อาวาส   
#๑ ม. ปริวาสารห ฯ ๒ ม. มานตฺตารห ฯ ๓ ม. อพฺภานารห ฯ ๔ ม.   
#อุปาลิปุจฺฉาภาณวาโร นฏิ ิโต ทุติโย ฯ    
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คจฺฉติ  ฯ  ตตฺถป  ๑  ภิกขฺูน  เอว  โหติ อย โข อาวุโส ภิกฺขุ สงฺเฆน   
ตชฺชนียกมฺมกโต    อธมฺเมน    วคฺเคหิ    หนฺทสฺส   มย   ตชชฺนยีกมฺม   
กโรมาติ   ฯ   เต  ตสฺส  ตชฺชนียกมฺม  กโรนฺติ  อธมฺเมน  สมคฺคา  ฯ   
โส   ตมฺหา   อาวาสา   อ ฺป   อาวาส   คจฺฉติ  ฯ  ตตฺถป  ภิกขฺูน   
เอว   โหติ   อย   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   สงฺเฆน   ตชชฺนียกมฺมกโต   
อธมฺเมน   สมคฺเคหิ   หนฺทสฺส   มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ  ฯ  เต   
ตสฺส   ตชชฺนียกมฺม  กโรนฺติ  ธมฺเมน  วคฺคา  ฯ  โส  ตมฺหา  อาวาสา   
อ ฺป   อาวาส   คจฺฉติ   ฯ   ตตฺถป   ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข   
อาวุโส   ภิกขฺุ   สงฺเฆน   ตชฺชนียกมฺมกโต   ธมฺเมน  วคฺเคหิ  หนฺทสฺส   
มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส   ตชชฺนียกมฺม  กโรนฺติ   
ธมฺมปฏิรูปเกน   วคฺคา   ฯ   โส   ตมฺหา   อาวาสา  อ ฺป  อาวาส   
คจฺฉติ   ฯ   ตตฺถป   ภิกฺขูน   เอว   โหติ   อย  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ   
สงฺเฆน    ตชชฺนียกมฺมกโต    ธมฺมปฏริูปเกน   วคฺเคหิ   หนฺทสสฺ   มย   
ตชฺชนียกมฺม  กโรมาติ  ฯ  เต  ตสฺส  ตชฺชนียกมฺม กโรนฺติ ธมฺมปฏิรูปเกน   
สมคฺคา ฯ   
     [๒๐๕]  อิธ  ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ภณฺฑนการโก  โหติ กลหการโก   
วิวาทการโก   ภสฺสการโก   สงฺเฆ   อธิกรณการโก   ฯ   ตตฺร   เจ   
ภิกฺขูน    เอว    โหติ    อย   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   ภณฺฑนการโก   
กลหการโก    วิวาทการโก    ภสฺสการโก    สงฺเฆ    อธิกรณการโก   
หนฺทสฺส   มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส  ตชชฺนียกมฺม   
#๑ ยุ. ปสทโฺท นตฺถิ ฯ    
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กโรนฺติ   อธมฺเมน   สมคฺคา   ฯ   โส  ตมฺหา  อาวาสา  อ ฺป  ๑   
อาวาส   คจฺฉติ   ฯ   ตตฺถป   ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข  อาวุโส   
ภิกฺขุ    สงฺเฆน    ตชชฺนียกมฺมกโต    อธมฺเมน    สมคฺเคหิ   หนฺทสฺส   
มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส   ตชชฺนียกมฺม  กโรนฺติ   
ธมฺเมน   วคฺคา  ฯ  โส  ตมฺหา  อาวาสา  อ ฺป  อาวาส  คจฺฉติ  ฯ   
ตตฺถป   ภิกฺขูน   เอว   โหติ   อย   โข   อาวุโส   ภิกขฺุ   สงฺเฆน   
ตชฺชนียกมฺมกโต    ธมฺเมน    วคฺเคหิ    หนฺทสฺส    มย   ตชฺชนียกมฺม   
กโรมาติ    ฯ    เต    ตสฺส   ตชฺชนียกมมฺ   กโรติ   ธมฺมปฏิรูปเกน   
วคฺคา   ฯ   โส  ตมฺหา  อาวาสา  อ ฺป  อาวาส  คจฺฉติ  ฯ  ตตฺถป   
ภิกฺขูน   เอว  โหติ  อย  โข  อาวุโส  ภิกขฺุ  สงฺเฆน  ตชฺชนียกมฺมกโต   
ธมฺมปฏิรูปเกน   วคฺเคหิ   หนฺทสฺส   มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   
เต   ตสฺส   ตชฺชนียกมฺม   กโรนฺติ   ธมมฺปฏิรูปเกน   สมคฺคา  ฯ  โส   
ตมฺหา   อาวาสา   อ ฺป   อาวาส   คจฺฉติ  ฯ  ตตฺถป  ภิกฺขูน  เอว   
โหติ  อย  โข  อาวุโส  ภิกขฺุ  สงฺเฆน  ตชฺชนียกมฺมกโต  ธมฺมปฏริูปเกน   
สมคฺเคหิ      หนฺทสฺส      มย     ตชฺชนยีกมฺม     กโรมาติ     ฯ   
เต ตสฺส ตชฺชนียกมฺม กโรนฺติ อธมฺเมน วคฺคา ฯ   
     [๒๐๖]  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ภณฺฑนการโก  โหติ กลหการโก   
วิวาทการโก   ภสฺสการโก   สงฺเฆ   อธิกรณการโก   ฯ   ตตฺร   เจ   
ภิกฺขูน    เอว    โหติ    อย   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   ภณฺฑนการโก   
กลหการโก    วิวาทการโก    ภสฺสการโก    สงฺเฆ    อธิกรณการโก   
#๑ ม. ย.ุ ปสทฺโท นตฺถ ิฯ    



วินย. มหาวคฺโค (๒) - หนาท่ี 281 

หนฺทสฺส   มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส  ตชชฺนียกมฺม   
กโรนฺติ   ธมฺเมน   วคฺคา   ฯ  โส  ตมฺหา  อาวาสา  อ ฺป  อาวาส   
คจฺฉติ  ฯ  ตตฺถป  ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ สงฺเฆน   
ตชฺชนียกมฺมกโต    ธมฺเมน    วคฺเคหิ    หนฺทสฺส    มย   ตชฺชนียกมฺม   
กโรมาติ    ฯ    เต   ตสฺส   ตชฺชนียกมฺม   กโรนฺติ   ธมฺมปฏิรูปเกน   
วคฺคา   ฯ   โส   ตมฺหา   อาวาสา   อ ฺป   อาวาส   คจฺฉติ   ฯ   
ตตฺถป   ภิกฺขูน   เอว   โหติ   อย   โข   อาวุโส   ภิกขฺุ   สงฺเฆน   
ตชฺชนียกมฺมกโต   ธมฺมปฏิรูปเกน   วคฺเคหิ   หนฺทสฺส   มย  ตชชฺนียกมฺม   
กโรมาติ    ฯ    เต   ตสฺส   ตชฺชนียกมฺม   กโรนฺติ   ธมฺมปฏิรูปเกน   
สมคฺคา   ฯ  โส  ตมฺหา  อาวาสา  อ ฺป  อาวาส  คจฺฉติ  ฯ  ตตฺถป   
ภิกฺขูน   เอว  โหติ  อย  โข  อาวุโส  ภิกขฺุ  สงฺเฆน  ตชฺชนียกมฺมกโต   
ธมฺมปฏิรูปเกน      สมคฺเคหิ      หนฺทสฺส      มย      ตชชฺนียกมมฺ   
กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส  ตชฺชนียกมฺม  กโรนฺติ  อธมฺเมน  วคฺคา  ฯ   
โส   ตมฺหา   อาวาสา   อ ฺป   อาวาส   คจฺฉติ  ฯ  ตตฺถป  ภิกขฺูน   
เอว   โหติ   อย   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   สงฺเฆน   ตชชฺนียกมฺมกโต   
อธมฺเมน   วคฺเคหิ   หนฺทสฺส   มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ  เต   
ตสฺส ตชฺชนยีกมฺม กโรนฺติ อธมฺเมน สมคฺคา ฯ   
    [๒๐๗]  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ภณฺฑนการโก  โหติ  กลหการโก   
วิวาทการโก   ภสฺสการโก   สงฺเฆ   อธิกรณการโก   ฯ   ตตฺร   เจ   
ภิกฺขูน    เอว    โหติ    อย   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   ภณฺฑนการโก    
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กลหการโก    วิวาทการโก    ภสฺสการโก    สงฺเฆ    อธิกรณการโก   
หนฺทสฺส   มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส  ตชชฺนียกมฺม   
กโรนฺติ   ธมมฺปฏิรูปเกน   วคฺคา   ฯ   โส   ตมฺหา  อาวาสา  อ ฺป   
อาวาส   คจฺฉติ   ฯ   ตตฺถป   ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข  อาวุโส   
ภิกฺขุ    สงฺเฆน   ตชฺชนียกมฺมกโต   ธมมฺปฏิรูปเกน   วคฺเคหิ   หนฺทสฺส   
มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส   ตชชฺนียกมฺม  กโรนฺติ   
ธมฺมปฏิรูปเกน   สมคฺคา   ฯ   โส   ตมฺหา  อาวาสา  อ ฺป  อาวาส   
คจฺฉติ   ฯ   ตตฺถป   ภิกฺขูน   เอว   โหติ   อย  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ   
สงฺเฆน     ตชฺชนียกมฺมกโต     ธมฺมปฏิรูปเกน    สมคฺเคหิ    หนฺทสฺส   
มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส   ตชชฺนียกมฺม  กโรนฺติ   
อธมฺเมน    วคฺคา    ฯ   โส   ตมฺหา   อาวาสา   อ ฺป   อาวาส   
คจฺฉติ   ฯ   ตตฺถป   ภิกฺขูน   เอว   โหติ   อย  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ   
สงฺเฆน   ตชชฺนียกมฺมกโต  อธมฺเมน  วคฺเคหิ  หนฺทสฺส  มย  ตชฺชนียกมฺม   
กโรมาติ    ฯ    เต    ตสฺส    ตชชฺนียกมมฺ    กโรนฺติ    อธมฺเมน   
สมคฺคา   ฯ  โส  ตมฺหา  อาวาสา  อ ฺป  อาวาส  คจฺฉติ  ฯ  ตตฺถป   
ภิกฺขูน   เอว  โหติ  อย  โข  อาวุโส  ภิกขฺุ  สงฺเฆน  ตชฺชนียกมฺมกโต   
อธมฺเมน    สมคฺเคหิ    หนฺทสฺส    มย   ตชชฺนียกมมฺ   กโรมาติ   ฯ   
เต ตสฺส ตชฺชนียกมฺม กโรนฺติ ธมฺเมน วคฺคา ฯ   
     [๒๐๘]  อิธ  ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ภณฺฑนการโก  โหติ กลหการโก   
วิวาทการโก   ภสฺสการโก   สงฺเฆ   อธิกรณการโก   ฯ   ตตฺร   เจ    
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ภิกฺขูน    เอว    โหติ    อย   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   ภณฺฑนการโก   
กลหการโก    วิวาทการโก    ภสฺสการโก    สงฺเฆ    อธิกรณการโก   
หนฺทสฺส   มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส  ตชชฺนียกมฺม   
กโรนฺติ   ธมมฺปฏิรูปเกน   สมคฺคา   ฯ   โส  ตมฺหา  อาวาสา  อ ฺป   
อาวาส   คจฺฉติ   ฯ   ตตฺถป   ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข  อาวุโส   
ภิกฺขุ   สงฺเฆน   ตชฺชนียกมฺมกโต   ธมมฺปฏิรูปเกน   สมคฺเคหิ   หนฺทสฺส   
มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส   ตชชฺนียกมฺม  กโรนฺติ   
อธมฺเมน  วคฺคา  ฯ  โส  ตมฺหา  อาวาสา  อ ฺป  อาวาส  คจฺฉติ  ฯ   
ตตฺถป   ภิกฺขูน   เอว   โหติ   อย   โข   อาวุโส   ภิกขฺุ   สงฺเฆน   
ตชฺชนียกมฺมกโต    อธมฺเมน    วคฺเคหิ    หนฺทสฺส   มย   ตชชฺนยีกมฺม   
กโรมาติ   ฯ   เต  ตสฺส  ตชฺชนียกมฺม  กโรนฺติ  อธมฺเมน  สมคฺคา  ฯ   
โส   ตมฺหา   อาวาสา   อ ฺป   อาวาส   คจฺฉติ  ฯ  ตตฺถป  ภิกขฺูน   
เอว   โหติ   อย   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   สงฺเฆน   ตชชฺนียกมฺมกโต   
อธมฺเมน   สมคฺเคหิ   หนฺทสฺส   มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ  ฯ  เต   
ตสฺส   ตชชฺนียกมฺม  กโรนฺติ  ธมฺเมน  วคฺคา  ฯ  โส  ตมฺหา  อาวาสา   
อ ฺป   อาวาส   คจฺฉติ   ฯ   ตตฺถป   ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข   
อาวุโส   ภิกขฺุ   สงฺเฆน   ตชฺชนียกมฺมกโต   ธมฺเมน  วคฺเคหิ  หนฺทสฺส   
มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส   ตชชฺนียกมฺม  กโรนฺติ   
ธมฺมปฏิรูปเกน วคฺคา ฯ   
    [๒๐๙]  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ พาโล โหติ อพฺยตฺโต อาปตฺติ-    
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พหุโล  อนปทาโน    คิหิสสฏโ    วิหรติ    อนนุโลมิเกหิ    คิหิสสคฺเคหิ   ฯ   
ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน   เอว   โหติ   อย   โข  อาวุโส  ภิกฺขุ  พาโล   
อพฺยตฺโต   อาปตฺติพหุโล   อนปทาโน   คิหิสสฏโ  วิหรติ  อนนุ- 
โลมิเกหิ  คิหิสสคฺเคหิ      หนฺทสฺส     มย     นิยสฺสกมฺม     กโรมาติ  ฯ   
เต   ตสฺส   นยิสฺสกมฺม   กโรนฺติ   อธมฺเมน   วคฺคา  ฯ  โส  ตมฺหา   
อาวาสา   อ ฺป   อาวาส   คจฺฉติ   ฯ   ตตฺถป  ภิกฺขูน  เอว  โหติ   
อย   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ  สงฺเฆน  นิยสฺสกมฺมกโต  อธมฺเมน  วคฺเคหิ   
หนฺทสฺส    มย   นิยสฺสกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสสฺ   นิยสฺสกมฺม   
กโรนฺติ   อธมฺเมน  สมคฺคา  ฯเปฯ  ธมฺเมน  วคฺคา  ฯ  ธมฺมปฏิรปูเกน   
วคฺคา   ฯ   ธมฺมปฏิรูปเกน   สมคฺคา   ฯ  ยถา  เหฏา  ตถา  จกกฺ   
กาตพฺพ ฯ   
     [๒๑๐]  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กุลทูสโก โหติ ปาปสมาจาโร ฯ   
ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน   เอว   โหติ  อย  โข  อาวุโส  ภิกขฺุ  กุลทูสโก   
ปาปสมาจาโร    หนฺทสฺส   มย   ปพฺพาชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   
ตสฺส   ปพฺพาชนียกมฺม   กโรนฺติ   อธมฺเมน   วคฺคา   ฯ   โส  ตมฺหา   
อาวาสา   อ ฺป   อาวาส   คจฺฉติ   ฯ   ตตฺถป  ภิกฺขูน  เอว  โหติ   
อย    โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   สงฺเฆน   ปพฺพาชนียกมฺมกโต   อธมฺเมน   
วคฺเคหิ   หนฺทสฺส   มย   ปพฺพาชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส   
ปพฺพาชนียกมฺม   กโรนฺติ  อธมฺเมน  สมคฺคา  ฯเปฯ  ธมฺเมน  วคฺคา  ฯ   
ธมฺมปฏิรูปเกน    วคฺคา    ฯ    ธมฺมปฏิรูปเกน   สมคฺคา   ฯ   จกฺก    
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กาตพฺพ ฯ   
     [๒๑๑]   อิธ   ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  คิหี  อกฺโกสติ  ปริภาสติ  ฯ   
ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน   เอว   โหติ   อย   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ  คิหี   
อกฺโกสติ    ปริภาสติ   หนฺทสฺส   มย   ปฏิสารณียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   
เต    ตสฺส    ปฏิสารณียกมฺม    กโรนฺติ   อธมฺเมน   วคฺคา   ฯเปฯ   
อธมฺเมน   สมคฺคา   ฯ  ธมฺเมน  วคฺคา  ฯ  ธมฺมปฏิรปูเกน  วคฺคา  ฯ   
ธมฺมปฏิรูปเกน สมคฺคา ฯ จกฺก กาตพฺพ ฯ   
     [๒๑๒]  อิธ  ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  อาปตฺตึ  อาปชฺชิตฺวา  น อิจฺฉติ   
อาปตฺตึ   ปสฺสิตุ   ฯ   ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน   เอว   โหติ   อย  โข   
อาวุโส   ภิกขฺุ   อาปตฺตึ   อาปชฺชิตฺวา   น   อิจฺฉติ   อาปตฺตึ  ปสฺสิตุ   
หนฺทสฺส   มย   อาปตฺติยา   อทสฺสเน   อุกฺเขปนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   
เต   ตสฺส   อาปตฺติยา   อทสฺสเน   อุกฺเขปนียกมฺม  กโรนฺติ  อธมฺเมน   
วคฺคา  ฯเปฯ  อธมฺเมน  สมคฺคา  ฯ  ธมเฺมน  วคฺคา  ฯ ธมฺมปฏิรปูเกน   
วคฺคา    ฯ    ธมฺมปฏิรูปเกน    สมคฺคา    ฯ   จกฺก   กาตพฺพ   ฯ   
อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อาปตฺตึ  อาปชฺชิตฺวา  น  อิจฺฉติ  อาปตฺตึ   
ปฏิกาตุ   ฯ   ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน   เอว   โหติ   อย  โข  อาวุโส   
ภิกฺขุ   อาปตฺตึ   อาปชชฺิตฺวา   น   อิจฺฉติ   อาปตฺตึ  ปฏิกาตุ  หนฺทสฺส   
มย    อาปตฺติยา   อปฺปฏกิมฺเม   อุกฺเขปนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   
ตสฺส    อาปตฺติยา   อปฺปฏิกมฺเม   อุกฺเขปนียกมฺม   กโรนฺติ   อธมฺเมน   
วคฺคา  ฯเปฯ  อธมฺเมน  สมคฺคา  ฯ  ธมเฺมน  วคฺคา  ฯ ธมฺมปฏ-ิ    
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รูปเกน  วคฺคา    ฯ    ธมฺมปฏิรูปเกน    สมคฺคา    ฯ   จกฺก   กาตพฺพ   ฯ   
อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   น  อิจฺฉติ  ปาปก  ทิฏ ึ  ปฏินิสฺสชชฺตุิ  ฯ   
ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน   เอว  โหติ  อย  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ  น  อิจฺฉติ   
ปาปก    ทิฏ ึ    ปฏินิสฺสชฺชิตุ    หนฺทสฺส    มย   ปาปกาย   ทิฏ ิยา   
อปฺปฏินิสฺสคฺเค   อุกฺเขปนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส  ปาปกาย   
ทิฏ ิยา   อปฺปฏินิสฺสคฺเค   อุกฺเขปนียกมฺม   กโรนฺติ   อธมฺเมน   วคฺคา   
ฯเปฯ   อธมฺเมน   สมคฺคา   ฯ   ธมฺเมน   วคฺคา  ฯ  ธมมฺปฏิรูปเกน   
วคฺคา ฯ ธมฺมปฏิรูปเกน สมคฺคา ฯ จกฺก กาตพฺพ ฯ   
     [๒๑๓]   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สงฺเฆน  ตชชฺนียกมฺมกโต   
สมฺมา    วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ   ตชฺชนียกมฺมสสฺ   
ปฏิปฺปสฺสทธฺึ   ยาจติ   ฯ   ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข   
อาวุโส   ภิกขฺุ  สงฺเฆน  ตชฺชนียกมฺมกโต  สมฺมา  วตฺตติ  โลม  ปาเตติ   
เนตฺถาร   วตฺตติ   ตชชฺนียกมฺมสฺส   ปฏิปฺปสฺสทฺธึ   ยาจติ  หนฺทสฺส  มย   
ตชฺชนียกมฺม  ปฏิปฺปสฺสมเฺภมาติ  ฯ  เต  ตสฺส ตชชฺนียกมฺม ปฏปิฺปสฺสมฺเภนฺติ   
อธมฺเมน   วคฺคา   ฯ   โส   ตมฺหา   อาวาสา  อ ฺป  ๑  อาวาส   
คจฺฉติ   ฯ   ตตฺถป  ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อิมสฺส  โข  อาวุโส  ภิกฺขุโน   
สงฺเฆน   ตชชฺนียกมฺม   ปฏิปฺปสฺสทฺธ   อธมฺเมน   วคฺเคหิ  หนฺทสฺส  มย   
ตชฺชนียกมฺม  ปฏิปฺปสฺสมเฺภมาติ  ฯ  เต  ตสฺส ตชชฺนียกมฺม ปฏปิฺปสฺสมฺเภนฺติ   
อธมฺเมน    สมคฺคา    ฯเปฯ   ธมฺเมน   วคฺคา   ฯ   ธมฺมปฏิรูปเกน   
วคฺคา    ฯ    ธมฺมปฏิรูปเกน    สมคฺคา    ฯ   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   
#๑ ม. ย.ุ ปสทฺโท นตฺถ ิฯ   
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ภิกฺขุ    สงฺเฆน    ตชชฺนียกมฺมกโต   สมฺมา   วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   
เนตฺถาร    วตฺตติ   ตชฺชนยีกมฺมสฺส   ปฏิปฺปสฺสทฺธึ   ยาจติ   ฯ   ตตฺร   
เจ  ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข  อาวุโส ภิกฺขุ สงฺเฆน ตชฺชนียกมฺมกโต   
สมฺมา    วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ   ตชฺชนียกมฺมสสฺ   
ปฏิปฺปสฺสทธฺึ       ยาจติ       หนฺทสฺส       มย       ตชฺชนียกมฺม   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภมาติ    ฯ    เต    ตสฺส   ตชฺชนียกมฺม   ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ   
อธมฺเมน    สมคฺคา    ฯเปฯ   ธมฺเมน   วคฺคา   ฯ   ธมฺมปฏิรูปเกน   
วคฺคา   ฯ   ธมฺมปฏิรูปเกน   สมคฺคา   ฯ   อธมฺเมน  วคฺคา  ฯ  อิธ   
ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สงฺเฆน   ตชฺชนยีกมฺมกโต  สมฺมา  วตฺตติ  โลม   
ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ   ตชฺชนียกมมฺสฺส   ปฏิปปฺสฺสทฺธึ   ยาจติ  ฯ   
ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน   เอว   โหติ   อย  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ  สงฺเฆน   
ตชฺชนียกมฺมกโต   สมฺมา   วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ   
ตชฺชนยีกมฺมสฺส    ปฏิปฺปสฺสทฺธึ    ยาจติ    หนฺทสฺส   มย   ตชชฺนียกมฺม   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภมาติ    ฯ    เต    ตสฺส   ตชฺชนียกมฺม   ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ   
ธมฺเมน   วคฺคา   ฯเปฯ   ธมฺมปฏิรูปเกน   วคฺคา   ฯ  ธมฺมปฏิรปูเกน   
สมคฺคา   ฯ   อธมฺเมน   วคฺคา   ฯ  อธมฺเมน  สมคฺคา  ฯ  อิธ  ปน   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    สงฺเฆน   ตชฺชนียกมมฺกโต   สมฺมา   วตฺตติ   โลม   
ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ   ตชฺชนียกมมฺสฺส   ปฏิปปฺสฺสทฺธึ   ยาจติ  ฯ   
ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน   เอว   โหติ   อย  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ  สงฺเฆน   
ตชฺชนียกมฺมกโต   สมฺมา   วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ    
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ตชฺชนียกมฺม    ปฏิปฺปสฺสทฺธึ    ยาจติ    หนฺทสฺส    มย    ตชชฺนยีกมฺม   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภมาติ    ฯ    เต    ตสฺส   ตชฺชนียกมฺม   ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ   
ธมฺมปฏิรูปเกน   วคฺคา   ฯเปฯ   ธมฺมปฏิรูปเกน  สมคฺคา  ฯ  อธมฺเมน   
วคฺคา  ฯ  อธมฺเมน  สมคฺคา  ฯ  ธมฺเมน  วคฺคา  ฯ  อิธ  ปน ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    สงฺเฆน    ตชชฺนียกมฺมกโต   สมฺมา   วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   
เนตฺถาร    วตฺตติ   ตชฺชนยีกมฺมสฺส   ปฏิปฺปสฺสทฺธึ   ยาจติ   ฯ   ตตฺร   
เจ  ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข  อาวุโส ภิกฺขุ สงฺเฆน ตชฺชนียกมฺมกโต   
สมฺมา    วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ   ตชฺชนียกมฺมสสฺ   
ปฏิปฺปสฺสทธฺึ       ยาจติ       หนฺทสฺส       มย       ตชฺชนียกมฺม   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภมาติ    ฯ    เต    ตสฺส   ตชฺชนียกมฺม   ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ   
ธมฺมปฏิรูปเกน    สมคฺคา   ฯเปฯ   อธมฺเมน   วคฺคา   ฯ   อธมฺเมน   
สมคฺคา ฯ ธมฺเมน วคฺคา ฯ ธมฺมปฏิรปูเกน วคฺคา ฯ   
     [๒๑๔]  อิธ  ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  สงฺเฆน  นิยสฺสกมฺมกโต  สมฺมา   
วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ  นิยสฺสกมฺมสฺส  ปฏิปฺปสฺสทฺธึ   
ยาจติ   ฯ   ตตฺร   เจ  ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ   
สงฺเฆน   นิยสฺสกมฺมกโต   สมฺมา   วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   เนตฺถาร   
วตฺตติ   นิยสสฺกมฺมสฺส   ปฏิปฺปสฺสทธฺึ   ยาจติ   หนฺทสฺส  มย  นิยสฺสกมฺม   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภมาติ    ฯ    เต    ตสฺส    นิยสฺสกมฺม   ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ   
อธมฺเมน   วคฺคา   ฯเปฯ   อธมฺเมน  สมคฺคา  ฯ  ธมเฺมน  วคฺคา  ฯ   
ธมฺมปฏิรูปเกน วคฺคา ฯ ธมฺมปฏิรูปเกน สมคฺคา ฯ จกฺก กาตพฺพ ฯ    
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     [๒๑๕]   อิธ   ปน   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สงฺเฆน  ปพฺพาชนียกมฺมกโต   
สมฺมา   วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ  ปพฺพาชนียกมฺมสฺส   
ปฏิปฺปสฺสทธฺึ   ยาจติ   ฯ   ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข   
อาวุโส   ภิกขฺุ   สงฺเฆน   ปพฺพาชนียกมฺมกโต   สมมฺา   วตฺตติ   โลม   
ปาเตติ    เนตฺถาร   วตฺตติ   ปพฺพาชนียกมฺมสฺส   ปฏิปฺปสฺสทฺธึ   ยาจติ   
หนฺทสฺส    มย    ปพฺพาชนียกมฺม   ปฏปิฺปสฺสมฺเภมาติ   ฯ   เต   ตสฺส   
ปพฺพาชนียกมฺม   ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ   อธมฺเมน   วคฺคา   ฯเปฯ  อธมฺเมน   
สมคฺคา  ฯ  ธมฺเมน  วคฺคา  ฯ  ธมฺมปฏิรปูเกน  วคฺคา ฯ ธมฺมปฏิรปูเกน   
สมคฺคา ฯ จกฺก กาตพฺพ ฯ   
     [๒๑๖]   อิธ   ปน   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สงฺเฆน  ปฏิสารณียกมฺมกโต   
สมฺมา   วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ  ปฏิสารณียกมมฺสฺส   
ปฏิปฺปสฺสทธฺึ   ยาจติ   ฯ   ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข   
อาวุโส   ภิกขฺุ   สงฺเฆน   ปฏิสารณียกมฺมกโต   สมมฺา   วตฺตติ   โลม   
