
                       คําชี้แจง  
        ปาฏิโมกขบาลี    เปนแบบท่ีใชสวดใน 
วันทําสังฆอุโบสถตามพระวินยานุาต   ซึ่ง 
ภิกษุในวัดนั้น ๆ  ผูมีฉันทะและอุตสาหะ 
ในอันที่จะชวยรับภาระพระศาสนาแผนกนี้ 
จะพึงมีไวประจําตัว   เพ่ือไดทองบนสาธยาย 
ใหข้ึนอกข้ึนใจ   มหามกฏุราชวิทยาลยั   ได 
เล็งเห็นความสําคัญของหนังสือน้ีดังกลาว 
แลว  จึงไดจัดพิมพข้ึน   และไดใหพิมพ 
เลมขนาดเล็ก   เพ่ือสะดวกในการนําติดตัว 
ไปในที่ตาง ๆ  ไดเสมอ 
        ในการพิมพครั้งแรก   พระมหาทองสืบ 
จารุวณฺโณ   หัวหนากองตํารา   ไดมอบให 
พระอมรมุนี   (จับ   ิตธมฺโม  ป. ๙)   วัด 
โสมนัสวิหาร   แตครั้งยังเปนเปรียญ  เปน 
ผูเรียบเรียง   วิธีเปลี่ยนคําและวิธีใชใน 
เบื้องตนตามเคาเดิม    เพ่ือผูสวดจะได 
เปลี่ยนใชใหถูกตองไดตามวิธี    และใน 
การพิมพครั้งแรกนี้    ไดพิมพคําสวดทาย 
ภิกขุปาฏิโมกขไวดวย. 
        ตอมาเม่ือพิมพครั้งท่ี  ๒  พระครูพุทธ- 
มนตปรีชา  (สนธิ์   กิจฺจกาโร  ป. ๕)  วัด 
บวรนิเวศวิหาร   ไดชําระแกไขในท่ีบางแหง 
ใหตรงกับแบบท่ีใชอยูในวัดบวรนิเวศวิหาร 
และไดอธิบายบอกวิธีเปลี่ยน   พรอมท้ัง 
วิธีหาอธิกมาส    เพ่ืออํานวยความสะดวกให 



แกภิกษุผูสนใจในสังฆกรรมแผนกน้ียิ่งข้ึน 
และเพ่ือใหดถูกตองตามความนิยมที่ใชอยู 
ในบัดนี้. 
        สวนในการพิมพครั้งหลังน้ี   ไดคงไว 
ตามฉบับพิมพครั้งท่ี ๒  มิไดแกไขใหแผนก 
เพ้ียนไปจากเดิม   เปนแตไดชําระอักษรท่ี 
ผิดพลาดบางแหง   ใหถกูตองเรียบรอยข้ึน 
เทาน้ัน. 
        แผนกตํารารามหากุฏราชวิทยาลยั  ขอ 
ขอบพระคุณทานท่ีไดกลาวนานมาแลว 
ตลอดถึงเจาหนาท่ีผูที่ไดมีสวนชวยชาํระ 
ตรวจทานหนังสือน้ี   ใหสําเร็จลุลวงไปดวย 
ความเรียบรอย   โดยทั่วกัน.  
                                พระอมราภิรักขติ 
                                 หัวหนากองตํารา 
มหากุฏราชวิทยาลัย 
๑๘  พฤษภาคม   ๒๔๙๐  
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                     ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ 
        อุโปสถกรณโต๑  ปุพฺเพ    นววิธ   ปุพฺเพ- 
กิจฺจ   กาตพฺพ   โหติ.   ตณฺานสมฺมชชฺน ฺจ 
ตตฺถ   ปทีปุชฺชลน ฺจ      อาสนปฺปน ฺจ 
ปานียปริโภชนียูปฏปน ฺจ    ฉนฺทารหาน 
ภิกฺขุน   ฉนทฺาหรณ ฺจ    เตส ฺเว   อกตุ- 
โปสถาน   ปาริสุทฺธิยาป๒    อาหรณ ฺจ 
อุตุกฺขาน ฺจ     ภิกฺขุคณนา   จ   ภิกขฺนุี- 
นโมวาโท   จาติ. 
        ตตฺถ   ปุริมานิ   จตฺตาริ๓   ภิกฺขนุ   วตฺต 
ชานนฺเตหิ    อารามิเกหิป    ภิกฺขหูิป๔   กตานิ 
ปรินิฏ ิตานิ   โหนฺติ.  
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        ฉนฺทาหรณ    ปาริสทฺุธิ    อาหรณานิ๕ 

ปน   อิมิสฺส    สีมาย    หตฺถปาส   วิชหิตฺวา 
นิสินฺนาน   ภิกฺขูน   อภาวโต   นตฺถิ. 
        อุตุกฺขาน   นาม   เอตตฺตก  อติกฺกนฺต, 
เอตฺตก   อวสิฏนฺติ   เอว   อุตุอาจิกฺขน; 
อุตูนีธ  ปน  สาสเน   เหมนฺตคิมฺหวสฺสา- 
นาน   วเสน   ตีณิ   โหนติฺ.   อย    เหมนฺโตตุ,๖ 

อสฺมิฺจ   อุตุมฺหิ   อฏ   อุโปสถา,   อิมินา 
ปกฺเขน      เอโก   อุโปสโถ    สมฺปตฺโต 
สตฺต   อุโปสถา   อวสิฏา๗   อิติ    เอว 
สพฺเพหิ   อายสฺมนฺเตหิ    อุตุกฺขาน   ธาเรตพฺพ. 
        (รับพรอมกันวา   เอว   ภนฺเต*) 
 
*  ผูแกกวาพึงวา   เอว   อาวุโส   หรือ  เอว  
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        ภิกขฺุคณนา   นาม  อิมสฺนึ    อุโปสถคฺเคล 
อุโปสถตฺถาย๘         สนฺนปิติตา      ภิกขฺ ู
เอตฺตกาติ   ภิกฺขูน   คณนา.   อิมสมฺิมปฺน    
อุโปสถคฺเค๙   จตฺตาโร๑๐   ภิกฺขู  สนฺนิปติตา 
โหนฺติ      อิติ   สพฺเพริ   อายสฺมนฺเตหิ 
 ิภิกฺขุคณนาป   ธาเรตพฺพา. 
        (รับพรอมกันวา    เอว   ภนฺเต*) 
        ภิกขฺุนนีโมวาโท   ปน   อิทานิ  ตาส 
นตฺถิตาย    นตฺถิ.   อิติ    สกรโณกาสาน 
ปุพฺพกิจฺจาน   กตตฺตา   นกิฺกรโณกาสาน 
ปุพฺพกิจฺจาน   ปกติยา   ปรินิฏ ิตตฺตา 
เอวนฺต   นววิธ   ปุพฺพกิจฺจ    ปรินิฏ ิต   โหติ. 
 
*  ผูแกกวาพึงวา   เอว   อาวโุส   หรือ   เอว  
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        นิฏเต   จ   ปุพฺพกิจฺเจ    สเจ   โส   ทิวโส 
จาตุทฺทสี    ปณฺณรสี    สามคฺคีนมฺตโร 
ยถาชฺช   อุโปสโถ๑๑   ปณฺณรโส๑๒,   ยาวติกา 
จ    ภิกขฺู     กมฺมปฺปตฺตา   สงฺฆุโปสถารหา 
จตฺตาโร๑๓   วา   ตโต   วา   อติเรกา   ปกตตฺตา 
ปาราชิก   อนาปนฺนา   สงฺเฆน   วา   อนุกฺ- 
ขิตฺตา,  เต   จ  โข    หตฺถปาส   อวิชหตฺิวา 
เอกสีมาย    ิตา,  เตสฺจ   วิกาลโภชนาทิ. 
วเสน    วตฺถุสภาคาปตฺติโย     เจ     น 
วิชฺชนฺติ;   เตสฺจ    หตฺถปาเส   หตฺถปาสโต 
พหิกรณวเสน           วชฺเชตพฺโพ         โกจิ 
วชฺชนียปุคฺคโล    เจ   นตฺถิ. 
        เอวนฺต   อุโปสถกมมฺ๑๔     อิเมหิ    จตูห ิ 
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ลกฺขเณหิ   สงฺคหิต   ปตฺตกลฺล   นาม  โหติ 
กาตุ   ยุตฺตรปู    อุโปสถกมฺมสฺส๑๕   ปตฺต- 
กลฺลตฺต    วิทิตฺวา    อิทานิ.    กริยมาโน 
อุโปสโถ   สงฺเฆน   อนุมาเนตพฺโพ.๑๖ 

                        (รับพรอมกันวา    สาธุ) 
        ในลําดับตอน้ีไป   ทานผูแกกวาในสงฆ 
 ุถาไมไดสวดเอง    พึงกลาวคําอัชเฌสนาวา 
ดังน้ี :- 
        ปุพฺพกรณปุพฺพกิจฺจานิ      สมาเปตฺวา  
อิมสฺส     นิสนิฺนสฺส        ภิกฺขุสงฺฆสฺส 
อนุมติยา    ปาฏิโมกฺข   อุทฺเทสิตุ๑๗    อชฺเฌสน 
กโรมิ.  
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        อธิบายวิธีเปลี่ยนบุรพกิจตามลําดับเลข 
                        เชิงอรรถ 
 
๑.  ถาเปนวันปวารณา   พึงวา   ปวารณา- 
กรณโต. 
๒.  ถาเปนวันปวารณา   พึงวา    อกต- 
ปวารณาน   ปวารณายป. 
๓.  ถากลางวัน  พึงวา  ตตฺก   ปุริเมสุ   จตูส ุ
กิจฺเจสุ    ปทีปกิจฺจ    อิทานิ    สุริยาโลกสฺส 
อตฺถิตาย   นตฺถิ,   อปรานิ   ตีณิ. 
๔.   ถาไมมีอารามิกะ   ชวยจัด   มีแตภกิษ ุ
สามเณร    วา    สามเณเรหิป    ภิกขฺูหปิ 
แทน  อารามเิกหิป   ภิกฺขหูิป. 
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๕.  ถาเปนวันปวารณา    พึงวา  ปวารณา- 
อาหรณานิ.  
๖.  ถาเปนคิมหฤดู   พึงวา  คิมฺโหตุ   ถาเปน 
วัสสานฤดู   พึงวา   วสฺสาโนตุ. 
๗.  นี้เปนฤดูที่ไมมีอธิกมาส   ไมมีปวารณา 
และเปนอุโบสถตน   คือ  อุโบสถท่ี ๑  ถา 
เปนอุโบสถท่ี ๒  คือลวงแลว ๑ ปจจบุัน ๑ 
ยังเหลืออยูอีก ๖  พึงวา  อฏ   อุโปสถา, 
อิมินา  ปกฺเขน   เอโก   อุโปสโถ   สมฺปตฺโต, 
เอโก   อุโปวโถ   อจิกฺกนฺโจ   ฉ  อุโปสถา 
อวสิฏา.     ถาลวงแลว  ๒-๓-๔-๕-๖ 
อุโบสถยังเหลืออยู  ๕-๔-๓-๒-๑ อุโบสถ 
พึงวา   อฏ   อุโปสถา,   อิมินา   ปกฺเขน  
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        เอโก                 อุโปสโถ   สมฺปตฺโต, 
        เทฺว 
        ตโย 
        จตฺตาโร            อุโปสถา    อติกฺกนฺต, 
        ปฺจ 
        ฉ  
 
