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                              วินยปฏเก  ปริวาโร   
                                  ____________   
                    นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                          มหาวิภงฺเค  โสฬส  มหาวารา   
     [๑]   ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
ปม  ปาราชกิ  กตฺถ   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ   
อตฺถิ    ตตฺถ    ป ฺตฺติ    อนุปฺป ฺตฺติ    อนุปฺปนนฺป ฺตฺติ    สพฺพตฺถ   
ป ฺตฺติ      ปเทสป ฺตฺติ       สาธารณป ฺตฺติ     อสาธารณป ฺตฺติ   
เอกโตป ฺตฺติ    อุภโตป ฺตฺติ    ฯ    ป ฺจนฺน     ปาติโมกฺขุทฺเทสาน   
กตฺโถคธ  กตฺถ  ปริยาปนฺน   กตเมน  อุทฺเทเสน  อุทฺเทส  อาคจฺฉติ  ฯ   
จตุนฺน   วิปตฺตีน   กตมา   วิปตฺติ  ฯ  สตฺตนฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน  กตโม   
อาปตฺติกฺขนฺโธ    ฯ    ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   กตีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ   ฯ   จตุนฺน  อธกิรณาน  กตม  อธิกรณ  ฯ  สตฺตนฺน  สมถาน   
กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมติ   ฯ  โก  ตตฺถ  วินโย   โก  ตตฺถ  อภิวินโย   
กึ   ตตฺถ  ปาติโมกฺข   กึ   ตตฺถ  อธิปาติโมกฺข    กา  วิปตฺติ    กา   
สมฺปตฺติ    กา    ปฏิปตฺติ   ฯ   กติ  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ภควตา  ปม   
ปาราชิก   ป ฺตฺต   ฯ   เก  สิกฺขนฺติ  ฯ  เก  สิกฺขิตสิกฺขา  ฯ  กตฺถ   
 ิต ฯ เก ธาเรนฺติ ฯ กสฺส วจน ฯ เกนาภฏนฺติ ฯ   
     [๒]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา  อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน    
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ปม   ปาราชิก   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   เวสาลิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก   
อารพฺภาติ  ฯ  สุทินฺน  กลนฺทปุตฺต  อารพฺภ  ฯ กิสฺม ึวตฺถุสฺมินฺติ ฯ สุทินฺโน   
กลนฺทปุตฺโต   ปุราณทุติยิกาย  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวิ   ตสฺมึ  วตฺถสฺุมึ  ฯ   
อตฺถิ    ตตฺถ   ป ฺตฺติ   อนุปฺป ฺตฺติ   อนุปฺปนฺนป ฺตฺตีติ   ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ      เทฺว      อนุปปฺ ฺตฺติโย      อนุปฺปนฺนป ฺตฺติ     ตสฺมึ   
นตฺถิ   ฯ   สพฺพตฺถ   ป ฺตฺติ  ปเทสป ฺตฺตีติ  ฯ  สพฺพตฺถ  ป ฺตฺติ  ฯ   
สาธารณป ฺตฺติ     อสาธารณป ฺตฺตีติ     ฯ    สาธารณป ฺตฺติ    ฯ   
เอกโตป ฺตฺติ    อุภโตป ฺตฺตีติ    ฯ    อุภโตป ฺตฺติ    ฯ   ป ฺจนฺน   
ปาติโมกฺขุทฺเทสาน    กตฺโถคธ   กตฺถ   ปรยิาปนฺนนฺติ   ฯ   นิทาโนคธ   
นิทานปริยาปนฺน  ฯ  กตเมน  อุทฺเทเสน  อุทฺเทส  อาคจฺฉตีติ  ฯ ทุติเยน   
อุทฺเทเสน   อุทฺเทส  อาคจฺฉติ  ฯ  จตุนฺน  วิปตฺตีน  กตมา  วิปตฺตีติ  ฯ   
สีลวิปตฺติ   ฯ   สตฺตนฺน   อาปตฺติกฺขนฺธาน   กตโม  อาปตฺติกฺขนฺโธติ  ฯ   
ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺโธ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  กตีหิ  สมุฏาเนหิ   
สมุฏาตีติ  ฯ  เอเกน  สมุฏาเนน  สมุฏาติ   กายโต  จ  จิตฺตโต จ   
สมุฏาติ    น   วาจโต   ฯ  จตุนฺน  อธิกรณาน  กตม  อธิกรณนฺติ  ฯ   
อาปตฺตาธิกรณ   ฯ  สตฺตนฺน  สมถาน  กตีหิ  สมเถหิ  สมฺมตีติ  ฯ  ทฺวีหิ   
สมเถหิ   สมมฺติ   สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   ฯ  โก   
ตตฺถ   วินโย    โก   ตตฺถ   อภิวินโยติ  ฯ  ป ฺตฺติ  วินโย   วิภตฺติ   
อภิวินโย  ฯ  กึ  ตตฺถ  ปาติโมกฺข  ก ึ ตตฺถ  อธิปาติโมกฺขนฺติ ฯ ป ฺตฺติ   
ปาติโมกฺข  วิภตฺติ  อธิปาติโมกฺข  ฯ  กา  วิปตฺตีติ  ฯ  อสวโร วิปตฺติ ฯ    
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กา   สมฺปตฺตีติ  ฯ  สวโร  สมฺปตฺติ  ฯ  กา  ปฏิปตฺตีติ  ฯ  น  เอวรูป   
กริสฺสามีติ   ยาวชีว   อาปาณโกฏิก   สมาทาย  สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสุ  ฯ   
กติ   อตฺถวเส   ปฏิจฺจ   ภควตา   ปม   ปาราชิก   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   
ทส    อตฺถวเส    ปฏิจฺจ    ภควตา    ปม    ปาราชิก    ป ฺตฺต   
สงฺฆสุฏ ุตาย      สงฺฆผาสุตาย     ทุมมฺงฺกูน    ปุคฺคลาน    นิคฺคหาย   
เปสลาน   ภิกฺขูน   ผาสุวิหาราย    ทฏิธมฺมิกาน   อาสวาน   สวราย   
สมฺปรายิกาน   อาสวาน   ปฏิฆาตาย    อปฺปสนฺนาน   [๑]  ปสาทาย   
ปสนฺนาน   [๑]   ภิยโฺยภาวาย    สทฺธมมฺฏ ิติยา   วินยานุคฺคหาย  ฯ   
เก   สกิฺขนฺตีติ  ฯ  เสกฺขา  จ  ปถุุชชฺนกลฺยาณกา  จ  สิกฺขนฺติ  ฯ  เก   
สิกฺขิตสิกฺขาติ    ฯ   อรหนฺโต   สิกฺขิตสิกฺขา   ฯ   กตฺถ    ิตนฺติ   ฯ   
สิกฺขากาเมสุ   ิต  ฯ  เก  ธาเรนฺตีติ  ฯ  เยส  วตฺตติ เต ธาเรนฺติ ฯ   
กสฺส   วจนนฺติ   ฯ   ภควโต   วจน   อรหโต   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   ฯ   
เกนาภฏนฺติ ฯ ปรมฺปราภฏ ฯ   
     [๓] อุปาลิ ทาสโก เจว       โสณโก สิคฺคโว ตถา   
         โมคฺคลีปุตฺเตน ๒ ป ฺจมา  เอเต ชมฺพุสิริวฺหเย ฯ   
         ตโต มหินฺโท อิฏฏโิย      อุตฺติโย เจว สมฺพโล ๓   
                    ภทฺทนาโม จ ปณฺฑิโตx   
         เอเต นาคา มหาป ฺา    ชมฺพุทีปา อิธาคตา   
         วินย เต วาจยึสุ         ปฏก ตมฺพปณฺณิยา   
#๑ โป. วา. ฯ   ๒ ม. ยุ. โมคฺคลิ- ฯ   ๓ ม. ยุ. อุตฺติโย สมฺพโล ตถา ฯ   
#อปราปรป อีทิสเมว ฯ    
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         นิกาเย ป ฺจ วาเจสุ      สตฺต เจว ปกรเณ ฯ   
         ตโต อริฏโ เมธาวี      ติสฺสทตฺโต จ ปณฺฑิโต   
         วิสารโท กาฬสุมโน       เถโร จ ทีฆนามโก   
                    ทีฆสุมโน จ ปณฺฑิโต   
         ปุนเรว กาฬสุมโน        นาคตฺเถโร จ พุทฺธรกขิฺโต   
         ติสฺสตฺเถโร จ เมธาวี     เทวตฺเถโร จ ปณฺฑิโต   
         ปุนเรว สุมโน เมธาวี     วินเย จ วิสารโท   
         พหุสฺสุโต จูฬนาโค        คโชว ทปฺุปธสิโย   
         ธมฺมปาลิตนาโม จ        โรหเณ สาธุปูชิโต   
         ตสฺส สสิฺโส มหาป ฺโ     เขมนาโม ติเปฏกี ๑   
         ทีเป ตารกราชาว        ป ฺาย อติโรจติ ๒   
         อุปติสฺโส จ เมธาวี       ปุสฺสเทโว มหากถี   
         ปุนเรว สุมโน เมธาวี     ปุปฺผนาโม พหุสฺสุโต   
         มหากถี มหาสีโว         ปฏเก สพฺพตฺถ โกวิโท   
         ปุนเรว อุปาลิ เมธาวี     วินเย จ วิสารโท   
         มหานาโค มหาป ฺโ      สทฺธมมฺวสโกวิโท   
         ปุนเรว อภโย เมธาวี     ปฏเก สพฺพตฺถ โกวิโท   
         ติสฺสตฺเถโร จ เมธาวี     วินเย จ วิสารโท   
         ตสฺส สสิฺโส มหาป ฺโ     ปุสสฺนาโม ๓ พหุสฺสุโต   
#๑ ม. ติเปฏโก ฯ   ๒ ม. ยุ. อติโรจถ ฯ   ๓ ม. ย.ุ ปุปฺผนาโม ฯ    
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         สาสน อนุรกฺขนฺโต        ชมฺพุทีเป ปติฏ ิโต   
         จูฬาภโย จ เมธาวี       วินเย จ วิสารโท   
         ติสฺสตฺเถโร จ เมธาวี     สทฺธมฺมวสโกวิโท   
         จูฬาเทโว ๑ จ เมธาวี   วินเย จ วิสารโท   
         สีวตฺเถโร จ เมธาวี      วินเย สพฺพตฺถ โกวิโท   
         เอเต นาคา มหาป ฺา    วินย ฺ ู มคฺคโกวิทา   
         วินย ทเีป ปกาเสสุ       ปฏก ตมฺพปณฺณิยาติ ฯ   
     [๔]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา  อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
ทุติย   ปาราชิก   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   ราชคเห   ป ฺตฺต  ฯ  ก   
อารพฺภาติ  ฯ  ธนิย  กุมฺภการปุตฺต  อารพฺภ  ฯ กิสฺม ึวตฺถุสฺมินฺติ ฯ ธนิโย   
กุมฺภการปุตฺโต   ร ฺโ   ทารูนิ   อทินฺนานิ   อาทิยิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ  นตฺถิ  อนุปฺปนฺนป ฺตฺติ  ฯ  ๒   
ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  [๓]  ตีหิ  สมุฏาเนหิ สมุฏาติ สิยา กายโต   
จ   จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  น  วาจโต  สยิา  วาจโต  จ  จิตฺตโต  จ   
สมุฏาติ   น   กายโต   สยิา  กายโต   จ  วาจโต  จ  จิตฺตโต  จ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๕]  ตติย  ปาราชิก  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  เวสาลิยา ป ฺตฺต ฯ   
ก   อารพฺภาติ   ฯ  สมฺพหุเล  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
สมฺพหุลา  ภิกฺขู  อ ฺม ฺ  ชีวิตา  โวโรเปสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา   
ป ฺตฺติ    เอกา    อนุปฺป ฺตฺติ    นตฺถิ   อนุปปฺนฺนป ฺตฺติ   ๒   ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. จุฬเทโว ฯ    ๒ ม. ยุ. อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ   ๓ ม. ย.ุ   
#ถตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาตีติ ฯ    
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ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   สมฏุาเนหิ  สมุฏาติ  สิยา  กายโต   
จ   จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  น  วาจโต  สยิา  วาจโต  จ  จิตฺตโต  จ   
สมุฏาติ   น   กายโต   สยิา   กายโต  จ  วาจโต  จ  จิตฺตโต  จ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๖]  จตุตฺถ  ปาราชิก  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ เวสาลิยา ป ฺตฺต ฯ   
ก  อารพฺภาติ  ฯ  วคฺคุมุทาตีริเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ วตฺถุสฺมนิฺติ ฯ   
วคฺคุมุทาตีริยา     ภิกฺขู     คิหีน    อ ฺม ฺสฺส    อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส   
วณฺณ   ภาสึสุ   ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  เอกา  อนุปฺป ฺตฺติ   
นตฺถิ   อนุปปฺนฺนป ฺตฺติ   ๑  ฯ  ฉนนฺ  อาปตฺติสมุฏานาน  [๒]  ตีหิ   
สมุฏาเนหิ   สมุฏาติ   สิยา   กายโต  จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  น   
วาจโต   สิยา   วาจโต  จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  น  กายโต  สิยา   
กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
                จตฺตาโร ปาราชิกา นิฏ ิตา ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         [๗] เมถุนาทินฺนทาน ฺจ    มนุสสฺวิคฺคหุตฺตริ   
             ปาราชิกานิ จตฺตาริ   เฉชชฺวตฺถู อสสยาติ ฯ   
                      _______________   
         [๘] ยนเฺตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
อุปกฺกมิตฺวา   อสุจึ   โมเจนฺตสฺส   สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   ป ฺตฺโต  ฯ   
ก    อารพฺภ    ฯ    กิสฺม ึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   อตฺถิ   ตตฺถ   ป ฺตฺติ   
#๑ ม. ย.ุ อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ   ๒ ม. ย.ุ กตีหิ สมฏุาเนหิ สมุฏาตีติ ฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 7 

อนุปฺป ฺตฺติ    อนุปฺปนนฺป ฺตฺติ     สพฺพตฺถ    ป ฺตฺติ    ปเทสป ฺตฺติ   
สาธารณป ฺตฺติ   อสาธารณป ฺตฺติ    เอกโตป ฺตฺติ   อุภโตป ฺตฺติ  ฯ   
ป ฺจนฺน      ปาติโมกฺขุทฺเทสาน     กตฺโถคธ     กตฺถ     ปรยิาปนฺน   
กตเมน   อุทฺเทเสน   อุทฺเทส   อาคจฺฉติ   ฯ  จตุนฺน  วิปตฺตีน  กตมา   
วิปตฺติ    ฯ   สตฺตนฺน   อาปตฺติกฺขนฺธาน   กตโม   อาปตฺติกฺขนฺโธ   ฯ   
ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   กตีหิ   สมุฏาเนหิ   สมุฏาติ   ฯ  จตุนฺน   
อธิกรณาน   กตม   อธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ   
สมฺมติ   ฯ   โก   ตตฺถ   วินโย   โก   ตตฺถ   อภิวินโย   กึ  ตตฺถ   
ปาติโมกฺข   กึ   ตตฺถ   อธิปาติโมกฺข   กา   วิปตฺติ    กา   สมฺปตฺติ   
กา   ปฏิปตฺติ   ฯ   กติ  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ภควตา  อุปกฺกมิตฺวา  อสุจึ   
โมเจนฺตสฺส   สงฺฆาทิเสโส   ป ฺตฺโต   ฯ   เก   สกิฺขนฺติ   ฯ   เก(   
สิกฺขิตสิกฺขา   ฯ   กตฺถ    ิต   ฯ  เก  ธาเรนฺติ  ฯ  กสสฺ  วจน  ฯ   
เกนาภฏนฺติ ฯ   
     [๙]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา  อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
อุปกฺกมิตฺวา   อสุจึ   โมเจนฺตสฺส   สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ  ป ฺตฺโตติ  ฯ   
สาวตฺถิยา  ป ฺตฺโต  ฯ  ก  อารพฺภาติ ฯ อายสฺมนฺต เสยฺยสก อารพฺภ ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  อายสฺมา  เสยฺยสโก  หตฺเถน  อุปกฺกมิตฺวา  อสุจึ   
โมเจสิ    ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   อตฺถ ิ  ตตฺถ   ป ฺตฺติ   อนุปฺป ฺตฺติ   
อนุปฺปนฺนป ฺตฺตีติ     ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ    เอกา    อนุปฺป ฺตฺติ   
อนุปฺปนฺนป ฺตฺติ      ตสฺมึ      นตฺถ ิ    ฯ     สพฺพตฺถ     ป ฺตฺติ   
ปเทสป ฺตฺตีติ     ฯ     สพฺพตฺถ    ป ฺตฺติ    ฯ    สาธารณป ฺตฺติ    
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อสาธารณป ฺตฺตีติ     ฯ     อสาธารณป ฺตฺติ    ฯ    เอกโตป ฺตฺติ   
อุภโตป ฺตฺตีติ   ฯ   เอกโตป ฺตฺติ   ฯ   ป ฺจนฺน   ปาติโมกฺขุทฺเทสาน   
กตฺโถคธ   กตฺถ   ปริยาปนฺนนฺติ   ฯ   นิทาโนคธ   นิทานปริยาปนฺน  ฯ   
กตเมน  อุทฺเทเสน  อุทฺเทส  อาคจฺฉตีติ  ฯ  ตติเยน  อุทฺเทเสน อุทฺเทส   
อาคจฺฉติ  ฯ  จตุนฺน  วิปตฺตีน  กตมา  วิปตฺตีติ  ฯ  สลีวิปตฺติ  ฯ สตฺตนฺน   
อาปตฺติกฺขนฺธาน  กตโม  อาปตฺติกฺขนฺโธติ  ฯ  สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺโธ  ฯ   
ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   กตีหิ   สมุฏาเนหิ  สมุฏาตีติ  ฯ  เอเกน   
สมุฏาเนน    สมฏุาติ   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมุฏาติ   น   
วาจโต  ฯ  จตุนฺน  อธิกรณาน  กตม  อธิกรณนฺติ  ฯ  อาปตฺตาธิกรณ  ฯ   
สตฺตนฺน   สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ  สมฺมตีติ  ฯ  ทวีฺหิ  สมเถหิ  สมฺมติ   
สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   ฯ  โก  ตตฺถ  วินโย  โก   
ตตฺถ   อภิวินโยติ   ฯ   ป ฺตฺติ   วินโย   วิภตฺติ   อภิวินโย   ฯ  กึ   
ตตฺถ   ปาติโมกฺข   กึ   ตตฺถ  อธิปาติโมกฺขนฺติ  ฯ  ป ฺตฺติ  ปาติโมกฺข   
วิภตฺติ   อธิปาติโมกฺข   ฯ   กา  วิปตฺตีติ  ฯ  อสวโร  วิปตฺติ  ฯ  กา   
สมฺปตฺตีติ  ฯ  สวโร  สมฺปตฺติ  ฯ  กา  ปฏิปตฺตีติ ฯ น เอวรูป กริสสฺามีติ   
ยาวชีว    อาปาณโกฏิก    สมาทาย   สกิฺขติ   สิกฺขาปเทสุ   ฯ   กติ   
อตฺถวเส  ปฏจฺิจ  ภควตา  อุปกฺกมิตฺวา  อสุจึ  โมเจนฺตสฺส  สงฺฆาทิเสโส   
ป ฺตฺโตติ    ฯ    ทส    อตฺถวเส    ปฏจฺิจ   ภควตา   อุปกฺกมิตฺวา   
อสุจึ     โมเจนฺตสฺส     สงฺฆาทิเสโส     ป ฺตฺโต     สงฺฆสุฏ ุตาย   
สงฺฆผาสุตาย    ทุมฺมงฺกูน    ปุคฺคลาน    นิคฺคหาย   เปสลาน   ภิกขฺูน   
ผาสุวิหาราย     ทฏิธมฺมิกาน    อาสวาน    สวราย    สมฺปรายิกาน    
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อาสวาน   ปฏิฆาตาย   อปฺปสนฺนาน   ปสาทาย  ปสนฺนาน  ภิยฺโยภาวาย   
สทฺธมฺมฏ ิติยา    วินยานุคฺคหาย    ฯ   เก   สิกฺขนฺตีติ   ฯ   เสกฺขา   
จ   ปถุุชชฺนกลฺยาณกา  จ  สิกฺขนฺติ  ฯ  เก  สิกฺขิตสิกขฺาติ  ฯ  อรหนฺโต   
สิกฺขิตสิกฺขา  ฯ  กตฺถ   ิตนฺติ  ฯ  สิกฺขากาเมสุ   ิต ฯ เก ธาเรนฺตีติ ฯ   
เยส  วตฺตติ  เต  ธาเรนฺติ  ฯ  กสฺส  วจนนฺติ  ฯ ภควโต วจน อรหโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ เกนาภฏนฺติ ฯ ปรมฺปราภฏ ฯ   
       อุปาลิ ทาสโก เจว       โสณโก สิคฺคโว ตถา   
       โมคฺคลปีุตฺเตน ป ฺจมา     เอเต ชมฺพุสิริวฺหเย ฯ   
       ตโต มหินฺโท อิฏฏิโย      อุตฺติโย เจว สมฺพโล   
                      ฯเปฯ ๑   
       เอเต นาคา มหาป ฺา    วินย ฺ ู มคฺคโกวิทา ๒   
       วินย ทีเป ปกาเสสุ ๓    ปฏก ตมฺพปณฺณิยาติ ๔ ฯ   
                        [๕]   
     [๑๐]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
มาตุคาเมน     สทฺธ ึ    กายสสคฺค    สมาปชฺชนฺตสฺส    สงฺฆาทิเสโส   
กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺโต   ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ   
อายสฺมนฺต   อุทายึ  อารพฺภ  ฯ  กิสฺม ึ วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  อายสฺมา  อุทายิ   
#๑ โป ม. ภทฺทนาโม จ ปณฺฑิโต ฯ   ๒ โป. ม. ชมฺพุทีปา อิธาคตา ฯ   
#๓ โป. ม. วินย เต วาจยึสุ ฯ   ๔ โป. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ   
#๕ โป. ม. นกิาเย ป ฺจ วาเจสุ       สตฺต เจว ปกรเณ   
#         ตโต อริฏโ เมธาวี       ติสฺสทตฺโต จ ปณฺฑิโต   
#         วิสารโท กาฬสุมโน        เถโร จ ทีฆนามโก   
#                               ทีฆสุมโน จ ปณฺฑิโต   
#         ปุนเทว กาฬสุมโน         นาคตฺเถโร จ พุทฺธรกฺขิโต   
#         ติสฺสตฺเถโร จ เมธาวี      เทวตฺเถโร จ ปณฺฑิโต   



#         ปุนเทว สุมโน เมธาวี      วินเย จ วิสารโท   
#         พหุสฺสุโต จูฬนาโค         คโชว ทุปฺปธสิโย   
#         ธมฺมปาลิตนาโม จ         โรหเน สาธุ ปูชิโต   
#         ตสฺส สิสฺโส มหาปณฺโณ      เขมนาโม ติเปฏโก   
#         ทีเป ตารกราชาว         ป ฺาย อติโรจถ   
#         อุปติสฺโส จ เมธาวี        ผุสฺสเทโว มหากถ ี   
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มาตุคาเมน   สทฺธึ   กายสสคฺค   สมาปชฺช ิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา   
ป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   
สมุฏาติ กายโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ น วาจโต ฯเปฯ   
     [๑๑]  มาตุคาม  ทุฏ ุลฺลาหิ  วาจาหิ  โอภาสนฺตสฺส  สงฺฆาทิเสโส   
กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺโต   ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ   
อายสฺมนฺต   อุทายึ  อารพฺภ  ฯ  กิสฺม ึ วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  อายสฺมา  อุทายิ   
มาตุคาม   ทฏุ ุลฺลาหิ   วาจาหิ   โอภาสิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา   
ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   สมุฏาเนหิ  สมุฏาติ   
สิยา   กายโต   จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  น  วาจโต  สยิา  วาจโต   
จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุาติ   น  กายโต  สิยา  กายโต  จ  วาจโต   
จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๒]  มาตุคามสฺส  สนฺติเก  อตฺตกามปาริจริยาย  วณฺณ ภาสนฺตสฺส   
สงฺฆาทิเสโส    กตฺถ    ป ฺตฺโตติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺโต   ฯ   
ก  อารพฺภาติ  ฯ  อายสฺมนฺต  อุทายึ  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
#      ปุนเทว สุมโน เมธาวี    ปุปฺผนาโม พหุสฺสุโต   
#      มหากถี มหาสิโว        ปฏเก สพฺพตฺถ โกวิโท   
#      ปุนเทว อุปาลิ เมธาวี    วินเย จ วิสารโท   
#      มหานาโค มหาป ฺโ     สทฺธมมฺวสโกวิโท   
#      ปุนเทว อภโย เมธาวี    ปฏเก สพฺพตฺถ โกวิโท   
#      ติสฺสตฺเถโร จ เมธาวี    วินเย จ วิสารโท   
#      ตสฺส สิสฺโส มหาป ฺโ    ปุปฺผนาโม พหุสฺสุโต   
#      สาสน อนุรกฺขนฺโต       ชมฺพุทีเป ปติฏ ิโต   
#      จุฬาภโย จ เมธาวี      วินเย จ วิสารโท   
#      ติสฺสตฺเถโร จ เมธาวี    สทฺธมฺมวสโกวิโท   
#      จุฬเทโว จ เมธาวี      วินเย จ วิสารโท   



#      สิวตฺเถโร จ เมธาวี     วินเย สพฺพตฺถ โกวิโท   
#      เอเต นาคา มหาป ฺา   วินย ฺ ู มคฺคโกวิทา   
#      วินย ทีเป ปกาเสสุ      ปฏก ตมฺพปณฺณิยาติ ฯ   
#                อปรป เอว าตพฺพ ฯ    
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อายสฺมา   อุทายิ   มาตุคามสฺส   สนฺติเก   อตฺตกามปาริจริยาย   วณฺณ   
อภาสิ    ตสมฺึ     วตฺถุสฺม ึ   ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๓]     ส ฺจริตฺต     สมาปชฺชนฺตสฺส    สงฺฆาทิเสโส    กตฺถ   
ป ฺตฺโตติ   ฯ  สาวตฺถิยา  ป ฺตฺโต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อายสฺมนฺต   
อุทายึ   อารพฺภ   ฯ  กิสฺม ึ วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  อายสฺมา  อุทายิ  ส ฺจริตฺต   
สมาปชฺชิ     ตสฺมึ     วตฺถสฺุมึ     ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ    เอกา   
อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  ฉหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏาติ   
สิยา   กายโต   สมุฏาติ   น   วาจโต   น  จิตฺตโต  สิยา  วาจโต   
สมุฏาติ   น   กายโต   น   จิตฺตโต   สยิา   กายโต   จ  วาจโต   
จ   สมฏุาติ   น   จิตฺตโต  สิยา  กายโต  จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ   
น   วาจโต   สิยา   วาจโต   จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  น  กายโต   
สิยา กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๔]   ส ฺาจิกาย   กุฏึ   การาเปนฺตสฺส   สงฺฆาทิเสโส  กตฺถ   
ป ฺตฺโตติ  ฯ  อาฬวิยา  ป ฺตฺโต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อาฬวิเก ๑   
ภิกฺขู    อารพฺภ    ฯ    กิสฺม ึ   วตฺถุสฺมินติฺ    ฯ   อาฬวิกา   ภิกฺขู   
ส ฺาจิกาย  กุฏ ึ ๒  การาเปสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาต ฯเปฯ   
     [๑๕]   มหลฺลก   วิหาร   การาเปนฺตสฺส   สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   
ป ฺตฺโตติ   ฯ  โกสมฺพิยา  ป ฺตฺโต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อายสฺมนฺต   
ฉนฺน   อารพฺภ   ฯ  กิสฺมึ  วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  อายสฺมา  ฉนฺโน  วิหารวตฺถุ   
โสเธนฺโต   อ ฺตร   เจติยรุกฺข  เฉทาเปสิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา   
ป ฺตฺติ ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๖]   ภิกขฺุ   อมูลเกน   ปาราชิเกน   ธมฺเมน  อนุทฺธเสนฺตสฺส   
#๑ สี. ม. ย.ุ อาฬวเก ฯ ๒ ม. ยุ. กุฏโิย ฯ    
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สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ   ราชคเห   ป ฺตฺโต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ  ฯ  เมตฺติยภุมฺมชเก  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
เมตฺติยภุมฺมชกา    ภิกฺขู    อายสฺมนฺต    ทพฺพ    มลลฺปุตฺต   อมูลเกน   
ปาราชิเกน  ธมฺเมน  อนุทฺธเสสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๗]   ภิกฺขุ   อ ฺภาคิยสฺส   อธกิรณสฺส  กิ ฺจิ  เทส  เลสมตฺต   
อุปาทาย   ปาราชิเกน   ธมฺเมน   อนุทธฺเสนฺตสฺส   สงฺฆาทิเสโส  กตฺถ   
ป ฺตฺโตติ    ฯ    ราชคเห    ป ฺตฺโต    ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   
เมตฺติยภุมฺมชเก    ภิกฺขู    อารพฺภ    ฯ    กิสฺม ึ   วตฺถสฺุมินฺติ    ฯ   
เมตฺติยภุมฺมชกา    ภิกฺขู   อายสฺมนฺต   ทพฺพ   มลฺลปุตฺต   อ ฺภาคิยสฺส   
อธิกรณสฺส   กิ ฺจิ   เทส   เลสมตฺต   อุปาทาย   ปาราชิเกน  ธมฺเมน   
อนุทฺธเสสุ    ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๘]     สงฺฆเภทกสฺส    ภิกฺขุโน    ยาวตติย    สมนุภาสนาย   
นปฺปฏินิสฺสชฺชนฺตสฺส    สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ   ราชคเห   
ป ฺตฺโต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  เทวทตฺต  อารพฺภ ฯ กิสฺมึ วตฺถุสมฺินฺติ ฯ   
เทวทตฺโต   สมคฺคสฺส   สงฺฆสฺส   เภทาย   ปรกฺกมิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน   
สมุฏาติ กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๙]    เภทานุวตฺตกาน    ภิกฺขูน    ยาวตติย    สมนุภาสนาย   
นปฺปฏินิสฺสชฺชนฺตาน    สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ   ราชคเห   
ป ฺตฺโต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมพฺหุเล   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   
กิสฺมึ    วตฺถสฺุมินฺติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขู   เทวทตฺตสฺส   สงฺฆเภทาย    
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ปรกฺกมนฺตสฺส   อนุวตฺตกา   อเหสุ   [๑]   ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา   
ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน  สมุฏาติ   
กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๒๐]  ทพฺุพจสฺส  ภิกฺขุโน ยาวตติย สมนุภาสนาย นปฺปฏนิิสฺสชฺชนฺตสฺส   
สงฺฆาทิเสโส       กตฺถ       ป ฺตฺโตติ       ฯ       โกสมฺพิยา   
ป ฺตฺโต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ  อายสฺมนฺต  ฉนฺน  อารพฺภ  ฯ  กิสฺมึ   
วตฺถุสฺมินฺติ    ฯ    อายสฺมา   ฉนฺโน   ภิกฺขูหิ   สหธมฺมิก   วุจฺจมาโน   
อตฺตาน   อวจนีย   อกาสิ   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ   เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   กายโต   
จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๒๑]  กุลทูสกสฺส ภิกขฺุโน ยาวตติย สมนุภาสนาย นปฺปฏนิิสฺสชฺชนฺตสฺส   
สงฺฆาทิเสโส       กตฺถ       ป ฺตฺโตติ       ฯ       สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺโต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ  อสสฺชิปุนพฺพสุเก  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ  วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  อสฺสชิปุนพฺพสุกา  ภิกฺขู  สงฺเฆน  ปพฺพาชนียกมฺมกตา   
ภิกฺขู      ฉนฺทคามิตา     โทสคามิตา     โมหคามิตา     ภยคามิตา   
ปาเปสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน    สมฏุาเนน    สมุฏาติ    กายโต    จ    วาจโต    จ   
จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
                เตรส สงฺฆาทิเสสา นิฏ ิตา ฯ   
                     ___________________   
#๑ ม. ย.ุ วคฺควาทกา ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
     [๒๒] วิสฏ ิ กายสสคฺโค ๑      ทฏุ ุลฺล อตฺตกามต ๒   
          ส ฺจริตฺต กุฏี เจว         วิหาโร จ อมูลก   
          กิ ฺจิ เทส ฺจ เภโท จ      ตเถว ๓ อนุวตฺตกา   
          ทุพฺพจ กุลทูส ฺจ           สงฺฆาทิเสสเตรสาติ ฯ   
                     __________________   
     [๒๓]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺ- 
พุทฺเธน  ปโม     อนิยโต    กตฺถ    ป ฺตฺโต    ฯ    ก    อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ  อตฺถิ  ตตฺถ  ป ฺตฺติ  อนุปฺป ฺตฺติ  อนุปฺปนฺน- 
ป ฺตฺติ   สพฺพตฺถ    ป ฺตฺติ    ปเทสป ฺตฺติ    สาธารณป ฺตฺติ   
อสาธารณป ฺตฺติ        เอกโตป ฺตฺติ        อุภโตป ฺตฺติ       ฯ   
ป ฺจนฺน    ปาติโมกฺขุทฺเทสาน   กตฺโถคธ   กตฺถ   ปริยาปนฺน   กตเมน   
อุทฺเทเสน   อุทฺเทส   อาคจฺฉติ  ฯ  จตุนฺน  วิปตฺตีน  กตมา  วิปตฺติ  ฯ   
สตฺตนฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน  กตโม อาปตฺติกฺขนฺโธ ฯ ฉนฺน อาปตฺติ- 
สมุฏานาน   กตีหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏาติ  ฯ  จตุนฺน     อธิกรณาน   
กตม   อธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมติ  ฯ   
โก   ตตฺถ   วินโย   โก   ตตฺถ   อภิวินโย  ฯ  ก ึ ตตฺถ  ปาติโมกฺข   
กึ    ตตฺถ    อธิปาติโมกฺข   ฯ   กา   วิปตฺติ   กา   สมปฺตฺติ   กา   
ปฏิปตฺติ  ฯ  กติ  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ภควตา  ปโม  อนิยโต ป ฺตฺโต ฯ   
#๑ ม. ย.ุ กายสสคฺค ฯ ๒ ม. ย.ุ อตฺตกาม ฺจ ฯ ๓ ม. ตสฺเสว ฯ    
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เก  สิกฺขนฺติ  ฯ  เก  สิกฺขิตสิกฺขา  ฯ  กตฺถ   ิต  ฯ  เก  ธาเรนฺติ ฯ   
กสฺส วจน ฯ เกนาภฏนฺติ ฯ   
     [๒๔]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
ปโม      อนิยโต      กตฺถ      ป ฺตฺโตติ     ฯ     สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺโต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   อายสฺมนฺต   อุทายึ  อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   อายสฺมา   อุทายิ   มาตุคาเมน  สทฺธ ึ เอโก   
เอกาย   รโห   ปฏิจฺฉนฺเน   อาสเน   อลงฺกมฺมนิเย   นิสชฺช  กปฺเปสิ   
ตสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  ฯ  อตฺถ ิ ตตฺถ  ป ฺตฺติ  อนุปฺป ฺตฺติ อนุปฺ- 
ปนฺนป ฺตฺตีติ ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ    อนุปฺป ฺตฺติ     อนุปฺปนฺน- 
ป ฺตฺติ  ตสฺมึ     นตฺถิ     ฯ     สพฺพตฺถ    ป ฺตฺติ    ปเทสป ฺตฺตีติ    ฯ   
สพฺพตฺถ    ป ฺตฺติ    ฯ    สาธารณป ฺตฺติ    อสาธารณป ฺตฺตีติ   ฯ   
อสาธารณป ฺตฺติ      ฯ     เอกโตป ฺตฺติ     อุภโตป ฺตฺตีติ     ฯ   
เอกโตป ฺตฺติ    ฯ    ป ฺจนฺน   ปาติโมกฺขุทฺเทสาน   กตฺโถคธ   กตฺถ   
ปริยาปนฺนนฺติ   ฯ   นิทาโนคธ  นิทานปริยาปนฺน  ฯ  กตเมน  อุทฺเทเสน   
อุทฺเทส   อาคจฺฉตีติ   ฯ   จตุตฺเถน  อุทฺเทเสน  อุทฺเทส  อาคจฺฉติ  ฯ   
จตุนฺน  วิปตฺตีน  กตมา  วิปตฺตีติ  ฯ  สยิา สีลวิปตฺติ สิยา อาจารวิปตฺติ ฯ   
สตฺตนฺน      อาปตฺติกฺขนฺธาน      กตโม      อาปตฺติกฺขนฺโธติ     ฯ   
สิยา    ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺโธ    สยิา   สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺโธ   สิยา   
ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺโธ     ฯ     ฉนฺน     อาปตฺติสมุฏานาน     กตีหิ   
สมุฏาเนหิ   สมุฏาตีติ   ฯ   เอเกน  สมุฏาเนน  สมุฏาติ  กายโต    
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จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุาติ   น   วาจโต   ฯ   จตุนฺน   อธิกรณาน   
กตม   อธิกรณนฺติ   ฯ   อาปตฺตาธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน  กตีหิ   
สมเถหิ   สมมฺตีติ   ฯ   ตีหิ   สมเถหิ   สมฺมติ   สิยา  สมฺมุขาวินเยน   
จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   สิยา   สมฺมขุาวินเยน   จ   ติณวตฺถารเกน   
จ   ฯ   โก   ตตฺถ   วินโย   โก   ตตฺถ   อภิวินโยติ   ฯ  ป ฺตฺติ   
วินโย    วิภตฺติ   อภิวินโย   ฯ   กึ   ตตฺถ   ปาติโมกฺข   ก ึ  ตตฺถ   
อธิปาติโมกฺขนฺติ   ฯ   ป ฺตฺติ   ปาติโมกฺข   วิภตฺติ   อธิปาติโมกฺข  ฯ   
กา   วิปตฺตีติ   ฯ   อสวโร   วิปตฺติ   ฯ   กา  สมฺปตฺตีติ  ฯ  สวโร   
สมฺปตฺติ   ฯ   กา   ปฏิปตฺตีติ   ฯ   น   เอวรูป  กริสสฺามีติ  ยาวชีว   
อาปาณโกฏิก    สมาทาย   สิกฺขติ   สกิฺขาปเทสุ   ฯ   กติ   อตฺถวเส   
ปฏิจฺจ   ภควตา   ปโม   อนิยโต   ป ฺตฺโตติ   ฯ   ทส   อตฺถวเส   
ปฏิจฺจ     ภควตา     ปโม    อนิยโต    ป ฺตฺโต    สงฺฆสุฏ ุตาย   
สงฺฆผาสุตาย    ทุมฺมงฺกูน    ปุคฺคลาน    นิคฺคหาย   เปสลาน   ภิกขฺูน   
ผาสุวิหาราย     ทฏิธมฺมิกาน    อาสวาน    สวราย    สมฺปรายิกาน   
อาสวาน   ปฏิฆาตาย   อปฺปสนฺนาน   ปสาทาย  ปสนฺนาน  ภิยฺโยภาวาย   
สทฺธมฺมฏ ิติยา     วินยานคฺุคหาย     ฯ     เก     สกิฺขนฺตีติ     ฯ   
เสกฺขา   จ   ปุถุชชฺนกลฺยาณกา  จ  สิกขฺนฺติ  ฯ  เก  สิกฺขิตสิกฺขาติ  ฯ   
อรหนฺโต  สกิฺขิตสิกฺขา  ฯ  กตฺถ   ิตนฺติ  ฯ  สิกฺขากาเมสุ   ิต  ฯ  เก   
ธาเรนฺตีติ  ฯ  เยส  วตฺตติ  เต  ธาเรนฺติ  ฯ  กสฺส วจนนฺติ ฯ ภควโต   
วจน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ เกนาภฏนฺติ ฯ ปรมฺปราภฏ ฯ    
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          อุปาลิ ทาสโก เจว        โสณโก สิคฺคโว ตถา   
          โมคฺคลีปุตฺเตน ป ฺจมา      เอเต ชมฺพุสิริวฺหเย ฯ   
          ตโต มหินฺโท อิฏฏโิย       อุตฺติโย เจว สมฺพโล   
                           ฯเปฯ   
          เอเต นาคา มหาป ฺา     วินย ฺ ู มคฺคโกวิทาx   
          วินย ทีเป ปกาเสสุ        ปฏก ตมฺพปณฺณิยาติ ฯ   
     [๒๕]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
ทุติโย   อนิยโต   กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺโต   ฯ   
ก  อารพฺภาติ  ฯ  อายสฺมนฺต  อุทายึ  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
อายสฺมา   อุทายิ   มาตุคาเมน   สทฺธ ึ เอโก  เอกาย  รโห  นิสฺสชชฺ   
กปฺเปสิ   ตสมฺึ   วตฺถุสฺมึ   ๑   ฯ  อตฺถิ  ตตฺถ  ป ฺตฺติ  อนุปฺป ฺตฺติ   
อนุปฺปนฺนป ฺตฺตีติ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   อนุปฺป ฺตฺติ  อนุปฺปนฺนป ฺตฺติ   
ตสฺมึ     นตฺถ ิ    ฯ     สพฺพตฺถ    ป ฺตฺติ    ปเทสป ฺตฺตีติ    ฯ   
สพฺพตฺถ    ป ฺตฺติ    ฯ    สาธารณป ฺตฺติ    อสาธารณป ฺตฺตีติ   ฯ   
อสาธารณป ฺตฺติ      ฯ     เอกโตป ฺตฺติ     อุภโตป ฺตฺตีติ     ฯ   
เอกโต   ป ฺตฺติ   ฯ   ป ฺจนฺน   ปาติโมกฺขุทฺเทสาน   กตฺโถคธ  กตฺถ   
ปริยาปนฺนนฺติ   ฯ   นิทาโนคธ  นิทานปริยาปนฺน  ฯ  กตเมน  อุทฺเทเสน   
อุทฺเทส   อาคจฺฉตีติ   ฯ   จตุตฺเถน  อุทฺเทเสน  อุทฺเทส  อาคจฺฉติ  ฯ   
จตุนฺน  วิปตฺตีน  กตมา  วิปตฺตีติ  ฯ  สยิา สีลวิปตฺติ สิยา อาจาร- 
วิปตฺติ ฯ  สตฺตนฺน      อาปตฺติกฺขนฺธาน  กตโม   อาปตฺติกฺขนฺโธติ  ฯ   
#๑ ยุ. วตฺถุสมฺินฺติ ฯ    
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สิยา    สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺโธ    สยิา    ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺโธ    ฯ   
ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   กตีหิ   สมุฏาเนหิ   สมุฏาตีติ   ฯ   ตีหิ   
สมุฏาเนหิ   สมุฏาติ   สิยา   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ  สมุฏาติ   
น   วาจโต   สิยา   วาจโต   จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  น  กายโต   
สิยา   กายโต   จ   วาจโต   จ   จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  ฯ  จตุนฺน   
อธิกรณาน    กตม    อธิกรณนฺติ    ฯ   อาปตฺตาธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   
สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมตีติ   ฯ   ตีหิ   สมเถหิ  สมฺมติ  สยิา   
สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   สิยา   สมฺมุขาวินเยน   จ   
ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
                   เทฺว อนิยตา นิฏ ิตา ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
     [๒๖] อลงฺกมฺมนิย ฺเจว          ตเถว จ น เหว โข   
          อนิยตา สุป ฺตฺตา         พุทฺธเสฏเน ตาทินาติ ฯ   
                      ________________   
     [๒๗]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
อติเรกจีวร     ทสาห     อติกกฺาเมนฺตสฺส     นิสฺสคฺคิย     ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   เวสาลิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ  ฯ  กิสฺม ึ วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู   
อติเรกจีวร  [๑]  ธาเรสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  เอกา   
อนุปฺป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ   
#๑ โป. ทสาหาติกฺกนฺต ฯ    
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สมุฏาติ   สยิา   กายโต   จ   วาจโต   จ   สมฏุาติ  น  จิตฺตโต   
สิยา กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๒๘]   เอกรตฺต   ติจีวเรน   วิปฺปวสนฺตสฺส  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
สมฺพหุเล   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ  วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  สมฺพหุลา  ภิกฺขู   
ภิกฺขูน    หตฺเถ    จีวร    นกิฺขิปตฺวา    สนฺตรุตฺตเรน    ชนปทจาริก   
ปกฺกมึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  เอกา  อนุปฺป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน      อาปตฺติสมุฏานาน      ทฺวีหิ     สมฏุาเนหิ     สมฏุาติ   
สิยา    กายโต   จ   วาจโต   จ   สมฏุาติ   น   จิตฺตโต   สิยา   
กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๒๙]  อกาลจีวร  ปฏิคฺคเหตฺวา  มาส  อติกฺกาเมนฺตสฺส  นิสฺสคฺคิย   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุเล   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ  กิสฺม ึ วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ   
สมฺพหุลา   ภิกฺขู   อกาลจีวร   ปฏิคฺคเหตฺวา   มาส  อติกฺกาเมสุ  ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  [๑]  ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  ทฺวีหิ   
สมุฏาเนหิ   สมุฏาติ   สิยา   กายโต   จ   วาจโต   จ  สมุฏาติ   
น จิตฺตโต สิยา กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๓๐]  อ ฺาติกาย  ภิกฺขุนิยา  ปุราณจีวร  โธวาเปนฺตสฺส นิสฺสคฺคิย   
ปาจิตฺติย     กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ   
ก  อารพฺภาติ  ฯ  อายสฺมนฺต  อุทายึ  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ เอกา อนุป ฺตฺติ ฯ    
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อายสฺมา    อุทายิ    อ ฺาติกาย   ภิกขฺุนิยา   ปุราณจีวร   โธวาเปสิ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๓๑]   อ ฺาติกาย   ภิกฺขุนิยา   หตฺถโต   จีวร  ปฏิคฺคณฺหนฺตสฺส   
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   ราชคเห   ป ฺตฺต  ฯ   
ก  อารพฺภาติ  ฯ  อายสฺมนฺต  อุทายึ  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
อายสฺมา   อุทายิ   อ ฺาติกาย   ภิกฺขุนิยา   หตฺถโต  จีวร  ปฏิคฺคเหสิ   
ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ    ฯ    เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๓๒]  อ ฺาตก  คหปตึ  วา  คหปตานึ  วา  จีวร วิ ฺาเปนฺตสฺส   
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ   ฯ   อายสฺมนฺต  อุปนนทฺ  สกฺยปุตฺต  อารพฺภ  ฯ  กิสฺมึ   
วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   อายสฺมา   อุปนนฺโท  สกฺยปุตฺโต  อ ฺาตก  เสฏ ิปุตฺต   
จีวร     วิ ฺาเปสิ     ตสฺมึ     วตฺถุสฺม ึ   ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   
เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน  ฉหิ  สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๓๓]   อ ฺาตก   คหปตึ   วา   คหปตานึ  วา  ตทุตฺตรึ  จีวร   
วิ ฺาเปนฺตสฺส     นิสฺสคฺคิย     ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   
สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินติฺ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   น   มตฺต  ชานิตฺวา  พหุ    
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จีวร   วิ ฺาเปสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ  ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๓๔]  ปุพฺเพ  อปฺปวาริเตน  ๑  อ ฺาตก  คหปติก  อุปสงฺกมตฺิวา   
จีวเร     วิกปปฺ     อาปชฺชนฺตสฺส     นสิฺสคฺคิย    ปาจิตฺติย    กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   
อายสฺมนฺต   อุปนนฺท   สกฺยปุตฺต   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
อายสฺมา    อุปนนฺโท    สกฺยปุตฺโต    ปุพฺเพ   อปฺปวาริโต   อ ฺาตก   
คหปติก   อุปสงฺกมิตฺวา   จีวเร   วิกปปฺ   อาปชฺชิ   ตสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๓๕]  ปุพฺเพ  อปฺปวาริเตน  ๒  อ ฺาตเก คหปติเก อุปสงฺกมิตฺวา   
จีวเร     วิกปปฺ     อาปชฺชนฺตสฺส     นสิฺสคฺคิย    ปาจิตฺติย    กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   
อายสฺมนฺต   อุปนนฺท   สกฺยปุตฺต   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
อายสฺมา    อุปนนฺโท    สกฺยปุตฺโต   ปพฺุเพ   อปฺปวาริโต   อ ฺาตเก   
คหปติเก   อุปสงฺกมิตฺวา   จีวเร   วิกปปฺ   อาปชฺชิ  ตสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๓๖]   อติเรกติกฺขตฺตุ   โจทนาย   อติเรกฉกฺขตฺตุ  าเนน  จีวร   
อภินิปฺผาเทนฺตสฺส    นิสสฺคฺคิย    ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   
#๑ โป. อปฺปวาริต ฯ ม. อปฺปวาริตสฺส ฯ  ๒ โป. อปฺปวาริเต ฯ ม. อปฺปวารติสฺส ฯ    
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สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   อายสฺมนฺต   อุปนนฺท   
สกฺยปุตฺต   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ   อายสฺมา  อุปนนฺโท   
สกฺยปุตฺโต    อุปาสเกน    อชฺชโุณฺห   ภนฺเต   อาคเมหีติ   วุจฺจมาโน   
นาคเมสิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน   
ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
                 ก ินวคฺโค ปโม ฯ   
                   ตสฺสุทฺทาน   
    [๓๗] อติเรเกกรตฺต ฺจ        อกาลโปราณโธวน   
         ปฏิคฺคหณป ฺจม ฺเจว      วิ ฺตฺติ จ ตทุตฺตริ   
         เทฺว อปฺปวาริตา เจว    ติกฺขตฺตุ โจทนาย จาติ ฯ   
                      _____________   
    [๓๘]   โกสิยมิสฺสก   สนฺถต   การาเปนฺตสฺส  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   อาฬวิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขู  โกสิยการเก  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมาหสุ พหู อาวุโส โกสการเก ๑   
ปจถ      อมฺหากป     ทสสฺถ     มยป     อิจฺฉาม     โกสิยมิสฺสก   
สนฺถต   การาเปตุนฺติ   ๒   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๓๙]  สุทธฺกาฬกาน  เอฬกโลมาน  สนฺถต  การาเปนฺตสฺส นิสฺสคฺคิย   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   เวสาลิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
#๑ โป. โกสยิการเก ฯ   ๒ ม. ย.ุ กาตุนฺติ ฯ    
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อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู   สุทฺธกาฬกาน   เอฬกโลมาน   สนฺถต   การาเปสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๔๐]  อนาทยิตฺวา  ๑  ตุล  โอทาตาน  ตุล โคจรยิาน นว สนฺถต   
การาเปนฺตสฺส   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย   กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  โถกเยว  โอทาตาน  อนฺเต   
อาทยิตฺวา   ๒  ตเถว  สทฺุธกาฬกาน  เอฬกโลมาน  สนถฺต  การาเปสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๔๑]   อนุวสฺส  สนฺถต  การาเปนฺตสฺส  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  สมฺพหุเล   
ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  อนุวสฺส   
สนฺถต    การาเปสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   
อนุปฺป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    ฉหิ    สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๔๒]  อนาทยิตฺวา  ๑  ปุราณสนฺถตสฺส  สามนฺตา  สุคตวิทตฺถึ  นว   
นิสีทนสนฺถต   การาเปนฺตสฺส   นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย  กตถฺ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ    ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมพฺหุเล   ภิกฺขู   
#๑ ม. ย.ุ อนาทิยิตฺวา ฯ   ๒ ม. ย.ุ อาทยิิตฺวา ฯ    
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อารพฺภ    ฯ    กิสฺม ึ  วตฺถสฺุมินฺติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขู   สนถฺตานิ   
อุชฺฌิตฺวา    อาร ฺ ิกงฺค    ปณฺฑปาติกงฺค   ปสุกูลิกงฺค   สมาทยึสุ   ๑   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน๓   
ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๔๓]    เอฬกโลมานิ   ปฏิคฺคเหตฺวา   ติโยชน   อติกฺกาเมนฺตสฺส   
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ   ฯ   อ ฺตร  ภิกฺขุ  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
อ ฺตโร   ภิกฺขุ   เอฬกโลมานิ   ปฏคฺิคเหตฺวา   ติโยชน   อติกฺกาเมสิ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ    สมุฏาเนหิ    สมฏุาติ    สิยา    กายโต    สมุฏาติ   น   
วาจโต   น   จิตฺตโต   สิยา   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ  สมุฏาติ   
น วาจโต ฯเปฯ   
    [๔๔]    อ ฺาติกาย    ภิกฺขุนิยา   เอฬกโลมานิ   โธวาเปนฺตสฺส   
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สกฺเกสุ   ป ฺตฺต   ฯ   
ก   อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู   อ ฺาติกาหิ   ภิกฺขุนีหิ   เอฬกโลมานิ   โธวาเปสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๔๕]    รปูย    ปฏิคฺคณฺหนฺตสฺส    นิสฺสคฺคิย    ปาจิตฺติย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   ราชคเห   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อายสฺมนฺต   
#๑ ม. ย.ุ สมาทิยึสุ ฯ    
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อุปนนฺท  สกยฺปุตฺต  อารพฺภ  ฯ  กิสฺม ึ วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  อายสฺมา อุปนนฺโท   
สกฺยปุตฺโต   รูปย   ปฏิคฺคเหสิ   ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๔๖]    นานปฺปการก   รูปยสโวหาร   สมาปชฺชนฺตสฺส   นิสสฺคฺคิย   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู    นานปฺปการก   รปูยสโวหาร   สมาปชฺชึส ุ  ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๔๗]    นานปฺปการก    กยวิกกฺย    สมาปชฺชนฺตสฺส    นิสฺสคฺคิย   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   อายสฺมนตฺ   อุปนนฺท   สกฺยปุตฺต   อารพฺภ   ฯ  กิสฺมึ   
วตฺถุสฺมินฺติ    ฯ    อายสฺมา    อุปนนฺโท    สกฺยปุตฺโต   ปริพฺพาชเกน   
สทฺธึ   กยวิกกฺย   สมาปชชฺิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
                 โกสิยวคฺโค ทุติโย ฯ   
                     ตสฺสุทฺทาน   
    [๔๘] มิสสฺก สุทฺธก ฺเจว     ตุล ฺจ อนุวสฺสก   
         ปุราณสนฺถต ฺเจว      โลมานิ หารเณน จ   
         โธวน รูปย ฺเจว      เทฺว จ นานปฺปการกนฺติ ฯ    
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    [๔๙]   อติเรกปตฺต   ทสาห  อติกฺกาเมนฺตสฺส  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขู   อติเรกปตฺต   ธาเรสุ   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   
เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  ทฺวีหิ  สมุฏาเนหิ   
สมุฏาติ    สิยา    กายโต    จ    วาจโต    จ    สมฏุาติ   น   
จิตฺตโต สิยา กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๕๐]   อูนป ฺจพนฺธเนน  ปตฺเตน  อ ฺ  นว  ปตฺต  เจตาเปนฺตสฺส   
นิสฺสคฺคิย      ปาจิตฺติย      กตฺถ     ป ฺตฺตนฺติ     ฯ     สกฺเกสุ   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ   
วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  อปปฺมตฺตเกนป  ภินฺเนน  อปปฺมตฺตเกนป   
ขณฺเฑน     วิลิขิตมตฺเตนป     พหู     ปตฺเต     วิ ฺาเปสุ    ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๕๑]  เภสชฺชานิ  ปฏิคฺคเหตฺวา  สตฺตาห อติกฺกาเมนฺตสฺส  นิสสฺคฺคิย   
ปาจิตฺติย     กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ   
ก   อารพฺภาติ   ฯ  สมฺพหุเล  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
สมฺพหุลา    ภิกฺขู    เภสชชฺานิ   ปฏิคฺคเหตฺวา   สตฺตาห   อติกฺกาเมสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (ก ินเก) ฯเปฯ    
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    [๕๒]  อติเรกมาเส เสเส คิมฺหาน ๑ วสฺสิกสาฏิกจีวร ปริเยสนฺตสฺส   
นิสฺสคฺคิย     ปาจิตฺติย     กตฺถ     ป ฺตฺตนฺติ     ฯ     สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ   
วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู  อติเรกมาเส  เสเส  คิมฺหาน  ๑   
วสฺสิกสาฏิกจีวร   ปริเยสึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๕๓]    ภิกฺขุสฺส   สาม   จีวร   ทตฺวา   กุปเตน   อนตฺตมเนน   
อจฺฉินฺตนฺตสฺส   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต    ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   อายสฺมนฺต   อุปนนฺท   สกฺยปุตฺต   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   อายสฺมา  อุปนนฺโท  สกฺยปตฺุโต   
ภิกฺขุสฺส   สาม   จีวร   ทตฺวา   กุปโต   อนตฺตมโน   อจฺฉินฺทิ   ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๕๔]  สาม  สุตฺต  วิ ฺาเปตฺวา  ตนฺตวาเยหิ  จีวร วายาเปนฺตสฺส   
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   ราชคเห   ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู   สาม   สุตฺต   วิ ฺาเปตฺวา   ตนฺตวาเยหิ   จีวร   
วายาเปสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน   
ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๕๕]  ปุพฺเพ  อปฺปวาริเตน  ๒  อ ฺาตกสฺส คหปติกสฺส ตนฺตวาเย   
#๑ ม. ย.ุ คิมหฺาเน ฯ   ๒ โป. ม. อปฺปวาริตสฺส ฯ    
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อุปสงฺกมิตฺวา    จีวเร    วิกปฺป   อาปชชฺนฺตสฺส   นสิฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
อายสฺมนฺต   อุปนนฺท   สกฺยปุตฺต   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
อายสฺมา    อุปนนฺโท   สกฺยปุตฺโต   ปพฺุเพ   อปฺปวาริโต   อ ฺาตกสฺส   
คหปติกสฺส    ตนฺตวาเย    อุปสงฺกมิตฺวา    จีวเร    วิกปฺป   อาปชชฺิ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๕๖]   อจฺเจกจีวร   ปฏคฺิคเหตฺวา  จีวรกาลสมย  อติกฺกาเมนฺตสฺส   
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ   ฯ  สมฺพหุเล  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
สมฺพหุลา   ภิกฺขู   อจฺเจกจีวร  ปฏิคฺคเหตฺวา  จีวรกาลสมย  อติกฺกาเมสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (ก ินเก) ฯเปฯ   
    [๕๗]   ติณฺณ   จีวราน   อ ฺตร   จีวร   อนฺตรฆเร  นิกฺขิปตฺวา   
อติเรกฉารตฺต   วิปฺปวสนฺตสฺส  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
สาวตฺถิยา     ป ฺตฺต     ฯ     ก    อารพฺภาติ    ฯ    สมฺพหุเล   
ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขู  ติณฺณ   
จีวราน    อ ฺตร    จีวร    อนฺตรฆเร   นิกฺขิปตฺวา   อติเรกฉารตฺต   
วิปฺปวสึสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (ก ินเก) ฯเปฯ    
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    [๕๘]   ชาน   สงฺฆิก   ลาภ   ปริณต   อตฺตโน   ปริณาเมนฺตสฺสI   
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   ชาน   สงฺฆิก   ลาภ   ปริณต  อตฺตโน  ปริณาเมสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
               ปตฺตวคฺโค ตติโย ฯ   
                  ตสฺสุทฺทาน   
    [๕๙] อติเรก ฺจ ปตฺต ฺจ      อูเนน พนฺธเนน จ   
         เภสชฺช สาฏก ฺเจว     กุปเตน อฉินฺทน   
         ทุเว ตนฺตวายา เจว    อจฺเจกจีวเรน จ   
         ฉารตฺต วิปฺปวาเสน     อตฺตโน ปริณามนาติ ๑ ฯ   
            ตึส นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา นิฏ ิตา ๒ ฯ   
                     _____________   
    [๖๐]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา  อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
สมฺปชานมุสาวาเท       ปาจิตฺติย      กตฺถ      ป ฺตฺตนฺติ      ฯ   
สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   หตฺถก   สกฺยปุตฺต   
#๑ เตส เตส วคฺคาน อวสาเน อุทฺทานานิ ยุโรปยมรมฺมโปตฺถเกสฺ น ทิสฺสนติฺ ฯ   
#๒ อิโต ปร เตส เตส วคฺคาน อุทฺทาน ทสฺสิต ต ปน วิสทิส โหติ ฯ อิจฺฉนฺเตน   
#ตตฺถ โอโลเกตพฺพ ฯ    
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อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   หตฺถโก   สกฺยปุตฺโต  ติตฺถิเยหิ   
สทฺธึ    สลฺลปนฺโต    อวชานิตฺวา    ปฏิชานิ    ปฏชิานิตฺวา   อวชานิ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ตีหิ    สมุฏาเนหิ    สมฏุาติ    สิยา   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   
สมุฏาติ   น   วาจโต   สยิา   วาจโต   จ   จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ   
น    กายโต    สิยา    กายโต    จ   วาจโต   จ   จิตฺตโต   จ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๖๑]   โอมสวาเท   ปาจิตฺติย   กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ   
วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   เปสเลหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  ภณฺฑนฺตา   
เปสเล   ภิกฺขู   โอมสึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๖๒]   ภิกขฺุเปสุ ฺเ   ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ   
วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   ภิกขฺูน  ภณฺฑนชาตาน  กลหชาตาน   
วิวาทาปนฺนาน     เปสุ ฺ     อุปสหรึส ุ    ตสฺมึ     วตฺถุสฺมึ     ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๖๓]   อนุปสมฺปนฺน   ปทโส   ธมฺม  วาเจนฺตสฺส  ปาจิตฺติย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย    
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ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  อุปาสเก�   
ปทโส   ธมฺม   วาเจสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   
ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    ทฺวีหิ    สมุฏาเนหิ    สมฏุาติ   สิยา   
วาจโต   สมุฏาติ   น   กายโต   น   จิตฺตโต   สิยา   วาจโต  จ   
จิตฺตโต จ สมุฏาติ น กายโต ฯเปฯ   
    [๖๔]  อนปุสมฺปนฺเนน  อุตฺตริทฺวิรตฺตติรตฺต  สห  เสยฺย  กปเฺปนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    อาฬวิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุเล   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ  กิสฺม ึ วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ   
สมฺพหุลา    ภิกฺขู    อนุปสมฺปนฺเนน    สห    เสยฺย   กปฺเปสุ   ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน    ทฺวีหิ    สมุฏาเนหิ   สมฏุาติ   สิยา   กายโต   
สมุฏาติ   น   วาจโต   น   จิตฺตโต   สยิา   กายโต   จ  จิตฺตโต   
จ สมุฏาติ น วาจโต ฯเปฯ   
    [๖๕]   มาตุคาเมน   สห   เสยฺย   กปฺเปนฺตสฺส  ปาจิตฺติย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อายสฺมนฺต   
อนุรุทฺธ   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ   อายสฺมา   อนุรุทโฺธ   
มาตุคาเมน    สห    เสยฺย   กปฺเปสิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏาติ   
(เอฬกโลมเก) ฯเปฯ   
    [๖๖]    มาตุคามสฺส    อุตฺตริฉปฺป ฺจวาจาหิ   ธมฺม   เทเสนฺตสฺส    
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ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   อายสฺมนฺต   อุทายึ  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
อายสฺมา   อุทายิ   มาตุคามสฺส   ธมฺม   เทเสสิ   ตสมฺึ   วตฺถุสฺมึ  ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   เทฺว   อนุปฺป ฺตฺติโย   ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (ปทโส ธมฺเม) ฯเปฯ   
    [๖๗]    อนุปสมฺปนฺนสฺส    อุตฺตรมินุสฺสธมฺม   ภูต   อาโรเจนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   เวสาลิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ  วคฺคุมุทาตีริเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
วคฺคุมุทาตีริยา     ภิกฺขู     คิหีน    อ ฺม ฺสฺส    อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส   
วณฺณ    ภาสสึุ    ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   
อาปตฺติสมุฏานาน    ตีหิ    สมฏุาเนหิ    สมุฏาติ   สิยา   กายโต   
สมุฏาติ    น    วาจโต   น   จิตฺตโต   สิยา   วาจโต   สมุฏาติ   
น   กายโต   น   จิตฺตโต   สิยา  กายโต  จ  วาจโต  จ  สมฏุาติ   
น จิตฺตโต ฯเปฯ   
    [๖๘]   ภิกขฺุสฺส   ทฏุ ุลฺล  อาปตฺตึ  อนุปสมฺปนฺนสฺส  อาโรเจนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู    ภิกฺขุสฺส    ทฏุ ุลลฺ    อาปตฺตึ    อนุปสมฺปนนฺสฺส   
อาโรเจสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน   
ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (อทินฺนาทานสมุฏาเน) ฯเปฯ    
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    [๖๙]    ปวึ    ขนนฺตสฺส    ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   
อาฬวิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อาฬวิเก  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ    วตฺถสฺุมินฺติ    ฯ    อาฬวิกา    ภิกฺขู    ปวึ   ขนึสุ   ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
                มสุาวาทวคฺโค ปโม ฯ   
                    ตสฺสุทฺทาน   
    [๗๐] มุสาโอมสเปสุ ฺ     ปทโส เทฺว นิปชฺชนา   
         เทสนาโรจนา เจว   ทุฏ ุลฺล ปวีขเนติ ฯ   
                  __________________   
    [๗๑]    ภูตคามปาตพฺยตาย    ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   
อาฬวิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อาฬวิเก  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ    วตฺถสฺุมินฺติ    ฯ    อาฬวิกา    ภิกฺขู   รุกฺข   ฉินฺทึสุ   ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๗๒]   อ ฺวาทเก   วิเหสเก   ปาจิตฺติย   กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
โกสมฺพิยา    ป ฺตฺต    ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   อายสฺมนฺต   ฉนนฺ   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   อายสฺมา   ฉนฺโน   สงฺฆมชฺเฌ   
อาปตฺติยา   อนุยุ ฺชิยมาโน   อ ฺเน ฺ   ปฏิจริ   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติ-  
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สมุฏานาน  ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๗๓]   อุชฺฌาปนเก   ขียนเก   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
ราชคเห   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   เมตฺติยภุมฺมชเก  ภิกฺขู   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  เมตฺติยภุมฺมชกา  ภิกฺขู  อายสฺมนฺต   
ทพฺพ    มลลฺปุตฺต    ภิกฺขู   อุชฌฺาเปสุ   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ     เอกา    อนุปฺป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน   
ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๗๔]   สงฺฆิก   ม ฺจ   วา   ป   วา   ภิสึ  วา  โกจฺฉ  วา   
อชฺโฌกาเส     สนฺถริตฺวา    อนุทฺธริตฺวา    อนาปุจฺฉา    ปกฺกมนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุเล   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ  กิสฺม ึ วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ   
สมฺพหุลา   ภิกฺขู  สงฺฆิก  เสนาสน  อชโฺฌกาเส  สนถฺริตฺวา  อนุทธฺริตฺวา   
อนาปุจฺฉา   ปกฺกมึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   
อนุปฺป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ (ก ินเก) ฯเปฯ   
    [๗๕]  สงฺฆิเก  วิหาเร  เสยฺย  สนฺถรตฺิวา  อนุทฺธริตฺวา อนาปุจฺฉา   
ปกฺกมนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก    อารพฺภาติ    ฯ    สตฺตรสวคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   
วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  สตฺตรสวคฺคิยา  ภิกฺขู  สงฺฆิเก  วิหาเร  เสยฺย สนถฺริตฺวา   
อนุทฺธริตฺวา    อนาปุจฺฉา    ปกฺกมึส ุ   ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ   ฯ   เอกา    
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ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏาติ   
(ก ินเก) ฯเปฯ   
    [๗๖]   สงฺฆิเก  วิหาเร  ชาน  ปุพฺพูปคต  ภิกฺขุ  อนุปขชฺช  เสยฺย   
กปฺเปนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   เถเร   ภิกฺขู   อนุปขชฺช   เสยฺย   กปฺเปสุ  ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน   
สมุฏาเนน    สมฏุาติ   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมุฏาติ   น   
วาจโต ฯเปฯ   
    [๗๗]  ภิกขฺุ  กุปเตน  อนตฺตมเนน  สงฺฆิกา  วิหารา  นิกฺกฑฺฒนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู    กุปตา    อนตฺตมนา   ภิกฺขู   สงฺฆิกา   วิหารา   
นิกฺกฑฺฒึสุ    ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ    ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๗๘]   สงฺฆิเก  วิหาเร  อุปริ  เวหาสกุฏิยา  อาหจฺจปาทก  ม ฺจ   
วา    ป    วา   อภินิสีทนตฺสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อ ฺตร  ภิกฺขุ  อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ    วตฺถสฺุมินฺติ   ฯ   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   สงฺฆิเก   วิหาเร   อุปริ   
เวหาสกุฏิยา   อาหจฺจปาทก   ม ฺจ  สหสา  อภินิสีทิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 36 

เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ   สยิา   กายโต   สมุฏาติ   น  วาจโต  น  จิตฺตโต  สิยา   
กายโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ น วาจโต ฯเปฯ   
    [๗๙]    ทวิฺตฺติปริยาเย    อธิฏหิตฺวา    ตทุตฺตรึ   อธิฏหนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   โกสมฺพิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   อายสฺมนฺต   ฉนฺน   อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
อายสฺมา   ฉนฺโน   กตปรโิยสิต   วิหาร   ปุนปฺปุน  ฉาทาเปสิ  ปุนปฺปุน   
ลิมฺปาเปสิ    อติภาริโก    วิหาโร    ปรปิติ    ตสฺมึ    วตฺถุสฺมึ   ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๘๐]   ชาน   สปฺปาณก  อุทก  ติณ  วา  มตฺติก  วา  สิ ฺจนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    อาฬวิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   อาฬวิเก   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ  กิสฺมึ  วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ   
อาฬวิกา   ภิกฺขู   ชาน   สปฺปาณก   อุทก   ติณมฺป   มตฺติกมฺป  สิ ฺจึสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
                  ภูตคามวคฺโค ทุติโย ฯ   
                      ตสฺสุทฺทาน   
    [๘๑] รุกฺขุปจฺเฉทน ฺเจว       เปสุ ฺ ุชฺฌาปเนน จ   
         อชฺโฌกาโส วิหาโร จ    อนุปขชฺชนิกฑฺฒนา    
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         เวหาสกุฏิเลปนา        สปฺปาณกวิสิ ฺจนนฺติ ฯ   
                   __________________   
    [๘๒]    อสมฺมเตน    ภิกฺขุนิโย   โอวทนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   
ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขู    อสมฺมตา    ภิกฺขุนิโย   โอวทสึุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   อตฺถิ   
ตตฺถ     ป ฺตฺติ     อนปฺุป ฺตฺติ    อนุปฺปนฺนป ฺตฺตีติ    ฯ    เอกา   
ป ฺตฺติ      เอกา      อนุปฺป ฺตฺติ      อนุปฺปนฺนป ฺตฺติ      ตสฺมึ   
นตฺถิ   ฯ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ   สมุฏาติ   
สิยา   วาจโต   สมุฏาติ   น   กายโต   น  จิตฺตโต  สิยา  วาจโต   
จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ น กายโต ฯเปฯ   
    [๘๓]    อตฺถงฺคเต   สุรเิย   ภิกฺขุนิโย   โอวทนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
อายสฺมนฺต   จูฬปนฺถก   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ  อายสฺมา   
จูฬปนฺถโก   อตฺถงฺคเต   สรุิเย   ภิกฺขุนิโย   โอวทิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ (ปทโสธมฺเม) ฯเปฯ   
    [๘๔]    ภิกฺขุนูปสฺสย    อุปสงฺกมิตฺวา    ภิกฺขุนิโย    โอวทนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สกฺเกสุ  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา    
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ภิกฺขู     ภิกฺขุนูปสฺสย    อุปสงฺกมิตฺวา    ภิกฺขุนิโย    โอวทึสุ    ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (ก ินเก) ฯเปฯ   
    [๘๕]    อามิสเหตุ    ภิกฺขู    ภิกฺขุนิโย   โอวทนตีฺติ   ภณนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู   อามิสเหตุ   ภิกฺขู   ภิกฺขุนิโย   โอวทนฺตีติ   ภณึสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๘๖]   อ ฺาติกาย   ภิกฺขุนิยา   จีวร  เทนฺตสฺส  ปาจิตฺติย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อ ฺตร   
ภิกฺขุ   อารพฺภ   ฯ  กิสฺมึ  วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  อ ฺาติกาย   
ภิกฺขุนิยา    จีวร    อทาสิ    ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   
เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน  ฉหิ  สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๘๗]    อ ฺาติกาย   ภิกฺขุนิยา   จีวร   สิพฺเพนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
อายสฺมนฺต   อุทายึ   อารพฺภ   ฯ   กิสมฺึ   วตฺถุสมินติฺ   ฯ   อายสฺมา   
อุทายิ   อ ฺาติกาย   ภิกขฺุนิยา   จีวร   สิพฺเพสิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ   สมฏุาเนหิ    
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สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๘๘]   ภิกขฺุนิยา   สทฺธ ึ  สวิธาย   เอกทฺธานมคฺค  ปฏิปชฺชนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   ภิกฺขุนหีิ   สทฺธ ึ  สวิธาย  เอกทฺธานมคฺค  ปฏิปชชฺึสุ   
ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ    ฯ    เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   
ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    จตูหิ    สมุฏาเนหิ    สมฏุาติ   สิยา   
กายโต   สมฏุาติ   น   วาจโต   น   จิตฺตโต   สิยา   กายโต  จ   
วาจโต   จ   สมุฏาติ   น   จิตฺตโต   สยิา   กายโต   จ  จิตฺตโต   
จ   สมฏุาติ   น   วาจโต   สิยา  กายโต  จ  วาจโต  จ  จิตฺตโต   
จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๘๙]    ภิกฺขุนิยา   สทธฺึ   สวิธาย   เอก   นาว   อภิรูหนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   ภิกฺขุนหีิ   สทฺธ ึ  สวิธาย   เอก   นาว   อภิรูหสึุ   
ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ    ฯ    เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน จตูหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๙๐]   ชาน   ภิกฺขุนีปริปาจิต   ปณฺฑปาต   ภุ ฺชนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   ราชคเห   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ   
เทวทตฺต    อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ   เทวทตฺโต   ชาน    
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ภิกฺขุนีปริปาจิต   ปณฺฑปาต   ภุ ฺชิ   ๑   ตสฺม ึ  วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ     เอกา    อนุปฺป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   กายโต   จ  จิตฺตโต  จ  สมฏุาติ   
น วาจโต ฯเปฯ   
    [๙๑]  ภิกฺขุนิยา  สทฺธึ  เอโก  เอกาย  รโห  นิสชชฺ  กปฺเปนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   อาสฺมนฺต   อุทายึ   อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
อายสฺมา   อุทายิ   ภิกฺขุนยิา   สทฺธ ึ  เอโก   เอกาย   รโห  นิสชชฺ   
กปฺเปสิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนนฺ อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน     สมฏุาเนน     สมุฏาติ     กายโต     จ     จิตฺตโต   
จ สมุฏาติ น วาจโต ฯเปฯ   
                 โอวาทวคฺโค ตติโย ฯ   
                    ตสฺสุทฺทาน ๒   
  [๙๒] อสมฺมโต ว โอวาโท     อตฺถงฺคต อุปสฺสย   
       อามิสเหตุ เทนฺตสฺส      จีวร สิพฺพเนน จ   
       สวิธาย คมเนน         นาวาย อภิรูหเน   
       ปริปาจิต ภตฺต ฺจ        รโห วาป นิสีทนนฺติ ฯ   
                   _____________   
    [๙๓]    ตทุตฺตรึ    อาวสถปณฺฑ    ภุ ฺชนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย   
#๑ ยุ. ปริภุ ฺชิ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ตสฺสุทฺทาน ตสฺส ตสฺส กณฺฑสฺส อนฺเต นิทฺทิฏ ฯ    
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ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ  กิสฺมึ  วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  อนุวสิตฺวา   
อนุวสิตฺวา    อาวสถปณฺฑ    ภุ ฺชึสุ    ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ    ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ     เอกา    อนุปฺป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯเปฯ   
    [๙๔]   คณโภชเน   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ  ราชคเห   
ป ฺตฺต    ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   เทวทตฺต   อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  
วตฺถุสฺมินฺติ     ฯ     เทวทตฺโต    สปริโส    กุเลส ุ   วิ ฺาเปตฺวา   
วิ ฺาเปตฺวา    ภุ ฺชิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   สตตฺ   
อนุปฺป ฺตฺติโย    ฯ    ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯเปฯ   
    [๙๕]   ปรมฺปรโภชเน  ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  เวสาลิยา   
ป ฺตฺต    ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุเล   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   
กิสฺมึ    วตฺถสฺุมินฺติ    ฯ    สมฺพหุลา    ภิกฺขู    อ ฺตฺร    นิมนฺติตา   
อ ฺตฺร   ภุ ฺชึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ  ติสฺโส  ๑   
อนุปฺป ฺตฺติโย    ฯ    ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ (ก ินเก) ฯเปฯ   
    [๙๖]  ทฺวิตฺติปตฺตปูเร  ปูเว  ปฏิคฺคเหตฺวา  ตทุตฺตรึ  ปฏิคฺคณฺหนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย     กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ   
ก   อารพฺภาติ   ฯ  สมฺพหุเล  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
สมฺพหุลา   ภิกฺขู   น   มตฺต   ชานิตฺวา  ปฏิคฺคเหสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  ฯ   
#๑ โป. ม จตสฺโส ฯ    
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เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๙๗]   ภุตฺตาวินา   ปวาริเตน   อนติริตฺต  ขาทนีย  วา  โภชนีย   
วา    ภุ ฺชนฺตสฺส    ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ  สมฺพหุเล  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ   
วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขู   ภุตฺตาวี  ปวาริตา  อ ฺตฺร  [๑]   
ภุ ฺชึสุ   ตสมฺึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา  ป ฺตฺติ  เอกา  อนุปฺป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน      อาปตฺติสมุฏานาน      ทฺวีหิ     สมฏุาเนหิ     สมฏุาติ   
(ก ินเก) ฯเปฯ   
    [๙๘]   ภิกขฺุ   ภุตฺตาวึ   ปวาริต   อนติริตฺเตน   ขาทนีเยน  วา   
โภชนีเยน   วา  อภิหฏ ุ  ปวาเรนฺตสฺส  ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อ ฺตร  ภิกฺขุ  อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ    วตฺถสฺุมินฺติ   ฯ   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   ภิกฺขุ   ภุตฺตาวึ   ปวาริต   
อนติริตฺเตน   โภชนีเยน   ๒   อภิหฏ ุ   ปวาเรสิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
    [๙๙]   วิกาเล  ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา  ภุ ฺชนฺตสฺส  ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   ราชคเห   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ   
สตฺตรสวคฺคิเย   ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสฺมึ  วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  สตฺตรสวคฺคิยา   
#๑ โป. อนติริตฺต โภชน ฯ  ๒ โภชเนน ฯ    
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ภิกฺขู   วิกาเล   โภชน   ๑   ภุ ฺชึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏาติ   
(เอฬกโลมเก) ฯเปฯ   
     [๑๐๐]   สนฺนิธิการก   ขาทนีย   วา   โภชนีย  วา  ภุ ฺชนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ  ฯ  อายสฺมนฺต  เวลฏสีส  ๒  อารพฺภ ฯ กิสฺมึ วตฺถุสมฺินฺติ ฯ   
อายสฺมา   เวลฏสีโส   สนฺนิธิการก   โภชน  ภุ ฺช ิ ตสฺมึ  วตฺถสฺุมึ  ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯเปฯ   
     [๑๐๑]     ปณีตโภชนานิ    อตฺตโน    อตฺถาย    วิ ฺาเปตฺวา   
ภุ ฺชนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ  สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู    ปณีตโภชนานิ   อตฺตโน   อตฺถาย   วิ ฺาเปตฺวา   
ภุ ฺชึสุ   ตสมฺึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา  ป ฺตฺติ  เอกา  อนุปฺป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน          อาปตฺติสมุฏานาน         จตูหิ         สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๐๒]   อทินฺน  มุขทฺวาร  อาหาร  อาหรนฺตสฺส  ปาจิตฺติย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   เวสาลิยา   ป ฺตฺต   ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อ ฺตร   
ภิกฺขุ   อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   อ ฺตโร  ภิกฺขุ  อทนิฺน   
#๑ โป. โภชนีย ฯ   ๒ ม. ยุ. เพลฏสีส ฯ    
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มุขทฺวาร   อาหาร   อาหเรสิ  ๑  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ   
เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  ทฺวีหิ  สมุฏาเนหิ   
สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯเปฯ   
                   โภชนวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
       [๑๐๓] อาวสถคณ ฺเจว       ปรมปฺร ฺจ โภชน   
             เทฺวปตฺตปวาริตา เจว  วิกาเล ขาทเนน จ   
             สนนฺิธิปณีต ฺเจว       อทินฺน ทฺวารเกน จาติ ฯ   
                      ________________   
     [๑๐๔]   อเจลกสฺส   วา  ปริพฺพาชกสฺส  วา  ปรพฺิพาชิกาย  วา   
สหตฺถา   ขาทนีย   วา   โภชนีย   วา   เทนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   เวสาลิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อายสฺมนฺต   
อานนฺท   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ   อายสฺมา   อานนฺโท   
อ ฺตริสฺสา   ปริพฺพาชิกาย   เอก   ม ฺมาโน   เทฺว   ปูเว   อทาสิ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯเปฯ   
     [๑๐๕]   ภิกฺขุ   เอหาวุโส   คาม   วา   นิคม   วา  ปณฺฑาย   
ปวิสิสฺสามาติ   ตสฺส   ทาเปตฺวา  วา  อทาเปตฺวา  วา  อุยฺโยเชนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   อายสฺมนฺต   อุปนนฺท   สกฺยปุตฺต   อารพฺภ   ฯ  กิสฺมึ   
#๑ โป. ยุ. อาหาเรสิ ฯ ม. อาหริ ฯ    
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วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   อายสฺมา   อุปนนฺโท   สกฺยปุตฺโต   ภิกฺขุ   เอหาวุโส   
คาม   ปณฺฑาย   ปวิสิสฺสามาติ   ตสฺส   อทาเปตฺวา   อุยฺโยเชสิ  ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๐๖]  สโภชเน  กุเล  อนุปขชฺช  นสิชฺช  กปฺเปนฺตสฺส  ปาจิตฺติยพ   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
อายสฺมนฺต   อุปนนฺท   สกฺยปุตฺต   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
อายสฺมา   อุปนนฺโท   สกฺยปุตฺโต   สโภชเน   กุเล   อนุปขชฺช  นิสชฺช   
กปฺเปสิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนนฺ อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน     สมฏุาเนน     สมุฏาติ      กายโต     จ    จิตฺตโต   
จ สมุฏาติ น วาจโต ฯเปฯ   
     [๑๐๗]   มาตุคาเมน   สทฺธึ   รโห  ปฏิจฺฉนฺเน  อาสเน  นิสชฺช   
กปฺเปนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก    อารพฺภาติ   ฯ   อายสฺมนฺต   อุปนนฺท   สกฺยปตฺุต   อารพฺภ   ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   อายสฺมา   อุปนนฺโท   สกฺยปตฺุโต  มาตุคาเมน   
สทฺธึ   รโห   ปฏิจฺฉนฺเน   อาสเน  นิสชฺช  กปฺเปสิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน   
สมุฏาติ กายโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ น วาจโต ฯเปฯ   
     [๑๐๘]  มาตุคาเมน  สทฺธึ  เอโก เอกาย รโห นิสชฺช กปฺเปนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก    
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อารพฺภาติ   ฯ   อายสฺมนฺต   อุปนนฺท   สกฺยปุตฺต   อารพฺภ   ฯ  กิสฺมึ   
วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   อายสฺมา   อุปนนฺโท   สกฺยปุตฺโต   มาตุคาเมน  สทฺธึ   
เอโก   เอกาย   รโห   นิสชฺช   กปฺเปสิ   ตสฺมึ  วตฺถสฺุมึ  ฯ  เอกา   
ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน  สมุฏาติ   
กายโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ น วาจโต ฯเปฯ   
     [๑๐๙]   นิมนฺติเตน  สภตฺเตน  สนฺต  ภิกฺขุ  อนาปุจฺฉา  ปุเรภตฺต   
วา  ๑  ปจฺฉาภตฺต  วา  ๑ กุเลสุ จาริตฺต อาปชฺชนฺตสฺส ปาจิตฺติย กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   ราชคเห   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อายสฺมนฺต   
อุปนนฺท   สกฺยปุตฺต   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ   อายสฺมา   
อุปนนฺโท    สกฺยปุตฺโต    นิมนฺติโต    สภตฺโต    สมาโน    ปุเรภตฺต   
ปจฺฉาภตฺต  กุเลสุ  จาริตฺต  อาปชฺช ิ ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ   
จตสฺโส    อนุปฺป ฺตฺติโย    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    ทฺวีหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (ก ินเก) ฯเปฯ   
     [๑๑๐]    ตทุตฺตรึ   เภสชฺช   วิ ฺาเปนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สกฺเกสุ   ป ฺตฺต   ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย   
ภิกฺขู   อารพฺภ  ฯ  กิสฺม ึ วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  มหานาเมน   
สกฺเกน    อชชฺุโณฺห    ภนฺเต    อาคเมถาติ    วุจฺจมานา   นาคเมสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ  ๒  ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๑๑]   อุยฺยุตฺต   เสน   ทสฺสนาย  คจฺฉนฺตสฺส  ปาจิตฺติย  กตฺถ   
#๑ ม. ย.ุ วาสทฺททฺวย นตฺถิ ฯ  ๒ ม. ย.ุ อิเม  เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ    
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ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย   
ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  อุยฺยตฺุต  
เสน    ทสฺสนาย    อคมสุ    ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   
เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  ทฺวีหิ  สมุฏาเนหิ   
สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯเปฯ   
     [๑๑๒]    อติเรกติรตฺต   เสนาย   วสนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย   
ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสฺม ึ วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  อติเรกติรตฺต   
เสนาย  วสึสุ  ตสฺมึ  วตฺถสฺุมึ ฯ เอกา ป ฺตฺติ ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯเปฯ   
     [๑๑๓]   อุยฺโยธิก    คจฺฉนฺตสฺส  ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   อุยโฺยธกิ   อคมสุ   ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  ทฺวีหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯเปฯ   
                   อเจลกวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
     [๑๑๔] อเจลกสฺส ทาเนน      ภิกฺขุอุยฺโยชเนน จ   
           สโภชน กุล ฺเจว       เทฺว จ รโห นิสีทน   
           สนฺต ภิกฺขุ ฺจ เภสชฺช    อุยฺยุตฺต ทสฺสเนน จ    
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           อติเรกติรตฺต ฺเจว      อุยฺโยธกิคมเนน จาติ ฯ   
                     __________________   
     [๑๑๕]  สุราเมรยปาเน  ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ ฯ โกสมฺพิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ  อายสฺมนฺต  สาคต  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ   
วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   อายสฺมา   สาคโต   มชชฺ   ปวิ   ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ    สิยา    กายโต   สมฏุาติ   น   วาจโต   น   จิตฺตโต   
สิยา กายโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ น วาจโต ฯเปฯ   
     [๑๑๖]  องฺคุลิปโตทเก  ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ   
วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   ภิกขฺุ   องฺคุลิปโตทเกน   หาเสสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   กายโต   จ  จิตฺตโต  จ  สมฏุาติ   
น วาจโต ฯเปฯ   
     [๑๑๗]   อุทเก  หสฺสธมฺเม  ๑  ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สตฺตรสวคฺคิเย  ภิกฺขู   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ  สตฺตรสวคฺคิยา  ภิกฺขู  อจิรวติยา   
นทิยา   อุทเก   กีฬึส ุ  ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   สมุฏาติ   กายโต   จ   
#๑ โป. หสนธมฺเม ฯ ม. หสธมฺเม ฯ ยุ. หาสธมฺเม ฯ    
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จิตฺตโต จ สมุฏาติ น วาจโต ฯเปฯ   
     [๑๑๘]   อนาทริเย   ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  โกสมพิฺยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ  อายสฺมนฺต  ฉนฺน  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ   
วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   อายสฺมา  ฉนฺโน  อนาทริย  อกาสิ  ตสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๑๙]   ภิกฺขุ   ภึสาเปนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ ฯ   
กิสฺมึ    วตฺถสฺุมินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   ภิกฺขุ   ภึสาเปสุ   ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๒๐]  โชตึ สมาทหิตฺวา วิสิพฺเพนฺตสฺส ปาจิตฺติย กตฺถ ป ฺตฺตนฺติ ฯ   
ภคฺเคสุ    ป ฺตฺต    ฯ    ก    อารพฺภาติ    ฯ   สมฺพหุเล   ภิกฺขู   
อารพฺภ   ฯ  กิสฺมึ  วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ   สมพฺหุลา  ภิกฺขู  โชตึ  สมาทหิตฺวา   
วิสิพฺเพสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  เทฺว  อนุปฺ- 
ป ฺตฺติ  ฯ   ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ    สมุฏาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๒๑]  โอเรนฑฺฒมาส  นฺหายนฺตสฺส  ปาจิตฺติย  กตถฺ ป ฺตฺตนฺติ ฯ   
ราชคเห    ป ฺตฺต    ฯ    ก    อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุเล   ภิกฺขู   
อารพฺภ   ฯ  กิสฺมึ  วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  สมพฺหุลา  ภิกฺขู  ราชานป  ปสฺสิตฺวา    
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น   มตฺต   ชานิตฺวา   นฺหายึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ   
ฉ    อนุปฺป ฺตฺติโย    ฯ    สพฺพตฺถ    ป ฺตฺติ   ปเทสป ฺตฺตีติ   ฯ   
ปเทสป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯเปฯ   
     [๑๒๒]   อนาทยิตฺวา  ติณฺณ  ทุพฺพณฺณกรณาน  อ ฺตร  ทุพฺพณฺณกรณ   
นว    จีวร    ปริภุ ฺชนฺตสฺส    ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   
สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ    ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมพฺหุเล   ภิกฺขู   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ  วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  สมพฺหุลา  ภิกฺขู  อตฺตโน  จีวร  น   
ส ฺชานึสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯเปฯ   
     [๑๒๓]  ภิกฺขุสฺส  วา  ภิกฺขุนิยา  วา  สิกฺขมานาย วา สามเณรสฺส   
วา   สามเณริยา   วา   สาม  จีวร  วิกปฺเปตฺวา  อปฺปจฺจุทฺธารก  ๑   
ปริภุ ฺชนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ   ฯ   อายสฺมนฺต  อุปนนทฺ  สกฺยปุตฺต  อารพฺภ  ฯ  กิสฺมึ   
วตฺถุสฺมินฺติ    ฯ    อายสฺมา   อุปนนฺโท   สกฺยปุตฺโต   ภิกฺขุสฺส   สาม   
จีวร    วิกปฺเปตฺวา    อปปฺจฺจุทฺธารก   ปริภุ ฺชิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ (ก ินเก) ฯเปฯ   
     [๑๒๔]  ภิกฺขุสฺส  ปตฺต  วา  จีวร  วา  นิสีทน  วา  สูจิฆร  วา   
กายพนฺธน    วา    อปนิเธนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   
#๑ ม. อปฺปจฺจุทฺธารณ ฯ    
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สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู   ภิกฺขูน   ปตฺตป  จีวรป  
นิสีทนป   ๑   สูจิฆรป   กายพนฺธนป   อปนิเธสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
                   สุราเมรยวคฺโค ฉฏโ ฯ   
                       ตสฺสุทฺทาน   
     [๑๒๕] สุร องฺคุลิปโตเท       อุทเก จ อนาทเร   
           ภิกฺขุ วา ภึสาปน ฺจ     โชติ ฺจ นฺหานทุพฺพณฺณ-   
           กรณ วิกปฺป ฺเจว       จีวร อปนิเธน จาติ ๒ ฯ   
                     ________________   
     [๑๒๖]   ส ฺจิจฺจ   ปาณ  ชีวิตา  โวโรเปนฺตสฺส  ปาจิตฺติย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อายสฺมนฺต   
อุทายึ   อารพฺภ   ฯ   กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ  อายสฺมา  อุทายิ  ส ฺจิจฺจ   
ปาณ   ชีวิตา   โวโรเปสิ   ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๒๗]   ชาน   สปฺปาณก   อุทก  ปริภุ ฺชนฺตสฺส  ปาจิตฺติย  กตถฺ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย   
ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  ชาน   
#๑ ม. ย.ุ นิสทีนป สูจิฆรป กายพนฺธนปติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
#๒ อิท อุทฺทาน สีหลโปตฺถเกน วิสทิส โหติ ฯ    
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สปฺปาณก   อุทก   ปริภุ ฺชึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๒๘]   ชาน  ยถาธมฺม  นีหตาธิกรณ  ปุนกมฺมาย  อุกฺโกเฏนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย     กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ   
ก   อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   ชาน  ยถาธมฺม  นหีตาธิกรณ  ปุนกมฺมาย  อุกฺโกเฏสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ตีหิ สมฏุาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๒๙]  ภิกฺขุสฺส  ชาน  ทุฏ ุลฺล  อาปตฺตึ ปฏิจฺฉาเทนฺตสฺส ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
อ ฺตร   ภิกฺขุ   อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  อ ฺตโร  ภิกฺขุ   
ภิกฺขุสฺส   ชาน   ทุฏ ุลฺล   อาปตฺตึ   ปฏิจฺฉาเทสิ   ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ  ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน   
สมุฏาติ กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๓๐]   ชาน   อูนวีสติวสฺส  ปุคฺคล  อุปสมฺปาเทนฺตสฺส  ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   ราชคเห   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ   
สมฺพหุเล   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ  วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  สมฺพหุลา  ภิกฺขู   
ชาน    อูนวีสติวสฺส    ปคฺุคล    อุปสมฺปาเทสุ    ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ    
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     [๑๓๑]   ชาน   เถยฺยสตฺเถน   สทฺธ ึ  สวิธาย   เอกทฺธานมคฺค   
ปฏิปชชฺนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ   ฯ   อ ฺตร  ภิกฺขุ  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
อ ฺตโร   ภิกฺขุ   ชาน   เถยฺยสตฺเถน   สทฺธ ึ สวิธาย  เอกทฺธานมคฺค   
ปฏิปชชฺิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนนฺ อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ      สมฏุาเนหิ      สมุฏาติ      สิยา      กายโต     จ   
จิตฺตโต   จ   สมุฏาติ   น   วาจโต  สิยา  กายโต  จ  วาจโต  จ   
จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๓๒]  มาตุคาเมน  สทฺธึ  สวิธาย  เอกทฺธานมคฺค  ปฏิปชชฺนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก อารพฺภาติ ฯ   
อ ฺตร   ภิกฺขุ   อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  อ ฺตโร  ภิกฺขุ   
มาตุคาเมน     สทฺธ ึ   สวิธาย    เอกทฺธานมคฺค    ปฏิปชชฺิ    ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  จตูหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๓๓]  ปาปกาย ทิฏ ิยา ยาวตติย สมนุภาสนาย นปฺปฏินิสสฺชฺชนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย     กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ   
ก   อารพฺภาติ   ฯ   อริฏ   ภิกฺขุ   คทฺธพาธิปุพฺพ  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ   
วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  อรฏิโ  ภิกฺขุ  คทฺธพาธิปุพฺโพ  ปาปก  ทฏิ ึ ๑ ยาวตติย   
สมนุภาสนาย   นปฺปฏินสิฺสชฺช ิ  ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   เอเกน  สมุฏาเนน  สมุฏาติ  กายโต  จ   
#๑ ม. ย.ุ ปาปกาย ทิฏ ิยา ฯ    
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วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๓๔]   ชาน   ตถาวาทินา   ภิกฺขุนา  อกฏานุธมเฺมน  ต  ทฏิ ึ   
อปฺปฏินิสฺสฏเน   สทฺธ ึ  สมฺภุ ฺชนฺตสฺส   ปาจิตฺติย  กตถฺ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
สาวตฺถิยา     ป ฺตฺต     ฯ    ก    อารพฺภาติ    ฯ    ฉพฺพคฺคิเย   
ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  ชาน   
ตถาวาทินา  อริฏเน  ภิกขฺุนา  อกฏานุธมฺเมน  ต  ทิฏ ึ อปฺปฏนิิสฺสฏเน   
สทฺธึ    สมฺภุ ฺชึสุ    ตสฺม ึ   วตฺถุสฺม ึ   ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๓๕]   ชาน   ตถานาสิต  สมณุทฺเทส  อุปลาเปนฺตสฺส  ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขู    ชาน    ตถานาสิต    กณฺฑก   สมณุทฺเทส   อุปลาเปสุ   ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
                  สปฺปาณกวคฺโค สตฺตโม ฯ   
                       ตสฺสุทฺทานธ   
     [๑๓๖] ส ฺจิจฺจ ปาณ ชีวิตา    ปริโภค ฺจ สปฺปาณก   
           ยถาธมฺม ฺจ นีหต      ชาน ทุฏ ุลฺลฉาทก   
           อูนวีสติเถยฺย ฺจ       มาตุคาเมน สวิธา   
           สทฺธึ สมฺภุ ฺชนา เจว   นาสิต อุปลาปนนฺติ ฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 55 

     [๑๓๗]  ภิกฺขูหิ  สหธมฺมิก  วุจฺจมาเนน  น ตาวาห อาวุโส เอตสฺมึ   
สิกฺขาปเท    สิกฺขิสฺสามิ    ยาว    น ฺ    ภิกฺขุ    พฺยตฺต   วินยธร   
ปริปุจฺฉามีติ   ภณนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ  โกสมฺพิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ  อายสฺมนฺต  ฉนฺน  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ   
วตฺถุสฺมินฺติ    ฯ    อายสฺมา   ฉนฺโน   ภิกฺขูหิ   สหธมฺมิก   วุจฺจมาโน   
น   ตาวาห   อาวุโส   เอตสฺมึ   สิกฺขาปเท   สิกฺขิสฺสามิ  ยาว  น ฺ   
ภิกฺขุ    พฺยตฺต    วินยธร    ปริปุจฺฉามีติ   ภณิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๓๘]   วินย   วิวณฺเณนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺนิฺติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  วินย  วิวณฺเณสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ  ฯเปฯ   
     [๑๓๙]   โมหนเก   ปาจิตฺติย   กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู  โมเหสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๔๐]  ภิกฺขุสฺส  กุปเตน  อนตฺตมเนน  ปหาร  เทนฺตสฺส ปาจิตฺติย    
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กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขู   กุปตา   อนตฺตมนา   ภิกฺขูน   ปหาร   อทสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน   
สมุฏาติ กายโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ น วาจโต ฯเปฯ   
     [๑๔๑]   ภิกฺขุสฺส   กปุเตน   อนตฺตมเนน  ตลสตฺติก  อุคฺคิรนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู   กุปตา   อนตฺตมนา   ภิกฺขูน   ตลสตฺติก   อุคฺคิรึสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   กายโต   จ  จิตฺตโต  จ  สมฏุาติ   
น วาจโต ฯเปฯh   
     [๑๔๒]  ภิกฺขุ  อมูลเกน  สงฺฆาทิเสเสน  อนุทฺธเสนฺตสฺส  ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขู   ภิกฺขุ   อมูลเกน   สงฺฆาทิเสเสน  อนุทฺธเสสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๔๓]   ภิกฺขุสฺส   ส ฺจิจฺจ   กุกฺกจฺุจ   อุปฺปาเทนฺตสฺส  ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ    
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ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขู    ภิกฺขูน    ส ฺจิจฺจ    กุกฺกุจฺจ   อุปทหึสุ   ตสมฺึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ  
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๔๔]    ภิกฺขูน    ภณฺฑนชาตาน   กลหชาตาน   วิวาทาปนฺนาน   
อุปสฺสุตึ    ติฏนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   
กิสฺมึ    วตฺถสฺุมินฺติ    ฯ    ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   ภิกฺขูน   ภณฺฑนชาตาน   
กลหชาตาน   วิทาทาปนฺนาน   อุปสสฺุตึ   ติฏสุ  ๑  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ   สยิา   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุาติ  น  วาจโต   
สิยา กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๔๕]   ธมฺมิกาน   กมฺมาน   ฉนทฺ   ทตฺวา   ปจฺฉา  ขียนธมฺม   
อาปชฺชนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   ธมฺมิกาน   กมฺมาน  ฉนฺท  ทตฺวา  ปจฺฉา  ขียนธมฺม   
อาปชฺชึสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน   
ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๔๖]  สงฺเฆ วินิจฺฉยกถาย วตฺตมานาย ฉนฺท อทตฺวา อุฏายาสนา   
ปกฺกมนฺตสฺส     ปาจิตฺติย     กตฺถา    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    สาวตฺถิยา   
#๑ ม. ติฏหึสุ ฯ    
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ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   อ ฺตร  ภิกฺขุ  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ   
วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   สงฺเฆ   วินิจฺฉยกถาย  วตฺตมานาย   
ฉนฺท   อทตฺวา   อุฏายาสนา   ปกฺกามิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ  เอกา   
ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน  สมุฏาติ   
กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๔๗]  สมคฺเคน สงฺเฆน จีวร ทตฺวา ปจฺฉา ขียนธมฺม อาปชฺชนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    ราชคเห   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   สมคฺเคน   สงฺเฆน  จีวร  ทตฺวา  ปจฺฉา  ขียนธมฺม   
อาปชฺชึสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน   
ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๔๘]   ชาน   สงฺฆิก   ลาภ  ปริณต  ปุคฺคลสฺส  ปริณาเมนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   ชาน   สงฺฆิก   ลาภ  ปริณต  ปุคฺคลสฺส  ปริณาเมสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
                  สหธมฺมิกวคฺโค อฏโม ฯ   
                       ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๔๙] วุจฺจมาโน สหธมฺเมน        วินย ฺจ วิวณฺณยิ    
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        โมเหนฺโต ปหาร เทนฺโต     ตลสตฺติก อมูลก   
        กุกกฺุจฺจานุปสฺสุติ ฺจ          ธมฺมิกาน วินิจฺฉย   
        สมคฺคสงฺฆทาเนน           ปุคฺคลปริณามนาติ ๑ ฯ   
                      ____________   
     [๑๕๐]   ปุพฺเพ   อปฺปฏิสวิทิเตน   ร ฺโ   อนฺเตปุร  ปวิสนตฺสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   อายสฺมนฺต  อานนฺท  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
อายสฺมา   อานนฺโท   ปุพฺเพ   อปฺปฏิสวิทิโต   ร ฺโ  อนฺเตปุร  ปาวิสิ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (ก ินเก) ฯเปฯ   
     [๑๕๑]   รตน   อุคฺคณฺหนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อ ฺตร  ภิกฺขุ  อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ    วตฺถสฺุมินฺติ    ฯ   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   รตน   อุคฺคเหสิ   ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ    ฯ    เอกา   ป ฺตฺติ   เทฺว   อนุปฺป ฺตฺติโย   ฯ   ฉนนฺ   
อาปตฺติสมุฏานาน ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๕๒]   สนฺต   ภิกฺขุ   อนาปุจฺฉา   วิกาเล   คาม  ปวิสนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   สนฺต  ภิกฺขุ  อนาปุจฺฉา  ๒  วิกาเล  คาม  ปวิสึสุ   
#๑ สี. สมคฺคสฺส ปทาเนน ปุคฺคลสฺส ปริณามนาติ ฯ   
#๒ ม. ย.ุ สนตฺ ภิกฺขุ อนาปุจฺฉาติ อิท ปาตฺตย นตฺถิ ฯ    
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ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ติสฺโส   อนุปฺป ฺตฺติโย   ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (ก ินเก) ฯเปฯ   
     [๑๕๓]   อฏ ิมย   วา   ทนฺตมย   วา   วิสาณมย  วา  สูจิฆร   
การาเปนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สกฺเกสุ  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ   ฯ  สมฺพหุเล  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺตุสฺมินฺติ  ฯ   
สมฺพหุลา    ภิกฺขู   น   มตฺต   ชานิตฺวา   พหู   สูจิฆเร   วิ ฺาเปสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๕๔]   ปมาณาติกฺกนฺต   ม ฺจ   วา   ป  วา  การาเปนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   อายสฺมนฺต   อุปนนฺท   สกฺยปุตฺต   อารพฺภ   ฯ  กิสฺมึ   
วตฺถุสฺมินฺติ    ฯ    อายสฺมา    อุปนนฺโท    สกฺยปุตฺโต   อุจฺจ   ม ฺจ   
การาเปสิ  ๑  ตสฺมึ วตฺถุสมฺึ ฯ เอกา ป ฺตฺติ ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน   
ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๕๕]   ม ฺจ  วา  ป  วา  ตูโลนทฺธ  การาเปนฺตสฺส ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขู   ม ฺจป   ปป   ๒   ตูโลนทฺธ   การาเปสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
#๑ ม. ย.ุ อุจฺเจ ม ฺเจ สยิ ฯ  ๒ ม. ม ฺจ วา ป วา ฯ    
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     [๑๕๖]   ปมาณาติกฺกนฺต   นิสีทน  การาเปนฺตสฺส  ปาจิตฺติย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย   
ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสฺม ึ วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  อปปฺมาณิกานิ   
นิสีทนานิ    การาเปสุ   ๑   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   
เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน  ฉหิ  สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๕๗]   ปมาณาติกฺกนฺต   กณฺฑุปฏิจฺฉาทึ  การาเปนฺตสฺส  ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขู   อปฺปมาณิกาโย   กณฺฑุปฏิจฺฉาทิโย   ธาเรสุ   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ  ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๕๘]   ปมาณาติกฺกนฺต   วสฺสิกสาฏิก   การาเปนฺตสฺส  ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขู   อปฺปมาณิกาโย   วสฺสิกสาฏิกาโย   ธาเรสุ   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ  ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๕๙]   สุคตจีวรปฺปมาณ   จีวร  การาเปนฺตสฺส  ปาจิตฺติย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อายสฺมนฺต   
#๑ ม. ย.ุ ธาเรสุ ฯ    
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นนฺท  อารพฺภ  ฯ  กิสฺม ึ วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  อายสฺมา นนฺโท สุคตจีวรปฺปมาณ   
จีวร    ธาเรสิ    ตสฺมึ    วตฺถุสฺมึ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ    ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯเปฯ   
                    ราชวคฺโค นวโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
     [๑๖๐] อนฺเตปุร ฺจ อุคฺคเณฺห    อนาปุจฺฉา ปเวสเน   
           สูจิฆร ฺจ ม ฺจ ฺจ       ตูโลนทฺธ นิสีทน   
           กณฺฑุวสฺสิกสาฏิก        ปมาณ จีวร ธารยีติ ๑ ฯ   
                เทวฺนวุติ ปาจิตฺติยา นิฏ ิตา ฯ   
                    เตส วคฺคาน อุทฺทาน   
     [๑๖๑] มุสา ภูต ฺจ โอวาโท    โภชนาเจลเกน จ   
           สุรา สปฺปาณกา ธมฺโม   ราชวคฺเคน เต นวาติ ฯ   
                      _______________   
     [๑๖๒]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
อ ฺาติกาย    ภิกฺขุนิยา    อนฺตรฆร    ปวิฏาย    หตฺถโต   ขาทนีย   
วา   โภชนีย   วา   สหตฺถา   ปฏิคฺคเหตฺวา   ภุ ฺชนฺตสฺส  ปาฏิเทสนีย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
#๑ เตส เตส วคฺคาน อวสาเน อุทฺทานานิ ยุโรปย มรมฺม โปตฺถเกสุ น ทิสฺสนติฺ   
#อิเธว ทสฺสิยนฺติ ตานิ ปน วิสทิสานิ โหนฺติ ฯ อิจฺฉนฺเตน ตตฺถ โอโลเกตพฺพ ฯ    
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อ ฺตร    ภิกฺขุ    อารพฺภ    ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   อ ฺตโร   
ภิกฺขุ   อ ฺาติกาย   ภิกขฺุนิยา   อนฺตรฆร   ปวิฏาย   หตฺถโต  อามิส   
ปฏิคฺคเหสิ  ตสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ     สมฏุาเนหิ     สมุฏาติ     สยิา     กายโต    สมุฏาติ   
น   วาจโต   น   จิตฺตโต   สิยา  กายโต  จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏาติๆ   
น วาจโต ฯเปฯ   
     [๑๖๓]   ภิกฺขุนิยา   โวสาสนฺติยา   น   นิวาเรตฺวา  ภุ ฺชนฺตสฺส   
ปาฏิเทสนีย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   ราชคเห   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   ภิกฺขุนยิา   โวสาสนฺติยา   ๑  น  นิวาเรสุ  ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  ทฺวีหิ   
สมุฏาเนหิ   สมุฏาติ    สิยา   กายโต   จ   วาจโต  จ  สมฏุาติ   
น จิตฺตโต สิยา กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๑๖๔]  เสกฺขสมฺมเตสุ  กุเลส ุ ขาทนีย  วา  โภชนีย วา สหตฺถา   
ปฏิคฺคเหตฺวา    ภุ ฺชนฺตสฺส    ปาฏิเทสนีย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   
สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  สมฺพหุเล  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ  สมพฺหุลา  ภิกฺขู  น  มตฺต  ชานิตฺวา  ปฏิคฺคเหสุ   
ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ    ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   เทฺว   อนุปปฺ ฺตฺติโย   ฯ   
ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    ทฺวีหิ    สมุฏาเนหิ    สมฏุาติ   สิยา   
กายโต   สมฏุาติ   น   วาจโต   น   จิตฺตโต   สิยา   กายโต  จ   
#๑ ม. ย.ุ ภิกขฺุนิโย โวสาสนฺติโย ฯ    
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จิตฺตโต จ สมุฏาติ น วาจโต ฯเปฯ   
     [๑๖๕]   อาร ฺเกสุ   เสนาสเนสุ  ปุพเพ  อปฺปฏิสวิทิต  ขาทนีย   
วา   โภชนีย   วา   อชฺฌาราเม   สหตฺถา   ปฏิคฺคเหตฺวา  ภุ ฺชนฺตสฺส   
ปาฏิเทสนีย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สกฺเกสุ   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุเล   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ  กิสฺม ึ วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ   
สมฺพหุลา    ภิกฺขู   อาราเม   โจเร   ปฏิวสนฺเต   นาโรเจสุ   ตสมฺึ   
วตฺถุสฺมึ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน    ทฺวีหิ    สมุฏาเนหิ   สมฏุาติ   สิยา   กายโต   
จ   วาจโต   จ   สมฏุาติ   น  จิตฺตโต  สิยา  กายโต  จ  วาจโต   
จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
               จตฺตาโร ปาฏิเทสนียา นิฏ ิตา ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
     [๑๖๖] อ ฺาติกาย โวสาส    เสกขฺอาร ฺเกน จ   
           ปาฏิเทสนียา จตฺตาโร  สมฺพุทฺเธน ปกาสิตาติ ฯ   
                      ________________   
     [๑๖๗]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
อนาทริย  ปฏิจฺจ  ปุรโต  วา  ปจฺฉโต  วา  โอลมฺเพนฺเตน นิวาเสนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ     กตฺถ     ป ฺตฺตนฺติ     ฯ    สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ   
ก   อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู    ปรุโตป    ปจฺฉโตป    โอลมฺเพนฺตา   นิวาเสสุ    
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ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   กายโต   จ  จิตฺตโต  จ  สมฏุาติ   
น วาจโต ฯเปฯ   
     [๑๖๘]  อนาทริย  ปฏจฺิจ  ปุรโต  วา  ปจฺฉโต วา โอลมฺเพนฺเตน   
ปารุปนฺตสฺส   ทุกฺกฏ   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู    ปรุโตป    ปจฺฉโตป    โอลมฺเพนฺตา    ปารปุสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   กายโต   จ  จิตฺตโต  จ  สมฏุาติ   
น วาจโต ฯเปฯ   
     [๑๖๙]  อนาทริย  ปฏจฺิจ  กาย  วิวริตฺวา  อนฺตรฆเร  คจฺฉนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู   กาย   วิวริตฺวา   อนฺตรฆเร   
คจฺฉึสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ๑   
เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๗๐]  อนาทริย  ปฏจฺิจ  กาย  วิวริตฺวา  อนฺตรฆเร  นิสีทนตฺสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู   กาย   ววริตฺวา   อนฺตรฆเร   
นิสีทึสุ  ตสฺม ึ วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๗๑]   อนาทริย   ปฏิจฺจ  หตฺถ  วา  ปาท  วา  กีฬาเปนฺเตน   
อนฺตรฆเร   คจฺฉนฺตสฺส   ทุกฺกฏ   ฯเปฯ   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   หตฺถมฺป   
#๑ ม. ฉนฺน อปตฺติสมุฏานานนฺติ อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ    
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ปาทมฺป   กฬีาเปนฺตา   อนฺตรฆเร   คจฺฉึสุ   ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา   
ป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๗๒]   อนาทริย   ปฏิจฺจ  หตฺถ  วา  ปาท  วา  กีฬาเปนฺเตน   
อนฺตรฆเร   นิสีทนฺตสฺส   ทุกฺกฏ   ฯเปฯ   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   หตฺถมฺป   
ปาทมฺป    กฬีาเปนฺตา    อนฺตรฆเร    นิสีทึสุ    ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๗๓]   อนาทริย   ปฏิจฺจ  ตห  ตห  โอโลเกนฺเตน  อนฺตรฆเร   
คจฺฉนฺตสฺส   ทุกฺกฏ   ฯเปฯ   ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  ตห  ตห  โอโลเกนฺตา   
อนฺตรฆเร   คจฺฉึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนนฺ   
อาปตฺติสมุฏานาน เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๗๔]   อนาทริย   ปฏิจฺจ  ตห  ตห  โอโลเกนฺเตน  อนฺตรฆเร   
นิสีทนฺตสฺส   ทุกฺกฏ   ฯเปฯ   ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  ตห  ตห  โอโลเกนฺตา   
อนฺตรฆเร    นิสีทึสุ    ตสฺมึ    วตฺถุสฺม ึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   
ฉนฺน     อาปตฺติสมุฏานาน     เอเกน     สมฏุาเนน     สมุฏาติ   
(ปมปาราชิเก) ฯเปฯ   
     [๑๗๕]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุกฺขิตฺตกาย  อนฺตรฆเร  คจฺฉนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ   ฯเปฯ   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   อุกขิฺตฺตกาย   อนฺตรฆเร   คจฺฉึสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน    
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เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๗๖]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุกฺขิตฺตกาย  อนฺตรฆเร  นิสีทนตฺสฺส   
ทุกฺกฏ   ฯเปฯ   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   อุกขิฺตฺตกาย   อนฺตรฆเร   นสิีทึสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
                   ปริมณฺฑลวคฺโค ปโม ฯ   
     [๑๗๗]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุชชฺคฺฆิกาย  อนฺตรฆเร  คจฺฉนฺตสฺส๗   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   มหาหสิต   หสนฺตา   อนฺตรฆเร   
คจฺฉึสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน     สมฏุาเนน     สมุฏาติ     กายโต     จ     วาจโต   
จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ   
     [๑๗๘]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุชชฺคฺฆิกาย  อนฺตรฆเร  นิสีทนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   
สมุฏาติ กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ   
     [๑๗๙]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุจฺจาสทฺท   มหาสทฺท   กโรนฺเตน   
อนฺตรฆเร   คจฺฉนฺตสฺส   ทุกฺกฏ   ฯเปฯ   ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  อุจฺจาสทฺท   
มหาสทฺท   กโรนฺตา   อนฺตรฆเร   คจฺฉึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา   
ป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   
สมุฏาติ (สมนุภาสนาย) ฯ   
     [๑๘๐]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุจฺจาสทฺท   มหาสทฺท   กโรนฺเตน    
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อนฺตรฆเร    นิสีทนฺตสฺส    ทุกฺกฏ   ฯเปฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   
เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (สมนุภาสนาย) ฯ   
     [๑๘๑]   อนาทริย   ปฏิจฺจ  กายปฺปจาลก  อนฺตรฆเร  คจฺฉนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ   ฯเปฯ   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   กายปฺปจาลก   อนฺตรฆเร  คจฺฉึสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน  สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๘๒]   อนาทริย   ปฏิจฺจ  กายปฺปจาลก  อนฺตรฆเร  นิสีทนตฺสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๘๓]   อนาทริย   ปฏิจฺจ  พาหุปฺปจาลก  อนตฺรฆเร  คจฺฉนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๘๔]   อนาทริย   ปฏิจฺจ  พาหุปฺปจาลก  อนตฺรฆเร  นิสทีนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๘๕]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   สีสปฺปจาลก  อนฺตรฆเร  คจฺฉนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๘๖]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   สีสปฺปจาลก  อนฺตรฆเร  นิสีทนตฺสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน    
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สมุฏาติ ฯ (ปมปาราชิเก) ฯ   
                   อุชฺชคฺฆิกวคฺโค ทุติโย ฯ   
     [๑๘๗]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ขมฺภกเตน   อนฺตรฆเร  คจฺฉนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๘๘]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ขมฺภกเตน   อนฺตรฆเร  นิสีทนตฺสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๘๙]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   โอคุณฺ ิเตน  อนฺตรฆเร  คจฺฉนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   สสสีก   ปารุปตฺวา   อนฺตรฆเร   
คจฺฉึสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๙๐]   อนาทริย   ปฏจฺิจ   โอคุณฺ ิเตน  อนฺตรฆเร  นิสีทนตฺสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๙๑]   อนาทริย   ปฏจฺิจ   อุกฺกุฏิกาย   อนฺตรฆเร  คจฺฉนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๙๒]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ปลฺลตฺถิกาย  อนฺตรฆเร  นิสีทนตฺสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน    
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สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๙๓]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อสกฺกจฺจ  ปณฺฑปาต  ปฏิคฺคณฺหนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๙๔]    อนาทริย   ปฏิจฺจ  ตห  ตห  โอโลเกนฺเตน  ปณฺฑปาต   
ปฏิคฺคณฺหนฺตสฺส    ทุกฺกฏ   ฯเปฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   
สมุฏาเนน สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๙๕]    อนาทริย    ปฏิจฺจ   สูป ฺเว   พหุ   ปฏิคฺคณฺหนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๙๖]   อนาทริย   ปฏจฺิจ   ถูปกต   ปณฺฑปาต   ปฏิคฺคณฺหนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
                   ขมฺภกตวคฺโค ตติโย ฯ   
     [๑๙๗]    อนาทริย   ปฏิจฺจ   อสกฺกจฺจ   ปณฺฑปาต   ภุ ฺชนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๑๙๘]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ตห  ตห  โอโลเกนฺเตน  ปณฺฑปาต   
ภุ ฺชนฺตสฺส    ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   
สมุฏาเนน สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ    
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     [๑๙๙]   อนาทริย  ปฏจฺิจ  ตห  ตห  โอมสนฺเตน  ๑  ปณฺฑปาต   
ภุ ฺชนฺตสฺส    ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   
สมุฏาเนน สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ5   
     [๒๐๐]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   สูป ฺเว   พหุ  ภุ ฺชนฺตสฺส  ทุกฺกฏ   
ฯเปฯ    เอกา   ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   สสุฏาติ   
(ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๒๐๑]    อนาทริย    ปฏิจฺจ   ถูปโต   โอมทฺทิตฺวา   ปณฺฑปาต   
ภุ ฺชนฺตสฺส    ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   
สมุฏาเนน สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๒๐๒]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   สูป   วา  พฺย ฺชน  วา  โอทเนน   
ปฏิจฺฉาเทนฺตสฺส   ทุกกฺฏ   ฯเปฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   
สมุฏาเนน สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๒๐๓]  อนาทริย  ปฏิจฺจ สูป วา โอทน วา [๒] อตฺตโน อตฺถาย   
วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺตสฺส   ทุกฺกฏ   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ  สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ   
วตฺถุสฺมินฺติ    ฯ    ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู    สูปมฺป   โอทนมฺป   อตฺตโน   
อตฺถาย   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ   
เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  ทฺวีหิ  สมุฏาเนหิ   
สมุฏาติ   สยิา   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุาติ  น  วาจโต   
สิยา กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ   
#๑ ม. โอมสตฺิวา ฯ   ๒ ม. ย.ุ อคิลาโน ฯ    
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     [๒๐๔]    อนาทริย    ปฏิจฺจ    อุชฺฌานส ฺ ินา   ปเรส   ปตฺต   
โอโลเกนฺตสฺส    ทุกฺกฏ   ฯเปฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   
สมุฏาเนน สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๒๐๕]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   มหนฺต   กพฬ   กโรนฺตสฺส  ทุกฺกฏ   
ฯเปฯ    เอกา   ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   
(ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๒๐๖]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ทีฆ   อาโลป   กโรนฺตสฺส  ทุกกฺฏ   
ฯเปฯ    เอกา   ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   
(ปมปาราชิเก) ฯ   
                  ปณฺฑปาตวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
     [๒๐๗]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  อนาหเฏ  กพเฬ  มุขทฺวาร  วิวรนตฺสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๒๐๘]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ภุ ฺชมาเนน   สพฺพ   หตฺถ   มุเข   
ปกฺขิปนฺตสฺส    ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา   ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   
สมุฏาเนน สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๒๐๙]    อนาทริย   ปฏิจฺจ   สกพเฬน   มุเขน   พฺยาหรนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   
สมุฏาติ กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ   
     [๒๑๐]    อนาทริย   ปฏิจฺจ   ปณฺฑุกฺเขปก   ภุ ฺชนฺตสฺส   ทกฺุกฏ    
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ฯเปฯ    เอกา   ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ๕   
(ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๒๑๑]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   กพฬาวจฺเฉทก   ภุ ฺชนฺตสฺส  ทุกฺกฏ   
ฯเปฯ    เอกา   ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   
(ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๒๑๒]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อวคณฺฑการก   ภุ ฺชนฺตสฺส   ทกฺุกฏ   
ฯเปฯ    เอกา   ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   
(ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๒๑๓]    อนาทริย   ปฏิจฺจ   หตฺถนทิฺธูนก   ภุ ฺชนฺตสฺส   ทกฺุกฏ   
ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอกา   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   
(ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๒๑๔]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   สิตฺถาวการก   ภุ ฺชนฺตสฺส   ทกฺุกฏ   
ฯเปฯ    เอกา   ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   
(ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๒๑๕]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ชิวฺหานิจฺฉารก   ภุ ฺชนฺตสฺส  ทุกฺกฏ   
ฯเปฯ    เอกา   ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   
(ปมปาราชิเก) ฯ   
       [๒๑๖] อนาทริย ปฏจฺิจ จปุจปุการก ภุ ฺชนฺตสฺส ทุกฺกฏ   
ฯเปฯ    เอกา   ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   
(ปมปาราชิเก) ฯ    
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                    กพฬวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
     [๒๑๗]   อนาทริย  ปฏิจฺจ  สุรุสุรกุารก  ภุ ฺชนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   โกสมฺพิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  สมฺพหุเล   
ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ  กสฺมึ  วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  สรุุสุรกุารก   
ขีร  ปวึสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๒๑๘]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   หตฺถนลิฺเลหก   ภุ ฺชนฺตสฺส   ทกฺุกฏ   
ฯเปฯ    เอกา   ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   
(ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๒๑๙]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ปตฺตนิลฺเลหก   ภุ ฺชนฺตสฺส   ทกฺุกฏ   
ฯเปฯ    เอกา   ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   
(ปมปาราชิเก)   
     [๒๒๐]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   โอฏนิลฺเลหก   ภุ ฺชนฺตสฺส  ทุกฺกฏ   
ฯเปฯ    เอกา   ป ฺตฺติ   ฯเปฯ   เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   
(ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๒๒๑] อนาทริย ปฏิจฺจ สามิเสน หตฺเถน ปานียถาลก ปฏิคฺคณฺหนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ     กตฺถ     ป ฺตฺตนฺติ     ฯ     ภคฺเคสุ     ป ฺตฺต    ฯ   
ก   อารพฺภาติ   ฯ  สมฺพหุเล  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
สมฺพหุลา   ภิกฺขู   สามิเสน   หตฺเถน   ปานียถาลก   ปฏิคฺคเหสุ  ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน    
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สมุฏาเนน    สมฏุาติ   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมุฏาติ   น   
วาจโต ฯ   
     [๒๒๒]  อนาทริย  ปฏิจฺจ สสิตฺถก ปตฺตโธวน อนฺตรฆเร ฉฑฺ- 
เฑนฺตสฺส  ทุกฺกฏ     กตฺถ     ป ฺตฺตนฺติ  ฯ     ภคฺเคสุ     ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ   ฯ  สมฺพหุเล  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
สมฺพหุลา    ภิกฺขู   สสิตฺถก   ปตฺตโธวน   อนฺตรฆเร   ฉฑฺเฑสุ   ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน   
สมุฏาเนน    สมฏุาติ   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมุฏาติ   น   
วาจโต ฯ   
     [๒๒๓]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  ฉตฺตปาณิสฺส  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส  ทุกฺกฏ   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิเย   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ    กิสฺมึ   วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ  ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขู    ฉตฺตปาณิสฺส    ธมฺม   เทเสสุ   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ     เอกา    อนุปฺป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   วาจโต   จ  จิตฺตโต  จ  สมฏุาติ   
น กายโต ฯ   
     [๒๒๔]    อนาทริย   ปฏิจฺจ   ทณฺฑปาณิสฺส   ธมฺม   เทเสนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   สมุฏาติ   วาจโต   จ   
จิตฺตโต จ สมุฏาติ น กายโต ฯ    
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     [๒๒๕]    อนาทริย   ปฏิจฺจ   สตฺถปาณิสฺส   ธมฺม   เทเสนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   สมุฏาติ   วาจโต   จ   
จิตฺตโต จ สมุฏาติ น กายโต ฯ   
     [๒๒๖]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อาวุธปาณิสฺส   ธมฺม   เทเสนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   สมุฏาติ   วาจโต   จ   
จิตฺตโต จ สมุฏาติ น กายโต ฯ   
                    สุรุสุรุวคฺโค ฉฏโ ฯ   
     [๒๒๗]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ปาทุการูฬฺหสฺส   ธมฺม  เทเสนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   สมุฏาติ   วาจโต   จ   
จิตฺตโต จ สมุฏาติ น กายโต ฯ   
     [๒๒๘]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุปาหนารูฬฺหสฺส  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   สมุฏาติ   วาจโต   จ   
จิตฺตโต จ สมุฏาติ น กายโต ฯ   
     [๒๒๙]   อนาทริย  ปฏิจฺจ  ยานคตสฺส  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส  ทุกฺกฏ   
ฯเปฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  เอกา  อนุปฺป ฺตฺติ  ฯ  ฉนนฺ อาปตฺติ- 
สมุฏานาน  เอเกน    สมฏุาเนน    สมุฏาติ    วาจโต    จ    จิตฺตโต    จ    
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สมุฏาติ น กายโต ฯ   
     [๒๓๐]   อนาทริย  ปฏิจฺจ  สยนคตสฺส  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส  ทุกฺกฏ   
ฯเปฯ   เอกา  ป ฺตฺติ  เอกา  อนุปฺป ฺตฺติ  ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน    สมฏุาเนน    สมุฏาติ    วาจโต    จ    จิตฺตโต    จ   
สมุฏาติ น กายโต ฯ   
     [๒๓๑]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  ปลลฺตฺถิกาย  นิสินนฺสฺส ธมฺม เทเสนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ     ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ    เอกา    อนุปฺป ฺตฺติ    ฯ   
ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   เอเกน  สมุฏาเนน  สมุฏาติ  วาจโต  จ   
จิตฺตโต จ สมุฏาติ น กายโต ฯ   
     [๒๓๒]    อนาทริย   ปฏิจฺจ   เว ิตสีสสฺส   ธมฺม   เทเสนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   สมุฏาติ   วาจโต   จ   
จิตฺตโต จ สมุฏาติ น กายโต ฯ   
     [๒๓๓]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   โอคุณฺ ิตสีสสฺส   ธมฺม  เทเสนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   สมุฏาติ   วาจโต   จ   
จิตฺตโต จ สมุฏาติ น กายโต ฯ   
     [๒๓๔]   อนาทริย   ปฏิจฺจ  ฉมาย  นิสีทิตฺวา  อาสเน  นิสินฺนสฺส   
ธมฺม  เทเสนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  ฯเปฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  เอกา อนุปฺ- 
ป ฺตฺติ ฯ  ฉนฺน     อาปตฺติสมุฏานาน   เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏ-    
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าติ  วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ๑ น กายโต ฯ   
     [๒๓๕]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  นีเจ  อาสเน  นิสีทิตฺวา อุจฺเจ อาสเน   
นิสีนฺนสฺส    ธมฺม    เทเสนฺตสฺส    ทุกกฺฏ   ฯเปฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   
เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ  ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน   
สมุฏาติ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ๑ น กายโต ฯ   
     [๒๓๖]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ิเตน  นิสินฺนสฺส  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ    ฯเปฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   สมุฏาติ   วาจโต   จ   
จิตฺตโต จ สมุฏาติ ๑ น กายโต ฯ   
     [๒๓๗]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  ปจฺฉโต  คจฺฉนฺเตน  ปุรโต  คจฺฉนฺตสฺส   
ธมฺม    เทเสนฺตสฺส    ทุกกฺฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   เอกา   
อนุปฺป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   เอเกน   สมฏุาเนน   
สมุฏาติ กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ   
     [๒๓๘]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  อุปฺปเถน  คจฺฉนฺเตน  ปเถน คจฺฉนฺตสฺส   
ธมฺม    เทเสนฺตสฺส    ทุกกฺฏ    ฯเปฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   เอกา   
อนุปฺป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   เอเกน   สมฏุาเนน   
สมุฏาติ กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ   
     [๒๓๙]   อนาทริย   ปฏิจฺจ    ิเตน  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว  วา   
กโรนฺตสฺส   ทุกฺกฏ   ฯเปฯ   เอกา   ป ฺตฺติ  เอกา  อนุปฺป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน     อาปตฺติสมุฏานาน     เอเกน     สมฏุาเนน     สมุฏาติ   
#๑ ม. กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ    
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กายโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ น วาจโต ฯ   
     [๒๔๐]    อนาทริย   ปฏิจฺจ  หริเต  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว  วา   
เขฬ    วา   กโรนฺตสฺส   ทกฺุกฏ   ฯเปฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   
อนุปฺป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   เอเกน   สมฏุาเนน   
สมุฏาติ กายโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ น วาจโต ฯ   
     [๒๔๑]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  อุทเก  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว วา เขฬ   
วา    กโรนฺตสฺส    ทุกฺกฏ    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ   
วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  อุทเก  อุจฺจารมฺป  ปสฺสาวมฺป  เขฬมฺป   
อกสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ  เอกา  อนุปฺป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   กายโต   
จ จิตฺตโต  จ สมุฏาติ น วาจโต ฯ   
                   ปาทุกวคฺโค สตฺตโม ฯ   
                 ป ฺจสตฺตติ เสขิยา นิฏ ิตา ฯ   
              มหาวิภงฺเค กตฺถป ฺตฺติวาร นิฏ ิต ฯ   
                      ________________   
                        ตสฺสุทฺทาน   
     [๒๔๒] ปริมณฺฑล ปฏิจฺฉนฺน        สุสวุโตกฺขิตฺตจกฺขุนา ๑   
           อุกฺขิตฺโตชฺชคฺฆิกา สทฺโท    ตโย เจว ปจาลนา   
           ขมฺภ โอคุณฺ ิโต เจว ๒   กฏุิ ปลฺลตฺถิกาย จ   
#๑ ม. สุสวุโตกฺขิตฺตจกฺขุ ฯ  ๒ ม. เจวุกฺ- ฯ    
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           สกฺกจฺจ ปตฺตส ฺ ี จ       สมสปู สมติตฺติก   
           สกฺกจฺจ ปตฺตส ฺ ี จ       สปทาน สมสูปก   
           ถูปโต จ ปฏิจฺฉนฺน        วิ ฺตฺตุชฺฌานส ฺ ินา   
           น มหนฺต มณฺฑล ทฺวาร     สพฺพหตฺถ น พฺยาหเร   
           อุกฺเขโป เฉทนา คณฺโฑ    ธูน สิตฺถาวการก   
           ชิวฺหานิจฺฉารก ฺเจว       จปุจปุ สุรุสุรุ   
           หตฺโถ ปตฺโต จ โอฏโ จ  สามิส สิตฺถเกน จ   
           ฉตฺตปาณิสฺส สทฺธมฺม       น เทเสนฺติ ตถาคตา   
           เอวเมว ทณฺฑปาณิสฺส      สตฺถอาวุธปาณิน   
           ปาทุกา อุปาหนา เจว     ยานเสยฺยาคตสฺส จ   
           ปลลฺตฺถิกานิสินฺนสฺส        เว ิโตคุณฺ ิตสฺส จ   
           ฉมานีจาสเน าเน       ปจฺฉโต อุปฺปเถน จ   
            ิตเกน น กาตพฺพ        หริเต อุทกมฺหิ จาติ ฯ   
                    เตส วคฺคาน อุทฺทาน   
     [๒๔๓] ปริมณฺฑล อุชฺชคฺฆิ         ขมฺภ ปณฺฑ ตเถว จ   
           กพฬา สุรุสุรุ จ          ปาทุเกน จ สตฺตมาติ ฯ   
                      _______________   
     [๒๔๔]  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนฺโต  กติ  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ฯ   
เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวนฺโต   ติสฺโส   อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  อกฺขายิเต   
สรีเร   เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวติ   อาปตฺติ   ปาราชิกสฺส   เยภุยฺเยน    
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ขายิเต    สรีเร    เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวติ   อาปตฺติ   ถุลลฺจฺจยสฺส   
วิวฏกเต   มุเข   อจฺฉุปนฺต   องฺคชาต   ปเวเสติ   อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส   
เมถุน ธมฺม ปฏิเสวนฺโต อิมา ติสฺโส อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
     [๒๔๕]  อทินฺน  อาทิยนฺโต  กติ  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ฯ  อทินฺน   
อาทิยนฺโต  ติสฺโส  อาปตฺติโย  อาปชชฺติ  ป ฺจมาสก วา อติเรกป ฺจมาสก   
วา     อคฺฆนก     อทินฺน     เถยฺยสงฺขาต     อาทิยติ     อาปตฺติ   
ปาราชิกสฺส   อติเรกมาสก   วา   อูนป ฺจมาสก   วา  อคฺฆนก  อทินฺน   
เถยฺยสงฺขาต   อาทิยติ   อาปตฺติ   ถลฺุลจฺจยสฺส   มาสก  วา  อูนมาสก   
วา    อคฺฆนก   อทินนฺ   เถยฺยสงฺขาต   อาทิยติ   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส   
อทินฺน อาทิยนฺโต อิมา ติสฺโส อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
     [๒๔๖]  ส ฺจิจฺจ  มนุสฺสวิคฺคห  ชีวิตา  โวโรเปนฺโต กติ อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ   ฯ   ส ฺจิจฺจ   มนุสฺสวิคฺคห   ชีวิตา   โวโรเปนฺโต   ติสฺโส   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ   มนุสฺส   โอทสิฺส   โอปาต   ขนติ   ปปติตฺวา   
มริสฺสตีติ   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส   ปปติเต   ทุกฺขา   เวทนา   อุปฺปชฺชติ   
อาปตฺติ     ถลฺุลจฺจยสฺส    มรติ    อาปตฺติ    ปาราชิกสฺส    ส ฺจิจฺจ   
มนุสฺสวิคฺคห ชีวิตา โวโรเปนฺโต อิมา ติสฺโส อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
     [๒๔๗]  อสนฺต  อภูต  อุตฺตริมนุสฺสธมฺม  อุลลฺปนฺโต  กติ อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     ฯ     อสนฺต     อภูต    อุตฺตริมนุสฺสธมฺม    อุลลฺปนโฺต   
ติสฺโส    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    ปาปจฺโฉ    อิจฺฉาปกโต    อสนฺต   
อภูต    อุตฺตรมินุสฺสธมฺม   อุลฺลปติ   อาปตฺติ   ปาราชิกสฺส   โย   เต    
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วิหาเร   วสติ   โส   ภิกฺขุ   อรหาติ   ภณติ  ปฏิวิชานนฺตสฺส  อาปตฺติ   
ถุลลฺจฺจยสฺส     นปฺปฏิวิชานนฺตสฺส     อาปตฺติ     ทกฺุกฏสฺส     อสนฺต   
อภูต    อุตฺตรมินุสฺสธมฺม    อุลลฺปนฺโต    อิมา    ติสโฺส    อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ ฯ   
                จตฺตาโร ปาราชิกา นิฏ ิตา ฯ   
     [๒๔๘]    อุปกฺกมิตฺวา    อสุจึ    โมเจนฺโต   กติ   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    ฯ   อุปกฺกมิตฺวา   อสุจึ   โมเจนฺโต   ติสฺโส   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ   เจเตติ   อุปกฺกมติ  มุจฺจติ  อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺส  เจเตติ   
อุปกฺกมติ น มุจฺจติ อาปตฺติ ถุลลฺจฺจยสฺส ปโยเค ทุกกฺฏ ฯ   
     [๒๔๙]   มาตุคาเมน   สทฺธึ   กายสสคฺค   สมาปชฺชนฺโต  ติสโฺส   
อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   กาเยน  กาย  อามสติ  อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺส   
กาเยน      กายปฏิพทฺธ      อามสติ      อาปตฺติ      ถลฺุลจฺจยสฺส   
กายปฏิพทฺเธน กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ   
     [๒๕๐]   มาตุคาม   ทฏุ ุลฺลาหิ   วาจาหิ   โอภาสนฺโต   ติสฺโส   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    วจฺจมคฺค    ปสฺสาวมคฺค   อาทิสฺส   วณฺณมฺป   
ภณติ     อวณฺณมฺป    ภณติ    อาปตฺติ    สงฺฆาทิเสสสฺส     วจฺจมคฺค   
ปสฺสาวมคฺค    เปตฺวา   อธกฺขก   อุพฺภชานุมณฺฑล   อาทิสฺส   วณฺณมฺป   
ภณติ     อวณฺณมฺป     ภณติ    อาปตฺติ    ถลฺุลจฺจยสฺส    กายปฏิพทฺธ   
อาทิสฺส วณฺณมฺป ภณติ อวณฺณมฺป ภณติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ   
     [๒๕๑]   อตฺตกามปาริจริยาย  วณฺณ  ภาสนฺโต  ติสฺโส  อาปตฺติโย    
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อาปชฺชติ     มาตุคามสฺส     สนฺติเก     อตฺตกามปาริจริยาย    วณฺณ   
ภาสติ   อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺส  ปณฺฑกสฺส  สนติฺเก  อตฺตกามปาริจริยาย   
วณฺณ       ภาสติ      อาปตฺติ      ถลฺุลจฺจยสฺส      ติรจฺฉานคตสฺส   
สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ   
     [๒๕๒]   ส ฺจริตฺต   สมาปชฺชนฺโต  ติสฺโส  อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   
ปฏิคฺคณฺหาติ      วีมสติ     ปจฺจาหรติ     อาปตฺติ     สงฺฆาทิเสสสฺส   
ปฏิคฺคณฺหาติ     วีมสติ     น    ปจฺจาหรติ    อาปตฺติ    ถุลลฺจฺจยสฺส   
ปฏิคฺคณฺหาติ น วีมสติ น ปจฺจาหรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ   
     [๒๕๓]   ส ฺาจิกาย   กฏุึ   การาเปนฺโต   ติสฺโส   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    การาเปติ    ปโยเค    ทกฺุกฏ    เอกปณฺเฑ    อนาคเต   
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ตสฺมึ ปณฺเฑ อาคเต อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๒๕๔]    มหลฺลก   วิหาร   การาเปนฺโต   ติสฺโส   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ   การาเปติ   ปโยเค   ทุกฺกฏ   เอกปณฺเฑ   ๑   อนาคเต   
อาปตฺติ ถลฺุลจฺจยสฺส ตสฺมึ ปณฺเฑ อาคเต อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๒๕๕]  ภิกฺขุ  อมูลเกน  ปาราชิเกน  ธมฺเมน อนุทฺธเสนฺโต ติสฺโส   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    อโนกาส    การาเปตฺวา    จาวนาธิปฺปาโย   
วเทติ    อาปตฺติ   สงฺฆาทิเสเสน   ทุกกฺฏสฺส   โอกาส   การาเปตฺวา   
อกฺโกสาธิปฺปาโย วเทติ อาปตฺติ โอมสวาทสฺส ฯ   
     [๒๕๖]   ภิกฺขุ   อ ฺภาคิยสฺส  อธิกรณสฺส  กิ ฺจิ  เทส  เลสมตฺต   
อุปาทาย    ปาราชิเกน   ธมฺเมน   อนุทธฺเสนฺโต   ติสฺโส   อาปตฺติโย   
#๑ ม. ย.ุ เอก ปณฺฑ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ    
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อาปชฺชติ   อโนกาส   การาเปตฺวา   จาวนาธิปฺปาโย   วเทติ  อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสเสน    ทุกฺกฏสสฺ   โอกาส   การาเปตฺวา   อกฺโกสาธิปปฺาโย   
วเทติ อาปตฺติ โอมสวาทสฺส ฯ   
     [๒๕๗]   สงฺฆเภทโก   ภิกฺขุ   ยาวตติย   สมนุภาสิยมาโน   ๑   
นปฺปฏินิสฺสชฺชนฺโต    ติสฺโส    อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ตฺติยา   ทุกฺกฏ   
ทฺวีหิ   กมฺมวาจาหิ   ถลฺุลจฺจยา   ๒   กมฺมวาจาปริโยสาเน   อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๒๕๘]   เภทกานุวตฺตกา   ภิกฺขู  ยาวตติย  สมนุภาสิยมานา  ๑   
นปฺปฏินิสฺสชฺชนฺตา    ติสฺโส   อาปตฺติโย   อาปชชฺนฺติ   ตฺติยา   ทุกกฺฏ   
ทฺวีหิ     กมฺมวาจาหิ    ถุลลฺจฺจยา    กมฺมวาจาปริโยสาเน    อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๒๕๙] ทุพฺพโจ ภิกฺขุ ยาวตติย สมนุภาสิยมาโน ๑ นปฺปฏนิิสฺสชฺชนฺโต   
ติสฺโส        อาปตฺติโย       อาปชฺชติ       ตฺติยา       ทุกฺกฏ   
ทฺวีหิ     กมฺมวาจาหิ    ถุลลฺจฺจยา    กมฺมวาจาปริโยสาเน    อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๒๖๐]  กลุทูสโก  ภิกขฺุ ยาวตติย สมนุภาสิยมาโน นปฺปฏินิสสฺชฺชนฺโต   
ติสฺโส        อาปตฺติโย       อาปชฺชติ       ตฺติยา       ทุกฺกฏ   
ทฺวีหิ     กมฺมวาจาหิ    ถุลลฺจฺจยา    กมฺมวาจาปริโยสาเน    อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
                เตรส สงฺฆาทิเสสา นิฏ ิตา ฯ   
#๑ ม. สมนุภาสนาย ฯ   ๒ โป. ถลฺุลจฺจย ฯ    
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     [๒๖๑]   อติเรกจีวร   ทสาห   อติกกฺาเมนฺโต   เอก   อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ นิสสฺคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๖๒]  เอกรตฺตึ  ติจีวเรน  วิปฺปวสนฺโต  เอก  อาปตฺตึ อาปชฺชติ   
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๖๓]   อกาลจีวร   ปฏิคฺคเหตฺวา   มาส  อติกกฺาเมนฺโต  เอก   
อาปตฺตึ อาปชฺชติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๖๔]    อ ฺาติกาย    ภิกฺขุนิยา    ปุราณจีวร   โธวาเปนฺโต   
เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   โธวาเปติ   ปโยเค  ทุกกฺฏ  โธวาปเต   
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๖๕]   อ ฺาติกาย    ภิกฺขุนิยา   หตฺถโต  จีวร  ปฏิคฺคณฺหนฺโต   
เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชชฺติ    คณฺหาติ   ปโยเค   ทุกฺกฏ   คหิเต   
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๖๖]  อ ฺาตก  คหปตึ  วา  คหปตานึ  วา  จีวร วิ ฺาเปนฺโต   
เทฺว     อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     วิ ฺาเปติ    ปโยเค    ทกฺุกฏ   
วิ ฺาปเต นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๖๗]   อ ฺาตก   คหปตึ   วา  คหปตานึ  วา  ตทุตฺตรึ  จีวร   
วิ ฺาเปนฺโต    เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ   วิ ฺาเปติ   ปโยเค   
ทุกฺกฏ วิ ฺาปเต นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๖๘]   ปุพฺเพ   อปฺปวาริโต   อ ฺาตก  คหปติก  อุปสงฺกมิตฺวา   
จีวเร    วิกปปฺ   อาปชฺชนโฺต   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   วิกปปฺ    
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อาปชฺชติ ปโยเค ทุกฺกฏ วิกปฺป อาปนฺเน นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๖๙]   ปุพฺเพ  อปฺปวาริโต  อ ฺาตเก  คหปติเก  อุปสงฺกมิตฺวา   
จีวเร     วิกปปฺ     อาปชฺชนฺโต     เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ   
วิกปฺป    อาปชฺชติ    ปโยเค   ทุกฺกฏ   วิกปฺป   อาปนฺเน   นิสฺสคฺคิย   
ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๗๐]    อติเรกติกฺขตฺตุ    โจทนาย   อติเรกฉกฺขตฺตุ   าเนน   
จีวร    อภินิปฺผาเทนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชชฺติ   อภินิปฺผาเทติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ อภินิปฺผาทิเต นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
                    ก ินวคฺโค ปโม ฯ   
     [๒๗๑]   โกสิยมิสฺสก   สนถฺต   การาเปนฺโต   เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    การาเปติ    ปโยเค    ทกฺุกฏ    การาปเต    นิสฺสคฺคิย   
ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๗๒]   สุทฺธกาฬกาน  เอฬกโลมาน  สนฺถต  การาเปนฺโต  เทฺว   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    การาเปติ    ปโยเค    ทกฺุกฏ   การาปเต   
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๗๓]   อนาทยิตฺวา   ตุล   โอทาตาน   ตุล   โคจริยาน  นว   
สนฺถต    การาเปนฺโต    เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ   การาเปติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ การาปเต นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๗๔]  อนุวสฺส  สนถฺต  การาเปนฺโต  เทฺว  อาปตฺติโย อาปชฺชติ   
การาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ การาปเต นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ    
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     [๒๗๕]   อนาทยิตฺวา   ปุราณสนฺถตสฺส  สามนฺตา  สุคตวิทตฺถึ  นว   
นิสีทนสนฺถต   การาเปนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   การาเปติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ การาปเต นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๗๖]  เอฬกโลมานิ  ปฏิคฺคเหตฺวา  ติโยชน  อติกฺกาเมนฺโต เทฺว   
อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ปม   ปาท   ติโยชน   อติกฺกาเมติ   อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส ทติุย ปาท อติกฺกาเมติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๗๗]    อ ฺาติกาย   ภิกฺขุนิยา   เอฬกโลมาน ิ  โธวาเปนฺโต   
เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   โธวาเปติ   ปโยเค  ทุกกฺฏ  โธวาปเต   
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๗๘]    รูปย    ปฏิคฺคณฺหนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   
คณฺหาติ ปโยเค ทุกฺกฏ คหิเต นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๗๙]    นานปฺปการก    รูปยสโวหาร    สมาปชฺชนฺโต   เทฺว   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    สมาปชฺชติ    ปโยเค    ทุกกฺฏ   สมาปนฺเน   
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๘๐]  นานปฺปการก  กยวิกฺกย  สมาปชฺชนฺโต  เทฺว   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    สมาปชฺชติ    ปโยเค    ทุกกฺฏ    สมาปนฺเน    นิสฺสคฺคิย   
ปาจิตฺติย ฯ   
                    โกสิยวคฺโค ทุติโย ฯ   
     [๒๘๑]   อติเรกปตฺต   ทสาห   อติกฺกาเมนฺโต   เอก   อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ นิสสฺคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ    
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     [๒๘๒]     อูนป ฺจพนฺธเนน    ปตฺเตน    อ ฺ    นว    ปตฺต   
เจตาเปนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย  อาปชชฺติ  เจตาเปติ  ปโยเค  ทุกฺกฏ   
เจตาปเต นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๘๓]   เภสชฺชานิ  ปฏิคฺคเหตฺวา  สตฺตาห  อติกฺกาเมนฺโต  เอก   
อาปตฺตึ อาปชฺชติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๘๔] อติเรกมาเส เสเส คิมฺหาน ๑ วสฺสิกสาฏิกจีวร ปริเยสนฺโต   
เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ปริเยสติ   ปโยเค   ทุกกฺฏ   ปริยิฏเ   
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๘๕]  ภิกฺขุสฺส  สาม  จีวร  ทตฺวา กุปโต อนตฺตมโน อจฺฉินฺทนฺโต   
เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   อจฺฉินฺทติ   ปโยเค   ทกฺุกฏ   อจฺฉินฺเน๔   
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๘๖]  สาม  สุตฺต  วิ ฺาเปตฺวา  ตนฺตวาเยหิ จีวร วายาเปนฺโต   
เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   วายาเปติ   ปโยเค  ทุกกฺฏ  วายาปเต   
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๘๗]   ปุพฺเพ  อปฺปวาริโต  อ ฺาตกสฺส  คหปติกสฺส  ตนฺตวาเย   
อุปสงฺกมิตฺวา    จีวเร    วิกปฺป    อาปชฺชนฺโต    เทวฺ    อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    วิกปฺป    อาปชฺชติ   ปโยเค   ทุกฺกฏ   วิกปฺป   อาปนฺเน   
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๘๘]   อจฺเจกจีวร  ปฏิคฺคเหตฺวา  จีวรกาลสมย  อติกฺกาเมนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ นิสสฺคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
#๑ ม. ย.ุ คิมหฺาเน ฯ    
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     [๒๘๙]   ติณฺณ   จีวราน   อ ฺตร  จีวร  อนฺตรฆเร  นิกฺขิปตฺวา   
อติเรกฉารตฺต    วิปฺปวสนฺโต    เอก   อาปตฺตึ   อาปชฺชติ   นิสสฺคฺคิย   
ปาจิตฺติย ฯ   
     [๒๙๐]   ชาน   สงฺฆิก   ลาภ   ปริณต   อตฺตโน  ปริณาเมนฺโต   
เทฺว     อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     ปริณาเมติ    ปโยเค    ทุกฺกฏ   
ปริณามิเต นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
                    ปตฺตวคฺโค ตติโย ฯ   
              ตึส นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา นิฏ ิตา ฯ   
     [๒๙๑]  สมฺปชานมุสา  ๑  ภาสนฺโต  กติ  อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
สมฺปชานมุสา   ๑   ภาสนฺโต   ป ฺจ   อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ปาปจฺโฉ   
อิจฺฉาปกโต    อสนฺต    อภูต    อุตฺตริมนุสฺสธมฺม    อุลลฺปติ   อาปตฺติ   
ปาราชิกสฺส    ภิกฺขุ    อมูลเกน    ปาราชิเกน   ธมฺเมน   อนุทฺธเสติ   
อาปตฺติ   สงฺฆาทิเสสสฺส   โย  เต  วิหาเร  วสติ  โส  ภิกฺขุ  อรหาติ   
ภณติ     ปฏิวิชานนฺตสฺส    อาปตฺติ    ถลฺุลจฺจยสฺส    นปฺปฏิวิชานนฺตสฺส   
อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส   สมปฺชานมุสาวาเท   ปาจิตฺติย   สมฺปชานมสุา  ๑   
ภาสนฺโต อิมา ป ฺจ อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
     [๒๙๒]   โอมสนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   อุปสมฺปนฺน   
โอมสติ    อาปตฺติ    ปาจิตฺติยสฺส    อนุปสมฺปนฺน    โอมสติ   อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส ฯ   
     [๒๙๓]    เปสุ ฺ   อุปสหรนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   
#๑ ม. ย.ุ สมปฺชานมุสาวาท ฯ    
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อุปสมฺปนฺนสฺส      เปสุ ฺ      อุปสหรติ     อาปตฺติ     ปาจิตฺติยสฺส   
อนุปสมฺปนฺนสฺส เปสุ ฺ อุปสหรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ   
     [๒๙๔]   อนุปสมฺปนฺน  ปทโส  ธมฺม  วาเจนฺโต  เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    วาเจติ    ปโยเค    ทุกฺกฏ    ปเท    ปเต    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๒๙๕]   อนุปสมฺปนฺเนน  อุตฺตริทวิฺรตฺตติรตฺต  สหเสยฺย  กปเฺปนฺโต   
เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชชฺติ   นิปชชฺติ   ปโยเค   ทุกฺกฏ   นิปนฺเน   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๒๙๖]   มาตุคาเมน   สหเสยฺย   กปฺเปนฺโต   เทวฺ  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     นิปชฺชติ     ปโยเค     ทุกกฺฏ     นิปนฺเน     อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๒๙๗]    มาตุคามสฺส   อุตฺตริฉปฺป ฺจวาจาหิ   ธมฺม   เทเสนฺโต   
เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   เทเสติ   ปโยเค   ทุกกฺฏ  ปเท  ปเท   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๒๙๘]    อนุปสมฺปนฺนสฺส   อุตฺตริมนุสฺสธมฺม   ภูต   อาโรเจนฺโต   
เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   อาโรเจติ   ปโยเค  ทุกกฺฏ  อาโรจิเต   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๒๙๙]   ภิกฺขุสฺส  ทุฏ ุลฺล  อาปตฺตึ  อนุปสมฺปนฺนสฺส  อาโรเจนฺโต   
เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   อาโรเจติ   ปโยเค  ทุกกฺฏ  อาโรจิเต   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ    
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     [๓๐๐]   ปวึ   ขนนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ขนติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ ปหาเร ปหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
                   มุสาวาทวคฺโค ปโม ฯ   
     [๓๐๑]  ภูตคาม  ปาเตนฺโต  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ปาเตติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ ปหาเร ปหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๐๒]   อ ฺเน ฺ   ปฏิจรนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชชฺติ   
อนาโรปเต      อ ฺวาทเก      อ ฺเน ฺ     ปฏจิรติ     อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส      อาโรปเต      อ ฺวาทเก     อ ฺเน ฺ     ปฏิจรติ   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๐๓]    ภิกฺขุ    อุชฺฌาเปนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   
อุชฺฌาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ อุชฺฌาปเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๐๔]   สงฺฆิก   ม ฺจ   วา   ป  วา  ภิสึ  วา  โกจฺฉ  วา   
อชฺโฌกาเส   สนฺถริตฺวา   อนุทฺธริตฺวา   อนาปุจฺฉา   ปกฺกมนฺโต   เทฺว   
อาปตฺติโย     อาปชฺชติ    ปม    ปาท    เลฑฺฑุปาต    อติกฺกาเมติ   
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ทุติย ปาท อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๐๕]  สงฺฆิเก  วิหาเร  เสยฺย สนถฺริตฺวา อนุทฺธริตฺวา อนาปุจฺฉา   
ปกฺกมนฺโต    เทฺว    อาปตฺติโย   อาปชชฺติ   ปม   ปาท   ปรกิฺเขป   
อติกฺกาเมติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส    ทุติย    ปาท    อติกฺกาเมติ   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๐๖]   สงฺฆิเก   วิหาเร   ชาน   ปพฺุพูปคต   ภิกฺขุ  อนูปขชชฺ    
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เสยฺย   กปฺเปนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   นปิชฺชติ   ปโยเค   
ทุกฺกฏ นิปนฺเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๐๗]   ภิกฺขุ  กุปโต  อนตฺตมโน  สงฺฆิกา  วิหารา  นิกฺกฑฺฒนฺโต   
เทฺว     อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     นิกกฺฑฺฒติ     ปโยเค    ทุกกฺฏ   
นิกฺกฑฺฒิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๐๘]  สงฺฆิเก  วิหาเร  อุปริ  เวหาสกุฏิยา  อาหจฺจปาทก ม ฺจ   
วา   ป   วา   อภินิสีทนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  อภินิสีทติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ อภินิสินฺเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๐๙]   ทฺวิตฺติปริยาเย  อธิฏหิตฺวา  ตทุตฺตรึ  อธิฏหนฺโต  เทฺว   
อาปตฺติโย     อาปชฺชติ    อธิฏเติ    ปโยเค    ทุกฺกฏ    อธิฏ ิเต   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๑๐]   ชาน  สปฺปาณก  อุทก  ติณ  วา  มตฺติก  วา  สิ ฺจนฺโต   
เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชชฺติ    สิ ฺจติ   ปโยเค   ทุกกฺฏ   สิ ฺจิเต   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
                   ภูตคามวคฺโค ทุติโย ฯ   
     [๓๑๑]  อสมฺมโต  ภิกขฺุนิโย  โอวทนฺโต  เทฺว อาปตฺติโย อาปชฺชติ   
โอวทติ ปโยเค ทุกฺกฏ โอวทิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๑๒]  อตฺถงฺคเต  สุริเย  ภิกฺขุนิโย  โอวทนฺโต  เทฺว อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     โอวทติ     ปโยเค     ทุกกฺฏ     โอวทิเต    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 93 