ปาเตติ    เนตฺถาร   วตฺตติ   ปฏิสารณียกมฺมสฺส   ปฏปิฺปสฺสทฺธึ   ยาจติ   
หนฺทสฺส    มย    ปฏิสารณียกมฺม   ปฏิปฺปสฺสมฺเภมาติ   ฯ   เต   ตสฺส   
ปฏิสารณียกมฺม   ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ   อธมฺเมน   วคฺคา   ฯเปฯ  อธมฺเมน   
สมคฺคา  ฯ  ธมฺเมน  วคฺคา  ฯ  ธมมฺปฏิรปูเกน  วคฺคา ฯ ธมฺมปฏิรปูเกน   
สมคฺคา ฯ จกฺก กาตพฺพ ฯ   
     [๒๑๗]   อิธ  ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  สงฺเฆน  อาปตฺติยา  อทสฺสเน   
อุกฺเขปนียกมฺมกโต   สมมฺา   วตฺตติ   โลม   ปาเตติ  เนตฺถาร  วตฺตติ    



วินย. มหาวคฺโค (๒) - หนาท่ี 290 

อาปตฺติยา    อทสฺสเน    อุกฺเขปนียกมฺมสฺส   ปฏิปปฺสฺสทฺธึ   ยาจติ   ฯ   
ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน   เอว   โหติ   อย  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ  สงฺเฆน   
อาปตฺติยา    อทสฺสเน    อุกฺเขปนียกมฺมกโต    สมมฺา   วตฺตติ   โลม   
ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ   อาปตฺติยา  อุกฺเขปนียกมฺมสฺส  ปฏิปปฺสฺสทฺธึ   
ยาจติ     หนฺทสฺส    มย    อาปตฺติยา    อทสฺสเน    อุกฺเขปนียกมฺม   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภมาติ   ฯ   เต  ตสฺส  อาปตฺติยา  อทสฺสเน  อุกฺเขปนียกมฺม   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ   ธมฺเมน   ๑   วคฺคา  ฯเปฯ  อธมฺเมน  สมคฺคา  ฯ   
ธมฺเมน    วคฺคา    ฯ   ธมมฺปฏิรูปเกน   วคฺคา   ฯ   ธมฺมปฏิรูปเกน   
สมคฺคา   ฯ   จกฺก   กาตพฺพ   ฯ   อิธ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สงฺเฆน   
อาปตฺติยา    อปฺปฏิกมฺเม   อุกฺเขปนียกมฺมกโต   สมมฺา   วตฺตติ   โลม   
ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ   อาปตฺติยา  อปฺปฏิกมฺเม  อุกฺเขปนียกมฺมสฺส   
ปฏิปฺปสฺสทธฺึ   ยาจติ   ฯ   ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข   
อาวุโส   ภิกขฺุ   สงฺเฆน   อาปตฺติยา   อปฺปฏิกมฺเม  อุกฺเขปนียกมฺมกโต   
สมฺมา    วตฺตติ    โลม    ปาเตติ    เนตฺถาร   วตฺตติ   อาปตฺติยา   
อปฺปฏิกมฺเม    อุกฺเขปนียกมฺมสฺส   ปฏิปฺปสฺสทฺธึ   ยาจติ   หนฺทสฺส   มย   
อาปตฺติยา     อปฺปฏิกมฺเม    อุกฺเขปนียกมฺม    ปฏิปปฺสฺสมฺเภมาติ    ฯ   
เต   ตสฺส   อาปตฺติยา   อปฺปฏิกมฺเม   อุกฺเขปนียกมฺม  ปฏิปฺปสสฺมฺเภนฺติ   
อธมฺเมน   วคฺคา   ฯเปฯ   อธมฺเมน  สมคฺคา  ฯ  ธมเฺมน  วคฺคา  ฯ   
ธมฺมปฏิรูปเกน    วคฺคา    ฯ    ธมฺมปฏิรูปเกน   สมคฺคา   ฯ   จกฺก   
กาตพฺพ   ฯ   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สงฺเฆน  ปาปกาย  ทิฏ ิยา   
#๑ โป. ม. อธมฺเมน ฯ    
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อปฺปฏินิสฺสคฺเค    อุกฺเขปนียกมฺมกโต   สมฺมา   วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   
เนตฺถาร   วตฺตติ   ปาปกาย  ทฏิ ิยา  อปฺปฏินิสฺสคฺเค  อุกฺเขปนียกมฺมสฺส   
ปฏิปฺปสฺสทธฺึ   ยาจติ   ฯ   ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข   
อาวุโส  ภิกฺขุ  สงฺเฆน ปาปกาย ทิฏ ิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขป- 
นียกมฺมกโต  สมฺมา    วตฺตติ    โลม    ปาเตติ    เนตฺถาร    วตฺตติ   ปาปกาย   
ทิฏ ิยา    อปฺปฏินิสฺสคฺเค    อุกฺเขปนียกมฺมสฺส    ปฏิปฺปสฺสทฺธึ    ยาจติ   
หนฺทสฺส    มย    ปาปกาย   ทฏิ ิยา   อปฺปฏินิสฺสคฺเค   อุกฺเขปนียกมฺม   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภมาติ   ฯ   เต   ตสฺส   ปาปกาย  ทิฏ ิยา  อปฺปฏินิสสฺคฺเค   
อุกฺเขปนียกมฺม   ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ   อธมฺเมน   วคฺคา   ฯเปฯ  อธมฺเมน   
สมคฺคา    ฯ    ธมฺเมน    วคฺคา   ฯ   ธมมฺปฏิรูปเกน   วคฺคา   ฯ   
ธมฺมปฏิรูปเกน สมคฺคา ฯ จกฺก กาตพฺพ ฯ   
     [๒๑๘]  อิธ  ปน  ภิกขฺเว  ภิกขฺุ  ภณฺฑนการโก  โหติ กลหการโก   
วิวาทการโก   ภสฺสการโก   สงฺเฆ   อธิกรณการโก   ฯ   ตตฺร   เจ   
ภิกฺขูน    เอว    โหติ    อย   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   ภณฺฑนการโก   
กลหการโก    วิวาทการโก    ภสฺสการโก    สงฺเฆ    อธิกรณการโก   
หนฺทสฺส   มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส  ตชชฺนียกมฺม   
กโรนฺติ   อธมฺเมน   วคฺคา   ฯ   ตตฺรฏโ   สงฺโฆ  วิวทติ  อธมฺเมน   
วคฺคกมฺม    อธมฺเมน   สมคฺคกมฺม   [๑]   ธมฺมปฏริูปเกน   วคฺคกมฺม   
ธมฺมปฏิรูปเกน    สมคฺคกมฺม    อกต    กมฺม    ทุกกฺฏ    กมฺม   ปุน   
กาตพฺพ   กมมฺนฺติ   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว   เย   เต  ภิกฺขู  เอวมาหสุ   
#๑ โป. ม. ยุ. ธมฺเมน วคฺคกมฺม ฯ    
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อธมฺเมน    วคฺคกมฺมนฺติ    เย   จ   เต   ภิกฺขู   เอวมาหสุ   อกต   
กมฺม    ทุกกฺฏ    กมฺม   ปนุ   กาตพฺพ   กมฺมนฺติ   ฯ   อิเม   ตตฺถ   
ภิกฺขู ธมฺมวาทิโน ฯ   
     [๒๑๙]  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ภณฺฑนการโก  โหติ กลหการโก   
วิวาทการโก   ภสฺสการโก   สงฺเฆ   อธิกรณการโก   ฯ   ตตฺร   เจ   
ภิกฺขูน    เอว    โหติ    อย   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   ภณฺฑนการโก   
กลหการโก    วิวาทการโก    ภสฺสการโก    สงฺเฆ    อธิกรณการโก   
หนฺทสฺส   มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส  ตชชฺนียกมฺม   
กโรนฺติ   อธมฺเมน   สมคฺคา   ฯ   ตตฺรฏโ  สงฺโฆ  วิวทติ  อธมฺเมน   
วคฺคกมฺม   อธมฺเมน   สมคฺคกมฺม   ธมเฺมน   วคฺคกมฺม   ธมฺมปฏิรูปเกน   
วคฺคกมฺม       ธมฺมปฏิรูปเกน       สมคฺคกมฺม      อกต      กมฺม   
ทุกฺกฏ   กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมฺมนติฺ   ฯ  ตตฺร  ภิกฺขเว  เย  เต   
ภิกฺขู    เอวมาหสุ   อธมฺเมน   สมคฺคกมฺมนฺติ   เย   จ   เต   ภิกขฺู   
เอวมาหสุ   อกต   กมฺม   ทุกฺกฏ   กมมฺ   ปุน   กาตพฺพ  กมฺมนฺติ  ฯ   
อิเม ตตฺถ ภิกฺขู ธมฺมวาทิโน ฯ   
     [๒๒๐]  อิธ  ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ภณฺฑนการโก  โหติ กลหการโก   
วิวาทการโก   ภสฺสการโก   สงฺเฆ   อธิกรณการโก   ฯ   ตตฺร   เจ   
ภิกฺขูน    เอว    โหติ    อย   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   ภณฺฑนการโก   
กลหการโก    วิวาทการโก    ภสฺสการโก    สงฺเฆ    อธิกรณการโก   
หนฺทสฺส   มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส  ตชชฺนียกมฺม    
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กโรนฺติ   ธมฺเมน   วคฺคา   ฯ   ตตฺรฏโ   สงฺโฆ   วิวทติ  อธมฺเมน   
วคฺคกมฺม    ธมฺเมน   สมคฺคกมฺม   ธมเฺมน   วคฺคกมฺม   ธมฺมปฏิรูปเกน   
วคฺคกมฺม       ธมฺมปฏิรูปเกน       สมคฺคกมฺม      อกต      กมฺม   
ทุกฺกฏ   กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมฺมนติฺ   ฯ  ตตฺร  ภิกฺขเว  เย  เต   
ภิกฺขู    เอวมาหสุ    ธมฺเมน    วคฺคกมฺมนฺติ   เย   จ   เต   ภิกฺขู   
เอวมาหสุ     อกต     กมฺม     ทุกฺกฏ     กมฺม    ปุน    กาตพฺพ   
กมฺมนฺติ ฯ อิเม ตตฺถ ภิกฺขู ธมฺมวาทิโน ฯ   
     [๒๒๑]  อิธ  ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ภณฺฑนการโก  โหติ กลหการโก   
วิวาทการโก   ภสฺสการโก   สงฺเฆ   อธิกรณการโก   ฯ   ตตฺร   เจ   
ภิกฺขูน    เอว    โหติ    อย   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   ภณฺฑนการโก   
กลหการโก    วิวาทการโก    ภสฺสการโก    สงฺเฆ    อธิกรณการโก   
หนฺทสฺส   มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส  ตชชฺนียกมฺม   
กโรนฺติ   ธมมฺปฏิรูปเกน  วคฺคา  ฯ  ตตฺรฏโ  สงฺโฆ  วิวทติ  อธมฺเมน   
วคฺคกมฺม   อธมฺเมน   สมคฺคกมฺม   ธมเฺมน   วคฺคกมฺม   ธมฺมปฏิรูปเกน   
วคฺคกมฺม       ธมฺมปฏิรูปเกน       สมคฺคกมฺม      อกต      กมฺม   
ทุกฺกฏ   กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมฺมนติฺ   ฯ  ตตฺร  ภิกฺขเว  เย  เต   
ภิกฺขู    เอวมาหสุ    ธมฺมปฏิรูปเกน    วคฺคกมฺมนฺติ    เย   จ   เต   
ภิกฺขู    เอวมาหสุ    อกต    กมฺม    ทุกกฺฏ   กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   
กมฺมนฺติ ฯ อิเม ตตฺถ ภิกฺขู ธมฺมวาทิโน ฯ   
     [๒๒๒]  อิธ  ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ภณฺฑนการโก  โหติ กลหการโก    
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วิวาทการโก   ภสฺสการโก   สงฺเฆ   อธิกรณการโก   ฯ   ตตฺร   เจ   
ภิกฺขูน   เอว   โหติ   อย   โข  อาวุโส  ภิกฺขุ  ภณฺฑนการโก  [๑]   
กลหการโก    วิวาทการโก    ภสฺสการโก    สงฺเฆ    อธิกรณการโก   
หนฺทสฺส   มย   ตชฺชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส  ตชชฺนียกมฺม   
กโรนฺติ    ธมมฺปฏิรูปเกน    สมคฺคา   ฯ   ตตฺรฏโ   สงฺโฆ   วิวทติ   
อธมฺเมน    วคฺคกมฺม    อธมฺเมน    สมคฺคกมฺม    ธมฺเมน   วคฺคกมฺม   
ธมฺมปฏิรูปเกน     วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน     สมคฺคกมฺม    อกต   
กมฺม   ทุกฺกฏ   กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมฺมนฺติ   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว   
เย    เต    ภิกขฺู   เอวมาหสุ   ธมฺมปฏิรปูเกน   สมคฺคกมฺมนฺติ   เย   
จ    เต    ภิกขฺู    เอวมาหสุ   อกต   กมฺม   ทุกฺกฏ   กมฺม   ปุน   
กาตพฺพ กมฺมนฺติ ฯ อิเม ตตฺถ ภิกฺขู ธมมฺวาทิโน ฯ   
     [๒๒๓]   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   พาโล   โหติ  อพฺยตฺโต   
อาปตฺติพหุโล     อนปทาโน     คิหิสสฏโ     วิหรติ    อนนุโลมิเกหิ   
คิหิสสคฺเคหิ  ฯ  ตตฺร  เจ  ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข  อาวุโส ภิกขฺุ   
พาโล    อพฺยตฺโต    อาปตฺติพหุโล    อนปทาโน   คิหิสสฏโ   วิหรติ   
อนนุโลมิเกหิ   คิหิสสคฺเคหิ   หนฺทสสฺ   มย   นิยสฺสกมฺม   กโรมาติ  ฯ   
เต   ตสฺส   นยิสฺสกมฺม   กโรนฺติ   อธมฺเมน  วคฺคา  ฯเปฯ  อธมฺเมน   
สมคฺคา  ฯ  ธมฺเมน  วคฺคา  ฯ  ธมฺมปฏิรปูเกน  วคฺคา ฯ ธมฺมปฏิรปูเกน   
สมคฺคา    ฯ    ตตฺรฏโ    สงฺโฆ    วิวทติ    อธมฺเมน   วคฺคกมฺม   
อธมฺเมน      สมคฺคกมฺม     ธมฺเมน     วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน   
#๑ ม. โหติ ฯ    
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วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน     สมคฺคกมฺม    อกต    กมฺม    ทุกกฺฏ   
กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมมฺนฺติ   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว  เย  เต  ภิกฺขู   
เอวมาหสุ    ธมฺมปฏิรูปเกน    สมคฺคกมฺมนฺติ    เย   จ   เต   ภิกขฺู   
เอวมาหสุ   อกต   กมฺม   ทุกฺกฏ   กมมฺ   ปุน   กาตพฺพ  กมฺมนฺติ  ฯ   
อิเม ตตฺถ ภิกฺขู ธมฺมวาทิโน ฯ อิเม ป ฺจ วารา สงฺขิตฺตา ฯ   
     [๒๒๔]  อิธ  ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  กลุทูสโก โหติ ปาปสมาจาโร ฯ   
ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน   เอว   โหติ  อย  โข  อาวุโส  ภิกขฺุ  กุลทูสโก   
ปาปสมาจาโร    หนฺทสฺส   มย   ปพฺพาชนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   
ตสฺส   ปพฺพาชนียกมฺม   กโรนฺติ   อธมฺเมน   วคฺคา   ฯเปฯ  อธมฺเมน   
สมคฺคา  ฯ  ธมฺเมน  วคฺคา  ฯ  ธมฺมปฏิรปูเกน  วคฺคา ฯ ธมฺมปฏิรปูเกน   
สมคฺคา    ฯ    ตตฺรฏโ    สงฺโฆ    วิวทติ    อธมฺเมน   วคฺคกมฺม   
อธมฺเมน      สมคฺคกมฺม     ธมฺเมน     วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน   
วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน     สมคฺคกมฺม    อกต    กมฺม    ทุกกฺฏ   
กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมมฺนฺติ   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว  เย  เต  ภิกฺขู   
เอวมาหสุ    ธมฺมปฏิรูปเกน    สมคฺคกมฺมนฺติ    เย   จ   เต   ภิกขฺู   
เอวมาหสุ   อกต   กมฺม   ทุกฺกฏ   กมมฺ   ปุน   กาตพฺพ  กมฺมนฺติ  ฯ   
อิเม ตตฺถ ภิกฺขู ธมฺมวาทิโน ฯ อิเม ป ฺจ วารา สงฺขิตฺตา ฯ   
     [๒๒๕]   อิธ   ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  คิหี  อกฺโกสติ  ปริภาสติ  ฯ   
ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน   เอว   โหติ   อย   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ  คิหี   
อกฺโกสติ    ปริภาสติ   หนฺทสฺส   มย   ปฏิสารณียกมฺม   กโรมาติ   ฯ    
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เต    ตสฺส    ปฏิสารณียกมฺม    กโรนฺติ   อธมฺเมน   วคฺคา   ฯเปฯ   
อธมฺเมน   สมคฺคา   ฯ  ธมฺเมน  วคฺคา  ฯ  ธมฺมปฏิรปูเกน  วคฺคา  ฯ   
ธมฺมปฏิรูปเกน    สมคฺคา   ฯ   ตตฺรฏโ   สงฺโฆ   วิวทติ   อธมฺเมน   
วคฺคกมฺม   อธมฺเมน   สมคฺคกมฺม   ธมเฺมน   วคฺคกมฺม   ธมฺมปฏิรูปเกน   
วคฺคกมฺม       ธมฺมปฏิรูปเกน       สมคฺคกมฺม      อกต      กมฺม   
ทุกฺกฏ   กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมฺมนติฺ   ฯ  ตตฺร  ภิกฺขเว  เย  เต   
ภิกฺขู    เอวมาหสุ    ธมฺมปฏิรูปเกน    สมคฺคกมฺมนฺติ   เย   จ   เต   
ภิกฺขู    เอวมาหสุ    อกต    กมฺม    ทุกกฺฏ   กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   
กมฺมนฺติ   ฯ   อิเม   ตตฺถ  ภิกฺขู  ธมฺมวาทิโน  ฯ  อิเม  ป ฺจ  วารา   
สงฺขิตฺตา ฯ   
     [๒๒๖]  อิธ  ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  อาปตฺตึ  อาปชฺชิตฺวา  น อิจฺฉติ   
อาปตฺตึ   ปสฺสิตุ   ฯ   ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน   เอว   โหติ   อย  โข   
อาวุโส   ภิกขฺุ   อาปตฺตึ   อาปชฺชิตฺวา   น   อิจฺฉติ   อาปตฺตึ  ปสฺสิตุ   
หนฺทสฺส   มย   อาปตฺติยา   อทสฺสเน   อุกฺเขปนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   
เต   ตสฺส   อาปตฺติยา   อทสฺสเน   อุกฺเขปนียกมฺม  กโรนฺติ  อธมฺเมน   
วคฺคา  ฯเปฯ  ธมฺเมน  ๑  สมคฺคา  ฯ ธมฺเมน วคฺคา ฯ ธมฺมปฏิรปูเกน   
วคฺคา   ฯ   ธมฺมปฏิรูปเกน   สมคฺคา   ฯ   ตตฺรฏโ   สงฺโฆ  วิวทติ   
อธมฺเมน    วคฺคกมฺม    อธมฺเมน    สมคฺคกมฺม    ธมฺเมน   วคฺคกมฺม   
ธมฺมปฏิรูปเกน     วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน     สมคฺคกมฺม    อกต   
กมฺม   ทุกฺกฏ   กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมฺมนฺติ   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว   
#๑ โป. ม. อธมฺเมน ฯ    
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เย    เต    ภิกขฺู   เอวมาหสุ   ธมฺมปฏิรปูเกน   สมคฺคกมฺมนฺติ   เย   
จ    เต    ภิกขฺู    เอวมาหสุ   อกต   กมฺม   ทุกฺกฏ   กมฺม   ปุน   
กาตพฺพ   กมมฺนฺติ   ฯ   อิเม   ตตฺถ   ภิกฺขู   ธมฺมวาทิโน   ฯ  อิเม   
ป ฺจ   วารา   สงฺขิตฺตา   ฯ   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อาปตฺตึ   
อาปชฺชิตฺวา   น   อิจฺฉติ   อาปตฺตึ   ปฏกิาตุ   ฯ   ตตฺร  เจ  ภิกฺขูน   
เอว   โหติ   อย   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   อาปตฺตึ   อาปชฺชิตฺวา  น   
อิจฺฉติ    อาปตฺตึ   ปฏกิาตุ   หนฺทสฺส   มย   อาปตฺติยา   อปฺปฏกิมฺเม   
อุกฺเขปนียกมมฺ   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส   อาปตฺติยา   อปฺปฏกิมฺเม   
อุกฺเขปนียกมฺม  กโรนฺติ  อธมฺเมน  วคฺคา  ฯเปฯ  อธมฺเมน  สมคฺคา  ฯ   
ธมฺเมน    วคฺคา    ฯ   ธมมฺปฏิรูปเกน   วคฺคา   ฯ   ธมฺมปฏิรูปเกน   
สมคฺคา    ฯ    ตตฺรฏโ    สงฺโฆ    วิวทติ    อธมฺเมน   วคฺคกมฺม   
อธมฺเมน      สมคฺคกมฺม     ธมฺเมน     วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน   
วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน     สมคฺคกมฺม    อกต    กมฺม    ทุกกฺฏ   
กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมมฺนฺติ   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว  เย  เต  ภิกฺขู   
เอวมาหสุ    ธมฺมปฏิรูปเกน    สมคฺคกมฺมนฺติ    เย   จ   เต   ภิกขฺู   
เอวมาหสุ   อกต   กมฺม   ทุกฺกฏ   กมมฺ   ปุน   กาตพฺพ  กมฺมนฺติ  ฯ   
อิเม   ตตฺถ   ภิกฺขู  ธมฺมวาทิโน  ฯ  อิเม  ป ฺจ  วารา  สงฺขิตฺตา  ฯ   
อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   น  อิจฺฉติ  ปาปก  ทิฏ ึ  ปฏินิสฺสชชฺตุิ  ฯ   
ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน   เอว  โหติ  อย  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ  น  อิจฺฉติ   
ปาปก    ทิฏ ึ    ปฏินิสฺสชฺชิตุ    หนฺทสฺส    มย   ปาปกาย   ทิฏ ิยา    
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อปฺปฏินิสฺสคฺเค   อุกฺเขปนียกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   ตสฺส  ปาปกาย   
ทิฏ ิยา   อปฺปฏินิสฺสคฺเค   อุกฺเขปนียกมฺม   กโรนฺติ   อธมฺเมน   วคฺคา   
ฯเปฯ   อธมฺเมน   สมคฺคา   ฯ   ธมฺเมน   วคฺคา  ฯ  ธมฺมปฏิรูปเกน   
วคฺคา   ฯ   ธมฺมปฏิรูปเกน   สมคฺคา   ฯ   ตตฺรฏโ   สงฺโฆ  วิวทติ   
อธมฺเมน    วคฺคกมฺม    อธมฺเมน    สมคฺคกมฺม    ธมฺเมน   วคฺคกมฺม   
ธมฺมปฏิรูปเกน     วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน     สมคฺคกมฺม    อกต   
กมฺม   ทุกฺกฏ   กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมฺมนฺติ   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว   
เย    เต    ภิกขฺู   เอวมาหสุ   ธมฺมปฏิรปูเกน   สมคฺคกมฺมนฺติ   เย   
จ    เต    ภิกขฺู    เอวมาหสุ   อกต   กมฺม   ทุกฺกฏ   กมฺม   ปุน           
กาตพฺพ   กมมฺนฺติ   ฯ   อิเม   ตตฺถ   ภิกฺขู   ธมฺมวาทิโน   ฯ  อิเม   
ป ฺจ วารา สงฺขิตฺตา ฯ   
     [๒๒๗]   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สงฺเฆน  ตชชฺนียกมฺมกโต   
สมฺมา    วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ   ตชฺชนียกมฺมสสฺ   
ปฏิปฺปสฺสทธฺึ   ยาจติ   ฯ   ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข   
อาวุโส    ภิกขฺุ    สงฺเฆน   ตชฺชนียกมมฺกโต   สมฺมา   วตฺตติ   โลม   
ปาเตติ    เนตฺถาร    วตฺตติ    ตชฺชนียกมมฺสฺส   ปฏิปปฺสฺสทฺธึ   ยาจติ   
หนฺทสฺส    มย    ตชชฺนียกมฺม    ปฏิปปฺสฺสมฺเภมาติ    ฯ   เต   ตสฺส   
ตชฺชนียกมฺม   ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ   อธมฺเมน   วคฺคา  ฯ  ตตฺรฏโ  สงฺโฆ   
วิวทติ     อธมฺเมน    วคฺคกมฺม    อธมฺเมน    สมคฺคกมฺม    ธมฺเมน   
วคฺคกมฺม    ธมฺมปฏิรูปเกน    วคฺคกมฺม    ธมฺมปฏิรูปเกน    สมคฺคกมฺม    
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อกต    กมฺม    ทุกฺกฏ   กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมฺมนฺติ   ฯ   ตตฺร   
ภิกฺขเว   เย   เต   ภิกฺขู  เอวมาหสุ  อธมฺเมน  วคฺคกมฺมนฺติ  เย  จ   
เต    ภิกฺขู    เอวมาหสุ    อกต    กมฺม    ทุกฺกฏ    กมฺม    ปุน   
กาตพฺพ กมฺมนฺติ ฯ อิเม ตตฺถ ภิกฺขู ธมมฺวาทโิน ฯ   
     [๒๒๘]   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สงฺเฆน  ตชชฺนียกมฺมกโต   
สมฺมา    วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ   ตชฺชนียกมฺมสสฺ   
ปฏิปฺปสฺสทธฺึ   ยาจติ   ฯ   ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข   
อาวุโส   ภิกขฺุ  สงฺเฆน  ตชฺชนียกมฺมกโต  สมฺมา  วตฺตติ  โลม  ปาเตติ   
เนตฺถาร    วตฺตติ    ตชชฺนียกมฺมสฺส    ปฏิปฺปสฺสทฺธึ   ยาจติ   หนฺทสฺส   
มย    ตชชฺนยีกมฺม   ปฏิปปฺสฺสมฺเภมาติ   ฯ   เต   ตสฺส   ตชฺชนียกมฺม   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ   อธมฺเมน   สมคฺคา   ฯ   ตตฺรฏโ   สงฺโฆ   วิวทติ   
อธมฺเมน    วคฺคกมฺม    อธมฺเมน    สมคฺคกมฺม    ธมฺเมน   วคฺคกมฺม   
ธมฺมปฏิรูปเกน     วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน     สมคฺคกมฺม    อกต   
กมฺม   ทุกฺกฏ   กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมฺมนฺติ   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว   
เย   เต   ภิกฺขู   เอวมาหสุ   อธมฺเมน   สมคฺคกมฺมนฺติ  เย  จ  เต   
ภิกฺขู    เอวมาหสุ    อกต    กมฺม    ทุกกฺฏ   กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   
กมฺมนฺติ ฯ อิเม ตตฺถ ภิกฺขู ธมฺมวาทิโน ฯ   
     [๒๒๙]   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สงฺเฆน  ตชชฺนียกมฺมกโต   
สมฺมา    วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ   ตชฺชนียกมฺมสสฺ   
ปฏิปฺปสฺสทธฺึ   ยาจติ   ฯ   ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข    
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อาวุโส    ภิกขฺุ    สงฺเฆน   ตชฺชนียกมมฺกโต   สมฺมา   วตฺตติ   โลม   
ปาเตติ    เนตฺถาร    วตฺตติ    ตชฺชนียกมมฺสฺส   ปฏิปปฺสฺสทฺธึ   ยาจติ   
หนฺทสฺส    มย    ตชชฺนียกมฺม    ปฏิปปฺสฺสมฺเภมาติ    ฯ   เต   ตสฺส   
ตชฺชนียกมฺม   ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ   ธมฺเมน   วคฺคา   ฯ  ตตฺรฏโ  สงฺโฆ   
วิวทติ     อธมฺเมน    วคฺคกมฺม    อธมฺเมน    สมคฺคกมฺม    ธมฺเมน   
วคฺคกมฺม   ธมฺมปฏิรูปเกน   วคฺคกมฺม   ธมฺมปฏิรูปเกน   ๑  สมคฺคกมฺม   
อกต    กมฺม    ทุกฺกฏ   กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมฺมนฺติ   ฯ   ตตฺร   
ภิกฺขเว   เย   เต   ภิกฺขู   เอวมาหสุ   อธมฺเมน   ๑  วคฺคกมฺมนฺติ   