        ปฺจ 
        จตฺตาโร                อโุปสถา   อวสิฏา 
        ตโย 
        เทฺว 
 
        เอโก   อโุปสโถ   อวสิฏโ. 
        ถาลวง  ๗  อุโบสถ   ปจจุบัน  ๑  รวม 
เปน  ๘  อุโบสถบริบูรณ   พึงวา   อฏ  
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อุโปสถา,   อิมินา   ปกฺเขน   เอโก   อุโปสโถ 
สมฺปตฺโต,   สตฺต   อุโปสถา   อติกฺกนตฺา, 
อฏ   อุโปสถา   ปริปุณณฺา.   ถาฤดูที่มี 
อธิกมาส   พึงวา   อธิกมาสวเสน   ทส 
อุโปสถา,  อิมินา  ปกฺเขน   เอโก   อุโปสโถ 
สมฺปตฺโต,   นว   อุโปสถา   อวสฏิา. 
อุโปสถที่ ๒-๓  ฯลฯ  ที่๑๐  กใ็หเปลี่ยน 
ทํานองเดียวกับฤดูที่ไมมอีธิกมาส   ตางกัน 
แตที่ตองเติมคําวา  อธิกมาสวเสน    เขา 
ขางหนาเสมอเทาน้ัน. 
         อนึ่ง   การบอกอธมิาสนั้น   ใหบอก 
ตามฤดูเดือนแหงอธิกมาสท่ีมาถึงเขา   ถา 
อธิกมาสมาในฤดูใด   ก็พึงบอกในฤดูนั้น  
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เพราะอธิกมาสไมไดมาประจําอยูเดือน  ๘ 
ทุกปไป   บางปก็มาในเดือน ๕-๒-๑๐-๗ 
๓-๑๒-๘  เปนอยูอยางน้ี   เพราะฉะน้ัน  ถา 
อธิกมาสตกอยูในเดือนไร   ฤดูไร  กพึ็งบอก 
เปลี่ยนในฤดูนั้น. 
        ฤดูที่ไมมีอธิกมาส     แตมีปวารณา 
อุโบสถท่ี ๑  ใหเปลี่ยนวา   สตฺต   จ  อโุปสถา 
เอกา  จ   ปวารณา,  อิมินา   ปกฺเขน   เอโก 
อุโปสโถ   สมฺปตฺโต,    ฉ   จ  อุโปสถา 
เอกา   จ   ปวารณา    อวสฏิา.   ถาลวง 
แลว  ๕   อุโบสถ   ปจจุบนัเปนวันปวารณา 
ยังอีก ๒ อุโบสถ   พึงเปลี่ยนวา   สตฺต  จ 
อุโปสถา   เอกา  จ   ปวารณา,   อิมินา  
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ปกฺเขน   เอกา   ปวารณา   สมฺปตฺตา,   ปฺจ 
อุโปสถา   อติกฺกนฺตา,    เทฺว    อุโปสถา 
อวสิฏา.    ถาเปนอุโบสถท่ีสุด   คือ  ลวง 
แลว  ๖  อุโบสถกับปวารณา   ๑  ปจจบุัน ๑ 
พึงเปลี่ยนวา   สตฺต   จ   อุโปสถา   เอกา 
จ   ปวารณา,   อิมินา   ปกเฺขน    เอโก 
อุโปวโถ   สมฺปตฺโต,   ฉ   จ   อุโปสถา 
เอกา   จ   ปวารณา   อติกฺกนฺตา,   สตฺต  จ 
อุโปสถา   เอกา   จ   ปวารณา   ปริปุณฺณา. 
        ถาฤดูที่มีอธิกมาส   และปวารณาดวย 
อุโบสถท่ี ๑  พึงเปลี่ยนวา  อธิกมาสวเสน 
นว  จ   อุโปสถา   เอกา   จ   ปวารณา, 
อิมินา   ปกฺเขน   เอโก   อุโปสโถ   สมฺปตฺโต,  
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อฏ   จ   อุโปสถา   เอกา   จ   ปวารณา 
อวสิฏา.  อุโบสถตอไป   ก็พึงเปลี่ยน 
ทํานองเดียวกันกับฤดูที่ไมมีอธิกมาส   ม ี
แตปวารณา   ตางแตเติมคําวา   อธิกมาส- 
วเสน   ขางหนาเสมอเทาน้ัน. 
๘.   ถาวันปวารณา   พึงวา   ปวารณคฺเค 
ปวารณาตฺถาย. 
๙.    ถาวันปวารณา  พึงวา   ปวารณคฺเค. 
๑๐.  นี้ภิกษุ  ๔  รูป   ถา ๕ รูปวา  ปฺจ  ภิกขฺู. 
๖  รูปวา  ฉ  ภิกฺขู.   ๗  รปูวา  สตฺต  ภิกฺขู. 
๘ รูปวา  อฏ   ภิกฺข.ู  ๙  รูปวา  นว  ภกิฺข ู
๑๐  รูปวา  ทส   ภิกฺข ู  ฯลฯ   ๑๙  รูปวา 
เอกูนวีสติ   ภิกฺขู.   ๒๐  รูปวา  วีสติ   ภิกฺข.ู  
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เชนนี้เปนตน  คือ  ใหเปลี่ยนตามจํานวน 
ภิกษุที่มาประชุมในโรงอโุบสถ. 
๑๑.  ถาเปนวันปวารณา   พึงวา  ยถาชฺช 
ปวารณา. 
๑๒.  ถาเปนอุโบสถท่ี  ๑๔  วา   จาตุทฺทโส 
ถาเปนวันปวารณาที่ ๑๔ วา   จาตุทฺทสี.  วัน 
ปวารณาท่ี  ๑๕  วา  ปณฺณรสี. 
๑๓.  ถาเปนวันปวารณา   พึงวา   สงฺฆ- 
ปวารณารหา   ปฺจ   วา. 
๑๔.  ถาเปนวันปวารณา   พึงวา  เอวนฺต 
ปวารณากมฺม. 
๑๕.  ถาเปนวันปวารณา  พึงวา   ปวารณา- 
กมฺมสฺส.  
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๑๖.  ถาเปนวันปวารณา   พึงวา  กริยมานา 
ปวารณา   สงฺเฆน   อนุมาเนตพฺพา. 
๑๗.  ถาเปนวันปวารณา  พึงวา  ปวารณา- 
ตฺตึ   เปตุ.  
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                วิธหีาอธิกมาสโดยยอ 
        อธิกมาสไมไดมีทุกปหรือทุก ๓ ป 
บางคราวมี ๓ ปตอ ๑ ครั้ง   ติด ๆ กันไป 
ทุกระยะ ๓ ป  ๓ คราว  ตอจากนั้นก็ ๒ ป 
มี ๑  ครั้งคราวหนึ่ง  ตอไปอีก ๓ ป  ม ี๑ ครั้ง 
ติด ๆ กันไปอีก ๒ ชั่วระยะ  ๓ ป  ตอไป 
ก็ ๒ ป  มี ๑  ครั้งอีก  แลวเขาบรรจบ 
รอบตนอีก    พึงทราบลักษณะแหงสูตร 
ดังน้ี :- 
        ตติเย  ตติเย    ตติเย    ทุติเย   ตติเย 
ตติเย   ทุติเย   แลวนับตนไปใหม  
        ตติเย   หมายความวามีในปที่ ๓  หรือวา  
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๓  ปตอ ๑ ครั้ง   ทุติเย   หมายความวา  มใีน 
ปที่ ๒  หรือวา  ๒ ปมีตอ ๑ ครั้ง. 
        เมื่อทราบลักษณะดังนี้แลว   ปรารถนา 
จะทราบวา   ในปนั้นอธิกมาสจะมาใน 
เดือนไร    พึงต้ังจุลศักราชปนั้นลง   เอา 
๑๑๗๐   ลบ    เอา  ๑๙ หาร   ถาเศษ ๓ 
เปนที่ ๑  เดือน ๒  เปนอธกิมาส   เศษ ๖ 
เปนที่ ๒  เดือน ๑๐  เปนอธิกมาส   เศษ ๙ 
เปนที่ ๓  เดือน ๗  เปนอธิกมาส   เศษ ๑๑ 
เปนที่ ๔  เดือน ๓  เปนอธิกมาส   เศษ ๑๔ 
เปนที่ ๕  เดือน ๑๒  เปนอธิกมาส   เศษ ๑๗ 
เปนที่ ๖  เดือน ๘  เปนอธิกมาส   เศษ ๐ 
เปนที่ ๗  เดือน ๕  เปนอธิกมาส.    
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        เมื่อปรารถนาจะทราบละเอียด  พึงดูใน 
วิธีปกขคณนา   ฉบับของพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลา  ฯ  
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        นโม   ตสฺส  ภควโต   อรหโต 
                สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. 
        สุณาตุ  เม   ภนฺเต   สงฺโฆ.  อชฺชโุปสโถ 
ปณฺณรโส.   ยทิ   สงฺฆสฺส    ปตฺตกลิล, 
สงฺโฆ   อุโปสถ   กเรยฺย,    ปาฏิโมกฺข 
อุทฺทิเสยฺย. 
        ก ึ  สงฺฆสฺส   ปุพฺพกิจฺจ,   ปาริสุทฺธึ 
อายสฺมนฺโต    อาโรเจถ,   ปาฏิโมกฺข   อุทฺทิ- 
สิสฺสามิ.    ต   สพฺเพว   สนฺตา   สาธุก 
สุโณม  มนสกิโรม.   ยสฺส   สิยา   อาปตฺติ, 
โส   อาวิกเรยฺย,   อสนฺติยา   อาปาตฺติยา 
ตุณฺหี   ภวิตพฺพ.   ตุณฺหภีาเวน   โข   ปนา- 
ยสฺมนฺเต   ปริสุทฺธาติ   เวทิสฺสามิ.   ยถา  
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โข   ปน   ปจฺเจกปุฏสฺส    เวยฺยากรณ 
โหติ,   เอวเมว   เอวรูปาย   ปริสาย   ยาว- 
ตติย   อนุสฺสาวิต    โหติ.  โย   ปน  ภิกขฺ ุ
ยาวตติย   อนุสฺสาวิยมาเน    สรมาโน 
สนฺตึ   อาปตฺตึ    นาวิกเรยฺย,    สมฺปชานมุสา- 
วาทสฺส   โหติ,  สมฺปชานมุสาวาโท   โข 
ปนายสฺมนฺโต   อนฺตรายิโก   ธมฺโม   วุตฺโต 
ภควตา;   ตสฺมา   สรมาเนน   ภิกฺขุนา 
อาปนฺเนน   วิสุทฺธราเปกฺเขน   สนฺตี   อาปตฺติ 
อาวิกาตพฺพา.   อาวิกตา   หิสฺส   ผาส ุ
โหติ 
                นทิานุทฺเทโส   นิฏ ิโต.  
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        ตตฺริเม   จตฺตาโร   ปาราชิกา   ธมมฺา 
อุทฺเทส  อาคจฺฉนฺติ. 
        ๑.  โย  ปน  ภิกขฺุ  ภกิฺขูน   สิกาขาสาชีว- 
สมาปนฺโน    สิกฺข   อปฺปจฺจกฺขาย   ทพฺุพลฺย 
อนาวิกตฺวา   เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสเวยฺย 
อนฺตมโส    ติรจฺฉานคตายป,   ปาราชิโก 
โหติ   อสวาโส. 
        ๒.  โย  ปน  ภิกขฺุ  คามา  วา   อรฺา 
วา   อทินฺน   เถยฺยสงฺขาต   อาทิเยยฺย, 
ยถารูเป   อทนิฺนาทาเน   ราชาโน    โจร 
คเหตฺวา   หเนยฺยุ   วา   พนฺเธยฺยุ   วา 
ปพฺพาเชยฺยุ     วา    " โจโรสิ   พาโลสิ 
มูฬฺโหสิ   เถโนสีติ;   ตถารูป  ภิกขฺุ  อทินฺน  
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อาทิตยมาโน,   อยมฺป    ปาราชิโก   โหติ 
อสวาโส. 
        ๓.  โย  ปน  ภิกขฺุ    สฺจิจฺจ   มนุสฺส- 
วิคฺคห   ชีวิตา   โวโรเปยฺย,   สตฺถหารก 
วาสฺส    ปริเยเสยฺย,   มรณวณฺณ    วา 
สวณฺเณยฺย,   มรณาย   วา   สมาทเปยฺย 
" อมฺโภ   ปุรสิ   กึ   ตุยฺหมิินา    ปาปเกน 
ทุชฺชีวิเตน,   มตนฺเต   ชีวติา   เสยฺโยติ; 
อิติ   จิตฺตมโน    จิตฺตสงฺกปฺโป   อเนก- 
ปริยาเยน   มรณวณฺณ   วา   สวณฺเณยฺย, 
มรณาย   วา     สมาทเปยฺย;     อยมฺป 
ปาราชิโก   โหติ   อสวาโส. 
        ๔.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  อนภิชาน    อุตฺตริ-  
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มนุสฺสธมมฺ   อตฺตูปนายิก   อลมริยาณ- 
ทสฺสน   สมทุาจเรยฺย     "อิติ   ชานาม,ิ 
อิติ   ปสฺสามติี;   ตโต   อปเรน   สมเยน 
สมนุคฺคาหิยมาโน   วา   อสมนุคฺคาหิยมาโน 
วา   อาปนฺโน   วิสุทฺธาเปกฺโข   เอว  วเทยฺย 
" อชานเมว    อาวุโส    อวจ   ' ชานามิ ' 
อปสฺส    ' ปสฺสามิ '    ตุจฺฉ   มุสา   วิลปนฺติ, 
อฺตฺร   อธิมานา;    อยมฺป    ปาราชิโก 
โหติ   อสวาโส. 
        อุทฺทิฏา   โข   อายสฺมนฺโต   จตฺตาโร 
ปาราชิกา   ธมฺมา,   เยส   ภิกฺขุ   อฺตร 
วา   อฺตร   วา   อาปชชฺิตฺวา   น   ลภติ 
ภิกฺขูห ิ  สทฺธึ   สวาส,   ยถา   ปุเร;  ตถา  
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ปจฺฉา;   ปาราชิโก   โหติ   อสวาโว. 
        ตตฺถายสฺมนฺเต    ปุจฉฺามิ:    กจฺจตฺิถ 
ปริสุทฺธา  ? 
        ทุติยมปฺ   ปุจฉามิ:  กจฺจิตฺถ   ปริสุทฺธา  ? 
        ตติยมฺป   ปุจฺฉามิ:  กจฺจิตฺถ   ปริสทฺุธา ? 
        ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต;  ตสฺมา   ตุณฺหี, 
เอวเมต   ธารยามิ. 
                ปาราชิกุทฺเทโส   นิฏ ิโต.  
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        อิเม   โข   ปนายสฺมนฺโต   เตรส 
สงฺฆาทิเสสา   ธมมฺา   อุทเฺทส    อาคจฺฉนฺติ. 
        ๑.  ส ฺเจตนิกา   สุกกฺวิสฏ ิ,   อฺตฺร 
สุปนนฺตา   สงฺฆาทิเสโส. 
        ๒.  โย  ปน   ภกิฺข ุ โอติณฺโณ   วปิริณ- 
เตน   จิตฺเตน   มาตุคาเมน   สทฺธึ   กาย- 
สสคฺค    สมาปชฺเชยฺย,    หตฺถคาห   วา 
เวณิคาห   วา   อฺตรสฺส   วา   อฺตรสฺส 
วา   องฺคสฺส   ปรามสน,   สงฺฆาทิเสโส. 
        ๓.  โย  ปน  ภิกขฺุ   โอติณฺโณ 
วิปริณเตน   จิตฺเตน   มาตุคาม   ทุฏ ุลฺลาหิ 
วาจาหิ   โอภาเสยฺย,   ยถาต  ยุวา   ยุวตึ 
เมถุนูปสฺหิตาหิ;  สงฺฆาทเสโส.          
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        ๔.  โย  ปน   ภกิฺข ุ โอติณฺโณ   วปิริณ- 
เตน   จิตฺเตน   มาตุคามสฺส   สนฺติเก 
อตฺตกามปาริจริยาย   วณฺณ   ภาเสยฺย 
" เอตทคฺค  ภคินิ   ปาริจริยาน,  ยา  มาทิส 
สีลวนฺต  กลยฺาณธมฺม   พรฺหฺมจาร ึ  เอเตน 
ธมฺเมน   ปรจิเรยฺยาติ   เมถุนูปสฺหิเตน, 
สงฺฆาทิเสโส. 
        ๕.  โย  ปน  ภิกขฺุ   สฺจริตฺต   สมา- 
ปชฺเชยฺย   อตฺิถิยา   วา   ปุริสมตึ   ปุรสิสฺส 
วา   อิตฺถีมตึ   ชายตฺตเน   วา   ชารตฺตเน 
วา   อนฺตมโส   ตขณิกายป,   สงฺฆาทิเสโส. 
        ๖.  สฺาจิกาย   ปน  ภิกขฺุนา   กุฏึ 
การยมาเนน     อสฺสามกิ   อตฺตุทฺเทส  
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ปมาณิกา   กาเรตพฺพา;   ตตฺริท   ปมาณ; 
ทีฆโส   ทฺวาทส   วิทตฺถิโย   สุคตวิทตฺถิยา, 
ติริย  สตฺตนฺตรา.  ภิกขฺู   อภิเนตพฺพา   วตฺถุ- 
เทสนาย:   เตหิ   ภิกฺข ู  วตฺถุ   เทเสตพฺพ 
