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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

เวรญฺชกณฺฑ
 [๑] เตน  สมเยน  พุทฺโธ ภควา เวรญฺชายํ วิหรต ิ นเฬรุปุจิมนฺทมูเล มหตา ภิกฺขุสํเฆน 

สทฺธึ ปญฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ. อสฺโสสิ โข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ  “สมโณ  ขลุ โภ โคตโม สกฺยปุตฺโต 
สกฺยกุลา ปพฺพชิโต เวรญฺชายํ วิหรติ นเฬรุปุจิมนฺทมูเล มหตา ภิกฺขุสํเฆน สทฺธึ ปญฺจมตฺเตหิ 
ภิกฺขุสเตหิ; ตํ โข ปน  ภวนฺต ํ โคตมํ เอวํ กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต ‘อิติป ิ โส ภควา อรหํ       
สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิท ูอนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ 
พุทฺโธ ภควา’ติ;1  โส อิม ํ โลกํ สเทวกํ สมารกํ สพฺรหฺมกํ สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปชํ สเทวมนุสฺส ํสยํ 
อภิญญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ; โส ธมฺม ํ เทเสติ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ 
สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ, เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสติ; สาธุ โข ปน  ตถารูปาน ํ อรหตํ     
ทสฺสนํ โหตี”ติ.

 [๒] อถ โข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ, เยน  ภควา, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ 
สมฺโมทิ; สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ2  วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ; เอกมนฺต ํ นิสินฺโน โข เวรญฺโช       
พฺราหฺมโณ  ภควนฺต ํ เอตทโวจ “สุตมฺเมตํ โภ โคตม ‘น  สมโณ  โคตโม พฺราหฺมเณ  ชิณฺเณ  วุฑฺเฒ    
มหลฺลเก อทฺธคเต วโยอนุปฺปตฺเต อภิวาเทติ วา, ปจฺจุฏฺเฐต ิวา, อาสเนน  วา นิมนฺเตตี’ติ; ตยิทํ โภ 
โคตม ตเถว; น  ห ิ ภวํ โคตโม พฺราหฺมเณ ชิณฺเณ  วุฑฺเฒ มหลฺลเก อทฺธคเต วโยอนุปฺปตฺเต         
อภิวาเทติ วา, ปจฺจุฏฺเฐติ วา, อาสเนน วา นิมนฺเตติ. ตยิทํ โภ โคตม น สมฺปนฺนเมวา”ติ.

“นาหนฺตํ พฺราหฺมณ ปสฺสามิ สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา     
ปชาย สเทวมนุสฺสาย, ยมหํ อภิวาเทยฺยํ วา, ปจฺจุฏฺเฐยฺยํ วา, อาสเนน  วา นิมนฺเตยฺยํ. ยํ หิ          
พฺราหฺมณ  ตถาคโต อภิวาเทยฺย วา, ปจฺจุฏฺเฐยฺย วา, อาสเนน  วา นิมนฺเตยฺย, มุทฺธาป ิ ตสฺส         
วิปเตยฺยา”ติ.

 [๓] “อรสรูโป ภวํ โคตโม”ติ. “อตฺถิ เขฺวส พฺราหฺมณ  ปริยาโย, เยน  มํ ปริยาเยน  สมฺมา    
วทมาโน วเทยฺย ‘อรสรูโป สมโณ  โคตโม’ติ. เย เต พฺราหฺมณ  รูปรสา สทฺทรสา คนฺธรสา รสรสา 
โผฏฺฐพฺพรสา, เต ตถาคตสฺส ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวํกตา3  อายต ึอนุปฺปาท
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ธมฺมา. อยํ โข พฺราหฺมณ  ปริยาโย, เยน  มํ ปริยาเยน  สมฺมา วทมาโน  วเทยฺย ‘อรสรูโป สมโณ     
โคตโม’ติ; โน จ โข ยํ ตฺวํ สนฺธาย วเทสี”ติ.4

 [๔] “นิพฺโภโค ภวํ โคตโม”ติ. “อตฺถิ เขฺวส พฺราหฺมณ ปริยาโย, เยน  ม ํปริยาเยน  สมฺมา 
วทมาโน วเทยฺย ‘นิพฺโภโค สมโณ โคตโม’ติ. เย เต พฺราหฺมณ  รูปโภคา สทฺทโภคา คนฺธโภคา     
รสโภคา โผฏฺฐพฺพโภคา, เต ตถาคตสฺส ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวํกตา๑ อายตึ 
อนุปฺปาทธมฺมา. อยํ โข พฺราหฺมณ ปริยาโย, เยน  ม ํปริยาเยน สมฺมา วทมาโน  วเทยฺย ‘นิพฺโภโค 
สมโณ โคตโม’ติ; โน จ โข ยํ ตฺวํ สนฺธาย วเทสี”ติ.๒

 [๕] “อกิริยวาโท ภวํ โคตโม”ติ. “อตฺถิ เขฺวส พฺราหฺมณ ปริยาโย, เยน  มํ ปริยาเยน      
สมฺมา วทมาโน วเทยฺย ‘อกิริยวาโท สมโณ  โคตโม’ติ. อหญฺห ิ พฺราหฺมณ อกิริยํ วทามิ             
กายทุจฺจริตสฺส วจีทุจฺจริตสฺส มโนทุจฺจริตสฺส; อเนกวิหิตานํ ปาปกานํ อกุสลาน ํ ธมฺมาน ํ อกิริยํ     
วทามิ. อยํ โข พฺราหฺมณ  ปริยาโย, เยน  มํ ปริยาเยน  สมฺมา วทมาโน  วเทยฺย ‘อกิริยวาโท สมโณ 
โคตโม’ติ; โน จ โข ยํ ตฺวํ สนฺธาย วเทสี”ติ.๒

 [๖] “อุจฺเฉทวาโท ภวํ โคตโม”ติ. “อตฺถิ เขฺวส พฺราหฺมณ ปริยาโย, เยน  ม ํ ปริยาเยน     
สมฺมา วทมาโน  วเทยฺย ‘อุจฺเฉทวาโท สมโณ  โคตโม’ติ. อหญฺหิ พฺราหฺมณ  อุจฺเฉท ํวทามิ ราคสฺส 
โทสสฺส โมหสฺส; อเนกวิหิตาน ํ ปาปกาน ํ อกุสลาน ํ ธมฺมานํ อุจฺเฉท ํ วทามิ. อยํ โข พฺราหฺมณ      
ปริยาโย, เยน มํ ปริยาเยน  สมฺมา วทมาโน  วเทยฺย ‘อุจฺเฉทวาโท สมโณ  โคตโม’ติ; โน  จ โข ยํ ตฺวํ 
สนฺธาย วเทสี”ติ.5

 [๗] “เชคุจฺฉี ภวํ โคตโม”ติ. “อตฺถิ เขฺวส พฺราหฺมณ  ปริยาโย, เยน  ม ํปริยาเยน สมฺมา     
วทมาโน วเทยฺย ‘เชคุจฺฉี สมโณ โคตโม’ติ. อหญฺห ิ พฺราหฺมณ ชิคุจฺฉามิ กายทุจฺจริเตน               
วจีทุจฺจริเตน  มโนทุจฺจริเตน; อเนกวิหิตาน ํปาปกานํ อกุสลาน ํ ธมฺมานํ สมาปตฺติยา ชิคุจฺฉามิ. 
อยํ โข พฺราหฺมณ ปริยาโย, เยน มํ ปริยาเยน  สมฺมา วทมาโน  วเทยฺย ‘เชคุจฺฉี สมโณ  โคตโม’ติ;   
โน จ โข ยํ ตฺวํ สนฺธาย วเทสี”ติ.๑

 [๘] “เวนยิโก ภวํ โคตโม”ติ. “อตฺถิ เขฺวส พฺราหฺมณ ปริยาโย, เยน  มํ ปริยาเยน  สมฺมา    
วทมาโน วเทยฺย ‘เวนยิโก สมโณ  โคตโม’ติ. อหญฺหิ พฺราหฺมณ  วินยาย ธมฺมํ เทเสม ิ ราคสฺส       
โทสสฺส โมหสฺส; อเนกวิหิตานํ ปาปกาน ํอกุสลาน ํธมฺมานํ วินยาย ธมฺม ํเทเสมิ. อยํ โข พฺราหฺมณ 
ปริยาโย, เยน  มํ ปริยาเยน สมฺมา วทมาโน  วเทยฺย ‘เวนยิโก สมโณ โคตโม’ติ; โน  จ โข ยํ ตฺวํ 
สนฺธาย วเทสี”ติ.6

 [๙] “ตปสฺส ีภวํ โคตโม”ติ. “อตฺถิ เขฺวส พฺราหฺมณ  ปริยาโย, เยน  มํ ปริยาเยน  สมฺมา       
วทมาโน วเทยฺย ‘ตปสฺสี สมโณ  โคตโม’ติ. ตปนียาห ํพฺราหฺมณ  ปาปเก อกุสเล ธมฺเม วทาม ิกาย
ทุจฺจริต ํ วจีทุจฺจริตํ มโนทุจฺจริตํ. ยสฺส โข พฺราหฺมณ  ตปนียา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา ปหีนา        
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อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวํกตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา, ตมหํ ‘ตปสฺสี’ติ วทามิ.     
ตถาคตสฺส โข พฺราหฺมณ  ตปนียา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา     
อนภาวํกตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา. อยํ โข พฺราหฺมณ  ปริยาโย, เยน ม ํปริยาเยน  สมฺมา วทมาโน 
วเทยฺย ‘ตปสฺสี สมโณ โคตโม’ติ; โน จ โข ยํ ตฺวํ สนฺธาย วเทสี”ติ.๒

 [๑๐] “อปคพฺโภ ภวํ โคตโม”ติ. “อตฺถิ เขฺวส พฺราหฺมณ ปริยาโย, เยน  มํ ปริยาเยน      
สมฺมา วทมาโน วเทยฺย ‘อปคพฺโภ สมโณ  โคตโม’ติ. ยสฺส โข พฺราหฺมณ  อายตึ คพฺภเสยฺยา         
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวํกตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา, 
ตมห ํ‘อปคพฺโภ’ต ิวทามิ. ตถาคตสฺส โข พฺราหฺมณ อายตึ คพฺภเสยฺยา ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ ปหีนา 
อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวํกตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา. อยํ โข พฺราหฺมณ  ปริยาโย, เยน 
มํ ปริยาเยน สมฺมา วทมาโน วเทยฺย ‘อปคพฺโภ สมโณ โคตโม’ติ; โน จ โข ยํ ตฺวํ สนฺธาย วเทสิ.7

 [๑๑] เสยฺยถาป ิ พฺราหฺมณ  กุกฺกุฏิยา อณฺฑานิ อฏฺฐ วา ทส วา ทฺวาทส วา; ตานสฺสุ    
กุกฺกุฏิยา สมฺมา อธิสยิตานิ, สมฺมา ปริเสทิตานิ, สมฺมา ปริภาวิตานิ. โย นุ โข เตสํ                   
กุกฺกุฏจฺฉาปกาน ํ ปฐมตรํ ปาทนขสิขาย วา มุขตุณฺฑเกน  วา อณฺฑโกสํ ปทาเลตฺวา โสตฺถินา    
อภินิพฺพิชฺเฌยฺย;8 กินฺติ สฺวาสฺส วจนีโย “เชฏโฐ วา กนิฏโฐ วา”ติ. “เชฏโฐ’ติสฺส โภ โคตม วจนีโย; 
โส ห ิ เนส ํ เชฏโฐ โหตี”ติ. “เอวเมว โข อหํ พฺราหฺมณ  อวิชฺชาคตาย ปชาย อณฺฑภูตาย ปริโย
นทฺธาย อวิชฺชณฺฑโกส ํ ปทาเลตฺวา, เอโกว โลเก อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ; โสห9ํ         
พฺราหฺมณ เชฏโฐ เสฏโฐ โลกสฺส. 

อารทฺธํ โข ปน  เม พฺราหฺมณ  วิริยํ10  อโหสิ อสลฺลีนํ; อุปฏฺฐิตา สติ อปฺปมุฏฺฐา;11 
ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ; สมาหิต ํ จิตฺตํ เอกคฺคํ. โส โข อห ํ พฺราหฺมณ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ 
อกุสเลห ิ ธมฺเมห ิ สวิตกฺกํ สวิจารํ วิเวกชํ ปีติสุขํ ปฐม ํฌาน ํ อุปสมฺปชฺช วิหาสึ. วิตกฺกวิจารานํ     
วูปสมา อชฺฌตฺต ํ สมฺปสาทนํ เจตโส เอโกทิภาวํ อวิตกฺกํ อวิจาร ํ สมาธิชํ ปีติสุข ํ ทุติยํ ฌานํ       
อุปสมฺปชฺช วิหาสึ. ปีติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหาส ึ สโต จ สมฺปชาโน; สุขญฺจ กาเยน          
ปฏิสํเวเทสึ; ยนฺต ํอริยา อาจิกฺขนฺต ิ“อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารี”ติ, ตติยํ ฌาน ํอุปสมฺปชฺช วิหาสึ. 
สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน ํ อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุขํ            
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหาสึ.

 [๑๒] โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ  วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต     
กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญาณาย จิตฺต ํอภินินฺนาเมสึ. โส อเนกวิหิตํ 
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7 ส. วเทสีติ

8 ฉ. ม. อภินิพฺภิชฺเชยฺย(ย้าย อภินิพฺพิชฺเฌยฺย ลงมา)

9 ฉ. ม. สฺวาหํ

10 ฉ. ม. อิ. วีริยํ(ย้าย วิริยํ ลงมา)

11 ฉ. ม. อิ. อสมฺมุฏฺฐา(ย้าย อปฺปมุฏฺฐา ลงมา)



ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรามิ; เสยฺยถีท ํ ?12  เอกํปิ ชาตึ เทฺวป ิชาติโย ติสฺโสป ิชาติโย จตสฺโสป ิชาติโย 
ปญฺจปิ ชาติโย ทสปิ ชาติโย วีสํปิ ชาติโย ตึสํป ิชาติโย จตฺตาฬีสํป1ิ3  ชาติโย ปญฺญาสํป ิชาติโย 
ชาติสตํป ิ ชาติสหสฺสํปิ ชาติสตสหสฺสํปิ อเนเกปิ สํวฏฺฏกปฺเป อเนเกป ิ วิวฏฺฏกปฺเป อเนเกปิ 
สํวฏฺฏวิวฏฺฏกปฺเป; ‘อมุตฺราสึ เอวํนาโม เอวํโคตฺโต เอวํวณฺโณ เอวมาหาโร เอวํสุขทุกฺขปฺปฏิสํเวที 
เอวมายุปริยนฺโต; โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ; ตตฺราปาสึ เอวํนาโม เอวํโคตฺโต เอวํวณฺโณ         
เอวมาหาโร เอวํสุขทุกฺขปฺปฏิสํเวท ี เอวมายุปริยนฺโต; โส ตโต จุโต อิธูปปนฺโน’ติ; อิต ิ สาการํ      
สอุทฺเทสํ อเนกวิหิต ํ ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรามิ. อยํ โข เม พฺราหฺมณ  รตฺติยา ปฐเม ยาเม ปฐมา     
วิชฺชา อธิคตา, อวิชฺชา วิหตา; วิชฺชา อุปฺปนฺนา; ตโม วิหโต; อาโลโก อุปฺปนฺโน, ยถา ตํ             
อปฺปมตฺตสฺส อาตาปิโน  ปหิตตฺตสฺส วิหรโต. อยํ โข เม พฺราหฺมณ ปฐมา อภินิพฺภิธา14  อโหสิ      
กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺเสว อณฺฑโกสมฺหา.

 [๑๓] โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ  วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต     
กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, สตฺตาน ํ จุตูปปาตญาณาย จิตฺตํ อภินินฺนาเมสึ. โส ทิพฺเพน      
จกฺขุนา วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  สตฺเต ปสฺสาม ิจวมาเน  อุปปชฺชมาเน  หีเน  ปณีเต สุวณฺเณ 
ทุพฺพณฺเณ  สุคเต ทุคฺคเต; ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาม ิ ‘อิเม วต โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน 
สมนฺนาคตา, วจีทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา, มโนทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา, อริยาน ํ อุปวาทกา 
มิจฺฉาทิฏฺฐิกา, มิจฺฉาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานา; เต กายสฺส เภทา ปรํ มรณา อปายํ ทุคฺคต ึ วินิปาตํ     
นิรยํ อุปปนฺนา. อิเม วา ปน  โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน  สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน  สมนฺนาคตา 
มโนสุจริเตน  สมนฺนาคตา, อริยานํ อนุปวาทกา สมฺมาทิฏฺฐิกา สมฺมาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานา; เต 
กายสฺส เภทา ปรํ มรณา สุคต ึ สคฺค ํ โลกํ อุปปนฺนา’ติ. อิติ ทิพฺเพน  จกฺขุนา วิสุทฺเธน                 
อติกฺกนฺตมานุสเกน  สตฺเต ปสฺสาม ิจวมาเน  อุปปชฺชมาเน  หีเน  ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ  สุคเต 
ทุคฺคเต; ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานามิ. อยํ โข เม พฺราหฺมณ รตฺติยา มชฺฌิเม ยาเม ทุติยา วิชฺชา 
อธิคตา; อวิชฺชา วิหตา; วิชฺชา อุปฺปนฺนา; ตโม วิหโต; อาโลโก อุปฺปนฺโน, ยถา ตํ อปฺปมตฺตสฺส     
อาตาปิโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต. อยํ โข เม พฺราหฺมณ ทุติยา อภินิพฺพิธา15 อโหสิ 
กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺเสว อณฺฑโกสมฺหา.

 [๑๔] โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ  วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต     
กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, อาสวานํ ขยญาณาย จิตฺตํ อภินินฺนาเมสึ. โส ‘อิท ํ ทุกฺขนฺ’ติ      
ยถาภูต ํ อพฺภญฺญาสึ, ‘อยํ ทุกฺขสมุทโย’ต ิ ยถาภูตํ อพฺภญฺญาสึ, ‘อยํ ทุกฺขนิโรโธ’ติ ยถาภูตํ 
อพฺภญฺญาสึ, ‘อยํ ทุกฺขนิโรธคามิน ี ปฏิปทา’ติ ยถาภูตํ อพฺภญฺญาสึ; ‘อิเม อาสวา’ติ ยถาภูตํ 
อพฺภญฺญาสึ, ‘อย ํ อาสวสมุทโย’ต ิ ยถาภูตํ อพฺภญฺญาสึ, ‘อย ํ อาสวนิโรโธ’ต ิ ยถาภูตํ 
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12 ฉ. ม. เสยฺยถิทํ

13 ฉ. ม. จตฺตาลีสํปิ

14 ฉ. ม. ปฐมาภินิพฺภิทา

15 ฉ. ม. ปฐมาภินิพฺภิทา



อพฺภญฺญาสึ, ‘อยํ อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทา’ติ ยถาภูตํ อพฺภญฺญาสึ. ตสฺส เม เอวํ ชานโต เอวํ 
ปสฺสโต กามาสวาปิ จิตฺต ํ วิมุจฺจิตฺถ; ภวาสวาปิ จิตฺต ํ วิมุจฺจิตฺถ; อวิชฺชาสวาปิ จิตฺต ํ วิมุจฺจิตฺถ;     
วิมุตฺตสฺม ึ ‘วิมุตฺตมี’ต ิ ญาณํ อโหสิ; ‘ขีณา ชาติ; วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ; กตํ กรณียํ; นาปรํ               
อิตฺถตฺตายา’ติ อพฺภญฺญาสึ. อยํ โข เม พฺราหฺมณ  รตฺติยา ปจฺฉิเม ยาเม ตติยา วิชฺชา อธิคตา;     
อวิชฺชา วิหตา; วิชฺชา อุปฺปนฺนา; ตโม วิหโต; อาโลโก อุปฺปนฺโน, ยถา ต ํอปฺปมตฺตสฺส อาตาปิโน 
ปหิตตฺตสฺส วิหรโต. อยํ โข เม พฺราหฺมณ ตติยา อภินิพฺพิธา16  อโหสิ กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺเสว            
อณฺฑโกสมฺหา”ติ. 