เย    จ    เต    ภิกฺขู   เอวมาหสุ   อกต   กมฺม   ทุกฺกฏ   กมฺม   
ปุน กาตพฺพ กมฺมนฺติ ฯ อิเม ตตฺถ ภิกฺขู ธมฺมวาทิโน ฯ   
     [๒๓๐]   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สงฺเฆน  ตชชฺนียกมฺมกโต   
สมฺมา    วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ   ตชฺชนียกมฺมสสฺ   
ปฏปิฺปสฺสทธฺึ   ยาจติ   ฯ   ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข   
อาวุโส    ภิกขฺุ    สงฺเฆน   ตชฺชนียกมมฺกโต   สมฺมา   วตฺตติ   โลม   
ปาเตติ    เนตฺถาร    วตฺตติ    ตชฺชนียกมมฺสฺส   ปฏิปปฺสฺสทฺธึ   ยาจติ   
หนฺทสฺส  มย  ตชชฺนียกมมฺ  ปฏิปฺปสฺสมฺเภมาติ  ฯ  เต  ตสฺส  ตชชฺนียกมฺม   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ    ธมฺมปฏิรูปเกน    วคฺคา    ฯ    ตตฺรฏโ   สงฺโฆ   
วิวทติ     อธมฺเมน    วคฺคกมฺม    อธมฺเมน    สมคฺคกมฺม    ธมฺเมน   
วคฺคกมฺม    ธมฺมปฏิรูปเกน    วคฺคกมฺม    ธมฺมปฏิรูปเกน    สมคฺคกมฺม   
อกต     กมฺม    ทุกฺกฏ    กมฺม    ปุน    กาตพฺพ    กมฺมนฺติ    ฯ   
#๑ โป. ม. ธมฺเมน ฯ    
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ตตฺร    ภิกฺขเว    เย    เต    ภิกฺขู    เอวมาหสุ   ธมฺมปฏิรูปเกน   
วคฺคกมฺมนฺติ   เย   จ   เต   ภิกฺขู   เอวมาหสุ   อกต  กมฺม  ทุกกฺฏ   
กมฺม ปุน กาตพฺพ กมฺมนฺติ ฯ อิเม ตตฺถ ภิกฺขู ธมฺมวาทิโน ฯ   
     [๒๓๑]  อิธ  ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  สงฺเฆน  ตชฺชนียกมฺมกโต สมฺมา   
วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   เนตฺถาร  วตฺตติ  ตชชฺนียกมมฺสฺส  ปฏิปฺปสฺสทฺธึ   
ยาจติ   ฯ   ตตฺร   เจ  ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ   
สงฺเฆน   ตชชฺนียกมฺมกโต   สมฺมา   วตฺตติ   โลม   ปาเตติ  เนตฺถาร   
วตฺตติ     ตชชฺนียกมฺมสฺส     ปฏิปฺปสสฺทฺธึ    ยาจติ    หนฺทสฺส    มย   
ตชฺชนียกมฺม     ปฏิปฺปสสฺมฺเภมาติ    ฯ    เต    ตสฺส    ตชชฺนียกมฺม   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ   ธมฺมปฏิรูปเกน   สมคฺคา  ฯ  ตตฺรฏโ  สงฺโฆ  วิวทติ   
อธมฺเมน    วคฺคกมฺม    อธมฺเมน    สมคฺคกมฺม    ธมฺเมน   วคฺคกมฺม   
ธมฺมปฏิรูปเกน     วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน     สมคฺคกมฺม    อกต   
กมฺม   ทุกฺกฏ   กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมฺมนฺติ   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว   
เย    เต    ภิกขฺู   เอวมาหสุ   ธมฺมปฏิรปูเกน   สมคฺคกมฺมนฺติ   เย   
จ    เต    ภิกขฺู    เอวมาหสุ   อกต   กมฺม   ทุกฺกฏ   กมฺม   ปุน   
กาตพฺพ กมฺมนฺติ ฯ อิเม ตตฺถ ภิกฺขู ธมมฺวาทิโน ฯ   
     [๒๓๒]  อิธ  ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  สงฺเฆน  นิยสฺสกมฺมกโต  สมฺมา   
วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ  นิยสฺสกมฺมสฺส  ปฏิปฺปสฺสทฺธึ   
ยาจติ   ฯ   ตตฺร   เจ  ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ   
สงฺเฆน   นิยสฺสกมฺมกโต   สมฺมา   วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   เนตฺถาร    
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วตฺตติ   นิยสสฺกมฺมสฺส   ปฏิปฺปสฺสทธฺึ   ยาจติ   หนฺทสฺส  มย  นิยสฺสกมฺม   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภมาติ    ฯ    เต    ตสฺส    นิยสฺสกมฺม   ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ   
อธมฺเมน   วคฺคา   ฯเปฯ   อธมฺเมน   สมคฺคา   ฯ   ธมฺเมน  วคฺคา   
ธมฺมปฏิรูปเกน   วคฺคา   ฯ   ธมฺมปฏิรปูเกน   สมคฺคา   ฯ   ตตฺรฏโ   
สงฺโฆ     วิวทติ     อธมฺเมน    วคฺคกมฺม    อธมฺเมน    สมคฺคกมฺม   
ธมฺเมน     วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน    วคฺคกมฺม    ธมฺมปฏริูปเกน   
สมคฺคกมฺม   อกต   กมฺม   ทุกฺกฏ   กมมฺ   ปุน   กาตพฺพ  กมฺมนฺติ  ฯ   
ตตฺร    ภิกฺขเว    เย    เต    ภิกฺขู    เอวมาหสุ   ธมฺมปฏิรูปเกน   
สมคฺคกมฺมนฺติ   เย   จ   เต   ภิกฺขู   เอวมาหสุ  อกต  กมฺม  ทุกฺกฏ   
กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมมฺนฺติ  ฯ  อิเม  ตตฺถ  ภิกฺขู  ธมฺมวาทิโน  ฯ   
อิเม ๑ ป ฺจ วารา สงฺขิตฺตา ฯ   
     [๒๓๓]   อิธ   ปน   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สงฺเฆน  ปพฺพาชนียกมฺมกโต   
สมฺมา   วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ  ปพฺพาชนียกมฺมสฺส   
ปฏิปฺปสฺสทธฺึ   ยาจติ   ฯ   ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข   
อาวุโส   ภิกขฺุ   สงฺเฆน   ปพฺพาชนียกมฺมกโต   สมมฺา   วตฺตติ   โลม   
ปาเตติ    เนตฺถาร   วตฺตติ   ปพฺพาชนียกมฺมสฺส   ปฏิปฺปสฺสทฺธึ   ยาจติ   
หนฺทสฺส    มย    ปพฺพาชนียกมฺม   ปฏปิฺปสฺสมฺเภมาติ   ฯ   เต   ตสฺส   
ปพฺพาชนียกมฺม   ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ   อธมฺเมน   วคฺคา   ฯเปฯ  อธมฺเมน   
สมคฺคา  ฯ  ธมฺเมน  วคฺคา  ฯ  ธมฺมปฏิรปูเกน  วคฺคา ฯ ธมฺมปฏิรปูเกน   
สมคฺคา    ฯ    ตตฺรฏโ    สงฺโฆ    วิวทติ    อธมฺเมน   วคฺคกมฺม   
#๑ ม. อิเมป ฯ    
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อธมฺเมน      สมคฺคกมฺม     ธมฺเมน     วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน   
วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน     สมคฺคกมฺม    อกต    กมฺม    ทุกกฺฏ   
กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมมฺนฺติ   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว  เย  เต  ภิกฺขู   
เอวมาหสุ    ธมฺมปฏิรูปเกน    สมคฺคกมฺมนฺติ    เย   จ   เต   ภิกขฺู   
เอวมาหสุ   อกต   กมฺม   ทุกฺกฏ   กมมฺ   ปุน   กาตพฺพ  กมฺมนฺติ  ฯ   
อิเม ตตฺถ ภิกฺขู ธมฺมวาทิโน ฯ อิเม ๑ ป ฺจ วารา สงฺขิตฺตา ฯ]   
     [๒๓๔]   อิธ   ปน   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สงฺเฆน  ปฏิสารณียกมฺมกโต   
สมฺมา   วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ  ปฏิสารณียกมมฺสฺส   
ปฏิปฺปสฺสทธฺึ   ยาจติ   ฯ   ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข   
อาวุโส   ภิกขฺุ   สงฺเฆน   ปฏิสารณียกมฺมกโต   สมมฺา   วตฺตติ   โลม   
ปาเตติ    เนตฺถาร   วตฺตติ   ปฏิสารณียกมฺมสฺส   ปฏปิฺปสฺสทฺธึ   ยาจติ   
หนฺทสฺส    มย    ปฏิสารณียกมฺม   ปฏิปฺปสฺสมฺเภมาติ   ฯ   เต   ตสฺส   
ปฏิสารณียกมฺม   ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ   อธมฺเมน   วคฺคา   ฯเปฯ  อธมฺเมน   
สมคฺคา  ฯ  ธมฺเมน  วคฺคา  ฯ  ธมฺมปฏิรปูเกน  วคฺคา ฯ ธมฺมปฏิรปูเกน   
สมคฺคา    ฯ    ตตฺรฏโ    สงฺโฆ    วิวทติ    อธมฺเมน   วคฺคกมฺม   
อธมฺเมน      สมคฺคกมฺม     ธมฺเมน     วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏริูปเกน   
วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน     สมคฺคกมฺม    อกต    กมฺม    ทุกกฺฏ   
กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมมฺนฺติ   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว  เย  เต  ภิกฺขู   
เอวมาหสุ    ธมฺมปฏิรูปเกน    สมคฺคกมฺมนฺติ    เย   จ   เต   ภิกขฺู   
เอวมาหสุ   อกต   กมฺม   ทุกฺกฏ   กมมฺ   ปุน   กาตพฺพ  กมฺมนฺติ  ฯ   
#๑ ม. อิเมป ฯ    
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อิเม ตตฺถ ภิกฺขู ธมฺมวาทิโน ฯ อิเม ป ฺจ วารา สงฺขิตฺตา ฯ   
     [๒๓๕]   อิธ  ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  สงฺเฆน  อาปตฺติยา  อทสฺสเน   
อุกฺเขปนียกมฺมกโต   สมมฺา   วตฺตติ   โลม   ปาเตติ  เนตฺถาร  วตฺตติ   
อาปตฺติยา    อทสฺสเน    อุกฺเขปนียกมฺมสฺส   ปฏิปปฺสฺสทฺธึ   ยาจติ   ฯ   
ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน   เอว   โหติ   อย  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ  สงฺเฆน   
อาปตฺติยา    อทสฺสเน    อุกฺเขปนียกมฺมกโต    สมมฺา   วตฺตติ   โลม   
ปาเตติ   เนตฺถาร   วตฺตติ   อาปตฺติยา   อทสฺสเน   อุกฺเขปนียกมฺมสฺส   
ปฏิปฺปสฺสทธฺึ   ยาจติ  หนฺทสฺส  มย  อาปตฺติยา  อทสฺสเน  อุกฺเขปนียกมฺม   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภมาติ     ฯ     เต     ตสฺส     อาปตฺติยา    อทสฺสเน   
อุกฺเขปนียกมฺม   ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ   อธมฺเมน   วคฺคา   ฯเปฯ  อธมฺเมน   
สมคฺคา  ฯ  ธมฺเมน  วคฺคา  ฯ  ธมฺมปฏิรปูเกน  วคฺคา ฯ ธมฺมปฏิรปูเกน   
สมคฺคา    ฯ    ตตฺรฏโ    สงฺโฆ    วิวทติ    อธมฺเมน   วคฺคกมฺม   
อธมฺเมน      สมคฺคกมฺม     ธมฺเมน     วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน   
วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน     สมคฺคกมฺม    อกต    กมฺม    ทุกกฺฏ   
กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมมฺนฺติ   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว  เย  เต  ภิกฺขู   
เอวมาหสุ    ธมฺมปฏิรูปเกน    สมคฺคกมฺมนฺติ    เย   จ   เต   ภิกขฺู   
เอวมาหสุ   อกต   กมฺม   ทุกฺกฏ   กมมฺ   ปุน   กาตพฺพ  กมฺมนฺติ  ฯ   
อิเม   ตตฺถ   ภิกฺขู  ธมฺมวาทิโน  ฯ  อิเม  ป ฺจ  วารา  สงฺขิตฺตา  ฯ   
อิธ  ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ สงฺเฆน อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนีย- 
กมฺมกโต  สมฺมา    วตฺตติ    โลม    ปาเตติ    เนตฺถาร   วตฺตติ   อาปตฺติยา    
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อปฺปฏิกมฺเม    อุกฺเขปนียกมฺมสฺส    ปฏิปฺปสฺสทฺธึ    ยาจติ    ฯ   ตตฺร   
เจ   ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ  สงฺเฆน  อาปตฺติยา   
อปฺปฏิกมฺเม    อุกฺเขปนียกมฺมกโต    สมฺมา    วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   
เนตฺถาร  วตฺตติ  อาปตฺติยา  อปฺปฏิกมฺเม  อุกฺเขปนียกมฺมสฺส  ปฏปิฺปสฺสทฺธึ   
ยาจติ    หนฺทสฺส    มย    อาปตฺติยา    อปฺปฏิกมฺเม   อุกฺเขปนียกมฺม   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภมาติ  ฯ  เต  ตสฺส  อาปตฺติยา  อปฺปฏกิมฺเม  อุกฺเขปนียกมฺม   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ   อธมฺเมน   วคฺคา   ฯเปฯ   อธมฺเมน   สมคฺคา   ฯ   
ธมฺเมน    วคฺคา    ฯ   ธมมฺปฏิรูปเกน   วคฺคา   ฯ   ธมฺมปฏิรูปเกน   
สมคฺคา    ฯ    ตตฺรฏโ    สงฺโฆ    วิวทติ    อธมฺเมน   วคฺคกมฺม   
อธมฺเมน      สมคฺคกมฺม     ธมฺเมน     วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน   
วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน     สมคฺคกมฺม    อกต    กมฺม    ทุกกฺฏ   
กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมมฺนฺติ   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว  เย  เต  ภิกฺขู   
เอวมาหสุ    ธมฺมปฏิรูปเกน    สมคฺคกมฺมนฺติ    เย   จ   เต   ภิกขฺู   
เอวมาหสุ   อกต   กมฺม   ทุกฺกฏ   กมมฺ   ปุน   กาตพฺพ  กมฺมนฺติ  ฯ   
อิเม ตตฺถ ภิกฺขู ธมฺมวาทิโน ฯ อิเม ป ฺจ วารา สงฺขิตฺตา ฯ   
     [๒๓๖]   อิธ   ปน   ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  สงฺเฆน  ปาปกาย  ทิฏ ิยา   
อปฺปฏินิสฺสคฺเค    อุกฺเขปนียกมฺมกโต   สมฺมา   วตฺตติ   โลม   ปาเตติ   
เนตฺถาร   วตฺตติ   ปาปกาย   ทิฏ ิยา  อปฺปฏินิสฺสคฺเค  อุกฺเขปนีกมฺมสฺส   
ปฏิปฺปสฺสทธฺึ   ยาจติ   ฯ   ตตฺร   เจ   ภิกฺขูน  เอว  โหติ  อย  โข   
อาวุโส  ภิกฺขุ  สงฺเฆน ปาปกาย ทิฏ ิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนีย-  
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กมฺมกโต  สมฺมา    วตฺตติ    โลม    ปาเตติ    เนตฺถาร    วตฺตติ   ปาปกาย   
ทิฏ ิยา    อปฺปฏินิสฺสคฺเค    อุกฺเขปนียกมฺมสฺส    ปฏิปฺปสฺสทฺธึ    ยาจติ   
หนฺทสฺส    มย    ปาปกาย   ทฏิ ิยา   อปฺปฏินิสฺสคฺเค   อุกฺเขปนียกมฺม   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภมาติ   ฯ   เต   ตสฺส   ปาปกาย  ทิฏ ิยา  อปฺปฏินิสสฺคฺเค   
อุกฺเขปนียกมฺม   ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ   อธมฺเมน   วคฺคา   ฯเปฯ  อธมฺเมน   
สมคฺคา  ฯ  ธมฺเมน  วคฺคา  ฯ  ธมฺมปฏิรปูเกน  วคฺคา ฯ ธมฺมปฏิรปูเกน   
สมคฺคา    ฯ    ตตฺรฏโ    สงฺโฆ    วิวทติ    อธมฺเมน   วคฺคกมฺม   
อธมฺเมน      สมคฺคกมฺม     ธมฺเมน     วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน   
วคฺคกมฺม     ธมฺมปฏิรูปเกน     สมคฺคกมฺม    อกต    กมฺม    ทุกกฺฏ   
กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมมฺนฺติ   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว  เย  เต  ภิกฺขู   
เอวมาหสุ    ธมฺมปฏิรูปเกน    สมคฺคกมฺมนฺติ    เย   จ   เต   ภิกขฺู   
เอวมาหสุ   อกต   กมฺม   ทุกฺกฏ   กมมฺ   ปุน   กาตพฺพ  กมฺมนฺติ  ฯ   
อิเม ตตฺถ ภิกฺขู ธมฺมวาทิโนติ ๑ อิเมป ป ฺจ วารา สงฺขิตฺตา ฯ   
                 จมฺเปยฺยกฺขนฺธก นวม ๒ ฯ   
                อิมมฺหิ ขนฺธเก วตฺถูนิ ฉตฺตึส ฯ   
                  ______________   
                       ตสฺสุทฺทาน ฯ   
  [๒๓๗] จมฺปาย ภควา อาสิ          วตฺถุ วาสภคามเก   
        อาคนฺตุกาน อุสฺสุกฺก          อกาสิ อิจฺฉิตพฺพเก ๓   
        ปกต ฺ ุโนติ ตฺวา           อุสฺสกฺุก น กร ีตทา   
#๑ ม. อิติสทโฺท น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. จมฺเปยฺยกฺขนฺธโก นวโม ฯ ๓ โป. อิจฺฉิตพฺพโก ฯ    
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        อุกฺขิตฺโต น กโรตีติ          อคมา ๑ ชินสนฺติเก ฯ   
        อธมฺเมน วคฺคกมฺม           สมคฺค อธมฺเมน จ   
        ธมฺเมน วคฺคกมฺม จ          ปฏิรูปเกน วคฺคิก   
        ปฏิรูปเกน สมคฺค            เอโก อุกฺขิปเตกก   
        เอโก จ เทฺว สมฺพหุเล       สงฺฆ อุกฺขิปเตกโต ๒   
        ทุเวป สมฺพหุลาป            สงฺโฆ สงฺฆ จ อุกฺขิป   
        สพฺพ ฺ ู ปวโร สุตฺวา         อธมฺมนฺติ ปฏิกฺขิป ฯ   
        ตฺติวิปนฺน ย กมฺม           สมฺปนฺน อนุสาวน   
        อนุสฺสาวนวิปนฺน             สมฺปนนฺ ตฺติยา จ ย   
        อุภเยน วิปนฺน ฺจ            อ ฺตฺร ธมฺมเมว จ   
        วินย ๓ สตฺถุ ปฏิกฏุ        กุปฺป อฏานรูปก ๔   
        อธมฺมวคฺคสมคฺค             ปฏิรูเปน เย ทุเว ๕   
        ธมฺเมเนว จ สามคฺคึ         อนุ ฺาสิ ตถาคโต ฯ   
        จตุวคฺโค ป ฺจวคฺโค          ทสวคฺโค จ วีสติ   
        อติเรกวีสติวคฺโค ๖         สงฺโฆ ป ฺจวิโธ ตถา ฯ   
        เปตฺวา อุปสมฺปท           ย ฺจ กมฺม ปวารณ   
        อพฺภานกมฺเมน สห           จตุวคฺเคหิ กมฺมิโก ฯ   
        ทุเว กมเฺม เปตฺวาน        มชฺฌเทสุปสมฺปท ๗   
        อพฺภาน ป ฺจวคฺคิโก          สพฺพกมฺเมสุ กมฺมโิก ฯ   
        อพฺภาเนก เปตฺวาน         เย ภิกฺขู ทสวคฺคิกา ฯ   
#๑ ม. สาคมา ฯ ๒ โป. อุกฺขิปเสคกโก ฯ ม. อุกฺขิปเตกโก ฯ ๓ ย.ุ วินา ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อุฏานารหิก ฯ ๕ ม. ธมฺมปฏิรูปานิ เย ทเุว ฯ ยุ. ปฏิรปูานิ เย ทุเว ฯ   
#๖ ม. ยุ. ปโรวิสติวคฺโค จ ฯ ๗ ย.ุ มชเฺฌ เทสุปสมปฺทา ฯ    
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        สพฺพกมฺมกโร สงฺโฆ          วีโส สพฺพตฺถ กมมฺิโก ฯ   
        ภิกฺขุนี สิกฺขมานา จ          สามเณโร สามเณรกิา ๑   
        ปจฺจกฺขาตนฺติมวตฺถู ๒        อุกฺขิตฺตาปตฺติทสฺสเน   
        อปฺปฏกิมฺมทิฏ ิยา            ปณฺฑกเถยฺยสวาสก ๓   
        ติตฺถิยติรจฺฉานคต            มาตุ ปตุ จ ฆาตก   
        อรห ภิกฺขุนีทูสึ              เภทก โลหิตุปาทก ๔   
        พฺย ฺชน นานาสวาส ๕       นานาสีมาย อิทฺธิยา   
        ยสฺส สงฺโฆ กเร กมมฺ        โหนฺติ ๖ เต จตุวีสติ   
        สมฺพุทฺเธน ปฏิกฺขิตฺตา         น เหเต คณปูรกา   
        ปาริวาสิกจตุตฺโถ            ปริวาส ทเทยฺย วา   
        มลูมานตฺตมพฺเภยฺย ๗        อกมมฺ น จ กรณ   
        มลูอรหมานตฺต              อพฺภานารหเมว จ   
        อกมฺมการกา ๘ ป ฺจ        สมฺพุทฺเธน ปกาสิตา ฯ   
        ภิกฺขุนี สิกฺขมานา จ          สามเณโร สามเณรกิา   
        ปจฺจกฺขนฺติมอุมฺมตฺตา          ขิตฺตเวทนทสฺสเน   
        อปฺปฏกิมฺมทิฏ ิยา            ปณฺฑกเถยฺยสวาสก ๙   
        ติตฺถิยติรจฺฉานคต            มาตา ปตุ จ ฆาตก   
        อรห ภิกฺขุนีทูสึ              เภทก โลหิตุปาทก   
        อุภโตพฺย ฺชน ฺเจว           นานาสวาสกปจ ๑๐  
        นานาสีมาย  ิตก ๑๑        เวหาส ยสฺส กมฺม จ   
#๑ ม. สามเณรี ฯ ๒ ย.ุ ปจฺจกฺขาตนฺติมวตฺถุ ฯ ๓. โป. ปณฺฑก เถยฺยสวาสก ฯ   
#ม. ปณฺฑโก เถยฺยสวาสก ฯ ๔ ม. ย.ุ โลหิตุปฺปาท ฯ ๕ ยุ. นานาสวาสโก เจว ฯ   
#๖ โหนฺเต เต ฯ ๗ ม. ยุ. มูลา ฯ ๘ ม. ยุ. น กมฺมการกา ฯ ๙ ม. ยุ. ปณฺฑกาปจ   
#พฺย ฺชนา ฯ ๑๐ ม. ย.ุ ติตฺถิยติรจฺฉานคต ฯเปฯ นานาสวาสกปจาติ ทิยฑฺฒคาถา   
#น ทิสฺสติ ฯ ๑๑ ม. ยุ. นานาสวาสกา สีมา ฯ    



วินย. มหาวคฺโค (๒) - หนาท่ี 309 

        สตฺตวีสานเมเตส ๑         ปฏิโกส น รูหติ ฯ   
        ภิกฺขุสฺส ปกตตฺตสฺส           รูหติ ปฏิโกสนา   
        สุทฺธสสฺ ทุนฺนิสาริโต          พาโล หิ สุนิสารโิต   
        ปณฺฑโก เถยฺยสวาโส ๒      ปกกฺนฺโต ติรจฺฉานโค ๓                        
        มาตาปตุอรหนฺโต ๔         ทูสโก สงฺฆเภทโก   
        โลหิตุปปฺาทโก เจว          อุภโตพฺย ฺชโน จ โย   
        เอกาทสนฺนเมเตส ๕        โอสารณ น ยชฺุชติ ฯ   
        หตฺถปาทา ๖ ตทุพฺภย        กณฺณนาสา ๗ ตทุพฺภย ๘   
        องฺคุลีอฬกณฺฑร              ผณ ขุชฺโช จ วามโน   
        คณฺฑิลกฺขณกาสา ๙ จ        ลิขิตโก จ สีปที   
        ปาปปรสิกาโณ ๑๐จ        กุณิ ข ฺโช หโตป ๑๑ จ   
        อิริยาปถทุพฺพโล             อนฺโธ มูโค จ พาธิโร ๑๒   
        อนฺธมูคนฺธพาธิโร            มูคพาธีรเมว จ   
        อนฺธมูคพธีโร ๑๓ จ         ทฺวตฺตึเสเต อนูนกา   
        เตส โอสารณ โหติ          สมฺพุทฺเธน ปกาสิต ฯ   
        ทฏพฺพา ปฏิกาตพฺพา         นิสสฺชฺเชตา ๑๔ น วิชฺชติ   
        ตสฺส อุกฺเขปนา กมฺมา        สตฺต โหนฺติ อธมฺมิกา   
        อาปนฺน อนุวตฺตนฺติ ๑๕       สตฺต เตป อธมฺมิกา   
        อาปนฺน อนุวตฺตนฺติ ๑๕       สตฺต กมฺมา สุธมมฺิกา   
        สมฺมุขา ปฏิปุจฺฉา จ          ปฏิ ฺาย จ การกา ๑๖   
#๑ โป. สตฺตวีโสนเมเตส ฯ ม. ยุ. อฏารสนฺนเมเตส ฯ ๒ ย.ุ เถยฺยสวาส ฯ   
#๓ โป. ติรจฺฉานโก ฯ ม. ยุ. ติรจฺฉานคโต ฯ ๔ ม. ย.ุ มาตุปตุอรหนฺต ฯ   
#๕ โป. ยุ. เอกาทสนฺน เอเตส ฯ ๖ ม. หตฺถปาท ฯ ๗ ม. กณฺณนาสา   
#๘ ยุ. ตทุพฺภยา ฯ ๙ ม. ยุ. ลกฺขณกสา ฯ ๑๐ ม. ปาปา- ฯ ๑๑ โป. หเตนจ ฯ   
#๑๒ ม. ย.ุ พธิโร ฯ ๑๓ ย.ุ อนฺธพธิรมูโค ฯ ๑๔ โป. นิสฺสชฺเชตฺวา ฯ   



#ยุ. นิสฺสชฺเชต ฯ ๑๕ โป. ม. ย.ุ อนุวตฺตนฺต ฯ ๑๖ โป. ม. การณา ฯ    
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        สติอมูฬฺหปาปกา             ตชชฺนนีิยเสน จ   
        ปพฺพาชนียปฏิสารา ๑        อุกฺเขปปริวาส จ   
        มลูมานตฺตอพฺภานา           ตเถว อุปสมฺปทา   
        อ ฺ กเรยฺย อ ฺสฺส         โสฬเสเต อธมฺมิกา   
        ตนฺต กเรยฺย ตนฺตสฺส         โสฬเสเต สุธมฺมิกา   
        ปจฺจาโรเปยฺย อ ฺโ ฺ ๒    โสฬเสเต อธมฺมิกา   
        เทฺว เทวฺ มูลา กตา ๓ ตสฺส  เตป โสฬส ธมฺมกิา ฯ   
        เอเกกมูลก จกฺก            อธมฺมนฺติ ชิโน พฺรวิ   
        อกาสิ ตชฺชนีย กมฺม          สงฺโฆ ภณฺฑนการโก   
        อธมฺเมน วคฺคกมฺม           อ ฺ อาวาส คจฺฉิ โส   
        ตตฺถาธมฺเมน สมคฺคา         ตสฺส ตชฺชนิย กรุ   
        อ ฺตฺถ วคฺคธมฺเมน          ตสฺส ตชฺชนิย กรุ   
        ปฏิรูปเกน ๔ วคฺคาป        สมคฺคาป ตถา กรุ   
        อธมฺเมน สมคฺคา จ          ธมฺเมน วคฺคเมว จ   
        ปฏิรูปเกน วคฺคา จ          สมคฺคา จ อิเม ปทา   
        เอเกก มูลก กตฺวา          จกฺก พนฺเธ วิจกฺขโณ ฯ   
        พาลาปฺยตฺตสฺส นิยสฺส ๕      ปพฺพาเช กุลทูสก   
        ปฏิสารณีย กมฺม             กเร อกโฺกสกสฺส จ   
        อทสฺสนาปฏิกฺกมฺเม           โย จ ทิฏ ึ น นสิฺสเช   
        เตส อุกเฺขปน กมฺม ๖       สตฺถวาเหน ภาสิต   
#๑ ม. ย.ุ ปพฺพาชนีย ปฏสิาโร ฯ ๒ โป. อ ฺม ฺ ฯ ม. อ ฺ ฺ ฯ   
#ยุ. อ ฺ ฺโ ฯ ๓ โป. โทส มูลา กตา ฯ ม. ย.ุ เทฺว เทฺว ตมูลก ฯ ๔ ม. ปฏิรูเปน ฯ   
#๕ ยุ. นิสฺสย ฯ ๖ ม. ยุ. อุกฺเขปนียกมฺม ฯ    
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        อุปวินยกมฺมาน ๑           ป ฺโ ตชฺชนิย นเย   
        เตสเยว อนุโลม            สมฺมา วตฺตติ ยาจติ ๒   
        ปสฺสทธฺึ เตส กมฺมาน         เหฏา กมฺมนเยน จ   
        ตสฺมึ ตสฺมึ หิ ๓ กมฺเมสุ      ตตฺรฏโ จ วิวาทติ ๔   
        อกต ทุกฺกฏ ฺเจว            ปุน กาตพฺพกนฺติ จ   
        กมฺเม ปสฺสทฺธิยา จาป        เต ภิกขฺู ธมฺมวาทิโน   
        วิปตฺติพฺยาธิเต ทิสฺวา         กมฺมปปฺตฺเต มหามุนิ   
        ปฏิปฺปสฺสทฺธิมกฺขาสิ           สลลฺกตฺโตว โอสธนฺติ ๕ ฯ   
                   ____________   
#๑ ม. อุปร-ิ ฯ ยุ. อุกฺเขปนิยกมฺมาน ฯ ๒ ม. ยุ. ยาจิเต ฯ ๓ ม. ยุ. ตุ ฯ ๔ ม.   