อนารมฺภ     สปริกฺกมน.   สารมฺเภ   เจ 
ภิกฺขุ  วตฺถุสฺมึ   อปริกฺกมเน   สฺจิกาย 
กุฏึ   กาเรยฺย,   ภิกฺขู   วา   อนภิเนยฺย 
วตฺถุเทสนาย,   ปมาณ   วา   อติกฺกาเมยฺย, 
สงฺฆาทิเสโส. 
        ๗.  มหลฺลกมฺปน   ภิกฺขุนา   วิหาร 
การยมาเนน    สสฺสามิก   อตฺตุทฺเทส  ภิกฺข ู
อภิเนตพฺพา   วตฺถุเทสนาย:  เตหิ   ภกิขฺูห ิ
วตฺถุ   เทเสตพฺพ   อนารมภฺ   สปริกฺกมน.  
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สารมฺเภ   เจ   ภิกขฺุ   วตฺถุสฺมึ   อปริกฺกมเน 
มหลฺลก   วิหาร    กาเรยฺย,   ภิกฺข ู  วา 
อนภิเนยฺย   วตฺถุเทสนาย,   สงฺฆาทิเสโส. 
        ๘.  โย  ปน  ภิกขฺุ   ภกิฺขุ   ทุฏโ   โทโส 
อปฺปตีโต  อมูลเกน   ปาราชิเกน  ธมฺเมน 
อนุทฺธเสยฺย   " อปฺเปว  นาม   น   อมิมฺหา 
พฺรหฺมจริยา   จาเวยฺยนฺติ.   ตโต   อปเรน 
สมเยน   สมนุคฺคาหิยมาโน   วา,  อสมนุคฺ- 
คาหิยมาโน   วา,  อมูลก ฺเจว  ต   อธกรณ 
โหติ,     ภิกฺขุ     จ     โทส      ปติฏาติ, 
สงฺฆาทิเสโส. 
        ๙.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  ภิกฺขุ   ทุฏโ  โทโส 
อปฺปตีโต   อฺภาคิยสฺส    อธิกรณสฺส  
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กิฺจิ   เทส  เสลมตฺต    อปุาทาย   ปาราชิเกน 
ธมฺเมน   อนทฺุธเสยฺย   " อปฺเปว    นาม 
น     อิมมฺหา      พฺรหฺมจริยา    จาเวยฺยนฺติ 
ตโต   อปเรน   สมเยน   สมนุคฺคาหิยมาโน 
วา,   อสมนุคฺคาหิยมาโน   วา,    อฺ 
ภาคิย ฺเจว   ต   อธิกรณ   โหติ,   โกจิ   เทโส 
เลสมตฺโต   อปุาทินฺโน   ภกิฺขุ   จ   โทส 
ปติฏาติ,   สงฺฆาทิเสโส. 
        ๑๐.  โย   ปน  ภิกขฺุ   สมคฺคสฺส 
สงฺฆสฺส   เภทาย   ปรกกฺเมยฺย    เภทน- 
สวตฺตนิก   วา   อธิกรณ   สมาทาย   ปคฺคยฺห 
ติฏิยฺย.   โส   ภิกฺข ุ ภิกขฺหูิ   เอวมสฺส  วจนีโย 
" มา   อายสฺมา   สมคฺคสฺส    สงฺฆสฺส  
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เภทาย   ปรกกฺม,ิ   เภทนสวตฺตนิก   วา 
อธิกรณ    สมทาย   ปคฺคยฺห   อฏาสิ; 
สเมตายสุมา   สงฺเฆน,      สมคฺโค   ห ิ
สงฺโฆ     สมโฺมทนาโน     อวิวทมาโน 
เอกุทฺเทโส    ผาสุ   วหิรตีติ.    เอว ฺจ   โส 
ภิกฺขุ     ภิกขฺหูิ    วุจฺจมาโน  ตเถว   ปคฺคณฺ- 
เหยฺย,   โส    ภิกฺขุ   ภิกขฺหูิ   ยาวตติย 
สมนุภาสิตพฺโพ   ตสฺส    ปฏินิสฺสคฺคาย; 
ยาวตติยฺเจ       สมนุภาสิยมาโน    ต 
ปฏินิสฺสชเชยฺย,   อิจฺเจต   กุสล;   โน  เจ 
ปฏินิสฺสชฺเชยฺย,    สงฺฆาทิเสโส. 
        ๑๑.  ตสฺเสว   โข   ปน    ภิกขฺุสฺส 
ภิกฺขู   โหนฺติ    อนุวตฺตกา   วคฺควาทกา,  
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เอโก   วา   เทฺว    วา  ตโย   วา,  เต  เอว 
วเทยฺยุ,    " มา   อายสฺมนฺโต   เอต   ภิกฺขุ 
กิฺจิ   อวจุตฺถา   ธมฺมวาที   เจโส   ภกิฺข,ุ 
วินยวาที  เจโส   ภิกขฺ,ุ   อมฺหาก ฺเจโส 
ภิกฺข,ุ   ฉนฺทฺจ   รุจิ ฺจ    อาทาย    โวหรติ, 
ชานาติ   โน   ภาสติ,   อมหฺากมฺเปต   ขมตีติ. 
เต   ภิกขฺู   ภกิฺขูห ิ  เอวมสฺสุ    วจนียา 
" มา   อายสฺมนฺโต    เอว   อวจุตฺถ,   น 
เจโส   ภิกขฺุ   ธมมฺาวาที,   น   เจโส  ภกิฺข ุ
วินยวาที,  มา   อายสฺมนตฺานมฺป   สงฆฺเภโท 
รุจิตฺถ,        สเมตายสฺมนฺตาน    สงฺเฆน, 
สมคฺโค     หิ   สงฺโฆ    สมโฺมทนาโม 
อวิวทมาโน    เอกุทเฺทโส   ผาสุ   วิหรตีติ.  
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เอวฺจ    เต    ภิกฺข ู  ภิกขฺูหิ    วุจฺจมานา 
ตเถว   ปคฺคณฺเหยฺยุ,    เต   ภิกฺข ู   ภิกขฺูห ิ
ยาวตติย   สมนุภาสิตพฺพา  ตสฺส  ปฏินิสฺ- 
สคฺคาย;    ยาวตติย ฺเจ   สมมุภาสิยมานา 
ต   ปฏินิสฺสชฺเชยฺยุ,   อิจฺเจต   กุสล,   โน  เจ 
ปฏินิสฺสชฺเชยฺยุ   สงฺฆาทิเสโส. 
        ๑๒.  ภกิฺขุ   ปเนว   ทุพฺพจชาติโก  โหติ, 
อุทฺเทสปริยาปนฺเนสุ   สิกขฺาปเทสุ   ภกิฺขูห ิ
สหธมมฺิก   วจฺุจมาโน   อตฺตาน   อวจนีย 
กโรติ   " มา    ม   อายสฺมนฺโต    กิฺจ ิ
อวจุตฺถ    กลยฺาณ    วา   ปาปก    วา, 
อหมฺปายสฺมนฺเต    น   กิฺจิ   วกฺขาม ิ
กลฺยาณ  วา   ปาปก   วา,   วิรมถายสฺมนฺโต  
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มม   วจนายาติ,  โส  ภิกขฺุ   ภิกขฺูห ิ
เอวมสฺส   วจนีโย   " มา  อายสฺมา  อตฺตาน 
อวจนีย   อกาสิ,   วจนียเมว   อายสฺมา 
อตฺตาน   กโรตุ,   อายสฺมาป   ภิกขฺู   วเทตุ 
สหธมฺเมน,   ภิกฺขูป   อายสฺมนฺต   วกฺขนฺติ 
สหธมฺเมน;  เอว   สวฑฺฒา   หิ   ตสฺส 
ภควโต   ปรสิา,   ยทิท   อฺเ ฺวจเนน 
อฺม ฺวุฏาปเนนาติ.   เอวว ฺจ   โส 
ภิกฺขุ   ภิกขฺหูิ   วุจฺจมาโน    ตเถว   ปคฺคณฺ- 
เหยฺย,   โส   ภิกฺขุ   ภิกขฺหูิ   ยาวตติย 
สมนุภาสิตพฺโพ   ตสฺส   ปฏินิสฺสคฺคาย; 
ยาวตติย ฺเจ        สมนุภาสิยมาโน    ต 
ปฏินิสฺสชฺเชยฺย,   อิจฺเจต   กุสล,   โน  เจ  
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ปฏินิสฺสชฺเชยฺย,   สงฺฆาทิเสโส. 
        ๑๓.  ภกิฺขุ   ปเนว    อฺตร   คาม 
วา    นิคม   วา   อุปนิสฺสาย   วหิรติ   กุลทูสโก 
ปาปสมาจาโร,    ตสฺส  โข   ปาปกา   สมาจารา 
ทิสฺสนฺติ   เจว   สุยฺยนฺติ   จ,   กุลานิ    จ 
เตน    ทฏุานิ    ทิสฺสนฺติ   เจว   สุยฺยนฺติ 
จ.   โส   ภิกขฺุ   ภิกขฺูห ิ   เอวมสฺส   วจนีโย 
" อายสฺมา   โข   กุลทูสโก   ปาปสมาจาโร, 
อายสฺมโต      โข    ปาปกา   สมาจารา 
ทิสฺสนฺติ     เจว    สุยฺยนฺติ   จ.   กุลานิ 
จายสฺมตา   ทุฏานิ   ทิสสฺนฺติ   เจว   สุยฺยนฺติ 
จ;    ปกฺกมตายสฺมา    อมิมฺหา    อาวาสา, 
อลนฺเต   อิธ    วาเสนาติ.   เอว ฺจ    โล  
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ภิกฺขุ   ภิกขฺหูิ   วุจฺจมาโน   เต   ภิกฺข ู  เอว 
วเทยฺย    " ฉนฺทคามิโน    จ   ภิกฺข,ู     โทส 
คามิโน    จ  ภิกฺข,ู   โมหคามิโน   จ  ภิกฺข,ู 
ภยคามิโน  จ   ภิกฺข;ู   ตาทิสิกาย   อาปตฺติยา 
เอกจฺจ   ปพฺพาเชนฺติ,   เอกจฺจ   น   ปพฺพา- 
เชนฺตีติ.    โส   ภิกฺข ุ  ภิกขฺูหิ   เอวมสสฺ 
วจนีโย   " มา   อายสฺมา   เอว    อวจ, 
น    จ   ภิกฺข ู  ฉนฺทคามิโน,   น   จ   ภกิฺข ู
โทสคามิโน,   น   จ   ภิกขฺ ู  โมหคามิโน, 
น    จ    ภิกขฺ ู   ภยคามิโน;  อายสฺมา 
โข   กุลทูสโก   ปาปสมาจาโร,    อายสฺมโต 
โข   ปาปกา    สมาจารา   ทสิฺสนฺติ   เจว 
สุยฺยนฺติ   จ,   กุลานิ   จายสฺมตา   ทฏุานิ  
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ทิสฺสนฺติ   เจว   สุยฺยนฺติ   จ, ปกฺกมตายสฺมา 
อิมมหฺา    อาวาสา,        อลนฺเต      อิธ 
วาเสนาติ.   เอว ฺจ    โส    ภิกขฺุ   ภิกขฺหูิ 
วุจฺจมาโน    ตเถว    ปคฺคณฺเหยฺย,    โส 
ภิกฺขุ    ภิกฺขหูิ   ยาวตติย   สมนุภาสิตพฺโพ 
ตสฺส    ปฏินสิฺสคฺคาย;     ยาวตติย ฺเจ 
สมนุภาสิยมาโน     ต    ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, 
อิจฺเจต    กุสล;     โน   เจ   ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, 
สงฺฆาทิเสโส. 
        อุทฺทิฏา   โข   อายสฺมนฺโต   เตรส 
สงฺฆาทิเสสา    ธมฺมา;   นว   ปมาปตฺติกา, 
จตฺตาโร   ยาวตติยกา;  เยส   ภิกฺข ุ  อฺตร 
วา    อฺตร   วา  อาปชฺชิตฺวา   ยาวติห  ชาน  
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ปฏิจฺฉาเทติ;    ตาวติห     เตน   ภิกขฺุนา 
อกามา    ปรวิตฺถพฺพ,    ปริวุตฺถปริวาเสน 
ภิกฺขุนา   อุตฺตรึ    ฉารตฺต    ภิกขฺุมานตฺตาย 
ปฏิปชฺชิตพฺพ,    จิณฺณมานตฺโต    ภิกขฺ,ุ 
ยตฺถ    สิยา  วีสติคโณ  ภิกฺขุสงฺโฆ, 
ตตฺถ  โส    ภกิฺขถ    อพฺเภตพฺโพ;   เอเกนป 
เจ   อูโน    วสีติคโณ    ภกิฺขุสงฺโฆ   ต 
ภิกฺขุ    อพฺเภยฺย,   โส    จ   ภิกขฺุ  อนพฺภิโต 
เต   จ   ภิกฺข ู  คารยฺหา:  อย   ตตฺถ   สามีจิ. 
        ตตฺถายสฺมนฺเต   ปุจฉฺามิ:     กจฺจตฺิถ 
ปริสุทฺธา ? 
        ทุติยมปฺ   ปุจฺฉามิ:   กจฺจิตฺถ   ปริสุทฺธา  ? 
        ตติยมฺป    ปุจฺฉามิ:   กจฺจิตฺถ   ปรสิุทฺธา ?  
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        ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต;   ตสฺมา    ตุณฺห,ี 
เอวเมต   ธารยามิ. 
                สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส   นฏิ ิโต.  
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        อิเม   โข   ปนายสฺมนฺโต   เทฺว   อนิยตา 
ธมฺมา   อุทฺเทส    อาคจฺฉนฺติ. 
        ๑.  โย   ปน  ภิกขฺุ   มาตุคาเมน   สทฺธึ 
เอโก    เอกาย  รโห    ปฏจิฺฉนฺเน   อาสเน 
อลกมฺมนิเย    นิสชฺช   กปฺเปยฺย;   ตเมน 
สทฺเธยฺยวจสา    อุปาสิกา    ทิสฺวา    ติณฺณ 
ธมฺมาน   อ ฺตเรน   วเทยฺย    ปาราชิเกน  วา 
สงฺฆาทิเสเสน   วา   ปาจิตฺติเยน   วา,  นิสชฺช 
ภิกฺขุ      ปฏชิานมาโน   ติณฺณ    ธมมฺาน 
อฺตเรน    กาเรตพฺโพ   ปาราชิเกน   วา 
สงฺฆาทิเสเสน   วา   ปาจิตฺติเยน   วา;   เยน 
วา    สา    สทฺเธยฺยวจสา   อุปาสิกา   วเทยฺย,  เตน 
โส  ภิกฺข ุ  กาเรตพฺโพ;   อย    ธมฺโม   อนิยโต.  
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        ๒.  น  เหว  โข   ปน   ปฏิจฺฉนฺน  อาสน 
โหติ   นาลกมฺมนิย,   อลฺจ    โข    โหติ 
มาตุคาม   ทุฏ ุลฺลาหิ    วาจาหิ  โอภาสิตุ; 
โย   ปน   ภิกขฺุ    ตถารูเป    อาสิเน   มาตุ- 
คาเมน   สทฺธึ    เอโก   เอกาย  รโห   นสิชฺช 
กปฺเปยฺย;    ตเมน    สทฺเธยฺยวจสา   อุปาสิกา 
ทิสฺวา   ทฺวินนฺ    ธมฺมาน   อฺตเรน   วเทยยฺ 
สงฺฆาทิเสเสน   วา   ปาจิตฺติเยน   วา,   นิสชฺช 
ภิกฺขุ   ปฏิชานมาโน   ทฺวินฺน   ธมมฺาน 
อฺตเรน   กาเรตพฺโพ   สงฺฆาทิเสเสน   วา 
ปาจิตฺติเยน   วา,  เยน   วา   สา  สทฺเธยฺยวจสา 
อุปาสิกา    วเทยฺย,    เตน   โส    ภิกขฺ ุ
กาเรตพฺโพ;   อยมฺป   ธมฺโม   อนิยโต.  
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        อุทฺทิฏา     โข    อายสฺมนฺโต     เทฺว 
อนิยตา   ธมมฺา. 
        ตตฺถายสฺมนฺเต     ปุจฺฉามิ:    กจจฺิตฺถ 
ปริสุทฺธา  ? 
        ทุติยมปฺ     ปุจฺฉาม:ิ    กจฺจิตฺถ    ปริสุทฺธา  ? 
        ตติยมฺป      ปุจฺฉสมิ:    กจฺจิตถ   ปริสุทฺธา  ? 
        ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต,    ตสฺมา   ตุณฺห,ี 
เอวเมน   ธารยามิ. 
                อนิยตุทฺเทโส   นิฏ ิโต.  
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        อิเม   โข   ปนายสฺมนฺโต   ตึส   นิสฺสคฺคิยา 
ปาจิตฺติยา   ธมฺมา   อุทฺเทส   อาคจฺฉนฺติ. 
        ๑.  นิฏ ิตจีวรสฺมึ    ภิกฺขุนา   อุพฺภตสฺมึ 
ก ิเน,   ทสาหปรม  อติเรกจีวร    ธาเรตพฺพ, 
ต   อติกฺกามยโต,   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย. 
         ๒.   นฏิ ิตจีวรสฺมึ    ภิกฺขุนา   อพฺุภตสฺมึ 
ก ิเน,   เอกรตฺตมฺป   เจ   ภิกฺขุ    ติจีวเรน 
วิปฺปวเสยฺย,    อฺตฺร    ภิกฺขุสมมฺติยา, 
นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย. 