 [๑๕] เอวํ วุตฺเต, เวรญฺโช พฺราหฺมโณ  ภควนฺตํ เอตทโวจ “เชฏโฐ ภวํ โคตโม; เสฏโฐ ภวํ 
โคตโม; อภิกฺกนฺต ํโภ โคตม; อภิกฺกนฺต ํโภ โคตม. เสยฺยถาปิ โภ โคตม นิกฺกุชฺชิต ํวา อุกฺกุชฺเชยฺย, 
ปฏิจฺฉนฺนํ วา วิวเรยฺย, มูฬฺหสฺส17  วา มคฺคํ อาจิกฺเขยฺย, อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ํ ธาเรยฺย         
‘จกฺขุมนฺโต รูปาน ิ ทกฺขนฺตี’ติ; เอวเมวํ โภตา โคตเมน  อเนกปริยาเยน  ธมฺโม ปกาสิโต. เอสาหํ      
ภวนฺต ํ โคตม ํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมญฺจ ภิกฺขุสํฆญฺจ; อุปาสกํ มํ ภวํ โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค      
ปาณุเปต ํ สรณํ คตํ; อธิวาเสตุ จ เม ภวํ โคตโม เวรญฺชายํ วสฺสาวาสํ สทฺธึ ภิกฺขุสํเฆนา”ติ.         
อธิวาเสส ิภควา ตุณฺหีภาเวน. อถ โข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ ภควโต อธิวาสนํ วิทิตฺวา อุฏฺฐายาสนา 
ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณํ กตฺวา ปกฺกามิ.

 [๑๖] เตน  โข ปน  สมเยน  เวรญฺชา ทุพฺภิกฺขา โหต ิทฺวีหิติกา เสตฏฺฐิกา สลากาวุตฺตา;   
น  สุกรา อุญฺเฉน  ปคฺคเหน  ยาเปตุํ. เตน  โข ปน  สมเยน  อุตฺตราปถกา อสฺสวาณิชา ปญฺจมตฺเตหิ 
อสฺสสเตหิ เวรญฺชายํ18 วสฺสาวาส ํอุปคตา โหนฺติ; เตห ิอสฺสมณฺฑลิกาส ุภิกฺขูนํ ปตฺถปตฺถปูลกํ19 
ปญฺญตฺตํ โหติ. ภิกฺขู ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เวรญฺชายํ20  ปิณฺฑาย ปวิสิตฺวา 
ปิณฺฑํ อลภมานา อสฺสมณฺฑลิกาส ุปิณฺฑาย จริตฺวา ปตฺถปตฺถปูลกํ๑๙ อาราม ํหริตฺวา21 อุทุกฺขเล 
โกฏฺเฏตฺวา โกฏฺเฏตฺวา ปริภุญฺชนฺติ. อายสฺมา ปนานนฺโท ปตฺถปูลกํ สิลายํ ปึสิตฺวา22  ภควโต      
อุปนาเมติ; ตํ ภควา ปริภุญฺชติ.

อสฺโสส ิ โข ภควา อุทุกฺขลสทฺทํ. ชานนฺตาปิ ตถาคตา ปุจฺฉนฺติ, ชานนฺตาปิ น  ปุจฺฉนฺติ; 
กาลํ วิทิตฺวา ปุจฺฉนฺติ, กาลํ วิทิตฺวา น  ปุจฺฉนฺติ. อตฺถสญฺหิต ํตถาคตา ปุจฺฉนฺติ, โน  อนตฺถสญฺหิตํ. 
อนตฺถสญฺหิเต เสตุฆาโต ตถาคตานํ. ทฺวีหากาเรหิ พุทฺธา ภควนฺโต ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉนฺต ิ “ธมฺม ํวา    
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16 ฉ.ม. ตติยาภินิพฺภิทา

17 ม. มุฬฺหสฺส

18 ฉ. ม. เวรญฺชํ

19 ฉ. ปตฺถปตฺถปุลกํ ม. ก. ปตฺถปตฺถมูลกํ

20 ฉ. ม. เวรญฺชํ

21 ฉ. ม. อาหริตฺวา

22 ฉ. ม. ปิสิตฺวา



เทเสสฺสาม, สาวกานํ วา สิกฺขาปท ํ ปญฺญเปสฺสามา”ติ.23  อถ โข ภควา อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ       
อามนฺเตส ิ “กินฺนุ โข โส อานนฺท อุทุกฺขลสทฺโท”ติ. อถ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต เอตมตฺถํ     
อาโรเจสิ. “สาธุ สาธุ อานนฺท; ตุเมฺหหิ อานนฺท สปฺปุริเสห ิ วิชิตํ; ปจฺฉิมา ชนตา สาลิมํโสทนํ      
อติมญฺญิสฺสตี”ติ.

 [๑๗] อถ โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน, เยน  ภควา, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา         
ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต ํนิสีทิ; เอกมนฺตํ นิสินฺโน  โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน  ภควนฺตํ 
เอตทโวจ “เอตรห ิภนฺเต เวรญฺชา ทุพฺภิกฺขา ทฺวีหิติกา เสตฏฺฐิกา สลากาวุตฺตา; น  สุกรา อุญฺเฉน 
ปคฺคเหน ยาเปตุํ. อิมิสฺสา ภนฺเต มหาปฐวิยา เหฏฺฐิมตล ํสมฺปนฺนํ, เสยฺยถาปิ ขุทฺทกมธํุ24 อนีลกํ, 
เอวมสฺสาทํ. สาธาหํ ภนฺเต ปฐวึ ปริวตฺเตยฺยํ; ภิกฺข ู ปปฺปฏโกชํ ปริภุญฺชิสฺสนฺตี”ติ. “เย ปน  เต 
โมคฺคลฺลาน  ปฐวีนิสฺสิตา25  ปาณา, เต กถํ กริสฺสสี”ติ. “เอกาห ํ ภนฺเต ปาณึ อภินิมฺมินิสฺสามิ,    
เสยฺยถาปิ มหาปฐวี; เย ปฐวีนิสฺสิตา ปาณา, เต ตตฺถ สงฺกาเมสฺสามิ; เอเกน  หตฺเถน  ปฐวึ         
ปริวตฺเตสฺสามี”ติ. “อล ํ โมคฺคลฺลาน, มา เต รุจฺจ ิ ปฐวึ ปริวตฺเตตุํ; วิปลฺลาสํปิ สตฺตา                  
ปฏิลเภยฺยุนฺ”ติ. “สาธุ ภนฺเต สพฺโพ ภิกฺขุสํโฆ อุตฺตรกุรุํ ปิณฺฑาย คจฺเฉยฺยา”ติ. [“เย ปน  เต 
โมคฺคลฺลาน  ภิกฺขู อนิทฺธิมนฺโต, เต กถํ กริสฺสสี”ติ. “ตถาห ํ ภนฺเต กริสฺสามิ, ยถา สพฺเพ ภิกฺขู 
คจฺฉิสฺสนฺตี”ติ.]26 “อลํ โมคฺคลฺลาน, มา เต รุจฺจิ สพฺพสฺส ภิกฺขุสํฆสฺส อุตฺตรกุรุํ ปิณฺฑาย คมนนฺ”ติ.

[๑๘] อถ โข อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส27  รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอวํ เจตโส ปริวิตกฺโก 
อุทปาทิ “กตเมสาน ํ โข พุทฺธานํ ภควนฺตาน ํ พฺรหฺมจริยํ น  จิรฏฺฐิติกํ อโหสิ ? กตเมสาน ํ พุทฺธานํ   
ภควนฺตานํ พฺรหฺมจริยํ จิรฏฺฐิติกํ อโหสี”ติ. อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต สายณฺหสมยํ28               
ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิโต, เยน  ภควา, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ       
นิสีทิ; เอกมนฺต ํนิสินฺโน  โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควนฺต ํ เอตทโวจ “อิธ มยฺห ํภนฺเต รโหคตสฺส     
ปฏิสลฺลีนสฺส เอวํ เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาท ิ ‘กตเมสาน ํ โข พุทฺธานํ ภควนฺตาน ํ พฺรหฺมจริยํ น      
จิรฏฺฐิติกํ อโหสิ ? กตเมสานํ พุทฺธานํ ภควนฺตานํ พฺรหฺมจริยํ จิรฏฺฐิติกํ อโหสี’ต ิ ‘กตเมสานํ นุ โข 
ภนฺเต พุทฺธานํ ภควนฺตานํ พฺรหฺมจริยํ น จิรฏฺฐิติกํ อโหส ิ ? กตเมสาน ํ พุทฺธาน ํ ภควนฺตานํ     
พฺรหฺมจริยํ จิรฏฺฐิติกํ อโหสี”ติ.
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23 ฉ. ม. ปญฺญเปสฺสามาติ

24 ฉ. ม. อิ. ขุทฺทมธํุ

25 ฉ. ม. ปถวินิสฺสิตา(แก้เป็น ปฐวินิสฺสิตา)

26 ฉ. ม. [ ] เอตฺถนฺตเร ปาฐา นตฺถิ

27 สารีปุตฺตสฺส(แก้เป็น สาริปุตฺตสฺส)

28 สายณฺหสมยํ(แก้เป็น สายนฺหสมยํ)



“ภควโต จ สารีปุตฺต วิปสฺสิสฺส ภควโต จ สิขิสฺส ภควโต จ เวสฺสภุสฺส พฺรหฺมจริยํ น         
จิรฏฺฐิติกํ อโหสิ. ภควโต จ สารีปุตฺต กกุสนฺธสฺส ภควโต จ โกนาคมนสฺส29  ภควโต จ กสฺสปสฺส 
พฺรหฺมจริยํ จิรฏฺฐิติกํ อโหสี”ติ.

 [๑๙] “โก น ุ โข ภนฺเต เหตุ, โก ปจฺจโย, เยน ภควโต จ วิปสฺสิสฺส ภควโต จ สิขิสฺส     
ภควโต จ เวสฺสภุสฺส พฺรหฺมจริยํ น  จิรฏฺฐิติกํ อโหสี”ติ. “ภควา จ สารีปุตฺต วิปสฺส ีภควา จ สิขี 
ภควา จ เวสฺสภู กิลาสุโน  อเหสุํ สาวกาน ํ วิตฺถาเรน  ธมฺมํ เทเสตุํ, อปฺปกญฺจ เนสํ อโหสิ สุตฺตํ     
เคยฺยํ เวยฺยากรณํ คาถา อุทาน ํ อิติวุตฺตกํ ชาตกํ อพฺภูตธมฺมํ30  เวทลฺลํ; อปฺปญฺญตฺต ํ สาวกานํ    
สิกฺขาปทํ; อนุทฺทิฏฺฐํ ปาติโมกฺขํ. เตส ํพุทฺธานํ ภควนฺตาน ํอนฺตรธาเนน  พุทฺธานุพุทฺธานํ สาวกานํ 
อนฺตรธาเนน  เย เต ปจฺฉิมา สาวกา นานานามา นานาโคตฺตา นานาชจฺจา นานากุลา ปพฺพชิตา, 
เต ตํ พฺรหฺมจริยํ ขิปฺปญฺเญว อนฺตรธาเปสุํ. เสยฺยถาป ิสารีปุตฺต นานาปุปฺผานิ ผลเก นิกฺขิตฺตานิ 
สุตฺเตน  อสงฺคหิตานิ, ตานิ วาโต วิกิรต ิ วิธมต ิ วิทฺธํเสติ. ต ํ กิสฺส เหตุ ? ยถา ต ํ สุตฺเตน                 
อสงฺคหิตตฺตา; เอวเมว โข สารีปุตฺต เตสํ พุทฺธานํ ภควนฺตาน ํ อนฺตรธาเนน พุทฺธานุพุทฺธานํ        
สาวกานํ อนฺตรธาเนน เย เต ปจฺฉิมา สาวกา นานานามา นานาโคตฺตา นานาชจฺจา นานากุลา 
ปพฺพชิตา, เต ตํ พฺรหฺมจริยํ ขิปฺปญฺเญว อนฺตรธาเปสุํ.

อกิลาสุโน 31 จ เต พุทธา32  ภควนฺโต อเหสุ ํสาวเก เจตสา เจโต ปริจฺจ โอวทิตุํ. ภูตปุพฺพํ 
สารีปุตฺต เวสฺสภู ภควา อรห ํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ อญฺญตรสฺม ึ ภึสนเก วนสณฺเฑ สหสฺส ํ ภิกฺขุสํฆํ     
เจตสา เจโต ปริจฺจ โอวทติ อนุสาสติ “เอวํ วิตกฺเกถ, มา เอวํ วิตกฺกยิตฺถ; เอวํ มนสิกโรถ, มา เอวํ 
มนสากตฺถ; อิทํ ปชหถ, อิท ํ อุปสมฺปชฺช วิหรถา’ติ. อถ โข สารีปุตฺต ตสฺส ภิกฺขุสหสฺสานํ33      
เวสฺสภุนา ภควตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน  เอวํ โอวทิยมานาน ํเอวํ อนุสาสิยมานานํ อนุปาทาย 
อาสเวห ิ จิตฺตาน ิ วิมุจฺจึสุ. ตตฺร สุทํ สารีปุตฺต ภึสนกสฺส วนสณฺฑสฺส ภึสนกตสฺมึ โหติ; โย โกจิ       
อวีตราโค ต ํวนสณฺฑํ ปวิสติ, เยภุยฺเยน  โลมานิ หํสนฺติ. อยํ โข สารีปุตฺต เหตุ, อยํ ปจฺจโย, เยน 
ภควโต จ วิปสฺสิสฺส ภควโต จ สิขิสฺส ภควโต จ เวสฺสภุสฺส พฺรหฺมจริยํ น จิรฏฺฐิติกํ อโหสี”ติ.

[๒๐] “โก ปน  ภนฺเต เหตุ, โก ปจฺจโย, เยน ภควโต จ กกุสนฺธสฺส ภควโต จ                
โกณาคมนสฺส ภควโต จ กสฺสปสฺส พฺรหฺมจริยํ จิรฏฺฐิติกํ อโหสี”ติ. “ภควา จ สารีปุตฺต กกุสนฺโธ 
ภควา จ โกณาคมโน  ภควา จ กสฺสโป อกิลาสุโน  อเหสุ ํสาวกาน ํวิตฺถาเรน  ธมฺมํ เทเสตุํ; พหุญฺจ 
เนสํ อโหส ิสุตฺตํ เคยฺยํ เวยฺยากรณํ คาถา อุทาน ํอิติวุตฺตกํ ชาตกํ อพฺภุตธมฺมํ เวทลฺลํ; ปญฺญตฺตํ 
สาวกานํ สิกฺขาปทํ; อุทฺทิฏฺฐํ ปาติโมกฺขํ. เตส ํ พุทฺธานํ ภควนฺตาน ํอนฺตรธาเนน  พุทฺธานุพุทฺธานํ 
สาวกานํ อนฺตรธาเนน เย เต ปจฺฉิมา สาวกา นานานามา นานาโคตฺตา นานาชจฺจา นานากุลา 
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29 ฉ. ม. โกณาคมนสฺส(ย้าย อปฺปมุฏฺฐา ลงมา)

30 ฉ. ม. อพฺภุตธมฺมํ(ย้าย อปฺปมุฏฺฐา ลงมา)

31 ส. กิลาสุโน

32 ฉ. ม. ‘พุทฺธา’ ติ อิทํ นตฺถิ

33 ฉ. ม. ตสฺส ภิกฺขุสหสฺสสฺส



ปพฺพชิตา, เต ต ํ พฺรหฺมจริยํ จิร ํ ทีฆมทฺธานํ ฐเปสุํ. เสยฺยถาปิ สารีปุตฺต นานาปุปฺผานิ ผลเก 
นิกฺขิตฺตานิ สุตฺเตน สุสงฺคหิตานิ, ตาน ิวาโต น  วิกิรติ น วิธมติ น  วิทฺธํเสติ. ตํ กิสฺส เหต ุ? ยถา ตํ 
สุตฺเตน  สุสงฺคหิตตฺตา; เอวเมว โข สารีปุตฺต เตส ํ พุทฺธาน ํ ภควนฺตานํ อนฺตรธาเนน                
พุทฺธานุพุทฺธานํ สาวกานํ อนฺตรธาเนน  เย เต ปจฺฉิมา สาวกา นานานามา นานาโคตฺตา           
นานาชจฺจา นานากุลา ปพฺพชิตา, เต ตํ พฺรหฺมจริยํ จิร ํทีฆมทฺธานํ ฐเปสุํ. อยํ โข สารีปุตฺต เหตุ, 
อยํ ปจฺจโย, เยน  ภควโต จ กกุสนฺธสฺส ภควโต จ โกณาคมนสฺส ภควโต จ กสฺสปสฺส พฺรหฺมจริยํ 
จิรฏฺฐิติกํ อโหสี”ติ.