#ยุ. วิวทติ ฯ ๕ อิท อุทฺทาน ยุ. สี. โปตฺถเกหิ เยภุยฺเยน วิสทิสนฺติ าตพฺพ ฯ    
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                      โกสมฺพิกฺขนฺธก   
     [๒๓๘]    เตน   สมเยน   พุทฺโธ   ภควา   โกสมฺพิย   วิหรติ   
โฆสิตาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน สมเยน อ ฺตโร ภิกฺขุ อาปตฺตึ อาปนฺโน   
โหติ    ฯ    โส   ตสฺสา   อาปตฺติยา   อาปตฺติทิฏ ิ   โหติ   อ ฺเ   
ภิกฺขู   ตสฺสา   อาปตฺติยา   อนาปตฺติทิฏ ิโน   โหนฺติ  ฯ  โส  อปเรน   
สมเยน    ตสฺสา    อาปตฺติยา   อนาปตฺติทิฏ ิ   โหติ   อ ฺเ   ภิกฺขู   
ตสฺสา   อาปตฺติยา   อาปตฺติทิฏ ิโน   โหนฺติ   ฯ   อถโข   เต  ภิกฺขู   
ต   ภิกฺขุ   เอตทโวจุ   อาปตฺตึ   ตว   อาวุโส   อาปนฺโน  ปสฺสเสต   
อาปตฺตินฺติ   ฯ   นตฺถิ   เม   อาวุโส  อาปตฺติ  ยมห  ปสฺเสยฺยนฺติ  ฯ   
อถโข   เต   ภิกฺขู   สามคฺคึ  ลภิตฺวา  ต  ภิกฺขุ  อาปตฺติยา  อทสฺสเน   
อุกฺขิปสุ   ฯ   โส   จ   ภิกขฺุ  พหุสฺสุโต  โหติ  อาคตาคโม  ธมฺมธโร   
วินยธโร   มาติกาธโร   ปณฺฑิโต   พฺยตฺโต   เมธาวี  ลชฺช ี กุกกฺุจฺจโกพ   
สิกฺขากาโม    ฯ   อถโข   โส   ภิกฺขุ   สนฺทิฏเ   สมฺภตฺเต   ภิกฺขู   
อุปสงฺกมิตฺวา   เอตทโวจ   อนาปตฺติ   เอสา  อาวุโส  เนสา  อาปตฺติ   
อนาปนฺโนมฺหิ    นมฺหิ    อาปนฺโน    อนุกฺขิตฺโตมฺหิ    นมฺหิ   อุกฺขิตฺโต   
อธมฺมิเกนมฺหิ    กมฺเมน    อุกฺขิตฺโต   กุปฺเปน   อฏานารเหน   โหถ   
เม   อายสฺมนฺโต   ธมฺมโต   วินยโต   ปกฺขาติ   ฯ   อลภิ  โข  โส   
ภิกฺขุ  สนฺทิฏเ  สมฺภตฺเต  ภิกฺขู  ปกฺเข ฯ ชานปทาน [๑] จ สนฺทฏิาน   
สมฺภตฺตาน   ภิกฺขูน   สนติฺเก   ทูต  ปาเหสิ  อนาปตฺติ  เอสา  อาวุโส   
#๑ ม. ย.ุ ปสทฺโท ฯ    
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เนสา    อาปตฺติ    อนาปนฺโนมฺหิ    นมฺหิ    อาปนฺโน   อนุกฺขิตฺโตมฺหิ   
นมฺหิ     อุกฺขิตฺโต    อธมฺมิเกนมฺหิ    กมฺเมน    อุกฺขิตฺโต    กุปฺเปน   
อฏานารเหน   โหนฺตุ  เม  อายสฺมนฺโต  ธมฺมโต  วินยโต  ปกขฺาติ  ฯ   
อลภิ  โข  โส  ภิกฺขุ  ชานปเทป  สนฺทฏิเ  สมฺภตฺเต  ภิกฺขู  ปกฺเข  ฯ   
อถโข    เต    อุกฺขิตฺตานุวตฺตกา    ภิกฺขู   เยน   อุกฺเขปกา   ภิกฺขู   
เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   อุกฺเขปเก   ภิกฺขู   เอตทโวจุ  อนาปตฺติ   
เอสา   อาวุโส   เนสา   อาปตฺติ   อนาปนฺโน   เอโส  ภิกฺขุ  เนโส   
ภิกฺขุ   อาปนฺโน   อนุกฺขิตฺโต   เอโส   ภิกฺขุ   เนโส  ภิกฺขุ  อุกฺขิตฺโต   
อธมฺมิเกน   กมฺเมน   อุกขิฺตฺโต   กุปฺเปน   อฏานารเหนาติ  ฯ  เอว   
วุตฺเต   อุกฺเขปกา   ภิกฺขู  อุกฺขิตฺตานุวตฺตเก  ภิกฺขู  เอตทโวจุ  อาปตฺติ   
เอสา   อาวุโส   เนสา   อนาปตฺติ   อาปนฺโน   เอโส  ภิกฺขุ  เนโส   
ภิกฺขุ   อนาปนฺโน   อุกฺขิตฺโต   เอโส   ภิกฺขุ  เนโส  ภิกฺขุ  อนุกฺขิตฺโต   
ธมฺมิเกน     กมฺเมน     อุกฺขิตฺโต    อกปฺุเปน    านารเหน    มา   
โข  ตุเมฺห  อายสฺมนฺโต เอต อุกฺขิตฺตก ภิกฺขุ อนุวตฺติตฺถ อนุปริวาเรถาติ ฯ   
เอวป     โข     เต     อุกฺขิตฺตานุวตฺตกา     ภิกฺขู    อุกฺเขปเกหิ   
ภิกฺขูหิ วุจฺจมานา ตเถว ต อุกฺขิตฺตก ภิกฺขุ อนุวตฺตึสุ อนุปริวาเรสุ ฯ   
     [๒๓๙]   อถโข   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   โส   ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  อิธ  ภนฺเต  อ ฺตโร   
ภิกฺขุ   อาปตฺตึ   อาปนฺโน  อโหส ิ โส  ตสฺสา  อาปตฺติยา  อาปตฺติ-    
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ทิฏ ิ  อโหส ิ    อ ฺเ     ภิกฺขู    ตสฺสา    อาปตฺติยา    อนาปตฺติทิฏ ิโน   
อเหสุ    โส   อปเรน   สมเยน   ตสฺสา   อาปตฺติยา   อนาปตฺติทิฏ ิ   
อโหสิ    อ ฺเ   ภิกฺขู   ตสฺสา   อาปตฺติยา   อาปตฺติทิฏ ิโน   อเหสุ   
อถโข   เต   ภนฺเต   ภิกฺขู   ต   ภิกฺขุ   เอตทโวจุ   อาปตฺตึ   ตฺว   
อาวุโส    อาปนฺโน    ปสสฺเสต    อาปตฺตินฺติ   นตฺถิ   เม   อาวุโส   
อาปตฺติ   ยมห   ปสฺเสยฺยนฺติ   อถโข   เต   ภนฺเต   ภิกฺขู   สามคฺคึ   
ลภิตฺวา   ต   ภิกฺขุ   อาปตฺติยา   อทสฺสเน   อุกฺขิปสุ  โส  จ  ภนฺเต   
ภิกฺขุ    พหุสฺสุโต    อาคตาคโม    ธมฺมธโร   วินยธโร   มาติกาธโร   
ปณฺฑิโต     พฺยตฺโต     เมธาวี    ลชชฺี    กุกฺกุจฺจโก    สิกฺขากาโม   
อถโข   โส   ภนฺเต   ภิกฺขุ   สนฺทฏิเ  สมฺภตฺเต  ภิกฺขู  อุปสงฺกมิตฺวา   
เอตทโวจ   อนาปตฺติ   เอสา   อาวุโส  เนสา  อาปตฺติ  อนาปนฺโนมฺหิ   
นมฺหิ       อาปนฺโน       อนุกฺขิตฺโตมฺหิ       นมฺหิ       อุกฺขิตฺโต   
อธมฺมิเกนมฺหิ    กมฺเมน    อุกฺขิตฺโต   กุปฺเปน   อฏานารเหน   โหถ   
เม    อายสฺมนฺโต    ธมฺมโต   วินยโต   ปกฺขาติ   อลภิ   โข   โส   
ภนฺเต    ภิกฺขุ    สนฺทฏิเ    สมฺภตฺเต   ภิกฺขู   ปกฺเข   ชานปทานป   
สนฺทิฏาน   สมฺภตฺตาน  [๑]  สนฺติเก  ทูต  ปาเหสิ  อนาปตฺติ  เอสา   
อาวุโส     เนสา     อาปตฺติ     อนาปนโฺนมฺหิ    นมหฺิ    อาปนฺโน   
อนุกฺขิตฺโตมฺหิ    นมฺหิ    อุกฺขิตฺโต   อธมฺมิเกนมฺหิ   กมฺเมน   อุกฺขิตฺโต   
กุปฺเปน   อฏานารเหน   โหนฺตุ   เม   อายสฺมนฺโต  ธมฺมโต  วินยโต   
ปกฺขาติ    อลภิ    โข   โส   ภนฺเต   ภิกขฺุ   ชานปเทป   สนฺทิฏเ   
#๑ ม. ภิกขฺูน ฯ    
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สมฺภตฺเต    ภิกฺขู    ปกฺเข   อถโข   เต   ภนฺเต   อุกฺขิตฺตานุวตฺตกา   
ภิกฺขู     เยน    อุกฺเขปกา    ภิกฺขู    เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา   
อุกฺเขปเก    ภิกฺขู   เอตทโวจุ   อนาปตฺติ   เอสา   อาวุโส   เนสา   
อาปตฺติ    อนาปนฺโน    เอโส    ภิกฺขุ    เนโส    ภิกขฺุ   อาปนฺโน   
อนุกฺขิตฺโต    เอโส    ภิกฺขุ    เนโส   ภิกขฺุ   อุกฺขิตฺโต   อธมฺมิเกน   
กมฺเมน   อุกขิฺตฺโต   กุปฺเปน   อฏานารเหนาติ   เอว  วุตฺเต  [๑]   
ภนฺเต   อุกฺเขปกา   ภิกฺขู  อุกฺขิตฺตานุวตฺตเก  ภิกฺขู  เอตทโวจุ  อาปตฺติ   
เอสา   อาวุโส   เนสา   อนาปตฺติ   อาปนฺโน   เอโส  ภิกฺขุ  เนโส   
ภิกฺขุ   อนาปนฺโน   อุกฺขิตฺโต   เอโส   ภิกฺขุ  เนโส  ภิกฺขุ  อนุกฺขิตฺโตm   
ธมฺมิเกน   กมฺเมน   อุกฺขิตฺโต  อกุปฺเปน  านารเหน  มา  โข  ตุเมฺห   
อายสฺมนฺโต    เอต    อุกฺขิตฺตก   ภิกฺขุ   อนุวตฺติตฺถ   อนุปริวาเรถาติ   
เอวป   โข   เต  ภนฺเต  อุกขิฺตฺตานุวตฺตกา  ภิกฺขู  อุกเฺขปเกหิ  ภิกฺขูหิ   
วุจฺจมานา   ตเถว  ต  อุกฺขิตฺตก  ภิกฺขุ  อนุวตฺตนฺติ  อนุปริวาเรนฺตีติ  ฯ   
อถโข     ภควา     ภินฺโน     ภิกฺขุสงฺโฆ     ภินโฺน    ภิกฺขุสงฺโฆติ   
อุฏายาสนา    เยน   อุกฺเขปกา   ภิกฺขู   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสีทิ   ฯ   นิสชชฺ  โข  ภควา  อุกฺเขปเก  ภิกฺขู   
เอตทโวจ   มา   โข   ตุเมฺห   ภิกฺขเว  ปฏิภาติ  โน  ปฏิภาติ  โนติ   
ยสฺมึ   วา   ตสฺมึ   วา   ภิกขฺุ   อุกฺขิปตพฺพ   ม ฺ ิตฺถ   ฯ  อิธ  ปน   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อาปตฺตึ   อาปนฺโน  โหติ  ฯ  โส  ตสฺสา  อาปตฺติยา   
อนาปตฺติทิฏ ิ   โหติ   อ ฺเ   ภิกฺขู  ตสฺสา  อาปตฺติยา  อาปตฺติทิฏ ิโน   
#๑ โป. ม. เต ฯ    
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โหนฺติ   ฯ   เต   เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขู   ต  ภิกฺขุ  เอว  ชานนฺติ  อย   
โข    อายสฺมา   พหุสฺสุโต   ฯเปฯ   สิกขฺากาโม   สเจ   มย   อิม   
ภิกฺขุ   อาปตฺติยา   อทสฺสเน   อุกฺขิปสสฺาม   น   มย  อิมินา  ภิกขฺุนา   
สทฺธึ   อุโปสถ   กริสฺสาม   วินา   อิมินา  ภิกฺขุนา  อุโปสถ  กริสสฺาม   
ภวิสฺสติ    สงฺฆสฺส    ตโตนิทาน   ภณฺฑน   กลโห   วิคฺคโห   วิวาโท   
สงฺฆเภโท   สงฺฆราชิ   สงฺฆววตฺถาน  สงฺฆนานากรณนฺติ  ฯ  เภทครุเกหิ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺูหิ   น  โส  ภิกฺขุ  อาปตฺติยา  อทสฺสเน  อุกฺขิปตพฺโพ  ฯ   
อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อาปตฺตึ  อาปนฺโน  โหติ  ฯ  โส  ตสฺสา   
อาปตฺติยา   อนาปตฺติทิฏ ิ   โหติ   อ ฺเ   ภิกฺขู   ตสฺสา   อาปตฺติยา   
อาปตฺติทิฏ ิโน   โหนฺติ   ฯ   เต  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  ต  ภิกฺขุ  เอว   
ชานนฺติ    อย    โข    อายสฺมา    พหุสฺสุโต   ฯเปฯ   สิกฺขากาโม   
สเจ   มย   อิม   ภิกฺขุ   อาปตฺติยา   อทสฺสเน  อุกฺขิปสฺสาม  น  มย   
อิมินา    ภิกขฺุนา    สทฺธ ึ   ปวาเรสฺสาม    วินา   อิมินา   ภิกฺขุนา   
ปวาเรสฺสาม   น   มย   อิมนิา   ภิกฺขุนา   สทฺธ ึ สงฺฆกมฺม  กริสฺสาม   
วินา   อิมินา   ภิกฺขุนา   สงฺฆกมฺม  กรสิฺสาม  น  มย  อิมินา  ภิกขฺุนา   
สทฺธึ   อาสเน   นิสีทิสฺสาม  วินา  อิมนิา  ภิกฺขุนา  อาสเน  นิสีทิสฺสาม   
น   มย   อิมนิา   ภิกฺขุนา  สทฺธึ  ยาคุปาเน  นิสีทิสฺสาม  วินา  อิมินา   
ภิกฺขุนา   ยาคุปาเน   นิสีทิสฺสาม   น   มย   อิมินา   ภิกฺขุนา   สทฺธึ   
ภตฺตคฺเค   นสิีทิสฺสาม   วินา   อิมินา   ภิกฺขุนา   ภตฺตคฺเค  นิสีทิสฺสาม   
น   มย   อิมนิา   ภิกฺขุนา  สทฺธึ  เอกจฺฉนฺเน  วสิสฺสาม  วินา  อิมินา    
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ภิกฺขุนา   เอกจฺฉนฺเน   วสิสฺสาม   น   มย   อิมินา   ภิกฺขุนา   สทธฺึ   
ยถาวุฑฺฒ    อภิวาทน   ปจฺจุฏาน   อ ฺชลิกมฺม   สามีจิกมฺม   กริสฺสาม   
วินา   อิมินา   ภิกฺขุนา   ยถาวุฑฺฒ   อภิวาทน   ปจฺจุฏาน  อ ฺชลิกมฺม   
สามีจิกมฺม     กริสฺสาม    ภวิสฺสติ    สงฺฆสฺส    ตโตนิทาน    ภณฺฑน   
กลโห    วิคฺคโห    วิวาโท    สงฺฆเภโท    สงฺฆราชิ   สงฺฆววตฺถาน   
สงฺฆนานากรณนฺติ  ฯ  เภทครุเกหิ  ภิกขฺเว  ภิกฺขูหิ น โส ภิกฺขุ อาปตฺติยา   
อทสฺสเน    อุกฺขิปตพฺโพติ   ฯ   อถโข   ภควา   อุกฺเขปกาน   ภิกขฺูน   
เอตมตฺถ    ภาสิตฺวา   อุฏายาสนา   เยน   อุกฺขิตฺตานุวตฺตกา   ภิกฺขู   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสีทิ   ฯ   นสิชฺช   
โข   ภควา   อุกฺขิตฺตานุวตฺตเก   ภิกฺขู   เอตทโวจ   มา  โข  ตุเมฺห   
ภิกฺขเว   อาปตฺตึ   อาปชฺชตฺิวา   นมฺห   อาปนฺนา   นมฺห   อาปนฺนาติ   
อาปตฺตึ   น   ปฏิกาตพฺพ   ม ฺ ิตฺถ   ฯ   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   
อาปตฺตึ   อาปนฺโน   โหติ   ฯ   โส  ตสฺสา  อาปตฺติยา  อนาปตฺติทิฏ ิ   
โหติ   อ ฺเ   ภิกฺขู   ตสฺสา   อาปตฺติยา   อาปตฺติทฏ ิโน  โหนฺติ  ฯ   
โส   เจ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   เต   ภิกฺขู   เอว   ชานาติ  อิเม  โข   
อายสฺมนฺโต   ๑   พหุสฺสตุา   ฯเปฯ   สิกฺขากามา   นาล   มม  วา   
การณา   อ ฺเส   วา   การณา   ฉนฺทา  โทสา  โมหา  ภยา  อคตึ   
คนฺตุ   สเจ   ม   อิเม   ภิกขฺู   อาปตฺติยา   อทสฺสเน   อุกฺขิปสฺสนติฺ   
น   มยา   สทธฺึ   อุโปสถ   กริสฺสนฺติ  วินา  มยา  อุโปสถ  กริสฺสนฺติ   
#๑ สี. ย.ุ อายสฺมนฺตา ฯ    
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ภวิสฺสติ    สงฺฆสฺส    ตโตนิทาน   ภณฺฑน   กลโห   วิคฺคโห   วิวาโท   
สงฺฆเภโท   สงฺฆราชิ   สงฺฆววตฺถาน  สงฺฆนานากรณนฺติ  ฯ  เภทครุเกน   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา  ปเรสป  สทฺธาย  สา  อาปตฺติ  เทเสตพฺพา  ฯ  อิธ   
ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อาปตฺตึ   อาปนฺโน   โหติ   ฯ   โส   ตสฺสา   
อาปตฺติยา   อนาปตฺติทิฏ ิ   โหติ   อ ฺเ   ภิกฺขู   ตสฺสา   อาปตฺติยา   
อาปตฺติทิฏ ิโน   โหนฺติ   ฯ  โส  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เต  ภิกฺขู  เอว   
ชานาติ    อิเม   โข   อายสฺมนฺโต   พหุสฺสุตา   ฯเปฯ   สิกฺขากามา   
นาล   มม   วา   การณา   อ ฺเส   วา   การณา   ฉนฺทา  โทสา   
โมหา    ภยา   อคตึ   คนฺตุ   สเจ   ม   อิเม   ภิกฺขู   อาปตฺติยา   
อทสฺสเน   อุกฺขิปสฺสนฺติ   น   มยา   สทฺธึ   ปวาเรสฺสนฺติ  วินา  มยา   
ปวาเรสฺสนฺติ   น   มยา   สทฺธึ   สงฺฆกมฺม   กริสฺสนฺติ   วินา   มยา   
สงฺฆกมฺม   กริสฺสนฺติ   น   มยา   สทฺธึ   อาสเน   นิสทีิสฺสนฺติ   วินา   
มยา   อาสเน   นิสีทิสฺสนติฺ   น   มยา   สทฺธึ  ยาคุปาเน  นิสีทิสฺสนฺติ   
วินา    มยา   ยาคุปาเน   นสิีทิสฺสนฺติ   น   มยา   สทธฺึ   ภตฺตคฺเค   
นิสีทิสฺสนฺติ    วินา   มยา   ภตฺตคฺเค   นิสีทิสฺสนฺติ   น   มยา   สทฺธึ   
เอกจฺฉนฺเน    วสิสฺสนฺติ    วินา   มยา   เอกจฺฉนฺเน   วสิสฺสนฺติ   น   
มยา   สทฺธ ึ  ยถาวุฑฺฒ   อภิวาทน   ปจฺจุฏาน  อ ฺชลิกมฺม  สามีจิกมฺม   
กริสฺสนฺติ   วินา   มยา   ยถาวุฑฺฒ   อภิวาทน   ปจฺจุฏาน  อ ฺชลิกมฺม   
สามีจิกมฺม     กริสฺสนฺติ    ภวิสฺสติ    สงฺฆสฺส    ตโตนิทาน    ภณฺฑน   
กลโห    วิคฺคโห    วิวาโท    สงฺฆเภโท    สงฺฆราชิ   สงฺฆววตฺถาน  สงฺฆนานา-  
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กรณนฺติ  ฯ  เภทครุเกน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  ปเรสป สทฺธาย สา   
อาปตฺติ   เทเสตพฺพาติ   ฯ   อถโข  ภควา  อุกฺขิตฺตานุวตฺตกาน  ภิกฺขูน   
เอตมตฺถ ภาสิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ   
    [๒๔๐]  เตน  โข  ปน  สมเยน  อุกขิฺตฺตานุวตฺตกา  ภิกฺขู  ตตฺเถว   
อนฺโตสีมาย   อุโปสถ   กโรนฺติ  สงฺฆกมฺม  กโรนฺติ  ฯ  อุกฺเขปกา  ปน   
ภิกฺขู   นิสฺสมี  คนฺตฺวา  อุโปสถ  กโรนฺติ  สงฺฆกมฺม  กโรนฺติ  ฯ  อถโข   
อ ฺตโร   อุกฺเขปโก   ภิกฺขุ   เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข   
โส    ภิกฺขุ    ภควนฺต   เอตทโวจ   เต   ภนฺเต   อุกฺขิตฺตานุวตฺตกา   
ภิกฺขู   ตตฺเถว   อนฺโตสีมาย   อุโปสถ   กโรนฺติ   สงฺฆกมฺม   กโรนฺติ   
มย   ปน   ภนฺเต   อุกฺเขปกา  ภิกฺขู  นสิฺสีม  คนฺตฺวา  อุโปสถ  กโรม   
สงฺฆกมฺม   กโรมาติ   ฯ   เต   เจ   ภิกฺขุ   อุกฺขิตฺตานุวตฺตกา  ภิกฺขู   
ตตฺเถว    อนโฺตสีมาย    อุโปสถ    กรสิฺสนฺติ    สงฺฆกมฺม   กริสสฺนฺติ   
ยถา   มยา   ตฺติ   จ   อนุสฺสาวนา   จ   ป ฺตฺตา   เตส   ตานิ   
กมฺมานิ    ธมฺมิกานิ   ภวิสฺสนฺติ   อกปฺุปานิ   านารหานิ   ฯ   ตุเมฺห   
เจ   ภิกฺขุ   อุกฺเขปกา   ภิกขฺู  ตตฺเถว  อนฺโตสีมาย  อุโปสถ  กรสิฺสถ   
สงฺฆกมฺม   กริสฺสถ   ยถา   มยา  ตฺติ  จ  อนุสฺสาวนา  จ  ป ฺตฺตา   
ตุมฺหากมฺป  ตานิ  กมฺมานิ  ธมฺมิกานิ  ภวิสฺสนฺติ  อกุปฺปานิ  านารหานิ ฯ   
ต    กิสฺส   เหตุ   ฯ   นานาสวาสกา   เต   ๑   ภิกฺขุ   ตุเมฺหหิ   
ตุเมฺห   จ  เตหิ  นานาสวาสกา  ฯ  เทฺวมา  ภิกฺขุ  นานาสวาสกภูมิโย   
#๑ ม. ย.ุ เอเต ฯ    
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อตฺตนา    วา   อตฺตาน   นานาสวาสก   กโรติ   สมคฺโต   วา   น   
สงฺโฆ   อุกฺขิปติ   อทสฺสเน   วา   อปฺปฏิกมฺเม   วา   อปฺปฏินิสฺสคฺเค   
วา   อิมา   โข   ภิกฺขุ   เทวฺ  นานาสวาสกภูมิโย  ฯ  เทฺวมา  ภิกฺขุ   
สมานสวาสกภูมิโย   อตฺตนา   วา   อตฺตาน  สมานสวาสก  ๑  กโรติ   
สมคฺโค  วา  น  สงฺโฆ  อุกฺขิตฺต  โอสาเรติ  อทสฺสเน  วา อปฺปฏกิมฺเม   
วา อปฺปฏินิสฺสคฺเค วา อิมา โข ภิกฺขุ เทฺว สมานสวาสกภูมิโยติ ฯ   
    [๒๔๑]   เตน   โข   ปน   สมเยน  ภิกฺขู  ภตฺตคฺเค  อนฺตรฆเร   
ภณฺฑนชาตา     กลหชาตา     วิวาทาปนฺนา    อ ฺม ฺ    อนนุโลมิก   
กายกมฺม   วจีกมฺม   อุปทเสนฺติ   หตฺถปรามาส   กโรนฺติ   ฯ  มนุสฺสา   
อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ   กถ   หิ   นาม  สมณา  สกฺยปุตฺติยา   
ภตฺตคฺเค   อนฺตรฆเร   ภณฺฑนชาตา  กลหชาตา  วิวาทาปนฺนา  อ ฺม ฺ   
อนนุโลมิก     กายกมฺม     วจีกมฺม     อุปทเสสฺสนฺติ    หตฺถปรามาส   