        ๓.  นิฏ ิตจีวรสฺมึ   ภิกฺขุนา  อุพฺภตสฺมึ 
ก ิเน,    ภิกฺขุโน    ปเนว   อกาสจีวร 
อุปฺปชฺเชยฺย,    อากงฺขมาเนน    ภิกขฺุนา 
ปฏิคฺคเหตพฺห,     ปฏิคฺคเหตฺวา   ขิปฺปเมว  
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กาเรตพฺพ;   โน   จสฺส   ปาริปูริ,   มาส- 
ปรมนฺเตน   ภิกฺขุนา   ต   จีวร   นิกฺขิปตพฺพ 
อูนสฺส    ปาริปูริยา    สติยา   ปจฺจาสาย, 
ตโต   เจ    อตฺุตรึ    นิกฺขิเปยฺย    สติยาป 
ปจฺจาสาย,   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย. 
        ๔.  โย   ปน  ภกิฺข ุ อฺาติกาย   ภิกฺขุนิยา 
ปุราณจีวร    โธวาเปยฺย   วา   รชาเปยฺย   วา 
อาโกฏาเปยฺย   วา,   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย. 
        ๕.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  อฺาติกาย   ภิกขฺุนิยา 
หตฺถโต   จีวร   ปฏิคฺคณฺเหยฺย   อฺตฺร 
ปาริวฏฏกา,    นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย. 
        ๖.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  อฺาตก   คหปตึ 
วา   คหปตานึ    วา   จีวร   วิฺาเปยฺย  
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อฺตฺร   สมยา,   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย. 
ตตฺถาย   สมโย:   อจฉฺินนฺจีวโร   วา  โหติ 
ภิกฺขุ   นฏจวีโร   วา,   อย   ตตฺถ  สมโย, 
        ๗.  ต ฺเจ   อ ฺาตโก    คหปติ   วา 
คหปตานี   วา   พหูหิ   จวีเรหิ    อภิหฏ ุมฺ- 
ปวาเรยฺย,   สนฺตรุตฺตรปรมนฺเตน   ภกิฺขุนา 
ตโต   จีวร    สาทิตพฺพ,    ตโต   เจ   อตฺุตรึ 
สาทิเยยฺย,   นิสฺสคฺคิย    ปาจิตฺติย. 
        ๘.  ภิกขฺุ  ปเนว   อทฺุทิสฺส    อฺาตกสฺส 
คหปติสฺส   วา  คหปตานิยา   วา   จวีรเจตาปน 
อุปกฺขฏ   โหติ   " อิมินา   จีวรเจตาปเนน 
จีวร   เจตาเปตฺวา   อิตฺถนฺนาม   ภิกขฺุ   จีวเรน 
อจฺฉาเทสฺสามีติ,   ตตฺร   เจ   โส   ภิกฺข ุ 
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ปุพฺเพ   อปฺปาวาริโต    อปุสงฺกมิตฺวา    จีวเร 
วิกปฺป   อาปชฺเชยฺย  " สาธุ   วต   ม   อายสฺมา 
อิมินา   จีวรเจตาปเนน   เอวรูป   วา   เอวรูป 
วา   จีวร  เจตาเปตฺวา   อจฺฉาเทหีติ   กลฺยาณ- 
กมฺยต   อุปาทาย   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย. 
        ๙.  ภิกขฺุ   ปเนว   อทฺุทิสฺส   อภุนิฺน 
อฺาตกาน   คหปตีน   วา   คหปตานีน 
วา   ปจฺเจกจวีรเจตาปนา   อุปกขฺฏา   โหนฺติ 
" อิเมหิ    มย   ปจฺเจกจีวรเจตาปเนหิ 
ปจฺเจกจีวรานิ    เจตาเปตฺวา   อิตฺถนฺนาม 
ภิกฺขุ    จีวเรหิ   อจฺฉาเทสฺสามาติ,   ตตฺร 
เจ  โส   ภิกขฺ ุ  ปุพฺเพ   อปฺปวาริโต   อุปสงฺ- 
กมิตฺวา  จีวเร   วิกปฺป   อาปชฺเชยฺย   " สาธุ  
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วต  ม   อายสฺมนฺโต   อิเมหิ   ปจฺเจกจีวร- 
เจตาปเนหิ  เอวรูป  วา    เอวรูป     วา   จีวร 
เจตาเปตฺวา    อจฺฉาเทกถ   อุโภง    สนตฺา 
เอเกนาติ    กลฺยาณกมฺยต    อุปาทาย, 
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย. 
        ๑๐. ภิกขฺุ   ปเนว   อทฺุทิสฺส   ราชา    วา 
ราชโภคฺโค   วา   พฺราหฺมโณ   วา   คหปติโก 
วา   ทูเตน   จีวรเจตาปน   ปหิเณยฺย   " อิมินา 
จีวรเจตาปเนน  จีวร   เจตาเปตฺวา   อตฺิถนฺนาม 
ภิกฺขุ    จีวเรน   อจฺฉาเทหีติ;   โส   เจ 
ทูโต   ต   ภิกขฺุ  อุปสงฺกมตฺิวา   เอว   วเทยฺย 
" อิท   โข   ภนฺเต   อายสฺมนฺต    อุททฺิสฺส 
จีวรเจตาปน     อาภต,       ปฏิคฺคณฺหาตุ  
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อายสฺมา  จีวรเจตาปนนฺติ,  เตน   ภิกฺขนุา  โส 
ทูโต  เอวมสสฺ   วจนีโย  " น  โข   มย  อาวุโส 
จีวรเจตาปน   ปฏิคฺคณฺหาม,   จีวร ฺจ   โข 
มย   ปฏิคฺคณฺหาม   กาเลน   กปฺปยนฺติ; 
โส   เจ   ทูโต   ต   ภิกฺขุ    เอว   วเทยฺย 
" อตฺถิ   ปนายสฺมโต   โกจิ   เวยฺยาวจฺจกโรติ, 
จีวรตฺถิเกน   ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา   เวยฺยาวจฺจ- 
กโร   นิทฺทิสิตพฺโพ   อารามิโก   วา   อปุาสโก 
วา  " เอโส   โข   อาวุโส  ภิกฺขูน  เวยฺยาวจฺจ- 
กโรติ:   โส  เจ   ทูโต   ต   เวยฺยาวจฺจกร 
ส ฺาเปตฺวา    ต   ภิกขฺุ    อุปสงฺกมิตฺวา 
เอว   วเทยฺย    " ย  โข   ภนฺเต   อายสฺมา 
เวยฺยาวจฺจกร    นิทฺทิส,ิ    ส ฺตฺโต   โส 
มยา;  อุปสงฺกมตุ   อายสฺมา   กาเลน   จีวเรน  
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ต   อจฺฉาเทสฺสตีติ,   จีวรตฺถิเกน   ภกิฺขเว 
ภิกฺขุนา    เวยฺยาวจฺจกโร   อุปสงฺกมิตฺวา 
ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ    โจเทตพฺโพ    สาเรตพฺโพ 
" อตฺโก   เม   อาวุโส    จีวเรนาติ;    ทฺวิตฺ- 
ติกฺขตฺต   โจทยมาโน    สารยมาโน    ต 
จีวร   อภินิปฺผาเทยฺย,   อิจฺเจต   กุสล;  โน 
เจ   อภินิปฺผาเทยฺย,   จตุกฺขตฺตุ   ปจฺกขตฺตุ 
ฉกฺขตฺตุปรม     ตุณหีภูเตน     อุทฺทิสฺส 
าตพฺพ;         จตุกฺขตฺตุ         ปฺจกฺขตฺตุ 
ฉกฺขตฺตุปรม    ตุณฺหีภูโต    อทฺทิสฺส 
ติฏมาโน   ตํา   จีวร   อภินิปฺผาเทยฺย,   อิจฺเจต 
กุสส;   โน  เจ   อภินิปฺผาเทยฺย,   ตโต   เจ 
อุตฺตรึ    วายมมาโน   ต   จีวร   อภินิปฺ-  
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ผาเทยฺย,    นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย;   โน   เจ 
อภินิปฺผาเทยฺย,     ยตสฺส      จีวรเจตาปน 
อาภต,   ตตฺถ   สาม   วา   คนฺตพฺพ,   ทูโต  วา 
ปาเหตพฺโพ   " ย   โข   ตุมฺเห   อายสฺมนฺโต 
ภิกฺขุ   อุทฺทสิฺส   จีวรเจตาปน   ปหิณตฺิถ, 
น  ตนฺตสฺส    ภิกขฺุโน   กิฺจิ   อตถ 
อนุโภติ,  ยฺุชนฺตายสฺมนฺโต  สก,  มา  โว 
สก  วินสฺสีติ:  อย   ตตฺถ   สามีจิ. 
                จีวรวคฺโค    ปโม. 
        ๑๑.  โย   ปน   ภกิฺข ุ  ในสิยมิสฺสก 
สนฺถต   การาเปยฺย,  นิสฺสคฺคีย   ปาจตฺิติย. 
        ๑๒.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  สุทฺธากาฬกาน 
เอฬกโลมาน    สนุถต  การาเปยฺย,  
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นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย. 
        ๑๓.  นวมฺปน   ภิกขฺุนา   สนฺถต   การย- 
มาเนน  เทฺว   ภาคา   สุทธกาฬกาน   เอฬก- 
โลมาน   อาทาตพฺพา,    ตติย  โอทาตาน, 
จตุตฺถ   โคจริยาน;    อนาทา  เจ   ภิกขฺุ   เทฺว 
ภาเค   สุทฺธกาฬกาน   เอฬกโลมมาน   ตติย 
โอทาตาน   จตุตฺถ   โคจริยาน   นว  สนฺถต 
การาเปยฺย,   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย. 
        ๑๔.  นวมฺปน   ภิกขฺุนา   สนฺถต   การา 
เปตฺวา   ฉพฺพสฺสานิ    ธาเรตพฺพ.   โอเรน 
เจ   ฉนฺน   วสฺสาน  ต   สนฺถต    วิสฺสชฺเชตฺวา 
วา  อวิสฺสชเชตฺวา   วา   อฺ   นว   สนฺถต 
การาเปยฺย  อ ฺตฺร     ภกิฺขุสมมฺติยา, 
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย.  
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        ๑๕.  นสิีทนสนฺถตมฺปน      ภกิขฺนา 
การยมาเมน   ปุราณเสนตฺสฺส   สามนฺตา 
สุคติวิทตฺถิ   อาทาตพฺพา  ทุพฺพณฺณกรณาย, 
อนาทา    เจ   ภิกฺข ุ  ปุราณสนฺถตสฺส 
สามนฺตา   สคุตวิทตฺถึ    นว   นิสีทนสนฺถต 
การาเปยฺย,   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย. 
        ๑๖.  ภิกขฺุโน   ปเนว    อทฺธานมคฺค- 
ปฏิปนฺนสฺส   เอฬกโลมานิ   อุปฺปชฺเชยฺยุ, 
อากงฺขมาเนน    ภิกขฺุนา    ปฏิคฺคเหตพฺพานิ, 
ปฏิคฺคเหตฺวา    ติโยชนปรม    สหตฺถา 
หาเรตพฺพานิ,   อสนฺเต    หารเก,   ตโต   เจ 
อุตฺตรึ    หเรยฺย    อสนฺเตป   หารเก, 
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย. 
        ๑๗.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  อฺาติกาย  
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ภิกฺขุนิยา   เอฬกโลมานิ   โธวาเปยฺย   วา 
รชาเปยฺย   วา   วิชฏาเปยฺย   วา,   นิสฺสคฺคิย 
ปาจิตฺติย. 
        ๑๘.  โย    ปน     ภกิขฺุ    ชาตรูปรชต 
อุคฺคณฺเหยฺย      วา   อุคฺคณฺหาเปยฺย     วา 
อุปนิกฺขิตฺต   วา   สาทิเยยฺย,    นิสฺสคฺคิย 
ปาจิตฺติย. 
        ๑๙.  โย   ปน   ภกิฺข ุ  นามปฺปการก 
รูปยสโวหาร    สมาปชฺเชยฺย,    นิสฺสคฺคิย 
ปาจิตฺติย. 
        ๒๐.  โย   ปน  ภกิฺข ุ   นานปฺปการก 
กยวิกฺกย          สมาปชฺเชยฺย,     นิสฺสคฺคิย 
ปาจิตฺติย. 
                        โกสิยวคฺโค   ทุติโย.  
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        ๒๑.  ทสาหปรม   อติเรกปตฺโต   ธาเร- 
ตพฺโพ,    ต   อติกฺกามยโต,    นิสฺสคฺคิย 
ปาจิตฺติย. 
        ๒๒.  โย  ปน  ภิกขฺุ   อูนปฺจพนฺธเนน 
ปตฺเตน    อฺ   นว   ปตฺต   เจตาเปยฺย, 
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย.    เตน   ภิกขฺุนา   โส 
ปตฺโต   ภิกฺขปุริสาย    นิสสฺชฺชิตพฺโพ;   โย 
จ    ตสฺสา    ภิกฺขุปริสาย    ปตฺตปริยนฺโต, 
โส    จ    ตสฺส    ภิกขฺุโน    ปทาตพฺโพ 
" อยนิเต   ภกิฺขุ   ปตฺโต,   ยาว   เภทนาย 
ธาเรตพฺโพติ;   อย   ตตฺถ   สามีจ.ิ 
        ๒๓.  ยานิ   โข   ปน   ตานิ   คิลานาน 
ภิกฺขูน   ปฏสิายนียานิ   เภสชฺชานิ,   เสยฺยถีท:  
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สปฺป    นวนีต   เตล   มธุ   ผาณิต,    ตานิ 
ปฏิคฺคเหตฺวา    สตฺตาหปรม    สนฺนิธกิารก 
ปริภฺุชิตพฺพานิ,    ต   อติกฺกามยโต 
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย. 
        ๒๔.   " มาโส    เสโส    คิมหฺานนฺติ 
ภิกฺขุนา    วสฺสิกสาฏิกจีวร    ปริเยสิตพฺพ, 
" อฑฺฒมาโส   เสโส   คิมหฺานนฺติ   กตฺวา 
นิวาเสตพฺพ;    " โอเรน   เจ   มาโส   เสโส 
คิมฺหานนฺติ   วสฺสิกสาฏิกจีวร   ปริเยเสยฺย. 
" โอเรนฑฺฒมาโส     เสโส   คิมฺหานนฺติ 
กตฺวา   นิวาเสยฺย;   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย. 
        ๒๕.  โย  ปน   ภกิฺข ุ   ภิกขฺุสฺส   สาม 
จีวร    ทตฺวา    กุปโต    อนตฺตมโน  
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อจฺฉินฺเทยฺย       วา   อจฺฉนิฺทาเปยฺย     วา, 
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย. 
        ๒๖.  โย   ปน   ภิกขฺุ   สาม   สุตฺต 
วิฺาเปตฺวา        ตนฺตวาเยหิ    จีวร 
วายาเปยฺย,    นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย. 
        ๒๗.  ภกิฺขุ       ปเนว          อุทฺทิสสฺ 
อฺาตโก    คหปติ   วา    คหปตานี  วา 
ตนฺตวาเยหิ      จีวร    วายาเปยฺย,      ตตฺร 
เจ       โส       ภิกฺข ุ   ปุพฺเพ    อปฺปวาริโต 
ตนฺตวาเย        อุปสงฺกมิตฺวา          จีวเร 
วิกปฺป      อาปชฺเชยฺย        " อิท       โข 
อาวุโส    จีวร     ม    อุททฺิสฺส        วียติ, 
อายต ฺจ   กโรถ,   วิตฺถต ฺจ    อปฺปต ฺจ  
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สุวิต ฺจ๑     สุปวายิตฺจ      สุวิเลกฺขิตฺจ๒ 