[๒๑] อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต อุฏฺฐายาสนา เอกํส ํอุตฺตราสงฺค ํกริตฺวา, เยน  ภควา, 
เตนญฺชลึ ปณาเมตฺวา ภควนฺต ํ เอตทโวจ “เอตสฺส ภควา กาโล, เอตสฺส สุคต กาโล, ยํ ภควา     
สาวกานํ สิกฺขาปทํ ปญฺญเปยฺย, อุทฺทิเสยฺย ปาติโมกฺขํ; ยถยิทํ พฺรหฺมจริยํ อทฺธนิยํ อสฺส             
จิรฏฺฐิติกนฺ”ติ. “อาคเมห ิตฺวํ สารีปุตฺต, อาคเมหิ ตฺวํ สารีปุตฺต; ตถาคโต ว ตตฺถ กาลํ ชานิสฺสติ. น 
ตาว สารีปุตฺต สตฺถา สาวกาน ํสิกฺขาปทํ ปญฺญาเปติ,34  อุทฺทิสต3ิ5  ปาติโมกฺขํ, ยาว น  อิเธกจฺเจ 
อาสวฏฺฐานิยา36  ธมฺมา สํเฆ ปาตุภวนฺติ. ยโต จ โข สารีปุตฺต อิเธกจฺเจ อาสวฏฺฐานิยา ธมฺมา 
สํเฆ ปาตุภวนฺติ; อถ สตฺถา สาวกาน ํ สิกฺขาปท ํ ปญฺญาเปต ิ อุทฺทิสติ ปาติโมกฺขํ เตสญฺเญว        
อาสวฏฺฐานิยานํ ธมฺมาน ํ ปฏิฆาตาย. น  ตาว สารีปุตฺต อิเธกจฺเจ อาสวฏฺฐานิยา ธมฺมา สํเฆ      
ปาตุภวนฺติ, ยาว น สํโฆ รตฺตญฺญุมหตฺตํ ปตฺโต โหติ. ยโต จ โข สารีปุตฺต  สํโฆ รตฺตญฺญุมหตฺตํ 
ปตฺโต โหติ, อถ อิเธกจฺเจ อาสวฏฺฐานิยา ธมฺมา สํเฆ ปาตุภวนฺติ; อถ สตฺถา สาวกานํ สิกฺขาปทํ 
ปญฺญาเปต ิ อุทฺทิสต ิ ปาติโมกฺข ํ เตสญฺเญว อาสวฏฺฐานิยาน ํ ธมฺมานํ ปฏิฆาตาย. น  ตาว          
สารีปุตฺต อิเธกจฺเจ อาสวฏฺฐานิยา ธมฺมา สํเฆ ปาตุภวนฺติ; ยาว น สํโฆ เวปุลฺลมหตฺต ํปตฺโต โหติ. 
ยโต จ โข สารีปุตฺต สํโฆ เวปุลฺลมหตฺตํ ปตฺโต โหติ, อถ อิเธกจฺเจ อาสวฏฺฐานิยา ธมฺมา สํเฆ      
ปาตุภวนฺติ; อถ สตฺถา สาวกานํ สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปต ิ อุทฺทิสติ ปาติโมกฺข ํ เตสญฺเญว             
อาสวฏฺฐานิยานํ ธมฺมาน ํ ปฏิฆาตาย. น  ตาว สารีปุตฺต อิเธกจฺเจ อาสวฏฺฐานิยา ธมฺมา สํเฆ        
ปาตุภวนฺติ, ยาว น  สํโฆ ลาภคฺคมหตฺตํ ปตฺโต โหติ. ยโต จ โข สารีปุตฺต สํโฆ ลาภคฺคมหตฺตํ     
ปตฺโต โหติ, อถ อิเธกจฺเจ อาสวฏฺฐานิยา ธมฺมา สํเฆ ปาตุภวนฺติ; อถ สตฺถา สาวกานํ สิกฺขาปทํ 
ปญฺญาเปต ิ อุทฺทิสต ิ ปาติโมกฺข ํ เตสญฺเญว อาสวฏฺฐานิยาน ํ ธมฺมานํ ปฏิฆาตาย. น  ตาว         
สารีปุตฺต อิเธกจฺเจ อาสวฏฺฐานิยา ธมฺมา สํเฆ ปาตุภวนฺติ, ยาว น  สํโฆ พาหุสจฺจมหตฺต ํปตฺโต   
โหติ. ยโต จ โข สารีปุตฺต สํโฆ พาหุสจฺจมหตฺต ํปตฺโต โหติ, อถ อิเธกจฺเจ อาสวฏฺฐานิยา ธมฺมา 
สํเฆ ปาตุภวนฺติ; อถ สตฺถา สาวกาน ํ สิกฺขาปท ํ ปญฺญาเปต ิ อุทฺทิสติ ปาติโมกฺขํ เตสญฺเญว      
อาสวฏฺฐานิยานํ ธมฺมาน ํปฏิฆาตาย. นิรพฺพุโท หิ สารีปุตฺต ภิกฺขุสํโฆ นิราทีนโว อปคตกาฬโก 
สุทฺโธ ปริโยทาโต สาเร ปติฏฺฐิโต; อิเมสํ หิ สารีปุตฺต ปญฺจนฺนํ ภิกฺขุสตาน ํ โย ปจฺฉิมโก ภิกฺขุ, โส 

8

34 ฉ. ม. ปญฺญเปติ(ย้าย อปฺปมุฏฺฐา ลงมา)

35 สี. น อุทฺทิสติ

36 ฉ. ม. อาสวฏฺฐานียา



โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโน”ติ.37

 [๒๒] อถ โข ภควา อายสฺมนฺต ํ อานนฺทํ อามนฺเตส ิ “อาจิณฺณํ โข ปเนตํ อานนฺท      
ตถาคตานํ, เยห ิ นิมนฺติตา วสฺสํ วสนฺติ, น  เต อนปโลเกตฺวา ชนปทจาริกํ ปกฺกมนฺติ;                  
อายามานนฺท เวรญฺชํ พฺราหฺมณํ อปโลเกสฺสามา”ติ. “เอวํ ภนฺเต”ติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต 
ปจฺจสฺโสสิ. อถ โข ภควา นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย อายสฺมตา อานนฺเทน  ปจฺฉาสมเณน, เยน 
เวรญฺชสฺส พฺราหฺมณสฺส นิเวสนํ, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺญตฺเต อาสเน  นิสีทิ. อถ โข 
เวรญฺโช พฺราหฺมโณ, เยน  ภควา, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต ํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ        
นิสีทิ; เอกมนฺตํ นิสินฺนํ โข เวรญฺช ํ พฺราหฺมณํ ภควา เอตทโวจ “นิมนฺติตมฺห38  ตยา พฺราหฺมณ 
วสฺสํวุตฺถา;39  อปโลเกม ตํ; อิจฺฉาม มยํ ชนปทจาริกํ ปกฺกมิตุนฺ”ติ. “สจฺจํ โภ โคตม นิมนฺติตตฺถ 
มยา วสฺสํวุตฺถา; อปิจ โย เทยฺยธมฺโม, โส น  ทินฺโน. ตญฺจ โข โน  อสนฺตํ, โนป ิอทาตุกมฺยตา; ตํ     
กุเตตฺถ ลพฺภา ? พหุกิจฺจา ฆราวาสา พหุกรณียา; อธิวาเสต ุเม ภวํ โคตโม สฺวาตนาย ภตฺต ํสทฺธึ 
ภิกฺขุสํเฆนา”ติ. อธิวาเสส ิ ภควา ตุณฺหีภาเวน. อถ โข ภควา เวรญฺชํ พฺราหฺมณํ ธมฺมิยา กถาย 
สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหํเสตฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ. อถ โข เวรญฺโช    
พฺราหฺมโณ ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน สเก นิเวสเน ปณีตํ ขาทนียํ โภชนียํ 
ปฏิยาทาเปตฺวา ภควโต กาลํ อาโรจาเปสิ “กาโล โภ โคตม; นิฏฺฐิตํ ภตฺตนฺ”ติ.

[๒๓] อถ โข ภควา ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย, เยน  เวรญฺชสฺส           
พฺราหฺมณสฺส นิเวสนํ, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺญตฺเต อาสเน นิสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสํเฆน. อถ 
โข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ พุทฺธปฺปมุข ํภิกฺขุสํฆ ํปณีเตน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน  สหตฺถา สนฺตปฺเปตฺวา 
สมฺปวาเรตฺวา ภควนฺต ํภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ ติจีวเรน  อจฺฉาเทสิ, เอกเมกญฺจ ภิกฺขุํ เอกเมเกน 
ทุสฺสยุเคน  อจฺฉาเทสิ. อถ โข ภควา เวรญฺช ํพฺราหฺมณํ ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา 
สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหํเสตฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ. อถ โข ภควา เวรญฺชายํ ยถาภิรนฺต ํ วิหริตฺวา 
อนุปคมฺม โสเรยฺยํ สงฺกสฺส ํ กณฺณกุชฺชํ, เยน  ปยาคปติฏฺฐานํ, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา            
ปยาคปติฏฺฐาเน  คงฺคํ นท ึ อุตฺตริตฺวา, เยน  พาราณสี, ตทวสริ. อถ โข ภควา พาราณสิยํ           
ยถาภิรนฺต ํ วิหริตฺวา, เยน เวสาลี, เตน  จาริกํ ปกฺกามิ. อนุปุพฺเพน  จาริกํ จรมาโน, เยน  เวสาลี, 
ตทวสริ. ตตฺร สุทํ ภควา เวสาลิยํ วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลายนฺติ.

เวรญฺชภาณวาโร นิฏฺฐิโต40
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37 ฉ. สมฺโพธิปรายโณติ(ย้าย อปฺปมุฏฺฐา ลงมา)

38 ก. นิมนฺติตมฺหา 

39 ฉ. วสฺสํวุฏฺฐา(ย้าย อปฺปมุฏฺฐา ลงมา)

40 ก. เวรญฺชภาณวารํ นิฏฺฐิตํ



๑. ปาราชิกกณฺฑ
ปฐมปาราชิก สุทินฺนภาณวาร

[๒๔] เตน โข ปน  สมเยน  เวสาลิยา อวิทูเร กลนฺทคาโม41  โหติ;42  ตตฺถ สุทินฺโน  นาม 
กลนฺทปุตฺโต43 เสฏฺฐิปุตฺโต โหติ. อถ โข สุทินฺโน  กลนฺทปุตฺโต สมฺพหุเลห ิสหายเกหิ สทฺธึ เวสาลึ   
อคมาสิ เกนจิเทว กรณีเยน. เตน โข ปน  สมเยน  ภควา มหติยา ปริสาย ปริวุโต ธมฺม ํ เทเสนฺโต    
นิสินฺโน  โหติ. อทฺทสา44  โข สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต ภควนฺตํ มหติยา ปริสาย ปริวุตํ ธมฺม ํ เทเสนฺตํ     
นิสินฺนํ; ทิสฺวานสฺส เอตทโหส ิ “ยนฺนูนาหํปิ ธมฺมํ สุเณยฺยนฺ”ติ. อถ โข สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต, เยน 
สา ปริสา, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺต ํ นิสีทิ; เอกมนฺตํ นิสินฺนสฺส โข สุทินฺนสฺส          
กลนฺทปุตฺตสฺส เอตทโหส ิ “ยถา ยถา โข อหํ ภควตา ธมฺม ํ เทสิตํ อาชานามิ, นยิทํ สุกรํ อคารํ 
อชฺฌาวสตา เอกนฺตปริปุณฺณํ เอกนฺตปริสุทฺธํ สงฺขลิขิตํ พฺรหฺมจริยํ จริตุํ; ยนฺนูนาหํ เกสมสฺสุํ        
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถาน ิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพเชยฺยนฺ”ติ. อถ โข สา      
ปริสา ภควตา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิตา สมาทปิตา สมุตฺเตชิตา สมฺปหํสิตา อุฏฺฐายาสนา        
ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณํ กตฺวา ปกฺกามิ.

[๒๕] อถ โข สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต อจิรวุฏฺฐิตาย ปริสาย, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ;       
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต ํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ; เอกมนฺตํ นิสินฺโน  โข สุทินฺโน  กลนฺทปุตฺโต     
ภควนฺตํ เอตทโวจ “ยถา ยถาห ํ ภนฺเต ภควตา ธมฺมํ เทสิตํ อาชานามิ, นยิท ํ สุกร ํ อคารํ       
อชฺฌาวสตา เอกนฺตปริปุณฺณํ เอกนฺตปริสุทฺธํ สงฺขลิขิต ํพฺรหฺมจริยํ จริตุํ; อิจฺฉามห ํภนฺเต เกสมสฺสุํ 
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิตุํ; ปพฺพาเชตุ               
มํ ภควา”ติ. “อนุญฺญาโตสิ ปน  ตฺวํ สุทินฺน  มาตาปิตูห ิอคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชายา”ติ. “น  โข 
อหํ ภนฺเต อนุญฺญาโต  มาตาปิตูหิ อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชายา”ติ. “น  โข สุทินฺน  ตถาคตา 
อนนุญฺญาต ํมาตาปิตูห ิปุตฺตํ ปพฺพาเชนฺตี”ติ. “โสหํ ภนฺเต ตถา กริสฺสามิ, ยถา ม ํมาตาปิตโร    
อนุชานิสฺสนฺติ อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชายา”ติ.45

 [๒๖] อถ โข สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต เวสาลิยํ ตํ กรณียํ ตีเรตฺวา, เยน  กลนฺทคาโม, เยน 
มาตาปิตโร, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา มาตาปิตโร เอตทโวจ “อมฺม ตาตา46 ยถา ยถาหํ ภควตา 
ธมฺม ํ เทสิตํ อาชานามิ, นยิท ํสุกรํ อคาร ํอชฺฌาวสตา เอกนฺตปริปุณฺณํ เอกนฺตปริสุทฺธํ สงฺขลิขิตํ 
พฺรหฺมจริยํ จริตุํ; อิจฺฉามห ํ เกสมสฺสุํ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา      
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41 อิ. กลนฺทกคาโม นาม

42 ฉ. กลนฺทาโม นาม อตฺถิ

43 อิ. กลนฺทกปุตฺโต

44 ฉ. อทฺทส(ย้าย อปฺปมุฏฺฐา ลงมา)

45 อิโต ปรํ กตฺถจ ิ “อถ  โข สุทินฺโน  กลนฺทปุตฺโต ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทิตฺวา อุฏฺฐายาสนา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณํ กตฺวา ปกฺ
กามี”ติ ทิสฺสติ 

46 ฉ. อมฺมตาตา



อนคาริยํ ปพฺพชิตุํ; อนุชานาถ มํ อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชายา”ติ. เอวํ วุตฺเต, สุทินฺนสฺส 
กลนฺทปุตฺตสฺส มาตาปิตโร สุทินฺน ํ กลนฺทปุตฺต ํ เอตทโวจุํ “ตฺวํ โขสิ ตาต สุทินฺน  อมฺหากํ             
เอกปุตฺตโก ปิโย มนาโป สุเขธิโต สุขปริหโต; น  ตฺวํ ตาต  สุทินฺน กิญฺจิ ทุกฺขสฺส ชานาสิ; มรเณนปิ 
มยนฺเต อกามกา วินา ภวิสฺสาม; กึ ปน  มยํ ต ํ ชีวนฺต ํ อนุชานิสฺสาม อคารสฺมา อนคาริยํ        
ปพฺพชฺชายา”ติ. ทุติยมฺปิ โข สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต มาตาปิตโร เอตทโวจ “อมฺม ตาตา ยถา ยถาหํ 
ภควตา ธมฺมํ เทสิต ํอาชานามิ, นยิทํ สุกรํ อคาร ํอชฺฌาวสตา เอกนฺตปริปุณฺณํ เอกนฺตปริสุทฺธํ 
สงฺขลิขิต ํ พฺรหฺมจริยํ จริตุํ; อิจฺฉามหํ เกสมสฺสุํ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถาน ิ อจฺฉาเทตฺวา     
อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิตุํ; อนุชานาถ มํ อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชายา”ติ. ทุติยมฺป ิ โข      
สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส มาตาปิตโร สุทินฺน ํกลนฺทปุตฺตํ เอตทโวจุํ “ตฺวํ โขสิ ตาต สุทินฺน  อมฺหากํ 
เอกปุตฺตโก ปิโย มนาโป สุเขธิโต สุขปริหโต; น  ตฺวํ ตาต  สุทินฺน กิญฺจิ ทุกฺขสฺส ชานาสิ; มรเณนปิ 
มยนฺเต อกามกา วินา ภวิสฺสาม; กึ ปน  มยํ ต ํ ชีวนฺต ํ อนุชานิสฺสาม อคารสฺมา อนคาริยํ        
ปพฺพชฺชายา”ติ. ตติยมฺป ิโข สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต มาตาปิตโร เอตทโวจ “อมฺม ตาตา ยถา ยถาหํ 
ภควตา ธมฺมํ เทสิต ํอาชานามิ, นยิทํ สุกรํ อคาร ํอชฺฌาวสตา เอกนฺตปริปุณฺณํ เอกนฺตปริสุทฺธํ 
สงฺขลิขิต ํ พฺรหฺมจริยํ จริตุํ; อิจฺฉามหํ เกสมสฺสุํ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถาน ิ อจฺฉาเทตฺวา     
อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิตุํ; อนุชานาถ ม ํ อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชายา”ติ. ตติยมฺป ิ โข       
สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส มาตาปิตโร สุทินฺน ํกลนฺทปุตฺตํ เอตทโวจุํ “ตฺวํ โขสิ ตาต สุทินฺน  อมฺหากํ 
เอกปุตฺตโก ปิโย มนาโป สุเขธิโต สุขปริหโต; น  ตฺวํ ตาต  สุทินฺน กิญฺจิ ทุกฺขสฺส ชานาสิ; มรเณนปิ 
มยนฺเต อกามกา วินา ภวิสฺสาม; กึ ปน  มยํ ต ํ ชีวนฺต ํ อนุชานิสฺสาม อคารสฺมา อนคาริยํ        
ปพฺพชฺชายา”ติ.

[๒๗] อถ โข สุทินฺโน  กลนฺทปุตฺโต “น  ม ํ มาตาปิตโร อนุชานนฺต ิ อคารสฺมา อนคาริยํ 
ปพฺพชฺชายา”ต ิตตฺเถว อนนฺตรหิตาย ภูมิยา นิปชฺช ิ “อิเธว เม มรณํ ภวิสฺสติ, ปพฺพชฺชา วา”ติ.   
อถ โข สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต เอกํป ิภตฺตํ น  ภุญฺชิ, เทฺวป ิภตฺตาน ิน  ภุญฺชิ, ตีณิปิ ภตฺตาน ิน ภุญฺชิ, 
จตฺตาริปิ ภตฺตาน ิ น  ภุญฺชิ, ปญฺจป ิ ภตฺตานิ น ภุญฺชิ, ฉป ิ ภตฺตานิ น ภุญฺชิ, สตฺตปิ ภตฺตานิ         
น ภุญฺชิ.

[๒๘] อถ โข สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส มาตาปิตโร สุทินฺนํ กลนฺทปุตฺตํ เอตทโวจุํ “ตฺวํ โข
ส ิตาต สุทินฺน  อมฺหากํ เอกปุตฺตโก ปิโย มนาโป สุเขธิโต สุขปริหโต; น  ตฺวํ ตาต สุทินฺน  กิญฺจิ    
ทุกฺขสฺส ชานาสิ; มรเณนปิ มยนฺเต อกามกา วินา ภวิสฺสาม; กึ ปน  มยํ ตํ ชีวนฺตํ อนุชานิสฺสาม 
อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชาย ? อุฏฺเฐห ิตาต สุทินฺน  ภุญฺช จ ปิว จ ปริจาเรห ิ จ; ภุญฺชนฺโต       
ปิวนฺโต ปริจาเรนฺโต กาเม ปริภุญฺชนฺโต ปุญฺญาน ิ กโรนฺโต อภิรมสฺสุ; น ต ํ มยํ อนุชานาม       
อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชายา”ติ. เอวํ วุตฺเต, สุทินฺโน  กลนฺทปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ. ทุติยมฺปิ โข 
ฯเปฯ ตติยมฺปิ โข สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส มาตาปิตโร สุทินฺน ํกลนฺทปุตฺต ํ เอตทโวจุํ “ตฺวํ โขสิ 
ตาต สุทินฺน  อมฺหากํ เอกปุตฺตโก ปิโย มนาโป สุเขธิโต สุขปริหโต; น  ตฺวํ ตาต สุทินฺน  กิญฺจิ        
ทุกฺขสฺส ชานาสิ; มรเณนปิ มยนฺเต อกามกา วินา ภวิสฺสาม; กึ ปน  มยํ ตํ ชีวนฺตํ อนุชานิสฺสาม 
อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชาย ? อุฏฺเฐห ิตาต สุทินฺน, ภุญฺช จ ปิว จ ปริจาเรหิ จ; ภุญฺชนฺโต      
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ปิวนฺโต ปริจาเรนฺโต กาเม ปริภุญฺชนฺโต ปุญฺญาน ิ กโรนฺโต อภิรมสฺสุ; น ต ํ มยํ อนุชานาม       
อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชายา”ติ. ตติยมฺปิ โข สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ.

อถ โข สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส สหายกา, เยน  สุทินฺโน  กลนฺทปุตฺโต, เตนุปสงฺกมึสุ;     
อุปสงฺกมิตฺวา สุทินฺนํ กลนฺทปุตฺต ํ เอตทโวจุ ํ “ตฺวํ โขสิ สมฺม สุทินฺน  มาตาปิตูน ํ เอกปุตฺตโก ปิโย 
มนาโป สุเขธิโต สุขปริหโต; น  ตฺวํ สมฺม สุทินฺน  กิญฺจ ิทุกฺขสฺส ชานาสิ; มรเณนปิ เต มาตาปิตโร 
อกามกา วินา ภวิสฺสนฺติ; กึ ปน  ต ํชีวนฺตํ อนุชานิสฺสนฺต ิอคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชาย ? อุฏฺเฐหิ 
สมฺม สุทินฺน  ภุญฺช จ ปิว จ ปริจาเรหิ จ; ภุญฺชนฺโต ปิวนฺโต ปริจาเรนฺโต กาเม ปริภุญฺชนฺโต 
ปุญฺญานิ กโรนฺโต อภิรมสฺสุ; น  ตํ มาตาปิตโร อนุชานนฺติ47 อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชายา”ติ. 
เอวํ วุตฺเต, สุทินฺโน  กลนฺทปุตฺโต ตุณฺห ี อโหสิ. ทุติยมฺปิ โข ฯเปฯ ตติยมฺปิ โข สุทินฺนสฺส         
กลนฺทปุตฺตสฺส สหายกา สุทินฺนํ กลนฺทปุตฺต ํ เอตทโวจุํ “ตฺวํ โขส ิสมฺม สุทินฺน  ฯเปฯ ตติยมฺปิ โข      
สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ.