กริสฺสนฺตีติ   ฯ   อสฺโสสุ   โข   ภิกฺขู   เตส  มนุสฺสาน  อุชฌฺายนฺตาน   
ขียนฺตาน   วิปาเจนฺตาน   ฯ   เย   เต  ภิกฺขู  อปฺปจฺฉา  ฯเปฯ  เต   
อุชฺฌายนฺติ    ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ   กถ   หิ   นาม   ภิกฺขู   ภตฺตคฺเค   
อนฺตรฆเร    ภณฺฑนชาตา    ฯเปฯ    หตฺถปรามาส    กริสฺสนฺตีติ   ฯ   
อถโข   เต   ภิกฺขู   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   ฯ  สจฺจ  กริ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺู  ภตฺตคฺเค  อนฺตรฆเร  ภณฺฑนชาตา  ฯเปฯ  หตฺถปรามาส   
กโรนฺตีติ   ฯ   สจฺจ   ภควาติ   ฯ   วิครหิ   พุทโฺธ   ภควา  ฯเปฯ   
#๑ ม. สมานสวาส ฯ    
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วิครหิตฺวา   ธมฺมึ   กถ   กตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ภินฺเน  ภิกฺขเว   
สงฺเฆ   อธมฺมิยมาเน   ๑  อสมฺโมทิกาย  วตฺตมานาย  เอตฺตาวตา  น   
อ ฺม ฺ   อนนุโลมิก   กายกมฺม   วจีกมฺม  อุปทเสสฺสาม  หตฺถปรามาส   
กริสฺสามาติ     อาสเน     นิสีทิตพฺพ     ภินฺเน    ภิกขฺเว    สงฺเฆ   
ธมฺมิยมาเน ๑ สมฺโมทิกาย วตฺตมานาย อาสนนฺตริกาย นิสีทิตพฺพนฺติ ฯ   
    [๒๔๒]   เตน   โข  ปน  สมเยน  ภิกขฺู  สงฺฆมชฺเฌ  ภณฺฑนชาตา   
กลหชาตา   วิวาทาปนฺนา   อ ฺม ฺ   มุขสตฺตีหิ  วิตุทนฺตา  วิหรนฺติ  ฯ   
เต   น   สกฺโกนฺติ  ต  อธิกรณ  วูปสเมตุ  ฯ  อถโข  อ ฺตโร  ภิกฺขุ   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ   เอกมนฺต    ิโต   โข   โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อิธ   ภนฺเต   ภิกฺขู   สงฺฆมชเฺฌ   ภณฺฑนชาตา  กลหชาตา   
วิวาทาปนฺนา    อ ฺม ฺ    มุขสตฺตีหิ   วิตุทนฺตา   วิหรนฺติ   เต   น   
สกฺโกนฺติ   ต   อธิกรณ   วูปสเมตุ   สาธุ   ภนฺเต  ภควา  เยน  เต   
ภิกฺขู   เตนุปสงฺกมตุ   อนุกมฺป   อุปาทายาติ   ฯ   อธิวาเสสิ   ภควา   
ตุณฺหีภาเวน    ฯ   อถโข   ภควา   เยน   เต   ภิกฺขู   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺตฺเต  อาสเน  นิสีทิ  ฯ  นิสชฺช  โข  ภควา เต ภิกฺขู   
เอตทโวจ   อล   ภิกฺขเว   มา   ภณฺฑน  มา  กลห  มา  วิคฺคห  มา   
วิวาทนฺติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   อ ฺตโร   อธมฺมวาที   ภิกฺขุ  ภควนฺต   
เอตทโวจ    อาคเมตุ    ภนฺเต    ภควา    ธมฺมสามี   อปฺโปสฺสุกฺโก   
ภนฺเต    ภควา    ทิฏธมฺมสุขวิหาร    อนุยุตฺโต   วิหรตุ   มยเมเตน   
#๑ ม. อธมฺมยิายมาเน ฯ    
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ภณฺฑเนน   กลเหน   วิคฺคเหน   วิวาเทน  ป ฺายิสฺสามาติ  ฯ  ทุติยมฺป   
โข   ภควา   เต   ภิกฺขู   เอตทโวจ  อล  ภิกฺขเว  มา  ภณฺฑน  มา   
กลห   มา   วิคฺคห   มา  วิวาทนฺติ  ฯ  ทุติยมฺป  โข  โส  อธมฺมวาที   
ภิกฺขุ    ภควนฺต    เอตทโวจ   อาคเมตุ   ภนฺเต   ภควา   ธมฺมสามี   
อปฺโปสฺสุกฺโก    ภนฺเต   ภควา   ทิฏธมฺมสุขวิหาร   อนุยุตฺโต   วิหรตุ   
มยเมเตน ภณฺฑเนน กลเหน วิคฺคเหน วิวาเทน ป ฺายิสฺสามาติ ฯ   
    [๒๔๓]   อถโข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ภูตปุพฺพ   ภิกฺขเว   
พาราณสิย   พฺรหฺมทตฺโต   นาม   กาสีราชา   อโหสิ  อฑฺโฒ  มหทฺธโน   
มหาโภโค  มหพฺพโล  มหาวาหโน  มหาวิชิโต  ปรปิุณฺณโกสโกฏาคาโร ฯ   
ทีฆีติ      นาม     โกสลราชา     อโหสิ     ทลิทฺโท     อปฺปธโน   
อปฺปโภโค  อปฺปพโล  อปฺปวาหโน  อปฺปวิชิโต อปริปุณฺณโกสโกฏาคาโร ฯ   
อถโข       ภิกฺขเว      พฺรหฺมทตฺโต      กาสีราชา      จตุรงฺคินึ   
เสน   สนฺนยหฺิตฺวา   ทีฆีตึ   โกสลราชาน  อพฺภุยฺยาสิ  ฯ  อสฺโสสิ  โข   
ภิกฺขเว   ทีฆีติ   โกสลราชา   พฺรหฺมทตฺโต   กิร  กาสีราชา  จตุรงฺคินึ   
เสน   สนฺนยหฺิตฺวา  ม  ๑  อพฺภุยฺยาโตติ  ฯ  อถโข  ภิกฺขเว  ทีฆีติสฺส   
โกสลร ฺโ    เอตทโหสิ    พฺรหฺมทตฺโต    โข    กาสีราชา   อฑฺโฒ   
มหทฺธโน      มหาโภโค     มหพฺพโล     มหาวาหโน     มหาวิชิโต   
ปริปุณฺณโกสโกฏาคาโร   อห   ปนมฺหิ   ทลิทฺโท   อปฺปธโน  อปฺปโภโค   
อปฺปพโล      อปฺปวาหโน     อปฺปวิชิโต     อปริปุณฺณโกสโกฏาคาโร   
#๑ สี. ย.ุ มม ฯ ม. มม ฯ    
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นาห    ปฏิพโล    พฺรหฺมทตฺเตน    กาสีร ฺา    เอกสงฺฆาตป   สหิตุ   
ยนฺนูนาห  ปฏิกจฺเจว  ๑  นครมฺหา  นิปฺปเตยฺยนฺติ ฯ อถโข ภิกขฺเว ทีฆีติ   
โกสลราชา   มเหสึ   อาทาย  ปฏิกจฺเจว  นครมฺหา  นปิฺปติ  ฯ  อถโข   
ภิกฺขเว    พฺรหฺมทตฺโต    กาสีราชา    ทีฆีติสฺส   โกสลร ฺโ   พล ฺจ   
วาหน ฺจ  ชนปท ฺจ  โกส ฺจ  โกฏาคาร ฺจ  อภิวิชิย  อชฺฌาวสติ  ๒ ฯ   
อถโข   ภิกฺขเว   ทีฆีติ   โกสลราชา   สปชาปติโก   เยน   พาราณสี   
เตน   ปกฺกามิ   อนุปุพฺเพน   เยน   พาราณสี  ตทวสริ  ฯ  ตตฺร  สุท   
ภิกฺขเว    ทีฆีติ    โกสลราชา   สปชาปติโก   พาราณสิย   อ ฺตรสฺมึ   
ปจฺจนฺติเม  โอกาเส  กุมภฺการนิเวสเน อ ฺาตกเวเสน ปริพฺพาชกจฺฉนฺเนน   
ปฏิวสติ    ฯ    อถโข    ภิกฺขเว    ทีฆีติสฺส    โกสลร ฺโ   มเหสี   
นจิรสฺเสว  คพฺภินี  อโหส ิ ฯ  ตสฺสา เอวรูโป โทหโฬ [๓] โหติ อิจฺฉติ   
สุริยสฺส  อุคฺคมนกาเล  จตุรงฺคินึ  เสน  สนฺนทฺธ วมฺมิก ๔ สุภูมิย ๕  ิต   
ปสฺสิตุ  ขคฺคาน ฺจ  โธวน  ปาตุ  ฯ  อถโข  ภิกฺขเว ทีฆีติสฺส โกสลร ฺโ   
มเหสี   ทีฆีตึ   โกสลราชาน   เอตทโวจ  คพฺภินิมฺหิ  เทว  ตสฺสา  เม   
เอวรูโป   โทหโฬ  อุปฺปนโฺน  อิจฺฉามิ  สุริยสฺส  อุคฺคมนกาเล  จตุรงฺคินึ   
เสน   สนฺนทธฺ   วมฺมิก   สภูุมิย   ๕   ิต  ปสฺสิตุ  ขคฺคาน ฺจ  โธวน   
ปาตุนฺติ  ฯ  กุโต  เทวิ  อมฺหาก  ทุคฺคตาน  จตุรงฺคินี  เสนา  สนนฺทฺธา   
วมฺมิกา  สุภูมิย  ๕   ิตา  ขคฺคาน ฺจ  โธวนนฺติ  ๖  ฯ สจาห เทว น   
ลภิสฺสามิ   มริสฺสามีติ   ฯ   เตน   โข   ปน   ภิกฺขเว  ๗  สมเยน   
#๑ สี. ย.ุ ปฏคิจฺเจว ฯ ๒ สี. อชฌฺาวสิ ฯ ๓ ม. อุปฺปนฺโน ฯ ๔ ส.ี วมฺมิต ฯ   
#๕ ม. สุภูเม ฯ ๖ ม. โธวน ปาตุนฺติ ฯ ๗ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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พฺรหฺมทตฺตสฺส      กาสีร ฺโ     ปุโรหิโต     พฺราหฺมโณ     ทฆีีติสฺส   
โกสลร ฺโ   สหาโย   โหติ   ฯ   อถโข  ภิกฺขเว  ทฆีีติ  โกสลราชา   
เยน   พฺรหฺมทตฺตสฺส   กาสีร ฺโ   ปโุรหิโต   พฺราหฺมโณ   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา     พฺรหฺมทตฺตสฺส     กาสีร ฺโ     ปุโรหิต    พฺราหฺมณ   
เอตทโวจ  สขี  เต  สมฺม  คพฺภินี  ตสฺสา  เอวรูโป  โทหโฬ  อุปฺปนฺโน   
อิจฺฉติ    สุริยสฺส   อุคฺคมนกาเล   จตุรงฺคินึ   เสน   สนฺนทฺธ   วมฺมิก   
สุภูมิย    ิต   ปสฺสิตุ   ขคฺคาน ฺจ   โธวน   ปาตุนฺติ  ฯ  เตนหิ  เทว   
มยป   เทวึ   ปสฺสามาติ   ฯ   อถโข   ภิกฺขเว  ทีฆีติสฺส  โกสลร ฺโ   
มเหสี    เยน    พฺรหฺมทตฺตสฺส    กาสีร ฺโ    ปโุรหิโต   พฺราหฺมโณ   
เตนุปสงฺกมิ   ฯ   อทฺทสา   โข   ภิกฺขเว   พฺรหฺมทตฺตสฺส   กาสีร ฺโ   
ปุโรหิโต    พฺราหฺมโณ    ทีฆีติสฺส   โกสลร ฺโ   มเหสึ   ทูรโต   ว   
อาคจฺฉนฺตึ    ทิสฺวาน    อุฏายาสนา   เอกส   อุตฺตราสงฺค   กรตฺิวา   
เยน     ทีฆีติสฺส     โกสลร ฺโ     มเหสี     เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   
ติกฺขตฺตุ    อุทาน    อุทาเนสิ    โกสลราชา    วต   โภ   กุจฺฉิคโต6   
โกสลราชา   วต   โภ   กุจฺฉิคโตติ  อวิมนา  ๑  เทวิ  โหหิ  ลจฺฉสิ   
สุริยสฺส    อุคฺคมนกาเล   จตุรงฺคินึ   เสน   สนฺนทธฺ   วมฺมิก   สภูุมิย   
 ิต    ปสฺสิตุ    ขคฺคาน ฺจ   โธวน   ปาตุนฺติ   ฯ   อถโข   ภิกฺขเว   
พฺรหฺมทตฺตสฺส   กาสีร ฺโ   ปุโรหิโต   พฺราหฺมโณ   เยน   พฺรหฺมทตฺโต   
กาสีราชา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    พฺรหฺมทตฺต    กาสีราชาน   
เอตทโวจ  ตถา  เทว  นิมตฺิตานิ  ทิสฺสนฺติ  เสฺว  สรุยิสฺส  อุคฺคมน-    
#๑ ม. อตฺตมนา ฯ    
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กาเล  จตุรงฺคินี   เสนา   สนฺนทฺธา   วมฺมิกา   สุภูมิย   ติฏตุ   ขคฺคา   จ   
โธวิยนฺตูติ   ฯ   อถโข   ภิกฺขเว   พฺรหฺมทตฺโต   กาสีราชา   มนสฺุเส   
อาณาเปสิ    ยถา    ภเณ    ปุโรหิโต    พฺราหฺมโณ    อาห   ตถา   
กโรถาติ   ฯ   อลภิ   โข   ภิกฺขเว   ทีฆีติสฺส   โกสลร ฺโ   มเหสี   
สุริยสฺส   อุคฺคมนกาเล   จตุรงฺคินึ   เสน  สนฺนทฺธ  วมฺมิก  สุภูมยิ   ิต   
ปสฺสิตุ    ขคฺคาน ฺจ   โธวน   ปาตุ   ฯ   อถโข   ภิกขฺเว   ทีฆีติสฺส   
โกสลร ฺโ   มเหสี   ตสฺส   คพฺภสฺส  ปริปากมนฺวาย  ปุตฺต  วิชายิ  ฯ   
ตสฺส   ทีฆาวูติ   นาม   อกสุ   ฯ   อถโข   ภิกฺขเว  ทฆีาวุ  กุมาโร   
นจิรสฺเสว   วิ ฺ ุต   ปาปุณิ   ฯ  อถโข  ภิกฺขเว  ทีฆีติสฺส  โกสลร ฺโ   
เอตทโหสิ     อย     โข     พฺรหฺมทตฺโต     กาสีราชา     พหุโน   
อมฺหาก    อนตฺถสฺส    การโก   อิมินา   อมฺหาก   พล ฺจ   วาหน ฺจ   
ชนปโท   จ   โกโส   จ   โกฏาคาร ฺจ   อจฺฉินฺน   สจาย   อเมฺห   
ชานิสฺสติ    สพฺเพ    ว    ตโย    ฆาตาเปสฺสติ   ยนนฺูนาห   ทีฆาวว   
กุมาร   พหินคเร   วาเสยฺยนฺติ  ฯ  อถโข  ภิกฺขเว  ทฆีีติ  โกสลราชา   
ทีฆาวว   กุมาร  พหินคเร  วาเสสิ  ฯ  อถโข  ภิกฺขเว  ทีฆาวุ  กุมาโร   
พหินคเร ปฏิวสนฺโต นจิรสฺเสว สพฺพสิปฺปานิ สิกฺขิ ฯ   
    [๒๔๔]  เตน  โข  ปน  ภิกฺขเว  ๑  สมเยน ทีฆีติสฺส โกสลร ฺโ   
กปฺปโก   พฺรหฺมทตฺเต   กาสีร ฺเ   ปฏิวสติ  ฯ  อทฺทสา  โข  ภิกฺขเว   
ทีฆีติสฺส    โกสลร ฺโ    กปฺปโก    ทีฆีตึ   โกสลราชาน   สปชาปติก   
พาราณสิย    อ ฺตรสฺมึ    ปจฺจนฺติเม    โอกาเส    กมฺุภการนิเวสเน   
#๑ ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ    
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อ ฺาตกเวเสน     ปริพฺพาชกจฺฉนฺเนน    ปฏิวสนฺต    ทิสฺวาน    เยน   
พฺรหฺมทตฺโต    กาสีราชา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    พฺรหมฺทตฺต   
กาสีราชาน    เอตทโวจ    ทีฆีติ    เทว   โกสลราชา   สปชาปติโก   
พาราณสิย    อ ฺตรสฺมึ    ปจฺจนฺติเม    โอกาเส    กมฺุภการนิเวสเน   
อ ฺาตกเวเสน   ปริพฺพาชกจฺฉนฺเนน   ปฏิวสตีติ   ฯ   อถโข   ภิกฺขเว   
พฺรหฺมทตฺโต   กาสีราชา   มนุสฺเส   อาณาเปสิ   เตนหิ   ภเณ   ทฆีีตึ   
โกสลราชาน   สปชาปติก   อาเนถาติ  ฯ  เอว  เทวาติ  โข  ภิกฺขเว   
เต  มนุสฺสา  พฺรหฺมทตฺตสฺส  กาสีร ฺโ  ปฏิสฺสุณิตฺวา  ทีฆีตึ  โกสลราชาน   
สปชาปติก   อาเนสุ   ฯ   อถโข   ภิกฺขเว   พฺรหฺมทตฺโต   กาสีราชา   
มนุสฺเส   อาณาเปสิ   เตนหิ   ภเณ   ทฆีีตึ   โกสลราชาน  สปชาปติก   
ทฬฺหาย    รชชฺุยา    ปจฺฉาพาห    คาฬหฺพนฺธน    พนฺธิตฺวา   ขุรมุณฺฑ   
กริตฺวา  ขรสสฺเรน  ปณเวน  รถิยาย  รถิย  ๑  สิงฺฆาฏเกน  สิงฺฆาฏก   
ปริเนตฺวา    ทกฺขิเณน   ทวฺาเรน   นิกฺขาเมตฺวา   ทกขิฺณโต   นครสฺส   
จตุธา   ฉินฺทิตฺวา   จตุทฺทิสา   พิลานิ   นิกฺขิปถาติ   ฯ  เอว  เทวาติ   
โข   ภิกฺขเว  เต  มนุสฺสา  พฺรหฺมทตฺตสฺส  กาสีร ฺโ  ปฏิสฺสุณิตฺวา  ๒   
ทีฆีตึ    โกสลราชาน    สปชาปติก    ทฬฺหาย    รชชฺุยา   ปจฺฉาพาห   
คาฬฺหพนฺธน    พนฺธิตฺวา    ขุรมุณฺฑ    กริตฺวา    ขรสฺสเรน   ปณเวน   
รถิยาย   รถิย   สิงฺฆาฏเกน   สิงฺฆาฏก  ปริเนนฺติ  ฯ  อถโข  ภิกฺขเว   
ทีฆาวุสฺส  กุมารสฺส  เอตทโหสิ  จิร  ทิฏา  ๓  โข  เม  มาตาปตโร   
#๑ โป. รถิยา รถยิ ฯ ม. รถิกาย รถิก ฯ ๒ โป. ม. ย.ุ ปฏิสฺสุตฺวา ฯ   
#๓ สี. ยุ. จิรทิฏา ฯ    
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ยนฺนูนาห    มาตาปตโร   ปสฺเสยฺยนฺติ   ฯ   อถโข   ภิกฺขเว   ทีฆาวุ   
กุมาโร   พาราณสึ   ปวิสิตฺวา   อทฺทส   มาตาปตโร  ทฬฺหาย  รชชฺุยา   
ปจฺฉาพาห    คาฬฺหพนฺธน    พนฺธิตฺวา   ขุรมุณฺฑ   กริตฺวา   ขรสสฺเรน   
ปณเวน   รถยิาย   รถิย   สิงฺฆาฏเกน   สิงฺฆาฏก  ปริเนนฺเต  ทิสฺวาน   
เยน   มาตาปตโร   เตนุปสงฺกมิ   ฯ   อทฺทสา   โข   ภิกฺขเว  ทีฆีติ   
โกสลราชา   ทีฆาวว   กุมาร   ทรูโต   ว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวาน  ทฆีาวว   
กุมาร   เอตทโวจ   มา   โข   ตฺว   ตาต   ทีฆาวุ  ทีฆ  ปสฺส  มา   
รสฺส   น   ห ิ  ตาต   ทีฆาวุ  เวเรน  เวรา  สมฺมนฺติ  อเวเรน  หิ   
ตาต  ทีฆาวุ  เวรา  สมฺมนฺตีติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  ภิกฺขเว  เต  มนุสฺสา   
ทีฆีตึ   โกสลราชาน   เอตทโวจุ   อุมฺมตฺตโก   อย  ทีฆีติ  โกสลราชา   
วิปฺปลปติ    โก    อิมสฺส   ทีฆาวุ   ก   อย   เอวมาห   มา   โข   
ตฺว   ตาต   ทฆีาวุ   ทีฆ   ปสฺส   มา   รสฺส   น  หิ  ตาต  ทีฆาวุ   
เวเรน  เวรา  สมฺมนฺติ  อเวเรน  หิ  ตาต  ทีฆาวุ  เวรา สมฺมนฺตีติ ฯ   
นาห    ภเณ    อุมฺมตฺตโก    วิปฺปลปามิ    อปจ   โย   วิ ฺ ู   โส   
วิภาเวสฺสตีติ    ฯ   ทุติยมฺป   โข   ภิกฺขเว   ฯเปฯ   ตติยมฺป   โข   
ภิกฺขเว   ทีฆีติ   โกสลราชา   ทีฆาวว   กุมาร   เอตทโวจ   มา  โข   
ตฺว   ตาต   ทฆีาวุ   ทีฆ   ปสฺส   มา   รสฺส   น  หิ  ตาต  ทีฆาวุ   
เวเรน  เวรา  สมฺมนฺติ  อเวเรน  หิ  ตาต  ทีฆาวุ  เวรา สมฺมนฺตีติ ฯ   
ตติยมฺป   โข   ภิกฺขเว   เต  มนุสฺสา  ทฆีีตึ  โกสลราชาน  เอตทโวจุ   
อุมฺมตฺตโก    อย    ทีฆีติ    โกสลราชา    วิปฺปลปติ    โก   อิมสฺส    
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ทีฆาวุ    ก    อย    เอวมาห    มา    โข   ตฺว   ตาต   ทีฆาวุ   
ทีฆ   ปสฺส   มา  รสฺส  น  หิ  ตาต  ทีฆาวุ  เวเรน  เวรา  สมฺมนฺติ   
อเวเรน  หิ  ตาต  ทีฆาวุ  เวรา  สมฺมนฺตีติ  ฯ  นาห  ภเณ อุมฺมตฺตโก   
วิปฺปลปามิ    อปจ    โย    วิ ฺ ู   โส   วิภาเวสฺสตีติ   ฯ   อถโข   
ภิกฺขเว   เต   มนุสฺสา  ทีฆีตึ  โกสลราชาน  สปชาปติก  รถิยาย  รถิย   
สิงฺฆาฏเกน   สิงฺฆาฏก   ปริเนตฺวา   ทกฺขิเณน  ทฺวาเรน  นิกฺขาเมตฺวา   
ทกฺขิณโต   นครสฺส   จตุธา   ฉินฺทิตฺวา   จตุทฺทิสา   พิลานิ  นิกขิฺปตฺวา   
คุมฺพ    เปตฺวา   ปกฺกมึส ุ  ฯ   อถโข   ภิกฺขเว   ทีฆาวุ   กุมาโร   
พาราณสึ   ปวิสิตฺวา   สุร   นีหริตฺวา  คุมฺพิเย  ปาเยสิ  ฯ  ยทา  เต   
มตฺตา   อเหสุ   ปติตา   อถ  กฏานิ  สงฺกฑฺฒิตฺวา  [๑]  มาตาปตูน   
สรีร   จิตก   อาโรเปตฺวา   อคฺคึ   ทตฺวา   ป ฺชลิโก  ติกฺขตฺตุ  จิตก   
ปทกฺขิณ   อกาสิ   ฯ   เตน   โข  ปน  ภิกฺขเว  สมเยน  พฺรหฺมทตฺโต   
กาสีราชา    อุปริปาสาทวรคโต   โหติ   ฯ   อทฺทสา   โข   ภิกขฺเว   
พฺรหฺมทตฺโต    กาสีราชา   ทีฆาวว   กมุาร   ป ฺชลกิ   ติกฺขตฺตุ   จิตก   
ปทกฺขิณ    กโรนฺต    ทิสวฺานสฺส    เอตทโหสิ    นสิฺสสย   โข   โส   
มนุสฺโส   ทฆีีติสฺส   โกสลร ฺโ   าติ   วา   สาโลหิโต   วา  อโห   
เม   อนตฺถโก   น   ห ิ  นาม  เม  โกจิ  อาโรเจสฺสตีติ  ฯ  อถโข   
ภิกฺขเว    ทีฆาวุ    กุมาโร   อร ฺ   คนฺตฺวา   ยาวทตฺถ   กนฺทตฺิวา   
โรทิตฺวา  วปปฺ  ๒  ปุ ฺฉิตฺวา  พาราณสึ  ปวิสิตฺวา อนฺเตปุรสฺส สามนฺตา   
หตฺถิสาล    คนฺตฺวา    หตฺถาจริย    เอตทโวจ    อิจฺฉามห   อาจริย   
#๑ ม. ย.ุ จิตก กริตฺวา ฯ ๒ ม. ขปฺป ฯ    
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สิปฺป   สิกฺขิตุนฺติ   ฯ   เตนหิ   ภเณ   มาณวก   สิกขฺสฺสูติ  ฯ  อถโข   
ภิกฺขเว   ทีฆาวุ   กุมาโร  รตฺติยา  ปจฺจูสสมย  ปจฺจุฏาย  หตฺถสิาลาย   
ม ฺชุนา   สเรน   คายิ   วีณ ฺจ   วาเทสิ   ฯ  อสฺโสสิ  โข  ภิกฺขเว   
พฺรหฺมทตฺโต   กาสีราชา   รตฺติยา   ปจฺจูสสมย  ปจฺจุฏาย  หตฺถิสาลาย   
ม ฺชุนา    สเรน    คีต   วีณ ฺจ   วาทิต   สุตฺวาน   มนุสฺเส   ปุจฺฉิ   
โก   ภเณ   รตฺติยา   ปจฺจูสสมย   ปจฺจุฏาย   หตฺถสิาลาย   ม ฺชุนา   