     [๓๑๓]   ภิกฺขุนูปสฺสย   อุปสงฺกมิตฺวา  ภิกฺขุนิโย  โอวทนฺโต  เทฺว   
อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     โอวทติ    ปโยเค    ทกฺุกฏ    โอวทิเต   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๑๔]   อามิสเหตุ   ภิกฺขู  ภิกฺขุนิโย  โอวทนตีฺติ  ภณนฺโต  เทฺว   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    ภณติ    ปโยเค   ทุกกฺฏ   ภณิเต   อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๑๕]   อ ฺาติกาย  ภิกฺขุนิยา  จีวร  เทนฺโต  เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ เทติ ปโยเค ทุกกฺฏ ทินฺเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯฎ   
     [๓๑๖]  อ ฺาติกาย  ภิกฺขุนิยา  จีวร  สิพฺเพนฺโต  เทฺว อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     สิพฺเพติ    ปโยเค    ทกฺุกฏ    อาราปเถ    อาราปเถ   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๑๗]   ภิกฺขุนิยา   สทฺธึ  สวิธาย   เอกทฺธานมคฺค  ปฏิปชชฺนฺโต   
เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ปฏิปชชฺติ   ปโยเค   ทุกฺกฏ   ปฏปินฺเน   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๑๘]   ภิกฺขุนยิา  สทฺธึ  สวิธาย  เอก  นาว  อภิรูหนฺโต  เทวฺ   
อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     อภิรูหติ    ปโยเค    ทุกฺกฏ    อภิรูเฬฺห   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๑๙]    ชาน    ภิกฺขุนีปริปาจิต   ปณฺฑปาต   ภุ ฺชนฺโต   เทฺว   
อาปตฺติโย      อาปชฺชติ     ภุ ฺชิสฺสามติ     ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ    
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     [๓๒๐]  ภิกฺขุนิยา  สทฺธึ  เอโก  เอกาย  รโห  นสิชฺช กปฺเปนฺโต   
เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชชฺติ    นิสีทติ   ปโยเค   ทุกกฺฏ   นิสินฺเน   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
                   โอวาทวคฺโค ตติโย ฯ   
     [๓๒๑]    ตทุตฺตรึ   อาวสถปณฺฑ   ภุ ฺชนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ      ภุ ฺชิสฺสามีติ      ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส   
อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๒๒]    คณโภชน    ภุ ฺชนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   
ภุ ฺชิสฺสามีติ     ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส     อชฺโฌหาเร   
อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๒๓]   ปรมฺปรโภชน   ภุ ฺชนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย  อาปชฺชติ   
ภุ ฺชิสฺสามีติ     ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส     อชฺโฌหาเร   
อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๒๔]  ทฺวิตฺติปตฺตปูเร  ปูเว  ปฏคฺิคเหตฺวา  ตทุตฺตรึ ปฏิคฺคณฺหนฺโต   
เทฺว     อาปตฺติโย     อาปชฺชติ    ปฏิคฺคณฺหาติ    ปโยเค    ทุกฺกฏ   
ปฏิคฺคหิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๒๕]  ภุตฺตาวี  ปวาริโต  อนติริตฺต  ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา   
ภุ ฺชนฺโต    เทฺว    อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ภุ ฺชิสฺสามีติ   ปฏิคฺคณฺหาติ   
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อชโฺฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๒๖]   ภิกฺขุ   ภุตฺตาวึ   ปวาริต  อนติริตฺเตน  ขาทนีเยน  วา    
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โภชนีเยน   วา   อภิหฏ ุ   ปวาเรนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย  อาปชชฺติ   
ตสฺส    วจเนน    ขาทิสฺสามิ    ภุ ฺชิสฺสามีติ    ปฏคฺิคณฺหาติ   อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส โภชนปริโยสาเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๒๗]   วิกาเล   ขาทนีย   วา  โภชนีย  วา  ภุ ฺชนฺโต  เทวฺ   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    [๑]   ภุ ฺชิสฺสามีติ   ปฏิคฺคณฺหาติ   อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๒๘]  สนฺนิธิการก  ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา  ภุ ฺชนฺโต  เทฺว   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    [๑]   ภุ ฺชิสฺสามีติ   ปฏิคฺคณฺหาติ   อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๒๙]   ปณีตโภชนานิ  อตฺตโน  อตฺถาย  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺโต   
เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชชฺติ    ภุ ฺชิสฺสามีติ   ปฏิคฺคณฺหาติ   อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๓๐]   อทินฺน  มุขทฺวาร  อาหาร  อาหรนฺโต  เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ      ภุ ฺชิสฺสามีติ      ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส   
อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
                   โภชนวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
     [๓๓๑]   อเจลกสฺส   วา  ปริพฺพาชกสฺส  วา  ปรพฺิพาชิกาย  วา   
สหตฺถา  ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา  เทนฺโต  เทฺว  อาปตฺติโย อาปชฺชติ   
เทติ ปโยเค ทุกฺกฏ ทินฺเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๓๒]   ภิกฺขุ   เอหาวุโส   คาม   วา   นิคม   วา  ปณฺฑาย   
#๑ ม. ขาทิสฺสามิ ฯ    
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ปวิสิสฺสามาติ   ตสฺส   ทาเปตฺวา   วา  อทาเปตฺวา  วา  อุยฺโยเชนฺโต   
เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   อุยโฺยเชติ   ปโยเค  ทุกกฺฏ  อุยฺโยชิเต   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๓๓]   สโภชเน   กุเล   อนุปขชฺช   นิสชชฺ  กปเฺปนฺโต  เทฺว   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ   นสิีทติ   ปโยเค   ทุกกฺฏ   นิสินฺเน   อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๓๔]   มาตุคาเมน   สทฺธึ   รโห  ปฏิจฺฉนฺเน  อาสเน  นิสชฺช   
กปฺเปนฺโต    เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   นิสีทติ   ปโยเค   ทุกกฺฏ   
นิสินฺเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๓๕]  มาตุคาเมน  สทฺธึ  เอโก  เอกาย รโห นสิชฺช กปฺเปนฺโต   
เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชชฺติ    นิสีทติ   ปโยเค   ทุกกฺฏ   นิสินฺเน   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๓๖]  นิมนฺติโต  สภตฺโต  สมาโน  ปุเรภตฺต  วา ๑ ปจฺฉาภตฺต   
วา  ๑  สนฺต  ภิกฺขุ  อนาปุจฺฉา  ๒  กุเลสุ  จาริตฺต อาปชฺชนฺโต เทฺว(   
อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ปม  ปาท  อุมฺมาร  อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส   
ทุติย ปาท อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๓๗]    ตทุตฺตรึ   เภสชฺช   วิ ฺาเปนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     วิ ฺาเปติ    ปโยเค    ทุกกฺฏ    วิ ฺาปเต    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๓๘]   อุยฺยุตฺต   เสน   ทสฺสนาย  คจฺฉนฺโต  เทฺว  อาปตฺติโย   
#๑ ม. ย.ุ วาสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. สนฺต ภิกฺขุ อนาปุจฺฉาติ ปทตฺตย นตฺถิ ฯ    
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อาปชฺชติ    คจฺฉติ    อาปตฺติ    ทุกฺกฏสสฺ    ยตฺถ     ิโต    ปสฺสติ   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๓๙]  อติเรกติรตฺต  เสนาย  วสนฺโต  เทฺว อาปตฺติโย อาปชฺชติ   
วสติ ปโยเค ทุกฺกฏ วสิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๔๐]   อุยฺโยธิก  คจฺฉนฺโต  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  คจฺฉติ   
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ยตฺถ  ิโต ปสฺสติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯร   
                   อเจลกวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
     [๓๔๑]   มชฺช   ปวนฺโต  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชชฺติ  ปวิสฺสามีติ   
ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส     อชโฺฌหาเร     อชโฺฌหาเร   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๔๒]   ภิกฺขุ   องฺคุลปิโตทเกน   หาเสนฺโต   เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ หาเสติ ปโยเค ทุกฺกฏ หาสิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๔๓]  อุทเก  กีฬนโฺต  เทฺว อาปตฺติโย อาปชฺชติ เหฏาโคปฺผเก   
อุทเก     กฬีติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส     อุปรโิคปฺผเก    อุทเก   
กีฬติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๔๔]   อนาทริย  กโรนฺโต  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  กโรติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ กเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๔๕]  ภิกฺขุ  ภึสาเปนฺโต  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ภึสาเปติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ ภึสาปเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสสฺ ฯ   
     [๓๔๖]  โชตึ  สมาทหิตฺวา  วิสิพฺเพนฺโต  เทฺว อาปตฺติโย อาปชฺชติ    
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สมาทหติ ปโยเค ทุกฺกฏ สมาทหิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๔๗]   โอเรนฑฺฒมาส   นฺหายนฺโต  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ   
นฺหายติ ปโยเค ทุกฺกฏ นฺหานปริโยสาเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๔๘]     อนาทยิตฺวา     ติณฺณ     ทุพฺพณฺณกรณาน    อ ฺตร   
ทุพฺพณฺณกรณ   นว   จีวร   ปริภุ ฺชนโฺต   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   
ปริภุ ฺชติ ปโยเค ทุกฺกฏ ปริภุตฺเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๔๙]  ภิกฺขุสฺส  วา ภิกฺขุนิยา วา สิกฺขมานาย วา สามเณรสฺส วา   
สามเณริยา   วา   สาม  จีวร  วิกปฺเปตฺวา  อปจฺจุทฺธารก  ปริภุ ฺชนฺโต   
เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ปริภุ ฺชติ   ปโยเค   ทุกฺกฏ   ปริภุตฺเต   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๕๐]   ภิกฺขุ   ปตฺต  วา  จีวร  วา  นิสีทน  วา  สูจิฆร  วา   
กายพนฺธน   วา   อปนิเธนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  อปนิเธติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ อปนิธิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯพ   
                  สรุาเมรยวคฺโค ฉฏโ ฯ   
     [๓๕๑]   ส ฺจิจฺจ   ปาณ   ชีวิตา  โวโรเปนฺโต  กติ  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ   ส ฺจิจฺจ   ปาณ   ชีวิตา   โวโรเปนฺโต  จตสฺโส  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ   อโนทิสฺส   โอปาต   ขนติ   โย  โกจิ  ปปติตฺวา  มริสฺสตีติ   
อาปตฺติ    ทกฺุกฏสฺส    มนุสฺโส    ตสฺมึ    ปปติตฺวา   มรติ   อาปตฺติ   
ปาราชิกสฺส   ยกฺโข   วา   เปโต   วา  ติรจฺฉานคตมนุสฺสวิคฺคโห  วา   
ตสฺมึ     ปปติตฺวา    มรติ    อาปตฺติ    ถลฺุลจฺจยสฺส    ติรจฺฉานคโต    
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ตสฺมึ    ปปติตฺวา    มรติ    อาปตฺติ    ปาจิตฺติยสฺส   ส ฺจิจฺจ   ปาณ   
ชีวิตา โวโรเปนฺโต อิมา จตสฺโส อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
     [๓๕๒]   ชาน   สปฺปาณก   อุทก  ปริภุ ฺชนฺโต  เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     ปริภุ ฺชติ     ปโยเค     ทุกกฺฏ    ปริภุตฺเต    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๕๓]   ชาน   ยถาธมฺม  นีหตาธิกรณ  ปุนกมมฺาย  อุกฺโกเฏนฺโต   
เทฺว     อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     อุกโฺกเฏติ    ปโยเค    ทุกฺกฏ   
อุกฺโกฏิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๕๔]   ภิกฺขุสฺส   ชาน  ทฏุ ุลฺล  อาปตฺตึ  ปฏิจฺฉาเทนฺโต  เอก   
อาปตฺตึ อาปชฺชติ ปาจิตฺติย ฯ   
     [๓๕๕]    ชาน   อูนวีสติวสฺส   ปคฺุคล   อุปสมปฺาเทนฺโต   เทฺว   
อาปตฺติโย      อาปชฺชติ      อุปสมฺปาเทติ      ปโยเค      ทุกฺกฏ   
อุปสมฺปาทิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๕๖]   ชาน   เถยฺยสตฺเถน   สทฺธ ึ  สวิธาย   เอกทฺธานมคฺค   
ปฏิปชชฺนฺโต    เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    ปฏปิชฺชติ    ปโยเค   
ทุกฺกฏ ปฏิปนฺเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๕๗]   มาตุคาเมน  สทฺธึ  สวิธาย  เอกทฺธานมคฺค  ปฏิปชชฺนฺโต   
เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ปฏิปชชฺติ   ปโยเค   ทุกฺกฏ   ปฏปินฺเน   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๕๘]  ปาปกาย  ทิฏ ิยา ยาวตติย สมนุภาสนาย นปฺปฏ-ิ    
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นิสฺสชฺชนฺโต    เทฺว  อาปตฺติโย   อาปชฺชติ  ตฺติยา    ทุกฺกฏ   
กมฺมวาจาปริโยสาเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๕๙]   ชาน   ตถาวาทินา   ภิกฺขุนา  อกฏานุธมเฺมน  ต  ทฏิ ึ   
อปฺปฏินิสฺสฏเน    สทฺธ ึ   สมฺภุ ฺชนโฺต   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   
สมฺภุ ฺชติ ปโยเค ทุกฺกฏ สมฺภุตฺเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๖๐]  ชาน  ตถานาสิส  สมณุทฺเทส อุปลาเปนฺโต เทฺว อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     อุปลาเปติ    ปโยเค    ทุกกฺฏ    อุปลาปเต    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
                  สปฺปาณกวคฺโค สตฺตโม ฯ   
     [๓๖๑]    ภิกฺขุ   ภิกฺขูห ิ  สหธมฺมิก   วุจฺจมาโน   น   ตาวาห   
อาวุโส   เอตสฺมึ   สิกฺขาปเท   สิกฺขิสฺสามิ   ยาว  น ฺ  ภิกฺขุ  พฺยตฺต   
วินยธร   ปรปิุจฺฉามีติ   ภณนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ภณติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ ภณิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๖๒]  วินย  วิวณฺเณนฺโต  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  วิวณฺเณติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ วิวณฺณิเต อาปตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๖๓]   โมเหนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ  อนาโรปเต   
โมเห    โมเหติ   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส   อาโรปเต   โมเห   โมเหติ   
อาปตฺติ ปาจิตฺติปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๖๔]    ภิกฺขุ   กุปโต   อนตฺตมโน   ปหาร   เทนโฺต   เทฺว   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    ปหรติ   ปโยเค   ทุกฺกฏ   ปหเฏ   อาปตฺติ    
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ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๖๕]    ภิกฺขุสฺส   กปุโต   อนตฺตมโน   ตลสตฺติก   อุคฺคิรนฺโต   
เทฺว    อาปตฺติโย   อาปชชฺติ   อุคฺคิรติ   ปโยเค   ทุกกฺฏ   อุคฺคิริเต   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๖๖]   ภิกฺขุ   อมูลเกน   สงฺฆาทิเสเสน   อนทฺุธเสนฺโต  เทฺว   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    อนุทฺธเสติ    ปโยเค    ทุกฺกฏ   อนุทฺธสิเต   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๖๗]   ภิกฺขุสฺส  ส ฺจิจฺจ  กุกฺกุจฺจ  อุปทหนฺโต  เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     อุปทหติ     ปโยเค     ทุกกฺฏ     อุปทหเิต    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๖๘]    ภิกฺขูน    ภณฺฑนชาตาน   กลหชาตาน   วิวาทาปนฺนาน   
อุปสฺสุตึ   ติฏนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   โสสฺสามีติ  คจฺฉติ   
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ยตฺถ  ิโต สุณาติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๖๙]   ธมฺมิกาน   กมฺมาน   ฉนทฺ   ทตฺวา   ปจฺฉา  ขียนธมฺม   
อาปชฺชนฺโต    เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ขียติ   ปโยเค   ทุกกฺฏ   
ขียิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๗๐]    สงฺเฆ   วินิจฺฉยกถาย   วตฺตมานาย   ฉนฺน   อทตฺวา   
อุฏายาสนา    ปกฺกมนฺโต    เทฺว    อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ปริสาย   
หตฺถปาส   อวิชหนฺตสฺส   ๑   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส   วิชหิเต   อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
#๑ ม. ย.ุ วิชหนฺตสฺส ฯ    
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     [๓๗๑]   สมคฺเคน   สงฺเฆน   จีวร   ทตฺวา   ปจฺฉา  ขียนธมฺม   
อาปชฺชนฺโต    เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ขียติ   ปโยเค   ทุกกฺฏ   
ขียิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๗๒]   ชาน   สงฺฆิก   ลาภ   ปริณต  ปุคฺคลสฺส  ปริณาเมนฺโต   
เทฺว     อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     ปริณาเมติ    ปโยเค    ทุกฺกฏ   
ปริณามิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
                  สหธมฺมิกวคฺโค อฏโม ฯ   
     [๓๗๓]    ปุพฺเพ   อปฺปฏิสวิทิโต   ร ฺโ   อนฺเตปุร   ปวิสนฺโต   
เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชชฺติ   ปม   ปาท   อุมฺมาร   อติกฺกาเมติ   
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ทุติย ปาท อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๗๔]   รตน  อุคฺคณฺหนฺโต  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  คณฺหาติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ คหิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๗๕]   สนฺต  ภิกฺขุ  อนาปุจฺฉา  วิกาเล  คาม  ปวิสนฺโต  เทวฺ   
อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ปม  ปาท  ปรกิฺเขป  ปวิสนฺโต  ๑  อติกฺกาเมติ   
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ทุติย ปาท อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๗๖]   อฏ ิมย   วา   ทนฺตมย   วา   วิสาณมย  วา  สูจิฆร   
การาเปนฺโต    เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ   การาเปติ   ปโยเค   
ทุกฺกฏ การาปเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๗๗]   ปมาณาติกฺกนฺต   ม ฺจ   วา   ป   วา  การาเปนฺโต   
เทฺว     อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     การาเปติ    ปโยเค    ทุกฺกฏ   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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การาปเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๗๘]   ม ฺจ   วา   ป   วา  ตูโลนทฺธ  การาเปนฺโต  เทฺว   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    การาเปติ    ปโยเค    ทกฺุกฏ   การาปเต   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๗๙]   ปมาณาติกฺกนฺต   นิสีทน  การาเปนฺโต  เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     การาเปติ    ปโยเค    ทุกกฺฏ    การาปเต    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๘๐]    ปมาณาติกฺกนฺต    กณฺฑุปฏิจฺฉาทึ   การาเปนฺโต   เทฺว   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    การาเปติ    ปโยเค    ทกฺุกฏ   การาปเต   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๘๑]    ปมาณาติกฺกนฺต    วสฺสิกสาฏิก    การาเปนฺโต   เทฺว   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    การาเปติ    ปโยเค    ทกฺุกฏ   การาปเต   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๓๘๒]   สุคตจีวรปฺปมาณ   จีวร   การาเปนฺโต  กติ  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    สุคตจีวรปฺปมาณ   จีวร   การาเปนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     การาเปติ    ปโยเค    ทุกกฺฏ    การาปเต    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส    สุคตจีวรปฺปมาณ    จีวร    การาเปนฺโต   อิมา   เทวฺ   
อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
                    ราชวคฺโค นวโม ฯ   
                    ขุทฺทกา นิฏ ิตา ฯ    
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     [๓๘๓]   อ ฺาติกาย   ภิกฺขุนิยา   อนฺตรฆร   ปวิฏาย  หตฺถโต   
ขาทนีย   วา   โภชนีย   วา   สหตฺถา   ปฏิคฺคเหตฺวา  ภุ ฺชนฺโต  กติ   
อาปตฺติโย     อาปชฺชติ    ฯ    อ ฺาติกาย    ภิกฺขุนิยา    อนฺตรฆร   
ปวิฏาย   หตฺถโต   ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา  สหตฺถา  ปฏิคฺคเหตฺวา   
ภุ ฺชนฺโต    เทฺว    อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ภุ ฺชิสฺสามีติ   ปฏิคฺคณฺหาติ   
อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส   อชฺโฌหาเร   อชโฺฌหาเร  อาปตฺติ  ปาฏิเทสนียสฺส   
อ ฺาติกาย      ภิกฺขุนิยา      อนฺตรฆร      ปวิฏาย      หตฺถโต   
ขาทนีย   วา   โภชนีย   วา   สหตฺถา  ปฏิคฺคเหตฺวา  ภุ ฺชนฺโต  อิมา   
เทฺว อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
     [๓๘๔]   ภิกฺขุนิยา   โวสาสนฺติยา   น   นิวาเรตฺวา   ภุ ฺชนฺโต   
เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชชฺติ    ภุ ฺชิสฺสามีติ   ปฏิคฺคณฺหาติ   อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ   
     [๓๘๕]  เสกฺขสมฺมเตสุ   กุเลสุ  ขาทนีย  วา โภชนีย วา สหตฺถา   
ปฏิคฺคเหตฺวา    ภุ ฺชนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชชฺติ   ภุ ฺชิสสฺามีติ   
ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส     อชโฺฌหาเร     อชโฺฌหาเร   
อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ   
     [๓๘๖]   อาร ฺเกสุ   เสนาสเนสุ  ปุพฺเพ  อปฺปฏิสวิทิต  ขาทนีย   
วา   โภชนีย   วา   อชฺฌาราเม   สหตฺถา   ปฏิคฺคเหตฺวา   ภุ ฺชนฺโต   
กติ    อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ฯ   อาร ฺเกสุ   เสนาสเนสุ   ปุพฺเพ   
อปฺปฏิสวิทิต    ขาทนีย    วา   โภชนีย   วา   อชฺฌาราเม   สหตฺถา    
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ปฏิคฺคเหตฺวา    ภุ ฺชนฺโต   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชชฺติ   ภุ ฺชิสสฺามีติ   
ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส     อชโฺฌหาเร     อชโฺฌหาเร   
อาปตฺติ     ปาฏิเทสนียสฺส     อาร ฺเกสุ     เสนาสเนสุ     ปุพฺเพ   
อปฺปฏิสวิทิต     ขาทนีย     วา     โภชนีย     วา     อชฺฌาราเม   
สหตฺถา     ปฏิคฺคเหตฺวา     ภุ ฺชนโฺต    อิมา    เทฺว    อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ ฯ   
               จตฺตาโร ปาฏิเทสนียา นิฏ ิตา ฯ   
     [๓๘๗]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  ปุรโต  วา  ปจฺฉโต  วา โอลมฺเพนฺโต   
นิวาเสนฺโต   กติ   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ  ฯ  อนาทริย  ปฏิจฺจ  ปุรโต   
วา   ปจฺฉโต  วา  โอลมฺเพนฺโต  นิวาเสนฺโต  เอก  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ   
ทุกฺกฏ   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ปุรโต   วา   ปจฺฉโต  วา  โอลมฺเพนฺโต   
นิวาเสนฺโต อิม เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ฯ   
     [๓๘๘]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  ปุรโต  วา  ปจฺฉโต  วา โอลมฺเพนฺโต   
ปารุปนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๓๘๙]   อนาทริย  ปฏิจฺจ  กาย  วิวริตฺวา  อนฺตรฆเร  คจฺฉนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๓๙๐]   อนาทริย  ปฏิจฺจ  กาย  วิวริตฺวา  อนฺตรฆเร  นิสีทนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๓๙๑]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   หตฺถ  วา  ปาท  วา  กีฬาเปนฺโต   
อนฺตรฆเร คจฺฉนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ    
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     [๓๙๒]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   หตฺถ  วา  ปาท  วา  กีฬาเปนฺโต   
อนฺตรฆเร นิสีทนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๓๙๓]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ตห  ตห  โอโลเกนโฺต  อนฺตรฆเร   
คจฺฉนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๓๙๔]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ตห  ตห  โอโลเกนโฺต  อนฺตรฆเร   
นิสีทนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๓๙๕]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุกฺขิตฺตกาย   อนฺตรฆเร  คจฺฉนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๓๙๖]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุกฺขิตฺตกาย   อนฺตรฆเร  นิสีทนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
                    ปโม วคฺโค ๑ ฯ   
     [๓๙๗]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุชชฺคฺฆิกาย   อนฺตรฆเร  คจฺฉนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๓๙๘]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุชชฺคฺฆิกาย   อนฺตรฆเร  นิสีทนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๓๙๙]    อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุจฺจาสทฺท   มหาสทฺท   กโรนฺโต   
อนฺตรฆเร คจฺฉนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๐๐]   อนาทริย   ปฏิจฺจ    อุจฺจาสทฺท   มหาสทฺท   กโรนฺโต   
อนฺตรฆเร นิสีทนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๐๑]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   กายปฺปจาลก  อนตฺรฆเร  คจฺฉนฺโต   
#๑ ม. ย.ุ ปรมิณฺฑลวคฺโค ปโม ฯ    
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เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๐๒]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   กายปฺปจาลก  อนตฺรฆเร  นีสทีนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๐๓]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   พาหุปฺปจาลก  อนตฺรฆเร  คจฺฉนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๐๔]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   พาหุปฺปจาลก  อนตฺรฆเร  นิสทีนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๐๕]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   สีสปฺปจาลก   อนฺตรฆเร  คจฺฉนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๐๖]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   สีสปฺปจาลก   อนฺตรฆเร  นิสีทนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
                    ทุติโย วคฺโค ๑ ฯ   
     [๔๐๗]    อนาทริย   ปฏิจฺจ   ขมฺภกโต   อนฺตรฆเร   คจฺฉนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๐๘]    อนาทริย   ปฏิจฺจ   ขมฺภกโต   อนฺตรฆเร   นิสีทนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๐๙]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   โอคุณฺ ิโต   อนฺตรฆเร   คจฺฉนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๑๐]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   โอคุณฺ ิโต   อนฺตรฆเร   นิสีทนโฺต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อุชชฺคฺฆิกวคฺโค ทุติโย ฯ    
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     [๔๑๑]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุกฺกฏุกิาย   อนฺตรฆเร   คจฺฉนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๑๒]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ปลฺลตฺถิกาย   อนฺตรฆเร  นิสีทนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๑๓]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อสกฺกจฺจ   ปณฺฑปาต  ปฏิคฺคณฺหนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๑๔]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ตห   ตห  โอโลเกนฺโต  ปณฺฑปาต   
ปฏิคฺคณฺหนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกฺกฏ ฯ   
     [๔๑๕]    อนาทริย    ปฏิจฺจ    สูป ฺเว   พหุ   ปฏิคฺคณฺหนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๑๖]    อนาทริย   ปฏิจฺจ   ถูปกต   ปณฺฑปาต   ปฏิคฺคณฺหนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
                    ตติโย วคฺโค ๑ ฯ   
     [๔๑๗]    อนาทริย    ปฏิจฺจ   อสกฺกจฺจ   ปณฺฑปาต   ภุ ฺชนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๑๘]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ตห   ตห  โอโลเกนฺโต  ปณฺฑปาต   
ภุ ฺชนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๑๙]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ตห   ตห   โอมสิตฺวา   ปณฺฑปาต   
ภุ ฺชนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๒๐]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   สูป ฺเว   พหุ   ภุ ฺชนฺโต   เอก   
#๑ ม. ย.ุ ขมภฺกตวคฺโค ตติโย ฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 109 

อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๒๑]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ถูปโต  ๑  โอมทฺทิตฺวา  ปณฺฑปาต   
ภุ ฺชนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๒๒]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   สูป   วา  พฺย ฺชน  วา  โอทเนน   
ปฏิจฺฉาเทนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกฺกฏ ฯ   
     [๔๒๓]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   สูป   วา   โอทน  วา  อคิลาโน   
อตฺตโน   อตฺถาย   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺโต   เอก  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ   
ทุกฺกฏ ฯ   
     [๔๒๔]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  อุชฺฌานส ฺ ี  ปเรส  ปตฺต โอโลเกนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๒๕]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  มหนฺต  กพฬ  กโรนฺโต  เอก  อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๒๖]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  ทีฆ  อาโลป  กโรนฺโต  เอก  อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
                    จตุตฺโถ วคฺโค ๒ ฯ   
     [๔๒๗]   อนาทริย  ปฏิจฺจ  อนาหเฏ  กพเฬ  มุขทฺวาร  วิวรนโฺต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๒๘]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  ภุ ฺชนฺโต  สพฺพ  หตฺถ  มุเข ปกขิฺปนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๒๙]   อนาทริย   ปฏิจฺจ  สกพเฬน  มุเขน  พฺยาหรนฺโต  เอก   
#๑ โป. ถูปกโต ฯ ม. ย.ุ ถปูกโต ฯ  ๒ ม. ย.ุ ปณฺฑปาตวคฺโค จตุตฺโถ ฯ    
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อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๓๐]   อนาทริย  ปฏิจฺจ  ปณฺฑุกฺเขปก  ภุ ฺชนฺโต  เอก  อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๓๑]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  กพฬาวจฺเฉทก  ภุ ฺชนฺโต  เอก อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๓๒]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  อวคณฺฑการก  ภุ ฺชนฺโต  เอก  อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๓๓]   อนาทริย  ปฏิจฺจ  หตฺถนทิฺธูนก  ภุ ฺชนฺโต  เอก  อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๓๔]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  สิตฺถาวการก  ภุ ฺชนฺโต  เอก  อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๓๕]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  ชิวฺหานิจฺฉารก  ภุ ฺชนฺโต  เอก อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๓๖]   อนาทริย  ปฏิจฺจ  จปุจปุการก  ภุ ฺชนฺโต  เอก  อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
                    ป ฺจโม วคฺโค ๑ ฯ   
     [๔๓๗]   อนาทริย  ปฏิจฺจ  สุรุสุรกุารก  ภุ ฺชนฺโต  เอก  อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๓๘]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  หตฺถนลิฺเลหก  ภุ ฺชนฺโต  เอก  อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ กพฬวคฺโค ป ฺจโม ฯ    
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     [๔๓๙]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  ปตฺตนิลฺเลหก  ภุ ฺชนฺโต  เอก  อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๔๐]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  โอฏนิลฺเลหก  ภุ ฺชนฺโต  เอก อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๔๑]    อนาทริย   ปฏิจฺจ   สามิเสน   หตฺเถน   ปานียถาลก   
ปฏิคฺคณฺหนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกฺกฏ ฯ   
     [๔๔๒]    อนาทริย   ปฏิจฺจ   สสิตฺถก   ปตฺตโธวน   อนฺตรฆเร   
ฉฑฺเฑนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๔๓]   อนาทริย   ปฏิจฺจ  ฉตฺตปาณิสฺส  ธมฺม  เทเสนฺโต  เอก   
อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๔๔]    อนาทริย    ปฏิจฺจ   ทณฺฑปาณิสฺส   ธมฺม   เทเสนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๔๕]   อนาทริย   ปฏิจฺจ  สตฺถปาณิสฺส  ธมฺม  เทเสนฺโต  เอก   
อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๔๖]    อนาทริย   ปฏิจฺจ   อาวุธปาณิสฺส   ธมฺม   เทเสนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
                    ฉฏโ วคฺโค ๑ ฯ   
     [๔๔๗]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ปาทุการูฬฺหสฺส   ธมฺม   เทเสนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๔๘]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุปาหนารูฬฺหสฺส   ธมฺม  เทเสนฺโต   
#๑ ม. ย.ุ สรุสุุรุวคฺโค ฉฏโ ฯ    
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เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๔๙]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   ยานคตสฺส  ธมฺม  เทเสนฺโต  เอก   
อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๕๐]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   สยนคตสฺส  ธมฺม  เทเสนฺโต  เอก   
อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๕๑]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  ปลลฺตฺถิกาย  นสิินนฺสฺส  ธมฺม เทเสนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๕๒]   อนาทริย   ปฏิจฺจ  เว ิตสีสสฺส  ธมฺม  เทเสนฺโต  เอก   
อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๕๓]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   โอคุณฺ ิตสีสสฺส   ธมฺม   เทเสนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๕๔]   อนาทริย   ปฏิจฺจ  ฉมาย  นิสีทิตฺวา  อาสเน  นิสินฺนสฺส   
ธมฺม เทเสนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกฺกฏ ฯ   
     [๔๕๕]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  นีเจ  อาสเน  นิสีทิตฺวา อุจฺเจ อาสเน   
นิสินฺนสฺส ธมฺม เทเสนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกฺกฏ ฯ   
     [๔๕๖]   อนาทริย   ปฏิจฺจ    ิโต   นิสินฺนสฺส  ธมฺม  เทเสนฺโต   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๕๗]   อนาทริย  ปฏิจฺจ  ปจฺฉโต  คจฺฉนฺโต  ปุรโต  คจฺฉนฺตสฺส   
ธมฺม เทเสนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกฺกฏ ฯ   
     [๔๕๘]  อนาทริย  ปฏิจฺจ  อุปฺปเถน  คจฺฉนฺโต  ปเถน  คจฺฉนฺตสฺส    
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ธมฺม เทเสนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกฺกฏ ฯ   
     [๔๕๙]   อนาทริย   ปฏิจฺจ    ิโต   อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว  วา   
กโรนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกกฺฏ ฯ   
     [๔๖๐]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   หริเต  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว  วา   
เขฬ วา กโรนฺโต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ทุกฺกฏ ฯ   
     [๔๖๑]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุทเก  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว  วา   
เขฬ    วา   กโรนฺโต   กติ   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ฯ   อนาทริย   
ปฏิจฺจ   อุทเก   อุจฺจาร   วา   ปสฺสาว   วา   เขฬ  วา  กโรนฺโต   
เอก    อาปตฺตึ    อาปชฺชติ    ทุกฺกฏ    อนาทริย    ปฏิจฺจ   อุทเก   
อุจฺจาร   วา   ปสฺสาว  วา  เขฬ  วา  กโรนฺโต  อิม  เอก  อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ ฯ   
                    สตฺตโม วคฺโค ๑ ฯ   
                 ป ฺจสตฺตติ เสขิยา นิฏ ิตา ฯ   
                 กตาปตฺติวาร นิฏ ิต ทุติย ฯ   
     [๔๖๒]   เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนฺตสฺส  อาปตฺติโย  จตุนฺน  วิปตฺตีน   
กติ   วิปตฺติโย   ภชนฺติ   ฯ   เมถุน   ธมฺม  ปฏิเสวนฺตสฺส  อาปตฺติโย   
จตุนฺน   วิปตฺตีน   เทฺว   วิปตฺติโย   ภชนฺติ   สิยา   สลีวิปตฺตึ   สิยา   
อาจารวิปตฺตึ   ฯเปฯ   อนาทริย  ปฏิจฺจ  อุทเก  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว   
วา   เขฬ   วา   กโรนฺตสฺส  อาปตฺติ  จตุนฺน  วิปตฺตีน  กติ  วิปตฺติโย   
ภชติ   ฯ   อนาทริย   ปฏจฺิจ   อุทเก   อุจฺจาร   วา   ปสฺสาว  วา   
#๑ ม. ย.ุ ปาทกวคฺโค สตฺตโม ฯ    
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เขฬ    วา   กโรนฺตสฺส   อาปตฺติ   จตุนฺน   วิปตฺตีน   เอก   วิปตฺตึ   
ภชติ อาจารวิปตฺตึ ฯ   
                  วิปตฺติวาร นิฏ ิต ตติย ฯ   
     [๔๖๓] เมถุน ธมฺม ปฏิเสวนฺตสฺส อาปตฺติโย สตฺตนฺน อาปตฺติกฺขนฺธาน   
กตีหิ   อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   สงฺคหิตา   ฯ   เมถุน   ธมมฺ   ปฏิเสวนฺตสฺส   
อาปตฺติโย   สตฺตนฺน   อาปตฺติกฺขนฺธาน   ตีหิ  อาปตฺติกฺขนฺเธหิ  สงฺคหิตา   
สิยา    ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺเธน    สิยา   ถุลลฺจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน   สิยา   
ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน   ฯเปฯ   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุทเก  อุจฺจาร  วา   
ปสฺสาว   วา  เขฬ  วา  กโรนฺตสฺส  อาปตฺติ  สตฺตนฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน   
กตีหิ    อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา   ฯ   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุทเก   
อุจฺจาร   วา   ปสฺสาว   วา  เขฬ  วา  กโรนฺตสฺส  อาปตฺติ  สตฺตนฺน   
อาปตฺติกฺขนฺธาน เอเกน อาปตฺติกฺขนฺเธน สงฺคหิตา ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน ฯ   
                 สงฺคหิตวาร นิฏ ิต จตุตฺถ ฯ   
     [๔๖๔] เมถุน ธมฺม ปฏิเสวนฺตสฺส อาปตฺติโย ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน   
กตีหิ     สมฏุาเนหิ     สมุฏหนฺติ     ๑    ฯ    เมถนุ    ธมฺม   
ปฏิเสวนฺตสฺส     อาปตฺติโย     ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน   
สมุฏาเนน   สมุฏหนฺติ   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมุฏหนฺติ  น   
วาจโต   ฯเปฯ   อนาทรย   ปฏิจฺจ   อุทเก   อุจฺจาร   วา  ปสฺสาว   
วา    เขฬ    วา   กโรนฺตสฺส   อาปตฺติ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   
#๑ ม. ย.ุ สพฺพตฺถ สมุฏนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ    
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กตีหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏาติ  ฯ  อนาทริย  ปฏิจฺจ  อุทเก  อุจฺจาร  วา   
ปสฺสาว   วา  เขฬ  วา  กโรนฺตสฺส  อาปตฺติ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   กายโต   จ  จิตฺตโต  จ  สมฏุาติ   
น วาจโต ฯ   
                 สมุฏานวาร นิฏ ิต ป ฺจม ฯ   
     [๔๖๕]  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนฺตสฺส  อาปตฺติโย  จตุนฺน อธิกรณาน   
กตม   อธิกรณ   ฯ   เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวนฺตสฺส  อาปตฺติโย  จตุนฺน   
อธิกรณาน    อาปตฺตาธิกรณ    ฯเปฯ    อนาทริย    ปฏิจฺจ    อุทเก   
อุจฺจาร   วา   ปสฺสาว   วา   เขฬ  วา  กโรนฺตสฺส  อาปตฺติ  จตุนฺน   
อธิกรณาน   กตม   อธิกรณ   ฯ   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุทเก  อุจฺจาร   
วา   ปสฺสาว   วา  เขฬ  วา  กโรนฺตสฺส  อาปตฺติ  จตุนฺน  อธิกรณาน   
อาปตฺตาธิกรณ ฯ   
                  อธิกรณวาร นฏิ ิต ฉฏ ฯ   
     [๔๖๖]  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนฺตสฺส  อาปตฺติโย  สตฺตนฺน  สมถาน   
กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ   ฯ   เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนฺตสฺส  อาปตฺติโย   
สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ   สมเถหิ   สมมฺนฺติ   สิยา  สมฺมุขาวินเยน  จ   
ปฏิ ฺาตกรเณน    จ    สยิา    สมฺมุขาวินเยน    จ   ติณวตฺถารเกน   
จ   ฯเปฯ   อนาทริย   ปฏจฺิจ   อุทเก   อุจฺจาร   วา  ปสฺสาว  วา   
เขฬ   วา   กโรนฺตสฺส   อาปตฺติ   สตฺตนฺน   สมถาน   กตีหิ  สมเถหิ   
สมฺมติ   ฯ   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุทเก   อุจฺจาร   วา  ปสฺสาว  วา    
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เขฬ   วา   กโรนฺตสฺส   อาปตฺติ   สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ   สมเถหิ   
สมฺมติ    สิยา    สมฺมุขาวินเยน    จ    ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   สิยา   
สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
                  สมถวาร นิฏ ิต สตฺตม ฯ   
     [๔๖๗]  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนฺโต  กติ  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ฯ   
เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวนฺโต   ติสฺโส   อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  อกฺขายิเต   
สรีเร   เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวติ   อาปตฺติ   ปาราชิกสฺส   เยภุยฺเยน   
ขายิเต    สรีเร    เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวติ   อาปตฺติ   ถุลลฺจฺจยสฺส   
วิวฏกเต   ๑  มุเข  อจฺฉุปนฺต  องฺคชาต  ปเวเสติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส   
เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวนฺโต   อิมา   ติสฺโส   อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ฯ   
ตา   อาปตฺติโย   จตุนฺน   วิปตฺตีน  กติ  วิปตฺติโย  ภชนฺติ  ฯ  สตฺตนฺน   
อาปตฺติกฺขนฺธาน  กตีหิ อาปตฺติกฺขนฺเธหิ สงฺคหิตา ฯ ฉนฺน อาปตฺติ- 
สมุฏานาน  กตีหิ  สมฏุาเนหิ   สมุฏหนฺติ  ฯ   จตุนฺน  อธิกรณาน   
กตม   อธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ  สมฺมนฺติ  ฯ   
ตา   อาปตฺติโย   จตุนฺน   วิปตฺตีน   เทฺว   วิปตฺติโย   ภชนฺติ   สิยา   
สีลวิปตฺตึ   สยิา   อาจารวิปตฺตึ   ฯ   สตฺตนฺน   อาปตฺติกฺขนฺธาน   ตีหิ   
อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    สิยา    ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺเธน    สิยา   
ถุลลฺจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน สิยา ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน ฯ ฉนฺน อาปตฺติ- 
สมุฏานาน  เอเกน     สมุฏาเนน     สมุฏหนฺติ     กายโต     จ    จิตฺตโต   
จ   สมฏุหนฺติ   น  วาจโต  ฯ  จตุนฺน  อธิกรณาน  อาปตฺตาธิกรณ  ฯ   
#๑ ม. วฏฏกเต ฯ ยุ. วตฺตกเต ฯ    
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สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ   สมเถหิ   สมมฺนฺติ   สิยา  สมฺมุขาวินเยน  จ   
ปฏิ ฺาตกรเณน    จ    สยิา    สมฺมุขาวินเยน    จ   ติณวตฺถารเกน   
จ   ฯเปฯ   อนาทริย   ปฏจฺิจ   อุทเก   อุจฺจาร   วา  ปสฺสาว  วา   
เขฬ   วา   กโรนฺโต  กติ  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ฯ  อนาทริย  ปฏจฺิจ   
อุทเก  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว  วา  เขฬ  วา  กโรนฺโต  เอก  อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ   ทกฺุกฏ   ฯ  อนาทริย  ปฏิจฺจ  อุทเก  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว   
วา   เขฬ   วา   กโรนฺโต   อิม   เอก  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  ฯ  สา   
อาปตฺติ    จตุนฺน    วิปตฺตีน    กติ   วิปตฺติโย   ภชติ   ฯ   สตฺตนฺน   
อาปตฺติกฺขนฺธาน    กตีหิ    อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    ฯ    ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน   กตีหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏาติ  ฯ  จตุนฺน  อธิกรณาน   
กตม   อธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมติ  ฯ   
สา   อาปตฺติ   จตุนฺน   วิปตฺตีน  เอก  วิปตฺตึ  ภชติ  อาจารวิปตฺตึ  ฯ   
สตฺตนฺน     อาปตฺติกฺขนฺธาน    เอเกน    อาปตฺติกฺขนฺเธน    สงฺคหิตา   
ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน   ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน   
สมุฏาติ   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมุฏาติ   น   วาจโต   ฯ   
จตุนฺน    อธกิรณาน    อาปตฺตาธิกรณ    ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ   
สมเถหิ    สมมฺติ    สิยา   สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   
สิยา สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
                 สมุจฺจยวาร นิฏ ิต อฏม ฯ   
           อิเม อฏ วารา สชฌฺายมตฺเตน ๑ ลิขิตา ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สชฌฺายมคฺเคน ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
     [๔๖๘] กตฺถ ป ฺตฺติ กตี จ    วิปตฺติสงฺคเหน จ   
           สมุฏานาธิกรณา      สมโถ จ สมุจฺจโยติ ฯ   
                      _______________   
     [๔๖๙]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวนปจฺจยา   ปาราชิก   กตฺถ   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  ฯเปฯ  เกนาภฏนฺติ  ฯ  ยนฺเตน  ภควตา   
ชานตา  ปสฺสตา  อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  เมถุน  ธมฺม ปฏิเสวนปจฺจยา   
ปาราชิก    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   เวสาลิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   สุทินฺน   กลนฺทปุตฺต  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
สุทินฺโน   กลนฺทปุตฺโต   ปุราณทุติยิกาย   เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวิ  ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   อตฺถิ   ตตฺถ  ป ฺตฺติ  อนุปฺป ฺตฺติ  อนุปฺปนฺนป ฺตฺตีติ  ฯ   
เอกา      ป ฺตฺติ      เทฺว     อนุปฺป ฺตฺติโย     อนุปฺปนฺนป ฺตฺติ   
ตสฺมึ    นตฺถิ    ฯ   สพฺพตฺถ   ป ฺตฺติ   ปเทสป ฺตีติ   ฯ   สพฺพตฺถ   
ป ฺตฺติ  ฯ  สาธารณป ฺตฺติ  อสาธารณป ฺตฺตีติ  ฯ  สาธารณป ฺตฺติ  ฯ   
เอกโต      ป ฺตฺติ      อุภโต      ป ฺตฺตีติ      ฯ      อุภโต   
ป ฺตฺติ  ฯ  ป ฺจนฺน  ปาติโมกฺขุทฺเทสาน  กตฺโถคธ  กตฺถ ปรยิาปนฺนนฺติ ฯ   
นิทาโนคธ      นิทานปริยาปนฺน      ฯ      กตเมน      อุทฺเทเสน   
อุทฺเทส  อาคจฺฉตีติ  ฯ  ทติุเยน  อุทฺเทเสน  อุทฺเทส  อาคจฺฉติ ฯ จตุนฺน   
วิปตฺตีน   กตมา   วิปตฺตีติ   ฯ  สลีวิปตฺติ  ฯ  สตฺตนฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน   
#๑ ม. สมโถ สมุจฺจเยน จ ฯ ยุ. สมถา สมุจฺจเยน จ ฯ    
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กตโม  อาปตฺติกฺขนฺโธติ ฯ ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺโธ ฯ ฉนฺน อาปตฺติ- 
สมุฏานาน  กตีหิ     สมฏุาเนหิ     สมุฏาตีติ     ฯ    เอเกน    สมุฏาเนน   
สมุฏาติ   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมุฏาติ  น  วาจโต  ฯเปฯ   
เกนาภฏนฺติ ฯ ปารมฺปราภฏ ฯ   
      อุปาลิ ทาสโก เจว     โสณโก สิคฺคโว ตถา   
      โมคฺคลีปตฺุเตน ป ฺจมา   เอเต ชมฺพุสิริวฺหเย ฯ   
      ตโต มหินฺโท อิฏฏิโย    อุตฺติโย เจว สมฺพโล   
                     ฯเปฯ   
      เอเต นาคา มหาป ฺา  วินย ฺ ู มคฺคโกวิทา   
      วินย ทีเป ปกาเสสุ     ปฏก ตมฺพปณฺณิยาติ ฯ   
     [๔๗๐]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา ปสสฺตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
อทินฺน     อาทิยนปจฺจยา     ปาราชิก     กตฺถ     ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   
ราชคเห    ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ธนิย   กุมฺภการปุตฺต   
อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ  ธนิโย  กุมฺภการปุตฺโต  ร ฺโ  ทารูนิ   
อทินฺน    อาทิยิ    ตสฺมึ    วตฺถุสฺมึ    ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   
อนุปฺป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    ตีหิ    สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ   สยิา   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุาติ  น  วาจโต   
สิยา    วาจโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุาติ   น   กายโต   สิยา   
กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ   
     [๔๗๑]     ส ฺจิจฺจ    มนุสฺสวิคฺคห    ชีวิตา    โวโรปนปจฺจยา    
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ปาราชิก  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  เวสาลิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก อารพฺภาติ ฯ   
สมฺพหุเล   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ  วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  สมฺพหุลา  ภิกฺขู   
อ ฺม ฺ   ชีวิตา   โวโรเปสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา  ป ฺตฺติ   
เอกา     อนุปฺป ฺตฺติ     ฯ     ฉนฺน     อาปตฺติสมุฏานาน    ตีหิ   
สมุฏาเนหิ   สมุฏาติ   สิยา   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ  สมุฏาติ   
น   วาจโต   สิยา   วาจโต   จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  น  กายโต   
สิยา กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ   
     [๔๗๒]   อสนฺต  อภูต  อุตฺตริมนุสฺสธมฺม  อุลลฺปนปจฺจยา  ปาราชิก   
กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  เวสาลิยา ป ฺตฺต ฯ ก อารพฺภาติ ฯ วคฺคุมุทา- 
ตีริเย  ภิกฺขู    อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถสฺุมินฺติ   ฯ   วคฺคุมุทาตีริยา   ภิกฺขู   
คิหีน    อ ฺม ฺสฺส   อุตฺตริมนุสฺสธมมฺสฺส   วณฺณ   ภาสึสุ   ๑   ตสฺม ึ  
วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ เอกา อนุปฺป ฺตฺติ ฯ ฉนฺน อาปตฺติ- 
สมุฏานาน  ตีหิ     สมุฏาเนหิ    สมฏุาติ    สิยา    กายโต    จ    จิตฺตโต   
จ   สมฏุาติ   น   วาจโต  สิยา  วาจโต  จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ   
น กายโต สิยา กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ   
     [๔๗๓]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมา- 
สมฺพุทฺเธน  อุปกฺกมิตฺวา   อสุจึ   โมจนปจฺจยา   สงฺฆาทิเสโส  กตฺถ   
ป ฺตฺโต   ฯ   ก  อารพฺภ  ฯ  กิสฺม ึ วตฺถุสฺมึ  ฯเปฯ  เกนาภฏนฺติ  ฯ   
ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา  อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน อุปกฺ- 
กมิตฺวา  อสุจึ     โมจนปจฺจยา     สงฺฆาทิเสโส     กตฺถ    ป ฺตฺโตติ    ฯ   
#๑ โป. วณฺณยึสุ ฯ    
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สาวตฺถิยา   ป ฺตฺโต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ  อายสฺมนฺต  เสยฺยสก   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  อายสฺมา  เสยฺยสโก  อุปกฺกมตฺิวา   
อสุจึ   โมเจสิ   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ  ฯ  อตฺถ ิ ตตฺถ  ป ฺตฺติ  อนุปฺป ฺตฺติ   
อนุปฺปนฺนป ฺตฺตีติ     ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ    เอกา    อนุปฺป ฺตฺติ   
อนุปฺปนฺนป ฺตฺติ   ตสมฺึ   นตฺถิ  ฯ  สพฺพตฺถ  ป ฺตฺติ  ปเทสป ฺตฺตีติ  ฯ   
สพฺพตฺถ    ป ฺตฺติ    ฯ    สาธารณป ฺตฺติ    อสาธารณป ฺตฺตีติ   ฯ   
อสาธารณป ฺตฺติ    ฯ    เอกโต    ป ฺตฺติ   อุภโต   ป ฺตฺตีติ   ฯ   
เอกโต    ป ฺตฺติ    ฯ    ป ฺจนฺน    ปาติโมกฺขุทฺเทสาน    กตฺโถคธ   
กตฺถ   ปริยาปนฺนนฺติ   ฯ   นิทาโนคธ   นิทานปริยาปนฺน   ฯ   กตเมน   
อุทฺเทเสน   อุทฺเทส   อาคจฺฉตีติ   ฯ   ตติเยน   อุทฺเทเสน   อุทฺเทส   
อาคจฺฉติ   ฯ   จตุนฺน   วิปตฺตีน   กตมา   วิปตฺตีติ  ฯ   สลีวิปตฺติ  ฯ   
สตฺตนฺน      อาปตฺติกฺขนฺธาน      กตโม      อาปตฺติกฺขนฺโธติ     ฯ   
สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺโธ  ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  กตีหิ  สมุฏาเนหิ   
สมุฏาติ   ฯ  เอเกน  สมุฏาเนน  สมุฏาติ  กายโต  จ  จิตฺตโต  จ   
สมุฏาติ น วาจโต ฯเปฯ เกนาภฏนฺติ ฯ ปรมฺปราภฏ ฯ   
          อุปาลิ ทาสโก เจว      โสณโก สคฺิคโว ตถา   
          โมคฺคลีปุตฺเตน ป ฺจมา    เอเต ชมฺพุสิริวฺหเย ฯ   
          ตโต มหินฺโท อิฏฏโิย     อุตฺติโย เจว สมฺพโล   
                          ฯเปฯ   
          เอเต นาคา มหาป ฺา   วินย ฺ ู มคฺคโกวิทา    
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          วินย ทีเป ปกาเสสุ      ปฏก ตมฺพปณฺณิยาติ ฯ   
     [๔๗๔]    มาตุคาเมน    สทฺธ ึ   กายสสคฺค   สมาปชฺชนปจฺจยา   
สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺโต   ฯ  ก   
อารพฺภาติ   ฯ   อายสฺมนฺต   อุทายึ  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
อายสฺมา   อุทายิ   มาตุคาเมน   สทฺธ ึ  กายสสคฺค   สมาปชฺชิ   ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน   
สมุฏาเนน สมุฏาติ กายโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ น วาจโต ฯ   
     [๔๗๕]    มาตุคาม    ทุฏ ุลฺลาหิ    วาจาหิ    โอภาสนปจฺจยา   
สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺโต   ฯ  ก   
อารพฺภาติ   ฯ   อายสฺมนฺต   อุทายึ  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
อายสฺมา    อุทายิ   มาตุคาม   ทุฏ ุลฺลาหิ   วาจาหิ   โอภาสิ   ตสมฺึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   
สมุฏาเนหิ   สมุฏาติ   สิยา   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ  สมุฏาติ   
น   วาจโต   สิยา   วาจโต   จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  น  กายโต   
สิยา กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ   
     [๔๗๖]    มาตุคามสฺส    สนฺติเก    อตฺตกามปาริจริยาย   วณฺณ   
ภาสนปจฺจยา  สงฺฆาทิเสโส  กตฺถ  ป ฺตฺโตติ  ฯ  สาวตฺถิยา ป ฺตฺโต ฯ   
ก    อารพฺภาติ    ฯ    อายสฺมนฺต    อุทายึ    อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   
วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  อายสฺมา  อุทายิ  มาตุคามสฺส สนฺติเก อตฺตกาม- 
ปาริจริยาย  วณฺณ     อภาสิ    ตสฺมึ    วตฺถุสฺมึ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ    ฯ    
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ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๔๗๗]  ส ฺจริตฺต สมาปชฺชนปจฺจยา สงฺฆาทิเสโส กตฺถ ป ฺตฺโตติ ฯ   
สาวตฺถิยา     ป ฺตฺโต    ฯ    ก    อารพฺภาติ    ฯ    อายสฺมนฺต   
อุทายึ   อารพฺภ   ฯ  กิสฺม ึ วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  อายสฺมา  อุทายิ  ส ฺจริตฺต   
สมาปชฺชิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  เอกา  อนุปฺป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน      อาปตฺติสมุฏานาน      ฉหิ      สมุฏาเนหิ     สมฏุาติ   
สิยา   กายโต   สมุฏาติ   น   วาจโต   น  จิตฺตโต  สิยา  วาจโต   
สมุฏาติ   น   กายโต   น   จิตฺตโต   สยิา   กายโต   จ  วาจโต   
จ    สมุฏาติ    น    จิตฺตโต   สิยา   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   
สมุฏาติ   น   วาจโต   สยิา   วาจโต   จ   จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ   
น กายโต สิยา กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ   
     [๔๗๘]   ส ฺาจิกาย   กฏุึ  การาปนปจฺจยา  สงฺฆาทิเสโส  กตฺถ   
ป ฺตฺโตติ   ฯ   อาฬวิยา   ป ฺตฺโต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อาฬวิเก   
ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ  กิสฺมึ  วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  อาฬวิกา  ภิกฺขู  ส ฺาจิกาย   
กุฏึ   การาเปสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   
อาปตฺติสมุฏานาน ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๔๗๙]   มหลฺลก   วิหาร   การาปนปจฺจยา  สงฺฆาทิเสโส  กตฺถ   
ป ฺตฺโตติ   ฯ  โกสมฺพิยา  ป ฺตฺโต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อายสฺมนฺต   
ฉนฺน   อารพฺภ   ฯ  กิสฺมึ  วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  อายสฺมา  ฉนฺโน  วิหารวตฺถุ   
โสเธนฺโต    อ ฺตร    เจติยรุกฺข   เฉทาเปสิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ    
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เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯ   
     [๔๘๐]   ภิกฺขุ   อมูลเกน  ปาราชิเกน  ธมฺเมน  อนุทฺธสนปจฺจยา   
สงฺฆาทิเสโส  กตฺถ  ป ฺตฺโตติ  ฯ  ราชคเห ป ฺตฺโต ฯ ก อารพฺภาติ ฯ   
เมตฺติยภุมฺมชเก    ๑   ภิกฺขู   อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถสฺุมินฺติ   ฯ   
เมตฺติยภุมฺมชกา    ภิกฺขู    อายสฺมนฺต    ทพฺพ    มลลฺปุตฺต   อมูลเกน   
ปาราชิเกน  ธมฺเมน  อนุทฺธเสสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๔๘๑]   ภิกฺขุ   อ ฺภาคิยสฺส  อธิกรณสฺส  กิ ฺจิ  เทส  เลสมตฺต   
อุปาทาย    ปาราชิเกน    ธมฺเมน    อนุทฺธสนปจฺจยา    สงฺฆาทิเสโส   
กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ   ราชคเห   ป ฺตฺโต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
เมตฺติยภุมฺมชเก  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ เมตฺติยภุมฺมชกา   
ภิกฺขู       อายสฺมนฺต       ทพฺพ       มลฺลปุตฺต      อ ฺภาคิยสฺส   
อธิกรณสฺส   กิ ฺจิ   เทส   เลสมตฺต   อุปาทาย   ปาราชิเกน  ธมฺเมน   
อนุทฺธเสสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ ฯ ฉนฺน อาปตฺติ- 
สมุฏานาน  ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๔๘๒]  สงฺฆเภทกสฺส    ภิกฺขุโน    ยาวตติย    สมนุภาสนาย  นปฺปฏ-ิ   
นิสฺสชฺชนปจฺจยา   สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ  ราชคเห   
ป ฺตฺโต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   เทวทตฺต   อารพฺภ   ฯ   กิสมฺึ   
วตฺถุสฺมินฺติ    ฯ   เทวทตฺโต   สมคฺคสฺส   สงฺฆสฺส   เภทาย   ปรกฺกมิ   
#๑ โป. ม. เมตฺติยภูมชเก ฯ    
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ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   กายโต   จ   วาจโต  จ  จิตฺตโต   
จ สมุฏาติ ฯ   
     [๔๘๓]    เภทานุวตฺตกาน    ภิกฺขูน    ยาวตติย   สมนุภาสนาย   
นปฺปฏินิสฺสชฺชนปจฺจยา   สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ  ราชคเห   
ป ฺตฺโต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ  สมพฺหุเล  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ   
วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  เทวทตฺตสฺส  สงฺฆเภทาย  ปรกกฺมนฺตสฺส   
อนุวตฺตกา    อเหสุ    วคฺควาทกา    ตสมฺึ    วตฺถุสฺม ึ   ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน  สมุฏ-   
าติ  กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ   
     [๔๘๔]     ทุพฺพจสฺส     ภิกฺขุโน     ยาวตติย    สมนุภาสนาย   
นปฺปฏินิสฺสชฺชนปจฺจยา   สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   ป ฺตฺโตติ  ฯ  โกสมฺพิยา   
ป ฺตฺโต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ  อายสฺมนฺต  ฉนฺน  อารพฺภ  ฯ  กิสฺมึ   
วตฺถุสฺมินฺติ    ฯ    อายสฺมา   ฉนฺโน   ภิกฺขูหิ   สหธมฺมิก   วุจฺจมาโน   
อตฺตาน   อวจนีย   อกาสิ   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ   เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   กายโต   
จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ   
     [๔๘๕]     กลุทูสกสฺส     ภิกฺขุโน    ยาวตติย    สมนุภาสนาย  นปฺปฏ-ิ 
นิสฺสชฺชนปจฺจยา   สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   ป ฺตฺโตติ  ฯ  สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺโต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ  อสสฺชิปุนพฺพสุเก  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ    
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กิสฺมึ  วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  อสฺสชิปุนพฺพสุกา  ภิกฺขู  สงฺเฆน  ปพฺพาชนีย- 
กมฺมกตา   ภิกฺขู      ฉนฺทคามิตา     โทสคามิตา     โมหคามิตา     ภยคามิตา   
ปาเปสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนฺน อาปตฺติ- 
สมุฏานาน  เอเกน    สมฏุาเนน    สมุฏาติ    กายโต    จ    วาจโต    จ   
จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯเปฯ   
     [๔๘๖]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺ- 
พุทฺเธน  อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุทเก   อุจฺจาร   วา   ปสสฺาว   วา  เขฬ  วา   
กรณปจฺจยา   ทุกฺกฏ   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขู   อุทเก   อุจฺจารมฺป   ปสฺสาวมฺป   เขฬมฺป   อกสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา  อนุปฺป ฺตฺติ  ฯ  ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   สมุฏาติ   กายโต   จ   
จิตฺตโต จ สมุฏาติ น วาจโต ฯ   
                กตฺถปฺป ฺตฺติวาร นิฏ ิต ปม ฯ   
     [๔๘๗]  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนปจฺจยา  กติ อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
เมถุน     ธมมฺ    ปฏิเสวนปจฺจยา    จตสฺโส   อาปตฺติโย   อาปชชฺติ   
อกฺขายิเต   สรีเร   เมถนุ   ธมฺม   ปฏิเสวติ   อาปตฺติ   ปาราชิกสฺส   
เยภุยฺเยน  ขายิเต  สรีเร  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวติ  อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส   
วิวฏกเต    ๑    มุเข    อจฺฉุปนฺต   องฺคชาต   ปเวเสติ   อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส    ชตุมฏเก    ปาจิตฺติย    เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวนปจฺจยา   
#๑ ม. วฏฏกเต ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ    
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อิมา จตสฺโส อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
     [๔๘๘]   อทินฺน   อาทยินปจฺจยา   กติ  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ฯ   
อทินฺน    อาทิยนปจฺจยา    ติสฺโส   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ป ฺจมาสก   
วา   อติเรกป ฺจมาสก   วา   อคฺฆนก   อทินฺน  เถยฺยสงฺขาต  อาทิยติ   
อาปตฺติ   ปาราชิกสฺส   อติเรกมาสก   วา  อูนป ฺจมาสก  วา  อคฺฆนก   
อทินฺน    เถยยฺสงฺขาต    อาทิยติ    อาปตฺติ    ถุลลฺจฺจยสฺส    มาสก   
วา   อูนมาสก   วา   อคฺฆนก  อทินฺน  เถยฺยสงฺขาต  อาทิยติ  อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส     อทินฺน    อาทิยนปจฺจยา    อิมา    ติสฺโส    อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ ฯ   
     [๔๘๙]   ส ฺจิจฺจ   มนสฺุสวิคฺคห   ชวิีตา   โวโรปนปจฺจยา   กติ   
อาปตฺติโย   อาปชฺชติ  ฯ  ส ฺจิจฺจ  มนุสฺสวิคฺคห  ชีวิตา  โวโรปนปจฺจยา   
ติสฺโส     อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     มนุสฺส     โอทสิฺส    โอปาต   
ขนติ     ปปติตฺวา     มริสสฺตีติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส    ปปติเต   
ทุกฺขา    เวทนา   อุปฺปชชฺติ   อาปตฺติ   ถุลลฺจฺจยสฺส   มรติ   อาปตฺติ   
ปาราชิกสฺส     ส ฺจิจฺจ     มนุสฺสวิคฺคห     ชีวิตา    โวโรปนปจฺจยา   
อิมา ติสฺโส อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
     [๔๙๐]   อสนฺต   อภูต   อุตฺตริมนุสฺสธมฺม   อุลฺลปนปจฺจยา   กติ   
อาปตฺติโย   อาปชฺชติ  ฯ  อสนฺต  อภูต  อุตฺตริมนุสฺสธมฺม  อุลลฺปน- 
ปจฺจยา  ติสฺโส      อาปตฺติโย      อาปชฺชติ      ปาปจฺโฉ      อิจฺฉาปกโต   
อสนฺต    อภูต    อุตฺตริมนุสฺสธมฺม    อุลฺลปติ    อาปตฺติ   ปาราชิกสฺส    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 128 

โย   เต   วิหาเร   วสติ   โส  ภิกฺขุ  อรหาติ  ภณติ  ปฏิวิชานนฺตสฺส   
อาปตฺติ         ถลฺุลจฺจยสฺส        นปฺปฏวิิชานนฺตสฺส        อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส    อสนฺต    อภูต    อุตฺตริมนุสฺสธมฺม   อุลฺลปนปจฺจยา   อิมา   
ติสฺโส อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
     [๔๙๑]    อุปกฺกมิตฺวา   อสุจึ   โมจนปจฺจยา   กติ   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ   ฯ   อุปกฺกมิตฺวา   อสุจึ   โมจนปจฺจยา   ติสฺโส  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    เจเตติ    อุปกกฺมติ    มุจฺจติ    อาปตฺติ   สงฺฆาทิเสสสฺส   
เจเตติ    อุปกกฺมติ    น    มุจฺจติ   อาปตฺติ   ถลฺุลจฺจยสฺส   ปโยเค   
ทุกฺกฏ ฯ ๑   
     [๔๙๒]   [๒]   กายสสคฺค  สมาปชฺชนปจฺจยา  ป ฺจ  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    อวสฺสุตา    ภิกขฺุนี    อวสฺสุตสฺส   ปรุิสปุคฺคลสฺส   อธกฺขก   
อุพฺภชานุมณฺฑล     คหณ    สาทิยติ    อาปตฺติ    ปาราชิกสฺส    ภิกฺขุ   
กาเยน   กาย   อามสติ  อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺส  กาเยน  กายปฏพิทฺธ   
อามสติ     อาปตฺติ     ถุลลฺจฺจยสฺส     กายปฏิพทฺเธน    กายปฏพิทฺธ   
อามสติ    อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส   องฺคุลิปโตทเก   ปาจิตฺติย   กายสสคฺค   
สมาปชฺชนปจฺจยา อิมา ป ฺจ อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
     [๔๙๓]   มาตุคาม   ทฏุ ุลฺลาหิ  วาจาหิ  โอภาสนปจฺจยา  ติสฺโส   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    วจฺจมคฺค    ปสฺสาวมคฺค   อาทิสฺส   วณฺณมฺป   
ภณติ     อวณฺณมฺป     ภณติ    อาปตฺติ    สงฺฆาทิเสสสฺส    วจฺจมคฺค   
ปสฺสาวมคฺค    เปตฺวา   อธกฺขก   อุพฺภชานุมณฺฑล   อาทิสฺส   วณฺณมฺป   
#๑ ม. อิโต ปร อุปกฺกมิตฺวา อสุจิโมจนปจฺจยา อิมา ติสฺโส อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
#๒ โป. ม. กายสสคฺค สมาปชฺชนปจฺจยา กติ อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ    
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ภณติ     อวณฺณมฺป     ภณติ    อาปตฺติ    ถลฺุลจฺจยสฺส    กายปฏิพทฺธ   
อาทิสฺส วณฺณมฺป ภณติ อวณฺณมฺป ภณติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ   
     [๔๙๔]    อตฺตกามปาริจริยาย    วณฺณ    ภาสนปจฺจยา   ติสฺโส   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    มาตุคามสฺส    สนฺติเก   อตฺตกามปาริจริยาย   
วณฺณ     ภาสติ     อาปตฺติ    สงฺฆาทิเสสสฺส    ปณฺฑกสฺส    สนติฺเก   
อตฺตกามปาริจริยาย      วณฺณ     ภาสติ     อาปตฺติ     ถุลลฺจฺจยสฺส   
ติรจฺฉานคตสฺส   สนฺติเก   อตฺตกามปาริจริยาย   วณฺณ   ภาสติ  อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส ฯ   
     [๔๙๕]    ส ฺจริตฺต    สมาปชฺชนปจฺจยา    ติสฺโส    อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ   ปฏิคฺคณฺหาติ   วีมสติ   ปจฺจาหรติ   อาปตฺติ   สงฺฆาทิเสสสฺส   
ปฏิคฺคณฺหาติ     วีมสติ     น    ปจฺจาหรติ    อาปตฺติ    ถุลลฺจฺจยสฺส   
ปฏิคฺคณฺหาติ น วีมสติ น ปจฺจาหรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ   
     [๔๙๖]   ส ฺาจิกาย   กฏุึ   การาปนปจฺจยา  ติสฺโส  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    การาเปติ    ปโยเค    ทกฺุกฏ    เอกปณฺเฑ    อนาคเต   
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ตสฺมึ ปณฺเฑ อาคเต อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๔๙๗]   มหลฺลก   วิหาร   การาปนปจฺจยา   ติสฺโส  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    การาเปติ    ปโยเค    ทกฺุกฏ    เอกปณฺเฑ    อนาคเต   
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ตสฺมึ ปณฺเฑ อาคเต อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๔๙๘]   ภิกฺขุ   อมูลเกน  ปาราชิเกน  ธมฺเมน  อนุทฺธสนปจฺจยา   
ติสฺโส   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ  อโนกาส  การาเปตฺวา  จาวนาธิปฺ-    
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ปาโย   วเทติ       อาปตฺติ      สงฺฆาทิเสเสน      ทุกฺกฏสฺส      โอกาส   
การาเปตฺวา อกฺโกสาธิปฺปาโย วเทติ อาปตฺติ โอมสวาทสฺส ฯ   
     [๔๙๙]   ภิกฺขุ   อ ฺภาคิยสฺส  อธิกรณสฺส  กิ ฺจิ  เทส  เลสมตฺต   
อุปาทาย   ปาราชิเกน   ธมฺเมน   อนุทธฺสนปจฺจยา   ติสฺโส  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ   อโนกาส   การาเปตฺวา   จาวนาธิปฺปาโย   วเทติ  อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสเสน    ทุกฺกฏสสฺ   โอกาส   การาเปตฺวา   อกฺโกสาธิปปฺาโย   
วเทติ อาปตฺติ โอมสวาทสฺส ฯ   
     [๕๐๐]     สงฺฆเภทโก     ภิกฺขุ     ยาวตติย    สมนุภาสนาย   
นปฺปฏินิสฺสชฺชนปจฺจยา     ติสฺโส     อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    ตฺติยา   
ทุกฺกฏ     ทฺวีหิ     กมฺมวาจาหิ    ถลฺุลจฺจยา    กมฺมวาจาปริโยสาเน   
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
    [๕๐๑]     เภทกานุวตฺตกา    ภิกฺขู    ยาวตติย    สมนุภาสนาย   
นปฺปฏินิสฺสชฺชนปจฺจยา     ติสฺโส     อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    ตฺติยา   
ทุกฺกฏ     ทฺวีหิ     กมฺมวาจาหิ    ถลฺุลจฺจยา    กมฺมวาจาปริโยสาเน   
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
    [๕๐๒]  ทพฺุพโจ  ภิกฺขุ  ยาวตติย สมนุภาสนาย นปฺปฏนิิสฺสชชฺนปจฺจยา   
ติสฺโส      อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     ตฺติยา     ทุกกฺฏ     ทฺวีหิ   
กมฺมวาจาหิ       ถลฺุลจฺจยา       กมฺมวาจาปริโยสาเน      อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๕๐๓]      กลุทูสโก     ภิกฺขุ     ยาวตติย     สมนภุาสนาย    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 131 

นปฺปฏินิสฺสชฺชนปจฺจยา   ติสฺโส   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ตฺติยา  ทุกฺกฏ   
ทฺวีหิ     กมฺมวาจาหิ    ถุลลฺจฺจยา    กมฺมวาจาปริโยสาเน    อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯเปฯ   
     [๕๐๔]   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุทเก  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว  วา   
เขฬ   วา   กรณปจฺจยา   กติ   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ฯ  อนาทริย   
ปฏิจฺจ   อุทเก   อุจฺจาร   วา   ปสฺสาว  วา  เขฬ  วา  กรณปจฺจยา   
เอก  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  ทกฺุกฏ  อนาทริย  ปฏิจฺจ  อุทเก  อุจฺจาร  วา   
ปสฺสาว วา เขฬ วา กรณปจฺจยา อิม เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ฯ   
                 กตาปตฺติวาร นิฏ ิต ทุติย ฯ   
     [๕๐๕]    เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวนปจฺจยา   อาปตฺติโย   จตุนฺน   
วิปตฺตีน   กติ   วิปตฺติโย   ภชนฺติ   ฯ   เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนปจฺจยา   
อาปตฺติโย    จตุนฺน    วิปตฺตีน    เทฺว    วิปตฺติโย    ภชนฺติ   สิยา   
สีลวิปตฺตึ    สิยา   อาจารวิปตฺตึ   ฯเปฯ   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุทเก   
อุจฺจาร   วา   ปสฺสาว   วา  เขฬ  วา  กรณปจฺจยา  อาปตฺติ  จตุนฺน   
วิปตฺตีน   กติ   วิปตฺติโย   ภชติ  ฯ  อนาทริย  ปฏิจฺจ  อุทเก  อุจฺจาร   
วา   ปสฺสาว   วา   เขฬ  วา  กรณปจฺจยา  อาปตฺติ  จตุนฺน  วิปตฺตีน   
เอก วิปตฺตึ ภชติ อาจารวิปตฺตึ ฯ   
                  วิปตฺติวาร นิฏ ิต ตติย ฯ   
     [๕๐๖]   เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวนปจฺจยา   อาปตฺติโย   สตฺตนฺน   
อาปตฺติกฺขนฺธาน   กตีหิ   อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   สงฺคหิตา   ฯ  เมถุน  ธมฺม    
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ปฏิเสวนปจฺจยา     อาปตฺติโย     สตฺตนฺน    อาปตฺติกฺขนฺธาน    จตูหิ   
อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    สิยา    ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺเธน    สิยา   
ถุลลฺจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน      สิยา      ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา   
ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน   ฯเปฯ   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุทเก  อุจฺจาร  วา   
ปสฺสาว  วา  เขฬ  วา  กรณปจฺจยา  อาปตฺติ  สตฺตนฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน   
กตีหิ     อาปตฺติกฺขนฺเธหิ     สงฺคหิตา     ฯ     อนาทริย    ปฏิจฺจ   
อุทเก   อุจฺจาร   วา   ปสฺสาว  วา  เขฬ  วา  กรณปจฺจยา  อาปตฺติ   
สตฺตนฺน     อาปตฺติกฺขนฺธาน    เอเกน    อาปตฺติกฺขนฺเธน    สงฺคหิตา   
ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน ฯ   
                 สงฺคหิตวาร นิฏ ิต จตุตฺถ ฯ   
     [๕๐๗]    เมถุน    ธมฺม   ปฏิเสวนปจฺจยา   อาปตฺติโย   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน   กตีหิ   สมฏุาเนหิ   สมฏุหนฺติ   ฯ  เมถุน  ธมฺม   
ปฏิเสวนปจฺจยา    อาปตฺติโย    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน   
สมุฏาเนน    สมฏุหนฺติ    กายโต    จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุหนฺติ   
น   วาจโต   ฯเปฯ   อนาทริย  ปฏิจฺจ  อุทเก  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว   
วา    เขฬ   วา   กรณปจฺจยา   อาปตฺติ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   
กตีหิ   สมฏุาเนหิ   สมุฏาติ   ฯ   อนาทริย  ปฏจฺิจ  อุทเก  อุจฺจาร   
วา   ปสฺสาว   วา   เขฬ  วา  กรณปจฺจยา  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   กายโต   จ  จิตฺตโต  จ  สมฏุาติ   
น วาจโต ฯ    
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                 สมุฏานวาร นิฏ ิต ป ฺจม ฯ   
     [๕๐๘]    เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวนปจฺจยา   อาปตฺติโย   จตุนฺน   
อธิกรณาน    กตม    อธิกรณ    ฯ   เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวนปจฺจยา   
อาปตฺติโย    จตุนฺน    อธกิรณาน   อาปตฺตาธิกรณ   ฯเปฯ   อนาทริย   
ปฏิจฺจ   อุทเก   อุจฺจาร   วา   ปสฺสาว  วา  เขฬ  วา  กรณปจฺจยา   
อาปตฺติ   จตุนฺน   อธิกรณาน   กตม   อธิกรณ   ฯ   อนาทริย  ปฏิจฺจ   
อุทเก   อุจฺจาร   วา   ปสฺสาว  วา  เขฬ  วา  กรณปจฺจยา  อาปตฺติ   
จตุนฺน อธิกรณาน อาปตฺตาธิกรณ ฯ   
                  อธิกรณวาร นฏิ ิต ฉฏ ฯ   
     [๕๐๙]   เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวนปจฺจยา   อาปตฺติโย   สตฺตนฺน   
สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ   ฯ  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนปจฺจยา   
อาปตฺติโย    สตฺตนฺน    สมถาน    ตีหิ    สมเถหิ    สมฺมนฺติ   สยิา   
สมฺมุขาวินเยน    จ    ปฏิ ฺาตกรเณน    จ    สิยา   สมฺมุขาวินเยน   
จ   ติณวตฺถารเกน   จ   ฯเปฯ   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุทเก  อุจฺจาร   
วา   ปสฺสาว   วา  เขฬ  วา  กรณปจฺจยา  อาปตฺติ  สตฺตนฺน  สมถาน   
กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมติ   ฯ   อนาทริย   ปฏิจฺจ  อุทเก  อุจฺจาร  วา   
ปสฺสาว   วา   เขฬ   วา   กรณปจฺจยา   อาปตฺติ   สตฺตนฺน  สมถาน   
ตีหิ    สมเถหิ   สมฺมติ   สิยา   สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   
จ สิยา สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
                  สมถวาร นิฏ ิต สตฺตม ฯ    
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     [๕๑๐]  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนปจฺจยา  กติ อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
เมถุน    ธมฺม    ปฏิเสวนปจฺจยา    จตสฺโส    อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   
อกฺขายิเต   สรีเร   เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวติ   อาปตฺติ   ปาราชิกสฺส   
เยภุยฺเยน    ขายิเต    สรีเร    เมถุน   ธมมฺ   ปฏิเสวติ   อาปตฺติ   
ถุลลฺจฺจยสฺส    วิวฏกเต    มุเข    อจฺฉุปนฺต    องฺคชาต    ปเวเสติ   
อาปตฺติ     ทกฺุกฏสฺส     ชตุมฏเก     ปาจิตฺติย     เมถุน    ธมฺม   
ปฏิเสวนปจฺจยา  อิมา  จตสฺโส  อาปตฺติโย  อาปชชฺติ  ฯ  ตา อาปตฺติโย   
จตุนฺน   วิปตฺตีน   กติ   วิปตฺติโย  ภชนฺติ  ฯ  สตฺตนฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน   
กตีหิ    อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    ฯ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   
กตีหิ    สมุฏาเนหิ    สมฏุหนฺติ    ฯ    จตุนฺน   อธิกรณาน   กตม   
อธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ   ฯ  ตา   
อาปตฺติโย    จตุนฺน    วิปตฺตีน    เทฺว    วิปตฺติโย    ภชนฺติ   สิยา   
สีลวิปตฺตึ   สยิา   อาจารวิปตฺตึ   ฯ   สตฺตนฺน   อาปตฺติกฺขนฺธาน  จตูหิ   
อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    สิยา    ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺเธน    สิยา   
ถุลลฺจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน      สิยา      ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา   
ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน   ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน   
สมุฏหนฺติ   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมุฏหนฺติ   น  วาจโต  ฯ   
จตุนฺน    อธกิรณาน    อาปตฺตาธิกรณ    ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ   
สมเถหิ    สมมฺนฺติ    สิยา    สมฺมุขาวินเยน    จ    ปฏิ ฺาตกรเณน   
จ   สิยา   สมมฺุขาวินเยน   จ   ติณวตฺถารเกน   จ  ฯเปฯ  อนาทรยิ    
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ปฏิจฺจ   อุทเก   อุจฺจาร   วา   ปสฺสาว  วา  เขฬ  วา  กรณปจฺจยา   
กติ   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ฯ   อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุทเก  อุจฺจาร   
วา   ปสฺสาว   วา   เขฬ  วา  กรณปจฺจยา  เอก  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ   
ทุกฺกฏ    อนาทริย    ปฏิจฺจ   อุทเก   อุจฺจาร   วา   ปสฺสาว   วา   
เขฬ   วา   กรณปจฺจยา   อิม   เอก   อาปตฺตึ   อาปชชฺติ   ฯ  สา   
อาปตฺติ    จตุนฺน    วิปตฺตีน    กติ   วิปตฺติโย   ภชติ   ฯ   สตฺตนฺน   
อาปตฺติกฺขนฺธาน  กตีหิ อาปตฺติกฺขนฺเธหิ สงฺคหิตา ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน   
กตีหิ      สมฏุาเนหิ     สมุฏาติ     ฯ     จตุนฺน     อธิกรณาน   
กตม   อธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมติ  ฯ   
สา   อาปตฺติ   จตุนฺน   วิปตฺตีน  เอก  วิปตฺตึ  ภชติ  อาจารวิปตฺตึ  ฯ   
สตฺตนฺน     อาปตฺติกฺขนฺธาน    เอเกน    อาปตฺติกฺขนฺเธน    สงฺคหิตา   
ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน   ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน   
สมุฏาติ   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมุฏาติ    น   วาจโต  ฯ   
จตุนฺน    อธกิรณาน    อาปตฺตาธิกรณ    ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ   
สมเถหิ    สมมฺติ    สิยา   สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   
สิยา สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จาติ ฯ   
                 สมุจฺจยวาร นิฏ ิต อฏม ฯ   
                 อฏ ปจฺจยวารา นิฏ ิตา ฯ   
             มหาวิภงฺเค โสฬส มหาวารา นิฏ ิตา ฯ   
                    _____________________    
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                ภิกฺขุนีวิภงฺเค โสฬส มหาวารา   
     [๕๑๑]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
ภิกฺขุนีน   ป ฺจม   ปาราชิก   กตฺถ   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภ   ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ  อตฺถิ  ตตฺถ  ป ฺตฺติ  อนุปฺป ฺตฺติ  อนุปฺปนฺนป ฺตฺติ  
สพฺพตฺถ         ป ฺตฺติ        ปเทสป ฺตฺติ        สาธารณป ฺตฺติ   
อสาธารณป ฺตฺติ    เอกโต   ป ฺตฺติ   อุภโต   ป ฺตฺติ   ฯ   จตุนฺน   
ปาติโมกฺขุทฺเทสาน   กตฺโถคธ   กตฺถ   ปริยาปนฺน   กตเมน  อุทฺเทเสน   
อุทฺเทส   อาคจฺฉติ   ฯ   จตุนฺน   วิปตฺตีน  กตมา  วิปตฺติ  ฯ  สตฺตนฺน   
อาปตฺติกฺขนฺธาน   กตโม   อาปตฺติกฺขนฺโธ   ฯ  ฉนนฺ  อาปตฺติสมุฏานาน   
กตีหิ   สมฏุาเนหิ  สมุฏาติ  ฯ  จตุนฺน  อธิกรณาน  กตม  อธกิรณ  ฯ   
สตฺตนฺน   สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมติ   ฯ   โก   ตตฺถ  วินโย   
โก   ตตฺถ   อภิวินโย   กึ   ตตฺถ  ปาติโมกฺข  ก ึ ตตฺถ  อธิปาติโมกฺข   
กา    วิปตฺติ    กา   สมฺปตฺติ   กา   ปฏิปตฺติ   ฯ   กติ   อตฺถวเส   
ปฏิจฺจ    ภควตา    ภิกฺขุนนี   ป ฺจม   ปาราชิก   ป ฺตฺต   ฯ   กา   
สิกฺขนฺติ   ฯ   กา   สิกฺขิตสิกฺขา  ฯ  กตฺถ   ิต  ฯ  กา  ธาเรนฺติ  ฯ   
กสฺส วจน ฯ เกนาภฏนฺติ ฯ   
     [๕๑๒]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
ภิกฺขุนีน    ป ฺจม    ปาราชิก    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สุนฺทรีนนฺท   ภิกขฺุนึ   อารพฺภ  ฯ    
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กิสฺมึ    วตฺถสฺุมินฺติ   ฯ   สุนฺทรีนนฺทา   ภิกฺขุนี   อวสฺสุตา   อวสฺสุตสฺส   
ปุริสปุคฺคลสฺส    กายสสคฺค    สาทิยิ    ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ    ฯ   อตฺถิ   
ตตฺถ     ป ฺตฺติ     อนปฺุป ฺตฺติ    อนุปฺปนฺนป ฺตฺตีติ    ฯ    เอกา   
ป ฺตฺติ    อนุปฺป ฺตฺติ   อนุปฺปนฺนป ฺตฺติ   ตสฺมึ   นตฺถิ   ฯ   สพฺพตฺถ   
ป ฺตฺติ   ปเทสป ฺตฺตีติ   ฯ   สพฺพตฺถ   ป ฺตฺติ   ฯ  สาธารณป ฺตฺติ   
อสาธารณป ฺตฺตีติ      ฯ      อสาธารณป ฺตฺติ      ฯ     เอกโต   
ป ฺตฺติ    อุภโต    ป ฺตฺตีติ    ฯ   เอกโต   ป ฺตฺติ   ฯ   จตุนนฺ   
ปาติโมกฺขุทฺเทสาน    กตฺโถคธ   กตฺถ   ปรยิาปนฺนนฺติ   ฯ   นิทาโนคธ   
นิทานปริยาปนฺน   ฯ   กตเมน   อุทฺเทเสน   อุทฺเทส   อาคจฺฉตีติ   ฯ   
ทุติเยน   อุทฺเทเสน   อุทฺเทส   อาคจฺฉติ   ฯ  จตุนฺน  วิปตฺตีน  กตมา   
วิปตฺตีติ  ฯ  สีลวิปตฺติ ฯ สตฺตนฺน อาปตฺติกฺขนฺธาน กตโม อาปตฺติกฺขนฺโธติ ฯ   
ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺโธ        ฯ        ฉนฺน       อาปตฺติสมุฏานาน   
กตีหิ   สมฏุาเนหิ   สมุฏาตีติ   ฯ   เอเกน   สมุฏาเนน  สมุฏาติ   
กายโต    จ    จิตฺตโต   จ   สมุฏาติ   น   วาจโต   ฯ   จตุนฺน   
อธิกรณาน   กตม   อธิกรณนฺติ  ฯ  อาปตฺตาธิกรณ  ฯ  สตฺตนฺน  สมถาน   
กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมตีติ   ฯ   ทฺวีหิ  สมเถหิ   สมฺมติ  สมฺมุขาวินเยน   
จ    ปฏิ ฺาตกรเณน    จ    ฯ   โก   ตตฺถ   วินโย   โก   ตตฺถ   
อภิวินโยติ   ฯ   ป ฺตฺติ   วินโย   วิภตฺติ   อภิวินโย   ฯ   ก ึ ตตฺถ   
ปาติโมกฺข    กึ    ตตฺถ   อธิปาติโมกฺขนฺติ   ฯ   ป ฺตฺติ   ปาติโมกฺข   
วิภตฺติ   อธิปาติโมกฺข   ฯ   กา  วิปตฺตีติ  ฯ  อสวโร  วิปตฺติ  ฯ  กา    
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สมฺปตฺตีติ   ฯ   สวโร   สมปฺตฺติ   ฯ   กา  ปฏิปตฺตีติ  ฯ  น  เอวรูป   
กริสฺสามีติ   ยาวชีว   อาปาณโกฏิก   สมาทาย  สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสุ  ฯ   
กติ  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ภควตา  ภิกฺขุนีน  ป ฺจม  ปาราชิก  ป ฺตฺตนฺติ ฯ   
ทส    อตฺถวเส    ปฏิจฺจ    ภควตา    ภิกขฺุนีน    ป ฺจม   ปาราชิก   
ป ฺตฺต      สงฺฆสุฏ ุตาย     สงฺฆผาสุตาย     ทุมมฺงฺกูน     ภิกขฺุนีน   
นิคฺคหาย     เปสลาน     ภิกฺขุนีน     ผาสุวิหาราย     ทิฏธมฺมิกาน   
อาสวาน   สวราย   สมฺปรายิกาน   อาสวาน   ปฏิฆาตาย  อปฺปสนฺนาน   
ปสาทาย        ปสนฺนาน        ภิยฺโยภาวาย        สทฺธมฺมฏ ิติยา   
วินยานุคฺคหาย  ฯ  กา  สกิฺขนฺตีติ  ฯ  เสกฺขา ๑ จ ปุถุชชฺนกลฺยาณิกา จ   
สิกฺขนฺติ   ฯ   กา   สิกฺขิตสิกฺขาติ  ฯ  อรหนฺติโย  ๒  สิกฺขิตสิกฺขา  ฯ   
กตฺถ    ิตนฺติ   ฯ   สิกฺขากามาสุ    ิต  ฯ  กา  ธาเรนฺตีติ  ฯ  ยาส   
วตฺตติ   ตา   ธาเรนฺติ  ฯ  กสฺส  วจนนฺติ  ฯ  ภควโต  วจน  อรหโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ เกนาภฏนฺติ ฯ ปรมฺปราภฏ ฯ   
      อุปาลิ ทาสโก เจว        โสณโก สคฺิคโว ตถา   
      โมคฺคลีปตฺุเตน ป ฺจมา      เอเต ชมฺพุสิริวฺหเย ฯ   
      ตโต มหินฺโท อิฏฏิโย       อุตฺติโย เจว สมฺพโล   
                      ฯเปฯ   
      เอเต นาคา มหาป ฺา     วินย ฺ ู มคฺคโกวิทา   
      วินย ทีเป ปกาเสสุ        ปฏก ตมฺพปณฺณิยาติ ฯ   
#๑ ยุ. เสขา ฯ  ๒ ย.ุ อรหนฺตา ฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 139 

     [๕๑๓]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
ภิกฺขุนีน    ฉฏ    ปาราชกิ    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ถลฺุลนนฺท   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ   ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   ถลฺุลนนฺทา   ภิกฺขุนี   ชาน   ปาราชิก   ธมฺม   
อชฺฌาปนฺน   ภิกฺขุนึ   เนว   อตฺตนา  ปฏิโจเทสิ  น  คณสฺส  อาโรเจสิ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
เอกน   สมฏุาเนน   สมุฏาติ   กายโต   จ   วาจโต   จ  จิตฺตโต   
จ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๑๔]    ภิกฺขุนีน   สตฺตม   ปาราชิก   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   
สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ถุลลฺนนฺท   ภิกฺขุนึ   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   ถลฺุลนนฺทา   ภิกฺขุนี   สมคฺเคน   
สงฺเฆน    อุกขิฺตฺต    อรฏิ    ภิกฺขุ   คทฺธพาธิปุพฺพ   อนุวตฺติ   ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสสุฏานาน  เอเกน   
สมุฏาเนน สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
     [๕๑๕]    ภิกฺขุนีน   อฏม   ปาราชิก   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขุนิโย   อฏม   
วตฺถุ   ปริปูเรสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   
อาปตฺติสมุฏานาน เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ธรุนิกฺเขเป) ฯ   
                  อฏ ปาราชิกา นิฏ ิตา ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
     [๕๑๖] เมถุนาทินฺนทาน ฺจ     มนสฺุสวิคฺคหุตฺตริ   
           กายสสคฺค ฉาเทติ     อุกฺขิตฺตา อฏวตฺถุกา   
           ป ฺเปสิ ๑ มหาวีโร  เฉชฺชวตฺถู ๒ อสสยาติ ฯ   
                      ________________   
     [๕๑๗]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
อุสูยวาทิกาย    ๓    ภิกฺขุนยิา    อฏฏ    กโรนฺติยา   สงฺฆาทิเสโส   
กตฺถ    ป ฺตฺโต    ฯ    ก    อารพฺภ    กิสฺมึ    วตฺถสฺุมึ   ฯเปฯ   
เกนาภฏนฺติ ฯ   
     [๕๑๘]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
อุสูยวาทิกาย    ๓    ภิกฺขุนิยา    อฏฏ    กโรนฺติยา   สงฺฆาทิเสโส   
กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺโต   ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ   
ถุลลฺนนฺท   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ   ฯ   กิสมฺึ   วตฺถุสฺมินติฺ   ฯ   ถลฺุลนนฺทา   
ภิกฺขุนี    อุสูยวาทิกา    วิหริ    ตสฺม ึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   อตฺถิ   ตตฺถ   
ป ฺตฺติ    อนุปฺป ฺตฺติ    อนุปฺปนฺนป ฺตฺตีติ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   
อนุปฺป ฺตฺติ     อนุปฺปนฺนป ฺตฺติ     ตสฺมึ     นตฺถิ     ฯ    สพฺพตฺถ   
ป ฺตฺติ   ปเทสป ฺตฺตีติ   ฯ   สพฺพตฺถ   ป ฺตฺติ   ฯ  สาธารณป ฺตฺติ   
อสาธารณป ฺตฺตีติ    ฯ    อสาธารณป ฺตฺติ    ฯ   เอกโต   ป ฺตฺติ   
อุภโต   ป ฺตฺตีติ   ฯ  เอกโต  ป ฺตฺติ  ฯ  จตุนนฺ  ปาติโมก-ฺ 
ขุทฺเทสาน  กตฺโถคธ   กตฺถ   ปรยิาปนฺนนฺติ   ฯ   นทิาโนคธ   นทิาน-   
#๑ ม. ย.ุ ป ฺาเปสิ ฯ  ๒ ยุ. เฉชฺชวตฺถ ุ ๓ ม. ยุ. อุสฺสยวาทิกาย ฯ    
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ปริยาปนฺน  ฯ  กตเมน     อุทฺเทเสน     อุทฺเทส     อาคจฺฉตีติ     ฯ     ตติเยน   
อุทฺเทเสน  อุทฺเทส  อาคจฺฉติ  ฯ  จตุนนฺ   วิปตฺตีน  กตมา  วิปตฺตีติ  ฯ   
สีลวิปตฺติ   ฯ   สตฺตนฺน   อาปตฺติกฺขนฺธาน   กตโม  อาปตฺติกฺขนฺโธติ  ฯว   
สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺโธ     ฯ     ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    กตีหิ   
สมุฏาเนหิ    สมฏุาตีติ   ฯ   ทฺวีหิ   สมุฏาเนหิ   สมุฏาติ   สยิา   
กายโต   จ   วาจโต   จ   สมุฏาติ   น   จิตฺตโต   สยิา  กายโต   
จ    วาจโต    จ    จิตฺตโต   จ   สมุฏาติ   ฯเปฯ   เกนาภฏนฺติ   
ปรมฺปราภฏ ฯเปฯ   
     [๕๑๙]  โจรึ  วุฏาเปนฺติยา  สงฺฆาทิเสโส  กตฺถ  ป ฺตฺโตติ  ฯ   
สาวตฺถิยา    ป ฺตฺโต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ถุลลฺนนฺท   ภิกขฺุนึ   
อารพฺภ    ฯ    กิสฺม ึ   วตฺถสฺุมินฺติ   ฯ   ถุลลฺนนฺทา   ภิกฺขุนี   โจรึ   
วุฏาเปสิ    ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ   สมฏุาติ   สิยา  วาจโต  จ   
จิตฺตโต   จ   สมุฏาติ   น   กายโต   สยิา   กายโต   จ  วาจโต   
จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๒๐]   เอกาย   คามนฺตร   คจฺฉนฺติยา   สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   
ป ฺตฺโตติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺโต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อ ฺตร   
ภิกฺขุนึ   อารพฺภ   ฯ   กิสมฺึ   วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ  อ ฺตรา  ภิกฺขุนี  เอกา   
คามนฺตร    คจฺฉิ    ตสฺมึ    วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ติสฺโส   
อนุปฺป ฺตฺติโย   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   เอเกน   สมฏุาเนน    
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สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๕๒๑]   สมคฺเคน   สงฺเฆน   อุกฺขิตฺต  ภิกฺขุนึ  ธมฺเมน  วินเยน   
สตฺถุสาสเนน    อนปโลเกตฺวา   การกสงฺฆ   อน ฺาย   คณสฺส   ฉนฺท   
โอสาเรนฺติยา    สงฺฆาทิเสโส    กตฺถ    ป ฺตฺโตติ   ฯ   สาวตฺถยิา   
ป ฺตฺโต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ถุลลฺนนฺท   ภิกขฺุนึ   อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   ถลฺุลนนฺทา  ภิกฺขุนี  สมคฺเคน  สงฺเฆน  อุกฺขิตฺต   
ภิกฺขุนึ   ธมฺเมน   วินเยน   สตฺถุสาสเนน   อนปโลเกตฺวา   การกสงฺฆ   
อน ฺาย    คณสฺส   ฉนทฺ   โอสาเรสิ   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   
สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
     [๕๒๒]   อวสฺสุตาย  ภิกฺขุนิยา  อวสฺสุตสฺส  ปุรสิปุคฺคลสฺส  หตฺถโต   
ขาทนีย    วา    โภชนีย   วา   สหตฺถา   ปฏิคฺคเหตฺวา   ภุ ฺชนฺติยา   
สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺโต   ฯ  ก   
อารพฺภาติ   ฯ   สุนฺทรีนนฺท   ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
สุนฺทรีนนฺทา    ภิกฺขุนี   อวสฺสุตา   อวสฺสุตสฺส   ปรุิสปุคฺคลสฺส   หตฺถโต   
อามิส   ปฏิคฺคเหสิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนนฺ   
อาปตฺติสมุฏานาน เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๕๒๓]   กินฺเต   อยฺเย  เอโส  ปรุิสปุคฺคโล  กรสิฺสติ  อวสฺสุโต   
วา    อนวสฺสโุต   วา   ยโต   ตฺว   อนวสฺสุตา   อิงฺฆยฺเย   ยนฺเต   
เอโส    ปุริสปุคฺคโล    เทติ    ขาทนีย    วา   โภชนยี   วา   ต    
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ตฺว   สหตฺถา   ปฏิคฺคเหตฺวา   ขาท   วา  ภุ ฺช  วาติ  อุยฺโยเชนฺติยา   
สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺโต   ฯ  ก   
อารพฺภาติ   ฯ   อ ฺตร   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ   ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
อ ฺตรา    ภิกฺขุนี    กินฺเต   อยฺเย   เอโส   ปุริสปุคฺคโล   กริสฺสติ   
อวสฺสุโต   วา   อนวสฺสุโต   วา   ยโต   ตฺว   อนวสสฺุตา  อิงฺฆยฺเย   
ยนฺเต    เอโส   ปุริสปุคฺคโล   เทติ   ขาทนีย   วา   โภชนีย   วา   
ต   ตฺว   สหตฺถา   ปฏิคฺคเหตฺวา   ขาท  วา  ภุ ฺช  วาติ  อุยฺโยเชสิ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๒๔]   กุปตาย   [๑]   ภิกฺขุนิยา   ยาวตติย   สมนุภาสนาย   
นปฺปฏินิสฺสชฺชนฺติยา   สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ   สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺโต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ  จณฺฑกาลึ  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กิสฺม ึ  
วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ  จณฺฑกาลี  ภิกฺขุนี  กุปตา  อนตฺตมนา  เอว  อวจ  พุทฺธ   
ปจฺจาจิกฺขามิ    ธมฺม    ปจฺจาจิกฺขามิ    สงฺฆ    ปจฺจาจิกฺขามิ   สิกขฺ   
ปจฺจาจิกฺขามีติ    ตสฺมึ    วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   
อาปตฺติสมุฏานาน เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
     [๕๒๕]  กิสฺมิ ฺจิเทว อธิกรเณ ปจฺฉากตาย ๒ กุปตาย ๓ ภิกฺขุนิยา   
ยาวตติย    สมนุภาสนาย    นปฺปฏินิสสฺชฺชนฺติยา    สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   
ป ฺตฺโตติ    ฯ    สาวตฺถยิา    ป ฺตฺโต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   
#๑ ม. อนตฺตมนาย ฯ  ๒ สี. ปจฺจาคตา ฯ ม. ย.ุ ปจฺจากตาย ฯ  ๓ ม. ย.ุ อย   
#ปาโ นตฺถิ ฯ    
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จณฺฑกาลึ   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ  ฯ  กิสฺม ึ วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  จณฺฑกาลี  ภิกฺขุนี   
กิสฺมิ ฺจิเทว   อธิกรเณ   ปจฺฉากตา   กุปตา   อนตฺตมนา   เอว  อวจ   
ฉนฺทคามินิโย   จ   ภิกฺขุนิโย  โทสคามินิโย  จ  ภิกฺขุนิโย  โมหคามินิโย   
จ    ภิกฺขุนิโย    ภยคามินิโย   จ   ภิกฺขุนิโยติ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
     [๕๒๖]  สสฏาน  ภิกฺขุนีน ยาวตติย สมนุภาสนาย นปฺปฏนิิสฺสชฺชนฺตีน   
สงฺฆาทิเสโส       กตฺถ       ป ฺตฺโตติ       ฯ       สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺโต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมพฺหุลา  ภิกฺขุนิโย  อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกขฺุนิโย   สสฏา   วิหรึสุ  ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน   
สมุฏาเนน สมฏุาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
     [๕๒๗]  สสฏาวยฺเย  ตุเมฺห  วิหรถ  มา ตุเมฺห นานา วิหริตฺถาติ   
อุยฺโยเชนฺติยา  ยาวตติย  สมนุภาสนาย  นปฺปฏินิสสฺชฺชนฺติยา  สงฺฆาทิเสโส   
กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺโต   ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ   
ถุลลฺนนฺท  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กิสฺม ึ วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  ถุลลฺนนฺทา  ภิกฺขุนี  
สสฏาวยฺเย    ตุเมฺห    วิหรถ    มา   ตุเมฺห   นานา   วิหริตฺถาติ   
อุยฺโยเชสิ    ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
                 ทส สงฺฆาทิเสสา นิฏ ิตา ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
     [๕๒๘] อุสูยโจรี คามนฺต      อุกขิฺตฺต ขาทเนน จ   
           กินฺเต กุปตา กิสฺมิ ฺจิ   สสฏา อ ฺาย ๑ เต ทสาติ ฯ   
                      _______________   
     [๕๒๙]  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
ปตฺตสนฺนิจย   กโรนฺติยา   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย  ปตฺตสนฺนิจย   
อกสุ   ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (ก ินเก) ฯ   
     [๕๓๐]   อกาลจีวร   กาลจีวรนฺติ   อธิฏหิตฺวา   ภาชาเปนฺติยา   
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ  ฯ  ถลฺุลนนฺท  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
ถุลลฺนนฺทา   ภิกฺขุนี   อกาลจีวร   กาลจีวรนฺติ   อธิฏหิตฺวา  ภาชาเปสิ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๓๑]   ภิกฺขุนิยา   สทฺธึ   จีวร   ปริวฏเฏตฺวา   อจฺฉินฺทนฺติยา   
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ  ฯ  ถลฺุลนนฺท  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
ถุลลฺนนฺทา   ภิกฺขุนี   ภิกฺขุนิยา   สทฺธ ึ  จีวร   ปริวฏเฏตฺวา   อจฺฉินฺทิ   
#๑ ม. ายเต ฯ    
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ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๓๒]     อ ฺ    วิ ฺาเปตฺวา    วิ ฺาเปนฺติยา    นิสฺสคฺคิย   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   ถลฺุลนนทฺ   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
ถุลลฺนนฺทา    ภิกฺขุนี   อ ฺ   วิ ฺาเปตฺวา   อ ฺ   วิ ฺาเปสิ   ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๓๓]   อ ฺ   เจตาเปตฺวา   อ ฺ   เจตาเปนฺติยา  นิสฺสคฺคิย   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   ถลฺุลนนฺท   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
ถุลลฺนนฺทา    ภิกฺขุนี   อ ฺ   เจตาเปตฺวา   อ ฺ   เจตาเปสิ   ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๓๔]    อ ฺทตฺถิเกน   ปริกฺขาเรน   อ ฺ ุทฺทิสิเกน   สงฺฆิเกน   
อ ฺ    เจตาเปนฺติยา   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขุนโิย   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  สมพฺหุลา  ภิกฺขุนิโย  อ ฺทตฺถิเกน   
ปริกฺขาเรน    อ ฺ ุทฺทิสิเกน    สงฺฆิเกน    อ ฺ    เจตาเปสุ   ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ    
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สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๓๕]    อ ฺทตฺถิเกน   ปริกฺขาเรน   อ ฺ ุทฺทิสิเกน   สงฺฆิเกน   
ส ฺาจิเกน    อ ฺ    เจตาปนฺติยา    นิสฺสคฺคิย    ปาจิตฺติย    กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ   สมพฺหุลา  ภิกฺขุนิโย   
อ ฺทตฺถิเกน    ปรกิฺขาเรน    อ ฺ ุทฺทิสิเกน    สงฺฆิเกน   ส ฺาจิเกน   
อ ฺ   เจตาเปสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ  ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๓๖]   อ ฺทตฺถิเกน   ปริกฺขาเรน   อ ฺ ุทฺทิสิเกน  มหาชนิเกน   
อ ฺ    เจตาเปนฺติยา   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขุนโิย   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  สมพฺหุลา  ภิกฺขุนิโย  อ ฺทตฺถิเกน   
ปริกฺขาเรน    อ ฺ ุทฺทิสิเกน    มหาชนิเกน   อ ฺ   เจตาเปสุ   ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๓๗]   อ ฺทตฺถิเกน   ปริกฺขาเรน   อ ฺ ุทฺทิสิเกน  มหาชนิเกน   
ส ฺาจิเกน    อ ฺ    เจตาเปนฺติยา    นิสฺสคฺคิย    ปาจิตฺติย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ   สมพฺหุลา  ภิกฺขุนิโย   
อ ฺทตฺถิเกน    ปรกิฺขาเรน   อ ฺ ุทฺทิสิเกน   มหาชนิเกน   ส ฺา-    
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จิเกน  อ ฺ    เจตาเปสุ    ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ    ฯ    เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๓๘]   อ ฺทตฺถิเกน   ปริกฺขาเรน   อ ฺ ุทฺทิสิเกน   ปุคฺคลิเกน   
ส ฺาจิเกน    อ ฺ    เจตาเปนฺติยา    นิสฺสคฺคิย    ปาจิตฺติย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ถลฺุลนนฺท   
ภิกฺขุนึ    อารพฺภ    ฯ   กิสมฺึ   วตฺถุสฺมินติฺ   ฯ   ถลฺุลนนฺทา   ภิกฺขุนี   
อ ฺทตฺถิเกน    ปรกิฺขาเรน    อ ฺ ุทฺทิสิเกน   ปุคฺคลิเกน   ส ฺาจิเกน   
อ ฺ   เจตาเปสิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ  ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๓๙]   อติเรกจตุกฺกสปรม  ครุปาปุรณ  เจตาเปนฺติยา  นิสฺสคฺคิย   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   ถลฺุลนนฺท   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
ถุลลฺนนฺทา   ภิกฺขุนี   ราชาน   กมฺพล   วิ ฺาเปสิ   ตสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯ   
     [๕๔๐]    อติเรกอฑฺฒเตยฺยกสปรม    ลหุปาปุรณ   เจตาเปนฺติยา   
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ  ฯ  ถลฺุลนนฺท  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
ถุลลฺนนฺทา   ภิกฺขุนี   ราชาน   โขม   วิ ฺาเปสิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ   สมฏุาเนหิ   
#๑ ม. ครุปาวุรณ ฯ    
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สมุฏาติ ฯ   
             ทฺวาทส นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา นิฏ ิตา ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
     [๕๔๑] ปตฺต อกาลกาล ฺจ     ปริวฏเฏ จ วิ ฺเป ๑   
           เจตาเปตฺวา อ ฺทตฺถิ  สงฺฆิก ฺจ มหาชนิ ๒   
           ส ฺาจิกา ปุคฺคลิกา    จตุกฺกสฑฺฒเตยฺยกาติ ฯ   
                       _____________   
     [๕๔๒]  ยนเฺตน  ภควตา  ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
ลสุณ    ขาทนฺติยา    ปาจิตฺติย    กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถยิา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ  ถลฺุลนฺนท  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ   
วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ  ถุลลฺนนฺทา  ภิกฺขุนี  น  มตฺต  ชานิตฺวา  ลสุณ  หราเปสิ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๕๔๓]  สมฺพาเธ  โลม สหราเปนฺติยา ปาจิตฺติย กตฺถ ป ฺตฺตนฺติ ฯ   
สาวตฺถิยา     ป ฺตฺต     ฯ    ก    อารพฺภาติ    ฯ    ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
สมฺพาเธ   โลม   สหราเปสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน จตูหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๔๔]   ตลฆาตเก   ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ  เทฺว  ภิกฺขุนิโย  อารพฺภ  ฯ  กิสฺมึ   
#๑ ม. ย.ุ วิ ฺาเป ฯ   ๒ ม. มหาชนิก ฯ    
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วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   เทฺว   ภิกขฺุนิโย   ตลฆาตกมกสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๕๔๕]   ชตุมฏเก   ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ  อ ฺตร  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ   
วตฺถุสฺมินฺติ    ฯ    อ ฺตรา    ภิกฺขุนี    ชตุมฏก    อาทิยิ    ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน   
สมุฏาเนน สมุฏาติ (ปมปาราชิเก)   
     [๕๔๖]  อติเรกทฺวงฺคุลปพฺพปรม  อุทกสุทฺธิก  อาทิยนฺติยา  ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สกฺเกสุ   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   
อ ฺตร    ภิกฺขุนึ    อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   อ ฺตรา   
ภิกฺขุนี   อติคมฺภีร   อุทกสทฺุธิก   อาทิยิ   ตสฺมึ   วตฺถสุมฺึ   ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๕๔๗]   ภิกฺขุสฺส   ภุ ฺชนฺตสฺส   ปานีเยน   วา   วิธูปเนน  วา   
อุปติฏนฺติยา   ปาจิตฺติย   กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ   ฯ  อ ฺตร  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
อ ฺตรา   ภิกฺขุนี   ภิกฺขุสสฺ   ภุ ฺชนฺตสฺส   ปานีเยน   จ  วิธูปเนน  จ   
อุปติฏ ิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนนฺ อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ    
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     [๕๔๘]   อามกธ ฺ   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺติยา  ปาจิตฺติย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ   สมพฺหุลา  ภิกฺขุนิโย   
อามกธ ฺ    วิ ฺาเปตฺวา    ภุ ฺชึสุ    ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ   ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน จตูหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๔๙]  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว วา เขฬ ๑ วา สงฺการ วา วิฆาส   
วา    ติโรกุฑฺเฑ    ฉฑฺเฑนฺติยา    ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   
สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อ ฺตร  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ    วตฺถสฺุมินฺติ    ฯ    อ ฺตรา    ภิกฺขุนี   อุจฺจารป   ปสฺสาวป   
เขฬป   ๒  สงฺการป  วิฆาสป  ติโรกุฑฺเฑ  ฉฑฺเฑสิ  ตสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯ   
     [๕๕๐]  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว วา เขฬ ๓ วา สงฺการ วา วิฆาส   
วา   หริเต   ฉฑฺเฑนฺติยา   ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขุนโิย  อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกขฺุนิโย   อุจฺจารมฺป   ปสฺสาวมฺป   
เขฬมฺป   สงฺการมฺป   วิฆาสมฺป   หริเต   ฉฑฺเฑสุ   ตสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯ   
     [๕๕๑]   นจฺจ  วา  คีต  วา  วาทิต  วา  ทสฺสนาย  คจฺฉนฺติยา   
#๑-๒-๓ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    ราชคเห   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขุนิโย   นจฺจมฺป   คีตมฺป   วาทิตมฺป   ทสฺสนาย  อคมสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
                    ลสุณวคฺโค ปโม  ฯ   
     [๕๕๒]   รตฺตนฺธกาเร   อปฺปทีเป   ปุริเสน  สทธฺึ  เอเกเนกาย   
สนฺติฏนฺติยา   ปาจิตฺติย   กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ   ฯ  อ ฺตร  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
อ ฺตรา   ภิกฺขุนี   รตฺตนฺธกาเร  อปฺปทีเป  ปุริเสน  สทฺธ ึ เอเกเนกา   
สนฺติฏ ิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนนฺ อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เถยฺยสตฺถเก) ฯ   
     [๕๕๓]   ปฏิจฺฉนฺเน   โอกาเส   ปุรเิสน   สทฺธ ึ  เอเกเนกาย   
สนฺติฏนฺติยา   ปาจิตฺติย   กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ   ฯ  อ ฺตร  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
อ ฺตรา   ภิกฺขุนี   ปฏิจฺฉนฺเน   โอกาเส   ปุริเสน  สทฺธึ  เอเกเนกา   
สนฺติฏ ิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนนฺ อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เถยฺยสตฺถเก)   
     [๕๕๔]   อชฺโฌกาเส  ปุริเสน  สทธฺึ  เอเกเนกาย  สนฺติฏนฺติยา   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก    
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อารพฺภาติ   ฯ   อ ฺตร   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ   ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
อ ฺตรา   ภิกฺขุนี   อชฺโฌกาเส   ปุริเสน   สทฺธึ  เอเกเนกา  สนฺติฏ ิ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เถยยฺสตฺถเก) ฯ   
     [๕๕๕]  รถิยาย  วา  พฺยูเห  วา  สงฺิฆาฏเก  วา  ปุริเสน สทฺธ ึ  
เอเกเนกาย    สนฺติฏนฺติยา    ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   
สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ถุลลฺนนฺท   ภิกฺขุนึ   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   ถลฺุลนนฺทา   ภิกฺขุนี   รถิยายป   
พฺยูเหป   สิงฺฆาฏเกป   ปรุิเสน   สทฺธึ   เอเกเนกา   สนฺติฏ ิ   ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  ทฺวีหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เถยฺยสตฺถเก) ฯ   
     [๕๕๖]   ปุเรภตฺต   กุลานิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อาสเน   นิสีทิตฺวา   
สามิเก   อนาปุจฺฉา   ปกฺกมนฺติยา   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   
สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อ ฺตร  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  อ ฺตรา  ภิกฺขุนี  ปุเรภตฺต  กุลานิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
อาสเน   นิสีทิตฺวา   สามิเก   อนาปุจฺฉา   ปกฺกามิ  ตสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ (ก ินเก) ฯ   
     [๕๕๗]   ปจฺฉาภตฺต   กุลานิ   อุปสงฺกมิตฺวา  สามิเก  อนาปุจฺฉา   
อาสเน   นิสีทนฺติยา   ๑   ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา   
#๑ ม. ย.ุ อภินิสีทนฺติยา ฯ    
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ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ถลฺุลนนฺท   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ   ฯ   
กิสฺมึ    วตฺถสฺุมินฺติ    ฯ    ถลฺุลนนฺทา    ภิกฺขุนี   ปจฺฉาภตฺต   กลุานิ   
อุปสงฺกมิตฺวา  สามิเก  อนาปุจฺฉา  อาสเน  นิสีทิ  ๑  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิม   
สมุฏาติ (ก ินเก) ฯ   
     [๕๕๘]  วิกาเล  กุลานิ  อุปสงฺกมตฺิวา  สามิเก  อนาปุจฺฉา เสยฺย   
สนฺถริตฺวา   วา   สนฺถราเปตฺวา   วา   อภินิสีทนฺติยา  ปาจิตฺติย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ   สมพฺหุลา  ภิกฺขุนิโย   
วิกาเล   กลุานิ   อุปสงฺกมิตฺวา  สามิเก  อนาปุจฺฉา  เสยฺย  สนถฺรตฺิวา   
อภินิสีทึสุ    ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ    ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (ก ินเก) ฯ   
     [๕๕๙]   ทุคฺคหิเตน   ทูปธาริเตน  ปร  อุชฺฌาเปนฺติยา  ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
อ ฺตร    ภิกฺขุนึ    อารพฺภ   ฯ   กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   อ ฺตราt   
ภิกฺขุนี   ทุคฺคหิเตน   ทูปธาริเตน   ปร   อุชฺฌาเปสิ  ตสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯ   
     [๕๖๐]  อตฺตาน  วา  ปร  วา  นิรเยน  วา  พฺรหฺมจริเยน  วา   
อภิสปนฺติยา   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อภินิสีทิ ฯ    
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ก   อารพฺภาติ  ฯ  จณฺฑกาลึ  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
จณฺฑกาลี    ภิกฺขุนี    อตฺตานมฺป    ปรมฺป   นิรเยนป   พฺรหฺมจริเยนป   
อภิสป  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานานr   
ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๖๑]   อตฺตาน   วธิตฺวา  วธิตฺวา  โรทนฺติยา  ปาจิตฺติย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  จณฺฑกาลึ   
ภิกฺขุนึ    อารพฺภ    ฯ    กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ   จณฺฑกาลี   ภิกฺขุนี   
อตฺตาน    วธตฺิวา    วธิตฺวา    โรท ิ  ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   
สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
                  รตฺตนฺธการวคฺโค ทุติโย ฯ   
     [๕๖๒]   นคฺคาย   นฺหายนฺติยา   ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขุนโิย   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ    สมฺพหุลา   ภิกขฺุนิโย   นคฺคา   
นฺหายึสุ    ตสฺมึ    วตฺถุสมฺึ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๕๖๓]   ปมาณาติกฺกนฺต   อุทกสาฏิก   การาเปนฺติยา   ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขุนิโย   อปฺปมาณิกาโย   อุทกสาฏกิาโย   ธาเรสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ    
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เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ฉหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯ   
     [๕๖๔]   ภิกฺขุนิยา   จีวร  วิสิพฺเพตฺวา  วา  วิสิพฺพาเปตฺวา  วา   
เนว  สิพฺพาเปนฺติยา  ๑  น  สิพฺพาปนาย  อุสฺสุกฺก  กโรนฺติยา ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
ถุลลฺนนฺท   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ   ฯ   กิสมฺึ   วตฺถุสฺมินติฺ   ฯ   ถลฺุลนนฺทา   
ภิกฺขุนี   ภิกฺขุนิยา  จีวร  วิสิพฺพาเปตฺวา  เนว  สิพฺเพสิ  น  สิพฺพาปนาย   
อุสฺสุกฺก   อกาสิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   
อาปตฺติสมุฏานาน เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
     [๕๖๕]    ป ฺจาหิก    สงฺฆาฏิวาร   อติกฺกาเมนฺติยา   ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
สมฺพหุลา   ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย   ภิกฺขุนีน  หตฺเถ  จีวร  นิกฺขิปตฺวา  สนฺตรุตฺตเรน  ชนปทจาริก   
ปกฺกมึสุ    ตสฺมึ    วตฺถุสมฺึ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (ก ินเก) ฯ   
     [๕๖๖]  จีวรสงฺกมนีย  ธาเรนฺติยา  ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ ฯ}   
สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ    ก   อารพฺภาติ   ฯ   อ ฺตร   ภิกฺขุนึ   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ  วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  อ ฺตรา  ภิกฺขุนี  [๒]  ภิกฺขุนิยา   
จีวร   อนาปจฺุฉา   ปารุป   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ   เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (ก ินเก) ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สิพฺเพนฺติยา ฯ  ๒ ม. ย.ุ อ ฺตราย ฯ    
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     [๕๖๗]    คณสฺส   จีวรลาภ   อนฺตราย   กโรนฺติยา   ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
ถุลลฺนนฺท   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ   ฯ   กิสมฺึ   วตฺถุสฺมินติฺ   ฯ   ถลฺุลนนฺทา   
ภิกฺขุนี    คณสฺส   จีวรลาภ   อนฺตราย   อกาสิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯ   
     [๕๖๘]    ธมฺมิก   จีวรวิภงฺค   ปฏิพาหนฺติยา   ปาจิตฺติย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ถลุลฺนนฺท   
ภิกฺขุนึ    อารพฺภ    ฯ   กิสมฺึ   วตฺถุสฺมินติฺ   ฯ   ถลฺุลนนฺทา   ภิกฺขุนี   
ธมฺมิก   จีวรวิภงฺค   ปฏิพาหิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๖๙]   อาคาริกสฺส  ๑  วา  ปริพฺพาชกสฺส  วา  ปริพฺพาชิกาย   
วา   สมณจีวร   เทนฺติยา   ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ  ถลฺุลนนฺท  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ   
วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   ถลฺุลนนฺทา  ภิกฺขุนี  อาคาริกสฺส  ๑  สมณจีวร  อทาสิ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ฉหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๗๐]    ทุพฺพลจีวรปจฺจาสาย    จีวรกาลสมย   อติกฺกาเมนฺติยา   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   ถลฺุลนนฺท   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อคาริกสฺส ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ    
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ถุลลฺนนฺทา    ภิกฺขุนี   ทุพฺพลจีวรปจฺจาสาย   จีวรกาลสมย   อติกกฺาเมสิ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๗๑]    ธมฺมิก   ก ินุทฺธาร   ปฏิพาหนฺติยา   ปาจิตฺติย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ถลฺุลนนฺท   
ภิกฺขุนึ   อารพฺภ   ฯ   กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ  ถลฺุลนนฺทา  ภิกฺขุนี  ธมฺมิก  
ก ินุทฺธาร   ปฏิพาหิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ   เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
                    นฺหานวคฺโค ตติโย ฯ   
     [๕๗๒]   ทฺวินฺน   ภิกขฺุนีน   เอกม ฺเจ   ตุวฏเฏนฺตีน   ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
สมฺพหุลา   ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิมฺึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย   เทฺว   เอกม ฺเจ   ตุวฏเฏสุ   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ  เอกา   
ป ฺตฺติ     ฯ     ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    ทฺวีหิ    สมุฏาเนหิ   
สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๕๗๓]   ทฺวินฺน   ภิกขฺุนีน   เอกตฺถรณปาปุรเณ  ๑  ตุวฏเฏนฺตีน   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุลา  ภิกฺขุนิโย  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
สมฺพหุลา   ภิกฺขุนิโย   เทฺว   เอกตฺถรณปาปุรเณ   ๑  ตุวฏเฏสุ  ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  ทฺวีหิ   
#๑ ม. ย.ุ เอกตฺถรณปาวุรเณ ฯ    
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สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๕๗๔]   ภิกฺขุนิยา   ส ฺจิจฺจ  อผาสุ  กโรนฺติยา  ปาจิตฺติย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ถลฺุลนนฺท   
ภิกฺขุนึ    อารพฺภ    ฯ   กิสมฺึ   วตฺถุสฺมินติฺ   ฯ   ถลฺุลนนฺทา   ภิกฺขุนี   
ภิกฺขุนิยา    ส ฺจิจฺจ    อผาสุ   อกาสิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๗๕]  ทุกฺขิต  สหชวิีนึ  เนว  อุปฏาเปนฺติยา  น  อุปฏาปนาย   
อุสฺสุกฺก    กโรนฺติยา   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ถลฺุลนนฺท   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ   ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   ถลฺุลนนฺทา   ภิกฺขุนี   ทกฺุขิต   สหชีวินึ   เนว   
อุปฏาเปสิ   ๑  น  อุปฏาปนาย  อุสฺสุกฺก  อกาสิ  ตสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
     [๕๗๖]  ภิกฺขุนิยา  อุปสฺสย ทตฺวา กุปตาย อนตฺตมนาย นิกฺกฑฺฒนฺติยา   
ปาจิตฺติย     กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ   
ก   อารพฺภาติ  ฯ  ถลฺุลนนฺท  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
ถุลลฺนนฺทา   ภิกฺขุนี   ภิกฺขุนิยา   อุปสฺสย   ทตฺวา   กปุตา   อนตฺตมนา   
นิกฺกฑฺฒิ    ตสฺมึ    วตฺถุสมฺ ึ   ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๗๗] สสฏาย ภิกฺขุนิยา ยาวตติย สมนุภาสนาย นปฺปฏนิิสฺสชฺชนฺติยา   
#๑ ม. ย.ุ อุปฏเสิ ฯ    
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ปาจิตฺติย     กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ   
ก   อารพฺภาติ  ฯ  จณฺฑกาลึ  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
จณฺฑกาลี    ภิกฺขุนี    สสฏา    วิหริ   ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   
สมุฏาติ (สมุนุภาสนาย) ๑ ฯ   
     [๕๗๘]    อนฺโตรฏเ   สาสงฺกสมฺมเต   สปฺปฏิภเย   อสตฺถิกาย   
จาริก    จรนฺติยา    ปาจิตฺติย    กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขุนโิย  อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ  สมพฺหุลา  ภิกฺขุนิโย  อนฺโตรฏเ  สาสงฺกสมฺมเต   
สปฺปฏิภเย   อสตฺถิกาโย   จาริก   จรึสุ   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ  เอกา   
ป ฺตฺติ     ฯ     ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    ทฺวีหิ    สมุฏาเนหิ   
สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๕๗๙]    ติโรรฏเ    สาสงฺกสมฺมเต   สปฺปฏิภเย   อสตฺถิกาย   
จาริก    จรนฺติยา    ปาจิตฺติย    กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขุนโิย  อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   สมฺพหุลา  ภิกขฺุนิโย  ติโรรฏเ  สาสงฺกสมฺมเต   
สปฺปฏิภเย   อสตฺถิกาโย   จาริก   จรึสุ   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ  เอกา   
ป ฺตฺติ   ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  ทฺวีหิ  สมฏุาเนหิ  สมุฏาติ  ฯ   
(เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๕๘๐]  อนฺโตวสฺส  จาริก  จรนฺติยา  ปาจิตฺติย กตฺถ ป ฺตฺตนฺติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ (ธรุนิกฺเขเป) ฯ    
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ราชคเห   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ    สมฺพหุลา   ภิกฺขุนโิย   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   สมฺพหุลา  ภิกขฺุนิโย  อนฺโตวสฺส   
จาริก    จรึสุ    ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๕๘๑]   วสฺส   วุตฺถาย   ภิกฺขุนิยา   จาริก   น   ปกฺกมนฺติยา   
ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  ราชคเห  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ ฯ   
สมฺพหุลา   ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย   วสฺส   วุตฺถา   จาริก   น   ปกฺกมึสุ   ตสฺม ึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
                   ตุวฏฏวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
     [๕๘๒]  ราชาคาร  วา  จิตฺตาคาร  วา  อาราม วา อุยฺยาน วา   
โปกฺขรณึ   วา   ทสฺสนาย   คจฺฉนฺติยา  ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย  ราชาคารป   
จิตฺตาคารป   อารามป   อุยฺยานป   โปกฺขรณึป   ๑  ทสฺสนาย  อคมสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๕๘๓]   อาสนฺทึ   วา   ปลฺลงฺก   วา  ปริภุ ฺชนติฺยา  ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อารามป อุยฺยานป โปลฺขรณีปติ ปาตฺตย นตฺถิ ฯ    
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สมฺพหุลา   ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย    อาสนฺทึป    ปลฺลงฺกป    ปรภุิ ฺชึสุ    ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๕๘๔]  สุตฺต  กนฺติยา  ๑ ปาจิตฺติย กตฺถ ป ฺตฺตนฺติ ฯ สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ  สมฺพหุลา  ๒  ภิกฺขุนิโย  อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   สมฺพหุลา   ๒  ภิกฺขุนิโย  สตฺุต  กนฺตึสุ  ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  ทฺวีหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก)   
     [๕๘๕]  คิหิเวยฺยาวจฺจ  กโรนฺติยา  ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขุนโิย   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ  วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  สมพฺหุลา  ภิกฺขุนิโย  คิหิเวยฺยาวจฺจ   
อกสุ   ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๕๘๖]   ภิกฺขุนิยา   ๓   เอหยฺเย   อิม   อธิกรณ  วูปสเมหีติ   
วุจฺจมานาย   สาธูติ   ปฏิสสฺุณิตฺวา   เนว   วูปสเมนฺติยา  น  วูปสมาย   
อุสฺสุกฺก    กโรนฺติยา   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ถลฺุลนนฺท   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ   ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  ถลุลฺนนฺทา  ภิกขฺุนี  ภิกฺขุนิยา  ๓  เอหยฺเย  อิม   
อธิกรณ     วูปสเมหีติ    วุจฺจมานา    สาธูติ    ปฏิสสฺุณิตฺวา    เนว   
#๑ ม. ย.ุ กนตฺนฺติยา ฯ  ๒ ม. ยุ. ฉพฺพคฺคิยา ฯ  ๓ ย.ุ ภิกฺขุนีหิ ฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 163 

วูปสเมสิ   น   วูปสมาย   อุสฺสุกฺก   อกาสิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา   
ป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   
สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
     [๕๘๗]   อาคาริกสฺส   วา   ปริพฺพาชกสฺส   วา   ปริพฺพาชิกาย   
วา   สหตฺถา   ขาทนีย   วา  โภชนีย  วา  เทนฺติยา  ปาจิตฺติย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ถลฺุลนนฺท   
ภิกฺขุนึ    อารพฺภ    ฯ   กิสมฺึ   วตฺถุสฺมินติฺ   ฯ   ถลฺุลนนฺทา   ภิกฺขุนี   
อาคาริกสฺส     สหตฺถา    ขาทนียมฺป    โภชนียมฺป    อทาสิ    ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  ทฺวีหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๕๘๘]  อาวสถจีวร  อนิสฺสชฺชิตฺวา  ปริภุ ฺชนติฺยา  ปาจิตฺติย  กตถฺ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ถลฺุลนนฺท   
ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กิสฺมึ  วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  ถุลลฺนนฺทา  ภิกฺขุนี อาวสถจีวร   
อนิสฺสชฺชิตฺวา    ปริภุ ฺชิ   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (ก ินเก) ฯ   
     [๕๘๙]   อาวสถ   อนิสฺสชฺชิตฺวา   จาริก  ปกฺกมนฺติยา  ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
ถุลลฺนนฺท   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ   ฯ   กิสมฺึ   วตฺถุสฺมินติฺ   ฯ   ถลฺุลนนฺทา   
ภิกฺขุนี   อาวสถ   อนิสฺสชฺชิตฺวา   จาริก   ปกฺกามิ   ตสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ    
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สมุฏาติ (ก ินเก) ฯ   
     [๕๙๐]     ติรจฺฉานวิชฺช    ปริยาปณุนฺติยา    ปาจิตฺติย    กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
ติรจฺฉานวิชฺช   ปรยิาปุณึสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (ปทโสธมฺเม) ฯ   
     [๕๙๑]     ติรจฺฉานวิชฺช     วาเจนฺติยา     ปาจิตฺติย    กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
ติรจฺฉานวิชฺช   วาเจสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (ปทโสธมฺเม) ฯ   
               จิตฺตาคารวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
     [๕๙๒]  ชาน  สภิกฺขุก  อาราม  อนาปุจฺฉา  ปวิสนฺติยา  ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
สมฺพหุลา   ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย   อนาปุจฺฉา   อาราม   ปวิสสึุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ  เอกา   
ป ฺตฺติ    เทฺว    อนุปฺป ฺตฺติโย    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
     [๕๙๓]   ภิกฺขุ   อกโฺกสนฺติยา   ปรภิาสนฺติยา   ปาจิตฺติย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   เวสาลิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา    
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ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
อายสฺมนฺต   อุปาลึ   อกโฺกสึสุ   ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๙๔]    จณฺฑีกตาย    คณ    ปริภาสนฺติยา   ปาจิตฺติย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ถลฺุลนนฺท   
ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กิสฺมึ  วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  ถุลลฺนนฺทา ภิกฺขุนี จณฺฑีกตา ๑   
คณ    ปริภาสิ    ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   
อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๙๕]   นิมนฺติตาย  ปวาริตาย  ๒  ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา   
[๓]    ภุ ฺชนฺติยา    ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขุนโิย  อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกขฺุนิโย   ภุตฺตาวี  ๔  ปวาริตา   
อ ฺตฺร   ภุ ฺชึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน จตูหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๙๖]   กุล   มจฺฉรายนฺติยา   ปาจิตฺติย   กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ    ก   อารพฺภาติ   ฯ   อ ฺตร   ภิกฺขุนึ   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ  อ ฺตรา  ภิกฺขุนี  กุล  มจฺฉรายิ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๕๙๗]   อภิกฺขุเก   อาวาเส   วสฺส  วสนฺติยา  ปาจิตฺติย  กตฺถ   
#๑ ม. จณฺฑีกตาย ฯ  ๒ ม. ย.ุ นิมนฺติตาย วา ปวาริตาย วา ฯ  ๓ ม. อ ฺตฺร ฯ   
#๔ ม. ภุตฺตาวินิโย ฯ    
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ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ  สมฺพหุลา ภิกฺขุนิโย อภิกฺขุเก   
อาวาเส   วสฺส   วสึสุ   ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๕๙๘]   วสฺส   วุตฺถาย   ภิกฺขุนิยา   อุภโตสงฺเฆ  ตีหิ  าเนหิ   
นปฺปวาเรนฺติยา    ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขุนโิย  อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกขฺุนิโย   วสฺส  วุตฺถา  ภิกฺขุสงฺฆ  
นปฺปวาเรสุ    ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ    ฯ    เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
     [๕๙๙]  โอวาทาย  วา  สวาสาย  วา  น  คจฺฉนฺติยา  ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สกฺเกสุ   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   
ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขุนิโย    โอวาท    น    คจฺฉึสุ    ตสฺมึ    วตฺถุสฺม ึ  ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๖๐๐]   อุโปสถป   น   ปุจฺฉนฺติยา   โอวาทป   น  ยาจนฺติยา   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุลา  ภิกฺขุนิโย  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
สมฺพหุลา   ภิกฺขุนิโย   อุโปสถป   น   ปุจฺฉึสุ   โอวาทป   น   ยาจึสุ    
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ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
     [๖๐๑]   ปสาเข   ชาต   คณฺฑ  วา  รุหิต  วา  อนปโลเกตฺวา   
สงฺฆ   วา   คณ   วา   ปรุิเสน   สทฺธึ  เอเกเนกาย  เภทาเปนฺติยา   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   อ ฺตร   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ   ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
อ ฺตรา   ภิกฺขุนี   ปสาเข   ชาต   คณฺฑ  ปุริเสน  สทฺธึ  เอเกเนกา   
เภทาเปสิ    ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (ก ินเก) ฯ   
                   อารามวคฺโค ฉฏโ ฯ   
     [๖๐๒]   คพฺภินึ   วุฏาเปนฺติยา  ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขุนโิย   
อารพฺภ    ฯ   กิสฺมึ   วตฺถสฺุมินฺติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขุนิโย   คพฺภินึ   
วุฏาเปสุ    ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๖๐๓]   ปายนฺตึ  วุฏาเปนฺติยา  ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขุนโิย   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกขฺุนิโย   ปายนฺตึ   
วุฏาเปสุ    ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ    
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     [๖๐๔]   เทฺว   วสฺสานิ   ฉสุ   ธมฺเมสุ  อสิกฺขิตสิกฺข  สิกฺขมาน   
วุฏาเปนฺติยา   ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก    อารพฺภาติ    ฯ    สมพฺหุลา    ภิกขฺุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กิสมฺึ   
วตฺถุสฺมินฺติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขุนิโย   เทฺว   วสฺสานิ   ฉสุ  ธมฺเมสุ   
อสิกฺขิตสิกฺข    สิกฺขมาน    วุฏาเปสุ    ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๖๐๕]   เทฺว   วสฺสานิ   ฉสุ   ธมฺเมสุ   สิกฺขิตสิกฺข  สิกฺขมาน   
สงฺเฆน   อสมฺมต   วุฏาเปนฺติยา   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขุนโิย   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ  วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  สมพฺหุลา  ภิกฺขุนิโย  เทฺว  วสฺสานิ   
ฉสุ   ธมฺเมสุ   สิกฺขิตสิกฺข   สิกฺขมาน   สงฺเฆน   อสมฺมต   วุฏาเปสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน๗   
ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๖๐๖]   อูนทฺวาทสวสฺส   คิหิคต  วุฏาเปนฺติยา  ปาจิตฺติย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   
สมฺพหุลา   ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย    อูนทฺวาทสวสฺส   คิหิคต   วุฏาเปสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯ   
     [๖๐๗]   ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺส  คิหิคต  เทฺว  วสสฺานิ  ฉสุ  ธมฺเมสุ    
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อสิกฺขิตสิกฺข    วุฏาเปนฺติยา    ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขุนโิย   
อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ  สมฺพหุลา  ภิกฺขุนโิย ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺส   
คิหิคต      เทฺว      วสฺสานิ      ฉสุ     ธมฺเมสุ     อสิกฺขิตสิกฺข   
วุฏาเปสุ    ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๖๐๘]   ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺส  คิหิคต  เทฺว  วสสฺานิ  ฉสุ  ธมฺเมสุ   
สิกฺขิตสิกฺข    สงฺเฆน    อสมฺมต    วุฏาเปนฺติยา    ปาจิตฺติย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ   สมพฺหุลา  ภิกฺขุนิโย   
ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺส   คิหิคต   เทฺว   วสฺสานิ   ฉสุ  ธมฺเมสุ  สิกขิฺตสิกฺข   
สงฺเฆน   อสมฺมต   วุฏาเปสุ   ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๖๐๙]  สหวิชีนึ  วุฏาเปตฺวา  เทฺว  วสฺสานิ เนว อนุคฺคณฺหนฺติยา   
น   อนุคฺคหาเปนฺติยา   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ  ถลฺุลนนฺท  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ   
วตฺถุสฺมินฺติ    ฯ   ถุลลฺนนทฺา   ภิกฺขุนี   สหชีวินึ   วุฏาเปตฺวา   เทฺว   
วสฺสานิ   เนว   อนุคฺคเหสิ   น   อนุคฺคหาเปสิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ    
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     [๖๑๐]    วุฏาปต   ปวตฺตินึ   เทฺว   วสฺสานิ   นานุพนฺธนฺติยา   
ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   
อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุลา  ภิกฺขุนิโย  อารพฺภ  ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
สมฺพหุลา   ภิกฺขุนิโย   วุฏาปต   ปวตฺตินึ   เทฺว   วสฺสานิ  นานุพนฺธึสุ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๖๑๑]    สหชีวินึ    วุฏาเปตฺวา   เนว   วูปกาเสนฺติยา   น   
วูปกาสาเปนฺติยา    ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ   สาวตฺถยิา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ  ฯ  ถลฺุลนนฺท  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ   
วตฺถุสฺมินฺติ    ฯ   ถุลลฺนนทฺา   ภิกฺขุนี   สหชีวินึ   วุฏาเปตฺวา   เนว   
วูปกาเสสิ  น  วูปกาสาเปสิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ ฯ ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
                   คพฺภินีวคฺโค สตฺตโม ฯ   
     [๖๑๒]   อูนวีสติวสฺส   กุมารีภูต  วุฏาเปนฺติยา  ปาจิตฺติย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ   สมพฺหุลา  ภิกฺขุนิโย   
อูนวีสติวสฺส    กุมารีภูต    วุฏาเปสุ   ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ   ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๖๑๓]   ปริปุณฺณวีสติวสฺส  กุมารภูีต  เทฺว  วสสฺานิ  ฉสุ  ธมฺเมสุ   
อสิกฺขิตลิกฺข    วุฏาเปนฺติยา    ปาจิตฺติย    กตฺถ    ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    
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สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขุนโิย   
อารพฺภ     ฯ     กิสฺม ึ   วตฺถุสฺมินฺติ    ฯ    สมฺพหุลา    ภิกฺขุนิโย   
ปริปุณฺณวีสติวสฺส     กุมารีภูต     เทฺว     วสฺสานิ    ฉสุ    ธมฺเมสุ   
อสิกฺขิตสิกฺข   วุฏาเปสุ   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๖๑๔]   ปริปุณฺณวีสติวสฺส  กุมารภูีต  เทฺว  วสสฺานิ  ฉสุ  ธมฺเมสุ   
สิกฺขิตสิกฺข    สงฺเฆน    อสมฺมต    วุฏาเปนฺติยา    ปาจิตฺติย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ   สมพฺหุลา  ภิกฺขุนิโย   
ปริปุณฺณวีสติวสฺส   กุมารีภูต   เทฺว   วสฺสานิ   ฉสุ  ธมฺเมสุ  สิกขิฺตสิกฺข   
สงฺเฆน   อสมฺมต   วุฏาเปสุ   ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๖๑๕]    อูนทฺวาทสวสฺสาย    วุฏาเปนฺติยา   ปาจิตฺติย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ   สมพฺหุลา  ภิกฺขุนิโย   
อูนทฺวาทสวสฺสา   วุฏาเปสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๖๑๖]      ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสาย      สงฺเฆน      อสมฺมตาย   
วุฏาเปนฺติยา   ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก  อารพฺภาติ  ฯ  สมฺพหุลา  ภิกฺขุนิโย  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ ฯ    
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สมฺพหุลา     ภิกฺขุนิโย     ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา    สงฺเฆน    อสมฺมตา   
วุฏาเปสุ    ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ [๑]   
     [๖๑๗]  อลนฺตาว  เต  อยฺเย  วุฏาปเตนาติ  วุจฺจมานาย สาธูติ   
ปฏิสฺสุณิตฺวา    ปจฺฉา    ขียนธมฺม    อาปชฺชนฺติยา    ปาจิตฺติย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  จณฺฑกาลึ   
ภิกฺขุนึ   อารพฺภ   ฯ  กิสฺม ึ วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  จณฺฑกาลี  ภิกฺขุนี  อลนฺตาว   
เต   อยฺเย   วุฏาปเตนาติ   วุจฺจมานา   สาธูติ  ปฏิสสฺุณิตฺวา  ปจฺฉา   
ขียนธมฺม   อาปชฺชิ   ตสฺม ึ  วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนนฺ   
อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๖๑๘]  สกิฺขมาน  สเจ  เม  ตฺว  อยฺเย  จีวร ทสฺสสิ เอวาหนฺต   
วุฏาเปสฺสามีติ   วตฺวา  เนว  วุฏาเปนฺติยา  น  วุฏาปนาย  อุสฺสุกฺก   
กโรนฺติยา   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ  สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ  ฯ  ถลฺุลนนฺท  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
ถุลลฺนนฺทา   ภิกฺขุนี   สิกฺขมาน   สเจ   เม  ตฺว  อยฺเย  จีวร  ทสฺสส ิ  
เอวาหนฺต   วุฏาเปสฺสามีติ   วตฺวา  เนว  วุฏาเปสิ  น  วุฏาปนาย   
อุสฺสุกฺก   อกาสิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   
อาปตฺติสมุฏานาน เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
     [๖๑๙]  สิกฺขมาน  สเจ  ม  ตฺว  อยฺเย เทฺว วสฺสานิ อนุพนฺธิสฺสสิ   
เอวาหนฺต  วุฏาเปสฺสามีติ  วตฺวา  เนว  วุฏาเปนฺติยา  น วุฏาปนาย   
#๑ ม. (ทุติยปาราชิเก) ฯ    
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อุสฺสุกฺก    กโรนฺติยา   ปาจิตฺติย   กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ถลฺุลนนฺท   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ   ฯ   
กิสฺมึ    วตฺถสฺุมินฺติ    ฯ   ถุลลฺนนฺทา   ภิกฺขุนี   สิกฺขมาน   สเจ   ม   
ตฺว   อยฺเย   เทฺว   วสฺสานิ  อนุพนฺธิสฺสสิ  เอวาหนฺต  วุฏาเปสฺสามีติ   
วตฺวา   เนว   วุฏาเปสิ   น   วุฏาปนาย   อุสฺสุกฺก   อกาสิ  ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน   
สมุฏาเนน สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
     [๖๒๐]   ปุริสสสฏ   กุมารกสสฏ   จณฺฑึ  โสกาวสฺส  สิกขฺมาน   
วุฏาเปนฺติยา   ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ  ฯ  ถลฺุลนนฺท  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
ถุลลฺนนฺทา    ภิกฺขุนี    ปรุสิสสฏ    กมุารกสสฏ   จณฺฑึ   โสกาวสฺส   
สิกฺขมาน    วุฏาเปสิ    ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๖๒๑]   มาตาปตูหิ   วา   สามิเกน  วา  อนนุ ฺาต  สิกฺขมาน   
วุฏาเปนฺติยา   ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ   
ก   อารพฺภาติ  ฯ  ถลฺุลนนฺท  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
ถุลลฺนนฺทา    ภิกฺขุนี   มาตาปตูหิป   สามิเกนป   อนนุ ฺาต   สิกฺขมาน   
วุฏาเปสิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ ฯ ฉนฺน อาปตฺติ- 
สมุฏานาน  จตูหิ     สมฏุาเนหิ     สมุฏาติ     สิยา     วาจโต    สมุฏาติ   
น   กายโต   น   จิตฺตโต   สิยา  กายโต  จ  วาจโต  จ  สมฏุาติ    
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น   จิตฺตโต   สิยา   วาจโต   จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  น  กายโต   
สิยา กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ   
     [๖๒๒]  ปาริวาสิกจฺฉนฺททาเนน  สิกฺขมาน  วุฏาเปนฺติยา ปาจิตฺติย   
กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  ราชคเห  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ ถลฺุลนนฺท�    
ภิกฺขุนึ    อารพฺภ    ฯ   กิสมฺึ   วตฺถุสฺมินติฺ   ฯ   ถลฺุลนนฺทา   ภิกฺขุนี   
ปาริวาสิกจฺฉนฺททาเนน     สิกฺขมาน   วุฏาเปสิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ ฯ   
     [๖๒๓]   อนุวสฺส  วุฏาเปนฺติยา  ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกฺขุนโิย   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกขฺุนิโย   อนุวสฺส   
วุฏาเปสุ    ตสฺมึ    วตฺถสฺุมึ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๖๒๔]   เอก   วสฺส   เทฺว   วุฏาเปนฺติยา   ปาจิตฺติย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ   สมพฺหุลา  ภิกฺขุนิโย   
เอก   วสฺส   เทฺว  วุฏาเปสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
                  กมุารีภูตวคฺโค อฏโม ฯ   
     [๖๒๕]   ฉตฺตุปาหน  ธาเรนฺติยา  ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ    
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สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
อารพฺภ     ฯ    กิสฺมึ    วตฺถุสฺมินฺติ    ฯ    ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขุนิโย   
ฉตฺตุปาหน   ธาเรสุ   ตสฺม ึ  วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   
อนุปฺป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๖๒๖]   ยาเนน   ยายนฺติยา   ปาจิตฺติย   กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
อารพฺภ     ฯ    กิสฺมึ    วตฺถุสฺมินฺติ    ฯ    ฉพฺพคฺคิยา    ภิกฺขุนิโย   
ยาเนน    ยายสึุ    ตสฺมึ    วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   เอกา   
อนุปฺป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๖๒๗]   สงฺฆาณึ   ธาเรนฺติยา   ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อ ฺตร  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   อ ฺตรา   ภิกฺขุนี   สงฺฆาณึ   ธาเรสิ   ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  ทฺวีหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๖๒๘]  อิตฺถาลงฺการ  ธาเรนฺติยา  ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ  วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย  อิตฺถาลงฺการ   
ธาเรสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนฺน อาปตฺติ-     
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สมุฏานาน  ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๖๒๙]  คนฺธวณฺณเกน  นฺหายนฺติยา  ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ  วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย  คนฺธวณฺณเกน   
นฺหายึสุ    ตสฺมึ    วตฺถุสมฺึ    ฯ    เอกา    ป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน ทฺวีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๖๓๐]   วาสิตเกน   ป ฺาเกน   นฺหายนฺติยา   ปาจิตฺติย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
วาสิตเกน    ป ฺาเกน    นฺหายึสุ    ตสฺมึ    วตฺถุสมฺึ    ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏาติ   
(เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๖๓๑]   ภิกฺขุนิยา  อุมฺมทฺทาเปนฺติยา  ปริมททฺาเปนฺติยา  ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
สมฺพหุลา   ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย   ภิกฺขุนิยา   อุมมฺทฺทาเปสุ   ปริมทฺทาเปสุ   ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๖๓๒]     สิกฺขมานาย    อุมฺมทฺทาเปนฺติยา    ปรมิทฺทาเปนฺติยา   
ปาจิตฺติย  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก อารพฺภาติ ฯ    
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สมฺพหุลา   ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย     สิกฺขมานาย     อุมฺมทฺทาเปสุ     ปริมททฺาเปสุ     ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  ทฺวีหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๖๓๓]  สามเณริยา  อุมฺมทฺทาเปนฺติยา  ปริมทฺทาเปนฺติยา ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
สมฺพหุลา   ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย     สามเณริยา     อุมฺมทฺทาเปสุ     ปริมทฺทาเปสุ     ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  ทฺวีหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๖๓๔]   คิหินิยา   อุมฺมทฺทาเปนฺติยา  ปริมทฺทาเปนฺติยา  ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
สมฺพหุลา   ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย   คิหินิยา   อุมฺมทฺทาเปสุ   ปริมทฺทาเปสุ   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ  ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ (เอฬกโลมเก) ฯ   
     [๖๓๕]  ภิกฺขุสฺส  ปุรโต  อนาปุจฺฉา  อาสเน  นิสีทนฺติยา ปาจิตฺติย   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
สมฺพหุลา   ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิโย    ภิกฺขุสฺส    ปรุโต    อนาปุจฺฉา   อาสเน   นิสีทึสุ   ตสฺมึ    
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วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  ทฺวีหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏาติ (ก ินเก) ฯ   
     [๖๓๖]   อโนกาสกต   ภิกฺขุ   ป ฺห  ปุจฺฉนฺติยา  ปาจิตฺติย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  สมฺพหุลา   
ภิกฺขุนิยา   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ   สมพฺหุลา  ภิกฺขุนิโย   
อโนกาสกต    ภิกฺขุ    ป ฺห    ปุจฺฉึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   ทฺวีหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏาติ   
(ปทโสธมฺเม) ฯ   
     [๖๓๗]    อสงฺกจฺฉิกาย    คาม   ปวิสนฺติยา   ปาจิตฺติย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อ ฺตร   
ภิกฺขุนึ    อารพฺภ    ฯ    กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ   อ ฺตรา   ภิกฺขุนี   
อสงฺกจฺฉิกา   คาม   ปาวิสิ   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ   
ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    ทฺวีหิ    สมุฏาเนหิ    สมฏุาติ   สิยา   
กายโต   สมฏุาติ   น   วาจโต   น   จิตฺตโต   สิยา   กายโต  จ   
จิตฺตโต จ สมุฏาติ น วาจโต ฯ   
                   ฉตฺตุปาหนวคฺโค นวโม ฯ   
                  นววคฺคา ขุทฺทกา นิฏ ิตา ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
   [๖๓๘] ลสณุ สหเร โลม           ตลมฏ ฺจ สุทฺธิก   
         ภุ ฺชนฺตามกธ ฺาน          เทฺววิฆาเสน ทสฺสนา    
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         อนฺธกาเร ปฏิจฺฉนฺเน        อชโฺฌกาเส รถิกาย จ   
         ปุเร ปจฺฉา วิกาเล จ       ทุคฺคหิ นิรเย วธิ   
         นคฺโคทกา วิสิพฺเพตฺวา       ป ฺจาหิก สงฺกมนีย   
         คณ วิภงฺคสมณ             ทุพฺพล ก ิเนน จ   
         เอกม ฺจตฺถรเณน [๑]      ส ฺจิจฺจ สหชีวินี   
         ทตฺวา สสฏอนฺโต จ        ติโร วสฺส น ปกฺกเม   
         ราชา อาสนฺทิ สุตฺต ฺจ       คิหี วูปสเมน จ   
         ทเท จีวราวสถ            ปริยาปุณ ฺจ วาจเย   
         อารามกฺโกสจณฺฑี จ         ภุ ฺเชยฺย กุลมจฺฉรี   
         วเส ปวารโณวาทา ๒      เทฺว ธมฺมา ๓ ปสาเขน จ   
         คพฺภินี ปายนฺตี ฉธมฺเม       อสมฺมตูนทฺวาทส   
         ปริปุณฺณ ฺจ สงฺเฆน          สหวุฏาปเนน ๔ จ   
         กุมารี เทฺว จ สงฺเฆน       ทฺวาทสาสมฺมเตน จ   
         อล สเจ [๕] เทฺว วสฺส    สสฏา สามิเกน จ   
         ปาริวาสิกานุวสฺส           ทุเว วุฏาปเนน จ   
         ฉตฺตยาเนน สงฺฆาณิ         อิตฺถาลงฺการวณฺณเก   
         ป ฺากา ภิกฺขุนี เจว        สกิฺขา จ สามเณริกา   
         คิหี ภิกขฺุสฺส ปุรโต          อโนกาส สงฺกจฺฉิกาติ ฯ   
                    เตส วคฺคาน อุทฺทาน   
   [๖๓๙] ลสุณนฺธการา นฺหาน ๖      ตุวฏฏา จิตฺตคารกา ๗   
#๑ ยุ. จ ฯ  ๒ ม. ยุ. ปวารโณวาท ฯ  ๓ ยุ. ธมฺเม ฯ  ๔ ม. ย.ุ สหวุฏา   
#ฉ ป ฺจ จ ฯ ๕ ม. ยุ. จ ฯ ๖ ม. นานา ฯ ๗ ย.ุ จิตฺตาคารกา ฯ    
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         อาราม คพฺภินี เจว         กุมาร ี๑ ฉตฺตุปาหนาติ ฯ   
     [๖๔๐]   สปฺป   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺติยา   ปาฏิเทสนีย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
สปฺป   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   
เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  จตูหิ  สมุฏาเนหิ   
สมุฏาติ ฯ   
     [๖๔๑]   เตล   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺติยา   ปาฏิเทสนีย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
เตล   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   
เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  จตูหิ  สมุฏาเนหิ   
สมุฏาติ  ฯ   
     [๖๔๒]    มธุ   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺติยา   ปาฏิเทสนีย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
มธุ    วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   
เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  จตูหิ  สมุฏาเนหิ   
สมุฏาติ ฯ   
#๑ ยุ. กุมารา ฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 181 