[๒๙] อถ โข สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส สหายกา, เยน สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส มาตา
ปิตโร, เตนุปสงฺกมึสุ; อุปสงฺกมิตฺวา สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส มาตาปิตโร เอตทโวจุํ “อมฺม ตาตา 
เอโส สุทินฺโน  อนนฺตรหิตาย ภูมิยา นิปนฺโน  ‘อิเธว เม มรณํ ภวิสฺสติ, ปพฺพชฺชา วา’ติ; สเจ ตุเมฺห   
สุทินฺน ํนานุชานิสฺสถ อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชาย, ตตฺเถว มรณํ อาคมิสฺสติ; สเจ ปน  ตุเมฺห   
สุทินฺน ํ อนุชานิสฺสถ อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชาย, ปพฺพชิตํป ิ นํ ทกฺขิสฺสถ; สเจ สุทินฺโน       
นาภิรมิสฺสต ิ อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชาย, กา ตสฺส อญฺญา คติ ภวิสฺสต ิ ? อิเธว                  
ปจฺจาคมิสฺสติ; อนุชานาถ สุทินฺนํ อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชายา”ติ. “อนุชานาม ตาตา สุทินฺนํ 
อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชายา”ติ. อถ โข สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส สหายกา, เยน  สุทินฺโน 
กลนฺทปุตฺโต, เตนุปสงฺกมึสุ; อุปสงฺกมิตฺวา สุทินฺนํ กลนฺทปุตฺต ํ เอตทโวจุํ “อุฏฺเฐห ิ สมฺม สุทินฺน; 
อนุญฺญาโตสิ มาตาปิตูหิ อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชายา”ติ.

[๓๐] อถ โข สุทินฺโน  กลนฺทปุตฺโต “อนุญฺญาโตมฺห ิ กิร มาตาปิตูห ิอคารสฺมา อนคาริยํ 
ปพฺพชฺชายา”ต ิ หฏฺโฐ อุทคฺโค ปาณึนา คตฺตานิ ปริปุญฺฉนฺโต วุฏฺฐาสิ. อถ โข สุทินฺโน            
กลนฺทปุตฺโต กติปาห ํ พลํ คาเหตฺวา, เยน  ภควา, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ                
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต ํ นิสีทิ; เอกมนฺต ํ นิสนฺโน  โข สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต ภควนฺตํ เอตทโวจ 
“อนุญฺญาโตมฺห4ิ8  อห ํภนฺเต มาตาปิตูหิ อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชาย; ปพฺพาเชต ุมํ ภนฺเต49 
ภควา”ติ. อลตฺถ โข สุทินฺโน  กลนฺทปุตฺโต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺชํ, อลตฺถ อุปสมฺปทํ.              
อจิรุปสมฺปนฺโน  จ ปนายสฺมา สุทินฺโน  เอวรูเป ธุตคุเณ สมาทาย วตฺตติ; อารญฺญิโก โหติ        
ปิณฺฑปาติโก ปํสุกูลิโก สปทานจาริโก, อญฺญตรํ วชฺชิคามํ อุปนิสฺสาย วิหรติ.

เตน  โข ปน  สมเยน  วชฺช ีทุพฺภิกฺขา โหติ ทฺวีหิติกา เสตฏฺฐิกา สลากาวุตฺตา, น  สุกรา   
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47 ฉ. อนุชานิสฺสนฺติ

48 ฉ. อนุญฺญาโต

49 ฉ. ‘ภนฺเต’ติ อิทํ นตฺถิ



อุญฺเฉน  ปคฺคเหน  ยาเปตุํ. อถ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส เอตทโหสิ “เอตรหิ โข วชฺชี ทุพฺภิกฺขา       
ทฺวีหิติกา เสตฏฺฐิกา สลากาวุตฺตา, น  สุกรา อุญฺเฉน ปคฺคเหน ยาเปตุํ; พหู โข ปน  เม เวสาลิยํ 
ญาตกา50  อฑฺฒา มหทฺธนา มหาโภคา ปหูตชาตรูปรชตา ปหูตวิตฺตูปกรณา ปหูตธนธญฺญา;    
ยนฺนูนาห ํ ญาตเก51  อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยํ; ญาตกาปิ52  ม ํ นิสฺสาย ทานานิ ทสฺสนฺติ, ปุญฺญานิ     
กริสฺสนฺติ; ภิกฺขู จ ลาภํ ลจฺฉนฺติ; อหญฺจ ปิณฺฑเกน น กิลมิสฺสามี”ติ. อถ โข อายสฺมา สุทินฺโน     
เสนาสนํ สํสาเมตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย, เยน เวสาลี, เตน  ปกฺกามิ; อนุปุพฺเพน  จาริกํ จรมาโน 53, 
เยน  เวสาลี, ตทวสริ. ตตฺร สุท ํ อายสฺมา สุทินฺโน  เวสาลิยํ วิหรต ิ มหาวเน  กูฏาคารสาลายํ.       
อสฺโสสุ ํ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ญาตกา “สุทินฺโน  กิร กลนฺทปุตฺโต เวสาลึ อนุปฺปตฺโต”ติ. เต      
อายสฺมโต สุทินฺนสฺส สฏฺฐิมตฺเต ถาลิปาเก ภตฺตาภิหารํ อภิหรึสุ. อถ โข อายสฺมา สุทินฺโน  เต 
สฏฺฐิมตฺเต ถาลิปาเก ภิกฺขูนํ วิสฺสชฺเชตฺวา ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย กลนฺทคามํ 
ปิณฺฑาย ปาวิสิ. กลนฺทคาเม สปทานํ ปิณฺฑาย จรมาโน, เยน สกปิตุ นิเวสนํ, เตนุปสงฺกมิ.

[๓๑] เตน โข ปน  สมเยน  อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ญาติทาส ี อาภิโทสิกํ กุมฺมาสํ          
ฉฑฺเฑตุกามา โหติ. อถ โข อายสฺมา สุทินฺโน  ต ํญาติทาส ึเอตทโวจ “สเจ ตํ ภคินิ ฉฑฺฑนียธมฺมํ, 
อิธ เม ปตฺเต อากิรา”ติ. อถ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ญาติทาส ีตํ อาภิโทสิกํ กุมฺมาสํ อายสฺมโต    
สุทินฺนสฺส ปตฺเต อากิรนฺต ีหตฺถานญฺจ ปาทานญฺจ สรสฺส จ นิมิตฺตํ อคฺคเหสิ. อถ โข อายสฺมโต    
สุทินฺนสฺส ญาติทาสี, เยนายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตา, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมโต         
สุทินฺนสฺส มาตรํ เอตทโวจ “ยคฺเฆยฺเย ชาเนยฺยาสิ; อยฺยปุตฺโต สุทินฺโน  อนุปฺปตฺโต”ติ. “สเจ เช ตฺวํ 
สจฺจํ ภณสิ, อทาสึ ตํ กโรมี”ติ.

[๓๒] เตน  โข ปน  สมเยน  อายสฺมา สุทินฺโน ตํ อาภิโทสิกํ กุมฺมาสํ อญฺญตรํ กุฑฺฑมูล5ํ4 
นิสฺสาย ปริภุญฺชติ. ปิตาปิ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส กมฺมนฺตา อาคจฺฉนฺโต อทฺทส อายสฺมนฺตํ       
สุทินฺน ํ ต ํ อาภิโทสิกํ กุมฺมาสํ อญฺญตรํ กุฑฺฑมูลํ๒ นิสฺสาย ปริภุญฺชนฺตํ; ทิสฺวาน, เยนายสฺมา       
สุทินฺโน, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต ํ สุทินฺนํ เอตทโวจ “อตฺถิ นาม ตาต สุทินฺน          
อาภิโทสิกํ กุมฺมาสํ ปริภุญฺชิสฺสส ิ? นน5ุ5 นาม ตาต สุทินฺน  สกเคห5ํ6 คนฺตพฺพนฺ”ติ. “อคมิมฺห57 โข 
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50 ฉ. ม. ญาตี

51 ก. ญาตกานํ ฉ. ม. ญาตี

52 ฉ. ม. ญาตี

53 ฉ. ‘จาริกํ จรมาโน’ ติ อิทํ นตฺถิ

54 ฉ. กุฏฺฏมูลํ

55 ฉ. ม. นนุ นาม

56 อิ. ฉ. ม. สกํ เคหํ

57 ส. อคมมฺหา



เต คหปต ิ เคหํ, ตโตยํ อาภิโทสิโก กุมฺมาโส มยา ลทฺโธ58”ติ. อถโข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปิตา 
อายสฺมโต สุทินฺนสฺส พาหายํ คเหตฺวา อายสฺมนฺตํ สุทินฺน ํ เอตทโวจ “เอหิ ตาต สุทินฺน, ฆรํ       
คมิสฺสามา”ติ. อถโข อายสฺมา สุทินฺโน, เยน สกปิตุ นิเวสนํ, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา       
ปญฺญตฺเต อาสเน  นิสีทิ. อถ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปิตา อายสฺมนฺต ํ สุทินฺนํ เอตทโวจ         
“ภุญฺช ตาต สุทินฺนา”ติ. “อลํ คหปติ, กตํ เม อชฺช ภตฺตกิจฺจนฺ”ติ. “อธิวาเสหิ ตาต สุทินฺน            
สฺวาตนาย ภตฺตนฺ”ติ. อธิวาเสส ิ โข อายสฺมา สุทินฺโน  ตุณฺหีภาเวน. อถ โข อายสฺมา สุทินฺโน 
อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ.

[๓๓] อถ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตา ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน  หริเตน โคมเยน  ปฐวึ 
โอปุญฺฉาเปตฺวา59  เทฺว ปุญฺเช การาเปสิ เอกํ หิรญฺญสฺส เอกํ สุวณฺณสฺส, ตาว มหนฺตา ปุญฺชา     
อเหสุํ; โอรโต ฐิโต ปุริโส ปารโต ฐิตํ ปุริส ํน  ปสฺสติ, ปารโต ฐิโต ปุริโส โอรโต ฐิตํ ปุริสํ น  ปสฺสติ. 
เต ปุญฺเช กิลญฺเชห ิปฏิจฺฉาทาเปตฺวา มชฺเฌ อาสนํ ปญฺญาเปตฺวา ติโรกรณียํ ปริกฺขิปาเปตฺวา60 
อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิกํ อามนฺเตสิ “เตนห ิ วธุ เยน  อลงฺกาเรน  อลงฺกตา ปุตฺตสฺส61       
สุทินฺนสฺส ปิยา อโหส ิ มนาปา, เตน  อลงฺกาเรน  อลงฺกรา”ติ. “เอวํ อยฺเย”ติ โข อายสฺมโต             
สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิกา อายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตุยา ปจฺจสฺโสสิ.

[๓๔] อถ โข อายสฺมา สุทินฺโน  ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย, เยน  สกปิตุ 
นิเวสนํ, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺญตฺเต อาสเน  นิสีทิ. อถ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปิตา, 
เยนายสฺมา สุทินฺโน, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา เต ปุญฺเช วิวราเปตฺวา อายสฺมนฺต ํ สุทินฺนํ      
เอตทโวจ “อิทนฺเต ตาต สุทินฺน มาตุมตฺติกํ, อิตฺถิกาย อิตฺถีธนํ,62  อญฺญํ เปตฺติกํ, อญฺญํ ปิตามหํ. 
ลพฺภา ตาต สุทินฺน  หีนายาวตฺติตฺวา โภคา จ ภุญฺชิตุ ํปุญฺญาน ิจ กาตุํ; เอห ิตฺวํ ตาต สุทินฺน  หีนา
ยาวตฺติตฺวา โภเค จ ภุญฺชสฺส ุปุญฺญานิ จ กโรหี”ติ. “ตาต น  อุสฺสหามิ, น วิสหามิ; อภิรโต อหํ 
พฺรหฺมจริยํ จรามี”ติ. ทุติยมฺปิ โข ฯเปฯ ตติยมฺปิ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปิตา อายสฺมนฺต ํสุทินฺนํ 
เอตทโวจ “อิทนฺเต ตาต สุทินฺน  มาตุมตฺติกํ, อิตฺถิกาย อิตฺถีธนํ, อญฺญํ เปตฺติกํ, อญฺญํ ปิตามหํ. 
ลพฺภา ตาต สุทินฺน  หีนายาวตฺติตฺวา โภคา จ ภุญฺชิตุ ํปุญฺญาน ิจ กาตุํ; เอห ิตฺวํ ตาต สุทินฺน  หีนา
ยาวตฺติตฺวา โภเค จ ภุญฺชสฺสุ ปุญฺญาน ิ จ กโรหี”ติ. “วเทยฺยาม โข ต ํ คหปติ, สเจ ตฺวํ                
นาติกฑฺเฒยฺยาสี”ติ. “วเทห ิตาต สุทินฺนา”ติ. “เตนห ิตฺวํ คหปต ิมหนฺเต มหนฺเต สาณิปสิพฺพเก 
การาเปตฺวา หิรญฺญสุวณฺณสฺส ปูราเปตฺวา สกเฏห ิ นิพฺพาหาเปตฺวา มชฺเฌ คงฺคาย โสเต           

14

58 ฉ. ‘มยา ลทฺโธ’ติ อิทํ นตฺถิ.

59 ฉ. โอปุญฺชาเปตฺวา(ย้าย อปฺปมุฏฺฐา ลงมา)

60 ฉ. ม. ปริกฺขิปิตฺวา

61 ฉ. ปุตฺตสฺส เม

62 ฉ. อิตฺถิธนํ



โอสาเทหิ.63  ต ํ กิสฺส เหตุ ? ยํ หิ เต คหปติ ภวิสฺสติ ตโตนิทานํ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา 
อารกฺโข วา, โส เต น  ภวิสฺสตี”ติ. เอวํ วุตฺเต, อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปิตา อนตฺตมโน  อโหสิ “กถํ หิ 
นาม ปุตฺโต สุทินฺโน เอวํ วกฺขตี”ติ.

[๓๕] อถ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปิตา อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิกํ อามนฺเตสิ 
“เตนห ิ วธุ ตฺวํ ปิยา จ มนาปา จ อปฺเปว นาม ปุตฺโต สุทินฺโน  ตุยฺหํป ิ วจน ํกเรยฺยา”ติ. อถ โข     
อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิกา อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปาเทส ุ คเหตฺวา อายสฺมนฺต ํ สุทินฺนํ 
เอตทโวจ “กีทิสา นาม ตา อยฺยปุตฺต อจฺฉราโย, ยาส ํตฺวํ เหตุ พฺรหฺมจริยํ จรสี”ติ. “น  โข อหํ  ภคินิ 
อจฺฉรานํ เหต ุ พฺรหฺมจริยํ จรามี”ติ. อถ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิกา “อชฺชตคฺเค มํ     
อยฺยปุตฺโต สุทินฺโน ภคินิวาเทน สมุทาจรตี”ติ ตตฺเถว มุจฺฉิตา ปปตา.

อถ โข อายสฺมา สุทินฺโน  ปิตร ํ เอตทโวจ “สเจ คหปต ิ โภชนํ ทาตพฺพํ เทถ, มา โน           
วิเหฐยิตฺถา”ติ. “ภุญฺช ตาต สุทินฺนา”ติ. อถ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตา จ ปิตา จ อายสฺมนฺตํ 
สุทินฺน ํปณีเตน  ขาทนีเยน โภชนีเยน  สหตฺถา สนฺตปฺเปสุ ํสมฺปวาเรสุํ. อถ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส 
มาตา อายสฺมนฺต ํสุทินฺน ํภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ เอตทโวจ “อิท ํตาต สุทินฺน  กุลํ อฑฺฒํ มหทฺธนํ 
มหาโภคํ ปหูตชาตรูปรชต ํปหูตวิตฺตูปกรณํ ปหูตธนธญฺญํ; ลพฺภา ตาต สุทินฺน  หีนายาวตฺติตฺวา 
โภคา จ ภุญฺชิตุ ํ ปุญฺญาน ิ จ กาตุํ; เอหิ ตฺวํ ตาต สุทินฺน, หีนายาวตฺติตฺวา โภเค จ ภุญฺชสฺสุ 
ปุญฺญานิ จ กโรหี”ติ. “อมฺม น  อุสฺสหามิ, น  วิสหามิ; อภิรโต อห ํพฺรหฺมจริยํ จรามี”ติ. ทุติยมฺปิ โข 
ฯเปฯ ตติยมฺปิ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตา อายสฺมนฺตํ สุทินฺน ํเอตทโวจ “อิท ํตาต สุทินฺน กุลํ 
อฑฺฒ ํมหทฺธนํ มหาโภคํ ปหูตชาตรูปรชต ํปหูตวิตฺตูปกรณํ ปหูตธนธญฺญํ; เตน  หิ ตาต สุทินฺน    
พีชกํป ิ เทหิ, มา โน  อปุตฺตกํ สาปเตยฺยํ ลิจฺฉวโย64  อติหราเปสุนฺ”ติ. “เอตํ โข เม อมฺม สกฺกา       
กาตุนฺ”ติ. “กห ํปน ตาต สุทินฺน  เอตรหิ วิหรสี”ติ. “มหาวเน  อมฺมา”ติ. อถ โข อายสฺมา สุทินฺโน 
อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ.