สุวิตจฺฉิต ฺจ         กโรถ;              อปฺเปวนาม 
มยมิป           อายสฺมนิตาน           กิจฺิมตฺต 
อนุปทชฺเชยฺยามาติ,     เอว ฺจ     โส    ภิกฺข ุ
วตฺวา            กิฺจิมตฺต        อนุปทชฺเชยฺย 
อนฺตมโส    ปณฺฑปาตมตฺตมฺป,   นิสสฺคฺคิย 
ปาจิตฺติย. 
        ๒๘.  ทสาหานาคต          กตฺติกเตมาสิ- 
ปุณฺณม,     ภกิฺขุโน    ปเนว      อจฺเจกจีวร 
อุปฺปชฺเชยฺย,    อจฺเจก    มฺมเนน 
ภิกฺขุนา      ปฏิคฺคเหตพฺพ.      ปฏิคฺคเหติวา 
ยาวจีวรกาลสมย       นิกขฺิปตพฺพ,      ตโต 
 
๑.  พระไตรปฎกเปน สุวีตฺจ.   ๒.  เปน สุเลขิตฺจ.  
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เจ     อุตฺตรึ       นิกฺขิเปยยฺ,       นิสฺสคฺคิย 
ปาจิตฺติย. 
        ๒๙.  อปุวสฺส   โข   ปน   กตฺติกปุณฺณม, 
ยานิ     โข       ปน      ตานิ   อารฺกานิ 
เสนาสนานิ    สาสงฺกสมมฺตานิ   สปฺปฏิภยานิ, 
ตถารูเปสุ     ภิกฺขุ    เสนาสเนสุ    วิหรนฺโต 
อากงฺขมาโน     ติณฺณ     จวีราน   อ ฺตร 
จีวร    อนฺตรฆเร    นกิฺขิเปยฺย.   สิยา     จ 
ตสฺส    ภิกฺขุโน   โกจิเทว   ปจฺจโย    เตน 
จีวเรน    วิปฺปวาสาย,     ฉารตฺตปรมนิเตน 
ภิกฺขุนา   เตน   จีวเรน    วิปฺปวสิตพฺพ,   ตโต 
เจ           อุตฺตรึ       วิปฺปวเสยฺย        อฺตฺร 
ภิกฺขุสมมฺติยา,    นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย.  
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        ๓๐.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  ชาน   สงฺฆกิ    ลาภ 
ปริณต   อตฺตโน   ปริณาเมยฺย,   นิสฺสคฺคิย 
ปาจิตฺติย. 
                ปตฺตวคฺโต   ตติโย. 
        อุทฺทิฏา     โข    อายสฺมนฺโต        ตึส 
นิสฺสคฺคิยา   ปาจิตฺติยา     ธมมฺา. 
        ตตฺถายสฺมนฺเต     ปุจฺฉามิ:        กจฺจิตฺถ 
ปริสุทฺธา ? 
        ทุติยมปฺ   ปุจฺฉามิ:    กจฺจิตฺถ   ปริสุทฺธา  ? 
        ตติยมฺป   ปุจฺฉามิ:   กจฺจิตฺถ   ปรสิุทฺธา  ? 
        ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต    ตสฺมา  ตุณฺหี, 
เอวเมต     ธารยามิ. 
        นิสฺสคฺคิยา  ปาจิตฺติยา      ธมมฺา   นิฏ ิตา.  
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        อิเม       โข     ปนายสฺมนฺโต     เทฺวนวุติ 
ปาจิตฺติยา   ธมฺมา    อุทฺเทส    อาคจฺฉนฺติ.  
        ๑.  สมปฺชานมุสาวาเท   ปาจิตฺติย. 
        ๒.  โอมสวาเท   ปาจิตฺติย. 
        ๓.  ภิกขฺุเปสุ ฺเ    ปาจิตฺติย. 
        ๔.  โย   ปน   ภิกขฺุ   อนุปสมฺปนฺน  ปทโส 
ธมฺม   วาเจยฺย,    ปาจิตฺติย. 
        ๕.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  อนุปสมฺปนฺเนน 
อุตฺตริทฺวิรตฺตติรตฺต    สหเสยฺย   กปฺเปยฺย, 
ปาจิตฺติย. 
        ๖.   โย   ปน    ภกิฺข ุ   มาตุคาเมน 
สหเสยฺย   กปฺเปยฺย,    ปาจิตฺติย. 
        ๗.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  มาตุคามสฺส   อุตฺตร-ิ 
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ฉปฺปฺจวาจาหิ    ธมฺม   เทเสยฺย   อฺตฺร 
วิฺุนา    ปุริสวิคฺคเหน,   ปาจิตฺติย. 
        ๘.  โย  ปน   ภกิฺข ุ   อนุปสมฺปนฺนสฺส 
อุตฺตริมนุสฺสธมฺม   อาโรเจยฺย,    ภูตสฺม ึ
ปาจิตฺติย. 
        ๙.  โย   ปน   ภกิฺข ุ   ภิกฺขุสฺส   ทฏุ ุลฺล 
อาปตฺตึ   อนปุสมฺปนฺนสฺส   อาโรเจยฺย 
อ ฺตฺร   ภกิฺขุสมมฺติยา,   ปาจิตฺติย. 
        ๑๐.  โย  ปน  ภกิฺข ุ  ปวึ    ขเณยฺย   วา 
ขณาเปยฺย   วา,   ปาจิตฺติย. 
                มสุาวาทวคฺโค    ปโม.  
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        ๑๑.  ภูตคามปาตพฺยตาย   ปาจิตฺติย. 
        ๑๒.  อฺวาทเก   วิเหสเก   ปาจิตฺติย. 
        ๑๓.  อชฺุฌาปนเก   ขิยฺยนเก   ปาจิตฺติย. 
        ๑๔.  โย   ปน   ภิกขฺุ   สงฺฆิก   มฺจ  วา 
ป   วา   ภิส ึ  วา   โกจฺฉ   วา   อชฺโฌกาเส 
สนฺถริตฺวา     วา   สนฺถราเปตฺวา  วา,  ต 
ปกฺกมนฺโต  เนว  อุทฺธเรยฺย   น 
อุทฺธราเปยฺย  อนาปุจฺฉ  วา คจฺเฉยฺย, 
ปาจิตฺติย. 
        ๑๕.  โย ปน  ภกิฺข ุ สงฺฆเก  วิหาเร 
เสยฺย  สนฺถรตฺิวา  สนฺถราเปตฺวา วา ต 
ปกฺกมนฺโต     เนว   อุทฺธเรยฺย     น  อทฺุธรา 
เปยฺย   อนาปุจฺฉ   วา   คจฺเฉยฺย, ปาจิตฺติย.  
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        ๑๖.  โย   ปน   ภกิฺข ุ  สงฺฆิเก    วหิาเร 
ชาน   ปุพฺพูปคต  ภิกฺขุ    อนูปขชฺช    เสยฺย 
กปฺเปยฺย  " ยสฺส   สมฺพาโธ    ภวิสฺสติ,   โส 
ปกฺกมิสฺสตีติ   เอตเทว   ปจฺจย  กริตฺวา 
อนฺ,   ปาจิตฺติย. 
         ๑๗.  โย   ปน  ภกิฺข ุ   ภิกขฺุ   กุปโต 
อนตฺตมโน   สงฺฆิกา   วิหารา   นกิฺกฑฺเฒยฺย 
วา   นิกกฺฑฒฺาเปยฺย    วา,   ปาจิตฺติย. 
         ๑๘.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  สงฺฆิเก   วหิาเร 
อุปริเวหาสกุฏิยา   อาหจฺจปาทก   มจฺ   วา 
ป    อภินิสีเทยฺย   วา   อภินิปชฺเชยฺย    วา, 
ปาจิตฺติย. 
         ๑๙.  มหลฺลกมฺปน   ภิกฺขุนา    วหิาร  
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การยมาเนน   ยาว   ทฺวารโกสา   อคฺคลฏ- 
ปนาย   อาโลกสนฺธิปริกมมฺาย   ทฺวิตฺติจฺ- 
ฉทนสฺส    ปริยาย    อปฺปหริเต     ิเตน 
อธิฏาตพฺพ,      ตโต     เจ        อุตฺตร ึ
อปฺปหริเตป   ิโต   อธิฏเหยฺย,  ปาจิตฺติย. 
        ๒๐.  โย  ปน  ภิกขฺุ  ชาน   สปฺปาณก 
อุทก  ติณ   วา   มตฺติก   วา   สิฺเจยฺย   วา 
สิฺจาเปยฺย    วา,   ปาจิตฺติย. 
                ภตูคามวคฺโค   ทุติโย. 
        ๒๑.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  อสมมฺโต 
ภิกฺขุนิโย    โอวเทยฺย,   ปาจิตฺติย. 
        ๒๒.  สมฺมโตป   เจ   ภิกฺข ุ   อตฺถงฺคเต 
สุริเย   ภิกฺขนุิโย   โอวเทยฺย,   ปาจิตฺติย.          
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        ๒๓.  โย  ปน  ภิกขฺุ   ภิกขฺุ   ภิกขฺนุูปสฺสย 
อุปสงฺกมิตฺวา   ภกิฺขุนิโย    โอวเทยฺย, 
อฺตฺร    สมยา,  ปาจิตฺติย.  ตตฺถาย   สมโย, 
คิลานา   โหติ   ภิกขฺุน,ี   อย   ตตฺถ   สมโย. 
        ๒๔.  โย  ปน  ภิกขฺุ  เอว   วเทยฺย 
" อามิสเหตุ   ภิกขฺู   ภิกขฺนุิโย   โอวทนฺตีติ, 
ปาจิตฺตีย. 
        ๒๕.  โย  ปน  ภิกขฺุ    อฺาติกาย 
ภิกฺขุนิยา    จวีร    ทเทยฺย    อฺตฺร 
ปาริวฏฏกา,    ปาจิตฺติย. 
        ๒๖.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  อฺาติกาย 
ภิกฺขุนิยา   จวีร   สิพฺเพยฺย   วา   สิพฺพาเปยฺย 
วา,   ปาจิตฺติย.  
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        ๒๗.  โย   ปน   ภิกขฺุ   ภิกขฺุนิยา   สทฺธ ึ
สวิธาย    เอกทิธานมคฺค   ปฏิปชฺเชยฺย 
อนฺตมโส    คามนฺตรมฺป   อ ฺตฺร   สมยา, 
ปาจิตฺติย.   ตตฺถาย    สมโย:   สตฺถคมนีโย 
โหติ   มคฺโค   สาสงฺกสมมฺโต   สปฺปฏภิโย, 
อย   ตตฺถ   สมโย. 
        ๒๘.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  ภิกฺขุนิยา   สทฺธึ 
สวิธาย   เอก  นาว   อภิรูเหยฺย   อุทฺธาคามินี 
วา   อโธคามนิึ    วา   อ ฺตฺร   ติริยนฺตรณาย, 
ปาจิตฺติย. 
        ๒๙.  โย  ปน  ภิกขฺุ   ชาน   ภิกฺขุนปีริ- 
ปาจิต   ปณฑฺปาต   ภฺุเชยฺย   อฺตฺร 
ปุพฺเพ   คิหิสมารมฺภา,    ปาจิตฺติย.  
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        ๓๐.  โย  ปน  ภิกขฺุ  ภิกฺขุนิยา   สทฺธึ 
เอโก   เอกาย  รโห   นิสชช    กปฺเปยฺย, 
ปาจิตฺติย. 
                โอวาทวคฺโค   ตติโย. 
        ๓๑.  อคิลาเนน   ภกิฺขุนา    เอโก 
อาวสถปณฺโฑ    ภุ ฺชิตพฺโพ;  ตโต   เจ 
อุตฺตรึ   ภฺุเชยฺย,    ปาจิตฺติย. 
        ๓๒.  คณโภชเน   อ ฺตฺต   สมยา, 
ปาจิตฺติย:    ตตฺถาย   สมโย:  คิลานสมโย 
จีวรทานสมโย   จีวรการสมโย   อทฺธาน- 
คมนสมโย   นาวาภิรูหนสมโย   มหาสมโย 
สมณภตฺตสมโย,   อย   ตตฺถ   สมโย.  
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        ๓๓.  ปรมฺปรโภชเน   อ ฺตฺร    สมยา 
ปาจิตฺติย   ตตฺถาย   สมโย:  คิลานสมโย 
จีวรทานสมโย   จีวรการสมโย,  อย  ตตฺถ 
สมโย. 
        ๓๔.  ภกิฺขุ   ปเนว   กุล   อุปคต   ปูเวหิ 
วา    มนฺเถห ิ  วา   อภิหฏ ุมฺปวาเรยฺย, 
อากงฺขมาเนน   ภิกฺขุนา    ทฺวิตฺติปติตปูรา 
ปฏิคฺคเหตพฺพา;  ตโต     เจ    อุตฺตรึ 
ปฏิคฺคณฺเหยฺย    ปาจิตฺติย.   ทฺวิตฺติปตฺตปูเร 
ปกิคฺคเหตฺวา    ตโต   นหีริตฺวา   ภิกขฺหูิ 
สทฺธึ   สวิภชิตพฺพ   อย   ตตฺถ    สามจีิ. 
        ๓๕.  โย  ปน  ภิกขฺุ   ภุตฺตาวี   ปวาริโต 
อนติริตฺต   ขาทนีย     วา    โภชนีย    วา  
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ขาเทยฺย   วา  ภฺุเชยฺย    วา,   ปาจิตฺติย. 
        ๓๖.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  ภิกฺขุ   ภุตฺตาวึ 
ปวาริต   อนติริตฺเตน   ขาทนีเยน    วา 
โภชนีเยน      วา      อภิหฏ ุมฺปวาเรยฺย 
" หนฺท    ภิกขฺุ    ขาท    วา  ภุ ฺช    วาติ 
ชาน       อาสาทนาเปกฺโข,    ภุตฺตสฺมึ 
ปาจิตฺติย. 
        ๓๗.  โย   ปน  ภกิฺข ุ  วิกาเล   ขาทนีย 
วา  โภชนีย   วา   ขาเทยฺย   วา   ภฺุเชยฺย   วา, 
ปาจิตฺติย. 
        ๓๘.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  สนฺนิธิการก 
ขาทนีย   วา   โภชนีย   วา   ขาเทยฺย    วา 
ภุ ฺเชยฺย   วา,   ปาจิตฺติย.  
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        ๓๙.  ยานิ  โข   ปน   ตานิ  ปณีตโภชนานิ, 
เสยฺยถีท:  สปฺป    นวนีต   เตล   มธุ   ผาณิต 
มจฺโฉ    มส    ขีร   ทธิ,   โย    ปน   ภกิขฺ ุ
เอวรูปานิ     ปณีตโภชนานิ     อคิลาโน 
อตฺตโน    อตฺถาย    วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺเชยฺย, 
ปาจิตฺติย. 
        ๔๐.  โย  ปน  ภิกขฺุ   อทินนฺ   มขุทฺวาร 
อาหาร    อาหเรยฺย   อ ฺตฺร       อุทก- 
ทนฺตโปณา,    ปาจิตฺติย. 
                โภชนวคฺโค    จตุตฺโถ. 
        ๔๑.  โย   ปน  ภกิฺข ุ  อเจลกสฺส   วา 
ปริพฺพาชกสฺส    วา    ปรพฺิพาชิกาย    วา 
สหตฺถา   ขาทนีย   วา   โภชนีย   วา   ทเทยฺย,  
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ปาจิตฺตีย. 
        ๔๒.  โย  ปน  ภิกขฺุ   ภิกขฺุ  (เอว   วเทยฺย๑) 
" เอหาวุโส   คาม   วา   นคิม    วา   ปณฺฑาย 
ปวิสิสฺสามาติ.    ตสฺส    ทาเปตฺวา    วา 
อทาเปตฺวา   วา   อุยฺโยเชยฺย  " คจฺฉาวุโส, 
น    เม    ตยา    สมฺธ ึ  กถา   วา   นิสชฺชา   วา 
ผาสุ   โหติ,   เอกกสฺส   เม   กถา  วา   นิสชฺชา 
วา   ผาสุ   โหตีติ,   เอตเทว   ปจฺจย   กริตฺวา 
อนฺ,   ปาจิตฺติย. 
        ๔๓.  โย   ปน   ภิกขฺุ   สโภชเน    กุเล 
อนูปขชฺช   นิสชฺช   กปฺเปยฺย,   ปาจิตฺติย. 
        ๔๔.  โย  ปน  ภิกขฺุ   มาตุคาเมน   สทฺธ ึ
รโห    ปฏิจฉฺนฺเน   อาสเน    นิสชฺช 
 