     [๖๔๓]   ผาณิต   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺติยา   ปาฏิเทสนีย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
ผาณิต   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ   เอกา  ป ฺตฺติ   
เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  จตูหิ  สมุฏาเนหิ   
สมุฏาติ ฯ   
     [๖๔๔]   มจฺฉ   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺติยา   ปาฏิเทสนีย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
มจฺฉ   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   
เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  จตูหิ  สมุฏาเนหิ   
สมุฏาติ ฯ   
     [๖๔๕]    มส   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺติยา   ปาฏิเทสนีย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
มส    วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   
เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  จตูหิ  สมุฏาเนหิ   
สมุฏาติ ฯ   
     [๖๔๖]    ขีร   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺติยา   ปาฏิเทสนีย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 182 

ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
ขีร    วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   
เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  จตูหิ  สมุฏาเนหิ   
สมุฏาติ ฯ   
     [๖๔๗]    ทธึ   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺติยา   ปาฏิเทสนีย   กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
ทธึ   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชึสุ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  เอกา   
อนุปฺป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    จตูหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ    สิยา    กายโต   สมฏุาติ   น   วาจโต   น   จิตฺตโต   
สิยา   กายโต   จ  วาจโต  จ  สมุฏาติ  น  จิตฺตโต  สิยา  กายโต   
จ   จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  น  วาจโต  สยิา  กายโต  จ  วาจโต  จ   
จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ   
                 อฏ ปาฏิเทสนียา นิฏ ิตา ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
    [๖๔๘] สปฺป เตล มธุ ฺเจว      ผาณิต มจฺฉเมว จ   
          มส ขีร ทธิ ฺจาป        วิ ฺาเปตฺวาน ภิกฺขุนี   
          ปาฏิเทสนียา อฏ       สยมฺพุทฺเธน เทสิตาติ ๑ ฯ   
                       _____________   
เย  สิกฺขาปทา  ภิกฺขุวิภงฺเค  วิตฺถาริตา  เต สงฺขิปตฺวา ๒ ภิกฺขุนีวิภงฺเค   
#๑ โป. สมฺพุทฺเธน ปกาสิตาติ ฯ  ๒ ม. สงฺขิตฺตา ฯ    
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กตฺถป ฺตฺติวาร นิฏ ิต ปม ฯ   
     [๖๔๙]   อวสฺสุตา   ภิกฺขุนี  อวสฺสุตสฺส  ปุริสปคฺุคลสฺส  กายสสคฺค   
สาทิยนฺตี   กติ   อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ฯ  อวสฺสุตา  ภิกฺขุนี  อวสฺสุตสฺส   
ปุริสปุคฺคลสฺส    กายสสคฺค   สาทิยนฺตี   ติสฺโส   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   
อธกฺขก    อุพฺภชานุมณฺฑล    คหณ    สาทิยติ    อาปตฺติ   ปาราชิกสฺส   
อุพฺภกฺขก    อโธชานุมณฺฑล    คหณ    สาทิยติ   อาปตฺติ   ถุลลฺจฺจยสฺส   
กายปฏิพทฺธ   คหณ   สาทิยติ   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส   อวสฺสุตา   ภิกฺขุนี   
อวสฺสุตสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส    กายสสคฺค    สาทยินฺตี    อิมา   ติสฺโส   
อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
     [๖๕๐]    วชฺชปฏิจฺฉาทิกา   ภิกฺขุน ี  วชฺช   ปฏิจฺฉาเทนฺตี   กติ   
อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     ฯ     วชฺชปฏจฺิฉาทิกา    ภิกฺขุนี    วชชฺ   
ปฏิจฺฉาเทนฺตี   ติสฺโส   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ชาน   ปาราชิก  ธมฺม   
ปฏิจฺฉาเทติ     อาปตฺติ     ปาราชิกสฺส     เวมติกา     ปฏิจฺฉาเทติ   
อาปตฺติ     ถลฺุลจฺจยสฺส     อาจารวิปตฺตึ     ปฏิจฺฉาเทติ     อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส    วชฺชปฏิจฺฉาทิกา    ภิกฺขุนี    วชชฺ    ปฏิจฺฉาเทนฺตี   อิมา   
ติสฺโส อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
     [๖๕๑]    อุกฺขิตฺตานุวตฺติกา    ภิกฺขุนี   ยาวตติย   สมนุภาสนาย   
นปฺปฏินิสฺสชฺชนฺตี    กติ   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ฯ   อุกฺขิตฺตานุวตฺติกา   
ภิกฺขุนี   ยาวตติย   สมนุภาสนาย   นปปฺฏินิสฺสชชฺนฺตี   ติสฺโส  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     ตฺติยา     ทกฺุกฏ    ทฺวีหิ    กมฺมวาจาหิ    ถลฺุลจฺจยา    
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กมฺมวาจาปริโยสาเน     อาปตฺติ     ปาราชิกสฺส     อุกฺขิตฺตานุวตฺติกา   
ภิกฺขุนี    ยาวตติย    สมนภุาสนาย    นปฺปฏินิสฺสชชฺนฺตี   อิมา   ติสฺโส   
อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
     [๖๕๒]   อฏม  วตฺถุ  ปริปูเรนฺตี  กติ  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ฯ   
อฏม    วตฺถุ   ปริปูเรนตีฺ   ติสฺโส   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ปรุิเสน   
อิตฺถนฺนาม   คพฺภ   คจฺฉาติ   ๑   วุตฺตา   คจฺฉติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส   
ปุริสสฺส    หตฺถปาส    โอกฺกนฺตมตฺเต   อาปตฺติ   ถลุลฺจฺจยสฺส   อฏม   
วตฺถุ    ปริปูเรติ   อาปตฺติ   ปาราชิกสฺส   อฏม   วตฺถุ   ปริปูเรนตีฺ   
อิมา ติสฺโส อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
                   ปาราชิกา  นฏิ ิตา ฯ   
     [๖๕๓]  อุสูยวาทิกา  ๒  ภิกฺขุนี  อฏฏ  กโรนฺตี ติสฺโส อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     เอกสฺส    อาโรเจติ    อาปตฺติ    ทกฺุกฏสฺส    ทุติยสสฺ   
อาโรเจติ     อาปตฺติ     ถลฺุลจฺจยสฺส     อฏฏปริโยสาเน    อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๖๕๔]  โจรึ  วุฏาเปนฺตี  ติสฺโส  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ตฺติยา   
ทุกฺกฏ     ทฺวีหิ     กมฺมวาจาหิ    ถลฺุลจฺจยา    กมฺมวาจาปริโยสาเน   
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๖๕๕]   เอกา  คามนฺตร  คจฺฉนฺตี  ติสฺโส  อาปตฺติโย  อาปชชฺติ   
คจฺฉติ    อาปตฺติ    ทกฺุกฏสฺส   ปม   ปาท   ปรกิฺเขป   อติกฺกาเมติ   
อาปตฺติ     ถลฺุลจฺจยสฺส     ทุติย     ปาท    อติกฺกาเมติ    อาปตฺติ   
#๑ โป. อิตฺถนฺนาม อาคจฺฉาติ ฯ ม. อิตฺถนฺนาม โอกาส อาคจฺฉาติ ฯ   
#ยุ. อิตฺถนฺนามา อาคจฺฉาติ ฯ  ๒ ม. ย.ุ อุสฺสยวาทิกา ฯ    
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สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๖๕๖]   สมคฺเคน   สงฺเฆน   อุกฺขิตฺต  ภิกฺขุนึ  ธมฺเมน  วินเยน   
สตฺถุสาสเนน     อนปโลเกตฺวา     การกสงฺฆ     อน ฺาย    คณสฺส   
ฉนฺท   โอสาเรนฺตี   ติสฺโส   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ตฺติยา   ทกฺุกฏ   
ทฺวีหิ     กมฺมวาจาหิ    ถุลลฺจฺจยา    กมฺมวาจาปริโยสาเน    อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๖๕๗]   อวสฺสุตา   ภิกฺขุนี   อวสฺสตุสฺส   ปรุิสปุคฺคลสฺส  หตฺถโต   
ขาทนีย   วา   โภชนีย   วา   สหตฺถา  ปฏิคฺคเหตฺวา  ภุ ฺชนฺตี  ติสฺโส   
อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     ขาทิสฺสามิ     ภุ ฺชิสฺสามีติ    ปฏิคฺคณฺหาติ   
อาปตฺติ   ถุลลฺจฺจยสฺส  อชฺโฌหาเร  อชฺโฌหาเร  อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺส   
อุทกทนฺตโปณ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ   
     [๖๕๘]   กินฺเต   อยฺเย  เอโส  ปรุิสปุคฺคโล  กรสิฺสติ  อวสฺสุโต   
วา    อนวสฺสโุต   วา   ยโต   ตฺว   อนวสฺสุตา   อิงฺฆยฺเย   ยนฺเต   
เอโส   ปรุิสปุคฺคโล   เทติ   ขาทนีย   วา   โภชนีย   วา   ต  ตฺว   
สหตฺถา   ปฏคฺิคเหตฺวา   ขาท   วา   ภุ ฺช  วาติ  อุยฺโยเชนฺตี  ติสฺโส   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    ตสฺสา    วจเนน   ขาทิสฺสามิ   ภุ ฺชิสฺสามีติ   
ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส     อชโฺฌหาเร     อชโฺฌหาเร   
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส โภชนปริโยสาเน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๖๕๙]   กุปตา  ภิกฺขุนี  ยาวตติย  สมนุภาสนาย  นปฺปฏินิสสฺชฺชนฺตี   
ติสฺโส   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ตฺติยา   ทุกฺกฏ   ทวีฺหิ   กมฺมวาจาหิ    
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ถุลลฺจฺจยา กมฺมวาจาปริโยสาเน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๖๖๐]  กสิฺมิ ฺจิเทว  อธิกรเณ  ปจฺฉากตา  ๑  กปุตา ๒ ภิกฺขุนี   
ยาวตติย     สมนุภาสนาย     นปฺปฏินิสสฺชฺชนฺตี    ติสฺโส    อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     ตฺติยา     ทกฺุกฏ    ทฺวีหิ    กมฺมวาจาหิ    ถลฺุลจฺจยา   
กมฺมวาจาปริโยสาเน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๖๖๑]  สสฏา ภิกฺขุนิโย ยาวตติย สมนุภาสนาย นปฺปฏินิสสฺชฺชนฺติโย   
ติสฺโส       อาปตฺติโย       อาปชฺชนฺติ       ตฺติยา       ทุกฺกฏ   
ทฺวีหิ     กมฺมวาจาหิ    ถุลลฺจฺจยา    กมฺมวาจาปริโยสาเน    อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๖๖๒]   สสฏาวยเฺย   ตุเมฺห   วิหรถ   มา   ตุเมฺห   นานา   
วิหริตฺถาติ    อุยฺโยเชนฺตี    ยาวตติย   สมนุภาสนาย   นปฺปฏินิสสฺชฺชนฺตี   
ติสฺโส   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ตฺติยา   ทุกฺกฏ   ทวีฺหิ   กมฺมวาจาหิ   
ถุลลฺจฺจยา กมฺมวาจาปริโยสาเน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
                   สงฺฆาทิเสสา นิฏ ิตา ฯ   
     [๖๖๓]    ปตฺตสนฺนิจย    กโรนฺตี    เอก   อาปตฺตึ   อาปชฺชติ   
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๖๖๔]    อกาลจีวร    กาลจีวรนฺติ   อธิฏหิตฺวา   ภาชาเปนฺตี   
เทฺว     อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     ภาชาเปติ    ปโยเค    ทุกฺกฏ   
ภาชาปเต นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๖๖๕]   ภิกฺขุนิยา   สทฺธึ  จีวร  ปรวิฏเฏตฺวา  อจฺฉินฺทนฺตี  เทฺว   
#๑ โป. ม. ยุ. ปจฺจากตา ฯ  ๒ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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อาปตฺติโย     อาปชฺชติ    อจฺฉินฺทติ    ปโยเค    ทุกกฺฏ    อจฺฉินฺเน   
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๖๖๖]  อ ฺ  วิ ฺาเปตฺวา  อ ฺ  วิ ฺาเปนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    วิ ฺาเปติ    ปโยเค    ทุกกฺฏ    วิ ฺาปเต    นิสฺสคฺคิย   
ปาจิตฺติย ฯ   
     [๖๖๗]  อ ฺ  เจตาเปตฺวา  อ ฺ  เจตาเปนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    เจตาเปติ    ปโยเค    ทุกฺกฏ    เจตาปเต    นิสฺสคฺคิย   
ปาจิตฺติย ฯ   
     [๖๖๘]    อ ฺทตฺถิเกน   ปริกฺขาเรน   อ ฺ ุทฺทิสิเกน   สงฺฆิเกน   
อ ฺ   เจตาเปนฺตี   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ  เจตาเปติ  ปโยเค   
ทุกฺกฏ เจตาปเต นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๖๖๙]    อ ฺทตฺถิเกน   ปริกฺขาเรน   อ ฺ ุทฺทิสิเกน   สงฺฆิเกน   
ส ฺาจิเกน    อ ฺ    เจตาเปนฺตี    เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ   
เจตาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ เจตาปเต นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๖๗๐]   อ ฺทตฺถิเกน   ปริกฺขาเรน   อ ฺ ุทฺทิสิเกน  มหาชนิเกน   
อ ฺ   เจตาเปนฺตี   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ  เจตาเปติ  ปโยเค   
ทุกฺกฏ เจตาปเต นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๖๗๑]   อ ฺทตฺถิเกน   ปริกฺขาเรน   อ ฺ ุทฺทิสิเกน  มหาชนิเกน   
ส ฺาจิเกน    อ ฺ    เจตาเปนฺตี    เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ   
เจตาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ เจตาปเต นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ    
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     [๖๗๒]   อ ฺทตฺถิเกน   ปริกฺขาเรน   อ ฺ ุทฺทิสิเกน   ปุคฺคลิเกน   
ส ฺาจิเกน    อ ฺ    เจตาเปนฺตี    เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ   
เจตาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ เจตาปเต นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๖๗๓]   อติเรกจตุกฺกสปรม   ครุปาปุรณ  ๑  เจตาเปนฺตี  เทฺว   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    เจตาเปติ    ปโยเค    ทุกฺกฏ   เจตาปเต   
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
     [๖๗๔]  อติเรกฑฺฒเตยฺยกสปรม  ลหุปาปุรณ  ๑  เจตาเปนฺตี เทฺว   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    เจตาเปติ    ปโยเค    ทุกฺกฏ   เจตาปเต   
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ   
                นสิฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา นิฏ ิตา ฯ   
     [๖๗๕]     ลสุณ    ขาทนฺตี    เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ   
ขาทิสฺสามีติ     ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกกฺฏสฺส     อชฺโฌหาเร   
อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๖๗๖]  สมฺพาเธ  โลม  สหราเปนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชชฺติ   
สหราเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ สหราปเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๖๗๗]   ตลฆาตก   กโรนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  กโรติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ กเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๖๗๘]    ชตุมฏก    อาทิยนฺตี   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   
อาทิยติ ปโยเค ทุกฺกฏ อาทินฺเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๖๗๙]    อติเรกทฺวงฺคุลปพฺพปรม   อุทกสุทฺธิก   อาทิยนฺตี   เทฺว   
#๑ ม. ย.ุ ครปุาวุรณ ฯ    
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อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     อาทิยติ    ปโยเค    ทกฺุกฏ    อาทินฺเน   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๖๘๐]   ภิกฺขุสฺส   ภุ ฺชนฺตสฺส   ปานีเยน   วา   วิธูปเนน  วา   
อุปติฏนฺตี     เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    หตฺถปาเส    ติฏติ   
อาปตฺติ     ปาจิตฺติยสฺส    หตฺถปาส    วิชหิตฺวา    ติฏติ    อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส ฯ   
     [๖๘๑]   อามกธ ฺ   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺตี   เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ      ภุ ฺชิสฺสามีติ      ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส   
อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๖๘๒]  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว  วา  เขฬ  ๑  วา  สงฺการ วา   
วิฆาส   วา   ติโรกุฑฺเฑ  [๒]  ฉฑฺเฑนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชชฺติ   
ฉฑฺเฑติ ปโยเค ทุกฺกฏ ฉฑฺฑิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๖๘๓]   อุจฺจาร   วา   ปสฺสาว  วา  เขฬ  วา  สงฺการ  วา   
วิฆาส   วา   หริเต   ฉฑฺเฑนฺตี   เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ฉฑฺเฑติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ ฉฑฺฑิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๖๘๔]  นจฺจ  วา  คีต  วา  วาทิต  วา  ทสฺสนาย คจฺฉนฺตี เทฺว   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    คจฺฉติ    อาปตฺติ   ทุกกฺฏสฺส   ยตฺถ    ิตา   
ปสฺสติ วา สุณาติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสสฺ ฯ   
                    ลสุณวคฺโค ปโม ฯ   
     [๖๘๕]   รตฺตนฺธกาเร   อปฺปทีเป   ปุริเสน   สทธฺึ  เอเกเนกา   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ โส จ ภิกฺขุนีวิภงฺเคป น ทิสฺสติ   
#๒ ม. วา ติโรปากาเร วา ฯ    
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สนฺติฏนฺตี     เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    หตฺถปาเส    ติฏติ   
อาปตฺติ     ปาจิตฺติยสฺส    หตฺถปาส    วิชหิตฺวา    ติฏติ    อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส ฯ   
     [๖๘๖]    ปฏิจฺฉนฺเน   โอกาเส   ปุรเิสน   สทฺธ ึ  เอเกเนกา   
สนฺติฏนฺตี   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชชฺติ   หตฺถปาเส  ติฏติ  อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส หตฺถปาส วิชหิตฺวา ติฏติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ   
     [๖๘๗]   อชฺโฌกาเส   ปุริเสน   สทธฺึ   เอเกเนกา  สนฺติฏนฺตี   
เทฺว     อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     หตฺถปาเส    ติฏติ    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส หตฺถปาส วิชหิตฺวา ติฏติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ   
     [๖๘๘]  รถิกาย  วา  พฺยูเห  วา  สิงฺฆาตเก  วา  ปุริเสน สทฺธ ึ  
เอเกเนกา    สนฺติฏนฺตี    เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชชฺติ   หตฺถปาเส   
ติฏติ     อาปตฺติ     ปาจิตฺติยสฺส    หตฺถปาส    วิชหิตฺวา    ติฏติ   
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ   
     [๖๘๙]   ปุเรภตฺต   กลุานิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อาสเน   นิสีทิตฺวา   
สามิเก   อนาปุจฺฉา   ปกฺกมนฺตี   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ปม   
ปาท    อโนวสฺสก    อติกกฺาเมติ   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสสฺ   ทุติย   ปาท   
อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๖๙๐]   ปจฺฉาภตฺต   กุลานิ   อุปสงฺกมิตฺวา  สามิเก  อนาปุจฺฉา   
อาสเน    นิสทีนฺตี    เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   นสิีทติ   ปโยเค   
ทุกฺกฏ นิสินฺเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ    
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     [๖๙๑]  วิกาเล  กลุานิ  อุปสงฺกมิตฺวา  สามิเก  อนาปุจฺฉา เสยฺย   
สนฺถริตฺวา   วา   สนฺถราเปตฺวา   วา   อภินิสีทนฺตี   เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     อภินิสีทติ     ปโยเค    ทุกกฺฏ    อภินิสินฺเน    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๖๙๒]    ทุคฺคหิเตน    ทูปธาริเตน   ปร   อุชฺฌาเปนฺตี   เทฺว   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    อุชฺฌาเปติ    ปโยเค    ทุกฺกฏ   อุชฌฺาปเต   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๖๙๓]  อตฺตาน  วา  ปร  วา  นิรเยน  วา  พฺรหฺมจริเยน  วา   
อภิสปนฺตี    เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   อภิสปติ   ปโยเค   ทุกกฺฏ   
อภิสปเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๖๙๔]   อตฺตาน   วธิตฺวา   วธิตฺวา  โรทนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ   วธติ   โรทติ   อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺส   วธติ   น   โรทติ   
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ   
                  รตฺตนฺธการวคฺโค ทุติโย ฯ   
     [๖๙๕]   นคฺคา   นฺหายนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  นฺหายติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ นฺหานปริโยสาเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๖๙๖]  ปมาณาติกฺกนฺต  อุทกสาฏกิ  การาเปนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     การาเปติ    ปโยเค    ทุกกฺฏ    การาปเต    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๖๙๗]   ภิกฺขุนิยา   จีวร  วิสิพฺเพตฺวา  วา  วิสิพฺพาเปตฺวา  วา    
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เนว   สิพฺเพนฺตี   น   สิพฺพาปนาย   อุสฺสุกฺก   กโรนฺตี  เอก  อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ ปาจิตฺติย ฯ   
     [๖๙๘]   ป ฺจาหิก   สงฺฆาฏิวาร   อติกฺกาเมนฺตี   เอก  อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ ปาจิตฺติย ฯ   
     [๖๙๙]   จีวรสงฺกมนีย   ธาเรนฺตี   เทวฺ   อาปตฺติโย  อาปชฺชติ   
ธาเรติ ปโยเค ทุกฺกฏ ธาริเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๐๐]   คณสฺส   จีวรลาภ  อนฺตราย  กโรนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ กโรติ ปโยเค ทกฺุกฏ กเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๐๑]    ธมฺมิก    จีวรวิภงฺค   ปฏิพาหนฺตี   เทฺว   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     ปฏิพาหติ     ปโยเค    ทุกกฺฏ    ปฏิพาหิเต    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๐๒]   อาคาริกสฺส  วา  ปริพฺพาชกสฺส  วา  ปรพฺิพาชิกาย  วา   
สมณจีวร    เทนฺตี    เทฺว    อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   เทติ   ปโยเค   
ทุกฺกฏ ทินฺเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๐๓]   ทุพฺพลจีวรปจฺจาสาย   จีวรกาลสมย  อติกฺกาเมนฺตี  เทฺว   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    อติกฺกาเมติ   ปโยเค   ทุกกฺฏ   อติกฺกามิเต   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๐๔]    ธมฺมิก    ก ินุทฺธาร   ปฏพิาหนฺตี   เทฺว   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     ปฏิพาหติ     ปโยเค    ทุกกฺฏ    ปฏิพาหิเต    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ    
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                    นฺหานวคฺโค ตติโย ฯ   
     [๗๐๕]  เทฺว  ภิกฺขุนิโย  เอกม ฺเจ  ตุวฏเฏนฺติโย เทฺว อาปตฺติโย   
อาปชฺชนฺติ     นิปชฺชนฺติ     ปโยเค     ทกฺุกฏ    นิปนเฺน    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๐๖]   เทฺว   ภิกฺขุนิโย  เอกตฺถรณปาปุรณา  ๑  ตุวฏเฏนฺติโย   
เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชนฺติ   นิปชฺชนฺติ   ปโยเค   ทุกฺกฏ   นิปนฺเน   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๐๗]   ภิกฺขุนิยา   ส ฺจิจฺจ   อผาสุ  กโรนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ กโรติ ปโยเค ทกฺุกฏ กเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๐๘]   ทุกฺขิต   สหชีวินึ   เนว   อุปฏเนฺตี  น  อุปฏาปนาย   
อุสฺสุกฺก กโรนฺตี เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ปาจิตฺติย ฯ   
     [๗๐๙]  ภิกฺขุนิยา  อุปสฺสย  ทตฺวา  กุปตา  อนตฺตมนา  นิกฺกฑฺฒนฺตี   
เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   นิกกฺฑฺฒติ   ปโยเค   ทุกฺกฏ  นิกฺกฑฺฒิเต   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๑๐]  สสฏา  ภิกฺขุนี  ยาวตติย  สมนุภาสนาย  นปฺปฏินิสสฺชฺชนฺตี   
เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ตฺติยา   ทุกฺกฏ   กมฺมวาจาปริโยสาเน   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๑๑]    อนฺโตรฏเ    สาสงฺกสมฺมเต   สปฺปฏิภเย   อสตฺถิกา   
จาริก    จรนฺตี    เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ปฏปิชฺชติ   ปโยเค   
ทุกฺกฏ ปฏิปนฺเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ...ปาวุรณา ฯ    
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     [๗๑๒]   ติโรรฏเ  สาสงฺกสมฺมเต  สปฺปฏิภเย  อสตฺถิกา  จาริก   
จรนฺตี    เทฺว    อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ปฏิปชชฺติ   ปโยเค   ทุกกฺฏ   
ปฏิปนฺเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๑๓]   อนฺโตวสฺส   จาริก  จรนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชชฺติ   
ปฏิปชชฺติ ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิปนฺเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๑๔]  วสฺส  วุตฺถา  ภิกฺขุนี  จาริก  น  ปกฺกมนฺตี  เอก อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ ปาจิตฺติย ฯ   
                   ตุวฏฏวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
     [๗๑๕]   ราชาคาร  วา  จิตฺตาคาร  วา  อาราม  วา  อุยฺยาน   
วา   โปกฺขรณึ   วา   ทสสฺนาย   คจฺฉนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ   
คจฺฉติ    ปโยเค    ทุกกฺฏ    ๑    ยตฺถ    ิตา   ปสฺสติ   อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๑๖]  อาสนฺทึ  วา  ปลฺลงฺก  วา  ปริภุ ฺชนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     ปริภุ ฺชติ     ปโยเค     ทุกกฺฏ    ปริภุตฺเต    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๑๗]   สุตฺต   กนฺตนฺตี   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ  กนฺตติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ อุชฺชวุชชฺเว อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๑๘]   คิหิเวยฺยาวจฺจ   กโรนฺตี   เทฺว   อาปตฺติโย  อาปชฺชติ   
กโรติ ปโยเค ทุกฺกฏ กเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๑๙]  ภิกฺขุนิยา  เอหยฺเย  อิม  อธิกรณ  วูปสเมหีติ  วุจฺจมานา   
#๑ ม. ย.ุ คจฺฉติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ    
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สาธูติ    ปฏสิฺสุณิตฺวา    เนว    วูปสเมนฺตี   น   วูปสมาย   อุสฺสกฺุก   
กโรนฺตี เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ปาจิตฺติย ฯ   
     [๗๒๐]   อาคาริกสฺส  วา  ปริพฺพาชกสฺส  วา  ปรพฺิพาชิกาย  วา   
สหตฺถา    ขาทนีย   วา   โภชนีย   วา   เทนฺตี   เทฺว   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ เทติ ปโยเค ทุกกฺฏ ทินฺเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๒๑]   อาวสถจีวร  อนิสฺสชฺชิตฺวา  ปริภุ ฺชนตีฺ  เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     ปริภุ ฺชติ     ปโยเค     ทุกกฺฏ    ปริภุตฺเต    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๒๒]  อาวสถ  อนิสฺสชิชิตฺวา  จาริก  ปกฺกมนฺตี  เทฺว อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ   ปม   ปาท   ปริกฺเขป   อติกฺกาเมติ   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส   
ทุติย ปาท อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๒๓]   ติรจฺฉานวิชฺช   ปรยิาปุณนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ   
ปริยาปุณาติ ปโยเค ทุกฺกฏ ปเท ปเท อาปตฺติ ปาจิตฺติยสสฺ ฯ   
     [๗๒๔]   ติรจฺฉานวิชฺช   วาเจนฺตี   เทฺว   อาปตฺติโย  อาปชชฺติ   
วาเจติ ปโยเค ทุกฺกฏ ปเท ปเท อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
                  จิตฺตาคารวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
     [๗๒๕]   ชาน   สภิกฺขุก   อาราม   อนาปุจฺฉา   ปวิสนฺตี  เทฺว    
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อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ปม   ปาท   ปริกฺเขป   อติกฺกาเมติ  อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส ทติุย ปาท อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๒๖]  ภิกฺขุ  อกฺโกสนฺตี  ปริภาสนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ   
อกฺโกสติ ปโยเค ทุกฺกฏ อกฺโกสิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๒๗]  จณฺฑีกตา  ๑  คณ  ปริภาสนฺตี  เทฺว อาปตฺติโย อาปชฺชติ   
ปริภาสติ ปโยเค ทุกฺกฏ ปริภาสิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๒๘]  นิมนฺติตา  วา  ปวาริตา  วา  ขาทนีย  วา  โภชนีย วา   
ภุ ฺชนฺตี    เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    ขาทิสฺสามิ   ภุ ฺชิสฺสามีติ   
ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส     อชโฺฌหาเร     อชโฺฌหาเร   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๒๙]  กุล  มจฺฉรายนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  มจฺฉรายติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ มจฺฉริเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๓๐]   อภิกฺขุเก   อาวาเส   วสฺส   วสนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ  วสฺส  วสิสฺสามีติ  เสนาสน  ป ฺาเปติ  ๒  ปานีย ปริโภชนีย   
อุปฏาเปติ    ๓    ปริเวณ    สมฺมชฺชติ   อาปตฺติ   ทกฺุกฏสฺส   สห   
อรุณุคฺคมนา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๓๑]    วสฺส   วุตฺถา   ภิกฺขุนี   อุภโตสงฺเฆ   ตีหิ   าเนหิ   
นปฺปวาเรนฺตี เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ปาจิตฺติย ฯ   
     [๗๓๒]  โอวาทาย  วา  สวาสาย  วา  น  คจฺฉนฺตี เอก อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ ปาจิตฺติย ฯ   
#๑ ยุ. จณฺฑิกตา ฯ  ๒ ม. ป ฺเปติ ฯ  ๓ ม. อุปฏเปติ ฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 197 

     [๗๓๓]   อุโปสถมฺป   น  ปุจฺฉนฺตี  โอวาทมฺป  น  ยาจนฺตี  เอก   
อาปตฺตึ อาปชฺชติ ปาจิตฺติย ฯ   
     [๗๓๔]   ปสาเข   ชาต   คณฺฑ  วา  รุหิต  วา  อนปโลเกตฺวา   
สงฺฆ   วา   คณ   วา  ปุริเสน  สทฺธ ึ เอเกเนกา  เภทาเปนฺตี  เทฺว   
อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     เภทาเปติ    ปโยเค    ทุกกฺฏ    ภินฺเน   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
                   อารามวคฺโค ฉฏโ ฯ   
     [๗๓๕]    คพฺภินึ    วุฏาเปนฺตี   เทวฺ   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   
วุฏาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ วุฏาปเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๓๖]    ปายนฺตึ   วุฏาเปนฺตี   เทวฺ   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   
วุฏาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ วุฏาปเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๓๗]   เทฺว   วสฺสานิ   ฉสุ   ธมฺเมสุ  อสิกฺขิตสิกฺข  สิกฺขมาน   
วุฏาเปนฺตี    เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    วุฏาเปติ   ปโยเค   
ทุกฺกฏ วุฏาปเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๓๘]   เทฺว   วสฺสานิ   ฉสุ   ธมฺเมสุ   สิกฺขิตสิกฺข  สิกฺขมาน   
สงฺเฆน   อสมฺมต   วุฏาเปนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  วุฏาเปติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ วุฏาปเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ^   
     [๗๓๙]   อูนทฺวาทสวสฺส   คิหิคต   วุฏาเปนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ วุฏาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ วุฏาปเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๔๐]    ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺส    คิหิคต    เทฺว   วสฺสานิ   ฉสุ    
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ธมฺเมสุ    อสิกฺขิตสิกฺข    วุฏาเปนฺตี    เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชชฺติ   
วุฏาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ วุฏาปเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๔๑]   ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺส  คิหิคต  เทฺว  วสสฺานิ  ฉสุ  ธมฺเมสุ   
สิกฺขิตสิกฺข   สงฺเฆน   อสมฺมต  วุฏาเปนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ   
วุฏาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ วุฏาปเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๔๒]  สหชีวินึ  วุฏาเปตฺวา  เทฺว  วสฺสานิ  เนว  อนุคฺคณฺหนฺตี   
นานุคฺคหาเปนฺตี เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ปาจิตฺติย ฯ   
     [๗๔๓]   วุฏาปต   ปวตฺตินึ   เทฺว  วสฺสานิ  นานุพนฺธนฺตี  เอก   
อาปตฺตึ อาปชฺชติ ปาจิตฺติย ฯ   
     [๗๔๔]  สหชีวินึ  วุฏาเปตฺวา  เนว วูปกาเสนฺตี น วูปกาสาเปนฺตี   
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ปาจิตฺติย ฯ   
                   คพฺภินีวคฺโค สตฺตโม ฯ   
     [๗๔๕]   อูนวีสติวสฺส   กุมารีภูต   วุฏาเปนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     วุฏาเปติ    ปโยเค    ทุกกฺฏ    วุฏาปเต    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๔๖]   ปริปุณฺณวีสติวสฺส  กุมารภูีต  เทฺว  วสสฺานิ  ฉสุ  ธมฺเมสุ   
อสิกฺขิตสิกฺข    วุฏาเปนฺตี   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   วุฏาเปติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ วุฏาปเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๔๗]    ปริปุณฺณวีสติวสฺส    กุมารีภูต    เทฺว   วสฺสานิ   ฉสุ   
ธมฺเมสุ   สิกขิฺตสิกฺข   สงฺเฆน   อสมฺมต  วุฏาเปนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 199 

อาปชฺชติ     วุฏาเปติ    ปโยเค    ทุกกฺฏ    วุฏาปเต    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๔๘]  อูนทฺวาทสวสฺสา  วุฏาเปนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ   
วุฏาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ วุฏาปเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๔๙]   ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา   สงฺเฆน   อสมฺมตา   วุฏาเปนฺตี   
เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   วุฏาเปติ   ปโยเค  ทุกกฺฏ  วุฏาปเต   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๕๐]  อลนฺตาว  เต  อยฺเย  วุฏาปเตนาติ  วุจฺจมานา  สาธูติ   
ปฏิสฺสุณิตฺวา    ปจฺฉา    ขียนธมฺม    อาปชฺชนฺตี    เทฺว    อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ ขียติ ปโยเค ทุกกฺฏ ขียิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๕๑]   สิกฺขมาน   สเจ   เม   ตฺว   อยฺเย   จีวร   ทสฺสสิ   
เอวาหนฺต   วุฏาเปสฺสามีติ  วตฺวา  เนว  วุฏาเปนฺตี  น  วุฏาปนาย   
อุสฺสุกฺก กโรนฺตี เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ปาจิตฺติย ฯ   
     [๗๕๒]   สิกฺขมาน   สเจ   ม   ตฺว   อยฺเย   เทฺว   วสฺสานิ   
อนุพนฺธิสฺสสิ   เอวาหนฺต   วุฏาเปสฺสามีติ   วตฺวา   เนว  วุฏาเปนฺตี   
น วุฏาปนาย อุสฺสุกฺก กโรนฺตี เอก อาปตฺตึ อาปชฺชติ ปาจิตฺติย ฯ   
     [๗๕๓]   ปุริสสสฏ   กุมารกสสฏ   จณฺฑึ  โสกาวสฺส  สิกขฺมาน   
วุฏาเปนฺตี    เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    วุฏาเปติ   ปโยเค   
ทุกฺกฏ วุฏาปเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๕๔]   มาตาปตูหิ   วา   สามิเกน  วา  อนนุ ฺาต  สิกฺขมาน    
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วุฏาเปนฺตี    เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    วุฏาเปติ   ปโยเค   
ทุกฺกฏ วุฏาปเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๕๕]   ปาริวาสิกจฺฉนฺททาเนน   สิกฺขมาน   วุฏาเปนฺตี   เทฺว   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    วุฏาเปติ    ปโยเค    ทุกฺกฏ   วุฏาปเต   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๕๖]    อนุวสฺส   วุฏาเปนฺตี   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   
วุฏาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ วุฏาปเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๕๗]   เอก   วสฺส   เทฺว   วุฏาเปนฺตี   เทฺว   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     วุฏาเปติ    ปโยเค    ทุกกฺฏ    วุฏาปเต    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
                  กมุารีภูตวคฺโค อฏโม ฯ   
     [๗๕๘]    ฉตฺตุปาหน   ธาเรนฺตี   เทวฺ   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   
ธาเรติ ปโยเค ทุกฺกฏ ธาริเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๕๙]   ยาเนน   ยายนฺตี   เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ยายติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ ยายิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๖๐]   สงฺฆาณึ  ธาเรนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ธาเรติ   
ปโยเค ทุกฺกฏ ธาริเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๖๑]   อิตฺถาลงฺการ   ธาเรนฺตี   เทฺว   อาปตฺติโย  อาปชฺชติ   
ธาเรติ ปโยเค ทุกฺกฏ ธาริเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๖๒]   คนฺธวณฺณเกน   นฺหายนฺตี   เทวฺ   อาปตฺติโย  อาปชชฺติ    
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นฺหายติ ปโยเค ทุกฺกฏ นฺหานปริโยสาเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๖๓]   วาสิตเกน   ป ฺาเกน   นฺหายนฺตี   เทฺว   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    นฺหายติ    ปโยเค    ทกฺุกฏ   นฺหานปริโยสาเน   อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๖๔]    ภิกฺขุนิยา    อุมฺมทฺทาเปนฺตี    ปริมทฺทาเปนฺตี    เทฺว   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    อุมฺมทฺทาเปติ   ปโยเค   ทุกกฺฏ   อุมฺมททฺิเต   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๖๕]    สิกฺขมานาย    อุมฺมทฺทาเปนฺตี   ปริมทฺทาเปนฺตี   เทฺว   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    อุมฺมทฺทาเปติ   ปโยเค   ทุกกฺฏ   อุมฺมททฺิเต   
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๖๖]    สามเณริยา    อุมฺมทฺทาเปนฺตี   ปริมททฺาเปนฺตี   เทฺว   
อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    อุมฺมทฺทาเปติ   ปโยเค   ทุกกฺฏ   อุมฺมททฺิเต   
อาปตฺติ    ปาจิตฺติยสฺส   ฯ   คิหินิยา   อุมฺมทฺทาเปนฺตี   ปริมทฺทาเปนฺตี   
เทฺว     อาปตฺติโย    อาปชชฺติ    อุมฺมททฺาเปติ    ปโยเค    ทกฺุกฏ   
อุมฺมทฺทิเต   อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺส   ฯ   ภิกฺขุสฺส   ปุรโต   อนาปุจฺฉา   
อาสเน    นิสทีนฺตี    เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   นสิีทติ   ปโยเค   
ทุกฺกฏ นิสินฺเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๖๗]   อโนกาสกต   ภิกฺขุ   ป ฺห   ปุจฺฉนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ ปุจฺฉติ ปโยเค ทุกฺกฏ ปุจฺฉิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
     [๗๖๘]   อสงฺกจฺฉิกา  คาม  ปวิสนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชชฺติ    
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 ปม    ปาท    ปรกิฺเขป   อติกฺกาเมติ   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส   ทุติย   
 ปาท อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
                  ฉตฺตุปาหนวคฺโค นวโม ฯ   
                 นววคฺคา ขุทฺทกา นิฏ ิตา ฯ   
     [๗๖๙]  สปฺป  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ   
ภุ ฺชิสฺสามีติ     ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส     อชฺโฌหาเร   
อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ   
     [๗๗๐]  เตล  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ   
ภุ ฺชิสฺสามีติ     ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส     อชฺโฌหาเร   
อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ   
     [๗๗๑]   มธุ  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ   
ภุ ฺชิสฺสามีติ     ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส     อชฺโฌหาเร   
อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ   
     [๗๗๒]    ผาณิต    วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺตี   เทฺว   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ      ภุ ฺชิสฺสามีติ      ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส   
อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ   
     [๗๗๓]  มจฺฉ  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ   
ภุ ฺชิสฺสามีติ     ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส     อชฺโฌหาเร   
อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ   
     [๗๗๔]   มส  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ    
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ภุ ฺชิสฺสามีติ     ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส     อชฺโฌหาเร   
อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ   
     [๗๗๕]   ขีร  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชชฺติ   
ภุ ฺชิสฺสามีติ     ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส     อชฺโฌหาเร   
อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ   
     [๗๗๖]   ทธึ  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺตี  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ   
ภุ ฺชิสฺสามีติ     ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส     อชฺโฌหาเร   
อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ   
                 อฏ ปาฏิเทสนียา นิฏ ิตา ฯ   
                 กตาปตฺติวาร นิฏ ิต ทุติย ฯ   
     [๗๗๗]  อวสฺสุตาย  ภิกฺขุนิยา  อวสฺสุตสฺส  ปุริสปุคฺคลสฺส กายสสคฺค   
สาทิยนฺติยา     อาปตฺติโย     จตุนฺน     วิปตฺตีน    กติ    วิปตฺติโย   
ภชนฺติ   ฯ   อวสฺสุตาย  ภิกฺขุนิยา  อวสฺสุตสฺส  ปุริสปุคฺคลสฺส  กายสสคฺค   
สาทิยนฺติยา     อาปตฺติโย     จตุนฺน    วิปตฺตีน    เทฺว    วิปตฺติโย   
ภชนฺติ สิยา สีลวิปตฺตึ สิยา อาจารวิปตฺตึ ฯเปฯ   
     [๗๗๘]    ทธึ   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺติยา   อาปตฺติโย   จตุนนฺ   
วิปตฺตีน   กติ   วิปตฺติโย   ภชนฺติ   ฯ   ทธึ  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺติยา   
อาปตฺติโย จตุนฺน วิปตฺตีน เอก วิปตฺตึ ภชนฺติ อาจารวิปตฺตึ ฯ   
                  วิปตฺติวาร นิฏ ิต ตติย ฯ   
     [๗๗๙]  อวสฺสุตาย  ภิกฺขุนิยา  อวสฺสุตสฺส  ปุริสปุคฺคลสฺส กาย-    
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สสคฺค  สาทิยนฺติยา      อาปตฺติโย     สตฺตนฺน     อาปตฺติกฺขนฺธาน  กตีหิ   
อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    ฯ   อวสฺสุตาย   ภิกขฺุนิยา   อวสฺสุตสฺส   
ปุริสปุคฺคลสฺส  กายสสคฺค  สาทิยนฺติยา  อาปตฺติโย สตฺตนฺน อาปตฺติกฺขนฺธาน   
ตีหิ     อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    สยิา    ปาราชกิาปตฺติกฺขนฺเธน   
สิยา       ถุลลฺจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน      สิยา      ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน   
ฯเปฯ   
     [๗๘๐]   ทธึ   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺติยา   อาปตฺติโย   สตฺตนฺน   
อาปตฺติกฺขนฺธาน  กตีหิ  อาปตฺติกฺขนฺเธหิ  สงฺคหิตา  ฯ  ทธึ  วิ ฺาเปตฺวา   
ภุ ฺชนฺติยา      อาปตฺติโย      สตฺตนฺน     อาปตฺติกฺขนฺธาน     ทฺวีหิ   
อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    สิยา   ปาฏิเทสนียาปตฺติกฺขนฺเธน   สิยา   
ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน ฯ   
                  สงฺคหวาร นิฏ ิต จตุตฺถ ฯ   
     [๗๘๑]  อวสฺสุตาย  ภิกฺขุนิยา  อวสฺสุตสฺส  ปุริสปุคฺคลสฺส กายสสคฺค   
สาทิยนฺติยา      อาปตฺติโย     ฉนฺน     อาปตฺติสมุฏานาน     กตีหิ   
สมุฏาเนหิ    สมฏุหนฺติ    ฯ    อวสฺสตุาย    ภิกฺขุนยิา   อวสฺสุตสฺส   
ปุริสปุคฺคลสฺส  กายสสคฺค  สาทิยนฺติยา  อาปตฺติโย ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน     สมฏุาเนน     สมุฏหนฺติ     กายโต     จ    จิตฺตโต   
จ สมุฏหนฺติ น วาจโต ฯเปฯ   
     [๗๘๒]    ทธึ    วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺติยา   อาปตฺติโย   ฉนนฺ   
อาปตฺติสมุฏานาน  กตีหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏหนฺติ  ฯ  ทธึ  วิ ฺา-    
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เปตฺวา   ภุ ฺชนฺติยา      อาปตฺติโย      ฉนฺน     อาปตฺติสมุฏานาน     จตูหิ   
สมุฏาเนหิ    สมฏุหนฺติ   สิยา   กายโต   สมุฏหนฺติ   น   วาจโต   
น   จิตฺตโต   สิยา   กายโต  จ  วาจโต  จ  สมุฏหนฺติ  น  วาจโต   
จิตฺตโต   สิยา   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุหนฺติ  น  วาจโต   
สิยา กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏหนฺติ ฯ   
                 สมุฏานวาร นิฏ ิต ป ฺจม ฯ   
     [๗๘๓]  อวสฺสุตาย  ภิกฺขุนิยา  อวสฺสุตสฺส  ปุริสปุคฺคลสฺส กายสสคฺค   
สาทิยนฺติยา    อาปตฺติโย    จตุนฺน   อธิกรณาน   กตม   อธิกรณ   ฯ   
อวสฺสุตาย     ภิกฺขุนิยา     อวสฺสุตสฺส     ปุริสปุคฺคลสฺส    กายสสคฺค   
สาทิยนฺติยา อาปตฺติโย จตุนฺน อธิกรณาน อาปตฺตาธิกรณ ฯเปฯ   
     [๗๘๔]    ทธึ   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺติยา   อาปตฺติโย   จตุนนฺ   
อธิกรณาน    กตม    อธิกรณ    ฯ   ทธ ึ  วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺติยา   
อาปตฺติโย จตุนฺน อธิกรณาน อาปตฺตาธิกรณ ฯ   
                  อธิกรณวาร นฏิ ิต ฉฏ ฯ   
     [๗๘๕]  อวสฺสุตาย  ภิกฺขุนิยา  อวสฺสุตสฺส  ปุริสปุคฺคลสฺส กายสสคฺค   
สาทิยนฺติยา     อาปตฺติโย     สตฺตนฺน    สมถาน    กตีหิ    สมเถหิ   
สมฺมนฺติ    ฯ    อวสฺสุตาย    ภิกฺขุนิยา    อวสฺสุตสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส   
กายสสคฺค   สาทิยนฺติยา   อาปตฺติโย   สตฺตนฺน   สมถาน  ตีหิ  สมเถหิ   
สมฺมนฺติ    สยิา    สมฺมุขาวินเยน    จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   สิยา   
สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯเปฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 206 

     [๗๘๖]   ทธึ   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺติยา   อาปตฺติโย   สตฺตนฺน   
สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ   ฯ  ทธึ  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺติยา   
อาปตฺติโย    สตฺตนฺน    สมถาน    ตีหิ    สมเถหิ    สมฺมนฺติ   สยิา   
สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   สิยา   สมฺมุขาวินเยน   จ   
ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
                  สมถวาร นิฏ ิต สตฺตม ฯ   
     [๗๘๗]   อวสฺสุตา   ภิกฺขุนี  อวสฺสุตสฺส  ปุริสปคฺุคลสฺส  กายสสคฺค   
สาทิยนฺตี   กติ   อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ฯ  อวสฺสุตา  ภิกฺขุนี  อวสฺสุตสฺส   
ปุริสปุคฺคลสฺส    กายสสคฺค   สาทิยนฺตี   ติสฺโส   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   
อธกฺขก    อุพฺภชานุมณฺฑล    คหณ    สาทิยติ    อาปตฺติ   ปาราชิกสฺส   
อุพฺภกฺขก    อโธชานุมณฺฑล    คหณ    สาทิยติ   อาปตฺติ   ถุลลฺจฺจยสฺส   
กายปฏิพทฺธ     คหณ     สาทิยติ    อาปตฺติ    ทกฺุกฏสฺส    อวสฺสตุา   
ภิกฺขุนี    อวสฺสุตสฺส    ปรุิสปุคฺคลสฺส    กายสสคฺค    สาทิยนฺตี   อิมา   
ติสฺโส   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ฯ   ตา   อาปตฺติโย  จตุนฺน  วิปตฺตีน   
กติ  วิปตฺติโย  ภชนฺติ  ฯ  สตฺตนฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน กตีหิ อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   
สงฺคติตา     ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    กตีหิ    สมุฏาเนหิ   
สมุฏหนฺติ    ฯ   จตุนฺน   อธิกรณาน   กตม   อธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   
สมถาน    กตีหิ    สมเถหิ   สมฺมนฺติ   ฯ   ตา   อาปตฺติโย   จตุนฺน   
วิปตฺตีน  เทฺว  วิปตฺติโย  ภชนฺติ  สิยา  สีลวิปตฺตึ  สยิา  อาจาร- 
วิปตฺตึ ฯ  สตฺตนฺน   อาปตฺติกฺขนฺธาน   ตีหิ  อาปตฺติกฺขนฺเธหิ  สงฺคหิตา    
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สิยา    ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺเธน    สิยา   ถุลลฺจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน   สิยา   
ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน   ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏา- 
เนน  สมุฏหนฺติ     กายโต     จ     จิตฺตโต     จ    สมุฏหนฺติ    น   
วาจโต    ฯ    จตุนฺน    อธิกรณาน    อาปตฺตาธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   
สมถาน  ตีหิ  สมเถหิ  สมมฺนฺติ  สิยา  สมฺมุขาวินเยน  จ ปฏิ ฺาตกรเณน   
จ สิยา สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯเปฯ   
     [๗๘๘]  ทธึ  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺตี  กติ  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ ฯ   
ทธึ   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺตี   เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ภุ ฺชิสสฺามีติ   
ปฏคฺิคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส     อชโฺฌหาเร     อชโฺฌหาเร   
อาปตฺติ   ปาฏิเทสนียสฺส   ทธ ึ  วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺตี   อิมา   เทฺว   
อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ฯ   ตา   อาปตฺติโย   จตุนฺน   วิปตฺตีน   กติ   
วิปตฺติโย   ภชนฺติ   ฯ  สตฺตนฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน  กตีหิ  อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   
สงฺคหิตา  ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  กตีหิ  สมฏุาเนหิ  สมุฏหนฺติ ฯ   
จตุนฺน     อธิกรณาน    กตม    อธิกรณ    ฯ    สตฺตนฺน    สมถาน   
กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ   ฯ   ตา  อาปตฺติโย  จตุนฺน  วิปตฺตีน  เอก   
วิปตฺตึ   ภชนติฺ   อาจารวิปตฺตึ   ฯ   สตฺตนฺน   อาปตฺติกฺขนฺธาน   ทฺวีหิ   
อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    สิยา   ปาฏิเทสนียาปตฺติกฺขนฺเธน   สิยา   
ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน   ฯ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน  จตูหิ  สมุฏาเนหิ   
สมุฏหนฺติ   สิยา   กายโต   สมฏุหนฺติ   น   วาจโต   น   จิตฺตโต   
สิยา   กายโต   จ   วาจโต   จ   สมฏุหนฺติ   น   จิตฺตโต   สิยา    
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กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมุฏหนฺติ   น   วาจโต  สิยา  กายโต   
จ   วาจโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุหนฺติ   ฯ   จตุนฺน  อธิกรณาน   
อาปตฺตาธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ   สมเถหิ  สมฺมนฺติ  สิยา   
สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   สิยา   สมฺมุขาวินเยน   จ   
ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
                 สมุจฺจยวาร นิฏ ิต อฏม ฯ   
     [๗๘๙]   [๑]   ยนฺเตน   ภควตา   ชานตา  ปสฺสตา  อรหตา   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน  กายสสคฺค  สาทิยนปจฺจยา  ปาราชิก  กตฺถ ป ฺตฺตนฺติ ฯ   
สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สุนฺทรีนนฺท   ภิกขฺุนึ   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   สนฺุทรีนนฺทา   ภิกฺขุนี  อวสฺสุตา   
อวสฺสุตสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส   กายสสคฺค   สาทิยิ   ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   
อตฺถิ     ตตฺถ     ป ฺตฺติ     อนุปฺป ฺตฺติ    อนุปฺปนฺนป ฺตฺตีติ    ฯ   
เอกา    ป ฺตฺติ    อนุปฺป ฺตฺติ   อนปฺุปนฺนป ฺตฺติ   ตสฺมึ   นตฺถิ   ฯ   
สพฺพตฺถ    ป ฺตฺติ    ปเทสป ฺตฺตีติ    ฯ    สพฺพตฺถ    ป ฺตฺติ   ฯ   
สาธารณป ฺตฺติ     อสาธารณป ฺตฺตีติ    ฯ    อสาธารณป ฺตฺติ    ฯ   
เอกโตป ฺตฺติ    อุภโตป ฺตฺตีติ    ฯ    เอกโตป ฺตฺติ    ฯ   จตุนฺน   
ปาติโมกฺขุทฺเทสาน    กตฺโถคธ   กตฺถ   ปรยิาปนฺนนฺติ   ฯ   นิทาโนคธ   
นิทานปริยาปนฺน   ฯ   กตเมน   อุทฺเทเสน   อุทฺเทส   อาคจฺฉตีติ   ฯ   
ทุติเยน   อุทฺเทเสน   อุทฺเทส   อาคจฺฉติ   ฯ  จตุนฺน  วิปตฺตีน  กตมา   
วิปตฺตีติ    ฯ    สลีวิปตฺติ    ฯ    สตฺตนฺน   อาปตฺติกฺขนฺธาน   กตโม   
#๑ ม. ย.ุ อิโต ปุรโต กตฺถ ป ฺตฺติวาโร ทิสฺสติ ฯ    
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อาปตฺติกฺขนฺโธติ   ฯ  ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺโธ  ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
กตีหิ     สมฏุาเนหิ     สมุฏาตีติ     ฯ    เอเกน    สมุฏาเนน   
สมุฏาติ   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมุฏาติ  น  วาจโต  ฯเปฯ   
เกนาภฏนฺติ ฯ ปรมฺปราภฏ ฯเปฯ ๑   
     [๗๙๐]   วชฺชปฏิจฺฉาทนปจฺจยา   ปาราชิก   กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
สาวตฺถิยา    ป ฺตฺต    ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ถุลลฺนนฺท   ภิกฺขุนึ   
อารพฺภ   ฯ  กิสฺมึ  วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ   ถุลลฺนนฺทา  ภิกขฺุนี  ชาน  ปาราชิก   
ธมฺม   อชฺฌาปนฺน   ภิกฺขุนึ   เนว   อตฺตนา   ปฏโิจเทสิ   น   คณสฺส   
อาโรเจสิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ ฯ ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
     [๗๙๑]   ยาวตติย  สมนุภาสนาย  นปฺปฏินิสฺสชฺชนปจฺจยา  ปาราชิก   
กตฺถ   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก  อารพฺภาติ  ฯ   
ถุลลฺนนฺท   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ   ฯ   กิสมฺึ   วตฺถุสฺมินติฺ   ฯ   ถลฺุลนนฺทา   
ภิกฺขุนี    สมคฺเคน   สงฺเฆน   อุกฺขิตฺต   อริฏ   ภิกฺขุ   คทฺธพาธิปุพฺพ   
อนุวตฺติ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนนฺ อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
     [๗๙๒]  อฏม  วตฺถุ  ปริปูรณปจฺจยา  ปาราชิก กตฺถ ป ฺตฺตนฺติ ฯ   
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
อารพฺภ   ฯ   กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขุนิโย   อฏม   
วตฺถุ   ปริปูเรสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   
#๑ อย เปยฺยาโล เอตฺถ ตติเย องฺเก โอโลเกตพฺโพ ฯ    
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อาปตฺติสมุฏานาน เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
                    ปาราชิกา นิฏ ิตา ฯ   
     [๗๙๓]   [๑]   ยนฺเตน   ภควตา   ชานตา  ปสฺสตา  อรหตา   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน    อุสูยวาทิกาย    ๒    ภิกฺขุนิยา    อฏฏกรณปจฺจยา   
สงฺฆาทิเสโส  กตฺถ  ป ฺตฺโตติ  ฯ สาวตฺถิยา ป ฺตฺโต ฯ ก อารพฺภาติ ฯ   
ถุลลฺนนฺท   ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กิสฺมึ  วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  ถุลลฺนนฺทา ภิกฺขุนี  
อุสูยวาทิกา   ๒   วิหริ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ   อตฺถ ิ ตตฺถ  ป ฺตฺติ   
อนุปฺป ฺตฺติ    อนุปฺปนนฺป ฺตฺตีติ    ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   อนุปฺป ฺตฺติ   
อนุปฺปนฺนป ฺตฺติ   ตสมฺึ   นตฺถิ   ฯ   สพฺพตฺถป ฺตฺติ  ปเทสป ฺตฺตีติ  ฯ   
สพฺพตฺถป ฺตฺติ     ฯ     สาธารณป ฺตฺติ     อสาธารณป ฺตฺตีติ    ฯ   
อสาธารณป ฺตฺติ      ฯ     เอกโตป ฺตฺติ     อุภโตป ฺตฺตีติ     ฯ   
เอกโตป ฺตฺติ    ฯ    จตุนฺน    ปาติโมกฺขุทฺเทสาน   กตฺโถคธ   กตฺถ   
ปริยาปนฺนนฺติ   ฯ   นิทาโนคธ  นิทานปริยาปนฺน  ฯ  กตเมน  อุทฺเทเสน   
อุทฺเทส   อาคจฺฉตีติ   ฯ   ตติเยน   อุทฺเทเสน  อุทฺเทส  อาคจฺฉติ  ฯ   
จตุนฺน    วิปตฺตีน    กตมา    วิปตฺตีติ   ฯ   สลีวิปตฺติ   ฯ   สตฺตนฺน   
อาปตฺติกฺขนฺธาน  กตโม  อาปตฺติกฺขนฺโธติ  ฯ  สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺโธ  ฯ   
ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    กตีหิ    สมุฏาเนหิ    สมฏุาตีติ    ฯ   
ทฺวีหิ    สมุฏาเนหิ    สมฏุาติ   สิยา   กายโต   จ   วาจโต   จ   
สมุฏาติ   น   จิตฺตโต   สยิา   กายโต   จ   วาจโต   จ  จิตฺตโต   
จ สมุฏาติ ฯเปฯ เกนาภฏนฺติ ฯ ปรมปฺราภฏ ฯ [๓]   
#๑ ม. ย.ุ อิโต ปุรโต กตฺถ ป ฺตฺติวาโร ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. ย.ุ อุสฺสย .... ฯ   
#๓ ม. ยุ. อุปาลิ ทาสโก เจว..... ปฏก ตมฺพปณฺณิยาติ ฯ    
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     [๗๙๔] ยนฺเตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน ๑   
โจรึ     วุฏาปนปจฺจยา    สงฺฆาทิเสโส    กตฺถ    ป ฺตฺโตติ    ฯ   
สาวตฺถิยา    ป ฺตฺโต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ถุลลฺนนฺท   ภิกขฺุนึ   
อารพฺภ   ฯ  กิสฺมึ  วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  ถลุลฺนนฺทา  ภิกขฺุนี  โจรึ  วุฏาเปสิ   
ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ทฺวีหิ    สมุฏาเนหิ    สมฏุาติ   สิยา   วาจโต   จ   จิตฺตโต   จ   
สมุฏาติ   น   กายโต   สยิา   กายโต   จ   วาจโต   จ  จิตฺตโต   
จ สมุฏาติ ฯ   
     [๗๙๕]   เอกา   คามนฺตร   คมนปจฺจยา   สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   
ป ฺตฺโตติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺโต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  อ ฺตร   
ภิกฺขุนึ   อารพฺภ   ฯ   กิสมฺึ   วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ  อ ฺตรา  ภิกฺขุนี  เอกา   
คามนฺตร    คจฺฉิ    ตสฺมึ    วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ติสฺโส   
อนุปฺป ฺตฺติโย   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน   เอเกน   สมฏุาเนน   
สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๗๙๖]   สมคฺเคน   สงฺเฆน   อุกฺขิตฺต  ภิกฺขุนึ  ธมฺเมน  วินเยน   
สตฺถุสาสเนน    อนปโลเกตฺวา   การกสงฺฆ   อน ฺาย   คณสฺส   ฉนฺท   
โอสารณปจฺจยา    สงฺฆาทิเสโส    กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ   สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺโต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   ถุลลฺนนฺท   ภิกขฺุนึ   อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   ถลฺุลนนฺทา  ภิกฺขุนี  สมคฺเคน  สงฺเฆน  อุกฺขิตฺต   
ภิกฺขุนึ   ธมฺเมน   วินเยน   สตฺถุสาสเนน   อนปโลเกตฺวา   การกสงฺฆ   
#๑ ม. ย.ุ ยนฺเตน.... สมฺมาสมฺพุทฺเธนาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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อน ฺาย    คณสฺส   ฉนทฺ   โอสาเรสิ   ตสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   ฯ   เอกา   
ป ฺตฺติ    ฯ    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน   
สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
     [๗๙๗]   อวสฺสุตาย  ภิกฺขุนิยา  อวสฺสุตสฺส  ปุริสปุคฺคลสฺส  หตฺถโต   
ขาทนีย   วา   โภชนีย   วา   สหตฺถา   ปฏิคฺคเหตฺวา   ภุ ฺชนปจฺจยา   
สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺโต   ฯ  ก   
อารพฺภาติ   ฯ   สุนฺทรีนนฺท   ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
สุนฺทรีนนฺทา    ภิกฺขุนี   อวสฺสุตา   อวสฺสุตสฺส   ปรุิสปุคฺคลสฺส   หตฺถโต   
อามิส   ปฏิคฺคเหสิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนนฺ   
อาปตฺติสมุฏานาน เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ปมปาราชิเก) ฯ   
     [๗๙๘]   กินฺเต   อยฺเย  เอโส  ปรุิสปุคฺคโล  กรสิฺสติ  อวสฺสุโต   
วา    อนวสฺสโุต   วา   ยโต   ตฺว   อนวสฺสุตา   อิงฺฆยฺเย   ยนฺเต   
เอโส   ปรุิสปุคฺคโล   เทติ   ขาทนีย   วา   โภชนีย   วา   ต  ตฺว   
สหตฺถา    ปฏิคฺคเหตฺวา   ขาท   วา   ภุ ฺช   วาติ   อุยฺโยชนปจฺจยา   
สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺโต   ฯ  ก   
อารพฺภาติ   ฯ   อ ฺตร   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ   ฯ  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  ฯ   
อ ฺตรา    ภิกฺขุนี    กินฺเต   อยฺเย   เอโส   ปุริสปุคฺคโล   กริสฺสติ   
อวสฺสุโต   วา   อนวสฺสุโต   วา   ยโต   ตฺว   อนวสสฺุตา  อิงฺฆยฺเย   
ยนฺเต   เอโส   ปุริสปุคฺคโล   เทติ   ขาทนีย   วา  โภชนีย  วา  ต   
ตฺว   สหตฺถา   ปฏิคฺคเหตฺวา   ขาท   วา   ภุ ฺช   วาติ   อุยฺโยเชส ิ   
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ตสฺมึ   วตฺถุสมฺึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน   
ตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ ฯ   
     [๗๙๙]     กุปตาย     ภิกฺขุนิยา     ยาวตติย    สมนุภาสนาย   
นปฺปฏินิสฺสชฺชนปจฺจยา   สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   ป ฺตฺโตติ  ฯ  สาวตฺถิยา   
ป ฺตฺโต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   จณฺฑกาลึ   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ  ฯ  จณฺฑกาลี  ภิกฺขุนี  กุปตา  อนตฺตมนา  เอว  อวจ   
พุทฺธ    ปจฺจาจิกฺขามิ    ธมมฺ    ปจฺจาจิกฺขามิ    สงฺฆ   ปจฺจาจิกฺขามิ   
สิกฺข    ปจฺจาจิกฺขามีติ    ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   
ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    เอเกน    สมฏุาเนน    สมฏุาติ   ฯ   
(ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
     [๘๐๐]  กสิฺมิ ฺจิเทว  อธิกรเณ  ปจฺฉากตาย  กุปตาย ๑ ภิกฺขุนิยา   
ยาวตติย    สมนุภาสนาย   นปฺปฏินิสสฺชฺชนปจฺจยา   สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   
ป ฺตฺโตติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺโต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  จณฺฑกาลึ   
ภิกฺขุนึ    อารพฺภ    ฯ    กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ   จณฺฑกาลี   ภิกฺขุนี   
กิสฺมิ ฺจิเทว   อธิกรเณ   ปจฺฉากตา   กุปตา   อนตฺตมนา   เอว  อวจ   
ฉนฺทคามินิโย   จ   ภิกฺขุนิโย  โทสคามินิโย  จ  ภิกฺขุนิโย  โมหคามินิโย   
จ    ภิกฺขุนิโย    ภยคามินิโย   จ   ภิกฺขุนิโยติ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   
เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ   ฉนนฺ   อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน   
สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
     [๘๐๑]     สสฏาน     ภิกฺขุนีน     ยาวตติย    สมนุภาสนาย  นปฺปฏ-ิ 
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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นิสฺสชฺชนปจฺจยา  สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ  สาวตฺถิยา    
ป ฺตฺโต   ฯ   ก   อารพฺภาติ   ฯ   สมพฺหุลา  ภิกฺขุนิโย  อารพฺภ  ฯ   
กิสฺมึ   วตฺถุสมฺินฺติ   ฯ   สมฺพหุลา   ภิกขฺุนิโย   สสฏา   วิหรึสุ  ตสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน   
สมุฏาเนน สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯ   
     [๘๐๒]  สสฏา  วยฺเย  ตุเมฺห วิหรถ มา ตุเมฺห นานา วิหริตฺถาติ   
อุยฺโยเชนฺติยา     ยาวตติย     สมนุภาสนาย     นปฺปฏินิสฺสชชฺนปจฺจยา   
สงฺฆาทิเสโส   กตฺถ   ป ฺตฺโตติ   ฯ   สาวตฺถิยา   ป ฺตฺโต   ฯ  ก   
อารพฺภาติ   ฯ   ถลฺุลนนฺท   ภิกฺขุนึ   อารพฺภ  ฯ  กสิฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  ฯ   
ถุลลฺนนฺทา   ภิกฺขุนี  สสฏา  วยฺเย  ตุเมฺห  วิหรถ  มา  ตุเมฺห  นานา   
วิหริตฺถาติ   อุยฺโยเชสิ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ ฯ  เอกา  ป ฺตฺติ  ฯ  ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน เอเกน สมุฏาเนน สมุฏาติ (ธุรนิกฺเขเป) ฯเปฯ   
     [๘๐๓]   ทธึ   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนปจฺจยา   ปาฏิเทสนีย  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   สาวตฺถิยา  ป ฺตฺต  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขุนิโย   อารพฺภ   ฯ   กสิฺมึ   วตฺถุสฺมนิฺติ   ฯ  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขุนิโย   
ทธึ    วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชึสุ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   ฯ   เอกา   ป ฺตฺติ   
เอกา   อนุปฺป ฺตฺติ   ฯ   ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  จตูหิ  สมุฏาเนหิ   
สมุฏาติ    สิยา    กายโต   สมฏุาติ   น   วาจโต   น   จิตฺตโต   
สิยา    กายโต   จ   วาจโต   จ   สมฏุาติ   น   จิตฺตโต   สิยา   
กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมุฏาติ   น   วาจโต   สยิา  กายโต    
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จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ   
                กตฺถป ฺตฺติวาร นิฏ ิต ปม ฯ   
     [๘๐๔]  กายสสคฺค  สาทิยนปจฺจยา  กติ  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ฯ   
กายสสคฺค    สาทิยนปจฺจยา   ป ฺจ   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   อวสสฺุตา   
ภิกฺขุนี    อวสฺสุตสฺส    ปรุิสปุคฺคลสฺส   อธกฺขก   อุพฺภชานุมณฺฑล   คหณ   
สาทิยติ    อาปตฺติ    ปาราชิกสฺส    ภิกขฺุ   กาเยน   กาย   อามสติ   
อาปตฺติ    สงฺฆาทิเสสสฺส    กาเยน   กายปฏิพทฺธ   อามสติ   อาปตฺติ   
ถุลลฺจฺจยสฺส     กายปฏิพทฺเธน     กายปฏิพทฺธ     อามสติ    อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส    องฺคุลิปโตทเก    ปาจิตฺติย    กายสสคฺค    สาทิยนปจฺจยา   
อิมา ป ฺจ อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
     [๘๐๕]   วชฺช   ปฏิจฺฉาทนปจฺจยา  กติ  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ฯ   
วชฺช   ปฏิจฺฉาทนปจฺจยา   จตสฺโส   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ฯ  ภิกฺขุนี   
ชานปาราชิก   ธมฺม  อชฺฌาปนฺน  ๑  ปฏิจฺฉาเทติ  อาปตฺติ  ปาราชิกสฺส   
เวมติกา    ปฏิจฺฉาเทติ    อาปตฺติ   ถุลลฺจฺจยสฺส   ภิกฺขุ   สงฺฆาทิเสส   
ปฏิจฺฉาเทติ     อาปตฺติ    ปาจิตฺติยสฺส    อาจารวิปตฺตึ    ปฏิจฺฉาเทติ   
อาปตฺติ      ทกฺุกฏสฺส     วชฺชปฏิจฺฉาทนปจฺจยา     อิมา     จตสฺโส   
อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
     [๘๐๖]    ยาวตติย   สมนุภาสนาย   นปฺปฏินิสสฺชฺชนปจฺจยา   กติ   
อาปตฺติโย   อาปชฺชติ  ฯ  ยาวตติย  สมนุภาสนาย  นปฺปฏินิสสฺชฺชนปจฺจยา   
ป ฺจ      อาปตฺติโย      อาปชฺชติ      อุกฺขิตฺตานุวตฺติกา     ภิกฺขุนี   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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ยาวตติย    สมนุภาสนาย    นปฺปฏินิสสฺชฺชติ    ตฺติยา   ทุกฺกฏ   ทฺวีหิ   
กมฺมวาจาหิ   ถลฺุลจฺจยา   กมฺมวาจาปริโยสาเน   อาปตฺติ   ปาราชิกสฺส   
เภทานุวตฺติกา    ภิกฺขุนี    ยาวตติย    สมนุภาสนาย    นปฺปฏินิสสฺชฺชติ   
อาปตฺติ     สงฺฆาทิเสสสฺส     ฯ    ปาปกาย    ทิฏ ิยา    ยาวตติย   
สมนุภาสนาย     นปฺปฏนิิสฺสชฺชติ    อาปตฺติ    ปาจิตฺติยสฺส    ยาวตติย   
สมนุภาสนาย     นปฺปฏนิิสฺสชฺชนปจฺจยา     อิมา    ป ฺจ    อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ ฯ   
     [๘๐๗]  อฏม  วตฺถุ  ปริปูรณปจฺจยา  กติ  อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
อฏม     วตฺถุ    ปริปูรณปจฺจยา    ติสฺโส    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ   
ปุริเสน  อิตฺถนฺนาม  [๑]  อาคจฺฉาติ  วุตฺตา  คจฺฉติ  อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส   
ปุริสสฺส    หตฺถปาส    โอกฺกนฺตมตฺเต   อาปตฺติ   ถลุลฺจฺจยสฺส   อฏม   
วตฺถุ   ปริปูเรติ   อาปตฺติ   ปาราชิกสฺส   อฏม  วตฺถุ  ปริปรูณปจฺจยา   
อิมา ติสฺโส อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
                    ปาราชิกา นิฏ ิตา ฯ   
     [๘๐๘]  อุสูยวาทิกา  ๒  ภิกฺขุนี อฏฏกรณปจฺจยา ติสฺโส อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     เอกสฺส    อาโรเจติ    อาปตฺติ    ทกฺุกฏสฺส    ทุติยสสฺ   
อาโรเจติ     อาปตฺติ     ถลฺุลจฺจยสฺส     อฏฏปริโยสาเน    อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๘๐๙]   โจรึ   วุฏาปนปจฺจยา   ติสฺโส   อาปตฺติโย  อาปชชฺติ   
ตฺติยา   ทุกฺกฏ   ทฺวีหิ   กมฺมวาจาหิ  ถุลลฺจฺจยา  กมฺมวาจาปริโยสาเน   
#๑ ม. โอกาส ฯ  ๒ ม. ยุ. อุสฺสย... ฯ    
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อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๘๑๐]    เอกา   คามนฺตร   คมนปจฺจยา   ติสฺโส   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    คจฺฉติ    อาปตฺติ    ทุกฺกฏสสฺ    ปม   ปาท   ปรกิฺเขป   
อติกฺกาเมติ    อาปตฺติ    ถลฺุลจฺจยสฺส    ทุติย    ปาท    อติกฺกาเมติ   
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๘๑๑]   สมคฺเคน   สงฺเฆน   อุกฺขิตฺต  ภิกฺขุนึ  ธมฺเมน  วินเยน   
สตฺถุสาสเนน    อนปโลเกตฺวา   การกสงฺฆ   อน ฺาย   คณสฺส   ฉนฺท   
โอสารณปจฺจยา    ติสฺโส    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ   ตฺติยา   ทกฺุกฏ   
ทฺวีหิ     กมฺมวาจาหิ    ถุลลฺจฺจยา    กมฺมวาจาปริโยสาเน    อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๘๑๒]   อวสฺสุตา   ภิกฺขุนี   อวสฺสตุสฺส   ปรุิสปุคฺคลสฺส  หตฺถโต   
ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา  สหตฺถา  ปฏคฺิคเหตฺวา  ภุ ฺชนปจฺจยา  ติสฺโส   
อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     ขาทิสฺสามิ     ภุ ฺชิสฺสามีติ    ปฏิคฺคณฺหาติ   
อาปตฺติ   ถุลลฺจฺจยสฺส  อชฺโฌหาเร  อชฺโฌหาเร  อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺส   
อุทกทนฺตโปณ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ   
     [๘๑๓]   กินฺเต   อยฺเย  เอโส  ปรุิสปุคฺคโล  กรสิฺสติ  อวสฺสุโต   
วา    อนวสฺสโุต   วา   ยโต   ตฺว   อนวสฺสุตา   อิงฺฆยฺเย   ยนฺเต   
เอโส   ปรุิสปุคฺคโล   เทติ   ขาทนีย   วา   โภชนีย   วา   ต  ตฺว   
สหตฺถา    ปฏิคฺคเหตฺวา   ขาท   วา   ภุ ฺช   วาติ   อุยฺโยชนปจฺจยา   
ติสฺโส     อาปตฺติโย     อาปชฺชติ    ตสฺสา    วจเนน    ขาทิสฺสามิ    
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ภุ ฺชิสฺสามีติ     ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส     อชฺโฌหาเร   
อชฺโฌหาเร     อาปตฺติ    ถลฺุลจฺจยสฺส    โภชนปรโิยสาเน    อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๘๑๔]  กปุตา  ภิกฺขุนี ยาวตติย สมนุภาสนาย นปฺปฏินิสฺสชชฺนปจฺจยา   
ติสฺโส        อาปตฺติโย       อาปชฺชติ       ตฺติยา       ทุกฺกฏ   
ทวีฺหิ     กมฺมวาจาหิ    ถุลลฺจฺจยา    กมฺมวาจาปริโยสาเน    อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๘๑๕]   กิสฺมิ ฺจิเทว   อธิกรเณ  ปจฺฉากตา  กุปตา  ๑  ภิกฺขุนี   
ยาวตติย    สมนุภาสนาย    นปฺปฏินิสสฺชฺชนปจฺจยา   ติสฺโส   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ     ตฺติยา     ทกฺุกฏ    ทฺวีหิ    กมฺมวาจาหิ    ถลฺุลจฺจยา   
กมฺมวาจาปริโยสาเน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๘๑๖]  สสฏา ภิกฺขุนี ยาวตติย สมนุภาสนาย นปฺปฏินิสฺสชชฺนปจฺจยา   
ติสฺโส      อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     ตฺติยา     ทุกกฺฏ     ทฺวีหิ   
กมฺมวาจาหิ ถุลลฺจฺจยา กมฺมวาจาปริโยสาเน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
     [๘๑๗]   สสฏา   วยฺเย   ตุเมฺห   วิหรถ  มา  ตุเมฺห  นานา   
วิหริตฺถาติ   อุยฺโยเชนฺตี   ยาวตติย  สมนุภาสนาย  นปฺปฏินิสฺสชฺชนปจฺจยา   
ติสฺโส      อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     ตฺติยา     ทุกกฺฏ     ทฺวีหิ   
กมฺมวาจาหิ ถุลลฺจฺจยา กมฺมวาจาปริโยสาเน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
                  ทสสงฺฆาทิเสสา นิฏ ิตา ฯ   
                         ฯเปฯ   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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     [๘๑๘]    ทธึ   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนปจฺจยา   กติ   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ   ฯ   ทธ ึ  วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนปจฺจยา   เทฺว   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    [๑]    ภุ ฺชิสสฺามีติ    ปฏคฺิคณฺหาติ   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส   
อชฺโฌหาเร      อชฺโฌหาเร      อาปตฺติ     ปาฏิเทสนียสฺส     ทธึ   
วิ ฺาเปตฺวา ภุ ฺชนปจฺจยา อิมา เทฺว อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
                 กติอาปตฺติวาร นิฏ ิต ทุติย ฯ   
     [๘๑๙]   กายสสคฺค   สาทิยนปจฺจยา  อาปตฺติโย  จตุนฺน  วิปตฺตีน   
กติ   วิปตฺติโย   ภชนฺติ   ฯ   กายสสคฺค   สาทิยนปจฺจยา   อาปตฺติโย   
จตุนฺน   วิปตฺตีน   เทฺว   วิปตฺติโย   ภชนฺติ   สิยา   สลีวิปตฺตึ   สิยา   
อาจารวิปตฺตึ   ฯเปฯ   ทธึ   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนปจฺจยา   อาปตฺติโย   
จตุนฺน    วิปตฺตีน   กติ   วิปตฺติโย   ภชนฺติ   ฯ   ทธึ   วิ ฺาเปตฺวา   
ภุ ฺชนปจฺจยา    อาปตฺติโย   จตุนฺน   วิปตฺตีน   เอก   วิปตฺตึ   ภชนฺติ   
อาจารวิปตฺตึ ฯ   
                  วิปตฺติวาร นิฏ ิต ตติย ฯ   
     [๘๒๐]    กายสสคฺค    สาทิยนปจฺจยา    อาปตฺติโย    สตฺตนฺน   
อาปตฺติกฺขนฺธาน    กตีหิ   อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   สงฺคหิตา   ฯ   กายสสคฺค   
สาทิยนปจฺจยา     อาปตฺติโย     สตฺตนฺน    อาปตฺติกฺขนฺธาน    ป ฺจหิ   
อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา     สิยา    ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺเธน   สิยา   
สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา     ถุลลฺจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา   
ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน    สิยา    ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน    ฯเปฯ    ทธึ   
#๑ ยุ. ขาทิสสฺามิ ฯ    
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วิ ฺาเปตฺวา    ภุ ฺชนปจฺจยา    อาปตฺติโย   สตฺตนฺน   อาปตฺติกฺขนฺธาน   
กตีหิ     อาปตฺติกฺขนฺเธหิ     สงฺคหิตา     ฯ    ทธ ึ   วิ ฺาเปตฺวา   
ภุ ฺชนปจฺจยา     อาปตฺติโย     สตฺตนฺน     อาปตฺติกฺขนฺธาน     ทวีฺหิ   
อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    สิยา   ปาฏิเทสนียาปตฺติกฺขนฺเธน   สิยา   
ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน ฯ   
                  สงฺคหวาร นิฏ ิต จตุตฺถ ฯ   
     [๘๒๑] กายสสคฺค สาทิยนปจฺจยา อาปตฺติโย ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน   
กตีหิ    สมุฏาเนหิ    สมฏุหนฺติ    ฯ    กายสสคฺค   สาทิยนปจฺจยา   
อาปตฺติโย     ฉนฺน     อาปตฺติสมุฏานาน     เอเกน    สมฏุาเนน   
สมุฏหนฺติ   กายโต   จ   จิตฺตโต  จ  สมุฏหนฺติ  น  วาจโต  ฯเปฯ   
ทธึ   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนปจฺจยา  อาปตฺติโย  ฉนนฺ  อาปตฺติสมุฏานาน   
กตีหิ     สมฏุาเนหิ     สมุฏหนฺติ     ฯ     ทธึ     วิ ฺาเปตฺวา   
ภุ ฺชนปจฺจยา     อาปตฺติโย     ฉนฺน     อาปตฺติสมุฏานาน     จตูหิ   
สมุฏาเนหิ    สมฏุหนฺติ   สิยา   กายโต   สมุฏหนฺติ   น   วาจโต   
น    จิตฺตโต    สิยา   กายโต   จ   วาจโต   จ   สมฏุหนฺติ   น   
จิตฺตโต   สิยา   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุหนฺติ  น  วาจโต   
สิยา กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏหนฺติ ฯ   
                 สมุฏานวาร นิฏ ิต ป ฺจม ฯ   
     [๘๒๒]  กายสสคฺค  สาทิยนปจฺจยา  อาปตฺติโย  จตุนฺน  อธิกร- 
ณาน  กตม     อธิกรณ     ฯ    กายสสคฺค    สาทิยนปจฺจยา    อาปตฺติโย    
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จตุนฺน    อธกิรณาน    อาปตฺตาธิกรณ    ฯเปฯ    ทธ ึ  วิ ฺาเปตฺวา   
ภุ ฺชนปจฺจยา    อาปตฺติโย   จตุนฺน   อธิกรณาน   กตม   อธิกรณ   ฯ   
ทธึ    วิ ฺาเปตฺวา    ภุ ฺชนปจฺจยา   อาปตฺติโย   จตุนฺน   อธิกรณาน   
อาปตฺตาธิกรณ ฯ   
                  อธิกรณวาร นฏิ ิต ฉฏ ฯ   
     [๘๒๓]    กายสสคฺค    สาทิยนปจฺจยา    อาปตฺติโย    สตฺตนฺน   
สมถาน    กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ   ฯ   กายสสคฺค   สาทิยนปจฺจยา   
อาปตฺติโย    สตฺตนฺน    สมถาน    ตีหิ    สมเถหิ    สมฺมนฺติ   สยิา   
สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   สิยา   สมฺมุขาวินเยน   จ   
ติณวตฺถารเกน    จ    ฯเปฯ    ทธ ึ   วิ ฺาเปตฺวา    ภุ ฺชนปจฺจยา   
อาปตฺติโย    สตฺตนฺน   สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ   ฯ   ทธึ   
วิ ฺาเปตฺวา    ภุ ฺชนปจฺจยา    อาปตฺติโย    สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ[   
สมเถหิ    สมมฺนฺติ   สิยา   สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   
สิยา สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
                  สมถวาร นิฏ ิต สตฺตม ฯ   
     [๘๒๔]  กายสสคฺค  สาทิยนปจฺจยา  กติ  อาปตฺติโย  อาปชชฺติ  ฯ   
กายสสคฺค    สาทิยนปจฺจยา   ป ฺจ   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   อวสสฺุตา   
ภิกฺขุนี    อวสฺสุตสฺส    ปรุิสปุคฺคลสฺส   อธกฺขก   อุพฺภชานุมณฺฑล   คหณ   
สาทิยติ    อาปตฺติ    ปาราชิกสฺส    ภิกขฺุ   กาเยน   กาย   อามสติ   
อาปตฺติ    สงฺฆาทิเสสสฺส    กาเยน   กายปฏิพทฺธ   อามสติ   อาปตฺติ    
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ถุลลฺจฺจยสฺส     กายปฏิพทฺเธน     กายปฏิพทฺธ     อามสติ    อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส    องฺคุลิปโตทเก    ปาจิตฺติย    กายสสคฺค    สาทิยนปจฺจยา   
อิมา    ป ฺจ   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ฯ   ตา   อาปตฺติโย   จตุนฺน   
วิปตฺตีน    กติ    วิปตฺติโย    ภชนฺติ   ฯ   สตฺตนฺน   อาปตฺติกฺขนฺธาน   
กตีหิ    อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    ฯ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   
กตีหิ    สมุฏาเนหิ    สมฏุหนฺติ    ฯ    จตุนฺน   อธิกรณาน   กตม   
อธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ   ฯ  ตา   
อาปตฺติโย    จตุนฺน    วิปตฺตีน    เทฺว    วิปตฺติโย    ภชนฺติ   สิยา   
สีลวิปตฺตึ   สยิา   อาจารวิปตฺตึ   ฯ   สตฺตนฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน  ป ฺจหิ   
อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    สิยา    ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺเธน    สิยา   
สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา     ถุลลฺจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา   
ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน สิยา ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน ฯ ฉนนฺ อาปตฺติสมุฏานาน   
เอเกน     สมฏุาเนน     สมุฏหนฺติ     กายโต     จ    จิตฺตโต   
จ   สมฏุหนฺติ   น  วาจโต  ฯ  จตุนฺน  อธิกรณาน  อาปตฺตาธิกรณ  ฯ   
สตฺตนฺน      สมถาน      ตีหิ      สมเถหิ      สมฺมนฺติ      สิยา   
สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   สิยา   สมฺมุขาวินเยน   จ   
ติณวตฺถารเกน จ ฯเปฯ   
     [๘๒๕]    ทธึ   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนปจฺจยา   กติ   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ   ฯ   ทธ ึ  วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนปจฺจยา   เทฺว   อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ      ภุ ฺชิสฺสามีติ      ปฏิคฺคณฺหาติ     อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส    
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อชฺโฌหาเร   อชฺโฌหาเร   อาปตฺติ   ปาฏิเทสนียสฺส  ทธึ  วิ ฺา- 
เปตฺวา  ภุ ฺชนปจฺจยา    อิมา    เทฺว    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ  ฯ   ตา   
อาปตฺติโย   จตุนฺน   วิปตฺตีน   กติ   วิปตฺติโย   ภชนฺติ   ฯ   สตฺตนฺน   
อาปตฺติกฺขนฺธาน  กตีหิ อาปตฺติกฺขนฺเธหิ สงฺคหิตา ฯ ฉนฺน อาปตฺติ- 
สมุฏานาน  กตีหิ     สมฏุาเนหิ  สมุฏหนฺติ  ฯ    จตุนฺน   อธกิรณาน   
กตม   อธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ  สมฺมนฺติ  ฯ   
ตา  อาปตฺติโย  จตุนฺน  วิปตฺตีน  เอก  วิปตฺตึ  ภชนติฺ  อาจารวิปตฺตึ  ฯ   
สตฺตนฺน         อาปตฺติกฺขนฺธาน        ทวีฺหิ        อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   
สงฺคหิตา  สิยา  ปาฏิเทสนียาปตฺติกฺขนฺเธน  สิยา  ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน  ฯ   
ฉนฺน      อาปตฺติสมุฏานาน     จตูหิ     สมุฏาเนหิ     สมฏุหนฺติ   
สิยา   กายโต   สมุฏหนฺติ   น   วาจโต  น  จิตฺตโต  สิยา  กายโต   
จ    วาจโต    จ   สมุฏหนฺติ   น   จิตฺตโต   สิยา   กายโต   จ   
จิตฺตโต   จ   สมุฏหนฺติ   น  วาจโต  สิยา  กายโต  จ  วาจโต  จ   
จิตฺตโต   จ   สมุฏหนฺติ   ฯ   จตุนฺน   อธิกรณาน  อาปตฺตาธิกรณ  ฯ   
สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ   สมเถหิ   สมมฺนฺติ   สิยา  สมฺมุขาวินเยน  จ   
ปฏิ ฺาตกรเณน จ สิยา สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จาติ ฯ   
                 สมุจฺจยวาร นิฏ ิต อฏม ฯ   
                อฏ ปจฺจยวารา นิฏ ิตา ๑ ฯ   
           ภิกฺขุนีวิภงฺเค โสฬส มหาวารา ๒ นิฏ ิตา ฯ   
                    _____________________   
#๑ ยุ. ปาตฺตยมิท นตฺถิ ฯ  ๒ ย.ุ มหาเภทา ฯ    
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                   สมุฏานสีสสงฺเขป ๑   
  [๘๒๖] อนิจฺจา สพฺพสงฺขารา ๒        ทุกฺขานตฺตา จ สงฺขตา ฯ   
        นิพฺพาน ฺเจว ปณฺณตฺติ           อนตฺตา อิติ นิจฺฉยา ฯ   
        พุทฺธจนฺเท อนุปฺปนฺเน           พุทฺธาทิจฺเจ อนุคฺคเต   
        เตส สภาคธมฺมาน             นามมตฺต น ายติ ๓ ฯ   
        ทุกฺกร วิวิธ กตฺวา             ปูรยิตฺวาน ปารมี ๔   
        อุปฺปชชฺนฺติ มหาวีรา            จกฺขุภูตา สพฺรหฺมเก   
        เต เทสยนฺติ สทฺธมฺม           ทุกขฺหานึ สุขาวห ฯ   
        องฺคีรโส สกฺยมุนิ              สพฺพภูตานุกมฺปโก   
        สพฺพสตฺตุตฺตโม สีโห            ปฏเก ตีณิ เทสยิ   
        สุตฺตนฺต อภิธมฺม ฺจ             วินย ฺจ มหาคุณ ฯ   
        เอว นียติ สทฺธมฺโม            วินโย ยทิ ติฏติ   
        อุภโต จ วิภงฺคานิ             ขนฺธกา ยา จ มาติกา   
        มาลา สตฺุตคุเณเนว            ปริวาเรน คนฺถิตา ฯ   
        ตสฺเสว ปริวารสฺส             สมุฏาน นิยโต กต   
        สมฺเภทนิทาน ฺจ ฺ             สตฺุเต ทิสฺสนฺติ อุปริ   
        ตสฺมา สิกฺเข ปริวาร           ธมฺมกาโม สุเปสโลติ ฯ   
        วิภงฺเค ทฺวีสุ ป ฺตฺต           อุททฺิสนฺติ อุโปสเถ   
        ปวกฺขามิ สมุฏาน             ยถาาย สุณาถ เม ฯ   
#๑ ยุ. สมฏุานสฺสุทฺทาน ฯ ม. สมฏุานสีสสงฺเขปสมุฏานสฺสุทฺทาน ฯ  ๒ ม. ย.ุ   
#สพฺเพ ฯ  ๓ ม. ยุ. นายติ ฯ  ๔ ย.ุ ปารมิ ฯ    
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        ปาราชกิ ย ปม              ทุติย ฺจ ตโต ปร   
        ส ฺจริตฺตานุภาส ฺจ             อติเรก ฺจ จีวร   
        โลมานิ ปทโสธมฺโม            ภูตสวิธาเนน จ   
        เถยฺยเทสนโจริ ฺจ             อนนุ ฺาย ๑ เตรส ฯ   
        เตรเสเต สมุฏานนยา         วิ ฺ ูหิ จินฺติตา   
        เอเกกสฺมึ สมุฏาเน           สทิสา อิธ ทิสฺสเร ฯ   
                      __________________   
  [๘๒๗] เมถุน สุกฺกสสคฺโค             อนิยตา ปมิกา   
        ปุพฺพูปปริปาจิตา               รโห ภิกฺขุนิยา สห   
        สโภชเน รโห เทฺว จ          องฺคุลิ อุทเก หส   
        ปหาเร อุคฺคิเร เจว           เตป ฺาสา จ เสขิยา   
        อธกฺขคามาวสฺสุตา ๒          ตลมฏ ฺจ สุทฺธิกา   
        วสฺส วุตฺถา จ โอวาท          นานุพนฺเธ ปวตฺตินึ   
        ฉสตฺตติ อิเม สิกฺขา            กายมานสิกา กตา   
        สพฺเพ เอกสมุฏานา           ปม ปาราชิก ยถา ฯ   
                ปมปาราชิกสมุฏาน นิฏ ิต ฯ   
  [๘๒๘] อทินฺน วิคฺคหุตฺตรึ ๓           ทุฏ ุลฺลา อตฺตกามิน   
        อมูลา อ ฺภาคิยา             อนิยตา ทุติยิกา   
        อจฺฉินฺเท ปริณามเน            มุสา โอมสเปสุณา   
        ทฏุ ุลฺลา ปวีขเณ ๔          ภูต อ ฺาย อุชฺฌเป   
#๑ ม. ย.ุ อนนุ ฺาตาย ฯ ๒ ยุ. อธกฺขก ฯ ๓ ม. วิคฺคหุตฺตริ ฯ ๔ ยุ. ปวึขเณ ฯ    
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        นิกฺกฑฺฒน สิ ฺจน ฺจ             อามิสเหตุ ภุตฺตาวี   
        เอหิ อนาทริ ภึสา             อปนิเธ จ ชีวิต   
        ชาน สปฺปาณก กมฺม            อูนสวาสนาสนา   
        สหธมมฺิกวิเลขา               โมโห อมูลเกน จ   
        กุกกฺุจฺจ ธมฺมิก ๑ [๒] ทตฺวา   ปรณิาเมยฺย ปุคฺคเล   
        กินฺเต อกาลอจฺฉินฺเท           ทุคฺคหิ นิรเยน จ   
        คณ วิภงฺค ทุพฺพล              ก ินผาสุปสฺสย ๓   
        อกฺโกสจณฺฑี มจฺฉรี             คพฺภินี จ ปายนฺติยา   
        เทฺว วสฺสา สิกฺขา สงฺเฆน       ตโย เจว  คิหิคตา   
        กุมารีภูตา ติสฺโส จ            อูนทฺวาทสสมฺมตา   
        อลนฺตาว โสกาวสฺส ๔         ฉนฺทา อนุวสฺสา จ เทฺว   
        สิกฺขาปทา สตฺตตีเม            สมุฏานา ติกา กตา   
        กายจิตฺเตน น วาจา           วาจาจิตฺตา น กายิกา ๕   
        ตีหิ ทฺวาเรหิ ชายนฺติ           ปาราชิก ทุติย ยถา ฯ   
                ทติุยปาราชิกสมุฏาน นิฏ ิต ฯ   
  [๘๒๙] ส ฺจริ กุฏ ิวิหาโร             โธวน ฺจ ปฏิคฺคโห   
        วิ ฺตฺตุตฺตริ อภิหฏ ุ            อุภินฺน ทูตเกน จ   
        โกสิยา สุทฺธเทฺวภาคา          ฉพฺพสฺสานิ นิสีทน   
        ริ ฺจนฺติ รูปกา เจว            อุโภ นานปฺปการกา   
        อูนพนฺธนวสฺสิกา               สุตฺต วิกปฺปเนน จ   
#๑ ยุ. ธมฺมก ฯ ๒ ม. จีวร ฯ ๓ ม. ก ินาผาสุปสฺสย ฯ ๔ ม. ยุ. โสกาวาส ฯ   
#๕ ม. ย.ุ วาจาจิตฺต น กายิก ฯ    
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        ทฺวารทานสิพฺพินี ๑ จ          ปูวปจฺจยโชติ จ   
        รตน สจิู ม ฺโจ จ             ตูล นิสีทนกณฺฑุ จ   
        วสฺสิกา จ สุคเตน             วิ ฺตฺติ อ ฺเจตาปนา   
        เทฺว สงฺฆิกา มหาชนิกา เทฺว     ปคฺุคลา ลหุกา ครุ   
        เทฺว วิฆาสา สาฏิกา จ         สมณจีวเรน จ   
        สมป ฺาสิเม ธมฺมา            ฉหิ าเนหิ ชายเร   
        กายโต น วาจาจิตฺตา          วาจโต น กายมนา   
        กายวาจา น จิตฺตโต ๒        กายจิตฺตา น วาจโต ๓   
        วาจาจิตฺตา น กาเยน          ตีหิ าเนหิ ๔ ชายเร   
        ฉสมุฏานิกา เจเต ๕         ส ฺจริตฺเตน สาทิสา ฯ   
                   ส ฺจริตฺตสมุฏาน นิฏ ิต ฯ   
  [๘๓๐] เภทานุวตฺตทุพฺพจ-             ทสูทุฏ ุลฺลทิฏ ิ จ   
        ฉนฺท อุชฺชคฺฆิกา เทฺว จ         เทฺว จ สทฺทา น พฺยาหเร   
        ฉมา นจีาสเน าน            ปจฺฉโต อุปฺปเถน จ   
        วชชฺานุวตฺติ คหณา             โอสาเร ปจฺจาจิกฺขนา   
        กิสฺม ึสสฏา เทฺว วธิ          วิสิพฺเพ ทุกฺขิตาย จ   
        ปุน สสฏา น วูปสเม          อาราม ฺจ ปวารณา   
        อนฺวฑฺฒมาส ๖ สหชีวินี         เทฺว จีวร อนุพนฺธนา   
#๑ ม. ทฺวารทานสิพฺพานิ จ ฯ ๒ ม. ย.ุ น จ จิตฺตา ฯ ๓ ม. ยุ. น วาจิกา ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ทฺวาเรหิ ฯ ๕ ม. ยุ. เอเต ฯ ๖ ม. อนฺวทฺธ สหชีวินึ ฯ    
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        สตฺตตึส อิเม ธมฺมา            กายวาจาย จิตฺตโต   
        สพฺเพ เอกสมุฏานา           สมนุภาสนา ยถา ฯ   
                   สมนุภาสนสมุฏาน นิฏ ิต ฯ   
  [๘๓๑] อุพฺภต ก ิน ตีณิ               ปม ปตฺตเภสชฺช   
        อจฺเจก ฺจาป ๑ สาสงฺก        ปกกฺมนฺเตน วา ทุเว   
        อุปสฺสย ปรมฺปรา              อนติริตฺต นิมนฺตนา   
        วิกปฺป ร ฺโ วิกาเล           โวสาสาร ฺเกน ๒ จ   
        อุสูยา ๓  สนฺนิจย ฺจ          ปูเร ปจฺฉา วิกาเล จ   
        ป ฺจาหิกา สงฺกมนี ๔          เทฺวป อาวสเถน จ   
        ปสาเข อาสเน เจว ๕        ตึสเอกูนกา อิเม   
        กายวาจา น จิตฺตโต ๖        ตีหิ ทวฺาเรหิ ชายเร   
        ทฺวิสมฏุานิกา สพฺเพ           ก ิเนน สหา สมา ๗ ฯ   
                     ก ินสมุฏาน นิฏ ิต ฯ   
  [๘๓๒] เอฬกโลมา เทฺว เสยฺยา        อาหจฺจปณฺฑโภชน   
        คณวิกาเล สนฺนิธิ              ทนฺตโปเณนเจลกา   
        อุยฺยุตฺต วเส ๘ อุยฺโยธิ        สุรา โอเรน นฺหายนา   
        ทุพฺพณฺเณ เทฺว เทสนิกา         ลสณุุตฺติฏเ ๙ นจฺจนา ฯ   
        นฺหาน อตฺถรณ เสยฺยา          อนฺโตรฏเ ตถา พหิ   
#๑ สี. ย.ุ อจฺเจก วาป ฯ  ๒ โวสาสาร ฺ ิเตน ฯ  ๓ ม. ยุ. อุสฺสยา ฯ   
#๔ โป. สงฺกมนิ ฯ  ยุ. สงฺกมณิ ฯ  ๕ โป. เทฺว ปสาเข จ อาสเน ฯ   
#๖ ม. ยุ. น จ จิตฺตา ฯ  ๗ โป. สมา สมา ฯ  ๘ ม. ย.ุ เสน ฯ   
#๙ ม. ลสุณุปติฏเ ฯ    
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        อนฺโตวสฺส จิตฺตาคาร           อาสนฺทิ สุตฺตกนฺตนา   
        เวยฺยาวจฺจ สหตฺถา จ          อภิกฺขุกาวาเสน จ   
        ฉตฺต ยาน ฺจ สงฺฆาณึ           อลงฺการ คนฺธวาสิต   
        ภิกฺขุนี สิกฺขมานา จ            สามเณรี คิหินิยา   
        อสงฺกจฺฉิกา อาปตฺตี            จตฺตารีสา จ จตุตฺตริ   
        กาเยน น วาจาจิตฺเตน         กายจิตฺเตน น วาจโต   
        ทฺวิสมุฏานิกา สพฺเพ           สมา เอฬกโลมกา ฯ   
                   เอฬกโลมสมฏุาน นิฏ ิต ฯ   
  [๘๓๓] ปท ฺตฺร อสมฺมตา             ตถา อตฺถงฺคเตน จ   
        ติรจฺฉานวิชฺชา เทฺว วุตฺตา       อโนกาเส ๑ จ ปุจฺฉนา   
        สตฺต สกิฺขาปทา เอเต          วาจา น กายจิตฺตโต   
        วาจาจิตฺเตน ชายนฺติ           น ตุ กาเยน ชายเร   
        ทฺวิสมุฏานิกา สพฺเพ           ปทโสธมฺมสาทิสา ฯ   
                  ปทโสธมฺมสมุฏาน นิฏ ิต ฯ   
  [๘๓๔] อทฺธานนาว ปณีต              มาตุคาเมน สงฺฆเร   
        ธ ฺ นิมนฺติตา เจว            อฏ จ ปาฏิเทสนี ๒   
        สิกฺขา ปณฺณรสา ๓ เอเต       กายา น วาจา น มนา   
        กายวาจาย ๔ ชายนฺติ         น เต จิตฺเตน ชายเร   
        กายจิตฺเตน ชายนฺติ            น เต ชายนฺติ วาจโต   
        กายวาจาย ๔ จิตฺเตน         สมุฏานา จตุพฺพิธา   
#๑ ม. อโนกาโส ฯ ๒ โป. ย.ุ ปาฏิเทสนิ ฯ ๓ ม. ปณฺณรส ฯ ๔ ม. กายวาจาหิ ฯ    
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        ป ฺตฺตา พุทฺธาเณน           อทฺธาเนน สมา นยา ๑ ฯ   
                  อทฺธานสมุฏาน นิฏ ิต ฯ   
  [๘๓๕] เถยยฺสตฺถ อุปสสฺุติ             สูปวิ ฺาปเนน จ   
        รตฺติ ฉนฺน ฺจ โอกาส           เอเต พฺยูเหน สตฺตมา   
        กายจิตฺเตน ชายนฺติ            น เต ชายนฺติ วาจโต   
        ตีหิ ทฺวาเรหิ ชายนฺติ           ทฺวิสมุฏานิกา อิเม   
        เถยฺยสตฺถสมุฏานา            เทสิตาทิจฺจพนฺธุนา ฯ   
                 เถยฺยสตฺถสมุฏาน นิฏ ิต ฯ   
  [๘๓๖] ฉตฺตปาณิสฺส สทฺธมฺม            น เทเสนฺติ ตถาคตา   
        ตเถว ๒ ทณฺฑปาณิสฺส          สตฺถอาวุธปาณิน   
        ปาทุกุปาหนา ยาน             เสยฺยา ปลฺลตฺถิกาย จ   
        เว ิโตคุณฺ ิโต เจว            เอกาทสมนูนกา   
        วาจาจิตฺเตน ชายนฺติ           น เต ชายนฺติ กายโตู   
        สพฺเพ เอกสมุฏานา           สมกา ธมฺมเทสนา ๓ ฯ   
                  ธมฺมเทสนสมุฏาน นิฏ ิต ฯ   
  [๘๓๗] ภูต กาเยน ชายติ             น วาจาย น จิตฺตโต   
        วาจโต จ สมุฏาติ            น กายา น จ จิตฺตโต   
        กายวาจาย ชายติ             น จ ๔ ชายติ จิตฺตโต   
#๑ ม. ย.ุ สหาสมา ฯ ๒ ม. ย.ุ เอวเมว ฯ ๓ ม. ย.ุ สมฺมตาธมฺมเทสเน ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ตุ ฯ    
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        ภูตาโรจนกนฺนาม ๑           ตีหิ าเนหิ ชายติ ฯ   
                  ภูตาโรจนสมุฏาน นิฏ ิต ฯ   
  [๘๓๘] โจรี วาจาย จิตฺเตน           น ต ๒ ชายติ กายโต   
        ชายติ ตีหิ ทฺวาเรหิ            โจรีวุฏาปน อิท   
        อกต ทฺวิสมุฏาน              ธมฺมราเชน ปต ๓ ฯ   
                  โจรีวุฏาปนสมุฏาน นิฏ ิต   
  [๘๓๙] อนนุ ฺาต วาจาย             น กายา น จ จิตฺตโต   
        ชายติ กายวาจาย             น ต ชายติ จิตฺตโต   
        ชายติ วาจาจิตฺเตน            น ต ชายติ กายโต   
        ชายติ ตีหิ าเนหิ ๔          อกต จตุฏานิก ฯ   
                  อนนุ ฺาตสมุฏาน นิฏ ิต ฯ   
  [๘๔๐] สมฏุาน หิ สงฺเขป            ทส ตีณิ สุเทสิต   
        อสมฺโมหกรณฏาน ๕          เนตฺติธมฺมานุโลมิก   
        ธารยนโฺต อิม วิ ฺ ู            สมฏุาเน น มุยฺหตีติ ฯ   
                  สมุฏานสีสสงฺเขป นิฏ ิต ฯ   
                      _______________   
#๑ ม. ย.ุ ภูตาโรจนกา นาม ฯ ๒ โป. สี ตุ ฯ ๓ ม. ยุ. ภาสิต ฯ ๔ ม. ย.ุ ทฺวาเรหิ ฯ   
#๕ ยุ. อสมฺโมหกรณ าน ฯ    
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                       กติปุจฺฉาวาร   
     [๘๔๑]   กติ   อาปตฺติโย   ฯ   กติ   อาปตฺติกฺขนฺธา   ฯ  กติ   
วินีตวตฺถูนิ  ฯ  กติ  อคารวา  ฯ  กติ  คารวา  ฯ  กติ  วินีตวตฺถูนิ  ฯ   
กติ   วิปตฺติโย   ฯ   กติ   อาปตฺติสมุฏานา  ฯ  กติ  วิวาทมูลานิ  ฯ   
กติ  อนุวาทมูลานิ  ฯ  กติ  สาราณียา  ธมฺมา  ฯ  กติ  เภทกรวตฺถูนิ ฯ   
กติ อธิกรณานิ ฯ กติ สมถา ฯ   
     [๘๔๒]   ป ฺจ   อาปตฺติโย   ฯ  ป ฺจ  อาปตฺติกฺขนฺธา  ฯ  ป ฺจ   
วินีตวตฺถูนิ   ฯ   สตฺต   อาปตฺติโย  ฯ  สตฺต  อาปตฺติกฺขนฺธา  ฯ  สตฺต   
วินีตวตฺถูนิ   ฯ   ฉ   อคารวา  ฯ  ฉ  คารวา  ฯ  ฉ  วินีตวตฺถูนิ  ฯ   
จตสฺโส   วิปตฺติโย   ฯ   ฉ  อาปตฺติสมุฏานา  ฯ  ฉ  วิวาทมูลานิ  ฯ   
ฉ    อนุวาทมูลานิ    ฯ    ฉ    สาราณียา   ธมฺมา   ฯ   อฏารส   
เภทกรวตฺถูนิ ฯ จตฺตาริ อธิกรณานิ ฯ สตฺต สมถา ฯ   
     [๘๔๓]   ตตฺถ   กตมา   ป ฺจ   อาปตฺติโย   ฯ  ปาราชิกาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสาปตฺติ   ปาจิตฺติยาปตฺติ   ปาฏิเทสนียาปตฺติ   ทุกฺกฏาปตฺติ   ฯ   
อิมา ป ฺจ อาปตฺติโย ฯ   
     [๘๔๔]  ตตฺถ  กตเม  ป ฺจ อาปตฺติกฺขนฺธา ฯ ปาราชิกา- 
ปตฺติกฺขนฺโธ  สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺโธ ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺโธ   
ปาฏิเทสนียาปตฺติกฺขนฺโธ     ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺโธ     ฯ    อิเม    ป ฺจ   
อาปตฺติกฺขนฺธา ฯ    
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     [๘๔๕]  ตตฺถ  กตมานิ  ป ฺจ  วินีตวตฺถูนิ ฯ ป ฺจหิ อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   
อารติ    วิรติ    ปฏิวิรติ    เวรมณี   อกิรยิา   อกรณ   อนชฺฌาปตฺติ   
เวลาอนติกฺกโม เสตุฆาโต ฯ อิมานิ ป ฺจ วินีตวตฺถูนิ ฯ   
     [๘๔๖]   ตตฺถ   กตมา   สตฺต   อาปตฺติโย   ฯ  ปาราชิกาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสาปตฺติ    ถุลลฺจฺจยาปตฺติ    ปาจิตฺติยาปตฺติ   ปาฏิเทสนียาปตฺติ   
ทุกฺกฏาปตฺติ ทุพฺภาสิตาปตฺติ ฯ อิมา สตฺต อาปตฺติโย ฯ   
     [๘๔๗]  ตตฺถ  กตเม  สตฺต อาปตฺติกฺขนฺธา ฯ ปาราชิกา- 
ปตฺติกฺขนฺโธ  สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺโธ ถลฺุลจฺจยาปตฺติกฺขนฺโธ   
ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺโธ     ปาฏิเทสนียาปตฺติกฺขนฺโธ     ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺโธ   
ทุพฺภาสิตาปตฺติกฺขนฺโธ ฯ อิเม สตฺต อาปตฺติกฺขนฺธา ฯ   
     [๘๔๘]  ตตฺถ  กตมานิ  สตฺต  วินตีวตฺถูนิ ฯ สตฺตหิ อาปตฺติกฺ- 
ขนฺเธหิ  อารติ    วิรติ    ปฏิวิรติ    เวรมณี   อกริิยา   อกรณ   อนชฺฌาปตฺติ   
เวลาอนติกฺกโม เสตุฆาโต ฯ อิมานิ สตฺต วินีตวตฺถูนิ ฯ   
     [๘๔๙]  ตตฺถ  กตเม  ฉ  อคารวา  ฯ  พุทฺเธ  อคารโว  ธมฺเม   
อคารโว   สงฺเฆ   อคารโว   สิกฺขาย  อคารโว  อปฺปมาเท  อคารโว   
ปฏิสนฺถาเร อคารโว ฯ อิเม ฉ อคารวา ฯ   
     [๘๕๐]   ตตฺถ   กตเม  ฉ  คารวา  ฯ  พุทฺเธ  คารโว  ธมฺเม   
คารโว    สงฺเฆ   คารโว   สิกฺขาย   คารโว   อปฺปมาเท   คารโว   
ปฏิสนฺถาเร คารโว ฯ อิเม ฉ คารวา ฯ   
     [๘๕๑]  ตตฺถ  กตมานิ  ฉ วินีตวตฺถูนิ ฯ ฉหิ อคารเวหิ อารติ วิรติ    
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ปฏิวิรติ    เวรมณี    อกริยิา   อกรณ   อนชฺฌาปตฺติ   เวลาอนติกฺกโม   
เสตุฆาโต ฯ อิมานิ ฉ วินีตวตฺถูนิ ฯ   
     [๘๕๒]  ตตฺถ  กตมา  จตสฺโส  วิปตฺติโย ฯ สีลวิปตฺติ อาจารวิปตฺติๆ   
ทิฏ ิวิปตฺติ อาชีววิปตฺติ ฯ อิมา จตสฺโส วิปตฺติโย ฯ   
     [๘๕๓]   ตตฺถ   กตเม   ฉ   อาปตฺติสมุฏานา   ฯ  อตฺถาปตฺติ   
กายโต   สมฏุาติ   น   วาจโต   น   จิตฺตโต   อตฺถาปตฺติ  วาจโต   
สมุฏาติ    น    กายโต    น   จิตฺตโต   อตฺถาปตฺติ   กายโต   จ   
วาจโต    จ    สมุฏาติ    น   จิตฺตโต   อตฺถาปตฺติ   กายโต   จ   
จิตฺตโต    จ    สมุฏาติ    น   วาจโต   อตฺถาปตฺติ   วาจโต   จ   
จิตฺตโต    จ    สมุฏาติ    น   กายโต   อตฺถาปตฺติ   กายโต   จ   
วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ อิเม ฉ อาปตฺติสมุฏานา ฯ   
     [๘๕๔]   ตตฺถ  กตมานิ  ฉ  วิวาทมูลานิ  ฯ  อิธ  ภิกฺขุ  โกธโน   
โหติ    อุปนาหี   โย   โส   ภิกฺขุ   โกธโน   โหติ   อุปนาหี   โส   
สตฺถริป   อคารโว   วิหรติ   อปฺปฏิสฺโส   ธมฺเมป   อคารโว   วิหรติ   
อปฺปฏิสฺโส    สงฺเฆป    อคารโว    วิหรติ    อปฺปฏสิฺโส    สกิฺขายป   
น   ปริปูรกิารี   โหติ   ฯ  โย  โส  ภิกฺขุ  สตฺถริป  อคารโว  วิหรติ   
อปฺปฏิสฺโส    ธมฺเมป    ฯเปฯ    สงฺเฆป    ฯเปฯ    สกิฺขายป   น   
ปริปูริการี   โหติ  โส  สงฺเฆ  วิวาท  ชเนติ  ฯ  โย  โส  ๑  โหติ   
วิวาโท   พหชุนาหิตาย  พหุชนาสุขาย  พหุโน  ชนสฺส  อนตฺถาย  อหิตาย   
ทุกฺขาย   เทวมนุสฺสาน   ฯ   เอวรุป ฺเจ   ตุเมฺห   วิวาทมูล  อชฌฺตฺต   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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วา   พหิทฺธา   วา   สมนุปสฺเสยฺยาถ  ตตฺถ  ตุเมฺห  ตสฺเสว  ปาปกสฺส   
วิวาทมูลสฺส   ปหานาย   วายเมยฺยาถ   เอวรูป ฺเจ   ตุเมฺห  วิวาทมูล   
อชฺฌตฺต    วา   พหิทฺธา   วา   น   สมนปุสฺเสยฺยาถ   ตตฺร   ตุเมฺห   
ตสฺเสว   ปาปกสฺส  วิวาทมูลสฺส  อายตึ  อนวสฺสวาย  ปฏิปชฺเชยฺยาถ  ฯ   
เอวเมตสฺส    ปาปกสฺส    วิวาทมูลสฺส    ปหาน   โหติ   เอวเมตสฺส   
ปาปกสฺส   วิวาทมูลสฺส   อายตึ   อนวสฺสโว   โหติ   ฯ   ปุน   จปร   
ภิกฺขุ   มกฺขี   โหติ   ปลาสี   ฯเปฯ   อิสฺสุกี   โหติ   มจฺฉรี   สโ   
โหติ    มายาวี    ปาปจฺโฉ    โหติ    มิจฺฉาทิฏ ิ    สนฺทิฏ ิปรามาสี   
โหติ   อาธานคฺคาหี   ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี   โย   โส  ภิกขฺุ  สนฺทิฏ ิปรามาสี   
โหติ   อาธานคฺคาหี   ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี   โส   สตฺถรปิ   อคารโว  วิหรติ๗   
อปฺปฏิสฺโส     ธมฺเมป    อคารโว    วิหรติ    อปฺปฏสิฺโส    สงฺเฆป   
อคารโว   วิหรติ   อปฺปฏิสฺโส  สิกฺขายป  น  ปรปิูริการี  ๑  โหติ  ฯ   
โย   โส   ภิกขฺุ   สตฺถริป   อคารโว   วิหรติ   อปฺปฏิสฺโส   ธมฺเมป   
ฯเปฯ    สงฺเฆป    ฯเปฯ   สิกฺขายป   น   ปริปูรกิารี   โหติ   โส   
สงฺเฆ  วิวาท  ชเนติ  ฯ โย โส โหติ วิวาโท พหุชนาหิตาย พหุชนาสุขาย   
พหุโน    ชนสฺส    อนตฺถาย    อหิตาย   ทุกฺขาย   เทวมนุสฺสาน   ฯ   
เอวรูป ฺเจ  ตุเมฺห  วิวาทมูล  อชฺฌตฺต  วา  พหิทฺธา วา สมนุปสฺเสยฺยาถ   
ตตฺร     ตุเมหฺ     ตสฺเสว     ปาปกสฺส    วิวาทมูกสฺส    ปหานาย   
วายเมยฺยาถ     เอวรูป ฺเจ    ตุเมฺห    วิวาทมูล    อชฌฺตฺต    วา   
พหิทฺธา   วา   น   สมนุปสฺเสยฺยาถ   ตตฺร  ตุเมฺห  ตสฺเสว  ปาปกสฺส   
#๑ โป. ม. ปริปูรการี ฯ    
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วิวาทมูลสฺส    อายตึ   อนวสฺสวาย   ปฏิปชฺเชยฺยาถ   ฯ   เอวเมตสฺส   
ปาปกสฺส    วิวาทมูลสฺส    ปหาน    โหติ    เอวเมตสฺส    ปาปกสฺส   
วิวาทมูลสฺส อายตึ อนวสฺสโว โหติ ฯ อิมานิ ฉ วิวาทมูลานิ ฯ   
     [๘๕๕]  ตตฺถ  กตมานิ  ฉ  อนุวาทมูลานิ  ฯ  อิธ  ภิกฺขุ  โกธโน   
โหติ    อุปนาหี   โย   โส   ภิกฺขุ   โกธโน   โหติ   อุปนาหี   โส   
สตฺถริป   อคารโว   วิหรติ   อปฺปฏิสฺโส   ธมฺเมป   อคารโว   วิหรติ   
อปฺปฏิสฺโส    สงฺเฆป    อคารโว    วิหรติ    อปฺปฏสิฺโส    สกิฺขายป   
น   ปริปูรกิารี   โหติ   ฯ  โย  โส  ภิกฺขุ  สตฺถริป  อคารโว  วิหรติฑ   
อปฺปฏิสฺโส    ธมฺเมป    ฯเปฯ    สงฺเฆป    ฯเปฯ    สกิฺขายป   น   
ปริปูริการี   โหติ   โส   สงฺเฆ   อนุวาท  ชเนติ  ฯ  โย  โส  โหติ   
อนุวาโท    พหุชนาหิตาย    พหุชนาสุขาย   พหุโน   ชนสฺส   อนตฺถาย   
อหิตาย   ทุกขฺาย   เทวมนุสฺสาน   ฯ   เอวรูป ฺเจ  ตุเมฺห  อนุวาทมูล   
อชฺฌตฺต   วา   พหิทฺธา   วา   สมนุปสฺเสยฺยาถ  ตตฺร  ตุเมฺห  ตสฺเสว   
ปาปกสฺส     อนุวาทมูลสฺส    ปหานาย    วายเมยฺยาถ    เอวรูป ฺเจ   
ตุเมฺห   อนุวาทมูล   อชฺฌตฺต   วา   พหิทฺธา  วา  น  สมนุปสฺเสยฺยาถ   
ตตฺร   ตุเมฺห   ตสฺเสว   ปาปกสฺส   อนุวาทมูลสฺส  อายตึ  อนวสฺสวาย   
ปฏิปชฺเชยฺยาถ    ฯ    เอวเมตสฺส   ปาปกสฺส   อนุวาทมูลสฺส   ปหาน   
โหติ    เอวเมตสฺส    ปาปกสฺส    อนุวาทมูลสฺส   อายตึ   อนวสฺสโว   
โหติ   ฯ   ปนุ   จปร   ภิกขฺุ   มกฺขี   โหติ   ปลาสี  ฯเปฯ  อิสฺสุก ี  
โหติ   มจฺฉรี   สโ   โหติ   มายาวี   ปาปจฺโฉ   โหติ   มิจฺฉาทิฏ ิ    
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สนฺทิฏ ิปรามาสี   โหติ   อาธานคฺคาหี   ทุปฺปฏินิสสฺคฺคี   ฯ   โย   โส   
ภิกฺขุ    สนฺทฏิ ิปรามาสี    โหติ    อาธานคฺคาหี   ทปฺุปฏินิสฺสคฺคี   โส   
สตฺถริป   อคารโว   วิหรติ   อปฺปฏิสฺโส   ธมฺเมป   อคารโว   วิหรติ   
อปฺปฏิสฺโส    สงฺเฆป    อคารโว    วิหรติ    อปฺปฏสิฺโส    สกิฺขายป   
น    ปริปรูิการี   โหติ   ฯ   โย   โส   ภิกฺขุ   สตฺถริป   อคารโว   
วิหรติ    อปฺปฏิสฺโส    ธมฺเมป   ฯเปฯ   สงฺเฆป   ฯเปฯ   สิกฺขายป   
น   ปริปูรกิารี   โหติ   โส   สงฺเฆ   อนุวาท   ชเนติ  ฯ  โย  โส   
โหติ    อนุวาโท    พหุชนาหิตาย    พหุชนาสุขาย    พหุโน    ชนสฺส   
อนตฺถาย   อหิตาย   ทุกฺขาย   เทวมนุสฺสาน   ฯ   เอวรูป ฺเจ  ตุเมฺห   
อนุวาทมูล    อชฺฌตฺต    วา   พหิทฺธา   วา   สมนุปสเฺสยฺยาถ   ตตฺร   
ตุเมฺห    ตสฺเสว   ปาปกสฺส   อนุวาทลมูสฺส   ปหานาย   วายเมยฺยาถ   
เอวรูป ฺเจ   ตุเมฺห   อนุวาทมูล   อชฺฌตฺต   วา   พหิทฺธา   วา   น   
สมนุปสฺเสยฺยาถ    ตตฺร    ตุเมฺห   ตสฺเสว   ปาปกสฺส   อนุวาทมูลสฺส   
อายตึ    อนวสฺสวาย    ปฏปิชฺเชยฺยาถ    ฯ   เอวเมตสฺส   ปาปกสฺส   
อนุวาทมูลสฺส    ปหาน   โหติ   เอวเมตสฺส   ปาปกสฺส   อนุวาทมูลสฺส   
อายตึ อนวสฺสโว โหติ ฯ อิมานิ ฉ อนุวาทมูลานิ ฯ   
     [๘๕๖]   ตตฺถ   กตเม  ฉ  สาราณียา  ธมฺมา  ฯ  อิธ  ภิกฺขุโน   
เมตฺต   กายกมฺม   ปจฺจุปฏ ิต   โหติ  สพฺรหฺมจารีสุ  อาวิ  เจว  รโห   
จ      อยมฺป      ธมฺโม     สาราณีโย     ปยกรโณ     สงฺคหาย   
อวิวาทาย   สามคฺคิยา   เอกีภาวาย   สวตฺตติ  ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขุโน    
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เมตฺต   วจีกมฺม   ปจฺจุปฏ ิต   โหติ   สพฺรหฺมจารีสุ  อาวิ  เจว  รโห   
จ    อยมฺป    ธมฺโม    สาราณีโย   ปยกรโณ   ครุกรโณ   สงฺคหาย   
อวิวาทาย   สามคฺคิยา   เอกีภาวาย   สวตฺตติ  ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขุโน   
เมตฺต    มโนกมฺม    ปจฺจุปฏ ิต   โหติ   สพฺรหฺมจารีสุ   อาวิ   เจว   
รโห    จ    อยมฺป    ธมโฺม    สาราณีโย    ปยกรโณ    ครุกรโณ   
สงฺคหาย   อวิวาทาย   สามคฺคิยา  เอกีภาวาย  สวตฺตติ  ฯ  ปุน  จปร   
ภิกฺขุ  เย  เต  ลาภา  ธมฺมิกา ธมฺมลทฺธา อนฺตมโส ปตฺตปริยาปนฺนมตฺตมฺป   
ตถารูเปหิ      ลาเภหิ      อปฺปฏิวิภตฺตโภคี     โหติ     สลีวนฺเตหิ   
สพฺรหฺมจารีหิ    สาธารณโภคี   อยมฺป   ธมโฺม   สาราณีโย   ปยกรโณ   
ครุกรโณ   สงฺคหาย   อวิวาทาย   สามคฺคิยา  เอกีภาวาย  สวตฺตติ  ฯ   
ปุน    จปร    ภิกฺขุ    ยานิ   ตานิ   สลีานิ   อขณฺฑานิ   อจฺฉิทฺทานิ   
อสพลานิ     อกมฺมาสานิ    ภุชิสฺสานิ    วิ ฺ ุปสตฺถานิ    อปรามฏานิ   
สมาธิสวตฺตนิกานิ     ตถารูเปสุ     สีเลสุ    สีลสาม ฺคโต    วิหรติ   
สพฺรหฺมจารีหิ   อาวิ   เจว   รโห   จ   อยมฺป   ธมฺโม   สาราณีโย   
ปยกรโณ   ครุกรโณ   สงฺคหาย   อวิวาทาย   สามคฺคิยา   เอกีภาวาย   
สวตฺตติ   ฯ   ปุน   จปร   ภิกฺขุ   ยาย   ทิฏ ิ   อริยา   นิยฺยานิกา   
นิยฺยาติ  ตกฺกรสฺส  สมฺมาทุกฺขกฺขยาย  ตถารูปาย  ทฏิ ิยา ทิฏ ิสาม ฺคโต   
วิหรติ     สพฺรหฺมจารีหิ     อาวิ     เจว     รโห    จ    อยมฺป   
ธมฺโม    สาราณีโย    ปยกรโณ    ครุกรโณ    สงฺคหาย   อวิวาทาย   
สามคฺคิยา เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ อิเม ฉ สาราณียา ธมฺมา ฯ    
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     [๘๕๗]   ตตฺถ   กตมานิ  อฏารส  เภทกรวตฺถูนิ  ฯ  อิธ  ภิกฺขุ   
อธมฺม     ธมโฺมติ    ทีเปติ    ธมฺม    อธมฺโมติ    ทีเปติ    อวินย   
วินโยติ    ทีเปติ    วินย    อวินโยติ    ทเีปติ    อภาสิต    อลปต   
ตถาคเตน    ภาสิต    ลปต    ตถาคเตนาติ   ทีเปติ   ภาสิต   ลปต   
ตถาคเตน    อภาสิต    อลปต    ตถาคเตนาติ    ทีเปติ    อนาจิณฺณ   
ตถาคเตน    อาจิณฺณ    ตถาคเตนาติ    ทีเปติ   อาจิณฺณ   ตถาคเตน   
อนาจิณฺณ    ตถาคเตนาติ    ทีเปติ   อปปฺ ฺตฺต   ตถาคเตน   ป ฺตฺต   
ตถาคเตนาติ   ทีเปติ   ป ฺตฺต   ตถาคเตน   อปฺป ฺตฺต  ตถาคเตนาติ   
ทีเปติ     อาปตฺตึ     อนาปตฺตีติ     ทีเปติ    อนาปตฺตึ    อาปตฺตีติ   
ทีเปติ   ลหุก   อาปตฺตึ   ครุกา   อาปตฺตีติ   ทีเปติ   ครุก   อาปตฺตึ   
ลหุกา   อาปตฺตีติ   ทีเปติ   สาวเสส   อาปตฺตึ   อนวเสสา  อาปตฺตีติ   
ทีเปติ   อนวเสส   อาปตฺตึ   สาวเสสา   อาปตฺตีติ   ทเีปติ   ทุฏ ุลฺล   
อาปตฺตึ     อทุฏ ุลฺลา     อาปตฺตีติ    ทีเปติ    อทฏุ ุลฺล    อาปตฺตึ   
ทุฏ ุลฺลา อาปตฺตีติ ทีเปติ ฯ อิมานิ อฏารส เภทกรวตฺถูนิ ฯ   
     [๘๕๘]   ตตฺถ   กตมานิ   จตฺตาริ  อธิกรณานิ  ฯ  วิวาทาธิกรณ   
อนุวาทาธิกรณ     อาปตฺตาธิกรณ     กจฺิจาธิกรณ    อิมานิ    จตฺตาริ   
อธิกรณานิ ฯ   
     [๘๕๙]   ตตฺถ  กตเม  สตฺต  สมถา  ฯ  สมฺมุขาวินโย  สติวินโย   
อมูฬฺหวินโย     ปฏิ ฺาตกรณ     เยภุยยฺสิกา    ตสฺสปาปยสิกา    ๑   
#๑ สี. ย.ุ ตสฺสปาปยฺยสิกา ฯ    
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ติณวตฺถารโก ฯ อิเม สตฺต สมถา ฯ   
                     กติปุจฺฉาวาร นิฏ ิต ฯ   
                         ตสฺสุทฺทาน   
  [๘๖๐] อาปตฺติ อาปตฺติกฺขนฺธา          วินีตา สตฺตธา ปุน   
        วินีตาคารวา เจว             คารวา มูลเมว จ   
        ปุน วินีตา วิปตฺติ              สมุฏานวิวาทนา ๑   
        อนุวาทา สาราณีย             เภทาธิกรเณน จ ฯ   
        สตฺเตว สมถา วุตฺตา           ปทา สตฺตรสา ๒ อิเมติ ฯ   
                        _______________   
#๑ ม. ย.ุ สมฏุาน วิวาทนา ฯ ๒ ยุ. สตฺตรส ฯ    
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                       วีสติ วารา   
     [๘๖๑]  ปเมน  อาปตฺติสมุฏาเนน  ปาราชิก  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ   
น  หีติ  วตฺตพฺพ  ฯ  สงฺฆาทิเสส  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ  สิยาติ  วตฺตพฺพ ฯ   
ถุลลฺจฺจย    อาปชฺเชยฺยาติ    ฯ    สิยาติ    วตฺตพฺพ   ฯ   ปาจิตฺติย   
อาปชฺเชยฺยาติ   ฯ  สิยาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  ปาฏิเทสนีย  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ   
สิยาติ   วตฺตพฺพ   ฯ   ทุกกฺฏ   อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ  สยิาติ  วตฺตพฺพ  ฯ   
ทุพฺภาสิต อาปชฺเชยฺยาติ ฯ น หีติ วตฺตพฺพ ฯ   
     [๘๖๒]  ทุติเยน  อาปตฺติสมุฏาเนน  ปาราชิก  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ   
น  หีติ  วตฺตพฺพ  ฯ  สงฺฆาทิเสส  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ  สิยาติ  วตฺตพฺพ ฯ   
ถุลลฺจฺจย    อาปชฺเชยฺยาติ    ฯ    สิยาติ    วตฺตพฺพ   ฯ   ปาจิตฺติย   
อาปชฺเชยฺยาติ   ฯ  สิยาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  ปาฏิเทสนีย  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ   
น   หีติ   วตฺตพฺพ   ฯ  ทุกกฺฏ  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ  สยิาติ  วตฺตพฺพ  ฯ   
ทุพฺภาสิต อาปชฺเชยฺยาติ ฯ น หีติ วตฺตพฺพ ฯ   
     [๘๖๓]  ตติเยน  อาปตฺติสมุฏาเนน  ปาราชิก  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ   
น    หีติ    วตฺตพฺพ   ฯ   สงฺฆาทิเสส   อาปชฺเชยฺยาติ   ฯ   สิยาติ   
วตฺตพฺพ  ฯ  ถุลลฺจฺจย  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ  สิยาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  ปาจิตฺติย   
อาปชฺเชยฺยาติ   ฯ  สิยาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  ปาฏิเทสนีย  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ   
สิยาติ   วตฺตพฺพ   ฯ   ทุกกฺฏ   อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ  สยิาติ  วตฺตพฺพ  ฯ   
ทุพฺภาสิต อาปชฺเชยฺยาติ ฯ น หีติ วตฺตพฺพ ฯ    
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     [๘๖๔]  จตุตฺเถน  อาปตฺติสมุฏาเนน  ปาราชิก  อาปชฺเชยฺยาติ ฯ   
สิยาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  สงฺฆาทิเสส  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ  สิยาติ  วตฺตพฺพ  ฯ   
ถุลลฺจฺจย    อาปชฺเชยฺยาติ    ฯ    สิยาติ    วตฺตพฺพ   ฯ   ปาจิตฺติย   
อาปชฺเชยฺยาติ   ฯ  สิยาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  ปาฏิเทสนีย  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ   
สิยาติ   วตฺตพฺพ   ฯ   ทุกกฺฏ   อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ  สยิาติ  วตฺตพฺพ  ฯ   
ทุพฺภาสิต อาปชฺเชยฺยาติ ฯ น หีติ วตฺตพฺพ ฯ   
     [๘๖๕]  ป ฺจเมน  อาปตฺติสมุฏาเนน  ปาราชกิ  อาปชฺเชยยฺาติ ฯ   
สิยาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  สงฺฆาทิเสส  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ  สิยาติ  วตฺตพฺพ  ฯ   
ถุลลฺจฺจย    อาปชฺเชยฺยาติ    ฯ    สิยาติ    วตฺตพฺพ   ฯ   ปาจิตฺติย   
อาปชฺเชยฺยาติ   ฯ  สิยาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  ปาฏิเทสนีย  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ   
น   หีติ   วตฺตพฺพ   ฯ  ทุกกฺฏ  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ  สยิาติ  วตฺตพฺพ  ฯ   
ทุพฺภาสิต อาปชฺเชยฺยาติ ฯ สิยาติ วตฺตพฺพ ฯ   
     [๘๖๖]  ฉฏเน  อาปตฺติสมุฏาเนน  ปาราชิก  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ   
สิยาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  สงฺฆาทิเสส  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ  สิยาติ  วตฺตพฺพ  ฯ   
ถุลลฺจฺจย    อาปชฺเชยฺยาติ    ฯ    สิยาติ    วตฺตพฺพ   ฯ   ปาจิตฺติย   
อาปชฺเชยฺยาติ   ฯ  สิยาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  ปาฏิเทสนีย  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ   
สิยาติ   วตฺตพฺพ   ฯ   ทุกกฺฏ   อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ  สยิาติ  วตฺตพฺพ  ฯ   
ทุพฺภาสิต อาปชฺเชยฺยาติ ฯ น หีติ วตฺตพฺพ ฯ   
              ฉอาปตฺติสมุฏานวาร นิฏ ิต ปม ฯ   
     [๘๖๗]  ปเมน  อาปตฺติสมุฏาเนน  กติ  อาปตฺติโย  อาปชชฺติ ฯ    
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ปเมน    อาปตฺติสมุฏาเนน    ป ฺจ    อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ภิกฺขุ   
กปฺปยส ฺ ี   ส ฺาจิกาย   กุฏ ึ  กโรติ   อเทสิตวตฺถุก   ปมาณาติกฺกนฺต   
สารมฺภ       อปริกฺกมน       ปโยเค       ทุกฺกฏ      เอกปณฺเฑ   
อนาคเต    อาปตฺติ   ถุลลฺจฺจยสฺส   ตสฺมึ   ปณฺเฑ   อาคเต   อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺส    ฯ    ภิกขฺุ    กปฺปยส ฺ ี   วิกาเล   โภชน   ภุ ฺชติ   
อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺส   ฯ   ภิกฺขุ   กปปฺยส ฺ ี   อ ฺาติกาย  ภิกฺขุนิยา   
อนฺตรฆร   ปวิฏาย   หตฺถโต   ขาทนีย   วา   โภชนีย  วา  สหตฺถา   
ปฏิคฺคเหตฺวา  ภุ ฺชติ  อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ ปเมน อาปตฺติสมุฏาเนน   
อิมา     ป ฺจ     อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    ฯ    ตา    อาปตฺติโย   
จตุนฺน   วิปตฺตีน   กติ   วิปตฺติโย  ภชนฺติ  ฯ  สตฺตนฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน   
กตีหิ    อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    ฯ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   
กตีหิ    สมุฏาเนหิ    สมฏุหนฺติ    ฯ    จตุนฺน   อธิกรณาน   กตม   
อธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ   ฯ  ตา   
อาปตฺติโย    จตุนฺน    วิปตฺตีน    เทฺว    วิปตฺติโย    ภชนฺติ   สิยา   
สีลวิปตฺตึ    สิยา    อาจารวิปตฺตึ    ฯ    สตฺตนฺน    อาปตฺติกฺขนฺธาน   
ป ฺจหิ    อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   สงฺคหิตา   สิยา   สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺเธน   
สิยา    ถลฺุลจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน    สิยา   ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน   สิยา   
ปาฏิเทสนียาปตฺติกฺขนฺเธน    สิยา    ทกฺุกฏาปตฺติกฺขนฺเธน    ฯ    ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน     เอเกน    สมุฏาเนน    สมฏุหนฺติ    กายโต   
สมุฏหนฺติ    น    วาจโต    น   จิตฺตโต   ฯ   จตุนฺน   อธิกรณาน    
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อาปตฺตาธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ   สมเถหิ  สมฺมนฺติ  สิยา   
สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   สิยา   สมฺมุขาวินเยน   จ   
ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
     [๘๖๘]  ทุติเยน  อาปตฺติสมุฏาเนน  กติ  อาปตฺติโย  อาปชชฺติ ฯ   
ทุติเยน    อาปตฺติสมุฏาเนน   จตสฺโส   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ภิกฺขุ   
กปฺปยส ฺ ี   สมาทิสติ   ๑   กุฏ ึ  เม  กโรถาติ  ตสฺส  กฏุึ  กโรนฺติ   
อเทสิตวตฺถุก     ปมาณาติกฺกนฺต     สารมฺภ     อปรกิฺกมน    ปโยเค   
ทุกฺกฏ     เอกปณฺเฑ     อนาคเต    อาปตฺติ    ถุลลฺจฺจยสฺส    ตสฺมึ   
ปณฺเฑ    อาคเต    อาปตฺติ   สงฺฆาทิเสสสฺส   ฯ   ภิกฺขุ   กปฺปยส ฺ ี   
อนุปสมฺปนฺน    ปทโส    ธมฺม    วาเจติ   อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺส   ฯ   
ทุติเยน   อาปตฺติสมุฏาเนน   อิมา   จตสฺโส  อาปตฺติโย  อาปชชฺติ  ฯ   
ตา   อาปตฺติโย   จตุนฺน   วิปตฺตีน   กติ   วิปตฺติโย   ภชนฺติ   ฯเปฯ   
สตฺตนฺน    สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ   ฯ   ตา   อาปตฺติโย   
จตุนฺน   วิปตฺตีน   เทฺว   วิปตฺติโย   ภชนฺติ   สิยา   สลีวิปตฺตึ   สิยา   
อาจารวิปตฺตึ   ฯ   สตฺตนฺน   อาปตฺติกฺขนฺธาน   จตูหิ   อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   
สงฺคหิตา   สยิา  สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺเธน  สิยา  ถุลลฺจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน   
สิยา     ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา    ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน    ฯ   
ฉนฺน     อาปตฺติสมุฏานาน     เอเกน     สมฏุาเนน    สมฏุหนฺติ   
วาจโต   สมุฏหนฺติ   น   กายโต  น  จิตฺตโต  ฯ  จตุนฺน  อธิกรณาน   
อาปตฺตาธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ   สมเถหิ  สมฺมนฺติ  สิยา   
#๑ โป. ยุ. สมาทิยติ ฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 245 

สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   สิยา   สมฺมุขาวินเยน   จ   
ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
     [๘๖๙]  ตติเยน  อาปตฺติสมุฏาเนน  กติ  อาปตฺติโย  อาปชชฺติ ฯ   
ตติเยน      อาปตฺติสมุฏาเนน     ป ฺจ     อาปตฺติโย     อาปชชฺติ   
ภิกฺขุ   กปฺปยส ฺ ี  สวิทหิตฺวา  กุฏึ  กโรติ  อเทสิตวตฺถุก  ปมาณาติกฺกนฺต   
สารมฺภ       อปริกฺกมน       ปโยเค       ทุกฺกฏ      เอกปณฺเฑ   
อนาคเต    อาปตฺติ   ถุลลฺจฺจยสฺส   ตสฺมึ   ปณฺเฑ   อาคเต   อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺส    ฯ    ภิกขฺุ    กปฺปยส ฺ ี    ปณีตโภชนานิ    อตฺตโน   
อตฺถาย    วิ ฺาเปตฺวา    ภุ ฺชติ   อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺส   ฯ   ภิกฺขุ   
กปฺปยส ฺ ี   ภิกฺขุนิยา   โวสาสนฺติยา   น  นิวาเรตฺวา  ภุ ฺชติ  อาปตฺติ   
ปาฏิเทสนียสฺส   ฯ  ตติเยน  อาปตฺติสมุฏาเนน  อิมา  ป ฺจ  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    ฯ   ตา   อาปตฺติโย   จตุนฺน   วิปตฺตีน   กติ   วิปตฺติโย   
ภชนฺติ   ฯเปฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ  สมฺมนฺติ  ฯ  ตา   
อาปตฺติโย    จตุนฺน    วิปตฺตีน    เทฺว    วิปตฺติโย    ภชนฺติ   สิยา   
สีลวิปตฺตึ   สยิา   อาจารวิปตฺตึ   ฯ   สตฺตนฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน  ป ฺจหิ   
อาปตฺติกฺขนฺเธหิ      สงฺคหิตา      สิยา     สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺเธน   
สิยา    ถลฺุลจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน    สิยา   ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน   สิยา   
ปาฏิเทสนียาปตฺติกฺขนฺเธน    สิยา    ทกฺุกฏาปตฺติกฺขนฺเธน    ฯ    ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน     เอเกน    สมุฏาเนน    สมฏุหนฺติ    กายโต   
จ   วาจโต   จ   สมฏุหนฺติ   น   จิตฺตโต   ฯ   จตุนฺน  อธิกรณาน    
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อาปตฺตาธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ   สมเถหิ  สมฺมนฺติ  สิยา   
สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   สิยา   สมฺมุขาวินเยน   จ   
ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
     [๘๗๐]  จตุตฺเถน  อาปตฺติสมุฏาเนน  กติ  อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
จตุตฺเถน      อาปตฺติสมุฏาเนน      ฉ     อาปตฺติโย     อาปชฺชติ   
ภิกฺขุ    เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวติ   อาปตฺติ   ปาราชิกสฺส   ฯ   ภิกขฺุ   
อกปฺปยส ฺ ี   ส ฺาจิกาย   กุฏ ึ  กโรติ   อเทสิตวตฺถุก  ปมาณาติกฺกนฺต   
สารมฺภ       อปริกฺกมน       ปโยเค       ทุกฺกฏ      เอกปณฺเฑ   
อนาคเต    อาปตฺติ   ถุลลฺจฺจยสฺส   ตสฺมึ   ปณฺเฑ   อาคเต   อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺส    ฯ    ภิกขฺุ   อกปฺปยส ฺ ี   วิกาเล   โภชน   ภุ ฺชติ   
อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺส   ฯ   ภิกฺขุ   อกปฺปยส ฺ ี  อ ฺาติกาย  ภิกฺขุนิยา   
อนฺตรฆร   ปวิฏาย   หตฺถโต   ขาทนีย   วา   โภชนีย  วา  สหตฺถา   
ปฏิคฺคเหตฺวา    ภุ ฺชติ    อาปตฺติ    ปาฏิเทสนียสฺส    ฯ    จตุตฺเถน   
อาปตฺติสมุฏาเนน   อิมา  ฉ  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ฯ  ตา  อาปตฺติโย   
จตุนฺน   วิปตฺตีน   กติ   วิปตฺติโย   ภชนฺติ   ฯเปฯ   สตฺตนฺน  สมถาน   
กตีหิ    สมเถหิ    สมฺมนฺติ   ฯ   ตา   อาปตฺติโย   จตุนฺน   วิปตฺตีน   
เทฺว   วิปตฺติโย   ภชนฺติ   สิยา   สลีวิปตฺตึ   สิยา   อาจารวิปตฺตึ  ฯ   
สตฺตนฺน    อาปตฺติกฺขนฺธาน    ฉหิ   อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   สงฺคหิตา   สิยา   
ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา     สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา   
ถุลลฺจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน      สิยา      ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา    
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ปาฏิเทสนียาปตฺติกฺขนฺเธน    สิยา    ทกฺุกฏาปตฺติกฺขนฺเธน    ฯ    ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมฏุาเนน  สมฏุหนฺติ  กายโต  จ จิตฺตโต   
จ   สมฏุหนฺติ   น  วาจโต  ฯ  จตุนฺน  อธิกรณาน  อาปตฺตาธิกรณ  ฯ   
สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ   สมเถหิ   สมมฺนฺติ   สิยา  สมฺมุขาวินเยน  จ   
ปฏิ ฺาตกรเณน จ สิยา สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
     [๘๗๑]  ป ฺจเมน  อาปตฺติสมุฏาเนน  กติ  อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ   
ป ฺจเมน      อาปตฺติสมุฏาเนน      ฉ     อาปตฺติโย     อาปชฺชติ   
ภิกฺขุ    ปาปจฺโฉ    อิจฺฉาปกโต    อสนฺต    อภูต    อุตฺตริมนุสฺสธมฺม   
อุลฺลปติ   อาปตฺติ   ปาราชิกสฺส   ฯ  ภิกฺขุ  อกปฺปยส ฺ ี  สมาทิสติ  ๑   
กุฏึ   เม   กโรถาติ  ตสฺส  กุฏึ  กโรนฺติ  อเทสิตวตฺถุก  ปมาณาติกฺกนฺต   
สารมฺภ       อปริกฺกมน       ปโยเค       ทุกฺกฏ      เอกปณฺเฑ   
อนาคเต    อาปตฺติ   ถุลลฺจฺจยสฺส   ตสฺมึ   ปณฺเฑ   อาคเต   อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺส   ฯ   ภิกขฺุ   อกปฺปยส ฺ ี   อนุปสมฺปนฺน   ปทโส   ธมฺม   
วาเจติ   อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺส   ฯ  น  ขขเสตุกาโม  น  วมฺเภตุกาโม   
น    มงฺกก   กตฺตุกาโม   ทวกมฺยตา   หีเนน   หีน   วเทติ   อาปตฺติ   
ทุพฺภาสิตสฺส   ฯ   ป ฺจเมน   อาปตฺติสมุฏาเนน   อิมา  ฉ  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    ฯ   ตา   อาปตฺติโย   จตุนฺน   วิปตฺตีน   กติ   วิปตฺติโย   
ภชนฺติ   ฯเปฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ  สมฺมนฺติ  ฯ  ตา   
อาปตฺติโย    จตุนฺน    วิปตฺตีน    เทฺว    วิปตฺติโย    ภชนฺติ   สิยา   
สีลวิปตฺตึ   สยิา   อาจารวิปตฺตึ   ฯ   สตฺตนฺน   อาปตฺติกฺขนฺธาน   ฉหิ   
#๑ โป. ยุ. สมาทิยติ ฯ    
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อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    สิยา    ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺเธน    สิยา   
สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา     ถุลลฺจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา   
ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน       สิยา      ทุกกฺฏาปตฺติกฺขนฺเธน      สิยา   
ทุพฺภาสิตาปตฺติกฺขนฺเธน  ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน สมฏุาเนน   
สมุฏหนฺติ   วาจโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมุฏหนฺติ   น  กายโต  ฯ   
จตุนฺน    อธกิรณาน    อาปตฺตาธิกรณ    ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ   
สมเถหิ    สมมฺนฺติ   สิยา   สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   
สิยา สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
     [๘๗๒]  ฉฏเน  อาปตฺติสมุฏาเนน  กติ  อาปตฺติโย  อาปชชฺติ ฯ   
ฉฏเน    อาปตฺติสมุฏาเนน    ฉ    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    ภิกขฺุ   
สวิทหิตฺวา    ภณฺฑ    อวหรติ    อาปตฺติ    ปาราชิกสสฺ    ฯ   ภิกฺขุ   
อกปฺปยส ฺ ี   สวิทหิตฺวา   กฏุึ   กโรติ   อเทสิตวตฺถุก   ปมาณาติกฺกนฺต   
สารมฺภ     อปริกฺกมน    ปโยเค    ทุกกฺฏ    เอกปณฺเฑ    อนาคเต   
อาปตฺติ  ถุลลฺจฺจยสฺส  ตสฺมึ  ปณฺเฑ  อาคเต  อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺส  ฯ   
ภิกฺขุ       อกปฺปยส ฺ ี      ปณีตโภชนานิ      อตฺตโน      อตฺถาย   
วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชติ   อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺส   ฯ   ภิกฺขุ  อกปฺปยส ฺ ี   
ภิกฺขุนิยา     โวสาสนฺติยา    น    นิวาเรตฺวา    ภุ ฺชติ     อาปตฺติ   
ปาฏิเทสนียสฺส   ฯ   ฉฏเน   อาปตฺติสมุฏาเนน  อิมา  ฉ  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    ฯ   ตา   อาปตฺติโย   จตุนฺน   วิปตฺตีน   กติ   วิปตฺติโย   
ภชนฺติ    ฯ    สตฺตนฺน    อาปตฺติกฺขนฺธาน    กตีหิ    อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 249 

สงฺคหิตา  ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  กตีหิ  สมฏุาเนหิ  สมุฏหนฺติ ฯ   
จตุนฺน    อธกิรณาน   กตม   อธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   กตีหิ   
สมเถหิ   สมมฺนฺติ  ฯ  ตา  อาปตฺติโย  จตุนฺน  วิปตฺตีน  เทฺว  วิปตฺติโย   
ภชนฺติ  สิยา  สีลวิปตฺตึ  สยิา  อาจารวิปตฺตึ  ฯ  สตฺตนฺน อาปตฺติกฺขนฺธาน   
ฉหิ     อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    สยิา    ปาราชกิาปตฺติกฺขนฺเธน   
สิยา     สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา     ถุลลฺจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน   
สิยา     ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา     ปาฏิเทสนียาปตฺติกฺขนฺเธน   
สิยา    ทุกฺกฏาปตฺติกขฺนฺเธน   ฯ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   เอเกน   
สมุฏาเนน    สมฏุหนฺติ   กายโต   จ   วาจโต   จ   จิตฺตโต   จ   
สมุฏหนฺติ    ฯ    จตุนฺน   อธิกรณาน   อาปตฺตาธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   
สมถาน  ตีหิ  สมเถหิ  สมมฺนฺติ  สิยา  สมฺมุขาวินเยน  จ ปฏิ ฺาตกรเณน   
จ สิยา สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ๑ ฯ   
                ฉอาปตฺติสมุฏานกตาปตฺติวาร นิฏ ิต ทุติย ฯ   
        [๘๗๓] สมุฏานา กายิกา อนนฺตทสฺสินา   
                อกฺขาตา โลกหิเตน วิเวกทสฺสินา   
                อาปตฺติโย เตน สมุฏ ิตา กติ   
                ปจฺุฉามิ ต พฺรูหิ วิภงฺคโกวิท ฯ   
                สมุฏานา กายิกา อนนฺตทสฺสินา   
                อกฺขาตา โลกหิเตน วิเวกทสฺสินา   
                อาปตฺติโย เตน สมุฏ ิตา ป ฺจ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ... จาติ ฯ    
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            เอตนฺเต อกฺขามิ วิภงฺคโกวิท ฯ   
            สมฏุานา วาจสิกา อนนฺตทสฺสินา   
            อกฺขาตา โลกหิเตน วิเวกทสฺสินา   
            อาปตฺติโย เตน สมุฏ ิตา กติ   
            ปุจฺฉามิ ต พฺรูหิ วิภงฺคโกวิท ฯ   
            สมฏุานา วาจสิกา อนนฺตทสฺสินา   
            อกฺขาตา โลกหิเตน วิเวกทสฺสินา   
            อาปตฺติโย เตน สมุฏ ิตา จตสฺโส ฯ   
            เอตนฺเต อกฺขามิ วิภงฺคโกวิท ฯ   
            สมฏุานา กายิกา วาจสิกา อนนฺตทสฺสินา   
            อกฺขาตา โลกหิเตน วิเวกทสฺสินา   
            อาปตฺติโย เตน สมุฏ ิตา กติ   
            ปุจฺฉามิ ต พฺรูหิ วิภงฺคโกวิท ฯ   
            สมฏุานา กายิกา วาจสิกา อนนฺตทสฺสินา   
            อกฺขาตา โลกหิเตน วิเวกทสฺสินา   
            อาปตฺติโย เตน สมุฏ ิตา ป ฺจ ฯ   
            เอตนฺเต อกฺขามิ วิภงฺคโกวิท ฯ   
            สมฏุานา กายิกา มานสิกา อนนฺตทสฺสินา   
            อกฺขาตา โลกหิเตน วิเวกทสฺสินา   
            อาปตฺติโย เตน สมุฏ ิตา กติ    
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            ปุจฺฉามิ ต พฺรูหิ วิภงฺคโกวิท ฯ   
            สมฏุานา กายิกา มานสิกา อนนฺตทสฺสินา   
            อกฺขาตา โลกหิเตน วิเวกทสฺสินา   
            อาปตฺติโย เตน สมุฏ ิตา ฉ ฯ   
            เอตนฺเต อกฺขามิ วิภงฺคโกวิท ฯ   
            สมฏุานา วาจสิกา มานสิกา อนนฺตทสฺสินา   
            อกฺขาตา โลกหิเตน วิเวกทสฺสินา   
            อาปตฺติโย เตน สมุฏ ิตา กติ   
            ปุจฺฉามิ ต พฺรูหิ วิภงฺคโกวิท ฯ   
            สมฏุานา วาจสิกา มานสิกา อนนฺตทสฺสินา   
            อกฺขาตา โลกหิเตน วิเวกทสฺสินา   
            อาปตฺติโย เตน สมุฏ ิตา ฉ ฯ   
            เอตนฺเต อกฺขามิ วิภงฺคโกวิท ฯ   
            สมฏุานา กายิกา วาจสิกา มานสิกา อนนฺตทสฺสินา   
            อกฺขาตา โลกหิเตน วิเวกทสฺสินา   
            อาปตฺติโย เตน สมุฏ ิตา กติ   
            ปุจฺฉามิ ต พฺรูหิ วิภงฺคโกวิท ฯ   
            สมฏุานา กายิกา วาจสิกา มานสิกา อนนฺตทสฺสินา   
            อกฺขาตา โลกหิเตน วิเวกทสฺสินา   
            อาปตฺติโย เตน สมุฏ ิตา ฉ ฯ    
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            เอตนฺเต อกฺขามิ วิภงฺคโกวิทาติ ฯ   
            อาปตฺติสมุฏานคาถา นิฏ ิตา ตติยา ฯ   
     [๘๗๔]  สีลวิปตฺติปจฺจยา กติ อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ สลีวิปตฺติปจฺจยา   
จตสฺโส     อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     ภิกฺขุนี     ชาน    ปาราชิก   
ธมฺม   ปฏิจฺฉาเทติ   อาปตฺติ   ปาราชิกสฺส   ฯ  เวมติกา  ปฏิจฺฉาเทติ   
อาปตฺติ   ถุลลฺจฺจยสฺส   ฯ   ภิกฺขุ   สงฺฆาทิเสส   ปฏจฺิฉาเทติ  อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส   ฯ   อตฺตโน   ทฏุ ุลฺล   อาปตฺตึ   ปฏิจฺฉาเทติ   อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส   ฯ  สลีวิปตฺติปจฺจยา  อิมา  จตสฺโส  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ฯ   
ตา      อาปตฺติโย      จตุนฺน      วิปตฺตีน      กติ     วิปตฺติโย   
ภชนฺติ   ฯเปฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ  สมฺมนฺติ  ฯ  ตา   
อาปตฺติโย    จตุนฺน    วิปตฺตีน    เทฺว    วิปตฺติโย    ภชนฺติ   สิยา   
สีลวิปตฺตึ   สยิา   อาจารวิปตฺตึ   ฯ   สตฺตนฺน   อาปตฺติกฺขนฺธาน  จตูหิ   
อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    สิยา    ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺเธน    สิยา   
ถุลลฺจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน      สิยา      ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา   
ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน   ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน   
สมุฏหนฺติ   กายโต   จ   วาจโต   จ   จิตฺตโต   จ  สมุฏหนฺติ  ฯ   
จตุนฺน   อธิกรณาน   อาปตฺตาธิกรณ  ฯ  สตฺตนฺน  สมถาน  ตีหิ  สมเถหิ   
สมฺมนฺติ    สยิา    สมฺมุขาวินเยน    จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   สิยา   
สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
     [๘๗๕]   อาจารวิปตฺติปจฺจยา   กติ   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ฯ    
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อาจารวิปตฺติปจฺจยา     เอก     อาปตฺตึ    อาปชฺชติ    อาจารวิปตฺตึ   
ปฏิจฺฉาเทติ    อาปตฺติ    ทกฺุกฏสฺส    ฯ    อาจารวิปตฺติปจฺจยา   อิม   
เอก   อาปตฺตึ   อาปชฺชติ   ฯ   สา   อาปตฺติ   จตุนฺน  วิปตฺตีน  กติ   
วิปตฺติโย   ภชติ   ฯเปฯ   สตฺตนฺน  สมถาน  กตีหิ  สมเถหิ  สมมฺติ  ฯ   
สา   อาปตฺติ   จตุนฺน   วิปตฺตีน  เอก  วิปตฺตึ  ภชติ  อาจารวิปตฺตึ  ฯ   
สตฺตนฺน     อาปตฺติกฺขนฺธาน    เอเกน    อาปตฺติกฺขนฺเธน    สงฺคหิตา   
ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน   ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏาเนน   
สมุฏาติ   กายโต   จ   วาจโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุาติ   ฯ   
จตุนฺน    อธกิรณาน    อาปตฺตาธิกรณ    ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ   
สมเถหิ    สมมฺติ    สิยา   สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   
สิยา สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
     [๘๗๖]    ทิฏ ิวิปตฺติปจฺจยา    กติ   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ฯ   
ทิฏ ิวิปตฺติปจฺจยา    เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ปาปกาย   ทิฏ ิยา   
ยาวตติย    สมนุภาสนาย    นปฺปฏินิสสฺชฺชติ    ตฺติยา   ทุกฺกฏ   ทฺวีหิ   
กมฺมวาจาหิ  ทุกฺกฏา  ๑  กมฺมวาจาปริโยสาเน  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส ฯ   
ทิฏ ิวิปตฺติปจฺจยา    อิมา    เทฺว    อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ฯ   ตา   
อาปตฺติโย    จตุนฺน    วิปตตีฺน    กติ    วิปตฺติโย    ภชนฺติ   ฯเปฯ   
สตฺตนฺน    สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ   ฯ   ตา   อาปตฺติโย   
จตุนฺน   วิปตฺตีน   เอก   วิปตฺตึ   ภชนติฺ   อาจารวิปตฺตึ   ฯ  สตฺตนฺน   
อาปตฺติกฺขนฺธาน  ทฺวีหิ  อาปตฺติกฺขนฺเธหิ  สงฺคหิตา  สิยา  ปาจิตฺ-   
#๑ ม. ย.ุ ทฺวีหิ ... ทกฺุกฏาติ ปาตฺตย น ทิสฺสติ ฯ    
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ติยาปตฺติกฺขนฺเธน  สิยา  ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน  ฯ  ฉนฺน   อาปตฺติ- 
สมุฏานาน  เอเกน    สมฏุาเนน    สมุฏหนฺติ    กายโต    จ    วาจโต   จ   
จิตฺตโต   จ   สมุฏหนฺติ   ฯ   จตุนฺน   อธิกรณาน  อาปตฺตาธิกรณ  ฯ   
สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ   สมเถหิ   สมมฺนฺติ   สิยา  สมฺมุขาวินเยน  จ   
ปฏิ ฺาตกรเณน จ สิยา สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
     [๘๗๗]    อาชีววิปตฺติปจฺจยา   กติ   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ฯ   
อาชีววิปตฺติปจฺจยา   ฉ   อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  อาชวีเหตุ  อาชีวการณา   
ปาปจฺโฉ    อิจฺฉาปกโต    อสนฺต    อภูต   อุตฺตริมนสฺุสธมฺม   อุลลฺปติ   
อาปตฺติ    ปาราชิกสฺส    ฯ    อาชีวเหตุ    อาชีวการณา   ส ฺจริตฺต   
สมาปชฺชติ    อาปตฺติ   สงฺฆาทิเสสสฺส   ฯ   อาชีวเหตุ   อาชีวการณา   
โย   เต   วิหาเร   วสติ   โส  ภิกฺขุ  อรหาติ  ภณติ  ปฏิวิชานนฺตสฺส   
อาปตฺติ     ถลฺุลจฺจยสฺส     ฯ    อาชีวเหตุ    อาชีวการณา    ภิกฺขุ   
ปณีตโภชนานิ    อตฺตโน    อตฺถาย    วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชติ   อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส    ฯ    อาชีวเหตุ   อาชีวการณา   ภิกฺขุนี   ปณีตโภชนานิ   
อตฺตโน   อตฺถาย   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชติ   อาปตฺติ  ปาฏิเทสนียสฺส  ฯ   
อาชีวเหตุ   อาชีวการณา   ภิกฺขุ  ๑  สูป  วา  โอทน  วา  อคิลาโน   
อตฺตโน    อตฺถาย    วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชติ   อาปตฺติ   ทุกกฺฏสฺส   ฯ   
อาชีววิปตฺติปจฺจยา   อิมา  ฉ  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ฯ  ตา  อาปตฺติโย   
จตุนฺน   วิปตฺตีน   กติ   วิปตฺติโย   ภชนฺติ   ฯเปฯ   สตฺตนฺน  สมถาน   
กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ   ฯ   ตา  อาปตฺติโย  จตุนฺน  วิปตฺตีน  เทฺว   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ น ทิสสฺติ ฯ    
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วิปตฺติโย    ภชนฺติ    สิยา    สลีวิปตฺตึ    สิยา    อาจารวิปตฺตึ   ฯ   
สตฺตนฺน    อาปตฺติกฺขนฺธาน    ฉหิ   อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   สงฺคหิตา   สิยา   
ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา     สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา   
ถุลลฺจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน      สิยา      ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน     สยิา   
ปาฏิเทสนียาปตฺติกฺขนฺเธน    สิยา    ทกฺุกฏาปตฺติกฺขนฺเธน    ฯ    ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน  ฉหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏหนฺติ  สิยา กายโต สมุฏหนฺติ   
น   วาจโต   น   จิตฺตโต  สิยา  วาจโต  สมุฏหนฺติ  น  กายโต  น   
จิตฺตโต   สิยา   กายโต   จ   วาจโต   จ   สมฏุหนฺติ  น  จิตฺตโต   
สิยา   กายโต  จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏหนฺติ  น  วาจโต  สิยา  วาจโต   
จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุหนฺติ  น  กายโต  สิยา  กายโต  จ  วาจโต   
จ   จิตฺตโต   จ  สมุฏหนฺติ  ฯ  จตุนฺน  อธิกรณาน  อาปตฺตาธิกรณ  ฯ   
สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ   สมเถหิ   สมมฺนฺติ   สิยา  สมฺมุขาวินเยน  จ   
ปฏิ ฺาตกรเณน จ สิยา สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
                วิปตฺติปจฺจยวาร นิฏ ิต จตุตฺถ ฯ   
     [๘๗๘]   วิวาทาธิกรณปจฺจยา   กติ   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ฯ   
วิวาทาธิกรณปจฺจยา     เทวฺ     อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    อุปสมฺปนฺน   
โอมสติ   อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺส   ฯ   อนุปสมฺปนฺน   โอมสติ   อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส  ฯ  วิวาทาธิกรณปจฺจยา  อิมา  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ฯ   
ตา   อาปตฺติโย   จตุนฺน   วิปตฺตีน   กติ   วิปตฺติโย   ภชนฺติ   ฯเปฯ   
สตฺตนฺน    สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ   ฯ   ตา   อาปตฺติโย    
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จตุนฺน   วิปตฺตีน   เอก   วิปตฺตึ   ภชนติฺ   อาจารวิปตฺตึ   ฯ  สตฺตนฺน   
อาปตฺติกฺขนฺธาน ทฺวีหิ อาปตฺติกฺขนฺเธหิ สงฺคหิตา สิยา ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน   
สิยา      ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน     ฯ     ฉนฺน     อาปตฺติสมุฏานาน   
ตีหิ    สมุฏาเนหิ    สมฏุหนฺติ   สิยา   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   
สมุฏหนฺติ   น   วาจโต   สิยา   วาจโต  จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏหนฺติ   
น  กายโต  สยิา  กายโต  จ  วาจโต  จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏหนฺติ  ฯ   
จตุนฺน    อธกิรณาน    อาปตฺตาธิกรณ    ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ   
สมเถหิ    สมมฺนฺติ   สิยา   สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   
สิยา สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
     [๘๗๙]   อนุวาทาธิกรณปจฺจยา   กติ   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ  ฯ   
อนุวาทาธิกรณปจฺจยา   ติสฺโส   อาปตฺติโย   อาปชชฺติ   ภิกฺขุ  อมูลเกน   
ปาราชิเกน   ธมฺเมน  อนุทฺธเสติ  อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺส  ฯ  อมูลเกน   
สงฺฆาทิเสเสน    อนุทฺธเสติ    อาปตฺติ    ปาจิตฺติยสฺส   ฯ   อมูลิกาย   
อาจารวิปตฺติยา  อนุทฺธเสติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  ฯ  อนุวาทาธิกรณปจฺจยา   
อิมา     ติสฺโส    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    ฯ    ตา    อาปตฺติโย   
จตุนฺน   วิปตฺตีน   กติ   วิปตฺติโย   ภชนฺติ   ฯเปฯ   สตฺตนฺน  สมถาน   
กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ   ฯ   ตา  อาปตฺติโย  จตุนฺน  วิปตฺตีน  เทฺว   
วิปตฺติโย    ภชนฺติ    สิยา    สลีวิปตฺตึ    สิยา    อาจารวิปตฺตึ   ฯ   
สตฺตนฺน    อาปตฺติกฺขนฺธาน    ตีหิ   อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   สงฺคหิตา   สิยา   
สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺเธน    สิยา    ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน   สยิา  ทุก-ฺ    
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กฏาปตฺติกฺขนฺเธน   ฯ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   ตีหิ  สมุฏาเนหิ   
สมุฏหนฺติ   สิยา   กายโต   จ   จิตฺตโต  จ  สมฏุหนฺติ  น  วาจโต   
สิยา   วาจโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุหนฺติ   น   กายโต   สิยา   
กายโต    จ   วาจโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมุฏหนฺติ   ฯ   จตุนฺน   
อธิกรณาน    อาปตฺตาธิกรณ    ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ   สมเถหิ   
สมฺมนฺติ    สยิา    สมฺมุขาวินเยน    จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   สิยา   
สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
     [๘๘๐]   อาปตฺตาธิกรณปจฺจยา   กติ   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ  ฯ   
อาปตฺตาธิกรณปจฺจยา     จตสฺโส     อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    ภิกฺขุนี   
ชาน   ปาราชิก  ธมฺม  ปฏิจฺฉาเทติ  อาปตฺติ  ปาราชิกสฺส  ฯ  เวมติกา   
ปฏิจฺฉาเทติ   อาปตฺติ   ถลุลฺจฺจยสฺส  ฯ  ภิกฺขุ  สงฺฆาทิเสส  ปฏิจฺฉาเทติ   
อาปตฺติ      ปาจิตฺติยสฺส      ฯ      อาจารวิปตฺตึ      ปฏิจฺฉาเทติ   
อาปตฺติ    ทกฺุกฏสฺส    ฯ    อาปตฺตาธิกรณปจฺจยา    อิมา    จตสฺโส   
อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ฯ   ตา   อาปตฺติโย   จตุนฺน   วิปตฺตีน   กติ   
วิปตฺติโย   ภชนฺติ  ฯเปฯ  สตฺตนฺน  สมถาน  กตีหิ  สมเถหิ  สมมฺนฺติ  ฯ   
ตา   อาปตฺติโย   จตุนฺน   วิปตฺตีน   เทฺว   วิปตฺติโย   ภชนฺติ   สิยา   
สีลวิปตฺตึ    สิยา    อาจารวิปตฺตึ    ฯ    สตฺตนฺน    อาปตฺติกฺขนฺธาน   
จตูหิ    อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    สิยา    ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺเธน   
สิยา    ถลฺุลจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน    สิยา   ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน   สิยา   
ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน   ฯ  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  เอเกน  สมุฏา-    
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เนน  สมุฏหนฺติ   กายโต   จ   วาจโต   จ   จิตฺตโต   จ  สมุฏหนฺติ  ฯ   
จตุนฺน    อธกิรณาน    อาปตฺตาธิกรณ    ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   ตีหิ   
สมเถหิ    สมมฺนฺติ   สิยา   สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   
สิยา สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
     [๘๘๑]    กิจฺจาธิกรณปจฺจยา   กติ   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ฯ   
กิจฺจาธิกรณปจฺจยา    ป ฺจ    อาปตฺติโย   อาปชชฺติ   อุกฺขิตฺตานุวตฺติกา   
ภิกฺขุนี    ยาวตติย    สมนภุาสนาย   นปฺปฏินิสฺสชชฺติ   ตฺติยา   ทุกฺกฏ   
ทฺวีหิ     กมฺมวาจาหิ    ถุลลฺจฺจยา    กมฺมวาจาปริโยสาเน    อาปตฺติ   
ปาราชิกสฺส    ฯ    เภทกานุวตฺตกา   ภิกฺขู   ยาวตติย   สมนุภาสนาย   
นปฺปฏินิสฺสชฺชนฺติ    อาปตฺติ    สงฺฆาทิเสสสฺส   ฯ   ปาปกาย   ทฏิ ิยา   
ยาวตติย    สมนุภาสนาย   นปฺปฏินิสสฺชฺชติ   อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺส   ฯ   
กิจฺจาธิกรณปจฺจยา    อิมา    ป ฺจ   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ฯ   ตา   
อาปตฺติโย   จตุนฺน   วิปตฺตีน   กติ   วิปตฺติโย  ภชนฺติ  ฯเปฯ  สตฺตนฺน   
สมถาน    กตีหิ    สมเถหิ   สมฺมนฺติ   ฯ   ตา   อาปตฺติโย   จตุนฺน   
วิปตฺตีน  เทฺว  วิปตฺติโย  ภชนฺติ  สิยา  สีลวิปตฺตึ  สยิา  อาจารวิปตฺตึ ฯ   
สตฺตนฺน        อาปตฺติกฺขนฺธาน        ป ฺจหิ        อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   
สงฺคหิตา   สยิา  ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺเธน  สิยา  สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺเธน   
สิยา      ถลฺุลจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน      สิยา     ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน   
สิยา    ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน   ฯ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   เอเกน   
สมุฏาเนน    สมฏุหนฺติ   กายโต   จ   วาจโต   จ   จิตฺตโต   จ    
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สมุฏหนฺติ    ฯ    จตุนฺน   อธิกรณาน   อาปตฺตาธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   
สมถาน  ตีหิ  สมเถหิ  สมมฺนฺติ  สิยา  สมฺมุขาวินเยน  จ ปฏิ ฺาตกรเณน   
จ สิยา สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
     [๘๘๒]  เปตฺวา  สตฺต  อาปตฺติโย  สตฺต อาปตฺติกฺขนฺเธ อวเสสา   
อาปตฺติโย   จตุนฺน   วิปตฺตีน   กติ   วิปตฺติโย   ภชนฺติ   ฯ   สตฺตนฺน   
อาปตฺติกฺขนฺธาน    กตีหิ    อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    ฯ    ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน    กตีหิ    สมุฏาเนหิ    สมุฏหนฺติ    ฯ   จตุนฺน   
อธิกรณาน   กตม   อธิกรณ   ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   กตีหิ   สมเถหิ   
สมฺมนฺติ    ฯ    เปตฺวา   สตฺต   อาปตฺติโย   สตฺต   อาปตฺติกฺขนฺเธ   
อวเสสา   อาปตฺติโย   จตุนฺน   วิปตฺตีน   น  กตม  วิปตฺตึ  ภชนติฺ  ฯ   
สตฺตนฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน  น  ๑  กตเมน  อาปตฺติกฺขนฺเธน  สงฺคหิตา ฯ   
ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน  น  ๑  กตเมน  สมฏุาเนน  สมฏุหนฺติ  ฯ   
จตุนฺน   อธิกรณาน   น   ๑  กตม  อธกิรณ  ฯ  สตฺตนฺน  สมถาน  น   
กตเมน   สมเถน   สมฺมนติฺ   ฯ   ต  กิสสฺ  เหตุ  ฯ  เปตฺวา  สตฺต   
อาปตฺติโย สตฺต อาปตฺติกฺขนฺเธ นตฺถ ฺา อาปตฺติโยติ ฯ   
               อธิกรณปจฺจยวาร นิฏ ิต ป ฺจม ฯ   
                 อนนฺตรเปยฺยาล ๒ นิฏ ิต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
      [๘๘๓] กติปุจฺฉา สมุฏานา    กตาปตฺติ ตเถว จ   
            สมฏุานา วิปตฺติ จ    ตถาธิกรเณน จาติ ฯ   
#๑ ยุ. ตโย นสทฺทา นตฺถิ ฯ  ๒ ย.ุ อนฺตรเปยฺยาล ฯ    
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     [๘๘๔]  วิวาทาธิกรณสฺส  ก ึ ปุพฺพงฺคม  กติ  านานิ  กติ  วตฺถูนิ   
กติ    ภูมิโย    กติ    เหตู    กติ   มูลานิ   กตีหากาเรหิ   วิวทติ   
วิวาทาธิกรณ    กตีหิ    สมเถหิ   สมฺมติ   ฯ   อนุวาทาธิกรณสฺส   กึ   
ปุพฺพงฺคม    กติ    านานิ    กติ    วตฺถนูิ    กติ    ภูมโิย    กติ   
เหตู     กติ     มูลานิ    กตีหากาเรหิ    อนุวทติ    อนุวาทาธิกรณ   
กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมติ   ฯ   อาปตฺตาธิกรณสฺส   กึ   ปุพฺพงฺคม   กติ   
านานิ    กติ    วตฺถูน ิ   กติ   ภูมิโย   กติ   เหตู   กติ   มลูานิ   
กตีหากาเรหิ    อาปตฺตึ    อาปชฺชติ   อาปตฺตาธิกรณ   กตีหิ   สมเถหิ   
สมฺมติ    ฯ    กิจฺจาธิกรณสฺส    ก ึ  ปุพฺพงฺคม   กติ   านานิ   กติ   
วตฺถูนิ    กติ    ภูมิโย    กติ    เหตู   กติ   มูลานิ   กตีหากาเรหิ   
กิจฺจ ชายติ กิจฺจาธิกรณ กตีหิ สมเถหิ สมฺมติ ฯ   
     [๘๘๕]   วิวาทาธิกรณสฺส  ก ึ ปุพฺพงฺคมนฺติ  ฯ  โลโภ  ปุพฺพงฺคโม   
โทโส     ปุพฺพงฺคโม    โมโห    ปุพฺพงฺคโม    อโลโภ    ปุพฺพงฺคโม   
อโทโส   ปุพฺพงฺคโม   อโมโห   ปุพฺพงฺคโม   ฯ   กติ   านานีติ   ฯ   
อฏารส   เภทกรวตฺถูนิ   านานิ   ฯ   กติ   วตฺถูนีติ   ฯ  อฏารส   
เภทกรวตฺถูนิ   ฯ  กติ  ภูมโิยติ  ฯ  อฏารส  เภทกรวตฺถูนิ  ภูมิโย  ฯ   
กติ   เหตูติ   ฯ   นว   เหตู   ตโย   กุสลเหตู   ตโย   อกุสลเหตู   
ตโย   อพฺยากตเหตู   ฯ   กติ   มลูานีติ   ฯ   ทฺวาทส   มูลานิ   ฯ   
กตีหากาเรหิ    วิวทตีติ   ฯ   ทฺวีหากาเรหิ   วิวทติ   ธมฺมทิฏ ิ   วา   
อธมฺมทิฏ ิ    วา   ฯ   วิวาทาธิกรณ   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมตีติ   ฯ    
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วิวาทาธิกรณ     ทฺวีหิ     สมเถหิ     สมมฺติ    สมฺมุขาวินเยน    จ   
เยภุยฺยสิกาย จ ฯ   
     [๘๘๖]  อนุวาทาธิกรณสฺส  ก ึ ปุพฺพงฺคมนฺติ  ฯ  โลโภ  ปุพฺพงฺคโม   
โทโส     ปุพฺพงฺคโม    โมโห    ปุพฺพงฺคโม    อโลโภ    ปุพฺพงฺคโม   
อโทโส   ปุพฺพงฺคโม   อโมโห   ปุพฺพงฺคโม   ฯ   กติ   านานีติ   ฯ   
จตสฺโส   วิปตฺติโย   านานิ   ฯ  กติ  วตฺถูนีติ  ฯ  จตสฺโส  วิปตฺติโย   
วตฺถูนิ   ฯ   กติ   ภูมิโยติ   ฯ   จตสฺโส   วิปตฺติโย  ภูมิโย  ฯ  กติ   
เหตูติ   ฯ   นว   เหตู   ตโย   กุสลเหตู   ตโย   อกุสลเหตู  ตโย   
อพฺยากตเหตู   ฯ   กติ   มลูานีติ  ฯ  จุทฺทส  มลูานิ  ฯ  กตีหากาเรหิ   
อนุวทตีติ   ฯ  ทฺวีหากาเรหิ  อนุวทติ  วตฺถุโต  วา  อาปตฺติโต  วา  ฯ   
อนุวาทาธิกรณ   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมตีติ   ฯ   อนุวาทาธิกรณ   จตูหิ   
สมเถหิ   สมมฺติ   สมฺมุขาวินเยน   จ   สติวินเยน   จ   อมูฬฺหวินเยน   
จ ตสฺสปาปยสิกาย จ ฯ   
     [๘๘๗]  อาปตฺตาธิกรณสฺส  ก ึ ปุพฺพงฺคมนฺติ  ฯ  โลโภ  ปุพฺพงฺคโม   
โทโส     ปุพฺพงฺคโม    โมโห    ปุพฺพงฺคโม    อโลโภ    ปุพฺพงฺคโม   
อโทโส   ปุพฺพงฺคโม   อโมโห   ปุพฺพงฺคโม   ฯ   กติ   านานีติ   ฯ   
สตฺต  อาปตฺติกฺขนฺธา  านานิ  ฯ  กติ  วตฺถูนีติ  ฯ  สตฺต อาปตฺติกฺขนฺธา   
วตฺถูนิ   ฯ   กติ   ภูมิโยติ   ฯ   สตฺต   อาปตฺติกฺขนฺธา   ภูมิโย   ฯ   
กติ   เหตูติ   ฯ   นว   เหตู   ตโย   กุสลเหตู   ตโย   อกุสลเหตู   
ตโย   อพฺยากตเหตู   ๑  ฯ  กติ  มูลานีติ  ฯ  ฉ  อาปตฺติสมุฏานานิ   
#๑ ม. ฉ เหตู ตโย อกุสลเหตู ตโย อพฺยากตเหตู ฯ    
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มูลานิ   ฯ  กตีหากาเรหิ  อาปตฺตึ  อาปชฺชตีติ  ฯ  ฉหากาเรหิ  อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ    อลชชฺิตา    อ ฺาณตา    กุกฺกุจฺจปกตตา   ๑   อกปปฺเย   
กปฺปยส ฺ ิตา      กปฺปเย      อกปยส ฺ ิตา      สติสมฺโมสา     ฯ   
อาปตฺตาธิกรณ  กตีหิ  สมเถหิ  สมฺมตีติ  ฯ  อาปตฺตาธิกรณ  ตีหิ  สมเถหิ   
สมฺมติ สมฺมุขาวินเยน จ ปฏิ ฺาตกรเณน จ [๒] ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
     [๘๘๘]   กิจฺจาธิกรณสฺส   กึ  ปุพฺพงฺคมนฺติ  ฯ  โลโภ  ปุพฺพงฺคโม   
โทโส     ปุพฺพงฺคโม    โมโห    ปุพฺพงฺคโม    อโลโภ    ปุพฺพงฺคโม   
อโทโส   ปุพฺพงฺคโม   อโมโห   ปุพฺพงฺคโม   ฯ   กติ   านานีติ   ฯ   
จตฺตาริ   กมมฺานิ   านานิ   ฯ   กติ   วตฺถูนีติ  ฯ  จตฺตาริ  กมฺมานิ   
วตฺถูนิ  ฯ  กติ  ภูมิโยติ  ฯ  จตฺตาริ  กมมฺานิ  ภูมิโย  ฯ  กติ เหตูติ ฯ   
นว   เหตู   ตโย  กุสลเหตู  ตโย  อกุสลเหตู  ตโย  อพฺยากตเหตู  ฯ   
กติ  มูลานีติ  ฯ  เอก  มลู  สงฺโฆ  ฯ  กตีหากาเรหิ  กิจฺจ  ชายตีติ ฯ   
ทฺวีหากาเรหิ   กิจฺจ   ชายติ   ตฺติโต   วา   อปโลกนโต    วา  ฯ   
กิจฺจาธิกรณ    กตีหิ    สมเถหิ   สมฺมตีติ   ฯ   กิจฺจาธิกรณ   เอเกน   
สมเถน สมฺมติ สมฺมุขาวินเยน ฯ   
     [๘๘๙]  กติ  สมถาติ  ๓  ฯ  สตฺต สมถา สมฺมุขาวินโย สติวินโย   
อมูฬฺหวินโย       ปฏิ ฺาตกรณ       เยภุยฺยสิกา      ตสฺสปาปยสิกา   
ติณวตฺถารโก   อิเม   สตฺต   สมถา   ฯ   สิยา   อิเม  สตฺต  สมถา   
ทส   สมถา   โหนฺติ   ทส   สมถา   สตฺต  สมถา  โหนฺติ  วตฺถุวเสน   
ปริยาเยน   ฯ   สิยาติ   ฯ   กถ ฺจ  สิยา  ฯ  วิวาทาธิกรณสฺส  เทฺว   
#๑ ยุ. กุกฺกุจฺจปกตตฺตา ฯ ๒ ม. สมฺมขุาวินเยน จ ฯ ๓ ม. ยุ. อิติสทฺโท   
#นตฺถิ ฯ    
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สมถา     อนุวาทาธิกรณสฺส    จตฺตาโร    สมถา    อาปตฺตาธิกรณสฺส   
ตโย   สมถา   กิจฺจาธิกรณสฺส   เอโก   สมโถ  ฯ  เอว  อิเม  สตฺต   
สมถา   ทส   สมถา   โหนฺติ   ทส   สมถา   สตฺต   สมถา   โหนฺติ   
วตฺถุวเสน ปริยาเยน ฯ   
                  ปริยายวาร นิฏ ิต ฉฏ ฯ   
     [๘๙๐]   กติ   สมถา   วิวาทาธิกรณสฺส  สาธารณา  กติ  สมถา   
วิวาทาธิกรณสฺส    อสาธารณา    ฯ   กติ   สมถา   อนุวาทาธิกรณสฺส   
สาธารณา    กติ   สมถา   อนุวาทาธิกรณสฺส   อสาธารณา   ฯ   กติ   
สมถา   อาปตฺตาธิกรณสฺส   สาธารณา   กติ   สมถา  อาปตฺตาธิกรณสฺส   
อสาธารณา    ฯ    กติ    สมถา   กิจฺจาธิกรณสฺส   สาธารณา   กติ   
สมถา   กิจฺจาธิกรณสฺส   อสาธารณา  ฯ  เทฺว  สมถา  วิวาทา- 
ธิกรณสฺส  สาธารณา     สมฺมุขาวินโย    เยภุยฺยสิกา   ฯ   ป ฺจ   
สมถา     วิวาทาธิกรณสฺส     อสาธารณา    สติวินโย    อมูฬฺหวินโย   
ปฏิ ฺาตกรณ     ตสฺสปาปยสิกา     ติณวตฺถารโก     ฯ     จตฺตาโร   
สมถา     อนุวาทาธิกรณสฺส    สาธารณา    สมฺมุขาวินโย    สติวินโย   
อมูฬฺหวินโย    ตสฺสปาปยสิกา    ฯ   ตโย   สมถา   อนุวาทาธิกรณสฺส   
อสาธารณา     เยภุยฺยสิยา     ปฏิ ฺาตกรณ     ติณวตฺถารโก     ฯ   
ตโย     สมถา     อาปตฺตาธิกรณสฺส     สาธารณา     สมฺมุขาวินโย   
ปฏิ ฺาตกรณ   ติณวตฺถารโก   ฯ   จตฺตาโร   สมถา  อาปตฺตาธิ- 
กรณสฺส   อสาธารณา    เยภุยฺยสิกา     สติวินโย    อมูฬฺหวินโย    
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ตสฺสปาปยสิกา    ฯ    เอโก    สมโถ    กิจฺจาธิกรณสฺส   สาธารโณ   
สมฺมุขาวินโย   ฯ   ฉ  สมถา  กิจฺจาธิกรณสฺส  อสาธารณา  เยภุยฺย- 
สิกา  สติวินโย     อมูฬฺหวินโย   ปฏิ ฺาตกรณ   ตสฺสปาปยสิกา   
ติณวตฺถารโก ฯ   
                                 สาธารณวาร นิฏ ิต สตฺตม ฯ   
     [๘๙๑]   กติ   สมถา   วิวาทาธิกรณสฺส  ตพฺภาคิยา  กติ  สมถา   
วิวาทาธิกรณสฺส    อ ฺภาคิยา    ฯ   กติ   สมถา   อนุวาทาธิกรณสฺส   
ตพฺภาคิยา    กติ   สมถา   อนุวาทาธิกรณสฺส   อ ฺภาคิยา   ฯ   กติ   
สมถา   อาปตฺตาธิกรณสฺส   ตพฺภาคิยา   กติ   สมถา  อาปตฺตาธิ- 
กรณสฺส  อ ฺภาคิยา     ฯ     กติ     สมถา    กิจฺจาธิกรณสฺส    ตพฺภาคิยา   
กติ    สมถา    กิจฺจาธิกรณสฺส    อ ฺภาคิยา    ฯ    เทฺว   สมถา   
วิวาทาธิกรณสฺส    ตพฺภาคิยา   สมฺมุขาวินโย   เยภุยฺยสิกา   ฯ   ป ฺจ   
สมถา     วิวาทาธิกรณสฺส     อ ฺภาคิยา    สติวินโย    อมูฬฺหวินโย   
ปฏิ ฺาตกรณ    ตสฺสปาปยสิกา   ติณวตฺถารโก   ฯ   จตฺตาโร   สมถา   
อนุวาทาธิกรณสฺส    ตพฺภาคิยา   สมฺมุขาวินโย   สติวินโย   อมูฬฺห- 
วินโย  ตสฺสปาปยสิกา    ฯ    ตโย   สมถา   อนุวาทาธิกรณสฺส   อ ฺ- 
ภาคิยา  เยภุยฺยสิกา       ปฏิ ฺาตกรณ      ติณวตฺถารโก      ฯ      ตโย   
สมถา    อาปตฺตาธิกรณสฺส    ตพฺภาคิยา   สมฺมุขาวินโย   ปฏิ ฺาต- 
กรณ  ติณวตฺถารโก      ฯ      จตฺตาโร      สมถา     อาปตฺตาธิกรณสฺส    
อ ฺภาคิยา   เยภุยฺยสิกา   สติวินโย   อมูฬฺหวินโย   ตสฺสปาปยสิกา  ฯ    
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เอโก   สมโถ   กิจฺจาธิการณสฺส   ตพฺภาคิโย   สมฺมขุาวินโย   ฯ   ฉ   
สมถา     กิจฺจาธิกรณสฺส     อ ฺภาคิยา     เยภุยฺยสิกา    สติวินโย   
อมูฬฺหวินโย ปฏิ ฺาตกรณ ตสฺสปาปยสิกา ติณวตฺถารโก ฯ   
                 ตพฺภาคิยวาร นิฏ ิต อฏม ฯ   
     [๘๙๒]  สมถา  สมถสฺส  สาธารณา  สมถา  สมถสฺส  อสาธารณา   
สิยา    สมถา    สมถสฺส    สาธารณา    สิยา    สมถา    สมถสฺส   
อสาธารณา    ฯ    กถ   สยิา   สมถา   สมถสฺส   สาธารณา   กถ   
สิยา   สมถา   สมถสฺส   อสาธารณา   ฯ  เยภุยฺยสิกา  สมฺมุขาวินยสฺส   
สาธารณา   สติวินยสฺส   อมูฬฺหวินยสฺส  ปฏิ ฺาตกรณสฺส  ตสสฺปาปยสิกาย   
ติณวตฺถารกสฺส     อสาธารณา     ฯ     สติวินโย     สมฺมุขาวินยสฺส   
สาธารโณ      อมูฬฺหวินยสฺส      ปฏิ ฺาตกรณสฺส     ตสฺสปาปยสิกาย   
ติณวตฺถารกสฺส     เยภุยฺยสิกาย     อสาธารโณ     ฯ    อมูฬฺหวินโย   
สมฺมุขาวินยสฺส      สาธารโณ     ปฏิ ฺาตกรณสฺส     ตสฺสปาปยสิกาย   
ติณวตฺถารกสฺส   เยภุยฺยสิกาย  สติวินยสฺส  อสาธารโณ  ฯ  ปฏิ ฺาตกรณ   
สมฺมุขาวินยสฺส      สาธารณ      ตสฺสปาปยสิกาย      ติณวตฺถารกสฺส   
เยภุยฺยสิกาย   สติวินยสฺส   อมูฬฺหวินยสฺส  อสาธารณ  ฯ  ตสฺสปาปยสิกา   
สมฺมุขาวินยสฺส   สาธารณา   ติณวตฺถารกสฺส   เยภุยฺยสิกาย   สติ- 
วินยสฺส  อมูฬฺหวินยสฺส     ปฏิ ฺาตกรณสฺส    อสาธารณา    ฯ    ติณ- 
วตฺถารโก  สมฺมุขาวินยสฺส        สาธารโณ       เยภุยฺยสิกาย       สติวินยสฺส   
อมูฬฺหวินยสฺส    ปฏิ ฺาตกรณสฺส    ตสฺสปาปยสิกาย    อสาธารโณ   ฯ    
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เอว    สิยา    สมถา   สมถสฺส   สาธารณา   เอว   สยิา   สมถา   
สมถสฺส อสาธารณา ฯ   
            สมถา สมถสฺส สาธารณวาร นิฏ ิต นวม ฯ   
     [๘๙๓]  สมถา  สมถสฺส  ตพฺภาคิยา  สมถา  สมถสฺส  อ ฺภาคิยา   
สิยา    สมถา    สมถสฺส    ตพฺภาคิยา    สิยา    สมถา    สมถสฺส   
อ ฺภาคิยา    ฯ    กถ   สยิา   สมถา   สมถสฺส   ตพฺภาคิยา   กถ   
สิยา   สมถา   สมถสฺส   อ ฺภาคิยา   ฯ  เยภุยฺยสิกา  สมฺมุขาวินยสฺส   
ตพฺภาคิยา   สติวินยสฺส   อมูฬฺหวินยสฺส  ปฏิ ฺาตกรณสฺส  ตสสฺ- 
ปาปยสิกาย  ติณวตฺถารกสฺส     อ ฺภาคิยา     ฯ     สติวินโย     สมฺมุขา- 
วินยสฺส  ตพฺภาคิโย      อมูฬฺหวินยสฺส     ปฏิ ฺาตกรณสฺส      ตสฺสปาปย- 
สิกาย  ติณวตฺถารกสฺส     เยภุยฺยสิกาย     อ ฺภาคิโย     ฯ    อมูฬฺหวินโย   
สมฺมุขาวินยสฺส      ตพฺภาคิโย     ปฏิ ฺาตกรณสฺส     ตสฺสปาปยสิกาย   
ติณวตฺถารกสฺส   เยภุยฺยสิกาย  สติวินยสฺส  อ ฺภาคิโย  ฯ  ปฏิ ฺ- 
าตกรณ  สมฺมุขาวินยสฺส      ตพฺภาคิย      ตสฺสปาปยสิกาย      ติณ- 
วตฺถารกสฺส  เยภุยฺยสิกาย      สติวินยสสฺ      อมูฬฺหวินยสฺส     อ ฺภาคิย     ฯ   
ตสฺสปาปยสิกา      สมฺมุขาวินยสฺส      ตพฺภาคิยา      ติณวตฺถารกสฺส   
เยภุยฺยสิกาย  สติวินยสฺส  อมูฬฺหวินยสฺส  ปฏิ ฺาตกรณสฺส  อ ฺ- 
ภาคิยา  ฯ  ติณวตฺถารโก       สมฺมุขาวินยสฺส       ตพฺภาคิโย      เยภุยฺยสิกาย   
สติวินยสฺส      อมูฬฺหวินยสฺส      ปฏิ ฺาตกรณสฺส     ตสฺสปาปยสิกาย   
อ ฺภาคิโย   ฯ   เอว   สยิา   สมถา   สมถสฺส   ตพฺภาคิยา   เอว    
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สิยา สมถา สมถสฺส อ ฺภาคิยา ฯ   
            สมถา สมถสฺส ตพฺภาคิยวาร นิฏ ิต ทสม ฯ   
     [๘๙๔]   สมโถ   สมฺมขุาวินโย  สมฺมุขาวินโย  สมโถ  ฯ  สมโถ   
เยภุยฺยสิกา   เยภุยฺยสิกา   สมโถ   ฯ   สมโถ   สติวินโย   สติวินโย   
สมโถ   ฯ   สมโถ   อมูฬหฺวินโย   อมูฬฺหวินโย   สมโถ   ฯ   สมโถ   
ปฏิ ฺาตกรณ    ปฏิ ฺาตกรณ    สมโถ    ฯ   สมโถ   ตสฺสปาปยสิกา   
ตสฺสปาปยสิกา    สมโถ    ฯ    สมโถ   ติณวตฺถารโก   ติณวตฺถารโก   
สมโถ    ฯ    เยภุยฺยสิกา    สติวินโย    อมูฬฺหวินโย   ปฏิ ฺาตกรณ   
ตสฺสปาปยสิกา     ติณวตฺถารโก     อิเม     สมถา    สมถา    โน   
สมฺมุขาวินโย    สมฺมุขาวินโย   สมโถ   เจว   สมฺมขุาวินโย   จ   ฯ   
สติวินโย    อมูฬฺหวินโย   ปฏิ ฺาตกรณ   ตสฺสปาปยสิกา   ติณวตฺถารโก   
สมฺมุขาวินโย     อิเม     สมถา     สมถา     โน     เยภุยฺยสิกา   
เยภุยฺยสิกา    สมโถ    เจว    เยภุยฺยสิกา    จ   ฯ   อมูฬฺหวินโย   
ปฏิ ฺาตกรณ      ตสฺสปาปยสิกา      ติณวตฺถารโก      สมฺมุขาวินโย   
เยภุยฺยสิกา   อิเม   สมถา   สมถา   โน  สติวินโย  สติวินโย  สมโถ   
เจว   สติวินโย   จ   ฯ   ปฏิ ฺาตกรณ  ตสฺสปาปยสิกา  ติณวตฺถารโก   
สมฺมุขาวินโย    เยภุยฺยสกิา   สติวินโย   อิเม   สมถา   สมถา   โน   
อมูฬฺหวินโย    อมูฬฺหวินโย    สมโถ    เจว    อมูฬฺหวินโย   จ   ฯ   
ตสฺสปาปยสิกา    ติณวตฺถารโก   สมมฺุขาวินโย   เยภุยฺยสิกา   สติวินโย   
อมูฬฺหวินโย     อิเม     สมถา     สมถา     โน     ปฏิ ฺาตกรณ    
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ปฏิ ฺาตกรณ    สมโถ    เจว    ปฏิ ฺาตกรณ ฺจ   ฯ   ติณวตฺถารโก   
สมฺมุขาวินโย    เยภุยฺยสกิา    สติวินโย    อมูฬฺหวินโย   ปฏิ ฺาตกรณ   
อิเม     สมถา     สมถา    โน    ตสฺสปาปยสิกา    ตสฺสปาปยสิกา   
สมโถ    เจว   ตสฺสปาปยสิกา   จ   ฯ   สมฺมุขาวินโย   เยภุยฺยสิกา   
สติวินโย     อมูฬฺหวินโย     ปฏิ ฺาตกรณ     ตสฺสปาปยสิกา    อิเม   
สมถา    สมถา    โน   ติณวตฺถารโก   ติณวตฺถารโก   สมโถ   เจว   
ติณวตฺถารโก จ ฯ [๑]   
     [๘๙๕]    วินโย    สมมฺุขาวินโย    สมฺมุขาวินโย   วินโย   ฯ   
วินโย    เยภุยฺยสิกา    เยภุยฺยสิกา   วินโย   ฯ   วินโย   สติวินโย   
สติวินโย   วินโย   ฯ   วินโย   อมูฬฺหวินโย   อมูฬฺหวินโย  วินโย  ฯ   
วินโย     ปฏิ ฺาตกรณ     ปฏิ ฺาตกรณ     วินโย     ฯ    วินโย   
ตสฺสปาปยสิกา    ตสฺสปาปยสิกา    วินโย   ฯ   วินโย   ติณวตฺถารโก   
ติณวตฺถารโก วินโย ฯ   
           สมถสมฺมุขาวินยวาร นิฏ ิต เอกาทสม ๒ ฯ   
     [๘๙๖]   วินโย   สิยา   สมฺมุขาวินโย   สิยา  น  สมฺมุขาวินโย   
สมฺมุขาวินโย   วินโย   เจว   สมฺมุขาวินโย   จ   ฯ   วินโย   สิยา   
เยภุยฺยสิกา    สิยา    น   เยภุยฺยสิกา   เยภุยฺยสิกา   วินโย   เจว   
เยภุยฺยสิกา   จ   ฯ   วินโย   สิยา   สติวินโย   สิยา  น  สติวินโย   
สติวินโย   วินโย   เจว   สติวินโย  จ  ฯ  วินโย  สิยา  อมูฬฺหวินโย   
สิยา    น    อมูฬฺหวินโย   อมูฬฺหวินโย   วินโย   เจว   อมูฬฺหวินโย   
#๑ ม. ย.ุ สมถสมฺมุขาวินยวาร นิฏ ิต เอกาทสม ฯ ๒ ม. ย.ุ   
#อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ    
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จ    ฯ    วินโย    สิยา   ปฏิ ฺาตกรณ   สิยา   น   ปฏิ ฺาตกรณ   
ปฏิ ฺาตกรณ    วินโย    เจว   ปฏิ ฺาตกรณ ฺจ   ฯ   วินโย   สยิา   
ตสฺสปาปยสิกา    สิยา    น   ตสฺสปาปยสิกา   ตสสฺปาปยสิกา   วินโย   
เจว   ตสฺสปาปยสิกา   จ   ฯ   วินโย  สยิา  ติณวตฺถารโก  สิยา  น   
ติณวตฺถารโก ติณวตฺถารโก วินโย เจว ติณวตฺถารโก จ ฯ   
                 วินยวาร นิฏ ิต ทฺวาทสม ฯ   
     [๘๙๗]  สมฺมุขาวินโย  กุสโล  อกสุโล  อพฺยากโต  ฯ เยภุยฺยสิกา   
กุสลา  อกุสลา  อพฺยากตา  ฯ  สติวินโย  กุสโล  อกสุโล  อพฺยากโต ฯ   
อมูฬฺหวินโย     กุสโล    อกุสโล    อพฺยากโต    ฯ    ปฏิ ฺาตกรณ   
กุสล    อกุสล    อพฺยากต    ฯ    ตสฺสปาปยสิกา   กุสลา   อกุสลา   
อพฺยากตา    ฯ    ติณวตฺถารโก    กุสโล   อกุสโล   อพฺยากโต   ฯ   
สมฺมุขาวินโย   สิยา   กุสโล   สยิา   อพฺยากโต   นตฺถิ  สมฺมุขาวินโย   
อกุสโล  ฯ  เยภุยฺยสิกา  สยิา  กุสลา  สยิา  อกุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ   
สติวินโย    สิยา    กุสโล   สิยา   อกุสโล   สยิา   อพฺยากโต   ฯ   
อมูฬฺหวินโย   สิยา   กุสโล   สิยา   อกสุโล   สยิา   อพฺยากโต   ฯ   
ปฏิ ฺาตกรณ    สิยา    กสุล   สิยา   อกุสล   สิยา   อพฺยากต   ฯ   
ตสฺสปาปยสิกา   สิยา   กสุลา   สิยา   อกุสลา   สิยา  อพฺยากตา  ฯ   
ติณวตฺถารโก สิยา กุสโล สิยา อกุสโล สิยา อพฺยากโต ฯ   
     [๘๙๘]  วิวาทาธิกรณ  กุสล  อกุสล  อพฺยากต  ฯ  อนุวาทาธิกรณ   
กุสล   อกุสล  อพฺยากต  ฯ  อาปตฺตาธิกรณ  กุสล  อกุสล  อพฺยากต  ฯ    
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กิจฺจาธิกรณ    กุสล    อกสุล    อพฺยากต   ฯ   วิวาทาธิกรณ   สยิา   
กุสล    สิยา   อกุสล   สิยา   อพฺยากต   ฯ   อนุวาทาธิกรณ   สิยา   
กุสล    สิยา   อกุสล   สิยา   อพฺยากต   ฯ   อาปตฺตาธิกรณ   สิยา   
อกุสล  สิยา  อพฺยากต  ฯ  นตฺถิ  อาปตฺตาธิกรณ  กสุล  ฯ  กิจฺจาธิกรณ   
สิยา กุสล สิยา อกุสล สิยา อพฺยากต ฯ   
                  กสุลวาร นิฏ ิต เตรสม ฯ   
     [๘๙๙]    ยตฺถ    เยภุยฺยสิกา    ลพฺภติ   ตตฺถ   สมฺมุขาวินโย   
ลพฺภติ    ยตฺถ    สมฺมุขาวินโย   ลพฺภติ   ตตฺถ   เยภุยฺยสิกา   ลพฺภติ   
น   ตตฺถ    สติวินโย   ลพฺภติ   น   ตตฺถ   อมูฬฺหวินโย   ลพฺภติ  น   
ตตฺถ    ปฏิ ฺาตกรณ    ลพฺภติ    น   ตตฺถ   ตสฺสปาปยสิกา   ลพฺภติ   
น   ตตฺถ   ติณวตฺถารโก   ลพฺภติ   ฯ   ยตฺถ  สติวินโย  ลพฺภติ  ตตฺถ   
สมฺมุขาวินโย     ลพฺภติ     ยตฺถ     สมมฺุขาวินโย    ลพฺภติ    ตตฺถ   
สติวินโย    ลพฺภติ    น    ตตฺถ    อมูฬหฺวินโย   ลพฺภติ   น   ตตฺถ   
ปฏิ ฺาตกรณ    ลพฺภติ    น    ตตฺถ    ตสฺสปาปยสิกา    ลพฺภติ   น   
ตตฺถ    ติณวตฺถารโก   ลพฺภติ   น   ตตฺถ   เยภุยฺยสิกา   ลพฺภติ   ฯ   
ยตฺถ    อมูฬหฺวินโย    ลพฺภติ    ตตฺถ   สมฺมุขาวินโย   ลพฺภติ   ยตฺถ   
สมฺมุขาวินโย    ลพฺภติ    ตตฺถ    อมูฬหฺวินโย    ลพฺภติ    น   ตตฺถ   
ปฏิ ฺาตกรณ    ลพฺภติ    น    ตตฺถ    ตสฺสปาปยสิกา    ลพฺภติ   น   
ตตฺถ    ติณวตฺถารโก   ลพฺภติ   น   ตตฺถ   เยภุยฺยสิกา   ลพฺภติ   น   
ตตฺถ    สติวินโย   ลพฺภติ   ฯ   ยตฺถ   ปฏิ ฺาตกรณ   ลพฺภติ   ตตฺถ    
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สมฺมุขาวินโย     ลพฺภติ     ยตฺถ     สมมฺุขาวินโย    ลพฺภติ    ตตฺถ   
ปฏิ ฺาตกรณ    ลพฺภติ    น    ตตฺถ    ตสฺสปาปยสิกา    ลพฺภติ   น   
ตตฺถ    ติณวตฺถารโก   ลพฺภติ   น   ตตฺถ   เยภุยฺยสิกา   ลพฺภติ   น   
ตตฺถ   สติวินโย   ลพฺภติ   น   ตตฺถ   อมูฬฺหวินโย   ลพฺภติ  ฯ  ยตฺถ   
ตสฺสปาปยสิกา     ลพฺภติ     ตตฺถ    สมมฺุขาวินโย    ลพฺภติ    ยตฺถ   
สมฺมุขาวินโย    ลพฺภติ    ตตฺถ    ตสฺสปาปยสิกา   ลพฺภติ   น   ตตฺถ   
ติณวตฺถารโก    ลพฺภติ   น   ตตฺถ   เยภุยฺยสิกา   ลพฺภติ   น   ตตฺถ   
สติวินโย    ลพฺภติ    น    ตตฺถ    อมูฬหฺวินโย   ลพฺภติ   น   ตตฺถ   
ปฏิ ฺาตกรณ    ลพฺภติ    ฯ    ยตฺถ    ติณวตฺถารโก   ลพฺภติ   ตตฺถ   
สมฺมุขาวินโย     ลพฺภติ     ยตฺถ     สมมฺุขาวินโย    ลพฺภติ    ตตฺถ   
ติณวตฺถารโก    ลพฺภติ   น   ตตฺถ   เยภุยฺยสิกา   ลพฺภติ   น   ตตฺถ   
สติวินโย    ลพฺภติ    น    ตตฺถ    อมูฬหฺวินโย   ลพฺภติ   น   ตตฺถ   
ปฏิ ฺาตกรณ ลพฺภติ น ตตฺถ ตสฺสปาปยสิกา ลพฺภติ ฯ   
     [๙๐๐]    ยตฺถ    เยภุยฺยสิกา    ตตฺถ    สมฺมุขาวินโย   ยตฺถ   
สมฺมุขาวินโย   ตตฺถ   เยภุยฺยสิกา   น   ตตฺถ   สติวินโย   น   ตตฺถ   
อมูฬฺหวินโย    น    ตตฺถ   ปฏิ ฺาตกรณ   น   ตตฺถ   ตสฺสปาปยสิกา   
น     ตตฺถ     ติณวตฺถารโก     ฯ     ยตฺถ     สติวินโย    ตตฺถ   
สมฺมุขาวินโย    ยตฺถ    สมฺมุขาวินโย    ตตฺถ   สติวินโย   น   ตตฺถ   
อมูฬฺหวินโย    น    ตตฺถ   ปฏิ ฺาตกรณ   น   ตตฺถ   ตสฺส- 
ปาปยสิกา  น     ตตฺถ     ติณวตฺถารโก     น     ตตฺถ     เยภุยฺยสกิา    ฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 272 

(สมฺมุขาวินย    กาตูน    มลู)   ฯเปฯ   ยตฺถ   ติณวตฺถารโก   ตตฺถ   
สมฺมุขาวินโย     ยตฺถ    สมฺมุขาวินโย    ตตฺถ    ติณวตฺถารโก    น   
ตตฺถ    เยภุยยฺสิกา   น   ตตฺถ   สติวินโย   น   ตตฺถ   อมูฬฺหวินโย   
น ตตฺถ ปฏิ ฺาตกรณ น ตตฺถ ตสฺสปาปยสิกา ฯ   
            จกฺกเปยฺยาล ฯ ยตฺถวาร นิฏ ิต จุทฺทสม ฯ   
     [๙๐๑]   ยสฺมึ   สมเย   สมฺมุขาวินเยน   จ   เยภุยฺยสิกาย  จ   
อธิกรณ   วูปสมฺมติ   ยตฺถ   เยภุยฺยสิกา   ลพฺภติ   ตตฺถ  สมฺมุขาวินโย   
ลพฺภติ     ยตฺถ     สมฺมุขาวินโย     ลพฺภติ     ตตฺถ    เยภุยฺยสิกา   
ลพฺภติ    น    ตตฺถ    สติวินโย    ลพฺภติ   น   ตตฺถ   อมูฬฺหวินโย   
ลพฺภติ   น   ตตฺถ   ปฏิ ฺาตกรณ   ลพฺภติ   น   ตตฺถ  ตสฺสปาปยสิกา   
ลพฺภติ  น  ตตฺถ  ติณวตฺถารโก  ลพฺภติ  ฯ  ยสฺม ึ สมเย  สมฺมุขาวินเยน   
จ     สติวินเยน     จ    อธิกรณ    วูปสมฺมติ    ยตฺถ    สติวินโย   
ลพฺภติ    ตตฺถ   สมฺมุขาวินโย   ลพฺภติ   ยตฺถ   สมฺมขุาวินโย   ลพฺภติ   
ตตฺถ    สติวินโย    ลพฺภติ    น    ตตฺถ   อมูฬฺหวินโย   ลพฺภติ   น   
ตตฺถ    ปฏิ ฺาตกรณ    ลพฺภติ    น   ตตฺถ   ตสฺสปาปยสิกา   ลพฺภติ   
น   ตตฺถ   ติณวตฺถารโก   ลพฺภติ   น   ตตฺถ  เยภุยฺยสิกา  ลพฺภติ  ฯ   
ยสฺมึ   สมเย   สมฺมุขาวินเยน  จ  อมูฬหฺวินเยน  จ  อธิกรณ  วูปสมฺมติ   
ยตฺถ    อมูฬหฺวินโย    ลพฺภติ    ตตฺถ   สมฺมุขาวินโย   ลพฺภติ   ยตฺถ   
สมฺมุขาวินโย    ลพฺภติ    ตตฺถ    อมูฬหฺวินโย    ลพฺภติ    น   ตตฺถ   
ปฏิ ฺาตกรณ    ลพฺภติ    น    ตตฺถ    ตสฺสปาปยสิกา    ลพฺภติ   น    
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ตตฺถ    ติณวตฺถารโก   ลพฺภติ   น   ตตฺถ   เยภุยฺยสิกา   ลพฺภติ   น   
ตตฺถ    สติวินโย    ลพฺภติ   ฯ   ยสฺมึ   สมเย   สมฺมขุาวินเยน   จ   
ปฏิ ฺาตกรเณน    จ    อธิกรณ    วูปสมฺมติ    ยตฺถ    ปฏิ ฺาตกรณ   
ลพฺภติ     ตตฺถ     สมฺมุขาวินโย     ลพฺภติ    ยตฺถ    สมฺมุขาวินโย   
ลพฺภติ    ตตฺถ    ปฏิ ฺาตกรณ    ลพฺภติ   น   ตตฺถ   ตสฺสปาปยสิกา   
ลพฺภติ    น   ตตฺถ   ติณวตฺถารโก   ลพฺภติ   น   ตตฺถ   เยภุยฺยสิกา   
ลพฺภติ    น    ตตฺถ    สติวินโย    ลพฺภติ   น   ตตฺถ   อมูฬฺหวินโย   
ลพฺภติ   ฯ   ยสฺมึ   สมเย   สมฺมุขาวินเยน   จ   ตสฺสปาปยสิกาย  จ   
อธิกรณ     วูปสมฺมติ     ยตฺถ     ตสฺสปาปยสิกา     ลพฺภติ    ตตฺถ   
สมฺมุขาวินโย     ลพฺภติ     ยตฺถ     สมมฺุขาวินโย    ลพฺภติ    ตตฺถ   
ตสฺสปาปยสิกา    ลพฺภติ    น    ตตฺถ    ติณวตฺถารโก    ลพฺภติ   น   
ตตฺถ    เยภุยยฺสิกา    ลพฺภติ    น    ตตฺถ   สติวินโย   ลพฺภติ   น   
ตตฺถ    อมูฬหฺวินโย   ลพฺภติ   น   ตตฺถ   ปฏิ ฺาตกรณ   ลพฺภติ   ฯ   
ยสฺมึ    สมเย    สมฺมุขาวินเยน    จ   ติณวตฺถารเกน   จ   อธิกรณ   
วูปสมฺมติ     ยตฺถ    ติณวตฺถารโก    ลพฺภติ    ตตฺถ    สมฺมุขาวินโย   
ลพฺภติ     ยตฺถ     สมฺมุขาวินโย     ลพฺภติ    ตตฺถ    ติณวตฺถารโก   
ลพฺภติ    น    ตตฺถ    เยภุยยฺสิกา    ลพฺภติ   น   ตตฺถ   สติวินโย   
ลพฺภติ    น   ตตฺถ   อมูฬหฺวินโย   ลพฺภติ   น   ตตฺถ   ปฏิ ฺาตกรณ   
ลพฺภติ น ตตฺถ ตสฺสปาปยสิกา ลพฺภติ ฯ   
                สมยวาร ๑ นิฏ ิต ปณฺณรสม ฯ   
#๑ ม. สมถ ... ฯ    
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     [๙๐๒]   อธิกรณนฺติ   วา   สมถาติ  วา  อิเม  ธมมฺา  สสฏา   
อุทาหุ   วิสสฏา   ลพฺภา   จ   อิเมส   ๑   ธมฺมาน   วินิพฺภุชิตฺวา   
วินิพฺภุชิตฺวา   นานากรณ   ป ฺาเปตุ  ๒  ฯ  อธิกรณนฺติ  วา  สมถาติ   
วา   อิเม   ธมมฺา   สสฏา   โน  วิสสฏา  ๓  ลพฺภา  จ  อิเมส   
ธมฺมาน    วินิพฺภุชิตฺวา    วินิพฺภุชิตฺวา   นานากรณ   ป ฺาเปตุนฺติ   ฯ   
โส    มา    เหวนฺติสฺส   วจนีโย   อธิกรณนฺติ   วา   สมถาติ   วา   
อิเม   ธมฺมา   สสฏา   โน   วิสสฏา   น  ๔  จ  ลพฺภา  อิเมส   
ธมฺมาน   วินพฺิภุชิตฺวา   วินิพฺภุชิตฺวา   นานากรณ   ป ฺาเปตุ   ฯ   ต   
กิสฺส   เหตุ   ฯ  นน ุ วุตฺต  ภควตา  จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  อธิกรณานิ   
สตฺต    สมถา    อธิกรณา    สมเถหิ   สมฺมนฺติ   สมถา   อธิกรเณหิ   
สมฺมนฺติ   เอว   อิเม   ธมมฺา   สสฏา   โน  วิสสฏา  น  ๔  จ   
ลพฺภา    อิเมส    ธมฺมาน    วินิพฺภุชิตฺวา    วินิพฺภุชิตฺวา   นานากรณ   
ป ฺาเปตุนฺติ ฯ   
                 สสฏวาร นิฏ ิต โสฬสม ฯ   
     [๙๐๓]   วิวาทาธิกรณ   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมติ  อนุวาทาธิกรณ   
กตีหิ    สมเถหิ    สมฺมติ    อาปตฺตาธิกรณ   กตีหิ   สมเถหิ   สมมฺติ   
กิจฺจาธิกรณ    กตีหิ    สมเถหิ    สมฺมติ    ฯ   วิวาทาธิกรณ   ทฺวีหิ   
สมเถหิ   สมมฺติ   สมฺมุขาวินเยน   จ  เยภุยฺยสิกาย  จ  อนุวาทาธิกรณ   
จตูหิ     สมเถหิ     สมฺมติ     สมฺมุขาวินเยน     จ     สติวินเยน   
จ    อมูฬฺหวินเยน    จ   ตสฺสปาปยสิกาย   จ   อาปตฺตาธิกรณ   ตีหิ   
#๑ ม. ย.ุ ปนิเมส ฯ ๒ ม. ยุ. ป ฺาเปตุนฺติ ฯ ๓ ม. ยุ.   
#ธมฺมา วิสสฏา โน สสฏา ฯ ๔ ม. ยุ. โน ฯ    
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สมเถหิ     สมฺมติ     สมฺมขุาวินเยน     จ    ปฏิ ฺาตกรเณน    จ   
ติณวตฺถารเกน  จ  กิจฺจาธิกรณ  เอเกน  สมเถน สมมฺติ สมฺมุขาวินเยน ฯ   
วิวาทาธิกรณ ฺจ        อนุวาทาธิกรณ ฺจ        กตีหิ        สมเถหิ   
สมฺมนฺติ    ฯ    วิวาทาธิกรณ ฺจ   อนุวาทาธิกรณ ฺจ   ป ฺจหิ   สมเถหิ   
สมฺมนฺติ    สมฺมุขาวินเยน    จ    เยภุยฺยสิกาย   จ   สติวินเยน   จ   
อมูฬฺหวินเยน  จ  ตสฺสปาปยสิกาย  จ ฯ วิวาทาธิกรณ ฺจ อาปตฺตาธิกรณ ฺจ   
กตีหิ    สมเถหิ    สมฺมนฺติ    ฯ   วิวาทาธิกรณ ฺจ   อาปตฺตาธิกรณ ฺจ   
จตูหิ     สมเถหิ     สมฺมนฺติ    สมฺมุขาวินเยน    จ    เยภุยฺยสิกาย   
จ    ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   ติณวตฺถารเกน   จ   ฯ   วิวาทาธิกรณ ฺจ8   
กิจฺจาธิกรณ ฺจ    กตีหิ    สมเถหิ    สมฺมนฺติ    ฯ    วิวาทาธิกรณ ฺจ   
กิจฺจาธิกรณ ฺจ     ทฺวีหิ    สมเถหิ    สมฺมนฺติ    สมมฺุขาวินเยน    จ   
เยภุยฺยสิกาย    จ    ฯ   อนุวาทาธิกรณ ฺจ   อาปตฺตาธิกรณ ฺจ   กตีหิ   
สมเถหิ    สมมฺนฺติ    ฯ    อนุวาทาธิกรณ ฺจ   อาปตฺตาธิกรณ ฺจ   ฉหิ   
สมเถหิ   สมมฺนฺติ   สมฺมขุาวินเยน  จ  สติวินเยน  จ  อมูฬฺหวินเยน  จ   
ปฏิ ฺาตกรเณน    จ   ตสฺสปาปยสิกาย   จ   ติณวตฺถารเกน   จ   ฯ   
อนุวาทาธิกรณ ฺจ    กิจฺจาธิกรณ ฺจ    กตีหิ    สมเถหิ    สมฺมนติฺ   ฯ   
อนุวาทาธิกรณ ฺจ     กิจฺจาธิกรณ ฺจ     จตูหิ     สมเถหิ     สมฺมนฺติ   
สมฺมุขาวินเยน   จ   สติวินเยน   จ  อมูฬฺหวินเยน  จ  ตสฺสปาปยสิกาย   
จ   ฯ   อาปตฺตาธิกรณ ฺจ   กิจฺจาธิกรณ ฺจ  กตีหิ  สมเถหิ  สมฺมนฺติ  ฯ   
อาปตฺตาธิกรณ ฺจ   กิจฺจาธิกรณ ฺจ  ตีหิ  สมเถหิ  สมฺมนฺติ  สมมฺุขา-    
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วินเยน  จ    ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   ติณวตฺถารเกน   จ   ฯ   วิวาทาธิกรณ ฺจ   
อนุวาทาธิกรณ ฺจ    อาปตฺตาธิกรณ ฺจ    กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ   ฯ   
วิวาทาธิกรณ ฺจ      อนุวาทาธิกรณ ฺจ     อาปตฺตาธิกรณ ฺจ     สตฺตหิ   
สมเถหิ   สมมฺนฺติ   สมฺมขุาวินเยน   จ   เยภุยฺยสิกาย   จ  สติวินเยน   
จ    อมูฬฺหวินเยน    จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   ตสฺสปาปยสิกาย   จ   
ติณวตฺถารเกน  จ  ฯ  วิวาทาธิกรณ ฺจ  อนุวาทาธิกรณ ฺจ  กิจฺจาธิกรณ ฺจ   
กตีหิ    สมเถหิ    สมฺมนฺติ    ฯ   วิวาทาธิกรณ ฺจ   อนุวาทาธิกรณ ฺจ   
กิจฺจาธิกรณ ฺจ      ป ฺจหิ     สมเถหิ     สมฺมนฺติ     สมฺมุขาวินเยน   
จ   เยภุยฺยสิกาย  จ  สติวินเยน  จ  อมฬูหฺวินเยน  จ  ตสฺสปาปยสิกาย   
จ   ฯ   [๑]   วิวาทาธิกรณ ฺจ   อนุวาทาธิกรณ ฺจ  อาปตฺตาธิกรณ ฺจ   
กิจฺจาธิกรณ ฺจ    กตีหิ    สมเถหิ    สมฺมนฺติ    ฯ    วิวาทาธิกรณ ฺจ   
อนุวาทาธิกรณ ฺจ      อาปตฺตาธิกรณ ฺจ      กิจฺจาธิกรณ ฺจ     สตฺตหิ   
สมเถหิ   สมมฺนฺติ   สมฺมขุาวินเยน   จ   เยภุยฺยสิกาย   จ  สติวินเยน   
จ    อมูฬฺหวินเยน    จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   ตสฺสปาปยสิกาย   จ   
ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
               สมมฺนฺติวาร ๒ นิฏ ิต สตฺตรสม ฯ   
     [๙๐๔]   วิวาทาธิกรณ   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมติ  กตีหิ  สมเถหิ   
น    สมฺมติ    ฯ    อนุวาทาธิกรณ   ฯเปฯ   อาปตฺตาธิกรณ   ฯเปฯ   
กิจฺจาธิกรณ   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมติ   กตีหิ   สมเถหิ  น  สมฺมติ  ฯ   
วิวาทาธิกรณ   ทฺวีหิ   สมเถหิ  สมฺมติ  สมฺมุขาวินเยน  จ  เยภุยฺยสิกาย   
#๑ ม. ย.ุ อนวุาทาธิกรณ ฺจ อาปตฺตาธิกรณ ฺจ กิจฺจาธิกรณ ฺจ   
#กตีหิ สมเถหิ สมฺมนฺติ ฯ อนุ...จ อา...จ กิจฺ...จ ฉหิ สมเถหิ สมฺมนฺติ ฯ   
#สมฺมุขาวินเยนจ สติวินเยนจ อมูฬฺหวินเยน จ ปฏิ ฺาตกรเณน   
#จ ตสฺสปาปยสิกาย จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ  ๒ ม. ยุ. สมฺมติวาร ฯ    
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จ    ป ฺจหิ    สมเถหิ   น   สมฺมติ   สติวินเยน   จ   อมูฬฺหวินเยน   
จ    ปฏิ ฺาตกรเณน    จ    ตสฺสปาปยสิกาย    จ    ติณวตฺถารเกน   
จ    ฯ    อนุวาทาธิกรณ    จตูหิ   สมเถหิ   สมฺมติ   สมฺมุขาวินเยน   
จ    สติวินเยน   จ   อมูฬหฺวินเยน   จ   ตสฺสปาปยสิกาย   จ   ตีหิ   
สมเถหิ    น    สมฺมติ    เยภุยฺยสิกาย    จ    ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   
ติณวตฺถารเกน    จ    ฯ    อาปตฺตาธิกรณ    ตีหิ   สมเถหิ   สมฺมติ                
สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   ติณวตฺถารเกน   จ   จตูหิ   
สมเถหิ   น   สมฺมติ   เยภุยฺยสิกาย   จ  สติวินเยน  จ  อมูฬฺหวินเยน   
จ    ตสฺสปาปยสิกาย    จ    ฯ    กิจฺจาธิกรณ    เอเกน   สมเถน   
สมมฺติ     สมมฺุขาวินเยน   ฉหิ   สมเถหิ   น   สมฺมติ   เยภุยฺยสิกาย   
จ     สติวินเยน     จ     อมูฬฺหวินเยน     จ     ปฏิ ฺาตกรเณน   
จ    ตสฺสปาปยสิกาย   จ   ติณวตฺถารเกน   จ   ฯ   วิวาทาธิกรณ ฺจ   
อนุวาทาธิกรณ ฺจ     กตีหิ     สมเถหิ    สมฺมนฺติ    กตีหิ    สมเถหิ   
น     สมฺมนติฺ    ฯ    วิวาทาธิกรณ ฺจ    อนุวาทาธิกรณ ฺจ    ป ฺจหิ   
สมเถหิ   สมมฺนฺติ   สมฺมขุาวินเยน   จ   เยภุยฺยสิกาย   จ  สติวินเยน   
จ    อมูฬฺหวินเยน    จ   ตสฺสปาปยสิกาย   จ   ทฺวีหิ   สมเถหิ   น   
สมฺมนฺติ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   ติณวตฺถารเกน  จ  ฯ  วิวาทาธิกรณ ฺจ   
อาปตฺตาธิกรณ ฺจ     กตีหิ     สมเถหิ    สมฺมนฺติ    กตีหิ    สมเถหิ   
น   สมฺมนฺติ   ฯ   วิวาทาธิกรณ ฺจ   อาปตฺตาธิกรณ ฺจ   จตูหิ  สมเถหิ   
สมฺมนฺติ    สมฺมุขาวินเยน    จ    เยภุยฺยสิกาย   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน    
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จ    ติณวตฺถารเกน    จ   ตีหิ   สมเถหิ   น   สมฺมนฺติ   สติวินเยน   
จ    อมูฬฺหวินเยน    จ   ตสฺสปาปยสิกาย   จ   ฯ   วิวาทาธิกรณ ฺจ   
กิจฺจาธิกรณ ฺจ    กตีหิ    สมเถหิ    สมฺมนฺติ    กตีหิ    สมเถหิ   น   
สมฺมนฺติ    ฯ    วิวาทาธิกรณ ฺจ    กิจฺจาธิกรณ ฺจ    ทฺวีหิ    สมเถหิ   
สมฺมนฺติ    สมฺมุขาวินเยน    จ   เยภุยฺยสิกาย   จ   ป ฺจหิ   สมเถหิ   
น    สมฺมนฺติ    สติวินเยน   จ   อมูฬฺหวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   
จ   ตสฺสปาปยสิกาย   จ   ติณวตฺถารเกน   จ   ฯ   อนุวาทาธิกรณ ฺจ   
อาปตฺตาธิกรณ ฺจ    กตีห ิ   สมเถหิ    สมฺมนฺติ   กตีหิ   สมเถหิ   น   
สมฺมนฺติ    ฯ    อนุวาทาธิกรณ ฺจ    อาปตฺตาธิกรณ ฺจ   ฉหิ   สมเถหิ   
สมฺมนฺติ    สมฺมุขาวินเยน     จ   สติวินเยน   จ   อมูฬฺหวินเยน   จ   
ปฏิ ฺาตกรเณน    จ    ตสฺสปาปยสิกาย    จ    ติณวตฺถารเกน    จ   
เอเกน   สมเถน   น   สมมฺนฺติ   เยภุยฺยสิกาย   ฯ  อนุวาทาธิกรณ ฺจ   
กิจฺจาธิกรณ ฺจ    กตีหิ    สมเถหิ    สมฺมนฺติ    กตีหิ    สมเถหิ   น   
สมฺมนฺติ    ฯ    อนุวาทาธิกรณ ฺจ    กจฺิจาธิกรณ ฺจ    จตูหิ   สมเถหิ   
สมฺมนฺติ    สมฺมุขาวินเยน    จ    สติวินเยน   จ   อมูฬฺหวินเยน   จ   
ตสฺสปาปยสิกาย    จ    ตีหิ    สมเถหิ   น   สมฺมนฺติ   เยภุยฺยสิกาย   
จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   ติณวตฺถารเกน   จ   ฯ   อาปตฺตาธิกรณ ฺจ   
กิจฺจาธิกรณ ฺจ    กตีหิ    สมเถหิ    สมฺมนฺติ    กตีหิ    สมเถหิ   น   
สมฺมนฺติ    ฯ    อาปตฺตาธิกรณ ฺจ    กจฺิจาธิกรณ ฺจ    ตีหิ    สมเถหิ   
สมฺมนฺติ    สมฺมุขาวินเยน    จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   ติณวตฺถารเกน    
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จ    จตูหิ    สมเถหิ   น   สมฺมนฺติ   เยภุยฺยสิกาย   จ   สติวินเยน   
จ    อมูฬฺหวินเยน    จ   ตสฺสปาปยสิกาย   จ   ฯ   วิวาทาธิกรณ ฺจ   
อนุวาทาธิกรณ ฺจ     อาปตฺตาธิกรณ ฺจ     กตีหิ    สมเถหิ    สมมฺนฺติ   
กตีหิ   สมเถหิ   น   สมฺมนฺติ   ฯ   วิวาทาธิกรณ ฺจ  อนุวาทาธิกรณ ฺจ   
อาปตฺตาธิกรณ ฺจ     สตฺตหิ     สมเถหิ     สมฺมนติฺ    สมฺมุขาวินเยน   
จ   เยภุยฺยสิกาย  จ  สติวินเยน  จ  อมฬูหฺวินเยน  จ  ปฏิ ฺาตกรเณน   
จ    ตสฺสปาปยสิกาย   จ   ติณวตฺถารเกน   จ   ฯ   วิวาทาธิกรณ ฺจ   
อนุวาทาธิกรณ ฺจ     กิจฺจาธิกรณ ฺจ     กตีหิ     สมเถหิ     สมฺมนฺติ   
กตีหิ   สมเถหิ   น   สมฺมนฺติ   ฯ   วิวาทาธิกรณ ฺจ  อนุวาทาธิกรณ ฺจ   
กิจฺจาธิกรณ ฺจ     ป ฺจหิ    สมเถหิ    สมฺมนฺติ    สมฺมุขาวินเยน   จ   
เยภุยฺยสิกาย   จ   สติวินเยน   จ   อมูฬหฺวินเยน  จ  ตสฺสปาปยสิกาย   
จ     ทฺวีหิ     สมเถหิ     น     สมฺมนฺติ    ปฏิ ฺาตกรเณน    จ   
ติณวตฺถารเกน  จ  ฯ  อนุวาทาธิกรณ ฺจ  อาปตฺตาธิกรณ ฺจ กิจฺจาธิ- 
กรณ ฺจ  กตีหิ    สมเถหิ    สมฺมนฺติ    กตีหิ    สมเถหิ    น    สมมฺนฺติ   ฯ   
อนุวาทาธิกรณ ฺจ       อาปตฺตาธิกรณ ฺจ      กิจฺจาธิกรณ ฺจ      ฉหิ   
สมเถหิ   สมมฺนฺติ   สมฺมขุาวินเยน   จ   สติวินเยน   จ  อมูฬฺหวินเยน   
จ    ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   ตสฺสปาปยสิกาย   จ   ติณวตฺถารเกน   จ   
เอเกน   สมเถน   น   สมมฺนฺติ   เยภุยฺยสิกาย   ฯ   วิวาทาธิกรณ ฺจ   
อนุวาทาธิกรณ ฺจ      อาปตฺตาธิกรณ ฺจ      กิจฺจาธิกรณ ฺจ      กตีหิ   
สมเถหิ   สมมฺนฺติ   กตีห ิ  สมเถหิ   น   สมฺมนฺติ  ฯ  วิวาทาธิกรณ ฺจ    
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อนุวาทาธิกรณ ฺจ      อาปตฺตาธิกรณ ฺจ      กิจฺจาธิกรณ ฺจ     สตฺตหิ   
สมเถหิ   สมมฺนฺติ   สมฺมขุาวินเยน   จ   เยภุยฺยสิกาย   จ  สติวินเยน   
จ    อมูฬฺหวินเยน    จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   ตสฺสปาปยสิกาย   จ   
ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
            สมฺมนฺติ-นสมฺมนฺติ-วาร นิฏ ิต อฏารสม ฯ   
     [๙๐๕]   สมถา   สมเถหิ   สมฺมนติฺ  สมถา  อธิกรเณหิ  สมมฺนฺติ   
อธิกรณา    สมเถหิ    สมมฺนฺติ   อธิกรณา   อธิกรเณหิ   สมฺมนติฺ   ฯ   
สิยา   สมถา   สมเถหิ   สมฺมนฺติ   สิยา  สมถา  สมเถหิ  น  สมฺมนฺติ   
สิยา   สมถา   อธิกรเณหิ   สมฺมนฺติ   สยิา   สมถา   อธิกรเณหิ   น   
สมฺมนฺติ    สยิา    อธิกรณา    สมเถหิ    สมฺมนฺติ   สยิา   อธิกรณา   
สมเถหิ    น    สมฺมนฺติ    สิยา    อธิกรณา    อธิกรเณหิ   สมฺมนติฺ   
สิยา อธิกรณา อธิกรเณหิ น สมฺมนฺติ ฯ   
     [๙๐๖]   กถ  สิยา  สมถา  สมเถหิ  สมฺมนฺติ  กถ  สิยา  สมถา   
สมเถหิ    น    สมฺมนฺติ    ฯ   เยภุยฺยสิกา   สมฺมุขาวินเยน   สมฺมติ   
สติวินเยน   น   สมฺมติ   อมูฬฺหวินเยน   น   สมฺมติ   ปฏิ ฺาตกรเณน   
น     สมฺมติ     ตสฺสปาปยสิกาย     น     สมฺมติ    ติณวตฺถารเกน   
น    สมฺมติ    ฯ   สติวินโย   สมฺมุขาวินเยน   สมฺมติ   อมูฬฺหวินเยน   
น    สมฺมติ    ปฏิ ฺาตกรเณน    น    สมฺมติ   ตสสฺปาปยสิกาย   น   
สมฺมติ   ติณวตฺถารเกน   น   สมฺมติ   เยภุยฺยสิกาย   น   สมฺมติ   ฯ   
อมูฬฺหวินโย    สมฺมุขาวินเยน    สมฺมติ   ปฏิ ฺาตกรเณน   น   สมฺมติ    
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ตสฺสปาปยสิกาย     น     สมฺมติ     ติณวตฺถารเกน     น    สมฺมติ   
เยภุยฺยสิกาย   น   สมฺมติ   สติวินเยน   น   สมฺมติ  ฯ  ปฏิ ฺาตกรณ   
สมฺมุขาวินเยน   สมฺมติ   ตสฺสปาปยสิกาย   น   สมมฺติ   ติณวตฺถารเกน   
น     สมฺมติ     เยภุยฺยสิกาย     น     สมมฺติ    สติวินเยน    น   
สมฺมติ   อมูฬฺหวินเยน   น   สมฺมติ  ฯ  ตสฺสปาปยสิกาย  สมฺมขุาวินเยน   
สมฺมติ    ติณวตฺถารเกน    น    สมฺมติ    เยภุยฺยสิกาย   น   สมฺมติ   
สติวินเยน   น   สมฺมติ   อมูฬฺหวินเยน   น   สมฺมติ   ปฏิ ฺาตกรเณน   
น   สมฺมติ   ฯ   ติณวตฺถารโก   สมฺมุขาวินเยน   สมฺมติ  เยภุยฺยสิกาย   
น    สมฺมติ    สติวินเยน    น   สมฺมติ   อมูฬฺหวินเยน   น   สมฺมติ   
ปฏิ ฺาตกรเณน    น    สมฺมติ    ตสฺสปาปยสิกาย    น   สมฺมติ   ฯ   
เอว   สิยา   สมถา    สมเถหิ  สมฺมนฺติ  เอว  สิยา  สมถา  สมเถหิ   
น สมฺมนฺติ ฯ   
     [๙๐๗]   กถ   สิยา   สมถา   อธิกรเณหิ   สมฺมนติฺ  กถ  สยิา   
สมถา   อธิกรเณหิ   น   สมฺมนฺติ   ฯ   สมฺมุขาวินโย  วิวาทาธิกรเณน   
น    ๑   สมฺมติ   อนุวาทาธิกรเณน   น   สมฺมติ   อาปตฺตาธิกรเณน   
น   สมฺมติ   กิจฺจาธิกรเณน   สมฺมติ   ฯ  เยภุยฺยสิกา  วิวาทาธิกรเณน   
น    ๑   สมฺมติ   อนุวาทาธิกรเณน   น   สมฺมติ   อาปตฺตาธิกรเณน   
น     สมฺมติ    กิจฺจาธิกรเณน    [๒]    สมฺมติ    ฯ    สติวินโย   
วิวาทาธิกรเณน     น     สมมฺติ    อนุวาทาธิกรเณน    น    สมมฺติ   
อาปตฺตาธิกรเณน    น   สมฺมติ   กิจฺจาธิกรเณน   [๒]   สมฺมติ   ฯ   
#๑ ยุ. นสทโฺท นตฺถิ ฯ  ๒ ยุ. น ฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 282 

อมูฬฺหวินโย    วิวาทาธิกรเณน    น    สมฺมติ   อนุวาทาธิกรเณน   น   
สมฺมติ   อาปตฺตาธิกรเณน  น  สมฺมติ  กิจฺจาธิกรเณน  [๑]  สมฺมติ  ฯ   
ปฏิ ฺาตกรณ    วิวาทาธิกรเณน    น   สมฺมติ   อนุวาทาธิกรเณน   น   
สมฺมติ  อาปตฺตาธิกรเณน  น  ๒  สมฺมติ  กิจฺจาธิกรเณน [๑] สมมฺติ ฯ   
ตสฺสปาปยสิกา    วิวาทาธิกรเณน   น   สมฺมติ   อนุวาทาธิกรเณน   น   
สมฺมติ   อาปตฺตาธิกรเณน  น  สมฺมติ  กิจฺจาธิกรเณน  [๑]  สมฺมติ  ฯ   
ติณวตฺถารโก    วิวาทาธิกรเณน    น   สมฺมติ   อนุวาทาธิกรเณน   น   
สมฺมติ   อาปตฺตาธิกรเณน  น  สมฺมติ  กิจฺจาธิกรเณน  [๑]  สมฺมติ  ฯ   
เอว    สิยา    สมถา   อธิกรเณหิ   สมฺมนฺติ   เอว   สยิา   สมถา   
อธิกรเณหิ น สมฺมนฺติ ฯ   
     [๙๐๘]   กถ   สิยา   อธิกรณา   สมเถหิ   สมฺมนติฺ  กถ  สยิา   
อธิกรณา   สมเถหิ   น   สมฺมนฺติ   ฯ   วิวาทาธิกรณ   สมฺมุขาวินเยน   
จ    เยภุยฺยสิกาย   จ   สมมฺติ   สติวินเยน   จ   อมูฬฺหวินเยน   จ   
ปฏิ ฺาตกรเณน    จ   ตสฺสปาปยสิกาย   จ   ติณวตฺถารเกน   จ   น   
สมฺมติ    ฯ    อนุวาทาธิกรณ   สมฺมุขาวินเยน    จ   สติวินเยน   จ   
อมูฬฺหวินเยน    จ   ตสฺสปาปยสิกาย   จ   สมฺมติ   เยภุยฺยสิกาย   จ   
ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   ติณวตฺถารเกน  จ  น  สมฺมติ  ฯ  อาปตฺตาธิกรณ   
สมฺมุขาวินเยน     จ    ปฏิ ฺาตกรเณน    จ    ติณวตฺถารเกน    จ   
สมฺมติ    เยภุยฺยสิกาย    จ    สติวินเยน    จ    อมูฬฺหวินเยน   จ   
ตสฺสปาปยสิกาย    จ   น   สมฺมติ   ฯ   กิจฺจาธิกรณ   สมฺมุขาวินเยน   
#๑ ยุ. น ฯ  ๒ ยุ. นสทโฺท นตฺถิ ฯ    
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สมฺมติ    เยภุยฺยสิกาย    จ    สติวินเยน    จ    อมูฬฺหวินเยน   จ   
ปฏิ ฺาตกรเณน    จ   ตสฺสปาปยสิกาย   จ   ติณวตฺถารเกน   จ   น   
สมฺมติ   ฯ   เอว   สิยา   อธิกรณา   สมเถหิ   สมฺมนติฺ  เอว  สิยา 
อธิกรณา สมเถหิ น สมฺมนฺติ ฯ   
     [๙๐๙]   กถ   สิยา   อธิกรณา  อธิกรเณหิ  สมฺมนฺติ  กถ  สยิา   
อธิกรณา   อธิกรเณหิ   น   สมฺมนฺติ  ฯ  วิวาทาธิกรณ  วิวาทาธิกรเณน   
น     สมฺมติ    อนุวาทาธิกรเณน    น    สมฺมติ    อาปตฺตาธิกรเณน   
น     สมฺมติ     กิจฺจาธิกรเณน     สมฺมติ     ฯ     อนุวาทาธิกรณ   
วิวาทาธิกรเณน     น     สมฺมติ    อนุวาทาธิกรเณน    น    สมมฺติ   
อาปตฺตาธิกรเณน  น  สมมฺติ   กิจฺจาธิกรเณน  สมมฺติ  ฯ  อาปตฺตาธิกรณ   
วิวาทาธิกรเณน     น     สมฺมติ    อนุวาทาธิกรเณน    น    สมมฺติ   
อาปตฺตาธิกรเณน   น   สมฺมติ   กิจฺจาธิกรเณน  สมฺมติ  ฯ  กิจฺจาธิกรณ   
วิวาทาธิกรเณน     น     สมฺมติ    อนุวาทาธิกรเณน    น    สมมฺติ   
อาปตฺตาธิกรเณน    น    สมฺมติ   กิจฺจาธิกรเณน   สมฺมติ   ฯ   เอว   
สิยา    อธิกรณา    อธิกรเณหิ    สมฺมนติฺ    เอว   สยิา   อธิกรณา   
อธิกรเณหิ น สมฺมนฺติ ฯ   
     [๙๑๐]  ฉป  สมถา  จตฺตาโรป  อธิกรณา  สมฺมุขาวินเยน สมฺมนฺติ   
สมฺมุขาวินโย น ๑ เกนจิ สมฺมติ ฯ   
            สมถาธิกรณวาร นิฏ ิต เอกูนวีสติม ๒ ฯ   
#๑ ยุ. นสทโฺท นตฺถิ ฯ  ๒ ยุ. อูนวีสติม ฯ    
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     [๙๑๑]    วิวาทาธิกรณ    จตุนฺน   อธิกรณาน   กตม   อธิกรณ   
สมุฏาเปติ    ฯ    วิวาทาธิกรณ    จตุนฺน    อธิกรณาน   น   กตม   
อธิกรณ    สมุฏาเปติ   อปจ   วิวาทาธิกรณปจฺจยา   จตฺตาโรป   ๑   
อธิกรณา    ชายนฺติ   ฯ   ยถากถ   วิย   ฯ   อิธ   ภิกฺขู   วิวทนฺติ   
ธมฺโมติ    วา    อธมฺโมติ    วา    วินโยติ   วา   อวินโยติ   วา   
ภาสิต    ลปต   ตถาคเตนาติ   วา   อภาสิต   อลปต   ตถาคเตนาติ   
วา    อาจิณฺณ    ตถาคเตนาติ   วา   อนาจิณฺณ   ตถาคเตนาติ   วา   
ป ฺตฺต     ตถาคเตนาติ    วา    อปฺป ฺตฺต    ตถาคเตนาติ    วา   
อาปตฺตีติ    วา   อนาปตฺตีติ   วา   ลหุกา   อาปตฺตีติ   วา   ครุกา   
อาปตฺตีติ    วา   สาวเสสา   อาปตฺตีติ   วา   อนวเสสา   อาปตฺตีติ   
วา    ทฏุ ุลฺลา    อาปตฺตีติ   วา   อทุฏ ุลฺลา   อาปตฺตีติ   วา   ย   
ตตฺถ   ภณฺฑน   กลโห   วิคฺคโห   วิวาโท   นานาวาโท  อ ฺถาวาโท   
วิปจฺจตาย   โวหาโร   เมธก   ๒   อิท   วุจฺจติ   วิวาทาธิกรณ  ฯ   
วิวาทาธิกรเณ    สงฺโฆ    วิวทติ    วิวาทาธิกรณ    ฯ    วิวทมาโน   
อนุวทติ    อนุวาทาธิกรณ    ฯ    อนุวทมาโน    อาปตฺตึ    อาปชฺชติ   
อาปตฺตาธิกรณ  ฯ  ตาย  อาปตฺติยา  สงฺโฆ  กมฺม  กโรติ กิจฺจาธิกรณ ฯ   
เอว วิวาทาธิกรณปจฺจยา จตฺตาโรป อธิกรณา ชายนฺติ ฯ   
     [๙๑๒]    อนุวาทาธิกรณ   จตุนฺน   อธิกรณาน   กตม   อธิกรณ   
สมุฏาเปติ    ฯ    อนุวาทาธิกรณ    จตุนฺน   อธิกรณาน   น   กตม   
อธิกรณ     สมุฏาเปติ    อปจ    อนุวาทาธิกรณปจฺจยา    จตฺตาโรป   
#๑ ม. ย.ุ ปสทฺโท นตฺถ ิฯ สพฺพตฺถ อีทีสเมว ๒ จุลฺลวคฺเค เมธคนฺติ ปากโฏ ฯ    
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อธิกรณา   ชายนฺติ   ฯ   ยถากถ  วิย  ฯ  อิธ  ภิกฺขู  ภิกฺขุ  อนุวทนฺติ   
สีลวิปตฺติยา     วา    อาจารวิปตฺติยา    วา    ทฏิ ิวิปตฺติยา    วา   
อาชีววิปตฺติยา  วา  โย  ตตฺถ  อนุวาโท  อนุวทนา  อนุลฺลปนา อนุภณนา   
อนุสมฺปวงฺกตา      อพฺภุสสฺหนตา     อนุพลปฺปทาน     อิท     วุจฺจติ   
อนุวาทาธิกรณ   ฯ   อนุวาทาธิกรเณ   สงฺโฆ  วิวทติ  วิวาทาธิกรณ  ฯ   
วิวทมาโน    อนุวทติ    อนุวาทาธิกรณ    ฯ    อนุวทมาโน   อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ    อาปตฺตาธิกรณ    ฯ    ตาย   อาปตฺติยา   สงฺโฆ   กมมฺ   
กโรติ    กิจฺจาธิกรณ    ฯ   เอว   อนุวาทาธิกรณปจฺจยา   จตฺตาโรป   
อธิกรณา ชายนฺติ ฯ   
    [๙๑๓]    อาปตฺตาธิกรณ    จตุนฺน   อธิกรณาน   กตม   อธิกรณ   
สมุฏาเปติ    ฯ    อาปตฺตาธิกรณ    จตุนฺน   อธิกรณาน   น   กตม   
อธิกรณ     สมุฏาเปติ    อปจ    อาปตฺตาธิกรณปจฺจยา    จตฺตาโรป   
อธิกรณา   ชายนฺติ   ฯ   ยถากถ   วิย   ฯ   ป ฺจป   อาปตฺติกฺขนฺธา   
อาปตฺตาธิกรณ     สตฺตป     อาปตฺติกฺขนฺธา     อาปตฺตาธิกรณ    อิท   
วุจฺจติ     อาปตฺตาธิกรณ    ฯ    อาปตฺตาธิกรเณ    สงฺโฆ    วิวทติ   
วิวาทาธิกรณ   ฯ   วิวทมาโน  อนุวทติ  อนุวาทาธิกรณ  ฯ  อนุวทมาโน   
อาปตฺตึ    อาปชฺชติ   อาปตฺตาธิกรณ   ฯ   ตาย   อาปตฺติยา   สงฺโฆ   
กมฺม     กโรติ    กิจฺจาธิกรณ    ฯ    เอว    อาปตฺตาธิกรณปจฺจยา   
จตฺตาโรป อธิกรณา ชายนฺติ ฯ   
    [๙๑๔]    กิจฺจาธิกรณ    จตุนฺน    อธิกรณาน    กตม   อธิกรณ    
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สมุฏาเปติ   ฯ   กิจฺจาธิกรณ   จตุนฺน   อธิกรณาน  น  กตม  อธกิรณ   
สมุฏาเปติ     อปจ     กิจฺจาธิกรณปจฺจยา    จตฺตาโรป    อธิกรณา   
ชายนฺติ   ฯ   ยถากถ   วิย   ฯ   ยา   สงฺฆสฺส  กิจฺจยตา  กรณียตา   
อปโลกนกมมฺ     ตฺติกมฺม     ตฺติทุติยกมฺม     ตฺติจตุตฺถกมฺม    อิท   
วุจฺจติ   กิจฺจาธิกรณ  ฯ  กจฺิจาธิกรเณ  สงฺโฆ  วิวทติ  วิวาทาธิกรณ  ฯ   
วิวทมาโน      อนุวทติ      อนุวาทาธิกรณ      ฯ      อนุวทมาโน   
อาปตฺตึ    อาปชฺชติ   อาปตฺตาธิกรณ   ฯ   ตาย   อาปตฺติยา   สงฺโฆ   
กมฺม   กโรติ   กิจฺจาธิกรณ   ฯ   เอว  กิจฺจาธิกรณปจฺจยา  จตฺตาโรป   
อธิกรณา ชายนฺติ ฯ   
              สมฏุาเปติวาร ๑ นิฏ ิต วีสติม ฯ   
    [๙๑๕]   วิวาทาธิกรณ   จตุนฺน   อธกิรณาน  กตม  อธิกรณ  ภชติ   
กตม    อธิกรณ    อุปนิสฺสติ    กตม   อธิกรณ   ปริยาปนฺน   กตเมน   
อธิกรเณน   สงฺคหิต   ฯ   อนุวาทาธิกรณ   จตุนฺน   อธิกรณาน   กตม   
อธิกรณ     ภชติ    กตม    อธิกรณ    อุปนิสฺสิต    กตม    อธิกรณ   
ปริยาปนฺน    กตเมน    อธิกรเณน    สงฺคหิต    ฯ    อาปตฺตาธิกรณ   
จตุนฺน     อธิกรณาน    กตม    อธิกรณ    ภชติ    กตม    อธิกรณ   
อุปนิสฺสิต     กตม     อธิกรณ    ปริยาปนฺน    กตเมน    อธิกรเณน   
สงฺคหิต   ฯ   กิจฺจาธิกรณ   จตุนฺน   อธกิรณาน   กตม  อธิกรณ  ภชติ   
กตม    อธิกรณ    อุปนิสฺสติ    กตม   อธิกรณ   ปริยาปนฺน   กตเมน   
#๑ ม. ย.ุ สมฏุาปนวาร ฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 287 

อธิกรเณน   สงฺคหิต  ฯ  วิวาทาธิกรณ  จตุนฺน  อธกิรณาน  วิวาทาธิกรณ   
ภชติ      วิวาทาธิกรณ     อุปนิสฺสิต     วิวาทาธิกรณ     ปริยาปนฺน   
วิวาทาธิกรเณน    สงฺคหิต    ฯ   อนุวาทาธิกรณ   จตุนฺน   อธิกรณาน   
อนุวาทาธิกรณ    ภชติ    อนุวาทาธิกรณ    อุปนิสฺสติ    อนุวาทาธิกรณ   
ปริยาปนฺน    อนุวาทาธิกรเณน   สงฺคหิต   ฯ   อาปตฺตาธิกรณ   จตุนฺน   
อธิกรณาน     อาปตฺตาธิกรณ     ภชติ     อาปตฺตาธิกรณ    อุปนสิฺสิต   
อาปตฺตาธิกรณ     ปริยาปนฺน     อาปตฺตาธิกรเณน     สงฺคหิต     ฯ   
กิจฺจาธิกรณ    จตุนฺน    อธิกรณาน   กจฺิจาธิกรณ   ภชติ   กิจฺจาธิกรณ   
อุปนิสฺสิต กิจฺจาธิกรณ ปริยาปนฺน กิจฺจาธิกรเณน สงฺคหิต ฯ   
    [๙๑๖]   วิวาทาธิกรณ   สตฺตนฺน   สมถาน   กติ   สมเถ   ภชติ   
กติ   สมเถ  อุปนิสฺสิต  กติ  สมเถ  ปรยิาปนฺน  กตีหิ  สมเถหิ  สงฺคหิต   
กตีหิ  สมเถหิ  สมฺมติ  ฯ  อนุวาทาธิกรณ  ฯเปฯ  อาปตฺตาธิกรณ  ฯเปฯ   
กิจฺจาธิกรณ    สตฺตนฺน   สมถาน   กติ   สมเถ   ภชติ   กติ   สมเถ   
อุปนิสฺสิต   กติ   สมเถ   ปริยาปนฺน   กตีหิ   สมเถหิ   สงฺคหิต  กตีหิ   
สมเถหิ  สมมฺติ  ฯ  วิวาทาธิกรณ  สตฺตนฺน  สมถาน  เทฺว  สมเถ  ภชติ   
เทฺว   สมเถ   อุปนิสฺสิต   เทฺว   สมเถ   ปริยาปนฺน   ทฺวีหิ  สมเถหิ   
สงฺคหิต   ทฺวีหิ   สมเถหิ   สมฺมติ   สมมฺุขาวินเยน   จ   เยภุยฺยสิกาย   
จ   ฯ   อนุวาทาธิกรณ   สตฺตนฺน   สมถาน   จตฺตาโร   สมเถ  ภชติ   
จตฺตาโร    สมเถ   อุปนิสฺสิต   จตฺตาโร   สมเถ   ปริยาปนฺน   จตูหิ   
สมเถหิ    สงฺคหิต    จตูหิ    สมเถหิ    สมฺมติ   สมมฺุขาวินเยน   จ    
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สติวินเยน  จ  อมูฬฺหวินเยน  จ  ตสฺสปาปยสิกาย  จ  ฯ  อาปตฺตาธิกรณ   
สตฺตนฺน    สมถาน   ตโย   สมเถ   ภชติ   ตโย   สมเถ   อุปนิสฺสิต   
ตโย    สมเถ   ปรยิาปนฺน   ตีหิ   สมเถหิ   สงฺคหิต   ตีหิ   สมเถหิ   
สมฺมติ    สมมฺุขาวินเยน    จ    ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   ติณวตฺถารเกน   
จ   ฯ   กิจฺจาธิกรณ   สตฺตนฺน   สมถาน   เอก   สมถ   ภชติ  เอก   
สมถ    อุปนิสฺสิต    เอก    สมถ    ปรยิาปนฺน    เอเกน   สมเถน   
สงฺคหิต เอเกน สมเถน สมฺมติ สมฺมุขาวินเยนาติ ฯ   
                   สมถเภท นิฏ ิต ๑ ฯ   
                      ตสฺสุทฺทาน   
  [๙๑๗] อธิกรณ ปริยาปนฺน ๒      สาธารณา จ ภาคิยา   
        สมถา สาธารณิกา         สมถสฺส ตพฺภาคิยา   
        สมถา สมฺมุขา เจว        วินเย ๓ กุสเลน จ   
        ยตฺถสมยสสฏา ๔        สมฺมนฺติ น สมฺมนฺติ จ   
        สมถาธิกรณ ฺเจว          สมฏุาน ภชนฺติ จาติ ฯ   
                     __________________   
#๑ ม. ภชติวาโร นิฏ ิโต เอกวีสติโม สมถเภโท นฏิ ิโต ฯ  ๒ ม. ปรยิาย ฯ   
#๓ ม. ยุ. วินเยน ฯ   ๔ ม. ยตฺถสมถสสฏา ฯ    
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                      ขนฺธกปุจฺฉา ๑   
    [๙๑๘]   อุปสมฺปท   ปจฺุฉิสฺส   สนทิาน   สนิทฺเทส  สมุกฺกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
    อุปสมฺปท     วิสฺสชฺชิสสฺ    สนิทาน    สนิทฺเทส    สมุกฺกฏปทาน   
เทฺว อาปตฺติโย ฯ   
    [๙๑๙]   อุโปสถ   ปุจฺฉิสฺส   สนิทาน   สนิทฺเทส   สมกฺุกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
    อุโปสถ   วิสฺสชฺชิสฺส   สนิทาน   สนิทฺเทส   สมกฺุกฏปทาน  ติสฺโส   
อาปตฺติโย ฯ   
    [๙๒๐]   วสฺสูปนายิก   ปุจฺฉิสฺส  สนิทาน  สนิทฺเทส  สมุกฺกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
    วสฺสูปนายิก    วิสฺสชชฺิสฺส    สนิทาน    สนิทเฺทส   สมุกฺกฏปทาน   
เอกา อาปตฺติ ฯ   
    [๙๒๑]   ปวารณ   ปุจฺฉิสฺส   สนิทาน   สนิทฺเทส   สมุกฺกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
    ปวารณ   วิสฺสชฺชิสฺส   สนิทาน   สนิทฺเทส   สมกฺุกฏปทาน  ติสฺโส   
อาปตฺติโย ฯ   
    [๙๒๒]   จมฺมส ฺ ุตฺต   ปุจฺฉิสฺส  สนิทาน  สนทิฺเทส  สมุกกฺฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
#๑ ม. ขนฺธกปุจฺฉาวาร ฯ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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     จมฺมส ฺ ุตฺต    วิสฺสชฺชิสฺส    สนทิาน   สนิทฺเทส   สมุกฺกฏปทาน   
ติสฺโส อาปตฺติโย ฯ   
     [๙๒๓]   เภสชฺช   ปุจฺฉิสฺส   สนิทาน   สนิทฺเทส  สมุกฺกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
     เภสชฺช   วิสฺสชฺชิสฺส   สนิทาน   สนิทฺเทส  สมกฺุกฏปทาน  ติสฺโส   
อาปตฺติโย ฯ   
     [๙๒๔]   ก ินก   ปุจฺฉิสฺส   สนิทาน   สนิทฺเทส   สมุกฺกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
     ก ินก   วิสฺสชฺชิสฺส   สนิทาน   สนิทฺเทส   สมกฺุกฏปทาน   นตฺถ ิ  
ตตฺถ อาปตฺติ ๑ ฯ   
     [๙๒๕]   จีวรส ฺ ุตฺต  ปุจฺฉิสฺส  สนิทาน  สนิทเฺทส  สมกฺุกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
     จีวรส ฺ ุตฺต    วิสฺสชชฺิสฺส    สนิทาน   สนิทฺเทส   สมุกฺกฏปทาน   
ติสฺโส อาปตฺติโย ฯ   
     [๙๒๖]   จมฺเปยฺยก   ปุจฺฉิสฺส  สนิทาน  สนิทฺเทส  สมุกฺกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
     จมฺเปยฺยก    วิสฺสชชฺิสสฺ    สนิทาน    สนิทฺเทส   สมุกฺกฏปทาน   
เอกา อาปตฺติ ฯ   
     [๙๒๗]  โกสมฺพิก  ๒  ปุจฺฉิสฺส  สนิทาน  สนิทเฺทส สมุกฺกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
#๑ ยุ. น กตมา อาปตฺติ ฯ   ๒ ม. ยุ. โกสมฺพก ฯ    
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     โกสมฺพิก    วิสฺสชชฺิสสฺ    สนิทาน    สนิทฺเทส    สมุกฺกฏปทาน   
เอกา อาปตฺติ ฯ   
     [๙๒๘]   กมฺมกฺขนฺธก  ปุจฺฉิสฺส  สนิทาน  สนิทเฺทส  สมุกฺกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
     กมฺมกฺขนธฺก    วิสฺสชชฺิสฺส    สนิทาน   สนิทฺเทส   สมุกฺกฏปทาน   
เอกา อาปตฺติ ฯ   
     [๙๒๙]   ปาริวาสิก   ปุจฺฉิสฺส  สนิทาน  สนิทฺเทส  สมุกฺกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
     ปาริวาสิก    วิสฺสชชฺิสสฺ    สนิทาน    สนิทฺเทส   สมุกฺกฏปทาน   
เอกา อาปตฺติ ฯ   
     [๙๓๐]   สมุจฺจย   ปุจฺฉิสฺส   สนิทาน   สนิทฺเทส  สมุกฺกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
     สมุจฺจย   วิสฺสชฺชิสฺส   สนิทาน   สนิทฺเทส  สมกฺุกฏปทาน  เอกา   
อาปตฺติ ฯ   
     [๙๓๑]    สมถ   ปุจฺฉิสฺส   สนิทาน   สนิทฺเทส   สมุกฺกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
     สมถ    วิสฺสชฺชิสฺส   สนิทาน   สนิทฺเทส   สมกฺุกฏปทาน   เทฺว   
อาปตฺติโย ฯ   
     [๙๓๒]   ขุทฺทกวตฺถุก  ปุจฺฉิสฺส  สนิทาน  สนิทเฺทส  สมุกฺกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ    
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     ขุทฺทกวตฺถุก    วิสฺสชชฺิสฺส    สนิทาน   สนิทฺเทส   สมุกฺกฏปทาน   
ติสฺโส อาปตฺติโย ฯ   
     [๙๓๓]   เสนาสน   ปุจฺฉิสฺส   สนิทาน  สนิทฺเทส  สมุกฺกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
     เสนาสน   วิสฺสชฺชิสฺส   สนิทาน  สนิทฺเทส  สมกฺุกฏปทาน  ติสฺโส   
อาปตฺติโย ฯ   
     [๙๓๔]   สงฺฆเภท   ปุจฺฉิสฺส   สนทิาน  สนิทฺเทส  สมุกฺกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
     สงฺฆเภท   วิสฺสชชฺิสฺส   สนิทาน   สนิทฺเทส  สมุกฺกฏปทาน  เทฺว   
อาปตฺติโย ฯ   
     [๙๓๕]   สมาจาร   ปุจฺฉิสฺส   สนทิาน  สนิทฺเทส  สมุกฺกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
     สมาจาร    วิสฺสชชฺิสฺส    สนิทาน    สนิทฺเทส    สมุกฺกฏปทาน   
เอกา อาปตฺติ ฯ   
     [๙๓๖]    ปน   ปุจฺฉิสฺส   สนิทาน   สนิทฺเทส   สมุกฺกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
     ปน   วิสฺสชฺชิสฺส   สนิทาน   สนทิฺเทส   สมุกกฺฏปทาน   เอกา   
อาปตฺติ ฯ   
     [๙๓๗]   ภิกฺขุนีขนฺธก  ปุจฺฉิสฺส  สนิทาน  สนิทเฺทส  สมุกฺกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ    
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     ภิกฺขุนีขนฺธก    วิสฺสชชฺิสฺส    สนิทาน   สนิทฺเทส   สมุกฺกฏปทาน   
เทฺว อาปตฺติโย ฯ   
     [๙๓๘]   ป ฺจสติก   ปุจฺฉิสฺส   สนิทาน  สนิทเฺทส  สมุกฺกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
     ป ฺจสติก    วิสฺสชชฺิสสฺ    สนิทาน    สนิทฺเทส    สมุกฺกฏปทาน   
นตฺถ ิตตฺถ อาปตฺติ ๑ ฯ   
     [๙๓๙]   สตฺตสติก   ปุจฺฉิสฺส   สนิทาน  สนิทเฺทส  สมุกฺกฏปทาน   
กติ อาปตฺติโย ฯ   
     สตฺตสติก    วิสฺสชชฺิสสฺ    สนิทาน    สนิทฺเทส    สมุกฺกฏปทาน   
นตฺถิ ตตฺถ อาปตฺตีติ ๑ ฯ   
               ขนฺธกปุจฺฉา ๒ นิฏ ิตา ปมา ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
     [๙๔๐] อุปสมฺปทุโปสถ ๓       วสฺสูปนา ปวารณา ๔   
           จมฺมเภสชฺชก ินา        จีวร จมฺเปยฺยเกน จ   
           โกสมฺพิกฺขนฺธก ๕ กมฺม   ปาริวาสิสมุจฺจยา   
           สมถา ขุทฺทกา เสนา     สงฺฆเภทสมาจรา ๖ ฯ   
           ปน ภิกฺขุนีน ฺจ ๗      ป ฺจสตฺตสเตน จาติ ฯ   
#๑ ยุ. น กตมา อาปตฺติ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ขนธฺกปุจฺฉาวาร ฯ  ๓ ม. ย.ุ อุปสมฺปทูโปสโถ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ วสสฺุปนายิกปวารณา ฯ สี. วสฺสูปนายิก ปวารณา ฯ  ๕ ม. โกสมพฺกฺ- ฯ   
#๖ ม. ยุ. สงฺฆเภท สมาจาโร ฯ  ๗ ม. ภิกฺขุนิกฺขนฺธ ฯ    
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                      เอกุตฺตริก ๑   
     [๙๔๑]  อาปตฺติกรา  ธมฺมา  ชานิตพฺพา  ฯ  อนาปตฺติกรา  ธมฺมา   
ชานิตพฺพา   ฯ   อาปตฺติ   ชานิตพฺพา   ฯ   อนาปตฺติ   ชานิตพฺพา  ฯ   
ลหุกา   อาปตฺติ   ชานิตพฺพา   ฯ   ครกุา   อาปตฺติ   ชานิตพฺพา   ฯ   
สาวเสสา   อาปตฺติ  ชานิตพฺพา  ฯ  อนวเสสา  อาปตฺติ  ชานิตพฺพา  ฯ   
ทุฏ ุลฺลา   อาปตฺติ   ชานิตพฺพา  ฯ  อทุฏ ุลฺลา  อาปตฺติ  ชานิตพฺพา  ฯ   
สปฺปฏิกมฺมา     อาปตฺติ    ชานิตพฺพา    ฯ    อปฺปฏกิมฺมา    อาปตฺติ   
ชานิตพฺพา   ฯ   เทสนาคามินี   อาปตฺติ  ชานิตพฺพา  ฯ  อเทสนาคามินี   
อาปตฺติ    ชานิตพฺพา    ฯ    อนฺตรายิกา   อาปตฺติ   ชานิตพฺพา   ฯ   
อนนฺตรายิกา    อาปตฺติ    ชานิตพฺพา    ฯ   สาวชฺชป ฺตฺติ   อาปตฺติ   
ชานิตพฺพา    ฯ   อนวชชฺป ฺตฺติ   อาปตฺติ   ชานิตพฺพา   ฯ   กริิยโต   
สมุฏ ิตา    อาปตฺติ   ชานิตพฺพา   ฯ   อกิริยโต   สมฏุ ิตา   อาปตฺติ   
ชานิตพฺพา    ฯ   กริิยากิรยิโต   สมุฏ ิตา   อาปตฺติ   ชานิตพฺพา   ฯ   
ปุพฺพาปตฺติ   ชานิตพฺพา   ฯ   อปราปตฺติ   ชานิตพฺพา   ฯ  ปุพฺพาปตฺตีน   
อนฺตราปตฺติ   ชานิตพฺพา   ฯ   อปราปตฺตีน  อนฺตราปตฺติ  ชานิตพฺพา  ฯ   
เทสิตา   คณนุปคา   อาปตฺติ   ชานิตพฺพา   ฯ   เทสติา  น  คณนปุคา   
อาปตฺติ    ชานิตพฺพา    ฯ    ป ฺตฺติ   ชานิตพฺพา   ฯ   อนุปฺป ฺตฺติ   
ชานิตพฺพา    ฯ    อนุปฺปนฺนป ฺตฺติ    ชานิตพฺพา   ฯ   สพฺพตฺถป ฺตฺติ   
ชานิตพฺพา    ฯ    ปเทสป ฺตฺติ    ชานิตพฺพา    ฯ   สาธารณป ฺตฺติ   
#๑ ม. เอกุตฺตริกนย ฯ ยุ. อย ปาโ นตฺถ ิฯ    
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ชานิตพฺพา    ฯ    อสาธารณป ฺตฺติ   ชานิตพฺพา   ฯ   เอกโตป ฺตฺติ   
ชานิตพฺพา   ฯ   อุภโตป ฺตฺติ   ชานิตพฺพา   ฯ   ถลฺุลวชชฺา   อาปตฺติ   
ชานิตพฺพา   ฯ   อถุลลฺวชชฺา   อาปตฺติ   ชาวิตพฺพา  ฯ  คิหิปฏิส ฺ ุตฺตา   
อาปตฺติ   ชานิตพฺพา   ฯ   น   คิหิปฏิส ฺ ุตฺตา  อาปตฺติ  ชานิตพฺพา  ฯ   
นิยตา   อาปตฺติ   ชานิตพฺพา   ฯ   อนิยตา   อาปตฺติ   ชานิตพฺพา  ฯ   
อาทิกโร   ปคฺุคโล   ชานติพฺโพ  ฯ  อนาทิกโร  ปคฺุคโล  ชานิตพฺโพ  ฯ   
อนิจฺจาปตฺติโก    ปุคฺคโล    ชานิตพฺโพ   ฯ   อภิณฺหาปตฺติโก   ปุคฺคโล   
ชานิตพฺโพ   ฯ   โจทโก   ปุคฺคโล   ชานิตพฺโพ   ฯ  จุทิตโก  ปุคฺคโล   
ชานิตพฺโพ   ฯ   อธมฺมโจทโก   ปุคฺคโล   ชานิตพฺโพ  ฯ  อธมฺมจุทิตโก   
ปุคฺคโล    ชานิตพฺโพ    ฯ    ธมฺมโจทโก   ปุคฺคโล   ชานิตพฺโพ   ฯ   
ธมฺมจุทิตโก   ปุคฺคโล   ชานิตพฺโพ   ฯ  นิยโต  ปุคฺคโล  ชานิตพฺโพ  ฯ   
อนิยโต  ปุคฺคโล  ชานิตพฺโพ  ฯ  ภพฺพาปตฺติโก  ๑ ปุคฺคโล ชานิตพฺโพ ฯ   
อภพฺพาปตฺติโก   ๒   ปุคฺคโล   ชานิตพฺโพ   ฯ   อุกฺขิตฺตโก   ปคฺุคโล   
ชานิตพฺโพ    ฯ    อนุกฺขิตฺตโก   ปุคฺคโล   ชานิตพฺโพ   ฯ   นาสิตโก   
ปุคฺคโล    ชานิตพฺโพ    ฯ    อนาสิตโก    ปุคฺคโล   ชานิตพฺโพ   ฯ   
สมานสวาสโก   ปุคฺคโล   ชานิตพฺโพ   ฯ  นานาสวาสโก  ๓  ปคฺุคโล   
ชานิตพฺโพ ฯ ปน ชานิตพฺพนฺติ ฯ   
                      เอกก นิฏ ิต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน๕   
  [๙๔๒] กรา อาปตฺติ ลหุกา          สาวเสสา จ ทุฏ ุลฺลา   
#๑ ม. ย.ุ อภพฺพาปตฺติโก ฯ  ๒ ม. ย.ุ ภพฺพาปตฺติโก ฯ  ๓ ม. ยุ. อสมานสวาสโก ฯ    
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        ปฏิกมมฺเทสนา จ            อนฺตราวชฺชกีรยิา ๑   
        กริิยากิริยา ๒ ปุพฺพา        อนฺตรา คณนูปคา   
        ป ฺตฺตานุปฺปนฺนา ๓ สพฺพา    สาธารณา จ เอกโต   
        ทฏุ ุลฺลา คิหิ นิยตา จ        อาทิอนิจฺจโจทโก ๔   
        อธมฺมธมฺมนิยโต             อภพฺโพกฺขิตฺตนาสโก ๕ ฯ   
        สมาน ปน ฺเจว            อุทฺทาน เอกโต ๖ อิทนฺติ ฯ   
     [๙๔๓]    อตฺถาปตฺติ    ส ฺาวิโมกฺขา    อตฺถาปตฺติ   น   ๗   
ส ฺาวิโมกฺขา    ฯ    อตฺถาปตฺติ   ลทธฺสมาปตฺติกสฺส   อตฺถาปตฺติ   น   
ลทฺธสมาปตฺติกสฺส    ฯ    อตฺถาปตฺติ    สทฺธมฺมปฏสิ ฺ ุตฺตา   อตฺถาปตฺติ   
อสทฺธมฺมปฏิส ฺ ุตฺตา      ฯ      อตฺถาปตฺติ      สปริกฺขารปฏิส ฺ ุตฺตา   
อตฺถาปตฺติ   ปรปริกฺขารปฏิส ฺ ุตฺตา   ฯ   อตฺถาปตฺติ  สปุคฺคลปฏิส ฺ ุตฺตา   
อตฺถาปตฺติ       ปรปุคฺคลปฏิส ฺ ุตฺตา       ฯ       อตฺถิ      สจฺจ   
ภณนฺโต   ครกุ   อาปตฺตึ   อาปชฺชติ   อตฺถิ  ๘  มุสา  ภณนฺโต  ลหุก   
อาปตฺตึ   อาปชฺชติ   ๘   ฯ   อตฺถิ   มสุา   ภณนฺโต  ครุก  อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ   อตฺถิ  ๘  สจฺจ  ภณนฺโต  ลหุก  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  ๘  ฯ   
อตฺถาปตฺติ    ภูมิคโต    อาปชฺชติ    โน    เวหาสคโต    อตฺถาปตฺติ   
เวหาสคโต    อาปชฺชติ   โน   ภูมิคโต   ฯ   อตฺถาปตฺติ   นิกฺขมนฺโต   
อาปชฺชติ    โน    ปวิสนฺโต   อตฺถาปตฺติ   ปวิสนฺโต   อาปชฺชติ   โน   
นิกฺขมนฺโต    ฯ    อตฺถาปตฺติ    อาทิยนโฺต    อาปชฺชติ    อตฺถาปตฺติ   
#๑ ม. ย.ุ วชชฺกิริย ฯ  ๒ ม. กริิยากิริย ฯ  ๓ ม. ป ฺตฺติ อนานุปฺปนฺน ฯ   
#ยุ. ป ฺตฺติ อนานุปฺปนฺนา ฯ  ๔ ม. ย.ุ ถุลลฺคิหินิยตา จ อาทิ อธิจฺจโจทโก ฯ   
#๕ ม. ย.ุ -นาสิตา ฯ  ๖ ม. ยุ. เอกเก ฯ  ๗ ม. โน ฯ  ๘ ม. ย.ุ ฉยิเม ปาา นตฺถิ ฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 297 