สเรน   คายิ   วีณ ฺจ   วาเทสีติ   ฯ   อมุกสฺส   เทว  หตฺถาจริยสฺส   
อนฺเตวาสี   มาณวโก   รตฺติยา   ปจฺจูสสมย   ปจฺจุฏาย   หตฺถสิาลาย   
ม ฺชุนา   สเรน  คายิ  วีณ ฺจ  วาเทสีติ  ฯ  เตนหิ  ภเณ  ต  มาณวก   
อาเนถาติ  ฯ  เอว  เทวาติ  โข  ภิกฺขเว  เต  มนุสฺสา  พฺรหฺมทตฺตสฺส   
กาสีร ฺโ   ปฏิสฺสุณิตฺวา   ทีฆาวว   กมุาร  อาเนสุ  ฯ  อถโข  ภิกฺขเว   
พฺรหฺมทตฺโต    กาสีราชา    ทีฆาวว   กมุาร   เอตทโวจ   ตฺว   ภเณ   
มาณวก    รตฺติยา    ปจฺจูสสมย    ปจฺจุฏาย   หตฺถสิาลาย   ม ฺชุนา   
สเรน  คายิ  วีณ ฺจ  วาเทสีติ  ฯ  เอว  เทวาติ  ฯ เตนหิ [๑] ภเณ   
มาณวก   คายสฺสุ   วีณ ฺจ   วาเทหีติ  ฯ  เอว  เทวาติ  โข  ภิกฺขเว   
ทีฆาวุ   กุมาโร  พฺรหฺมทตฺตสฺส  กาสีร ฺโ  ปฏิสสฺุณิตฺวา  อาราธาเปกฺโข   
ม ฺชุนา    สเรน    คายิ    วีณ ฺจ   วาเทสิ   ฯ   อถโข   ภิกฺขเว   
พฺรหฺมทตฺโต    กาสีราชา    ทีฆาวว   กมุาร   เอตทโวจ   ตฺว   ภเณ   
มาณวก   ม   อุปฏหาติ   ฯ   เอว   เทวาติ   โข  ภิกขฺเว  ทีฆาวุ   
กุมาโร   พฺรหฺมทตฺตสฺส   กาสีร ฺโ   ปจฺจสฺโสสิ   ฯ   อถโข  ภิกฺขเว   
#๑ ม. ย.ุ ตฺว ฯ    
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ทีฆาวุ    กุมาโร    พฺรหฺมทตฺตสฺส    กาสีร ฺโ    ปุพฺพุฏายี   อโหสิ๑   
ปจฺฉานิปาตี  กึการปฏิสฺสาวี  ๑  มนาปจารี  ปยวาที  ฯ  อถโข ภิกขฺเว   
พฺรหฺมทตฺโต   กาสีราชา   ทีฆาวว   กุมาร  นจิรสฺเสว  อพฺภนฺตริเก  ๒   
วิสฺสาสิกฏาเน   เปสิ   ฯ   อถโข  ภิกฺขเว  พฺรหฺมทตฺโต  กาสีราชา   
ทีฆาวว   กุมาร   เอตทโวจ  เตนหิ  ภเณ  มาณวก  รถ  โยเชหิ  มิคว   
คมิสฺสามาติ  ฯ  เอว  เทวาติ  โข  ภิกฺขเว ทีฆาวุ กุมาโร พฺรหฺมทตฺตสฺส   
กาสีร ฺโ    ปฏิสฺสุณิตฺวา   รถ   โยเชตฺวา   พฺรหฺมทตฺต   กาสีราชาน   
เอตทโวจ   ยุตฺโต  โข  เต  เทว  รโถ  ยสฺสทานิ  กาล  ม ฺสีติ  ฯ   
อถโข   ภิกฺขเว   พฺรหฺมทตฺโต  กาสีราชา  รถ  อภิรูห ิ ทีฆาวุ  กุมาโร   
รถ   เปเสสิ   ฯ   ตถา  ตถา  รถ  เปเสสิ  ยถา  ยถา  อ ฺเเนว   
เสนา   อคมาสิ   อ ฺเเนว   รโถ   ฯ  อถโข  ภิกฺขเว  พฺรหฺมทตฺโต   
กาสีราชา   ทรู   คนฺตฺวา   ทีฆาวว   กุมาร   เอตทโวจ  เตนหิ  ภเณ   
มาณวก    รถ    มุ ฺจสฺสุ    กิลนฺโตมฺหิ    นิปชฺชิสฺสามีติ    ฯ   เอว   
เทวาติ   โข   ภิกฺขเว   ทีฆาวุ   กุมาโร   พฺรหฺมทตฺตสฺส   กาสีร ฺโ   
ปฏิสฺสุณิตฺวา   รถ   มุ ฺจิตฺวา   ปวิย   ปลลฺงฺเกน   นิสีทิ   ฯ  อถโข   
ภิกฺขเว   พฺรหฺมทตฺโต   กาสีราชา   ทฆีาวุสฺส  กุมารสฺส  อุจฺฉงฺเค  สีส   
กตฺวา   เสยฺย   กปฺเปสิ   ฯ   ตสฺส   กลินตฺสฺส   มุหุตฺตเกเนว  นิทฺท   
โอกฺกมิ    ฯ    อถโข    ภิกขฺเว   ทีฆาวุสฺส   กุมารสฺส   เอตทโหสิ   
อย   โข   พฺรหฺมทตฺโต  กาสีราชา  พหุโน  อมฺหาก  อนตฺถสฺส  การโก   
อิมินา    อมหฺาก    พล ฺจ    วาหน ฺจ    ชนปโท   จ   โกโส   จ   
#๑ โป. กึการณปฏิสฺสาวี ๒ ม. อพฺภนฺตริเม ฯ    
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โกฏาคาร ฺจ  อจฺฉินฺน  อิมินา  จ  เม  มาตาปตโร  หตา  อย  ขฺวสฺส   
กาโล    โยห    เวร   อปฺเปยฺยนฺติ   โกสยิา   ขคฺค   นพฺิพาหิ   ฯ   
อถโข   ภิกฺขเว   ทีฆาวุสฺส   กุมารสฺส   เอตทโหสิ   ปตา   โข   ม   
มรณกาเล   อวจ   มา   โข   ตฺว   ตาต   ทีฆาวุ   ทีฆ  ปสฺส  มา   
รสฺส   น   ห ิ  ตาต   ทีฆาวุ  เวเรน  เวรา  สมฺมนฺติ  อเวเรน  หิ   
ตาต   ทีฆาวุ   เวรา   สมฺมนฺตีติ   น   โข   เม   ต  ปฏิรูป  โยห   
ปตุ   วจน   อติกฺกเมยฺยนฺติ   โกสิยา   ขคฺค   ปเวเสสิ   ฯ  ทุติยมฺป   
โข   ภิกฺขเว   ฯเปฯ   ตติยมฺป   โข   ภิกขฺเว   ทีฆาวุสสฺ  กุมารสฺส   
เอตทโหสิ    อย    โข   พฺรหฺมทตฺโต   กาสีราชา   พหุโน   อมฺหาก   
อนตฺถสฺส    การโก    อิมนิา   อมฺหาก   พล ฺจ   วาหน ฺจ   ชนปโท   
จ   โกโส   จ   โกฏาคาร ฺจ  อจฺฉินฺน  อิมินา  จ  เม  มาตาปตโร   
หตา    อย    ขฺวสฺส   กาโล   โยห   เวร   อปฺเปยฺยนฺติ   โกสิยา   
ขคฺค    นิพฺพาหิ   ฯ   ตติยมฺป   โข   ภิกขฺเว   ทีฆาวุสฺส   กุมารสฺส   
เอตทโหสิ   ปตา   โข   ม   มรณกาเล   อวจ  มา  โข  ตฺว  ตาต   
ทีฆาวุ   ทีฆ   ปสฺส   มา  รสฺส  น  หิ  ตาต  ทีฆาวุ  เวเรน  เวรา   
สมฺมนฺติ   อเวเรน   ห ิ  ตาต   ทีฆาวุ   เวรา   สมฺมนตีฺติ   น  โข   
เม    ต    ปฏริูป    โยห    ปตุ   วจน   อติกฺกเมยฺยนฺติ   ปุนเทว   
โกสิยา   ขคฺค   ปเวเสสิ  ฯ  อถโข  ภิกขฺเว  พฺรหฺมทตฺโต  กาสีราชา   
ภีโต   อุพฺพิคฺโค   อุสฺสงฺกี   อุตฺรโสฺต   สหสา   วุฏาสิ   ฯ   อถโข   
ภิกฺขเว   ทีฆาวุ   กุมาโร   พฺรหฺมทตฺต   กาสีราชาน  เอตทโวจ  กสิฺส    
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ตฺว   เทว   ภีโต   อุพฺพิคฺโค  อุสฺสงฺกี  อุตฺรโสฺต  สหสา  วุฏาสีติ  ฯ   
อิธ    ม    ภเณ   มาณวก   ทีฆีติสฺส   โกสลร ฺโ   ปุตฺโต   ทีฆาวุ   
กุมาโร   สุปนนฺเตน   ขคฺเคน   ปริปาเตสิ   เตนาห   ภีโต  อุพฺพิคฺโค   
อุสฺสงฺกี   อุตฺรโสฺต   สหสา   วุฏาสินฺติ   ฯ   อถโข  ภิกฺขเว  ทีฆาวุ   
กุมาโร   วาเมน   หตฺเถน  พฺรหฺมทตฺตสฺส  กาสีร ฺโ  สีส  ปรามสิตฺวา   
ทกฺขิเณน    หตฺเถน    ขคฺค   นิพฺพาเหตฺวา   พฺรหฺมทตฺต   กาสีราชาน   
เอตทโวจ    อห   โข   โส   เทว   ทีฆีติสฺส   โกสลร ฺโ   ปุตฺโต   
ทีฆาวุ   กุมาโร   พหุโน   ตฺว   อมฺหาก   อนตฺถสฺส   การโก   ตยา   
อมฺหาก   พล ฺจ   วาหน ฺจ   ชนปโท   จ   โกโส  จ  โกฏาคาร ฺจ   
อจฺฉินฺน   ตยา   จ   เม   มาตาปตโร   หตา   อย   ขฺวสฺส  กาโล   
โยห   เวร   อปฺเปยฺยนฺติ  ฯ  อถโข  ภิกฺขเว  พฺรหฺมทตฺโต  กาสีราชา   
ทีฆาวุสฺส    กุมารสฺส    ปาเทสุ   สิรสา   นิปติตฺวา   ทีฆาวว   กุมาร   
เอตทโวจ   ชวิีต   เม   ตาต  ทีฆาวุ  เทหิ  ชีวิต  เม  ตาต  ทีฆาวุ   
เทหีติ   ฯ   กยฺาห   อุสฺสหามิ  เทวสฺส  ชีวิต  ทาตุ  เทโว  โข  เม   
ชีวิต   ทเทยฺยาติ  ฯ  เตนหิ  ตาต  ทีฆาวุ  ตฺว ฺเจว  เม  ชีวิต  เทหิ   
อห ฺจ   เต   ชีวิต   ทมฺมีติ   ฯ   อถโข   ภิกฺขเว   พฺรหฺมทตฺโต  จ   
กาสีราชา   ทฆีาวุ   จ   กุมาโร   อ ฺม ฺสฺส   ชีวิต  อทสุ  ปาณิ ฺจ   
อคฺคเหสุ  สปถ ฺจ  อกสุ  อทูหาย  ๑  ฯ  อถโข  ภิกขฺเว  พฺรหฺมทตฺโต   
กาสีราชา   ทฆีาวว   กุมาร   เอตทโวจ   เตนหิ   ตาต   ทีฆาวุ  รถ   
#๑ ยุ. อทรฺูภาย ฯ โป. ม. อทฺทูภาย ฯ    
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โยเชหิ   คมสิฺสามาติ  ฯ  เอว  เทวาติ  โข  ภิกฺขเว  ทีฆาวุ  กุมาโร   
พฺรหฺมทตฺตสฺส   กาสีร ฺโ   ปฏิสฺสุณิตฺวา   รถ   โยเชตฺวา   พฺรหฺมทตฺต   
กาสีราชาน   เอตทโวจ   ยุตฺโต   โข   เต   เทว   รโถ  ยสฺสทานิ   
กาล   ม ฺสีติ   ฯ   อถโข   ภิกฺขเว   พฺรหฺมทตฺโต   กาสีราชา  รถ   
อภิรูหิ   ทีฆาวุ   กุมาโร   รถ  เปเสสิ  ฯ  ตถา  ตถา  รถ  เปเสสิ   
ยถา   ยถา   นจิรสฺเสว   เสนาย   สมาคจฺฉิ   ฯ   อถโข   ภิกฺขเว   
พฺรหฺมทตฺโต    กาสีราชา   พาราณสึ   ปวิสิตฺวา   อมจฺเจ   ปาริสชฺเช   
สนฺนิปาตาเปตฺวา    เอตทโวจ    สเจ   ภเณ   ทีฆีติสฺส   โกสลร ฺโ   
ปุตฺต   ทีฆาวว   กุมาร   ปสฺเสยฺยาถ   กนิฺติ  ต  ๑  กเรยฺยาถาติ  ฯ   
เอกจฺเจ   อมจฺจา   ๒   เอวมาหสุ   มย  เทว  หตฺเถ  ฉินฺเทยฺยาม   
มย   เทว   ปาเท   ฉินฺเทยฺยาม   มย  เทว  หตฺถปาเท  ฉินฺเทยฺยาม   
มย   เทว   กณฺเณ   ฉินฺเทยฺยาม   มย  เทว  นาส  ฉินฺเทยฺยาม  มย   
เทว   กณฺณนาส   ฉินฺเทยฺยาม   มย   เทว   สีส   ฉินฺเทยฺยามาติ  ฯ   
อย   โข   โส   ภเณ   ทีฆีติสฺส  โกสลร ฺโ  ปุตฺโต  ทีฆาวุ  กมุาโร   
นาย   ลพฺภา   กิ ฺจิ   กาตุ   อิมินา   จ  เม  ชีวิต  ทินนฺ  มยา  จ   
อิมสฺส   ชีวิต   ทินฺนนฺติ   ฯ   อถโข  ภิกฺขเว  พฺรหฺมทตฺโต  กาสีราชา   
ทีฆาวว   กุมาร   เอตทโวจ   ย   โข  ตาต  ทีฆาวุ  ปตา  มรณกาเล   
อวจ   มา   โข   ตฺว   ตาต   ทีฆาวุ   ทีฆ   ปสฺส   มา  รสฺส  น   
หิ   ตาต   ทฆีาวุ   เวเรน   เวรา   สมฺมนฺติ   อเวเรน   หิ  ตาต   
ทีฆาวุ   เวรา   สมฺมนฺตีติ  กินฺเต  ปตา  สนฺธาย  อวจาติ  ฯ  ย  โข   
#๑ ม. ย.ุ น ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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เม   เทว   ปตา   มรณกาเล   อวจ   มา   ทีฆนฺติ  มา  จิร  เวร   
อกาสีติ    อิม    โข   เม   เทว   ปตา   มรณกาเล   อวจ   มา   
ทีฆนฺติ   ย   โข   เม   เทว   ปตา  มรณกาเล  อวจ  มา  รสฺสนฺติ   
มา    ขิปฺป    มิตฺเตหิ   ภิชชฺิตฺถาติ   อิม   โข   เม   เทว   ปตา   
มรณกาเล    อวจ    มา    รสฺสนฺติ   ย   โข   เม   เทว   ปตา   
มรณกาเล   อวจ   น   ห ิ  ตาต   ทีฆาวุ   เวเรน  เวรา  สมฺมนฺติ   
อเวเรน  หิ  ตาต  ทีฆาวุ  เวรา  สมฺมนฺตีติ  เทเวน  เม  มาตาปตโร   
หตาติ     สจาห    เทว    ชีวิตา    โวโรเปยฺย    เย    เทวสฺส   
อตฺถกามา   เต   ม   ชีวิตา   โวโรเปยฺยุ  เย  เม  อตฺถกามา  เต   
เต   ชีวิตา   โวโรเปยฺยุ   เอวนฺต   เวร   เวเรน   น  วูปสเมยฺย   
อิทานิ   จ   ปน   เม  เทเวน  ชีวิต  ทินนฺ  มยา  จ  เทวสฺส  ชีวิต   
ทินฺน   เอวนฺต   เวร   อเวเรน  วูปสนฺต  อิม  โข  เม  เทว  ปตา   
มรณกาเล   อวจ   น   ห ิ  ตาต   ทีฆาวุ   เวเรน  เวรา  สมฺมนฺติ   
อเวเรน   หิ   ตาต   ทีฆาวุ   เวรา   สมฺมนฺตีติ  ฯ  อถโข  ภิกฺขเว   
พฺรหฺมทตฺโต    กาสีราชา    อจฺฉริย   วต   โภ   อพฺภุต   วต   โภ   
ยาว    ปณฺฑิโต   อย   ทีฆาวุ   กุมาโร   ยตฺร   ห ิ  นาม   ปตุโน   
สงฺขิตฺเตน    ภาสิตสฺส    วิตฺถาเรน    อตฺถ   อาชานิสฺสตีติ   เปตฺติก   
พล ฺจ    วาหน ฺจ    ชนปท ฺจ   โกส ฺจ   โกฏาคาร ฺจ   ปฏิปาเทสิ   
ธีตร ฺจ   อทาสิ   ฯ   เตส  หิ  นาม  ภิกขฺเว  ราชูน  อาทินฺนทณฺฑาน   
อาทินฺนสตฺถาน   เอวรูป   ขนฺติโสรจฺจ  ภวิสฺสตีติ  ฯ  อิธ  โข  ปน  ต    
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ภิกฺขเว   โสเภถ   ย  ตุเมฺห  เอว  สฺวากฺขาเต  ธมฺมวินเย  ปพฺพชิตา   
สมานา ขมา จ ภเวยฺยาถ โสรตา จาติ ฯ   
     [๒๔๕]   ตติยมฺป   โข   ภควา   เต   ภิกฺขู   เอตทโวจ  อล   
ภิกฺขเว   มา   ภณฺฑน   มา   กลห   มา   วิคฺคห  มา  วิวาทนฺติ  ฯ   
ตติยมฺป   โข   โส   อธมฺมวาที   ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  อาคเมตุ   
ภนฺเต  ภควา  ธมฺมสามี  อปฺโปสฺสุกฺโก  ภนฺเต  ภควา  ทิฏธมฺมสุขวิหาร   
อนุยุตฺโต     วิหรตุ    มยเมเตน    ภณฺฑเนน    กลเหน    วิคฺคเหน   
วิวาเทน    ป ฺายิสฺสามาติ    ฯ    อถโข    ภควา   ปริยาทินฺนรูปา   
โข   อิเม   โมฆปุริสา   นยิเม   สุกรา   ส ฺาเปตุนฺติ  อุฏายาสนา   
ปกฺกามิ ฯ   
                  ทีฆาวุภาณวาร ปม ๑ ฯ   
    [๒๔๖]   อถโข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย   
โกสมฺพึ   ปณฺฑาย   ปาวิสิ   โกสมฺพิย   ปณฺฑาย   จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต   
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต      เสนาสน      สสาเมตฺวา     ปตฺตจีวรมาทาย   
สงฺฆมชฺเฌ  ิตโก ว อิมา คาถาโย อภาสิ   
     [๒๔๗] ปุถุสทฺโท สมชโน         น พาโล โกจิ ม ฺถ   
           สงฺฆสฺมึ ภิชฺชมานสฺมึ       นา ฺ ภิยฺโย อม ฺรุ ฯ   
           ปริมฏุา ปณฺฑิตา ภาสา    วาจาโคจรภาณิโน   
           ยาวิจฺฉนฺติ มุขายาม       เยน นตีา น ต วิทู ฯ   
           อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม       อชิน ิม อหาสิ เม   
#๑ ม. นฏิ ิโต ปโม ฯ    
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           เย จ ต อุปนยฺหนฺติ       เวร เตส น สมฺมติ ฯ   
           อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม       อชิน ิม อหาสิ เม   
           เย จ ต นุปนยฺหนฺติ       เวร เตสูปสมฺมติ ฯ   
           น หิ เวเรน เวรานิ      สมฺมนฺตีธ กุทาจน   
           อเวเรน จ สมฺมนฺติ       เอส ธมฺโม สนนฺตโน ฯ   
           ปเร จ น วิชานนฺติ       มยเมตฺถ ยมามฺหเส ๑ ฯ   
           เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ      ตโต สมฺมนฺติ เมธคา ฯ   
           อฏ ิจฺฉิทฺทา ๒ ปาณหรา   ควาสฺสธนหาริโน   
           รฏ วิลุมฺปมานาน        เตสป โหติ สงฺคติ ฯ   
                                กสฺมา ตุมฺหาก ๓ โน สิยา ฯ   
                   สเจ ลเภถ นิปก สหาย   
                   สทฺธิ ฺจร สาธุวิหาริธีร   
                   อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ   
                   จเรยฺย เตนตฺตมโน สตีมา ฯ   
                   โน เจ ลเภถ นิปก สหาย   
                   สทฺธิ ฺจร สาธุวิหาริธีร   
                   ราชาว รฏ วิชิต ปหาย   
                   เอโก จเร มาตงฺคร ฺเว นาโค ฯ   
           เอกสฺส จริต เสยฺโย      นตฺถ ิพาเล สหายตา ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ยมามเส ฯ ๒ ม. ยุ. อฏ ิจฺฉินฺนา ฯ ๓ ย.ุ ตุมฺหาก ฯ    
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            เอโก จเร น จ ปาปานิ กยิรา   
            อปฺโปสฺสุกฺโก มาตงฺคร ฺเว นาโคติ ฯ   
    [๒๔๘]   อถโข   ภควา   สงฺฆมชฺเฌ   ิตโก  ว  อิมา  คาถาโย   
ภาสิตฺวา   เยน   พาลกโลณการกคาโม   ๑   เตนุปสงฺกมิ   ฯ  เตน   
โข   ปน   สมเยน   อายสฺมา   ภคุ  พาลกโลณการกคาเม  วิหรติ  ฯ   
อทฺทสา   โข   อายสฺมา  ภคุ  ภควนฺต  ทูรโต  ว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวาน   
อาสน    ป ฺาเปสิ    ปาโททก    ปาทป    ปาทกถลิก    อุปนิกฺขิป   
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา    ปตฺตจีวร   ปฏิคฺคเหสิ   ฯ   นิสีทิ   ภควา   ป ฺตฺเต   
อาสเน   นิสชฺช   ปาเท  ปกฺขาเลสิ  ฯ  อายสฺมาป  โข  ภคุ  ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินนฺ  โข  อายสฺมนฺต   
ภคุ    ภควา    เอตทโวจ    กจฺจิ   ภิกฺขุ   ขมนีย   กจฺจิ   ยาปนีย   
กจฺจิ   ปณฺฑเกน   น   กลิมสีติ   ฯ   ขมนีย   ภควา  ยาปนีย  ภควา   
น   จาห   ภนฺเต   ปณฺฑเกน  กลิมามีติ  ฯ  อถโข  ภควา  อายสฺมนฺต   
ภคุ    ธมฺมยิา   กถาย   สนทฺสฺเสตฺวา   สมาทเปตฺวา   สมุตฺเตเชตฺวา   
สมฺปหเสตฺวา   อุฏายาสนา   เยน   ปาจีนวสทาโย   เตนุปสงฺกมิ   ฯ   
เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  จ  อนรุุทฺโธ  อายสฺมา  จ  นนฺทโิย   
อายสฺมา   จ   กิมฺพิโล  ๒  ปาจีนวสทาเย  วิหรนฺติ  ฯ  อทฺทสา  โข   
ทายปาโล    ภควนฺต    ทรูโต    ว   อาคจฺฉนฺต   ทสิฺวาน   ภควนฺต   
เอตทโวจ   มา   สมณ  เอต  ทาย  ปาวิสิ  สนฺเตตฺถ  ตโย  กลุปุตฺตา   
#๑ ยุ. พาลกโลณการคาโม ฯ ม. พาลกโลณกคาโม ฯ ๒ ม. กมิิโล ฯ    
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อตฺตกามรูปา   วิหรนฺติ   มา   เตส   อผาสุมกาสีติ   ฯ  อสฺโสสิ  โข   
อายสฺมา    อนุรุทฺโธ    ทายปาลสฺส    ภควตา   สทธฺึ   มนฺตยมานสฺส   
สุตฺวาน    ทายปาล   เอตทโวจ   มา   อาวุโส   ทายปาล   ภควนฺต   
วาเรสิ   สตฺถา   โน   ภควา   อนุปฺปตฺโตติ   ฯ   อถโข   อายสฺมา   
อนุรุทฺโธ    เยนายสฺมา    จ    นนฺทิโย    อายสฺมา    จ   กิมฺพิโล   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต ฺจ    นนทฺิย    อายสฺมนฺต ฺจ   
กิมฺพิล      เอตทโวจ      อภิกฺกมถายสฺมนฺโต      อภิกฺกมถายสฺมนฺโต   
สตฺถา   โน   ภควา   อนุปฺปตฺโตติ  ฯ  อถโข  อายสฺมา  จ  อนุรุทโฺธ   
อายสฺมา   จ   นนฺทิโย   อายสฺมา  จ  กิมพิฺโล  ภควนฺต  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   
เอโก   ภควโต   ปตฺตจีวร   ปฏิคฺคเหสิ   เอโก   อาสน   ป ฺาเปสิ   