๑.  ม.   ยุ   อท   ปาทฺวย   โปตฺถเกสุ   น   ทิสฺสติ.  
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กปฺเปยฺย,    ปาจิตฺติย. 
        ๔๕.  โย  ปน  ภิกขฺุ   มาตุคาเมน   สทฺธ ึ
เอโก   เอกาย    รโห    นิสชฺช   กปฺเปยฺย, 
ปาจิตฺติย. 
        ๔๖.  โย   ปน   ภิกขฺุ     นมินฺติโต   สภตฺโต 
สมาโน   สนตฺ   ภิกขฺุ  อนาปุจฺฉา   ปุเรภตฺต 
วา   ปจฺฉาภตฺต    วา     กเุลสุ      จาริตฺต 
อาปชฺเชยฺย    อ ฺตฺร    สมยา,   ปาจิตฺติย. 
ตตฺถาย        สมโย:       จวีรทานสมโย 
จีวรการสมโย,   อย   ตตฺถ   สมโย. 
        ๔๗.  อคิลาเนน  ภิกขฺุนา     จาตุมาส- 
ปจฺจยปวารณา    สาทิตพฺพา     อฺตฺร 
ปุนปวารณาย,    อ ฺตฺร   นิจฺจปวารณาย,  
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ตโต   เจ   อตฺุตรึ   สาทิเยยฺย,   ปาจิตฺติย. 
        ๔๘.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  อุยฺยุตฺต   เสน 
ทสฺสนาย    คจฺเฉยฺย    อ ฺตฺร   ตถารูป- 
ปจฺจยา,   ปาจิตฺติย. 
        ๔๙.   สยิา  จ  ตสฺส   ภิกฺขุโน    โกจิเทว 
ปจฺจโย   เสน   คมนาย,   ทฺวิรตฺตติรตฺต   เตน 
ภิกฺขุนา   เสนาย   วสิตพฺพ.   ตโต   เจ    อุตฺตร ึ
วเสยฺย,   ปาจิตฺติย. 
        ๕๐.  ทวฺิรตฺตติรตฺต ฺเจ    ภิกขฺุ   เสนาย 
วสมาโน   อยฺุโยธิก   วา    พลคฺค     วา 
สนาพฺยูห    วา   อนกีทสฺสน   วา   คจฺเฉยฺย, 
ปาจิตฺติย. 
                อเจลกวคฺโค    ปฺจโม.  



ภิกฺขุปาฏิโมกขฺปาลิ - หนาท่ี 73 

        ๕๑.  สรุาเมรยปาเน   ปาจิตฺติย 
        ๕๒.  องฺคุลิปโตทเก   ปาจิตฺติย. 
        ๕๓.  อทุเก   หสฺสธมฺเม   ปาจิตฺติย. 
        ๕๔.  อนาทริเย   ปาจิตฺติย. 
        ๕๕.  โย   ปน  ภกิฺข ุ ภิกขฺุ   ภึสาเปยฺย, 
ปาจิตฺติย. 
        ๕๖.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  อคิลาโน   วสีิวนา- 
เปกฺโข   โชตึ   สมาทเหยฺย   วา   สมาทหาเปยฺย 
วา   อ ฺตฺร   ตถารูปปจฺจยา,   ปาจิตฺติย. 
        ๕๗.  โย  ปน  ภิกขฺุ   โอเรนฑฺฒมาส 
นฺหาเยยฺย    อ ฺตฺร    สมยา,    ปาจิตฺติย. 
ตตฺถาย    สมโย:  ทิยฑฺโฒ   มาโส   เสโส 
คิมฺหานนฺติ    วสฺสานสฺส    ปโม   มาโส  
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อิจฺเจเต   อฑฒฺเตยฺยมาสา    อุณหฺสมโย 
ปริฬาหสมโย   คิลานสมโย    กมมฺสมโย 
อทฺธานคมนสมโย    วาตวุฏ ิสมโย,  อย 
ตตฺถ   สมโย. 
        ๕๘.   นวมฺปน   ภกิฺขุนา   จีวรลาเภน 
ติณฺณ    ทุพฺพณฺณกรณาน       อฺตร 
ทุพฺพณฺณกรณ    อาทาตพฺพ  นีล   วา  กทฺทม 
วา  กาฬสาม   วา,   อนาทา   เจ   ภิกฺข ุ  ติณฺณ 
ทุพฺพณฺณกรณาน   อฺตร   ทุพฺพณณฺกรณ 
นว  จีวร   ปริภฺุเชยฺย,   ปาจิตฺติย. 
        ๕๙.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  ภิกฺขุสฺส    วา 
ภิกฺขุนิยา   วา  สิกฺขมานาย   วา   สามเณรสฺส 
วา  สามเณรยิา   วา  สาม   จีวร   วิกปฺเปตฺวา  



ภิกฺขุปาฏิโมกขฺปาลิ - หนาท่ี 75 

อปจฺจุทฺธารก   ปริภฺุเชยฺย,   ปาจิตฺติย. 
        ๖๐.  โย   ปน   ภกิฺข ุ  ภิกฺขุสฺส   ปตฺต   วา 
จีวร   วา   นสิีทน   วา   สจูิฆร   วา   กายพนฺธน 
วา     อปนิเธยฺย    วา    อปนิธาเปยฺย       วา 
อนฺตมโส   หสฺสาเปกฺโขป,   ปาจิตฺติย. 
                สุราปานวคฺโค    ฉฏโ. 
        ๖๑.  โย  ปน   ภิกขฺุ   สฺจิจฺจ    ปาณ 
ชีวิตา    โวโรเปยฺย,   ปาจิตฺติย. 
        ๖๒.  โย  ปน  ภิกขฺุ   ชาน   สปฺปาณก 
อุทก   ปริภุ ฺเชยฺย,   ปาจิตฺติย. 
        ๖๓.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  ชาน   ยถาธมฺม 
นีหตา๑ธิกรณ    ปุนกมฺมาย    อุกฺโกเฏยฺย, 
ปาจิตฺติย. 
 
๑.   (นิ + หรฺ + ต).  
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        ๖๔.  โย   ปน  ภกิฺข ุ  ภิกฺขุสฺส    ชาน 
ทุฏ ุลฺล   อาปตฺตึ   ปฏิจฉฺาเทยฺย,   ปาจิตฺติย. 
        ๖๕.  โย   ปน  ภกิฺข ุ  ชาน   อูนวสีติวสฺส 
ปุคฺคล   อุปสมฺปาเทยฺย,   โส  จ   ปุคคโล 
อนุปสมฺปนฺโน,   เต  จ  ภกิฺขู    คารยฺหา, 
อิท   ตสฺมึ   ปาจิตฺติย. 
        ๖๖.  โย   ปน   ภกิฺข ุ  ชาน   เถยฺยสตฺเถน 
สทฺธึ   สวิธาย   เอกทฺธานมคฺค   ปฏิปชิเชยฺย 
อนฺตมโส   คามนฺตรมฺป,   ปาจิตฺติย. 
        ๖๗.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  มาตุคาเมน   สทฺธ ึ
สวิธาย     เอกทฺธานมคฺค        ปฏิปชฺเชยฺย 
อนฺตมโส    คามนฺตรมฺป,   ปาจิตฺติย.  
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        ๖๘.   โย   ปน    ภกิขฺุ   เอว   วเทยฺย 
" ตถาห   ภควตา   ธมมฺ   เทสิต   อาชานามิ. 
ยถา    เยเม   อนฺตรายิกา    ธมฺมา   วุตฺตา 
ภควตา,   เต   ปฏิเสวโต   นาล   อนฺตรา- 
ยายาติ,   โส   ภิกฺข ุ  ภิกฺขหูิ   เอวมสฺส 
วจนีโย   " มา  อายสฺมา   เอว   อวจ,  มา 
ภควนฺต   อพฺภาจิกฺขิ;   น  ห ิ  สาธุ   ภควโต 
อพฺภกฺขาน,   น   ห ิ  ภควา   เอว  วเทยยฺ, 
อเนกปริยาเยน   อาวุโส   อนฺตรายิกา 
ธมฺมา๑   วุตฺตา   ภควตา,  อลฺจ   ปน  เต 
ปฏิเสวโต   อนฺตรายายาติ;    เอว ฺจ   โส 
ภิกฺขุ        ภิกขฺูหิ     วุจฺจมาโน    ตเถว 
ปคฺคณฺเหยฺย,   โส   ภิกฺข ุ  ภิกฺขูห ิ  ยาวตติย 
 
๑.  สี.  ม.  ยุ.   เทว.  โปตฺถเกสุ   ธมฺมา   อนฺตรายิกาติ   ทิสฺสติ.  
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สมนุภาสิตพฺโพ   ตสฺส   ปฏินิสฺสคฺคาย; 
ยาวตติย ฺเจ      สมนุภาสิยมาโน      ต 
ปฏินิสฺสชฺเชยฺย,   อิจฺเจต   กุสล;    โน  เจ 
ปฏินิสฺสชฺเชยฺย,   ปาจิตฺติย. 
        ๖๙.  โย  ปน  ภกิฺข ุ  ชาน   ตถาวาทินา 
ภิกฺขุนา   อกฏานุธมฺเมน    ต   ทิฏ ึ 
อปฺปฏินิสฺสฏเน    สทฺธ ึ  สมฺภฺุเชยฺย   วา 
สวเสยฺย   วา   สห   วา   เสยฺย   กปฺเปยฺย, 
ปาจิตฺติย. 
        ๗๐.  สมณุทฺเทโสป  เจ  เอว   วเทยฺย 
" ตถาห  ภควตา   ธมฺม  เทสิต   อาชานามิ; 
ยถา   เยเม    อนฺตรายิกา   ธมมฺา   วุตฺตา 
ภควตา,   เต   ปฏิเสวโต   นาล    อนฺตรา-  
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ยายาติ,    โส    สมณุทฺเทโส    ภิกขฺูห ิ
เอวมสฺส   วจนีโย   " มา   อาวุโส   สมณุทฺเทส 
เอว   อวจ,   มา  ภควนฺต   อพฺภาจิกฺข,ิ   น 
หิ  สาธ ุ  ภควโต   อพฺภกขฺาน,   น  ห ิ
ภควา    เอว    วเทยฺย    อเนกปริยาเยน 
อาวุโส   สมณุทฺเทส   อนตฺรายิกา    ธมฺมา๑ 

วุตฺตา  ภควตา,   อล ฺจ  ปน  เต   ปฏิเสวโต 
อนฺตรายายาติ;   เอวฺจ   โส   สมณุทฺเทโส 
ภิกฺขูห ิ  วุจฺจมาโน   ตเถว   ปคฺคณฺเหยฺย, 
โส    สมณุทฺเทโส    ภิกฺขหูิ   เอวมสฺส 
วจนีโย     " อชฺชตคฺเค     เต   อาวุโส 
สมณุทฺเทส   น   เจว   โส   ภหควา    สตฺถา 
อปทิสิตพฺโพ;   ยมฺป   จ ฺเ    สมณุทฺเทสา 
 
๑.  สี.  ม  ยุ. เทว. โปตฺถเกสุ " ธมฺมา  อนฺตรายิกา " ติ ทิสฺสติ  



ภิกฺขุปาฏิโมกขฺปาลิ - หนาท่ี 80 

ลภนฺติ    ภิกขฺูหิ    สทฺธึ   ทฺวิรตฺตติรตฺต 
สหเสยฺย,   สาป   เต   นตฺถิ;   จร   ปเร 
วินสฺสาติ.  โย  ปน  ภิกขฺุ   ชาน   ตถานาสิต 
สมณุทฺเทส   อุปลาเปยฺย   วา   อุปฏาเปยฺย 
วา   สมฺภุ ฺเชยฺย   วา   สห   วา  เสยฺย 
กปฺเปยฺย,   ปาจิตฺติย. 
                สปฺปาณวคฺโค    สตฺตโม. 
        ๗๑.  โย  ปน  ภิกขฺุ   ภิกฺขูห ิ  สหธมฺมิก 
วุจฺจมาโน   เอว   วเทยฺย   " น  ตาวาห 
อาวุโส   เอตสฺมึ   สิกขฺาปเท   สิกขฺิสฺสามิ, 
ยาว   นฺ   ภิกฺขุ   พฺยตฺต   วินยธร 
ปริปุจฺฉามีติ,   ปาจิตฺติย.    สิกขฺมาเนน  
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ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา   อ ฺาตพฺพ  ปริปุจฺฉิตพฺพ 
ปริป ฺหิตพฺพ;   อย   ตตฺถ   สามีจ.ิ 
        ๗๒.  โย   ปน   ภิกขฺุ   ปาฏิโมกฺเข 
อุทฺทิสฺสมาเน   เอว   วเทยฺย   " กมิฺปนิเมห ิ
ขุทฺทานุขุทฺทเกหิ   สิกฺขาปเทหิ   อุทฺทิฏเห,ิ 
ยาวเทว    กกฺุกุจฺจาย   วิเหสาย   วิเลขาย 
สวตฺตนิตีติ,         สิกฺขาปทาวิวณฺณนเก 
ปาจิตฺติย. 
        ๗๓.  โย  ปน  ภิกขฺุ   อนฺวฑฺฒมาส 
ปาฏิโมกฺเข   อุทฺทิสฺสมาเน   เอว  วเทยฺย 
" อิทาเนว   โข   อห   อาชานามิ  ' อยมฺป 
กิร  ธมฺโม   สุตฺตาคโต   สุตฺตปริยาปนฺโน 
อนฺวฑฺฒมาส      อุทฺเทส       อาคจฺฉตีติ;  
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ต ฺเจ      ภิกขฺุ     อฺเ        ภิกฺข ู
ชาเนยฺยุ   " นิสินฺนปุพฺพ   อมิินา   ภิกขฺุนา 
ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ  ปาฏิโมกฺเข   อุทฺทิสฺสมาเน 
โก   ปน    วาโท   ภิยฺโยติ,   น   จ   ตสสฺ 
ภิกฺขุโน    อฺาณเกน   มุตฺติ   อตฺถิ;  ย ฺจ 
ตตฺถ   อาปตฺตึ,   อาปนฺโน,  ตฺจ  ยถาธมฺโม 
กาเรตพฺโพ        อุตฺตริฺจสฺส       โมโห 
อาโรเปตพฺโพ    " ตสฺส  เต   อาวุโส   อลาภา, 
ตสฺส  เต   ทุลฺลทฺธ;  ย  ตฺว  ปาฏิโมกฺเข 
อุทฺทิสฺสมาเน   น   สาธุก   อฏ ิกตฺวา 
มนสิกโรสีติ;    อิท   ตสมฺ ึ  โมหนเก, 
ปาจิตฺติย. 
        ๗๔.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  ภิกฺขุสฺส   กุปโต  
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อนตฺตมโน   ปหาร   ทเทยฺย,   ปาจิตฺติย. 
        ๗๕.  โย   ปน  ภกิฺข ุ  ภิกฺขุสฺส   กุปโต 
อนตฺตมโน       ตลสตฺติก       อุคฺคิเรยยฺ, 
ปาจิตฺติย. 
        ๗๖.  โย   ปน   ภิกขฺุ   ภิกขฺุ   อมูลเกน 
สงฺฆาทิเสเสน   อนุทฺธเสยฺย,   ปาจิตฺติย. 
        ๗๗.  โย  ปน  ภิกขฺุ  ภิกฺขุสฺส   ส ฺจิจฺจ 
กุกฺกุจฺจ   อุปทเหยฺย   " อติิสฺส   มุหตฺตมฺป 
อผาสุ   ภวิสสฺตีติ    เอตเทว    ปจฺจย   กริตฺวา 
อน ฺ,    ปาจิตฺติย. 
        ๗๘.  โย     ปน   ภิกขฺุ    ภิกฺขูน 
ภณฺฑนชาตาน    กลหชาตาน   วิวาทาปนฺนาน 
อุปสฺสุตึ   ติฏเยฺย   " ย   อิเม   ภณิสสฺนฺติ,  
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ต   โสสฺสามติี   เอตเทว   ปจฺจย   กริตฺวา 
อนฺ,   ปาจิตฺติย. 
        ๗๙.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  ธมมฺิกาน   กมฺมาน 
ฉนฺท    ทตฺวา   ปจฺฉา    ขยิฺยนธมฺม๑ 