อนาทิยนฺโต    อาปชฺชติ    ฯ    อตฺถาปตฺติ    สมาทิยนฺโต   อาปชฺชติ   
อตฺถาปตฺติ    น   สมาทิยนฺโต   อาปชฺชติ   ฯ   อตฺถาปตฺติ   กโรนฺโต   
อาปชฺชติ    อตฺถาปตฺติ    น    กโรนฺโต   อาปชฺชติ   ฯ   อตฺถาปตฺติ   
เทนฺโต   อาปชฺชติ   อตฺถาปตฺติ   น   เทนฺโต   อาปชฺชติ   ฯ  [๑]   
อตฺถาปตฺติ    ปฏิคฺคณฺหนฺโต   อาปชฺชติ   อตฺถาปตฺติ   น   ปฏิคฺคณฺหนฺโต   
อาปชฺชติ     ฯ    อตฺถาปตฺติ    ปรโิภเคน    อาปชฺชติ    อตฺถาปตฺติ   
น   ปริโภเคน   อาปชฺชติ   ฯ   อตฺถาปตฺติ   รตฺตึ   อาปชฺชติ    โน   
ทิวา   อตฺถาปตฺติ  ทิวา  อาปชฺชติ  โน  รตฺตึ  ฯ  อตฺถาปตฺติ  อรุณุคฺเค   
อาปชฺชติ    อตฺถาปตฺติ    น    อรุณุคฺเค   อาปชฺชติ   ฯ   อตฺถาปตฺติ   
ฉินฺทนฺโต    อาปชฺชติ    อตฺถาปตฺติ    น    ฉินฺทนฺโต   อาปชชฺติ   ฯ   
อตฺถาปตฺติ    ฉาเทนฺโต    อาปชฺชติ    อตฺถาปตฺติ    น    ฉาเทนฺโต   
อาปชฺชติ    ฯ    อตฺถาปตฺติ   ธาเรนฺโต   อาปชฺชติ   อตฺถาปตฺติ   น   
ธาเรนฺโต อาปชฺชติ ฯ   
     [๙๔๔]   เทฺว   อุโปสถา   จาตุทฺทสิโก   จ  ปณฺณรสิโก  จ  ฯ   
เทฺว    ปวารณา    จาตุทฺทสิกา    จ    ปณฺณรสิกา   จ   ฯ   เทฺว   
กมฺมานิ    อปโลกนกมฺม    ตฺติกมฺม   ฯ   อปรานิป   เทฺว   กมมฺานิ   
ตฺติทุติยกมฺม   ตฺติจตุตฺถกมฺม   ฯ   เทฺว   กมฺมวตฺถูนิ  อปโลกนกมฺมสฺส   
วตฺถุ    ตฺติกมฺมสฺส    วตฺถุ    ฯ    อปรานิป    เทฺว    กมฺมวตฺถูน ิ  
ตฺติทุติยกมฺมสฺส     วตฺถ ุ    ตฺติจตุตฺถกมฺมสฺส    วตฺถุ    ฯ    เทฺว   
กมฺมโทสา    อปโลกนกมฺมสฺส    โทโส    ตฺติกมฺมสฺส    โทโส    ฯ   
#๑ ม. [อตฺถาปตฺติ เทเสนฺโต อาปชฺชติ อตุถาปตฺติ น เทเสนฺโต อาปชฺชติ ฯ]   
#นตฺถิ กตฺถจิ ฯ    
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อปเรป   เทฺว   กมฺมโทสา   ตฺติทุติยกมฺมสฺส  โทโส  ตฺติจตุตฺถกมฺมสฺส   
โทโส       ฯ       เทฺว      กมฺมสมฺปตฺติโย      อปโลกนกมฺมสฺส   
สมฺปตฺติ   ตฺติกมฺมสฺส   สมฺปตฺติ   ฯ   อปราป   เทวฺ   กมฺมสมฺปตฺติโย   
ตฺติทุติยกมฺมสฺส    สมฺปตฺติ    ตฺติจตุตฺถกมฺมสฺส    สมฺปตฺติ   ฯ   เทฺว   
นานาสวาสกภูมิโย    อตฺตนา    วา   อตฺตาน   นานาสวาสก   กโรติ   
สมคฺโค   วา   น   สงฺโฆ   อุกฺขิปติ  อทสฺสเน  วา  อปฺปฏิกมฺเม  วา   
อปฺปฏินิสฺสคฺเค    วา   ฯ   เทฺว   สมานสวาสกภูมิโย   อตฺตนา   วา   
อตฺตาน   สมานสวาสก   กโรติ   สมคฺโค   วา   น   สงฺโฆ  อุกฺขิตฺต   
โอสาเรติ อทสฺสเน ๑ วา อปฺปฏิกมฺเม ๑ วา อปฺปฏินิสฺสคฺเค ๑ วา ฯ   
     [๙๔๕]   เทฺว   ปาราชกิา   ภิกฺขูน ฺจ   ภิกฺขุนีน ฺจ   ฯ   เทฺว   
สงฺฆาทิเสสา   เทฺว   ถุลลฺจฺจยา  เทฺว  ปาจิตฺติยา  เทฺว  ปาฏิเทสนียา   
เทฺว    ทกฺุกฏา    เทฺว    ทพฺุภาสิตา   ภิกฺขูน ฺจ   ภิกฺขุนีน ฺจ   สตฺต   
อาปตฺติโย   สตฺต   อาปตฺติกฺขนฺธา   ฯ   ทฺวีหากาเรหิ   สงฺโฆ  ภิชฺชติ   
กมฺเมน วา สลากคาเหน วา ฯ   
     [๙๔๖]    เทฺว   ปุคฺคลา   น   อุปสมปฺาเทตพฺพา   อทฺธานหีโน   
องฺคหีโน  ฯ  อปเรป  เทฺว  ปุคฺคลา  น  อุปสมฺปาเทตพฺพา  วตฺถุวิปนฺโน   
กรณทุกฺกฏโก    ฯ   อปเรป   เทฺว   ปุคฺคลา   น   อุปสมฺปาเทตพฺพา   
อปริปูโร   ปริปูโร  ๒  โน  จ  ยาจติ  ฯ  ทฺวินฺน  ปคฺุคลาน  นิสฺสาย   
น   วตฺถพฺพ   อลชชฺิสฺส   จ   พาลสฺส   จ   ฯ  ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน  น   
#๑ ม. ทสฺสเน วา ปฏิกฺกมฺเม วา ปฏินิสฺสคฺเค วา ฯ   ๒ ย.ุ สปรปิูโร ฯ    
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นิสฺสโย    ทาตพฺโพ   อลชฺชิสฺส   จ   ลชชฺิโน   จ   น   ยาจติ   ฯ   
ทฺวินฺน    ปุคฺคลาน   นิสฺสโย   ทาตพฺโพ   พาลสฺส   จ   ลชฺชิสฺส   จ   
ยาจติ    ฯ   เทฺว   ปุคฺคลา   อภพฺพา   อาปตฺตึ   อาปชฺชิตุ   พุทฺธา   
จ   ปจฺเจกพุทฺธา   จ   ฯ   เทฺว  ปุคฺคลา  ภพฺพา  อาปตฺตึ  อาปชฺชตุิ   
ภิกฺขู   จ   ภิกขฺุนิโย  จ  ฯ  เทฺว  ปุคฺคลา  อภพฺพา  ส ฺจิจฺจ  อาปตฺตึ   
อาปชฺชิตุ   ภิกฺขู   จ   ภิกฺขุนิโย   จ   อรยิปุคฺคลา  ฯ  เทฺว  ปุคฺคลา   
ภพฺพา    ส ฺจิจฺจ    อาปตฺตึ    อาปชฺชิตุ   ภิกฺขู   จ   ภิกฺขุนิโย   จ   
ปุถุชชฺนา   ฯ   เทฺว   ปุคฺคลา   อภพฺพา   ส ฺจิจฺจ   สาติสาร   วตฺถุ   
อชฺฌาจริตุ    ภิกฺขู    จ    ภิกฺขุนิโย    จ   อริยปุคฺคลา   ฯ   เทฺว   
ปุคฺคลา   ภพฺพา   ส ฺจิจฺจ   สาติสาร   วตฺถุ   อชฺฌาจริตุ   ภิกฺขู   จ   
ภิกฺขุนิโย จ ปุถุชชฺนา ฯ   
     [๙๔๗]  เทฺว  ปฏกิฺโกสนา  ๑ กาเยน วา ปฏิกฺโกสติ วาจาย วา   
ปฏิกฺโกสติ    ฯ    เทฺว    นสิฺสารณา    อตฺถิ    ปุคฺคโล   อปฺปตฺโต   
นิสฺสารณ    ต ฺเจ    สงฺโฆ    นิสฺสาเรติ    เอกจฺโจ    สุนิสฺสาริโต   
เอกจฺโจ    ทนฺุนิสฺสาริโต    ฯ    เทฺว   โอสารณา   อตฺถิ   ปุคฺคโล   
อปฺปตฺโต     โอสารณ     ต ฺเจ    สงฺโฆ    โอสาเรติ    เอกจฺโจ   
โสสาริโต   เอกจฺโจ   โทสาริโต   ฯ   เทฺว   ปฏิ ฺา  กาเยน  วา   
ปฏิชานาติ   วาจาย   วา   ปฏิชานาติ   ฯ   เทฺว  ปฏคฺิคหา  กาเยน   
วา    ปฏิคฺคณฺหาติ    กายปฏิพทฺเธน    วา   ปฏิคฺคณฺหาติ   ฯ   เทฺว   
ปฏิกฺเขปา   กาเยน   วา   ปฏิกฺขิปติ   วาจาย   วา   ปฏิกฺขิปติ   ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ปฏกิฺโกสา ฯ    
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เทฺว   อุปฆาติกา   สิกฺขูปฆาติกา   จ   โภคุปฆาติกา   จ   ฯ   เทฺว   
โจทนา กาเยน วา โจเทติ วาจาย วา โจเทติ ฯ   
     [๙๔๘]    เทฺว    ก ินสฺส    ปลิโพธา    อาวาสปลิโพโธ   จ   
จีวรปลิโพโธ   จ   ฯ  เทฺว  ก ินสฺส  อปลิโพธา  อาวาสาปลิโพโธ  จ   
จีวราปลิโพโธ   จ   ฯ  เทฺว  จีวรานิ  คหปติก ฺจ  ปสุกูลิก ฺจ  ๑  ฯ   
เทฺว  ปตฺตา  อโยปตฺโต  จ  ๒  มตฺติกาปตฺโต  จ ๒ ฯ เทฺว มณฺฑลานิ   
ติปุมย ฺจ  ๒  สิสมย ฺจ  ๒  ฯ   เทฺว  ปตฺตสฺส อธิฏานา กาเยน วา   
อธิฏเติ   วาจาย   วา   อธิฏเติ   ฯ   เทวฺ   จีวรสฺส  อธิฏานา   
กาเยน   วา   อธิฏเติ   วาจาย  วา  อธิฏเติ  ฯ  เทฺว  วิกปฺปนา   
สมฺมุขาวิกปฺปนา    จ    ปรมฺมุขาวิกปฺปนา    จ    ฯ   เทฺว   วินยา   
ภิกฺขูน ฺจ     ภิกฺขุนีน ฺจ     ฯ     เทฺว     เวนยิกา     ป ฺตฺต ฺจ   
ป ฺตฺตานุโลม ฺจ     ฯ     เทฺว    วินยสฺส    สลฺเลขา    อกปฺปเย   
เสตุฆาโต กปฺปเย มตฺตการิตา ฯ   
     [๙๔๙]  ทฺวีหากาเรหิ  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  กาเยน  วา  อาปชฺชติ   
วาจาย   วา  อาปชฺชติ  ฯ  ทฺวีหากาเรหิ  อาปตฺติยา  วุฏาติ  กาเยน   
วา    วุฏาติ    วาจาย    วา    วุฏาติ    ฯ   เทฺว   ปรวิาสา   
ปฏิจฺฉนฺนปริวาโส  จ  ๒  อปฺปฏิจฺฉนฺนปริวาโส  จ  ๒  ฯ อปเรป เทฺว   
ปริวาสา  สุทฺธนฺตปริวาโส จ ๒ สโมธานปริวาโส จ ๒ ฯ เทฺว มานนฺตา   
ปฏิจฺฉนฺนมานตฺต ฺจ   ๒   อปฺปฏิจฺฉนฺนมานตฺต ฺจ  ๒  ฯ  อปเรป  เทฺว   
มานตฺตา  ปกฺขมานตฺต ฺจ  ๒  สโมธานมานตฺต ฺจ  ๒ ฯ ทฺวินนฺ ปุคฺคลาน   
#๑ ม. ย.ุ ปสุกูล ฺจ ฯ  ๒ ม. ย.ุ อิเม ทฺวาทส จสทฺทา นตฺถิ ฯ    
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รตฺติจฺเฉโท ปาริวาสิกสฺส จ มานตฺตจาริกสฺส จ ฯ   
     [๙๕๐]  เทฺว  อนาทริยานิ  ปุคฺคลานาทริย ฺจ  ธมฺมานาทริย ฺจ  ฯ   
เทฺว    โลณานิ    ชาติมย ฺจ    ขาริมย ฺจ    ๑    ฯ    อปรานิป   
เทฺว   โลณานิ   สามุทฺท ฺจ  ๒  กาฬโลณ ฺจ  ๒  ฯ  อปรานิป  เทฺว   
โลณานิ   สินธฺว ฺจ   ๒  อุพฺภิท ฺจ  ๒  ฯ   อปรานิป  เทฺว  โลณานิ   
โรมก ฺจ   ๒  ปกฺขลฺลก ฺจ  ๒  ฯ  เทฺว  ปรโิภคา  อพฺภนฺตรปริโภโค   
จ   พาหิรปรโิภโค   จ   ฯ   เทฺว   อกฺโกสา   หีโน   จ  อกฺโกโส   
อุกฺกฏโ   จ   อกฺโกโส   ฯ  ทฺวีหากาเรหิ  เปสุ ฺ  โหติ  ปยกมฺยสฺส   
วา    เภทาธิปฺปายสฺส    วา   ฯ   ทฺวีหากาเรหิ   คณโภชน   ปสวติ   
นิมนฺตนโต   วา   วิ ฺตฺติโต   วา   ฯ   เทฺว  วสฺสุปนายิกา  ปุริมกิา   
จ   ปจฺฉิมิกา   จ   ฯ   เทฺว   อธมฺมิกานิ   ปาติโมกฺขฏปนานิ  เทฺว   
ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ   
     [๙๕๑]   เทฺว   ปุคฺคลา   พาลา  โย  จ  อนาคต  ภาร  วหติ   
โย   จ   อาคต   ภาร   น   วหติ  ฯ  เทฺว  ปุคฺคลา  ปณฺฑิตา  โย   
จ   อนาคต  ภาร  น  วหติ  โย  จ  อาคต  ภาร  วหติ  ฯ  อปเรป   
เทฺว   ปุคฺคลา   พาลา   โน   จ   อกปฺปเย   กปฺปยส ฺ ี   โย   จ   
กปฺปเย    อกปฺปยส ฺ ี    ฯ    เทฺว    ปคฺุคลา   ปณฺฑิตา   โย   จ   
อกปฺปเย   อกปฺปยส ฺ ี   โย   จ   กปปฺเย   กปฺปยส ฺ ี   ฯ  อปเรป   
เทฺว    ปุคฺคลา    พาลา    โย    จ    อนาปตฺติยา    อาปตฺติส ฺ ี   
โย    จ   อาปตฺติยา   อนาปตฺติส ฺ ี   ฯ   เทฺว   ปุคฺคลา   ปณฺฑิตา   
#๑ ม. ย.ุ ชาติม ฺจ การิม ฺจ ฯ  ๒ ม. ยุ. อิเม จสทฺทา นตฺถิ ฯ    
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โย  จ  อาปตฺติยา  อาปตฺติส ฺ ี  โย  จ  อนาปตฺติยา  อนาปตฺติส ฺ ี  ฯ   
อปเรป    เทฺว    ปุคฺคลา    พาลา   โย   จ   อธมฺเม   ธมฺมส ฺ ี   
โย   จ   ธมฺเม   อธมฺมส ฺ ี   ฯ   เทวฺ   ปุคฺคลา  ปณฺฑิตา  โย  จ   
อธมฺเม   อธมฺมส ฺ ี   โย   จ   ธมฺเม   ธมฺมส ฺ ี  ฯ  อปเรป  เทฺว   
ปุคฺคลา    พาลา   โย   จ   อวินเย   วินยส ฺ ี   โย   จ   วินเย   
อวินยส ฺ ี    ฯ    เทฺว    ปุคฺคลา    ปณฺฑิตา    โย   จ   อวินเย   
อวินยส ฺ ี โย จ วินเย วินยส ฺ ี ฯ   
     [๙๕๒]   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   อาสวา   วฑฺฒนฺติ   โย   จ   น   
กุกฺกุจฺจายิตพฺพ  กุกฺกุจฺจายติ  โย  จ  กุกกฺุจฺจายิตพฺพ  น  กุกกฺุจฺจายติ  ฯ  
ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   อาสวา   น   วฑฺฒนฺติ  โย  จ  น  กุกฺกุจฺจายิตพฺพ   
น   กุกฺกุจฺจายติ   โย   จ  กุกฺกุจฺจายิตพฺพ  กุกฺกุจฺจายติ  ฯ  อปเรสมฺป   
ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   อาสวา   วฑฺฒนฺติ   โย   จ  อกปฺปเย  กปฺปยส ฺ ี   
โย    จ    กปปฺเย   อกปฺปยส ฺ ี   ฯ   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   อาสวา   
น   วฑฺฒนฺติ   โย   จ   อกปฺปเย   อกปปฺยส ฺ ี   โย   จ   กปฺปเย   
กปฺปยส ฺ ี    ฯ    อปเรสมฺป   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   อาสวา   วฑฺฒนฺติ   
โย  จ  อนาปตฺติยา  อาปตฺติส ฺ ี  โย  จ  อาปตฺติยา  อนาปตฺติส ฺ ี  ฯ   
ทฺวินฺน    ปุคฺคลาน    อาสวา   น   วฑฺฒนฺติ   โย   จ   อนาปตฺติยา   
อนาปตฺติส ฺ ี    โย    จ   อาปตฺติยา   อาปตฺติส ฺ ี   ฯ   อปเรสมฺป   
ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   อาสวา   วฑฺฒนฺติ   โย   จ   อธมฺเม   ธมฺมส ฺ ี   
โย   จ   ธมฺเม   อธมฺมส ฺ ี   ฯ   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   อาสวา   น    
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วฑฺฒนฺติ   โย   จ   อธมฺเม  อธมฺมส ฺ ี  โย  จ  ธมเฺม  ธมฺมส ฺ ี  ฯ   
อปเรสมฺป   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   อาสวา   วฑฺฒนฺติ   โย   จ  อวินเย   
วินยส ฺ ี    โย    จ    วินเย   อวินยส ฺ ี   ฯ   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   
อาสวา   น   วฑฺฒนฺติ   โย   จ  อวินเย  อวินยส ฺ ี  โย  จ  วินเย   
วินยส ฺ ี ฯ   
                     ทุก นิฏ ิต ๑ ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
  [๙๕๓] ส ฺา ลทฺธา จ สทฺธมฺมา   ปริกฺขารา จ ปุคฺคลา   
        สจฺจ ภูมิ นิกฺขมนฺโต       อาทิยนฺโต สมาทิย   
        กโรนฺโต เทนฺโต คณฺหนฺโต  ปรโิภเคน รตฺติ จ   
        อรุณา ฉินฺท ฉาเทนฺโต     ธาเรนฺโต จ อุโปสถา ๒   
        ปวารณา กมฺมาปรา       วตฺถุ อปรา โทสา จ   
        อปรา เทฺว จ สมฺปตฺติ     นานา สมานเมว จ   
        ปาราชิ สงฺฆา ถุลฺลจฺจ ๓  ปาจิตฺติ ปาฏิเทสนี ๔   
        ทุกฺกฏา ภาสิต ฺเจว ๕    สตฺต อาปตฺติขนฺธกา ๖   
        ภิชชฺติ อุปสมฺปทา         ตเถว อปเร ทุเว   
        น วตฺถพฺพ น ทาตพฺพ      อภพฺพาภพฺพเมว จ   
        ส ฺจิจฺจ สาติสารา จ      ปฏิกโฺกสา นิสารณา   
#๑ ม. ย.ุ ทกุา นิฏ ิตา ฯ  ๒ สี. อุโปสโถ ฯ  ๓ ย.ุ สี. ถุลลฺจฺจย ฯ   
#๔ ม. ปาราชิกสงฺฆถุลลฺจฺจย- ปาจิตฺติ ปาฏิเทสนา ฯ  ๕ ม. ย.ุ ทพฺุภาสิตา เจว ฯ   
#๖ ม. ยุ. สี. สตฺต อาปตฺติกฺขนฺธา จ ฯ    
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        โอสารณา ปฏิ ฺา จ      ปฏิคฺคหา ปฏิกฺขิปา   
        อุปฆาติ โจทนา จ        ก ินา จ ทุเว ตถา   
        จีวรา ปตฺตมณฺฑลา        อธิฏานา ตถา ทุเว ๑   
        วิกปฺปนา จ วินยา        เวนยิกา สเลกฺขกา ๒   
        อาปชฺชติ จ วุฏาติ       ปริวาสาปเร ทุเว ๓   
        เทฺว มานตฺตา อปเร จ    รตฺติจฺเฉโท อนาทริ   
        เทฺว โลณา ตโย อปเร    ปริโภคา อกฺโกสนา ๔   
        เปสุ ฺ จ คณา วสฺส ๕   ปนา ภารกปฺปยา   
        อนาปตฺติ อธมฺเม จ ๖    วินเย อาสเว ตถาติ ฯ   
     [๙๕๔]   อตฺถาปตฺติ  ติฏนฺเต  ภควติ  อาปชฺชติ  โน  ปรินพฺิพุเต   
อตฺถาปตฺติ   ปรินิพฺพุเต   ภควติ   อาปชฺชติ   โน  ติฏนฺเต  อตฺถาปตฺติ   
ติฏนฺเตป   ภควติ   อาปชฺชติ   ปรินพฺิพุเตป   ฯ   อตฺถาปตฺติ   กาเล   
อาปชฺชติ   โน   วิกาเล   อตฺถาปตฺติ   วิกาเล  อาปชฺชติ  โน  กาเล   
อตฺถาปตฺติ   กาเล   เจว  อาปชฺชติ  วิกาเล  จ  ฯ  อตฺถาปตฺติ  รตฺตึ   
อาปชฺชติ    โน    ทิวา   อตฺถาปตฺติ   ทวิา   อาปชฺชติ   โน   รตฺตึ   
อตฺถาปตฺติ   รตฺติ ฺเจว   อาปชฺชติ   ทวิา  จ  ฯ  อตฺถาปตฺติ  ทสวสฺโส   
อาปชฺชติ    โน    อูนทสวสฺโส    อตฺถาปตฺติ   อูนทสวสฺโส   อาปชฺชติ   
#๑ ม. ย.ุ ส.ี ตเถว เทฺว ฯ  ๒ ม. ย.ุ ส.ี เวนยิกา จ สลเฺลขา ฯ   
#๓ ยุ. สี. อปเร เทฺว ฯ ๔ ม. ย.ุ ปริโภคกฺโกเสน จ ฯ  ๕ ม. ย.ุ ส.ี วสฺส ฯ   
#๖ ม. ยุ. อธมฺมธมฺมา ฯ    
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โน   ทสวสฺโส   อตฺถาปตฺติ   ทสวสฺโส   เจว   อาปชชฺติ  อูนทสวสฺโส   
จ    ฯ    อตฺถาปตฺติ    ป ฺจวสฺโส    อาปชฺชติ   โน   อูนป ฺจวสฺโส   
อตฺถาปตฺติ    อูนป ฺจวสฺโส    อาปชฺชติ   โน   ป ฺจวสฺโส   อตฺถาปตฺติ   
ป ฺจวสฺโส    เจว    อาปชชฺติ    อูนป ฺจวสฺโส   จ   ฯ   อตฺถาปตฺติ   
กุสลจิตฺโต  อาปชฺชติ  โน  ๑  อกุสลจิตฺโต  ๑  อตฺถาปตฺติ อกุสลจิตฺโต   
อาปชฺชติ  โน  ๑  กุสลจิตฺโต  ๑ อตฺถาปตฺติ อพฺยากตจิตฺโต อาปชฺชติ ฯ   
อตฺถาปตฺติ   สุขเวทนาสมงฺคี   อาปชฺชติ   อตฺถาปตฺติ   ทุกฺขเวทนาสมงฺคี   
อาปชฺชติ อตฺถาปตฺติ อทุกฺขมสุขเวทนาสมงฺคี อาปชฺชติ ฯ   
     [๙๕๕]  ตีณิ  โจทนาวตฺถูนิ  ทฏิเน  สุเตน  ปรสิงฺกาย  ฯ  ตโย   
สลากคาหา   คูฬฺหโก   วิวฏโก   สกณฺณชปฺปโก   ฯ   ตโย  ปฏกิฺเขปา   
มหิจฺฉตา  อสนฺตุฏตา  ๒  อสลฺเลขตา  ฯ  ตโย  อนุ ฺาตา อปฺปจฺฉตา   
สนฺตุฏตา    สลฺเลขตา   ฯ   อปเรป   ตโย   ปฏิกฺเขปา   มหิจฺฉตา   
อสนฺตุฏตา     อมตฺต ฺ ุตา    ฯ    ตโย    อนุ ฺาตา    อปฺปจฺฉตา   
สนฺตุฏตา     มตฺต ฺ ุตา     ฯ     ติสฺโส     ป ฺตฺติโย    ป ฺตฺติ   
อนุปฺป ฺตฺติ    อนุปฺปนนฺป ฺตฺติ    ฯ    อปราป    ติสฺโส   ป ฺตฺติโย   
สพฺพตฺถป ฺตฺติ     ปเทสป ฺตฺติ     สาธารณป ฺตฺติ     ฯ    อปราป   
ติสฺโส ป ฺตฺติโย อสาธารณป ฺตฺติ เอกโตป ฺตฺติ อุภโตป ฺตฺติ ฯ   
     [๙๕๖]   อตฺถาปตฺติ   พาโล  อาปชชฺติ  โน  ปณฺฑิโต  อตฺถาปตฺติ   
ปณฺฑิโต   อาปชฺชติ   โน   พาโล   อตฺถาปตฺติ  พาโล  เจว  อาปชฺชติ   
#๑ ม. ย.ุ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. อสนฺตุฏ ิตา ฯ    
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ปณฺฑิโต  จ  ฯ  อตฺถาปตฺติ  กาเฬ  ๑  อาปชฺชติ  โน ชุเณฺห อตฺถาปตฺติ   
ชุเณฺห   อาปชฺชติ   โน   กาเฬ   อตฺถาปตฺติ   กาเฬ  เจว  อาปชฺชติ   
ชุเณฺห   จ   ฯ   อตฺถิ   กาเฬ   กปฺปติ   โน   ชุเณฺห  อตฺถิ  ชุเณฺห   
กปฺปติ   โน   กาเฬ   อตฺถิ   กาเฬ   เจว   กปฺปติ   ชุเณฺห  จ  ฯ   
อตฺถาปตฺติ  เหมนฺเต  อาปชฺชติ  โน  จ  ๒  คิเมฺห  โน จ ๒  วสฺเส   
อตฺถาปตฺติ  คิเมฺห  อาปชฺชติ  โน  จ  ๒  เหมนฺเต  โน  จ ๒ วสฺเส   
อตฺถาปตฺติ  วสฺเส  อาปชฺชติ  โน จ ๒ คิเมฺห โน จ ๒ เหมนฺเต ๓ ฯ   
อตฺถาปตฺติ   สงฺโฆ   อาปชฺชติ   โน   คโณ   โน  ปุคฺคโล  อตฺถาปตฺติ   
คโณ   อาปชชฺติ   โน   สงฺโฆ   โน   ปคฺุคโล   อตฺถาปตฺติ   ปุคฺคโล   
อาปชฺชติ   โน   สงฺโฆ   โน   คโณ   ฯ   อตฺถ ิ สงฺฆสฺส  กปฺปติ  น   
คณสฺส    น    ปุคฺคลสฺส   อตฺถิ   คณสฺส   กปฺปติ   น   สงฺฆสฺส   น   
ปุคฺคลสฺส อตฺถิ ปุคฺคลสฺส กปฺปติ น สงฺฆสฺส น คณสฺส ฯ   
     [๙๕๗]   ติสฺโส   ฉาทนา  วตฺถุ  ฉาเทติ  โน  อาปตฺตึ  อาปตฺตึ   
ฉาเทติ   โน   วตฺถุ   วตฺถุ ฺเจว   ฉาเทติ   อาปตฺติ ฺจ   ฯ   ติสฺโส   
ปฏิจฺฉาทิโย    ชนฺตาฆรปฏิจฺฉาทิ    อุทกปฏิจฺฉาทิ    วตฺถปฏิจฺฉาทิ    ฯ   
ตีณิ    ปฏิจฺฉนฺนานิ   วหนฺติ   โน   วิวฏานิ    มาตุคาโม   ปฏิจฺฉนฺโน   
วหติ   โน   วิวโฏ   พฺราหฺมณาน   มนตฺา   ปฏิจฺฉนฺนา   วหนฺติ   โน   
วิวฏา   มิจฺฉาทิฏ ิ   ปฏิจฺฉนฺนา   วหติ   โน  วิวฏา  ฯ  ตีณิ  วิวฏานิ   
วิโรจนฺติ    โน    ปฏิจฺฉนฺนานิ    จนฺทมณฺฑล    วิวฏ   วิโรจติ   โน   
ปฏิจฺฉนฺน   สุริยมณฺฑล   วิวฏ  วิโรจติ  โน  ปฏิจฺฉนฺน  ตถาคตปฺปเวทิโต   
#๑ ยุ. กาเล ฯ  ๒ ม. ย.ุ อิเม จสทฺทา นตฺถิ ฯ  ๓ ม. ยุ. โน   
#เหมนฺเต โน คิเมฺห ฯ    
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ธมฺมวินโย     วิวโฏ     วิโรจติ    โน    ปฏิจฺฉนฺโน    ฯ    ตโย   
เสนาสนคาหา ปุริมโก ปจฺฉิมโก อนฺตรามุตฺตโก ฯ   
     [๙๕๘]  อตฺถาปตฺติ  คิลาโน  อาปชฺชติ  โน  อคิลาโน  อตฺถาปตฺติ   
อคิลาโน    อาปชฺชติ    โน    คิลาโน   อตฺถาปตฺติ   คิลาโน   เจว   
อาปชฺชติ อคิลาโน จ ฯ   
     [๙๕๙]   ตีณิ   อธมฺมกิานิ  ปาติโมกฺขฏปนานิ  ฯ  ตีณิ  ธมมฺิกานิ   
ปาติโมกฺขฏปนานิ  ฯ ตโย ปริวาสา ปฏิจฺฉนฺนปริวาโส อปฺปฏจฺิฉนฺนปริวาโส   
สุทฺธนฺตปริวาโส      ฯ      ตโย      มานตฺตา     ปฏิจฺฉนฺนมานตฺต   
อปฺปฏิจฺฉนฺนมานตฺต    ปกฺขมานตฺต   ฯ   ตโย   ปาริวาสิกสฺส   ภิกฺขุโน   
รตฺติจฺเฉทา สหวาโส วิปฺปวาโส อนาโรจนา ฯ   
     [๙๖๐]   อตฺถาปตฺติ   อนฺโต   อาปชฺชติ   โน   พหิ  อตฺถาปตฺติ๐   
พหิ   อาปชชฺติ   โน   อนฺโต   อตฺถาปตฺติ   อนฺโต   เจว   อาปชฺชติ   
พหิ    จ   ฯ   อตฺถาปตฺติ   อนฺโตสีมาย   อาปชฺชติ   โน   พหิสีมาย   
อตฺถาปตฺติ    พหิสีมาย    อาปชฺชติ    โน    อนฺโตสมีาย   อตฺถาปตฺติ   
อนฺโตสีมาย เจว อาปชฺชติ พหิสีมาย จ ฯ   
     [๙๖๑]   ตีหากาเรหิ   อาปตฺตึ   อาปชฺชติ    กาเยน  อาปชฺชติ   
วาจาย    อาปชฺชติ    กาเยน    วาจาย   อาปชฺชติ   ฯ   อปเรหิป   
ตีหากาเรหิ    อาปตฺตึ    อาปชฺชติ   สงฺฆมชฺเฌ   คณมชฺเฌ   ปุคฺคลสฺส   
สนฺติเก    ฯ   ตีหากาเรหิ   อาปตฺติยา   วุฏาติ   กาเยน   วุฏาติ   
วาจาย   วุฏาติ  กาเยน  วาจาย  วุฏาติ  ฯ  อปเรหิป  ตีหา-     
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กาเรหิ  อาปตฺติยา      วุฏาติ      สงฺฆมชฺเฌ      คณมชฺเฌ      ปุคฺคลสฺส   
สนฺติเก    ฯ    ติณี   อธมฺมกิานิ   อมฬฺูหวินยสฺส   ทานานิ   ฯ   ตีณิ   
ธมฺมิกานิ อมูฬฺหวินยสฺส ทานานิ ฯ   
     [๙๖๒]   ตีหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน  อากงฺขมาโน  สงฺโฆ   
ตชฺชนียกมฺม   กเรยฺย   ภณฺฑนการโก   โหติ  กลหการโก  วิวาทการโก   
ภสฺสการโก    สงฺเฆ    อธิกรณการโก    พาโล    โหติ    อพฺยตฺโต   
อาปตฺติพหุโล     อนปทาโน     คิหิสสฏโ     วิหรติ    อนนุโลมิเกหิ   
คิหิสสคฺเคหิ    ฯ    ตีหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   อากงฺขมาโน   
สงฺโฆ    นิยสฺสกมฺม   กเรยฺย   ภณฺฑนการโก   โหติ   ฯเปฯ   สงฺเฆ   
อธิกรณการโก    พาโล   โหติ   อพฺยตฺโต   อาปตฺติพหุโล   อนปทาโน   
คิหิสสฏโ    วิหรติ    อนนุโลมิเกห    คิหิสสคฺเคหิ    ฯ    ตีหงฺเคหิ   
สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   อากงฺขมาโน   สงฺโฆ  ปพฺพาชนียกมฺม  กเรยฺย   
ภณฺฑนการโก     โหติ    ฯเปฯ    สงฺเฆ    อธิกรณการโก    พาโล   
โหติ     อพฺยตฺโต    อาปตฺติพหุโล    อนปทาโน    กุลทูสโก    โหติ   
ปาปสมาจาโร   ๑  ฯ  ตีหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน  อากงฺขมาโน   
สงฺโฆ    ปฏสิารณียกมฺม    กเรยฺย    ภณฺฑนการโก    โหติ    ฯเปฯ   
สงฺเฆ    อธิกรณการโก    พาโล    โหติ    อพฺยตฺโต   อาปตฺติพหุโล   
อนปทาโน   คิหึ   ๒  อกฺโกสติ  ปริภาสติ  ฯ  ตีหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส   
#๑ อิโต ปร ม. ย.ุ ปาปสมาจารา ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จาติ   
#ปาลิ ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ย.ุ คิหี ฯ    
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ภิกฺขุโน   อากงฺขมาโน   สงฺโฆ   อาปตฺติยา   อทสฺสเน  อุกฺเขปนียกมฺม   
กเรยฺย    ภณฺฑนการโก    โหติ    ฯเปฯ    สงฺเฆ    อธิกรณการโก   
พาโล       โหติ       อพฺยตฺโต      อาปตฺติพหุโล      อนปทาโน   
อาปตฺตึ   อาปชฺชิตฺวา   น   อิจฺฉติ   อาปตฺตึ   ปสฺสตุิ   ฯ   ตีหงฺเคหิ   
สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   อากงฺขมาโน   สงฺโฆ  อาปตฺติยา  อปฺปฏิกมฺเม   
อุกฺเขปนียกมฺม      กเรยฺย      ภณฺฑนการโก      โหติ      ฯเปฯ   
สงฺเฆ    อธิกรณการโก    พาโล    โหติ    อพฺยตฺโต   อาปตฺติพหุโล   
อนปทาโน   อาปตฺตึ   อาปชฺชิตฺวา   น   อิจฺฉติ   อาปตฺตึ  ปฏิกาตุ  ฯ   
ตีหงฺเคหิ    สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   อากงฺขมาโน   สงฺโฆ   ปาปกาย   
ทิฏ ิยา    อปฺปฏนิิสฺสคฺเค    อุกฺเขปนียกมฺม    กเรยยฺ    ภณฺฑนการโก   
โหติ    ฯเปฯ    สงฺเฆ    อธิกรณการโก   พาโล   โหติ   อพฺยตฺโต   
อาพตฺติปหุโล   อนปทาโน   น   อิจฺฉติ   ปาปก  ทฏิ ึ  ปฏินิสฺสชฺชิตุ  ฯ   
ตีหงฺเคหิ      สมนฺนาคตสฺส      ภิกฺขุโน     อากงฺขมาโน     สงฺโฆ   
อาคาฬฺหาย   เจเตยฺย   ภณฺฑนการโก  โหติ  กลหการโก  วิวาทการโก   
ภสฺสการโก       สงฺเฆ       อธิกรณการโก      พาโล      โหติ   
อพฺยตฺโต   อาปตฺติพหุโล   อนปทาโน   คิหิสสฏโ  วิหรติ  อนนุโลมิเกหิ   
คิหิสสคฺเคหิ     ฯ     ตีหงฺเคหิ     สมนนฺาคตสฺส    ภิกฺขุโน    กมฺม   
กาตพฺพ   อลชฺช ี  จ   โหติ   พาโล  จ  อปกตตฺโต  จ  ฯ  อปเรหิป   
ตีหงฺเคหิ     สมนฺนาคตสฺส     ภิกฺขุโน    กมฺม    กาตพฺพ    อธิสีเล   
สีลวิปนฺโน    โหติ    อชฺฌาจาเร   อาจารวิปนฺโน   โหติ   อติทิฏ ิยา    
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ทิฏ ิวิปนฺโน   โหติ   ฯ   อปเรหิป   ตีหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน   
กมฺม    กาตพฺพ   กายิเกน   ทเวน   สมนฺนาคโต   โหติ   วาจสิเกน   
ทเวน    สมนฺนาคโต    โหติ   กายิกวาจสิเกน   ทเวน   สมนฺนาคโต   
โหติ   ฯ   อปเรหิป   ตีหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน  กมฺม  กาตพฺพ   
กายิเกน   อนาจาเรน   สมนฺนาคโต   โหติ   วาจสิเกน   อนาจาเรน   
สมนฺนาคโต     โหติ    กายิกวาจสิเกน    อนาจาเรน    สมนฺนาคโต   
โหติ    ฯ    อปเรหิป    ตีหงฺเคหิ    สมนนฺาคตสฺส   ภิกฺขุโน   กมฺม   
กาตพฺพ    กายิเกน    อุปฆาติเกน    สมนฺนาคโต   โหติ   วาจสิเกน   
อุปฆาติเกน     สมนฺนาคโต    โหติ    กายิกวาจสิเกน    อุปฆาติเกน   
สมนฺนาคโต   โหติ   ฯ   อปเรหิป   ตีหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน   
กมฺม   กาตพฺพ   กายิเกน   มิจฺฉาชีเวน  สมนฺนาคโต  โหติ  วาจสิเกน   
มิจฺฉาชีเวน     สมนฺนาคโต    โหท ิ   กายิกวาจสิเกน    มิจฺฉาชีเวน   
สมนฺนาคโต     โหติ     ฯ    อปเรหิป    ตีหงฺเคหิ    สมนฺนาคตสฺส   
ภิกฺขุโน   กมมฺ   กาตพฺพ   อาปตฺตึ   อาปนฺโน  กมฺมกโต  อุปสมปฺาเทติ   
นิสฺสย      เทติ      สามเณร     อุปฏาเปติ     ฯ     อปเรหิป   
ตีหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   กมฺม   กาตพฺพ   ยาย  อาปตฺติยา   
สงฺเฆน    กมฺม    กต    โหติ    ต    อาปตฺตึ    อาปชชฺติ   อ ฺ   
วา  ตาทิสิก  ตโต  วา  ปาปฏตร  ฯ  อปเรหิป ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส   
ภิกฺขุโน    กมฺม    กาตพฺพ    พุทฺธสฺส    อวณฺณ    ภาสติ    ธมมฺสฺส   
อวณฺณ   ภาสติ   สงฺฆสฺส   อวณฺณ   ภาสติ  ฯ  ตีหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส    
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ภิกฺขุโน   สงฺฆมชฺเฌ   อุโปสถ   เปนฺตสฺส   อล   ภิกฺขุ   มา  ภณฺฑน   
มา   กลห  มา  วิคฺคห  มา  วิวาทนฺติ  โอมทฺทิตฺวา  สงฺเฆน  อุโปสโถ   
กาตพฺโพ    อลชชฺี    จ    โหติ   พาโล   จ   อปกตตฺโต   จ   ฯ   
ตีหงฺเคหิ    สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   สงฺฆมชฺเฌ   ปวารณ   เปนฺตสฺส   
อล   ภิกฺขุ   มา   ภณฺฑน   มา   กลห   มา   วิคฺคห  มา  วิวาทนฺติ   
โอมทฺทิตฺวา   สงฺเฆน   ปวาเรตพฺพ   อลชชฺี   จ   โหติ   พาโล   จ   
อปกตตฺโต  จ  ฯ  ตีหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน  น  กาจิ สงฺฆสมฺมติ   
ทาตพฺพา     อลชฺช ี    จ     โหติ     พาโล     จ    อปกตตฺโต   
จ   ฯ   ตีหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา  สงฺโฆ  น  โวหริตพฺโพ  ๑   
อลชฺช ี  จ  โหติ  พาโล  จ  อปกตตฺโต  จ  ฯ  ตีหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ    น    กสิฺมิ ฺจิ    ปจฺเจกฏาเน    เปตพฺโพ    อลชฺช ี   จ   
โหติ    พาโล    จ   อปกตตฺโต   จ   ฯ   ตีหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   
ภิกฺขุโน   นิสสฺาย  น  วตฺถพฺพ  อลชชฺี  จ  โหติ  พาโล  จ  อปกตตฺโต   
จ   ฯ   ตีหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   นิสฺสโย   น   ทาตพฺโพ   
อลชฺช ี จ  โหติ  พาโล  จ  อปกตตฺโต  จ  ฯ  ตีหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส   
ภิกฺขุโน    โอกาส   ๒   การาเปนฺตสฺส   นาล   โอกาสกมฺม   กาตุ   
อลชฺช ี   จ    โหติ    พาโล   จ   อปกตตฺโต   จ   ฯ   ตีหงฺเคหิ   
สมนฺนาคตสฺส    ภิกฺขุโน    สวจนีย    นาทาตพฺพ   อลชฺช ี  จ   โหติ   
พาโล   จ   อปกตตฺโต   จ   ฯ   ตีหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   
#๑ ม. ย.ุ สงฺเฆ น โวหริตพฺพ ฯ  ๒ ม. ยุ. โอกาสกมฺม ฯ    
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วินโย   น   ปจฺุฉิตพฺโพ   อลชชฺี   จ   โหติ   พาโล   จ  อปกตตฺโต   
จ   ฯ   ตีหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกขฺุนา   วินโย   น   ปุจฺฉิตพฺโพ   
อลชฺช ี   จ    โหติ    พาโล   จ   อปกตตฺโต   จ   ฯ   ตีหงฺเคหิ   
สมนฺนาคตสฺส    ภิกฺขุโน    วินโย    น   วิสฺสชฺเชตพฺโพ   อลชฺช ี  จ   
โหติ    พาโล    จ   อปกตตฺโต   จ   ฯ   ตีหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา    วินโย    น   วิสฺสชฺเชตพฺโพ   อลชชฺี   จ   โหติ   พาโล   
จ   อปกตตฺโต   จ   ฯ   ตีหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน  อนโุยโค   
น   ทาตพฺโพ   อลชชฺี   จ   โหติ   พาโล   จ   อปกตตฺโต   จ  ฯ   
ตีหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา  สทธฺึ  วินโย  น  สากจฺฉิตพฺโพ  ๑   
อลชฺช ี   จ    โหติ   พาโล   จ   อปกตตฺโต    จ   ฯ   ตีหงฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   น   อุปสมฺปาเทตพฺพ   น   นิสฺสโย  ทาตพฺโพ   
น    สามเณโร    อุปฏาเปตพฺโพ   อลชฺช ี  จ   โหติ   พาโล   จ   
อปกตตฺโต จ ฯ   
     [๙๖๓]      ตโย     อุโปสถา     จาตุทฺทสิโก     ปณฺณรสิโก   
สามคฺคีอุโปสโถ    ฯ   อปเรป   ตโย   อุโปสถา   สงฺเฆ   อุโปสโถ   
คเณ   อุโปสโถ   ปุคฺคเล   อุโปสโถ   ฯ   อปเรป   ตโย  อุโปสถา   
สุตฺตุทฺเทโส   [๒]   ปาริสทฺุธิอุโปสโถ   อธิฏานุโปสโถ   ฯ   ติสฺโส   
ปวารณา      จาตุทฺทสิกา      ปณฺณรสิกา     สามคฺคีปวารณา     ฯ   
อปราป    ติสฺโส    ปวารณา    สงฺเฆ   ปวารณา   คเณ   ปวารณา   
ปุคฺคเล    ปวารณา    ฯ    อปราป   ติสโฺส   ปวารณา   เตวาจิกา   
#๑ ม. ย.ุ สากจฺฉาตพฺโพ ฯ  ๒ ม. ย.ุ อุโปสโถ ฯ    
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ปวารณา    เทฺววาจิกา    ปวารณา    สมานวสฺสิกา    ปวารณา   ฯ   
ตโย    อาปายิกา    เนรยิกา   อิทมปฺปหาย   โย   จ   อพฺรหฺมจารี   
พฺรหฺมจาริปฏิ ฺโ  โย  จ  สุทฺธ  พฺรหฺมจารึ  ๑  สทฺุธ  พฺรหฺมจริย  ๒   
จรนฺต   อมูลเกน   อพฺรหมฺจริเยน   อนุทฺธเสติ   โย   จาย  เอววาที   
เอวทิฏ ิ    นตฺถิ    กาเมสุ    โทโสติ    โส    กาเมสุ   ปาตพฺยต   
อาปชฺชติ    ฯ    ตีณิ    อกสุลมูลานิ    โลโภ    อกุสลมูล    โทโส   
อกุสลมูล    โมโห    อกสุลมูล    ฯ    ตีณิ    กุสลมูลานิ    อโลโภ   
กุสลมูล   อโทโส   กุสลมูล   อโมโห   กุสลมูล   ฯ   ตีณิ  ทุจฺจริตานิ   
กายทุจฺจริต     วจีทุจฺจริต     มโนทุจฺจรติ     ฯ    ตีณิ    สุจริตานิ   
กายสุจริต     วจีสุจริต     มโนสุจริต     ฯ     ตโย     อตฺถวเส   
ปฏิจฺจ     ภควตา     กุเลส ุ    ติกโภชน     ป ฺตฺต     ทุมฺมงฺกูน   
ปุคฺคลาน   นคฺิคหาย   เปสลาน   ภิกฺขูน   ผาสุวิหาราย  มา  ปาปจฺฉา   
ปกฺข   นิสฺสาย  สงฺฆ  ภินฺเทยฺยุ  ๓ กุลานุทฺทยตาย จ ฯ ตีหิ อสทฺธมฺเมหิ   
อภิภูโต     ปริยาทินฺนจิตฺโต     เทวทตฺโต     อาปายิโก    เนรยิโก   
กปฺปฏโ     อเตกิจฺโฉ     ปาปจฺฉตา    ปาปมิตฺตตา    โอรมตฺตเกน   
วิเสสาธิคเมน  อนฺตรา  โวสาน อาปาทิ ฯ ติสฺโส สมฺมติโย ๔ ทณฺฑสมฺมติ   
สิกฺกาสมฺมติ   ทณฺฑสิกฺกาสมฺมติ   ฯ   ติสฺโส   ปาทุกา  ธุวฏานิยา  ๕   
อสงฺกมนียา     วจฺจปาทุกา     ปสฺสาวปาทุกา    อาจมนปาทุกา    ฯ   
ติสฺโส ปาทฆสนิโย สกขฺรา กถลา สมุทฺทเผณกาติ ฯ   
                     ติก นิฏ ิต ๖ ฯ   
#๑ ยุ. อสุทฺธพฺรหฺมจารี ฯ  ๒ ม. ยุ. ปรสิุทฺธพฺรหฺมจริย ฯ   
#๓ ม. ภินฺเทยฺยุนฺติ ฯ ๔ ม. ย.ุ สมฺมุติโย ฯ   
#๕ ม. ธุวฏานิกา ฯ  ๖ ย.ุ ติกา นิฏ ิตา ฯ    
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                       ตสฺสุทฺทาน   
  [๙๖๔] ติฏนฺเต กาเล รตฺตึ จ    ทส ป ฺจ จ กุสลา ๑   
        เวทนา โจทนาวตฺถู       สลากา เทฺว ปฏิกฺขิปา   
        ป ฺตฺติ อปเร เทฺว จ     พาโล กาเฬ จ กปฺปติ   
        เหมนฺเต สงฺโฆ สงฺฆสฺส    ฉาทนา จ ปฏิจฺฉทิ ๒   
        ปฏิจฺฉนฺนา วิวฏฏา จ      เสนาสนคิลายนา   
        ปาติโมกฺขปริวาสา ๓     มานตฺตา ปาริวาสิกา   
        อนฺโต อนฺโต จ สีมาย     อาปชฺชติ ปุนาปเร   
        วุฏาติ อปเร เจว       อมูฬฺหวินยา ทุเว   
        ตชชฺนียา นิยสฺสา จ       ปพฺพาชปฏิสารณี ๔   
        อทสฺสนาปฏิกฺกมฺเม        อนิสสฺคฺเค จ ทิฏ ิยา   
        อาคาฬฺหกมมฺาธิสีเล       ทวานาจารฆาติกา   
        อาชีวาปนฺนา ตาทิสิกา     อวณฺณุโปสเถน จ   
        ปวารณา สมฺมติ จ        โวหารปจฺจเกน ๕ จ   
        น วตฺถพฺพ น ทาตพฺพ      โอกาส น กเร  ตถา   
        น กเร สวจนีย          น ปุจฺฉิตพฺพกา ทุเว   
        น วิสฺสชฺเช ทุเว เจว     อนุโยคมปฺ โน ทเท   
#๑ ม. ย.ุ ทส ป ฺจ กุสเลน ฯ ส.ี ทส ป ฺจ กุสลา จ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ส.ี   
#ปฏิจฺฉาทิ ฯ ๓ ม. ย.ุ ปาติโมกฺข ปริวาส ฯ  ๔ ยุ. ปพฺพาชนิยปฏิสารณิ ฯ   
#๕ ม. ย.ุ โวหารปจฺเจเกน ฯ    
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        สากจฺฉา อุปสมฺปทา       นิสฺสาย สามเณร จ   
        อุโปสถติกา ๒ ตีณิ       ปวารณาติกา ตโย   
        อาปายิกา อกุสลา        กุสลา จริเตน จ ๓   
        ติกโภชนสทฺธมฺเม         สมฺมติ ปาทุเกน จ   
        ปาทฆสนิกา เจว         อุทฺทาน ติกเก อิทนฺติ ฯ   
     [๙๖๕]   อตฺถาปตฺติ   สกวาจาย   อาปชฺชติ  ปรวาจาย  วุฏาติ   
อตฺถาปตฺติ    ปรวาจาย   อาปชฺชติ   สกวาจาย   วุฏาติ   อตฺถาปตฺติ   
สกวาจาย      อาปชฺชติ      สกวาจาย      วุฏาติ     อตฺถาปตฺติ   
ปรวาจาย   อาปชฺชติ   ปรวาจาย   วุฏาติ   ฯ   อตฺถาปตฺติ  กาเยน   
อาปชฺชติ   วาจาย   วุฏาติ   อตฺถาปตฺติ   วาจาย  อาปชฺชติ  กาเยน   
วุฏาติ   อตฺถาปตฺติ   กาเยน   อาปชฺชติ  กาเยน  วุฏาติ  อตฺถาปตฺติ   
วาจาย    อาปชฺชติ    วาจาย    วุฏาติ   ฯ   อตฺถาปตฺติ   ปสุตฺโต   
อาปชฺชติ    ปฏิพุทฺโธ    วุฏาติ    อตฺถาปตฺติ    ปฏิพุทฺโธ   อาปชฺชติ   
ปสุตฺโต   วุฏาติ   อตฺถาปตฺติ   ปสุตฺโต   อาปชชฺติ   ปสุตฺโต  วุฏาติ   
อตฺถาปตฺติ   ปฏิพุทฺโธ   อาปชฺชติ   ปฏพุิทฺโธ   วุฏาติ   ฯ  อตฺถาปตฺติ   
อจิตฺตโก    อาปชฺชติ    สจิตฺตโก    วุฏาติ    อตฺถาปตฺติ   สจิตฺตโก   
อาปชฺชติ    อจิตฺตโก    วุฏาติ    อตฺถาปตฺติ    อจิตฺตโก   อาปชชฺติ   
อจิตฺตโก    วุฏาติ    อตฺถาปตฺติ    สจิตฺตโก    อาปชชฺติ   สจิตฺตโก   
วุฏาติ   ฯ   อตฺถาปตฺติ   อาปชฺชนฺโต   เทเสติ  เทสยนฺโต  อาปชชฺติ   
#๑ ม. ย.ุ นิสสฺยสามเณรา ฯ  ๒ โป. ย.ุ อุโปสถาติกา ฯ  ๓ ม. ยุ. จริตา ทุเว ฯ    
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อตฺถาปตฺติ     อาปชฺชนฺโต    วุฏาติ    วุฏหนฺโต    อาปชฺชติ    ฯ   
อตฺถาปตฺติ    กมฺเมน    อาปชฺชติ    อกมฺเมน    วุฏาติ   อตฺถาปตฺติ   
อกมฺเมน   อาปชฺชติ   กมเฺมน   วุฏาติ  อตฺถาปตฺติ  กมฺเมน  อาปชฺชติ   
กมฺเมน    วุฏาติ    อตฺถาปตฺติ    อกมฺเมน    อาปชชฺติ    อกมฺเมน   
วุฏาติ ฯ   
     [๙๖๖]   จตฺตาโร  อนรยิโวหารา  อทิฏเ  ทิฏวาทิตา  อสฺสุเต   
สุตวาทิตา    อมุเต    มุตวาทิตา    อวิ ฺาเต    วิ ฺาตวาทิตา   ฯ   
จตฺตาโร   อรยิโวหารา   อทิฏเ  อทิฏวาทิตา  อสฺสุเต  อสฺสุตวาทิตา   
อมุเต      อมุตวาทิตา      อวิ ฺาเต      อวิ ฺาตวาทิตา      ฯ   
อปเรป    จตฺตาโร    อนรยิโวหารา    ทิฏเ   อทิฏวาทิตา   สุเต   
อสฺสุตวาทิตา    มุเต    อมุตวาทิตา   วิ ฺาเต   อวิ ฺาตวาทิตา   ฯ   
จตฺตาโร    อริยโวหารา    ทิฏเ    ทฏิวาทิตา   สุเต   สุตวาทิตา   
มุเต   มุตวาทิตา   วิ ฺาเต   วิ ฺาตวาทิตา  ฯ  จตฺตาโร  ปาราชิกา   
ภิกฺขูน    ภิกขฺุนีหิ    สาธารณา   ฯ   จตฺตาโร   ปาราชิกา   ภิกฺขุนีน   
ภิกฺขูหิ    อสาธารณา   ฯ   จตฺตาโร   ปริกฺขารา   อตฺถิ   ปรกิฺขาโร   
รกฺขิตพฺโพ     โคเปตพฺโพ     มมายิตพฺโพ     ปริภุ ฺชิตพฺโพ     อตฺถิ   
ปริกฺขาโร  รกฺขิตพฺโพ  โคเปตพฺโพ น ๑ มมายิตพฺโพ [๒] ปริภุ ฺชิตพฺโพ   
อตฺถิ     ปริกขฺาโร    รกฺขิตพฺโพ    โคเปตพฺโพ    น    มมายิตพฺโพ   
น   ปริภุ ฺชติพฺโพ   อตฺถ ิ  ปริกฺขาโร   น  รกฺขิตพฺโพ  น  โคเปตพฺโพ   
น มมายิตพฺโพ น ปริภุ ฺชิตพฺโพ ฯ   
#๑ ม. นสทโฺท นตฺถิ ฯ  ๒ ม. นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ    
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     [๙๖๗]    อตฺถาปตฺติ   สมฺมุขา   อาปชฺชติ   ปรมมฺุขา   วุฏาติ   
อตฺถาปตฺติ    ปรมฺมุขา    อาปชฺชติ    สมฺมุขา    วุฏาติ   อตฺถาปตฺติ   
สมฺมุขา     อาปชฺชติ    สมฺมุขา    วุฏาติ    อตฺถาปตฺติ    ปรมฺมขุา   
อาปชฺชติ   ปรมฺมุขา   วุฏาติ   ฯ   อตฺถาปตฺติ   อชานนฺโต  อาปชฺชติ   
ชานนฺโต    วุฏาติ    อตฺถาปตฺติ    ชานนฺโต   อาปชฺชติ   อชานนฺโต   
วุฏาติ   อตฺถาปตฺติ   ชานนฺโต  ๑  อาปชฺชติ  ชานนฺโต  ๑  วุฏาติ   
อตฺถาปตฺติ อชานนฺโต ๒ อาปชฺชติ อชานนฺโต ๒ วุฏาติ ฯ   
     [๙๖๘]   จตูหากาเรหิ   อาปตฺตึ   อาปชฺชติ   กาเยน  อาปชฺชติ   
วาจาย    อาปชฺชติ    กาเยน    วาจาย    อาปชฺชติ    กมฺมวาจาย   
อาปชฺชติ   ฯ   อปเรหิป   จตูหากาเรหิ  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  สงฺฆมชฺเฌ   
คณมชฺเฌ    ปุคฺคลสฺส    สนฺติเก   ลิงฺคปาตุภาเวน   ฯ   จตูหากาเรหิ   
อาปตฺติยา   วุฏาติ   กาเยน   วุฏาติ   วาจาย   วุฏาติ   กาเยน   
วาจาย   วุฏาติ   กมฺมวาจาย   วุฏาติ   ฯ  อปเรหิป  จตูหากาเรหิ   
อาปตฺติยา    วุฏาติ    สงฺฆมชฺเฌ    คณมชฺเฌ    ปคฺุคลสฺส   สนฺติเก   
ลิงฺคปาตุภาเวน   ฯ   สห  ปฏลิาเภน  ปุริม  ชหาติ  ปจฺฉิเม  ปติฏาติ   
วิ ฺตฺติโย      ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ      ปณฺณตฺติโย      นิรุชฌฺนฺติ      ฯ   
สห    ปฏลิาเภน    ปจฺฉิม    ชหาติ   ปุรเิม   ปติฏาติ   วิ ฺตฺติโย   
ปฏิปฺปสฺสมภฺนฺติ     ปณฺณตฺติโย    นริุชฺฌนฺติ    ฯ    จตสฺโส    โจทนา   
สีลวิปตฺติยา     โจเทติ    อาจารวิปตฺติยา    โจเทติ    ทิฏ ิวิปตฺติยา   
โจเทติ  อาชีววิปตฺติยา  โจเทติ  ฯ  จตฺตาโร ปริวาสา ปฏิจฺฉนฺนปริวาโส   
#๑ ม. อชานนฺโต ฯ  ๒ ม. ชานนฺโต ฯ    
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อปฺปฏิจฺฉนฺนปริวาโส      สุทฺธนฺตปรวิาโส      สโมธานปริวาโส     ฯ   
จตฺตาโร       มานตฺตา      ปฏิจฺฉนฺนมานตฺต      อปฺปฏิจฺฉนฺนมานตฺต   
ปกฺขมานตฺต     สโมธานมานตฺต     ฯ    จตฺตาโร    มานตฺตจาริกสฺส   
ภิกฺขุโน    รตฺติจฺเฉทา    สหวาโส    วิปฺปวาโส   อนาโรจนา   อูเน   
คเณ   จรติ   ฯ  จตฺตาโร  สามุกฺกสา  ฯ  จตฺตาโร  ปฏิคฺคหิตปริโภคา   
ยาวกาลิก  ยามกาลิก  สตฺตาหกาลิก  ยาวชีวิก  ฯ  จตฺตาริ  มหาวิกฏานิ   
คูโถ   มุตฺต   ฉาริกา   มตฺติกา   ฯ   จตฺตาริ  กมฺมานิ  อปโลกนกมฺม   
ตฺติกมฺม    ตฺติทุติยกมฺม    ตฺติจตุตฺถกมฺม    ฯ   อปรานิป   จตฺตาริ   
กมฺมานิ    อธมฺเมน    วคฺคกมฺม    อธมฺเมน    สมคฺคกมฺม    ธมฺเมน   
วคฺคกมฺม    ธมฺเมน   สมคฺคกมฺม   ฯ   จตสฺโส   วิปตฺติโย   สลีวิปตฺติ   
อาจารวิปตฺติ    ทฏิ ิวิปตฺติ    อาชีววิปตฺติ    ฯ   จตฺตาริ   อธิกรณานิ   
วิวาทาธิกรณ     อนุวาทาธิกรณ    อาปตฺตาธิกรณ    กิจฺจาธิกรณ    ฯ   
จตฺตาโร    ปริสทูสนา    ภิกฺขุ    ทุสฺสโีล    ปาปธมฺโม    ปริสทสูโน   
ภิกฺขุนี     ทุสสฺีลา    ปาปธมฺมา    ปริสทูสนา    อุปาสโก    ทุสสฺีโล   
ปาปธมฺโม   ปริสทูสโน   อุปาสิกา   ทสฺุสีลา  ปาปธมฺมา  ปริสทูสนา  ฯ   
จตฺตาโร    ปริสโสภณา    ภิกฺขุ   สีลวา   กลฺยาณธมฺโม   ปริสโสภโณ   
ภิกฺขุนี    สีลวตี    กลฺยาณธมฺมา    ปริสโสภณา    อุปาสโก    สลีวา   
กลฺยาณธมฺโม     ปริสโสภโณ     อุปาสิกา     สลีวตี    กลยฺาณธมฺมา   
ปริสโสภณา ฯ   
     [๙๖๙]    อตฺถาปตฺติ   อาคนฺตุโก   อาปชฺชติ   โน   อาวาสิโก    
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อตฺถาปตฺติ    อาวาสิโก    อาปชฺชติ    โน    อาคนฺตุโก   อตฺถาปตฺติ   
อาคนฺตุโก    เจว    อาปชชฺติ    อาวาสิโก   จ   อตฺถาปตฺติ   เนว   
อาคนฺตุโก   อาปชฺชติ  โน  อาวาสิโก  ฯ  อตฺถาปตฺติ  คมิโก  อาปชฺชติ   
โน    อาวาสิโก    อตฺถาปตฺติ   อาวาสิโก   อาปชฺชติ   โน   คมิโก   
อตฺถาปตฺติ    คมิโก    เจว   อาปชฺชติ   อาวาสิโก   จ   อตฺถาปตฺติ   
เนว คมิโก อาปชฺชติ โน อาวาสิโก ฯ   
     [๙๗๐]     อตฺถิ     วตฺถนุานตฺตตา    โน    อาปตฺตินานตฺตตา   
อตฺถาปตฺตินานตฺตตา   โน   วตฺถุนานตฺตตา   อตฺถิ  วตฺถุนานตฺตตา  เจว   
อาปตฺตินานตฺตตา  จ  อตฺถิ  เนว  วตฺถนุานตฺตตา โน อาปตฺตินานตฺตตา ฯ   
อตฺถิ       วตฺถุสภาคตา       โน       อาปตฺติสภาคตา      อตฺถิ   
อาปตฺติสภาคตา    โน    วตฺถุสภาคตา    อตฺถ ิ  วตฺถุสภาคตา   เจว   
อาปตฺติสภาคตา จ อตฺถิ เนว วตฺถุสภาคตา โน อาปตฺติสภาคตา ฯ   
     [๙๗๑]   อตฺถาปตฺติ   อุปชฺฌาโย   อาปชฺชติ   โน  สทฺธิวิหาริโก   
อตฺถาปตฺติ    สทฺธิวิหาริโก    อาปชชฺติ   โน   อุปชฌฺาโย   อตฺถาปตฺติ   
อุปชฺฌาโย    เจว   อาปชฺชติ   สทฺธิวิหาริโก   จ   อตฺถาปตฺติ   เนว   
อุปชฺฌาโย   อาปชฺชติ   โน   สทฺธิวิหาริโก   ฯ   อตฺถาปตฺติ  อาจริโย   
อาปชฺชติ    โน   อนฺเตวาสิโก   อตฺถาปตฺติ   อนฺเตวาสิโก   อาปชฺชติ   
โน   อาจริโย   อตฺถาปตฺติ   อาจริโย   เจว  อาปชฺชติ  อนฺเตวาสิโก   
จ อตฺถาปตฺติ เนว อาจริโย อาปชฺชติ โน อนฺเตวาสิโก ฯ   
     [๙๗๒]   จตฺตาโร   ปจฺจยา   อนาปตฺติวสฺสจฺเฉทสฺส  สงฺโฆ  วา    
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ภินฺโน    โหติ    สงฺฆ    วา    ภินฺทิตุกามา   โหนฺติ   ชีวิตนฺตราโย   
วา   โหติ   พฺรหฺมจริยนฺตราโย   วา  โหติ  ฯ  จตฺตาริ  วจีทุจฺจริตานิ   
มุสาวาโท    ปสุณวาจา    ผรุสวาจา    สมฺผปฺปลาโป    ฯ   จตฺตาริ   
วจีสุจริตานิ สจฺจวาจา อปสุณวาจา สณฺหวาจา มตฺตภาสา ๑ ฯ   
     [๙๗๓]   อตฺถิ  อาทิยนฺโต  ครุก  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  ปโยเชนฺโต   
ลหุก   อตฺถ ิ  อาทิยนฺโต   ลหุก  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  ปโยเชนฺโต  ครุก   
อตฺถิ   อาทิยนฺโตป   ปโยเชนฺโตป   ครุก   อาปตฺตึ   อาปชฺชติ   อตฺถิ   
อาทิยนฺโตป    ปโยเชนฺโตป    ลหุก   อาปตฺตึ   อาปชฺชติ   ฯ   อตฺถิ   
ปุคฺคโล    อภิวาทนารโห    โน    ปจฺจุฏานารโห    อตฺถ ิ  ปุคฺคโล   
ปจฺจุฏานารโห   โน   อภิวาทนารโห   อตฺถิ   ปุคฺคโล  อภิวาทนารโห   
เจว    ปจฺจุฏานารโห   จ   อตฺถิ   ปุคฺคโล   เนว   อภิวาทนารโห   
โน  ปจฺจุฏานารโห  ฯ  อตฺถิ  ปุคฺคโล  อาสนารโห  โน อภิวาทนารโห   
อตฺถิ     ปุคฺคโล     อภิวาทนารโห     โน     อาสนารโห    อตฺถ ิ  
ปุคฺคโล    อาสนารโห    เจว   อภิวาทนารโห   จ   อตฺถิ   ปุคฺคโล   
เนว อาสนารโห โน อภิวาทนารโห ฯ   
     [๙๗๔]   อตฺถาปตฺติ   กาเล  อาปชชฺติ  โน  วิกาเล  อตฺถาปตฺติ   
วิกาเล   อาปชฺชติ   โน   กาเล   อตฺถาปตฺติ  กาเล  เจว  อาปชฺชติ   
วิกาเล   จ   อตฺถาปตฺติ   เนว   กาเล   อาปชฺชติ  โน  วิกาเล  ฯ   
อตฺถิ    ปฏิคฺคหิต   กาเล   กปฺปติ   โน   วิกาเล   อตฺถิ   ปฏิคฺคหิต   
#๑ ม. ย.ุ มนตฺาภาสา ฯ    
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วิกาเล   กปฺปติ   โน   กาเล   อตฺถ ิ ปฏคฺิคหิต  กาเล  เจว  กปฺปติ   
วิกาเล   จ   อตฺถิ   ปฏิคฺคหิต  เนว  กาเล  กปฺปติ  โน  วิกาเล  ฯ   
อตฺถาปตฺติ    ปจฺจนฺติเมสุ    ชนปเทสุ    อาปชฺชติ    โน    มชฺฌิเมสุ   
อตฺถาปตฺติ    มชฺฌิเมสุ    ชนปเทสุ    อาปชฺชติ    โน    ปจฺจนฺติเมสุ   
อตฺถาปตฺติ   ปจฺจนฺติเมสุ   เจว   ชนปเทสุ   อาปชฺชติ   มชฺฌิเมสุ   จ   
อตฺถาปตฺติ   เนว   ปจฺจนฺติเมสุ  ชนปเทสุ  อาปชฺชติ  โน  มชฌฺิเมสุ  ฯ   
อตฺถิ   ปจฺจนฺติเมสุ   ชนปเทสุ   กปฺปติ  โน  มชฌฺิเมสุ  อตฺถ ิ มชฌฺิเมสุ   
ชนปเทสุ    กปฺปติ    โน    ปจฺจนฺติเมสุ   อตฺถิ   ปจฺจนฺติเมสุ   เจว   
ชนปเทสุ   กปฺปติ   มชฺฌิเมสุ   จ   อตฺถ ิ เนว  ปจฺจนฺติเมสุ  ชนปเทสุ   
กปฺปติ   โน   มชฺฌิเมสุ   ฯ   อตฺถาปตฺติ   อนฺโต  อาปชฺชติ  โน  พหิ   
อตฺถาปตฺติ   พหิ   อาปชชฺติ   โน   อนฺโต   อตฺถาปตฺติ   อนฺโต  เจว   
อาปชฺชติ   พหิ   จ   อตฺถาปตฺติ  เนว  อนฺโต  อาปชชฺติ  โน  พหิ  ฯ   
อตฺถาปตฺติ    อนฺโตสีมาย    อาปชฺชติ    โน    พหิสมีาย   อตฺถาปตฺติ   
พหิสีมาย    อาปชฺชติ    โน    อนฺโตสมีาย   อตฺถาปตฺติ   อนฺโตสีมายฏ   
เจว    อาปชชฺติ    พหิสีมาย    จ   อตฺถาปตฺติ   เนว   อนฺโตสีมาย   
อาปชฺชติ   โน   พหิสีมาย   ฯ   อตฺถาปตฺติ   คาเม   อาปชฺชติ   โน   
อร ฺเ    อตฺถาปตฺติ   อร ฺเ   อาปชฺชติ   โน   คาเม   อตฺถาปตฺติ   
คาเม    เจว   อาปชฺชติ   อร ฺเ   จ   อตฺถาปตฺติ   เนว   คาเม   
อาปชฺชติ โน อร ฺเ ฯ   
     [๙๗๕]    จตสฺโส   โจทนา   วตฺถุสนฺทสฺสนา   อาปตฺติสนฺทสฺสนา    
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สวาสปฏิกฺเขโป    สามีจิปฏิกฺเขโป    ฯ    จตฺตาโร   ปุพฺพกิจฺจา   ฯ   
จตฺตาโร   ปตฺตกลฺลา   ฯ   จตฺตาริ   อน ฺปาจิตฺติยานิ   ฯ   จตสฺโส   
ภิกฺขุสมฺมติโย     ฯ     จตฺตาริ    อคติคมนานิ    ฉนฺทาคตึ    คจฺฉติ   
โทสาคตึ   คจฺฉติ   โมหาคตึ   คจฺฉติ   ภยาคตึ   คจฺฉติ   ฯ  จตฺตาริ   
นาคติคมนานิ    น    ฉนทฺาคตึ   คจฺฉติ   น   โทสาคตึ   คจฺฉติ   น   
โมหาคตึ   คจฺฉติ   น   ภยาคตึ   คจฺฉติ   ฯ  จตูหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
อลชฺช ี   ภิกขฺุ    สงฺฆ    ภินฺทติ    ฉนฺทาคตึ    คจฺฉนฺโต   โทสาคตึ   
คจฺฉนฺโต   โมหาคตึ   คจฺฉนฺโต   ภยาคตึ   คจฺฉนฺโต   ฯ   จตูหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต   เปสโล   ภิกฺขุ  ภินฺน  สงฺฆ  สมคฺค  กโรติ  น  ฉนฺทาคตึ   
คจฺฉนฺโต    น    โทสาคตึ    คจฺฉนฺโต    น    โมหาคตึ   คจฺฉนฺโต   
น   ภยาคตึ   คจฺฉนฺโต   ฯ  จตูหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน  วินโย   
น    ปุจฺฉิตพฺโพ    ฉนฺทาคตึ    คจฺฉติ   โทสาคตึ   คจฺฉติ   โมหาคตึ   
คจฺฉติ    ภยาคตึ    คจฺฉติ   ฯ   จตูหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   
วินโย    น    ปุจฺฉิตพฺโพ    ฉนฺทาคตึ    คจฺฉติ    โทสาคตึ   คจฺฉติ   
โมหาคตึ    คจฺฉติ   ภยาคตึ   คจฺฉติ   ฯ   จตูหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   
ภิกฺขุโน    วินโย   น   วิสฺสชฺเชตพฺโพ   ฉนฺทาคตึ   คจฺฉติ   โทสาคตึ   
คจฺฉติ    โมหาคตึ    คจฺฉติ    ภยาคตึ    คจฺฉติ    ฯ    จตูหงฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   วินโย   น   วิสฺสชฺเชตพฺโพ  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉติ   
โทสาคตึ     คจฺฉติ    โมหาคตึ    คจฺฉติ    ภยาคตึ    คจฺฉติ    ฯ   
จตูหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   อนุโยโค  น  ทาตพฺโพ  ฉนฺทาคตึ    
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คจฺฉติ   โทสาคตึ   คจฺฉติ   โมหาคตึ   คจฺฉติ   ภยาคตึ   คจฺฉติ   ฯ   
จตูหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา  สทฺธึ  วินโย  น  สากจฺฉิตพฺโพ  ๑   
ฉนฺทาคตึ    คจฺฉติ    โทสาคตึ   คจฺฉติ   โมหาคตึ   คจฺฉติ   ภยาคตึ   
คจฺฉติ ฯ   
     [๙๗๖]  อตฺถาปตฺติ  คิลาโน  อาปชชฺติ  โน  อคิลาโน  อตฺถาปตฺติ   
อคิลาโน    อาปชฺชติ    โน    คิลาโน   อตฺถาปตฺติ   คิลาโน   เจว   
อาปชฺชติ    อคิลาโน    จ    อตฺถาปตฺติ   เนว   คิลาโน   อาปชฺชติ   
โน อคิลาโน ฯ   
     [๙๗๗]   จตฺตาริ   อธมฺมิกานิ   ปาติโมกฺขฏปนานิ   ฯ  จตฺตาริ   
ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานีติ ๒ ฯ   
                     จตุกฺก นิฏ ิต ฯ   
                       ตสฺสุทฺทาน   
  [๙๗๘] สกวาจาย กาเยน          ปสุตฺโต จ อจิตฺตโก   
        อาปชฺชนฺโต จ กมฺเมน       โวหารา จตุโร ตถา   
        ภิกฺขูน ภิกฺขุนีน ฺจ           ปริกฺขาโร จ สมฺมุขา   
        อชานกาเย มชฺเฌ จ        วุฏาติ ทุวิโธ ๓ ตถา   
        ปฏิลาภา จ ๔ โจทนา      ปริวาสา จ วุจฺจติ   
        มานตฺตจาริกา จาป         สมุกฺกสา ปฏิคฺคหา ๕   
        มหาวิกฏกมฺมานิ            ปุน กมฺมวิปตฺติโย   
#๑ ม. ย.ุ สากจฺฉาตพฺโพ ฯ  ๒ ม. ย.ุ อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓ ม. ยุ. ทุวิธา ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ปฏลิาเภน ฯ  ๕ ม. ย.ุ สามุกฺกสา ปฏิคฺคหิ ฯ    
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        อธิกรณา ทุสฺสีลา จ         โสภณาคนฺตุเกน จ   
        คมิโก วตฺถุนานตฺตา         สภาคุปชฺฌเยน ๑ จ   
        อาจริโย ปจฺจยา วา        ทุจฺจริต สุจาริต ๒   
        อาทิยนฺโต ปุคฺคโล จ        อรหา อาสเนน จ   
        กาเล จ กปฺปติ เจว        ปจฺจนฺติเมสุ ๓ กปฺปติ   
        อนฺโต อนฺโต จ สีมาย       คาเม จ โจทนาย จ   
        ปุพฺพกจฺิจ ปตฺตกลฺล          อน ฺกา จ สมฺมติ ๔   
        อคติ นาคติ เจว           อลชฺช ีเปสเลน จ   
        ปุจฺฉิตพฺพา ทุเว เจว        วิสฺสชฺเชยฺย ๕ ตถา ทุเว   
        อนุโยโค จ สากจฺฉา        คิลาโน ปเนน จาติ ฯ   
     [๙๗๙]   ป ฺจ   อาปตฺติโย   ฯ  ป ฺจ  อาปตฺติกฺขนฺธา  ฯ  ป ฺจ   
วินีตวตฺถูนิ   ฯ   ป ฺจ   กมฺมานิ   อานนฺตริกานิ   ฯ   ป ฺจ   ปุคฺคลา   
นิยตา   ฯ   ป ฺจ   เฉทนกา   อาปตฺติโย  ฯ  ป ฺจหากาเรหิ  อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ    ฯ    ป ฺจาปตฺติโย   มุสาวาทปจฺจยา   ฯ   ป ฺจหากาเรหิ   
กมฺม   น   อุเปติ   สย   วา  กมฺม  น  กโรติ  ปร  วา  นาชฺเฌสติ   
ฉนฺท   วา   ปาริสุทฺธึ   วา   น  เทติ  กยิรมาเน  กมฺเม  ปฏิกฺโกสติ   
กเต   วา   ปน   กมฺเม   อธมฺมทิฏ ิ  โหติ  ฯ  ป ฺจหากาเรหิ  กมฺม   
#๑ สี. ม. ย.ุ สภาคุปชฺฌาเยน ฯ  ๒ สี. ม. ย.ุ สุจริต ฯ  ๓ ยุ. ปจฺจนฺติเม จ ฯ   
#๔ สี. อน ฺสมฺมุติโย จ ฯ ม. อน ฺา สมฺมุติโย จ ฯ ย.ุ อน ฺา สมฺมุติยา จ ฯ   
#๕ ม. วิสฺสชฺเชยฺยา ฯ    
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อุเปติ   สย   วา   กมฺม   กโรติ   ปร   วา   อชฺเฌสติ  ฉนฺท  วา   
ปาริสุทฺธึ    วา    เทติ    กยริมาเน   กมฺเม   นปฺปฏิกโฺกสติ   กเต   
วา   ปน   กมเฺม   ธมฺมทฏิ ิ   โหติ  ฯ  ป ฺจ  ปณฺฑปาติกสฺส  ภิกฺขุโน   
กปฺปนฺติ     อนามนฺตจาโร     คณโภชน    ปรมฺปรโภชน    อนธิฏาน   
อวิกปฺปนา   ฯ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อุสฺสงฺกิตปริสงฺกิโต   
โหติ     ปาปภิกฺขุป    อกปฺุปธมฺโมป    เวสิยาโคจโร    วา    โหติ   
วิธวโคจโร   วา   โหติ   ถลฺุลกุมารโีคจโร   วา  โหติ  ปณฺฑกโคจโร   
วา    โหติ    ภิกฺขุนีโคจโร    วา    โหติ    ฯ    ป ฺจ   เตลานิ   
ติลเตล   สาสปเตล   มธกุเตล   เอรณฺฑกเตล   วสาเตล   ฯ   ป ฺจ   
วสานิ   อจฺฉวส   มจฺฉวส   สุสุกาวส   สูกรวส   คทรฺภวส   ฯ  ป ฺจ   
พฺยสนานิ   าติพฺยสน   โภคพฺยสน  โรคพฺยสน  สีลพฺยสน  ทฏิ ิพฺยสน  ฯ   
ป ฺจ      สมปฺทา      าติสมฺปทา     โภคสมฺปทา     อโรคสมฺปทา   
สีลสมฺปทา   ทิฏ ิสมฺปทา   ฯ   ป ฺจ  นิสฺสยปฏิปปฺสฺสทฺธิโย  อุปชฺฌายมฺหา   
อุปชฺฌาโย      ปกฺกนฺโต      วา      โหติ      วิพฺภนฺโต     วา   
กาลกโต    วา    ปกฺขสงฺกนฺโต    วา    อาณตฺติเยว    ป ฺจมี   ฯ   
ป ฺจ    ปุคฺคลา    น    อุปสมฺปาเทตพฺพา    อทฺธานหีโน    องฺคหีโน   
วตฺถุวิปนฺโน   กรณทุกฺกฏโก   อปริปโูร   ฯ   ป ฺจ  ปสุกูลานิ  โสสานิก   
อาปณิก   ๑  อุนฺทุรกฺขายิต  ๒  อุปจิกกฺขายิก  อคฺคิทฑฺฒ  ฯ  อปรานิป   
ป ฺจ ปสุกูลานิ โคขายิต อชกฺขายิต ๓ ถูปจีวร อภิเสกิก ๔ คตปฏิยาคต ฯ   
ป ฺจ    อวหารา    เถยฺยาวหาโร    ปสยฺหาวหาโร   ปริกปฺปาวหาโร   
#๑ ม. ย.ุ ปาปณิก ฯ  ๒ ม. อุนฺทูรกฺขายิก ฯ  ๓ ม. โคขายิก อชกฺขายิก ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อาภิเสกิก ฯ    
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ปฏิจฺฉนฺนาวหาโร      กุสาวหาโร      ฯ      ป ฺจ      มหาโจรา   
สนฺโต   สวิชฺชมานา   โลกสฺมึ  ฯ  ป ฺจ  อวิสฺสชฺชนียานิ  ๑  ฯ  ป ฺจ   
อเวภงฺคียานิ   ฯ   ป ฺจาปตฺติโย   กายโต   สมฏุหนฺติ   น   วาจโต   
น   จิตฺตโต   ฯ   ป ฺจาปตฺติโย   กายโต  จ  วาจโต  จ  สมุฏหนฺติ   
น   จิตฺตโต   ฯ   ป ฺจาปตฺติโย  เทสนาคามินิโย  ฯ  ป ฺจ  สงฺฆา  ฯ   
ป ฺจ   ปาติโมกฺขุทฺเทสา  ฯ  สพฺพปจฺจนฺติเมสุ  ชนปเทสุ  วินยธรป ฺจเมน   
คเณน     อุปสมฺปาเทตพฺพ     ฯ    ป ฺจานิสสา    ก ินตฺถาเร    ฯ   
ป ฺจ   กมฺมานิ   ฯ   ยาวตติยเก  ป ฺจ  อาปตฺติโย  ฯ  ป ฺจหากาเรหิ   
อทินฺน   อาทยินฺตสฺส   อาปตฺติ   ปาราชิกสฺส  ฯ  ป ฺจหากาเรหิ  อทินฺน   
อาทิยนฺตสฺส    อาปตฺติ    ถุลลฺจฺจยสฺส    ฯ    ป ฺจหากาเรหิ   อทินฺน   
อาทิยนฺตสฺส  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  ฯ  ป ฺจ  อกปฺปยานิ  น  ปริภุ ฺชิตพฺพานิ   
อทินฺน ฺจ        โหติ        อวิทิต ฺจ       โหติ       อกปฺปย ฺจ   
โหติ    อปฺปฏิคฺคหิต ฺจ    โหติ    อกตาติริตฺต ฺจ    โหติ   ฯ   ป ฺจ   
กปฺปยานิ     ปริภุ ฺชิตพฺพานิ     ทินฺน ฺจ     โหติ    วิทิต ฺจ    โหติ   
กปฺปย ฺจ    โหติ    ปฏิคฺคหิต ฺจ    โหติ    กตาติริตฺต ฺจ   โหติ   ฯ   
ป ฺจ    ทานานิ   อปุ ฺานิ   ปุ ฺสมฺมตานิ   โลกสฺส   ๒   มชฺชทาน   
สมชฺชทาน   อิตฺถีทาน   อุสภทาน   จิตฺตกมฺมทาน   ฯ   ป ฺจ  อุปฺปนฺนา   
ทุปฺปฏิวิโนทิยา    ๓    อุปฺปนฺโน   ราโค   ทุปฺปฏิวิโนทิโย   อุปฺปนฺโน   
โทโส      ทปฺุปฏิวิโนทิโย     อุปฺปนฺโน     โมโห     ทุปฺปฏิวิโนทิโย   
อุปฺปนฺน   ปฏิภาณ  ทุปฺปฏิวิโนทิย  อุปฺปนฺน  คมิยจิตฺต  ทุปฺปฏิ-   
#๑ ยุ. อวิสฺสชฺชิยานิ ฯ  ๒ ม. โลกสฺมึ ฯ  ๓ ม. ทุปปฺฏิวิโนทยา ฯ    
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วิโนทิย  ฯ  ป ฺจานิสสา    สมฺมชชฺนิยา   สกจิตฺต    ปสีทติ   ปรจิตฺต   
ปสีทติ    เทวตา    อตฺตมนา   โหนฺติ   ปสาทิกสวตฺตนิย   ๑   กมฺม   
อุปจินติ   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชชฺติ  ฯ   
อปเรป    ป ฺจานิสสา    สมฺมชชฺนิยา    สกจิตฺต    ปสีทติ    ปรจิตฺต   
ปสีทติ   เทวตา   อตฺตมนา   โหนฺติ   สตฺถุสาสน   กต  โหติ  ปจฺฉิมา   
ชนตา ทิฏานุคตึ อาปชฺชติ ฯ   
     [๙๘๐]    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต    วินยธโร   พาโลเตฺวว   
สงฺข    คจฺฉติ    อตฺตโน    ภาสปริยนฺต    น    อุคฺคณฺหาติ   ปรสฺส   
ภาสปริยนฺต   น   อุคฺคณฺหาติ   อตฺตโน  ภาสปริยนฺต  อนุคฺคเหตฺวา  ๒   
ปรสฺส  ภาสปริยนฺต  อนุคฺคเหตฺวา  ๒  อธมฺเมน  กาเรติ อปฺปฏิ ฺาย ฯ   
ป ฺจหงฺเคหิ      สมนฺนาคโต     วินยธโร     ปณฺฑิโตเตฺวว     สงฺข   
คจฺฉติ       อตฺตโน       ภาสปริยนฺต       อุคฺคณฺหาติ      ปรสฺส   
ภาสปริยนฺต     อุคฺคณฺหาติ     อตฺตโน     ภาสปริยนตฺ    อุคฺคเหตฺวา   
ปรสฺส   ภาสปริยนฺต   อุคฺคเหตฺวา   ธมเฺมน   กาเรติ   ปฏิ ฺาย   ฯ   
อปเรหิป    ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   วินยธโร   พาโลเตฺวว   สงฺข   
คจฺฉติ    อาปตฺตึ    น    ชานาติ    อาปตฺติยา   มูล   น   ชานาติ   
อาปตฺติสมุทย  น  ชานาติ  อาปตฺตินิโรธ  น  ชานาติ  อาปตฺตินิโรธคามินึ   
ปฏิปท      น      ชานาติ      ฯ     ป ฺจหงฺเคหิ     สมนฺนาคโต   
วินยธโร     ปณฺฑิโตเตฺวว     สงฺข     คจฺฉติ    อาปตฺตึ    ชานาติ   
อาปตฺติยา    มูล    ชานาติ    อาปตฺติสมุทย   ชานาติ   อาปตฺตินิโรธ   
#๑ ม. ปาสาทิกสวตฺตนิกา ฯ ยุ. ปาสาทิกสวตฺตนิก  ๒ ม. น อุคฺคเหตฺวา ฯ    
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ชานาติ     อาปตฺตินิโรธคามินึ    ปฏิปท    ชานาติ    ฯ    อปเรหิป   
ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต    วินยธโร    พาโลเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ   
อธิกรณ   น   ชานาติ   อธิกรณสฺส   มลู   น   ชานาติ  อธิกรณสมุทย   
น     ชานาติ    อธิกรณนิโรธ    น    ชานาติ    อธิกรณนิโรธคามินึ   
ปฏิปท    น    ชานาติ    ฯ    ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   วินยธโร   
ปณฺฑิโตเตฺวว     สงฺข     คจฺฉติ    อธกิรณ    ชานาติ    อธิกรณสฺส   
มูล    ชานาติ    อธิกรณสมุทย    ชานาติ    อธิกรณนิโรธ    ชานาติ   
อธิกรณนิโรธคามินึ    ปฏิปท    ชานาติ    ฯ   อปเรหิป   ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต    วินยธโร    พาโลเตฺวว    สงฺข    คจฺฉติ   วตฺถุ   น   
ชานาติ   นิทาน   น   ชานาติ   ป ฺตฺตึ   น   ชานาติ   อนุปฺป ฺตฺตึ   
น   ชานาติ   อนุสนฺธิวจนปถ  น  ชานาติ  ฯ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
วินยธโร    ปณฺฑิโตเตฺวว    สงฺข    คจฺฉติ   วตฺถุ   ชานาติ   นิทาน   
ชานาติ    ป ฺตฺตึ    ชานาติ   อนุปฺป ฺตฺตึ   ชานาติ   อนุสนธฺิวจนปถ   
ชานาติ     ฯ    อปเรหิป    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต    วินยธโร   
พาโลเตฺวว    สงฺข    คจฺฉติ   ตฺตึ   น   ชานาติ   ตฺติยา   กรณ   
น    ชานาติ    น    ปุพฺพกสุโล    โหติ    น    อปรกุสโล   โหติ   
อกาล ฺ ู    จ    โหติ    ฯ    ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   วินยธโร   
ปณฺฑิโตเตฺวว    สงฺข    คจฺฉติ    ตฺตึ    ชานาติ    ตฺติยา   กรณ   
ชานาติ    ปุพฺพกุสโล    โหติ    อปรกุสโล    โหติ    กาล ฺ ู    จ   
โหติ   ฯ   อปเรหิป   ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  วินยธโร  พาโลเตฺวว    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 329 

สงฺข    คจฺฉติ    อาปตฺตานาปตฺตึ   น   ชานาติ   ลหุกครุก   อาปตฺตึ   
น   ชานาติ   สาวเสสานวเสส   อาปตฺตึ  น  ชานาติ  ทุฏ ุลฺลาทุฏ ุลฺล   
อาปตฺตึ   น   ชานาติ   อาจริยปรมฺปรา   โข   ปนสฺส   น  สุคฺคหิตา   
โหติ   น   สมุนสิกตา   น   สูปธาริตา   ฯ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
วินยธโร    ปณฺฑิโตเตฺวว    สงฺข   คจฺฉติ   อาปตฺตานาปตฺตึ   ชานาติ   
ลหุกครุก    อาปตฺตึ    ชานาติ   สาวเสสานวเสส   อาปตฺตึ   ชานาติ   
ทุฏ ุลฺลาทุฏ ุลฺล    อาปตฺตึ    ชานาติ   อาจริยปรมฺปรา   โข   ปนสฺส   
สุคฺคหิตา   โหติ   สุมนสกิตา   สูปธาริตา   ฯ   อปเรหิป  ป ฺจหงฺเคหิฎ   
สมนฺนาคโต   วินยธโร   พาโลเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ   อาปตฺตานาปตฺตึ   
น    ชานาติ    ลหุกครุก   อาปตฺตึ   น   ชานาติ   สาวเสสานวเสส   
อาปตฺตึ    น    ชานาติ    ทฏุ ุลฺลาทุฏ ุลฺล    อาปตฺตึ   น   ชานาติ   
อุภยานิ   โข   ปนสฺส  ปาติโมกฺขานิ  วิตฺถาเรน  น  สฺวาคตานิ  โหนฺติ   
น  สุวิภตฺตานิ  น  สุปฺปวตฺตีนิ  น  สุวินิจฺฉิตานิ  สุตฺตโส  อนุพฺย ฺชนโส ฯ   
ป ฺจหงฺเคหิ        สมนฺนาคโต        วินยธโร        ปณฺฑิโตเตฺวว   
สงฺข     คจฺฉติ    อาปตฺตานาปตฺตึ    ชานาติ    ลหุกครุก    อาปตฺตึ   
ชานาติ     สาวเสสานวเสส    อาปตฺตึ    ชานาติ    ทฏุ ุลฺลาทุฏ ุลฺล   
อาปตฺตึ   ชานาติ   อุภยานิ   โข   ปนสฺส   ปาติโมกฺขานิ   วิตฺถาเรน   
สฺวาคตานิ    โหนฺติ    สุวิภตฺตานิ   สุปฺปวตฺตีนิ   สุวินิจฺฉิตานิ   สตฺุตโส   
อนุพฺย ฺชนโส    ฯ    อปเรหิป   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   วินยธโร   
พาโลเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ   อาปตฺตานาปตฺตึ   น   ชานาติ  ลหุกครุก    
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อาปตฺตึ    น    ชานาติ    สาวเสสานวเสส   อาปตฺตึ   น   ชานาติ   
ทุฏ ุลฺลาทุฏ ุลฺล   อาปตฺตึ   น  ชานาติ  อธิกรเณ  จ  น  วินิจฺฉยกุสโล   
โหติ    ฯ    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต    วินยธโร    ปณฺฑิโตเตฺวว   
สงฺข     คจฺฉติ    อาปตฺตานาปตฺตึ    ชานาติ    ลหุกครุก    อาปตฺตึ   
ชานาติ     สาวเสสานวเสส    อาปตฺตึ    ชานาติ    ทฏุ ุลฺลาทุฏ ุลฺล   
อาปตฺตึ ชานาติ อธิกรเณ จ วินิจฺฉยกุสโล โหติ ฯ   
     [๙๘๑]   ป ฺจ   อร ฺกา  ๑  มนทฺตฺตา  โมมูหตฺตา  อาร ฺโก   
โหติ     ปาปจฺโฉ     อิจฺฉาปกโต    อาร ฺโก    โหติ    อุมฺมาทา   
จิตฺตกฺเขปา   อาร ฺโก   โหติ   วณฺณิโต  ๒  พุทฺเธหิ  พุทฺธสาวเกหีติ   
อาร ฺโก    โหติ    อปจ    อปฺปจฺฉ ฺเว    นิสฺสาย   สนฺตุฏ ิ ฺเว   
นิสฺสาย  สลฺเลข ฺเว  นิสฺสาย  ปวิเวก ฺเว  นิสฺสาย อิทมฏ ิต ฺเว ๓   
นิสฺสาย    อาร ฺโก    โหติ   ฯ   ป ฺจ   ปณฺฑปาติกา   [๔]   ฯ   
ป ฺจ   ปสุกูลิกา   ฯ   ป ฺจ   รุกฺขมูลกิา   ฯ   ป ฺจ   โสสานิกา  ฯ   
ป ฺจ   อพฺโภกาสิกา  ฯ  ป ฺจ  เตจีวริกา  ฯ  ป ฺจ  สปทานจาริกา  ฯ   
ป ฺจ   เนสชชฺิกา   ฯ   ป ฺจ  ยถาสนฺถติกา  ฯ  ป ฺจ  เอกาสนิกา  ฯ   
ป ฺจ     ขลุปจฺฉาภตฺติกา     ฯ     ป ฺจ    ปตฺตปณฺฑิกา    มนฺทตฺตา   
โมมูหตฺตา      ปตฺตปณฺฑิโก      โหติ      ปาปจฺโฉ     อิจฺฉาปกโต   
ปตฺตปณฺฑิโก    โหติ    อุมฺมาทา    จิตฺตกฺเขปา    ปตฺตปณฺฑิโก   โหติ   
วณฺณิโต    ๒   พุทฺเธหิ   พุทฺธสาวเกหีติ   ปตฺตปณฺฑิโก   โหติ   อปจ   
#๑ ม. อาร ฺ ิกา ยุ. อาร ฺกา ฯ  ๒ ม. ย.ุ ว ฺณิต ฯ  ๓ ม. อิทมตฺถิต ฺเว ฯ   
#๔ ม. ฯเปฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ    
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อปฺปจฺฉ ฺเว     นิสฺสาย     สนฺตุฏ ิ ฺเว    นิสฺสาย    สลฺเลข ฺเว   
นิสฺสาย      ปวิเวก ฺเว     นิสฺสาย     อิทมฏ ิต ฺเว     นิสฺสาย   
ปตฺตปณฺฑิโก โหติ ฯ   
     [๙๘๒]  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา  นานิสฺสิเตน  วตฺถพฺพ   
อุโปสถ    น   ชานาติ   อุโปสถกมฺม   น   ชานาติ   ปาติโมกฺข   น   
ชานาติ    ปาติโมกฺขุทฺเทส    น   ชานาติ   อูนป ฺจวสฺโส   โหติ   ฯ   
ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   อนิสฺสิเตน   วตฺถพฺพ   อุโปสถ   
ชานาติ   อุโปสถกมฺม   ชานาติ   ปาติโมกฺข   ชานาติ  ปาติโมกฺขุทฺเทส   
ชานาติ    ป ฺจวสฺโส    วา    โหติ    อติเรกป ฺจวสฺโส    วา   ฯ   
อปเรหิป   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   นานิสฺสิเตน  วตฺถพฺพ   
ปวารณ   น   ชานาติ   ปวารณากมฺม   น   ชานาติ   ปาติโมกฺข   น   
ชานาติ    ปาติโมกฺขุทฺเทส    น   ชานาติ   อูนป ฺจวสฺโส   โหติ   ฯ๘   
ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   อนิสฺสิเตน   วตฺถพฺพ   ปวารณ   
ชานาติ   ปวารณากมฺม   ชานาติ   ปาติโมกฺข  ชานาติ  ปาติโมกฺขุทฺเทส   
ชานาติ    ป ฺจวสฺโส    วา    โหติ    อติเรกป ฺจวสฺโส    วา   ฯ   
อปเรหิป   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   นานิสฺสิเตน  วตฺถพฺพ   
อาปตฺตานาปตฺตึ    น    ชานาติ    ลหุกครุก   อาปตฺตึ   น   ชานาติ   
สาวเสสานวเสส    อาปตฺตึ   น   ชานาติ   ทฏุ ุลฺลาทุฏ ุลฺล   อาปตฺตึ   
น    ชานาติ   อูนป ฺจวสฺโส   โหติ   ฯ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา    อนิสฺสิเตน   วตฺถพฺพ   อาปตฺตานาปตฺตึ   ชานาติ   ลหุกครุก    
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อาปตฺตึ   ชานาติ   สาวเสสานวเสส  อาปตฺตึ  ชานาติ  ทุฏ ุลฺลาทุฏ ุลฺล   
อาปตฺตึ     ชานาติ    ป ฺจวสฺโส    วา    โหติ    อติเรกป ฺจวสฺโส   
วา   ฯ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตาย   ภิกฺขุนิยา  นานิสฺสิตาย  วตฺถพฺพ   
อุโปสถ    น   ชานาติ   อุโปสถกมฺม   น   ชานาติ   ปาติโมกฺข   น   
ชานาติ    ปาติโมกฺขุทฺเทส    น   ชานาติ   อูนป ฺจวสฺสา   โหติ   ฯ   
ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตาย   ภิกฺขุนิยา   อนิสฺสิตาย   วตฺถพฺพ   อุโปสถ   
ชานาติ   อุโปสถกมฺม   ชานาติ   ปาติโมกฺข   ชานาติ  ปาติโมกฺขุทฺเทส   
ชานาติ    ป ฺจวสฺสา    วา    โหติ    อติเรกป ฺจวสฺสา    วา   ฯ   
อปเรหิป   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตาย   ภิกฺขุนิยา  นานิสฺสิตาย  วตฺถพฺพ   
ปวารณ    น    ชานาติ    ปวารณากมฺม    น   ชานาติ   ปาติโมกฺข   
น   ชานาติ   ปาติโมกฺขุทฺเทส   น   ชานาติ   อูนป ฺจวสฺสา  โหติ  ฯ   
ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตาย   ภิกฺขุนิยา   อนิสฺสิตาย   วตฺถพฺพ   ปวารณ   
ชานาติ   ปวารณากมฺม   ชานาติ   ปาติโมกฺข  ชานาติ  ปาติโมกฺขุทฺเทส   
ชานาติ    ป ฺจวสฺสา    วา    โหติ    อติเรกป ฺจวสฺสา    วา   ฯ   
อปเรหิป   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตาย   ภิกฺขุนิยา  นานิสฺสิตาย  วตฺถพฺพ   
อาปตฺตานาปตฺตึ    น    ชานาติ    ลหุกครุก   อาปตฺตึ   น   ชานาติ   
สาวเสสานวเสส    อาปตฺตึ   น   ชานาติ   ทฏุ ุลฺลาทุฏ ุลฺล   อาปตฺตึ   
น    ชานาติ   อูนป ฺจวสฺสา   โหติ   ฯ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตาย   
ภิกฺขุนิยา   อนิสฺสิตาย   วตฺถพฺพ   อาปตฺตานาปตฺตึ   ชานาติ   ลหุกครุก   
อาปตฺตึ   ชานาติ   สาวเสสานวเสส  อาปตฺตึ  ชานาติ  ทุฏ ุลฺลาทุฏ ุลฺล    
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อาปตฺตึ ชานาติ ป ฺจวสฺสา วา โหติ อติเรกป ฺจวสฺสา วา ฯ   
     [๙๘๓]   ป ฺจ  อาทีนวา  อปาสาทิเก  อตฺตาป  อตฺตาน  อุปวทติ   
อนุวิจฺจป     วิ ฺ ู    ครหนฺติ    ปาปโก    กิตฺติสทโฺท    อพฺภุคฺคจฺฉติ   
สมฺมูโฬฺห    กาล    กโรติ    กายสฺส    เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย   
ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย  อุปปชฺชติ  ฯ  ป ฺจานิสสา  ปาสาทิเก  อตฺตาป   
อตฺตาน    น    อุปวทติ    อนุวิจฺจป    วิ ฺ ู    ปสสนฺติ    กลยฺาโณ   
กิตฺติสทฺโท     อพฺภุคฺคจฺฉติ    อสมฺมูโฬฺห    กาล    กโรติ    กายสฺส   
เภทา    ปรมมฺรณา    สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชชฺติ   ฯ   อปเรป   
ป ฺจ    อาทีนวา    อปาสาทิเก    อปฺปสนฺนา   นปปฺสีทนฺติ   ปสนฺนาน   
เอกจฺจาน    อ ฺถตฺต    โหติ    สตฺถสุาสน   อกต   โหติ   ปจฺฉิมา   
ชนตา   ทฏิานุคตึ   อาปชฺชติ   จิตฺตมสฺส   นปฺปสทีติ   ฯ  ป ฺจานิสสา   
ปาสาทิเก   อปฺปสนฺนา   ปสีทนฺติ   ปสนฺนาน   ภิยโฺยภาโว   ๑  โหติ   
สตฺถุสาสน    กต    โหติ    ปจฺฉิมา   ชนตา   ทิฏานุคตึ   อาปชชฺติ   
จิตฺตมสฺส    ปสีทติ   ฯ   ป ฺจ   อาทีนวา   กลุุปเก   อนามนฺตาจาเร   
อาปชฺชติ    รโหนิสชฺชาย   อาปชฺชติ   ปฏิจฺฉนฺเน   อาสเน   อาปชฺชติ   
มาตุคามสฺส     อุตฺตริฉปฺป ฺจวาจาหิ    ธมฺม    เทเสนฺโต    อาปชฺชติ   
กามสงฺกปฺปพหุโล   จ   วิหรติ   ฯ  ป ฺจ  อาทีนวา  กุลุปกสฺส  ภิกฺขุโน   
อติเวล    กุเลสุ    สสฏสฺส    วิหรโต    มาตุคามสฺส   อภิณฺหทสฺสน   
ทสฺสเน  สติ  สสคฺโค  สสคฺเค  สติ  วิสฺสาโส วิสฺสาเส สติ โอตาโร ๒   
#๑ ม. ภิยโฺยภาวาย ฯ  ๒ โอตาโรติ กิเลสาน อนฺโต โอตรณนฺติ อฏกถา ฯ    
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โอติณฺณจิตฺตสฺเสต    ภิกฺขุโน    ปาฏกิงฺข   อนภิรโต   วา   พฺรหฺมจริย   
จริสฺสติ    อ ฺตร    วา    สงฺกิลิฏ   อาปตฺตึ   อาปชฺชิสฺสติ   สิกฺข   
วา ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสติ ฯ   
     [๙๘๔]   ป ฺจ   พีชชาตานิ   มูลพีช   ขนฺธพีช   ผฬุพีช  อคฺคพีช   
พีชพีช ฺเว    ป ฺจม    ฯ   ป ฺจหิ   สมณกปฺเปหิ   ผล   ปริภุ ฺชิตพฺพ   
อคฺคิปริจิต สตฺถปริจิต นขปริจิต อพีช นิพฺพฏพีช ฺเว ป ฺจม ฯ   
     [๙๘๕]   ป ฺจ   วิสุทฺธิโย   นิทาน   อุทฺทิสิตฺวา  อวเสส  สุเตน   
สาเวตพฺพ    อย    ปมา    วิสุทฺธิ   นิทาน   อุทฺทิสิตฺวา    จตฺตาริ   
ปาราชิกานิ   อุทฺทิสิตฺวา   อวเสส    สุเตน   สาเวตพฺพ   อย  ทุติยา   
วิสุทฺธิ   นิทาน   อุทฺทิสิตฺวา   จตฺตาริ   ปาราชิกานิ  อุทฺทิสิตฺวา  เตรส   
สงฺฆาทิเสเส   อุทฺทิสิตฺวา   อวเสส   สุเตน   สาเวตพฺพ   อย  ตติยา   
วิสุทฺธิ    นิทาน    อุทฺทิสิตฺวา    จตฺตาริ    ปาราชกิานิ    อุทฺทิสิตฺวา   
เตรส   สงฺฆาทิเสเส   อุททฺิสิตฺวา   เทฺว  อนิยเต  อุททฺิสิตฺวา  อวเสส   
สุเตน   สาเวตพฺพ   อย  จตุตฺถา  วิสุทฺธิ  ฯ  วิตฺถาเรเนว  ป ฺจมี  ฯ   
อปราป      ป ฺจ     วิสุทฺธิโย     สุตฺตุทฺเทโส     ปารสิุทฺธิอุโปสโถ   
อธิฏานุโปสโถ สามคฺคีอุโปสโถ ปวารณาเยว ป ฺจมา ๑ ฯ   
     [๙๘๖]   ป ฺจานิสสา   วินยธเร   อตฺตโน   สลีกขฺนฺโธ  สุคุตฺโต   
โหติ     สุรกขิฺโต     กกฺุกจฺุจปกตาน    ปฏิสรณ    โหติ    วิสารโท   
สงฺฆมชฺเฌ    โวหรติ   ปจฺจตฺถิเก   สหธมฺเมน   สุนคฺิคหิต   นิคฺคณฺหาติ   
สทฺธมฺมฏ ิติยา  ปฏิปนโฺน  โหติ  ฯ  ป ฺจ อธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ปวารณา สามคฺคีอุโปสโถเยว ป ฺจโม ฯ    
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ป ฺจ ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานีติ ๑ ฯ   
                      ป ฺจก นิฏ ิต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
  [๙๘๗] อาปตฺติ อาปตฺติกฺขนฺธา       วินีตานนฺตเรน จ   
        ปุคฺคลา เฉทนา เจว        อาปชฺชติ จ ปจฺจยา   
        น อุเปติ อุเปติ จ          กปฺปนฺตุสฺสงฺกิ เตล จ ๒   
        วสพฺยสนสมฺปทา ๓         ปสฺสทธฺิ ปุคฺคเลน จ   
        โสสาน ิโคขายิต ฺจ ๔      เถยฺย โจโร จ วุจฺจติ   
        อวิสฺสชชฺิ อเวภงฺคิ          กายโต กายวาจโต   
        เทสนา สงฺฆอุทฺเทสา ๕     ปจฺจนฺติ ก ิเนน จ   
        กมฺมานิ ยาวตติย           ปาราชิกถลฺุลทุกฺกฏ   
        อกปฺปย กปฺปย ฺจ           อปุ ฺา ทุวิโนทิยา ๖   
        สมฺมชฺชนี อปเร จ          ภาส อาปตฺติเมว จ   
        อธิกรณ วตฺถุ ตฺติ          อาปตฺติ อุภยานิ จ   
        ลหุกฏมกา เอเต          กณฺหสุกฺกา วิชานถ   
        อร ฺ ปณฺฑปาต ฺจ          ปสุรุกฺขสุสานิกา   
        อพฺโภกาโส ๗ จีวร ฺจ      สปทาโน นิสชฺชโิก   
        สนถฺติขลุปจฺฉาป            ปตฺตปณฺฑิกเมว จ   
#๑ ยุ. อิติสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. ย.ุ เตล ฺจ ฯ  ๓ ม. วส พฺยลนา สมฺปทา ฯ   
#ยุ. วส พฺยสน สมฺปทา ฯ  ๔ ม. โสสานิก ขยิต ฺจ ฯ  ๕ ม. ย.ุ สงฺฆ อุทฺเทส ฯ   
#๖ ม. ยุ. ทุวิโนทยา ฯ  ๗ ยุ. อพฺโภกาเส ฯ    
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        อุโปสถ ปวารณ            อาปตฺตานาปตฺติป จ   
        กณฺหสุกฺกปทา เอเต         ภิกฺขุนีนป เต ตถา   
        อปาสาทิกปาสาทิ           ตเถว อปเร ทุเว   
        กลุุปเก อติเวล            พีช สมณกปฺป จ   
        วิสุทฺธิ อปเร เจว          วินยาธมฺมกานิ ๑ จ   
        ธมฺมิกา จ ตถา วุตฺตา       นฏิ ิตา สุทธฺิป ฺจกาติ ๒ ฯ   
     [๙๘๘]  ฉ  อคารวา  ฯ  ฉ  คารวา  ฯ  ฉ  วินีตวตฺถูนิ  ฯ  ฉ   
สามีจิโย   ฯ   ฉ   อาปตฺติสมุฏานา  ฯ  ฉ  เฉทนกา  อาปตฺติโย  ฯ   
ฉหากาเรหิ   อาปตฺตึ   อาปชฺชติ   ฯ   ฉ  อานิสสา  วินยธเร  ฯ  ฉ   
ปรมานิ   ฯ   ฉารตฺต   ติจีวเรน  วิปฺปวสิตพฺพ  ฯ  ฉ  จีวรานิ  ฯ  ฉ   
รชนานิ   ฯ   ฉ   อาปตฺติโย   กายโต   จ   จิตฺตโต  จ  สมุฏหนฺติ   
น   วาจโต   ฯ   ฉ  อาปตฺติโย  วาจโต  จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏหนฺติ   
น   กายโต   ฯ  ฉ  อาปตฺติโย  กายโต  จ  วาจโต  จ  จิตฺตโต  จ   
สมุฏหนฺติ  ฯ  ฉ  กมฺมานิ  ฯ  ฉ  วิวาทมูลานิ  ฯ  ฉ  อนุวาทมูลานิ ฯ   
ฉ   สาราณียา   ธมฺมา   ๓   ฯ  ทีฆโส  ฉ  วิทตฺถิโย  สุคตวิทตฺถิยา   
ติริย   ฉ   วิทตฺถิโย   ฯ   ฉ   นิสฺสยปฏปิฺปสฺสทฺธิโย   อาจริยมฺหา  ฯ   
ฉ   นฺหาเน   อนุปฺป ฺตฺติโย   ฯ   วิปปฺกตจีวร   อาทาย  ปกฺกมติ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ วินยาธมฺมิเกน จ ฯ  ๒ ยุ. สุภป ฺจกาติ ฯ  ๓ อิท ปาทวฺย อติเรก   
#วิย ทิสฺสติ อุทฺทาเน อนาคตตฺตา ฯ ยุโรปยโปตฺถเกป น ทิสฺสติ ฯ   
วิปฺปกตจีวร สมาทาย ปกฺกมติ ฯ    
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     [๙๘๙]    ฉหงฺเคหิ    สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   อุปสมฺปาเทตพฺพ   
นิสฺสโย     ทาตพฺโพ     สามเณโร     อุปฏาเปตพฺโพ     อเสเขน   
สีลกฺขนฺเธน   สมนฺนาคโต   โหติ  อเสเขน  สมาธิกฺขนฺเธน  สมนฺนาคโต   
โหติ       อเสเขน       ป ฺาขนฺเธน      สมนฺนาคโต      โหติ   
อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน   
สมนฺนาคโต         โหติ        ทสวสฺโส        วา        โหติ   
อติเรกทสวสฺโส   วา   ฯ   อปเรหิป  ฉหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
อุปสมฺปาเทตพฺพ    นิสฺสโย    ทาตพฺโพ    สามเณโร   อุปฏาเปตพฺโพ   
อตฺตนา   อเสเขน   สีลกขฺนฺเธน   สมนฺนาคโต   โหติ   ปร   อเสเข   
สีลกฺขนฺเธ   สมาทเปตา  อตฺตนา  อเสเขน  สมาธิกฺขนฺเธน  สมนฺนาคโต   
โหติ     ปร     อเสเข     สมาธิกฺขนฺเธ    สมาทเปตา    อตฺตนา   
อเสเขน   ป ฺาขนฺเธน   สมนฺนาคโต  โหติ  ปร  อเสเข  ป ฺาขนฺเธ   
สมาทเปตา     อตฺตนา     อเสเขน    วิมุตฺติกฺขนฺเธน    สมนฺนาคโต   
โหติ   ปร   อเสเข   วิมุตฺติกฺขนฺเธ   สมาทเปตา   อตฺตนา  อเสเขน   
วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน     สมนฺนาคโต     โหติ     ปร     อเสเข   
วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธ     สมาทเปตา     ทสวสฺโส     วา     โหติ   
อติเรกทสวสฺโส   วา   ฯ   อปเรหิป  ฉหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
อุปสมฺปาเทตพฺพ    นิสฺสโย    ทาตพฺโพ    สามเณโร   อุปฏาเปตพฺโพ   
สทฺโธ    โหติ    หิริมา    โหติ    โอตฺตปฺป    โหติ   อารทฺธวิริโย    
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โหติ    อุปฏ ิตสฺสติ   โหติ   ทสวสฺโส   วา   โหติ   อติเรกทสวสฺโส   
วา   ฯ   อปเรหิป   ฉหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา  อุปสมฺปาเทตพฺพ   
นิสฺสโย    ทาตพฺโพ    สามเณโร    อุปฏาเปตพฺโพ    น    อธิสีเล   
สีลวิปนฺโน    โหติ    น    อชฺฌาจาเร    อาจารวิปนฺโน   โหติ   น   
อติทิฏ ิยา     ทิฏ ิวิปนฺโน     โหติ     พหุสฺสุโต    โหติ    ป ฺวา   
โหติ   ทสวสฺโส   วา   โหติ   อติเรกทสวสฺโส   วา   ฯ   อปเรหิป   
ฉหงฺเคหิ     สมนฺนาคเตน     ภิกฺขุนา     อุปสมฺปาเทตพฺพ    นิสสฺโย   
ทาตพฺโพ    สามเณโร   อุปฏาเปตพฺโพ   ปฏิพโล   โหติ   อนฺเตวาสึ   
วา    สทฺธิวิหารึ   วา   คิลาน   อุปฏาตุ   วา   อุปฏาเปตุ   วา   
อุปฺปนฺน   ๑   อนภิรตึ   วูปกาเสตุ   วา  วูปกาสาเปตุ  วา  อุปฺปนฺน   
กุกฺกุจฺจ   ธมมฺโต   วิโนเทตุ   วา   วิโนทาเปตุ   ๒   วา  อาปตฺตึ   
ชานาติ    อาปตฺติยา    วุฏาน    ชานาติ    ทสวสฺโส   วา   โหติ   
อติเรกทสวสฺโส   วา   ฯ   อปเรหิป  ฉหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
อุปสมฺปาเทตพฺพ    นิสฺสโย    ทาตพฺโพ    สามเณโร   อุปฏาเปตพฺโพ   
ปฏิพโล   โหติ   อนฺเตวาสึ   วา   สทฺธิวิหารึ    วา  อภิสมาจาริกาย   
สิกฺขาย    สกิขฺาเปตุ   อาทิพฺรหฺมจริกาย   สิกฺขาย   วิเนตุ   อภิธมฺเม   
วิเนตุ    อภิวินเย    วิเนตุ   อุปฺปนฺน   ทฏิ ิคต   ธมฺมโต   วิเวเจตุ   
ทสวสฺโส   วา   โหติ   อติเรกทสวสฺโส   วา  ฯ  อปเรหิป  ฉหงฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน     ภิกฺขุนา     อุปสมฺปาเทตพฺพ     นสิฺสโย    ทาตพฺโพ   
สามเณโร    อุปฏาเปตพฺโพ   อาปตฺตึ   ชานาติ   อนาปตฺตึ   ชานาติ   
#๑ โป. ม. อย ปาโ น ทสิฺสติ ฯ  ๒ โป. ม. วา วิโนทาเปตุ วาติ อิเม ปาา   
#น ทิสฺสนฺติ ฯ    
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ลหุก    อาปตฺตึ   ชานาติ   ครุก   อาปตฺตึ   ชานาติ   อุภยานิ   โข   
ปนสฺส    ปาติโมกฺขานิ    วิตฺถาเรน   สวฺาคตานิ   โหนฺติ   สุวิภตฺตานิ   
สุปฺปวตฺตีนิ    สุวินิจฺฉิตานิ    สุตฺตโส    อนุพฺย ฺชนโส   ทสวสฺโส   วา   
โหติ อติเรกทสวสฺโส วา ฯ   
     [๙๙๐]   ฉ   อธมฺมิกานิ   ปาติโมกฺขฏปนานิ   ฯ  ฉ  ธมฺมิกานิ   
ปาติโมกฺขฏปนานีติ ฯ   
                       ฉกฺก นิฏ ิต   
                        ตสฺสุทฺทาน   
  [๙๙๑] อคารวา คารวา จ         วินีตา สามิจีป จ   
        สมฏุานา เฉทนา เจว      อาการานิสเสน จ   
        ปรมานิ จ ฉารตฺต          จีวร รชนานิ จ ๑   
        กายโต จิตฺตโต จาป        วาจโต จิตฺตโตป จ ๑   
        กายวาจาจิตฺตโต จ         กมฺมวิวาทเมว จ   
        อนุวาทา ทีฆโส จ          ติริย นิสสฺเยน จ   
        อนุปฺป ฺตฺติ อาทาย         สมาทาย ตเถว จ   
        อเสเข สมาทเปตา         สทฺโธ อธิสีเลน จ   
        คิลานาภิสมาจาริ           อาปตฺตาธมฺมธมฺมิกาติ ฯ   
     [๙๙๒]   สตฺต   อาปตฺติโย   ฯ  สตฺต  อาปตฺติกฺขนฺธา  ฯ  สตฺต   
วินีตวตฺถูนิ   ฯ  สตฺต  สามีจิโย  ฯ  สตฺต  อธมฺมิกา  ปฏิ ฺาตกรณา  ฯ   
สตฺต   ธมฺมิกา   ปฏิ ฺาตกรณา  ฯ  สตฺตนฺน  อนาปตฺติ  สตฺตาห-   
#๑ ยุ. ฉ ฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 340 

กรณีเยน  คนฺตุ    ฯ    สตฺตานิสสา    วินยธเร    ฯ    สตฺต    ปรมานิ   ฯ   
สตฺตอรุณุคฺคมเน   ๑   นิสสฺคฺคิย   โหติ   ฯ   สตฺต  สมถา  ฯ  สตฺต   
กมฺมานิ   ฯ   สตฺต   อามกธ ฺานิ   ฯ   ติริย   สตฺตนฺตรา  ฯ  สตฺต   
คณโภชเน  อนุปฺป ฺตฺติโย  ๒  ฯ  เภสชฺชานิ  ปฏิคฺคเหตฺวา สตฺตาหปรม   
สนฺนิธิการก    ปริภุ ฺชิตพฺพานิ    ฯ   กตจีวร   อาทาย   ปกกฺมติ   ฯ   
กตจีวร  สมาทาย  ปกฺกมติ  ฯ  ภิกฺขุสฺส  น  โหติ  อาปตฺติ  ทฏพฺพา ฯ   
ภิกฺขุสฺส    โหติ   อาปตฺติ   ทฏพฺพา   ฯ   ภิกฺขุสฺส   โหติ   อาปตฺติ   
ปฏิกาตพฺพา   ๓   ฯ   สตฺต  อธมฺมิกานิ  ปาติโมกขฺฏปนานิ  ฯ  สตฺต   
ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ   
     [๙๙๓]    สตฺตหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   วินยธโร   โหติ   
อาปตฺตึ    ชานาติ    อนาปตฺตึ    ชานาติ   ลหุก   อาปตฺตึ   ชานาติ   
ครุก   อาปตฺตึ   ชานาติ   สีลวา   โหติ   ปาติโมกฺขสวรสวุโต  วิหรติ   
อาจารโคจรสมฺปนฺโน    อนุมตฺเตสุ    วชฺเชส ุ   ภยทสฺสาวี   สมาทาย   
สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสุ  จตุนฺน  ฌานาน  อาภิเจตสิกาน  ทฏิธมฺมสุขวิหาราน   
นิกามลาภี      โหติ      อกจฺิฉลาภี      อกสิรลาภี     อาสวาน ฺจ   
ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเ   ว   ธมฺเม  สย   
อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   อปเรหิป  สตฺตหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ   วินยธโร   โหติ   อาปตฺตึ   ชานาติ   อนาปตฺตึ   
ชานาติ    ลหุก    อาปตฺตึ    ชานาติ    ครุก    อาปตฺตึ    ชานาติ   
พหุสฺสุโต   โหติ  สุตธโร  สุตสนฺนิจฺจโย  เย  เต  ธมฺมา  อาทิกลยฺาณา   
#๑ ม. ย.ุ สตฺตเม ฯ  ๒ ม. ยุ. คณโภชเน สตฺต อนุปฺป ฺตฺติโย ฯ   
#๓ ม. ทฏพฺพา ฯ    
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มชฺเฌกลฺยาณา        ปริโยสานกลฺยาณา       สาตฺถ       สพฺย ฺชน   
เกวลปริปุณฺณ     ปริสุทธฺ     พฺรหฺมจริย     อภิวทนฺติ     ตถารปูาสฺส   
ธมฺมา   พหุสสฺุตา   โหนฺติ  ธตา  ๑  วจสา  ปริจิตา  มนสานุเปกฺขิตา   
ทิฏ ิตา  สุปฺปฏิวิทฺธา  จตุนฺน  ฌานาน  อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน   
นิกามลาภี      โหติ      อกจฺิฉลาภี      อกสิรลาภี     อาสวาน ฺจ   
ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเ   ว   ธมฺเม  สย   
อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   อปเรหิป  สตฺตหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ   วินยธโร   โหติ   อาปตฺตึ   ชานาติ   อนาปตฺตึ   
ชานาติ    ลหุก    อาปตฺตึ    ชานาติ    ครุก    อาปตฺตึ    ชานาติ   
อุภยานิ   โข   ปนสฺส   ปาติโมกฺขานิ   วิตฺถาเรน   สวฺาคตานิ  โหนฺติ   
สุวิภตฺตานิ     สุปฺปวตฺตีนิ     สุวินิจฺฉิตานิ     สุตฺตโส    อนุพฺย ฺชนโส   
จตุนฺน    ฌานาน    อาภิเจตสิกาน    ทิฏธมฺมสุขวิหาราน   นกิามลาภี   
โหติ   อกิจฺฉลาภี   อกสริลาภี  อาสวาน ฺจ  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ    ทฏิเ    ว    ธมฺเม    สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   อปเรหิป   สตฺตหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   
วินยธโร    โหติ    อาปตฺตึ    ชานาติ    อนาปตฺตึ   ชานาติ   ลหุก   
อาปตฺตึ   ชานาติ   ครุก   อาปตฺตึ   ชานาติ   อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส   
อนุสฺสรติ   เสยฺยถีท   เอกมฺป  ชาตึ  เทฺวป  ชาติโย  ติสฺโสป  ชาติโย   
จตสฺโสป   ชาติโย   ป ฺจป   ชาติโย   ฯเปฯ   ทสป  ชาติโย  วีสมฺป   
ชาติโย   ตึสมฺป   ชาติโย   จตฺตาฬีสมฺป   ชาติโย  ป ฺาสมฺป  ชาติโย   
#๑ ม. ย.ุ ธาตา ฯ    
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ชาติสตมฺป    ชาติสหสฺสมฺป    ชาติสตสหสฺสมฺป   อเนเกป   สวฏฏกปฺเป   
อเนเกป     วิวฏฏกปฺเป    อเนเกป    สวฏฏวิวฏฏกปฺเป    อมุตฺราสึ   
เอวนาโม   เอวโคตฺโต   เอววณฺโณ  เอวมาหาโร  เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที   
เอวมายุปริยนฺโต    โส   ตโต   จุโต   อมุตฺร   อุทปาทึ   ตตฺราปาสึ   
เอวนาโม   เอวโคตฺโต   เอววณฺโณ  เอวมาหาโร  เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที   
เอวมายุปริยนฺโต  โส  ตโต  จุโต  อิธูปปนฺโนติ  อิติ  สาการ  สอุทฺเทส   
อเนกวิหิต    ปุพฺเพนิวาส    อนุสฺสรติ    ทิพฺเพน   จกฺขุนา   วิสุทเฺธน   
อติกฺกนฺตมานุสเกน  สตฺเต  ปสฺสติ  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน  หีเน  ปณีเต   
สุวณฺเณ   ทพฺุพณฺเณ   สุคเต   ทุคฺคเต   ยถากมฺมูปเค  สตฺเต  ปชานาติ   
อิเม   วต   โภนฺโต  สตฺตา  กายทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา  วจีทุจฺจริเตน   
สมนฺนาคตา  มโนทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา  อริยาน อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏ ิกา   
มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา     เต     กายสฺส     เภทา     ปรมฺมรณา   
อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปนฺนา  อิเม  วา  ปน  โภนโฺต สตฺตา   
กายสุจริเตน    สมนฺนาคตา   วจีสุจริเตน   สมนฺนาคตา   มโนสจุริเตน   
สมนฺนาคตา  อริยาน  อนปุวาทกา  สมฺมาทิฏ ิกา  สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทานา   
เต     กายสฺส     เภทา     ปรมฺมรณา     สุคตึ    สคฺค    โลก   
อุปปนฺนาติ    อิติ    ทิพฺเพน   จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   
สตฺเต    ปสฺสติ    จวมาเน   อุปปชชฺมาเน   หีเน   ปณีเต   สุวณฺเณ   
ทุพฺพณฺเณ   สุคเต  ทุคฺคเต  ยถากมฺมปูเค  สตฺเต  ปชานาติ  อาสวาน ฺจ   
ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเ   ว   ธมฺเม  สย    
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อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ  ฯ  สตฺตหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
วินยธโร    โสภติ    อาปตฺตึ    ชานาติ   อนาปตฺตึ   ชานาติ   ลหุก   
อาปตฺตึ   ชานาติ   ครุก   อาปตฺตึ   ชานาติ   สีลวา   โหติ   ฯเปฯ   
สมาทาย    สกิฺขติ    สิกฺขาปเทสุ    จตุนฺน   ฌานาน   อาภิเจตสิกาน   
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน     นิกามลาภี    โหติ    อกิจฺฉลาภี    อกสิรลาภี   
อาสวาน ฺจ   ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเ   ว   
ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ  ฯ  อปเรหิป   
สตฺตหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต    วินยธโร    โสภติ    อาปตฺตึ   ชานาติ   
อนาปตฺตึ    ชานาติ    ลหุก    อาปตฺตึ    ชานาติ    ครุก   อาปตฺตึ   
ชานาติ    พหุสฺสุโต    โหติ   ฯเปฯ   ทิฏ ิยา   สุปปฺฏิวิทฺธา   จตุนฺน   
ฌานาน    อาภิเจตสิกาน    ทฏิธมฺมสุขวิหาราน    นิกามลาภี    โหติ   
อกิจฺฉลาภี    อกสิรลาภี    อาสวาน ฺจ   ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเ   ว   ธมฺเม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ   ฯ   อปเรหิป   สตฺตหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   วินยธโร   โสภติ�    
อาปตฺตึ    ชานาติ    อนาปตฺตึ    ชานาติ   ลหุก   อาปตฺตึ   ชานาติ   
ครุก    อาปตฺตึ    ชานาติ    อุภยานิ    โข   ปนสฺส   ปาติโมกฺขานิ   
วิตฺถาเรน   สวฺาคตานิ   โหนฺติ   สุวิภตฺตานิ   สุปฺปวตฺตีนิ   สุวินจฺิฉิตานิ   
สุตฺตโส  อนุพฺย ฺชนโส  จตุนฺน  ฌานาน อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน   
นิกามลาภี      โหติ      อกจฺิฉลาภี      อกสิรลาภี     อาสวาน ฺจ   
ขยา    อนาสว    เจโตวิมุตฺตึ    ป ฺาวิมุตฺตึ    ทฏิเ   ว   ธมฺเม    
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สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ฯ   อปเรหิป   
สตฺตหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต    วินยธโร    โสภติ    อาปตฺตึ   ชานาติ   
อนาปตฺตึ    ชานาติ    ลหุก    อาปตฺตึ    ชานาติ    ครุก   อาปตฺตึ   
ชานาติ    อเนกวิหิต    ปพฺุเพนิวาส    อนุสฺสรติ    ฯเปฯ    ทิพฺเพน   
จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน   
หีเน      ปณีเต      สุวณฺเณ      ทุพฺพณฺเณ     สุคเต     ทุคฺคเต   
ยถากมฺมูปเค   สตฺเต   ปชานาติ   ฯเปฯ   อาสวาน ฺจ  ขยา  อนาสว   
เจโตวิมุตฺตึ    ป ฺาวิมุตฺตึ    ทิฏเ    ว    ธมฺเม    สย   อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ   
     [๙๙๔]   สตฺต   อสทฺธมฺมา   อสฺสทโฺธ   โหติ   อหิริโก   โหติ   
อโนตฺตปฺป    โหติ    อปฺปสฺสุโต    โหติ    กุสีโต   โหติ   มุฏสฺสติ   
โหติ    ทุปฺป ฺโ    โหติ    ฯ    สตฺต    สทฺธมฺมา   สทฺโธ   โหติ   
หิริมา    โหติ    โอตฺตปฺป    โหติ   พหุสฺสุโต   โหติ   อารทฺธวิริโย   
โหติ อุปฏ ิตสฺสติ โหติ ป ฺวา โหตีติ ฯ   
                       สตฺตก นิฏ ิต ฯ   
                         ตสฺสุทฺทาน   
  [๙๙๕] อาปตฺติ อาปตฺติกฺขนฺธา         วินีตา สามิจีป จ   
        อธมฺมิกา ธมฺมิกา จ           อนาปตฺติ จ สตฺตห ๑   
        อานิสสา ๑ ปรมานิ          อรุณสมเถน จ   
        กมฺมา อามกธ ฺา จ          ติรยิ คณโภชเน   
#๑ โป. อนาปตฺติ สตฺตาหิกา ฯ ม. สตฺตาห ฯ  ๒ โป. อานิสส ฯ    
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        สตฺตาหปรมาทาย             สมาทาย ตเถว จ   
        น โหติ โหติ โหติ จ          อธมฺมธมฺมิกานิ ๑ จ   
        จตฺตาโร วินยธรา            จตุภิกฺขู จ โสภเณฉ   
        สตฺต เจว อสทฺธมฺมา          สตฺต สทฺธมฺมเทสิตาติ ๒ ฯ   
     [๙๙๖]   อฏานิสเส   สมฺปสฺสมาเนน  น  โส  ภิกฺขุ  อาปตฺติยา   
อทสฺสเน    อุกฺขิปตพฺโพ    ฯ   อฏานิสเส   สมฺปสสฺมาเนน   ปเรสป   
สทฺธาย    สา   อาปตฺติ   เทเสตพฺพา   ฯ   อฏ   ยาวตติยกา   ฯ   
อฏหากาเรหิ  กลุานิ  ทูเสติ  ฯ  อฏ  มาติกา  จีวรสฺส  อุปฺปาทาย ฯ   
อฏ   มาติกา   ก ินสฺส   อุพฺภาราย   ฯ   อฏ  ปานานิ  ฯ  อฏหิ   
อสทฺธมฺเมหิ     อภิภูโต    ปริยาทินฺนจิตฺโต    เทวทตฺโต    อาปายิโก   
เนรยิโก   กปปฺฏโ   อเตกิจฺโฉ   ฯ   อฏ   โลกธมมฺา   ฯ   อฏ   
ครุธมฺมา   ฯ   อฏ   ปาฏิเทสนียา   ฯ   อฏงฺคิโก   มุสาวาโท  ฯ   
อฏ  อุโปสถงฺคานิ  ฯ  อฏ  ทูเตยฺยงฺคานิ  ฯ  อฏ  ติตฺถิยวตฺตานิ  ฯ   
อฏ   อจฺฉรยิา  อพฺภุตา  ๓  ธมฺมา  มหาสมุทฺเท  ฯ  อฏ  อจฺฉริยา   
อพฺภุตา    ธมฺมา    อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   ฯ   อฏ   อนติริตฺตา   ฯ   
อฏ    อติริตฺตา   ฯ   อฏเม   อรุณุคฺคมเน   นิสฺสคฺคิย   โหติ   ฯ   
อฏ   ปาราชิกา   ฯ   อฏม   วตฺถุ   ปริปูเรนฺตี   นาเสตพฺพา   ฯ   
อฏม   วตฺถุ   ปริปูเรนฺติยา   เทสิตาป   อเทสิตาป   ๔   โหติ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อธมฺมา ธมฺมิกานิ จ ฯ  ๒ ม. ยุ. สทฺธมฺมา เทสิตาติ ฯ   
#๓ อพฺภูตธมฺมาอิติป ฯ  ๔ ย.ุ เทสิตป อเทสิตป ฯ    
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อฏวาจิกา    อุปสมฺปทา   ฯ   อฏนฺน   ปจฺจุฏาตพฺพ   ฯ   อฏนฺน   
อาสน  ทาตพฺพ  ฯ  อุปาสิกา  อฏ  วรานิ  ยาจิ  ๑  ฯ  อฏหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ   ภิกฺขุโนวาทโก   สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ   อฏานิสสา   
วินยธเร  ฯ  อฏ  ปรมานิ  ฯ  ตสฺสปาปยสิกากมฺมกเตน  ภิกฺขุนา อฏสุ   
ธมฺเมสุ   สมมฺาวตฺติตพฺพ   ฯ   อฏ  อธมฺมิกานิ  ปาติโมกฺขฏปนานิ  ฯ   
อฏ ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานีติ ฯ   
                       อฏก นิฏ ิต ฯ   
                         ตสฺสุทฺทาน   
  [๙๙๗] น โส ภิกฺขุ ปเรสมฺป          ยาวตติยทูสนา ๒ ฯ   
        มาติกา ก ินุพฺภารา           ปานา อภิภูเตน จ   
        โลกธมมฺา ครุธมฺมา           ปาฏิเทสนียา มุสา   
        อุโปสถา จ ทูตงฺคา           ติตฺถิกา สมุทฺเทป จ   
        อพฺภุตา อนติริตฺต             อติริตฺต นิสฺสคฺคิย   
        ปาราชกิฏม วตฺถุ            อเทสิตูปสมฺปทา   
        ปจฺจุฏานาสน ฺเจว           วร โอวาทเกน จ   
        อานิสสา ปรมานิ             อฏธมฺเมสุ วตฺตนา   
        อธมฺมิกา ธมฺมิกา จ           อฏกา สุปฺปกาสิตาติ ฯ   
     [๙๙๘] นว อาฆาตวตฺถูนิ ฯ นว อาฆาตปฏิวินยา ฯ นว วินีตวตฺถูนิ ฯ   
นว     ปมาปตฺติกา    ฯ    นวหิ    สงฺโฆ    ภิชชฺติ    ฯ    นว   
#๑ ม. ยาจติ ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ ยาวตติย ทูสนา ฯ    
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ปณีตโภชนานิ   ฯ  นวมเสหิ  ทุกฺกฏ  ฯ  นว  ปาติโมกฺขุทฺเทสา  ฯ  นว   
ปรมานิ  ฯ  นว  ตณฺหามูลกา  ธมฺมา  ฯ  นววิธมานา  ฯ  นว  จีวรานิ   
อธิฏาตพฺพานิ   ฯ   นว   จีวรานิ  น  วิกปฺเปตพฺพานิ  ฯ  ทีฆโส  นว   
วิทตฺถิโย  สคุตวิทตฺถิยา  ฯ  นว  อธมฺมิกานิ  ทานานิ  ฯ  นว  อธมฺมิกา   
ปฏิคฺคหา   ฯ  นว  อธมฺมกิา  ปรโิภคา  ฯ  ตีณิ  ธมฺมกิานิ  ทานานิ  ฯ   
ตโย   ธมฺมิกา   ปฏิคฺคหา   ฯ   ตโย   ธมฺมิกา   ปริโภคา   ฯ  นว   
อธมฺมิกา   ส ฺตฺติโย   ฯ   นว   ธมมฺิกา  ส ฺตฺติโย  ฯ  อธมฺมกมฺเม   
เทฺว   นวกานิ   ฯ   ธมฺมกมฺเม   เทฺว   นวกานิ  ฯ  นน  อธมฺมิกานิ   
ปาติโมกฺขฏปนานิ ฯ นว ธมฺมิกานิ ปาติโมกฺขฏปนานีติ ฯ   
                       นวก นิฏ ิต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
  [๙๙๙] อาฆาตวตฺถุวินยา             วินีตา ปเมน จ   
        ภิชชฺติ จ ปณีต ฺจ             มสุทฺเทสปรมานิ จ   
        ตณฺหา มานา อธิฏานา        วิกปฺเป จ วิทตฺถิโย   
        ทานา ปฏิคฺคหา โภคา         ติวิธา ปุน ธมฺมิกา   
        อธมฺมธมฺมส ฺตฺติ             ทุเว เทฺว นวกานิ จ   
        ปาติโมกฺขฏปนานิ            อธมฺมธมฺมิกานิ จาติ ฯ   
     [๑๐๐๐]   ทส   อาฆาตวตฺถูนิ  ฯ  ทส  อาฆาตปฏิวินยา  ฯ  ทส   
วินีตวตฺถูนิ   ฯ   ทสวตฺถุกา   มิจฺฉาทิฏ ิ  ฯ  ทสวตฺถุกา  สมฺมาทิฏ ิ  ฯ   
ทส   อนฺตคฺคาหิกา   ทิฏ ิ   ฯ   ทส  มจฺิฉตฺตา  ฯ  ทส  สมฺมตฺตา  ฯ    
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ทส    อกุสลกมฺมปถา   ฯ   ทส   กุสลกมฺมปถา   ฯ   ทส   อธมฺมิกา   
สลากคาหา   ฯ   ทส   อธมฺมิกา   สลากคาหา   ฯ  สามเณราน  ทส   
สิกฺขาปทานิ ฯ ทสหงฺเคหิ สมนฺนาคโต สามเณโร นาเสตพฺโพ ฯ   
     [๑๐๐๑]   ทสหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต  วินยธโร  พาโลเตฺวว  สงฺข   
คจฺฉติ   อตฺตโน   ภาสปรยินฺต   น   อุคฺคณฺหาติ   ปรสฺส   ภาสปริยนฺต   
น     อุคฺคณฺหาติ    อตฺตโน    ภาสปริยนฺต    อนุคฺคเหตฺวา    ปรสสฺ   
ภาสปริยนฺต     อนุคฺคเหตฺวา     อธมฺเมน     กาเรติ    อปฺปฏิ ฺาย   
อาปตฺตึ   น   ชานาติ   อาปตฺติยา   มูล   น   ชานาติ  อาปตฺติสมุทย   
น   ชานาติ   อาปตฺตินิโรธ   น   ชานาติ   อาปตฺตินิโรธคามินึ  ปฏิปท   
น   ชานาติ   ฯ   ทสหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   วินยธโร   ปณฺฑิโตเตฺวว   
สงฺข     คจฺฉติ     อตฺตโน     ภาสปริยนตฺ     อุคฺคณฺหาติ    ปรสสฺ   
ภาสปริยนฺต     อุคฺคณฺหาติ     อตฺตโน     ภาสปริยนตฺ    อุคฺคเหตฺวา   
ปรสฺส    ภาสปริยนฺต    อุคฺคเหตฺวา    ธมฺเมน    กาเรติ   ปฏิ ฺาย   
อาปตฺตึ     ชานาติ     อาปตฺติยา    มลู    ชานาติ    อาปตฺติสมุทย   
ชานาติ     อาปตฺตินิโรธ     ชานาติ     อาปตฺตินิโรธคามินึ    ปฏปิท   
ชานาติ   ฯ   อปเรหิป  ทสหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  วินยธโร  พาโลเตฺวว   
สงฺข    คจฺฉติ    อธิกรณ    น    ชานาติ    อธิกรณสฺส    มลู   น   
ชานาติ    อธกิรณสมุทย    น   ชานาติ   อธิกรณนโิรธ   น   ชานาติ   
อธิกรณนิโรธคามินึ    ปฏิปท    น    ชานาติ    วตฺถุ    น   ชานาติ   
นิทาน    น    ชานาติ    ป ฺตฺตึ    น   ชานาติ   อนุปฺป ฺตฺตึ   น    
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ชานาติ   อนุสนฺธิวจนปถ   น   ชานาติ   ฯ   ทสหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   
วินยธโร     ปณฺฑิโตเตฺวว     สงฺข     คจฺฉติ    อธกิรณ    ชานาติ   
อธิกรณสฺส    มลู    ชานาติ    อธิกรณสมุทย   ชานาติ   อธิกรณนิโรธ   
ชานาติ    อธกิรณนิโรธคามินึ    ปฏิปท    ชานาติ    วตฺถุ    ชานาติ   
นิทาน     ชานาติ     ป ฺตฺตึ     ชานาติ    อนุปฺป ฺตฺตึ    ชานาติ   
อนุสนฺธิวจนปถ    ชานาติ    ฯ    อปเรหิป   ทสหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   
วินยธโร   พาโลเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ   ตฺตึ   น   ชานาติ  ตฺติยา   
กรณ   น   ชานาติ   น   ปพฺุพกุสโล   โหติ   น   อปรกุสโล   โหติ   
อกาล ฺ ู    จ    โหติ    อาปตฺตานาปตฺตึ    น   ชานาติ   ลหุกครุก   
อาปตฺตึ    น    ชานาติ    สาวเสสานวเสส   อาปตฺตึ   น   ชานาติ   
ทุฏ ุลฺลาทุฏ ุลฺล    อาปตฺตึ    น    ชานาติ    อาจริยปรมฺปรา    โข   
ปนสฺส   น   สุคฺคหิตา   โหติ   น   สุมนสิกตา   น   สูปธาริตา   ฯ   
ทสหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต    วินยธโร    ปณฺฑิโตเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ   
ตฺตึ    ชานาติ    ตฺติยา    กรณ    ชานาติ    ปุพฺพกุสโล    โหติ   
อปรกุสโล    โหติ    กาล ฺ ู   จ   โหติ   อาปตฺตานาปตฺตึ   ชานาติ   
ลหุกครุก    อาปตฺตึ    ชานาติ   สาวเสสานวเสส   อาปตฺตึ   ชานาติ   
ทุฏ ุลฺลาทุฏ ุลฺล    อาปตฺตึ    ชานาติ   อาจริยปรมฺปรา   โข   ปนสฺส   
สุคฺคหิตา   โหติ   สุมนสกิตา   สูปธาริตา   ฯ   อปเรหิป   ทสหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต   วินยธโร   พาโลเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ   อาปตฺตานาปตฺตึ   
น   ชานาติ  ลหุกครุก  อาปตฺตึ  น  ชานาติ  สาวเสสานวเสส  อาปตฺตึ    
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น   ชานาติ   ทุฏ ุลฺลาทุฏ ุลฺล   อาปตฺตึ   น   ชานาติ   อุภยานิ  โข   
ปนสฺส   ปาติโมกฺขานิ  วิตฺถาเรน  น  สฺวาคตานิ  โหนฺติ  น  สุวิภตฺตานิ   
น   สุปฺปวตฺตีนิ  น  สุวินจฺิฉิตานิ  สุตฺตโส  อนุพฺย ฺชนโส  อาปตฺตานาปตฺตึ   
น    ชานาติ    ลหุกครุก   อาปตฺตึ   น   ชานาติ   สาวเสสานวเสส   
อาปตฺตึ   น   ชานาติ  ทุฏ ุลฺลาทุฏ ุลลฺ  อาปตฺตึ  น  ชานาติ  อธิกรเณ   
จ   น  ๑  วินจฺิฉยกุสโล  โหติ  ฯ  ทสหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  วินยธโร   
ปณฺฑิโตเตฺวว    สงฺข    คจฺฉติ   อาปตฺตานาปตฺตึ   ชานาติ   ลหุกครุก   
อาปตฺตึ   ชานาติ   สาวเสสานวเสส  อาปตฺตึ  ชานาติ  ทุฏ ุลฺลาทุฏ ุลฺล   
อาปตฺตึ     ชานาติ     อุภยานิ     โข     ปนสฺส     ปาติโมกฺขานิ   
วิตฺถาเรน   สวฺาคตานิ   โหนฺติ   สุวิภตฺตานิ   สุปฺปวตฺตีนิ   สุวินจฺิฉิตานิ   
สุตฺตโส     อนุพฺย ฺชนโส     อาปตฺตานาปตฺตึ     ชานาติ    ลหุกครุก   
อาปตฺตึ   ชานาติ   สาวเสสานวเสส  อาปตฺตึ  ชานาติ  ทุฏ ุลฺลาทุฏ ุลฺล   
อาปตฺตึ ชานาติ อธิกรเณ จ วินิจฺฉยกุสโล โหติ ฯ   
     [๑๐๐๒]  ทสหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อุพฺพาหิกาย สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ   
ทส     อตฺถวเส     ปฏิจฺจ     ตถาคเตน     สาวกาน    สิกฺขาปท   
ป ฺตฺต  ฯ  ทส  อาทีนวา  ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน  ฯ  ทส  ทานวตฺถูนิ ฯ   
ทส    รตนานิ   ฯ   ทสวคฺโค   ภิกฺขุสงฺโฆ   ฯ   ทสวคฺเคน   คเณน   
อุปสมฺปาเทตพฺพ   ฯ   ทส   ปสุกูลานิ   ฯ  ทส  จีวรธารณานิ  ๒  ฯ   
ทสาหปรม  อติเรกจีวร  ธาเรตพฺพ  ฯ  ทส  สุกฺกานิ  ฯ  ทส อิตฺถโิย ฯ   
#๑ โป. ยุ. น จ ฯ  ๒ ม. ย.ุ จีวรธารณา ฯ    
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ทส  ภริยาโย  ฯ  เวสาลิย  ๑  ทส  วตฺถนูิ  ทีเปนฺติ  ฯ  ทส ปุคฺคลา   
อวนฺทิยา    ฯ    ทส    อกฺโกสวตฺถูนิ    ฯ   ทสหากาเรหิ   เปสุ ฺ   
อุปสหรติ   ฯ   ทส   เสนาสนานิ   ฯ   ทส   วรานิ  ยาจึสุ  ฯ  ทส   
อธมฺมิกานิ  ปาติโมกฺขฏปนานิ  ฯ  ทส  ธมฺมิกานิ  ปาติโมกขฺฏปนานิ  ฯ   
ทสานิสสา    ยาคุยา    ฯ    ทส    มสา    อกปฺปยา    ฯ    ทส   
ปรมานิ   ฯ   ทสวสฺเสน   ภิกฺขุนา   พฺยตฺเตน  ปฏิพเลน  ปพฺพาเชตพฺพ   
อุปสมฺปาเทตพฺพ   นิสฺสโย   ทาตพฺโพ   สามเณโร   อุปฏาเปตพฺโพ  ฯ   
ทสวสฺสาย      ภิกฺขุนิยา     พฺยตฺตาย     ปฏิพลาย     ปพฺพาเชตพฺพ   
อุปสมฺปาเทตพฺพ   นิสฺสโย   ทาตพฺโพ   สามเณรี   อุปฏาเปตพฺพา   ฯ   
ทสวสฺสาย     ภิกฺขุนิยา     พฺยตฺตาย     ปฏิพลาย     วุฏาปนสมฺมติ   
สาทิตพฺพา ฯ ทสวสฺสาย [๒] คิหิคตาย สิกฺขา ทาตพฺพาติ ฯ   
                        ทสก นิฏ ิต ฯ   
                         ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๐๐๓] อาฆาตวินยา ๓ วตฺถุ        มิจฺฉา สมฺมา จ อนฺตคา   
         มิจฺฉตฺตา เจว สมฺมตฺตา       อกสุลา กุสลาป จ   
         สลากาธมฺมธมฺมา จ          สามเณรา จ นาสนา   
         ภาสาธิกรณ ฺเจว            ตฺติ ลหุกเมว จ   
         ลหุกา ครุกา เอเต          กณฺหสุกกฺา วิชานถ   
         อุพฺพาหิกา จ สิกฺขา จ        อนฺเตปุรา ๔ จ วตฺถูนิ   
#๑ ม. ย.ุ เวสาลิยา ฯ  ๒ โป. ภิกฺขุนิยา ฯ  ๓ ม. ยุ. อาฆาต วินย ฯ   
#๔ ม. อนฺเตปุเร ฯ    
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         รตน ทสวคฺโค จ            ตเถว อุปสมฺปทา   
         ปสุกูลธารณา จ             ทสาหสุกฺกอิตฺถิโย   
         ภริยา ทส วตฺถูนิ            อวนฺทิยกฺโกเสน จ   
         เปสุ ฺ ฺเจว ๑ เสนา จ ๒  วรานิ จ อธมฺมิกา   
         ธมฺมิกา ยาคุ มสา จ         ปรมา ภิกฺขุ ภิกฺขุนี   
         วุฏาปนา คิหิคตา           ทสกา สุปฺปกาสิตาติ ฯ   
     [๑๐๐๔]   เอกาทส  ปคฺุคลา  อนุปสมฺปนฺนา  น  อุปสมฺปาเทตพฺพา   
อุปสมฺปนฺนา    นาเสตพฺพา    ฯ   เอกาทส   ปาทุกา   อกปฺปยา   ฯ   
เอกาทส   ปตฺตา   อกปฺปยา   ฯ   เอกาทส   จีวรานิ  อกปฺปยานิ  ฯ   
เอกาทส   ยาวตติยกา   ฯ   ภิกฺขุนีน   เอกาทส   อนฺตรายิกา  ธมฺมา   
ปุจฺฉิตพฺพา    ฯ   เอกาทส   จีวรานิ   อธิฏาตพฺพานิ   ฯ   เอกาทส   
จีวรานิ   น   วิกปฺเปตพฺพานิ   ฯ   เอกาทเส   อรุณุคฺคมเน  นิสฺสคฺคิย   
โหติ  ฯ  เอกาทส  คณฺ ิกา  กปฺปยา  ฯ  เอกาทส  วีถา ๓ กปฺปยา ฯ   
เอกาทส   ปวิโย   อกปปฺยา   ฯ   เอกาทส   ปวิโย   กปฺปยา  ฯ   
เอกาทส   นสิฺสยปฏิปฺปสฺสทฺธิโย   ฯ   เอกาทส   ปุคฺคลา  อวนฺทิยา  ฯ   
เอกาทส  ปรมานิ  ฯ  เอกาทส  วรานิ  ยาจึสุ ฯ เอกาทส สีมาโทสา ฯ   
อกฺโกสกปรภิาสเก    ปุคฺคเล    เอกาทส   อาทีนวา   ปาฏิกงฺขา   ฯ   
เมตฺตาย   เจโตวิมุตฺติยา  อาเสวิตาย  ภาวิตาย  พหุลีกตาย  ยานีกตาย   
วตฺถุกตาย    อนุฏ ิตาย    ปริจิตาย    สสุมารทฺธาย   เอกาทสานิสสา   
#๑ ยุ. เปสุ ฺา ฯ สี. เปสุ ฺโ ฯ  ๒ ม. เสนานิ ฯ  ๓ โป. ม. ยุ. วิธา ฯ    
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ปาฏิกงฺขา    สุข    สุปติ    สุข    ปฏิพุชฌฺติ    น    ปาปก   สุปน   
ปสฺสติ   มนสฺุสาน   ปโย   โหติ   อมนุสฺสาน   ปโย   โหติ   เทวตา   
รกฺขนฺติ   นาสฺส   อคฺคิ   วา  วิส  วา  สตฺถ  วา  กมติ  ตุวฏ  จิตฺต   
สมาธิยติ    มขุวณฺโณ   วิปฺปสีทติ   อสมฺมูโฬฺห   กาล   กโรติ   อุตฺตรึ   
อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต    พฺรหฺมโลกูปโค    โหติ    เมตฺตาย    เจโตวิมุตฺติยา   
อาเสวิตาย   ภาวิตาย   พหุลีกตาย   ยานีกตาย  วตฺถกุตาย  อนุฏ ิตาย   
ปริจิตาย สุสมารทฺธาย อิเม เอกาทสานิสสา ปาฏิกงฺขาติ ฯ   
                       เอกาทสก นิฏ ิต ฯ   
                          ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๐๐๕] นาเสตพฺพา ปาทุกา จ        ปตฺตา จ จีวรานิ จ   
         ตติยา ปุจฺฉิตพฺพา จ          อธิฏานวิกปฺปนา   
         อรุณา คณฺ ิกา วีถา ๑       อกปฺปยา จ กปฺปย   
         นิสฺสยาวนฺทิยา เจว          ปรมานิ วรานิ จ   
         สีมาโทสา จ อกฺโกสา        เมตฺตาเยกาทสา กตาติ ๒ ฯ   
                      เอกุตฺตริก นิฏ ิต ฯ   
                         ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๐๐๖] เอกกา จ ทุกา เจว         ติกา จ จตุป ฺจกา   
         ฉสตฺตฏนวกา จ            ทสเอกาทสานิ จ   
         หิตาย สพฺพสตฺตาน           าตธมฺเมน ตาทินา   
         เอกุตฺตริกา วิมลา           มหาวีเรน เทสิตาติ ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. วิธา ฯ  ๒ โป. เมตฺตาเยกาทสกฺกตาติ ฯ    
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                  อุโปสถาทิปุจฺฉาวิสฺสชฺชนา   
     [๑๐๐๗]  อุโปสถกมฺมสฺส  โก  อาทิ  ก ึ มชฺเฌ  ก ึ ปรโิยสาน ฯ   
ปวารณากมฺมสฺส    โก    อาทิ    กึ    มชฺเฌ   ก ึ  ปรโิยสาน   ฯ   
ตชฺชนียกมฺมสฺส    ฯเปฯ    นิยสฺสกมฺมสฺส    ฯเปฯ    ปพฺพาชนียกมฺมสฺส   
ฯเปฯ     ปฏสิารณียกมฺมสฺส     ฯเปฯ     อุกฺเขปนียกมฺมสฺส    ฯเปฯ   
ปริวาสทานสฺส   ฯเปฯ   มูลาย   ปฏิกสฺสนาย   ฯเปฯ   มานตฺตทานสฺส   
ฯเปฯ   อพฺภานสฺส   ฯเปฯ   อุปสมฺปทากมฺมสฺส   โก  อาทิ  ก ึ มชฺเฌ   
กึ    ปริโยสาน    ฯ    ตชชฺนียกมฺมสฺส   ปฏิปฺปสฺสทธฺิยา   โก   อาทิ   
กึ   มชฺเฌ   ก ึ  ปริโยสาน   ฯ  นิยสฺสกมฺมสฺส  ปฏิปปฺสฺสทฺธิยา  ฯเปฯ   
ปพฺพาชนียกมฺมสฺส      ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา      ฯเปฯ     ปฏิสารณียกมฺมสฺส   
ปฏิปฺปสฺสทธฺิยา     ฯเปฯ    อุกฺเขปนียกมฺมสฺส    ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา    โก   
อาทิ    กึ    มชฺเฌ   ก ึ  ปรโิยสาน   ฯ   สติวินยสฺส   โก   อาทิ   
กึ  มชฺเฌ  กึ  ปริโยสาน  ฯเปฯ  อมูฬฺหวินยสฺส  ฯเปฯ  ตสฺส- 
ปาปยสิกาย  ฯเปฯ    ติณวตฺถารกสฺส   ฯเปฯ   ภิกฺขุโนวาทกสมฺมติยา   
ฯเปฯ     ติจีวเรน     อวิปฺปวาสสมฺมติยา    ฯเปฯ    สนฺถตสมฺมติยา   
ฯเปฯ    รูปยจฺฉฑฺฑกสมฺมติยา   ฯเปฯ   สาฏิยคาหาปกสมฺมติยา   ฯเปฯ   
ปตฺตคาหาปกสมฺมติยา    ฯเปฯ   ทณฺฑสมฺมติยา   ฯเปฯ   สิกกฺา- 
สมฺมติยา  ฯเปฯ      ทณฺฑสิกฺกาสมฺมติยา      โก      อาทิ     ก ึ    มชฺเฌ   
กึ ปรโิยสาน ฯ    
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     [๑๐๐๘]  อุโปสถกมฺมสฺสโก  อาทิ  กึ  มชฺเฌ  กึ  ปริโยสานนฺติ ฯ   
อุโปสถกมฺมสฺส   สามคฺคี   อาทิ  กิรยิา  มชฺเฌ  นฏิาน  ปริโยสาน  ฯ   
ปวารณากมฺมสฺส    โก    อาทิ   ก ึ  มชเฺฌ   กึ   ปรโิยสานนฺติ   ฯ   
ปวารณากมฺมสฺส     สามคฺคี     อาทิ     กิริยา    มชฺเฌ    นฏิาน   
ปริโยสาน  ฯ  ตชชฺนียกมมฺสฺส  โก  อาทิ  ก ึ มชฺเฌ  กึ ปรโิยสานนฺติ ฯ   
ตชฺชนียกมฺมสฺส    วตฺถ ุ   จ    ปุคฺคโล    จ   อาทิ   ตฺติ   มชฺเฌ   
กมฺมวาจา   ปริโยสาน   ฯ   นิยสฺสกมฺมสฺส   ฯเปฯ   ปพฺพาชนียกมฺมสฺส   
ปฏิสารณียกมฺมสฺส      อุกฺเขปนียกมฺมสฺส      ปรวิาสทานสฺส     มลูาย   
ปฏิกสฺสนาย    มานตฺตทานสฺส    อพฺภานสฺส   โก   อาทิ   ก ึ  มชเฺฌ   
กึ   ปรโิยสานนฺติ   ฯ   อพฺภานสฺส  วตฺถุ  จ  ปุคฺคโล  จ  อาทิ  ตฺติ   
มชฺเฌ    กมฺมวาจา   ปรโิยสาน   ฯ   อุปสมฺปทากมฺมสฺส   โก   อาทิ   
กึ    มชฺเฌ    กึ    ปริโยสานนฺติ    ฯ   อุปสมฺปทากมฺมสฺส   ปุคฺคโล   
อาทิ    ตฺติ    มชฺเฌ   กมมฺวาจา   ปรโิยสาน   ฯ   ตชฺชนียกมฺมสสฺ   
ปฏิปฺปสฺสทธฺิยา    โก    อาทิ    กึ   มชฺเฌ   ก ึ  ปรโิยสานนฺติ   ฯ   
ตชฺชนียกมฺมสฺส    ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา   สมฺมาวตฺตนา   อาทิ   ตฺติ   มชฺเฌ   
กมฺมวาจา   ปริโยสาน   ฯ   นิยสฺสกมฺมสฺส   ฯเปฯ   ปพฺพาชนียกมฺมสฺส   
ปฏิสารณียกมฺมสฺส    อุกฺเขปนียกมฺมสฺส    ปฏิปฺปสสฺทฺธิยา    โก    อาทิ   
กึ   มชฺเฌ   ก ึ  ปริโยสานนฺติ   ฯ   อุกฺเขปนียกมฺมสฺส  ปฏิปฺปสสฺทฺธิยา   
สมฺมาวตฺตนา    อาทิ    ตฺติ    มชฺเฌ   กมฺมวาจา   ปริโยสาน   ฯ   
สติวินยสฺส   โก   อาทิ   ก ึ  มชฺเฌ  ก ึ ปริโยสานนฺติ  ฯ  สติวินยสฺส    
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วตฺถุ   จ   ปุคฺคโล  จ  อาทิ  ตฺติ  มชฺเฌ  กมฺมวาจา  ปรโิยสาน  ฯ   
อมูฬฺหวินยสฺส  ฯเปฯ  ตสฺสปาปยสิกาย ติณวตฺถารกสฺส ภิกฺขุโน- 
วาทกสมฺมติยา  ติจีวเรน อวิปฺปวาสสมฺมติยา สนฺถตสมฺมติยา   
รูปยจฺฉฑฺฑกสมฺมติยา     สาฏิยคาหาปกสมฺมติยา     ปตฺตคาหาปกสมฺมติยา   
ทณฺฑสมฺมติยา            สกิฺกาสมฺมติยา           ทณฺฑสิกฺกาสมฺมติยา   
โก   อาทิ   ก ึ  มชฺเฌ   กึ   ปริโยสานนฺติ   ฯ   ทณฺฑสิกฺกาสมฺมติยา   
วตฺถุ จ ปุคฺคโล จ อาทิ ตฺติ มชฺเฌ กมฺมวาจา ปริโยสาน ฯ   
                        ___________________    
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                      อตฺถวเสปกรณ   
     [๑๐๐๙]   ทส  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ตถาคเตน  สาวกาน  สิกฺขาปท   
ป ฺตฺต    ฯ    สงฺฆสุฏ ุตาย    สงฺฆผาสุตาย    ทุมมฺงฺกูน   ปุคฺคลาน   
นิคฺคหาย   เปสลาน   ภิกขฺูน   ผาสุวิหาราย   ทฏิธมฺมิกาน   อาสวาน   
สวราย     สมฺปรายิกาน     อาสวาน     ปฏิฆาตาย     อปฺปสนฺนาน   
ปสาทาย ปสนฺนาน ภิยฺโยภาวาย สทฺธมฺมฏ ิติยา วินยานุคฺคหาย ฯ   
     [๑๐๑๐]  ย  สงฺฆสุฏ ุ  ต  สงฺฆผาสุ  ย  สงฺฆผาสุ  ต  ทุมฺมงฺกูน   
ปุคฺคลาน    นิคฺคหาย    ย    ทุมฺมงฺกูน    ปุคฺคลาน    นิคฺคหาย   ต   
เปสลาน   ภิกฺขูน   ผาสุวิหาราย   ย   เปสลาน  ภิกขฺูน  ผาสุวิหาราย   
ต   ทฏิธมฺมิกาน   อาสวาน   สวราย   ย   ทิฏธมฺมกิาน   อาสวาน   
สวราย   ต   สมฺปรายิกาน   อาสวาน   ปฏิฆาตาย   ย  สมฺปรายกิาน   
อาสวาน   ปฏิฆาตาย   ต   อปฺปสนฺนาน   ปสาทาย   ย   อปฺปสนฺนาน   
ปสาทาย   ต   ปสนฺนาน   ภิยฺโยภาวาย   ย   ปสนฺนาน  ภิยฺโยภาวาย   
ต สทฺธมฺมฏ ิติยา ย สทฺธมฺมฏ ิติยา ต วินยานุคฺคหาย ฯ   
     [๑๐๑๑]  ย  สงฺฆสุฏ ุ  ต  สงฺฆผาสุ  ย  สงฺฆสุฏ ุ  ต  ทุมฺมงฺกูน   
ปุคฺคลาน   นคฺิคหาย   ย  สงฺฆสุฏ ุ  ต  เปสลาน  ภิกฺขูน  ผาสุวิหาราย   
ย      สงฺฆสุฏ ุ      ต     ทิฏธมฺมิกาน     อาสวาน     สวราย   
ย   สงฺฆสุฏ ุ   ต   สมฺปรายิกาน   อาสวาน  ปฏิฆาตาย  ย  สงฺฆสุฏ ุ    
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ต   อปฺปสนนฺาน   ปสาทาย   ย  สงฺฆสุฏ ุ  ต  ปสนฺนาน  ภิยฺโยภาวาย   
ย สงฺฆสุฏ ุ ต สทฺธมฺมฏ ิติยา ย สงฺฆสุฏ ุ ต วินยานุคฺคหาย ฯ   
     [๑๐๑๒]   ย   สงฺฆผาสุ   ต  ทุมฺมงฺกนู  ปุคฺคลาน  นิคฺคหาย  ย   
สงฺฆผาสุ     ต    เปสลาน    ภิกฺขูน   ผาสุวิหาราย   ย   สงฺฆผาสุ   
ต   ทฏิธมฺมิกาน   อาสวาน   สวราย  ย  สงฺฆผาสุ  ต  สมฺปรายิกาน   
อาสวาน    ปฏิฆาตาย    ย   สงฺฆผาสุ   ต   อปฺปสนนฺาน   ปสาทาย   
ย    สงฺฆผาสุ    ต    ปสนนฺาน   ภิยฺโยภาวาย   ย   สงฺฆผาสุ   ต   
สทฺธมฺมฏ ิติยา    ย    สงฺฆผาสุ   ต   วินยานุคฺคหาย   ย   สงฺฆผาสุ   
ต สงฺฆสุฏ ุ ฯ   
     [๑๐๑๓]  ย  ทุมฺมงฺกูน  ปุคฺคลาน  นคฺิคหาย  ฯเปฯ  ย  เปสลาน   
ภิกฺขูน     ผาสุวิหาราย     ฯเปฯ    ย    ทิฏธมฺมิกาน    อาสวาน   
สวราย   ฯเปฯ   ย   สมฺปรายิกาน   อาสวาน  ปฏิฆาตาย  ฯเปฯ  ย   
อปฺปสนฺนาน   ปสาทาย   ฯเปฯ  ย  ปสนฺนาน  ภิยฺโยภาวาย  ฯเปฯ  ย   
สทฺธมฺมฏ ิติยา    ฯเปฯ    ย    วินยานุคฺคหาย    ต   สงฺฆสุฏ ุ   ย   
วินยานุคฺคหาย    ต    สงฺฆผาสุ   ย   วินยานุคฺคหาย   ต   ทุมฺมงฺกูน   
ปุคฺคลาน    นิคฺคหาย    ย    วินยานุคฺคหาย   ต   เปสลาน   ภิกฺขูน   
ผาสุวิหาราย    ย    วินยานุคฺคหาย    ต    ทฏิธมฺมิกาน   อาสวาน   
สวราย     ย     วินยานุคฺคหาย     ต    สมฺปรายิกาน    อาสวาน   
ปฏิฆาตาย    ย    วินยานุคฺคหาย    ต   อปฺปสนฺนาน   ปสาทาย   ย   
วินยานุคฺคหาย    ต    ปสนฺนาน    ภิยฺโยภาวาย   ย   วินยานุคฺคหาย    
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ต สทฺธมฺมฏ ิติยา [๑] ฯ   
  [๑๐๑๔] อตฺถสต ธมฺมสต             เทฺว จ นิรุตฺติสตานิ   
         จตฺตาริ าณสตานิ           อตฺถวเส ปกรเณติ ฯ   
                   อตฺถวเสปกรณ นิฏ ิต ฯ   
                     มหาวคฺค นิฏ ิต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๐๑๕] ปม อฏ ปุจฺฉาย           ปจฺจเยสุ ปุนฏ จ   
         ภิกฺขูน โสฬสา เอเต         ภิกฺขุนีน ฺจ โสฬส   
         เปยฺยาลอนฺตราเภทา         เอกุตฺตริกเมว จ   
         ปวารณตฺถวสิกา             มหาวคฺคสฺส สงฺคโหติ ฯ   
                     ___________________   
#๑ ม. ย.ุ อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ    
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                       คาถาสงฺคณิก   
  [๑๐๑๖] เอกส จีวร กตฺวา           ปคฺคณฺหิตฺวาน อ ฺชลึ   
         อาสึสมานรูโป ว            กิสฺส ตฺว อิธมาคโต ฯ   
                ทวีฺสุ วินเยสุ [๑] ป ฺตฺตา   
                อุทฺเทส อาคจฺฉนฺติ อุโปสเถสุ   
                กติ เต สิกฺขาปทา โหนฺติ   
                กตีสุ นคเรสุ ป ฺตฺตา ฯ   
         ภทฺทโก เต อุมฺมงฺโค         โยนิโส ปริปุจฺฉสิ   
         ตคฺฆ เต อหมกฺขิสฺส          ยถาป ๒ กุสโล ตถา ฯ   
                 ทวีฺสุ วินเยสุ [๑] ป ฺตฺตา   
                 อุทฺเทส อาคจฺฉนฺติ อุโปสเถสุ   
                 อฑฺฒุฑฺฒสตานิ เต โหนฺติ   
                 สตฺตสุ นคเรสุ ๓ ป ฺตฺตา ฯ   
         [๑๐๑๗]  กตเมสุ สตฺตสุ นคเรสุ ป ฺตฺตา ฯ   
                 อิงฺฆ เม ตฺว ๔ พฺยากร น ๕ ฯ   
                 ตว ๖ วจนปถ นิสามยิตฺวา   
                 ปฏิปชฺเชม หิตาย โน สิยา ๗ ฯ   
         เวสาลิยา ราชคเห           สาวตฺถยิา จ อาฬวิยา   
         โกสมพิฺยา จ สกฺเกสุ          ภคฺเคสุ เจว ป ฺตฺตา ฯ   
#๑ ม. เย. ฯ  ๒ ม. ยถาสิ ฯ  ๓ สตฺตนคเรสุ ?  ๔ ย.ุ ต ฯ  ๕ ยุ. พฺยากรณ ฯ   
#๖ สี. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ ม. ยุ. ต ฯ  ๗ โป. สิยาติ ฯ    
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  [๑๐๑๘] กติ เวสาลิยา ป ฺตฺตา       กติ ราชคเห กตา   
         สาวตฺถิยา กติ โหนติฺ ๑      กติ อาฬวิยา กตา ๒   
         กติ โกสมฺพิยา ป ฺตฺตา       กติ สกฺเกสุ วุจฺจนฺติ   
         กติ ภคฺเคสุ ป ฺตฺตา         ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ   
         ทสเวสาลิยา ป ฺตฺตา        เอกวีสา ๓ ราชคเห กตา   
         ฉอูนตีณิ สตานิ              สพฺเพ สาวตฺถิยา กตา   
         ฉ อาฬวิยา ป ฺตฺตา         อฏ โกสมฺพิยา กตา   
         อฏ สกฺเกสุ วุจฺจนฺติ         ตโย ภคฺเคสุ ป ฺตฺตา ฯ   
         เย เวสาลิยา ป ฺตฺตา       เต สุโณหิ ยถากถ ๔ ฯ   
         เมถุน วิคฺคหุตฺตริ ๕         อติเรก ฺจ กาฬก   
         ภูต ปรมฺปราภตฺต            ทนฺตโปเณน อเจลโก   
         ภิกฺขุนีสุ จ อกฺโกโส          ทเสเต เวสาลิยา กตา ฯ   
         เย ราชคเห ป ฺตฺตา        เต สโุณหิ ยถากถ ๔ ฯ   
         อทินฺนาทาน ราชคเห         เทฺว จ อนุทฺธสนา ๖   
                เทวฺป จ เภทา อนฺตรวาสก   
                รปูย สุตฺต อุชฌฺาปนเกน จ   
#๑ ป ฺตฺตา ?  ๒ ยุ. ตถา ฯ  ๓ สี. ยุ. เอกวีส ฯ  ๔ ม. ย.ุ ยถาตถ ฯ   
#๕ สี. ม. ย.ุ เมถุนวิคฺคหุตฺตริ ฯ   
#๖ ม.    อทินฺนาทาน ราชคเห         เทฺว อนุทฺธสนา เทฺวป จ เภทา   
#        อนฺตรวาสก รูปย สุตฺต        อุชฌฺาปเนน จ ปาจิตปณฺฑ   
#        คณโภชน วิกาเล จ          จาริตฺต นฺหาน อูนวีสติ ฯ    
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                    ปาจิตปณฺฑ คณโภชน วิกาเล   
                      จาริตฺต นฺหาน อูนวีส   
         จีวร ทตฺวา โวสาสนฺตี        เอเต ราชคเห กตา ฯ   
         คิรคฺคจริยา ตตฺเถว ๑       ฉนฺททาเนน เอกวีสติ ฯ   
         เย สาวตฺถิยา ป ฺตฺตา       เต สุโณหิ ยถากถ ฯ   
         ปาราชิกานิ จตฺตาริ          สงฺฆาทิเสสา ภวนฺติ โสฬส   
         อนิยตา [๒] เทฺว โหนฺติ     นิสฺสคฺคิยา จตุวีสติ   
         ฉปฺป ฺาสสต ฺเจว           ขุททฺกานิ ปวุจฺจเร ๓   
               ทส คารยฺหา เทฺวสตฺตติ เสขิยา ฯ   
         ฉอูนตีณิ สตานิ              สพฺเพ สาวตฺถิยา กตา ฯ   
         เย อาฬวิยา ป ฺตฺตา        เต สโุณหิ ยถากถ ฯ   
         กุฏโิกสิยเสยฺยา จ           ขณเน คจฺฉ เทวเต   
         สปฺปาณก ฺจ สิ ฺจนฺติ          ฉ เอเต อาฬวิยา กตา ฯ   
         เย โกสมฺพิยา ป ฺตฺตา       เต สุโณหิ ยถากถ ฯ   
         มหาวิหาโร โทวจสฺส         อ ฺ ทฺวาร สุราย จ   
         อนาทริย สหธมฺโม จ         ปโยปาเนน อฏม ฯ   
         เย สกฺเกสุ ป ฺตฺตา         เต สุโณหิ ยถากถ ฯ   
         เอฬกโลมานิ ปตฺโต จ        โอวาโทป จ ๔ เภสชฺช   
         สูจิ อาร ฺโก เจว          ฉ เอเต ๕ กาปลวตฺถเว ฯ   
#๑ สี. ย.ุ ตเถว ฯ  ๒ ม. ยุ. จ ฯ  ๓ ม. ยุ. ปวุจฺจนฺติ ฯ  ๔ ม. ย.ุ โอวาโท   
#เจว ฯ  ๕ ม. อฏเเต ฯ    
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         อุทเก สุทฺธิยา โอวาโท       ภิกขฺุนีสุ ปวุจฺจติ ๑ ฯ   
         เย ภคฺเคสุ ป ฺตฺตา         เต สุโณหิ ยถากถ ฯ   
         สมาทหิตฺวา วิสิพฺเพนฺติ        สามิเสน สสิตฺถก ฯ   
         ปาราชิกานิ จตฺตาริ          สงฺฆาทิเสสานิ ภวนฺติ สตฺต   
         นิสฺสคฺคิยานิ อฏ            ทฺวตฺตึสติ จ ขุทฺทกา ๒   
             เทฺวคารยฺหา ตโย เสขา ฉปฺป ฺาส [๓]   
             ฉสุ นคเรสุ ป ฺตฺตา พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
             ฉอูนตีณิ สตานิ      สพฺเพ สาวตฺถิยา กตา   
             [๔] โคตเมน ยสสฺสินา ฯ   
         [๑๐๑๙] ยนฺตฺว อปุจฺฉิมฺหา อกิตฺตยี โน   
                ตนฺต พฺยากต อน ฺถา ฯ   
                อ ฺนฺต ปุจฺฉาม ๕ ตทิงฺฆ พฺรูหิ ฯ   
         ครุก ลหุก จาป             สาวเสส อนวเสส   
         ทุฏ ุลฺล ฺจ อทุฏ ุลฺล          เย จ ยาวตติยกา   
                     สาธารณ อสาธารณ   
                วิปตฺติโย จ เยหิ สมเถหิ สมฺมนฺติ   
                สพฺพานิ เปตานิ วิยากโรหิ ฯ   
                หนฺท วากฺย สุโณม เต ฯ   
         เอกตึสา เย ครุกา          อฏเตฺถ อนวเสสา   
#๑ ม. ย.ุ ปวุจฺจนฺติ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ทฺวตฺตึส ขุทฺทกา ฯ  ๓ ม. สิกฺขาปทา ฯ   
#๔ ม. การณิเกน พุทฺเธน ฯ  ๕ ม. ย.ุ ปจฺุฉามิ ฯ    
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         เย ครุกา เต ทุฏ ุลฺลา       เย ทฏุ ุลฺลา สา สลีวิปตฺติ ฯ   
         ปาราชิก สงฺฆาทิเสโส        สลีวิปตฺตีติ วุจฺจติ ฯ   
         ถลฺุลจฺจย ปาจิตฺติย           ปาฏิเทสนีย ทุกฺกฏ   
         ทุพฺภาสิต โยจาย            อกฺโกสติ หสฺสาธิปฺปาโย ฯ   
                อย สา อาจารวิปตฺติสมฺมตา ฯ   
  [๑๐๒๐] วิปรีตทิฏ ึ คณฺหนฺติ           อสทฺธมฺเมหิ ปุรกฺขตา   
         อพฺภาจิกฺขนฺติ สมฺพุทฺธ         ทุปปฺ ฺา โมหปารุตา   
                 อย สา ทิฏ ิวิปตฺติสมฺมตา ฯ   
     [๑๐๒๑]  อาชีวเหตุ  อาชีวการณา  ปาปจฺโฉ  อิจฺฉาปกโต  อสนฺต   
อภูต     อุตฺตริมนุสฺสธมฺม     อุลฺลปติ     อาชีวเหตุ     อาชีวการณา   
ส ฺจริตฺต   สมาปชฺชติ   อาชีวเหตุ   อาชีวการณา   โย   เต  วิหาเร   
วสติ    โส    ภิกฺขุ    อรหาติ    ภณติ    อาชีวเหตุ   อาชีวการณา   
ภิกฺขุ    ปณีตโภชนานิ    อตฺตโน    อตฺถาย    วิ ฺาเปตฺวา    ภุ ฺชติ   
อาชีวเหตุ    อาชีวการณา   ภิกฺขุนี   ปณีตโภชนานิ   อตฺตโน   อตฺถาย   
วิ ฺาเปตฺวา    ภุ ฺชติ   อาชีวเหตุ   อาชีวการณา   ภิกฺขุ   สูป   วา   
โอทน วา อคิลาโน อตฺตโน อตฺถาย วิ ฺาเปตฺวา ภุ ฺชติ ฯ   
              อย สา อาชีววิปตฺติสมฺมตา ฯ   
  [๑๐๒๒] เอกาทส ยาวตติยกา         เต สุโณหิ ยถากถ ฯ   
         อุกฺขิตฺตานุวตฺติกา            อฏ ยาวตติยกา   
         อริฏโ จณฺฑกาลี จ          อิเม เต ยาวตติยกา ฯ    
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     [๑๐๒๓]   กติ   เฉทนกานิ   กติ  เภทนกานิ  กติ  อุทฺทาลนกานิ   
กติ     อน ฺปาจิตฺติยานิ     กติ    ภิกฺขุสมฺมติโย    กติ    สามีจิโย   
กติ ปรมานิ   
         กติ ชานนฺติ ป ฺตฺตา         พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา ฯ   
     ฉ    เฉทนกานิ   เอก   เภทนก   เอก   อุทฺทาลนก   จตฺตาริ   
อน ฺปาจิตฺติยานิ     จตสฺโส     ภิกฺขุสมฺมติโย     สตฺต     สามีจิโย   
จุทฺทส ปรมานิ   
         โสฬส ชานนฺติ ป ฺตฺตา       พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา ฯ   
     [๑๐๒๔]   วีส   เทฺว   สตานิ   ภิกฺขูน   สิกฺขาปทานิ   อุทฺเทส   
อาคจฺฉนฺติ   อุโปสเถสุ   ตีณิ   สตานิ   จตฺตาริ   ภิกขฺุนีน  สิกฺขาปทานิ   
อุทฺเทส อาคจฺฉนฺติ อุโปสเถสุ ฯ   
         ฉจตฺตาฬีส ภิกฺขูน            ภิกฺขุนหีิ อสาธารณา   
         สต ตึสา จ ภิกฺขุนีน          ภิกฺขูหิ อสาธารณา   
         สต สตฺตติ ฉ เจว           อุภินฺน อสาธารณา   
         สต สตฺตติ จตฺตาริ           อุภินฺน สมสิกฺขาตา ฯ   
  [๑๐๒๕] วีส เทฺว สตานิ             ภิกฺขูน สิกฺขาปทานิ   
         อุทฺเทส อาคจฺฉนฺติ อุโปสเถสุ   เต สุโณหิ ยถากถ ฯ   
         ปาราชิกานิ จตฺตาริ          สงฺฆาทิเสสานิ ภวนฺติ เตรส   
                     อนิยตานิ เทฺว โหนฺติ   
         นิสฺสคฺคิยานิ ตึเสว           เทฺวนวุติ จ ขุทฺทกา    
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            จตฺตาโร ปาฏิเทสนียา ป ฺจสตฺตติ เสขิยา   
วีส    เทฺว   สตานิ   จิเม   โหนฺติ   ภิกฺขูน   สิกฺขาปทานิ   อุทฺเทส   
อาคจฺฉนฺติ อุโปสเถสุ ฯ                                                           
  [๑๐๒๖] ตีณิ สตานิ จตฺตาริ           ภิกฺขุนีน สิกฺขาปทานิ   
         อุทฺเทส อาคจฺฉนฺติ อุโปสเถสุ   เต สุโณหิ ยถากถ ฯ   
         ปาราชิกานิ อฏ            สงฺฆาทิเสสานิ ภวนฺติ สตฺตรส   
         นิสฺสคฺคิยานิ ตึเสว           สต สฏ ี จ ฉ เจว   
         ขุทฺทกานิ ปวุจฺจนฺติ           อฏ ปาฏิเทสนียา   
         ป ฺจสตฺตติ เสขิยา           ตีณิ สตานิ จตฺตาริ จิเม โหนฺติ   
         ภิกฺขุนีน สิกฺขาปทานิ อุทฺเทส อาคจฺฉนฺติ อุโปสเถสุ ฯ   
  [๑๐๒๗] ฉจตฺตาฬีส ภิกฺขูน             ภิกฺขุนีหิ อสาธารณา   
                    เต สุโณหิ ยถากถ ฯ   
               ฉ สงฺฆาทิเสสา ทฺวีหิ อนิยเตหิ   
               อฏ นิสฺสคฺคิยา ทฺวาทส เตหิ   
               เต โหนฺติ วีสติ เทฺววีสติ ขุทฺทกา   
                   จตฺตาโร ปาฏิเทสนียา   
         ฉจตฺตาฬีส จิเม โหนฺติ        ภิกฺขูน ภิกฺขูหิ อสาธารณา ฯ   
  [๑๐๒๘] สต ตึสา ภิกฺขุนีน            ภิกฺขูหิ อสาธารณา   
                    เต สุโณหิ ยถากถ ฯ   
         ปาราชิกานิ จตฺตาริ          สงฺฆมฺหา ทส นิสฺสเร    
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         นิสฺสคฺคิยานิ ทฺวาทส          ฉนนฺวุติ จ ขุทฺทกา   
                     อฏ ปาฏิเทสนียา   
         สต ตึสา จิเม โหนฺติ         ภิกฺขุนนี ภิกฺขูหิ อสาธารณา ฯ   
  [๑๐๒๙] สต สตฺตติ ฉ เจว      อุภินนฺ อสาธารณา   
                    เต สุโณหิ ยถากถ ฯ   
         ปาราชิกานิ จตฺตาริ          สงฺฆาทิเสสานิ ภวนฺติ โสฬส   
         อนิยตานิ เทฺว โหติ          นิสฺสคฺคิยา จตุวีสติ   
         สต อฏารส เจว           ขุทฺทกานิ ปวุจฺจนฺติ   
                    ทฺวาทส ปาฏิเทสนียา   
         สต สตฺตติ ฉ เจวิเม โหนฺติ อุภินฺน อสาธารณา ฯ   
  [๑๐๓๐] สต สตฺตติ จตฺตาริ     อุภินนฺ สมสิกฺขาตา   
                    เต สุโณหิ ยถากถ ฯ   
         ปาราชิกานิ จตฺตาริ          สงฺฆาทิเสสานิ ภวนฺติ สตฺต   
         นิสฺสคฺคิยานิ อฏารส         สมสตฺตติ ขุทฺทกา   
                     ป ฺจสตฺตติ เสขิยา   
         สต สตฺตติ จตฺตาริ จิเม โหนฺติ อุภินฺน สมสิกฺขาตา ฯ   
  [๑๐๓๑] อฏเว ปาราชิกา เย        ทรูาสทา ตาลวตฺถุสมูปมา   
         ปณฺฑุปลาโส ปุถุสลีา          สีสจฺฉินฺโนว โส นโร   
         ตาโลว มตฺถกจฺฉินฺโน         อวิรฬฺูหิ ภวนฺติ เต ฯ   
  [๑๐๓๒]       เตวีส      สงฺฆาทิเสสา       เทฺว      อนิยตา    
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เทฺวจตฺตาฬีส นิสฺสคฺคิยา   
         อฏาสีติสต ปาจิตฺติยา        ทฺวาทส ปาฏิเทสนียา   
         ป ฺจสตฺตติ เสขิยา           ตีหิ สมเถหิ สมฺมนฺติ   
         สมฺมุขา ว ๑ ปฏิ ฺาย       ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
     [๑๐๓๓] เทฺว อุโปสถา เทฺว ปวารณา   
            จตฺตาริ กมฺมานิ ชเินน เทสิตา   
            ป ฺเจว อุทฺเทสา จตุโร ภวนฺติ อน ฺถา   
            อาปตฺติกฺขนฺธา จ ภวนฺติ สตฺต ฯ   
     [๑๐๓๔] อธิกรณานิ จตฺตาริ สตฺตหิ สมเถหิ สมมฺนฺติ   
         ทฺวีหิ จตูหิ ตีหิ              กิจฺจ เอเกน สมฺมติ ฯ   
  [๑๐๓๕] ปาราชิกนฺติ ย วุตฺต          ต สุโณหิ ยถากถ ฯ   
         จุโตปรทฺโธ ภฏโ จ         สทฺธมฺเมหิ ๒ นิรงฺกโต   
         สวาโสป จ ๓ ตหึ นตฺถิ      เตเนต อิติ วุจฺจติ ฯ   
  [๑๐๓๖] สงฺฆาทิเสโสติ ย วุตฺต        ต สุโณหิ ยถากถ ฯ   
         สงฺโฆ ว เทติ ปริวาส        มลูาย ปฏิกสฺสติ   
         มานตฺต เทติ อพฺเภติ         เตเนต อิติ วุจฺจติ ฯ   
  [๑๐๓๗] อนิยโตติ ย วุตฺต            ต สโุณหิ ยถากถ ฯ   
         อนิยโต น นิยโต            อเนกสิกต ปท   
         ติณฺณม ฺตร าน            อนิยโตติ ปวุจฺจติ ฯ   
  [๑๐๓๘] ถลฺุลจฺจยนฺติ ย วุตฺต          ต สุโณหิ ยถากถ ฯ   
#๑ ม. จ ฯ  ๒ โป. ม. สทฺธมฺมา ห ิฯ  ๓ โป. ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ ยุ. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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         เอกสฺส มูเล โย เทเสติ      โย จ ต ปฏิคฺคณฺหติ   
         อจฺจโย เตน สโม นตฺถิ       เตเนต อิติ วุจฺจติ ฯ   
  [๑๐๓๙] นิสฺสคฺคิยนฺติ ย วุตฺต          ต สุโณหิ ยถากถ ฯ   
         สงฺฆมชฺเฌ คณมชฺเฌ          เอกกสฺเสว เอกโต   
         นิสฺสชชฺิตฺวา ย เทเสติ ๑     เตเนต อิติ วุจฺจติ ฯ   
  [๑๐๔๐] ปาจิตฺติยนฺติ ย วุตฺต          ต สุโณหิ ยถากถ ฯ   
         ปาเตติ กุสล ธมฺม           อริยมคฺค อปรชฺฌติ   
         จิตฺตสมฺโมหนฏาน           เตเนต อิติ วุจฺจติ ฯ   
  [๑๐๔๑] ปาฏิเทสนียนฺติ ย วุตฺต        ต สุโณหิ ยถากถ ฯ   
         ภิกฺขุ อ ฺาตโก สนฺโต        กิจฺฉา ลทฺธาย โภชน   
         สาม คเหตฺวา ภุ ฺเชยฺย       คารยฺหนฺติ ปวุจฺจติ ฯ   
         นิมนฺตนาสุ ภุ ฺชนฺโต ๒       ฉนฺทาย โวสาสติ ตตฺถ ภิกขฺุนี   
         อนิวาเรตฺวา ตหึ ภุ ฺเช       คารยฺหนฺติ ปวุจฺจติ ฯ   
         สทฺธาจิตฺต กุล คนฺตฺวา        อปฺปโภค อนาฬฺหิย ๓   
         อคิลาโน ตหึ ภุ ฺเช          คารยฺหนฺติ ปวุจฺจติ ฯ   
         โย เจ อร ฺเ วิหรนฺโต      สาสงฺเก สภยานเก   
         อวิทิต ตหึ ภุ ฺเช            คารยฺหนฺติ ปวุจฺจติ ฯ   
         ภิกฺขุนี อ ฺาติกา สนฺตา       ย ปเรส มมายิต   
                    สปฺป เตล มธุ ผาณิต   
                    มจฺฉมส อโถป ขีร ทธึ   
#๑ ม. ย.ุ นิสสฺชฺชิตฺวาน เทเสติ ฯ  ๒ ม. ภุ ฺชนฺตา ฯ ยุ. ภุ ฺชนฺต ฯ   
#๓ ม. อนาฬิล ฯ    
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                   สย วิ ฺาเปยฺย ภิกฺขุนี   
                คารยฺหปตฺตา สุคตสฺส สาสเน ฯ   
  [๑๐๔๒] ทกฺุกฏนฺติ ย วุตฺต            ต สุโณหิ ยถากถ ฯ   
         อปรทฺธ วิรทฺธ ฺจ            ขลิต ย ฺจ ทุกฺกฏ   
         ย มนุสฺโส กเร ปาป         อาวิ วา ยทิ วา รโห   
         ทุกฺกฏนฺติ ปเวเทนฺติ          เตเนต อิติ วุจฺจติ ฯ   
  [๑๐๔๓] ทพฺุภาสิตนฺติ ย วุตฺต          ต สุโณหิ ยถากถ ฯ   
         ทุพฺภาสิต ทุราภฏ           สงฺกิลฏิ ฺจ ย ปท   
         ย ฺจ วิ ฺ ู ครหนฺติ           เตเนต อิติ วุจฺจติ ฯ   
  [๑๐๔๔] เสขิยนฺติ ย วุตฺต            ต สโุณหิ ยถากถ ฯ   
         เสขสฺส สิกฺขมานสฺส          อุชุมคฺคานุสาริโน   
         อาทิ เจต จรณ ฺจ           มุข ส ฺมสวโร   
         สิกฺขา เอตาทิสา ๑ นตฺถิ     เตเนต อิติ วุจฺจติ ฯ   
         ฉนฺนมติวสฺสติ               วิวฏ นาติวสฺสติ   
         ตสฺมา ฉนฺน วิวเรถ          เอวนฺต นาติวสฺสติ ฯ   
         คติ มิคาน ปวน             อากาโส ปกฺขิน คติ   
         วิภโว คติ ธมฺมาน           นิพฺพาน อรหโต คตีติ ฯ   
                     คาถาสงฺคณิก นิฏ ิต ฯ   
                         ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๐๔๕] สตฺตนคเรสุ ป ฺตฺตา ๒      วิปตฺติ จตุโรป จ   
#๑ โป. ม. ยุ. เอตาทิสี ฯ  ๒ ยุ. ป ฺตฺต ฯ    
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         ภิกฺขูน ภิกฺขุนีน ฺจ            สาธารณา อสาธารณา   
         สาสน อนุคฺคหาย            คาถาสงฺคณิก อิทนฺติ ฯ    
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                      ________________   
                       อธิกรณเภท   
     [๑๐๔๖]    จตฺตาริ   อธิกรณานิ   วิวาทาธิกรณ   อนุวาทาธิกรณ   
อาปตฺตาธิกรณ    กิจฺจาธิกรณ   ฯ   อิมานิ   จตฺตาริ   อธิกรณานิ   ฯ   
อิเมส    จตุนนฺ    อธิกรณาน   กติ   อุกโฺกฏา   ฯ   อิเมส   จตุนฺน   
อธิกรณาน    ทส    อุกฺโกฏา    วิวาทาธิกรณสฺส    เทฺว    อุกฺโกฏา   
อนุวาทาธิกรณสฺส    จตฺตาโร    อุกโฺกฏา    อาปตฺตาธิกรณสฺส    ตโย   
อุกฺโกฏา    กจฺิจาธิกรณสฺส    เอโก   อุกฺโกโฏ   ฯ   อิเมส   จตุนฺน   
อธิกรณาน   อิเม   ทส   อุกฺโกฏา   ฯ   วิวาทาธิกรณ   อุกฺโกเฏนฺโต   
กติ   สมเถ   อุกฺโกเฏติ   อนุวาทาธิกรณ   อุกโฺกเฏนฺโต   กติ  สมเถ   
อุกฺโกเฏติ    อาปตฺตาธิกรณ   อุกโฺกเฏนฺโต   กติ   สมเถ   อุกฺโกเฏติ   
กิจฺจาธิกรณ   อุกฺโกเฏนฺโต   กติ   สมเถ  อุกฺโกเฏติ  ฯ  วิวาทาธิกรณ   
อุกฺโกเฏนฺโต   เทฺว   สมเถ   อุกฺโกเฏติ  อนุวาทาธิกรณ  อุกฺโกเฏนฺโต   
จตฺตาโร    สมเถ   อุกฺโกเฏติ   อาปตฺตาธิกรณ   อุกโฺกเฏนฺโต   ตโย   
สมเถ     อุกฺโกเฏติ    กิจฺจาธิกรณ    อุกโฺกเฏนฺโต    เอก    สมถ   
อุกฺโกเฏติ ฯ   
     [๑๐๔๗]    กติ    อุกโฺกฏา   กตีหากาเรหิ   อุกโฺกฏน   ปสวติ   
กตีหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ปุคฺคโล   อธิกรณ   อุกฺโกเฏติ  กติ  ปคฺุคลา   
อธิกรณ   อุกโฺกเฏนฺตา   อาปตฺตึ   อาปชฺชนฺติ   ฯ   ทฺวาทส  อุกฺโกฏา   
ทสหากาเรหิ    อุกฺโกฏน   ปสวติ   จตูหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ปคฺุคโล    
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อธิกรณ    อุกฺโกเฏติ    จตฺตาโร    ปุคฺคลา   อธิกรณ   อุกโฺกเฏนฺตา   
อาปตฺตึ   อาปชฺชนฺติ   ฯ   กตเม   ทฺวาทส  อุกฺโกฏา  ฯ  อกต  กมฺม   
ทุกฺกฏ   กมฺม   ปุน   กาตพฺพ   กมฺม   อนีหต  ทุนฺนีหต  ปุน  นหีนิตพฺพ   
อวินิจฺฉิต   ทวิุนิจฺฉิต   ปุน   วินิจฺฉิตพฺพ   อวูปสนตฺ   ทุวูปสนตฺ   ปุน  
วูปสเมตพฺพนฺติ   อิเม   ทวฺาทส   อุกฺโกฏา   ฯ  กตเมหิ  ทสหากาเรหิ   
อุกฺโกฏน   ปสวติ   ฯ   ตตฺถชาตก   อธิกรณ   อุกฺโกเฏติ   ตตฺถชาตก   
วูปสนฺต    อธิกรณ    อุกโฺกเฏติ   อนฺตรามคฺเค   อธิกรณ   อุกฺโกเฏติ   
อนฺตรามคฺเค    วูปสนฺต   อธิกรณ   อุกโฺกเฏติ   ตตฺถ   คต   อธิกรณ   
อุกฺโกเฏติ    ตตฺถ     คต   วูปสนฺต   อธกิรณ   อุกฺโกเฏติ   สติวินย   
อุกฺโกเฏติ     อมูฬฺหวินย     อุกฺโกเฏติ    ตสฺสปาปยสิก    อุกโฺกเฏติ   
ติณวตฺถารก   อุกฺโกเฏติ  ฯ  อิเมหิ  ทสหากาเรหิ  อุกฺโกฏน  ปสวติ  ฯ   
กตเมหิ   จตูหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ปคฺุคโล   อธิกรณ   อุกฺโกเฏติ  ฯ   
ฉนฺทาคตึ     คจฺฉนฺโต    อธิกรณ    อุกฺโกเฏติ    โทสาคตึ    ฯเปฯ   
โมหาคตึ    ภยาคตึ    คจฺฉนฺโต    อธิกรณ   อุกโฺกเฏติ   ฯ   อิเมหิ   
จตูหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ปุคฺคโล   อธิกรณ   อุกฺโกเฏติ   ฯ   กตเม   
จตฺตาโร   ปคฺุคลา   อธิกรณ   อุกฺโกเฏนฺตา   อาปตฺตึ   อาปชฺชนฺติ  ฯ   
ตทหุปสมฺปนฺโน     อุกฺโกเฏติ     อุกฺโกฏนก    ปาจิตฺติย    อาคนฺตุโก   
อุกฺโกเฏติ    อุกฺโกฏนก   ปาจิตฺติย   การโก   อุกฺโกเฏติ   อุกฺโกฏนก   
ปาจิตฺติย    ฉนฺททายโก    อุกฺโกเฏติ    อุกฺโกฏนก    ปาจิตฺติย    ฯ   
อิเม จตฺตาโร ปุคฺคลา อธิกรณ อุกฺโกเฏนฺตา อาปตฺตึ อาปชฺชนฺติ ฯ    
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     [๑๐๔๘]    วิวาทาธิกรณ   กึนิทาน   กึสมุทย   กชึาติก   กึปภว   
กึสมฺภาร     กึสมุฏาน    ฯ    อนุวาทาธิกรณ    กนึิทาน    กึสมุทย   
กึชาติก     กปึภว     กึสมภฺาร    กึสมุฏาน    ฯ    อาปตฺตาธิกรณ   
กึนิทาน    กสึมุทย    กชึาติก    กึปภว    กึสมฺภาร   กึสมุฏาน   ฯ   
กิจฺจาธิกรณ     กึนิทาน     กึสมุทย    กชึาติก    กึปภว    กึสมฺภาร   
กึสมุฏาน   ฯ   วิวาทาธิกรณ   วิวาทนิทาน   วิวาทสมุทย  วิวาทชาติก   
วิวาทปฺปภว     วิวาทสมฺภาร    วิวาทสมุฏาน    ฯ    อนุวาทาธิกรณ   
อนุวาทนิทาน       อนุวาทสมุทย      อนุวาทชาติก      อนุวาทปฺปภว   
อนุวาทสมฺภาร        อนุวาทสมุฏาน        ฯ       อาปตฺตาธิกรณ   
อาปตฺตินิทาน       อาปตฺติสมุทย      อาปตฺติชาติก      อาปตฺติปฺปภว   
อาปตฺติสมฺภาร    อาปตฺติสมุฏาน   ฯ   กิจฺจาธิกรณ   กิจฺจนิทาน   ๑   
กิจฺจสมุทย    กิจฺจชาติก   กิจฺจปฺปภว   กิจฺจสมฺภาร   กิจฺจสมุฏาน   ฯ   
วิวาทาธิกรณ       กึนิทาน       กึสมุทย       กึชาติก      กึปภว   
กึสมฺภาร    กสึมุฏาน    ฯ   อนุวาทาธิกรณ   ฯเปฯ   อาปตฺตาธิกรณ   
กิจฺจาธิกรณ     กึนิทาน     กึสมุทย    กชึาติก    กึปภว    กึสมฺภาร   
กึสมุฏาน    ฯ    วิวาทาธิกรณ   เหตุนิทาน   เหตุสมุทย   เหตุชาติก   
เหตุปฺปภว    เหตุสมฺภาร   เหตุสมุฏาน   ฯ   อนุวาทาธิกรณ   ฯเปฯ   
อาปตฺตาธิกรณ    กิจฺจาธิกรณ    เหตุนิทาน    เหตุสมุทย    เหตุชาติก   
เหตุปฺปภว      เหตุสมฺภาร     เหตุสมุฏาน     ฯ     วิวาทาธิกรณ   
กึนิทาน    กสึมุทย    กชึาติก    กึปภว    กึสมฺภาร   กึสมุฏาน   ฯ   
#๑ โป. ม. กจฺิจยนิทาน ฯ    
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อนุวาทาธิกรณ     ฯเปฯ     อาปตฺตาธิกรณ    กิจฺจาธิกรณ    กึนิทาน   
กึสมุทย   กชึาติก   กึปภว   กึสมฺภาร   กึสมุฏาน   ฯ   วิวาทาธิกรณ   
ปจฺจยนิทาน        ปจฺจยสมุทย        ปจฺจยชาติก       ปจฺจยปฺปภว   
ปจฺจยสมฺภาร      ปจฺจยสมุฏาน     ฯ     อนุวาทาธิกรณ     ฯเปฯ   
อาปตฺตาธิกรณ    กิจฺจาธิกรณ   ปจฺจยนิทาน   ปจฺจยสมุทย   ปจฺจยชาติก   
ปจฺจยปฺปภว ปจฺจยสมฺภาร ปจฺจยสมุฏาน ฯ   
     [๑๐๔๙]   จตุนฺน   อธกิรณาน   กติ  มลูานิ  กติ  สมุฏานา  ฯ   
จตุนฺน   อธิกรณาน   เตตฺตึส   มลูานิ   เตตฺตึส  สมุฏานา  ฯ  จตุนฺน   
อธิกรณาน   กตมานิ   เตตฺตึส   มูลาน ิ  ฯ   วิวาทาธิกรณสฺส  ทวฺาทส   
มูลานิ    อนุวาทาธิกรณสฺส    จุทฺทส    มูลานิ   อาปตฺตาธิกรณสฺส   ฉ   
มูลานิ   กิจฺจาธิกรณสฺส   เอก   มลู   สงฺโฆ   ฯ   จตุนฺน  อธิกรณาน   
อิมานิ   เตตฺตึส   มลูานิ   ฯ   จตุนฺน   อธิกรณาน   กตเม   เตตฺตึส   
สมุฏานา   ฯ   วิวาทาธิกรณสฺส   อฏารส   เภทกรวตฺถูนิ  สมฏุานา   
อนุวาทาธิกรณสฺส    จตสฺโส   วิปตฺติโย   สมุฏานา   อาปตฺตาธิกรณสฺส   
สตฺต         อาปตฺติกฺขนฺธา        สมุฏานา        กิจฺจาธิกรณสฺส   
จตฺตาริ   กมมฺานิ   สมฏุานา   ฯ   จตุนฺน  อธิกรณาน  อิเม  เตตฺตึส   
สมุฏานา ฯ   
     [๑๐๕๐]   วิวาทาธิกรณ   อาปตฺตานาปตฺตีติ  ฯ  วิวาทาธิกรณ  น   
อาปตฺติ   ฯ   กึ  ปน  วิวาทาธิกรณปจฺจยา  อาปตฺตึ  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ   
อาม  วิวาทาธิกรณปจฺจยา  อาปตฺตึ  อาปชฺเชยฺย  ฯ  วิวาทาธิ-    
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กรณปจฺจยา  กติ    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ   ฯ  วิวาทาธิกรณปจฺจยา   
เทฺว     อาปตฺติโย     อาปชฺชติ    อุปสมฺปนฺน    โอมสติ    อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส      อนุปสมฺปนฺน      โอมสติ      อาปตฺติ     ทุกฺกฏสฺส   
วิวาทาธิกรณปจฺจยา    อิมา   เทฺว   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ฯ   ตา   
อาปตฺติโย    จตุนฺน    วิปตฺตีน    กติ    วิปตฺติโย    ภชนฺติ   จตุนฺน   
อธิกรณาน     กตม    อธิกรณ    สตฺตนฺน    อาปตฺติกฺขนฺธาน    กตีหิ   
อาปตฺติกฺขนฺเธหิ     สงฺคหิตา     ฉนฺน     อาปตฺติสมุฏานาน    กตีหิ   
สมุฏาเนหิ   สมุฏหนฺติ   ๑   กตีหิ  อธิกรเณหิ  กตีสุ  าเนสุ  กตีหิ   
สมเถหิ   สมมฺนฺติ   ฯ   ตา  อาปตฺติโย  จตุนฺน  วิปตฺตีน  เอก  วิปตฺตึ   
ภชนฺติ      อาจารวิปตฺตึ     จตุนฺน     อธิกรณาน     อาปตฺตาธิกรณ   
สตฺตนฺน    อาปตฺติกฺขนฺธาน   ทฺวีหิ   อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   สงฺคหิตา   สิยา   
ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน  สิยา  ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน ฉนฺน อาปตฺติสมุฏานาน   
ตีหิ     สมฏุาเนหิ     สมฏุหนฺติ     ๑     เอเกน    อธิกรเณน   
กิจฺจาธิกรเณน    ตีสุ    าเนสุ    สงฺฆมชฺเฌ    คณมชฺเฌ   ปุคฺคลสฺส   
สนฺติเก  ตีหิ  สมเถหิ  สมมฺนฺติ  สิยา  สมฺมุขาวินเยน  จ ปฏิ ฺาตกรเณน   
จ สิยา สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
     [๑๐๕๑]   อนุวาทาธิกรณ   อาปตฺตานาปตฺตีติ   ฯ  อนุวาทาธิกรณ   
น  อาปตฺติ  ฯ  ก ึ ปน  อนุวาทาธิกรณปจฺจยา  อาปตฺตึ อาปชฺเชยฺยาติ ฯ   
อาม  อนุวาทาธิกรณปจฺจยา  อาปตฺตึ  อาปชฺเชยฺย ฯ อนุวาทาธิกรณปจฺจยา   
กติ      อาปตฺติโย      อาปชฺชติ      ฯ      อนุวาทาธิกรณปจฺจยา   
#๑ ม. ย.ุ สมฏุนฺติ ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ    
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ติสฺโส   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ภิกฺขุ   อมูลเกน  ปาราชิเกน  ธมฺเมน   
อนุทฺธเสติ     อาปตฺติ    สงฺฆาทิเสสสฺส    อมูลเกน    สงฺฆาทิเสเสน   
อนุทฺธเสติ     อาปตฺติ     ปาจิตฺติยสฺส    อมูลิกาย    อาจารวิปตฺติยา   
อนุทฺธเสติ     อาปตฺติ     ทกฺุกฏสฺส     อนุวาทาธิกรณปจฺจยา    อิมา   
ติสฺโส   อาปตฺติโย   อาปชฺชติ   ฯ   ตา   อาปตฺติโย  จตุนฺน  วิปตฺตีน   
กติ    วิปตฺติโย    ภชนฺติ    จตุนฺน    อธกิรณาน    กตม    อธิกรณ   
สตฺตนฺน    อาปตฺติกฺขนฺธาน   กตีหิ   อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   สงฺคหิตา   ฉนฺน   
อาปตฺติสมุฏานาน      กตีหิ     สมฏุาเนหิ     สมฏุหนฺติ     กตีหิ   
อธิกรเณหิ    กตีสุ    าเนสุ    กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ   ฯ   ตา   
อาปตฺติโย    จตุนฺน    วิปตฺตีน    เทฺว    วิปตฺติโย    ภชนฺติ   สิยา   
สีลวิปตฺตึ    สิยา   อาจารวิปตฺตึ   จตุนฺน   อธิกรณาน   อาปตฺตาธิกรณ   
สตฺตนฺน    อาปตฺติกฺขนฺธาน    ตีหิ   อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   สงฺคหิตา   สิยา   
สงฺฆาทิเสสาปตฺติกขฺนฺเธน     สิยา     ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา   
ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน    ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน    ตีหิ   สมฏุาเนหิ   
สมุฏหนฺติ  ยา  สา  ๑  อาปตฺติ  ๒  ครุกา  สา ๓ อาปตฺติ เอเกน   
อธิกรเณน    กิจฺจาธิกรเณน    เอกมฺหิ    าเน    สงฺฆมชฺเฌ   ทฺวีหิ   
สมเถหิ   สมมฺติ  ๔  สมฺมขุาวินเยน  จ  ปฏิ ฺาตกรเณน  จ  ยา  ตา   
อาปตฺติโย   ลหุกา  ตา  อาปตฺติโย  เอเกน  อธิกรเณน  กิจฺจาธิกรเณน   
ตีสุ     าเนสุ     สงฺฆมชฺเฌ     คณมชฺเฌ     ปุคฺคลสฺส    สนฺติเก   
ตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ   สิยา   สมฺมุขาวินเยน   จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   
#๑-๓ ม. ตา ฯ  ๒ ม. อาปตฺติโย ฯ  ๔ ม. สมฺมนฺติ ฯ    
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จ สิยา สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
     [๑๐๕๒]  อาปตฺตาธิกรณ  อาปตฺตานาปตฺตีติ ฯ อาปตฺตาธิกรณ น ๑   
อาปตฺติ   ฯ  กึ  ปน  อาปตฺตาธิกรณปจฺจยา  อาปตฺตึ  อาปชฺเชยยฺาติ  ฯ   
อาม  อาปตฺตาธิกรณปจฺจยา  อาปตฺตึ  อาปชฺเชยฺย ฯ อาปตฺตาธิกรณปจฺจยา   
กติ      อาปตฺติโย      อาปชฺชติ      ฯ      อาปตฺตาธิกรณปจฺจยา   
จตสฺโส    อาปตฺติโย    อาปชฺชติ    ภิกขฺุนี   ชาน   ปาราชิก   ธมฺม   
อชฺฌาปนฺน    ๒    ปฏิจฺฉาเทติ    อาปตฺติ    ปาราชกิสฺส   เวมติกา   
ปฏิจฺฉาเทติ   อาปตฺติ   ถลุลฺจฺจยสฺส   ภิกฺขุ   สงฺฆาทิเสส   ปฏิจฺฉาเทติ   
อาปตฺติ     ปาจิตฺติยสฺส     อาจารวิปตฺตึ     ปฏิจฺฉาเทติ     อาปตฺติ   
ทกฺุกฏสฺส     อาปตฺตาธิกรณปจฺจยา     อิมา     จตสฺโส    อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ    ฯ   ตา   อาปตฺติโย   จตุนฺน   วิปตฺตีน   กติ   วิปตฺติโย   
ภชนฺติ   จตุนฺน   อธิกรณาน   กตม   อธิกรณ  สตฺตนฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน   
กตีหิ     อาปตฺติกฺขนฺเธหิ     สงฺคหิตา     ฉนฺน    อาปตฺติสมุฏานาน   
กตีหิ    สมุฏาเนหิ   สมุฏหนฺติ   กตีหิ   อธิกรเณหิ   กตีส ุ  าเนสุ   
กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ   ฯ   ตา  อาปตฺติโย  จตุนฺน  วิปตฺตีน  เทฺว   
วิปตฺติโย    ภชนฺติ    สิยา   สีลวิปตฺตึ   สิยา   อาจารวิปตฺตึ   จตุนฺน   
อธิกรณาน     อาปตฺตาธิกรณ     สตฺตนฺน     อาปตฺติกฺขนฺธาน    จตูหิ   
อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    สิยา    ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺเธน    สิยา   
ถุลลฺจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน      สิยา      ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา   
ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   เอเกน   สมฏุาเนน   
#๑ ม. ย.ุ นสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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สมุฏหนฺติ    กายโต    จ   วาจโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมุฏหนฺติ   
ยา   สา   อาปตฺติ   อนวเสสา  สา  อาปตฺติ  น  กตเมน  อธิกรเณน   
น   กตมมฺหิ  าเน  น  กตเมน  สมเถน  สมฺมติ  ยา  ตา  อาปตฺติโย   
ลหุกา   ตา   อาปตฺติโย   เอเกน   อธิกรเณน   กิจฺจาธิกรเณน   ตีสุ   
าเนสุ    สงฺฆมชฺเฌ   คณมชฺเฌ   ปุคฺคลสฺส   สนฺติเก   ตีหิ   สมเถหิ   
สมฺมนฺติ    สยิา    สมฺมุขาวินเยน    จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   จ   สิยา   
สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
     [๑๐๕๓]   กิจฺจาธิกรณ   อาปตฺตานาปตฺตีติ   ฯ   กิจฺจาธิกรณ  น   
อาปตฺติ   ฯ   กึ   ปน  กิจฺจาธิกรณปจฺจยา  อาปตฺตึ  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ              
อาม   กิจฺจาธิกรณปจฺจยา   อาปตฺตึ  อาปชฺเชยฺย  ฯ  กิจฺจาธิกรณปจฺจยา   
กติ     อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     ฯ    กิจฺจาธิกรณปจฺจยา    ป ฺจ   
อาปตฺติโย     อาปชฺชติ     อุกฺขิตฺตานุวตฺติกา     ภิกขฺุนี     ยาวตติย   
สมนุภาสนาย    นปฺปฏินสิฺสชฺชติ   ตฺติยา   ทุกฺกฏ   ทฺวีหิ   กมฺมวาจาหิ   
ถุลลฺจฺจยา   กมฺมวาจาปริโยสาเน  อาปตฺติ  ปาราชิกสฺส  เภทกานุวตฺตกา   
ภิกฺขู    ๑    ยาวตติย    สมนุภาสนาย    นปฺปฏินิสฺสชฺชนฺติ   อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺส     ปาปกาย     ทฏิ ิยา     ยาวตติย    สมนุภาสนาย   
นปฺปฏินิสฺสชฺชนฺติ      อาปตฺติ      ปาจิตฺติยสฺส      กจฺิจาธิกรณปจฺจยา   
อิมา   ป ฺจ  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ฯ  ตา  อาปตฺติโย  จตุนฺน  วิปตฺตีน   
กติ    วิปตฺติโย    ภชนฺติ    จตุนฺน    อธกิรณาน    กตม    อธิกรณ   
สตฺตนฺน    อาปตฺติกฺขนฺธาน   กตีหิ   อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   สงฺคหิตา   ฉนฺน   
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 380 