[๓๖] อถ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตา อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิกํ อามนฺเตสิ 
“เตนห ิวธุ ยทา อุตุนี อโหสิ, ปุปฺผํ เต อุปฺปนฺน ํ โหติ, อถ เม อาโรเจยฺยาสี”ติ. “เอวํ อยฺเย”ติ โข 
อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิกา อายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตุยา ปจฺจสฺโสสิ. อถ โข อายสฺมโต    
สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิกา นจิรสฺเสว อุตุน ี อโหสิ, ปุปฺผํสา อุปฺปชฺชิ. อถ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส 
ปุราณทุติยิกา อายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตร ํ เอตทโวจ “อุตุนิมฺหิ65  อยฺเย, ปุปฺผ ํ เม อุปฺปนฺนนฺ”ติ. 
“เตนห ิ วธุ เยน  อลงฺกาเรน  อลงฺกตา ปุตฺตสฺส สุทินฺนสฺส ปิยา อโหสิ มนาปา, เตน  อลงฺกาเรน       
อลงฺกรา”ติ. “เอวํ อยฺเย”ต ิ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิกา อายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตุยา 
ปจฺจสฺโสสิ. อถ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตา อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิกํ อาทาย, เยน 
มหาวนํ, เยนายสฺมา สุทินฺโน, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺตํ สุทินฺน ํเอตทโวจ “อิท ํตาต 
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63 ฉ. ม. โอปาเตหิ

64 ก. ลิจฺฉวิโน

65 ฉ. อุตุนีมฺหิ



สุทินฺน  กุล ํ อฑฺฒํ มหทฺธน ํ มหาโภค ํ ปหูตชาตรูปรชตํ ปหูตวิตฺตูปกรณํ ปหูตธนธญฺญํ; ลพฺภา 
ตาต สุทินฺน  หีนายาวตฺติตฺวา โภคา จ ภุญฺชิตุํ ปุญฺญานิ จ กาตุํ; เอหิ ตฺวํ ตาต สุทินฺน,                
หีนายาวตฺติตฺวา โภเค จ ภุญฺชสฺสุ ปุญฺญาน ิจ กโรหี”ติ. “อมฺม น  อุสฺสหามิ; น  วิสหามิ; อภิรโต 
อหํ พฺรหฺมจริยํ จรามี”ติ. ทุติยมฺป ิ โข ฯเปฯ ตติยมฺปิ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตา อายสฺมนฺตํ     
สุทินฺน ํเอตทโวจ “อิท ํตาต สุทินฺน  กุลํ อฑฺฒ ํมหทฺธน ํมหาโภค ํปหูตชาตรูปรชต ํปหูตวิตฺตูปกรณํ 
ปหูตธนธญฺญํ; เตน  ห ิ ตาต สุทินฺน  พีชกํปิ เทหิ, มา โน  อปุตฺตกํ สาปเตยฺยํ ลิจฺฉวโย                  
อติหราเปสุนฺ”ติ. “เอตํ โข เม อมฺม สกฺกา กาตุนฺ”ติ ปุราณทุติยิกาย พาหายํ คเหตฺวา มหาวนํ 
อชฺโฌคาเหตฺวา อปฺปญฺญตฺเต สิกฺขาปเท อนาทีนวทสฺโส ปุราณทุติยิกาย ติกฺขตฺตุํ เมถุนํ ธมฺมํ 
อภิวิญฺญาเปสิ. สา เตน คพฺภํ คณฺหิ. 

ภุมฺมา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุํ “นิรพฺพุโท วต โภ ภิกฺขุสํโฆ นิราทีนโว; สุทินฺเนน  กลนฺทปุตฺ
เตน  อพฺพุทํ อุปฺปาทิตํ; อาทีนโว อุปฺปาทิโต”ติ. ภุมฺมานํ เทวานํ สทฺท ํสุตฺวา จาตุมฺมหาราชิกา66 
เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุํ ฯเปฯ ตาวตึสา เทวา ฯเปฯ ยามา เทวา ตุสิตา เทวา ฯเปฯ นิมฺมานรตี       
เทวา ฯเปฯ ปรนิมฺมิตวสวตฺตี เทวา ฯเปฯ พฺรหฺมกายิกา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุ ํ “นิรพฺพุโท วต โภ 
ภิกฺขุสํโฆ นิราทีนโว; สุทินฺเนน กลนฺทปุตฺเตน  อพฺพุทํ อุปฺปาทิตํ; อาทีนโว อุปฺปาทิโต”ติ. อิติห เตน 
ขเณน เตน มุหุตฺเตน ยาว พฺรหฺมโลกา สทฺโท อพฺภุคฺคญฺฉิ.67

อถ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิกา ตสฺส คพฺภสฺส ปริปากมนฺวาย ปุตฺต ํ วิชายิ. 
อถ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส สหายกา ตสฺส ทารกสฺส “พีชโก”ต ินาม ํอกํสุ, อายสฺมโต สุทินฺนสฺส 
ปุราณทุติยิกาย “พีชกมาตา”ติ นามํ อกํสุ, อายสฺมโต สุทินฺนสฺส “พีชกปิตา”ต ิ นาม ํ อกํสุ. เต 
อปเรน สมเยน อุโภ อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิตฺวา อรหตฺตํ สจฺฉากํสุ. 

[๓๗] อถ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส อหุเทว กุกฺกุจฺจ ํอหุ วิปฺปฏิสาโร “อลาภา วต เม, น 
วต เม ลาภา; ทุลฺลทฺธํ วต เม, น  วต เม สุลทฺธํ, โยหํ เอวํ สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตฺวา        
นาสกฺข ึยาวชีวํ ปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ จริตุนฺ”ติ. โส เตเนว กุกฺกุจฺเจน  เตน วิปฺปฏิสาเรน 
กิโส อโหสิ ลูโข ทุพฺพณฺโณ  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสนฺถตคตฺโต, อนฺโตมโน  ลีนมโน  ทุกฺขี 
ทุมฺมโน วิปฺปฏิสารี ปชฺฌายิ.

[๓๘] อถ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส สหายกา ภิกฺขู อายสฺมนฺต ํสุทินฺน ํ เอตทโวจุํ “ปุพฺเพ 
โข ตฺวํ อาวุโส สุทินฺน  วณฺณวา อโหส ิ ปีนินฺทฺริโย68  ปสนฺนมุขวณฺโณ  วิปฺปสนฺนฉวิวณฺโณ            
ปริโยทาโต; โสทาน ิตฺวํ เอตรหิ กิโส ลูโข ทุพฺพณฺโณ  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสนฺถตคตฺโต 
อนฺโตมโน  ลีนมโน  ทุกฺขี ทุมฺมโน  วิปฺปฏิสารี ปชฺฌายสิ; กจฺจ ิ โน  ตฺวํ อาวุโส สุทินฺน  อนภิรโต 
พฺรหฺมจริยํ จรสี”ติ. “น  โข อหํ อาวุโส อนภิรโต พฺรหฺมจริยํ จรามิ; อตฺถิ เม ปาปกมฺมํ69  กตํ,       
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66 ฉ. จาตุมหาราชิกา(ย้าย อปฺปมุฏฺฐา ลงมา)

67 ฉ. อพฺภุคฺคจฺฉิ

68 ฉ. ปีณินฺทฺริโย

69 อิ. ปาปํ กมฺมํ



ปุราณทุติยิกาย เมถุโน  ธมฺโม ปฏิเสวิโต; ตสฺส มยฺห ํ อาวุโส อหุเทว กุกฺกุจฺจํ อหุ วิปฺปฏิสาโร       
“อลาภา วต เม, น  วต เม ลาภา; ทุลฺลทฺธํ วต เม, น  วต เม สุลทฺธํ, โยห ํเอวํ สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย 
ปพฺพชิตฺวา นาสกฺขึ ยาวชีวํ ปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ จริตุนฺ”ติ. “อลํ ห ิ เต อาวุโส สุทินฺน      
กุกฺกุจฺจาย, อล ํ วิปฺปฏิสาราย, ยํ ตฺวํ เอวํ สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตฺวา น  สกฺขิสฺสส ิยาวชีวํ 
ปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ จริตุํ. นนุ อาวุโส ภควตา อเนกปริยาเยน วิราคาย ธมฺโม เทสิโต, โน 
สราคาย; วิสํโยคาย ธมฺโม เทสิโต, โน สํโยคาย; อนุปาทานาย ธมฺโม เทสิโต, โน  สอุปาทานาย ? 
ตตฺถ นาม ตฺวํ อาวุโส ภควตา วิราคาย ธมฺเม เทสิเต สราคาย เจเตสฺสสิ, วิสํโยคาย ธมฺเม เทสิเต 
สํโยคาย เจเตสฺสสิ, อนุปาทานาย ธมฺเม เทสิเต สอุปาทานาย เจเตสฺสสิ. นนุ อาวุโส ภควตา 
อเนกปริยาเยน ราควิราคาย ธมฺโม เทสิโต, มทนิมฺมทนาย ปิปาสวินยาย อาลยสมุคฺฆาตาย 
วฏฺฏูปจฺเฉทาย ตณฺหกฺขยาย70  วิราคาย นิโรธาย นิพฺพานาย ธมฺโม เทสิโต ? นนุ อาวุโส ภควตา 
อเนกปริยาเยน กามานํ ปหาน ํ อกฺขาตํ, กามสญฺญาน ํ ปริญฺญา อกฺขาตา, กามปิปาสานํ          
ปฏิวินโย อกฺขาโต, กามวิตกฺกานํ สมุคฺฆาโต อกฺขาโต, กามปริฬาหานํ วูปสโม อกฺขาโต ? เนตํ 
อาวุโส อปฺปสนฺนาน ํ วา ปสาทาย ปสนฺนาน ํ วา ภิยฺโยภาวาย; อถ ขฺเวต ํ อาวุโส                     
อปฺปสนฺนานญฺเจว อปฺปสาทาย ปสนฺนานญฺจ เอกจฺจานํ อญฺญถตฺตายา”ติ.

[๓๙] อถ โข เต ภิกฺข ู อายสฺมนฺตํ สุทินฺน ํ อเนกปริยาเยน  วิครหิตฺวา ภควโต เอตมตฺถํ    
อาโรเจสุํ. อถ โข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน  เอตสฺม ึปกรเณ  ภิกฺขุสํฆ ํสนฺนิปาตาเปตฺวา อายสฺมนฺตํ    
สุทินฺน ํปฏิปุจฺฉิ “สจฺจํ กิร ตฺวํ สุทินฺน  ปุราณทุติยิกาย เมถุน ํธมฺมํ ปฏิเสวสี”ติ.71  “สจฺจ ํภควา”ติ.    
วิครหิ พุทฺโธ ภควา “อนนุจฺฉวิกํ โมฆปุริส อนนุโลมิกํ อปฺปฏิรูปํ อสฺสามณกํ อกปฺปิยํ อกรณียํ; กถํ 
หิ นาม ตฺวํ โมฆปุริส เอวํ สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตฺวา น สกฺขิสฺสส ิยาวชีวํ ปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ 
พฺรหฺมจริยํ จริตุ ํ ? นน ุ มยา โมฆปุริส อเนกปริยาเยน  วิราคาย ธมฺโม เทสิโต, โน  สราคาย;         
วิสํโยคาย ธมฺโม เทสิโต, โน สํโยคาย; อนุปาทานาย ธมฺโม เทสิโต, โน สอุปาทานาย ? ตตฺถ นาม 
ตฺวํ โมฆปุริส มยา วิราคาย ธมฺเม เทสิเต สราคาย เจเตสฺสสิ, วิสํโยคาย ธมฺเม เทสิเต สํโยคาย เจ
เตสฺสสิ, อนุปาทานาย ธมฺเม เทสิเต สอุปาทานาย เจเตสฺสสิ. นนุ มยา โมฆปุริส อเนกปริยาเยน 
ราควิราคาย ธมฺโม เทสิโต, มทนิมฺมทนาย ปิปาสวินยาย อาลยสมุคฺฆาตาย วฏฺฏูปจฺเฉทาย     
ตณฺหกฺขยาย วิราคาย นิโรธาย นิพฺพานาย ธมฺโม เทสิโต ? นนุ มยา โมฆปุริส อเนกปริยาเยน    
กามาน ํ ปหาน ํ อกฺขาตํ, กามสญฺญานํ ปริญฺญา อกฺขาตา, กามปิปาสานํ ปฏิวินโย อกฺขาโต,    
กามวิตกฺกาน ํ สมุคฺฆาโต อกฺขาโต, กามปริฬาหานํ วูปสโม อกฺขาโต ? วรนฺเต โมฆปุริส            
อาสีวิสสฺส72  โฆรวิสสฺส มุเข องฺคชาต ํปกฺขิตฺตํ, น ตฺเวว มาตุคามสฺส องฺคชาเต องฺคชาตํ ปกฺขิตฺตํ. 
วรนฺเต โมฆปุริส กณฺหสปฺปสฺส มุเข องฺคชาตํ ปกฺขิตฺตํ, น  ตฺเวว มาตุคามสฺส องฺคชาเต องฺคชาตํ 
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70 ฉ. ตณฺหากฺขยาย

71 ฉ. ม. ปฏิเสวีติ

72 ฉ. ม. อาสิวิสสฺส



ปกฺขิตฺตํ. วรนฺเต โมฆปุริส องฺคารกาสุยา อาทิตฺตาย สมฺปชฺชลิตาย สโชติภูตาย73  องฺคชาตํ 
ปกฺขิตฺตํ, น  ตฺเวว มาตุคามสฺส องฺคชาเต องฺคชาต ํปกฺขิตฺตํ. ต ํกิสฺส เหต ุ? ตโตนิทานํ ห ิโมฆปุริส 
มรณํ วา นิคจฺเฉยฺย มรณมตฺต ํ วา ทุกฺขํ, น  ตฺเวว ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา ปรํ มรณา อปายํ    
ทุคฺคต ึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปชฺเชยฺย อิโตนิทานญฺจ โข โมฆปุริส กายสฺส เภทา ปรํมรณา อปายํ    
ทุคฺคต ึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปชฺเชยฺย. ตตฺถ นาม ตฺวํ โมฆปุริส ยํ ตฺวํ อสทฺธมฺม ํคามธมฺมํ วสลธมฺมํ 
ทุฏฺฐุลฺล ํ โอทกนฺติกํ รหสฺส ํ ทฺวยํทฺวยสมาปตฺตึ สมาปชฺชิสฺสสิ. พหูน ํ โข ตฺวํ โมฆปุริส อกุสลานํ     
ธมฺมาน ํ อาทิกตฺตา ปุพฺพงฺคโม. เนต ํ โมฆปุริส อปฺปสนฺนานํ วา ปสาทาย ปสนฺนาน ํ วา             
ภิยฺโยภาวาย; อถ เขฺวต ํ โมฆปุริส อปฺปสนฺนานญฺเจว อปฺปสาทาย ปสนฺนานญฺจ เอกจฺจานํ 
อญฺญถตฺตายา”ติ.

อถ โข ภควา อายสฺมนฺตํ สุทินฺนํ อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ทุพฺภรตาย ทุปฺโปสตาย     
มหิจฺฉตาย อสนฺตุฏฺฐตาย74  สงฺคณิกาย โกสชฺชสฺส อวณฺณํ ภาสิตฺวา อเนกปริยาเยน  สุภรตาย     
สุโปสตาย อปฺปิจฺฉสฺส สนฺตุฏฺฐสฺส สลฺเลขสฺส ธุตสฺส ปาสาทิกสฺส อปจยสฺส วิริยารมฺภสฺส75 วณฺณํ 
ภาสิตฺวา ภิกฺขูน ํตทนุจฺฉวิกํ ตทนุโลมิกํ ธมฺม ึกถํ กตฺวา ภิกฺข ูอามนฺเตสิ “เตนหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูนํ   
สิกฺขาปท ํปญฺญาเปสฺสามิ ทส อตฺถวเส ปฏิจฺจ สงฺฆสุฏฺฐุตาย สงฺฆผาสุตาย ทุมฺมงฺกูน ํปุคฺคลานํ 
นิคฺคหาย, เปสลานํ ภิกฺขูนํ ผาสุวิหาราย, ทิฏฺฐธมฺมิกานํ อาสวานํ สํวราย, สมฺปรายิกาน ํอาสวานํ 
ปฏิฆาตาย, อปฺปสนฺนานํ ปสาทาย, ปสนฺนาน ํ ภิยฺโยภาวาย, สทฺธมฺมฏฺฐิติยา, วินยานุคฺคหาย. 
เอวญฺจ ปน ภิกฺขเว อิมํ สิกฺขาปทํ อุทฺทิเสยฺยาถ

“โย ปน ภิกฺขุ เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสเวยฺย, ปาราชิโก โหติ อสํวาโส”ติ.
เอวญฺจิทํ ภควตา ภิกฺขูนํ สิกฺขาปทํ ปญฺญตฺตํ โหติ.

สุทินฺนภาณวารํ นิฏฺฐิตํ
มกฺกฏีวตฺถุ

[๔๐] เตน  โข ปน สมเยน  อญฺญตโร ภิกฺข ุ เวสาลิยํ มหาวเน  มกฺกฏึ อามิเสน                
อุปลาเปตฺวา ตสฺสา เมถุน ํ ธมฺม ํ ปฏิเสวติ. อถ โข โส ภิกฺข ุ ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา               
ปตฺตจีวรมาทาย เวสาลึ ปิณฺฑาย ปาวิสิ. เตน  โข ปน  สมเยน  สมฺพหุลา ภิกฺขู เสนาสนจาริกํ        
อาหิณฺฑนฺตา, เยน  ตสฺส ภิกฺขุโน  วิหาโร, เตนุปสงฺกมึสุ. อทฺทส โข สา มกฺกฏี เต ภิกฺขู ทูรโต         
ว อาคจฺฉนฺเต; ทิสฺวาน, เยน  เต ภิกฺขู, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา เตสํ ภิกฺขูน ํปุรโต กฏึป ิจาเลสิ, 
เฉปฺปํป ิจาเลสิ, กฏึป ิโอฑฺฑิ, นิมิตฺตํป ิอกาสิ. อถ โข เตสํ ภิกฺขูน ํเอตทโหส ิ“นิสฺสํสยํ โข โส ภิกฺขุ 
อิมิสฺสา มกฺกฏิยา เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวตี”ติ เอกมนฺตํ นิลียึสุ. อถ โข โส ภิกฺข ุ เวสาลิยํ ปิณฺฑาย 
จริตฺวา ปิณฺฑปาตํ อาทาย ปฏิกฺกมิ.

[๔๑] อถ โข สา มกฺกฏี, เยน  โส ภิกฺขุ, เตนุปสงฺกมิ. อถ โข โส ภิกฺขุ ต ํ ปิณฺฑปาตํ        
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73 ส. สญฺโชติภูตาย

74 ฉ. ม. อสนฺตุฏฺฐิตาย

75 ฉ. ม. วีริยารมฺภสฺส



เอกเทสํ ภุญฺชิตฺวา เอกเทส ํตสฺสา มกฺกฏิยา อทาสิ. อถ โข สา มกฺกฏี ต ํปิณฺฑปาต7ํ6  ภุญฺชิตฺวา 
ตสฺส ภิกฺขุโน  กฏึ โอฑฺฑิ. อถ โข โส ภิกฺข ุตสฺสา มกฺกฏิยา เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวติ. อถ โข เต ภิกฺขู ตํ 
ภิกฺขุํ เอตทโวจุํ “นน ุอาวุโส ภควตา สิกฺขาปทํ ปญฺญตฺต ํ? กิสฺส ตฺวํ อาวุโส อิมิสฺสา77  มกฺกฏิยา 
เมถุน ํ ธมฺม ํปฏิเสวสี”ติ. “สจฺจํ อาวุโส ภควตา สิกฺขาปท ํปญฺญตฺตํ; ตญฺจ โข มนุสฺสิตฺถิยา, โน     
ติรจฺฉานคตายา”ติ. “นน ุอาวุโส ตเถว ตํ โหติ ? อนนุจฺฉวิกํ อาวุโส อนนุโลมิกํ อปฺปฏิรูป ํอสฺสาม
ณกํ อกปฺปิยํ อกรณียํ; กถํ ห ินาม ตฺวํ อาวุโส เอวํ สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตฺวา น  สกฺขิสฺสสิ 
ยาวชีวํ ปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ จริตุํ ? นนุ อาวุโส ภควตา อเนกปริยาเยน  วิราคาย ธมฺโม 
เทสิโต, โน สราคาย; ฯเปฯ กามปริฬาหาน ํ วูปสโม อกฺขาโต ? เนตํ อาวุโส อปฺปสนฺนานํ วา 
ปสาทาย ปสนฺนานํ วา ภิยฺโยภาวาย; อถ เขฺวตํ อาวุโส อปฺปสนฺนานญฺเจว อปฺปสาทาย             
ปสนฺนานญฺจ เอกจฺจานํ อญฺญถตฺตายา”ติ. อถ โข เต ภิกฺขู ตํ ภิกฺขุํ อเนกปริยาเยน  วิครหิตฺวา 
ภควโต เอตมตฺถํ อโรเจสุํ.