อาปชฺเชยฺย,   ปาจิตฺติย. 
        ๘๐.  โย  ปน  ภิกขฺุ   สงฺเฆ    วินิจฉฺย- 
กถาย    วตฺตมานาย    ฉนทฺ   อทตฺวา 
อุฏายาสนา   ปกฺกเมยฺย,   ปาจิตฺติย. 
        ๘๑.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  สมคฺเคน   สงฺเฆน 
จีวร   ทตฺวา   ปจฺฉา   ขิยยฺนธมฺม   อาปชฺเชยฺย 
" ยถาสนฺถุต    ภิกขฺู    สงฺฆิก    ลาภ 
ปริณาเมนฺตีติ,    ปาจิตฺติย. 
        ๘๒.  โย  ปน  ภิกขฺุ   ชาน   สงฺฆกิ   ลาภ 
 
๑.  สฺยา.  ม.  เทว. ขียนธมฺม.  ยุ.  ขียธมฺม.  
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ปริณต   ปุคฺคลสฺส   ปรณิาเมยฺย,   ปาจิตฺติย. 
                สหธมมฺิกวคฺโค   อฏโม. 
        ๘๓.  โย  ปน  ภิกขฺุ   ร ฺโ   ขตฺติยสฺส 
มุทฺธาภิสิตฺตสฺส๑        อนกิฺขนฺตราชเก 
อนิคฺคตรตนเก    ปุพฺเพ     อปฺปฏิสวิทิโต 
อินฺทขีล    อติกฺกาเมยฺย๒    ปาจิตฺติย. 
        ๘๔.   โย     ปน     ภกิฺขุ     รตน     วา 
รตนสมฺาต     วา    อฺตฺร    อชฺฌารามา  วา 
อชฺฌาวสถา        วา       อคฺุคณฺเหยฺย        วา 
อุคฺคณฺหาเปยฺย   วา,   ปาจิตฺติย. 
        รตน   วา   ปน   ภิกฺขนุา   รตนสมมฺต 
วา   อชฺฌาราเม   วา   อชฌฺาวสเถ    วา 
อุคฺคเหตฺวา      วา       อุคฺคณฺหาเปตฺวา   วา 
 
๑.  สี.  ม.  ยุ.   เทย   มุทฺธาวสิตฺตสฺส. 
๒. สี.  ม.  อติกฺกเมยิย.  วรนเิวเสทานิ   อิม   อุทฺทิสฺสติ.  
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นิกฺขิปตพฺพ   " ยสฺส     ภวิสฺสติ,     โส 
หริสฺสตีติ,   อย  ตตฺถ   สามีจิ. 
        ๘๕.  โย  ปน   ภกิฺขถ   สนฺต   ภกิฺขุ 
อนาปุจฉา    วิกาเล     คาม   ปวิเสยฺย, 
อฺตฺร    ตถารูปา   อจฺจายิกา   กรณยีา 
ปาจิตฺติย. 
        ๘๖.  โย  ปน   ภกิฺข ุ  อฏ ิมย   วา 
ทนฺตมย    วา    วิสาณมย    วา    สูจิฆร 
การาเปยฺย,   เภทนก   ปาจิตฺติย. 
        ๘๗.  นวมฺปน   ภิกขฺุนา   มฺจ    วา 
ป     วา   การยมเนน    อฏงฺคุลปาทก 
กาเรตพฺพ   สุคตงฺคุเลน   อ ฺตฺร    เหฏ ิมาย 
อฏนิยา,     ต     อติกฺกามยโต    เฉทนก  
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ปาจิตฺติย. 
        ๘๘.  โย  ปน  ภิกขฺุ    มฺจ   วา   ป   วา 
ตูโลนทฺธ       การาเปยฺย,        อุทฺทาลนก 
ปาจิตฺติย. 
        ๘๙.  นสิีทนมฺปน    ภิกฺขุนา    การยมาเนน 
ปมาณิก    กาเรตพฺพ:  ตตฺริท   ปมาณ:   ทีฆโส 
เทฺว   วิทตฺถิโย    สุคตวิทตฺถิยา,   ติริย 
ทิยฑฺฒ,   ทสา   วิทตฺถิ.   ต   อติกฺกามยโต 
เฉทนก   ปาจิตฺติย. 
        ๙๐.  กณฺฑุปฏิจฺฉาทึ   ปน   ภิกขฺุนา 
การยมาเนน    ปมาณิกา   กาเรตพฺพา; 
ตตฺริท   ปมาณ:   ทีฆโส   จตสฺโส   วิทตฺถิโย 
สุคตวิทติถิยา   ติริย   เทฺว    วิทตฺถิโย.   ต  
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อติกฺกามยโต   เฉทนก   ปาจิตฺติย. 
        ๙๑.  วสฺสิกสาฏิก      ปน       ภกิฺขนุา 
การยมาเนน   ปมาณิกา   กาเรตพฺพา;   ตตฺริท 
ปมาณ:   ทีฆโส   ฉ   วิทตฺถิโย   สุคตวิทตฺถิยา 
ติริย    อฑฺฒเตยฺยา.   ต       อติกฺกามยโต 
เฉทนก   ปาจิตฺติย. 
        ๙๒.  โย   ปน  ภกิฺข ุ สุคตจีวรปฺปมาณ 
จีวร   การาเปยฺย     อติเรก   วา,   เฉทนก 
ปาจิตฺติย.   ตตฺริท    สุคตสฺส    สุคตจีวรปฺ- 
ปมาณ:   ทีฆโส   นว   วิทตฺถิโย   สุคตวิทตฺถิยา 
ติริย    ฉ     วทิตฺถิโย,    อิท    สุคตสฺส 
สุคตจีวรปฺปมาณ. 
                รตนวคฺโค    นวโม.  
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        อุทฺทิฏา      โข    อายสฺมนฺโต    เทฺวนวุติ 
ปาจิตฺติยา    ธมฺมา. 
        ตตฺถายสฺมนฺเต     ปุจฺฉามิ:       กจฺจิตฺถ 
ปริสุทฺธา  ? 
        ทุติยมปิ    ปุจฺฉามิ:  กจฺจิตฺถ    ปริสุทธา ? 
        ตติยมฺป    ปุจฺฉามิ:   กจฺจิตฺถ   ปรสิุทธา ? 
        ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต    ตสฺมา   ตุณฺหี, 
เอวเมต   ธารยามิ. 
                ปาจิตฺติยา   นิฏ ิตา.  
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        อิเม   โข    ปนายสฺมนฺโต   จตฺตาโร 
ปาฏิเทสนียา   ธมมฺา    อทฺุเทส   อาคจฺฉนฺติ. 
        ๑.  โย   ปน   ภกิฺข ุ   อฺาติกาย 
ภิกฺขุนิยา    อนฺตรฆร     ปวิฏาย    หตฺถโต 
ขาทนีย   วา    โภชนีย    วา    สหตฺถา 
ปฏิคฺคเหตฺวา    ขาเทยฺย   วา   ภฺุเชยฺย   วา, 
ปฏิเทเสตพฺพ   เตน    ภกิฺขุนา   " คารยฺห 
อาวุโส      ธมฺม   อาปชฺชึ       อสปฺปาย 
ปาฏิเทสนีย,   ต    ปฏิเทเสมีติ. 
        ๒.  ภิกขฺู   ปเนว    กเุลสุ   นมินฺติตา 
ภฺุชนฺติ,   ตตฺร   เจ๑   ภิกขฺุนี   โวสาสมานรูปา 
 ิตา   โหติ  " อิธ   สูป  เทถ,   อิธ   โอทน   เทถาติ, 
เตหิ   ภกิฺขูห ิ  สา   ภกิฺขุน ี  อปสาเทตพฺพา 
 
๑.  สี.  ม.  ยุ.  เทว.  โปตฺถเกสุ  เอตฺถนฺตเร   สติ  อตฺถิ.  
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" อปสกฺก    ตาว   ภคิน,ิ   ยาว    ภกิฺข ู
ภฺุชนฺตีติ;    เอกสฺสป   เจ๑    ภิกขฺุโน 
นปฺปฏิภาเสยฺย    ต   ภิกขฺุนึ    อปสาเทตุ 
" อปสกฺก    ตาว    ภคินิ,   ยาว   ภกิฺข ู
ภฺุชนฺตีติ,   ปฏิเทเตตพฺพ   เตห ิ  ภิกขฺูห ิ
" คารยฺห  อาวุโส  ธมมฺ  อาปชฺชิมฺหา 
อสปฺปาย  ปาฏิเทสนีย,  ต   ปฏิเทเสมาติ. 
        ๓.  ยานิ  โข  ปน  ตานิ  เส๒กฺขสมฺมตานิ 
กูลานิ,  โย  ปน  ภิกขฺุ   ตถารูเปสุ  เสกฺข- 
สมฺมเตสุ   กุเลสุ  ปุพฺเพ   อนิมนฺติโต 
อคิลาโน  ขาทนีย   วา   โภชนีย  วา  สหตฺถา 
ปฏิคฺคเหตฺวา   ขาเทยฺย   วา   ภฺุเชยฺย   วา, 
ปฏิเทเสตพฺพ   เตน   ภิกขฺุนา   " คารยฺห 
 
๑.  ม.  ย.  เทว.  เอกสฺส   เจป.  สี.  สฺยา.  เอกสฺสป  เจ. 
๒.  สี.  ม.  ยุ.  เทว.  เสข-  
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อาวุโส      ธมฺม      อาปชชฺึ      อสปฺปาย 
ปาฏิเทสนีย,   ต   ปฏิเทเสมีติ. 
        ๔.  ยานิ   โข   ปน    ตานิ   อารฺกานิ 
เสนาสนานิ    สาสงฺกสมมฺตานิ    สปฺปฏิ- 
ภยานิ,   โย   ปน   ภกิฺข ุ  ตถารูเปสุ   เสนาสเนสุ 
วิหรนฺโต๑   ปุพฺเพ   อปฺปฏสิวิทิต   ขาทนีย 
วา   โภชนีย   วา   อชฺฌาราเม   สหตฺถา 
ปฏิคฺคเหตฺวา    อคิลาโน   ขาเทยฺย   วา 
ภฺุเชยฺย   วา,   ปฏิเทเสตพฺพ   เตน   ภิกฺขุนา 
" คารยฺห   อาวุโส   ธมฺม   อาปชฺชึ   อสปฺปาย 
ปาฏิเทสนีย,   ต   ปฏิเทเสมีติ. 
        อุทฺทิฏา    โข   อายสฺมนฺโต    จตฺตาโร 
ปาฏิเทสนียา   ธมมฺา. 
 
๑.   สี.  สฺยา.  โปตฺถเกสุ   วิหรนฺโตติ   ปท  อติถิ.  ม.  ยุ. 
เทว.  โปตุถเกสุ   ปน  อิท   นติถิ.  
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        ตตฺถายสฺมนฺเต    ปุจฉฺาม;ิ      กจฺจิตฺถา 
ปริสุทฺธา ? 
        ทุติยมปฺ   ปุจฺฉามิ:  กจฺจิตฺถ   ปริสุทฺธา ? 
        ตติยมฺป   ปุจฺฉามิ:  กจฺจิตฺถ    ปรสิุทฺธา ? 
        ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต   ตสฺมา   ตุณฺหี, 
เอวเมต    ธารยามิ. 
                ปาฏิเทสนียา   นิฏ ิตา.  
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        อิเม   โข   ปนายสฺมนิโต   เสขิยา   ธมมฺา 
อุทฺเทส    อาคจฺฉนิติ. 
        ๑.  " ปริมณฺฑล   นวิาเสสฺสามีติ   สิกขฺา 
กรณียา. 
        ๒.  " ปริมณฺฑล   ปารุปสฺสามีติ   สิกฺขา 
กรณียา. 
        ๓.  " สปุฏิจฺฉนฺโน           อนฺตรฆเร 
คมิสฺสามีติ  สิกฺขา   กรณยีา. 
        ๔.  " สปุฏิจฺฉนโฺน           อนฺตรฆเร 
นิสีทิสฺสามีติ   สิกฺขา   กรณียา. 
        ๕.  " สสุวุโต   อนฺตรฆเร   คมิสสฺามีติ 
สิกฺขา   กรณยีา. 
        ๖.  " สสุวุโต   อนฺตรฆเว   นิสีทสิฺสามีติ  
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สิกฺขา    กรณียา. 
        ๗.  " โอกฺขิตฺตจกฺขุ         อนฺตรฆเร 
คมิสฺสามีติ   สิกฺขา   กรณยีา. 
        ๘.  " โอกฺขิตฺตจกฺขุ         อนฺตรฆเร 
นิสีทิสฺสามีติ    สิกขฺา    กรณียา. 
        ๙.  " น      อุกฺขิตฺตกาย      อนฺตรฆเร 
คมิสฺสามีติ   สิกฺขา   กรณยีา. 
        ๑๐.  " น     อุกฺขิตฺตกาย    อนฺตรฆเร 
นิสีทิสฺสามีติ    สิกขฺา   กรณียา. 
        ๑๑.  " น     อุชฺชคฺฆกิาย    อนฺตรฆเร 
คมิสฺสามีติ    สิกฺขา   กรณียา. 
        ๑๒.  " น   อุชฺชคฺฆกิาย      อนฺตรฆเร 
นิสีทิสุสามีติ   สิกฺขา   กรณียา.  
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        ๑๓.  " อปฺปสทิโท                 อนตฺรฆเร 
คมิสฺสามีติ    สิกฺขา   กรณียา. 
        ๑๔.  " อปฺปสทฺโท                 อนตฺรฆเร 
นิสีทิสฺสามีติ   สิกฺขา   กรณียา. 
        ๑๕.  " น     กายปฺปจาลก       อนฺตรฆเร 
คมิสฺสามีติ   สิกฺขา    กรณียา. 
        ๑๖.  " น      กายปฺปจาลก        อนฺตรฆเร 
นิสีทิสฺสามีติ     สิกฺขา   กรณียา. 
        ๑๗.  " น   พาหุปฺปจาลก          อนฺตรฆเร 
คมิสฺสามีติ    สิกฺขา   กรณียา.         
        ๑๘.  " น     พาหุปฺปจาลก        อนฺตรฆเร 
นิสีทิสฺสามีติ   สิกฺขา   กรณียา. 
        ๑๙.  " น    สีสปฺปจาลก             อนฺตรฆเร  
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 ึคมิสฺสามีติ   สิกฺขา   กรณยีา. 
        ๒๐.  " น       สีสปฺปจาลก    อนฺตรฆเร 
นิสทสฺสามีติ   สิกฺขา   กรณียา. 
        ๒๑.  " น        ขมฺภกโต         อนฺตรฆเร 
คมิสฺสามีติ    สิกฺขา   กรณียา. 
        ๒๒.  " น      ขมฺภกโต           อนตฺรฆเร 
นิสทสฺสามีติ   สิกฺขา   กรณียา. 
        ๒๓.   " น      โอคุณฺ ิโต         อนฺตรฆเร 
คมิสฺสามีติ     สิกขฺา   กรณียา. 
        ๒๔.   " น       โอคุณฺ ิโต        อนตฺรฆเร 
นิสทสฺสามีติ   สิกฺขา   กรณียา. 
        ๒๕.  " น       อุกฺกุฏกิาย         อนฺตรฆเร 
คมิสฺสามีติ     สิกขฺา    กรณียา.  
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        ๒๖.  " น    ปลฺลตฺถิกาย   อนฺตรฆเร 
นิสีทสฺสามีติ   สิกฺขา   กรณียา. 
                ฉพฺพีสติ          สารุปฺปา 
        ๑.  " สกฺกจฺจ                     ปณฺฆปาต 
ปฏิคฺคเหสฺสามีติ    สิกขฺา   กรณียา. 
        ๒.  " ปตฺตสฺ ี               ปณฺฆปาต 
ปฏิคฺคเหสฺสามีติ    สิกขฺา   กรณียา. 
        ๓.  " สมสูปก                   ปณฺฑปาต 
ปฏิคฺคเหสฺสามีติ    สิกขฺา   กรณียา. 
        ๔.  " สมติตฺติก                  ปณฺฑปาต 
ปฏิคฺคเหสฺสามีติ    สิกขฺา   กรณียา. 
        ๕.  " สกฺกจฺจ    ปณฆฺปาต   ภุชฺิสฺสามีติ  
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สิกิขา   กรณยีา. 
        ๖.  " ปตฺตสฺ ี                  ปณฆฺปาต 
ภฺุชิสฺสามีติ   สิกฺขา   กรณียา. 
        ๗.  " สปทาน    ปณฺฆปาต   ภุชฺิสฺสามีติ 
สิกฺขา   กรณยีา. 
        ๘.  " สมสูปก  ปณฆฺปาต    ภุ ฺชิสฺสามีติ 
สิกฺขา   กรณยีา. 
        ๙.  " น   ถูปโต   โอมทฺทิตฺวา   ปณฺฑปาต 
ภฺุชิสฺสามีติ    สิกขฺา    กรณียา. 
        ๑๐.  " น  สูป   วา   พฺยฺชน    วา    โอทเนน 
ปฏิจฺฉาเทสฺสามิ    ภิยฺโยกมฺยต   อุปาทายาติ 
สิกฺขา   กรณยีา. 
        ๑๑.  " น   สูป   วา   โอทน   วา   อคิลาโน  
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อตฺตโน              อตฺถาย              วิฺาเปตฺวา 
ภฺุชิสฺสามีติ    สิกขฺา    กรณียา. 
        ๑๒.  " น   อุชฺฌานส ฺ ี    ปเรส   ปตฺต 
โอโลเกสฺสามีติ   สิกขฺา   กรณียา. 
        ๑๓.  " นาติมหนฺต    กวฬ      กรสิฺสามีติ 
สิกฺขา   กรณยีา. 
        ๑๔.  " ปริมณฺฑล   อาโลป   กริสสฺามีติ 
สิกฺขา   กรณยีา. 
        ๑๕.  " น   อนาหเฏ    กวเฬ   มขุทฺวาร 
วิวริสฺสามีติ   สิกฺขา   กรณียา. 
        ๑๖.  " น   ภฺุชมาโน   สพฺพ   หตฺถ   มุเข 
ปกฺขิปสฺสามติี   สิกขฺา    กรณียา. 
        ๑๗.  " น   สกวเฬน๑   มุเขน   พฺยาหิสฺ- 
 