อาปตฺติสมุฏานาน   กตีหิ   สมฏุาเนหิ   สมฏุหนฺติ   กตีหิ  อธิกรเณหิ   
กตีสุ   าเนสุ   กตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ  ฯ  ตา  อาปตฺติโย  จตุนฺน   
วิปตฺตีน   เทฺว   วิปตฺติโย  ภชนฺติ  สิยา  สีลวิปตฺตึ  สยิา  อาจารวิปตฺตึ   
จตุนฺน     อธิกรณาน     อาปตฺตาธิกรณ    สตฺตนฺน    อาปตฺติกฺขนฺธาน   
ป ฺจหิ    อาปตฺติกฺขนฺเธหิ    สงฺคหิตา    สิยา   ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺเธน   
สิยา     สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺเธน     สิยา     ถุลลฺจฺจยาปตฺติกฺขนฺเธน   
สิยา       ปาจิตฺติยาปตฺติกฺขนฺเธน      สยิา      ทุกฺกฏาปตฺติกฺขนฺเธน   
ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน   เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏหนฺติ  กายโต   
จ    วาจโต    จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุหนฺติ   ยา   สา   อาปตฺติ   
อนวเสสา    สา   อาปตฺติ   น   กตเมน   อธิกรเณน   น   กตมมฺหิ   
าเน   น   กตเมน   สมเถน  สมฺมติ  ยา  สา  อาปตฺติ  ครุกา  สา   
อาปตฺติ    เอเกน    อธิกรเณน    กิจฺจาธิกรเณน    เอกมฺหิ   าเน   
สงฺฆมชฺเฌ   ทฺวีหิ   สมเถหิ  สมมฺติ  สมฺมุขาวินเยน  จ  ปฏิ ฺาตกรเณน   
จ    ยา    ตา    อาปตฺติโย    ลหุกา   ตา   อาปตฺติโย   เอเกน   
อธิกรเณน    กิจฺจาธิกรเณน    ตีสุ    าเนสุ   สงฺฆมชฺเฌ   คณมชเฺฌ   
ปุคฺคลสฺส   สนฺติเก   ตีหิ   สมเถหิ   สมฺมนฺติ  สิยา  สมฺมุขาวินเยน  จ   
ปฏิ ฺาตกรเณน จ สิยา สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ   
     [๑๐๕๔]  วิวาทาธิกรณ  โหติ  อนุวาทาธิกรณ โหติ  อาปตฺตาธิกรณ   
โหติ    กิจฺจาธิกรณ    ฯ   วิวาทาธิกรณ   น   โหติ   อนุวาทาธิกรณ   
น     โหติ     อาปตฺตาธิกรณ     น     โหติ    กิจฺจาธิกรณ    ฯ    
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อปจ   วิวาทาธิกรณปจฺจยา   โหติ  อนุวาทาธิกรณ  โหติ  อาปตฺตาธิกรณ   
โหติ    กิจฺจาธิกรณ    ฯ    ยถา    กถ    วิย    ฯ   อิธ   ภิกฺขู   
วิวทนฺติ   ธมโฺมติ   วา   อธมฺโมติ   วา   ฯเปฯ  ทุฏ ุลฺลา  อาปตฺตีติ   
วา    อทฏุ ุลลฺา    อาปตฺตีติ    วา    ย    ตตฺถ   ภณฺฑน   กลโห   
วิคฺคโห   วิวาโท   นานาวาโท   อ ฺถาวาโท   วิปจฺจตาย   โวหาโร   
เมธก    อิท    วุจฺจติ    วิวาทาธิกรณ   ฯ   วิวาทาธิกรเณ   สงฺโฆ   
วิวทติ   วิวาทาธิกรณ   ฯ   วิวทมาโน   อนุวทติ   อนุวาทาธิกรณ   ฯ   
อนุวทมาโน     อาปตฺตึ     อาปชฺชติ    อาปตฺตาธิกรณ    ฯ    ตาย   
อาปตฺติยา     สงฺโฆ    กมมฺ    กโรติ    กิจฺจาธิกรณ    ฯ    เอว   
วิวาทาธิกรณปจฺจยา    โหติ    อนุวาทาธิกรณ    โหติ   อาปตฺตาธิกรณ   
โหติ กิจฺจาธิกรณ ฯ   
     [๑๐๕๕]     อนุวาทาธิกรณ     โหติ    อาปตฺตาธิกรณ    โหติ   
กิจฺจาธิกรณ    โหติ    วิวาทาธิกรณ   ฯ   อนุวาทาธิกรณ   น   โหติ   
อาปตฺตาธิกรณ   น   โหติ   กิจฺจาธิกรณ   น   โหติ  วิวาทาธิกรณ  ฯ   
อปจ      อนุวาทาธิกรณปจฺจยา     โหติ     อาปตฺตาธิกรณ     โหติ   
กิจฺจาธิกรณ  โหติ  วิวาทาธิกรณ  ฯ  ยถา  กถ  วิย  ฯ  อิธ ภิกฺขู ภิกฺขุ   
อนุวทนฺติ   สีลวิปตฺติยา   วา   อาจารวิปตฺติยา  วา  ทิฏ ิวิปตฺติยา  วา   
อาชีววิปตฺติยา  วา  โย  ตตฺถ  อนุวาโท  อนุวทนา  อนุลฺลปนา อนุภณนา   
อนุสมฺปวงฺกตา  อพฺภุสฺสหนตา  อนุพลปฺปทาน  อิท  วุจฺจติ อนุวาทาธิ- 
กรณ ฯ  อนุวาทาธิกรเณ       สงฺโฆ       วิวทติ      วิวาทาธิกรณ      ฯ    
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วิวทมาโน    อนุวทติ    อนุวาทาธิกรณ    ฯ    อนุวทมาโน   อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ   อาปตฺตาธิกรณ   ฯ   ตาย  อาปตฺติยา  สงฺโฆ  กมฺม  กโรติ   
กิจฺจาธิกรณ   ฯ   เอว   อนุวาทาธิกรณปจฺจยา   โหติ   อาปตฺตาธิกรณ   
โหติ กิจฺจาธิกรณ โหติ วิวาทาธิกรณ ฯ   
     [๑๐๕๖]     อาปตฺตาธิกรณ     โหติ     กิจฺจาธิกรณ     โหติ   
วิวาทาธิกรณ   โหติ   อนุวาทาธิกรณ   ฯ   อาปตฺตาธิกรณ   น   โหติ   
กิจฺจาธิกรณ   น   โหติ   วิวาทาธิกรณ   น   โหติ  อนุวาทาธิกรณ  ฯ   
อปจ      อาปตฺตาธิกรณปจฺจยา      โหติ      กิจฺจาธิกรณ     โหติ   
วิวาทาธิกรณ   โหติ   อนุวาทาธิกรณ   ฯ   ยถา  กถ  วิย  ฯ  ป ฺจป   
อาปตฺติกฺขนฺธา   อาปตฺตาธิกรณ   สตฺตป   อาปตฺติกฺขนฺธา  อาปตฺตาธิกรณ   
อิท     วุจฺจติ     อาปตฺตาธิกรณ     ฯ    อาปตฺตาธิกรเณ    สงฺโฆ   
วิวทติ   วิวาทาธิกรณ   ฯ   วิวทมาโน   อนุวทติ   อนุวาทาธิกรณ   ฯ   
อนุวทมาโน     อาปตฺตึ     อาปชฺชติ    อาปตฺตาธิกรณ    ฯ    ตาย   
อาปตฺติยา     สงฺโฆ    กมมฺ    กโรติ    กิจฺจาธิกรณ    ฯ    เอว   
อาปตฺตาธิกรณปจฺจยา     โหติ    กิจฺจาธิกรณ    โหติ    วิวาทาธิกรณ   
โหติ อนุวาทาธิกรณ ฯ   
     [๑๐๕๗]   กิจฺจาธิกรณ  โหติ  วิวาทาธิกรณ  โหติ  อนุวาทาธิกรณ   
โหติ    อาปตฺตาธิกรณ    ฯ   กิจฺจาธิกรณ   น   โหติ   วิวาทาธิกรณ   
น    โหติ    อนุวาทาธิกรณ   น   โหติ   อาปตฺตาธิกรณ   ฯ   อปจ   
กิจฺจาธิกรณปจฺจยา     โหติ    วิวาทาธิกรณ    โหติ    อนุวาทาธิกรณ    
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โหติ    อาปตฺตาธิกรณ    ฯ   ยถา   กถ   วิย   ฯ   ยา   สงฺฆสฺส   
กิจฺจยตา     กรณียตา     อปโลกนกมฺม     ตฺติกมฺม    ตฺติทุติยกมฺม   
ตฺติจตุตฺถกมฺม     อิท    วุจฺจติ    กิจฺจาธิกรณ    ฯ    กิจฺจาธิกรเณ   
สงฺโฆ     วิวทติ     วิวาทาธิกรณ     ฯ     วิวทมาโน     อนุวทติ   
อนุวาทาธิกรณ   ฯ   อนุวทมาโน  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  อาปตฺตาธิกรณ  ฯ   
ตาย     อาปตฺติยา    สงฺโฆ    กมฺม    กโรติ    กิจฺจาธิกรณ    ฯ   
เอว   กิจฺจาธิกรณปจฺจยา   โหติ   วิวาทาธิกรณ   โหติ  อนุวาทาธิกรณ   
โหติ อาปตฺตาธิกรณ ฯ   
     [๑๐๕๘]  ยตฺถ  สติวินโย  ตตฺถ  สมมฺุขาวินโย  ยตฺถ สมฺมุขาวินโย   
ตตฺถ    สติวินโย    ฯ    ยตฺถ    อมูฬฺหวินโย   ตตฺถ   สมฺมุขาวินโย   
ยตฺถ      สมฺมขุาวินโย      ตตฺถ      อมูฬฺหวินโย     ฯ     ยตฺถ   
ปฏิ ฺาตกรณ      ตตฺถ      สมฺมุขาวินโย     ยตฺถ     สมฺมุขาวินโย   
ตตฺถ    ปฏิ ฺาตกรณ   ฯ   ยตฺถ   เยภุยยฺสิกา   ตตฺถ   สมฺมุขาวินโย   
ยตฺถ   สมฺมุขาวินโย   ตตฺถ   เยภุยฺยสิกา   ฯ   ยตฺถ   ตสฺสปาปยสิกา   
ตตฺถ   สมฺมุขาวินโย   ยตฺถ   สมฺมุขาวินโย   ตตฺถ   ตสฺสปาปยสิกา  ฯ   
ยตฺถ    ติณวตฺถารโก    ตตฺถ    สมฺมุขาวินโย    ยตฺถ   สมฺมุขาวินโย   
ตตฺถ ติณวตฺถารโก ฯ   
     [๑๐๕๙]  ยสฺมึ  สมเย  สมฺมุขาวินเยน  จ  สติวินเยน  จ อธิกรณ   
วูปสมฺมติ     ยตฺถ     สติวินโย     ตตฺถ     สมฺมุขาวินโย     ยตฺถ   
สมฺมุขาวินโย    ตตฺถ    สติวินโย    น    ตตฺถ    อมูฬฺหวินโย    น    
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ตตฺถ   ปฏิ ฺาตกรณ   น   ตตฺถ  เยภุยฺยสิกา  น  ตตฺถ  ตสฺสปาปยสิกา   
น    ตตฺถ    ติณวตฺถารโก   ฯ   ยสฺม ึ  สมเย   สมฺมุขาวินเยน   จ   
อมูฬฺหวินเยน    จ    ฯเปฯ    สมฺมุขาวินเยน    จ   ปฏิ ฺาตกรเณน   
จ   ฯเปฯ  สมฺมุขาวินเยน  จ  เยภุยฺยสิกาย  จ  ฯเปฯ  สมฺมุขาวินเยน   
จ      ตสฺสปาปยสิกาย      จ     ฯเปฯ     สมฺมุขาวินเยน     จ   
ติณวตฺถารเกน     จ    อธิกรณ    วูปสมฺมติ    ยตฺถ    ติณวตฺถารโก   
ตตฺถ    สมฺมขุาวินโย    ยตฺถ    สมฺมุขาวินโย    ตตฺถ   ติณวตฺถารโก   
น   ตตฺถ   สติวินโย   น   ตตฺถ  อมูฬฺหวินโย  น  ตตฺถ  ปฏิ ฺาตกรณ   
น ตตฺถ เยภุยยฺสิกา น ตตฺถ ตสฺสปาปยสิกา ฯ   
     [๑๐๖๐]   สมฺมุขาวินโยติ   วา   สติวินโยติ   วา  อิเม  ธมฺมา   
สสฏา   อุทาหุ   วิสสฏา   ลพฺภา  จ  ปนิเมส  ธมมฺาน  วินิพฺภุชิตฺวา   
วินิพฺภุชิตฺวา    นานากรณ    ป ฺาเปตุ    ฯ    สมฺมขุาวินโยติ    วา   
อมูฬฺหวินโยติ    วา    ฯเปฯ   สมฺมุขาวินโยติ   วา   ปฏิ ฺาตกรณนฺติ   
วา    สมฺมุขาวินโยติ    วา    เยภุยฺยสิกาติ    วา    สมมฺุขาวินโยติ   
วา    ตสฺสปาปยสิกาติ    วา    สมฺมุขาวินโยติ   วา   ติณวตฺถารโกติ   
วา   อิเม   ธมมฺา   สสฏา   อุทาหุ   วิสสฏา  ลพฺภา  จ  ปนิเมส   
ธมฺมาน    วินิพฺภุชิตฺวา    วินิพฺภุชิตฺวา    นานากรณ    ป ฺาเปตุ   ฯ   
สมฺมุขาวินโยติ    วา    สติวินโยติ    วา    อิเม   ธมมฺา   สสฏา   
โน    วิสสฏา    น    จ   ลพฺภา   อิเมส   ธมฺมาน   วินิพฺภุชิตฺวา   
วินิพฺภุชิตฺวา    นานากรณ    ป ฺาเปตุ    ฯ    สมฺมขุาวินโยติ    วา    
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อมูฬฺหวินโยติ     วา   ฯเปฯ   สมฺมุขาวินโยติ   วา   ปฏิ ฺาตกรณนฺติ   
วา    สมฺมุขาวินโยติ    วา    เยภุยฺยสิกาติ    วา    สมมฺุขาวินโยติ   
วา    ตสฺสปาปยสิกาติ    วา    สมฺมุขาวินโยติ   วา   ติณวตฺถารโกติ   
วา    อิเม    ธมฺมา    สสฏา   โน   วิสสฏา   น   จ   ลพฺภา   
อิเมส ธมฺมาน วินิพฺภุชิตฺวา วินิพฺภุชิตฺวา นานากรณ ป ฺาเปตุ ฯ   
     [๑๐๖๑]     สมฺมุขาวินโย    กึนิทาโน    กึสมุทโย    กชึาติโก   
กึปภโว     กสึมฺภาโร     กึสมุฏาโน     ฯ     สติวินโย    ฯเปฯ   
อมูฬฺหวินโย       ปฏิ ฺาตกรณ       เยภุยฺยสิกา      ตสฺสปาปยสิกา   
ติณวตฺถารโก      กึนิทาโน      กึสมุทโย      กึชาติโก     กึปภโว   
กึสมฺภาโร   กึสมุฏาโน   ฯ  สมฺมุขาวินโย  นิทานนิทาโน  นิทานสมุทโย   
นิทานชาติโก นิทานปฺปภโว นิทานสมฺภาโร   
นิทานสมุฏาโน    ฯ   สติวินโย   ฯเปฯ   อมูฬฺหวินโย   ปฏิ ฺาตกรณ   
เยภุยฺยสิกา       ตสฺสปาปยสิกา      ติณวตฺถารโก      นิทานนิทาโน   
นิทานสมุทโย นิทานชาติโก นิทานปฺปภโว   
นิทานสมฺภาโร     นิทานสมุฏาโน     ฯ    สมฺมุขาวินโย    กึนทิาโน   
กึสมุทโย     กึชาติโก     กึปภโว    กสึมฺภาโร    กสึมุฏาโน    ฯ   
สติวินโย     ฯเปฯ     อมูฬฺหวินโย     ปฏิ ฺาตกรณ     เยภุยฺยสกิา   
ตสฺสปาปยสิกา     ติณวตฺถารโก     กนึิทาโน    กสึมุทโย    กชึาติโก   
กึปภโว    กสึมฺภาโร    กสึมุฏาโน   ฯ   สมฺมขุาวินโย   เหตุนิทาโน   
เหตุสมุทโย   เหตุชาติโก  เหตุปฺปภโว  เหตุสมฺภาโร  เหตุ-    
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สมุฏาโน  ฯ  สติวินโย    ฯเปฯ  อมูฬหฺวินโย      ปฏิ ฺาตกรณ   
เยภุยฺยสิกา   ตสฺสปาปยสิกา   ติณวตฺถารโก   เหตุนิทาโน   เหตุสมุทโย   
เหตุชาติโก     เหตุปฺปภโว     เหตุสมฺภาโร     เหตุสมุฏาโน    ฯ   
สมฺมุขาวินโย          กึนิทาโน         กึสมุทโย         กึชาติโก   
กึปภโว     กสึมฺภาโร     กึสมุฏาโน     ฯ     สติวินโย    ฯเปฯ   
อมูฬฺหวินโย       ปฏิ ฺาตกรณ       เยภุยฺยสิกา      ตสฺสปาปยสิกา   
ติณวตฺถารโก      กึนิทาโน      กึสมุทโย      กึชาติโก     กึปภโว   
กึสมฺภาโร   กึสมุฏาโน   ฯ  สมฺมุขาวินโย  ปจฺจยนิทาโน  ปจฺจยสมุทโย   
ปจฺจยชาติโก ปจฺจยปฺปภโว ปจฺจยสมฺภาโร   
ปจฺจยสมุฏาโน    ฯ   สติวินโย   ฯเปฯ   อมูฬฺหวินโย   ปฏิ ฺาตกรณ   
เยภุยฺยสิกา       ตสฺสปาปยสิกา      ติณวตฺถารโก      ปจฺจยนิทาโน   
ปจฺจยสมุทโย      ปจฺจยชาติโก      ปจฺจยปฺปภโว      ปจฺจยสมฺภาโร   
ปจฺจยสมุฏาโน ฯ   
     [๑๐๖๒]   สตฺตนฺน   สมถาน   กติ   มูลานิ  กติ  สมุฏานา  ฯ   
สตฺตนฺน   สมถาน   ฉพฺพีส   มูลานิ   ฉตฺตึส   สมฏุานา   ฯ  สตฺตนฺน   
สมถาน    กตมานิ    ฉพฺพีส    มูลานิ   ฯ   สมฺมุขาวินยสฺส   จตฺตาริ   
มูลานิ   สงฺฆสมฺมุขตา   ธมฺมสมฺมุขตา   วินยสมฺมุขตา  ปุคฺคลสมฺมุขตา  ฯ   
สติวินยสฺส     จตฺตาริ     มลูานิ     ฯ     อมูฬฺหวินยสฺส    จตฺตาริ   
มูลานิ    ฯ    ปฏิ ฺาตกรณสฺส    เทฺว    มลูานิโย    จ    เทเสติ   
ยสฺส   จ   เทเสติ  ฯ  เยภุยฺยสิกาย  จตฺตาริ  มูลานิ  ตสฺสปาปยสิกาย    
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จตฺตาริ   มลูานิ   ฯ   ติณวตฺถารกสฺส   จตฺตาริ   มลูานิ  สงฺฆสมฺมุขตา   
ธมฺมสมฺมุขตา    วินยสมฺมุขตา   ปุคฺคลสมฺมุขตา   ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   
อิมานิ    ฉพฺพีส    มูลานิ    ฯ   สตฺตนฺน   สมถาน   กตเม   ฉตฺตึส   
สมุฏานา    ฯ    สติวินยสฺส    กมฺมสสฺ    กริิยา    กรณ   อุปคมน   
อชฺฌูปคมน  อธิวาสนา  อปฺปฏิกฺโกสนา  ฯ  อมุฬฺหวินยสฺส  กมฺมสฺส  ฯเปฯ   
ปฏิ ฺาตกรณสฺส    กมฺมสฺส    ฯเปฯ   เยภุยฺยสิกาย   กมฺมสฺส   ฯเปฯ   
ตสฺสปาปยสิกาย    กมฺมสสฺ   ฯเปฯ   ติณวตฺถารกสฺส   กมฺมสฺส   กิริยา   
กรณ   อุปคมน   อชฺฌูปคมน   อธิวาสนา   อปฺปฏโิกสนา   ฯ   สตฺตนฺน   
สมถาน อิเม ฉตฺตึส สมุฏานา ฯ   
     [๑๐๖๓]   สมฺมุขาวินโยติ   วา   สติวินโยติ   วา  อิเม  ธมฺมา   
นานตฺถา   นานาพฺย ฺชนา   อุทาหุ   เอกตฺถา   พฺย ฺชนเมว   นาน  ฯ   
สมฺมุขาวินโยติ   วา   อมูฬฺหวินโยติ   วา   ฯเปฯ  สมฺมุขาวินโยติ  วา   
ปฏิ ฺาตกรณนฺติ    วา    สมฺมุขาวินโยติ    วา    เยภุยฺยสิกาติ   วา   
สมฺมุขาวินโยติ     วา     ตสฺสปาปยสิกาติ     วา     สมฺมุขาวินโยติ   
วา   ติณวตฺถารโกติ   วา   อิเม   ธมฺมา   นานตฺถา   นานาพฺย ฺชนา   
อุทาหุ    เอกตฺถา    พฺย ฺชนเมว    นาน   ฯ   สมฺมขุาวินโยติ   วา   
สติวินโยติ   วา   อิเม  ธมมฺา  นานตฺถา  เจว  นานาพฺย ฺชนา  จ  ฯ   
สมฺมุขาวินโยติ    วา    อมูฬฺหวินโยติ    วา   ฯเปฯ   สมฺมุขาวินโยติ   
วา    ปฏิ ฺาตกรณนฺติ    วา    สมฺมุขาวินโยติ    วา   เยภุยฺยสิกาติ   
วา    สมฺมุขาวินโยติ    วา    ตสฺสปาปยสิกาติ   วา   สมฺมุขาวินโยติ    
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วา   ติณวตฺถารโกติ  วา  อิเม  ธมฺมา  นานตฺถา  เจว  นานา- 
พฺย ฺชนา  จ ฯ   
     [๑๐๖๔]    วิวาโท    วิวาทาธิกรณ    วิวาโท   โน   อธิกรณ   
อธิกรณ   โน   วิวาโท   อธิกรณ ฺเจว   วิวาโท   จ   สิยา  วิวาโท   
วิวาทาธิกรณ    สิยา    วิวาโท    โน    อธิกรณ    สยิา   อธิกรณ   
โน   วิวาโท   สิยา   อธิกรณ ฺเจว   วิวาโท   จ   ฯ  ตตฺถ  กตโม   
วิวาโท    วิวาทาธิกรณ    ฯ   อิธ   ภิกฺขู   วิวทนฺติ   ธมฺโมติ   วา   
อธมฺโมติ    วา    ฯเปฯ    ทุฏ ุลฺลา    อาปตฺตีติ   วา   อทุฏ ุลฺลา   
อาปตฺตีติ    วา    ย    ตตฺถ    ภณฺฑน   กลโห   วิคฺคโห   วิวาโท   
นานาวาโท    อ ฺถาวาโท    วิปจฺจตาย    โวหาโร    เมธก   อย   
วิวาโท   วิวาทาธิกรณ   ฯ   ตตฺถ   กตโม  วิวาโท  โน  อธิกรณ  ฯ   
มาตาป    ปุตฺเตน    วิวทติ    ปุตฺโตป    มาตรา    วิวทติ   ปตาป   
ปุตฺเตน    วิวทติ    ปุตฺโตป    ปตรา    วิวทติ    ภาตาป   ภาตรา   
วิวทติ    ภาตาป    ภคินิยา    วิวทติ    ภคินีป    ภาตรา    วิวทติ   
สหาโยป   สหาเยน   วิวทติ   อย   วิวาโท   โน  อธกิรณ  ฯ  ตตฺถ   
กตม    อธิกรณ   โน   วิวาโท   ฯ   อนุวาทาธิกรณ   อาปตฺตาธิกรณ   
กิจฺจาธิกรณ   อิท  อธิกรณ  โน  วิวาโท  ฯ  ตตฺถ  กตม  อธิกรณ ฺเจว   
วิวาโท จ ฯ วิวาทาธิกรณ อธิกรณ ฺเจว วิวาโท จ ฯ   
     [๑๐๖๕]   อนุวาโท   อนุวาทาธิกรณ   อนุวาโท   โน   อธิกรณ   
อธิกรณ    โน    อนุวาโท    อธิกรณ ฺเจว    อนุวาโท    จ   สิยา    
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อนุวาโท    อนุวาทาธิกรณ    สิยา   อนุวาโท   โน   อธิกรณ   สยิา   
อธิกรณ    โน   อนุวาโท   สิยา   อธิกรณ ฺเจว   อนุวาโท   จ   ฯ   
ตตฺถ    กตโม    อนุวาโท   อนุวาทาธิกรณ   ฯ   อิธ   ภิกฺขู   ภิกขฺุ   
อนุวทนฺติ    สีลวิปตฺติยา    วา   อาจารวิปตฺติยา   วา   ทิฏ ิวิปตฺติยา   
วา   อาชีววิปตฺติยา   วา   โย  ตตฺถ  อนุวาโท  อนุวทนา  อนุลฺลปนา   
อนุภณนา     อนุสมฺปวงฺกตา     อพฺภุสฺสหนตา     อนุพลปฺปทาน    อย   
อนุวาโท   อนุวาทาธิกรณ  ฯ  ตตฺถ  กตโม  อนุวาโท  โน  อธิกรณ  ฯ   
มาตาป    ปุตฺต    อนุวทติ    ปุตฺโตป    มาตร    อนุวทติ    ปตาป   
ปุตฺต     อนุวทติ    ปุตฺโตป    ปตร    อนุวทติ    ภาตาป    ภาตร   
อนุวทติ    ภาตาป    ภคินึ    อนุวทติ    ภคินีป    ภาตร    อนุวทติ   
สหาโยป    สหาย    อนุวทติ    อย   อนุวาโท   โน   อธิกรณ   ฯ   
ตตฺถ   กตม   อธิกรณ   โน  อนุวาโท  ฯ  อาปตฺตาธิกรณ  กิจฺจาธิกรณ   
วิวาทาธิกรณ     อิท     อธิกรณ     โน    อนุวาโท    ฯ    ตตฺถ   
กตม   อธิกรณ ฺเจว   อนุวาโท   จ   ฯ  อนุวาทาธิกรณ  อธิกรณ ฺเจว   
อนุวาโท จ ฯ   
     [๑๐๖๖]    อาปตฺติ    อาปตฺตาธิกรณ   อาปตฺติ   โน   อธิกรณ   
อธิกรณ     โน    อาปตฺติ    อธิกรณ ฺเจว    อาปตฺติ    จ    สิยา   
อาปตฺติ    อาปตฺตาธิกรณ    สิยา    อาปตฺติ    โน   อธิกรณ   สิยา   
อธิกรณ    โน    อาปตฺติ    สิยา   อธิกรณ ฺเจว   อาปตฺติ   จ   ฯ   
ตตฺถ   กตมา   อาปตฺติ   อาปตฺตาธิกรณ   ฯ   ป ฺจป   อาปตฺติกฺขนฺธา    
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อาปตฺตาธิกรณ     สตฺตป     อาปตฺติกฺขนฺธา     อาปตฺตาธิกรณ    อย   
อาปตฺติ   อาปตฺตาธิกรณ   ฯ   ตตฺถ  กตมา  อาปตฺติ  โน  อธิกรณ  ฯ   
โสตาปตฺติ    สมาปตฺติ    อย    อาปตฺติ   โน   อธิกรณ   ฯ   ตตฺถ   
กตม    อธิกรณ    โน    อาปตฺติ    ฯ   กจฺิจาธิกรณ   วิวาทาธิกรณ   
อนุวาทาธิกรณ    อิท    อธิกรณ    โน   อาปตฺติ   ฯ   ตตฺถ   กตม   
อธิกรณ ฺเจว    อาปตฺติ    จ    ฯ    อาปตฺตาธิกรณ    อธิกรณ ฺเจว   
อาปตฺติ จ ฯ   
     [๑๐๖๗]   กิจฺจ   กิจฺจาธิกรณ   กิจฺจ   โน   อธิกรณ   อธิกรณ   
โน   กิจฺจ   กจฺิจ ฺเจว   อธิกรณ ฺจ   ๑   สิยา   กิจฺจ  กิจฺจาธิกรณ   
สิยา    กิจฺจ    โน   อธิกรณ   สิยา   อธิกรณ   โน   กิจฺจ   สิยา   
อธิกรณ ฺเจว    กิจฺจ ฺจ   ฯ   ตตฺถ   กตม   กิจฺจ   กจฺิจาธิกรณ   ฯ   
ยา     สงฺฆสฺส    กิจฺจยตา    กรณียตา    อปโลกนกมฺม    ตฺติกมฺม   
ตฺติทุติยกมฺม      ตฺติจตุตฺถกมฺม    อิท    กิจฺจ    กิจฺจาธิกรณ    ฯ   
ตตฺถ   กตม   กิจฺจ   โน   อธิกรณ   ฯ   อาจริยกิจฺจ   อุปชฺฌายกิจฺจ   
สมานุปชฺฌายกิจฺจ    สมานาจริยกิจฺจ   อิท   กิจฺจ   โน   อธิกรณ   ฯ   
ตตฺถ   กตม   อธิกรณ   โน   กิจฺจ   ฯ  วิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ   
อาปตฺตาธิกรณ    อิท    อธิกรณ    โน    กิจฺจ    ฯ   ตตฺถ   กตม   
อธิกรณ ฺเจว      กิจฺจ ฺจ      ฯ      กิจฺจาธิกรณ     อธิกรณ ฺเจว   
กิจฺจ ฺจาติ ฯ   
                    อธิกรณเภท นิฏ ิต ฯ   
#๑ ม. อธิกรณ ฺเจว กิจฺจ ฺจ ฯ    
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                       ตสฺสุทฺทาน ฯ   
  [๑๐๖๘] อธิกรณ อุกฺโกฏา            อาการา ปุคฺคเลน จ   
         นิทานเหตุปจฺจยา            มลู สมุฏาเนน จ   
         อาปตฺติ โหติ ยตฺถ จ         สสฏา นิทาเนน จ ๑   
         เหตุปจฺจยมูลานิ             สมุฏาเนน พฺย ฺชนา ๒   
         วิวาโท อธิกรณนฺติ           เภทาธิกรเณ อิทนฺติ ฯ   
                       _____________   
#๑ โป. นิทานปภวา ฯ  ๒ โป. พฺย ฺชน ฯ    
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                     อปร คาถาสงฺคณิก   
  [๑๐๖๙] โจทนา กิมตฺถาย            สารณา กิสฺส การณา   
         สงฺโฆ กิมตฺถาย             มติกมฺม ปน กิสฺส การณา ฯ   
         โจทนา สารณตฺถาย          นิคฺคหตฺถาย สารณา   
         สงฺโฆ ปริคฺคหตฺถาย          มติกมฺม ปน ปาฏิเยกฺก ฯ   
         มา โข ตุริโต อภณิ          มา โข จณฺฑิกโตภณิ   
         มา โข ปฏิฆ ชนย ิ          สเจ อนุวิชฺชโก ตุว   
         มา โข สหสา อภณิ          กถ วิคฺคาหิก อนตฺถส ฺหิต   
         สุตฺเต วินเย อนุโลเม        ป ฺตฺเต อนุโลมิเก   
                อนุโยควตฺต นิสามย   
                กสุเลน พุทฺธิมตา กต   
                สวุุตฺต สิกฺขาปทานุโลมิก   
                คตึ น นาเสนฺโต สมฺปรายิก ฯ   
         หิเตสี อนุยุ ฺชสฺสุ            กาเลนตฺถุปส ฺหิต   
                จุทิตสฺส จ โจทกสฺส จ                                             
                สหสา โวหาร มา ปธาเรสิ ฯ   
                โจทโก อาห อาปนฺโนติ   
                จุทิตโก อาห อนาปนฺโนติ   
                อุโภ อนุกฺขิปนฺโต    
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                ปฏิ ฺานุสนฺธิเตน การเย ฯ   
                ปฏิ ฺา ลชฺชสีุ วุตฺตา ๑   
                อลชชฺีสุ เอต ๒ น วิชฺชติ   
                พหุมฺป อลชชฺี ภาเสยฺย   
                วุตฺตานุสนฺธิเตน ๓ การเย ฯ   
         [๑๐๗๐] อลชฺช ีกีทโิส โหติh   
                ปฏิ ฺา ยสฺส น รูหติ   
                เอต ฺจ ตาห ปุจฺฉามิ   
                กทีิโส วุจฺจติ อลชฺชิปุคฺคโล ฯ   
                ส ฺจิจฺจ อาปตฺตึ อาปชฺชติ   
                อาปตฺตึ ปริคูหติ   
                อคติคมน ฺจ คจฺฉติ   
                เอทิโส วุจฺจติ อลชฺชิปุคฺคโล ฯ   
         [๑๐๗๑] สจฺจ อหมฺป ชานามิ   
                เอทิโส [๔] อลชฺชิปุคฺคโล   
                อ ฺ ฺจ ตาห ปุจฺฉามิ   
                กทีิโส วุจฺจติ ลชชฺิปุคฺคโล ฯ   
                ส ฺจิจฺจ อาปตฺตึ นาปชฺชติ   
                อาปตฺตึ น ปริคูหติ   
#๑ ม. ย.ุ กตา ฯ  ๒ สี. ม. ยุ. เอว ฯ  ๓ โป. ม. วตฺตานุสนฺธิเตน ฯ   
#๔ ม. ย.ุ วุจฺจติ ฯ    
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                อคติคมน น คจฺฉติ   
                เอทิโส วุจฺจติ ลชชฺิปุคฺคโล ฯ   
         [๑๐๗๒] สจฺจ อหมฺป ชานามิ   
                เอทิโส วุจฺจติ ลชชฺิปุคฺคโล   
                อ ฺ ฺจ ตาห ปุจฺฉามิ   
                กทีิโส วุจฺจติ อธมฺมโจทโก ฯ   
                อกาเลน โจเทติ อภูเตน   
                ผรเุสน อนตฺถส ฺหิเตน   
                โทสนฺตโร โจเทติ โน เมตฺตจิตฺโต ๑   
                เอทิโส วุจฺจติ อธมฺมโจทโก ฯ   
         [๑๐๗๓] สจฺจ อหมฺป ชานามิ   
                เอทิโส วุจฺจติ อธมฺมโจทโก   
                อ ฺ ฺจ ตาห ปุจฺฉามิ   
                กทีิโส วุจฺจติ ธมฺมโจทโก ฯ   
                กาเลน โจเทติ ภูเตน   
                สเณฺหน อตฺถส ฺหิเตน   
                เมตฺตจิตฺโต ๑ โจเทติ โน โทสนฺตโร   
                เอทิโส วุจฺจติ ธมฺมโจทโก ฯ   
         [๑๐๗๔] สจฺจ อหมฺป ชานามิ   
                เอทิโส วุจฺจติ ธมฺมโจทโก   
#๑ ม. เมตฺตาจิตฺโต ฯ   
---- 
                อ ฺ ฺจ ตาห ปุจฺฉามิ   
                กทีิโส วุจฺจติ พาลโจทโก ฯ   
         ปุพฺพาปร น ชานาติ ปุพฺพาปรสฺส อโกวิโท   



                อนุสนฺธิวจนปถ น ชานาติ   
                อนุสนฺธิวจนปถสฺส อโกวิโท   
                เอทิโส วุจฺจติ พาลโจทโก ฯ   
         [๑๐๗๕] สจฺจ อหมฺป ชานามิ   
                เอทิโส วุจฺจติ พาลโจทโก   
                อ ฺ ฺจ ตาห ปุจฺฉามิ   
                กทีิโส วุจฺจติ ปณฺฑิตโจทโก ฯ   
         ปุพฺพาปรป ชานาติ ปุพฺพาปรสฺส โกวิโท   
                อนุสนฺธิวจนปถ ชานาติ   
                อนุสนฺธิวจนปถสฺส โกวิโท   
                เอทิโส วุจฺจติ ปณฺฑิตโจทโก ฯ   
         [๑๐๗๖] สจฺจ อหมฺป ชานามิ   
                 เอทิโส วุจฺจติ ปณฺฑิตโจทโก   
         อ ฺ ฺจ ตาห ปุจฺฉามิ         โจทนา กินฺติ ๑ วุจฺจติ ฯ   
         สีลวิปตฺติยา โจเทติ          อโถ อาจารทิฏ ิยา   
         อาชีเวนป โจเทติ           โจทนา เตน วุจฺจติ ๒ ฯ   
                 อปร คาถาสงฺคณิก นิฏ ิต ฯ   
#๑ โป. กติ ฯ  ๒ ม. วุจฺจตีติ ฯ    
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                       โจทนากณฺฑ   
     [๑๐๗๗]  อนุวิชฺชเกน  โจทโก  ปุจฺฉิตพฺโพ  ย  โข  ตฺว  อาวุโส   
อิม   ภิกฺขุ   โจเทสิ   กิมฺหิ  น  โจเทสิ  สีลวิปตฺติยา  [๑]  โจเทสิ   
อาจารวิปตฺติยา  [๑]  โจเทสิ ทิฏ ิวิปตฺติยา [๑]  โจเทสีติ ฯ โส เจ   
เอว    วเทยฺย   สลีวิปตฺติยา   วา   โจเทมิ   อาจารวิปตฺติยา   วา   
โจเทมิ   ทฏิ ิวิปตฺติยา   วา   โจเทมีติ   ฯ   โส  เอวมสฺส  วจนีโย   
ชานาติ  ๒  ปนายสฺมา  สีลวิปตฺตึ  ชานาติ ๒ อาจารวิปตฺตึ ชานาติ ๒   
ทิฏ ิวิปตฺตินฺติ   ฯ  โส  เจ  เอว  วเทยฺย  ชานามิ  โข  อห  อาวุโส   
สีลวิปตฺตึ   ชานามิ   อาจารวิปตฺตึ   ชานามิ   ทฏิ ิวิปตฺตินฺติ   ฯ   โส   
เอวมสฺส   วจนีโย   กตมา   ปนาวุโส  สีลวิปตฺติ  กตมา  อาจารวิปตฺติ   
กตมา   ทิฏ ิวิปตฺตีติ   ฯ   โส   เจ   เอว  วเทยฺย  จตฺตาริ  [๓]   
ปาราชิกานิ   เตรส   [๓]   สงฺฆาทิเสสา   อย  สลีวิปตฺติ  ถุลลฺจฺจย   
ปาจิตฺติย    ปาฏิเทสนีย    ทุกฺกฏ    ทุพฺภาสิต    อย    อาจารวิปตฺติ   
มิจฺฉาทิฏ ิ   อนฺตคฺคาหิกา   ทฏิ ิ   อย  ทฏ ิวิปตฺตีติ  ฯ  โส  เอวมสฺส   
วจนีโย   ย   โข   ตฺว  อาวุโส  อิม  ภิกขฺุ  โจเทสิ  ทฏิเน  [๔]   
โจเทสิ  สุเตน  [๔] โจเทสิ ปริสงฺกาย [๔] โจเทสีติ ฯ โส เจ เอว   
วเทยฺย   ทฏิเน   วา   โจเทมิ   สุเตน   วา   โจเทมิ  ปริสงฺกาย   
วา   โจเทมีติ   ฯ   โส   เอวมสฺส   วจนโีย  ย  โข  ตฺว  อาวุโส   
อิม    ภิกฺขุ   ทิฏเน   โจเทสิ   กินฺเต   ทิฏ   กินฺติ   เต   ทฏิ   
#๑ ม. วาสทฺทตฺตย ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. ชานาสิ ฯ  ๓ ม. จสทฺททฺวย ทิสฺสติ ฯ   
#๔ ม. วาสทุทตฺตย ทิสฺสติ ฯ    
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กทา    เต    ทิฏ   กตฺถ   เต   ทฏิ   ปาราชิก   อชฺฌาปชฺชนโฺต   
ทิฏโ   สงฺฆาทิเสส   อชฌฺาปชฺชนฺโต   ทิฏโ  ถุลลฺจฺจย  อชฺฌาปชฺชนฺโต   
ทิฏโ       ปาจิตฺติย      อชฺฌาปชฺชนโฺต     ทฏิโ     ปาฏิเทสนีย   
อชฺฌาปชฺชนโฺต   ทิฏโ   ทุกฺกฏ   อชฌฺาปชฺชนโฺต   ทิฏโ  [๑]  กตฺถ   
จ   ตฺว   อโหสิ   กตฺถ   จาย   ภิกฺขุ   อโหสิ   กิ ฺจ   ตฺว  กโรสิ   
กิ ฺจาย   ภิกฺขุ   กโรตีติ   ฯ   โส  เจ  เอว  วเทยฺย  น  โข  อห   
อาวุโส   อิม   ภิกฺขุ   ทฏิเน   โจเทมิ   อปจ  สุเตน  โจเทมีติ  ฯ   
โส   เอวมสฺส   วจนีโย   ย   โข   ตฺว  อาวุโส  อิม  ภิกฺขุ  สุเตน   
โจเทสิ   กินฺเต   สุต   กินติฺ   เต   สุต   กทา   เต   สตุ   กตฺถ   
เต   สุต   ปาราชิก   อชฌฺาปนฺโนติ   สตุ   สงฺฆาทิเสส  อชฌฺาปนฺโนติ   
สุต     ถุลลฺจฺจย    อชฺฌาปนฺโนติ    สุต    ปาจิตฺติย    อชฺฌาปนฺโนติ   
สุต     ปาฏิเทสนีย    อชฌฺาปนฺโนติ    สุต    ทุกกฺฏ    อชฌฺาปนฺโนติ   
สุต    ทุพฺภาสิต    อชฺฌาปนฺโนติ    สตุ    ภิกฺขุสฺส    สุต   ภิกฺขุนิยา   
สุต    สิกฺขมานาย    สุต    สามเณรสฺส    สุต    สามเณริยา   สุต   
อุปาสกสฺส    สุต    อุปาสกิาย   สุต   ราชูน   สุต   ราชมหามตฺตาน   
สุต   ติตฺถิยาน   สุต   ติตฺถิยสาวกาน   สุตนฺติ   ฯ   โส   เจ  เอว   
วเทยฺย   น   โข   อห   อาวุโส   อิม  ภิกฺขุ  สุเตน  โจเทมิ  อปจ   
ปริสงฺกาย  โจเทมีติ  ฯ  โส  เอวมสฺส  วจนีโย  ย  โข  ตฺว  อาวุโส   
อิม    ภิกฺขุ   ปริสงฺกาย   โจเทสิ   กึ   ปริสงฺกสิ   กินติฺ   ปริสงฺกสิ   
กทา     ปริสงฺกสิ     กตฺถ    ปริสงฺกสิ    ปาราชิก    อชฺฌาปนฺโนติ   
#๑ ม. ทุพฺภาสิต อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏโ ฯ    
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ปริสงฺกสิ     สงฺฆาทิเสส     อชฺฌาปนฺโนติ     ปริสงฺกสิ     ถลฺุลจฺจย   
อชฺฌาปนฺโนติ     ปริสงฺกสิ     ปาจิตฺติย     อชฺฌาปนฺโนติ    ปรสิงฺกสิ   
ปาฏิเทสนีย     อชฺฌาปนฺโนติ     ปริสงฺกสิ     ทุกฺกฏ    อชฌฺาปนฺโนติ   
ปริสงฺกสิ    ทุพฺภาสิต    อชฺฌาปนฺโนติ    ปริสงฺกสิ    ภิกฺขุสฺส   สุตฺวา   
ปริสงฺกสิ     ภิกฺขุนิยา    สตฺุวา    ปริสงฺกสิ    สิกฺขมานาย    สุตฺวา   
ปริสงฺกสิ    สามเณรสฺส    สุตฺวา    ปรสิงฺกสิ    สามเณริยา   สุตฺวา   
ปริสงฺกสิ     อุปาสกสฺส    สุตฺวา    ปรสิงฺกสิ    อุปาสิกาย    สุตฺวา   
ปริสงฺกสิ   ราชูน   สุตฺวา  ปริสงฺกสิ  ราชมหามตฺตาน  สุตฺวา  ปรสิงฺกสิ   
ติตฺถิยาน สุตฺวา ปริสงฺกสิ ติตฺถิยสาวกาน สุตฺวา ปริสงฺกสีติ ฯ   
  [๑๐๗๘] ทฏิ ทิฏเน สเมติ          ทิฏเน สสนฺทเต ทิฏ   
         ทิฏ ปฏิจฺจ น อุเปติ         อสุทฺธปริสงฺกิโต   
         โส ปุคฺคโล ปฏิ ฺาย         กาตพฺโพ เตนุโปสโถ ฯ   
         สุต สุเตน สเมติ            สุเตน  สสนฺทเต สุต   
         สุต ปฏจฺิจ น อุเปติ          อสุทฺธปริสงฺกิโต   
         โส ปุคฺคโล ปฏิ ฺาย         กาตพฺโพ เตนุโปสโถ ฯ   
         มุต มุเตน สเมติ            มุเตน สสนฺทเต มุต   
         มุต ปฏจฺิจ น อุเปติ          อสุทฺธปริสงฺกิโต   
         โส  ปคฺุคโล ปฏิ ฺาย        กาตพฺโพ เตนุโปสโถติ ๑ ฯ   
     [๑๐๗๙]   โจทนาย   โก   อาทิ  ก ึ มชฺเฌ  กึ  ปรโิยสาน  ฯ   
โจทนาย   โอกาสกมฺม   อาทิ   กิรยิา   มชฺเฌ  สมโถ  ปริโยสาน  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อิติสทฺโท น ทิสสฺติ ฯ    
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โจทนาย    กติ   มลูานิ   กติ   วตฺถูน ิ  กติ   ภูมิโย   กตีหากาเรหิ   
โจเทติ   ฯ   โจทนาย   เทวฺ   มลูานิ   ตีณิ   วตฺถูน ิ  ป ฺจ  ภูมิโย   
ทฺวีหากาเรหิ  โจเทติ  ฯ  โจทนาย  กตมานิ  เทฺว  มลูานิ  ฯ  สมลูิกา   
วา   อมูลิกา   วา   โจทนาย   อิมานิ   เทฺว   มลูานิ  ฯ  โจทนาย   
กตมานิ   ตีณิ   วตฺถูนิ   ฯ   ทิฏเน   สุเตน   ปริสงฺกาย   โจทนาย   
อิมานิ   ตีณิ   วตฺถูนิ   ฯ  โจทนาย  กตมา  ป ฺจ  ภูมิโย  ฯ  กาเลน   
วกฺขามิ   โน   อกาเลน   ภูเตน   วกฺขามิ   โน   อภูเตน   สเณฺหน   
วกฺขามิ   โน   ผรุเสน   อตฺถส ฺหิเตน   วกฺขามิ   โน  อนตฺถส ฺหิเตน   
เมตฺตจิตฺโต    วกฺขามิ    โน   โทสนฺตโรติ   โจทนาย   อิมา   ป ฺจ   
ภูมิโย   ฯ   กตเมหิ  ทฺวีหากาเรหิ  โจเทติ  ฯ  กาเยน  วา  โจเทติ   
วาจาย วา โจเทติ อิเมหิ ทฺวีหากาเรหิ โจเทติ ฯ   
     [๑๐๘๐]  โจทเกน  กถ  ปฏิปชชฺิตพฺพ  จุทิตเกน  กถ  ปฏิปชฺชติพฺพ   
สงฺเฆน    กถ    ปฏิปชชฺิตพฺพ    อนุวิชชฺเกน   กถ   ปฏิปชชฺิตพฺพ   ฯ   
โจทเกน   กถ  ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ  ฯ  โจทเกน  ป ฺจสุ  ธมฺเมสุ  ปติฏาย   
ปโร   โจเทตพฺโพ   กาเลน   วกฺขามิ  โน  อกาเลน  ภูเตน  วกฺขามิ   
โน    อภูเตน    สเณฺหน    วกฺขามิ    โน   ผรุเสน   อตฺถส ฺหิเตน   
วกฺขามิ  โน  อนตฺถส ฺหิเตน  เมตตจิตฺโต  วกฺขามิ  โน  โทสนฺตโรติ  ฯ   
โจทเกน   เอว   ปฏิปชชฺิตพฺพ   ฯ   จุทิตเกน  กถ  ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ  ฯ   
จุทิตเกน   ทวีฺสุ  ธมฺเมสุ  ปติฏาตพฺพ  ๑  สจฺเจ  จ  อกุปฺเป  จ  ฯ   
จุทิตเกน   เอว   ปฏิปชชฺิตพฺพ   ฯ   สงฺเฆน   กถ  ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ปฏปิชฺชิตพฺพ ฯ    
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สงฺเฆน  โอติณฺณาโนติณฺณ  ชานิตพฺพ  ฯ  สงฺเฆน  เอว ปฏิปชฺชติพฺพ ๑ ฯ   
อนุวิชฺชเกน   กถ   ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ   ฯ   อนุวิชฺชเกน   เยน   ธมฺเมน   
เยน   วินเยน   เยน   สตฺถสุาสเนน   ต   อธิกรณ   วูปสมฺมติ  ตถา   
ต อธิกรณ วูปสเมตพฺพ ฯ อนุวิชฺชเกน เอว ปฏิปชฺชติพฺพ ฯ   
  [๑๐๘๑] อุโปสโถ กิมตฺถาย           ปวารณา กิสฺส การณา   
         ปริวาโส กิมตฺถาย           มลูาย ปฏิกสฺสนา กสิฺส การณา   
         มานตฺต กิมตฺถาย            อพฺภาน กิสฺส การณา ฯ   
         อุโปสโถ สมคฺคตฺถาย         วิสุทธฺตฺถาย ปวารณา   
         ปริวาโส มานตฺตตฺถาย        มูลาย ปฏิกสฺสนา นิคฺคหตฺถาย   
         มานตฺต อพฺภานตฺถาย         วิสุทธฺตฺถาย อพฺภาน ฯ   
         ฉนฺทา โทสา ภยา โมหา      เถเร จ ปริภาสติ   
         กายสฺส เภทา ทุปฺป ฺโ       ขโต อุปหตินฺทฺริโย   
         นิรย คจฺฉติ ทุมฺเมโธ         น จ สิกฺขาย คารโว ฯ   
         น จามิสป ๒ นิสฺสาย        น จ นิสฺสาย ปุคฺคล   
         อุโภ เอเต วิวชฺเชตฺวา       ยถา ธมฺโม ตถา กเร ฯ   
         โกธโน อุปนาหี จ จณฺโฑ      จ ปริภาสโก   
                อนาปตฺติยา อาปตฺตีติ โรเปติ   
                ตาทิโส โจทโก ฌาเปติ อตฺตาน ฯ   
                อุปกณฺณก ชปเฺปติ ๓ วิมฺห เปกฺขติ   
#๑ ยุ. ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ ฯ  ๒ ยุ. น จ อามิส ฯ  ๓ ส.ี ม. ย.ุ ชปฺปติ ฯ    
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                วีติหรติ กุมฺมคฺค ปฏิเสวติ   
                อนาปตฺติยา อาปตฺตีติ โรเปติ   
                ตาทิโส โจทโก ฌาเปติ อตฺตาน   
                อกาเลน โจเทติ อภูเตน   
                ผรเุสน อนตฺถส ฺหิเตน   
                โทสนฺตโร โจเทติ โน เมตฺตจิตฺโต   
                อนาปตฺติยา อาปตฺตีติ โรเปติ   
                ตาทิโส โจทโก ฌาเปติ อตฺตาน ฯ   
                ธมฺมาธมฺม น ชานาติ   
                ธมฺมาธมฺมสฺส อโกวิโท   
                อนาปตฺติยา อาปตฺตีติ โรเปติ   
                ตาทิโส โจทโก ฌาเปติ อตฺตาน ฯ   
                วินยาวินย น ชานาติ   
                วินยาวินยสฺส อโกวิโท   
                อนาปตฺติยา อาปตฺตีติ โรเปติ   
                ตาทิโส โจทโก ฌาเปติ อตฺตาน ฯ   
                ภาสิตาภาสิต น ชานาติ   
                ภาสิตาภาสิตสฺส อโกวิโท   
                อนาปตฺติยา อาปตฺตีติ โรเปติ   
                ตาทิโส โจทโก ฌาเปติ อตฺตาน ฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 401 

                อาจิณฺณานาจิณฺณ น ชานาติ   
                อาจิณฺณานาจิณฺณสฺส อโกวิโท   
                อนาปตฺติยา อาปตฺตีติ โรเปติ   
                ตาทิโส โจทโก ฌาเปติ อตฺตาน ฯ   
                ป ฺตฺตาป ฺตฺต น ชานาติ   
                ป ฺตฺตาป ฺตฺตสฺส อโกวิโท   
                อนาปตฺติยา อาปตฺตีติ โรเปติ   
                ตาทิโส โจทโก ฌาเปติ อตฺตาน ฯ   
                อาปตฺตานาปตฺตึ น ชานาติ   
                อาปตฺตานาปตฺติยา อโกวิโท   
                อนาปตฺติยา อาปตฺตีติ โรเปติ   
                ตาทิโส โจทโก ฌาเปติ อตฺตาน ฯ   
                ลหุกครุก น ชานาติ   
                ลหุกครุกสฺส อโกวิโท   
                อนาปตฺติยา อาปตฺตีติ โรเปติ   
                ตาทิโส โจทโก ฌาเปติ อตฺตาน ฯ   
                สาวเสสานวเสส น ชานาติ   
                สาวเสสานวเสสสฺส อโกวิโท   
                อนาปตฺติยา อาปตฺตีติ โรเปติ   
                ตาทิโส โจทโก ฌาเปติ อตฺตาน ฯ    
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                ทฏุ ุลฺลาทุฏ ุลฺล น ชานาติ   
                ทฏุ ุลฺลาทุฏ ุลฺลสฺส อโกวิโท   
                อนาปตฺติยา อาปตฺตีติ โรเปติ   
                ตาทิโส โจทโก ฌาเปติ อตฺตาน ฯ   
                ปพฺุพาปร น ชานาติ   
                ปพฺุพาปรสฺส อโกวิโท   
                อนาปตฺติยา อาปตฺตีติ โรเปติ   
                ตาทิโส โจทโก ฌาเปติ อตฺตาน ฯ   
                อนุสนฺธิวจนปถ น ชานาติ   
                อนุสนฺธิวจนปถสฺส อโกวิโท   
                อนาปตฺติยา อาปตฺตีติ โรเปติ   
                ตาทิโส โจทโก ฌาเปติ อตฺตานนฺติ ฯ   
                    โจทนากณฺฑ นิฏ ิต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๐๘๒] โจทนา อนุวิชฺช ฺจ ๑        อาทิ มูเลนุโปสโถ   
         คติ โจทนกณฺฑมฺหิ            สาสน ปติฏาปยนฺติ ฯ   
                      _______________   
#๑ ม. ย ุ. อนุวิชฺชา จ ฯ    
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                        จูฬสงฺคาม   
     [๑๐๘๓]  สงฺคามาวจเรน ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมนฺเตน นีจจิตฺเตน   
สงฺโฆ    อุ    ปสงฺกมิตพฺโพ   รโชหรณสเมน   จิตฺเตน   อาสนกุสเลน   
ภวิตพฺพ    นสิชฺชกุสเลน   เถเร   ภิกฺขู   อนูปขชฺชนเฺตน   นเว  ภิกฺขู   
อาสเนน  อ  ปฺปฏิพาหนฺเตน  ยถาปฏริูเป อาสเน นิสีทิตพฺพ อนานากถิเกน   
ภวิตพฺพ      อติรจฺฉานกถิเกน    สาม    วา    ธมฺโม    ภาสิตพฺโพ   
ปโร   วา  อ  ชฺเฌสิตพฺโพ  อริโย  วา  ตุณฺหีภาโว  นาติม ฺ ิตพฺโพ  ฯ   
สงฺเฆน   อ   นุมเตน   ปุคฺคเลน   อนุวิชฺชเกน   อนุวิชฺชิตุกาเมน   น   
อุปชฺฌาโย   ปุจฺฉิตพฺโพ   น   อาจริโย   ปุจฺฉิตพฺโพ   น  สทฺธิวิหาริโก   
ปุจฺฉิตพฺโพ    น    อนฺเตวาสิโก    ปุจฺฉิตพฺโพ    น   สมานุปชฺฌายโก   
ปุจฺฉิตพฺโพ    น   สมานาจริยโก   ปุจฺฉิตพฺโพ   น   ชาติ   ปุจฺฉิตพฺพา   
น   นาม   ปจฺุฉิตพฺพ   น   โคตฺต   ปุจฺฉิตพฺพ  น  อาคโม  ปุจฺฉิตพฺโพ   
น  กลุปฺปเทโส  ปุจฺฉิตพฺโพ  น  ชาติภูมิ  ปุจฺฉิตพฺพา ฯ [๑] กึการณา ฯ   
อตฺรสฺส   เปม   วา   โทโส   วา   เปเม   วา   สติ  โทเส  วา   
สติ   ๒   ฉนทฺาป   คจฺเฉยฺย   โทสาป  คจฺเฉยฺย  โมหาป  คจฺเฉยฺย   
ภยาป    คจฺเฉยฺย   ฯ   สงฺเฆน   อนุมเตน   ปุคฺคเลน   อนุวิชฺชเกน   
อนุวิชฺชิตุกาเมน     สงฺฆครุเกน     ภวิตพฺพ     โน     ปุคฺคลครุเกน   
สทฺธมฺมครุเกน    ภวิตพฺพ   โน   อามสิครุเกน   อตฺถวสิเกน   ภวิตพฺพ   
โน    ปริสกปฺปเยน   กาเลน   อนุวิชชฺติพฺพ   โน   อกาเลน   ภูเตน   
#๑ ม. ย.ุ ต ฯ  ๒ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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อนุวิชฺชิตพฺพ    โน    อภูเตน   สเณฺหน   อนุวิชฺชิตพฺพ   โน   ผรุเสน   
อตฺถส ฺหิเตน     อนุวิชฺชติพฺพ    โน    อนตฺถส ฺหิเตน    เมตฺตจิตฺเตน   
อนุวิชฺชิตพฺพ    โน    โทสนฺตเรน    น    อุปกณฺณกชปฺปนา    ภวิตพฺพ   
น   ชิมฺห   เปกฺขิตพฺพ   น   อกฺขิ   นิกฺขนิตพฺพ   น  ภมุก  อุกฺขิปตพฺพ   
น    สีส   อุกขิฺปตพฺพ   น   หตฺถวิกาโร   กาตพฺโพ   น   หตฺถมุททฺา   
ทสฺเสตพฺพา   อาสนกุสเลน   ภวิตพฺพ   นิสชชฺกุสเลน   [๑]   ยุคมตฺต   
เปกฺขนฺเตน   อตฺถ   อนุวิธิยนฺเตน   สเก   อาสเน   นสิีทิตพฺพ  น  จ             
อาสนา    วุฏาตพฺพ    น    วีติหาตพฺพ   น   กุมฺมคฺโค   เสวิตพฺโพ   
น  วาจาวิกฺเขปก  ๒  ภณิตพฺพ  อตุริเตน  ภวิตพฺพ  อสาหสิเกน  [๑]   
อจณฺฑิกเตน   ภวิตพฺพ  วจนกฺขเมน  เมตฺตจิตฺเตน  ภวิตพฺพ  หิตานุกมฺปนา   
การุณิเกน        ภวิตพฺพ        หิตปริสกกฺินา       อสมฺผปฺปลาปนา   
ภวิตพฺพ     ปริยนฺตภาณินา     อเวรวสิเกน    ภวิตพฺพ    อนสุรุตฺเตน   
อตฺตา   ปริคฺคเหตพฺโพ   ปโร   ปริคฺคเหตพฺโพ  โจทโก  ปริคฺคเหตพฺโพ   
จุทิตโก       ปริคฺคเหตพฺโพ       อธมฺมโจทโก       ปริคฺคเหตพฺโพ   
อธมฺมจุทิตโก      ปริคฺคเหตพฺโพ      ธมฺมโจทโก      ปริคฺคเหตพฺโพ   
ธมฺมจุทิตโก  ปริคฺคเหตพฺโพ  วุตฺต  อหาเปนฺเตน  อวุตฺต  อปฺปกาเสนฺเตน   
โอติณฺณานิ     ปทพฺย ฺชนานิ     สาธุก    อุคฺคเหตฺวา    ๓    ปโร   
ปฏิปุจฺฉิตฺวา   ยถาปฏิ ฺาย   กาเรตพฺโพ   เวโป   ปหาเสตพฺโพ   ๔   
#๑ ยุ. ภวิตพฺพ ฯ  ๒ ม. ยุ. พาหาวิกฺเขปก ฯ  ๓ ม. ปริคฺคเหตฺวา ฯ  ๔ ส.ี ม. ยุ.   
#มนฺโท หาเสตพฺโพ ฯ เวโป ปหาเสตพฺโพติ มนฺโท โมมูโห ปคฺคณฺหิตพฺโพติ อฏกถา ฯ    
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ภีรุ    อสฺสาเสตพฺโพ    จณฺโฑ    นิเสเธตพฺโพ   อสุจิ   วิภาเวตพฺโพ   
อุชุ   มทฺทเวน   น   ฉนฺทาคติ  ๑  คนฺตพฺพา  น  โทสาคติ  คนฺตพฺพา   
น    โมหาคติ    คนฺตพฺพา    น    ภยาคติ    คนฺตพฺพา   มชฌฺตฺเตน   
ภวิตพฺพ   ธมฺเมสุ   จ   ปุคฺคเลสุ   จ   ฯ   เอว ฺจ  ปน  อนุวิชชฺโก   
อนุวิชฺชมาโน   สตฺถุ  เจว  สาสนกโร  โหติ  วิ ฺ ูน  ๒  สพฺรหฺมจารีน   
ปโย จ โหติ มนาโป จ ครุ จ ภาวนีโย จ ฯ   
     [๑๐๘๔]   สุตฺต   สสนฺทนตฺถาย   โอปมฺม   นิทสฺสนตฺถาย  อตฺโถ   
วิ ฺาปนตฺถาย    ปฏิปุจฺฉา    ปนตฺถาย    โอกาสกมฺม    โจทนตฺถาย   
โจทนา   สารณตฺถาย   สารณา   สวจนียตฺถาย   สวจนีย  ปลิโพธตฺถาย   
ปลิโพโธ         วินิจฺฉยตฺถาย        วินิจฺฉโย        สนตีฺรณตฺถาย   
สนฺตีรณา   ๓  านาานคมนตฺถาย  านาานคมน  ทุมฺมงฺกูน  ปุคฺคลาน   
นิคฺคหตฺถาย เปสลาน ภิกฺขูน สมฺปคฺคหตฺถาย สงฺโฆ สมฺปริคฺคหสมฺปฏิจฺฉนตฺถาย   
สงฺเฆน          อนุมตา         ปุคฺคลา          ปจฺเจกฏายิโน   
อวิสวาทกฏายิโน   ฯ   วินโย   สวรตฺถาย   สวโร  อวิปฺปฏิสารตฺถาย   
อวิปฺปฏิสาโร   ปามุชฺชตฺถาย   ปามุชชฺ   ปตตฺถาย   ปติ   ปสฺสทฺธตฺถาย   
ปสฺสทฺธิ   สขุตฺถาย   สุข   สมาธตฺถาย   สมาธิ  ยถาภูตาณทสฺสนตฺถาย   
ยถาภูตาณทสฺสน นิพฺพิทตฺถาย นิพฺพิทา   
วิราคตฺถาย    วิราโค    วิมตฺุตตฺถาย    วิมุตฺติ   วิมุตฺติาณทสฺสนตฺถาย   
วิมุตฺติาณทสฺสน    อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถาย    ฯ    เอตทตฺถา    กถา   
เอตทตฺถา    มนฺตนา    เอตทตฺถา   อุปนิสา   เอตทตฺถ   โสตาวธาน   
#๑ ม. น ฉนฺทาคตึ คนฺตพฺพ ฯเปฯ น ภยาคตึ คนฺตพฺพ ฯ  ๒ ม. ยุ. วิ ฺ ูน ฺจ ฯ   
#๓ ม. ยุ. สนตีฺรณ ฯ    
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ยทิท อนุปาทา จิตฺตสฺส วิโมกฺโขติ ฯ   
         [๑๐๘๕] อนุโยควตฺต นิสามย   
                กสุเลน พุทฺธิมตา กต   
                สวุุตฺต สิกฺขาปทานุโลมิก   
                คตึ น นาเสนฺโต สมฺปรายิก   
         วตฺถุ วิปตฺตึ อาปตฺตึ          นิทาน อาการอโกวิโท   
         ปุพฺพาปร น ชานาติ          กตากต สเมน จ   
         กมฺม ฺจ อธิกรณ ฺจ           สมเถ จาป อโกวิโท   
         รตฺโต ทุฏโ จ มูโฬฺห จ      ภยา โมหา จ คจฺฉติ   
         น จ ส ฺตฺติกุสโล ๑        นิชฌฺตฺติยา จ อโกวิโท   
         ลทฺธปกฺโข อหิริโก           กณฺหกมฺโม อนาทโร   
         ส เว ตาทิสโก ภิกฺขุ         อปฺปฏกิฺโขติ วุจฺจติ ฯ   
         วตฺถุ วิปตฺตึ อาปตฺตึ          นิทาน อาการโกวิโท   
         ปุพฺพาปร ปชานาติ           กตากต สเมน จ   
         กมฺม ฺจ อธิกรณ ฺจ           สมเถ จาป โกวิโท   
         อรตฺโต อทุฏโ อมูโฬฺห จ     ภยา โมหา น คจฺฉติ   
         ส ฺตฺติยา ๒ จ กุสโล       นชิฺฌตฺติยา จ โกวิโท   
         ลทฺธปกฺโข หิริมโน           สุกฺกกมฺโม สคารโว   
         ส เว ตาทิสโก ภิกฺขุ         สปฺปฏกิฺโขติ วุจฺจตีติ ฯ   
                      จูฬสงฺคาม นิฏ ิต ฯ   
#๑ ยุ. ป ฺตฺติกุสโล ฯ  ๒ ยุ. ป ฺตฺติยา ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๐๘๖] นจีจิตฺเตน ปุจฺเฉยฺย          ครุ สงฺเฆ น ปคฺุคเล   
         สุตฺต สสนฺทนตฺถาย           วินยานุคฺคเหน จ   
         อุทฺทาน จูฬสงฺคาเม          เอกทฺุเทส ๑ อิท กตนฺติ ฯ   
                      ________________   
#๑ ม. เอกุทฺเทโส ฯ    
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                       มหาสงฺคาม   
     [๑๐๘๗]   สงฺคามาวจเรน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ  โวหรนฺเตน  วตฺถุ   
ชานิตพฺพ     วิปตฺติ     ชานิตพฺพา    อาปตฺติ    ชานติพฺพา    นิทาน   
ชานิตพฺพ    อากาโร    ชานิตพฺโพ    ปพฺุพาปร    ชานิตพฺพ   กตากต   
ชานิตพฺพ   กมฺม   ชานิตพฺพ   อธิกรณ   ชานิตพฺพ   สมโถ   ชานิตพฺโพ   
น    ฉนฺทาคติ   คนฺตพฺพา   น   โทสาคติ   คนฺตพฺพา   น   โมหาคติ   
คนฺตพฺพา   น   ภยาคติ   คนฺตพฺพา   ส ฺาปนีเย  าเน  ส ฺาเปตพฺพ   
นิชฺฌาปนีเย      าเน      นชิฺฌาเปตพฺพ      เปกฺขนีเย     าเน   
เปกฺขิตพฺพ    ปสาทนีเย   าเน   ปสาเทตพฺพ   ลทธฺปกฺโขมฺหีติ   ปโร   
ปกฺโข   ๑   นาวชานิตพฺโพ   พหุสฺสุโตมฺหีติ  อปฺปสฺสุโต  นาวชานิตพฺโพ   
เถรตโรมฺหีติ   นวกตโร  นาวชานิตพฺโพ  อสมฺปตฺต  น  พฺยาหริตพฺพ  ๒   
สมฺปตฺต    ธมฺมโต    วินยโต    น    ปรหิาเปตพฺพ   เยน   ธมฺเมน   
เยน   วินเยน   เยน   สตฺถสุาสเนน   ต   อธิกรณ   วูปสมฺมติ  ตถา   
ต อธิกรณ วูปสเมตพฺพ ฯ   
     [๑๐๘๘]  วตฺถุ  ชานิตพฺพนฺติ  อฏปาราชิกาน  ๓  วตฺถุ ชานติพฺพ   
เตวีสสงฺฆาทิเสสาน   วตฺถุ   ชานิตพฺพ   เทฺวอนิยตาน   วตฺถุ  ชานิตพฺพ   
เทฺวจตฺตาฬีสนิสฺสคฺคิยาน     วตฺถุ    ชานิตพฺพ    อฏาสีติสตปาจิตฺติยาน   
วตฺถุ    ชานิตพฺพ   ทฺวาทสปาฏิเทสนียาน   วตฺถุ   ชานิตพฺพ   ทุกกฺฏาน   
#๑ ม. ย.ุ ปรปกฺโข ฯ  ๒ พฺยาหาตพฺพ อิติป ทิสฺสติ ฯ  ๓ สพฺพตฺถ อฏนฺน   
#ปาราชิกานนฺติ ทิสฺสติ ฯ    
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วตฺถุ ชานิตพฺพ ทุพฺภาสิตาน วตฺถุ ชานิตพฺพ ฯ   
     [๑๐๘๙]  วิปตฺติ  ชานิตพฺพาติ  สีลวิปตฺติ  ชานิตพฺพา  อาจารวิปตฺติ   
ชานิตพฺพา ทิฏ ิวิปตฺติ ชานิตพฺพา อาชีววิปตฺติ ชานิตพฺพา ฯ   
     [๑๐๙๐]    อาปตฺติ    ชานิตพฺพาติ   ปาราชิกาปตฺติ   ชานิตพฺพา   
สงฺฆาทิเสสาปตฺติ   ชานิตพฺพา  ถุลลฺจฺจยาปตฺติ  ชานิตพฺพา  ปาจิตฺติยาปตฺติ   
ชานิตพฺพา       ปาฏิเทสนียาปตฺติ       ชานิตพฺพา       ทุกฺกฏาปตฺติ   
ชานิตพฺพา ทุพฺภาสิตาปตฺติ ชานิตพฺพา ฯ   
     [๑๐๙๑]   นิทาน  ชานติพฺพนฺติ  อฏปาราชิกาน  นิทาน  ชานิตพฺพ   
เตวีสสงฺฆาทิเสสาน   นิทาน   ชานิตพฺพ  เทฺวอนิยตาน  นทิาน  ชานิตพฺพ   
เทฺวจตฺตาฬีสนิสฺสคฺคิยาน    นิทาน    ชานิตพฺพ    อฏาสีติสตปาจิตฺติยาน   
นิทาน     ชานิตพฺพ      ทวฺาทสปาฏิเทสนียาน     นทิาน    ชานิตพฺพ   
ทุกฺกฏาน นทิาน ชานิตพฺพ ทุพฺภาสิตาน นิทาน ชานิตพฺพ ฯ   
     [๑๐๙๒]   อากาโร   ชานิตพฺโพติ  สงฺโฆ  อาการโต  ชานิตพฺโพ   
คโณ    อาการโต    ชานิตพฺโพ    ปุคฺคโล    อาการโต   ชานิตพฺโพ   
โจทโก   อาการโต   ชานติพฺโพ   จุทิตโก   อาการโต  ชานิตพฺโพ  ฯ   
สงฺโฆ    อาการโต   ชานติพฺโพติ   ปฏิพโล   นุ   โข   อย   สงฺโฆ   
อิม    อธิกรณ   วูปสเมตุ   ธมฺเมน   วินเยน   สตฺถสุาสเนน   อุทาหุ   
โนติ   เอว   สงฺโฆ   อาการโต   ชานติพฺโพ   ฯ   คโณ  อาการโต   
ชานิตพฺโพติ   ปฏิพโล   น ุ  โข   อย   คโณ  อิม  อธกิรณ  วูปสเมตุ   
ธมฺเมน   วินเยน   สตฺถุสาสเนน  อุทาหุ  โนติ  เอว  คโณ  อาการโต    
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ชานิตพฺโพ   ฯ   ปุคฺคโล   อาการโต   ชานิตพฺโพติ   ปฏิพโล  น ุ โข   
อย   ปุคฺคโล   อิม  อธิกรณ  วูปสเมตุ  ธมฺเมน  วินเยน  สตฺถุสาสเนน   
อุทาหุ   โนต ิ  เอว   ปุคฺคโล   อาการโต   ชานิตพฺโพ   ฯ  โจทโก   
อาการโต    ชานิตพฺโพติ    กจฺจิ    นุ    โข   อยมายสฺมา   ป ฺจสุ   
ธมฺเมสุ    ปติฏาย   ปร   โจเทติ   อุทาหุ   โนติ   เอว   โจทโก   
อาการโต   ชานิตพฺโพ   ฯ   จุทิตโก   อาการโต   ชานิตพฺโพติ  กจฺจิ   
นุ   โข   อยมายสฺมา   ทฺวีสุ   ธมฺเมสุ  ปติฏ ิโต  สจฺเจ  จ  อกุปฺเป   
จ อุทาหุ โนติ เอว จุทิตโก อาการโต ชานิตพฺโพ ฯ   
     [๑๐๙๓]   ปุพฺพาปร   ชานิตพฺพนฺติ   กจฺจิ   น ุ โข  อยมายสฺมา   
วตฺถุโต    วา    วตฺถุ   สงฺกมติ   วิปตฺติโต   วา   วิปตฺตึ   สงฺกมติ   
อาปตฺติโต    วา   อาปตฺตึ   สงฺกมติ   อวชานิตฺวา   วา   ปฏชิานาติ   
ปฏิชานิตฺวา   วา   อวชานาติ   อ ฺเน   วา   อ ฺ  ปฏิจรติ  อุทาหุw   
โนติ เอว ปุพฺพาปร ชานิตพฺพ ฯ   
     [๑๐๙๔]  กตากต  ชานิตพฺพนฺติ เมถุนธมฺโม ชานติพฺโพ เมถุนธมฺมสฺส   
อนุโลม    ชานิตพฺพ    เมถุนธมฺมสฺส    ปุพฺพภาโค    ชานิตพฺโพ    ฯ   
เมถุนธมฺโม     ชานิตพฺโพติ     ทฺวยนฺทวฺยสมาปตฺติ    ชานิตพฺพา    ฯ   
เมถุนธมฺมสฺส   อนุโลม   ชานิตพฺพนฺติ   ภิกฺขุ   อตฺตโน   มุเขน  ปรสฺส   
องฺคชาต    คณฺหาติ    ฯ    เมถุนธมฺมสฺส    ปุพฺพภาโค   ชานิตพฺโพติ   
วณฺโณ   อวณฺโณ   ๑   กายสสคฺโค   ทุฏ ุลฺลวาจา  อตฺตกามปาริจริยา   
#๑ ม. ย.ุ วณฺณาวณฺโณ ฯ    
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วณฺณมนุปฺปาทน ๑ ฯ   
     [๑๐๙๕]    กมฺม   ชานติพฺพนฺติ   โสฬส   กมฺมานิ   ชานิตพฺพานิ   
จตฺตาริ     อปโลกนกมฺมานิ     ชานิตพฺพานิ    จตฺตาริ    ตฺติกมฺมานิ   
ชานิตพฺพานิ     จตฺตาริ     ตฺติทุติยกมฺมานิ    ชานิตพฺพานิ    จตฺตาริ   
ตฺติจตุตฺถกมฺมานิ ชานิตพฺพานิ ฯ   
     [๑๐๙๖]   อธิกรณ  ชานิตพฺพนฺติ  จตฺตาริ  อธิกรณานิ  ชานิตพฺพานิ   
วิวาทาธิกรณ    ชานิตพฺพ    อนุวาทาธิกรณ   ชานิตพฺพ   อาปตฺตาธิกรณ   
ชานิตพฺพ กิจฺจาธิกรณ ชานิตพฺพ ฯ   
     [๑๐๙๗]    สมโถ    ชานิตพฺโพติ    สตฺต   สมถา   ชานิตพฺพา   
สมฺมุขาวินโย     ชานิตพฺโพ     สติวินโย    ชานิตพฺโพ    อมูฬฺหวินโย   
ชานิตพฺโพ     ปฏิ ฺาตกรณ     ชานิตพฺพ    เยภุยฺยสิกา    ชานิตพฺพา   
ตสฺสปาปยสิกา ชานิตพฺพา ติณวตฺถารโก ชานิตพฺโพ ฯ   
      [๑๐๙๘]   น   ฉนฺทาคติ   คนฺตพฺพาติ  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉนฺโต  กถ   
ฉนฺทาคตึ   คจฺฉติ   ฯ  อิเธกจฺโจ  อย  เม  อุปชฌฺาโย  วา  อาจริโย   
วา   สทฺธิวิหาริโก   วา   อนฺเตวาสิโก   วา   สมานุปชฺฌายโก   วา   
สมานาจริยโก   วา   สนฺทฏิโ   วา   สมฺภตฺโต   วา  าติสาโลหิโต   
วาติ    ตสฺสานุกมฺปาย    ตสฺสานุรกฺขาย    อธมฺม    ธมฺโมติ   ทีเปติ   
ธมฺม     อธมฺโมติ     ทีเปติ    อวินย    วินโยติ    ทีเปติ    วินย   
อวินโยติ    ทเีปติ    อภาสิต    อลปต    ตถาคเตน   ภาสิต   ลปต   
#๑ ม. วจนมนุปฺปทาน ฯ ยุ. ธนมนุปฺปทาน ฯ    
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ตถาคเตนาติ    ทีเปติ   ภาสิต   ลปต   ตถาคเตน   อภาสิต   อลปต   
ตถาคเตนาติ   ทีเปติ   อนาจิณฺณ   ตถาคเตน   อาจิณฺณ   ตถาคเตนาติ   
ทีเปติ      อาจิณฺณ      ตถาคเตน      อนาจิณฺณ      ตถาคเตนาติ   
ทีเปติ    อปปฺ ฺตฺต    ตถาคเตน    ป ฺตฺต    ตถาคเตนาติ   ทีเปติ   
ป ฺตฺต      ตถาคเตน      อปฺป ฺตฺต      ตถาคเตนาติ     ทีเปติ   
อนาปตฺตึ    อาปตฺตีติ    ทีเปติ   อาปตฺตึ   อนาปตฺตีติ   ทีเปติ   ลหุก   
อาปตฺตึ    ครกุา    อาปตฺตีติ    ทีเปติ    ครุก    อาปตฺตึ    ลหุกา   
อาปตฺตีติ     ทีเปติ    สาวเสส    อาปตฺตึ    อนวเสสา    อาปตฺตีติ   
ทีเปติ   อนวเสส   อาปตฺตึ   สาวเสสา   อาปตฺตีติ   ทเีปติ   ทุฏ ุลฺล   
อาปตฺตึ     อทุฏ ุลฺลา     อาปตฺตีติ    ทีเปติ    อทฏุ ุลฺล    อาปตฺตึ   
ทุฏ ุลฺลา   อาปตฺตีติ   ทีเปติ   อิเมหิ   อฏารสหิ   วตฺถูหิ   ฉนฺทาคตึ   
คจฺฉนฺโต    พหุชนาหิตาย    ปฏิปนฺโน    โหติ   พหุชนาสุขาย   พหุโน   
ชนสฺส   อนตฺถาย   อหิตาย   ทุกฺขาย  เทวมนุสฺสาน  อิเมหิ  อฏารสหิ   
วตฺถูหิ    ฉนทฺาคตึ    คจฺฉนฺโต    ขต    อุปหต    อตฺตาน   ปริหรติ   
สาวชฺโช   จ   โหติ   สานุวชฺโช   จ   ๑   วิ ฺ ูน   พหุ ฺจ  อปุ ฺ   
ปสวติ ฉนฺทาคตึ คจฺฉนฺโต เอว ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ ฯ   
     [๑๐๙๙]   น   โทสาคติ   คนฺตพฺพาติ   โทสาคตึ  คจฺฉนฺโต  กถ   
โทสาคตึ    คจฺฉติ   ฯ   อิเธกจฺโจ   อนตฺถ   เม   อจรีติ   อาฆาต   
พนฺธติ    อนตฺถ    เม    จรตีติ    อาฆาต    พนฺธติ   อนตฺถ   เม   
#๑ ยุ. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ    
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จริสฺสตีติ   อาฆาต   พนฺธติ   ปยสฺส   เม   มนาปสฺส   อนตฺถ   อจริ   
อนตฺถ   จรติ   อนตฺถ   จริสฺสตีติ   อาฆาต   พนฺธติ   อปฺปยสฺส   เม   
อมนาปสฺส    อตฺถ   อจริ   อตฺถ   จรติ   อตฺถ   จริสสฺตีติ   อาฆาต   
พนฺธติ    อิเมหิ   นวหิ   อาฆาตวตฺถูหิ   อาฆาโต   ปฏิฆาโต   กุทโฺธ   
โกธาภิภูโต    อธมฺม    ธมโฺมติ    ทีเปติ   ธมฺม   อธมฺโมติ   ทีเปติ   
ฯเปฯ   ทฏุ ุลฺล   อาปตฺตึ   อทุฏ ุลฺลา   อาปตฺตีติ   ทีเปติ   อทุฏ ุลฺล   
อาปตฺตึ    ทฏุ ุลฺลา   อาปตฺตีติ   ทีเปติ   อิเมหิ   อฏารสหิ   วตฺถูหิ   
โทสาคตึ    คจฺฉนฺโต   พหุชนาหิตาย   ปฏิปนฺโน   โหติ   พหุชนาสุขาย   
พหุโน     ชนสฺส     อนตฺถาย    อหิตาย    ทุกฺขาย    เทวมนุสฺสาน   
อิเมหิ   อฏารสหิ   วตฺถหูิ   โทสาคตึ  คจฺฉนฺโต  ขต  อุปหต  อตฺตาน   
ปริหรติ    สาวชฺโช    จ    โหติ   สานุวชฺโช   จ   วิ ฺ ูน   พหุ ฺจ   
อปุ ฺ ปสวติ โทสาคตึ คจฺฉนฺโต เอว โทสาคตึ คจฺฉติ ฯ   
     [๑๑๐๐]   น   โมหาคติ   คนฺตพฺพาติ   โมหาคตึ  คจฺฉนฺโต  กถ   
โมหาคตึ   คจฺฉติ   ฯ   รตฺโต   ราควเสน  คจฺฉติ  ทุฏโ  โทสวเสน   
คจฺฉติ     มูโฬฺห     โมหวเสน    คจฺฉติ    ปรามฏโ    ทฏิ ิวเสน   
คจฺฉติ    มโูฬฺห    สมฺมโูฬฺห   โมหาภิภูโต   อธมฺม   ธมฺโมติ   ทเีปติ   
ธมฺม    อธมฺโมติ    ทีเปติ    ฯเปฯ   ทฏุ ุลฺล   อาปตฺตึ   อทุฏ ุลฺลา   
อาปตฺตีติ     ทีเปติ     อทุฏ ุลฺล    อาปตฺตึ    ทฏุ ุลฺลา    อาปตฺตีติ   
ทีเปติ   อิเมหิ   อฏารสหิ   วตฺถูห ิ โมหาคตึ  คจฺฉนฺโต  พหุชนา- 
หิตาย  ปฏิปนฺโน     โหติ     พหุชนาสุขาย     พหุโน    ชนสฺส    อนตฺถาย    
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อหิตาย   ทุกขฺาย   เทวมนุสฺสาน   อิเมหิ  อฏารสหิ  วตฺถูหิ  โมหา- 
คตึ  คจฺฉนฺโต    ขต    อุปหต   อตฺตาน   ปริหรติ   สาวชฺโช   จ   โหติ   
สานุวชฺโช     จ    วิ ฺ ูน    พหุ ฺจ    อปุ ฺ    ปสวติ    โมหาคตึ   
คจฺฉนฺโต เอว โมหาคตึ คจฺฉติ ฯ   
     [๑๑๐๑]   น   ภยาคติ   คนฺตพฺพาติ   ภยาคตึ   คจฺฉนฺโต   กถ   
ภยาคตึ   คจฺฉติ   ฯ   อิเธกจฺโจ   อย  วิสมนิสฺสิโต  วา  คหนนิสฺสิโต   
วา  พลวนิสฺสิโต  วา  กกขฺโฬ  ผรุโส  ชีวิตนฺตราย วา พฺรหฺมจริยนฺตราย   
วา     กริสฺสตีติ     ตสฺส     ภยา     ภีโต     อธมฺม    ธมฺโมติ   
ทีเปติ    ธมฺม    อธมฺโมติ    ทีเปติ    ฯเปฯ    ทฏุ ุลลฺ    อาปตฺตึ   
อทุฏ ุลฺลา     อาปตฺตีติ    ทีเปติ    อทฏุ ุลฺล    อาปตฺตึ    ทุฏ ุลฺลา   
อาปตฺตีติ    ทีเปติ   อิเมหิ   อฏารสหิ   วตฺถูห ิ  ภยาคตึ   คจฺฉนฺโต   
พหุชนาหิตาย   ปฏิปนโฺน   โหติ  พหุชนาสุขาย  พหุโน  ชนสฺส  อนตฺถาย   
อหิตาย     ทกฺุขาย    เทวมนุสฺสาน    อิเมหิ    อฏารสหิ    วตฺถหูิ   
ภยาคตึ   คจฺฉนฺโต   ขต  อุปหต  อตฺตาน  ปริหรติ  สาวชฺโช  จ  โหติ   
สานุวชฺโช     จ     วิ ฺ ูน    พหุ ฺจ    อปุ ฺ    ปสวติ    ภยาคตึ   
คจฺฉนฺโต เอว ภยาคตึ คจฺฉติ ฯ   
  [๑๑๐๒] ฉนฺทา โทสา ภยา โมหา      โย ธมฺม อติวตฺตติ3   
         นิหียติ ตสฺส ยโส            กาฬปกฺเขว จนฺทิมาติ ฯ   
     [๑๑๐๓]   กถ   น   ฉนทฺาคตึ   คจฺฉติ   ฯ   อธมฺม  อธมฺโมติ   
ทีเปนฺโต    น    ฉนฺทาคตึ   คจฺฉติ   ธมมฺ   ธมฺโมติ   ทีเปนฺโต   น    
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ฉนฺทาคตึ    คจฺฉติ    อวินย    อวินโยติ    ทีเปนฺโต   น   ฉนฺทาคตึ   
คจฺฉติ     วินย     วินโยติ    ทีเปนฺโต    น    ฉนฺทาคตึ    คจฺฉติ   
อภาสิต   อลปต   ตถาคเตน   อภาสิต  อลปต  ตถาคเตนาติ  ทีเปนฺโต   
น    ฉนฺทาคตึ    คจฺฉติ   ภาสิต   ลปต   ตถาคเตน   ภาสิต   ลปต   
ตถาคเตนาติ     ทีเปนฺโต     น     ฉนฺทาคตึ    คจฺฉติ    อนาจิณฺณ   
ตถาคเตน   อนาจิณฺณ   ตถาคเตนาติ   ทีเปนฺโต   น  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉติ   
อาจิณฺณ   ตถาคเตน   อาจิณฺณ   ตถาคเตนาติ   ทีเปนฺโต  น  ฉนทฺาคตึ   
คจฺฉติ      อปฺป ฺตฺต     ตถาคเตน     อปฺป ฺตฺต     ตถาคเตนาติ   
ทีเปนฺโต    น    ฉนฺทาคตึ    คจฺฉติ   ป ฺตฺต   ตถาคเตน   ป ฺตฺต   
ตถาคเตนาติ   ทีเปนฺโต   น   ฉนฺทาคตึ   คจฺฉติ  อนาปตฺตึ  อนาปตฺตีติ   
ทีเปนฺโต    น    ฉนฺทาคตึ    คจฺฉติ   อาปตฺตึ   อาปตฺตีติ   ทีเปนฺโต   
น     ฉนฺทาคตึ     คจฺฉติ    ลหุก    อาปตฺตึ    ลหุกา    อาปตฺตีติ   
ทีเปนฺโต   น   ฉนฺทาคตึ   คจฺฉติ   ครุก   อาปตฺตึ   ครุกา  อาปตฺตีติ   
ทีเปนฺโต    น    ฉนฺทาคตึ   คจฺฉติ   สาวเสส   อาปตฺตึ   สาวเสสา   
อาปตฺตีติ      ทีเปนฺโต     น     ฉนฺทาคตึ     คจฺฉติ     อนวเสส   
อาปตฺตึ    อนวเสสา    อาปตฺตีติ   ทีเปนฺโต   น   ฉนฺทาคตึ   คจฺฉติ   
ทุฏ ุลฺล    อาปตฺตึ    ทฏุ ุลฺลา   อาปตฺตีติ   ทีเปนฺโต   น   ฉนฺทาคตึ   
คจฺฉติ     อทุฏ ุลฺล    อาปตฺตึ    อทฏุ ุลฺลา    อาปตฺตีติ    ทีเปนฺโต   
น ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ เอว น ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ ฯ   
     [๑๑๐๔]   กถ   น   โทสาคตึ   คจฺฉติ   ฯ   อธมฺม  อธมฺโมติ    
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ทีเปนฺโต    น    โทสาคตึ   คจฺฉติ   ธมฺม   ธมฺโมติ   ทีเปนฺโต   น   
โทสาคตึ    คจฺฉติ   ฯเปฯ   ทฏุ ุลฺล   อาปตฺตึ   ทุฏ ุลฺลา   อาปตฺตีติ   
ทีเปนฺโต    น    โทสาคตึ   คจฺฉติ   อทุฏ ุลฺล   อาปตฺตึ   อทุฏ ุลฺลา   
อาปตฺตีติ    ทีเปนฺโต   น   โทสาคตึ   คจฺฉติ   เอว   น   โทสาคตึ   
คจฺฉติ ฯ   
     [๑๑๐๕]   กถ   น   โมหาคตึ   คจฺฉติ   ฯ   อธมฺม  อธมฺโมติ   
ทีเปนฺโต    น    โมหาคตึ   คจฺฉติ   ธมฺม   ธมฺโมติ   ทีเปนฺโต   น   
โมหาคตึ    คจฺฉติ   ฯเปฯ   ทฏุ ุลฺล   อาปตฺตึ   ทุฏ ุลฺลา   อาปตฺตีติ   
ทีเปนฺโต    น    โมหาคตึ   คจฺฉติ   อทุฏ ุลฺล   อาปตฺตึ   อทุฏ ุลฺลา   
อาปตฺตีติ    ทีเปนฺโต   น   โมหาคตึ   คจฺฉติ   เอว   น   โมหาคตึ   
คจฺฉติ ฯ   
     [๑๑๐๖]   กถ   น   ภยาคตึ   คจฺฉติ   ฯ   อธมฺม   อธมฺโมติ   
ทีเปนฺโต    น    ภยาคตึ    คจฺฉติ   ธมฺม   ธมฺโมติ   ทเีปนฺโต   น   
ภยาคตึ    คจฺฉติ    ฯเปฯ   ทุฏ ุลฺล   อาปตฺตึ   ทุฏ ุลลฺา   อาปตฺตีติ   
ทีเปนโฺต    น    ภยาคตึ    คจฺฉติ   อทุฏ ุลฺล   อาปตฺตึ   อทุฏ ุลฺลา   
อาปตฺตีติ ทีเปนฺโต น ภยาคตึ คจฺฉติ เอว น ภยาคตึ คจฺฉติ ฯ   
  [๑๑๐๗] ฉนฺทา โทสา ภยา โมหา      โย ธมฺม นาติวตฺตติ   
         อาปูรติ ตสฺส ยโส           สุกฺกปกฺเขว จนฺทิมาติ ฯ   
     [๑๑๐๘]   กถ   ส ฺาปนีเย   าเน   ส ฺาเปติ   ฯ   อธมฺม   
อธมฺโมติ   ทเีปนฺโต   ส ฺาปนีเย   าเน   ส ฺาเปติ  ธมฺม  ธมฺโมติ    
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ทีเปนฺโต   ส ฺาปนีเย   าเน   ส ฺาเปติ   ฯเปฯ  ทุฏ ุลฺล  อาปตฺตึ   
ทุฏ ุลฺลา    อาปตฺตีติ    ทีเปนฺโต    ส ฺาปนีเย   าเน   ส ฺาเปติ   
อทุฏ ุลฺล    อาปตฺตึ    อทุฏ ุลฺลา   อาปตฺตีติ   ทีเปนฺโต   ส ฺาปนีเย   
าเน ส ฺาเปติ เอว ส ฺาปนีเย าเน ส ฺาเปติ ฯ   
     [๑๑๐๙]   กถ   นิชฺฌาปนีเย   าเน   นิชฺฌาเปติ   ฯ   อธมฺม   
อธมฺโมติ   ทเีปนฺโต   นชิฌฺาปนีเย   าเน   นชิฺฌาเปติ  ธมฺม  ธมโฺมติ   
ทีเปนฺโต   นชิฺฌาปนีเย   าเน   นิชฺฌาเปติ   ฯเปฯ  ทุฏ ุลฺล  อาปตฺตึ   
ทุฏ ุลฺลา    อาปตฺตีติ    ทีเปนฺโต    นชิฌฺาปนีเย   าเน   นชิฺฌาเปติ   
อทุฏ ุลฺล    อาปตฺตึ    อทุฏ ุลฺลา   อาปตฺตีติ   ทีเปนฺโต   นิชฌฺาปนีเย   
าเน นิชฺฌาเปติ เอว นิชฺฌาปนีเย าเน นิชฺฌาเปติ ฯ   
     [๑๑๑๐]   กถ  เปกฺขนีเย  าเน  เปกขฺติ  ฯ  อธมฺม  อธมฺโมติ   
ทีเปนฺโต    เปกฺขนีเย   าเน   เปกฺขติ   ธมฺม   ธมฺโมติ   ทีเปนฺโต   
เปกฺขนีเย    าเน   เปกฺขติ   ฯเปฯ   ทฏุ ุลฺล   อาปตฺตึ   ทุฏ ุลฺลา   
อาปตฺตีติ   ทเีปนฺโต   เปกขฺนีเย   าเน   เปกฺขติ  อทฏุ ุลฺล  อาปตฺตึ          
อทุฏ ุลฺลา   อาปตฺตีติ   ทเีปนฺโต   เปกขฺนีเย   าเน   เปกฺขติ  เอว   
เปกฺขนีเย าเน เปกฺขติ ฯ   
     [๑๑๑๑]  กถ  ปสาทนีเย  าเน  ปสาเทติ  ฯ  อธมฺม  อธมฺโมติ   
ทีเปนฺโต   ปสาทนีเย   าเน   ปสาเทติ   ธมฺม   ธมฺโมติ   ทีเปนฺโต   
ปสาทนีเย   าเน   ปสาเทติ   ฯเปฯ   ทุฏ ุลฺล   อาปตฺตึ   ทุฏ ุลลฺา   
อาปตฺตีติ    ทีเปนฺโต    ปสาทนีเย    าเน    ปสาเทติ    อทุฏ ุลฺล    
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อาปตฺตึ    อทุฏ ุลฺลา    อาปตฺตีติ    ทีเปนฺโต    ปสาทนีเย    าเน   
ปสาเทติ เอว ปสาทนีเย าเน ปสาเทติ ฯ   
     [๑๑๑๒]    กถ   ลทฺธปกฺโขมฺหีติ   ปร   ปกฺข   อวชานาติ   ฯ   
อิเธกจฺโจ   ลทฺธปกฺโข   โหติ   ลทฺธปรวิาโร   ปกฺขวา   าติวา  อย   
อลทฺธปกฺโข    อลทฺธปริวาโร    น    ปกฺขวา   น   าติวาติ   ตสฺส   
อวชานนฺโต     อธมฺม     ธมฺโมติ     ทีเปติ     ธมฺม     อธมฺโมติ   
ทีเปติ    ฯเปฯ    ทฏุ ุลฺล   อาปตฺตึ   อทุฏ ุลฺลา   อาปตฺตีติ   ทีเปติ   
อทุฏ ุลฺล   อาปตฺตึ   ทุฏ ุลฺลา   อาปตฺตีติ  ทีเปติ  เอว  ลทฺธปกโฺขมฺหีติ   
ปร ปกฺข อวชานาติ ฯ   
     [๑๑๑๓]    กถ    พหุสฺสุโตมฺหีติ    อปฺปสสฺุต    อวชานาติ   ฯ   
อิเธกจฺโจ   พหุสฺสุโต   โหติ   สุตธโร   สุตสนฺนิจโย   อย  อปฺปสสฺุโต   
อปฺปาคโม     อปฺปธโรติ    ตสฺส    อวชานนฺโต    อธมฺม    ธมฺโมติ   
ทีเปติ    ธมฺม    อธมฺโมติ    ทีเปติ    ฯเปฯ    ทฏุ ุลลฺ    อาปตฺตึ   
อทุฏ ุลฺลา     อาปตฺตีติ    ทีเปติ    อทฏุ ุลฺล    อาปตฺตึ    ทุฏ ุลฺลา   
อาปตฺตีติ ทีเปติ เอว พหุสฺสุโตมฺหีติ อปฺปสฺสุต อวชานาติ ฯ   
     [๑๑๑๔]   กถ  เถรตโรมฺหีติ  นวกตร  อวชานาติ  ฯ  อิเธกจฺโจ   
เถโร    โหติ    รตฺต ฺ ู    จิรปพฺพชิโต   อย   นวโก   อปฺป ฺาโต   
อปฺปสฺสุโต   ๑   อปฺปกต ฺ ู   อิมสฺส   วจน   อกต   ภวิสฺสตีติ  ตสฺส   
อวชานนฺโต     อธมฺม     ธมฺโมติ     ทีเปติ     ธมฺม     อธมฺโมติ   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ น ทิสสฺติ ฯ    
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ทีเปติ    ฯเปฯ    ทฏุ ุลฺล   อาปตฺตึ   อทุฏ ุลฺลา   อาปตฺตีติ   ทีเปติ   
อทุฏ ุลฺล   อาปตฺตึ   ทุฏ ุลฺลา   อาปตฺตีติ   ทีเปติ  เอว  เถรตโรมฺหีติ   
นวกตร อวชานาติ ฯ   
     [๑๑๑๕]   อสมฺปตฺต  น  พฺยาหริตพฺพนฺติ  อโนติณฺณ  ภาส  ๑  น   
โอตาเรตพฺพ   ฯ   สมฺปตฺต   ธมฺมโต   วินยโต   น   ปริหาเปตพฺพนฺติ   
ย   อตฺถาย   สงฺโฆ   สนนฺิปติโต   โหติ   ต  อตฺถ  ธมฺมโต  วินยโต   
น ปริหาเปตพฺพ ฯ   
     [๑๑๑๖]  เยน  ธมฺเมนาติ  ภูเตน  วตฺถุนา  ฯ  เยน  วินเยนาติ   
โจเทตฺวา    สาเรตฺวา    ฯ   เยน   สตฺถสุาสเนนาติ   ตฺติสมฺปทาย   
อนุสฺสาวนสมฺปทาย  ฯ  เยน  ธมฺเมน  เยน  วินเยน  เยน สตฺถุสาสเนน   
ต    อธิกรณ    วูปสมฺมติ    ตถา    ต    อธิกรณ    วูปสเมตพฺพนฺติ   
อนุวิชฺชเกน   โจทโก   ปุจฺฉิตพฺโพ   ย   โข   ตฺว   อาวุโส   อิมสฺส   
ภิกฺขุโน   ปวารณ   เปสิ   กิมฺห ิ  น   เปสิ   สีลวิปตฺติยา   เปสิ   
อาจารวิปตฺติยา    เปสิ    ทิฏ ิวิปตฺติยา    เปสีติ   ฯ   โส   เจ   
เอว     วเทยฺย     สีลวิปตฺติยา    วา    เปมิ    อาจารวิปตฺติยา   
วา    เปมิ    ทิฏ ิวิปตฺติยา    วา   เปมีติ   ฯ   โส   เอวมสฺส   
วจนีโย    ชานาติ    ปนายสฺมา    สีลวิปตฺตึ   ชานาติ   อาจารวิปตฺตึ   
ชานาติ    ทฏิ ิวิปตฺตินฺติ    ฯ   โส   เจ   เอว   วเทยฺย   ชานามิ   
โข    อห    อาวุโส    สีลวิปตฺตึ   ชานามิ   อาจารวิปตฺตึ   ชานามิ   
#๑ ม. ย.ุ ภาร ฯ    
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ทิฏ ิวิปตฺตินฺติ    ฯ    โส    เอวมสฺส    วจนีโย   กตมา   ปนาวุโส   
สีลวิปตฺติ    กตมา    อาจารวิปตฺติ    กตมา   ทิฏ ิวิปตฺตีติ   ฯ   โส   
เจ   เอว   วเทยฺย   จตฺตาริ  ปาราชิกานิ  เตรส  สงฺฆาทิเสสา  อย   
สีลวิปตฺติ    ถุลลฺจฺจย    ปาจิตฺติย    ปาฏิเทสนีย    ทกฺุกฏ   ทุพฺภาสิต   
อย     อาจารวิปตฺติ     มิจฺฉาทิฏ ิ     อนฺตคฺคาหิกา    ทิฏ ิ    อย   
ทิฏ ิวิปตฺตีติ   ฯ   โส   เอวมสฺส   วจนโีย   ย   โข   ตฺว  อาวุโส   
อิมสฺส   ภิกฺขุโน   ปวารณ   เปสิ   ทฏิเน   เปสิ   สุเตน  เปสิ   
ปริสงฺกาย   เปสีติ  ฯ  โส  เจ  เอว  วเทยฺย  ทฏิเน  วา  เปมิ   
สุเตน   วา   เปมิ   ปริสงฺกาย   วา   เปมีติ   ฯ  โส  เอวมสฺส   
วจนีโย   ย   โข   ตฺว   อาวุโส   อิมสฺส  ภิกฺขุโน  ทฏิเน  ปวารณ   
เปสิ   กินฺเต   ทิฏ   กินติฺ   เต   ทฏิ   กทา   เต  ทฏิ  กตฺถ   
เต     ทิฏ     ปาราชิก    อชฺฌาปชฺชนโฺต    ทิฏโ    สงฺฆาทิเสส   
อชฺฌาปชฺชนโฺต      ทฏิโ     ถลฺุลจฺจย     อชฺฌาปชชฺนฺโต     ทิฏโ   
ปาจิตฺติย     อชฺฌาปชฺชนโฺต    ทฏิโ    ปาฏิเทสนีย    อชฌฺาปชชฺนฺโต   
ทิฏโ    ทุกกฺฏ    อชฺฌาปชฺชนฺโต   ทฏิโ   ทุพฺภาสิต   อชฺฌาปชฺชนฺโต   
ทิฏโ    กตฺถ    จ    ตฺว    อโหสิ   กตฺถ   จาย   ภิกขฺุ   อโหส ิ  
กิ ฺจ   ตฺว   กโรสิ   กิ ฺจาย   ภิกฺขุ   กโรตีติ   ฯ   โส  เจ  เอว   
วเทยฺย   น   โข   อห   อาวุโส   อิมสฺส  ภิกฺขุโน  ทฏิเน  ปวารณ   
เปมิ    อปจ    สุเตน    ปวารณ    เปมีติ   ฯ   โส   เอวมสฺส   
วจนีโย   ย   โข   ตฺว   อาวุโส   อิมสฺส   ภิกฺขุโน  สเุตน  ปวารณ    
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เปสิ   กินฺเต   สุต   กินฺติ   เต   สุต   กทา  เต  สุต  กตฺถ  เต   
สุต    ปาราชกิ    อชฺฌาปนฺโนติ    สุต    สงฺฆาทิเสส   อชฺฌาปนฺโนติ   
สุต     ถุลลฺจฺจย    อชฺฌาปนฺโนติ    สุต    ปาจิตฺติย    อชฺฌาปนฺโนติ   
สุต     ปาฏิเทสนีย    อชฌฺาปนฺโนติ    สุต    ทุกกฺฏ    อชฌฺาปนฺโนติ   
สุต    ทุพฺภาสิต    อชฺฌาปนฺโนติ    สตุ    ภิกฺขุสฺส    สุต   ภิกฺขุนิยา   
สุต    สิกฺขมานาย    สุต    สามเณรสฺส    สุต    สามเณริยา   สุต   
อุปาสกสฺส    สุต    อุปาสกิาย   สุต   ราชูน   สุต   ราชมหามตฺตาน   
สุต   ติตฺถิยาน   สุต   ติตฺถิยสาวกาน   สุตนฺติ   ฯ   โส   เจ  เอว   
วเทยฺย   น   โข   อห   อาวุโส   อิมสฺส   ภิกฺขุโน  สเุตน  ปวารณ   
เปมิ    อปจ   ปริสงฺกาย   ปวารณ   เปมีติ   ฯ   โส   เอวมสฺส   
วจนีโย   ย   โข   ตฺว  อาวุโส  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  ปรสิงฺกาย  ปวารณ   
เปสิ    ก ึ   ปริสงฺกสิ   กนิฺติ   ปริสงฺกสิ   กทา   ปรสิงฺกสิ   กตฺถ   
ปริสงฺกสิ     ปาราชิก     อชฺฌาปนฺโนติ     ปริสงฺกสิ     สงฺฆาทิเสส   
อชฺฌาปนฺโนติ     ปริสงฺกสิ     ถลฺุลจฺจย     อชฺฌาปนฺโนติ    ปรสิงฺกสิ   
ปาจิตฺติย     อชฺฌาปนฺโนติ    ปริสงฺกสิ    ปาฏิเทสนีย    อชฌฺาปนฺโนติ   
ปริสงฺกสิ   ทกฺุกฏ   อชฺฌาปนฺโนติ   ปรสิงฺกสิ   ทุพฺภาสิต   อชฺฌาปนฺโนติ   
ปริสงฺกสิ     ภิกฺขุสฺส     สตฺุวา     ปริสงฺกสิ     ภิกฺขุนิยา    สุตฺวา   
ปริสงฺกสิ    สิกฺขมานาย    สุตฺวา    ปรสิงฺกสิ    สามเณรสฺส   สุตฺวา   
ปริสงฺกสิ    สามเณริยา    สุตฺวา    ปรสิงฺกสิ    อุปาสกสฺส    สุตฺวา   
ปริสงฺกสิ   อุปาสิกาย   สตฺุวา   ปริสงฺกสิ   ราชูน   สุตฺวา   ปริสงฺกสิ    
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ราชมหามตฺตาน    สุตฺวา    ปริสงฺกส ิ   ติตฺถิยาน   สุตฺวา   ปริสงฺกสิ   
ติตฺถิยสาวกาน สุตฺวา ปริสงฺกสีติ ฯ   
  [๑๑๑๗] ทิฏ ทิฏเน สเมติ          ทิฏเน สสนฺทเต ทิฏ   
         ทิฏ ปฏิจฺจ น อุเปติ         อสุทฺธปริสงฺกิโต   
         โส ปุคฺคโล ปฏิ ฺาย         กาตพพฺา เตน ปวารณา ฯ   
         สุต สุเตน สเมติ            สุเตน สสนฺทเต สุต   
         สุต ปฏจฺิจ น อุเปติ          อสุทฺธปริสงฺกิโต   
         โส ปุคฺคโล ปฏิ ฺาย         กาตพฺพา เตน ปวารณา ฯ   
         มุต มุเตน สเมติ            มุเตน สสนฺทเต มุต   
         มุต ปฏจฺิจ น อุเปติ          อสุทฺธปริสงฺกิโต   
         โส ปุคฺคโล ปฏิ ฺาย         กาตพฺพา เตน ปวารณาติ ฯ   
     [๑๑๑๘]   กินฺเต   ทิฏนฺติ   กตมา  ปุจฺฉา  กินฺติ  เต  ทิฏนฺติ   
กตมา   ปุจฺฉา   กทา   เต   ทิฏนฺติ   กตมา   ปุจฺฉา   กตฺถ   เต   
ทิฏนฺติ กตมา ปุจฺฉา ฯ   
     [๑๑๑๙]   กินฺเต  ทิฏนฺติ  วตฺถุปุจฺฉา  วิปตฺติปุจฺฉา  อาปตฺติปุจฺฉา   
อชฺฌาจารปุจฺฉา     ฯ    วตฺถุปุจฺฉาติ    อฏปาราชิกาน    วตฺถุปุจฺฉา   
เตวีสสงฺฆาทิเสสาน      วตฺถุปุจฺฉา      เทฺวอนิยตาน      วตฺถุปุจฺฉา   
เทฺวจตฺตาฬีสนิสฺสคฺคิยาน   วตฺถุปุจฺฉา   อฏาสีติสตปาจิตฺติยาน  วตฺถุปุจฺฉา   
ทฺวาทสปาฏิเทสนียาน   วตฺถุปุจฺฉา   ทุกฺกฏาน   วตฺถุปุจฺฉา   ทุพฺภาสิตาน   
วตฺถุปุจฺฉา    ฯ    วิปตฺติปุจฺฉาติ    สลีวิปตฺติปุจฺฉา   อาจารวิปตฺติปุจฺฉา    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 423 