[๔๒] อถ โข ภควา เอตสฺม ึนิทาเน  เอตสฺม ึปกรเณ ภิกฺขุสํฆ ํสนฺนิปาตาเปตฺวา ตํ ภิกฺขุํ 
ปฏิปุจฺฉ ิ “สจฺจํ กิร ตฺวํ ภิกฺข ุมกฺกฏิยา เมถุน ํธมฺม ํปฏิเสวสี”ติ.78  “สจฺจ ํภควา”ติ. วิครหิ พุทฺโธ 
ภควา “อนนุจฺฉวิกํ โมฆปุริส อนนุโลมิกํ อปฺปฏิรูปํ อสฺสามณกํ อกปฺปิยํ อกรณียํ; กถํ หิ นาม ตฺวํ 
โมฆปุริส เอวํ สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตฺวา น  สกฺขิสฺสสิ ยาวชีวํ ปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ 
จริตุํ ? นนุ มยา โมฆปุริส อเนกปริยาเยน  วิราคาย ธมฺโม เทสิโต, โน  สราคาย ฯเปฯ                
กามปริฬาหานํ วูปสโม อกฺขาโต ? วรนฺเต โมฆปุริส อาสีวิสสฺส โฆรวิสสฺส มุเข องฺคชาตํ ปกฺขิตฺตํ, 
น  เตฺวว มกฺกฏิยา องฺคชาเต องฺคชาต ํ ปกฺขิตฺตํ. วรนฺเต โมฆปุริส กณฺหสปฺปสฺส มุเข องฺคชาตํ 
ปกฺขิตฺตํ, น  ตฺเวว มกฺกฏิยา องฺคชาเต องฺคชาตํ ปกฺขิตฺตํ. วรนฺเต โมฆปุริส องฺคารกาสุยา           
อาทิตฺตาย สมฺปชฺชลิตาย สโชติภูตาย องฺคชาตํ ปกฺขิตฺตํ, น เตฺวว มกฺกฏิยา องฺคชาเต  องฺคชาตํ 
ปกฺขิตฺตํ. ตํ กิสฺส เหตุ ? ตโตนิทานํ ห ิโมฆปุริส มรณํ วา นิคจฺเฉยฺย มรณมตฺตํ วา ทุกฺขํ, น  เตฺวว 
ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา ปรํ มรณา อปายํ ทุคฺคต ึ วินิปาต ํนิรยํ อุปปชฺเชยฺย; อิโตนิทานญฺจ โข 
โมฆปุริส กายสฺส เภทา ปร ํ มรณา อปายํ ทุคฺคต ึ วินิปาต ํ นิรยํ อุปปชฺเชยฺย. ตตฺถ นาม ตฺวํ        
โมฆปุริส ยํ ตฺวํ อสทฺธมฺมํ คามธมฺม ํ วสลธมฺมํ ทุฏฺฐุลฺล ํ โอทกนฺติกํ รหสฺส ํ ทฺวยํทฺวยสมาปตฺตึ     
สมาปชฺชิสฺสสิ. เนต ํโมฆปุริส อปฺปสนฺนานํ วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวญฺจ ปน  ภิกฺขเว อิม ํสิกฺขาปทํ 
อุทฺทิเสยฺยาถ

“โย ปน ภิกฺขุ เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสเวยฺย อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายป ิปาราชิโก โหติ 
อสํวาโส”ติ.

เอวญฺจิทํ ภควตา ภิกฺขูนํ สิกฺขาปทํ ปญฺญตฺตํ โหติ.
มกฺกฏีวตฺถุ นิฏฺฐิตํ.
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76 อิ. ตํ ปิณฺฑํ

77 ฉ. ‘อิมิสฺสา’ติ อิทํ นตฺถิ

78 ฉ. ปฏิเสวีติ



สนฺถตภาณวาร
[๔๓] เตน  โข ปน  สมเยน สมฺพหุลา เวสาลิกา วชฺชีปุตฺตกา ภิกฺขู ยาวทตฺถํ ภุญฺชึสุ,     

ยาวทตฺถํ สุปึสุ, ยาวทตฺถํ นฺหายึสุ; ยาวทตฺถํ ภุญฺชิตฺวา ยาวทตฺถํ สุปิตฺวา ยาวทตฺถํ นฺหายิตฺวา     
อโยนิโส มนสิกริตฺวา สิกฺขํ อปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺยํ อนาวิกตฺวา เมถุน ํ ธมฺมํ ปฏิเสวึสุ. เต อปเรน   
สมเยน  ญาติพฺยสเนนปิ ผุฏฺฐา โภคพฺยสเนนปิ ผุฏฺฐา โรคพฺยสเนนป ิผุฏฺฐา อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ 
อุปสงฺกมิตฺวา เอวํ วทนฺติ “น  มยํ ภนฺเต อานนฺท พุทฺธครหิโน, น  ธมฺมครหิโน, น  สงฺฆครหิโน; 
อตฺตครหิโน  มยํ ภนฺเต อานนฺท อนญฺญครหิโน, มยเมวมฺหา อลกฺขิกา, มยํ อปฺปปุญฺญา, เย มยํ 
เอวํ สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตฺวา นาสกฺขิมฺหา ยาวชีวํ ปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ จริตุํ;    
อิทานิปิ เจ79  มยํ ภนฺเต อานนฺท ลเภยฺยาม ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺชํ, ลเภยฺยาม อุปสมฺปทํ;          
อิทานิปิ มยํ วิปสฺสกา กุสลานํ ธมฺมาน ํปุพฺพรตฺตาปรรตฺตํ โพธิปกฺขิกานํ ธมฺมานํ ภาวนานุโยค  
มนุยุตฺตา วิหเรยฺยาม; สาธุ ภนฺเต อานนฺท ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจหี”ติ. “เอวมาวุโส”ต ิ โข       
อายสฺมา อานนฺโท เวสาลิกาน ํ วชฺชิปุตฺตกาน ํ ปฏิสฺสุณิตฺวา, เยน  ภควา, เตนุปสงฺกมิ;               
อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสิ.

“อฏฺฐานเมต ํ อานนฺท อนวกาโส, ยํ ตถาคโต วชฺชีนํ วา วชฺชีปุตฺตกาน ํ วา การณา        
สาวกานํ ปาราชิกํ สิกฺขาปทํ ปญฺญตฺตํ สมูหเนยฺยา”ติ.

อถ โข ภควา เอตสฺม ึนิทาเน  เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺม ึกถํ กตฺวา ภิกฺข ูอามนฺเตสิ “โย โข80 
ภิกฺขเว ภิกฺข8ุ1  สิกฺข ํ อปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺยํ อนาวิกตฺวา เมถุนํ ธมฺม ํ ปฏิเสวติ, โส อาคโต น         
อุปสมฺปาเทตพฺโพ. โย จ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ๓ สิกฺขํ ปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺยํ อาวิกตฺวา เมถุนํ ธมฺมํ         
ปฏิเสวติ, โส อาคโต อุปสมฺปาเทตพฺโพ. เอวญฺจ ปน ภิกฺขเว อิมํ สิกฺขาปทํ อุทฺทิเสยฺยาถ

[๔๔] “โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขูนํ สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน สิกฺขํ อปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺยํ      
อนาวิกตฺวา เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสเวยฺย อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายปิ, ปาราชิโก โหติ           
อสํวาโส”ติ.

[๔๕] โย ปนาติ: โย ยาทิโส ยถายุตฺโต ยถาชจฺโจ ยถานาโม ยถาโคตฺโต ยถาสีโล       
ยถาวิหารี ยถาโคจโร เถโร วา นโว วา มชฺฌิโม วา เอโส วุจฺจติ “โย ปนา”ติ.

 ภิกฺขูติ: ภิกฺขโกติ ภิกฺขุ, ภิกฺขาจริยํ อชฺฌุปคโตติ ภิกฺขุ, ภินฺนปฏธโรติ ภิกฺขุ, สมญฺญาย 
ภิกฺขุ, ปฏิญฺญาย ภิกฺขุ, เอหิภิกฺขูต ิภิกฺขุ, ตีหิ สรณคมเนหิ อุปสมฺปนฺโนติ ภิกฺขุ, ภทฺโร ภิกฺข ุสาโร 
ภิกฺขุ เสโข ภิกฺขุ, อเสโขติ ภิกฺขุ,82  สมคฺเคน  สํเฆน ญตฺติจตุตฺเถน  กมฺเมน  อกุปฺเปน ฐานารเหน 
อุปสมฺปนฺโนติ ภิกฺขุ. ตตฺร ยฺวายํ ภิกฺขุ สมคฺเคน  สํเฆน  ญตฺติจตุตฺเถน  กมฺเมน  อกุปฺเปน             
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79 ฉ. อิทานิ เจปิ

80 ฉ. โขสทฺโท นตฺถิ

81 ฉ. ‘ภิกฺขุ’ อิติ อิทํ นตฺถิ

82 ฉ. ม. สาโร ภิกฺขุ, เสโข ภิกฺขุ, อเสโข ภิกฺขุ



ฐานารเหน อุปสมฺปนฺโน, อยํ อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต “ภิกฺขู”ติ.
สิกฺขาติ: ติสฺโส สิกฺขา อธิสีลสิกฺขา อธิจิตฺตสิกฺขา อธิปญฺญาสิกฺขา. ตตฺร ยายํ              

อธิสีลสิกฺขา, อยํ อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา “สิกฺขา”ติ.
สาชีวํ นาม ยํ ภควตา ปญฺญตฺตํ สิกฺขาปทํ, เอตํ สาชีวํ นาม. ตสฺมึ สิกฺขติ, เตน  วุจฺจติ 

“สาชีวสมาปนฺโน”ติ.
สิกฺขํ อปฺปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺยํ อนาวิกตฺวาติ: อตฺถิ ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมญฺเจว โหติ 

สิกฺขา จ อปฺปจฺจกฺขาตา, อตฺถิ ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมญฺเจว โหติ สิกฺขา จ ปจฺจกฺขาตา.
กถญฺจ ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมญฺเจว โหติ สิกฺขา จ อปฺปจฺจกฺขาตา ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ 

อุกฺกณฺฐิโต อนภิรโต สามญฺญา จวิตุกาโม ภิกฺขุภาวํ อฏฺฏิยมาโน83  หรายมาโน  ชิคุจฺฉมาโน        
คิหิภาวํ ปตฺถยมาโน  อุปาสกภาวํ ปตฺถยมาโน  อารามิกภาวํ ปตฺถยมาโน  สามเณรภาวํ           
ปตฺถยมาโน ติตฺถิยภาวํ ปตฺถยมาโน  ติตฺถิยสาวกภาวํ ปตฺถยมาโน  อสฺสมณภาวํ ปตฺถยมาโน      
อสกฺยปุตฺติยภาวํ ปตฺถยมาโน  “ยนฺนูนาหํ พุทฺธํ ปจฺจกฺเขยฺยนฺ”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. เอวํป ิ ภิกฺขเว 
ทุพฺพลฺยาวิกมฺมญฺเจว โหติ สิกฺขา จ อปฺปจฺจกฺขาตา.

อถ วา ปน อุกฺกณฺฐิโต อนภิรโต สามญฺญา จวิตุกาโม ภิกฺขุภาวํ อฏฺฏิยมาโน  หรายมาโน 
ชิคุจฺฉมาโน  คิหิภาวํ ปตฺถยมาโน  ฯเปฯ อสกฺยปุตฺติยภาวํ ปตฺถยมาโน  “ยนฺนูนาหํ ธมฺมํ             
ปจฺจกฺเขยฺยนฺ”ติ วทต ิ วิญฺญาเปต ิ ฯเปฯ “ยนฺนูนาหํ สํฆํ ปจฺจกฺเขยฺยน”ต ิ วทติ วิญฺญาเปติ.        
“ยนฺนูนาหํ สิกฺข ํ ปจฺจกฺเขยฺยนฺ”ต ิ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “ยนฺนูนาห ํ วินยํ ปจฺจกฺเขยฺยนฺ”ติ วทติ     
วิญฺญาเปติ. “ยนฺนูนาห ํ ปาติโมกฺข ํ ปจฺจกฺเขยฺยนฺ”ต ิ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “ยนฺนูนาหํ อุทฺเทสํ          
ปจฺจกฺเขยฺยน”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. “ยนฺนูนาห ํ อุปชฺฌายํ ปจฺจกฺเขยฺยนฺ”ติ วทติ วิญฺญาเปติ.      
“ยนฺนูนาหํ อาจริยํ ปจฺจกฺเขยฺยนฺ”ติ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “ยนฺนูนาห ํ สทฺธิวิหาริกํ ปจฺจกฺเขยฺยนฺ”ติ   
วทต ิ วิญฺญาเปติ. “ยนฺนูนาหํ อนฺเตวาสิกํ ปจฺจกฺเขยฺยนฺ”ต ิ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “ยนฺนูนาหํ           
สมานุปชฺฌายกํ ปจฺจกฺเขยฺยนฺ”ติ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “ยนฺนูนาห ํ สมานาจริยกํ ปจฺจกฺเขยฺยนฺ”ติ     
วทต ิ วิญฺญาเปติ. “ยนฺนูนาห ํ สพฺรหฺมจาร ึ ปจฺจกฺเขยฺยนฺ”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. “ยนฺนูนาห ํ คิหี      
อสฺสนฺ”ต ิวทต ิวิญฺญาเปติ. “ยนฺนูนาห ํอุปาสโก อสฺสนฺ”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. “ยนฺนูนาหํ อารามิโก 
อสฺสนฺ”ต ิวทต ิวิญฺญาเปติ. “ยนฺนูนาหํ สามเณโร อสฺสนฺ”ต ิวทติ วิญฺญาเปติ. “ยนฺนูนาหํ ติตฺถิโย 
อสฺสนฺ”ต ิ วทติ วิญฺญาเปติ. “ยนฺนูนาห ํ ติตฺถิยสาวโก อสฺสนฺ”ติ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “ยนฺนูนาหํ      
อสฺสมโณ  อสฺสนฺ”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. “ยนฺนูนาหํ อสกฺยปุตฺติโย อสฺสนฺ”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. เอวํปิ 
ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมญฺเจว โหติ สิกฺขา จ อปจฺจกฺขาตา.

[๔๖] อถ วา ปน  อุกฺกณฺฐิโต อนภิรโต สามญฺญา จวิตุกาโม ภิกฺขุภาวํ อฏฺฏิยมาโน     
หรายมาโน  ชิคุจฺฉมาโน คิหิภาวํ ปตฺถยมาโน ฯเปฯ อสกฺยปุตฺติยภาวํ ปตฺถยมาโน “ยท ิ ปนาหํ 
พุทฺธํ ปจฺจกฺเขยฺยนฺ”ติ วทต ิ วิญฺญาเปติ. ฯเปฯ “ยท ิ ปนาหํ อสกฺยปุตฺติโย อสฺสนฺ”ต ิ วทติ       
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วิญฺญาเปติ. ฯเปฯ “อถาหํ84 พุทฺธํ ปจฺจกฺเขยฺยนฺ”ต ิวทต ิวิญฺญาเปติ. ฯเปฯ “อถาห๑ํ อสกฺยปุตฺติโย 
อสฺสนฺ”ต ิ วทติ วิญฺญาเปติ. ฯเปฯ “หนฺทาหํ พุทฺธํ ปจฺจกฺเขยฺยนฺ”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. ฯเปฯ       
“หนฺทาหํ อสกฺยปุตฺติโย อสฺสนฺ”ติ วทต ิ วิญฺญาเปติ. ฯเปฯ “โหต8ิ5  เม พุทฺธํ ปจฺจกฺเขยฺยนฺ”ต ิวทติ 
วิญฺญาเปติ. ฯเปฯ “โหติ๒ เม อสกฺยปุตฺติโย อสฺสนฺ”ต ิ วทติ วิญฺญาเปติ. เอวํปิ ภิกฺขเว               
ทุพฺพลฺยาวิกมฺมญฺเจว โหติ สิกฺขา จ อปจฺจกฺขาตา.

[๔๗] อถ วา ปน  อุกฺกณฺฐิโต อนภิรโต สามญฺญา จวิตุกาโม ภิกฺขุภาวํ อฏฺฏิยมาโน    
หรายมาโน  ชิคุจฺฉมาโน  คิหิภาวํ ปตฺถยมาโน ฯเปฯ อสกฺยปุตฺติยภาวํ ปตฺถยมาโน “มาตรํ           
สรามี”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. “ปิตร ํสรามี”ติ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “ภาตรํ สรามี”ต ิวทต ิ วิญฺญาเปติ. 
“ภคินึ สรามี”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. “ปุตฺต ํ สรามี”ต ิ วทติ วิญฺญาเปติ. “ธีตร ํ สรามี”ต ิ วทติ         
วิญฺญาเปติ. “ปชาปตึ สรามี”ต ิ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “ญาตเก สรามี”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. “มิตฺเต      
สรามี”ติ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “คามํ สรามี”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. “นิคมํ สรามี”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. 
“เขตฺต ํ สรามี”ต ิ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “วตฺถํุ สรามิ”ต ิ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “หิรญฺญํ สรามี”ติ วทติ 
วิญฺญาเปติ. “สุวณฺณํ สรามี”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. “สิปฺป ํสรามี”ต ิวทติ วิญฺญาเปติ. “ปุพฺเพ หสิตํ 
ลปิตํ กีฬิตํ สมนุสฺสรามี”ต ิ วทติ วิญฺญาเปติ. เอวํป ิ ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมญฺเจว โหติ สิกฺขา จ 
อปจฺจกฺขาตา.

[๔๘] อถ วา ปน  อุกฺกณฺฐิโต อนภิรโต สามญฺญา จวิตุกาโม ภิกฺขุภาวํ อฏฺฏิยมาโน     
หรายมาโน  ชิคุจฺฉมาโน  คิหิภาวํ ปตฺถยมาโน  ฯเปฯ อสกฺยปุตฺติยภาวํ ปตฺถยมาโน  “มาตา เม 
อตฺถิ, สา มยา โปเสตพฺพา”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. “ปิตา เม อตฺถิ, โส มยา โปเสตพฺโพ”ต ิ วทติ 
วิญฺญาเปติ. “ภาตา เม อตฺถิ, โส มยา โปเสตพฺโพ”ติ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “ภคินี เม อตฺถิ, สา มยา 
โปเสตพฺพา”ติ วทต ิวิญฺญาเปติ. “ปุตฺโต เม อตฺถิ, โส มยา โปเสตพฺโพ”ต ิวทติ วิญฺญาเปติ. “ธีตา 
เม อตฺถิ, สา มยา โปเสตพฺพา”ต ิวทติ วิญฺญาเปติ. “ปชาปติ เม อตฺถิ, สา มยา โปเสตพฺพา”ติ   
วทต ิ วิญฺญาเปติ. “ญาตกา เม อตฺถิ, เต มยา โปเสตพฺพา”ติ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “มิตฺตา เม อตฺถิ, 
เต มยา โปเสตพฺพา”ต ิ วทต ิ วิญฺญาเปติ. เอวํปิ ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมญฺเจว โหต ิ สิกฺขา จ     
อปจฺจกฺขาตา.