๑.  สทฺทโปรตฺถเกสุ   กพฬ-อิติ   ทิสฺสติ.  สฺยา.  วิ.  โปตฺถเกป 
ติ   ทิสฺสติ.  
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สามีติ    สิกขฺา   กรณียา. 
        ๑๘.  " น  ปณฺฑุกิเขปก     ภุ ฺชิสฺสามีติ 
สิกฺขา    กรณียา. 
        ๑๙.  " น   กวฬ๑าวจฺเฉทก  ภุ ฺชิสฺสามีติ 
สิกฺขา    กรณียา. 
        ๒๐.  " น   อวคณฺฑการก    ภุ ฺชิสฺสามีติ 
สิกฺขา    กรณียา. 
        ๒๑.  " น   หตฺถนิทฺธูนก๒    ภุ ฺชิสฺสามีติ 
สิกฺขา    กรณียา. 
        ๒๒.  " น  สิตฺถาวการก       ภุ ฺชิสฺสามีติ 
สิกฺขา    กรณียา. 
        ๒๓.  " น  ชิวหฺานิจฺฉารก     ภุ ฺชิสฺสามีติ 
สิกฺขา    กรณียา. 
 
๑. เหฏา   วตุตฺสทิสเมว.    ๒.  อฺตฺร   สฺยา.  โปตฺถกา 
รสฺสวเสน  นิทฺธุนกนฺติ   ทิสฺสติ.  
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        ๒๔.  " น  จปุจปุการก    ภุ ฺชิสฺสามีติ 
สิกฺขา    กรณียา. 
        ๒๕.  " น   สุรุสุรุการก     ภุ ฺชิสฺสามีติ 
สิกฺขา    กรณียา. 
        ๒๖.  " น  หตฺถนิลฺเลหก    ภุ ฺชิสฺสามีติ 
สิกฺขา    กรณียา. 
        ๒๗.  " น   ปตฺตนิลฺเลหก    ภุ ฺชิสฺสามีติ 
สิกฺขา    กรณียา. 
        ๒๘.  " น   โอฏนิลเฺลหก    ภุ ฺชิสฺสามีติ 
สิกฺขา    กรณียา. 
        ๒๙.  " น   สามิเสน   หตฺเถน   ปานีย- 
ถาลก   ปฏิคฺคเหสฺสามีติ   สิกฺขา   กรณียา. 
        ๓๐.  " น        สสิตฺถก       ปตฺตโธวน  
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อนฺตรฆเร   ฉฑฺเฑสฺสามติี   สิกขฺา   กรณียา. 
                สมตึส     โภชนาปฏิสยุตฺตา. 
        ๑.  " น       ฉตฺตปาณิสฺส       อคิลานสฺส 
ธมฺม   เทสิสฺสา๑มีติ    สิกขฺา    กรณียา. 
        ๒.  " น      ทณฺฑปาณิสฺส     อคิลานสฺส 
ธมฺม   เทสิสฺสามีติ    สิกขฺา    กรณียา. 
        ๓.  " น       สตฺถปาณิสฺส      อคิลานสฺส 
ธมฺม   เทสิสฺสามีติ    สิกขฺา    กรณียา. 
        ๔.  " น       อาวุธปาณิสฺส     อคิลานสฺส 
ธมฺม   เทสิสฺสามีติ    สิกขฺา    กรณียา. 
        ๕.  " น   ปาทุการูฬฺหสฺส     อคิลานสฺส 
ธมฺม   เทสิสฺสามีติ    สิกขฺา    กรณียา. 
 
๑.  สฺยา. วิ โปตฺถเก สพฺพตถ  สิกฺขาปเทสุ  เทสสฺสามีติ 
ทิสฺสติ. สี. ม. ยุ.  เทว.  เทเสสฺสามีติเยว. 
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        ๖.  " น   อุปาหนารฬฺูหสฺส     อคิลานสฺส 
ธมฺม   เทสิสฺสามีติ    สิกขฺา    กรณียา. 
        ๗.  " น     ยานคตสฺส   อคิลานสฺส    ธมฺม 
เทสิสฺสามีติ    สิกขฺา    กรณียา. 
        ๘.  " น      สยนคตสฺส     อคิลานสฺส 
ธมฺม   เทสิสฺสามีติ    สิกขฺา    กรณียา. 
        ๙.  " น       ปลฺลตฺถิกาย         นิสนิฺนสฺส 
อคิลานสฺส   ธมฺม   เทสิสฺสามีติ    สิกขฺา     
กรณียา. 
        ๑๐.  " น   เวฏ ิตสีสสฺส      อคิลานสฺส 
ธมฺม   เทสิสฺสามีติ    สิกขฺา    กรณียา. 
        ๑๑.  " น   โอคุณฺ ิตสีสสฺส     อคิลานสฺส 
ธมฺม   เทสิสฺสามีติ    สิกขฺา    กรณียา. 
 
 
  



ภิกฺขุปาฏิโมกขฺปาลิ - หนาท่ี 105 

        ๑๒.  " น    ฉมาย   นิสีทิตฺวา   อาสเน 
นิสินฺนสฺส    อคิลานสฺส   ธมฺม   เทสิสฺสามีติ     
สิกฺขา    กรณียา. 
        ๑๓.  " น    นีเจ   อาสเน      นิสีทตฺิวา 
อุจฺเจ    อาสเน    นิสินฺนสสฺ      อคิลานสฺส 
ธมฺม   เทสิสฺสามีติ    สิกขฺา    กรณียา. 
        ๑๔.  " น    ิโต    นสิินฺนสฺส    อคิลานสฺส 
ธมฺม   เทสิสฺสามีติ    สิกขฺา    กรณียา. 
        ๑๕.  " น   ปจฺฉโต   คจฺฉนฺโต   ปุรโต 
คจฺฉนฺตสฺส    อคิลานสฺส   ธมฺม   เทสิสฺสามีติ     
สิกฺขา    กรณียา. 
        ๑๖.  " น   อุปฺปเถน   คจฺฉนฺโต   ปเถน 
คจฺฉนฺตสฺส    อคิลานสฺส   ธมฺม   เทสิสฺสามีติ    
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สิกฺขา   กรณยีา. 
                โสฬส   ธมฺมเทสนาปฏิสยุตฺตา. 
        ๑.  " น     ิโต     อคิลาโน   อุจฺจาร    วา 
ปสฺสาว   วา   กริสฺสามีติ   สิกฺขา   กรณยีา. 
        ๒.  " น   หริเต    อคิลาโน   อุจฺจาร   วา 
ปสฺสาว   วา  เขฬ    วา   กริสฺสามีติ   สกิฺขา    
กรณียา. 
        ๓.  " น   อุทเก   อคิลาโน    อุจฺจาร   วา 
ปสฺสาว   วา   เขฬ   วา  กริสฺสามีติ   สกิฺขา    
กรณียา. 
                ตโย       ปกิณณฺกา. 
        อุทฺทิฏา     โข     อายสฺมนฺโต      เสขิยา 
ธมฺมา.  
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        ตตฺถายสฺมนฺเต    ปุจฉฺามิ:         กจฺจิตฺถ 
ปริสุทฺธา  ? 
        ทุติยมปฺ   ปุจฺฉามิ:    กจฺจิตฺถ   ปริสุทฺธา  ? 
        ตติยมฺป    ปุจฺฉามิ:    กจฺจิตฺถ   ปริสุทฺธา  ? 
        ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต    ตสฺมา   ตุณฺหี, 
เอวเมต   ธารยามิ. 
                        เสขิยา        นิฏ ิตา. 
 
        อิเม     โข   ปนายสฺมนฺโต    สตฺตาธิกรณ- 
สมถา   ธมมฺา   อุทฺเทส   อาคจฺฉนฺติ. 
        อุปฺปนนฺุปฺปนฺนาน             อธิกรณาน 
สมถาย         วูปสมาย          สมฺมขุาวินโย 
ทาตพฺโพ,           สติวินโย        ทาตพฺโพ,  
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อมูฬฺหวินโย    ทาตพฺโพ,     ปฏิ ฺาตกรณ, 
เยภุยฺยสิกา,          ตสฺส              ปาปยสิกา๑, 
ติณวตฺถารโกติ. 
        อุทฺทิฏ       โข   อายสฺมนฺโต   สตฺตาธิ- 
กรณสมถา   ธมฺมา. 
        ตตฺถายสฺมนฺเต    ปุจฉฺามิ:       กจจฺิตฺถ 
ปริสุทฺธา  ? 
        ทุติยมปฺ    ปุจฺฉามิ:    กจฺจิตฺถ   ปริสุทฺธา  ? 
        ตติยมฺป     ปุจฺฉามิ:    กจฺจิตฺถ   ปริสุทฺธา  ? 
        ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต,     ตสฺมา    ตุณฺห,ี 
เอวเมต   ธารยามิ. 
                สตฺตาธิกรณสมถา   นฏิ ิตา. 
 
๑.  สิ.  ยุ.  ตสฺสปาปยฺยสิกา.   สฺยา.  วิ.  (๒๔๗๐)  ม.  เทว. 
ตสฺสปาปยสิกา.  
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        อุทฺทิฏ    โข    อายสฺมนฺโต     นทิาน. 
อุทฺทิฏา     จตฺตาโร   ปาราชิกา     ธมมฺา. 
อุทฺทิฏา     เตรส    สงฺฆาทิเสสา     ธมมฺา. 
อุทฺทิฏา    เทฺว   อนิยตา   ธมฺมา.  อุทฺทิฏา  
ตึส    นิสฺสคฺคิยา    ปาจิตฺติยา   ธมฺมา. 
อุทฺทิฏา     เทฺวนวุติ    ปาจิตฺติยา      ธมฺมา. 
อุทฺทิฏา    จตฺตาโร    ปาฏิเทสนียา   ธมฺมา. 
อุทฺทิฏา    เสขิยา     ธมมฺา.     อุทฺทฏิา  
สตฺตาธิกรณสมถา   ธมมฺา. 
        เอตฺตกนฺตสฺส    ภควโต     สุตฺตาคต 
สุตฺตปริยาปนฺน    อนฺวฑฒฺมาส   อุทฺเทส 
อาคจฺฉติ.    ตตฺถ     สพฺเพเหว      สมคฺเคหิ 
สมฺโมทมาเนหิ   อวิวทมาเนหิ    สกิฺขิตพฺพนฺติ. 
                ภกิฺขุปาฏิโมกขฺ   นิฏ ิต.          



ภิกฺขุปาฏิโมกขฺปาลิ - หนาท่ี 110 

                        ปุพฺพภาคนมการ  
                นโม    ตสฺส    ภควโต   อรหโต  
                        สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. 
                                ๓ จบ 
 
                        สจฺจกริยคาถา 
นตฺถิ   เม  สรณ   อ ฺ    พุทฺโธ   เม   สรณ  วร 
เอเตน   สจฺจวชฺเชน          โสตฺถ ิ เม   โหตุ 
                                         สพฺพทา. 
นตฺถิ  เม   สรณ   อฺ     ธมฺโม   เม   สรณ  วร 
เอเตน   สจฺจวชฺเชน          โสตฺถ ิ  เม   โหตุ 
                                         สพฺพทา.  
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นตฺถิ   เม   สรณ   อ ฺ    สงฺโฆ   เม   สรณ   วร 
เอเตน   สจฺจวชฺเชน           โสตฺถิ   เม   โหตุ 
                                           สพฺพทา.  
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                      สลีุทฺเทสปา  
        ภาสิตมิท       เตน     ภควตา      ชานตา 
ปสฺสตา      อรหตา       สมฺมาสมฺพุทฺเธน, 
" สมฺปนฺนสีลา   ภิกฺขเว   วิหรถ   สมฺปนฺน- 
ปาฏิโมกฺขา,    ปาฏิโมกฺขสวรสวุตา   วิหรถ 
อาจารโคจรสมฺปนฺนา,    อณุมตฺเตสุ   วชฺเชสุ 
ภยทสฺสาวี    สมาทาย   สกิูขถ   สิกฺขาปเทสูติ, 
ตสฺมาติหมฺเหหิ   สกิฺขิตพฺพ,  " สมฺปนฺนสีลา 
วิหริสฺสาม     สมฺปนฺนปาฏิโมกฺขา,     ปาฏิ- 
โมกฺขสวรสวุตา    วิหริสสฺาม    อาจารโคจร- 
สมฺปนฺนา,   อณุมตฺเตสุ    วชฺเชสุ   ภยทสฺสาวี 
สมาทาย     สิกฺขิสฺสาม         สิกฺขาเทสูติ, 
เอว ฺหิ   โน   สิกฺขิตพฺพ.  
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