ทิฏ ิวิปตฺติปุจฺฉา  อาชีววิปตฺติปุจฺฉา  ฯ  อาปตฺติปุจฺฉาติ ปาราชิกาปตฺติปุจฺฉา  
สงฺฆาทิเสสาปตฺติปุจฺฉา      ถลฺุลจฺจยาปตฺติปุจฺฉา     ปาจิตฺติยาปตฺติปุจฺฉา   
ปาฏิเทสนียาปตฺติปุจฺฉา    ทุกฺกฏาปตฺติปุจฺฉา    ทุพฺภาสิตาปตฺติปุจฺฉา    ฯ   
อชฺฌาจารปุจฺฉาติ ทฺวยนฺทฺวยสมาปตฺติปุจฺฉา ฯ   
     [๑๑๒๐]    กินฺติ    เต   ทิฏนฺติ   ลิงฺคปุจฺฉา   อิรยิาปถปุจฺฉา   
อาการปุจฺฉา   วิปฺปการปจฺุฉา   ฯ   ลิงฺคปุจฺฉาติ   ทีฆ  วา  รสฺส  วา   
กณฺห   วา   โอทาต   วา   ฯ   อิริยาปถปุจฺฉาติ   คจฺฉนฺต  วา   ิต   
วา   นิสินฺน   วา   นิปนฺน   วา   ฯ   อาการปุจฺฉาติ  คิหิลิงฺเค  วา   
ติตฺถิยลิงฺเค   วา   ปพฺพชิตลิงฺเค   วา   ฯ   วิปฺปการปุจฺฉาติ  คจฺฉนฺต   
วา  ิต วา นิสินฺน วา นิปนฺน วา ฯ   
     [๑๑๒๑]   กทา  เต  ทิฏนฺติ  กาลปุจฺฉา  สมยปุจฺฉา  ทิวสปุจฺฉา   
อุตุปุจฺฉา   ฯ   กาลปุจฺฉาติ   ปุพฺพณฺหกาเล   วา   มชฌฺนฺติกกาเล  วา   
สายณฺหกาเล   วา   ฯ  สมยปุจฺฉาติ  ปุพฺพณฺหสมเย  วา  มชฺฌนติฺกสมเย   
วา     สายณฺหสมเย    วา    ฯ    ทิวสปุจฺฉาติ    ปุเรภตฺต    วา   
ปจฺฉาภตฺต   วา   รตฺตึ   วา  ทิวา  วา  กาเฬ  วา  ชุเณฺห  วา  ฯ   
อุตุปุจฺฉาติ เหมนฺเต วา คิเมฺห วา วสฺเส วา ฯ   
     [๑๑๒๒]  กตฺถ  เต  ทฏินฺติ  านปุจฺฉา  ภูมิปุจฺฉา  โอกาสปุจฺฉา   
ปเทสปุจฺฉา   ฯ   านปุจฺฉาติ   ภูมิยา   วา   ปวิยา   วา  ธรณิยา   
วา   ชคติยา  วา  ฯ  ภูมิปุจฺฉาติ  ภูมิยา  วา  ปพฺพเต  วา  ปาสาเณ   
วา   ปาสาเท   วา   ฯ   โอกาสปุจฺฉาติ   ปุรตฺถิเม   วา  โอกาเส    
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ปจฺฉิเม  วา  โอกาเส  อุตฺตเร  วา  โอกาเส  ทกฺขิเณ วา โอกาเส ฯ   
ปเทสปุจฺฉาติ   ปรุตฺถิเม   วา  ปเทเส  ปจฺฉิเม  วา  ปเทเส  อุตฺตเร   
วา ปเทเส ทกฺขิเณ วา ปเทเสติ ฯ   
                      มหาสงฺคาม นิฏ ิต ฯ   
                         ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๑๒๓] วตฺถุ นิทาน อากาโร         ปุพฺพาปร กตากต   
         กมฺมาธิกรณ ฺเจว            สมโถ ฉนฺทคามิ จ   
         โทสา โมหา ภยา เจว       ส ฺา นิชฺฌาปเนน จ   
         เปกฺขา ปสาเท ปกฺโขมฺหิ      สุตเถรตเรน จ   
         อสมฺปตฺต ฺจ สมฺปตฺต          ธมเฺมน วินเยน จ   
         สตฺถุสสฺ สาสเนนาป          มหาสงฺคามาปนาติ ฯ    
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                      ___________________   
                         ก ินเภท   
     [๑๑๒๔]   กสฺส   ก ิน   อนตฺถต   กสฺส   ก ิน   อตฺถต  กินฺติ   
ก ิน อนตฺถต กินฺติ ก ิน อตฺถต ฯ   
     [๑๑๒๕]   กสฺส   ก ิน   อนตฺถตนฺติ   ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน  อนตฺถต   
โหติ   ก ิน   อนตฺถารกสสฺ   จ   อนนุโมทกสฺส   จ   อิเมส   ทฺวินฺน   
ปุคฺคลาน อนตฺถต โหติ ก ิน ฯ   
     [๑๑๒๖]   กสฺส  ก ิน  อตฺถตนฺติ  ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน  อตฺถต  โหติ   
ก ิน   อตฺถารกสฺส   จ   อนุโมทกสฺส   จ   อิเมส   ทวิฺนฺน  ปุคฺคลาน   
อตฺถต โหติ ก ิน ฯ   
     [๑๑๒๗]  กินฺติ  ก ิน  อนตฺถตนฺติ  จตุวีสติยา  อากาเรหิ  อนตฺถต   
โหติ    ก ิน    น    อุลฺลิขิตมตฺเตน    อตฺถต    โหติ    ก ิน   น   
โธวนมตฺเตน   อตฺถต   โหติ   ก ิน   น   จีวรวิจารณมตฺเตน   อตฺถต   
โหติ   ก ิน   น   เฉทนมตฺเตน  อตฺถต  โหติ  ก ิน  น  พนฺธนมตฺเตน   
อตฺถต      โหติ     ก ิน     น     โอวฏฏกิกรณมตฺเตน     อตฺถต   
โหติ    ก ิน    น    กณฺฑูสกรณมตฺเตน    อตฺถต   โหติ   ก ิน   น   
ทฬฺหีกมฺมกรณมตฺเตน    อตฺถต    โหติ   ก ิน   น   อนุวาตกรณมตฺเตน   
อตฺถต   โหติ   ก ิน   น   ปริภณฺฑกรณมตฺเตน   อตฺถต   โหติ   ก ิน   
น  โอวฏเฏยยฺกรณมตฺเตน  ๑  อตฺถต  โหติ  ก ิน  น กมลมทฺทนมตฺเตน   
อตฺถต    โหติ    ก ิน    น    นิมิตฺตกเตน    อตฺถต   โหติ   ก ิน   
#๑ ม. โอวทฺเธยฺยกรณมตฺเตน ฯ    
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น   ปริกถากเตน   อตฺถต   โหติ   ก ิน  น  กุกฺกุกเตน  อตฺถต  โหติ   
ก ิน    น    สนฺนิธิกเตน    อตฺถต   โหติ   ก ิน   น   นิสฺสคฺคิเยน   
อตฺถต    โหติ   ก ิน   น   อกปฺปกเตน   อตฺถต   โหติ   ก ิน   น   
อ ฺตฺร     สงฺฆาฏิยา     อตฺถต     โหติ    ก ิน    น    อ ฺตฺร   
อุตฺตราสงฺเคน    อตฺถต   โหติ   ก ิน   น   อ ฺตฺร   อนฺตรวาสเกน   
อตฺถต   โหติ   ก ิน   น   อ ฺตฺร   ป ฺจเกน   วา  อติเรกป ฺจเกน   
วา   ตทเหว   ส ฺฉินฺเนน   สมณฺฑลีกเตน   อตฺถต   โหติ   ก ิน   น   
อ ฺตฺร    ปคฺุคลสฺส    อตฺถารา   อตฺถต   โหติ   ก ิน   น   สมฺมา   
เจว    อตฺถต    โหติ    ก ิน   ต ฺเจ   นิสฺสีมฏโ   อนุโมทติ   ฯ   
เอวมฺป อนตฺถต โหติ ก ิน ฯ   
     [๑๑๒๘]   นิมิตฺตกมฺม   นาม   นิมตฺิต   กโรติ   อิมินา  ทุสฺเสน   
ก ิน    อตฺถริสฺสามีติ   ฯ   ปรกิถา   นาม   ปรกิถ   กโรติ   อิมาย   
ปริกถาย   ก ินทุสฺส   นพฺิพตฺเตสฺสามีติ   ฯ  กกฺุกกุต  นาม  อนาทิยทาน   
วุจฺจติ   ฯ   สนฺนิธิ   นาม   เทฺว   สนฺนิธโิย   กรณสนฺนิธิ   จ   ๑   
นิจยสนฺนิธิ  จ  ๑  ฯ  นิสสฺคฺคิย นาม กยิรมาเน ๒ อรุณ อุทฺริยติ ๓ ฯ   
อิเมหิ จตุวีสติยา อากาเรหิ อนตฺถต โหติ ก ิน ฯ   
     [๑๑๒๙]   กินฺติ   ก ิน   อตฺถตนฺติ  สตฺตรสหิ  อากาเรหิ  อตฺถต   
โหติ    ก ิน   อหเตน   อตฺถต   โหติ   ก ิน   อหตกปฺเปน   อตฺถต   
โหติ    ก ิน   ปโลติกาย   อตฺถต   โหติ   ก ิน   ปสุกูเลน   อตฺถต   
โหติ    ก ิน    ปาปณิเกน    อตฺถต    โหติ    ก ิน   อนิมิตฺตกเตน   
#๑ ม. วา  ๒ ยุ. กริยมาเน ฯ  ๓ ม. อุฏหติ ฯ    
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อตฺถต   โหติ   ก ิน   อปรกิถากเตน  อตฺถต  โหติ  ก ิน  อกุกฺกกุเตน   
อตฺถต     โหติ     ก ิน    อสนฺนิธิกเตน    อตฺถต    โหติ    ก ิน   
อนิสฺสคฺคิเยน   อตฺถต   โหติ   ก ิน   กปฺปกเตน   อตฺถต  โหติ  ก ิน   
สงฺฆาฏิยา    อตฺถต    โหติ    ก ิน   อุตฺตราสงฺเคน   อตฺถต   โหติ   
ก ิน    อนฺตรวาสเกน    อตฺถต    โหติ    ก ิน    ป ฺจเกน    วา   
อติเรกป ฺจเกน    วา    ตทเหว   ส ฺฉินฺเนน   สมณฺฑลีกเตน   อตฺถต   
โหติ    ก ิน    ปุคฺคลสฺส   อตฺถารา   อตฺถต   โหติ   ก ิน   สมฺมา   
เจว   อตฺถต   โหติ   ก ิน   ต ฺเจ   สีมฏโ  อนุโมทติ  ฯ  เอวมฺป   
อตฺถต โหติ ก ิน ฯ อิเมหิ สตฺตรสหิ อากาเรหิ อตฺถต โหติ ก ิน ฯ   
     [๑๑๓๐]   สห  ก ินสฺส  อตฺถารา  กติ  ธมฺมา  ชายนฺติ  ฯ  สห   
ก ินสฺส   อตฺถารา   ปณฺณรส   ธมฺมา   ชายนฺติ   อฏ  มาติกา  เทฺว   
ปลิโพธา   ป ฺจ   อานิสสา  ฯ  สห  ก ินสฺส  อตฺถารา  อิเม  ปณฺณรส   
ธมฺมา ชายนฺติ ฯ   
     [๑๑๓๑]   ปโยคสฺส   กตเม   ธมฺมา   อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย   
สมนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย       ปุเรชาตปจฺจเยน       ปจฺจโย      ปจฺฉาชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย     สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ    ปุพฺพกรณสฺส    ฯเปฯ   
ปจฺจุทฺธารสฺส    อธิฏานสฺส    อตฺถารสฺส   มาติกาน ฺจ   ปลโิพธาน ฺจ   
วตฺถุสฺส       กตเม       ธมมฺา      อนนฺตรปจฺจเยน      ปจฺจโย   
สมนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  อุปนิสฺสย-  
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ปจฺจเยน  ปจฺจโย       ปุเรชาตปจฺจเยน       ปจฺจโย      ปจฺฉาชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๓๒]    ปุพฺพกรณ    ปโยคสฺส    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย   
สมนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย      ฯ      ปโยโค      ปุพฺพกรณสฺส      ปุเรชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ฯ   ปุพฺพกรณ   ปโยคสฺส   ปจฺฉาชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   
ปณฺณรส ธมมฺา สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๓๓]   ปจฺจุทฺธาโร   ปุพฺพกรณสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   
สมนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย      ฯ      ปุพฺพกรณ     ปจฺจุทฺธารสฺส     ปุเรชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ฯ   ปจฺจุทฺธาโร  ปุพฺพกรณสฺส  ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
ปณฺณรส ธมมฺา สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๓๔]    อธิฏาน   ปจฺจุทฺธารสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   
สมนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย      ฯ     ปจฺจุทฺธาโร     อธิฏานสฺส     ปุเรชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ฯ   อธิฏาน   ปจฺจุทฺธารสฺส  ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
ปณฺณรส ธมมฺา สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๓๕]    อตฺถาโร    อธิฏานสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   
สมนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  อุปนิสฺสย- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโย      ฯ      อธิฏาน      อตฺถารสฺส      ปุเรชาตปจฺจเยน    
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ปจฺจโย   ฯ   อตฺถาโร   อธิฏานสฺส   ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
ปณฺณรส ธมมฺา สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๓๖]   มาติกา  จ  ปลิโพธา  จ  อตฺถารสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย     สมนนฺตรปจฺจเยน     ปจฺจโย    นิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   อตฺถาโร   มาติกาน ฺจ  ปลิโพธาน ฺจ   
ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   มาติกา  จ  ปลิโพธา  จ  อตฺถารสฺส   
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย   ฯ   ปณฺณรส   ธมมฺา   สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๓๗]  อาสา  จ  อนาสา  จ  วตฺถุสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย   
สมนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ฯ    วตฺถุ    อาสาน ฺจ    อนาสาน ฺจ   ปุเรชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ฯ   อาสา   จ   อนาสา   จ   วตฺถุสฺส  ปจฺฉาชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ ปณฺณรส ธมฺมา สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๓๘]    ปุพฺพกรณ    กึนิทาน    กึสมุทย    กชึาติก   กึปภว   
กึสมฺภาร     กึสมุฏาน    ฯ    ปจฺจุทฺธาโร    กึนิทาโน    กึสมุทโย   
กึชาติโก     กึปภโว     กสึมฺภาโร    กสึมุฏาโน    ฯ    อธิฏาน   
กึนิทาน    กสึมุทย    กชึาติก    กึปภว    กึสมฺภาร   กึสมุฏาน   ฯ   
อตฺถาโร    กนึิทาโน    กสึมุทโย    กชึาติโก    กึปภโว   กึสมฺภาโร   
กึสมุฏาโน   ฯ   มาติกา   จ   ปลิโพธา   จ   กึนิทานา   กึสมุทยา   
กึชาติกา    กปึภวา    กึสมฺภารา    กึสมุฏานา    ฯ    อาสา   จ    
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อนาสา    จ   กึนิทานา   กสึมุทยา   กชึาติกา   กึปภวา   กึสมฺภารา   
กึสมุฏานา    ฯ   ปุพฺพกรณ   ปโยคนทิาน   ปโยคสมุทย   ปโยคชาติก   
ปโยคปฺปภว         ปโยคสมฺภาร         ปโยคสมุฏาน         ฯ   
ปจฺจุทฺธาโร     ปุพฺพกรณนิทาโน     ปพฺุพกรณสมุทโย    ปุพฺพกรณชาติโก   
ปุพฺพกรณปฺปภโว      ปพฺุพกรณสมฺภาโร      ปุพฺพกรณสมุฏาโน      ฯ   
อธิฏาน ปจฺจุทฺธารนิทาน ปจฺจุทฺธารสมุทย   
ปจฺจุทฺธารชาติก  ปจฺจุทฺธารปฺปภว  ปจฺจุทฺธารสมฺภาร  ปจฺจุทฺธารสมุฏาน ฯ   
อตฺถาโร อธิฏานนิทาโน อธิฏานสมุทโย   
อธิฏานชาติโก  อธฏิานปฺปภโว  อธิฏานสมฺภาโร  อธฏิานสมุฏาโน ฯ   
มาติกา     ฯ     ปลิโพธา    จ    อตฺถารนิทานา    อตฺถารสมุทยา   
อตฺถารชาติกา อตฺถารปฺปภวา อตฺถารสมฺภารา   
อตฺถารสมุฏานา    ฯ    อาสา    จ    อนาสา    จ   วตฺถุนิทานา   
วตฺถุสมุทยา        วตฺถุชาติกา       วตฺถปฺุปภวา       วตฺถุสมฺภารา   
วตฺถุสมุฏานา     ฯ    ปโยโค    กึนิทาโน    กึสมทุโย    กึชาติโก   
กึปภโว     กสึมฺภาโร     กึสมุฏาโน     ฯ     ปุพฺพกรณ    ฯเปฯ   
ปจฺจุทฺธาโร     อธิฏาน     อตฺถาโร     มาติกา    จ    ปลิโพธา   
จ   วตฺถ ุ  อาสา   จ   อนาสา   จ   กึนิทานา  กึสมุทยา  กึชาติกา   
กึปภวา     กสึมฺภารา    กสึมุฏานา    ฯ    ปโยโค    เหตุนิทาโน   
เหตุสมุทโย   เหตุชาติโก  เหตุปฺปภโว  เหตุสมฺภาโร  เหตุ- 
สมุฏาโน  ฯ  ปุพฺพกรณ   ฯเปฯ     ปจฺจุทฺธาโร      อธิฏาน    
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อตฺถาโร   มาติกา   จ   ปลโิพธา   จ   วตฺถุ   อาสา   จ  อนาสา   
จ      เหตุนิทานา      เหตุสมุทยา     เหตุชาติกา     เหตุปฺปภวา   
เหตุสมฺภารา    เหตุสมุฏานา    ฯ    ปโยโค   กึนิทาโน   กึสมุทโย   
กึชาติโก   กปึภโว   กึสมภฺาโร   กึสมฏุาโน   ฯ   ปุพฺพกรณ   ฯเปฯ   
ปจฺจุทฺธาโร    อธิฏาน    อตฺถาโร    มาติกา    จ   ปลิโพธา   จ   
วตฺถุ    อาสา    จ   อนาสา   จ   กึนิทานา   กึสมุทยา   กชึาติกา   
กึปภวา    กึสมฺภารา    กึสมุฏานา    ฯ    ปโยโค    ปจฺจยนิทาโน   
ปจฺจยสมุทโย      ปจฺจยชาติโก      ปจฺจยปฺปภโว      ปจฺจยสมฺภาโร   
ปจฺจยสมุฏาโน    ฯ    ปพฺุพกรณ    ฯเปฯ    ปจฺจุทฺธาโร   อธิฏาน   
อตฺถาโร   มาติกา   จ   ปลโิพธา   จ   วตฺถุ   อาสา   จ  อนาสา   
จ     ปจฺจยนิทานา     ปจฺจยสมุทยา    ปจฺจยชาติกา    ปจฺจยปฺปภวา   
ปจฺจยสมฺภารา ปจฺจยสมุฏานา ฯ   
     [๑๑๓๙]   ปุพฺพกรณ   กตีหิ   ธมฺเมหิ   สงฺคหิต   ฯ   ปุพฺพกรณ   
สตฺตหิ     ธมเฺมหิ     สงฺคหิต    โธวเนน    วิจารเณน    เฉทเนน   
พนฺธเนน     สิพฺพเนน     รชเนน     กปฺปกรเณน    ฯ    ปุพฺพกรณ   
อิเมหิ   สตฺตหิ   ธมฺเมหิ   สงฺคหิต   ฯ   ปจฺจุทฺธาโร   กตีหิ  ธมฺเมหิ   
สงฺคหิโต    ฯ    ปจฺจุทฺธาโร   ตีหิ   ธมเฺมหิ   สงฺคหิโต   สงฺฆาฏิยา   
อุตฺตราสงฺเคน  อนฺตรวาสเกน  ฯ  อธิฏาน  กตีหิ  ธมฺเมหิ  สงฺคหิต  ฯ   
อธิฏาน    ตีหิ    ธมฺเมหิ    สงฺคหิต    สงฺฆาฏิยา    อุตฺตราสงฺเคน   
อนฺตรวาสเกน   ฯ   อตฺถาโร   กตีหิ  ธมฺเมหิ  สงฺคหิโต  ฯ  อตฺถาโร    
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เอเกน ธมฺเมน สงฺคหิโต วจีเภเทน ฯ   
     [๑๑๔๐]  ก ินสฺส  กติ  มูลานิ  กติ  วตฺถูนิ  กติ ภูมิโย ฯ ก ินสฺส   
เอก  มูล  สงฺโฆ  ฯ  ตีณิ  วตฺถูนิ  สงฺฆาฏิ อุตฺตราสงฺโค อนฺตรวาสโก ฯ   
ฉ ภูมิโย โขม กปฺปาสิก โกเสยฺย กมพฺล สาณ ภงฺค ฯ   
     [๑๑๔๑]   ก ินสฺส   โก   อาทิ   กึ  มชฺเฌ  กึ  ปรโิยสาน  ฯ   
ก ินสฺส ปุพฺพกรณ อาทิ กิริยา มชฺเฌ อตฺถาโร ปรโิยสาน ฯ   
     [๑๑๔๒]    กตีหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ปุคฺคโล   อภพฺโพ   ก ิน   
อตฺถริตุ   กตีหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ปคฺุคโล  ภพฺโพ  ก ิน  อตฺถริตุ  ฯ   
อฏหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต    ปุคฺคโล   อภพฺโพ   ก ิน   อตฺถริตุ   ฯ   
อฏหงฺเคหิ     สมนฺนาคโต     ปุคฺคโล    ภพฺโพ    ก ิน    อตฺถรตุิ   
กตเมหิ   อฏหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  อภพฺโพ  ก ิน  อตฺถริตุ  ฯ   
ปุพฺพกรณ    น    ชานาติ   ปจฺจุทฺธาร   น   ชานาติ   อธิฏาน   น   
ชานาติ    อตฺถาร    น    ชานาติ   มาติก   น   ชานาติ   ปลิโพธ   
น   ชานาติ   อุทฺธาร   น   ชานาติ  อานิสส  น  ชานาติ  ฯ  อิเมหิ   
อฏหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต    ปุคฺคโล   อภพฺโพ   ก ิน   อตฺถริตุ   ฯ   
กตเมหิ   อฏหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  ภพฺโพ  ก ิน  อตฺถริตุ  ฯ   
ปุพฺพกรณ     ชานาติ    ปจฺจุทฺธาร    ชานาติ    อธิฏาน    ชานาติ   
อตฺถาร    ชานาติ    มาติก    ชานาติ   ปลิโพธ   ชานาติ   อุทฺธาร   
ชานาติ    อานิสส   ชานาติ   ฯ   อิเมหิ   อฏหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   
ปุคฺคโล ภพฺโพ ก ิน อตฺถริตุ ฯ    
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     [๑๑๔๓]    กตีน   ปุคฺคลาน   ก ินตฺถารา   น   รูหนฺติ   กตีน   
ปุคฺคลาน    ก ินตฺถารา   รูหนฺติ   ฯ   ติณฺณ   ปุคฺคลาน   ก ินตฺถารา   
น    รูหนฺติ    ติณฺณ   ปุคฺคลาน   ก ินตฺถารา   รูหนฺติ   ฯ   กตเมส   
ติณฺณ   ปุคฺคลาน   ก ินตฺถารา   น   รหูนฺติ   ฯ  นสิฺสีมฏโ  อนุโมทติ   
อนุโมทนฺโต   น  วาจ  ภินฺทติ  วาจ  ภินฺทนฺโต  น  ปร  วิ ฺาเปติ  ฯ   
อิเมส    ติณฺณ    ปุคฺคลาน   ก ินตฺถารา   น   รูหนฺติ   ฯ   กตเมส   
ติณฺณ    ปุคฺคลาน    ก ินตฺถารา    รูหนฺติ    ฯ   สีมฏโ   อนุโมทติ   
อนุโมทนฺโต   วาจ   ภินฺทติ   วาจ   ภินฺทนฺโต   ปร   วิ ฺาเปติ   ฯ   
อิเมส ติณฺณ ปุคฺคลาน ก ินตฺถารา รูหนฺติ ฯ   
     [๑๑๔๔]    กติ   ก ินตฺถารา   น   รูหนฺติ   กติ   ก ินตฺถารา   
รูหนฺติ    ฯ    ตโย   ก ินตฺถารา   น   รหูนฺติ   ตโย   ก ินตฺถารา   
รูหนฺติ   ฯ   กตเม  ตโย  ก ินตฺถารา  น  รูหนฺติ  ฯ  วตฺถุวิปนฺน ฺเจว   
โหติ    กาลวิปนฺน ฺจ   กรณวิปนฺน ฺจ   ฯ   อิเม   ตโย   ก ินตฺถารา   
น   รูหนฺติ  ฯ  กตเม  ตโย  ก ินตฺถารา  รูหนฺติ  ฯ  วตฺถุสมฺปนฺน ฺเจว   
โหติ   กาลสมฺปนฺน ฺจ   กรณสมฺปนฺน ฺจ   ฯ   อิเม   ตโย  ก ินตฺถารา   
รูหนฺติ ฯ   
     [๑๑๔๕]   ก ิน   ชานิตพฺพ   ก ินตฺถาโร   ชานิตพฺโพ   ก ินสฺส   
อตฺถารมาโส     ชานิตพฺโพ     ก ินสฺส    อตฺถารวิปตฺติ    ชานิตพฺพา   
ก ินสฺส     อตฺถารสมฺปตฺติ     ชานิตพฺพา     นิมิตฺตกมฺม     ชานติพฺพ   
ปริกถา     ชานิตพฺพา    กกฺุกุกต    ชานิตพฺพ    สนฺนธิิ    ชานิตพฺพา    
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นิสฺสคฺคิย ชานิตพฺพ ฯ   
     [๑๑๔๖]    ก ิน   ชานิตพฺพนฺติ   เตส ฺเว   ธมมฺาน   สงฺคโห   
สมวาโย   นาม   นามกมฺม   นามเธยฺย   นิรุตฺติ   พฺย ฺชน   อภิลาโป   
ยทิท   ก ินนฺติ   ฯ   ก ินสฺส   อตฺถารมาโส   ชานิตพฺโพติ  วสฺสานสฺส   
ปจฺฉิโม   มาโส   ชานิตพฺโพ   ฯ   ก ินสฺส  อตฺถารวิปตฺติ  ชานิตพฺพาติ   
จตุวีสติยา   อากาเรหิ   ก ินสฺส  อตฺถารวิปตฺติ  ชานิตพฺพา  ฯ  ก ินสฺส   
อตฺถารสมฺปตฺติ  ชานิตพฺพาติ  สตฺตรสหิ  อากาเรหิ  ก ินสฺส อตฺถารสมฺปตฺติ   
ชานิตพฺพา     ฯ     นิมิตฺตกมฺม     ชานติพฺพนฺติ     นิมิตฺต    กโรติ   
อิมินา    ทุสฺเสน    ก ิน   อตฺถริสฺสามีติ   ฯ   ปริกถา   ชานิตพฺพาติ   
ปริกถ    กโรติ   อิมาย   ปริกถาย   ก ินทุสฺส   นิพฺพตฺเตสฺสามีติ   ฯ   
กุกฺกุกต   ชานิตพฺพนฺติ   อนาทิยทาน   ชานิตพฺพ  ฯ  สนฺนิธ ิ ชานิตพฺพาติ   
เทฺว  สนฺนิธิโย  ชานิตพฺพา  กรณสนฺนธิิ  จ  ๑  นิจยสนฺนิธิ  จ  ๑  ฯ   
นิสฺสคฺคิย ชานิตพฺพนฺติ กยิรมาเน อรุณ อุทฺริยติ ๒ ฯ   
     [๑๑๔๗]   ก ินตฺถาโร   ชานิตพฺโพติ   สเจ   สงฺฆสฺส  ก ินทุสฺส   
อุปฺปนฺน    โหติ    สงฺเฆน    กถ    ปฏปิชฺชิตพฺพ   อตฺถารเกน   กถ   
ปฏิปชชฺิตพฺพ   อนุโมทเกน   กถ   ปฏิปชชฺิตพฺพ  ฯ  สงฺเฆน  ตฺติทุติเยน   
กมฺเมน      ก ินตฺถารกสฺส     ภิกฺขุโน     ทาตพฺพ     ฯ     เตน   
ก ินตฺถารเกน   ภิกฺขุนา   ตทเหว   โธวิตฺวา   วิมชฺชตฺิวา  วิจาเรตฺวา   
ฉินฺทิตฺวา   สิพฺเพตฺวา   รชตฺิวา   กปฺป   กตฺวา   ก ิน  อตฺถริตพฺพ  ฯ   
สเจ   สงฺฆาฏิยา   ก ิน   อตฺถริตุกาโม   โหติ   โปราณิกา   สงฺฆาฏิ   
#๑ ม. วา ฯ  ๒ ม. อุฏหติ ฯ    
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ปจฺจุทฺธริตพฺพา    นวา    สงฺฆาฏิ   อธิฏาตพฺพา   อิมาย   สงฺฆาฏิยา   
ก ิน   อตฺถรามีติ   วาจา   ภินฺทิตพฺพา  ฯ  สเจ  อุตฺตราสงฺเคน  ก ิน   
อตฺถริตุกาโม     โหติ    โปราณโก    อุตฺตราสงฺโค    ปจฺจุทฺธริตพฺโพ   
นโว    อุตฺตราสงฺโค    อธฏิาตพฺโพ   อิมินา   อุตฺตราสงฺเคน   ก ิน   
อตฺถรามีติ    วาจา    ภินฺทติพฺพา   ฯ   สเจ   อนฺตรวาสเกน   ก ิน   
อตฺถริตุกาโม     โหติ    โปราณโก    อนฺตรวาสโก    ปจฺจุทฺธริตพฺโพ   
นโว    อนฺตรวาสโก    อธิฏาตพฺโพ   อิมินา   อนฺตรวาสเกน   ก ิน   
อตฺถรามีติ   วาจา   ภินฺทติพฺพา   ฯ   เตน   ก ินตฺถารเกน   ภิกฺขุนา   
สงฺฆ   อุปสงฺกมิตฺวา   เอกส  อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา   
เอวมสฺส    วจนีโย    อตฺถต    ภนฺเต    สงฺฆสฺส    ก ิน   ธมฺมโิก   
ก ินตฺถาโร    อนุโมทถาติ   ฯ   เตหิ   อนุโมทเกหิ   ภิกฺขูหิ   เอกส   
อุตฺตราสงฺค   กริตฺวา   อ ฺชล ึ  ปคฺคเหตฺวา  เอวมสฺส  วจนีโย  อตฺถต   
อาวุโส    สงฺฆสฺส   ก ิน   ธมฺมิโก   ก ินตฺถาโร   อนุโมทามาติ   ฯ   
เตน   ก ินตฺถารเกน   ภิกขฺุนา   สมฺพหุเล  ภิกฺขู  อุปสงฺกมิตฺวา  เอกส   
อุตฺตราสงฺค   กริตฺวา   อ ฺชล ึ  ปคฺคเหตฺวา  เอวมสฺส  วจนียา  อตฺถต   
ภนฺเต    สงฺฆสฺส    ก ิน    ธมฺมิโก   ก ินตฺถาโร   อนุโมทถาติ   ฯ   
เตหิ    อนุโมทเกหิ   ภิกฺขูหิ   เอกส   อุตฺตราสงฺค   กริตฺวา   อ ฺชล ึ  
ปคฺคเหตฺวา    เอวมสฺส   วจนีโย   อตฺถต   อาวุโส   สงฺฆสฺส   ก ิน   
ธมฺมิโก    ก ินตฺถาโร    อนุโมทามาติ    ฯ    เตน   ก ินตฺถารเกน   
ภิกฺขุนา   เอก   ภิกฺขุ   อุปสงฺกมิตฺวา   เอกส   อุตฺตราสงฺค   กริตฺวา    
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อ ฺชลึ   ปคฺคเหตฺวา   เอวมสฺส   วจนโีย   อตฺถต   อาวุโส   สงฺฆสฺส   
ก ิน    ธมฺมโิก   ก ินตฺถาโร   อนุโมทาหีติ   ฯ   เตน   อนุโมทเกน   
ภิกฺขุนา   เอกส   อุตฺตราสงฺค   กริตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา  เอวมสฺส   
วจนีโย    อตฺถต    อาวุโส   สงฺฆสฺส   ก ิน   ธมฺมโิก   ก ินตฺถาโร   
อนุโมทามีติ ฯ   
     [๑๑๔๘]   สงฺโฆ   ก ิน  อตฺถรติ  คโณ  ก ิน  อตฺถรติ  ปุคฺคโล   
ก ิน   อตฺถรตีติ   ฯ   น   สงฺโฆ   ก ิน   อตฺถรติ   น  คโณ  ก ิน   
อตฺถรติ   ปุคฺคโล   ก ิน   อตฺถรตีติ   ฯ   ห ฺจิ   น   สงฺโฆ   ก ิน   
อตฺถรติ    น    คโณ    ก ิน    อตฺถรติ   ปุคฺคโล   ก ิน   อตฺถรติ   
สงฺฆสฺส    อนตฺถต    โหติ    ก ิน   คณสฺส   อนตฺถต   โหติ   ก ิน   
ปุคฺคลสฺส    อตฺถต   โหติ   ก ิน   ฯ   สงฺโฆ   ปาติโมกฺข   อุทฺทสิติ   
คโณ    ปาติโมกฺข    อุททฺิสติ   ปุคฺคโล   ปาติโมกขฺ   อุทฺทิสฺสตีติ   ฯ   
น    สงฺโฆ   ปาติโมกฺข   อุทฺทิสติ   น   คโณ   ปาติโมกฺข   อุทฺทสิติ   
ปุคฺคโล   ปาติโมกฺข   อุททฺิสตีติ   ฯ   ห ฺจิ   น   สงฺโฆ   ปาติโมกฺข   
อุทฺทิสติ    น    คโณ    ปาติโมกฺข    อุทฺทิสติ   ปุคฺคโล   ปาติโมกฺข   
อุทฺทิสติ    สงฺฆสฺส   อนทฺุทิฏ   โหติ   ปาติโมกฺข   คณสฺส   อนุทฺทิฏ   
โหติ   ปาติโมกฺข   ปุคฺคลสฺส   อุทฺทิฏ   โหติ  ปาติโมกฺข  ฯ  สงฺฆสฺส   
สามคฺคิยา   คณสฺส   สามคฺคิยา   ปุคฺคลสฺส  อุทฺเทสา  สงฺฆสฺส  อุทฺทิฏ   
โหติ    ปาติโมกฺข    คณสฺส   อุททิฏ   โหติ   ปาติโมกฺข   ปุคฺคลสฺส   
อุทฺทิฏ   โหติ   ปาติโมกขฺ   ฯ   เอวเมว  น  สงฺโฆ  ก ิน  อตฺถรติ    
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น    คโณ    ก ิน    อตฺถรติ    ปุคฺคโล   ก ิน   อตฺถรติ   สงฺฆสฺส   
อนุโมทนาย    คณสฺส    อนุโมทนาย    ปุคฺคลสฺส   อตฺถารา   สงฺฆสฺส   
อตฺถต    โหติ    ก ิน    คณสฺส    อตฺถต   โหติ   ก ิน   ปุคฺคลสฺส   
อตฺถต โหติ ก ินนฺติ ฯ   
         [๑๑๔๙] ปกฺกมนนติฺโก ก ินุทฺธาโร   
                วุตฺโต อาทิจฺจพนฺธุนา   
                เอต ฺจ ตาห ปุจฺฉามิ   
                กตโม ปลโิพโธ ปม ฉิชฺชติ ฯ   
                ปกฺกมนนฺติโก ก ินุทฺธาโร   
                วุตฺโต อาทิจฺจพนฺธุนา   
                เอต ฺจ ตาห วิสฺสชฺชิสฺส   
                จีวรปลิโพโธ ปม ฉิชฺชติ   
           ตสฺส สห พหิสีมคมนา อาวาสปลิโพโธ ฉิชชฺติ ฯ   
         [๑๑๕๐] นิฏานนฺติโก ก ินุทฺธาโร   
                วุตฺโต อาทิจฺจพนฺธุนา   
                เอต ฺจ ตาห ปุจฺฉามิ   
                กตโม ปลโิพโธ ปม ฉิชฺชติ ฯ   
                นฏิานนฺติโก ก ินุทฺธาโร   
                วุตฺโต อาทิจฺจพนฺธุนา   
                เอต ฺจ ตาห วิสฺสชฺชิสฺส    
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                อาวาสปลิโพโธ ปม ฉิชฺชติ   
                จีวเร นิฏ ิเต จีวรปลิโพโธ ฉิชฺชติ ฯ   
         [๑๑๕๑] สนฺนิฏานนฺติโก ก ินุทฺธาโร   
                วุตฺโต อาทิจฺจพนฺธุนา   
                เอต ฺจ ตาห ปุจฺฉามิ   
                กตโม ปลโิพโธ ปม ฉิชฺชติ ฯ   
                สนฺนิฏานนฺติโก ก ินุทฺธาโร   
                วุตฺโต อาทิจฺจพนฺธุนา   
                เอต ฺจ ตาห วิสฺสชฺชิสฺส   
                เทวฺ ปลิโพธา อปุพฺพ อจริม ฉิชฺชนฺติ ฯ   
         [๑๑๕๒] นาสนนฺติโก ก ินุทฺธาโร   
                วุตฺโต อาทิจฺจพนฺธุนา   
                เอต ฺจ ตาห ปุจฺฉามิ   
                กตโม ปลโิพโธ ปม ฉิชฺชติ ฯ   
                นาสนนฺติโก ก ินุทฺธาโร   
                วุตฺโต อาทิจฺจพนฺธุนา   
                เอต ฺจ ตาห วิสฺสชฺชิสฺส   
                อาวาสปลิโพโธ ปม ฉิชฺชติ   
                จีวเร นฏเ จีวรปลิโพโธ ฉิชชฺติ ฯ   
         [๑๑๕๓] สวนนฺติโก ก ินุทฺธาโร    
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                วุตฺโต อาทิจฺจพนฺธุนา   
                เอต ฺจ ตาห ปุจฺฉามิ   
                กตโม ปลโิพโธ ปม ฉิชฺชติ ฯ   
                สวนนฺติโก ก ินุทฺธาโร   
                วุตฺโต อาทิจฺจพนฺธุนา   
                เอต ฺจ ตาห วิสฺสชฺชิสฺส   
                จีวรปลิโพโธ ปม ฉิชฺชติ   
            ตสฺส สห สวเนน อาวาสปลิโพโธ ฉิชชฺติ ฯ   
         [๑๑๕๔] อาสาวจฺเฉทิโก ก ินุทฺธาโร   
                วุตฺโต อาทิจฺจพนฺธุนา   
                เอต ฺจ ตาห ปุจฺฉามิ   
                กตโม ปลโิพโธ ปม ฉิชฺชติ ฯ   
                อาสาวจฺเฉทิโก ก ินุทฺธาโร   
                วุตฺโต อาทิจฺจพนฺธุนา   
                เอต ฺจ ตาห วิสฺสชฺชิสฺส   
                อาวาสปลิโพโธ ปม ฉิชฺชติ   
            จีวราสาย อุปจฺฉินฺนาย จีวรปลิโพโธ ฉิชชฺติ ฯ   
         [๑๑๕๕] สีมาติกฺกนฺติโก ๑ ก ินุทฺธาโร   
                วุตฺโต อาทิจฺจพนฺธุนา   
                เอต ฺจ ตาห ปุจฺฉามิ   
#๑ ม. สีมาติกฺกมนนฺติโก ฯ    
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              กตโม ปลโิพโธ ปม ฉิชฺชติ ฯ   
               สีมาติกฺกนฺติโก ๑ ก ินุทฺธาโร   
              วุตฺโต อาทิจฺจพนฺธุนา   
              เอต ฺจ ตาห วิสฺสชฺชิสฺส   
              จีวรปลิโพโธ ปม ฉิชฺชติ   
           ตสฺส พหิสีมคตสฺส ๒ อาวาสปลิโพโธ ฉิชชฺติ ฯ   
       [๑๑๕๖] สหุพฺภาโร ก ินุทฺธาโร   
              วุตฺโต อาทิจฺจพนฺธุนา   
              เอต ฺจ ตาห ปุจฺฉามิ   
              กตโม ปลโิพโธ ปม ฉิชฺชติ ฯ   
              สหุพฺภาโร ก ินุทฺธาโร   
              วุตฺโต อาทิจฺจพนฺธุนา   
              เอต ฺจ ตาห วิสฺสชฺชิสฺส   
           เทฺว ปลิโพธา อปุพฺพ อจริม ฉิชชฺนฺตีติ ฯ   
     [๑๑๕๗]    กติ    ก ินุทฺธารา   สงฺฆาธีนา   กติ   ก ินุทฺธารา8   
ปุคฺคลาธีนา   กติ   ก ินุทฺธารา   เนว  สงฺฆาธีนา  น  ปุคฺคลาธีนา  ฯ   
เอโก    ก ินุทฺธาโร    สงฺฆาธีโน    อนฺตรุพฺภาโร    ฯ    จตฺตาโร   
ก ินุทฺธารา   ปุคฺคลาธีนา   ปกฺกมนนฺติโก  นิฏานนฺติโก  สนฺนฏิานนฺติโก   
สีมาติกกฺนฺติโก    ฯ    จตฺตาโร    ก ินุทฺธารา    เนว    สงฺฆาธีนา   
น ปุคฺคลาธีนา นาสนนฺติโก สวนนฺติโก อาสาวจฺเฉทิโก สหุพฺภาโร ฯ   
#๑ ม. สีมาติกฺกมนฺติโก ฯ    
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     [๑๑๕๘]  กติ  ก ินุทฺธารา  อนฺโตสีมาย อุทฺธริยนฺติ กติ ก ินุทฺธารา   
พหิสีมาย  อุทฺธริยนฺติ  ๑  กติ  ก ินุทฺธารา  สิยา อนฺโตสีมาย อุทฺธริยนฺติ   
สิยา  พหิสีมาย  อุทฺธริยนติฺ ๑ ฯ เทฺว ก ินุทฺธารา อนฺโตสีมาย อุทฺธริยนฺติ   
อนฺตรุพฺภาโร     สหุพฺภาโร    ฯ    ตโย    ก ินุทฺธารา    พหิสีมาย   
อุทฺธริยนฺติ   ๑  ปกฺกมนนติฺโก  สวนนฺติโก  สีมาติกกฺนฺติโก  ฯ  จตฺตาโร   
ก ินุทฺธารา  สิยา  อนฺโตสีมาย  อุทฺธรยินฺติ  สิยา พหิสีมาย อุทฺธริยนฺติ ๑   
นิฏานนฺติโก สนฺนิฏานนฺติโก นาสนนฺติโก อาสาวจฺเฉทิโก ฯ   
     [๑๑๕๙]    กติ   ก ินุทฺธารา   เอกุปปฺาทา   เอกนิโรธา   กติ   
ก ินุทฺธารา  เอกุปฺปาทา  นานานิโรธา  ฯ  เทฺว ก ินุทฺธารา เอกุปฺปาทา   
เอกนิโรธา      อนฺตรุพฺภาโร      สหุพฺภาโร      ฯ      อวเสสา   
ก ินุทฺธารา เอกุปฺปาทา นานานิโรธาติ ฯ   
                   ก ินเภท ๒ นิฏ ิต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
     [๑๑๖๐] กสฺส กินฺติ ปณฺณรส ธมฺมา   นิทานเหตุปจฺจยา   
            สงฺคหมูลมาทิ จ          อฏปุคฺคลเภทา   
            ติณฺณ ตโย ชานิตพฺพา      อตฺถารอุทฺเทเสน จ   
            ปลิโพธาธินา สีมา จ      อุปฺปาทนิโรเธน จาติ ๓ ฯ   
                     ปริวาร นิฏ ิต ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อุทธฺริยฺยนติฺ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ก ินเภโท นิฏ ิโต ฯ   
#๓ มรมฺมร ยุโรปยโปตฺถเกสุ อาคตุทฺทาน เยภุยฺเยน วิสทิส โหติ ฯ อิจฺฉนฺเตน   
#ตตฺถ โอโลเกตพฺพ ฯ    
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                       อุปาลิป ฺจก   
     [๑๑๖๑]   เตน   สมเยน   พุทฺโธ   ภควา   สาวตฺถิย   วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   อถโข   อายสฺมา   อุปาลิ   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อุปาลิ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   กตีหิ   น ุ  โข   ภนฺเต   องฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
ยาวชีว   นานิสฺสิเตน  วตฺถพฺพนฺติ  ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา   ยาวชีว   นานิสฺสิเตน   วตฺถพฺพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   
อุโปสถ    น   ชานาติ   อุโปสถกมฺม   น   ชานาติ   ปาติโมกฺข   น   
ชานาติ    ปาติโมกฺขุทฺเทส    น   ชานาติ   อูนป ฺจวสฺโส   โหติ   ฯ   
อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   ยาวชีว   
นานิสฺสิเตน   วตฺถพฺพ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
ยาวชีว    อนิสฺสิเตน   วตฺถพฺพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   อุโปสถ   
ชานาติ   อุโปสถกมฺม   ชานาติ   ปาติโมกฺข   ชานาติ  ปาติโมกฺขุทฺเทส   
ชานาติ    ป ฺจวสฺโส    วา    โหติ    อติเรกป ฺจวสฺโส    วา   ฯ   
อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   ยาวชีว   
อนิสฺสิเตน   วตฺถพฺพ   ฯ   อปเรหิป  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา   ยาวชีว   นานิสฺสิเตน   วตฺถพฺพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   
ปวารณ    น    ชานาติ    ปวารณากมฺม    น   ชานาติ   ปาติโมกฺข    
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น     ชานาติ     ปาติโมกฺขุทฺเทส     น    ชานาติ    อูนป ฺจวสฺโส   
โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
ยาวชีว   นานิสฺสิเตน   วตฺถพฺพ   ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา    ยาวชีว   อนิสฺสิเตน   วตฺถพฺพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   
ปวารณ    ชานาติ    ปวารณากมฺม    ชานาติ    ปาติโมกฺข   ชานาติ   
ปาฏิโมกฺขุทฺเทส   ชานาติ   ป ฺจวสฺโส   วา   โหติ   อติเรกป ฺจวสฺโส   
วา   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
ยาวชีว    อนิสฺสิเตน   วตฺถพฺพ   ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   ยาวชีว   นานิสฺสิเตน   วตฺถพฺพ   ฯ  กตเมหิ   
ป ฺจหิ   ฯ   อาปตฺตานาปตฺตึ   น   ชานาติ   ลหุกครกุ   อาปตฺตึ   น               
ชานาติ    สาวเสสานวเสส   อาปตฺตึ   น   ชานาติ   ทุฏ ุลฺลาทุฏ ุลฺล   
อาปตฺตึ   น   ชานาติ   อูนป ฺจวสฺโส   โหติ   ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา  ยาวชีว  นานิสฺสิเตน  วตฺถพฺพ  ฯ   
ป ฺจหุปาลิ    องฺเคหิ    สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   ยาวชีว   อนิสฺสิเตน   
วตฺถพฺพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ  ฯ  อาปตฺตานาปตฺตึ  ชานาติ  ลหุกครุก   
อาปตฺตึ   ชานาติ   สาวเสสานวเสส  อาปตฺตึ  ชานาติ  ทุฏ ุลฺลาทุฏ ุลฺล   
อาปตฺตึ     ชานาติ    ป ฺจวสฺโส    วา    โหติ    อติเรกป ฺจวสฺโส   
วา   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา ยาวชีว อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพนฺติ ฯ   
     [๑๑๖๒]   กตีหิ  น ุ โข  ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา    
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น    อุปสมฺปาเทตพฺพ    น    นิสฺสโย    ทาตพฺโพ    น   สามเณโร   
อุปฏาเปตพฺโพติ    ฯ   ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   
น    อุปสมฺปาเทตพฺพ    น    นิสฺสโย    ทาตพฺโพ    น   สามเณโร   
อุปฏาเปตพฺโพ    ฯ    กตเมหิ    ป ฺจหิ   ฯ   น   ปฏิพโล   โหติ   
อนฺเตวาสึ   วา   สทฺธิวิหารึ   วา  คิลาน  อุปฏาตุ  วา  อุปฏาเปตุ   
วา    อนภิรตึ    วูปกาเสตุ    วา    วูปกาสาเปตุ    วา   อุปฺปนฺน   
กุกฺกุจฺจ   ธมมฺโต   วิโนเทตุ   วา   ๑   วิโนทาเปตุ  วา  อภิธมฺเม   
วิเนตุ    อภิวินเย   วิเนตุ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   น   อุปสมฺปาเทตพฺพ   น   นิสฺสโย  ทาตพฺโพ   
น   สามเณโร   อุปฏาเปตพฺโพ  ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา      อุปสมฺปาเทตพฺพ     นิสฺสโย     ทาตพฺโพ     สามเณโร   
อุปฏาเปตพฺโพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ  ปฏิพโล  โหติ  อนฺเตวาสึ   
วา    สทฺธิวิหารึ   วา   คิลาน   อุปฏาตุ   วา   อุปฏาเปตุ   วา   
อนภิรตึ    วูปกาเสตุ    วา   วูปกาสาเปตุ   วา   อุปปฺนฺน   กุกฺกุจฺจ   
ธมฺมโต   วิโนเทตุ   วา  ๑  วิโนทาเปตุ  วา  ๑  อภิธมฺเม  วิเนตุ   
อภิวินเย   วิเนตุ   ฯ   อิเมหิ  โข  อุปาล ิ ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา      อุปสมฺปาเทตพฺพ     นิสฺสโย     ทาตพฺโพ     สามเณโร   
อุปฏาเปตพฺโพ    ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา   น   อุปสมฺปาเทตพฺพ   น   นสิฺสโย  ทาตพฺโพ  น  สามเณโร   
อุปฏาเปตพฺโพ     ฯ     กตเมหิ     ป ฺจหิ    ฯ    น    ปฏิพโล   
#๑ ม. วา วิโนทาเปตุ วาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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โหติ   อนฺเตวาสึ   วา   สทฺธิวิหารึ   วา   อภิสมาจาริกาย   สิกฺขาย   
สิกฺขาเปตุ    อาทิพฺรหฺมจริยกาย    สกิขฺาย   วิเนตุ   อธิสีเล   วิเนตุ   
อธิจิตฺเต    วิเนตุ    อธิป ฺาย   วิเนตุ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคเตน    ภิกฺขุนา    น    อุปสมฺปาเทตพฺพ    น   
นิสฺสโย   ทาตพฺโพ   น   สามเณโร   อุปฏาเปตพฺโพ   ฯ  ป ฺจหุปาลิ   
องฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   อุปสมฺปาเทตพฺพ   นิสฺสโย  ทาตพฺโพ   
สามเณโร    อุปฏาเปตพฺโพ    ฯ    กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   ปฏิพโล   
โหติ   อนฺเตวาสึ   วา   สทฺธิวิหารึ   วา   อภิสมาจาริกาย   สิกฺขาย   
สิกฺขาเปตุ    อาทิพฺรหฺมจริยกาย    สกิขฺาย   วิเนตุ   อธิสีเล   วิเนตุ   
อธิจิตฺเต    วิเนตุ    อธิป ฺาย   วิเนตุ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ     สมนฺนาคเตน    ภิกฺขุนา    อุปสมฺปาเทตพฺพ    นสิฺสโย   
ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพติ ฯ   
     [๑๑๖๓]   กตีหิ  น ุ โข  ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน   
กมฺม   กาตพฺพนฺติ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   
กมฺม   กาตพฺพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   อลชชฺี  จ  โหติ  พาโล   
จ    อปกตตฺโต    จ    มิจฺฉาทิฏ ิโก    จ    โหติ    อาชีววิปนฺโน   
จ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   
กมฺม    กาตพฺพ   ฯ   อปเรหิป   อุปาล ิ  ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   
ภิกฺขุโน   กมมฺ   กาตพฺพ   ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  อธิสีเล  สลีวิปนฺโน   
โหติ    อชฌฺาจาเร   อาจารวิปนฺโน   โหติ   อติทิฏ ิยา   ทฏิ ิวิปนฺโน    
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โหติ   มิจฺฉาทิฏ ิโก   จ   โหติ   อาชีววิปนฺโน   จ   ฯ  อิเมหิ  โข   
อุปาลิ    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   กมฺม   กาตพฺพ   ฯ   
อปเรหิป    อุปาลิ    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคตสฺส    ภิกฺขุโน    กมฺม   
กาตพฺพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   กายิเกน   ทเวน   สมนฺนาคโต   
โหติ    วาจสิเกน    ทเวน    สมนฺนาคโต    โหติ   กายิกวาจสิเกน   
ทเวน   สมนนฺาคโต   โหติ   มิจฺฉาทิฏ ิโก   จ   โหติ   อาชีววิปนฺโน   
จ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   
กมฺม    กาตพฺพ   ฯ   อปเรหิป   อุปาล ิ  ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   
ภิกฺขุโน   กมมฺ  กาตพฺพ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  กายิเกน  อนาจาเรน   
สมนฺนาคโต    โหติ    วาจสิเกน    อนาจาเรน   สมนฺนาคโต   โหติ   
กายิกวาจสิเกน    อนาจาเรน    สมนฺนาคโต    โหติ    มิจฺฉาทิฏ ิโก   
จ   โหติ   อาชีววิปนฺโน   จ   ฯ   อิเมหิ   โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคตสฺส    ภิกฺขุโน    กมฺม    กาตพฺพ    ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   กมฺม   กาตพฺพ   ฯ   กตเมหิ   
ป ฺจหิ   ฯ   กายิเกน   อุปฆาติเกน   สมนฺนาคโต   โหติ   วาจสิเกน   
อุปฆาติเกน     สมนฺนาคโต    โหติ    กายิกวาจสิเกน    อุปฆาติเกน   
สมนฺนาคโต     โหติ     มจฺิฉาทิฏ ิโก    จ    โหติ    อาชีววิปนฺโน   
จ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   
กมฺม    กาตพฺพ   ฯ   อปเรหิป   อุปาล ิ  ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   
ภิกฺขุโน   กมมฺ  กาตพฺพ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  กายิเกน  มิจฺฉาชีเวน    
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สมนฺนาคโต    โหติ    วาจสิเกน    มิจฺฉาชีเวน   สมนฺนาคโต   โหติ   
กายิกวาจสิเกน    มิจฺฉาชีเวน    สมนนฺาคโต    โหติ    มิจฺฉาทิฏ ิโก   
จ   โหติ   อาชีววิปนฺโน   จ   ฯ   อิเมหิ   โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคตสฺส    ภิกฺขุโน    กมฺม    กาตพฺพ    ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   กมฺม   กาตพฺพ   ฯ   กตเมหิ   
ป ฺจหิ    ฯ    อาปตฺตึ   อาปนฺโน   ถมมฺกโต   อุปสมฺปาเทติ   นิสฺสย   
เทติ     สามเณร     อุปฏาเปติ     ภิกฺขุโนวาทกสมฺมตึ     สาทิยติ   
สมฺมโตป   ภิกฺขุนิโย   โอวทติ   ฯ   อิเมหิ   โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคตสฺส    ภิกฺขุโน    กมฺม    กาตพฺพ    ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   กมฺม   กาตพฺพ   ฯ   กตเมหิ   
ป ฺจหิ    ฯ    ยาย   อาปตฺติยา   สงฺเฆน   กมฺม   กต   โหติ   ต   
อาปตฺตึ    อาปชฺชติ   อ ฺ   วา   ตาทิสิก   ตโต   วา   ปาปฏตร   
กมฺม   ครหติ   กมฺมิเก   ครหติ   ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคตสฺส    ภิกฺขุโน    กมฺม    กาตพฺพ    ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   กมฺม   กาตพฺพ   ฯ   กตเมหิ   
ป ฺจหิ    ฯ    พุทฺธสฺส    อวณฺณ   ภาสติ   ธมฺมสฺส   อวณฺณ   ภาสติ   
สงฺฆสฺส    อวณฺณ    ภาสติ   มิจฺฉาทิฏ ิโก   จ   โหติ   อาชีววิปนฺโน   
จ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   
กมฺม กาตพฺพนฺติ ฯ   
                   อนิสฺสิตวคฺโค ปโม ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
     [๑๑๖๔] อุโปสถ ปวารณ        อาปตฺติ จ คิลานก   
            อภิสมาจารลชฺชี จ      อธิสีลทเวน จ   
            อนาจาร อุปฆาติ       มิจฺฉา อาปตฺติเมว จ   
            ยาย อาปตฺติยา พุทฺธสฺส  ปโม วคฺคสงฺคโหติ ฯ   
     [๑๑๖๕]   กตีหิ  น ุ โข  ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน   
กมฺม   น   ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพนฺติ   ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส   
ภิกฺขุโน    กมฺม    น   ปฏปิฺปสฺสมฺเภตพฺพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   
อาปตฺตึ     อาปนฺโน     กมฺมกโต    อุปสมฺปาเทติ    นิสฺสย    เทติ   
สามเณร     อุปฏาเปติ    ภิกฺขุโนวาทกสมฺมตึ    สาทิยติ    สมมฺโตป   
ภิกฺขุนิโย   โอวทติ   ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส   
ภิกฺขุโน    กมฺม    น    ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ    ฯ    อปเรหิป   อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   กมฺม   น  ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ  ฯ   
กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   ยาย   อาปตฺติยา   สงฺเฆน   กมมฺ  กต  โหติ   
ต   อาปตฺตึ   อาปชฺชติ   อ ฺ   วา   ตาทิสิก  ตโต  วา  ปาปฏตร   
กมฺม    ครหติ    กมฺมิเก    ครหติ    ฯ    อิเมหิ    โข    อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   กมฺม   น  ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ  ฯ   
อปเรหิป    อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   กมมฺ   น   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   พุทธฺสฺส  อวณฺณ  ภาสติ   
ธมฺมสฺส    อวณฺณ    ภาสติ   สงฺฆสฺส   อวณฺณ   ภาสติ   มิจฺฉาทิฏ ิโก    
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จ   โหติ   อาชีววิปนฺโน   จ   ฯ   อิเมหิ   โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคตสฺส     ภิกฺขุโน     กมฺม     น     ปฏิปฺปสสฺมฺเภตพฺพ    ฯ   
อปเรหิป    อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   กมมฺ   น   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ  อลชชฺี  จ  โหติ  พาโล   
จ    อปกตตฺโต   จ   โอมทฺทการโก   จ   โหติ   วตฺเตสุ   สิกฺขาย   
จ   น   ปริปูรกิารี  ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาล ิ ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส   
ภิกฺขุโน กมฺม น ปฏิปฺปสสฺมฺเภตพฺพนฺติ ฯ   
     [๑๑๖๖]   สงฺคามาวจเรน  ภนฺเต  ภิกฺขุนา  สงฺฆ  อุปสงฺกมนฺเตน   
กติ   ธมฺเม   อชฺฌตฺต  อุปฏาเปตฺวา  สงฺโฆ  อุปสงฺกมิตพฺโพติ  ๑  ฯ   
สงฺคามาวจเรนุปาลิ    ภิกขฺุนา   สงฺฆ   อุปสงฺกมนฺเตน   ป ฺจ   ธมฺเม   
อชฺฌตฺต   อุปฏาเปตฺวา   สงฺโฆ   อุปสงฺกมิตพฺโพ  ฯ  กตเม  ป ฺจ  ฯ   
สงฺคามาวจเรนุปาลิ   ภิกฺขุนา   สงฺฆ  อุปสงฺกมนฺเตน  นีจจิตฺเตน  สงฺโฆ   
อุปสงฺกมิตพฺโพ    รโชหรณสเมน    จิตฺเตน    อาสนกุสเลน    ภวิตพฺพ   
นิสชฺชกุสเลน   เถเร   ภิกขฺู   อนุปขชชฺนฺเตน   นเว   ภิกฺขู  อาสเนน   
อปฺปฏิพาหนฺเตน    ยถาปฏิรูเป    อาสเน    นิสีทิตพฺพ   อนานากถิเกน   
ภวิตพฺพ    อติรจฺฉานกถิเกน   สาม   วา   ธมฺโม   ภาสิตพฺโพ   ปโร   
วา     อชฺเฌสิตพฺโพ    อริโย    วา    ตุณฺหีภาโว    นาติม ฺ ิตพฺโพ   
สเจ   อุปาลิ   สงฺโฆ   สมคฺคกรณียานิ   กมฺมานิ   กโรติ   ตตฺร  เจ   
อุปาลิ    ภิกฺขุโน    นกฺขมติ   อป   ทิฏาวิกมฺม   กตฺวา   อุเปตพฺพา   
สามคฺคี   ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  มาห  สงฺเฆน  นานตฺโต  อสฺสนฺติ  ฯ   
#๑ ยุ. อิติสทโฺท นตฺถ ิฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 450 

สงฺคามาวจเรนุปาลิ    ภิกขฺุนา    สงฺฆ   อุปสงฺกมนฺเตน   อิเม   ป ฺจ   
ธมฺเม อชฺฌตฺต อุปฏาเปตฺวา สงฺโฆ อุปสงฺกมิตพฺโพติ ฯ   
     [๑๑๖๗]  กตีหิ  นุ  โข  ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต ภิกฺขุ สงฺเฆ   
โวหรนฺโต   พหุชนากนฺโต   จ   โหติ  พหุชนามนาโป  จ  พหุชนารุจิโต   
จาติ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  สงฺเฆ  โวหรนฺโต   
พหุชนากนฺโต   จ   โหติ   พหุชนามนาโป   จ   พหุชนารุจิโต   จ  ฯ   
กตเมหิ     ป ฺจหิ     ฯ     อุสฺสิตมนฺตี    จ    โหติ    นิสฺสิตชปฺป   
จ    น   จ   ภาสานุสนฺธิกุสโล   โหติ   น   ยถาธมฺเม   ยถาวินเย   
ยถาปตฺติยา   โจเทตา   โหติ   น  ยถาธมฺเม  ยถาวินเย  ยถาปตฺติยา   
กาเรตา   โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ   สงฺเฆ   โวหรนฺโต   พหุชนากนฺโต   จ   โหติ   พหุชนามนาโป   
จ   พหุชนารจิุโต   จ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ   
สงฺเฆ    โวหรนฺโต    พหุชนกนฺโต    จ    โหติ   พหุชนมนาโป   จ   
พหุชนรุจิโต   จ   ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  น  อุสฺสิตมนฺตี  จ  โหติ  น   
นิสฺสิตชปฺป   จ   ภาสานุสนฺธิกุสโล   จ   โหติ   ยถาธมฺเม  ยถาวนิเย   
ยถาปตฺติยา    โจเทตา   โหติ   ยถาธมฺเม   ยถาวินเย   ยถาปตฺติยา   
กาเรตา   โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ   สงฺเฆ   โวหรนฺโต   พหุชนกนฺโต   จ   โหติ  พหุชนมนาโป  จ   
พหุชนรุจิโต    จ   ฯ   อปเรหิป   อุปาล ิ  ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ   สงฺเฆ   โวหรนฺโต   พหุชนากนฺโต   จ   โหติ   พหุชนามนาโป    
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จ   พหุชนารจิุโต   จ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ  อุสฺสาเทตา  โหติ   
อปสาเทตา    โหติ    อธมฺม    คณฺหาติ   ธมฺม   ปฏิพาหติ   สมฺผ ฺจ   
พหุ   ภาสติ   ฯ   อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ   
สงฺเฆ    โวหรนฺโต    พหุชนากนฺโต   จ   โหติ   พหุชนามนาโป   จ   
พหุชนารุจิโต   จ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  สงฺเฆ   
โวหรนฺโต   พหุชนกนฺโต   จ   โหติ   พหุชนมนาโป   จ   พหุชนรุจิโต   
จ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ  น  อุสฺสาเทตา  โหติ  น  อปสาเทตา   
โหติ    ธมฺม    คณฺหาติ    อธมฺม    ปฏพิาหติ    สมผฺ ฺจ   น   พหุ   
ภาสติ   ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  สงฺเฆ   
โวหรนฺโต   พหุชนกนฺโต   จ   โหติ   พหุชนมนาโป   จ   พหุชนรุจิโต   
จ   ฯ   อปเรหิป   อุปาล ิ  ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ  สงฺเฆ   
โวหรนฺโต   พหุชนากนฺโต   จ   โหติ  พหุชนามนาโป  จ  พหุชนารุจิโต   
จ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ  ฯ  ปสยฺห  วตฺตา  ๑  โหติ  อโนกาสกมฺม   
การาเปตฺวา  วตฺตา  ๑  โหติ  น  ยถาธมเฺม  ยถาวินเย  ยถาปตฺติยา   
โจเทตา   โหติ   น   ยถาธมฺเม   ยถาวินเย   ยถาปตฺติยา  กาเรตา   
โหติ   น   ยถาทิฏ ิยา   พฺยากตา   โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข  อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   สงฺเฆ   โวหรนโฺต   พหุชนากนฺโต   
จ    โหติ   พหุชนามนาโป   จ   พหุชนารุจิโต   จ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   
องฺเคหิ    สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   สงฺเฆ   โวหรนฺโต   พหุชนกนฺโต   จ   
โหติ   พหุชนมนาโป   จ   พหุชนรุจิโต   จ   ฯ   กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. ปวตฺตา ฯ    
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น   ปสยฺห   วตฺตา   โหติ   โอกาสกมฺม   การาเปตฺวา  วตฺตา  โหติ   
ยถาธมฺเม    ยถาวินเย    ยถาปตฺติยา   โจเทตา   โหติ   ยถาธมฺเม   
ยถาวินเย    ยถาปตฺติยา    กาเรตา   โหติ   ยถาทิฏ ิยา   พฺยากตา   
โหติ   ฯ   อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  สงฺเฆ   
โวหรนฺโต   พหุชนกนฺโต   จ   โหติ   พหุชนมนาโป   จ   พหุชนรุจิโต   
จาติ ฯ   
     [๑๑๖๘]   กติ   นุ   โข  ภนฺเต  อานิสสา  วินยปริยตฺติยาติ  ฯ   
ป ฺจิเม   อุปาลิ   อานิสสา   วินยปริยตฺติยา   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ   
อตฺตโน    สลีกฺขนฺโธ    สุคุตฺโต    โหติ    สุรกฺขิโต   กุกฺกุจฺจปกตาน   
ปฏิสรณ     โหติ     วิสารโท    สงฺฆมชฺเฌ    โวหรติ    ปจฺจตฺถิเก   
สหธมฺเมน     สุนิคฺคหิต     นิคฺคณฺหาติ     สทฺธมฺมฏ ิติยา    ปฏิปนฺโน   
โหติ ฯ อิเม โข อุปาลิ ป ฺจานิสสา วินยปริยตฺติยาติ ฯ   
                  นปฺปฏิปฺปสสฺมฺภนวคฺโค ทุติโย ฯ   
                         ตสฺสุทฺทาน   
     [๑๑๖๙] อาปนฺโน ยาย วณฺณ ฺจ   อลชฺช ีสงฺคาเมน จ   
            อุสฺสติา อุสฺสาเทตา จ   ปสยฺห ปริยตฺติยาติ ฯ   
     [๑๑๗๐]  กตีหิ  นุ  โข ภนฺเต [๑] องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา   
สงฺเฆ    น   โวหริตพฺพนฺติ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   น   โวหริตพฺพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ  ฯ  อาปตฺตึ   
น    ชานาติ    อาปตฺติสมุฏาน    น   ชานาติ   อาปตฺติยา   ปโยค   
#๑ ม. ย.ุ ปมยมกป ฺตฺติ ฯ    
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น    ชานาติ    อาปตฺติยา    วูปสม   น   ชานาติ   น   อาปตฺติยา   
วินิจฺฉยกุสโล    โหติ   ๑   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ  น  โวหริตพฺพ  ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   โวหรติพฺพ   ฯ   กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ   
อาปตฺตึ    ชานาติ    อาปตฺติสมุฏาน    ชานาติ   อาปตฺติยา   ปโยค   
ชานาติ    อาปตฺติยา    วูปสม    ชานาติ   อาปตฺติยา   วินิจฺฉยกุสโล   
โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
สงฺเฆ   โวหรติพฺพ   ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   น   โวหริตพฺพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ  ฯ  อธิกรณ   
น    ชานาติ    อธิกรณสมุฏาน    น   ชานาติ   อธิกรณสฺส   ปโยค   
น    ชานาติ    อธิกรณสฺส    วูปสม   น   ชานาติ   น   อธิกรณสสฺ   
วินิจฺฉยกุสโล   โหติ   ๒   ฯ    อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ  น  โวหริตพฺพ  ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   โวหรติพฺพ   ฯ   กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ   
อธิกรณ    ชานาติ    อธิกรณสมุฏาน    ชานาติ   อธิกรณสฺส   ปโยค   
ชานาติ    อธกิรณสฺส    วูปสม    ชานาติ   อธิกรณสฺส   วินิจฺฉยกุสโล   
โหติ    ฯ    อิเมหิ    โข    อุปาลิ    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา    สงฺเฆ    โวหริตพฺพ   ฯ   อปเรหิป   อุปาล ิ  ป ฺจหงฺเคหิ   
#๑ ม. ย.ุ อาปตฺติยา น วินิจฺฉยกุสโล โหติ ฯ  ๒ ม. ย.ุ อธิกรณสฺส น   
#วินิจฺฉยกุสโล โหติ ฯ    
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สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ  น  โวหริตพฺพ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ   
ปสยฺห  วตฺตา  ๑  โหติ  อโนกาสกมฺม  การาเปตฺวา  วตฺตา  ๑ โหติ   
น   ยถาธมฺเม  ยถาวินเย  ยถาปตฺติยา  โจเทตา  โหติ  น  ยถาธมฺเม   
ยถาวินเย  ยถาปตฺติยา  กาเรตา  โหติ  น ยถาทิฏ ิยา พฺยากตา โหติ ฯ   
อิเมหิ    โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   
น   โวหริตพฺพ   ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา  สงฺเฆ   
โวหริตพฺพ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  น ปสยฺห วตฺตา ๑ โหติ โอกาสกมฺม   
การาเปตฺวา  วตฺตา  ๑ โหติ ยถาธมฺเม ยถาวินเย ยถาปตฺติยา โจเทตา   
โหติ   ยถาธมฺเม  ยถาวินเย  ยถาปตฺติยา  กาเรตา  โหติ  ยถาทิฏ ิยา   
พฺยากตา  โหติ  ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ ป ฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา   
สงฺเฆ   โวหรติพฺพ   ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา  สงฺเฆ  น  โวหรติพฺพ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  อาปตฺตานาปตฺตึ   
น    ชานาติ    ลหุกครุก   อาปตฺตึ   น   ชานาติ   สาวเสสานวเสส   
อาปตฺตึ    น    ชานาติ    ทฏุ ุลฺลาทุฏ ุลฺล    อาปตฺตึ   น   ชานาติ   
สปฺปฏิกมฺมอปฺปฏิกมฺม   อาปตฺตึ   น   ชานาติ   ฯ   อิเมหิ  โข  อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคเตน    ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   น   โวหริตพฺพ   ฯ   
ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   โวหริตพฺพ  ฯ   
กตเมหิ     ป ฺจหิ     ฯ     อาปตฺตานาปตฺตึ    ชานาติ    ลหุกครุก   
อาปตฺตึ   ชานาติ   สาวเสสานวเสส  อาปตฺตึ  ชานาติ  ทุฏ ุลฺลาทุฏ ุลฺล   
อาปตฺตึ    ชานาติ    สปฺปฏิกมฺมอปฺปฏกิมฺม    อาปตฺตึ    ชานาติ    ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. ปวตฺตา ฯ    
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อิเมหิ    โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   
โวหริตพฺพ   ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
สงฺเฆ   น   โวหริตพฺพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ  ฯ  กมฺม  น  ชานาติ   
กมฺมสฺส   กรณ   น   ชานาติ   กมฺมสฺส   วตฺถุ   น  ชานาติ  กมฺมสฺส   
วตฺต   น   ชานาติ   กมฺมสสฺ   วูปสม   น   ชานาติ  ฯ  อิเมหิ  โข   
อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา  สงฺเฆ  น  โวหริตพฺพ  ฯ   
ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   โวหริตพฺพ  ฯ   
กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   กมมฺ  ชานาติ  กมฺมสฺส  กรณ  ชานาติ  กมฺมสฺส   
วตฺถุ   ชานาติ   กมฺมสฺส   วตฺต  ชานาติ  กมฺมสฺส  วูปสม  ชานาติ  ฯ   
อิเมหิ    โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   
โวหริตพฺพ   ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
สงฺเฆ   น   โวหริตพฺพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ  ฯ  วตฺถุ  น  ชานาติ   
นิทาน   น   ชานาติ   ป ฺตฺตึ   น   ชานาติ   ปทปจฺฉาภฏ  ๑  น   
ชานาติ    อนสุนฺธิวจนปถ    น   ชานาติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา  สงฺเฆ  น  โวหริตพฺพ  ฯ ป ฺจหุปาลิ   
องฺเคหิ    สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   โวหริตพฺพ   ฯ   กตเมหิ   
ป ฺจหิ    ฯ    วตฺถุ   ชานาติ   นิทาน   ชานาติ   ป ฺตฺตึ   ชานาติ   
ปทปจฺฉาภฏ    ชานาติ   อนุสนฺธิวจนปถ   ชานาติ   ฯ   อิเมหิ   โข   
อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   โวหริตพฺพ  ฯ   
อปเรหิป   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   น!   
#๑ ม. ย.ุ ปทปจฺจาภฏ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ    
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โวหริตพฺพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   ฉนฺทาคตึ   คจฺฉติ   โทสาคตึ   
คจฺฉติ   โมหาคตึ   คจฺฉติ   ภยาคตึ   คจฺฉติ   อลชชฺ ี  จ   โหติ  ฯ   
อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา  สงฺเฆ  น   
โวหริตพฺพ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา  สงฺเฆ   
โวหริตพฺพ   ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  น  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉติ  น  โทสาคตึ   
คจฺฉติ    น    โมหาคตึ   คจฺฉติ   น   ภยาคตึ   คจฺฉติ   ลชชฺี   จ   
โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
สงฺเฆ   โวหรติพฺพ   ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   น   โวหริตพฺพ   ฯ   กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  ฉนฺทาคตึ   
คจฺฉติ    โทสาคตึ    คจฺฉติ    โมหาคตึ    คจฺฉติ   ภยาคตึ   คจฺฉติ   
อกุสโล   จ   โหติ   วินเย   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ  น  โวหริตพฺพ  ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   โวหรติพฺพ   ฯ   กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ   
น   ฉนฺทาคตึ   คจฺฉติ   น   โทสาคตึ   คจฺฉติ   น  โมหาคตึ  คจฺฉติ   
น   ภยาคตึ   คจฺฉติ   กุสโล   จ   โหติ   วินเย   ฯ   อิเมหิ  โข   
อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   โวหริตพฺพ  ฯ   
อปเรหิป   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   น   
โวหริตพฺพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   ตฺตึ   น   ชานาติ  ตฺติยา   
กรณ    น    ชานาติ   ตฺติยา   อนุสฺสาวน   น   ชานาติ   ตฺติยา   
สมถ   น   ชานาติ   ตฺติยา   วูปสม   น   ชานาติ  ฯ  อิเมหิ  โข    
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อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา  สงฺเฆ  น  โวหริตพฺพ  ฯ   
ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   โวหริตพฺพ  ฯ   
กตเมหิ    ป ฺจหิ    ฯ    ตฺตึ   ชานาติ   ตฺติยา   กรณ   ชานาติ   
ตฺติยา    อนุสฺสาวน    ชานาติ   ตฺติยา   สมถ   ชานาติ   ตฺติยา   
วูปสม   ชานาติ   ฯ   อิเมหิ   โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา    สงฺเฆ    โวหริตพฺพ   ฯ   อปเรหิป   อุปาล ิ  ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ  น  โวหริตพฺพ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ   
สุตฺต   น   ชานาติ   สุตฺตานุโลม   น   ชานาติ   วินย   น  ชานาติ   
วินยานุโลม   น   ชานาติ   น   จ  านาานกุสโล  โหติ  ฯ  อิเมหิ   
โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา  สงฺเฆ  น โวหริตพฺพ ฯ   
ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   โวหริตพฺพ  ฯ   
กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   สุตฺต   ชานาติ   สุตฺตานุโลม   ชานาติ   วินย   
ชานาติ    วินยานุโลม    ชานาติ    านาานกุสโล   จ   โหติ   ฯ   
อิเมหิ    โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   
โวหริตพฺพ   ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
สงฺเฆ   น   โวหริตพฺพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ  ฯ  ธมมฺ  น  ชานาติ   
ธมฺมานุโลม    น    ชานาติ   วินย   น   ชานาติ   วินยานุโลม   น   
ชานาติ   น   จ   ปุพฺพาปรกุสโล   โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคเตน    ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   น   โวหริตพฺพ   ฯ   
ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   โวหริตพฺพ  ฯ    
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กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   ธมมฺ   ชานาติ   ธมฺมานุโลม   ชานาติ   วินย   
ชานาติ    วินยานุโลม    ชานาติ    ปุพฺพาปรกุสโล    จ   โหติ   ฯ   
อิเมหิ    โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สงฺเฆ   
โวหริตพฺพนฺติ ฯ   
                โวหารวคฺโค ตติโย ฯ   
                    ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๑๗๑] อาปตฺติ อธิกรณ       ปสยฺหาปตฺติชานนา   
         กมฺม วตฺถุ อลชฺช ีจ    อกุสโล จ ตฺติยา   
         สุตฺต น ชานาติ ธมฺม   ตติโย วคฺคสงฺคโหติ ฯ   
     [๑๑๗๒]   กติ   น ุ  โข   ภนฺเต  อธมฺมิกา  ทิฏาวิกมฺมาติ  ฯ   
ป ฺจิเม    อุปาลิ   อธมฺมิกา   ทฏิาวิกมฺมา   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ   
อนาปตฺติยา   ทิฏ ึ   อาวิกโรติ   อเทสนาคามินิยา   อาปตฺติยา   ทิฏ ึ   
อาวิกโรติ   เทสิตาย   อาปตฺติยา   ทิฏ ึ   อาวิกโรติ   จตูหิ   ป ฺจหิ   
ทิฏ ึ   อาวิกโรติ   มโนมานเสน   ทิฏ ึ   อาวิกโรติ   ฯ   อิเม  โข   
อุปาลิ   ป ฺจ   อธมฺมิกา   ทิฏาวิกมฺมา   ฯ  ป ฺจิเม  อุปาลิ  ธมมฺิกา   
ทฏิาวิกมฺมา   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ   อาปตฺติยา   ทิฏ ึ  อาวิกโรติ   
เทสนาคามินิยา   อาปตฺติยา   ทฏิ ึ   อาวิกโรติ  อเทสิตาย  อาปตฺติยา   
ทิฏ ึ    อาวิกโรติ    น    จตูหิ    ป ฺจหิ    ทฏิ ึ   อาวิกโรติ   น   
มโนมานเสน   ทิฏ ึ   อาวิกโรติ  ฯ  อิเม  โข  อุปาลิ  ป ฺจ  ธมมฺิกา   
ทิฏาวิกมฺมา   ฯ   อปเรป   อุปาลิ  ป ฺจ  อธมฺมิกา  ทิฏาวิกมฺมา  ฯ    
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กตเม    ป ฺจ    ฯ    นานาสวาสกสฺส   สนฺติเก   ทฏิ ึ   อาวิกโรติ   
นานาสีมาย     ิตสฺส    สนฺติเก    ทิฏ ึ    อาวิกโรติ    อปกตตฺตสฺส   
สนฺติเก    ทิฏ ึ    อาวิกโรติ    จตูหิ    ป ฺจหิ    ทิฏ ึ   อาวิกโรติ   
มโนมานเสน   ทิฏ ึ  อาวิกโรติ  ฯ  อิเม  โข  อุปาลิ  ป ฺจ  อธมฺมิกา   
ทิฏาวิกมฺมา   ฯ   ป ฺจิเม   อุปาลิ  ธมฺมิกา  ทิฏาวิกมฺมา  ฯ  กตเม   
ป ฺจ   ฯ   สมานสวาสกสฺส   สนฺติเก   ทฏิ ึ   อาวิกโรติ  สมานสีมาย   
 ิตสฺส    สนติฺเก    ทิฏ ึ    อาวิกโรติ   ปกตตฺตสฺส   สนฺติเก   ทิฏ ึ   
อาวิกโรติ   น   จตูหิ   ป ฺจหิ   ทิฏ ึ   อาวิกโรติ   น  มโนมานเสน   
ทิฏ ึ อาวิกโรติ ฯ อิเม โข อุปาลิ ป ฺจ ธมฺมิกา ทิฏาวิกมฺมาติ ฯ   
     [๑๑๗๓]  กติ  น ุ โข  ภนฺเต  อธมฺมิกา  ปฏิคฺคหาติ  ฯ  ป ฺจิเม   
อุปาลิ   อธมฺมิกา   ปฏิคฺคหา   ฯ   กตเม  ป ฺจ  ฯ  กาเยน  ทียมาน   
กาเยน   อปปฺฏิคฺคหิต   กาเยน   ทียมาน   กายปฏพิทฺเธน  อปฺปฏิคฺคหิต   
กายปฏิพทฺเธน     ทียมาน    กาเยน    อปฺปฏิคฺคหิต    กายปฏิพทฺเธน   
ทียมาน     กายปฏิพทฺเธน     อปฺปฏิคฺคหิต     นิสสฺคฺคิเยน    ทยีมาน   
กาเยน   วา   กายปฏิพทฺเธน  วา  อปฺปฏิคฺคหิต  ฯ  อิเม  โข  อุปาลิ   
ป ฺจ   อธมฺมิกา   ปฏิคฺคหา  ฯ  ป ฺจิเม  อุปาลิ  ธมมฺิกา  ปฏิคฺคหา  ฯ   
กตเม    ป ฺจ   ฯ   กาเยน   ทียมาน   กาเยน   ปฏิคฺคหิต  กาเยน   
ทียมาน   กายปฏิพทฺเธน   ปฏิคฺคหิต   กายปฏิพทฺเธน   ทียมาน  กาเยน   
ปฏิคฺคหิต     กายปฏิพทฺเธน     ทียมาน    กายปฏิพทฺเธน    ปฏิคฺคหิต   
นิสฺสคฺคิเยน   ทียมาน   กาเยน  วา  กายปฏิพทฺเธน  วา  ปฏิคฺคหิต  ฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 460 

อิเม โข อุปาลิ ป ฺจ ธมฺมิกา ปฏิคฺคหาติ ฯ   
     [๑๑๗๔]  กติ  น ุ โข  ภนฺเต  อนติริตฺตาติ  ฯ   ป ฺจิเม  อุปาลิ   
อนติริตฺตา   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ   อกปฺปยกต  โหติ  อปฺปฏิคฺคหิตกต   
โหติ    อนุจฺจาริตกต    โหติ    อหตฺถปาเส    กต   โหติ   อลเมต   
สพฺพนฺติ   อวุตฺต   โหติ   ฯ   อิเม  โข  อุปาลิ  ป ฺจ  อนติริตฺตา  ฯ   
ป ฺจิเม   อุปาลิ   อติริตฺตา   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ  กปปฺยกต  โหติ   
ปฏิคฺคหิตกต    โหติ    อุจฺจาริตกต    โหติ   หตฺถปาเส   กต   โหติ   
อลเมต สพฺพนฺติ วุตฺต โหติ ฯ อิเม โข อุปาลิ ป ฺจ อติริตฺตาติ ฯ   
     [๑๑๗๕]  กตีหิ  น ุ โข  ภนฺเต  อากาเรหิ ปวารณา ป ฺายตีติ ฯ   
ป ฺจหุปาลิ     อากาเรหิ     ปวารณา     ป ฺายติ    ฯ    กตเมหิ   
ป ฺจหิ    ฯ    อสน    ป ฺายติ    โภชน    ป ฺายติ    หตฺถปาเส   
 ิโต    อภิหรติ    ปฏิกฺเขโป   ป ฺายติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   
ป ฺจหากาเรหิ ปวารณา ป ฺายตีติ ฯ   
     [๑๑๗๖]   กติ   นุ   โข  ภนฺเต  อธมฺมิกา  ปฏิ ฺาตกรณาติ  ฯ   
ป ฺจิเม   อุปาลิ   อธมฺมิกา   ปฏิ ฺาตกรณา   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ   
ภิกฺขุ    ปาราชิก    อชฺฌาปนฺโน    โหติ    ปาราชิเกน   โจทิยมาโน   
สงฺฆาทิเสส    อชฌฺาปนฺโน    ปฏิชานาติ   ต   สงฺโฆ   สงฺฆาทิเสเสน   
กาเรติ    อธมฺมิก    ปฏิ ฺาตกรณ    ภิกฺขุ    ปาราชิก   อชฺฌาปนฺโน   
โหติ    ปาราชิเกน    โจทิยมาโน    ปาจิตฺติย   ปาฏิเทสนีย   ทุกกฺฏ   
อชฺฌาปนฺโน    ปฏิชานาติ   ต   สงฺโฆ   ทุกฺกเฏน   กาเรติ   อธมฺมกิ    
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ปฏิ ฺาตกรณ   ฯ   ภิกฺขุ   สงฺฆาทิเสส   ปาจิตฺติย  ปาฏิเทสนีย  ทุกฺกฏ   
อชฺฌาปนฺโน    โหติ   ทุกกฺเฏน   โจทิยมาโน   ปาราชิก   อชฌฺาปนฺโน   
ปฏิชานาติ   ต  สงฺโฆ  ปาราชิเกน  กาเรติ  อธมฺมิก  ปฏิ ฺาตกรณ  ฯ   
ภิกฺขุ     ทุกกฺฏ     อชฌฺาปนฺโน     โหติ    ทุกฺกเฏน    โจทิยมาโน   
สงฺฆาทิเสส    ปาจิตฺติย    ปาฏิเทสนีย   อชฺฌาปนฺโน   ปฏชิานาติ   ต   
สงฺโฆ   ปาฏิเทสนีเยน   กาเรติ   อธมฺมกิ   ปฏิ ฺาตกรณ   ฯ   อิเม   
โข   อุปาลิ   ป ฺจ   อธมฺมิกา   ปฏิ ฺาตกรณา   ฯ   ป ฺจิเม  อุปาลิ   
ธมฺมิกา    ปฏิ ฺาตกรณา   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ   ภิกฺขุ   ปาราชิก   
อชฺฌาปนฺโน   โหติ   ปาราชิเกน   โจทิยมาโน   ปาราชิก  อชฺฌาปนฺโน   
ปฏิชานาติ   ต   สงฺโฆ  ปาราชิเกน  กาเรติ  ธมฺมิก  ปฏิ ฺาตกรณ  ฯ   
ภิกฺขุ       สงฺฆาทิเสส       ปาจิตฺติย      ปาฏิเทสนีย      ทุกฺกฏ   
อชฺฌาปนฺโน    โหติ    ทุกกฺเฏน    โจทิยมาโน   ทุกกฺฏ   อชฺฌาปนฺโน   
ปฏิชานาติ   ต   สงฺโฆ   ทุกฺกเฏน   กาเรติ  ธมฺมิก  ปฏิ ฺาตกรณ  ฯ   
อิเม โข อุปาลิ ป ฺจ ธมฺมิกา ปฏิ ฺาตกรณาติ ฯ   
     [๑๑๗๗]   กตีหิ  นุ  โข  ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน   
โอกาสกมฺม   การาเปนฺตสฺส  นาล  โอกาสกมฺม  กาตุนฺติ  ฯ  ป ฺจหุปาลิ   
องฺเคหิ     สมนฺนาคตสฺส     ภิกฺขุโน    โอกาสกมฺม    การาเปนฺตสฺส   
นาล   โอกาสกมฺม   กาตุ   ฯ   กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  อลชฺช ี จ  โหติ   
พาโล    จ   อปกตตฺโต   จ   จาวนาธิปฺปาโย   วตฺตา   โหติ   โน   
วุฏานาธิปฺปาโย   ฯ   อิเมหิ   โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส    
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ภิกฺขุโน   โอกาสกมฺม   การาเปนฺตสฺส   นาล   โอกาสกมฺม   กาตุ  ฯ   
ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน  โอกาสกมฺม  การาเปนฺตสฺส   
อล   โอกาสกมฺม   กาตุ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ  ลชชฺี  จ  โหติ   
ปณฺฑิโต   จ   ปกตตฺโต   จ   วุฏานาธิปฺปาโย   วตฺตา   โหติ   โน   
จาวนาธิปฺปาโย   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส   
ภิกฺขุโน โอกาสกมฺม การาเปนฺตสฺส อล โอกาสกมฺม กาตุนฺติ ฯ   
     [๑๑๗๘]   กตีหิ  นุ  โข  ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
สทฺธึ    วินโย    น    สากจฺฉาตพฺโพติ    ฯ    ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สทฺธึ   วินโย  น  สากจฺฉาตพฺโพ  ฯ  กตเมหิ   
ป ฺจหิ   ฯ   วตฺถุ   น   ชานาติ   นิทาน   น   ชานาติ  ป ฺตฺตึ  น   
ชานาติ   ปทปจฺฉาภฏ   น   ชานาติ   อนุสนฺธิวจนปถ  น  ชานาติ  ฯ   
อิเมหิ    โข    อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สทฺธึ   
วินโย   น   สากจฺฉาตพฺโพ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา    สทฺธึ   วินโย   สากจฺฉาตพฺโพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   
วตฺถุ    ชานาติ   นิทาน   ชานาติ   ป ฺตฺตึ   ชานาติ   ปทปจฺฉาภฏ   
ชานาติ   อนุสนฺธิวจนปถ   ชานาติ  ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา สทฺธึ วินโย สากจฺฉาตพฺโพติ ฯ   
     [๑๑๗๙]  กติ  นุ  โข  ภนฺเต  ป ฺหปุจฺฉาติ  ๑ ฯ ป ฺจิมา อุปาลิ   
ป ฺหปุจฺฉา    ฯ    กตมา   ป ฺจ   ฯ   มนฺทตฺตา   โมมูหตฺตา   ป ฺห   
ปุจฺฉติ    ปาปจฺโฉ    อิจฺฉาปกโต    ป ฺห    ปุจฺฉติ   ปริภวา   ป ฺห   
#๑ โป. ม. ป ฺหาปุจฺฉาติ ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ    
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ปุจฺฉติ    อ ฺาตุกาโม    ป ฺห   ปุจฺฉติ   สเจ   เม   ป ฺห   ปฏุโ   
สมฺมเทว    พฺยากริสฺสติ    อิจฺเจต    กุสล   โน   เจ   เม   ป ฺห   
ปุฏโ    สมมฺเทว   พฺยากริสฺสติ   อหมสฺส   สมฺมเทว   พฺยากริสสฺามีติ   
ป ฺห  ปุจฺฉติ  ฯ  อิมา  โข  อุปาลิ  ป ฺจ  ป ฺหปุจฺฉาติ  ฯ  กติ  นุ โข   
ภนฺเต    อ ฺพฺยากรณาติ   ฯ   ป ฺจิเม   อุปาลิ   อ ฺพฺยากรณา   ฯ   
กตเม    ป ฺจ    ฯ    มนฺทตฺตา    โมมูหตฺตา    อ ฺ    พฺยากโรติ   
ปาปจฺโฉ   อิจฺฉาปกโต   อ ฺ   พฺยากโรติ  อุมฺมาทา  จิตฺตกฺเขปา  ๑   
อ ฺ    พฺยากโรติ    อธิมาเนน    อ ฺ    พฺยากโรติ    ภูต   อ ฺ   
พฺยากโรติ ฯ อิเม โข อุปาลิ ป ฺจ อ ฺพฺยากรณาติ ฯ   
     [๑๑๘๐]   กติ   นุ  โข  ภนฺเต  วิสุทฺธิโยติ  ฯ  ป ฺจิมา  อุปาลิ   
วิสุทฺธิโย   ฯ   กตมา   ป ฺจ   ฯ  นิทาน  อุทฺทิสิตฺวา  อวเสส  สุเตน   
สาเวตพฺพ   อย   ปมา   วิสุทฺธิ   ฯ   นิทาน   อุททฺิสิตฺวา   จตฺตาริ   
ปาราชิกานิ   อุทฺทิสิตฺวา   อวเสส   สุเตน   สาเวตพฺพ   อย   ทุติยา   
วิสุทฺธิ    ฯ   นิทาน   อุททฺิสิตฺวา   จตฺตาริ   ปาราชกิานิ   อุทฺทิสตฺิวา   
เตรส   สงฺฆาทิเสเส   อุททฺิสิตฺวา   อวเสส   สุเตน   สาเวตพฺพ  อย   
ตติยา   วิสุทฺธิ  ฯ  นิทาน  อุทฺทิสิตฺวา  จตฺตาริ  ปาราชิกานิ  อุททฺิสิตฺวา   
เตรส   สงฺฆาทิเสเส   อุททฺิสิตฺวา   เทฺว  อนิยเต  อุททฺิสิตฺวา  อวเสส   
สุเตน   สาเวตพฺพ  อย  จตุตฺถา  วิสุทฺธิ  ฯ  วิตฺถาเรเนว  ป ฺจมี   ฯ   
อิมา โข อุปาลิ ป ฺจ วิสุทฺธิโยติ ฯ   
     [๑๑๘๑]   กติ   นุ   โข  ภนฺเต  โภชนาติ  ฯ  ป ฺจิเม  อุปาลิ   
#๑ โป. จิตฺตุกฺเขปา ฯ    
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โภชนา   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ   โอทโน   กุมฺมาโส   สตฺตุ  มจฺโฉ   
มส ฯ อิเม โข อุปาลิ ป ฺจ โภชนาติ ฯ   
                  ทิฏาวิกมฺมวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                         ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๑๘๒] ทิฏาวิกมฺมา อปเร           ปฏิคฺคหา อติริตฺตา ๑   
         ปวารณา ปฏิ ฺาต            โอกาส สากจฺเฉน จ   
         ป ฺห อ ฺพฺยากรณา           วิสุทฺธิ จาป โภชนาติ ฯ   
     [๑๑๘๓]   โจทเกน   ภนฺเต   ภิกฺขุนา  ปร  โจเทตุกาเมน  กติ   
ธมฺเม   อชฌฺตฺต   ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปโร  โจเทตพฺโพติ  ฯ  โจทเกนุปาลิ   
ภิกฺขุนา   ปร   โจเทตุกาเมน   ป ฺจ   ธมฺเม  อชฺฌตฺต  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
ปโร   โจเทตพฺโพ   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ   โจทเกนุปาลิ   ภิกฺขุนา   
ปร    โจเทตุกาเมน    เอว    ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   ปริสทฺุธกายสมาจาโร   
นุ   โขมฺหิ  ปริสุทฺเธนมฺหิ  ๒  กายสมาจาเรน  สมนฺนาคโต  อจฺฉิทฺเทน   
อปฺปฏิมเสน   สวิชฺชติ   น ุ  โข  เม  เอโส  ธมฺโม  อุทาหุ  โนติ  ฯ   
โน    เจ   อุปาลิ   ภิกฺขุ   ปริสุทฺธกายสมาจาโร   โหติ   ปริสุทฺเธน   
กายสมาจาเรน   สมนฺนาคโต   อจฺฉิทฺเทน   อปฺปฏมิเสน   ตสฺส  ภวนฺติ   
วตฺตาโร   อิงฺฆ   ตาว   อายสฺมา   กายิก   สิกฺขสฺสูติ  อิติสฺส  ภวนฺติ   
วตฺตาโร  ฯ  ปุน  จปร  อุปาลิ  โจทเกน  ภิกฺขุนา  ปร  โจเทตุกาเมน   
เอว   ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   ปรสิุทฺธวจีสมาจาโร   น ุ  โขมฺหิ  ปริสุทเฺธนมฺหิ   
#๑ โป. ...คหาติริตฺตา จ ฯ ม. ...คหานติริตฺตา ฯ   ๒ ปริสุทฺเธน ?    
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วจีสมาจาเรน     สมนฺนาคโต    อจฺฉิทฺเทน    อปฺปฏิมเสน    สวิชฺชติ   
นุ   โข  เม  เอโส  ธมโฺม  อุทาหุ  โนติ  ฯ  โน  เจ  อุปาลิ  ภิกฺขุ   
ปริสุทฺธวจีสมาจาโร    โหติ   ปริสุทฺเธน   วจีสมาจาเรน   สมนฺนาคโต   
อจฺฉิทฺเทน    อปฺปฏิมเสน    ตสฺส    ภวนฺติ   วตฺตาโร   อิงฺฆ   ตาว   
อายสฺมา   วาจสิก   สิกฺขสฺสูติ   อิติสฺส   ภวนฺติ   วตฺตาโร   ฯ   ปนุ   
จปร    อุปาล ิ   โจทเกน    ภิกฺขุนา    ปร   โจเทตุกาเมน   เอว   
ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   เมตฺต   น ุ  โข  เม  จิตฺต  ปจฺจุปฏ ิต  สพฺรหฺมจารีสุ   
อนาฆาต   สวิชฺชติ   น ุ  โข   เม   เอโส  ธมฺโม  อุทาหุ  โนติ  ฯ   
โน  เจ  อุปาลิ  ภิกฺขุโน  เมตฺต  จิตฺต ๑ ปจฺจุปฏ ิต โหติ สพฺรหฺมจารีสุ   
อนาฆาต    ตสฺส    ภวนฺติ    วตฺตาโร    อิงฺฆ    ตาว    อายสฺมา   
สพฺรหฺมจารีสุ     เมตฺต     จิตฺต    อุปฏาเปหีติ    อิติสฺส    ภวนฺติ   
วตฺตาโร  ฯ  ปุน  จปร  อุปาลิ  โจทเกน  ภิกฺขุนา  ปร  โจเทตุกาเมน   
เอว   ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   พหุสฺสุโต   นุ   โขมฺหิ   สุตธโร   สุตสนฺนิจโย   
เย   เต   ธมฺมา   อาทิกลฺยาณา   มชฺเฌกลฺยาณา   ปรโิยสานกลฺยาณา   
สาตฺถ    สพฺย ฺชน    เกวลปริปุณฺณ    ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   อภิวทนฺติ   
ตถารูปา  เม  ธมฺมา  พหุสฺสุตา  ธตา  วจสา  ปริจิตา  มนสานุเปกฺขิตา   
ทิฏ ิยา   สุปปฺฏิวิทฺธา   สวิชฺชติ   น ุ  โข  เม  เอโส  ธมฺโม  อุทาหุ   
โนติ  ฯ  โน  เจ  อุปาลิ  ภิกฺขุ  พหุสฺสุโต  โหติ  สุตธโร  สุตสนฺนิจโย   
เย   เต   ธมฺมา   อาทิกลฺยาณา   มชฺเฌกลฺยาณา   ปรโิยสานกลฺยาณา   
#๑ ยุ. เมตฺตจิตฺต ฯ    
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สาตฺถ      สพฺย ฺชน      เกวลปริปุณฺณ      ปริสุทธฺ      พฺรหฺมจริย   
อภิวทนฺติ   ตถารูปาสฺส  ๑  ธมฺมา  น  พหุสฺสุตา  โหนฺติ  ธตา  วจสา   
ปริจิตา    มนสานุเปกฺขิตา    ทฏิ ิยา    สุปฺปฏิวิทฺธา    ตสฺส   ภวนฺติ   
วตฺตาโร    อิงฺฆ    ตาว   อายสฺมา   อาคม   ปริยาปุณสฺสูติ   อิติสสฺ   
ภวนฺติ   วตฺตาโร   ฯ   ปุน   จปร   อุปาลิ   โจทเกน  ภิกฺขุนา  ปร   
โจเทตุกาเมน  เอว  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ  อุภยานิ  นุ  โข  เม ปาติโมกขฺานิ   
วิตฺถาเรน   สวฺาคตานิ   โหนฺติ   สุวิภตฺตานิ   สุปฺปวตฺตีนิ   สุวินจฺิฉิตานิ   
สุตฺตโส    อนุพฺย ฺชนโส    สวิชฺชติ   น ุ  โข   เม   เอโส   ธมโฺม   
อุทาหุ   โนต ิ  ฯ   โน   เจ  อุปาลิ  ภิกฺขุโน  อุภยานิ  ปาติโมกฺขานิ   
วิตฺถาเรน   สวฺาคตานิ   โหนฺติ   สุวิภตฺตานิ   สุปฺปวตฺตีนิ   สุวินจฺิฉิตานิ   
สุตฺตโส    อนุพฺย ฺชนโส    อิท    ปนาวุโส   กตฺถ   วุตฺต   ภควตาติ   
อิติ   ปฏุโ   น   สมฺปาเทติ   ๒   ตสฺส   ภวนฺติ   วตฺตาโร  อิงฺฆ   
ตาว   อายสฺมา   วินย   ปริยาปุณสฺสูติ   อิติสฺส   ภวนฺติ  วตฺตาโร  ฯ   
โจทเกนุปาลิ    ภิกฺขุนา   ปร   โจเทตุกาเมน   อิเม   ป ฺจ   ธมฺเม๔   
อชฺฌตฺต ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปโร โจเทตพฺโพติ ฯ   
     [๑๑๘๔]   โจทเกน   ภนฺเต   ภิกฺขุนา  ปร  โจเทตุกาเมน  กติ   
ธมฺเม   อชฌฺตฺต   อุปฏาเปตฺวา  ปโร  โจเทตพฺโพติ  ฯ  โจทเกนุปาลิ   
ภิกฺขุนา   ปร   โจเทตุกาเมน   ป ฺจ   ธมฺเม  อชฺฌตฺต  อุปฏาเปตฺวา   
ปโร   โจเทตพฺโพ   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ   กาเลน   วกฺขามิ  โน   
#๑ ม. ตถารูปสฺส ฯ  ๒ ม. สมฺปายติ ฯ    
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อกาเลน   ภูเตน   วกฺขามิ   โน   อภูเตน   สเณฺหน   วกฺขามิ   โน   
ผรุเสน   อตฺถส ฺหิเตน  วกฺขามิ  โน  อนตฺถส ฺหิเตน  เมตฺตาจิตฺโต  ๑   
วกฺขามิ    โน    โทสนฺตโรติ    ฯ    โจทเกนุปาลิ    ภิกฺขุนา   ปร   
โจเทตุกาเมน   อิเม   ป ฺจ   ธมฺเม   อชฺฌตฺต   อุปฏาเปตฺวา  ปโร   
โจเทตพฺโพติ ฯ   
     [๑๑๘๕]   โจทเกน   ภนฺเต   ภิกฺขุนา  ปร  โจเทตุกาเมน  กติ   
ธมฺเม   อชฌฺตฺต   มนสิกรตฺิวา   ปโร   โจเทตพฺโพติ  ฯ  โจทเกนุปาลิ   
ภิกฺขุนา   ปร   โจเทตุกาเมน   ป ฺจ   ธมฺเม   อชฌฺตฺต   มนสิกริตฺวา   
ปโร  โจเทตพฺโพ  ฯ  กตเม  ป ฺจ ฯ การุ ฺตา หิเตสิตา อนุกมฺปตา ๒   
อาปตฺติวุฏานตา   วินยปเุรกฺขารตา   ฯ   โจทเกนุปาลิ   ภิกฺขุนา  ปร   
โจเทตุกาเมน    อิเม   ป ฺจ   ธมฺเม   อชฺฌตฺต   มนสิกริตฺวา   ปโร   
โจเทตพฺโพติ ฯ   
     [๑๑๘๖]   กตีหิ  น ุ โข  ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน   
โอกาสกมฺม   การาเปนฺตสฺส  นาล  โอกาสกมฺม  กาตุนฺติ  ฯ  ป ฺจหุปาลิ   
องฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   โอกาสกมฺม   การาเปนฺตสฺส   นาล   
โอกาสกมฺม   กาตุ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ  อปริสทฺุธกายสมาจาโร   
โหติ      อปรสิุทฺธวจีสมาจาโร     โหติ     อปริสุทฺธาชีโว     โหติ   
พาโล    โหติ    อพฺยตฺโต    น   ปฏิพโล   อนุยุ ฺชิยมาโน   อนุโยค   
ทาตุ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน   
โอกาสกมฺม   การาเปนฺตสฺส   นาล   โอกาสกมฺม  กาตุ  ฯ  ป ฺจหุปาลิ   
#๑ โป. เมตฺตจิตฺเตน วกฺขามิ โน โทสนตฺเรนาติ ฯ ม. เมตฺตาจิตฺ ... ฯ   
#๒ ม. ย.ุ อนกุมฺปตา ฯ    
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องฺเคหิ    สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   โอกาสกมฺม   การาเปนฺตสฺส   อล   
โอกาสกมฺม   กาตุ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   ปริสทฺุธกายสมาจาโร   
โหติ    ปริสทฺุธวจีสมาจาโร    โหติ    ปริสุทฺธาชีโว   โหติ   ปณฺฑิโต   
โหติ    พฺยตฺโต    ปฏิพโล    อนุยุ ฺชิยมาโน    อนุโยค    ทาตุ   ฯ   
อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน  โอกาสกมฺม   
การาเปนฺตสฺส อล โอกาสกมฺม กาตุนฺติ ฯ   
     [๑๑๘๗]  อตฺตาทาน อาทาตุกาเมน ภนฺเต ภิกฺขุนา กตีหิ องฺเคหิ ๑   
สมนฺนาคต   อตฺตาทาน  อาทาตพฺพนฺติ  ฯ  อตฺตาทาน  อาทาตุกาเมนุปาลิ   
ภิกฺขุนา  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคต  ๒  อตฺตาทาน  อาทาตพฺพ  ฯ กตเมหิ   
ป ฺจหิ  ๓  ฯ  อตฺตาทาน อาทาตุกาเมนุปาลิ ภิกฺขุนา เอว ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   
ย    โข   อห   อิม   อตฺตาทาน   อาทาตุกาโม   กาโล   น ุ  โข   
อิม   อตฺตาทาน   อาทาตุ   อุทาหุ   โนติ   ฯ   สเจ   อุปาลิ  ภิกฺขุ             
ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   อกาโล   อิม   อตฺตาทาน  อาทาตุ   
โน   กาโลติ   น   ต   อุปาลิ   อตฺตาทาน   อาทาตพฺพ   ฯ   สเจ   
ปนุปาลิ   ภิกขฺุ  ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว  ชานาติ  กาโล  อิม  อตฺตาทาน   
อาทาตุ   โน  อกาโลติ  เตนุปาลิ  ภิกฺขุนา  อุตฺตรึ  ๔  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   
ย   โข   อห   อิม   อตฺตาทาน   อาทาตุกาโม   ภูต   นุ  โข  อิท   
อตฺตาทาน   อุทาหุ   โนต ิ  ฯ   สเจ   อุปาลิ  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน   
เอว    ชานาติ    อภูต    อิท   อตฺตาทาน   โน   ภูตนฺติ   น   ต   
อุปาลิ     อตฺตาทาน    อาทาตพฺพ    ฯ    สเจ    ปนปุาลิ    ภิกฺขุ   
#๑ ม. ย.ุ กติหงฺเคหิ ฯ  ๒ ม. ยุ. ป ฺจงฺคสมนฺนาคต ฯ  ๓ ม. ย.ุ กตเม ป ฺจ ฯ   
#๔ ม. อุตฺตร ิฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ    
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ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   ภูต   อิท  อตฺตาทาน  โน  อภูตนฺติ   
เตนุปาลิ    ภิกฺขุนา    อุตฺตรึ   ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   ย   โข   อห   อิม   
อตฺตาทาน    อาทาตุกาโม    อตฺถส ฺหิต   น ุ  โข   อิท   อตฺตาทาน   
อุทาหุ   โนต ิ  ฯ  สเจ  อุปาลิ  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว  ชานาติ   
อนตฺถส ฺหิต   อิท   อตฺตาทาน   โน   อตฺถส ฺหิตนฺติ   น   ต   อุปาลิu   
อตฺตาทาน   อาทาตพฺพ   ฯ   สเจ   ปนปุาลิ   ภิกฺขุ   ปจฺจเวกฺขมาโน   
เอว    ชานาติ   อตฺถส ฺหิต   อิท   อตฺตาทาน   โน   อนตฺถส ฺหิตนฺติ   
เตนุปาลิ   ภิกฺขุนา   อุตฺตรึ   ปจฺจเวกฺขิตพฺพ  อิม  โข  อห  อตฺตาทาน   
อาทิยมาโน   ลภิสฺสามิ   สนฺทิฏเ   สมฺภตฺเต   ภิกฺขู  ธมฺมโต  วินยโต   
ปกฺเข   อุทาหุ   โนติ   ฯ  สเจ  อุปาลิ  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว   
ชานาติ    อิม   โข   อห   อตฺตาทาน   อาทิยมาโน   น   ลภิสฺสามิ   
สนฺทิฏเ   สมฺภตฺเต   ภิกฺขู   ธมฺมโต  วินยโต  ปกฺเขติ  น  ต  อุปาลิ   
อตฺตาทาน   อาทาตพฺพ  ฯ  สเจ  ปนุปาลิ  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว   
ชานาติ  อิม  ๑  โข  อห  อตฺตาทาน  อาทิยมาโน  ลภิสฺสามิ สนฺทิฏเ   
สมฺภตฺเต    ภิกฺขุ    ธมฺมโต   วินยโต   ปกฺเขติ   เตนุปาลิ   ภิกฺขุนา   
อุตฺตรึ   ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   อิม   โข  เม  อตฺตาทาน  อาทิยโต  ภวิสสฺติ   
สงฺฆสฺส   ตโตนิทาน   ภณฺฑน   กลโห   วิคฺคโห   วิวาโท   สงฺฆเภโท   
สงฺฆราชิ  ๒  สงฺฆววตฺถาน  สงฺฆนานากรณ  อุทาหุ  โนติ ฯ สเจ อุปาลิ   
ภิกฺขุ   ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   อิม   โข   เม  อตฺตาทาน   
อาทิยโต    ภวิสฺสติ   สงฺฆสฺส   ตโตนิทาน   ภณฺฑน   กลโห   วิคฺคโห   
#๑ ม. อิท   ๒ โป. สงฺฆราชี ฯ    
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วิวาโท    สงฺฆเภโท    สงฺฆราชิ    สงฺฆววตฺถาน    สงฺฆนานากรณนฺติ   
น   ต   อุปาล ิ  อตฺตาทาน   อาทาตพฺพ   ฯ   สเจ   ปนุปาลิ  ภิกฺขุ   
ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   อิม  โข  เม  อตฺตาทาน  อาทิยโต   
น   ภวิสฺสติ   สงฺฆสฺส   ตโตนิทาน   ภณฺฑน   กลโห  วิคฺคโห  วิวาโท   
สงฺฆเภโท    สงฺฆราชิ    สงฺฆววตฺถาน   สงฺฆนานากรณนฺติ   อาทาตพฺพ   
ต   ๑   อุปาลิ   อตฺตาทาน  ฯ  เอว  ป ฺจงฺคสมนฺนาคต  โข  อุปาลิ   
อตฺตาทาน อาทินฺน ปจฺฉาป อวิปฺปฏิสารกร ภวิสฺสตีติ ฯ   
     [๑๑๘๘]   กตีหิ   นุ   โข   ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ   
อธิกรณชาตาน   ภิกฺขูน  พหูปกาโร  ๒  โหตีติ  ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ   
สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  อธิกรณชาตาน  ภิกฺขูน  พหูปกาโร  โหติ  ฯ  กตเมหิ   
ป ฺจหิ  ฯ  สลีวา  โหติ  ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน   
อณุมตฺเตสุ    วชฺเชสุ    ภยทสฺสาวี    สมาทาย   สิกขฺติ   สิกฺขาปเทสุ   
พหุสฺสุโต     โหติ    สุตธโร    สุตสนฺนิจโย    เย    เต    ธมฺมา   
อาทิกลฺยาณา    มชฺเฌกลฺยาณา   ปริโยสานกลฺยาณา   สาตฺถ   สพฺย ฺชน   
เกวลปริปุณฺณ    ปริสุทฺธ    พฺรหฺมจริย    อภิวทนฺติ   ตถารูปาสฺส   ๓   
ธมฺมา   พหุสสฺุตา   โหนฺติ  ธตา  ๔  วจสา  ปริจิตา  มนสานุเปกฺขิตา   
ทิฏ ิยา   สุปปฺฏิวิทฺธา   อุภยานิ   โข  ปนสฺส  ปาติโมกฺขานิ  วิตฺถาเรน   
สฺวาคตานิ    โหนฺติ    สุวิภตฺตานิ   สุปฺปวตฺตีนิ   สุวินิจฺฉิตานิ   สตฺุตโส   
อนุพฺย ฺชนโส    วินเย   โข   ปน    ิโต   โหติ   อสหีโร   ปฏพิโล   
#๑ ม. ต อาทาตพฺพ อุปาลิ ... ฯ  ๒ โป. พหุกาโร ฯ  ๓ ม. ตถารูปสฺส ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ธาตา ฯ    
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โหติ    อุโภ    อตฺถปจฺจตฺถิเก    อสฺสาเสตุ   ส ฺาเปตุ   นชิฺฌาเปตุ   
เปกฺเขตุ  ๑  ปสาเทตุ  ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ ป ฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ    อธิกรณชาตาน    ภิกฺขูน    พหูปกาโร   โหติ   ฯ   อปเรหิป   
อุปาลิ    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ   อธิกรณชาตาน   ภิกฺขูน   
พหูปกาโร    โหติ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   ปริสุทธฺกายสมาจาโร   
โหติ    ปริสทฺุธวจีสมาจาโร    โหติ    ปริสุทฺธาชีโว   โหติ   ปณฺฑิโต   
โหติ   พฺยตฺโต   ปฏิพโล   อนุยุ ฺชิยมาโน   อนุโยค   ทาตุ  ฯ  อิเมหิ   
โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ  อธิกรณชาตาน  ภิกฺขูน   
พหูปกาโร   โหติ   ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ    อธิกรณชาตาน    ภิกฺขูน    พหูปกาโร    โหติ   ฯ   กตเมหิ   
ป ฺจหิ    ฯ    วตฺถุ   ชานาติ   นิทาน   ชานาติ   ป ฺตฺตึ   ชานาติ   
ปทปจฺฉาภฏ    ชานาติ   อนุสนฺธิวจนปถ   ชานาติ   ฯ   อิเมหิ   โข   
อุปาลิ    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ   อธิกรณชาตาน   ภิกฺขูน   
พหูปกาโร โหตีติ ฯ   
     [๑๑๘๙]   กตีหิ  น ุ โข  ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
นานุยุ ฺชิตพฺพนฺติ    ฯ    ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   
นานุยุ ฺชิตพฺพ   ฯ   กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  สุตฺต  น  ชานาติ  สุตฺตานุโลม   
น    ชานาติ   วินย   น   ชานาติ   วินยานุโลม   น   ชานาติ   น   
จ   านาานกุสโล   โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน    ภิกฺขุนา    นานุยุ ฺชิตพฺพ    ฯ    ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   
#๑ โป. เปกขฺาเปตุ ฯ    
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สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   อนุยุ ฺชิตพฺพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ  ฯ  สุตฺต   
ชานาติ   สุตฺตานุโลม   ชานาติ   วินย   ชานาติ  วินยานุโลม  ชานาติ   
านาานกุสโล   จ   โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   อนุยุ ฺชิตพฺพ  ฯ  อปเรหิป  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน    ภิกฺขุนา    นานุยุ ฺชิตพฺพ    ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   
ธมฺม   น   ชานาติ   ธมฺมานุโลม   น   ชานาติ   วินย   น  ชานาติ   
วินยานุโลม   น   ชานาติ   น   จ   ปุพฺพาปรกุสโล  โหติ  ฯ  อิเมหิ   
โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   นานุยุ ฺชิตพฺพ  ฯ   
ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา  อนุยุ ฺชิตพฺพ  ฯ  กตเมหิ   
ป ฺจหิ   ฯ   ธมฺม   ชานาติ   ธมฺมานุโลม   ชานาติ   วินย   ชานาติ   
วินยานุโลม   ชานาติ   ปุพฺพาปรกุสโล   จ   โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข   
อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา  อนุยุ ฺชิตพฺพ  ฯ  อปเรหิป   
อุปาลิ    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคเตน    ภิกฺขุนา    นานุยุ ฺชิตพฺพ   ฯ   
กตเมหิ    ป ฺจหิ    ฯ   วตฺถุ   น   ชานาติ   นิทาน   น   ชานาติ   
ป ฺตฺตึ    น   ชานาติ   ปทปจฺฉาภฏ   น   ชานาติ   อนุสนฺธิวจนปถ   
น  ชานาติ  ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
นานุยุ ฺชิตพฺพ    ฯ    ป ฺจหุปาลิ    องฺเคหิ    สมนนฺาคเตน   ภิกฺขุนา   
อนุยุ ฺชิตพฺพ    ฯ    กตเมหิ    ป ฺจหิ   ฯ   วตฺถุ   ชานาติ   นิทาน   
ชานาติ    ป ฺตฺตึ   ชานาติ   ปทปจฺฉาภฏ   ชานาติ   อนุสนธฺิวจนปถ   
ชานาติ    ฯ    อิเมหิ    โข    อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน    
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ภิกฺขุนา   อนุยุ ฺชิตพฺพ   ฯ  อปเรหิป  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา   นานุยุ ฺชิตพฺพ   ฯ   กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  อาปตฺตึ  น  ชานาติ   
อาปตฺติสมุฏาน    น    ชานาติ    อาปตฺติยา   ปโยค   น   ชานาติ   
อาปตฺติยา    วูปสม    น    ชานาติ   น   อาปตฺติยา   วินิจฺฉยกุสโล   
โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
นานุยุ ฺชิตพฺพ    ฯ    ป ฺจหุปาลิ    องฺเคหิ    สมนนฺาคเตน   ภิกฺขุนา   
อนุยุ ฺชิตพฺพ   ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  อาปตฺตึ  ชานาติ  อาปตฺติสมุฏาน   
ชานาติ     อาปตฺติยา     ปโยค     ชานาติ    อาปตฺติยา    วูปสม   
ชานาติ   อาปตฺติยา   วินิจฺฉยกุสโล   โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข  อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคเตน    ภิกฺขุนา    อนุยุ ฺชิตพฺพ   ฯ   อปเรหิป   
อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา  นานุยุ ฺชิตพฺพ  ฯ  กตเมหิ   
ป ฺจหิ    ฯ   อธิกรณ   น   ชานาติ   อธิกรณสมุฏาน   น   ชานาติ   
อธิกรณสฺส   ปโยค   น   ชานาติ   อธิกรณสฺส   วูปสม   น   ชานาติ   
น  อธิกรณสสฺ  วินิจฺฉยกุสโล  ๑  โหติ  ฯ อิเมหิ โข อุปาลิ ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน    ภิกฺขุนา    นานุยุ ฺชิตพฺพ    ฯ    ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน    ภิกฺขุนา    อนุยุ ฺชิตพฺพ    ฯ    กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   
อธิกรณ      ชานาติ      อธิกรณสมุฏาน     ชานาติ     อธิกรณสสฺ   
ปโยค     ชานาติ     อธิกรณสฺส     วูปสม    ชานาติ    อธิกรณสสฺ   
วินิจฺฉยกุสโล   โหติ  ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา อนุยุ ฺชิตพฺพ ฯ   
#๑ ม. อธิกรณสฺส น วินิจฺ ... ฯ    
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                  อตฺตาทานวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๑๙๐] ปรสิุทฺธ ฺจ กาเลน           การุ ฺเ ๑ โอกาเสน จ   
         อตฺตาทาน อธิกรณ           อปเรหิป วตฺถุ ฺจ   
         สุตฺต ธมฺม ปุน วตฺถุ ฺจ        อาปตฺติ อธิกรเณน จาติ ฯ   
     [๑๑๙๑]   กติ   น ุ  โข  ภนฺเต  อาร ฺกาติ  ๒  ฯ  ป ฺจิเม   
อุปาลิ    อาร ฺกา   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ   มนฺทตฺตา   โมมูหตฺตา   
อาร ฺโก     โหติ    ปาปจฺโฉ    อิจฺฉาปกโต    อาร ฺโก    โหติ   
อุมฺมาทา   จิตฺตกฺเขปา   ๓   อาร ฺโก  โหติ  วณฺณิโต  ๔  พุทฺเธหิ   
พุทฺธสาวเกหีติ    อาร ฺโก    โหติ    อปจ   อปฺปจฺฉ ฺเว   นิสสฺาย   
สนฺตุฏ ิ ฺเว     นิสฺสาย     สลฺเลข ฺเว    นิสฺสาย    ปวิเวก ฺเว   
นิสฺสาย    อิทมตฺถิต ฺเว    นิสฺสาย    อาร ฺโก   โหติ   ฯ   อิเม   
โข    อุปาลิ    ป ฺจ    อาร ฺกาติ    ฯ   กติ   น ุ  โข   ภนฺเต   
ปณฺฑปาติกาติ  ...  กติ  น ุ โข  ภนฺเต  ปสุกูลิกาติ  ...  กติ  นุ โข   
ภนฺเต  รุกฺขมูลิกาติ  ...  กติ  นุ  โข  ภนฺเต  โสสานิกาติ  ...  กติ   
นุ  โข  ภนฺเต  อพฺโภกาสิกาติ  ...  กติ นุ โข ภนฺเต เตจีวริกาติ ...   
กติ   น ุ  โข   ภนฺเต   สปทานจาริกาติ   ...  กติ  นุ  โข  ภนฺเต   
เนสชฺชิกาติ   ...  กติ  นุ  โข  ภนฺเต  ยถาสนฺถติกาติ  ...  กติ  น ุ  
โข  ภนฺเต  เอกาสนิกาติ  ...  กติ นุ โข ภนฺเต ขลุปจฺฉาภตฺติกาติ ...   
#๑ ม. การุ ฺ ฯ   ๒ โป. ม. อาร ฺ ิกา ฯ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ  ๓ โป.   
#จิตฺตุกฺเขปา ฯ  ๔ โป. ม. ยุ. วณฺณิต ฯ    
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กติ  นุ  โข  ภนฺเต  ปตฺตปณฺฑิกาติ  ฯ  ป ฺจิเม  อุปาลิ  ปตฺตปณฺฑิกา  ฯ   
กตเม    ป ฺจ    ฯ    มนฺทตฺตา    โมมูหตฺตา    ปตฺตปณฺฑิโก   โหติ   
ปาปจฺโฉ    อิจฺฉาปกโต   ปตฺตปณฺฑิโก   โหติ   อุมมฺาทา   จิตฺตกฺเขปา   
ปตฺตปณฺฑิโก     โหติ     วณฺณิโต    ๑    พุทฺเธหิ    พุทฺธสาวเกหีติ   
ปตฺตปณฺฑิโก    โหติ    อปจ    อปฺปจฺฉ ฺเว   นิสสฺาย   สนฺตุฏ ิ ฺเว   
นิสฺสาย      สลฺเลข ฺเว      นิสฺสาย     ปวิเวก ฺเว     นิสฺสาย   
อิทมตฺถิต ฺเว   นิสฺสาย   ปตฺตปณฺฑิโก   โหติ   ฯ   อิเม  โข  อุปาลิ   
ป ฺจ ปตฺตปณฺฑิกาติ ฯ   
                    ธูตงฺควคฺโค ฉฏโ ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๑๙๒] อาร ฺโก ปณฺฑิปสุ           รุกฺขสุสานป ฺจม   
         อพฺโภเตจีวร ฺเจว           สปทานเนสชฺชิกา   
         สนฺถเตกาสน ฺเจว           ขลุปจฺฉาปตฺตปณฺฑิกาติ ฯ   
     [๑๑๙๓]   กติ  น ุ โข  ภนฺเต  มุสาวาทาติ  ฯ  ป ฺจิเม  อุปาลิ   
มุสาวาทา   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ   อตฺถิ   มุสาวาโท  ปาราชิกคามี   
อตฺถิ   มุสาวาโท   สงฺฆาทิเสสคามี   อตฺถิ   มุสาวาโท   ถุลลฺจฺจยคามี   
อตฺถิ   มุสาวาโท   ปาจิตฺติยคามี   อตฺถิ   มุสาวาโท   ทุกฺกฏคามีติ  ฯ   
อิเม โข อุปาลิ ป ฺจ มุสาวาทาติ ฯ   
     [๑๑๙๔]   กตีหิ  น ุ โข  ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน   
สงฺฆมชฺเฌ    อุโปสถ   วา   ปวารณ   วา   เปนฺตสฺส   อล   ภิกขฺุ   
#๑ โป. ม. ยุ. วณฺณิต ฯ    
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มา   ภณฺฑน   มา   กลห   มา   วิคฺคห   มา  วิวาทนฺติ  โอมทฺทิตฺวา   
สงฺเฆน   อุโปสโถ   วา   ปวารณา   วา   กาตพฺพาติ  ฯ  ป ฺจหุปาลิ   
องฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   สงฺฆมชฺเฌ   อุโปสถ   วา  ปวารณ   
วา   เปนฺตสฺส   อล   ภิกฺขุ   มา   ภณฺฑน   มา  กลห  มา  วิคฺคห   
มา    วิวาทนฺติ    โอมทฺทตฺิวา   สงฺเฆน   อุโปสโถ   วา   ปวารณา   
วา   กาตพฺพา   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   อลชชฺี  จ  โหติ  พาโล   
จ     อปกตตฺโต     จ    จาวนาธิปฺปาโย    วตฺตา    โหติ    โน   
วุฏานาธิปฺปาโย   ฯ   อิเมหิ   โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส   
ภิกฺขุโน   สงฺฆมชฺเฌ   อุโปสถ   วา   ปวารณ   วา   เปนฺตสฺส  อล   
ภิกฺขุ   มา  ภณฺฑน  มา  กลห  มา  วิคฺคห  มา  วิวาทนฺติ  โอมทฺทตฺิวา   
สงฺเฆน   อุโปสโถ   วา   ปวารณา   วา   กาตพฺพา   ฯ   อปเรหิป   
อุปาลิ    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   สงฺฆมชฺเฌ   อุโปสถ   
วา    ปวารณ    วา   เปนฺตสฺส   อล   ภิกฺขุ   มา   ภณฺฑน   มา   
กลห   มา   วิคฺคห   มา   วิวาทนฺติ   โอมทฺทิตฺวา  สงฺเฆน  อุโปสโถ   
วา  ปวารณา  วา  กาตพฺพา  ฯ กตเมหิ ป ฺจหิ ฯ อปริสุทฺธกายสมาจาโร   
โหติ        อปริสุทฺธวจีสมาจาโร        โหติ        อปรสิุทฺธาชีโว   
โหติ   พาโล   โหติ   อพฺยตฺโต   ภณฺฑนการโก  โหติ  กลหการโก  ฯ   
อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน  สงฺฆมชฺเฌ   
อุโปสถ   วา   ปวารณ   วา   เปนฺตสฺส   อล   ภิกขฺุ   มา  ภณฺฑน   
มา    กลห    มา   วิคฺคห   มา   วิวาทนฺติ   โอมทฺทิตฺวา   สงฺเฆน    
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อุโปสโถ วา ปวารณา วา กาตพฺพาติ ฯ   
     [๑๑๙๕]   กตีหิ  น ุ โข  ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน   
อนุโยโค    น   ทาตพฺโพติ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   
ภิกฺขุโน  อนโุยโค  น  ทาตพฺโพ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ อาปตฺตานาปตฺตึ   
น    ชานาติ    ลหุกครุก   อาปตฺตึ   น   ชานาติ   สาวเสสานวเสส   
อาปตฺตึ    น    ชานาติ    ทฏุ ุลฺลาทุฏ ุลฺล    อาปตฺตึ   น   ชานาติ   
สปฺปฏิกมฺมอปฺปฏิกมฺม   อาปตฺตึ   น   ชานาติ   ฯ   อิเมหิ  โข  อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   อนุโยโค   น   ทาตพฺโพ   ฯ   
ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   อนุโยโค  ทาตพฺโพ  ฯ   
กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   อาปตฺตานาปตฺตึ   ชานาติ   ลหุกครุก   อาปตฺตึ   
ชานาติ     สาวเสสานวเสส    อาปตฺตึ    ชานาติ    ทฏุ ุลฺลาทุฏ ุลฺล   
อาปตฺตึ    ชานาติ    สปฺปฏิกมฺมอปฺปฏกิมฺม    อาปตฺตึ    ชานาติ    ฯ   
อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน  อนโุยโค   
ทาตพฺโพติ ฯ   
     [๑๑๙๖]   กตีหิ   น ุ  โข   ภนฺเต   อากาเรหิ  ภิกฺขุ  อาปตฺตึ   
อาปชฺชตีติ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   อากาเรหิ   ภิกฺขุ  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  ฯ   
กตเมหิ     ป ฺจหิ     ฯ    อลชฺชิตา    อ ฺาณตา    กุกฺกุจฺจปกตตา   
อกปฺปเย    กปฺปยส ฺ ิตา    กปฺปเย    อกปฺปยส ฺ ิตา    ฯ    อิเมหิ   
โข   อุปาลิ   ป ฺจหากาเรหิ   ภิกฺขุ   อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  ฯ  อปเรหิป   
อุปาลิ    ป ฺจหากาเรหิ    ภิกฺขุ    อาปตฺตึ   อาปชฺชติ   ฯ   กตเมหิ    
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ป ฺจหิ    ฯ    อทสฺสเนน    อสฺสวเนน    ปสุตฺตตา   ๑   ตถาส ฺ ี   
สติสมฺโมสา   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ  ป ฺจหากาเรหิ  ภิกฺขุ  อาปตฺตึ   
อาปชฺชตีติ ฯ   
     [๑๑๙๗]   กติ   นุ   โข   ภนฺเต  เวราติ  ฯ  ป ฺจิเม  อุปาลิ   
เวรา   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ   ปาณาติปาโต   อทินฺนาทาน  กาเมสุ   
มิจฺฉาจาโร   มุสาวาโท   สุราเมรยมชชฺปมาทฏาน   ฯ   อิเมหิ   โข   
อุปาลิ ป ฺจ เวราติ ฯ   
     [๑๑๙๘]   กติ  น ุ โข  ภนฺเต  เวรมณิโยติ  ฯ  ป ฺจิมา  อุปาลิ   
เวรมณิโย   ฯ   กตมา  ป ฺจ  ฯ  ปาณาติปาตา  เวรมณี  อทินฺนาทานา   
เวรมณี    กาเมสุ    มิจฺฉาจารา    เวรมณี    มุสาวาทา    เวรมณี   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา   เวรมณี   ฯ   อิมา   โข   อุปาลิ   ป ฺจ   
เวรมณิโยต ฯ   
     [๑๑๙๙]   กติ  นุ  โข  ภนฺเต  พฺยสนานีติ  ฯ  ป ฺจิมานิ  อุปาลิ   
พฺยสนานิ   ฯ   กตมานิ   ป ฺจ   ฯ  าติพฺยสน  โภคพฺยสน  โรคพฺยสน   
สีลพฺยสน ทฏิ ิพฺยสน ฯ อิมานิ โข อุปาลิ ป ฺจ พฺยสนานีติ ฯ   
     [๑๒๐๐]   กติ   นุ   โข  ภนฺเต  สมฺปทาติ  ฯ  ป ฺจิมา  อุปาลิ   
สมฺปทา  ฯ  กตมา  ป ฺจ  ฯ  าติสมฺปทา  โภคสมฺปทา  อาโรคฺยสมฺปทา   
สีลสมฺปทา     ทฏิ ิสมฺปทา     ฯ     อิมา    โข    อุปาลิ    ป ฺจ   
สมฺปทาติ ฯ   
                  มสุาวาทวคฺโค สตฺตโม ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ปสตฺุตกตา ฯ    
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                         ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๒๐๑] มุสาวาโท จ โอมทฺทิ         อปเรหิ อนุโยโค จ   
         อาปตฺติ ฺจ อปเรหิ           เวรา เวรมณีป จ   
         พฺยสน สมฺปทา เจว          สตฺตโม วคฺคสงฺคโหติ ฯ   
     [๑๒๐๒]   กตีหิ  นุ  โข  ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน   
ภิกฺขุนีสงฺเฆเนว     กมฺม    กาตพฺพนฺติ    ฯ    ป ฺจหุปาลิ    องฺเคหิ   
สมนฺนาคตสฺส    ภิกฺขุโน   ภิกฺขุนีสงฺเฆเนว   กมฺม   กาตพฺพ   อวนฺทิโย   
โส   ภิกฺขุ   ภิกฺขุนีสงฺเฆน   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ  ฯ  วิวริตฺวา  กาย   
ภิกฺขุนีน    ทสฺเสติ    อูรุ    ทสฺเสติ    องฺคชาต    ทสเฺสติ    อุโภ   
อสกูเฏ    ทสเฺสติ   โอภาสติ   คิหี   สมปฺโยเชติ   ฯ   อิเมหิ   โข   
อุปาลิ     ป ฺจหงฺเคหิ     สมนฺนาคตสฺส    ภิกฺขุโน    ภิกฺขุนีสงฺเฆเนว   
กมฺม   กาตพฺพ   อวนฺทิโย   โส   ภิกฺขุ   ภิกฺขุนีสงฺเฆน   ฯ  อปเรหิป   
อุปาลิ     ป ฺจหงฺเคหิ     สมนฺนาคตสฺส    ภิกฺขุโน    ภิกฺขุนีสงฺเฆเนว   
กมฺม   กาตพฺพ   อวนฺทิโย   โส   ภิกฺขุ   ภิกฺขุนีสงฺเฆน   ฯ   กตเมหิ   
ป ฺจหิ    ฯ    ภิกฺขุนีน    อลาภาย    ปรสิกฺกติ   ภิกฺขุนีน   อนตฺถาย   
ปริสกฺกติ    ภิกฺขุนีน    อนาวาสาย    ปริสกฺกติ   ภิกฺขุนิโย   อกโฺกสติ   
ปริภาสติ    ภิกฺขู    ภิกฺขุนีหิ    เภเทติ    ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาล ิ  
ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   ภิกฺขุนีสงฺเฆเนว   กมฺม  กาตพฺพ   
อวนฺทิโย   โส   ภิกฺขุ  ภิกขฺุนีสงฺเฆน  ฯ  อปเรหิป  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคตสฺส    ภิกฺขุโน   ภิกฺขุนีสงฺเฆเนว   กมฺม   กาตพฺพ   อวนฺทิโย    
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โส   ภิกฺขุ   ภิกฺขุนีสงฺเฆน   ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  ภิกฺขุนีน  อลาภาย   
ปริสกฺกติ    ภิกฺขุนีน    อนตฺถาย    ปรสิกฺกติ    ภิกขฺุนีน   อนาวาสาย   
ปริสกฺกติ     ภิกฺขุนิโย     อกฺโกสติ     ปริภาสติ    ภิกฺขู    ภิกฺขุนีหิ   
สมฺปโยเชติ    ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   
ภิกฺขุโน    ภิกฺขุนีสงฺเฆเนว    กมฺม   กาตพฺพ   อวนฺทิโย   โส   ภิกฺขุ   
ภิกฺขุนีสงฺเฆนาติ ฯ   
     [๑๒๐๓]  กตีหิ  น ุ โข  ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคตาย  ภิกฺขุนิยา   
กมฺม   กาตพฺพนฺติ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคตาย  ภิกฺขุนิยา   
กมฺม   กาตพฺพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   วิวริตฺวา   กาย  ภิกฺขูน   
ทสฺเสติ    อูรุ    ทสฺเสติ    องฺคชาต    ทสฺเสติ    อุโภ    อสกูเฏ   
ทสฺเสติ    โอภาสติ    คิหี   สมฺปโยเชติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตาย   ภิกฺขุนิยา   กมฺม   กาตพฺพ   ฯ  อปเรหิป   
อุปาลิ    ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตาย   ภิกฺขุนิยา   กมฺม   กาตพฺพ   ฯ   
กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   ภิกขฺูน   อลาภาย   ปริสกฺกต ิ ภิกฺขูน  อนตฺถาย   
ปริสกฺกติ     ภิกฺขูน     อนาวาสาย    ปริสกฺกติ    ภิกฺขู    อกฺโกสติ   
ปริภาสติ    ภิกฺขุนิโย    ภิกขฺูหิ   เภเทติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตาย   ภิกฺขุนิยา   กมฺม   กาตพฺพ   ฯ  อปเรหิป   
อุปาลิ    ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคตาย   ภิกฺขุนิยา   กมฺม   กาตพฺพ   ฯ   
กตเมหิ     ป ฺจหิ    ฯ    ภิกฺขูน    อลาภาย    ปริสกกฺติ    ภิกฺขูน      
อนตฺถาย     ปริสกฺกติ     ภิกฺขูน    อนาวาสาย    ปริสกฺกติ    ภิกฺขู    
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อกฺโกสติ    ปริภาสติ    ภิกฺขุนิโย   ภิกขฺูหิ   สมฺปโยเชติ   ฯ   อิเมหิ   
โข อุปาลิ ป ฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตาย ภิกฺขุนิยา กมฺม กาตพฺพนฺติ ฯ   
     [๑๒๐๔]   กตีหิ  นุ  โข  ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
ภิกฺขุนีน    โอวาโท    น    เปตพฺโพติ    ฯ   ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   ภิกฺขุนีน  โอวาโท  น  เปตพฺโพ  ฯ  กตเมหิ   
ป ฺจหิ    ฯ    อลชชฺี    จ    โหติ    พาโล   จ   อปกตตฺโต   จ   
จาวนาธิปฺปาโย   วตฺตา   โหติ   โน   วุฏานาธิปฺปาโย   ฯ   อิเมหิ   
โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา  ภิกฺขุนีน  โอวาโท   
น    เปตพฺโพ   ฯ   อปเรหิป   อุปาล ิ  ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา   ภิกขฺุนีน   โอวาโท   น   เปตพฺโพ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ   
อปริสุทฺธกายสมาจาโร      โหติ      อปริสุทฺธวจีสมาจาโร      โหติ   
อปริสุทฺธาชีโว    โหติ    พาโล    โหติ    อพฺยตฺโต    น   ปฏิพโล   
อนุยุ ฺชิยมาโน   อนุโยค   ทาตุ   ฯ   อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน    ภิกฺขุนา    ภิกฺขุนีน    โอวาโท   น   เปตพฺโพ   ฯ   
อปเรหิป    อุปาลิ    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   ภิกขฺุนีน   
โอวาโท    น    เปตพฺโพ    ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   กายิเกน   
อนาจาเรน   สมนฺนาคโต   โหติ   วาจสิเกน  อนาจาเรน  สมนฺนาคโต   
โหติ    กายิกวาจสิเกน    อนาจาเรน   สมนฺนาคโต   โหติ   ภิกฺขุนีน   
อกฺโกสกปรภิาสโก     โหติ     ภิกฺขุนหีิ    สทฺธึ    สสฏโ    วิหรติ   
อนนุโลมิเกน    สสคฺเคน    ฯ    อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ    
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สมนฺนาคเตน    ภิกฺขุนา    ภิกฺขุนีน    โอวาโท   น   เปตพฺโพ   ฯ   
อปเรหิป    อุปาลิ    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   ภิกขฺุนีน   
โอวาโท   น   เปตพฺโพ   ฯ   กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  อลชชฺี  จ  โหติ   
พาโล   จ   อปกตตฺโต   จ   ภณฺฑนการโก   จ   โหติ   กลหการโก   
สิกฺขาย     จ     น    ปรปิูรกิารี    ฯ    อิเมหิ    โข    อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ     สมนฺนาคเตน    ภิกฺขุนา    ภิกฺขุนีน    โอวาโท    น   
เปตพฺโพติ ฯ   
     [๑๒๐๕]   กตีหิ  นุ  โข  ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
ภิกฺขุนีน  โอวาโท  น  คเหตพฺโพติ  ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา     ภิกฺขุนีน    โอวาโท    น    คเหตพฺโพ    ฯ    กตเมหิ   
ป ฺจหิ   ฯ   กายิเกน   อนาจาเรน   สมนฺนาคโต   โหติ   วาจสิเกน   
อนาจาเรน     สมนฺนาคโต    โหติ    กายิกวาจสิเกน    อนาจาเรน   
สมนฺนาคโต    โหติ    ภิกขฺุนีน    อกฺโกสกปริภาสโก   โหติ   ภิกฺขุนีหิ   
สทฺธึ   สสฏโ   วิหรติ   อนนุโลมิเกน   สสคฺเคน   ฯ   อิเมหิ   โข   
อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   ภิกขฺุนีน   โอวาโท  น   
คเหตพฺโพ   ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
ภิกฺขุนีน   โอวาโท   น   คเหตพฺโพ   ฯ   กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  อลชฺช ี  
จ    โหติ    พาโล    จ    อปกตตฺโต    จ   คมิโก   วา   โหติ   
คิลาโน   วา   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา ภิกฺขุนีน โอวาโท น คเหตพฺโพติ ฯ    
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     [๑๒๐๖]   กตีหิ  น ุ โข  ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา   
สทฺธึ   น   สากจฺฉาตพฺโพติ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา  สทฺธึ  น  สากจฺฉาตพฺโพ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  น  อเสเขน   
สีลกฺขนฺเธน    สมนฺนาคโต    โหติ    น    อเสเขน   สมาธิกฺขนฺเธน   
สมนฺนาคโต    โหติ    น    อเสเขน    ป ฺาขนฺเธน    สมนฺนาคโต   
โหติ    น    อเสเขน    วิมตฺุติกฺขนฺเธน    สมนฺนาคโต    โหติ   น   
อเสเขน    วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน   สมนฺนาคโต   โหติ   ฯ   อิเมหิ   
โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา สทฺธึ น สากจฺฉาตพฺโพ ฯ   
ป ฺจหุปาลิ       องฺเคหิ       สมนฺนาคเตน      ภิกฺขุนา      สทฺธ ึ  
สากจฺฉาตพฺโพ    ฯ    กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   อเสเขน   สีลกฺขนฺเธน   
สมนฺนาคโต    โหติ    อเสเขน   สมาธิกฺขนฺเธน   สมนฺนาคโต   โหติ   
อเสเขน   ป ฺาขนฺเธน   สมนฺนาคโต   โหติ  อเสเขน  วิมุตฺติกฺขนฺเธน   
สมนฺนาคโต       โหติ       อเสเขน       วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน   
สมนฺนาคโต   โหติ   ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา   สทธฺึ   สากจฺฉาตพฺโพ   ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา  สทฺธึ  น  สากจฺฉาตพฺโพ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ   
น    อตฺถปฏสิมฺภิทาปตฺโต    โหติ    น    ธมฺมปฏิสมฺภิทาปตฺโต   โหติ   
น     นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาปตฺโต     โหติ     น    ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาปตฺโต   
โหติ   น   ยถาวิมุตฺต  จิตฺต  ปจฺจเวกฺขติ  ๑  ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สทฺธึ   น   สากจฺฉาตพฺโพ   ฯ   
#๑ ม. ปจฺจเวกฺขิตา ฯ    
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ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา  สทฺธึ  สากจฺฉาตพฺโพ  ฯ   
กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   อตฺถปฏิสมฺภิทาปตฺโต   โหติ  ธมฺมปฏิสมฺภิทาปตฺโต   
โหติ      นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาปตฺโต      โหติ      ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาปตฺโต   
โหติ       ยถาวิมุตฺต      จิตฺต      ปจฺจเวกฺขติ      ๑      ฯ   
อิเมหิ    โข    อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   สทฺธึ   
สากจฺฉาตพฺโพติ ฯ   
                 ภิกฺขุนีโอวาทวคฺโค อฏโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๒๐๗] ภิกฺขุนีเหว กาตพฺพ           อปเรหิ ตถา ทุเว   
         ภิกฺขุนีน ตโย กมฺมา          น เปตพฺโพ ๒ เทฺว ทุกา   
         น คเหตพฺโพ เทฺว วุตฺตา      สากจฺฉาสุ ๓ จ เทวฺ ทุกาติ ฯ   
     [๑๒๐๘]   กตีหิ   น ุ  โข   ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ   
อุพฺพาหิกาย   น   สมฺมนนฺิตพฺโพติ   ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ   อุพฺพาหิกาย   น   สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ  ฯ  น   
อตฺถกุสโล    โหติ   น   ธมฺมกุสโล   โหติ   น   นิรตฺุติกุสโล   โหติ   
น    พฺย ฺชนกุสโล    โหติ   น   ปุพฺพาปรกุสโล   โหติ   ฯ   อิเมหิ   
โข    อุปาลิ    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อุพฺพาหิกาย   น   
สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  อุพฺพาหิกาย   
สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ  อตฺถกุสโล  โหติ  ธมมฺกุสโล   
โหติ    นิรุตฺติกุสโล    โหติ    พฺย ฺชนกุสโล    โหติ   ปุพฺพาปรกุสโล   
#๑ ม. ปจฺจเวกฺขิตา ฯ ๒ โป. เปตพฺพ ฯ ม. เปตพฺพา ฯ ๓ โป. สากจฺฉา ฯ    
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โหติ    ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   
อุพฺพาหิกาย    สมฺมนฺนิตพฺโพ    ฯ    อปเรหิป    อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ    อุพฺพาหิกาย   น   สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ   กตเมหิ   
ป ฺจหิ   ฯ   โกธโน   โหติ   โกธาภิภูโต   มกฺขี   โหติ  มกฺขาภิภูโต   
ปลาสี   โหติ  ปลาสาภิภูโต  อิสฺสุกี  โหติ  อิสฺสาภิภูโต  สนฺทิฏ ิปรามาสี   
โหติ    อาธานคฺคาหี    ทปฺุปฏินิสฺสคฺคี    ฯ    อิเมหิ    โข   อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อุพฺพาหิกาย   น   สมฺมนฺนติพฺโพ  ฯ   
ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  อุพฺพาหิกาย  สมฺมนนฺิตพฺโพ  ฯ   
กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   น   โกธโน   โหติ  น  โกธาภิภูโต  น  มกขีฺ   
โหติ   น   มกฺขาภิภูโต   น   ปลาสี   โหติ   น   ปลาสาภิภูโต   น   
อิสฺสุกี   โหติ   น  อิสฺสาภิภูโต  อสนฺทฏิ ิปรามาสี  โหติ  อนาธานคฺคาหี   
สุปฺปฏินิสฺสคฺคี    ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ   อุพฺพาหิกาย   สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ   อปเรหิป  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ    อุพฺพาหิกาย   น   สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ   กตเมหิ   
ป ฺจหิ   ฯ   กุปฺปติ   พฺยาปชฺชติ   ปติตฺถียติ   โกป   ชเนติ   อกฺขโม   
โหติ  อปฺปทกฺขิณคฺคาหี  อนุสาสนึ  ๑  ฯ  อิเมหิ  โข อุปาลิ ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อุพฺพาหิกาย   น   สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   
องฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อุพฺพาหิกาย   สมฺมนนฺิตพฺโพ  ฯ  กตเมหิ   
ป ฺจหิ   ฯ   น   กุปฺปติ   น   พฺยาปชฺชติ   น   ปติตฺถียติ   น  โกป   
ชเนติ  ขโม  โหติ  ปทกฺขิณคฺคาหี  อนุสาสนึ  ๑  ฯ  อิเมหิ  โข อุปาลิ   
#๑ ยุ. อนุสาสนี ฯ    
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ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ    อุพฺพาหิกาย   สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ   
อปเรหิป    อุปาลิ    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อุพฺพาหิกาย   
น   สมฺมนฺนติพฺโพ   ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  ปสาเรตา  ๑  โหติ  โน   
สาเรตา  อโนกาสกมฺม  การาเปตฺวา  วตฺตา  ๒  โหติ  น  ยถาธมฺเม   
ยถาวินเย   ยถาปตฺติยา   โจเทตา   โหติ   น  ยถาธมฺเม  ยถาวินเย   
ยถาปตฺติยา  กาเรตา  โหติ  น  ยถาทฏิ ิยา  พฺยากตา  โหติ  ฯ อิเมหิ   
โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อุพฺพาหิกาย น สมมฺนฺนิตพฺโพ ฯ   
ป ฺจหุปาลิ      องฺเคหิ      สมนฺนาคโต      ภิกฺขุ      อุพฺพาหิกาย   
สมฺมนฺนิตพฺโพ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  สาเรตา  โหติ โน ปสาเรตา ๑   
โอกาสกมฺม   การาเปตฺวา   วตฺตา   ๒  โหติ  ยถาธมฺเม  ยถาวินเย   
ยถาปตฺติยา    โจเทตา   โหติ   ยถาธมฺเม   ยถาวินเย   ยถาปตฺติยา   
กาเรตา   โหติ   ยถาทิฏ ิยา  พฺยากตา  โหติ  ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ    อุพฺพาหิกาย   สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ   
อปเรหิป   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อุพฺพาหิกาย  นw   
สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   ฉนฺทาคตึ  คจฺฉติ  โทสาคตึ   
คจฺฉติ   โมหาคตึ   คจฺฉติ   ภยาคตึ   คจฺฉติ   อลชชฺ ี  จ   โหติ  ฯ   
อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  อุพฺพาหิกาย  น   
สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  อุพฺพาหิกาย   
สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   น   ฉนฺทาคตึ   คจฺฉติ  น   
โทสาคตึ    คจฺฉติ    น    โมหาคตึ   คจฺฉติ   น   ภยาคตึ   คจฺฉติ   
#๑ โป. อปสาเรตา ฯ  ๒ ม. ย.ุ ปวตฺตา ฯ    
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ลชชฺี   จ   โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ   อุพฺพาหิกาย   สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ   อปเรหิป  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ    อุพฺพาหิกาย   น   สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ   กตเมหิ   
ป ฺจหิ    ฯ    ฉนฺทาคตึ    คจฺฉติ    โทสาคตึ    คจฺฉติ    โมหาคตึ   
คจฺฉติ   ภยาคตึ   คจฺฉติ   อกุสโล   จ   โหติ   วินเย   ฯ   อิเมหิ   
โข    อุปาลิ    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อุพฺพาหิกาย   น   
สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  อุพฺพาหิกาย   
สมฺมนฺนิตพฺโพ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   น   ฉนฺทาคตึ   คจฺฉติ  น   
โทสาคตึ    คจฺฉติ    น    โมหาคตึ   คจฺฉติ   น   ภยาคตึ   คจฺฉติ   
กุสโล   จ   โหติ   วินเย   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อุพฺพาหิกาย สมฺมนฺนิตพฺโพติ ฯ   
     [๑๒๐๙]   กตีหิ   นุ   โข   ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ   
พาโลเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ   ๑  ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ   พาโลเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ   ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  สุตฺต  น   
ชานาติ   สุตฺตานุโลม   น   ชานาติ   วินย   น  ชานาติ  วินยานุโลม   
น   ชานาติ   น   จ   านาานกุสโล  โหติ  ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ   พาโลเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ   ฯ   
ป ฺจหุปาลิ    องฺเคหิ    สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ    ปณฺฑิโตเตฺวว    สงฺข   
คจฺฉติ    ฯ    กตเมหิ    ป ฺจหิ   ฯ   สตฺุต   ชานาติ   สุตฺตานุโลม   
ชานาติ    วินย    ชานาติ    วินยานุโลม   ชานาติ   านาานกุสโล   
#๑ คจฺฉตีติ ยุตฺตตร ฯ    
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จ   โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ   
ปณฺฑิโตเตฺวว    สงฺข    คจฺฉติ   ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   พาโลเตฺวว  สงฺข  คจฺฉติ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ   
ธมฺม   น   ชานาติ   ธมฺมานุโลม   น   ชานาติ   วินย   น  ชานาติ   
วินยานุโลม   น   ชานาติ   น   จ   ปุพฺพาปรกุสโล  โหติ  ฯ  อิเมหิ   
โข    อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   พาโลเตฺวว   สงฺข   
คจฺฉติ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   ปณฺฑิโตเตฺวว   
สงฺข   คจฺฉติ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ  ธมฺม  ชานาติ  ธมฺมานุโลม   
ชานาติ    วินย    ชานาติ    วินยานุโลม    ชานาติ   ปพฺุพาปรกุสโล   
จ   โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ   
ปณฺฑิโตเตฺวว    สงฺข    คจฺฉติ   ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   พาโลเตฺวว  สงฺข  คจฺฉติ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ   
วตฺถุ    น   ชานาติ   นิทาน   น   ชานาติ   ป ฺตฺตึ   น   ชานาติ   
ปทปจฺฉาภฏ   น   ชานาติ   อนุสนฺธิวจนปถ   น   ชานาติ  ฯ  อิเมหิ   
โข    อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   พาโลเตฺวว   สงฺข   
คจฺฉติ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   ปณฺฑิโตเตฺววฉ   
สงฺข   คจฺฉติ   ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  วตฺถุ  ชานาติ  นิทาน  ชานาติ   
ป ฺตฺตึ      ชานาติ     ปทปจฺฉาภฏ     ชานาติ     อนุสนฺธิวจนปถ   
ชานาติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ   
ปณฺฑิโตเตฺวว    สงฺข    คจฺฉติ   ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ    
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สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   พาโลเตฺวว  สงฺข  คจฺฉติ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ   
อาปตฺตึ    น    ชานาติ   อาปตฺติสมุฏาน   น   ชานาติ   อาปตฺติยา   
ปโยค   น   ชานาติ   อาปตฺติยา   วูปสม  น  ชานาติ  น  อาปตฺติยา   
วินิจฺฉยกุสโล   โหติ   ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ   พาโลเตฺวว   สงฺข  คจฺฉติ  ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ    ปณฺฑิโตเตฺวว    สงฺข    คจฺฉติ    ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   
อาปตฺตึ    ชานาติ    อาปตฺติสมุฏาน    ชานาติ   อาปตฺติยา   ปโยค   
ชานาติ    อาปตฺติยา    วูปสม    ชานาติ   อาปตฺติยา   วินิจฺฉยกุสโล   
โหติ    ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   
ปณฺฑิโตเตฺวว    สงฺข    คจฺฉติ   ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   พาโลเตฺวว  สงฺข  คจฺฉติ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ   
อธิกรณ    น    ชานาติ   อธิกรณสมุฏาน   น   ชานาติ   อธิกรณสฺส   
ปโยค   น   ชานาติ   อธิกรณสฺส   วูปสม  น  ชานาติ  น  อธิกรณสฺส   
วินิจฺฉยกุสโล   โหติ   ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ   พาโลเตฺวว   สงฺข  คจฺฉติ  ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ    ปณฺฑิโตเตฺวว    สงฺข    คจฺฉติ    ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   
อธิกรณ    ชานาติ    อธิกรณสมุฏาน    ชานาติ   อธิกรณสฺส   ปโยค   
ชานาติ    อธกิรณสฺส    วูปสม    ชานาติ   อธิกรณสฺส   วินิจฺฉยกุสโล   
โหติ    ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   
ปณฺฑิโตเตฺวว สงฺข คจฺฉตีติ ฯ    
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                  อุพฺพาหิกวคฺโค นวโม ๑ ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๒๑๐] อนตฺถกุสโล เจว            โกธโน กุปฺปตี จ โย   
         ปสาเรตา ฉนฺทาคติ ๒       น กุสโล ตเถว จ   
         สุตฺต ธมฺม ฺจ วตฺถุ ฺจ         อาปตฺติ ๓ อธิกรณ ๔   
         เทฺว เทฺว ปกาสิตา สพฺเพ     กณฺหสุกฺก วิชานถาติ ฯ   
     [๑๒๑๑]   กตีหิ   นุ   โข   ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ   
นาล   อธิกรณ   วูปสเมตุนฺติ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ   นาล   อธิกรณ   วูปสเมตุ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ  ฯ  อาปตฺตึ   
น    ชานาติ    อาปตฺติสมุฏาน    น   ชานาติ   อาปตฺติยา   ปโยค   
น    ชานาติ    อาปตฺติยา    วูปสม   น   ชานาติ   น   อาปตฺติยา   
วินิจฺฉยกุสโล   โหติ   ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ   นาล   อธิกรณ   วูปสเมตุ  ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ   อล   อธิกรณ   วูปสเมตุ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ  อาปตฺตึ   
ชานาติ    อาปตฺติสมุฏาน    ชานาติ    อาปตฺติยา   ปโยค   ชานาติ   
อาปตฺติยา    วูปสม   ชานาติ   อาปตฺติยา   วินิจฺฉยกุสโล   โหติ   ฯ   
อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ  อล  อธกิรณ   
วูปสเมตุ    ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   
#๑ สพฺพตฺถ อุพฺพาหิกวคฺโค นิฏ ิโต นวโมติ ทิสฺสติ ฯ อิโต ปรป ตตวคฺคาวสาเน   
#นิฏ ิโตติ เวมชฺเฌ ลิขิยติ ฯ  ๒ ม. ฉนฺทาคตึ ฯ  ๓ ม. อาปตฺตึ ฯ  ๔ โป.   
#อธิกรณา ฯ    
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นาล   อธิกรณ   วูปสเมตุ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   อธิกรณ   น   
ชานาติ    อธกิรณสมุฏาน    น    ชานาติ   อธิกรณสฺส   ปโยค   น   
ชานาติ     อธิกรณสฺส    วูปสม    น    ชานาติ    น    อธิกรณสสฺ   
วินิจฺฉยกุสโล  โหติ  ๑  ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ ป ฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ   นาล   อธิกรณ   วูปสเมตุ  ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ   อล   อธิกรณ   วูปสเมตุ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ  อธิกรณ   
ชานาติ    อธกิรณสมุฏาน    ชานาติ    อธิกรณสฺส   ปโยค   ชานาติ   
อธิกรณสฺส    วูปสม   ชานาติ   อธิกรณสฺส   วินิจฺฉยกุสโล   โหติ   ฯ   
อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ  อล  อธกิรณ   
วูปสเมตุ   ฯ   อปเรหิป  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  นาล   
อธิกรณ   วูปสเมตุ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉติ  โทสาคตึ๓   
คจฺฉติ   โมหาคตึ   คจฺฉติ   ภยาคตึ   คจฺฉติ   อลชชฺ ี  จ   โหติ  ฯ   
อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  นาล  อธกิรณ   
วูปสเมตุ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  อล  อธิกรณ   
วูปสเมตุ    ฯ    กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   น   ฉนฺทาคตึ   คจฺฉติ   น   
โทสาคตึ    คจฺฉติ    น    โมหาคตึ   คจฺฉติ   น   ภยาคตึ   คจฺฉติ   
ลชชฺี   จ   โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ   อล   อธิกรณ   วูปสเมตุ   ฯ   อปเรหิป   อุปาล ิ ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   นาล   อธิกรณ  วูปสเมตุ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ   
ฉนฺทาคตึ    คจฺฉติ    โทสาคตึ   คจฺฉติ   โมหาคตึ   คจฺฉติ   ภยาคตึ   
#๑ ม. อธิกรณสฺส น วินิจฺฉยกุสโล โหติ ฯ    
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คจฺฉติ   อปฺปสฺสุโต   จ   โหติ   ฯ   อิเมหิ  โข  อุปาล ิ ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ    นาล    อธิกรณ    วูปสเมตุ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   
องฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อล   อธิกรณ   วูปสเมตุ   ฯ  กตเมหิ   
ป ฺจหิ    ฯ    น    ฉนฺทาคตึ   คจฺฉติ   น   โทสาคตึ   คจฺฉติ   น�    
โมหาคตึ   คจฺฉติ   น   ภยาคตึ   คจฺฉติ   พหุสฺสุโต    จ   โหติ  ฯ   
อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ  อล  อธกิรณ   
วูปสเมตุ   ฯ   อปเรหิป  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  นาล   
อธิกรณ  วูปสเมตุ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  วตฺถุ  น  ชานาติ  นิทาน น   
ชานาติ  ป ฺตฺตึ  น  ชานาติ  ปทปจฺฉาภฏ  น  ชานาติ  อนุสนฺธิวจนปถ   
น    ชานาติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ   นาล   อธิกรณ   วูปสเมตุ  ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ    อล   อธิกรณ   วูปสเมตุ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   วตฺถุ   
ชานาติ     นทิาน     ชานาติ    ป ฺตฺตึ    ชานาติ    ปทปจฺฉาภฏ   
ชานาติ   อนุสนฺธิวจนปถ   ชานาติ  ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อล   อธิกรณ   วูปสเมตุ   ฯ   อปเรหิป  อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ    นาล   อธิกรณ   วูปสเมตุ   ฯ   
กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   ฉนทฺาคตึ   คจฺฉติ   โทสาคตึ  คจฺฉติ  โมหาคตึ   
คจฺฉติ   ภยาคตึ   คจฺฉติ   อกุสโล   จ   โหติ   วินเย   ฯ   อิเมหิ   
โข    อุปาลิ    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ   นาล   อธิกรณ   
วูปสเมตุ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  อล  อธิกรณ    
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วูปสเมตุ    ฯ    กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   น   ฉนฺทาคตึ   คจฺฉติ   น   
โทสาคตึ    คจฺฉติ    น    โมหาคตึ   คจฺฉติ   น   ภยาคตึ   คจฺฉติ   
กุสโล   จ   โหติ   วินเย   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อล   อธิกรณ   วูปสเมตุ   ฯ   อปเรหิป  อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ    นาล   อธิกรณ   วูปสเมตุ   ฯ   
กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   ฉนทฺาคตึ   คจฺฉติ   โทสาคตึ  คจฺฉติ  โมหาคตึ   
คจฺฉติ    ภยาคตึ    คจฺฉติ    ปุคฺคลครุ    โหติ   โน   สงฺฆครุ   ฯ   
อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  นาล  อธกิรณ            
วูปสเมตุ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  อล  อธิกรณ   
วูปสเมตุ   ฯ   กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  น  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉติ  น  โทสาคตึ   
คจฺฉติ    น    โมหาคตึ    คจฺฉติ    น   ภยาคตึ   คจฺฉติ   สงฺฆครุ   
โหติ   โน  ปคฺุคลครุ  ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ   อล   อธิกรณ   วูปสเมตุ   ฯ   อปเรหิป   อุปาล ิ ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   นาล   อธิกรณ  วูปสเมตุ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ   
ฉนฺทาคตึ    คจฺฉติ    โทสาคตึ   คจฺฉติ   โมหาคตึ   คจฺฉติ   ภยาคตึ   
คจฺฉติ   อามิสครุ   โหติ   โน   สทฺธมฺมครุ   ฯ   อิเมหิ  โข  อุปาล ิ  
ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ    นาล   อธิกรณ   วูปสเมตุ   ฯ   
ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อล  อธิกรณ  วูปสเมตุ  ฯ   
กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   น   ฉนฺทาคตึ   คจฺฉติ   น   โทสาคตึ  คจฺฉติ   
น    โมหาคตึ    คจฺฉติ    น   ภยาคตึ   คจฺฉติ   สทฺธมฺมครุ   โหติ    
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โน   อามิสครุ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ อล อธิกรณ วูปสเมตุ ฯ   
     [๑๒๑๒]   กตีหิ  นุ  โข  ภนฺเต  อากาเรหิ  สงฺโฆ  ภิชชฺตีติ  ฯ   
ป ฺจหุปาลิ    อากาเรหิ   สงฺโฆ   ภิชฺชติ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   
กมฺเมน    อุทเฺทเสน    โวหรนฺโต   อนุสฺสาวเนน   สลากคาเหน   ฯ   
อิเมหิ โข อุปาลิ ป ฺจหากาเรหิ สงฺโฆ ภิชฺชตีติ ฯ   
     [๑๒๑๓]  สงฺฆราชีติ  ๑  ภนฺเต  วุจฺจติ  กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต   
สงฺฆราชิ   โหติ   โน   จ   สงฺฆเภโท  กิตฺตาวตา  จ  ปน  สงฺฆราชิ   
เจว  โหติ  สงฺฆเภโท  จาติ  ฯ  ป ฺตฺเตต  อุปาลิ  มยา  อาคนฺตุกาน   
ภิกฺขูน    อาคนฺตุกวตฺต    เอว    สุปฺป ฺตฺเต    โข   อุปาลิ   มยา   
สิกฺขาปเท   อาคนฺตุกา   ภิกฺขู   อาคนฺตุกวตฺเต   น   วตฺตนฺติ  เอวมฺป   
โข   อุปาลิ   สงฺฆราชิ   โหติ   โน   จ   สงฺฆเภโท  ฯ  ป ฺตฺเตต   
อุปาลิ   มยา   อาวาสิกาน   ภิกฺขูน   อาวาสิกวตฺต  เอว  สุปฺป ฺตฺเต   
โข   อุปาลิ   มยา   สิกฺขาปเท   อาวาสิกา  ภิกฺขู  อาวาสิกวตฺเต  น   
วตฺตนฺติ   เอวมฺป  โข  อุปาลิ  สงฺฆราชิ  โหติ  โน  จ  สงฺฆเภโท  ฯ   
ป ฺตฺเตต   อุปาลิ   มยา   ภิกฺขูน   ภตฺตคฺเค   ภตฺตคฺควตฺต  ยถาวุฑฺฒ   
ยถารตฺต     ยถาปฏิรูป    อคฺคาสน    อคฺโคทก    อคฺคปณฺฑ    เอว   
สุปฺป ฺตฺเต   โข   อุปาล ิ  มยา   สิกฺขาปเท   นวา  ภิกฺขู  ภตฺตคฺเค   
เถราน   ภิกฺขูน   อาสน   ปฏิพาหนฺติ   เอวมฺป  โข  อุปาลิ  สงฺฆราชิ   
โหติ   โน   จ   สงฺฆเภโท   ฯ   ป ฺตฺเตต   อุปาลิ   มยา  ภิกฺขูน   
#๑ ม. ย.ุ สงฺฆราชิ สงฺฆราชีติ ฯ    
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เสนาสเน    เสนาสนวตต    ยถาวุฑฺฒ   ยถารตฺต   ยถาปฏิรูป   เอว   
สุปฺป ฺตฺเต   โข   อุปาล ิ  มยา   สิกฺขาปเท   นวา   ภิกฺขู  เถราน   
ภิกฺขูน    เสนาสน    ปฏิพาหนฺติ    เอวมฺป   โข   อุปาลิ   สงฺฆราชิ   
โหติ   โน   จ   สงฺฆเภโท   ฯ   ป ฺตฺเตต   อุปาลิ   มยา  ภิกฺขูน   
อนฺโตสีมาย   เอก   อุโปสถ   เอก   ปวารณ   เอก  สงฺฆกมฺม  เอก   
กมฺมากมฺม    เอว    สุปฺป ฺตฺเต    โข   อุปาลิ   มยา   สิกฺขาปเท   
ตตฺเถว  อนฺโตสีมาย  อาเวณิภาว  ๑  กริตฺวา  คณ  พนฺธิตฺวา  อาเวณิ   
อุโปสถ    กโรนฺติ   อาเวณิ   ปวารณ   กโรนฺติ   อาเวณิ   สงฺฆกมฺม   
กโรนฺติ    อาเวณิ    กมฺมากมฺมานิ   กโรนฺติ   เอวมฺป   โข   อุปาลิ   
สงฺฆราชิ เจว โหติ สงฺฆเภโท จาติ ฯ   
                   อธิกรณวูปสมวคฺโค ทสโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๒๑๔] อาปตฺติ ๒ อธิกรณ          ฉนฺทา อปฺปสฺสุเตน จ   
         วตฺถุ ฺจ อกุสโล จ           ปุคฺคโล อามิเสน จ   
         ภิชฺชติ สงฺฆราชิ จ           สงฺฆเภโท ตเถว จาติ ฯ   
     [๑๒๑๕]  กตีหิ  น ุ โข  ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต สงฺฆเภทโก   
อาปายิโก   เนรยิโก   กปปฺฏโ   อเตกิจฺโฉติ  ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ   
สมนฺนาคโต  สงฺฆเภทโก  อาปายิโก  เนรยิโก  กปปฺฏโ  อเตกิจฺโฉ  ฯ   
กตเมหิ    ป ฺจหิ    ฯ   อิธุปาลิ    ภิกฺขุ   อธมฺม   ธมโฺมติ   ทีเปติ   
ธมฺม     อธมฺโมติ     ทีเปติ    อวินย    วินโยติ    ทีเปติ    วินย   
#๑ ม. อาเวนิ... ฯ สพฺพตฺถ อีทิโส ฯ  ๒ ม. อาปตฺตึ ฯ    
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อวินโยติ   ทีเปติ   วินิธาย   ทฏิ ึ   กมฺเมน   ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาล ิ  
ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก  อาปายิโก  เนรยิโก  กปฺปฏโ   
อเตกิจฺโฉ   ฯ  อปเรหิป  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  สงฺฆเภทโก   
อาปายิโก   เนรยิโก   กปปฺฏโ   อเตกิจฺโฉ   ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ   
อิธุปาลิ     ภิกฺขุ    อธมฺม    ธมฺโมติ    ทเีปติ    ธมฺม    อธมฺโมติ   
ทีเปติ     อวินย    วินโยติ    ทีเปติ    วินย    อวินโยติ    ทีเปติ   
วินิธาย   ทิฏ ึ   อุทฺเทเสน   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต  สงฺฆเภทโก  อาปายิโก  เนรยิโก  กปปฺฏโ  อเตกิจฺโฉ  ฯ   
อปเรหิป   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก  อาปายิโก   
เนรยิโก   กปปฺฏโ   อเตกิจฺโฉ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ  อิธุปาลิ   
ภิกฺขุ     อธมฺม     ธมฺโมติ    ทีเปติ    ธมฺม    อธมฺโมติ    ทีเปติ   
อวินย    วินโยติ    ทีเปติ    วินย    อวินโยติ    ทีเปติ    วินิธาย   
ทิฏ ึ   โวหรนฺโต   ฯ   อิเมหิ   โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
สงฺฆเภทโก   อาปายิโก   เนรยิโก  กปปฺฏโ  อเตกิจฺโฉ  ฯ  อปเรหิป   
อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก   อาปายิโก  เนรยิโก   
กปฺปฏโ    อเตกิจฺโฉ    ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   อิธุปาลิ   ภิกขฺุ   
อธมฺม     ธมโฺมติ    ทีเปติ    ธมฺม    อธมฺโมติ    ทีเปติ    อวินย   
วินโยติ     ทีเปติ    วินย    อวินโยติ    ทเีปติ    วินิธาย    ทฏิ ึ   
อนุสฺสาวเนน    ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   
สงฺฆเภทโก   อาปายิโก   เนรยิโก  กปปฺฏโ  อเตกิจฺโฉ  ฯ  อปเรหิป    
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อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก   อาปายิโก  เนรยิโก   
กปฺปฏโ    อเตกิจฺโฉ    ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   อิธุปาลิ   ภิกขฺุ   
อธมฺม     ธมโฺมติ    ทีเปติ    ธมฺม    อธมฺโมติ    ทีเปติ    อวินย   
วินโยติ     ทีเปติ    วินย    อวินโยติ    ทเีปติ    วินิธาย    ทฏิ ึ   
สลากคาเหน    ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   
สงฺฆเภทโก   อาปายิโก   เนรยิโก  กปปฺฏโ  อเตกิจฺโฉ  ฯ  อปเรหิป   
อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก   อาปายิโก  เนรยิโก   
กปฺปฏโ    อเตกิจฺโฉ    ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   อิธุปาลิ   ภิกขฺุ   
อธมฺม     ธมโฺมติ    ทีเปติ    ธมฺม    อธมฺโมติ    ทีเปติ    อวินย   
วินโยติ     ทีเปติ    วินย    อวินโยติ    ทเีปติ    วินิธาย    ขนฺตึ   
กมฺเมน    ฯเปฯ   วินิธาย   ขนฺตึ   อุทฺเทเสน   ฯ   วินิธาย   ขนฺตึ   
โวหรนฺโต   ฯ   วินิธาย   ขนฺตึ   อนุสสฺาวเนน   ฯ   วินิธาย   ขนตึฺ   
สลากคาเหน    ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   
สงฺฆเภทโก   อาปายิโก   เนรยิโก  กปปฺฏโ  อเตกิจฺโฉ  ฯ  อปเรหิป   
อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก   อาปายิโก  เนรยิโก   
กปฺปฏโ    อเตกิจฺโฉ    ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   อิธุปาลิ   ภิกขฺุ   
อธมฺม     ธมโฺมติ    ทีเปติ    ธมฺม    อธมฺโมติ    ทีเปติ    อวินย   
วินโยติ   ทีเปติ   วินย   อวินโยติ   ทีเปติ   วินิธาย   รุจึ   กมฺเมน   
ฯเปฯ   วินิธาย   รุจึ   อุทฺเทเสน   ฯ   วินิธาย  รุจึ  โวหรนฺโต  ฯ   
วินิธาย   รุจึ  อนุสฺสาวเนน  ฯ  วินิธาย  รุจึ  สลากคาเหน  ฯ  อิเมหิ    
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โข    อุปาลิ    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก   อาปายิโก   
เนรยิโก   กปปฺฏโ   อเตกิจฺโฉ   ฯ   อปเรหิป   อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต  สงฺฆเภทโก  อาปายิโก  เนรยิโก  กปปฺฏโ  อเตกิจฺโฉ  ฯ   
กตเมหิ    ป ฺจหิ    ฯ    อิธุปาลิ   ภิกขฺุ   อธมฺม   ธมฺโมติ   ทีเปติ   
ธมฺม     อธมฺโมติ     ทีเปติ    อวินย    วินโยติ    ทีเปติ    วินย   
อวินโยติ    ทเีปติ    วินิธาย    ส ฺ    กมฺเมน    ฯเปฯ   วินิธาย   
ส ฺ    อุทฺเทเสน    ฯ   วินิธาย   ส ฺ   โวหรนฺโต   ฯ   วินิธาย   
ส ฺ   อนุสฺสาวเนน   ฯ   วินิธาย   ส ฺ   สลากคาเหน   ฯ  อิเมหิ   
โข    อุปาลิ    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก   อาปายิโก   
เนรยิโก กปปฺฏโ อเตกิจฺโฉติ ฯ   
                  สงฺฆเภทวคฺโค เอกาทสโม ฯ   
                         ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๒๑๖] วินิธาย ทิฏ ึ กมฺเมน         อุทฺเทเสน โวหเรน จ ฯ   
         อนุสฺสาวเน สลาเกน         ป ฺเจเต ทิฏ ินิสฺสิตา ฯ   
         ขนฺติ รจิุ จ ส ฺา จ ๑      ตโย เต ป ฺจธา นยาติ ฯ   
     [๑๒๑๗]  กตีหิ  น ุ โข  ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต สงฺฆเภทโก   
น   อาปายิโก   น   เนรยิโก   น   กปปฺฏโ   น   อเตกิจฺโฉติ  ฯ   
ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก   น   อาปายิโก   น   
เนรยิโก   น   กปฺปฏโ   น   อเตกิจฺโฉ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ  ฯ   
อิธุปาล ิ    ภิกฺขุ    อธมฺม    ธมฺโมติ    ทเีปติ    ธมฺม    อธมฺโมติ   
#๑ ม. ขนฺตึ รุจึ จ ส ฺ ฺจ ฯ    
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ทีเปติ     อวินย    วินโยติ    ทีเปติ    วินย    อวินโยติ    ทีเปติ   
อวินิธาย    ทฏิ ึ   กมฺเมน   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก   น   อาปายิโก  น  เนรยิโก  น  กปฺปฏโ   
น    อเตกิจฺโฉ    ฯ   อปเรหิป   อุปาล ิ  ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   
สงฺฆเภทโก  น  อาปายิโก  น  เนรยิโก  น  กปฺปฏโ  น อเตกิจฺโฉ ฯ   
กตเมหิ    ป ฺจหิ    ฯ    อิธุปาลิ   ภิกขฺุ   อธมฺม   ธมฺโมติ   ทีเปติ   
ธมฺม     อธมฺโมติ     ทีเปติ    อวินย    วินโยติ    ทีเปติ    วินย   
อวินโยติ    ทเีปติ   อวินิธาย   ทิฏ ึ   อุทฺเทเสน   ฯ   อิเมหิ   โข   
อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก   น   อาปายิโก   น   
เนรยิโก  น  กปฺปฏโ  น  อเตกิจฺโฉ  ฯ  อปเรหิป  อุปาลิ ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก   น   อาปายิโก  น  เนรยิโก  น  กปฺปฏโ   
น   อเตกิจฺโฉ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   อิธุปาลิ   ภิกฺขุ   อธมฺม   
ธมฺโมติ    ทีเปติ    ธมฺม    อธมฺโมติ    ทีเปติ    อวินย    วินโยติ   
ทีเปติ   วินย   อวินโยติ   ทีเปติ   อวินิธาย   ทฏิ ึ   โวหรนฺโต   ฯ   
อิเมหิ    โข    อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก   น   
อาปายิโก   น   เนรยิโก   น  กปฺปฏโ  น  อเตกิจฺโฉ  ฯ  อปเรหิป   
อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก   น   อาปายิโก   น   
เนรยิโก   น   กปฺปฏโ   น   อเตกิจฺโฉ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ  ฯ   
อิธุปาลิ     ภิกฺขุ    อธมฺม    ธมฺโมติ    ทเีปติ    ธมฺม    อธมฺโมติ   
ทีเปติ     อวินย    วินโยติ    ทีเปติ    วินย    อวินโยติ    ทีเปติ    
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อวินิธาย   ทฏิ ึ   อนุสฺสาวเนน   ฯ   อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก   น   อาปายิโก  น  เนรยิโก  น  กปฺปฏโ   
น    อเตกิจฺโฉ    ฯ   อปเรหิป   อุปาล ิ  ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   
สงฺฆเภทโก  น  อาปายิโก  น  เนรยิโก  น  กปฺปฏโ  น อเตกิจฺโฉ ฯ   
กตเมหิ    ป ฺจหิ    ฯ    อิธุปาลิ   ภิกขฺุ   อธมฺม   ธมฺโมติ   ทีเปติ   
ธมฺม     อธมฺโมติ     ทีเปติ    อวินย    วินโยติ    ทีเปติ    วินย   
อวินโยติ   ทีเปติ   อวินิธาย   ทิฏ ึ   สลากคาเหน   ฯ   อิเมหิ  โข   
อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก   น   อาปายิโก   น   
เนรยิโก  น  กปฺปฏโ  น  อเตกิจฺโฉ  ฯ  อปเรหิป  อุปาลิ ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก   น   อาปายิโก  น  เนรยิโก  น  กปฺปฏโ   
น   อเตกิจฺโฉ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   อิธุปาลิ   ภิกฺขุ   อธมฺม   
ธมฺโมติ    ทีเปติ    ธมฺม    อธมฺโมติ    ทีเปติ    อวินย    วินโยติ   
ทีเปติ    วินย    อวินโยติ    ทีเปติ    อวินิธาย    ขนฺตึ    กมฺเมน   
ฯเปฯ   อวินธิาย  ขนฺธึ  อุทฺเทเสน  ฯ  อวินิธาย  ขนฺตึ  โวหรนโฺต  ฯ   
อวินิธาย   ขนฺตึ   อนุสฺสาวเนน   ฯ  อวินิธาย  ขนฺตึ  สลากคาเหน  ฯ   
อิเมหิ    โข    อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก   น   
อาปายิโก   น   เนรยิโก   น  กปฺปฏโ  น  อเตกิจฺโฉ  ฯ  อปเรหิป   
อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก   น   อาปายิโก   น   
เนรยิโก   น   กปฺปฏโ   น   อเตกิจฺโฉ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ  ฯ   
อิธุปาลิ   ภิกขฺุ   อธมฺม   ธมฺโมติ   ทีเปติ  ธมฺม  อธมฺโมติ  ทีเปติ  ฯ    
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อวินย    วินโยติ    ทีเปติ    วินย    อวินโยติ    ทีเปติ   อวินิธาย   
รุจึ   กมฺเมน   ฯเปฯ   อวินิธาย   รุจึ  อุทเฺทเสน  ฯ  อวินิธาย  รุจึ   
โวหรนฺโต  ฯ  อวินิธาย รุจึ อนุสฺสาวเนน ฯ อวินิธาย รุจึ สลากคาเหน ฯ   
อิเมหิ     โข    อุปาลิ    ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต    สงฺฆเภทโก   
น  อาปายิโก  น  เนรยิโก  น  กปฺปฏโ  น  อเตกิจฺโฉ  ฯ  อปเรหิป   
อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก   น   อาปายิโก   น   
เนรยิโก  น  กปฺปฏโ  น  อเตกิจฺโฉ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  อิธปุาลิ   
ภิกฺขุ    อธมฺม   ธมฺโมติ   ทีเปติ   ธมฺม   อธมฺโมติ   ทีเปติ   อวินย   
วินโยติ    ทีเปติ    วินย    อวินโยติ    ทเีปติ    อวินิธาย    ส ฺ   
กมฺเมน  ฯเปฯ  อวินิธาย  ส ฺ อุทฺเทเสน ฯ อวินิธาย ส ฺ โวหรนฺโต ฯ   
อวินิธาย   ส ฺ   อนุสฺสาวเนน   ฯ  อวินิธาย  ส ฺ  สลากคาเหน  ฯ   
อิเมหิ    โข    อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   สงฺฆเภทโก   น   
อาปายิโก น เนรยิโก น กปฺปฏโ น อเตกิจฺโฉติ ฯ   
                  ทุติยสงฺฆเภทวคฺโค ทฺวาทสโม ฯ   
                         ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๒๑๘] อวินิธาย ทิฏ ึ กมฺเมน        อุทฺเทเสน ๑ โวหเรน จ   
         อนุสฺสาวเน สลาเกน         ป ฺเจเต ทิฏ ินิสฺสิตา ฯ   
         ขนฺติ รจิุ จ ส ฺา จ ๒      ตโย เต ป ฺจธา นยาติ ๓ ฯ   
         เหฏ ิเม กณฺหปกฺขมฺหิ         สมวีสติ วิธี ยถา   
         ตเถว สกฺุกปกฺขมฺหิ           สมวีสติ ชานถาติ ฯ   
#๑ ม. อุทฺเทเส ฯ  ๒ ขนฺตึ สุจึ จ ส ฺ ฺจ ฯ  ๓ อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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     [๑๒๑๙]  กตีหิ  นุ  โข  ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต  อาวาสิโก   
ภิกฺขุ   ยถาภต   นิกฺขิตฺโต   เอว   นริเยติ   ฯ   ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ   
สมนฺนาคโต   อาวาสิโก   ภิกฺขุ   ยถาภต   นิกฺขิตฺโต  เอว  นริเย  ฯ   
กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   ฉนทฺาคตึ   คจฺฉติ   โทสาคตึ  คจฺฉติ  โมหาคตึ   
คจฺฉติ    ภยาคตึ   คจฺฉติ   สงฺฆิก   ปุคฺคลิกปรโิภเคน   ปริภุ ฺชติ   ฯ   
อิเมหิ    โข   อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   อาวาสิโก   ภิกขฺุ   
ยถาภต   นิกขิฺตฺโต   เอว  นิรเย  ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
อาวาสิโก   ภิกฺขุ   ยถาภต   นิกฺขิตฺโต   เอว   สคฺเค   ฯ   กตเมหิ   
ป ฺจหิ    ฯ    น    ฉนฺทาคตึ   คจฺฉติ   น   โทสาคตึ   คจฺฉติ   น   
โมหาคตึ   คจฺฉติ   น   ภยาคตึ   คจฺฉติ  สงฺฆิก  น  ปคฺุคลิกปริโภเคน   
ปริภุ ฺชติ    ฯ    อิเมหิ    โข    อุปาลิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   
อาวาสิโก ภิกฺขุ ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ�    
     [๑๒๒๐]   กติ   น ุ  โข  ภนฺเต  อธมฺมิกา  วินยพฺยากรณาติ  ฯ   
ป ฺจิเม   อุปาลิ   อธมฺมิกา   วินยพฺยากรณา   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ   
อิธุปาลิ    ภิกขฺุ    อธมฺม    ธมฺโมติ    ปริณาเมติ   ธมฺม   อธมฺโมติ   
ปริณาเมติ     อวินย     วินโยติ     ปริณาเมติ    นินย    อวินโยติ   
ปริณาเมติ     อปฺป ฺตฺต    ป ฺาเปติ    ป ฺตฺต    สมุจฺฉินฺทติ    ฯ   
อิเม   โข   อุปาลิ   ป ฺจ   อธมฺมิกา   วินยพฺยากรณา   ฯ   ป ฺจิเม   
อุปาลิ    ธมฺมกิา   วินยพฺยากรณา   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ   อิธุปาลิ   
ภิกฺขุ    อธมฺม    อธมฺโมติ   ปริณาเมติ   ธมฺม   ธมโฺมติ   ปริณาเมติ    
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อวินย     อวินโยติ     ปรณิาเมติ     วินย    วินโยติ    ปริณาเมติ   
อปฺป ฺตฺต    น    ป ฺาเปติ   ป ฺตฺต   น   สมจฺุฉินฺทติ   ฯ   อิเม   
โข อุปาลิ ป ฺจ ธมฺมิกา วินยพฺยากรณาติ ฯ   
     [๑๒๒๑]  กตีหิ  น ุ โข  ภนฺเต  องฺเคหิ สมนฺนาคโต ภตฺตุทฺเทสโก   
ยถาภต   นิกขิฺตฺโต  เอว  นิรเยติ  ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
ภตฺตุทฺเทสโก   ยถาภต  นิกฺขิตฺโต  เอว  นิรเย  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ   
ฉนฺทาคตึ    คจฺฉติ    โทสาคตึ   คจฺฉติ   โมหาคตึ   คจฺฉติ   ภยาคตึ   
คจฺฉติ    อุททฺิฏานุทฺทิฏ    น   ชานาติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาลิ   
ป ฺจหงฺเคหิ    สมนฺนาคโต   ภตฺตุทฺเทสโก   ยถาภต   นิกฺขิตฺโต   เอว   
นิรเย   ฯ   ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคโต  ภตฺตุทฺเทสโก  ยถาภต   
นิกฺขิตฺโต   เอว   สคฺเค  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  น  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉติ   
น   โทสาคตึ   คจฺฉติ   น   โมหาคตึ   คจฺฉติ   น   ภยาคตึ  คจฺฉติ   
อุทฺทิฏานุทฺทิฏ    ชานาติ    ฯ   อิเมหิ   โข   อุปาล ิ  ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต   ภตฺตุทฺเทสโก   ยถาภต   นิกฺขิตฺโต   เอว   สคฺเคติ   ฯ   
กตีหิ    นุ   โข   ภนฺเต   องฺเคหิ   สมนฺนาคโต   เสนาสนป ฺาปโก   
ฯเปฯ    ภณฺฑาคาริโก    จีวรปฏิคฺคาหโก    จีวรภาชโก   ยาคุ- 
ภาชโก    ผลภาชโก       ขชฺชภาชโก     อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชโก   
สาฏิยคาหาปโก    ปตฺตคาหาปโก    อารามิกเปสโก    สามเณรเปสโก   
ยถาภต   นิกขิฺตฺโต  เอว  นิรเยติ  ฯ  ป ฺจหุปาลิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
สามเณรเปสโก  ยถาภต  นิกฺขิตฺโต  เอว  นิรเย  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ ฯ    
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ฉนฺทาคตึ    คจฺฉติ    โทสาคตึ   คจฺฉติ   โมหาคตึ   คจฺฉติ   ภยาคตึ   
คจฺฉติ   เปสติาเปสิต  น  ชานาติ  ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต   สามเณรเปสโก   ยถาภต   นิกฺขิตฺโต   เอว   นริเย  ฯ   
ป ฺจหุปาลิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคโต   สามเณรเปสโก  ยถาภต  นกิฺขิตฺโต   
เอว   สคฺเค   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   น   ฉนฺทาคตึ  คจฺฉติ  น   
โทสาคตึ    คจฺฉติ    น    โมหาคตึ   คจฺฉติ   น   ภยาคตึ   คจฺฉติ   
เปสิตาเปสิต  ชานาติ  ฯ  อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
สามเณรเปสโก ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ   
                   อาวาสิกวคฺโค เตรสโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๒๒๒] อาวาสิกพฺยากรณา           ภตฺตเสนาสนานิ ๑ จ   
         ภณฺฑจีวรคาโห จ            จีวรสฺส จ ภาชโก   
         ยาคุ ผล ขชฺชก ฺจ           อปฺปสาฏิยคาหโก   
         ปตฺตอารามิกา ๒ เจว       สามเณเรน เปสโกติ ฯ   
     [๑๒๒๓]  กติ  นุ  โข  ภนฺเต  อานิสสา  ก ิวตฺถาเรติ ฯ ป ฺจิเม   
อุปาลิ   อานสิสา   ก ินตฺถาเร   ฯ   กตเม  ป ฺจ  ฯ  อนามนฺตจาโร   
อสมาทานจาโร     คณโภชน     ยาวทตฺถจีวร     โย    จ    ตตฺถ   
จีวรุปฺปาโท   โส   เนส   ภวิสฺสติ   ฯ   อิเม   โข   อุปาลิ   ป ฺจ   
อานิสสา ก ินตฺถาเรติ ฯ   
     [๑๒๒๔]  กติ  นุ  โข  ภนฺเต  อาทีนวา มุฏสฺสติสฺส อสมฺปชานสฺส   
#๑ ม. ภตฺตุเสนาสนานิ ฯ ยุ. ภตฺตุทฺเทสเสนาสนานิ ฯ  ๒ ม. ปตฺโต อารามิโก ฯ    
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นิทฺท    โอกกฺมโตติ    ฯ   ป ฺจิเม   อุปาลิ   อาทีนวา   มุฏสฺสติสฺส   
อสมฺปชานสฺส   นิทฺท   โอกฺกมโต   ฯ   กตเม   ป ฺจ  ฯ  ทุกฺข  สุปติ 
   