[๔๙] อถ วา ปน  อุกฺกณฺฐิโต อนภิรโต สามญฺญา จวิตุกาโม ภิกฺขุภาวํ อฏฺฏิยมาโน    
หรายมาโน  ชิคุจฺฉมาโน  คิหิภาวํ ปตฺถยมาโน  ฯเปฯ อสกฺยปุตฺติยภาวํ ปตฺถยมาโน  “มาตา เม 
อตฺถิ, สา มํ โปเสสฺสตี”ต ิวทติ วิญฺญาเปติ. “ปิตา เม อตฺถิ, โส ม ํโปเสสฺสตี”ต ิวทติ วิญฺญาเปติ. 
“ภาตา เม อตฺถิ, โส ม ํโปเสสฺสตี”ต ิวทต ิ วิญฺญาเปติ. “ภคิน ี เม อตฺถิ, สา ม ํ โปเสสฺสตี”ติ วทติ 
วิญฺญาเปติ. “ปุตฺโต เม อตฺถิ, โส มํ โปเสสฺสตี”ต ิ วทติ วิญฺญาเปติ. “ธีตา เม อตฺถิ, สา มํ            
โปเสสฺสตี”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. “ปชาปต ิเม อตฺถิ, สา ม ํโปเสสฺสตี”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. “ญาตกา 
เม อตฺถิ, เต มํ โปเสสฺสนฺตี”ติ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “มิตฺตา เม อตฺถิ, เต มํ โปเสสฺสนฺตี”ต ิ วทติ 
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วิญฺญาเปติ. “คาโม เม อตฺถิ, เตนปาห8ํ6  ชีวิสฺสามี”ต ิวทติ วิญฺญาเปติ. “นิคโม เม อตฺถิ, เตนาหํ    
ชีวิสฺสามี”ติ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “เขตฺต ํเม อตฺถิ, เตนาห ํชีวิสฺสามี”ต ิวทต ิ วิญฺญาเปติ. “วตฺถํุ87 เม 
อตฺถิ, เตนาหํ ชีวิสฺสามี”ติ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “หิรญฺญํ เม อตฺถิ, เตนาห ํ ชีวิสฺสามี”ต ิ วทติ      
วิญฺญาเปติ. “สุวณฺณํ เม อตฺถิ, เตนาห ํ ชีวิสฺสามี”ต ิ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “สิปฺป ํ เม อตฺถิ, เตนาหํ      
ชีวิสฺสามี”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. เอวํปิ ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมญฺเจว โหติ สิกฺขา จ อปจฺจกฺขาตา.

 [๕๐] อถ วา ปน  อุกฺกณฺฐิโต อนภิรโต สามญฺญา จวิตุกาโม ภิกฺขุภาวํ อฏฺฏิยมาโน    
หรายมาโน  ชิคุจฺฉมาโน  คิหิภาวํ ปตฺถยมาโน  ฯเปฯ อสกฺยปุตฺติยภาวํ ปตฺถยมาโน  “ทุกฺกรนฺ”ติ    
วทต ิ วิญฺญาเปติ. “น  สุกรนฺ”ติ วทต ิวิญฺญาเปติ. “ทุจฺจรนฺ”ติ วทต ิวิญฺญาเปติ. “น สุจรนฺ”ต ิวทติ 
วิญฺญาเปติ. “น  อุสฺสหามี”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. “น วิสหามี”ต ิวทต ิวิญฺญาเปติ. “น  รมามี”ติ วทติ 
วิญฺญาเปติ. “นาภิรมามี”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. เอวํป ิ โข ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมญฺเจว โหติ          
สิกฺขา จ อปจฺจกฺขาตา.

[๕๑] กถญฺจ ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมญฺเจว โหต ิสิกฺขา จ ปจฺจกฺขาตา ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ 
อุกฺกณฺฐิโต อนภิรโต สามญฺญา จวิตุกาโม ภิกฺขุภาวํ อฏฺฏิยมาโน  หรายมาโน  ชิคุจฺฉมาโน        
คิหิภาวํ ปตฺถยมาโน ฯเปฯ อสกฺยปุตฺติยภาวํ ปตฺถยมาโน “พุทฺธํ ปจฺจกฺขามี”ติ วทต ิ วิญฺญาเปติ. 
เอวํปิ ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมญฺเจว โหติ สิกฺขา จ ปจฺจกฺขาตา.

อถ วา ปน อุกฺกณฺฐิโต อนภิรโต สามญฺญา จวิตุกาโม ภิกฺขุภาวํ อฏฺฏิยมาโน  หรายมาโน 
ชิคุจฺฉมาโน  คิหิภาวํ ปตฺถยมาโน  ฯเปฯ อสกฺยปุตฺติยภาวํ ปตฺถยมาโน  “ธมฺม ํปจฺจกฺขามี”ติ วทติ 
วิญฺญาเปติ. “สํฆ ํปจฺจกฺขามี”ต ิวทติ วิญฺญาเปติ. “สิกฺข ํปจฺจกฺขามี”ติ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “วินยํ 
ปจฺจกฺขามี”ติ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “ปาติโมกฺข ํ ปจฺจกฺขามี”ติ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “อุทฺเทสํ               
ปจฺจกฺขามี”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. “อุปชฺฌายํ ปจฺจกฺขามี”ต ิ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “อาจริยํ ปจฺจกฺขา
มี”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. “สทฺธิวิหาริกํ ปจฺจกฺขามี”ต ิวทติ วิญฺญาเปติ. “อนฺเตวาสิกํ ปจฺจกฺขามี”ติ 
วทต ิ วิญฺญาเปติ. “สมานุปชฺฌายกํ ปจฺจกฺขามี”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. “สมานาจริยกํ ปจฺจกฺขามี”ติ 
วทต ิ วิญฺญาเปติ. “สพฺรหฺมจารึ ปจฺจกฺขามี”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. “คิหี’ติ มํ ธาเรหี”ติ วทติ        
วิญฺญาเปติ. “อุปาสโก’ต ิ ม ํ ธาเรหี”ต ิ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “อารามิโก’ติ มํ ธาเรหี”ติ วทติ         
วิญฺญาเปติ. “สามเณโร’ต ิ มํ ธาเรหี”ต ิ วทติ วิญฺญาเปติ. “ติตฺถิโย’ต ิ มํ ธาเรหี”ต ิ วทติ          
วิญฺญาเปติ. “ติตฺถิยสาวโก’ติ มํ ธาเรหี’ต ิ วทต ิ วิญฺญาเปติ. “อสฺสมโณ’ต ิ ม ํ ธาเรหี”ติ วทติ 
วิญฺญาเปติ. “อสกฺยปุตฺติโย’ต ิม ํธาเรหี’ต ิวทต ิ วิญฺญาเปติ. เอวํป ิ ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมญฺเจว 
โหติ สิกฺขา จ ปจฺจกฺขาตา.

[๕๒] อถ วา ปน  อุกฺกณฺฐิโต อนภิรโต สามญฺญา จวิตุกาโม ภิกฺขุภาวํ อฏฺฏิยมาโน     
หรายมาโน  ชิคุจฺฉมาโน  คิหิภาวํ ปตฺถยมาโน  ฯเปฯ อสกฺยปุตฺติยภาวํ ปตฺถยมาโน  “อล ํ เม       
พุทฺเธนา”ต ิ วทต ิ วิญฺญาเปติ. ฯเปฯ “อล ํ เม สพฺรหฺมจารีหี”ต ิ วทติ วิญฺญาเปติ. เอวํป ิ ภิกฺขเว 

23

86 ฉ. เตนาหํ

87 ฉ. วตฺถุ



ฯเปฯ อถ วา ปน  ฯเปฯ “กินฺนุ เม พุทฺเธนา”ติ วทติ วิญฺญาเปติ. ฯเปฯ “กินฺนุ เม สพฺรหฺมจารีหี”ติ 
วทต ิ วิญฺญาเปติ. เอวํป ิฯเปฯ อถ วา ปน  ฯเปฯ “น  มมตฺโถ พุทฺเธนา’ต ิวทต ิ วิญฺญาเปติ. ฯเปฯ   
“น  มมตฺโถ สพฺรหฺมจารีหี”ต ิวทติ วิญฺญาเปติ. เอวํปิ ฯเปฯ อถ วา ฯเปฯ “สุมุตฺตาหํ พุทฺเธนา”ติ 
วทต ิ วิญฺญาเปติ. ฯเปฯ “สุมุตฺตาห ํ สพฺรหฺมจารีหี”ติ วทต ิ วิญฺญาเปติ. เอวํป ิ ภิกฺขเว                 
ทุพฺพลฺยาวิกมฺมญฺเจว โหติ สิกฺขา จ ปจฺจกฺขาตา.

[๕๓] ยานิ วา ปนญฺญานิปิ อตฺถิ พุทฺธเววจนาน ิวา ธมฺมเววจนานิ วา สงฺฆเววจนาน ิวา 
สิกฺขาเววจนาน ิ วา วินยเววจนานิ วา ปาติโมกฺขเววจนาน ิ วา อุทฺเทสเววจนานิ วา                   
อุปชฺฌายเววจนานิ วา อาจริยเววจนานิ วา สทฺธิวิหาริกเววจนาน ิ วา อนฺเตวาสิกเววจนานิ วา 
สมานุปชฺฌายกเววจนาน ิวา สมานาจริยกเววจนาน ิวา สพฺรหฺมจาริเววจนาน ิ วา คิหิเววจนานิ 
วา อุปาสกเววจนาน ิ วา อารามิกเววจนานิ วา สามเณรเววจนานิ วา ติตฺถิยเววจนานิ วา       
ติตฺถิยสาวกเววจนาน ิ วา อสฺสมณเววจนานิ วา อสกฺยปุตฺติยเววจนาน ิ วา เตหิ อากาเรห ิ เตหิ    
ลิงฺเคหิ เตห ินิมิตฺเตห ิวทต ิ วิญฺญาเปติ. เอวํป8ิ8  โข ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมมญฺเจว โหต ิสิกฺขา จ 
ปจฺจกฺขาตา.

 [๕๔] กถญฺจ ภิกฺขเว อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุนา89 เยหิ อากาเรหิ 
เยหิ ลิงฺเคหิ เยห ินิมิตฺเตห ิ สิกฺขา ปจฺจกฺขาตา โหติ, เตห ิ อากาเรห ิ เตห ิ ลิงฺเคห ิ เตห ิ นิมิตฺเตหิ 
อุมฺมตฺตโก สิกฺข ํปจฺจกฺขาติ, อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา. อุมฺมตฺตกสฺส สนฺติเก สิกฺข ํปจฺจกฺขาติ, 
อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา. ขิตฺตจิตฺโต สิกฺข ํปจฺจกฺขาติ, อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา. ขิตฺตจิตฺตสฺส 
สนฺติเก สิกฺข ํ ปจฺจกฺขาติ, อปฺปจฺจกฺขาตา โหต ิ สิกฺขา. เวทนาฏฺโฏ สิกฺข ํ ปจฺจกฺขาติ,               
อปฺปจฺจกฺขาตา โหต ิสิกฺขา. เวทนาฏฺฏสฺส สนฺติเก สิกฺข ํปจฺจกฺขาติ, อปฺปจฺจกฺขาตา โหต ิสิกฺขา. 
เทวตาย สนฺติเก สิกฺขํ ปจฺจกฺขาติ, อปฺปจฺจกฺขาตา โหต ิ สิกฺขา. ติรจฺฉานคตสฺส สนฺติเก สิกฺขํ      
ปจฺจกฺขาติ, อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา. อริยเกน  มิลกฺขกสฺส90  สนฺติเก สิกฺข ํปจฺจกฺขาติ, โส เจ91 
น  ปฏิวิชานาติ, อปฺปจฺจกฺขาตา โหต ิสิกฺขา. มิลกฺขเกน  อริยกสฺส92  สนฺติเก สิกฺขํ ปจฺจกฺขาติ, โส 
เจ๒ น  ปฏิวิชานาติ, อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา. อริยเกน  อริยกสฺส สนฺติเก สิกฺข ํปจฺจกฺขาติ, โส 
เจ น  ปฏิวิชานาติ, อปฺปจฺจกฺขาตา โหต ิสิกฺขา. มิลกฺขเกน มิลกฺขกสฺส สนฺติเก สิกฺข ํปจฺจกฺขาติ, โส 
เจ น  ปฏิวิชานาติ, อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา. ทวาย สิกฺขํ ปจฺจกฺขาติ, อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ      
สิกฺขา. รวาย สิกฺขํ ปจฺจกฺขาติ, อปฺปจฺจกฺขาตา โหต ิสิกฺขา. อสาเวตุกาโม สาเวติ, อปฺปจฺจกฺขาตา 
โหติ สิกฺขา. สาเวตุกาโม น  สาเวติ, อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา. อวิญฺญูสฺส สาเวติ, อปฺปจฺจกฺขา
ตา โหต ิ สิกฺขา. วิญฺญุสฺส น  สาเวติ, อปฺปจฺจกฺขาตา โหต ิ สิกฺขา. สพฺพโส วา ปน  น  สาเวติ,    
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อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา. เอวํ โข ภิกฺขเว อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา.
 [๕๕] เมถุนธมฺโม นาม โย โส อสทฺธมฺโม คามธมฺโม วสลธมฺโม ทุฏฺฐุลฺล ํ โอทกนฺติกํ 

รหสฺสํ ทฺวยํทฺวยสมาปตฺติ, เอโส เมถุนธมฺโม นาม.
ปฏิเสวติ นาม โย นิมิตฺเตน  นิมิตฺต ํ องฺคชาเตน  องฺคชาตํ อนฺตมโส ติลผลมตฺตํปิ        

ปเวเสติ, เอโส ปฏิเสวติ นาม.
อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายปีติ: ติรจฺฉานคติตฺถิยาป ิ เมถุน ํธมฺม ํปฏิเสวิตฺวา อสฺสมโณ 

โหติ อสกฺยปุตฺติโย, ปเคว มนุสฺสิตฺถิยา; เตน วุจฺจติ “อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายปิ”ติ.
ปาราชิโก โหตีติ: เสยฺยถาปิ นาม ปุริโส สีสจฺฉินฺโน  อภพฺโพ เตน  สรีรพนฺธเนน  ชีวิตุํ, 

เอวเมว ภิกฺข ุ เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวิตฺวา อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย; เตน  วุจฺจติ “ปาราชิโก         
โหตี”ติ.

อสํวาโสติ: สํวาโส นาม เอกกมฺมํ เอกุทฺเทโส สมสิกฺขตา,93  เอโส สํวาโส นาม. โส เตน 
สทฺธึ นตฺถิ; เตน วุจฺจติ “อสํวาโส”ติ.

 [๕๖] ติสฺโส อิตฺถิโย มนุสฺสิตฺถี อมนุสฺสิตฺถี ติรจฺฉานคติตฺถี. ตโย อุภโตพฺยญฺชนกา     
มนุสฺสอุภโตพฺยญฺชนโก อมนุสฺสอุภโตพฺยญฺชนโก ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยญฺชนโก. ตโย ปณฺฑกา 
มนุสฺสปณฺฑโก อมนุสฺสปณฺฑโก ติรจฺฉานคตปณฺฑโก. ตโย ปุริสา มนุสฺสปุริโส อมนุสฺสปุริโส       
ติรจฺฉานคตปุริโส.

มนุสฺสิตฺถิยา ตโย มคฺเค เมถุน ํ ธมฺมํ ปฏิเสวนฺตสฺส อาปตฺต ิ ปาราชิกสฺส วจฺจมคฺเค       
ปสฺสาวมคฺเค มุเข. อมนุสฺสิตฺถิยา ฯเปฯ ติรจฺฉานคติตฺถิยา ตโย มคฺเค เมถุนํ ธมฺม ํปฏิเสวนฺตสฺส 
อาปตฺต ิ ปาราชิกสฺส วจฺจมคฺเค ปสฺสาวมคฺเค  มุเข. มนุสฺสอุภโตพฺยญฺชนกสฺส ฯเปฯ อมนุสฺส      
อุภโตพฺยญฺชนกสฺส ฯเปฯ ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยญฺชนกสฺส ตโย มคฺเค เมถุน ํ ธมฺม ํ ปฏิเสวนฺตสฺส 
อาปตฺต ิ ปาราชิกสฺส วจฺจมคฺเค ปสฺสาวมคฺเค มุเข. มนุสฺสปณฺฑกสฺส เทฺว มคฺเค เมถุนํ ธมฺมํ      
ปฏิเสวนฺตสฺส อาปตฺต ิ ปาราชิกสฺส วจฺจมคฺเค มุเข. อมนุสฺสปณฺฑกสฺส ฯเปฯ ติรจฺฉานคต 
ปณฺฑกสฺส ฯเปฯ มนุสฺสปุริสสฺส ฯเปฯ อมนุสฺสปุริสสฺส ฯเปฯ ติรจฺฉานคตปุริสสฺส เทฺว มคฺเค เมถุนํ 
ธมฺมํ ปฏิเสวนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส วจฺจมคฺเค มุเข.

[๕๗] ภิกฺขุสฺส เสวนจิตฺต ํ อุปฏฺฐิเต, มนุสฺสิตฺถิยา วจฺจมคฺค ํ องฺคชาต ํ ปเวเสนฺตสฺส         
อาปตฺต ิ ปาราชิกสฺส. ภิกฺขุสฺส เสวนจิตฺตํ อุปฏฺฐิเต, มนุสฺสิตฺถิยา ปสฺสาวมคฺค ํ องฺคชาตํ            
ปเวเสนฺตสฺส อาปตฺต ิ ปาราชิกสฺส. ภิกฺขุสฺส เสวนจิตฺตํ อุปฏฺฐิเต, มนุสฺสิตฺถิยา มุข ํ องฺคชาตํ       
ปเวเสนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส. ภิกฺขุสฺส เสวนจิตฺตํ อุปฏฺฐิเต, อมนุสฺสิตฺถิยา ฯเปฯ                  
ติรจฺฉานคติตฺถิยา ฯเปฯ มนุสฺสอุภโตพฺยญฺชนกสฺส ฯเปฯ อมนุสฺส-อุภโตพฺยญฺชนกสฺส ฯเปฯ       
ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยญฺชนกสฺส วจฺจมคฺคํ ฯเปฯ ปสฺสาวมคฺคํ ฯเปฯ มุขํ องฺคชาตํ ปเวเสนฺตสฺส    
อาปตฺต ิ ปาราชิกสฺส. ภิกฺขุสฺส เสวนจิตฺตํ อุปฏฺฐิเต, มนุสฺสปณฺฑกสฺส วจฺจมคฺคํ ฯเปฯ มุขํ          
องฺคชาตํ ปเวเสนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส. ภิกฺขุสฺส เสวนจิตฺต ํ อุปฏฺฐิเต, อมนุสฺสปณฺฑกสฺส 
ฯเปฯ ติรจฺฉานคตปณฺฑกสฺส ฯเปฯ มนุสฺสปุริสสฺส ฯเปฯ อมนุสฺสปุริสสฺส ฯเปฯ ติรจฺฉานคต        
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ปุริสสฺส วจฺจมคฺคํ ฯเปฯ มุขํ องฺคชาตํ ปเวเสนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส.
 [๕๘] ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน  องฺคชาตํ        

อภินิสีเทนฺติ; โส เจ ปเวสนํ สาทิยติ, ปวิฏฺฐํ สาทิยติ, ฐิตํ สาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺติ     
ปาราชิกสฺส. ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน  องฺคชาตํ           
อภินิสีเทนฺติ; โส เจ ปเวสน ํน  สาทิยติ, ปวิฏฺฐ ํสาทิยติ, ฐิต ํสาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺติ 
ปาราชิกสฺส. ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน  องฺคชาตํ            
อภินิสีเทนฺติ; โส เจ ปเวสน ํน  สาทิยติ, ปวิฏฺฐํ น สาทิยติ, ฐิต ํสาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺติ 
ปาราชิกสฺส. ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน  องฺคชาตํ            
อภินิสีเทนฺติ; โส เจ ปเวสนํ น  สาทิยติ, ปวิฏฺฐํ น  สาทิยติ, ฐิตํ น  สาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ,        
อาปตฺต ิปาราชิกสฺส. ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน  องฺคชาตํ 
อภินิสีเทนฺติ; โส เจ ปเวสนํ น  สาทิยติ, ปวิฏฺฐํ น  สาทิยติ, ฐิต ํน  สาทิยติ, อุทฺธรณํ น  สาทิยติ,       
อนาปตฺติ.

ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา ปสฺสาวมคฺเคน  ฯเปฯ มุเขน         
องฺคชาตํ อภินิสีเทนฺติ; โส เจ ปเวสนํ สาทิยติ, ปวิฏฺฐํ สาทิยติ, ฐิต ํ สาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ,     
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ น สาทิยติ, อนาปตฺติ.

[๕๙] ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ชาครนฺตึ, สุตฺตํ, มตฺตํ, อุมฺมตฺตํ, ปมตฺตํ, มตํ อกฺขายิตํ, 
มต ํ เยภุยฺเยน  อกฺขายิตํ ฯเปฯ อาปตฺต ิ ปาราชิกสฺส. มต ํ เยภุยฺเยน  ขายิตํ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก          
อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน, ปสฺสาวมคฺเคน, มุเขน  องฺคชาต ํ อภินิสีเทนฺติ; โส เจ ปเวสนํ สาทิยติ,       
ปวิฏฺฐํ สาทิยติ, ฐิตํ สาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯเปฯ น สาทิยติ, อนาปตฺติ.

ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา อมนุสฺสิตฺถึ ฯเปฯ ติรจฺฉานคติตฺถึ ฯเปฯ มนุสฺสอุภโตพฺยญฺชนกํ ฯเปฯ 
อมนุสฺสอุภโตพฺยญฺชนก ํ ฯเปฯ ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยญฺชนก ํ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา             
วจฺจมคฺเคน, ปสฺสาวมคฺเคน, มุเขน  องฺคชาต ํอภินิสีเทนฺติ; โส เจ ปเวสนํ สาทิยติ, ปวิฏฺฐํ สาทิยติ, 
ฐิตํ สาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺติ ปาราชิกสฺส. ฯเปฯ น สาทิยติ, อนาปตฺติ.

ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยญฺชนกํ ชาครนฺตํ, สุตฺตํ, มตฺตํ, อุมฺมตฺตํ, ปมตฺตํ, 
มต ํ อกฺขายิตํ, มต ํ เยภุยฺเยน  อกฺขายิตํ ฯเปฯ อาปตฺต ิ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ มตํ เยภุยฺเยน ขายิตํ 
ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน, ปสฺสาวมคฺเคน, มุเขน  องฺคชาต ํ อภินิสีเทนฺติ; โส เจ     
ปเวสนํ สาทิยติ, ปวิฏฺฐํ สาทิยติ, ฐิต ํสาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺต ิ ถุลฺลจฺจยสฺส. ฯเปฯ น   
สาทิยติ, อนาปตฺติ.

ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสปณฺฑกํ ฯเปฯ อมนุสฺสปณฺฑกํ ฯเปฯ ติรจฺฉานคตปณฺฑกํ ภิกฺขุสฺส 
สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน, มุเขน  องฺคชาต ํ อภินิสีเทนฺติ; โส เจ ปเวสนํ สาทิยติ, ปวิฏฺฐํ        
สาทิยติ, ฐิตํ สาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺติ ปาราชิกสฺส. ฯเปฯ น สาทิยติ, อนาปตฺติ.

ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ติรจฺฉานคตปณฺฑกํ ชาครนฺตํ, สุตฺตํ, มตฺตํ, อุมฺมตฺตํ, ปมตฺตํ, มตํ         
อกฺขายิต ํมต ํเยภุยฺเยน  อกฺขายิต ํฯเปฯ อาปตฺต ิปาราชิกสฺส. ฯเปฯ มต ํเยภุยฺเยน  ขายิต ํภิกฺขุสฺส 
สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน, มุเขน  องฺคชาต ํ อภินิสีเทนฺติ; โส เจ ปเวสนํ สาทิยติ, ปวิฏฺฐํ        
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สาทิยติ, ฐิตํ สาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส. ฯเปฯ น สาทิยติ, อนาปตฺติ.
[๖๐] ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสปุริสํ ฯเปฯ อมนุสฺสปุริสํ ฯเปฯ ติรจฺฉานคตปุริส ํ ภิกฺขุสฺส     

สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน, มุเขน  องฺคชาต ํ อภินิสีเทนฺติ; โส เจ ปเวสนํ สาทิยติ, ปวิฏฺฐํ        
สาทิยติ, ฐิตํ สาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺติ ปาราชิกสฺส.ฯเปฯ น สาทิยติ, อนาปตฺติ.

ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ติรจฺฉานคตปุริส ํชาครนฺตํ, สุตฺตํ, มตฺตํ, อุมฺมตฺตํ, ปมตฺตํ, มตํ อกฺขายิตํ, 
มต ํ เยภุยฺเยน  อกฺขายิต ํฯเปฯ อาปตฺต ิปาราชิกสฺส. ฯเปฯ มต ํ เยภุยฺเยน ขายิตํ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก 
อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน, มุเขน  องฺคชาตํ อภินิสีเทนฺติ; โส เจ ปเวสน ํสาทิยติ, ปวิฏฺฐ ํสาทิยติ, ฐิตํ 
สาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส. ฯเปฯ น สาทิยติ, อนาปตฺติ.

[๖๑] ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน, ปสฺสาวมคฺเคน, 
มุเขน  องฺคชาต ํ อภินิสีเทนฺต ิ สนฺถตาย อสนฺถตสฺส, อสนฺถตาย สนฺถตสฺส, สนฺถตาย สนฺถตสฺส,     
อสนฺถตาย อสนฺถตสฺส; โส เจ ปเวสน ํสาทิยติ, ปวิฏฺฐํ สาทิยติ, ฐิต ํสาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ,    
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส. ฯเปฯ น สาทิยติ, อนาปตฺติ. 

ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ชาครนฺตึ, สุตฺตํ, มตฺตํ, อุมฺมตฺตํ, ปมตฺตํ, มตํ อกฺขายิตํ, มตํ 
เยภุยฺเยน  อกฺขายิต ํ ฯเปฯ อาปตฺต ิ ปาราชิกสฺส. ฯเปฯ มต ํ เยภุยฺเยน ขายิตํ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก       
อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน, ปสฺสาวมคฺเคน, มุเขน  องฺคชาต ํ อภินิสีเทนฺต ิ สนฺถตาย อสนฺถตสฺส,          
อสนฺถตาย สนฺถตสฺส, สนฺถตาย สนฺถตสฺส, อสนฺถตาย อสนฺถตสฺส; โส เจ ปเวสนํ สาทิยติ, ปวิฏฺฐํ 
สาทิยติ, ฐิตํ สาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส.ฯเปฯ น สาทิยติ, อนาปตฺติ

ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา อมนุสฺสิตฺถึ ฯเปฯ ติรจฺฉานคติตฺถึ ฯเปฯ มนุสฺสอุภโตพฺยญฺชนกํ ฯเปฯ 
อมนสฺสอุภโตพฺยญฺชนก ํ ฯเปฯ ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยญฺชนก ํ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา              
วจฺจมคฺเคน, ปสฺสาวมคฺเคน, มุเขน องฺคชาต ํ อภินิสีเทนฺติ สนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส, อสนฺถตสฺส 
สนฺถตสฺส, สนฺถตสฺส สนฺถตสฺส, อสนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส. โส เจ ปเวสน ํสาทิยติ, ปวิฏฺฐํ สาทิยติ, 
ฐิตํ สาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺติ ปาราชิกสฺส.ฯเปฯ น สาทิยติ, อนาปตฺติ.

ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยญฺชนกํ ชาครนฺตํ, สุตฺตํ, มตฺตํ, อุมฺมตฺตํ, ปมตฺตํ, 
มต ํ อกฺขายิตํ, มตํ เยภุยฺเยน  อกฺขายิต ํ ฯเปฯ อาปตฺต ิ ปาราชิกสฺส. ฯเปฯ มต ํ เยภุยฺเยน  ขายิตํ 
ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน, ปสฺสาวมคฺเคน, มุเขน  องฺคชาต ํ อภินิสีเทนฺต ิสนฺถตสฺส    
อสนฺถตสฺส, อสนฺถตสฺส สนฺถตสฺส, สนฺถตสฺส สนฺถตสฺส, อสนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส. โส เจ ปเวสนํ    
สาทิยติ, ปวิฏฺฐํ สาทิยติ, ฐิตํ สาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺต ิ ถุลฺลจฺจยสฺส. ฯเปฯ น สาทิยติ,   
อนาปตฺติ.

[๖๒] ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสปณฺฑกํ ฯเปฯ อมนุสฺสปณฺฑกํ ฯเปฯ ติรจฺฉานคตปณฺฑกํ 
ฯเปฯ มนุสฺสปุริส ํ ฯเปฯ อมนุสฺสปุริสํ ฯเปฯ ติรจฺฉานคตปุริส ํ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา              
วจฺจมคฺเคน, มุเขน องฺคชาตํ อภินิสีเทนฺต ิสนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส, อสนฺถตสฺส สนฺถตสฺส, สนฺถตสฺส 
สนฺถตสฺส, อสนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส, โส เจ ปเวสนํ สาทิยติ, ปวิฏฺฐ ํสาทิยติ, ฐิต ํสาทิยติ, อุทฺธรณํ 
สาทิยติ, อาปตฺติ ปาราชิกสฺส. ฯเปฯ น สาทิยติ, อนาปตฺติ.

ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ติรจฺฉานคตปุริส ํชาครนฺตํ, สุตฺตํ, มตฺตํ, อุมฺมตฺตํ, ปมตฺตํ, มตํ อกฺขายิตํ, 

27



มต ํ เยภุยฺเยน  อกฺขายิตํ ฯเปฯ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ มตํ เยภุยฺเยน  ขายิตํ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก   
อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน, มุเขน  องฺคชาต ํอภินิสีเทนฺติ สนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส, อสนฺถตสฺส สนฺถตสฺส, 
สนฺถตสฺส สนฺถตสฺส, อสนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส, โส เจ ปเวสนํ สาทิยติ, ปวิฏฺฐ ํสาทิยติ, ฐิตํ สาทิยติ, 
อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯเปฯ น สาทิยติ, อนาปตฺติ.

[๖๓] ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ภิกฺขุ ํ มนุสฺสิตฺถิยา สนฺติเก อาเนตฺวา องฺคชาเตน  วจฺจมคฺคํ,      
ปสฺสาวมคฺคํ, มุขํ อภินิสีเทนฺติ. โส เจ ปเวสนํ สาทิยติ, ปวิฏฺฐํ สาทิยติ, ฐิต ํ สาทิยติ, อุทฺธรณํ      
สาทิยติ, อาปตฺติ ปาราชิกสฺส. ฯเปฯ น สาทิยติ, อนาปตฺติ.

ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ภิกฺขุ ํ มนุสฺสิตฺถิยา ชาครนฺติยา, สุตฺตาย, มตฺตาย, อุมฺมตฺตาย,         
ปมตฺตาย, มตาย อกฺขายิตาย, มตาย เยภุยฺเยน  อกฺขายิตาย ฯเปฯ อาปตฺต ิ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ     
มตาย เยภุยฺเยน ขายิตาย สนฺติเก อาเนตฺวา องฺคชาเตน วจฺจมคฺคํ, ปสฺสาวมคฺคํ, มุขํ                
อภินิสีเทนฺติ. โส เจ ปเวสนํ สาทิยติ, ปวิฏฺฐํ สาทิยติ, ฐิตํ สาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺติ      
ถุลฺลจฺจยสฺส ฯเปฯ น สาทิยติ, อนาปตฺติ.

ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ภิกฺขุํ อมนุสฺสิตฺถิยา ฯเปฯ ติรจฺฉานคติตฺถิยา ฯเปฯ มนุสฺสอุภโตพฺยญฺ
ชนกสฺส ฯเปฯ อมนุสฺสอุภโตพฺยญฺชนกสฺส ฯเปฯ ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยญฺชนกสฺส ฯเปฯ            
มนุสฺสปณฺฑกสฺส ฯเปฯ อมนุสฺสปณฺฑกสฺส ฯเปฯ ติรจฺฉานคตปณฺฑกสฺส ฯเปฯ มนุสฺสปุริสสฺส 
ฯเปฯ อมนุสฺสปุริสสฺส ฯเปฯ ติรจฺฉานคตปุริสสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา องฺคชาเตน  วจฺจมคฺคํ, มุขํ     
อภินิสีเทนฺติ. โส เจ ปเวสนํ สาทิยติ, ปวิฏฺฐํ สาทิยติ, ฐิตํ สาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺติ      
ปาราชิกสฺส ฯเปฯ น สาทิยติ, อนาปตฺติ.

ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ภิกฺขุํ ติรจฺฉานคตปุริสสฺส ชาครนฺตสฺส, สุตฺตสฺส, มตฺตสฺส, อุมฺมตฺตสฺส, 
ปมตฺตสฺส, มตสฺส อกฺขายิตสฺส, มตสฺส เยภุยฺเยน  อกฺขายิตสฺส ฯเปฯ อาปตฺต ิปาราชิกสฺส. ฯเปฯ 
มตสฺส เยภุยฺเยน  ขายิตสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา องฺคชาเตน  วจฺจมคฺคํ, มุข ํ อภินิสีเทนฺติ. โส เจ      
ปเวสนํ สาทิยติ, ปวิฏฺฐํ สาทิยติ, ฐิต ํ สาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯเปฯ น     
สาทิยติ, อนาปตฺติ.

[๖๔] ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ภิกฺขุ ํ มนุสฺสิตฺถิยา สนฺติเก อาเนตฺวา องฺคชาเตน  วจฺจมคฺคํ,       
ปสฺสาวมคฺคํ, มุข ํอภินิสีเทนฺต ิสนฺถตสฺส อสนฺถตาย, อสนฺถตสฺส สนฺถตาย, สนฺถตสฺส สนฺถตาย, 
อสนฺถตสฺส อสนฺถตาย, โส เจ ปเวสน ํสาทิยติ, ปวิฏฺฐํ สาทิยติ, ฐิต ํสาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ,    
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส. ฯเปฯ น สาทิยติ, อนาปตฺติ.

ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ภิกฺขุ ํ มนุสฺสิตฺถิยา ชาครนฺติยา, สุตฺตาย, มตฺตาย, อุมฺมตฺตาย,         
ปมตฺตาย, มตาย อกฺขายิตาย, มตาย เยภุยฺเยน  อกฺขายิตาย ฯเปฯ อาปตฺต ิ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ     
มตาย เยภุยฺเยน  ขายิตาย สนฺติเก อาเนตฺวา องฺคชาเตน  วจฺจมคฺคํ, ปสฺสาวมคฺคํ, มุขํ อภินิสีเทนฺติ 
สนฺถตสฺส อสนฺถตาย, อสนฺถตสฺส สนฺถตาย, สนฺถตสฺส สนฺถตาย, อสนฺถตสฺส อสนฺถตาย. โส เจ 
ปเวสนํ สาทิยติ, ปวิฏฺฐํ สาทิยติ, ฐิต ํสาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺต ิ ถุลฺลจฺจยสฺส. ฯเปฯ น    
สาทิยติ, อนาปตฺติ.

ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ภิกฺขุํ อมนุสฺสิตฺถิยา ฯเปฯ ติรจฺฉานคติตฺถิยา ฯเปฯ มนุสฺสอุภโต       
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พฺยญฺชนกสฺส ฯเปฯ อมนุสฺสอุภโตพฺยญฺชนกสฺส ฯเปฯ ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยญฺชนกสฺส ฯเปฯ     
มนุสฺสปณฺฑกสฺส ฯเปฯ อมนุสฺสปณฺฑกสฺส ฯเปฯ ติรจฺฉานคตปณฺฑกสฺส ฯเปฯ มนุสฺสปุริสสฺส 
ฯเปฯ อมนุสฺสปุริสสฺส ฯเปฯ ติรจฺฉานคตปุริสสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา องฺคชาเตน  วจฺจมคฺคํ, มุขํ     
อภินิสีเทนฺติ สนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส, อสนฺถตสฺส สนฺถตสฺส, สนฺถตสฺส สนฺถตสฺส, อสนฺถตสฺส         
อสนฺถตสฺส. โส เจ ปเวสนํ สาทิยติ, ปวิฏฺฐํ สาทิยติ, ฐิตํ สาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺติ       
ปาราชิกสฺส. ฯเปฯ น สาทิยติ อนาปตฺติ.

[๖๕] ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ภิกฺขุ ํ ติรจฺฉานคตปุริสสฺส ชาครนฺตสฺส, สุตฺตสฺส, มตฺตสฺส, 
อุมฺมตฺตสฺส, ปมตฺตสฺส, มตสฺส อกฺขายิตสฺส, มตสฺส เยภุยฺเยน  อกฺขายิตสฺส ฯเปฯ อาปตฺติ          
ปาราชิกสฺส. ฯเปฯ มตสฺส เยภุยฺเยน ขายิตสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา องฺคชาเตน  วจฺจมคฺคํ, มุขํ        
อภินิสีเทนฺติ สนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส, อสนฺถตสฺส สนฺถตสฺส, สนฺถตสฺส สนฺถตสฺสอสนฺถตสฺส          
อสนฺถตสฺส. โส เจ ปเวสนํ สาทิยติ, ปวิฏฺฐํ สาทิยติ, ฐิตํ สาทิยติ, อุทฺธรณํ สาทิยติ, อาปตฺติ       
ถุลฺลจฺจยสฺส. ฯเปฯ น สาทิยติ อนาปตฺติ.

ยถา ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา วิตฺถาริตา, เอวํ ราชปจฺจตฺถิกา, โจรปจฺจตฺถิกา, ธุตฺตปจฺจตฺถิกา, 
อุปฺปลคนฺธปจฺจตฺถิกา วิตฺถาเรตพฺพา.94

[๖๖] มคฺเคน  มคฺคํ ปเวเสติ, อาปตฺต ิ ปาราชิกสฺส. มคฺเคน  อมคฺคํ ปเวเสติ, อาปตฺติ     
ปาราชิกสฺส. อมคฺเคน  มคฺค ํ ปเวเสติ, อาปตฺต ิ ปาราชิกสฺส. อมคฺเคน  อมคฺค ํ ปเวเสติ, อาปตฺติ     
ถุลฺลจฺจยสฺส.

ภิกฺขุ สุตฺตภิกฺขุมฺหิ วิปฺปฏิปชฺชติ, ปฏิพุทฺโธ สาทิยติ, อุโภ นาเสตพฺพา, ปฏิพุทฺโธ น      
สาทิยติ, ทูสโก นาเสตพฺโพ, ภิกฺข ุ สุตฺตสามเณรมฺห ิ วิปฺปฏิปชฺชติ, ปฏิพุทฺโธ สาทิยติ, อุโภ         
นาเสตพฺพา, ปฏิพุทฺโธ น  สาทิยติ, ทูสโก นาเสตพฺโพ, สามเณโร สุตฺตภิกฺขุมฺห ิ วิปฺปฏิปชฺชติ,      
ปฏิพุทฺโธ สาทิยติ, อุโภ นาเสตพฺพา, ปฏิพุทฺโธ น สาทิยติ, ทูสโก นาเสตพฺโพ, สามเณโร           
สุตฺตสามเณรมฺห ิวิปฺปฏิปชฺชติ, ปฏิพุทฺโธ สาทิยติ, อุโภ นาเสตพฺพา, ปฏิพุทฺโธ น  สาทิยติ, ทูสโก 
นาเสตพฺโพ.

อนาปตฺต ิ อชานนฺตสฺส อสาทิยนฺตสฺส อุมฺมตฺตกสฺส ขิตฺตจิตฺตสฺส เวทนาฏฏสฺส          
อาทิกมฺมิกสฺสาติ.

สนฺถตภาณวาโร นิฏฺฐิโต.
-------------------------------------
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94 ฉ. เอวํ วิตฺถาเรตพฺพา, ราชปจฺจตฺถิกา, โจรปจฺจตฺถิกา, ธุตฺตปจฺจตฺถิา, อุปฺปลคนฺธปจฺจตฺถิกา. สํขิตฺตํ.