เอโก   ปาโททก   ปาทป   ปาทกถลิก   อุปนิกฺขิป   ฯ  นิสีทิ  ภควา   
ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสชชฺ   [๑]  ปาเท  ปกฺขาเลสิ  ฯ  เตป  โข   
อายสฺมนฺโต  ๒  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺน  โข  อายสฺมนฺต อนุรุทฺธ ภควา เอตทโวจ กจฺจิ โว อนุรุทฺธา ขมนีย   
กจฺจิ   ยาปนีย   กจฺจิ   ปณฺฑเกน   น   กิลมถาติ   ฯ  ขมนีย  ภควา   
ยาปนีย   ภควา   น   จ   มย   ภนฺเต   ปณฺฑเกน   กลิมามาติ   ฯ   
กจฺจิ    ปน    โว   อนุรุทฺธา   สมคฺคา   สมฺโมทมานา   อวิวทมานา   
ขีโรทกีภูตา   อ ฺม ฺ   ปยจกฺขูหิ   สมฺปสฺสนฺตา   วิหรถาติ   ฯ  ตคฺฆ   
เต   ๓  มย  ภนฺเต  สมคฺคา  สมฺโมทมานา  อวิวทมานา  ขีโรทกภูีตา   
#๑ โป. ม. โข ภควา ฯ ๒ สี. โป. ย.ุ อายสฺมนฺตา ฯ ๓ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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อ ฺม ฺ    ปยจกฺขูหิ    สมฺปสฺสนฺตา   วิหรามาติ   ฯ   ยถากถ   ปน   
ตุเมฺห   อนุรทฺุธา   สมคฺคา   สมฺโมทมานา   อวิวทมานา   ขีโรทกีภูตา   
อ ฺม ฺ   ปยจกฺขูหิ   สมฺปสฺสนฺตา   วิหรถาติ   ฯ   อิธ  มยฺห  ภนฺเต   
เอว   โหติ   ลาภา   วต   เม   สุลทฺธ  วต  เม  โยห  เอวรูเปหิ   
สพฺรหฺมจารีหิ  สทฺธึ  วิหรามีติ  ตสฺส  มยฺห  ภนฺเต  อิเมสุ  อายสฺมนฺเตสุ   
เมตฺต    กายกมฺม    ปจฺจุปฏ ิต    อาวิ   เจว   รโห   จ   เมตฺต   
วจีกมฺม    เมตฺต    มโนกมฺม   ปจฺจุปฏ ิต   อาวิ   เจว   รโห   จ   
ตสฺส   มยฺห   ภนฺเต   เอว   โหติ   ยนฺนนูาห  สก  จิตฺต  นิกฺขิปตฺวา   
อิเมสเยว   อายสฺมนฺตาน   จิตฺตสฺส   วเสน   วตฺเตยฺยนฺติ   โส   โข   
อห   ภนฺเต   สก  จิตฺต  นกิฺขิปตฺวา  อิเมสเยว  อายสฺมนฺตาน  จิตฺตสฺส   
วเสน   วตฺตามิ   นานา   ห ิ  โข  โน  ภนฺเต  กายา  เอก ฺจ  ปน   
ม ฺเ   จิตฺตนฺติ  ฯ  อายสฺมาป  โข  นนฺทิโย  อายสฺมาป  โข  กิมพิฺโล   
ภควนฺต   เอตทโวจ   มยหฺป   โข   ภนฺเต   เอว  โหติ  ลาภา  วต   
เม    สุลทฺธ    วต   เม   โยห   เอวรูเปหิ   สพฺรหฺมจารีหิ   สทฺธึ   
วิหรามีติ   ตสฺส   มยฺห  ภนฺเต  อิเมสุ  อายสฺมนฺเตสุ  เมตฺต  กายกมฺม   
ปจฺจุปฏ ิต   อาวิ   เจว   รโห  จ  เมตฺต  วจีกมฺม  เมตฺต  มโนกมฺม   
ปจฺจุปฏ ิต    อาวิ   เจว   รโห   จ   ตสฺส   มยฺห   ภนฺเต   เอว   
โหติ   ยนฺนนูาห   สก   จิตฺต   นิกฺขิปตฺวา   อิเมสเยว   อายสฺมนตฺาน   
จิตฺตสฺส   วเสน   วตฺเตยฺยนฺติ   โส   โข   อห   ภนฺเต   สก  จิตฺต   
นิกฺขิปตฺวา    อิเมสเยว    อายสฺมนฺตาน    จิตฺตสฺส   วเสน   วตฺตามิ    
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นานา   หิ   โข   โน   ภนฺเต  กายา  เอก ฺจ  ปน  ม ฺเ  จิตฺตนฺติ   
เอว  โข  มย  ภนฺเต  สมคฺคา  สมฺโมทมานา  อวิวทมานา  ขีโรทกีภูตา   
อ ฺม ฺ   ปยจกฺขูหิ   สมฺปสฺสนฺตา   วิหรามาติ   ฯ   กจฺจิ   ปน  โว   
อนุรุทฺธา   อปฺปมตฺตา   อาตาปโน   ปหิตตฺตา  วิหรถาติ  ฯ  ตคฺฆ  มย   
ภนฺเต   อปฺปมตฺตา   อาตาปโน   ปหิตตฺตา   วิหรามาติ   ฯ   ยถากถ   
ปน   ตุเมฺห   อนุรุทฺธา  อปฺปมตฺตา  อาตาปโน  ปหิตตฺตา  วิหรถาติ  ฯ   
อิธ   ภนฺเต   อมฺหาก   โย   ปม   คามโต  ปณฺฑาย  ปฏิกฺกมติ  โส   
อาสน    ป ฺาเปติ    ปาโททก    ปาทป    ปาทกถลิก   อุปนกิฺขิปติ   
อวกฺการปาตึ   โธวิตฺวา   อุปฏาเปติ   ปานีย  ปริโภชนีย  อุปฏาเปติ   
โย     ปจฺฉา     คามโต     ปณฺฑาย    ปฏิกฺกมติ    สเจ    โหติ   
ภุตฺตาวเสโส    สเจ    อากงฺขติ    ภุ ฺชติ    โน    เจ   อากงฺขติ   
อปหริเต   วา   ฉฑฺเฑติ   อปฺปาณเก   วา   อุทเก  โอปลาเปติ  โส   
อาสน  อุทฺธรติ  ปาโททก  ปาทป  ปาทกถลิก  ปฏิสาเมติ  อวกฺการปาตึ   
โธวิตฺวา    ปฏิสาเมติ    ปานีย    ปริโภชนีย    ปฏิสาเมติ   ภตฺตคฺค   
สมฺมชฺชติ   โย   ปสฺสติ   ปานียฆฏ   วา   ปรโิภชนียฆฏ  วา  วจฺจฆฏ   
วา    ริตฺต    ตุจฺฉ    โส    อุปฏาเปติ   สจสฺส   โหติ   อวิสยฺห   
หตฺถวิกาเรน  ทุติยป  ๑  อามนฺเตตฺวา  หตฺถวิลงฺฆเกน  อุปฏาเปม  น   
เตฺวว    มย   ภนฺเต   ตปฺปจฺจยา   วาจ   ภินฺทาม   ป ฺจาหิก   โข   
ปน   มย   ภนฺเต   สพฺพรตฺติยา   ธมฺมยิา   กถาย   สนฺนิสีทาม  เอว   
โข   มย   ภนฺเต   อปฺปมตฺตา   อาตาปโน   ปหิตตฺตา  วิหรามาติ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ปสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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อถโข    ภควา    อายสฺมนฺต ฺจ    อนุรทฺุธ    อายสฺมนฺต ฺจ    นนทฺิย   
อายสฺมนฺต ฺจ   กิมฺพิล   ธมฺมิยา   กถาย   สนฺทสฺเสตฺวา   สมาทเปตฺวา   
สมุตฺเตเชตฺวา   สมฺปหเสตฺวา   อุฏายาสนา   เยน  ปาริเลยฺยก  เตน   
จาริก   ปกกฺามิ   อนุปุพฺเพน   จาริก   จรมาโน   เยน   ปาริเลยฺยก   
ตทวสริ   ฯ   ตตฺร   สุท  ภควา  ปาริเลยฺยเก  วิหรติ  รกฺขิตวนสณฺเฑ   
ภทฺทสาลมูเล ฯ   
    [๒๔๙]   อถโข   ภควโต  รโหคตสฺส  ปฏิสลลฺนีสฺส  เอว  เจตโส   
ปริวิตกฺโก   อุทปาทิ  อห  โข  ปุพฺเพ  อากิณฺโณ  น  ผาสุ  ๑  วิหาสึ   
เตหิ  โกสมพิฺเกหิ  ๒  ภิกฺขูหิ ภณฺฑนการเกหิ กลหการเกหิ วิวาทการเกหิ   
ภสฺสการเกหิ      สงฺเฆ      อธิกรณการเกหิ     โสมฺห ิ    เอตรหิ   
เอโก   อทุติโย   สุข   ผาสุ   วิหรามิ  อ ฺเตฺรว  เตหิ  โกสมฺพิเกหิ   
ภิกฺขูหิ    ภณฺฑนการเกหิ   กลหการเกหิ   วิวาทการเกหิ   ภสฺสการเกหิ   
สงฺเฆ   อธิกรณการเกหีติ   ฯ   อ ฺตโรป   โข  หตฺถินาโค  อากิณฺโณ   
วิหรติ  หตฺถหีิ  หตฺถินีหิ  หตฺถิกลเภหิ ๓ หตฺถิจฺฉาเปหิ ๔ ฉินฺนคฺคานิ เจว   
ติณานิ    ขาทติ   โอภคฺโคภคฺค ฺจสฺส   สาขาภงฺค   ขาทนฺติ   อาวิลานิ   
จ   ปานียานิ   ปวติ   โอคาห ฺจสฺส   ๕  โอติณฺณสฺส  หตฺถินโิย  กาย   
อุปนิฆสนฺติโย   คจฺฉนฺติ   ฯ   อถโข   ตสฺส   หตฺถนิาคสฺส   เอตทโหสิ   
อห  โข  อากิณฺโณ  วิหรามิ  หตฺถีห ิ หตฺถินีหิ  หตฺถกิลเภหิ  หตฺถิจฺฉาเปหิ   
ฉินฺนคฺคานิ     เจว     ติณานิ     ขาทามิ    โอภคฺโคภคฺค ฺจ    เม   
#๑ ม. ย.ุ ผาสุ ฯ ๒ ม. ย.ุ โกสมฺพเกหิ ฯ ๓ ม. ย.ุ หตฺถิกฬเภหิ ฯ ๔ ยุ.   
#หตฺถิจฺฉาปเกหิ ฯ ๕ โป. ม. โอคาหาจสฺส ฯ ย.ุ โอคาหนฺตสฺส ฯ    
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สาขาภงฺค   ขาทนฺติ   อาวิลานิ   จ  ปานียานิ  ปวามิ  โอคาห ฺจ  ๑   
เม   โอติณฺณสฺส   หตฺถินโิย   กาย   อุปนิฆสนฺติโย   คจฺฉนฺติ  ยนฺนูนาห   
เอโก   ว  คณสฺมา  วูปกฏโ  วิหเรยฺยนฺติ  ฯ  อถโข  โส  หตฺถนิาโค   
ยูถา    อปกฺกมฺม    เยน   ปาริเลยฺยก   รกฺขิตวนสณฺโฑ   ภทฺทสาลมูล   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    โสณฺฑาย    ภควโต   
ปานีย    ปริโภชนีย    อุปฏาเปติ   อปหริต ฺจ   กโรติ   ฯ   อถโข   
ตสฺส    หตฺถนิาคสฺส   เอตทโหสิ   อห   โข   ปุพฺเพ   อากิณฺโณ   น   
ผาสุ   วิหาสึ   หตฺถีห ิ  หตฺถินีหิ  หตฺถกิลเภหิ  หตฺถิจฺฉาเปหิ  ฉินฺนคฺคานิ   
เจว    ติณานิ    ขาทึ    โอภคฺโคภคฺค ฺจ   เม   สาขาภงฺค   ขาทึสุ   
อาวิลานิ    จ    ปานียานิ    อปายึ    โอคาห ฺจ   เม   โอติณฺณสฺส   
หตฺถินิโย    กาย    อุปนฆิสนฺติโย   อคมสุ   โสมฺหิ   เอตรหิ   เอโกt   
อทุติโย   สุข   ผาสุ  วิหรามิ  อ ฺเตฺรว  หตฺถีหิ  หตฺถินีหิ  หตฺถกิลเภหิ   
หตฺถิจฺฉาเปหีติ   ฯ   อถโข   ภควา   อตฺตโน   จ   ปวิเวก  วิทิตฺวา   
ตสฺส   จ   หตฺถินาคสฺส   เจตสา  เจโตปริวิตกฺกม ฺาย  ตาย  เวลาย   
อิม อุทาน อุทาเนสิ   
     เอต ๒ นาคสฺส นาเคน       อีสาทนฺตสฺส หตฺถิโน   
     สเมติ จิตฺต จิตฺเตน           ยเทโก รมตี วเนติ ฯ   
     [๒๕๐]  อถโข  ภควา  ปาริเลยฺยเก  ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน   
สาวตฺถี    เตน    จาริก    ปกฺกามิ   อนปุุพฺเพน   จาริก   จรมาโน   
#๑ ยุ. โอคาหนฺตสฺส ฯ ๒ ยุ. เอว ฯ    
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เยน  สาวตฺถี  ตทวสริ  ฯ  ตตฺร  สุท  ภควา  สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน   
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ   
    [๒๕๑]  อถโข  โกสมพิฺกาน  อุปาสกาน ๑ เอตทโหสิ ๒ อิเม โข   
อยฺยา   โกสมฺพิกา   ภิกฺขู   พหุโน  อมฺหาก  อนตฺถสฺส  การกา  อิเมหิ   
อุพฺพาโฬฺห   ภควา   ปกฺกนฺโต   หนฺท   มย   อยฺเย  โกสมฺพิเก  ภิกฺขู   
เนว   อภิวาเทยฺยาม   น   ปจฺจุฏเยฺยาม   น  อ ฺชลิกมฺม  สามีจิกมฺม   
กเรยฺยาม  น  สกฺกเรยฺยาม  น  ครุกเรยฺยาม  น  มาเนยฺยาม [๓] น   
ปูเชยฺยาม  อุปคตานป  ปณฺฑก  ๔  น ทชฺเชยฺยาม ๕ เอว อิเม อเมฺหหิ   
อสกฺกริยมานา    อครุกรยิมานา    อมานิยมานา   [๖]   อปูชิยมานา   
อสกฺการปกตา   ปกฺกมิสสฺนฺติ   วา   วิพฺภมิสฺสนฺติ   วา   ภควนฺต   วา   
ปสาเทสฺสนฺตีติ  ฯ  อถโข  โกสมฺพิกา  อุปาสกา  โกสมฺพิเก  ภิกขฺู  เนว   
อภิวาเทสุ   น   ปจฺจุฏเสุ   น   อ ฺชลิกมฺม   สามีจิกมฺม   อกสุ   น   
สกฺกรึสุ  น  ครุกรึสุ  น  มาเนสุ  [๗]  น  ปูเชสุ อุปคตานป ปณฺฑก น   
อทสุ  ฯ  อถโข  โกสมฺพิกา  ภิกฺขู  โกสมฺพิเกหิ อุปาสเกหิ อสกฺกริยมานา   
อครุกริยมานา    อมานิยมานา    [๘]   อปูชิยมานา   อสกฺการปกตา   
เอวมาหสุ   หนฺท   มย   อาวุโส   สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  ภควโต  สนฺติเก   
อิม  อธิกรณ  วูปสเมยฺยามาติ  ๙  ฯ  อถโข  โกสมฺพิกา ภิกฺขู เสนาสน   
สสาเมตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน สาวตฺถี เตนุปสงฺกมึสุ ฯ   
    [๒๕๒]   อสฺโสสิ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เต  กิร  โกสมฺพิกา   
#๑ ม. ย.ุ โกสมฺพกา อุปาสกา ฯ ๒ ม. ยุ. เอตทโหสีติ ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ   
#๓ ม. น ภเชยฺยาม ฯ ๔ ยุ. ปณฺฑปาต ฯ ๕ โป. น ฆคตาปณฺฑิก ทเทยฺยาม ฯ   
#๖-๘ ม. อภชิยมานา ฯ ๗ ม. น ภเชสุ ฯ ๙ ย.ุ วูปสเมมาติ ฯ    
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ภิกฺขู   ภณฺฑนการกา   กลหการกา   วิวาทการกา   ภสฺสการกา  สงฺเฆ   
อธิกรณการกา   สาวตฺถึ   อาคจฺฉนฺตีติ  ฯ  อถโข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
ภควนฺต   เอตทโวจ   เต  กิร  ภนฺเต  โกสมฺพิกา  ภิกฺขู  ภณฺฑนการกา   
กลหการกา    วิวาทการกา    ภสฺสการกา    สงฺเฆ    อธิกรณการกา   
สาวตฺถึ   อาคจฺฉนฺติ   กถาห   ภนฺเต   เตสุ   ภิกฺขูสุ  ปฏิปชชฺามีติ  ฯ   
เตนหิ   ตฺว  สารีปุตฺต  ยถา  ธมฺโม  ตถา  ปติฏาหีติ  ๑  ฯ  กถาห   
ภนฺเต  ชาเนยฺย  ธมฺม  วา  อธมฺม  วาติ  ฯ  อฏารสหิ  โข สารีปตฺุต   
วตฺถูหิ    อธมฺมวาที    ชานิตพฺโพ    อิธ    สารีปุตฺต   ภิกฺขุ   อธมฺม   
ธมฺโมติ   ทีเปติ   ธมฺม   อธมฺโมติ   ทเีปติ   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      อปฺป ฺตฺต      ตถาคเตน      ป ฺตฺต     ตถาคเตนาติ   
ทีเปติ    ป ฺตฺต    ตถาคเตน    อปฺป ฺตฺต    ตถาคเตนาติ   ทีเปติ   
อนาปตฺตึ   อาปตฺตีติ   ทีเปติ   อาปตฺตึ   อนาปตฺตีติ  อนาปตฺตีติ  ทีเปติ   
ลหุก   อาปตฺตึ   ครุกา   อาปตฺตีติ   ทีเปติ   ครุก   อาปตฺตึ   ลหุกา   
อาปตฺตีติ   ทเีปติ   สาวเสส   อาปตฺตึ   อนวเสสา   อาปตฺตีติ  ทีเปติ   
#๑ ม. ย.ุ ติฏาหีติ ฯ    
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อนวเสส   อาปตฺตึ   สาวเสสา   อาปตฺตีติ   ทีเปติ   ทุฏ ุลฺล  อาปตฺตึ   
อทุฏ ุลฺลา     อาปตฺตีติ    ทีเปติ    อทฏุ ุลฺล    อาปตฺตึ    ทุฏ ุลฺลา   
อาปตฺตีติ   ทเีปติ  อิเมหิ  โข  สารีปุตฺต  อฏารสหิ  วตฺถูหิ  อธมฺมวาที   
ชานิตพฺโพ    อฏารสหิ    จ    โข    สารีปุตฺต   วตฺถหูิ   ธมฺมวาที   
ชานิตพฺโพ    อิธ    สารีปตฺุต    ภิกฺขุ    อธมฺม    อธมฺโมติ   ทีเปติ   
ธมฺม     ธมฺโมติ     ทีเปติ    อวินย    อวินโยติ    ทีเปติ    วินย   
วินโยติ    ทีเปติ    อภาสิต    อลปต   ตถาคเตน   อภาสิต   อลปต   
ตถาคเตนาติ    ทีเปติ    ภาสิต    ลปต   ตถาคเตน   ภาสิต   ลปต   
ตถาคเตนาติ      ทีเปติ      อนาจิณฺณ      ตถาคเตน     อนาจิณฺณ   
ตถาคเตนาติ    ทีเปติ   อาจิณฺณ   ตถาคเตน   อาจิณฺณ   ตถาคเตนาติ   
ทีเปติ    อปปฺ ฺตฺต    ตถาคเตน   อปฺป ฺตฺต   ตถาคเตนาติ   ทีเปติ   
ป ฺตฺต    ตถาคเตน    ป ฺตฺต    ตถาคเตนาติ    ทีเปติ   อนาปตฺตึ   
อนาปตฺตีติ    ทีเปติ    อาปตฺตึ    อาปตฺตีติ   ทีเปติ   ลหุก   อาปตฺตึ   
ลหุกา   อาปตฺตีติ   ทีเปติ   ครุก   อาปตฺตึ   ครุกา  อาปตฺตีติ  ทีเปติ   
สาวเสส   อาปตฺตึ   สาวเสสา   อาปตฺตีติ   ทีเปติ  อนวเสส  อาปตฺตึ   
อนวเสสา     อาปตฺตีติ     ทีเปติ    ทฏุ ุลฺล    อาปตฺตึ    ทฏุ ุลฺลา   
อาปตฺตีติ   ทเีปติ   อทุฏ ุลฺล   อาปตฺตึ   อทุฏ ุลฺลา   อาปตฺตีติ  ทีเปติ   
อิเมหิ โข สารีปุตฺต อฏารสหิ วตฺถูหิ ธมฺมวาที ชานิตพฺโพติ ฯ   
    [๒๕๓]    อสฺโสสิ    โข   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   ฯเปฯ   
อสฺโสสิ    โข    อายสฺมา    มหากสฺสโป   อสฺโสสิ   โข   อายสฺมา    
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มหากจฺจาโน   อสฺโสสิ   โข   อายสฺมา   มหาโกฏ ิโต   อสฺโสสิ  โข   
อายสฺมา     มหากปฺปโน    อสฺโสสิ    โข    อายสฺมา    มหาจุนฺโท   
อสฺโสสิ   โข   อายสฺมา   อนุรุทฺโธ   อสฺโสสิ  โข  อายสฺมา  เรวโต   
อสฺโสสิ   โข   อายสฺมา   อุปาลิ   อสฺโสสิ   โข  อายสฺมา  อานนฺโท   
อสฺโสสิ    โข    อายสฺมา   ราหุโล   เต   กริ   โกสมพิฺกา   ภิกฺขู   
ภณฺฑนการกา     กลหการกา    วิวาทการกา    ภสฺสการกา    สงฺเฆ   
อธิกรณการกา   สาวตฺถึ   อาคจฺฉนฺตีติ   ฯ   อถโข  อายสฺมา  ราหุโล   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   อายสฺมา   ราหุโล   
ภควนฺต   เอตทโวจ   เต  กิร  ภนฺเต  โกสมฺพิกา  ภิกฺขู  ภณฺฑนการกา   
กลหการกา    วิวาทการกา    ภสฺสการกา    สงฺเฆ    อธิกรณการกา   
สาวตฺถึ   อาคจฺฉนฺติ   กถาห   ภนฺเต   เตสุ   ภิกฺขูสุ  ปฏิปชชฺามีติ  ฯ   
เตนหิ   ตฺว   ราหุล   ยถา  ธมฺโม  ตถา  ปติฏาหีติ  ๑  ฯ  กถาห   
ภนฺเต   ชาเนยฺย  ธมฺม  วา  อธมฺม  วาติ  ฯ  อฏารสหิ  โข  ราหุล   
วตฺถูหิ   อธมฺมวาที   ชานติพฺโพ  ฯเปฯ  อิเมหิ  โข  ราหุล  อฏารสหิ   
วตฺถูหิ    อธมฺมวาที    ชานิตพฺโพ    อฏารสหิ    จ    โข   ราหุล   
วตฺถูหิ   ธมฺมวาที   ชานิตพฺโพ   ฯเปฯ  อิเมหิ  โข  ราหุล  อฏารสหิ   
วตฺถูหิ ธมฺมวาที ชานิตพฺโพติ ฯ   
    [๒๕๔]   อสฺโสสิ   โข  มหาปชาปตี  โคตมี  เต  กิร  โกสมฺพิกา   
ภิกฺขู   ภณฺฑนการกา   กลหการกา   วิวาทการกา   ภสฺสการกา  สงฺเฆ   
#๑ ม. ย.ุ ติฏาหีติ ฯ    



วินย. มหาวคฺโค (๒) - หนาท่ี 347 

อธิกรณการกา   สาวตฺถึ   อาคจฺฉนฺตีติ   ฯ  อถโข  มหาปชาปตี  โคตมี   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ   เอกมนฺต    ิตา   โข   มหาปชาปตี  โคตมี   
ภควนฺต   เอตทโวจ   เต  กิร  ภนฺเต  โกสมฺพิกา  ภิกฺขู  ภณฺฑนการกา   
กลหการกา   วิวาทการกา  ภสฺสการกา  สงฺเฆ  อธิกรณการกา  สาวตฺถึ   
อาคจฺฉนฺติ   กถาห   ภนฺเต  เตสุ  ภิกฺขูสุ  ปฏิปชชฺามีติ  ฯ  เตนหิ  ตฺว   
โคตมิ   อุภยตฺถ   ธมฺม   สุณ   อุภยตฺถ   ธมฺม   สตฺุวา   เย   ตตฺถ   
ภิกฺขู    ธมฺมวาทิโน    เตส   ทิฏ ิ ฺจ   ขนฺติ ฺจ   รจิุ ฺจ   อาทาย ฺจ   
โรเจหิ   ย   จ   กิ ฺจิ  ภิกฺขุนีสงฺเฆน  ภิกฺขุสงฺฆโต  ปจฺจาสึสิตพฺพ  ๑   
สพฺพนฺต ธมฺมวาทิโต ว ปจฺจาสึสิตพฺพนฺติ ฯ   
    [๒๕๕]   อสฺโสสิ  โข  อนาถปณฺฑิโก  คหปติ  เต  กิร  โกสมพิฺกา   
ภิกฺขู   ภณฺฑนการกา   กลหการกา   วิวาทการกา   ภสฺสการกา  สงฺเฆ   
อธิกรณการกา    สาวตฺถึ    อาคจฺฉนฺตีติ    ฯ   อถโข   อนาถปณฺฑิโก   
คหปติ     เยน     ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อนาถปณฺฑิโก   