ทุกฺข    ปฏิพุชฺฌติ    ปาปก    สุปน   ปสฺสติ   เทวตา   น   รกฺขนติฺ   
อสุจิ   มุจฺจติ   ฯ   อิเม   โข   อุปาลิ  ป ฺจ  อาทีนวา  มุฏสฺสติสฺส   
อสมฺปชานสฺส    นิทฺท    โอกฺกมโต   ฯ   ป ฺจิเม   อุปาลิ   อานสิสา   
อุปฏ ิตสฺสติสฺส   สมฺปชานสฺส   นิทฺท   โอกกฺมโต   ฯ  กตเม  ป ฺจ  ฯ   
สุข    สุปติ   สุข   ปฏิพุชฌฺติ   น   ปาปก   สุปน   ปสฺสติ   เทวตา   
รกฺขนฺติ   อสุจิ   น   มุจฺจติ   ฯ   อิเม  โข  อุปาลิ  ป ฺจ  อานิสสา   
อุปฏ ิตสฺสติสฺส สมฺปชานสฺส นิทฺท โอกฺกมโตติ ฯ   
     [๑๒๒๕]   กติ   นุ  โข  ภนฺเต  อวนทฺิยาติ  ฯ  ป ฺจิเม  อุปาลิ   
อวนฺทิยา    ฯ    กตเม   ป ฺจ   ฯ   อนฺตรฆร   ปวิฏโ   อวนฺทิโย   
รจฺฉ    คโต    อวนฺทิโย    โอตมสิโก    อวนฺทิโย   อสมนฺนาหรนฺโต   
อวนฺทิโย   สตฺุโต  อวนฺทิโย  ฯ  อิเม  โข  อุปาลิ  ป ฺจ  อวนฺทิยา  ฯ   
อปเรป   อุปาลิ   ป ฺจ   อวนฺทิยา   ฯ   กตเม  ป ฺจ  ฯ  ยาคุปาเน   
อวนฺทิโย   ภตฺตคฺเค   อวนฺทิโย   เอกาวตฺโต   อวนทฺิโย   อ ฺาวิหิโต   
อวนฺทิโย    นคฺโค    อวนฺทิโย    ฯ    อิเม    โข   อุปาลิ   ป ฺจ   
อวนฺทิยา   ฯ   อปเรป   อุปาลิ  ป ฺจ  อวนฺทิยา  ฯ  กตเม  ป ฺจ  ฯ   
ขาทนฺโต    อวนฺทิโย    ภุ ฺชนฺโต    อวนฺทิโย    อุจฺจาร    กโรนฺโต   
อวนฺทิโย   ปสฺสาว   กโรนฺโต   อวนฺทิโย   อุกฺขิตฺตโก   อวนฺทิโย   ฯ   
อิเม   โข   อุปาลิ   ป ฺจ   อวนฺทิยา   ฯ   อปเรป   อุปาลิ   ป ฺจ    
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อวนฺทิยา    ฯ    กตเม    ป ฺจ   ฯ   ปุเร   อุปสมฺปนฺเนน   ปจฺฉา   
อุปสมฺปนฺโน     อวนฺทิโย    อนุปสมปฺนฺโน    อวนฺทิโย   นานาสวาสโก   
วุฑฺฒตโร    อธมฺมวาที    อวนฺทิโย    มาตุคาโม   อวนฺทิโย   ปณฺฑโก   
อวนฺทิโย   ฯ   อิเม  โข  อุปาลิ  ป ฺจ  อวนฺทิยา  ฯ  อปเรป  อุปาลิ   
ป ฺจ   อวนฺทิยา   ฯ   กตเม  ป ฺจ  ฯ  ปาริวาสิโก  อวนฺทิโย  มลูาย   
ปฏิกสฺสนารโห    อวนฺทโิย    มานตฺตารโห   อวนฺทิโย   มานตฺตจาริโก   
อวนฺทิโย    อพฺภานารโห    อวนฺทิโย    ฯ    อิเม    โข    อุปาลิ   
ป ฺจ อวนฺทิยาติ ฯ   
     [๑๒๒๖]   กติ   น ุ  โข  ภนฺเต  วนฺทยิาติ  ฯ  ป ฺจิเม  อุปาลิ   
วนฺทิยา   ฯ  กตเม  ป ฺจ  ฯ  ปจฺฉา  อุปสมฺปนฺเนน  ปุเร  อุปสมปฺนฺโน   
วนฺทิโย      นานาสวาสโก      วุฑฺฒตโร      ธมฺมวาที     วนฺทิโย   
อาจริโย   วนฺทิโย   อุปชฌฺาโย   วนฺทิโย   สเทวเก  โลเก  สมารเก   
สพฺรหฺมเก    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย   ตถาคโต   
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วนฺทิโย ฯ อิเม โข อุปาลิ ป ฺจ วนฺทิยาติ ฯ   
     [๑๒๒๗]  นวกตเรน  ภนฺเต  ภิกฺขุนา  วุฑฺฒตรสฺส  ภิกฺขุโน  ปาเท   
วนฺทนฺเตน  กติ  ธมฺเม  อชฺฌตฺต  อุปฏาเปตฺวา  ปาทา  วนฺทิตพฺพาติ  ฯ   
นวกตเรนุปาลิ      ภิกฺขุนา      วุฑฺฒตรสฺส      ภิกฺขุโน      ปาเท   
วนฺทนฺเตน  ป ฺจ  ธมฺเม  อชฺฌตฺต  อุปฏาเปตฺวา  ปาทา  วนฺทิตพฺพา  ฯ   
กตเม    ป ฺจ    ฯ   นวกตเรนุปาลิ   ภิกขฺุนา   วุฑฺฒตรสฺส   ภิกฺขุโน   
ปาเท   วนฺทนฺเตน   เอกส   อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา    
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อุโภหิ    ปาณิตเลหิ    ปาทานิ   ปริสมพฺาหนฺเตน   เปม ฺจ   คารว ฺจ   
อุปฏาเปตฺวา    ปาทา    วนฺทิตพฺพา    ฯ   นวกตเรนุปาลิ   ภิกฺขุนา   
วุฑฺฒตรสฺส   ภิกฺขุโน   ปาเท   วนฺทนฺเตน  อิเม  ป ฺจ  ธมฺเม  อชฌฺตฺต   
อุปฏาเปตฺวา ปาทา วนฺทิตพฺพาติ ฯ   
                  ก ินตฺถารวคฺโค จุทฺทสโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๒๒๘] ก ินตฺถารนิทฺทา จ           อนฺตรยาคุขาทเน   
         ปุเร จ ปาริวาสิ จ          วนฺเทยฺโย วนฺทิตพฺพกนฺติ ฯ   
                    อุปาลิป ฺจก นิฏ ิต ฯ   
                    เตส วคฺคาน อุทฺทาน   
  [๑๒๒๙] อนิสฺสิเตน กมฺม ฺจ           โวหาราวิกมฺเมน จ   
         โจทนา จ ธุตงฺคา จ         มุสา ภิกขฺุนิเมว จ   
         อุพฺพาหิกาธิกรณ             เภทกา ป ฺจมา ปุเร   
         อาวาสิกา ก ิน ฺจ           จุทฺทสา สุปฺปกาสิตาติ ฯ    
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                      ________________   
                        สมฏุาน   
     [๑๒๓๐]   อตฺถาปตฺติ   อจิตฺตโก   อาปชฺชติ   สจิตฺตโก  วุฏาติ   
อตฺถาปตฺติ    สจิตฺตโก    อาปชฺชติ    อจิตฺตโก   วุฏาติ   อตฺถาปตฺติ   
อจิตฺตโก    อาปชฺชติ    อจิตฺตโก    วุฏาติ    อตฺถาปตฺติ   สจิตฺตโก   
อาปชฺชติ   สจิตฺตโก   วุฏาติ   ฯ   อตฺถาปตฺติ   กุสลจิตฺโต  อาปชฺชติ   
กุสลจิตฺโต   วุฏาติ   อตฺถาปตฺติ   กุสลจิตฺโต   อาปชฺชติ   อกุสลจิตฺโต   
วุฏาติ   อตฺถาปตฺติ   กุสลจิตฺโต   อาปชฺชติ   อพฺยากตจิตฺโต   วุฏาติ   
อตฺถาปตฺติ   อกุสลจิตฺโต   อาปชฺชติ   กุสลจิตฺโต   วุฏาติ   อตฺถาปตฺติ   
อกุสลจิตฺโต      อาปชฺชติ     อกุสลจิตฺโต     วุฏาติ     อตฺถาปตฺติ   
อกุสลจิตฺโต    อาปชฺชติ    อพฺยากตจิตฺโต    วุฏาติ   ฯ   อตฺถาปตฺติ   
อพฺยากตจิตฺโต     อาปชชฺติ     กุสลจิตฺโต     วุฏาติ     อตฺถาปตฺติ   
อพฺยากตจิตฺโต     อาปชชฺติ     อกุสลจิตฺโต     วุฏาติ    อตฺถาปตฺติ   
อพฺยากตจิตฺโต อาปชฺชติ อพฺยากตจิตฺโต วุฏาติ ฯ   
     [๑๒๓๑]   ปม   ปาราชิก   กตีหิ   สมุฏาเนหิ   สมุฏาติ  ฯ   
ปม    ปาราชิก    เอเกน    สมฏุาเนน   สมุฏาติ   กายโต   จ   
จิตฺตโต   จ   สมุฏาติ   น   วาจโต   ฯ   ทุติย   ปาราชิก   กตีห ิ  
สมุฏาเนหิ    สมฏุาติ    ฯ    ทุติย   ปาราชิก   ตีหิ   สมุฏาเนหิ   
สมุฏาติ   สยิา   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุาติ  น  วาจโต   
สิยา   วาจโต   จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  น  กายโต  สยิา  กายโต    
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จ   วาจโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุาติ  ฯ  ตติย  ปาราชิก  กตีหิ   
สมุฏาเนหิ   สมุฏาติ  ฯ  ตติย  ปาราชกิ  ตีหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏาติ   
สิยา   กายโต   จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  น  วาจโต  สยิา  วาจโต   
จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุาติ   น  กายโต  สิยา  กายโต  จ  วาจโต   
จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุาติ   ฯ  จตุตฺถ  ปาราชิก  กตีห ิ สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ   ฯ   จตุตฺถ   ปาราชิก   ตีหิ   สมุฏาเนหิ  สมุฏาติ  สิยา   
กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมุฏาติ  น  วาจโต  สิยา  วาจโต  จ   
จิตฺตโต   จ   สมุฏาติ   น   กายโต  สยิา  กายโต  จ  วาจโต  จ   
จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ   
                จตฺตาโร ปาราชิกา นิฏ ิตา ฯ   
     [๑๒๓๒]   อุปกฺกมิตฺวา   อสุจึ   โมเจนฺตสฺส  สงฺฆาทิเสโส  กตีหิ   
สมุฏาเนหิ     สมุฏาติ    ฯ    อุปกฺกมตฺิวา    อสุจึ    โมเจนฺตสฺส   
สงฺฆาทิเสโส   เอเกน  สมฏุาเนน  สมุฏาติ  กายโต  จ  จิตฺตโต  จ   
สมุฏาติ  น  วาจโต  ฯ  มาตุคาเมน  สทฺธึ  กายสสคฺค  สมาปชฺชนฺตสฺส   
สงฺฆาทิเสโส    กตีหิ    สมุฏาเนหิ    สมุฏาติ    ฯ    มาตุคาเมน           
สทฺธึ   กายสสคฺค   สมาปชฺชนฺตสฺส   สงฺฆาทิเสโส  เอเกน  สมฏุาเนน   
สมุฏาติ   กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมุฏาติ   น   วาจโต   ฯ   
มาตุคาม    ทฏุ ุลฺลาหิ   วาจาหิ   โอภาสนฺตสฺส   สงฺฆาทิเสโส   กตีหิ   
สมุฏาเนหิ   สมุฏาติ  ฯ  มาตุคาม  ทุฏ ุลฺลาหิ  วาจาหิ  โอภาสนฺตสฺส   
สงฺฆาทิเสโส     ตีหิ     สมฏุาเนหิ    สมุฏาติ    สิยา    กายโต    
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จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุาติ   น  วาจโต  สิยา  วาจโต  จ  จิตฺตโต   
จ   สมฏุาติ   น   กายโต   สิยา  กายโต  จ  วาจโต  จ  จิตฺตโต   
จ   สมฏุาติ   ฯ   มาตุคามสฺส   สนฺติเก   อตฺตกามปาริจริยาย  วณฺณ   
ภาสนฺตสฺส   สงฺฆาทิเสโส  กตีหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏาติ  ฯ  มาตุคามสฺส   
สนฺติเก     อตฺตกามปาริจริยาย    วณฺณ    ภาสนฺตสฺส    สงฺฆาทิเสโส   
ตีหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏาติ  ฯเปฯ  ส ฺจริตฺต สมาปชฺชนฺตสฺส สงฺฆาทิเสโส   
กตีหิ     สมฏุาเนหิ    สมฏุาติ    ฯ    ส ฺจริตฺต    สมาปชฺชนฺตสฺส   
สงฺฆาทิเสโส   ฉหิ   สมุฏาเนหิ   สมุฏาติ   สิยา  กายโต  สมุฏาติ   
น   วาจโต   น   จิตฺตโต   สิยา   วาจโต   สมุฏาติ   น  กายโต   
น   จิตฺตโต   สิยา   กายโต   จ  วาจโต  จ  สมุฏาติ  น  จิตฺตโต   
สิยา   กายโต   จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  น  วาจโต  สยิา  วาจโต   
จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุาติ   น  กายโต  สิยา  กายโต  จ  วาจโต   
จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุาติ   ฯ   ส ฺาจิกาย   กุฏ ึ  การาเปนฺตสฺส   
สงฺฆาทิเสโส   กตีหิ   สมฏุาเนหิ   สมุฏาติ   ฯ   ส ฺาจิกาย   กฏุึ   
การาเปนฺตสฺส    สงฺฆาทิเสโส   ฉหิ   สมุฏาเนหิ   สมุฏาติ   ฯเปฯ   
มหลฺลก    วิหาร   การาเปนฺตสฺส   สงฺฆาทิเสโส   กตีหิ   สมุฏาเนหิ   
สมุฏาติ   ฯ   มหลลฺก   วิหาร   การาเปนฺตสฺส   สงฺฆาทิเสโส   ฉหิ   
สมุฏาเนหิ   สมุฏาติ   ฯเปฯ   ภิกฺขุ  อมูลเกน  ปาราชิเกน  ธมฺเมน   
อนุทฺธเสนฺตสฺส   สงฺฆาทิเสโส   กตีหิ   สมฏุาเนหิ  สมฏุาติ  ฯ  ภิกฺขุ   
อมูลเกน   ปาราชิเกน   ธมฺเมน   อนุทธฺเสนฺตสฺส   สงฺฆาทิเสโส   ตีหิ    
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สมุฏาเนหิ    สมฏุาติ    ฯเปฯ    ภิกฺขุ   อ ฺภาคิยสฺส   อธิกรณสฺส   
กิ ฺจิ   เทส   เลสมตฺต  อุปาทาย  ปาราชิเกน  ธมฺเมน  อนุทฺธเสนฺตสฺส   
สงฺฆาทิเสโส   กตีหิ   สมฏุาเนหิ   สมุฏาติ   ฯ  ภิกฺขุ  อ ฺภาคิยสฺส   
อธิกรณสฺส   กิ ฺจิ   เทส   เลสมตฺต   อุปาทาย   ปาราชิเกน  ธมฺเมน   
อนุทฺธเสนฺตสฺส    สงฺฆาทิเสโส   ตีหิ   สมฏุาเนหิ   สมุฏาติ   ฯเปฯ   
สงฺฆเภทกสฺส    ภิกฺขุโน   ยาวตติย   สมนุภาสนาย   นปฺปฏินิสสฺชฺชนฺตสฺส   
สงฺฆาทิเสโส   กตีหิ   สมฏุาเนหิ  สมุฏาติ  ฯ  สงฺฆเภทกสฺส  ภิกฺขุโน   
ยาวตติย    สมนุภาสนาย   นปฺปฏินิสสฺชฺชนฺตสฺส   สงฺฆาทิเสโส   เอเกน   
สมุฏาเนน    สมฏุาติ    กายโต   จ   วาจโต   จ   จิตฺตโต   จ   
สมุฏาติ    ฯ    เภทานุวตฺตกาน    ภิกฺขูน   ยาวตติย   สมนุภาสนาย   
นปฺปฏินิสฺสชฺชนฺตาน   สงฺฆาทิเสโส   กตีหิ   สมุฏาเนหิ   สมุฏาติ   ฯ   
เภทานุวตฺตกาน   ภิกฺขูน   ยาวตติย   สมนุภาสนาย   นปฺปฏินิสสฺชฺชนฺตาน   
สงฺฆาทิเสโส     เอเกน    สมุฏาเนน    สมฏุาติ    กายโต    จ   
วาจโต   จ   จิตฺตโต   จ  สมุฏาติ  ฯ  ทุพฺพจสฺส  ภิกฺขุโน  ยาวตติย   
สมนุภาสนาย    นปฺปฏินสิฺสชฺชนฺตสฺส   สงฺฆาทิเสโส   กตีหิ   สมุฏาเนหิ   
สมุฏาติ     ฯ     ทุพฺพจสฺส    ภิกฺขุโน    ยาวตติย    สมนุภาสนาย   
นปฺปฏินิสฺสชฺชนฺตสฺส    สงฺฆาทิเสโส    เอเกน   สมุฏาเนน   สมุฏาติ   
กายโต   จ   วาจโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมุฏาติ   ฯ  กุลทูสกสฺส   
ภิกฺขุโน    ยาวตติย   สมนภุาสนาย   นปฺปฏินิสฺสชชฺนฺตสฺส   สงฺฆาทิเสโส   
กตีหิ    สมุฏาเนหิ   สมุฏาติ   ฯ   กลุทูสกสฺส   ภิกฺขุโน   ยาวตติย    
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สมนุภาสนาย   นปฺปฏินสิฺสชฺชนฺตสฺส   สงฺฆาทิเสโส   เอเกน  สมฏุาเนน   
สมุฏาติ กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาติ ฯ   
                เตรส สงฺฆาทิเสสา นิฏ ิตา ฯ   
     [๑๒๓๓]  ฯเปฯ  อนาทริย  ปฏิจฺจ  อุทเก  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว   
วา   เขฬ   วา   กโรนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  กตีหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏาติ  ฯ   
อนาทริย   ปฏิจฺจ   อุทเก   อุจฺจาร   วา   ปสฺสาว   วา  เขฬ  วา   
กโรนฺตสฺส    ทุกฺกฏ   เอเกน   สมุฏาเนน   สมฏุาติ   กายโต   จ   
จิตฺตโต จ สมุฏาติ น วาจโต ฯ   
                     เสขิยา นิฏ ิตา ฯ   
     [๑๒๓๔]  จตฺตาโร  ปาราชิกา  กตีหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏหนฺติ  ฯ   
จตฺตาโร   ปาราชิกา   ตีหิ   สมุฏาเนหิ   สมฏุหนฺติ   สิยา  กายโต   
จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุหนฺติ  น  วาจโต  สิยา  วาจโต  จ  จิตฺตโต   
จ   สมฏุหนฺติ   น   กายโต  สิยา  กายโต  จ  วาจโต  จ  จิตฺตโต   
จ สมุฏหนฺติ ฯ   
     [๑๒๓๕]  เตรส  สงฺฆาทิเสสา  กตีหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏหนฺติ  ฯ   
เตรส   สงฺฆาทิเสสา   ฉหิ   สมฏุาเนหิ   สมุฏหนฺติ   สิยา  กายโต   
สมุฏหนฺติ   น   วาจโต   น   จิตฺตโต   สิยา   วาจโต   สมุฏหนฺติ   
น   กายโต   น   จิตฺตโต  สิยา  กายโต  จ  วาจโต  จ  สมฏุหนฺติ   
น    จิตฺตโต    สิยา    กายโต    จ    จิตฺตโต    จ   สมุฏหนฺติ   
น   วาจโต   สิยา   วาจโต  จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏหนฺติ  น  กายโต    
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สิยา กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏหนฺติ ฯ   
     [๑๒๓๖]   เทฺว   อนิยตา   กตีหิ   สมฏุาเนหิ   สมุฏหนฺติ  ฯ   
เทฺว   อนิยตา   ตีหิ   สมุฏาเนหิ   สมุฏหนฺติ   สิยา   กายโต   จ   
จิตฺตโต   จ   สมุฏหนฺติ   น   วาจโต   สิยา   วาจโต  จ  จิตฺตโต   
จ   สมฏุหนฺติ   น   กายโต  สิยา  กายโต  จ  วาจโต  จ  จิตฺตโต   
จ สมุฏหนฺติ ฯ   
     [๑๒๓๗]  ตึส  นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา กตีหิ สมุฏาเนหิ สมุฏหนฺติ ฯ   
ตึส     นิสฺสคฺคิยา     ปาจิตฺติยา    ฉหิ    สมุฏาเนหิ    สมฏุหนฺติ   
สิยา   กายโต   สมุฏหนฺติ   น   วาจโต  น  จิตฺตโต  สิยา  วาจโต   
สมุฏหนฺติ   น   กายโต   น   จิตฺตโต   สิยา   กายโต  จ  วาจโต   
จ   สมฏุหนฺติ  น  จิตฺตโต  สิยา  กายโต  จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏหนฺติ   
น    วาจโต    สิยา    วาจโต    จ    จิตฺตโต    จ   สมฏุหนฺติ   
น กายโต สิยา กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏหนฺติ ฯ   
     [๑๒๓๘]  เทฺวนวุติ  ปาจิตฺติยา  กตีหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏหนฺติ  ฯ   
เทฺวนวุติ     ปาจิตฺติยา     ฉหิ    สมุฏาเนหิ    สมฏุหนฺติ    สิยา   
กายโต  สมุฏหนฺติ  น  วาจโต  น  จิตฺตโต  สิยา  วาจโต  สมุฏหนฺติ   
น    กายโต    น    จิตฺตโต    สิยา   กายโต   จ   วาจโต   จ   
สมุฏหนฺติ   น   จิตฺตโต   สิยา   กายโต  จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏหนฺติ   
น   วาจโต   สิยา   วาจโต  จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏหนฺติ  น  กายโต    
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สิยา  กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏหนฺติ ฯ   
     [๑๒๓๙]  จตฺตาโร  ปาฏิเสทนียา  กตีหิ  สมุฏาเนหิ สมุฏหนฺติ ฯ   
จตฺตาโร      ปาฏิเทสนียา      จตูหิ     สมุฏาเนหิ     สมุฏหนฺติ   
สิยา   กายโต   สมุฏหนฺติ   น   วาจโต  น  จิตฺตโต  สิยา  กายโต   
จ   วาจโต   จ   สมฏุหนฺติ  น  จิตฺตโต  สิยา  กายโต  จ  จิตฺตโต   
จ  สมุฏหนฺติ  น  วาจโต  สิยา  กายโต  จ  วาจโต  จ  จิตฺตโต  จ   
สมุฏหนฺติ ฯ   
     [๑๒๔๐]   ป ฺจสตฺตติ  เสขิยา  กตีหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏหนฺติ  ฯ   
ป ฺจสตฺตติ   เสขิยา   ตีหิ   สมฏุาเนหิ   สมุฏหนฺติ   สิยา   กายโต   
จ   จิตฺตโต   จ   สมฏุหนฺติ  น  วาจโต  สิยา  วาจโต  จ  จิตฺตโต   
จ   สมฏุหนฺติ   น   กายโต  สิยา  กายโต  จ  วาจโต  จ  จิตฺตโต   
จ สมุฏหนฺตีติ ๑ ฯ   
                     สมุฏาน นฏิ ิต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๒๔๑] อจิตฺตกุสลา ๒ เจว         สมฏุาน ฺจ สพฺพถา   
         ยถาธมเฺมน าเยน          สมุาน วิชานถาติ ฯ   
                  ___________________________   
#๑ ม. อิติสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒ ยุ. อจิตฺตกุสโล ฯ    
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                      ทุติยคาถาสงฺคณิก   
  [๑๒๔๒] กติ อาปตฺติโย กายิกา        กติ วาจสิกา กตา   
         ฉาเทนฺตสฺส กติ อาปตฺติโย     กติ สสคฺคปจฺจยา ฯ   
         ฉ อาปตฺติโย กายิกา         ฉ วาจสิกา กตา   
         ฉาเทนฺตสฺส ติสฺโส อาปตฺติโย   ป ฺจ สสคฺคปจฺจยา ฯ   
  [๑๒๔๓] อรุณุคฺเค กติ อาปตฺติโย       กติ ยาวตติยกา   
         กเตตฺถ อฏวตฺถุกา          กตีหิ สพฺพสงฺคโห ฯ   
         อรุณุคฺเค ติสฺโส อาปตฺติโย     เทวฺ ยาวตติยกา   
         เอเกตฺถ อฏวตฺถุกา         เอเกน สพฺพสงฺคโห ฯ   
  [๑๒๔๔] วินยสฺส กติ มลูานิ           ยานิ พุทฺเธน ป ฺตฺตา   
         วินยครุกา กติ วุตฺตา         ทุฏ ุลฺลฉาทนา กติ ฯ   
         วินยสฺส เทฺว มูลานิ          ยานิ พุทฺเธน ป ฺตฺตา   
         วินยครุกา เทฺว วุตฺตา        เทฺว ทุฏ ุลฺลฉาทนา ฯ   
  [๑๒๔๕] คามนฺตเร กติ อาปตฺติโย      กติ นทีปารปจฺจยา   
         กติมเสสุ ถลฺุลจฺจย           กติมเสสุ ทุกฺกฏ ฯ   
         คามนฺตเร จตสฺโส อาปตฺติโย   จตสฺโส นทีปารปจฺจยา   
         เอกมเส ถลฺุลจฺจย           นวมเสสุ ทุกฺกฏ ฯ   
  [๑๒๔๖] กติ วาจสิกา รตฺตึ           กติ วาจสิกา ทิวา   
         ททมานสฺส กติ อาปตฺติโย      ปฏิคฺคณฺหนฺตสฺส กิตฺตกา ฯ    
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         เทฺว วาจสิกา รตฺตึ          เทฺว วาจสิกา ทิวา   
         ททมานสฺส ติสฺโส อาปตฺติโย    จตฺตาโร จ ปฏิคฺคเห ฯ   
  [๑๒๔๗] กติ เทสนาคามินิโย          กติ สปฺปฏิกมฺมา กตา   
         กเตตฺถ อปฺปฏิกมฺมา วุตฺตา     พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา ฯ   
         ป ฺจ เทสนาคามินิโย         ฉ สปฺปฏิกมฺมา กตา   
         เอเกตฺถ อปฺปฏิกมฺมา วุตฺตา    พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา ฯ   
  [๑๒๔๘] วินยครุกา กติ วุตฺตา         กายวาจสิกานิ จ   
         กติ วิกาเล ธ ฺรสา ๑      กติ ตฺติจตุตฺเถน สมฺมติ ฯ   
         วินยครุกา เทฺว วุตฺตา        กายวาจสิกานิ จ   
         เอโก วิกาเล ธ ฺรโส       เอกา ตฺติจตุตฺเถน สมฺมติ ฯ   
  [๑๒๔๙] ปาราชิกา กายิกา กติ        กติ สวาสกภูมิโย ๒   
         กตีน ฺจ รตฺติจฺเฉโท          ป ฺตฺตา ทฺวงฺคุลา กติ ฯ   
         ปาราชิกา กายิกา เทฺว       เทฺว สวาสกภูมิโย ๒   
         ทฺวินฺน ฺจ รตฺติจฺเฉโท         ป ฺตฺตา ทฺวงฺคุลา ทุเว ฯ๒   
  [๑๒๕๐] กตตฺตาน วธิตฺวาน           กตีหิ สงฺโฆ ภิชฺชติ   
         กเตตฺถ ปมาปตฺติกา         ตฺติยา กรณา กติ ฯ   
         เทฺว อตฺตาน วธิตฺวาน        ทฺวีหิ สงฺโฆ ภิชชฺติ   
         เทฺวตฺถ ปมาปตฺติกา         ตฺติยา กรณา ทุเว ฯ   
  [๑๒๕๑] ปาณาติปาเต กติ อาปตฺติโย    วาจา ปาราชิกา กติ   
#๑ ม. ย.ุ ธ ฺรโส ฯ  ๒ ยุ. สวาสภูมิโย ฯ    
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         โอภาสนา กติ วุตฺตา         ส ฺจริตฺเตน วา กติ ฯ   
         ปาณาติปาเต ติสฺโส อาปตฺติโย  วาจา ปาราชิกา ตโย   
         โอภาสนา ตโย วุตฺตา        ส ฺจริตฺเตน วา ตโย ฯ   
  [๑๒๕๒] กติ ปุคฺคลา น อุปสมฺปาเทตพฺพา   กตี กมฺมาน สงฺคหา   
         นาสิตกา กติ วุตฺตา            กตีน เอกวาจิกา ฯ   
         ตโย ปคฺุคลา น อุปสมฺปาเทตพฺพา  ตโย กมมฺาน สงฺคหา   
         นาสิตกา ตโย วุตฺตา         ติณฺณนฺน เอกวาจิกา ฯ   
  [๑๒๕๓] อทินฺนาทาเน กติ อาปตฺติโย    กติ เมถุนปจฺจยา   
         ฉินฺทนฺตสฺส กติ อาปตฺติโย      กติ ฉฑฺฑิตปจฺจยา ฯ   
         อทินฺนาทาเน ติสฺโส อาปตฺติโย  จตสฺโส เมถนุปจฺจยา   
         ฉินฺทนฺตสฺส ติสฺโส อาปตฺติโย    ป ฺจ ฉฑฺฑิตปจฺจยา ฯ   
  [๑๒๕๔] ภิกฺขุโนวาทกวคฺคสฺมึ          ปาจิตฺติเยน ทุกฺกฏา   
         กเตตฺถ นวกา วุตฺตา         กตีน จีวเรน จ ฯ   
         ภิกฺขุโนวาทกวคฺคสฺมึ          ปาจิตฺติเยน ทุกฺกฏา กตา   
         จตุเรตฺถ นวกา วุตฺตา        ทฺวินฺน จีวเรน จ ฯ   
  [๑๒๕๕] ภิกฺขุนีน ฺจ อกฺขาตา          ปาฏิเทสนิยา กติ   
         ภุ ฺชนฺตามกธ ฺเน           ปาจิตฺติเยน ทุกฺกฏา กติ ฯ   
         ภิกฺขุนีน ฺจ อกฺขาตา          อฏ ปาฏิเทสนิยา กตา   
         ภุ ฺชนฺตามกธ ฺเน           ปาจิตฺติเยน ทุกฺกฏา กตา ฯ   
  [๑๒๕๖] คจฺฉนฺตสฺส กติ อาปตฺติโย       ิตสฺส วาป กิตฺตกา    
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         นิสินฺนสฺส กติ อาปตฺติโย       นปินฺนสฺสาป กิตฺตกา ๑ ฯ   
         คจฺฉนฺตสฺส จตสฺโส อาปตฺติโย    ิตสฺส วาป ตตฺตกา ๒   
         นิสินฺนสฺส จตสฺโส อาปตฺติโย    นิปนฺนสฺสาป ตตฺตกา ๒   
     [๑๒๕๗] กติ ปาจิตฺติยานิ สพฺพานิ นานาวตฺถุกานิ   
            อปุพฺพ อจรมิ อาปชฺเชยฺย เอกโต ฯ   
            ป ฺจ ปาจิตฺติยานิ สพฺพานิ นานาวตฺถุกานิ   
            อปุพฺพ อจริม อาปชฺเชยฺย เอกโต ฯ   
     [๑๒๕๘] กติ ปาจิตฺติยานิ สพฺพานิ นานาวตฺถุกานิ   
            อปุพฺพ อจริม อาปชฺเชยฺย เอกโต ฯ   
            นว ปาจิตฺติยานิ สพฺพานิ นานาวตฺถุกานิ   
            อปุพฺพ อจริม อาปชฺเชยฺย เอกโต ฯ   
     [๑๒๕๙] กติ ปาจิตฺติยานิ สพฺพานิ นานาวตฺถุกานิ   
            กติวาจาย เทเสยฺย วุตฺตา อาทิจฺจพนฺธุนา ฯ   
            ป ฺจ ปาจิตฺติยานิ สพฺพานิ นานาวตฺถุกานิ   
            เอกวาจาย เทเสยฺย วุตฺตา อาทิจฺจพนฺธุนา ฯ   
     [๑๒๖๐] กติ ปาจิตฺติยานิ สพฺพานิ นานาวตฺถุกานิ   
            กติวาจาย เทเสยฺย วุตฺตา อาทิจฺจพนฺธุนา ฯ   
            นว ปาจิตฺติยานิ สพฺพานิ นานาวตฺถุกานิ   
            เอกวาจาย เทเสยฺย วุตฺตา อาทิจฺจพนฺธุนา ฯ   
#๑-๒ ยุ. กิตฺติกา ตตฺติกา ฯ    
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  [๑๒๖๑] กติ ปาจิตฺติยานิ สพฺพานิ       นานาวตฺถุกานิ   
         กิ ฺจ ๑ กิตฺเตตฺวา เทเสยฺย   วุตฺตา อาทิจฺจพนฺธุนา ฯ   
         ป ฺจ ปาจิตฺติยานิ สพฺพานิ      นานาวตฺถุกานิ   
         วตฺถุ กิตฺเตตฺวา เทเสยฺย      วุตฺตา อาทิจฺจพนฺธุนา ฯ   
  [๑๒๖๒] กติ ปาจิตฺติยานิ สพฺพานิ       นานาวตฺถุกานิ   
         กิ ฺจ กิตฺเตตฺวา เทเสยฺย      วุตฺตา อาทิจฺจพนฺธุนา ฯ   
         นว ปาจิตฺติยานิ สพฺพานิ       นานาวตฺถุกานิ   
         วตฺถุ กิตฺเตตฺวา เทเสยฺย      วุตฺตา อาทิจฺจพนฺธุนา ฯ   
  [๑๒๖๓] ยาวตติยเก กติ อาปตฺติโย     กติ โวหารปจฺจยา   
         ขาทนฺตสฺส กติ อาปตฺติโย      กติ โภชนปจฺจยา ฯ   
         ยาวตติยเก ติสฺโส อาปตฺติโย   ฉ โวหารปจฺจยา ฯ   
         ขาทนฺตสฺส ติสฺโส อาปตฺติโย    ป ฺจ โภชนปจฺจยา ฯ   
  [๑๒๖๔] สพฺพา ยาวตติยกา           กติ านานิ คจฺฉนฺติ   
         กตีน ฺเจว อาปตฺติ           กตีน อธิกรเณน จ ฯ   
         สพฺพา ยาวตติยกา           ป ฺจ านานิ คจฺฉนฺติ   
         ป ฺจนฺน ฺเจว อาปตฺติ         ป ฺจนฺน อธิกรเณน จ ฯ   
  [๑๒๖๕] กตีน วินิจฺฉโย โหติ          กตีน วูปสเมน จ   
         กตีน ฺเจว อนาปตฺติ          กตีห ิาเนหิ โสภติ ฯ   
         ป ฺจนฺน วินิจฺฉโย โหติ        ป ฺจนฺน วูปสเมน จ   
         ป ฺจนฺน ฺเจว อนาปตฺติ        ตีหิ าเนหิ โสภติ ฯ   
#๑ ยุ. กิ ฺจิ ฯ    
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  [๑๒๖๖] กติ กายิกา รตฺตึ            กติ กายิกา ทิวา   
         นิชฺฌนฺตสฺส ๑ กติ อาปตฺติ     กติ ปณฺฑปาตปจฺจยา ฯ   
         เทฺว กายิกา รตฺตึ           เทฺว กายิกา ทิวา   
         นิชฺฌนฺตสฺส ๑ เอกา อาปตฺติ   เอกา ปณฺฑปาตปจฺจยา ฯ   
  [๑๒๖๗] กตานิสเส สมฺปสฺส           ปเรส สทฺธาย เทสเย ๒   
         อุกฺขิตฺตกา กติ วุตฺตา         กติ สมฺมาปวตฺตนา ๓   
         อฏานิสเส สมฺปสฺส          ปเรส สทฺธาย เทสเย ๒   
         อุกฺขิตฺตกา ตโย วุตฺตา        เตจตฺตาฬีส สมฺมาวตฺตนา ฯ   
  [๑๒๖๘] กติาเน มุสาวาโท          กติ ปรมนฺติ วุจฺจติ   
         กติ ปาฏิเทสนียา            กตีน เทสนาย จ ฯ   
         ป ฺจาเน มุสาวาโท         จุทฺทส ปรมนฺติ วุจฺจติx   
         ทฺวาทส ปาฏิเทสนียา         จตุนฺน เทสนาย จ ฯ   
  [๑๒๖๙] กตงฺคิโก มุสาวาโท          กติ อุโปสถงฺคานิ   
         กติ ทูเตยฺยงฺคานิ            กติ ติตฺถยิวตฺตนา ฯ   
         อฏงฺคิโก มุสาวาโท         อฏ อุโปสถงฺคานิ   
         อฏ ทเูตยยฺงฺคานิ           อฏ ติตฺถิยวตฺตนา ฯ   
  [๑๒๗๐] กติวาจิกา อุปสมฺปทา         กตีน ปจฺจุฏาตพฺพ   
         กตีน อาสน ทาตพฺพ          ภิกฺขุโนวาทโก กตีหิ ฯ   
         อฏวาจิกา อุปสมฺปทา        อฏนฺน ปจฺจุฏาตพฺพ   
#๑ ม. นชิฺฌายนฺตสฺส ฯ  ๒ เทเสยฺย ฯ  ๓ ม. ย.ุ สมมฺาวตฺตนา ฯ    
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         อฏนฺน อาสน ทาตพฺพ        ภิกฺขุโนวาทโก อฏหิ ฯ   
  [๑๒๗๑] กตีน เฉชฺช โหติ            กตีน ถลฺุลจฺจย   
         กตีน ฺเจว อนาปตฺติ          สพฺเพส เอกวตฺถุกา ฯ   
         เอกสฺส เฉชฺช โหติ          จตุนฺน ถุลลฺจฺจย   
         จตุนฺน ฺเจว อนาปตฺติ         สพฺเพส เอกวตฺถุกา ฯ   
  [๑๒๗๒] กติ อาฆาตวตฺถูนิ            กตีหิ สงฺโฆ ภิชฺชติ   
         กเตตฺถ ปมาปตฺติกา         ตฺติยา กรณา กติ ฯ   
         นว อาฆาตวตฺถูนิ            นวหิ สงฺโฆ ภิชฺชติ   
         นเวตฺถ ปมาปตฺติกา         ตฺติยา กรณา นว ฯ   
  [๑๒๗๓] กติ ปุคฺคลา นาภิวาเทตพฺพา    อ ฺชลิสามิเจน จ   
         กตีน ทกฺุกฏ โหติ            กติ จีวรธารณา ฯ   
         ทส ปุคฺคลา นาภิวาเทตพฺพา    อ ฺชลิสามิเจน จ   
         ทสนฺน ทุกฺกฏ โหติ           ทส จีวรธารณา ฯ   
  [๑๒๗๔] กตีน วสฺส วุตฺถาน           ทาตพฺพ อิธ จีวร   
         กตีน สนฺเต ทาตพฺพ          กตีน ฺเจว น ทาตพฺพ ฯ   
         ป ฺจนฺน วสฺส วุตฺถาน         ทาตพฺพ อิธ จีวร   
         สตฺตนฺน สนฺเต ทาตพฺพ        โสฬสนฺน น ทาตพฺพ ฯ   
  [๑๒๗๕] กติสต รตฺติสต              อาปตฺตึ ๑ ฉาทยิตฺวาน   
         กติ รตฺติโย วสิตฺวาน         มุจฺเจยฺย ปาริวาสิโก ฯ   
         ทสสต รตฺติสต              อาปตฺตึ ๑ ฉาทยิตฺวาน   
#๑ ม. ย.ุ อาปตฺติโย ฯ    
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         ทส รตฺติโย วสิตฺวาน         มุจฺเจยฺย ปาริวาสิโก ฯ   
  [๑๒๗๖] กติ กมฺมโทสา วุตฺตา         พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         จมฺปาย วินยวตฺถุสฺมึ          สพฺเพ ๑ อธมฺมิกา กติ ฯ   
         ทฺวาทส กมฺมโทสา วุตฺตา      พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         จมฺปาย วินยวตฺถุสฺมึ          สพฺเพ ๑ อธมฺมิกา กตา ฯ   
  [๑๒๗๗] กติ กมฺมสมฺปตฺติโย วุตฺตา      พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         จมฺปาย วินยวตฺถุสฺมึ          สพฺเพ ว ธมฺมิกา กติ ฯ   
         จตสฺโส กมฺมสมฺปตฺติโย วุตฺตา   พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         จมฺปาย วินยวตฺถุสฺมึ          สพฺเพ ว ธมฺมิกา กตา ฯ   
  [๑๒๗๘] กติ กมฺมานิ วุตฺตานิ          พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         จมฺปาย วินยวตฺถุสฺมึ          ธมฺมิกา อธมฺมิกา กติ ฯ   
         ฉ กมฺมานิ วุตฺตานิ           พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         จมฺปาย วินยวตฺถุสฺมึ          เอเกตฺถ ธมฺมิกา กตา   
         ป ฺจ อธมฺมิกา วุตฺตา         พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา ฯ   
  [๑๒๗๙] กติ กมฺมานิ วุตฺตานิ          พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         จมฺปาย วินยวตฺถุสฺมึ          ธมฺมิกา อธมฺมิกา กติ ฯ   
         จตฺตาริ กมฺมานิ วุตฺตานิ       พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         จมฺปาย วินยวตฺถุสฺมึ          เอเกตฺถ ธมฺมิกา กตา   
         ตโย อธมฺมิกา วุตฺตา         พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา ฯ   
        [๑๒๘๐] ย เทสิต ๒ อนนฺตชิเนน ตาทินา   
#๑ ม. ย.ุ สพฺเพว ฯ  ๒ ย.ุ เทสิตา ฯ    
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               อาปตฺติกฺขนฺธานิ วิเวกทสฺสินา   
               กเตตฺถ สมฺมติ วินา สมเถหิ   
               ปุจฺฉามิ ต พฺรูหิ วิภงฺคโกวิท ฯ   
               ย เทสิต ๑ อนนฺตชิเนน ตาทินา   
               อาปตฺติกฺขนฺธานิ วิเวกทสฺสินา   
               เอเกตฺถ สมฺมติ วินา สมเถหิ   
               เอตนฺเต อกฺขามิ วิภงฺคโกวิท ฯ   
  [๑๒๘๑] กติ อาปายิกา วุตฺตา         พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ ๒ สุโณม เต ฯ   
         ฉอูนทิยฑฺฒสตา วุตฺตา         พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         อาปายิกา เนรยิกา          กปฺปฏา สงฺฆเภทกา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณหิ เม ฯ   
  [๑๒๘๒] กติ นาปายิกา วุตฺตา         พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณม เต ฯ   
         อฏารส นาปายิกา วุตฺตา     พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา ฯ   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณหิ เม ฯ   
  [๑๒๘๓] กติ อฏกา วุตฺตา           พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณม เต ฯ   
         อฏารสฏกา วุตฺตา         พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณหิ เม ฯ   
#๑ ยุ. เทสิตา ฯ  ๒ ม. วินยานิ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ    
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  [๑๒๘๔] กติ กมฺมานิ วุตฺตานิ          พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณม เต ฯ   
         โสฬส กมฺมานิ วุตฺตานิ        พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณหิ เม ฯ   
  [๑๒๘๕] กติ กมฺมโทสา วุตฺตา         พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณม เต ฯ   
         ทฺวาทส กมฺมโทสา วุตฺตา      พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณหิ เม ฯ   
  [๑๒๘๖] กติ กมฺมสมฺปตฺติโย วุตฺตา      พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณม เต ฯ   
         จตสฺโส กมฺมสมฺปตฺติโย วุตฺตา   พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณหิ เม ฯ   
  [๑๒๘๗] กติ กมฺมานิ วุตฺตานิ          พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณม เต ฯ   
         ฉ กมฺมานิ วุตฺตานิ           พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณหิ เม ฯ   
  [๑๒๘๘] กติ กมฺมานิ วุตฺตานิ          พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณม เต ฯ   
         จตฺตาริ กมฺมานิ วุตฺตานิ       พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณหิ เม ฯ    
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  [๑๒๘๙] กติ ปาราชิกา วุตฺตา         พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณม เต ฯ   
         อฏ ปาราชิกา วุตฺตา        พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณหิ เม ฯ   
  [๑๒๙๐] กติ สงฺฆาทิเสสา วุตฺตา       พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณม เต ฯ   
         เตวีส สงฺฆาทิเสสา วุตฺตา     พุทเฺธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณหิ เม ฯ   
  [๑๒๙๑] กติ อนิยตา วุตฺตา           พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณม เต ฯ   
         เทฺว อนิยตา วุตฺตา          พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณหิ เม ฯ   
  [๑๒๙๒] กติ นิสฺสคฺคิยา วุตฺตา         พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณม เต ฯ   
         เทฺวจตฺตาฬีส นิสฺสคฺคิยา วุตฺตา  พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณหิ เม ฯ   
  [๑๒๙๓] กติ ปาจิตฺติยา วุตฺตา         พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณม เต ฯ   
         อฏาสีติสต ปาจิตฺติยา วุตฺตา   พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณหิ เม ฯ    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 526 

  [๑๒๙๔] กติ ปาฏิเทสนียา วุตฺตา       พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณม เต ฯ   
         ทฺวาทส ปาฏิเทสนียา วุตฺตา    พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณหิ เม ฯ   
  [๑๒๙๕] กติ เสขิยา วุตฺตา           พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณม เต ฯ   
         ป ฺจสตฺตติ เสขิยา วุตฺตา      พุทเฺธนาทิจฺจพนฺธุนา   
         วินย ปฏิชานนฺตสฺส           วิสยานิ สุโณหิ เม ฯ   
         ยาว สุปุจฺฉิต ตยา           ตาว ๑ สุวิสฺสชฺชิต มยา   
         ปุจฺฉาวิสฺสชฺชนาย วา         นตฺถ ิกิ ฺจิ อสุตฺตกนฺติ ฯ   
                  ทุติยคาถาสงฺคณิก นิฏ ิต ฯ   
                     ___________________   
#๑ ม. ย.ุ ยาว ฯ    
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                      เสทโมจนคาถา   
        [๑๒๙๖] อสวาโส ภิกฺขูหิ ๑ ภิกฺขุนีหิ จ   
               สมโฺภโค เอกจฺโจ ตหึ น ลพฺภติ   
               อวิปฺปวาเสน อนาปตฺติ   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๒๙๗] อวิสฺสชฺชติ ๒ อเวภงฺคิย  ป ฺจ วุตฺตา มเหสินา   
               วิสฺสชฺชนฺตสฺส ปริภุ ฺชนฺตสฺส อนาปตฺติ   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๒๙๘] ทส ปุคฺคเล น วทามิ เอกาทส วิวชฺชิย   
               วุฑฺฒ วนฺทนฺตสฺส อาปตฺติ   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๒๙๙] น อุกฺขิตฺตโก น จ ปน ปาริวาสิโก   
               น สงฺฆภินฺโน น จ ปน ปกขฺสงฺกนฺโต   
               สมานสวาสกภูมิยา  ิโต   
               กถ นุ สิกฺขาย อสาธารโณ สิยา   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๓๐๐] อุเปติ ธมฺม ปริปุจฺฉมาโน   
               กุสล อตฺถุปส ฺหิต   
#๑ ม. ย.ุ ภิกขฺูหิ จ ฯ  ๒ ม. ย.ุ อวิสฺสชิย ฯ    
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               น ชีวติ น มโต น นิพฺพุโต ฯ   
               ต ปุคฺคล กตม วทนฺติ พุทฺธา   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
  [๑๓๐๑] อุพฺภกฺขเก น วทามิ          อโธนาภึ ๑ วิวชฺชิย   
         เมถุนธมฺมปจฺจยา            กถ ปาราชิโก สิยา   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๓๐๒] ภิกฺขุ ส ฺาจิกาย กุฏึ กโรติ   
               อเทสิตวตฺถุก ปมาณาติกนฺต   
               สารมฺภ อปริกฺกมน อนาปตฺติ   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๓๐๓] ภิกฺขุ ส ฺาจิกาย กุฏึ กโรติ   
               เทสิตวตฺถุก ปมาณิก   
               อนารมฺภ สปริกกฺมน อาปตฺติ   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๓๐๔] น กายิก กิ ฺจิ ปโยคมาจเร   
               น จาป วาจาย ปเร ภเณยฺย   
               อาปชฺเชยฺย ครกุ เฉชฺชวตฺถุ   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๓๐๕] น กายิก วาจสิก ฺจ กิ ฺจิ   
               มนสาป สนฺโต น กเรยฺย ปาป   
#๑ ยุ. อโธนาภิ ฯ    
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               โส นาสิโต กินติฺ สุนาสิโต ภเว   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๓๐๖] อนาลปนฺโต มนุเชน เกนจิ   
               วาจา คิร โน จ ปเร ภเณยฺย   
               อาปชฺเชยฺย วาจสิก น กายิก   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๓๐๗] สิกฺขาปทา พุทฺธวเรน วณฺณิตา   
               สงฺฆาทิเสสา จตุโร ภเวยฺยุ   
               อาปชฺเชยฺย เอกปฺปโยเคน สพฺเพ   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๓๐๘] อุโภ เอกโต อุปสมฺปนฺนา   
               อุภินฺน หตฺถโต จีวร ปฏิคฺคเณฺหยฺย   
               สิยา อาปตฺติโย นานา   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
  [๑๓๐๙] จตุโร ชนา สวิธาย          ครภุณฺฑ อวหรุ ๑   
               ตโย ปาราชิกา เอโก น ปาราชิโก   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
  [๑๓๑๐] อิตฺถี จ อพฺภนฺตเร สิยา       ภิกฺขุ จ พหิทฺธา สิยา   
         ฉิทฺท ตสฺมึ ฆเร นตฺถิ         เมถุนธมฺมปจฺจยา   
               กถ ปาราชิโก สยิา   
#๑ ม. ย.ุ อวาหรุ ฯ    
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               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๓๑๑] เตล มธุ ผาณิต ฺจาป สปฺป   
               สาม คเหตฺวาน นิกฺขิเปยฺย   
               อวีติวตฺเต สตฺตาเห   
               สติ ปจฺจเย ปริภุ ฺชนฺตสฺส อาปตฺติ   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
  [๑๓๑๒] นิสฺสคฺคิเยน อาปตฺติ          สทฺุธเกน ปาจิตฺติย   
               อาปชฺชนฺตสฺส เอกโต   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๓๑๓] ภิกฺขู สิยา วีสติยา สมาคตา   
               กมมฺ กเรยฺยุ สมคฺคส ฺ ิโน   
               ภิกขฺุ สิยา ทฺวาทสโยชเน  ิโต   
               กมมฺ ฺจ ต กุปฺเปยฺย วคฺคปจฺจยา   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
  [๑๓๑๔] ปทวีติหารมตฺเตน            วาจาย ภณิเตน จ   
               สพฺพานิ ครุกานิ สปฺปฏิกมฺมานิ   
               จตุสฏ ิ อาปตฺติโย อาปชฺเชยยฺ เอกโต   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
  [๑๓๑๕] นิวตฺโถ อนฺตรวาสเกน        ทิคุณ สงฺฆาฏึ ปารุโต   
               สพฺพาน ิตานิ นิสฺสคฺคิยานิ โหนฺติ ฯ    
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               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๓๑๖] น จาป ตฺติ น จ ปน กมฺมวาจา   
               น เจหิภิกฺขูติ ชิโน อโวจ   
               สรณคมนมฺป น ตสฺส อตฺถิ   
               อุปสมฺปทา จสฺส อกุปฺปา   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
  [๑๓๑๗] อิตฺถึ หเน น มาตร          ปรุิส ฺจ น ปตร หเน   
         หเนยฺย อนริย มนฺโท         เตน จานนฺตร ผุเส   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
  [๑๓๑๘] อิตฺถึ หเน จ มาตร          ปรุิส ฺจ ปตร หเน   
         มาตร ปตร หนฺตฺวา          น เตนานนฺตร ผุเส   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๓๑๙] อโจทยิตฺวา อสารยิตฺวา   
               อสมฺมุขีภูตสฺส กเรยฺย กมฺม   
               กต ฺจ กมฺม สุกต ภเวยฺย   
               การโก จ สงฺโฆ อนาปตฺติโก สิยา   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๓๒๐] โจทยิตฺวา สารยิตฺวา   
               สมมฺุขีภูตสฺส กเรยยฺ กมฺม   
               กต ฺจ กมฺม อกต ภเวยฺย    
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               การโก จ สงฺโฆ สาปตฺติโก สิยา   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
  [๑๓๒๑] ฉินฺทนฺตสฺส อาปตฺติ           ฉินฺทนฺตสฺส อนาปตฺติ   
         ฉาเทนฺตสฺส อาปตฺติ          ฉาเทนฺตสฺส อนาปตฺติ   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
  [๑๓๒๒] สจฺจ ภณนฺโต ครุก           มุสา จ ลหุ ภาสโต   
         มุสา ภณนฺโต ครุก           สจฺจ ฺจ ลหุ ภาสโต   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๓๒๓] อธิฏ ิต รชนาย รตฺต   
               กปปฺกตป สนฺต   
               ปรภุิ ฺชนฺตสฺส อาปตฺติ   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
  [๑๓๒๔] อตฺถงฺคเต สุริเย            ภิกขฺุ มสานิ ขาทติ   
               น อุมฺมตฺตโก น จ ปน ขิตฺตจิตฺโต   
               น จาป โส เวทนฏโฏ ๑ ภเวยฺย   
               น จสฺส โหติ อาปตฺติ   
               โส จ ธมฺโม สุคเตน เทสิโต   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๓๒๕] น รตฺตจิตฺโต น จ ปน เถยฺยจิตฺโต   
               น จาป โส ปร มรณาย เจตยิ   
#๑ ม. เวทนาฏโฏ ฯ    
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               สลาก เทนฺตสฺส โหติ เฉชฺช   
               ปฏคฺิคณฺหนฺตสฺส ถลฺุลจฺจย   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๓๒๖] น จาป อาร ฺก สาสงฺกสมฺมต   
               น จาป สงฺเฆน สมฺมติ ทินฺนา   
               น จสฺส ก ิน อตฺถต ตตฺเถว จีวร   
               นิกขิฺปตฺวา คจฺเฉยฺย อฑฺฒโยชน   
               ตสฺเสว ๑ อรุณ อุคฺคจฺฉนฺตสฺส อนาปตฺติ   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๓๒๗] กายิกานิ น วาจสิกานิ   
               สพฺพานิ นานาวตฺถุกานิ   
               อปุพฺพ อจริม อาปชฺเชยฺย เอกโต   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๓๒๘] วาจสิกานิ น กายิกานิ   
               สพฺพานิ นานาวตฺถุกานิ   
               อปุพฺพ อจริม อาปชฺเชยฺย เอกโต   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
        [๑๓๒๙] ติสฺสิตฺถิโย เมถุน ต น เสเว   
               ตโย ปุริเส ตโย จ ๒ อนริยปณฺฑเก   
               น จาจเร เมถุน พฺย ฺชนสฺมึ   
#๑ ม. ตตฺเถว ฯ  ๒ ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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               เฉชฺช สิยา เมถนุธมฺมปจฺจยา   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
  [๑๓๓๐] มาตร จีวร ยาเจ           โน จ สงฺฆสฺส ๑ ปริณต   
         เกนสฺส โหติ อาปตฺติ         อนาปตฺติ จ าตเก   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
  [๑๓๓๑] กุทฺโธ อาราธโก โหติ     กทุโฺธ โหติ ครหิโย   
         อถ โก นาม โส ธมโฺม    เยน กุทโฺธ ปสสิโย   
               ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
  [๑๓๓๒] ตุฏโ อาราธโก โหติ     ตุฏโ โหติ ครหิโย   
         อถ โก นาม โส ธมโฺม    เยน ตุฏโ ครหิโย   
              ป ฺหา เมสา กสุเลหิ จินฺติตา ฯ   
       [๑๓๓๓] สงฺฆาทิเสส ถลฺุลจฺจย   
              ปาจิตฺติย ปาฏิเทสนีย   
              ทุกกฺฏ อาปชฺเชยฺย เอกโต   
              ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
       [๑๓๓๔] อุโภ ปริปณฺุณวีสติวสฺสา อุภินฺน   
              เอกปุชฺฌาโย เอกาจริโย เอกา กมฺมวาจา   
              เอโก อุปสมฺปนโฺน เอโก อนุปสมฺปนฺโน   
              ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
       [๑๓๓๕] อกปฺปกต นป รชนาย รตฺต   
#๑ ม. สงฺเฆ ฯ    
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              เตน นิวตฺโถ เยน กาม วเชยฺย   
              น จสฺส โหติ อาปตฺติ   
              โส จ ธมฺโม สุคเตน เทสิโต   
              ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
       [๑๓๓๖] น เทติ นปปฺฏิคฺคณฺหาติ   
              ปฏคฺิคโห เตน น วิชฺชติ   
              อาปชฺชติ ครุก น ลหุก   
              ต ฺจ ปริโภคปจฺจยา   
              ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
       [๑๓๓๗] น เทติ นปปฺฏิคฺคณฺหาติ   
              ปฏคฺิคโห เตน น วิชฺชติ   
              อาปชฺชติ ลหุก น ครุก   
              ต ฺจ ปริโภคปจฺจยา   
              ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
       [๑๓๓๘] อาปชฺชติ ครุก สาวเสส   
              ฉาเทติ อนาทริย ปฏิจฺจ   
              น ภิกฺขุนี โน จ ผุเสยฺย วชฺชษ   
              ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ   
                เสทโมจนคาถา ๑ นิฏ ิตา ฯ   
#๑ ยุ. เสทโมจกคาถา ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
  [๑๓๓๙] อสวาโส อวิสฺสชฺช ิ          ทส จ อนุกฺขิตฺตโก   
         อุเปติ ธมฺม อุพฺภกฺข ๑       ตโต ส ฺาจิกา จ เทฺว   
         น กายกิ ฺจ ครุก            น กายิก สุนาสิต ๒   
         อนาลปนฺโต สิกฺขา จ         อุโภ จ จตุโร ชนา   
         อิตฺถี เตล ฺจ นิสฺสคฺคิ         ภิกฺขู จ ปทวีติโย   
         นิวตฺโถ จ น จ ตฺติ         น มาตร ปตร หเน   
         อโจทยิตฺวา โจทยิตฺวา        ฉินฺทนฺต สจฺจเมว จ   
         อธิฏ ิต ฺจตฺถงฺคเต           น รตฺต น จาร ฺก   
         กายิกา วาจสิกา จ ๓       ติสฺสิตฺถี จาป มาตร   
         กุทฺโธ อาราธโก ตุฏโ       สงฺฆาทิเสสกา ๔ อุโภ   
         อกปฺปกต น เทติ            น เทตาปชฺชเต ๕ ครุ   
         เสทโมจนิกา คาถา          ป ฺหา วิ ฺ ูวิภาวิตาติ ฯ   
                    _____________________   
#๑ ม. ย.ุ อุพฺภกฺขก ฯ  ๒ ยุ. น วาจสิก ฯ  ๓ ยุ. กายิกวาจสิกา ฯ   
#๔ ม. ย.ุ สงฺฆาทิเสสา จ ฯ  ๕ ย.ุ น เทตาปชฺชติ ฯ    
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                       ป ฺจ วคฺคา   
     [๑๓๔๐]     จตฺตาริ     กมฺมานิ     อปโลกนกมฺม    ตฺติกมฺม   
ตฺติทุติยกมฺม     ตฺติจตุตฺถกมฺม    ฯ    อิมานิ    จตฺตาริ    กมฺมานิ   
กตีหากาเรหิ   วิปชชฺนฺติ   ฯ   อิมานิ  จตฺตาริ  กมฺมานิ  ป ฺจหากาเรหิ   
วิปชฺชนฺติ   วตฺถุโต   วา   ตฺติโต   วา   อนุสฺสาวนโต   วา  สีมโต   
วา ปริสโต วา ฯ   
     [๑๓๔๑]   กถ   วตฺถโุต   กมฺมานิ   วิปชฺชนฺติ  ฯ  สมฺมุขากรณีย   
กมฺม   อสมฺมขุา   กโรติ   วตฺถุวิปนฺน   อธมฺมกมฺม   ฯ  ปฏิปุจฺฉากรณีย   
กมฺม     อปฺปฏิปุจฺฉา     กโรติ     วตฺถวิุปนฺน     อธมฺมกมฺม     ฯ   
ปฏิ ฺาย     กรณีย     กมมฺ     อปฺปฏิ ฺาย    กโรติ    วตฺถุวิปนฺน   
อธมฺมกมฺม    ฯ    สติวินยารหสฺส    อมูฬฺหวินย    เทติ    วตฺถุวิปนฺน   
อธมฺมกมฺม     ฯ     อมูฬฺหวินยารหสฺส    ตสฺสปาปยสิกากมฺม    กโรติ   
วตฺถุวิปนฺน    อธมฺมกมฺม    ฯ   ตสฺสปาปยสิกากมฺมารหสฺส   ตชชฺนียกมฺม   
กโรติ    วตฺถวิุปนฺน   อธมฺมกมฺม   ฯ   ตชฺชนียกมมฺารหสฺส   นยิสฺสกมฺม   
กโรติ      วตฺถุวิปนฺน      อธมฺมกมฺม      ฯ      นิยสสฺกมฺมารหสฺส   
ปพฺพาชนียกมฺม   กโรติ  วตฺถุวิปนฺน  อธมฺมกมฺม  ฯ  ปพฺพาชนียกมฺมารหสฺส   
ปฏิสารณียกมฺม       กโรติ       วตฺถุวิปนฺน      อธมฺมกมฺม      ฯ   
ปฏิสารณียกมฺมารหสฺส       อุกฺเขปนียกมฺม      กโรติ      วตฺถุวิปนฺน   
อธมฺมกมฺม    ฯ    อุกฺเขปนียกมฺมารหสฺส   ปริวาส   เทติ   วตฺถุวิปนฺน    
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อธมฺมกมฺม     ฯ     ปริวาสารห    มูลาย    ปฏิกสฺสติ    วตฺถุวิปนฺน   
อธมฺมกมฺม     ฯ     มูลาย     ปฏิกสฺสนารหสฺส     มานตฺต    เทติ   
วตฺถุวิปนฺน    อธมฺมกมฺม    ฯ    มานตฺตารห    อพฺเภติ    วตฺถุวิปนฺน   
อธมฺมกมฺม   ฯ   อพฺภานารห   อุปสมปฺาเทติ  วตฺถุวิปนฺน  อธมฺมกมฺม  ฯ   
อนุโปสเถ   อุโปสถ   กโรติ   วตฺถุวิปนฺน   อธมฺมกมฺม  ฯ  อปวารณาย   
ปวาเรติ    วตฺถุวิปนฺน    อธมฺมกมฺม    ฯ   เอว   วตฺถุโต   กมฺมานิ   
วิปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๓๔๒]   กถ   ตฺติโต   กมฺมานิ  วิปชฺชนฺติ  ฯ  ป ฺจหากาเรหิ   
ตฺติโต    กมฺมานิ    วิปชฺชนฺติ    วตฺถุ    น   ปรามสติ   สงฺฆ   น   
ปรามสติ    ปุคฺคล    น    ปรามสติ   ตฺตึ   น   ปรามสติ   ปจฺฉา   
วา   ตฺตึ   เปติ   ฯ   อิเมหิ   ป ฺจหากาเรหิ   ตฺติโต   กมฺมานิ   
วิปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๓๔๓]     กถ    อนุสสฺาวนโต    กมฺมานิ    วิปชฺชนฺติ    ฯ   
ป ฺจหากาเรหิ     อนุสฺสาวนโต    กมมฺานิ    วิปชชฺนฺติ    วตฺถุ    น   
ปรามสติ    สงฺฆ    น    ปรามสติ   ปคฺุคล   น   ปรามสติ   สาวน   
หาเปติ  อกาเล  วา  สาเวติ  ฯ  อิเมหิ  ป ฺจหากาเรหิ  อนุสฺสาวนโต   
กมฺมานิ วิปชชฺนฺติ ฯ   
     [๑๓๔๔]   กถ  สีมโต  กมฺมานิ  วิปชฺชนฺติ  ฯ  เอกาทสหากาเรหิ   
สีมโต    กมมฺานิ    วิปชชฺนฺติ    อติขุทฺทก   สีม   สมฺมนฺนติ   อิติมหตึ   
สีม     สมฺมนฺนติ     ขณฺฑนิมิตฺต     สีม     สมฺมนฺนติ    ฉายานิมิตฺต    
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สีม     สมฺมนฺนติ     อนิมิตฺต    สีม    สมฺมนฺนติ    พหิสีเม     ิโต   
สีม    สมฺมนนฺติ   นทิยา   สีม   สมฺมนนฺติ   สมุทฺเท   สีม   สมฺมนฺนติ   
ชาตสฺสเร    สีม    สมฺมนนฺติ    สีมาย    สีม    สมฺภินฺทติ    สีมาย   
สีม   อชฺโฌตฺถรติ   ฯ   อิเมหิ   เอกาทสหากาเรหิ   สีมโต   กมฺมานิ   
วิปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๓๔๕]   กถ  ปริสโต  กมฺมานิ  วิปชฺชนฺติ  ฯ  ทฺวาทสหากาเรหิ   
ปริสโต    กมฺมานิ    วิปชฺชนฺติ    จตุวคฺคกรเณ    กมฺเม    ยาวติกา   
ภิกฺขู    กมฺมปฺปตฺตา    เต   อนาคตา   โหนฺติ   ฉนฺทารหาน   ฉนฺโท   
อนาหโฏ      โหติ      สมมฺุขีภูตา     ปฏิกฺโกสนฺติ     จตุวคฺคกรเณ   
กมฺเม    ยาวติกา    ภิกฺขู    กมฺมปฺปตฺตา    เต    อาคตา   โหนฺติ   
ฉนฺทารหาน    ฉนฺโท    อนาหโฏ    โหติ    สมฺมุขีภูตา   ปฏิกโฺกสนฺติ   
จตุวคฺคกรเณ   กมฺเม   ยาวติกา   ภิกฺขู   กมฺมปฺปตฺตา   เต   อาคตา   
โหนฺติ     ฉนฺทารหาน     ฉนฺโท     อาหโฏ     โหติ    สมฺมุขีภูตา   
ปฏิกฺโกสนฺติ     ป ฺจวคฺคกรเณ     กมฺเม     ฯเปฯ     ทสวคฺคกรเณ   
กมฺเม   ฯเปฯ   วีสติวคฺคกรเณ   กมฺเม   ยาวติกา  ภิกฺขู  กมฺมปฺปตฺตา   
เต    อนาคตา    โหนฺติ    ฉนฺทารหาน    ฉนฺโท   อนาหโฏ   โหติ   
สมฺมุขีภูตา     ปฏิกฺโกสนติฺ     วีสติวคฺคกรเณ     กมฺเม     ยาวติกา   
ภิกฺขู    กมฺมปฺปตฺตา    เต    อาคตา   โหนฺติ   ฉนฺทารหาน   ฉนฺโท   
อนาหโฏ      โหติ     สมฺมขีุภูตา     ปฏกิฺโกสนฺติ     วีสติวคฺคกรเณ   
กมฺเม    ยาวติกา    ภิกฺขู    กมฺมปฺปตฺตา    เต    อาคตา   โหนฺติ    
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ฉนฺทารหาน    ฉนฺโท   อาหโฏ   โหติ   สมฺมุขีภูตา   ปฏิกโฺกสนติฺ   ฯ   
อิเมหิ ทฺวาทสหากาเรหิ ปริสโต กมฺมานิ วิปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๓๔๖]    จตุวคฺคกรเณ   กมฺเม   จตฺตาโร   ภิกขฺู   ปกตตฺตา   
กมฺมปฺปตฺตา     อวเสสา    ปกตตฺตา    ฉนฺทารหา    ยสฺส    สงฺโฆ   
กมฺม    กโรติ    โส   เนว   กมฺมปฺปตฺโต   นป   ฉนฺทารโห   อปจ   
กมฺมารโห    ฯ    ป ฺจวคฺคกรเณ    กมเฺม   ป ฺจ   ภิกฺขู   ปกตตฺตา   
กมฺมปฺปตฺตา     อวเสสา    ปกตตฺตา    ฉนฺทารหา    ยสฺส    สงฺโฆ   
กมฺม    กโรติ    โส   เนว   กมฺมปฺปตฺโต   นป   ฉนฺทารโห   อปจ   
กมฺมารโห    ฯ    ทสวคฺคกรเณ    กมฺเม    ทส    ภิกฺขู   ปกตตฺตา   
กมฺมปปฺตฺตา   อวเสสา   ปกตตฺตา   ฉนฺทารหา   ยสสฺ   สงฺโฆ   กมฺม   
กโรติ   โส   เนว  กมฺมปปฺตฺโต  นป  ฉนฺทารโห  อปจ  กมฺมารโห  ฯ   
วีสติวคฺคกรเณ     กมฺเม    วีสติ    ภิกฺขู    ปกตตฺตา    กมฺมปฺปตฺตา   
อวเสสา    ปกตตฺตา    ฉนฺทารหา    ยสฺส    สงฺโฆ   กมฺม   กโรติ   
โส เนว กมฺมปฺปตฺโต นป ฉนฺทารโห อปจ กมฺมารโห ฯ   
     [๑๓๔๗]     จตฺตาริ     กมฺมานิ     อปโลกนกมฺม    ตฺติกมฺม   
ตฺติทุติยกมฺม     ตฺติจตุตฺถกมฺม    ฯ    อิมานิ    จตฺตาริ    กมฺมานิ   
กตีหากาเรหิ   วิปชชฺนฺติ   ฯ   อิมานิ  จตฺตาริ  กมฺมานิ  ป ฺจหากาเรหิ   
วิปชฺชนฺติ   วตฺถุโต   วา   ตฺติโต   วา   อนุสฺสาวนโต   วา  สีมโต   
วา ปริสโต วา ฯ   
     [๑๓๔๘]    กถ    วตฺถโุต    กมฺมานิ   วิปชฺชนฺติ   ฯ   ปณฺฑก    
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อุปสมฺปาเทติ   วตฺถุวิปนนฺ   อธมฺมกมมฺ   ฯ  เถยฺยสวาสก  อุปสมฺปาเทติ   
วตฺถุวิปนฺน      อธมฺมกมฺม     ฯ     ติตฺถยิปกฺกนฺตก     อุปสมฺปาเทติ   
วตฺถุวิปนฺน    อธมฺมกมฺม   ฯ   ติรจฺฉานคต   อุปสมปฺาเทติ   วตฺถุวิปนฺน   
อธมฺมกมฺม   ฯ   มาตุฆาตก   อุปสมฺปาเทติ   วตฺถุวิปนฺน  อธมฺมกมฺม  ฯ   
ปตุฆาตก    อุปสมฺปาเทติ   วตฺถุวิปนนฺ   อธมฺมกมมฺ   ฯ   อรหนฺตฆาตก   
อุปสมฺปาเทติ   วตฺถุวิปนนฺ   อธมฺมกมมฺ   ฯ   ภิกฺขุนีทูสก   อุปสมฺปาเทติ   
วตฺถุวิปนฺน    อธมฺมกมฺม    ฯ   สงฺฆเภทก   อุปสมปฺาเทติ   วตฺถุวิปนฺน   
อธมฺมกมฺม      ฯ      โลหตุิปฺปาทก     อุปสมฺปาเทติ     วตฺถุวิปนฺน   
อธมฺมกมฺม      ฯ     อุภโตพฺย ฺชนก     อุปสมฺปาเทติ     วตฺถุวิปนฺน   
อธมฺมกมฺม    ฯ    อูนวีสติวสฺส    ปุคฺคล    อุปสมฺปาเทติ   วตฺถุวิปนฺน   
อธมฺมกมฺม ฯ เอว วตฺถุโต กมฺมานิ วิปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๓๔๙]   กถ   ตฺติโต   กมฺมานิ  วิปชฺชนฺติ  ฯ  ป ฺจหากาเรหิ   
ตฺติโต    กมฺมานิ    วิปชฺชนฺติ    วตฺถุ    น   ปรามสติ   สงฺฆ   น   
ปรามสติ    ปุคฺคล    น    ปรามสติ   ตฺตึ   น   ปรามสติ   ปจฺฉา   
วา   ตฺตึ   เปติ   ฯ   อิเมหิ   ป ฺจหากาเรหิ   ตฺติโต   กมฺมานิ   
วิปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๓๕๐]  กถ  อนุสฺสาวนโต  กมฺมานิ  วิปชชฺนฺติ  ฯ ป ฺจหากาเรหิ   
อนุสฺสาวนโต     กมฺมานิ     วิปชชฺนฺติ     วตฺถุ     น     ปรามสติ   
สงฺฆ    น    ปรามสติ    ปุคฺคล    น   ปรามสติ   สาวน   หาเปติ   
อกาเล    วา   สาเวติ   ฯ   อิเมหิ   ป ฺจหากาเรหิ   อนุสฺสาวนโต    



วินย. ปริวาโร - หนาท่ี 542 

กมฺมานิ วิปชชฺนฺติ ฯ   
     [๑๓๕๑]   กถ  สีมโต  กมฺมานิ  วิปชฺชนฺติ  ฯ  เอกาทสหากาเรหิ   
สีมโต    กมมฺานิ    วิปชชฺนฺติ    อติขุทฺทก   สีม   สมฺมนฺนติ   อติมหตึ   
สีม     สมฺมนฺนติ     ขณฺฑนิมิตฺต     สีม     สมฺมนฺนติ    ฉายานิมิตฺต   
สีม    สมฺมนนฺติ    อนิมิตฺต    สีม   สมมฺนฺนติ   พหิสีเม    ิโต   สีม   
สมฺมนฺนติ    นทิยา    สีม    สมฺมนฺนติ    สมุทฺเท    สมี    สมฺมนฺนติ   
ชาตสฺสเร    สีม   สมฺมนนฺติ   สีมาย   สีม   สมฺภินฺทติ   สีมาย   สีม   
อชฺโฌตฺถรติ ฯ อิเมหิ เอกาทสหากาเรหิ สีมโต กมมฺานิ วิปชฺชนติฺ ฯ   
     [๑๓๕๒]   กถ  ปริสโต  กมฺมานิ  วิปชฺชนฺติ  ฯ  ทฺวาทสหากาเรหิ   
ปริสโต    กมฺมานิ    วิปชฺชนฺติ    จตุวคฺคกรเณ    กมฺเม    ยาวติกา   
ภิกฺขู    กมฺมปฺปตฺตา    เต   อนาคตา   โหนฺติ   ฉนฺทารหาน   ฉนฺโท   
อนาหโฏ      โหติ      สมมฺุขีภูตา     ปฏิกฺโกสนฺติ     จตุวคฺคกรเณ   
กมฺเม    ยาวติกา    ภิกฺขู    กมฺมปฺปตฺตา    เต    อาคตา   โหนฺติ   
ฉนฺทารหาน    ฉนฺโท    อนาหโฏ    โหติ    สมฺมุขีภูตา   ปฏิกโฺกสนฺติ   
จตุวคฺคกรเณ   กมฺเม   ยาวติกา   ภิกฺขู   กมฺมปฺปตฺตา   เต   อาคตา   
โหนฺติ     ฉนฺทารหาน     ฉนฺโท     อาหโฏ     โหติ    สมฺมุขีภูตา   
ปฏิกฺโกสนฺติ  ป ฺจวคฺคกรเณ  กมฺเม  ฯเปฯ  ทสวคฺคกรเณ  กมฺเม  ฯเปฯ   
วีสติวคฺคกรเณ     กมฺเม     ยาวติกา    ภิกฺขู    กมฺมปฺปตฺตา    เต   
อนาคตา   โหนฺติ   ฉนฺทารหาน   ฉนฺโท   อนาหโฏ   โหติ  สมมฺุขีภูตา   
ปฏิกฺโกสนฺติ    วีสติวคฺคกรเณ   กมฺเม   ยาวติกา   ภิกฺขู   กมฺมปปฺตฺตา    
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เต   อาคตา   โหนฺติ  ฉนฺทารหาน  ฉนฺโท  อนาหโฏ  โหติ  สมฺมุขีภูตา   
ปฏิกฺโกสนฺติ    วีสติวคฺคกรเณ   กมฺเม   ยาวติกา   ภิกฺขู   กมฺมปปฺตฺตา   
เต   อาคตา   โหนฺติ   ฉนฺทารหาน  ฉนฺโท  อาหโฏ  โหติ  สมมฺุขีภูตา   
ปฏิกฺโกสนฺติ    ฯ    อิเมหิ    ทฺวาทสหากาเรหิ    ปรสิโต    กมฺมานิ   
วิปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๓๕๓]    อปโลกนกมฺม    กติ    านานิ   คจฺฉติ   ตฺติกมฺม   
กติ    านานิ    คจฺฉติ    ตฺติทุติยกมฺม    กติ    านานิ    คจฺฉติ   
ตฺติจตุตฺถกมฺม    กติ    านานิ    คจฺฉติ   ฯ   อปโลกนกมฺม   ป ฺจ   
านานิ    คจฺฉติ    ตฺติกมฺม   นว   านานิ   คจฺฉติ   ตฺติทุติยกมฺม   
สตฺต านานิ คจฺฉติ ตฺติจตุตฺถกมฺม สตฺต านานิ คจฺฉติ ฯ   
     [๑๓๕๔]   อปโลกนกมฺม   กตมานิ   ป ฺจ   านานิ   คจฺฉติ  ฯ   
โอสารณ     นิสฺสารณ     ภณฺฑุกมฺม     พฺรหฺมทณฺฑ    กมฺมลกฺขณ ฺเว   
ป ฺจม ฯ อปโลกนกมฺม อิมานิ ป ฺจ านานิ คจฺฉติ ฯ   
     [๑๓๕๕]   ตฺติกมฺม  กตมานิ  นว  านานิ  คจฺฉติ  ฯ  โอสารณ   
นิสฺสารณ    อุโปสถ   ปวารณ   สมฺมตึ   ทาน   ปฏคฺิคห   ปจฺจุกฺกฑฺฒน   
กมฺมลกฺขณ ฺเว    นวม    ฯ    ตฺติกมฺม    อิมานิ    นว   านานิ   
คจฺฉติ ฯ   
     [๑๓๕๖]   ตฺติทุติยกมฺม   กตมานิ   สตฺต   านานิ   คจฺฉติ  ฯ   
โอสารณ   นสิฺสารณ   สมมฺตึ   ทาน   อุทฺธรณ  เทสน  กมฺมลกฺข- 
ณ ฺเว  สตฺตม ฯ ตฺติทุติยกมฺม อิมานิ สตฺต านานิ คจฺฉติ ฯ    
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     [๑๓๕๗]   ตฺติจตุตฺถกมฺม   กตมานิ   สตฺต   านานิ  คจฺฉติ  ฯ   
โอสารณ   นสิฺสารณ   สมมฺตึ  ทาน  นคฺิคห  สมนุภาสน  กมฺมลกฺข- 
ณ ฺเว  สตฺตม ฯ ตฺติจตุตฺถกมฺม อิมานิ สตฺต านานิ คจฺฉติ ฯ   
     [๑๓๕๘]    จตุวคฺคกรเณ   กมฺเม   จตฺตาโร   ภิกขฺู   ปกตตฺตา   
กมฺมปฺปตฺตา     อวเสสา    ปกตตฺตา    ฉนฺทารหา    ยสฺส    สงฺโฆ   
กมฺม    กโรติ    โส   เนว   กมฺมปฺปตฺโต   นป   ฉนฺทารโห   อปจ   
กมฺมารโห    ฯ    ป ฺจวคฺคกรเณ    กมเฺม    ฯเปฯ    ทสวคฺคกรเณ   
กมฺเม    ฯเปฯ    วีสติวคฺคกรเณ    กมฺเม   วีสติ   ภิกฺขู   ปกตตฺตา   
กมฺมปฺปตฺตา     อวเสสา    ปกตตฺตา    ฉนฺทารหา    ยสฺส    สงฺโฆ   
กมฺม    กโรติ    โส   เนว   กมฺมปฺปตฺโต   นป   ฉนฺทารโห   อปจ   
กมฺมารโห ฯ   
                 กมฺมวคฺโค นิฏ ิโต ปโม ฯ   
     [๑๓๕๙]  เทฺว  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ตถาคเตน  สาวกาน  สิกฺขาปท   
ป ฺตฺต    สงฺฆสุฏ ุตาย   สงฺฆผาสุตาย   ฯ   อิเม   เทฺว   อตฺถวเส   
ปฏิจฺจ   ตถาคเตน   สาวกาน   สิกฺขาปท  ป ฺตฺต  ฯ  เทฺว  อตฺถวเส   
ปฏิจฺจ     ตถาคเตน    สาวกาน    สิกฺขาปท    ป ฺตฺต    ทุมฺมงฺกูน   
ปุคฺคลาน   นคฺิคหาย   เปสลาน   ภิกฺขูน  ผาสุวิหาราย  ฯ  อิเม  เทฺว   
อตฺถวเส    ปฏิจฺจ    ตถาคเตน   สาวกาน   สิกฺขาปท   ป ฺตฺต   ฯ   
เทฺว   อตฺถวเส   ปฏิจฺจ   ตถาคเตน   สาวกาน   สกิฺขาปท   ป ฺตฺต   
ทิฏธมฺมิกาน  อาสวาน  สวราย  สมฺปรายิกาน  อาสวาน  ปฏิฆาตาย  ฯ    
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อิเม    เทฺว    อตฺถวเส   ปฏิจฺจ   ตถาคเตน   สาวกาน   สิกฺขาปท   
ป ฺตฺต   ฯ   เทฺว   อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ตถาคเตน  สาวกาน  สิกฺขาปท   
ป ฺตฺต    ทิฏธมฺมิกาน    เวราน   สวราย   สมปฺรายิกาน   เวราน   
ปฏิฆาตาย   ฯ   อิเม   เทฺว   อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ตถาคเตน  สาวกาน   
สิกฺขาปท   ป ฺตฺต   ฯ   เทฺว  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ตถาคเตน  สาวกาน   
สิกฺขาปท    ป ฺตฺต   ทฏิธมฺมิกาน   วชชฺาน   สวราย   สมฺปรายิกาน   
วชฺชาน   ปฏฆิาตาย   ฯ   อิเม   เทฺว   อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ตถาคเตน   
สาวกาน   สกิฺขาปท   ป ฺตฺต   ฯ  เทฺว  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ตถาคเตน   
สาวกาน    สกิฺขาปท    ป ฺตฺต    ทฏิธมฺมิกาน    ภยาน    สวราย   
สมฺปรายิกาน   ภยาน   ปฏิฆาตาย   ฯ   อิเม  เทฺว  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ   
ตถาคเตน   สาวกาน   สกิฺขาปท   ป ฺตฺต  ฯ  เทฺว  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ   
ตถาคเตน    สาวกาน   สกิฺขาปท   ป ฺตฺต   ทิฏธมฺมิกาน   อกุสลาน   
ธมฺมาน   สวราย   สมฺปรายิกาน   อกุสลาน   ธมฺมาน   ปฏิฆาตาย  ฯ   
อิเม    เทฺว    อตฺถวเส   ปฏิจฺจ   ตถาคเตน   สาวกาน   สิกฺขาปท   
ป ฺตฺต   ฯ   เทฺว   อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ตถาคเตน  สาวกาน  สิกฺขาปท   
ป ฺตฺต    คิหีน   อนุกมปฺาย   ปาปจฺฉาน   ปกฺขุปจฺเฉทาย   ฯ   อิเม   
เทฺว   อตฺถวเส   ปฏิจฺจ   ตถาคเตน  สาวกาน  สิกฺขาปท  ป ฺตฺต  ฯ   
เทฺว   อตฺถวเส   ปฏิจฺจ   ตถาคเตน   สาวกาน   สกิฺขาปท   ป ฺตฺต   
อปฺปสนฺนาน    ปสาทาย   ปสนฺนาน   ภิยฺโยภาวาย   ฯ   อิเม   เทวฺ   
อตฺถวเส    ปฏิจฺจ    ตถาคเตน   สาวกาน   สิกฺขาปท   ป ฺตฺต   ฯ    
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เทฺว   อตฺถวเส   ปฏิจฺจ   ตถาคเตน   สาวกาน   สกิฺขาปท   ป ฺตฺต   
สทฺธมฺมฏ ิติยา   วินยานคฺุคหาย   ฯ   อิเม   เทฺว   อตฺถวเส   ปฏจฺิจ   
ตถาคเตน สาวกาน สิกฺขาปท ป ฺตฺตนฺติ ฯ   
                อตฺถวสวคฺโค นิฏ ิโต ทุติโย ฯ   
     [๑๓๖๐]  เทฺว  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ตถาคเตน  สาวกาน ปาติโมกฺข   
ป ฺตฺต     ฯเปฯ    ปาติโมกฺขุทฺเทโส    ป ฺตฺโต    ปาติโมกฺขฏปน   
ป ฺตฺต      ปวารณา      ป ฺตฺตา      ปวารณาปน      ป ฺตฺต   
ตชฺชนียกมฺม     ป ฺตฺต     นิยสฺสกมมฺ     ป ฺตฺต     ปพฺพาชนียกมฺม   
ป ฺตฺต     ปฏิสารณียกมฺม     ป ฺตฺต     อุกฺเขปนียกมฺม     ป ฺตฺต   
ปริวาสทาน    ป ฺตฺต    มูลาย   ปฏิกสฺสนา   ป ฺตฺตา   มานตฺตทาน   
ป ฺตฺต       อพฺภาน       ป ฺตฺต       โอสารณีย       ป ฺตฺต   
นิสฺสารณีย      ป ฺตฺต     อุปสมฺปทา     ป ฺตฺตา     อปโลกนกมฺม   
ป ฺตฺต       ตฺติกมฺม      ป ฺตฺต      ตฺติทุติยกมฺม      ป ฺตฺต   
ตฺติจตุตฺถกมฺม ป ฺตฺตนฺติ ฯ   
                ป ฺตฺติวคฺโค นิฏ ิโต ตติโย ฯ   
     [๑๓๖๑]     อปฺป ฺตฺเต    ป ฺตฺต    ป ฺตฺเต    อนุปฺป ฺตฺต   
สมฺมุขาวินโย     ป ฺตฺโต     สติวินโย     ป ฺตฺโต     อมูฬฺหวินโย   
ป ฺตฺโต      ปฏิ ฺาตกรณ     ป ฺตฺต     เยภุยฺยสิกา     ป ฺตฺตา   
ตสฺสปาปยสิกา    ป ฺตฺตา    ติณวตฺถารโก    ป ฺตฺโต   สงฺฆ- 
สุฏ ุตาย  สงฺฆผาสุตาย    ฯ    อิเม    เทวฺ    อตฺถวเส   ปฏิจฺจ   ตถาคเตน    
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สาวกาน    ติณวตฺถารโก    ป ฺตฺโต   ฯ   เทฺว   อตฺถวเส   ปฏิจฺจ   
ตถาคเตน   สาวกาน   ติณวตฺถารโก   ป ฺตฺโต   ทุมฺมงฺกูน   ปคฺุคลาน   
นิคฺคหาย   เปสลาน   ภิกขฺูน   ผาสุวิหาราย  ฯ  อิเม  เทฺว  อตฺถวเส   
ปฏิจฺจ    ตถาคเตน   สาวกาน   ติณวตฺถารโก   ป ฺตฺโต   ฯ   เทฺว   
อตฺถวเส    ปฏิจฺจ    ตถาคเตน   สาวกาน   ติณวตฺถารโก   ป ฺตฺโต   
ทิฏธมฺมิกาน     อาสวาน     สวราย     สมฺปรายิกาน     อาสวาน   
ปฏิฆาตาย   ฯ   อิเม   เทฺว   อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ตถาคเตน  สาวกาน   
ติณวตฺถารโก    ป ฺตฺโต   ฯ   เทฺว   อตฺถวเส   ปฏิจฺจ   ตถาคเตน   
สาวกาน   ติณวตฺถารโก   ป ฺตฺโต   ทิฏธมฺมิกาน   เวราน   สวราย   
สมฺปรายิกาน   เวราน   ปฏิฆาตาย   ฯ  อิเม  เทฺว  อตฺถวเส  ปฏจฺิจ   
ตถาคเตน   สาวกาน   ติณวตฺถารโก   ป ฺตฺโต   ฯ   เทฺว  อตฺถวเส   
ปฏิจฺจ      ตถาคเตน      สาวกาน      ติณวตฺถารโก     ป ฺตฺโต   
ทิฏธมฺมิกาน   วชฺชาน   สวราย  สมฺปรายิกาน  วชชฺาน  ปฏิฆาตาย  ฯ   
อิเม   เทฺว   อตฺถวเส   ปฏจฺิจ   ตถาคเตน   สาวกาน  ติณวตฺถารโก_   
ป ฺตฺโต  ฯ  เทฺว  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ตถาคเตน  สาวกาน ติณวตฺถารโก   
ป ฺตฺโต      ทฏิธมฺมิกาน      ภยาน     สวราย     สมฺปรายิกาน   
ภยาน   ปฏิฆาตาย   ฯ   อิเม   เทฺว   อตฺถวเส   ปฏิจฺจ  ตถาคเตน   
สาวกาน    ติณวตฺถารโก    ป ฺตฺโต   ฯ   เทฺว   อตฺถวเส   ปฏิจฺจ   
ตถาคเตน     สาวกาน     ติณวตฺถารโก    ป ฺตฺโต    ทิฏธมฺมิกาน   
อกุสลาน    ธมฺมาน    สวราย    สมฺปรายิกาน    อกุสลาน   ธมฺมาน    
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ปฏิฆาตาย   ฯ   อิเม   เทฺว   อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ตถาคเตน  สาวกาน   
ติณวตฺถารโก    ป ฺตฺโต   ฯ   เทฺว   อตฺถวเส   ปฏิจฺจ   ตถาคเตน   
สาวกาน    ติณวตฺถารโก    ป ฺตฺโต   คิหีน   อนุกมฺปาย   ปาปจฺฉาน   
ปกฺขุปจฺเฉทาย   ฯ  อิเม  เทฺว  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ตถาคเตน  สาวกาน   
ติณวตฺถารโก    ป ฺตฺโต   ฯ   เทฺว   อตฺถวเส   ปฏิจฺจ   ตถาคเตน   
สาวกาน     ติณวตฺถารโก     ป ฺตฺโต     อปฺปสนฺนาน     ปสาทาย   
ปสนฺนาน   ภิยฺโยภาวาย   ฯ  อิเม  เทฺว  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ตถาคเตน   
สาวกาน    ติณวตฺถารโก    ป ฺตฺโต   ฯ   เทฺว   อตฺถวเส   ปฏิจฺจ   
ตถาคเตน     สาวกาน    ติณวตฺถารโก    ป ฺตฺโต    สทฺธมฺมฏ ิติยา   
วินยานุคฺคหาย   ฯ  อิเม  เทฺว  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ตถาคเตน  สาวกาน   
ติณวตฺถารโก ป ฺตฺโตติ ฯ   
              ป ฺตฺตวคฺโค ๑ นิฏ ิโต จตุตฺโถ ฯ   
     [๑๓๖๒]  นว  สงฺคหา  วตฺถุสงฺคโห  วิปตฺติสงฺคโห  อาปตฺติสงฺคโห   
นิทานสงฺคโห      ปุคฺคลสงฺคโห      ขนฺธสงฺคโห      สมุฏานสงฺคโห   
อธิกรณสงฺคโห สมถสงฺคโห ๒ ฯ   
     [๑๓๖๓]   อธิกรเณ  สมุปฺปนฺเน  สเจ  อุโภ  อตฺถปจฺจตฺถิกา  ๓   
อาคจฺฉนฺติ   อุภินฺนมฺป   วตฺถุ   ๔   อาโรจาเปตพฺพ   อุภินฺนมฺป  วตฺถุ   
อาโรจาเปตฺวา    อุภินฺนมฺป    ปฏิ ฺา   โสตพฺพา   อุภินฺนมฺป   ปฏิ ฺ   
สุตฺวา   อุโภป   วตฺตพฺพา   อมฺหาก   อิมสฺม ึ อธิกรเณ  วูปสมิเต  ๕   
#๑ ม. อป ฺตฺเต ป ฺตฺตวคฺโค ฯ ๒ ม. ย.ุ สมถสงฺคโหติ ฯ ๓ ยุ. อตฺตปจฺจตฺถิกา ฯ   
#๔ ม. ย.ุ วตฺถุ ฯ ๕  ม. วูปสเมป ฯ    
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อุโภป    ตุฏา    ภวิสฺสถาป   ๑   สเจ   อาหสุ   อุโภป   ตุฏา   
ภวิสฺสามาติ  สงฺเฆน  ต  อธิกรณ  ปฏิจฺฉิตพฺพ  ๒  ฯ สเจ อลชฺชุสสฺนฺนา   
โหติ    ปริสา    อุพฺพาหิกาย   วูปสเมตพฺพ   ฯ   สเจ   พาลุสฺสนฺนา           
โหติ   ปริสา   วินยธโร   ปริเยสิตพฺโพ   ฯ   เยน   ธมฺเมน   เยน   
วินเยน    เยน   สตฺถุสาสเนน   ต   อธกิรณ   วูปสมฺมติ   ตถา   ต   
อธิกรณ วูปสเมตพฺพ ฯ   
     [๑๓๖๔]   วตฺถุ   ชานติพฺพ   โคตฺต   ชานิตพฺพ  นาม  ชานิตพฺพ   
อาปตฺติ    ชานิตพฺพา   ฯ   เมถุนธมฺโมติ   วตฺถุ ฺเจว   โคตฺต ฺจ   ฯ   
ปาราชิกนฺติ   นาม ฺเจว   อาปตฺติ   จ   ฯ  อทินฺนาทานนฺติ  วตฺถุ ฺเจว   
โคตฺต ฺจ   ฯ   ปาราชิกนติฺ  นาม ฺเจว  อาปตฺติ  จ  ฯ  มนุสฺสวิคฺคโหติ   
วตฺถุ ฺเจว   โคตฺต ฺจ   ฯ   ปาราชิกนฺติ   นาม ฺเจว   อาปตฺติ  จ  ฯ   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺโมติ     วตฺถุ ฺเจว     โคตฺต ฺจ     ฯ     ปาราชิกนฺติ   
นาม ฺเจว   อาปตฺติ   จ   ฯ   สุกฺกวิสฏ ีติ   วตฺถุ ฺเจว  โคตฺต ฺจ  ฯ   
สงฺฆาทิเสโสติ   นาม ฺเจว   อาปตฺติ   จ  ฯ  กายสสคฺโคติ  วตฺถุ ฺเจว   
โคตฺต ฺจ  ฯ  สงฺฆาทิเสโสติ  นาม ฺเจว  อาปตฺติ  จ  ฯ  ทฏุ ุลฺลวาจาติ   
วตฺถุ ฺเจว    โคตฺต ฺจ    ฯ    สงฺฆาทิเสโสติ    นาม ฺเจว   อาปตฺติ   
จ    ฯ    อตฺตกามนฺติ    วตฺถุ ฺเจว   โคตฺต ฺจ   ฯ   สงฺฆาทิเสโสติ   
นาม ฺเจว   อาปตฺติ   จ   ฯ   ส ฺจริตฺตนฺติ   วตฺถุ ฺเจว  โคตฺต ฺจ  ฯ   
สงฺฆาทิเสโสติ    นาม ฺเจว    อาปตฺติ    จ   ฯ   ส ฺาจิกาย   กฏุึ   
การาปนนฺติ    วตฺถุ ฺเจว   โคตฺต ฺจ   ฯ   สงฺฆาทิเสโสติ   นาม ฺเจว   
#๑ โป. ม. ยุ. ภวิสฺสถาติ อย ปาโ ยุตฺตตโร ฯ ๒ ม. สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ ฯ    
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อาปตฺติ   จ  ฯ  มหลลฺก  วิหาร  การาปนนฺติ  วตฺถุ ฺเจว  โคตฺต ฺจ  ฯ   
สงฺฆาทิเสโสติ  นาม ฺเจว  อาปตฺติ  จ  ฯ  ภิกฺขุ  อมูลเกน  ปาราชิเกน   
ธมฺเมน    อนุทฺธสนนฺติ    วตฺถุ ฺเจว    โคตฺต ฺจ   ฯ   สงฺฆาทิเสโสติ   
นาม ฺเจว    อาปตฺติ    จ    ฯ    ภิกฺขุ   อ ฺภาคิยสฺส   อธิกรณสฺส   
กิ ฺจิ   เทส   เลสมตฺต   อุปาทาย   ปาราชิเกน  ธมฺเมน  อนุทฺธสนนฺติ   
วตฺถุ ฺเจว   โคตฺต ฺจ   ฯ   สงฺฆาทิเสโสติ  นาม ฺเจว  อาปตฺติ  จ  ฯ   
สงฺฆเภทกสฺส    ภิกฺขุโน    ยาวตติย   สมนุภาสนาย   นปฺปฏินสิฺสชฺชนนฺติ   
วตฺถุ ฺเจว   โคตฺต ฺจ   ฯ   สงฺฆาทิเสโสติ  นาม ฺเจว  อาปตฺติ  จ  ฯ   
เภทกานุวตฺตกาน   ภิกฺขูน   ยาวตติย   สมนุภาสนาย   นปฺปฏินสิฺสชฺชนนฺติ   
วตฺถุ ฺเจว   โคตฺต ฺจ   ฯ   สงฺฆาทิเสโสติ  นาม ฺเจว  อาปตฺติ  จ  ฯ   
ทุพฺพจสฺส     ภิกฺขุโน    ยาวตติย    สมนุภาสนาย    นปฺปฏินิสฺสชฺชนนฺติ   
วตฺถุ ฺเจว   โคตฺต ฺจ   ฯ   สงฺฆาทิเสโสติ  นาม ฺเจว  อาปตฺติ  จ  ฯ   
กุลทูสกสฺส    ภิกฺขุโน    ยาวตติย    สมนุภาสนาย    นปฺปฏินิสฺสชฺชนนฺติ   
วตฺถุ ฺเจว  โคตฺต ฺจ  ฯ  สงฺฆาทิเสโสติ  นาม ฺเจว  อาปตฺติ  จ  ฯเปฯ   
อนาทริย  ปฏิจฺจ  อุทเก  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว  วา  เขฬ  วา กรณนฺติ   
วตฺถุ ฺเจว โคตฺต ฺจ ฯ ทุกฺกฏนฺติ นาม ฺเจว อาปตฺติ จาติ ฯ   
                นวสงฺคหวคฺโค นิฏ ิโต ป ฺจโม ฯ    
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                      _____________________   
                                        ตสฺสุทฺทาน   
                [๑๓๖๕] อปโลกน ตฺติ จ ๑      ทุติย จตุตฺเถน จ   
                วตฺถุ ตฺติ อนุสฺสาวน      สีมาปริสเมว จ   
                สมฺมุขา ปฏิปุจฺฉา จ       ปฏิ ฺา วินยารโห   
                วตฺถุสงฺฆปุคฺคล ฺจ         ตฺตึ ปจฺฉา ตฺตึ เป ๒   
                วตฺถุสงฺฆปุคฺคล ฺจ         สาวน จ อกาลิก ๓   
                อติขุทฺทา ๔ มหนฺตา จ    ขณฺฑจฺฉายานิมิตฺตกา   
                พหินทีสมุทฺเท จ          ชาตสฺสเร จ ภินฺทติ   
                อชฺโฌตฺถรติ สมีาย        จตุป ฺจวคฺคิกา   
                ทสวีสติวคฺคา จ          อนาหฏา จ อาหฏา   
                กมฺมปฺปตฺตา ฉนฺทารหา     กมฺมารหา จ ปุคฺคลา   
                อปโลกน ป ฺจฏาน       ตฺติ จ นวานิกา   
                ตฺติทุติย สตฺตฏาน       จตุตฺถา สตฺตานิกา   
                สฏุ ุ ผาสุ ทุมฺมงฺกูน ๕    เปสลา จาป อาสวา   
                เวรวชฺชภย ฺเจว         อกุสล ฺจ คีหิน ๖   
                ปาปจฺฉา อปฺปสนฺนาน      ปสนฺนาธมฺมปนา   
                วินยานุคฺคหา เจว        ปาติโมกฺขุทฺเทเสน จ   
#๑ ยุ. อปโลกนตฺติ จ ฯ ๒ ม. ตฺตึ น ปจฺฉา ตฺติ จ ฯ ยุ. ตฺตีน  
#ปจฺฉา  ตฺติ จ ฯ ๓ ม. ยุ. สาวน อกาเลน จ ฯ ๔ ม. ย.ุ อติขุทฺทกา ฯ   
#๕ ม. สฏุ ุ ผาสุ จ ทุมฺมงฺกุ ฯ ย.ุ สฏุ ุ ผาสุ จ ทุมฺมงฺกูน ฯ   
#๖ ม. ยุ. อกสุล คิหีน ฺจ ฯ    
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                ปาติโมกฺข ฺจ ปนา       ปวารณ ฺจ ปน   
                ตชฺชนียานิยสสฺ ฺจ         ปพฺพาชปฏิสารณี ๑   
                อุกฺเขปนปริวาส          มลู มานตฺตพฺภานก ๒   
                โอสารณ นิสฺสารณ        ตเถว อุปสมฺปทา   
                อปโลกน ตฺติ จ ๓      ทติุย ฺจ จตุตฺถก   
                อปฺป ฺตฺเตนุป ฺตฺต       สมฺมุขาวินโย สติ   
                อมูฬฺหปฏิเยภุยฺย          ปาปยติณวตฺถารก   
                วตฺถุ ๔ วิปตฺติ อาปตฺติ    นิทาน ปุคฺคเลน จ   
                ขนฺธา เจว สมุฏานา     อธิกรณเมว จ   
                สมถา สงฺคหา เจว       นามา อาปตฺติกา ๕ ตถาติ ฯ   
                           ปริวาโร นิฏ ิโต ฯ   
                             ____________   
        [๑๓๖๖] ปุพฺพาจริยมคฺค ฺจ         ปุจฺฉิตฺวา ว ตหึ ตหึ   
                ทปีนาโม มหาป ฺโ       สุตธโร วิจกขฺโณ   
                อิม วิตฺถารสงฺเขป        สชฌฺามคฺเคน มชฺฌิเม   
                จินฺตยิตฺวา ลิขาเปสิ       สิสสฺกาน สุขาวห ฯ   
                ปริวารนฺติ ย วุตฺต        สพฺพ วตฺถุ สลกขฺณ   
                อตฺถ อตฺเถน สทฺธมฺเม     ธมฺม ธมฺเมน ป ฺตฺเต   
#๑ ม. ย.ุ ปพฺพาชนียปฏิสารณี ฯ ๒ ม. ยุ. มลูมานตฺตอพฺภาน ฯ ๓ อปโลกนตฺติ จ ฯ   
#๔ วตฺถุ ฯ ๕ นามอาปตฺติกา ฯ    
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                สาสน ปริวาเรสิ         ชมฺพูทีปว สาคโร ฯ   
                ปริวาร อชานนฺโต        กโุต ธมฺมวินิจฺฉย ฯ   
                วิปตฺติ วตฺถุ ป ฺตฺติ       อนุปฺป ฺตฺติ ปุคฺคโล   
                เอกโต อุภโต เจว       โลกปณฺณตฺติวชฺชโต   
                ยสฺส ชายติ วิมติ         ปรวิาเรน ฉิชฺชติ   
                จกกฺวตฺติ มหาเสเน       มิคมชฺเฌว เกสร ี  
                รวิ รสิปริกิณฺโณ          จนฺโท ตารคเณ ยถา   
                พฺรหฺมา พฺรหฺมปริสาย      คณมชฺเฌว นายโก ฯ   
                เอว สทฺธมฺมวินโย        ปรวิาเรน โสภตีติ ฯ   
                          __________________ 