คหปติ   ภควนฺต   เอตทโวจ   เต   กิร   ภนฺเต   โกสมฺพิกา   ภิกฺขู   
ภณฺฑนการกา     กลหการกา    วิวาทการกา    ภสฺสการกา    สงฺเฆ   
อธิกรณการกา   สาวตฺถึ   อาคจฺฉนฺติ   กถาห   ภนฺเต   เตสุ   ภิกขฺูสุ   
ปฏิปชชฺามีติ   ฯ   เตนหิ   ตฺว   คหปติ  อุภยตฺถ  ทาน  เทหิ  อุภยตฺถ   
ทาน   ทตฺวา   อุภยตฺถ   ธมฺม   สุณ   อุภยตฺถ   ธมฺม   สุตฺวา   เย   
#๑ โป. ม. ปจฺจาสีสิตพฺพ ฯ    
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ตตฺถ    ภิกฺขู    ธมฺมวาทิโน    เตส    ทฏิ ิ ฺจ    ขนฺติ ฺจ    รุจิ ฺจ   
อาทาย ฺจ โรเจหีติ ฯ   
    [๒๕๖]   อสฺโสสิ  โข  วิสาขา  มิคารมาตา  เต  กริ  โกสมฺพิกา   
ภิกฺขู   ภณฺฑนการกา   กลหการกา   วิวาทาการกา  ภสฺสการกา  สงฺเฆ   
อธิกรณการกา   สาวตฺถึ   อาคจฺฉนฺตีติ  ฯ  อถโข  วิสาขา  มิคารมาตา   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺนา  โข  วิสาขา มิคารมาตา ภควนฺต   
เอตทโวจ    เต    กิร    ภนฺเต   โกสมฺพิกา   ภิกฺขู   ภณฺฑนการกา   
กลหการกา   วิวาทการกา  ภสฺสการกา  สงฺเฆ  อธิกรณการกา  สาวตฺถึ   
อาคจฺฉนฺติ   กถาห   ภนฺเต   เตสุ   ภิกขฺูสุ   ปฏิปชชฺามีติ   ฯ  เตนหิ   
ตฺว   วิสาเข   อุภยตฺถ   ทาน   เทหิ  อุภยตฺถ  ทาน  ทตฺวา  อุภยตฺถ   
ธมฺม   สุณ   อุภยตฺถ   ธมมฺ   สุตฺวา   เย   ตตฺถ  ภิกฺขู  ธมฺมวาทิโน   
เตส ทิฏ ิ ฺจ ขนฺติ ฺจ รุจิ ฺจ อาทาย ฺจ โรเจหีติ ฯ   
    [๒๕๗]   อถโข   โกสมฺพิกา   ภิกฺขู   อนุปุพฺเพน   เยน  สาวตฺถี   
ตทวสรึสุ    ๑   ฯ   อถโข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   เยน   ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   ภควนฺต  เอตทโวจ   
เต    กิร    ภนฺเต   โกสมพิฺกา   ภิกฺขู   ภณฺฑนการกา   กลหการกา   
วิวาทการกา   ภสฺสการกา   สงฺเฆ  อธิกรณการกา  สาวตฺถึ  อนุปฺปตฺตา   
#๑ สี. ม. ย.ุ ตทวสรุ ฯ    
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กถ  นุ  โข  ภนฺเต  เตสุ  ภิกฺขูสุ  เสนาสน ๑ ปฏิปชฺชติพฺพนฺติ ฯ เตนหิ   
ตยา  ๒  สารปีุตฺต  วิวิตฺต  เสนาสน  ทาตพฺพนฺติ  ฯ  สเจ  ปน ภนฺเต   
วิวิตฺต   น   โหติ   กถ   ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ  ฯ  เตนหิ  สารีปุตฺต  วิวิตฺต   
กตฺวาป  ทาตพฺพ  น  เตฺววาห  สารีปุตฺต  เกนจิ  ปริยาเยน  วุฑฺฒตรสฺส   
ภิกฺขุโน    เสนาสน    ปฏพิาหิตพฺพนฺติ    วทามิ    โย    ปฏิพาเหยฺย   
อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺสาติ  ฯ  อามิเส  ปน  ภนฺเต  กถ  ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ  ฯ   
อามิส โข สารีปุตฺต สพฺเพส สมก ภาเชตพฺพนฺติ ฯ   
    [๒๕๘]   อถโข   ตสฺส   อุกฺขิตฺตกสฺส   ภิกฺขุโน  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ   
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส    เอตทโหสิ    อาปตฺติ    เอสา   เนสา   อนาปตฺติ   
อาปนฺโนมฺหิ    นมฺหิ    อนาปนฺโน    อุกฺขิตฺโตมฺหิ    นมฺหิ   อนุกฺขิตฺโต   
ธมฺมิเกนมฺหิ   กมฺเมน   อุกฺขิตฺโต   อกปฺุเปน  านารเหนาติ  ฯ  อถโข   
โส   อุกฺขิตฺตโก   ภิกฺขุ   เยน   อุกฺขิตฺตานุวตฺตกา   ภิกฺขู  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   อุกฺขิตฺตานุวตฺตเก   ภิกฺขู   เอตทโวจ   อาปตฺติ   เอสา   
อาวุโส     เนสา     อนาปตฺติ    อาปนฺโนมฺหิ    นมฺห ิ   อนาปนฺโน   
อุกฺขิตฺโตมฺหิ    นมฺหิ    อนุกฺขิตฺโต    ธมมฺิเกนมฺหิ   กมฺเมน   อุกฺขิตฺโต   
อกุปฺเปน    านารเหน   เอถ   ม   อายสฺมนฺโต   โอสาเรถาติ   ฯ   
อถโข   เต   อุกฺขิตฺตานุวตฺตกา   ภิกฺขู   ต   อุกฺขิตฺตก  ภิกฺขุ  อาทาย   
เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺนา   โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต   
เอตทโวจุ    อย    ภนฺเต    อุกฺขิตฺตโก   ภิกฺขุ   เอวมาห   อาปตฺติ   
#๑ ม. เสนาสเน ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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เอสา   อาวุโส   เนสา   อนาปตฺติ   อาปนฺโนมฺหิ   นมฺหิ   อนาปนฺโน   
อุกฺขิตฺโตมฺหิ    นมฺหิ    อนุกฺขิตฺโต    ธมมฺิเกนมฺหิ   กมฺเมน   อุกฺขิตฺโต   
อกุปฺเปน   านารเหน   เอถ   ม   อายสฺมนฺโต   โอสาเรถาติ   กถ=   
นุ   โข   ภนฺเต   ปฏิปชชฺติพฺพนฺติ  ฯ  อาปตฺติ  เอสา  ภิกฺขเว  เนสา   
อนาปตฺติ    อาปนฺโน    เอโส    ภิกฺขุ    เนโส   ภิกขฺุ   อนาปนฺโน   
อุกฺขิตฺโต   เอโส   ภิกฺขุ   เนโส  ภิกฺขุ  อนุกฺขิตฺโต  ธมฺมิเกน  กมเฺมน   
อุกฺขิตฺโต   อกุปฺเปน   านารเหน   ยโต  จ  โข  โส  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ   
อาปนฺโน   จ   อุกฺขิตฺโต   จ   ปสฺสติ   จ  เตนหิ  ภิกขฺเว  ต  ภิกฺขุ   
โอสาเรถาติ   ฯ   อถโข   เต  อุกฺขิตฺตานุวตฺตกา  ภิกฺขู  ต  อุกฺขิตฺตก   
ภิกฺขุ     โอสาเรตฺวา    เยน    อุกฺเขปกา    ภิกฺขู    เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   อุกฺเขปเก   ภิกฺขู   เอตทโวจุ   ยสฺม ึ อาวุโส  วตฺถุสฺมึ   
อโหสิ   สงฺฆสฺส  ภณฺฑน  กลโห  วิคฺคโห  วิวาโท  สงฺฆเภโท  สงฺฆราชิ   
สงฺฆววตฺถาน    สงฺฆนานากรณ    โส   เอโส   ภิกฺขุ   อาปนฺโน   จ   
อุกฺขิตฺโต   จ   ปสฺส ิ  จ   โอสาริโต   จ  หนฺท  มย  อาวุโส  ตสฺส   
วตฺถุสฺส   วูปสมาย   สงฺฆสามคฺคึ  กโรมาติ  ฯ  อถโข  เต  อุกฺเขปกา   
ภิกฺขู     เยน     ภควา    เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺนา   โข  เต   
อุกฺเขปกา  ๑  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ  เต  ภนฺเต อุกฺขิตฺตานุวตฺตกา   
ภิกฺขู   เอวมาหสุ   ยสฺมึ   อาวุโส   วตฺถุสฺมึ   อโหส ิ สงฺฆสฺส  ภณฺฑน   
กลโห    วิคฺคโห    วิวาโท    สงฺฆเภโท    สงฺฆราชิ   สงฺฆววตฺถาน   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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สงฺฆนานากรณ  โส  เอโส  ภิกฺขุ  อาปนฺโน  จ  อุกฺขิตฺโต  จ  ปสฺสิ  จ   
โอสาริโต    จ    หนฺท   มย   อาวุโส   ตสฺส   วตฺถุสสฺ   วูปสมาย   
สงฺฆสามคฺคึ   กโรมาติ   กถ   น ุ  โข   ภนฺเต   ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ   ฯ   
ยโต  จ  โข  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อาปนฺโน  จ  อุกฺขิตฺโต  จ  ปสฺสิ จ   
โอสาริโต   จ   เตนหิ   ภิกขฺเว   สงฺโฆ   ตสฺส   วตฺถสฺุส  วูปสมาย   
สงฺฆสามคฺคึ  กโรตุ  ฯ  เอว ฺจ  ปน  ภิกฺขเว  กาตพฺพา  ฯ  สพฺเพเหว   
เอกชฺฌ   สนนฺิปติตพฺพ   คิลาเนหิ  จ  อคิลาเนหิ  จ  น  เกหิจิ  ฉนฺโท   
ทาตพฺโพ    ฯ   สนฺนิปติตฺวา   พฺยตฺเตน   ภิกฺขุนา   ปฏิพเลน   สงฺโฆ   
าเปตพฺโพ   สุณาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   ยสฺม ึ  วตฺถุสฺมึ   อโหสิ   
สงฺฆสฺส    ภณฺฑน   กลโห   วิคฺคโห   วิวาโท   สงฺฆเภโท   สงฺฆราชิ   
สงฺฆววตฺถาน    สงฺฆนานากรณ    โส   เอโส   ภิกฺขุ   อาปนฺโน   จ   
อุกฺขิตฺโต   จ   ปสฺส ิ  จ   โอสาริโต  จ  ฯ  ยท ิ สงฺฆสฺส  ปตฺตกลลฺ   
สงฺโฆ   ตสฺส   วตฺถุสฺส   วูปสมาย   สงฺฆสามคฺคึ   กเรยฺย  ฯ  เอสา   
ตฺติ    ฯ   สณุาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   ยสฺม ึ  วตฺถสฺุมึ   อโหสิ   
สงฺฆสฺส    ภณฺฑน   กลโห   วิคฺคโห   วิวาโท   สงฺฆเภโท   สงฺฆราชิ   
สงฺฆววตฺถาน    สงฺฆนานากรณ    โส   เอโส   ภิกฺขุ   อาปนฺโน   จ   
อุกฺขิตฺโต   จ   ปสฺส ิ  จ   โอสาริโต   จ  ฯ  สงฺโฆ  ตสฺส  วตฺถุสฺส   
วูปสมาย   สงฺฆสามคฺคึ   กโรติ  ฯ  ยสสฺายสฺมโต  ขมติ  ตสฺส  วตฺถุสฺส   
วูปสมาย    สงฺฆสามคฺคิยา    กรณ    โส   ตุณฺหสฺส   ยสฺส   นกฺขมติ   
โส  ภาเสยฺย  ฯ  กตา  สงฺเฆน  ตสฺส  วตฺถุสฺส  วูปสมาย  สงฺฆสามคฺคี    
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นีหโต    สงฺฆเภโท   นีหตา   สงฺฆราชิ   นีหต   สงฺฆววตฺถาน   นีหต   
สงฺฆนานากรณ   ๑   ฯ   ขมติ   สงฺฆสฺส  ตสฺมา  ตุณฺหี  ฯ  เอวเมต   
ธารยามีติ     ฯ     ตาวเทว    อุโปสโถ    กาตพฺโพ    ปาติโมกฺข   
อุทฺทิสิตพฺพนฺติ ฯ   
    [๒๕๙]   อถโข   อายสฺมา   อุปาลิ   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   อายสฺมา   อุปาลิ   ภควนฺต   เอตทโวจ  ยสฺมึ  ภนฺเต   
วตฺถุสฺมึ   โหติ   สงฺฆสฺส   ภณฺฑน  กลโห  วิคฺคโห  วิวาโท  สงฺฆเภโท   
สงฺฆราชิ     สงฺฆววตฺถาน     สงฺฆนานากรณ    สงฺโฆ    ต    วตฺถุ   
อวินิจฺฉินิตฺวา   อมูลา   มลู   คนฺตฺวา  สงฺฆสามคฺคึ  กโรติ  ธมฺมกิา  นุ   
โข   สา   ภนฺเต   สงฺฆสามคฺคีติ   ฯ   ยสฺมึ   อุปาลิ  วตฺถุสฺมึ  โหติ   
สงฺฆสฺส    ภณฺฑน   กลโห   วิคฺคโห   วิวาโท   สงฺฆเภโท   สงฺฆราชิ   
สงฺฆววตฺถาน    สงฺฆนานากรณ    สงฺโฆ    ต    วตฺถุ   อวินิจฺฉินิตฺวา   
อมูลา   มลู   คนฺตฺวา   สงฺฆสามคฺคึ   กโรติ   อธมฺมกิา   สา  อุปาลิ   
สงฺฆสามคฺคีติ   ฯ   ยสฺมึ   ปน  ภนฺเต  วตฺถุสฺมึ  โหติ  สงฺฆสฺส  ภณฺฑน   
กลโห    วิคฺคโห    วิวาโท    สงฺฆเภโท    สงฺฆราชิ   สงฺฆววตฺถาน   
สงฺฆนานากรณ   สงฺโฆ   ต   วตฺถุ   วินิจฺฉินิตฺวา   มูลา  มลู  คนฺตฺวา   
สงฺฆสามคฺคึ   กโรติ   ธมมฺิกา   น ุ โข  สา  ภนฺเต  สงฺฆสามคฺคีติ  ฯ   
#๑ สี. ย.ุ กตา สงฺเฆน ตสฺส วตฺถุสฺส วูปสมาย สงฺฆสามคฺคี นีหตา สงฺฆราชิ   
#นีหโต สงฺฆเภโท ฯ    
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ยสฺมึ    อุปาล ิ  วตฺถุสฺมึ   โหติ   สงฺฆสฺส   ภณฺฑน   กลโห   วิคฺคโห   
วิวาโท   สงฺฆเภโท   สงฺฆราชิ   สงฺฆววตฺถาน   สงฺฆนานากรณ  สงฺโฆ   
ต   วตฺถุ   วินจฺิฉินิตฺวา   มลูา   มูล   คนฺตฺวา   สงฺฆสามคฺคึ   กโรติ   
ธมฺมิกา  สา  อุปาลิ  สงฺฆสามคฺคีติ ฯ กติ นุ โข ภนฺเต สงฺฆสามคฺคิโยติ ฯ   
เทฺว    ๑    อุปาลิ    สงฺฆสามคฺคิโย   อตฺถิ   อุปาลิ   สงฺฆสามคฺคี   
อตฺถาเปตา      พฺย ฺชนุเปตา      อตฺถ ิ     อุปาลิ     สงฺฆสามคฺคี   
อตฺถุเปตา   จ   พฺย ฺชนุเปตา   จ  ฯ  กตมา  จ  อุปาลิ  สงฺฆสามคฺคี   
อตฺถาเปตา   พฺย ฺชนุเปตา   ฯ   ยสฺมึ  อุปาลิ  วตฺถสฺุมึ  โหติ  สงฺฆสฺส   
ภณฺฑน   กลโห   วิคฺคโห   วิวาโท  สงฺฆเภโท  สงฺฆราชิ  สงฺฆววตฺถาน   
สงฺฆนานากรณ     สงฺโฆ     ต     วตฺถุ     อวินิจฺฉินิตฺวา    อมูลา   
มูล   คนฺตฺวา   สงฺฆสามคฺคึ   กโรติ   อย  วุจฺจติ  อุปาลิ  สงฺฆสามคฺคี   
อตฺถาเปตา    พฺย ฺชนุเปตา    ฯ   กตมา   จ   อุปาลิ   สงฺฆสามคฺคี   
อตฺถุเปตา   จ   พฺย ฺชนุเปตา   จ   ฯ   ยสฺมึ  อุปาลิ  วตฺถุสฺมึ  โหติ   
สงฺฆสฺส    ภณฺฑน   กลโห   วิคฺคโห   วิวาโท   สงฺฆเภโท   สงฺฆราชิ   
สงฺฆววตฺถาน   สงฺฆนานากรณ   สงฺโฆ   ต   วตฺถุ   วินิจฺฉินิตฺวา  มลูา   
มูล   คนฺตฺวา   สงฺฆสามคฺคึ   กโรติ   อย  วุจฺจติ  อุปาลิ  สงฺฆสามคฺคี   
อตฺถุเปตา  จ  พฺย ฺชนุเปตา จ ฯ อิมา โข อุปาลิ  เทฺว  สงฺฆ- 
สามคฺคิโยติ ฯ   อถโข       อายสฺมา       อุปาลิ       อุฏายาสนา       เอกส   
อุตฺตราสงฺค   กริตฺวา   เยน   ภควา   เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   ภควนฺต   
คาถาย  อชฺฌภาสิ   
#๑ ม. เทฺวมา ฯ    
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        [๒๖๐] สงฺฆสฺส กิจฺเจสุ จ มนฺตนาสุ จ   
                อตฺเถสุ ชาเตสุ วินิจฺฉเยสุ จ   
                กถมฺปกาโรธ นโร มหตฺถโิก   
                ภิกฺขุ กถ โหติธ ปคฺคหารโหติ ฯ   
                อนานุวชฺโช ปเมน สีลโต   
                อเวกฺขิตาจารสุสวุตินฺทฺริโย   
                ปจฺจตฺถิกา โนปวทนฺติ ธมฺมโต   
                น หิสฺส ต โหติ วเทยฺยุ เยน น ๑ ฯ   
                โส ตาทิโส สลีวิสุทฺธิยา  ิโต   
                วิสารโท โหติ วิสยฺห ภาสติ   
                นจฺฉมฺภติ ปริสคโต น เวธติ๙   
                อตฺถ น หาเปติ อนุยฺยุต ภณ   
                ตเถว ป ฺห ปรสิาสุ ปุจฺฉิโต   
                น จาป ๒ ปชฺฌายติ น มงฺกุ โหติ ฯ   
                โส กาลาคต พฺยากรณารห วโจ   
                ร ฺเชติ วิ ฺ ูปริส วิจกฺขโณ   
                สคารโว วุฑฺฒตเรสุ ภิกฺขุสุ   
                อาเจรกมฺหิ ๓ จ สเก วิสารโท   
                อล ปเมตุ ปคุโณ กเถตเว   
                ปจฺจตฺถิกาน ฺจ วิรทฺธิโกวิโท ๔   
#๑ โป. ต ฯ ๒ ม. ย.ุ เจว ฯ ๓ โป. อาจารกมฺหิ ฯ ๔ โป. วิสณฺธิโกวิโท ฯ    
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                ปจฺจตฺถิกา เยน วชนฺติ นิคฺคห   
                มหาชโน ป ฺาปน ฺจ ๑ คจฺฉติ   
                สก ฺจ อาทายมย น ริ ฺจติ   
                เวยฺยากร ๒ ป ฺหมนูปฆาติก   
                ทูเตยฺยกมฺเมสุ อล สมุคฺคโห   
                สงฺฆสฺส กิจฺเจสุ จ อาหุน ยถา   
                กรวโจ ภิกฺขุคเณน เปสิโต   
                อห กโรมีติ น เตน ม ฺติ   
                อาปชฺชติ ยาวตเกสุ วตฺถุสุ   
                อาปตฺติยา โหติ ยถา จ วุฏ ิติ ๓   
                เอเต วิภงฺคา อุภยสฺส สาคตา ๔   
                อาปตฺติวุฏานปทสฺส โกวิโท   
                นสิฺสารณ คจฺฉติ ยานิ จาจร   
                นสิฺสาริโต โหติ ยถา จ วตฺถุนา ๕   
                โอสารณ ตวุสิตสฺส ชนฺตุโน   
                เอตป ชานาติ วิภงฺคโกวิโท   
                สคารโว วุฑฺฒตเรสุ ภิกฺขุสุ   
                นเวสุ เถเรสุ จ มชฺฌิเมสุ จ   
                มหาชนสฺสตฺถจโรธ ปณฺฑิโต   
                โส ตาทิโส ภิกฺขุ อิธ ปคฺคหารโหติ ฯ   
#๑ ม. ส ฺปน ฺจ ฯ ๒ โป. เวยฺยาน กร ฯ ๒ ม. วิยากร ฯ ส.ี โส พฺยากร ฯ   
#ยุ. วยากรณ ฯ ๓ ยุ. วุฏาติ ฯ ๔ ม. สวฺาคตา ฯ ๕ โป. ม. วตฺตนา ฯ    
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                             โกสมพิฺกฺขนฺธก ทสม ๑ ฯ   
                                 ________   
                                  ตสฺสุทฺทาน   
        [๒๖๑] โกสมฺพิย ชนิวโร          วิวาทาปตฺติทสฺสเน   
           อุกฺขิเปยฺย ยสฺมึ ตสฺมึ       ตสฺส ๒ ยาปตฺติ เทสเย ฯ   
           อนฺโตสีมาย ตตฺเถว        พาลก ฺเจว วสทา ๓   
           ปาริเลยฺยา จ สาวตฺถี      สารีปตฺุโต จ โกลโิต   
           มหากสฺสปกจฺจาโน         โกฏ ิโต กปฺปเนน ๔ จ   
           มหาจุนฺโท จ ๕ อนุรุทฺโธ   เรวโต อุปาลิวฺหโย ๖   
           อานนฺโท ราหุโล เจว      โคตมีนาถปณฺฑิโก ๗   
           วิสาขา มิคารมาตา จ ๘   
           เสนาสน วิวิตฺต ฺจ         อามิส สมกป จ   
           น เกหิ ๙ ฉนฺโท ทาตพฺโพ  อุปาลิ ปริปุจฺฉิโต   
           อนุปวชฺโช สีเลน ๑๐     สามคฺคี ชินสาสเนติ ๑๑ ฯ   
                     มหาวคฺโค สมตฺโต ๑๒ ฯ   
                          ________   
#๑ โป. โกสมฺพิกา นิฏ ิตา ฯ ม. โกสมพฺกกฺขนฺธโก สทโส ฯ ยุ. โกสมฺพกฺขนฺธโก   
#ทสโม ฯ ๒ ม. สทฺธา ฯ ๓ โป. โกสมฺพิย ชินวโร ฯเปฯ พาลก ฺเจว วสทาติ   
#ทิวฑฺฒคาถา น ทิสฺสติ "สุตฺตนฺติโก วินยธโร อุกฺขิตฺตา เจว ปกฺขิกาติ อฑฺฒคาถา   
#ปน ทิสฺสติ ฯ ๔ โป. กปปฺโนป จ ฯ ๕ โป. ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ   
#๖ โป. เรวโตปาลิสมฺพิโย ฯ ม. อุปาล ิจุโภ ฯ ๗ โป. โคตมีสุทเตน จ ฯ   
#๘ โป. ม. วิสาขา มิคารมาตาจาติ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ ๙ โป. น เกหิป ฯ   
#ยุ. น เกน ฯ ๑๐ โป. อนุวชฺโช จ วิมโล ฯ ม. อนานุวชฺโช สีเลน ฯ ยุ. อนุปวชชฺิ   
#วิสีเลน ฯ ๑๑ โป. ชินสาสนนฺติ ฯ ๑๒ โป. มหาวคฺคปาโ นิฏ ิโต ฯ ม. มหาวคฺคปาลิ   
#นิฏ ิตา ฯ ยุ. มหาวคฺค สมตฺต ฯ   


