ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 1

*เลมที่ 28 หนา 1
ชาตกฏกถา
เอกนิปาโต
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คนฺถารมฺภกถา
ชาติโกฏิสหสฺเสหิ
ปมาณฺรหิต หิต
โลกสฺส โลกนาเถน
กต เยน มเหสินา
ตสฺส ปาเท นมสฺสิตฺวา
กตฺวา ธมฺมสฺส จฺชลึ
สฆฺจ ปติมาเนตฺวา
สพฺพสมฺมานภาชน
นมสฺสนาทิโน(๑) อสฺส
ปฺุสฺส รตนตฺตเย
ปวตฺตสฺสานุภาเวน
เฉตฺวา(๒) สพฺเพ อุปทฺทเว
ต ต การณมาคมฺม
เทสิตานิ ชุตีมตา
อปณฺณกาทีนิ ปุรา
ชาตกานิ มเหสินา
ยานิ เยสุ จิร สตฺถา
โลกนิตฺถรณตฺถิโก
อนนฺเต โพธิสมฺภาเร
ปริปาเจสิ นายโก
ตานิ สพฺพานิ เอกชฺฌ
อาโรเปนฺเตหิ สงฺคห
ชาตก นาม สงฺคีต
ธมฺมสงฺคาหเกหิ ย
พุทฺธวสสฺส เอตสฺส
อิจฺฉนฺเตน จิรฏิตึ
ยาจิโต อภิคนฺตฺวาน
เถเรน อตฺถทสฺสินา
# ๑. สี. ย. นมสฺสนาทิโต ฯ ๒. สี. ยุ. เภตฺวา
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*เลมที่ 28 นิทานกถา หนา 2
อสสฏวิหาเรน
ตเถว พุทฺธมิตฺเตน
มหึสาสกวสมฺหิ
พุทฺธเทเวน จ ตถา
มหาปุรสิ จริยาน
ตสฺส วิชฺโชตยนฺตสฺส
มหาวิหารวาสีน
ภาสิสฺส ภาสโต ต เม

สทา สุทฺธวิหารินา(๑)
สนฺตจิตฺเตน วิฺุนา
สมฺภูเตน นยฺุนา
ภิกฺขุนา สุทฺธพุทฺธินา
อานุภาว อจินฺติย
ชาตกสฺสตฺถวณฺณน
วาจนามคฺคนิสฺสิต
สาธุ คณฺหนฺตุ สาธโวติ ฯ

นิทานกถา
สา ปนาย ชาตกสฺส อตฺถวณฺณนา ทูเรนิทาน
อวิทูเรนิทาน สนฺติเกนิทานนฺติ อิมานิ ตีณิ นิทานานิ
ทสฺเสตฺวา วณฺณิยมานา เย น สุณนฺติ เตหิ สมุทาคมโต
ปฏาย วิฺาตตฺตา ยสฺมา สุฏุ วิฺาตา นาม โหติ
ตสฺมา น ตานิ นิทานานิ ทสฺเสตฺวา วณฺณยิสฺสามิ ฯ
ตตฺถ อาทิโต ตาว เตส นิทานาน ปริจฺเฉโท
เวทิตพฺโพ ฯ ทีปงฺกรปาทมูลสฺมึ หิ กตาภินีหารสฺส มหาสตฺตสฺส
ยาว เวสฺสนฺตรตฺตภาวา จวิตฺวา ตุสิตปุเร นิพฺพตฺติ ตาว
ปวตฺโต กถามคฺโค ทูเรนิทาน นาม ตุสิตภวนโต ปน
จวิตฺวา ยาว โพธิมณฺเฑ สพฺพฺุตปฺปตฺติ ตาว ปวตฺโต
# ๑. สี. ยุ. สทฺธิหารินา ฯ
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*เลมที่ 28 ทูเรนิทาน หนา 3
กถามคฺโค อวิทูเรนิทาน นาม สนฺติเกนิทาน ปน เตสุ
เตสุ าเนสุ วิหรโต ตสฺมึ ตสฺมึเยว าเน ลพฺภตีติ ฯ
ทูเรนิทานกถา
ตตฺริท ทูเรนิทาน นาม อิโต กิร กปฺปสตสหสฺสาธิกาน
จตุนฺน อสงฺเขยฺยาน มตฺถเก อมรวตี นาม นคร อโหสิ
ตตฺถ สุเมโธ นาม พฺราหฺมโณ ปฏิวสติ อุภโต สุชาโต
มาติโต จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา กุลปริวฏฏา
อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ ชาติวาเทน อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก
ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต ฯ โส อฺ กมฺม
อกตฺวา พฺราหฺมณสิปฺปเมว อุคฺคณฺหิ ฯ ตสฺส ทหรกาเลเยว
มาตาปตโร กาลมกสุ ฯ อถสฺส ราสิวฑฺฒโก อมจฺโจ อายโปตฺถก
อาหริตฺวา สุวณฺณรชตมณิมุตฺตาทิภริเต คพฺเภ วิวริตฺวา
เอตฺตกนฺเต กุมาร มาตุสนฺตก เอตฺตก ปตุสนฺตก เอตฺตก
อยฺยกเปยฺยกานนฺติ ยาว สตฺตมา กุลปริวฏฏา ธน อาจิกฺขิตฺวา
เอต ปฏิปชฺชาหีติ อาห ฯ สุเมธปณฺฑิโต จินฺเตสิ อิม ธน
สหริตฺวา มยฺห ปตามหาทโย(๑) ปรโลก คจฺฉนฺตา เอก
กหาปณมฺป คเหตฺวา คตา นาม นตฺถ(ิ ๒) มยา ปน คเหตฺวา
คมนการณ กาตุ วฏฏตีติ ฯ โส รฺโ อาโรเจตฺวา นคเร
เภริฺจาราเปตฺวา มหาชนสฺส ทาน ทตฺวา ตาปสปพฺพชฺช
# ๑. ม. ปตุปต ามหาทโย ฯ ๒. ม. น คตา ฯ
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ปพฺพชิ ฯ อิมสฺส ปนตฺถสฺส อาวิภาวตฺถ อิมสฺมึ าเน สุเมธกถา
กเถตพฺพา ฯ สา ปเนสา กิฺจาป พุทฺธวเส นิรนฺตร อาคตาเยว
คาถาสมฺพนฺเธน(๑) ปน อาคตตฺตา น สุฏุ ปากฏา ตสฺมา ต
อนฺตรนฺตรา คาถาสมฺพนฺธทีปเกหิ วจเนหิ สทฺธึ กเถสฺสาม(๒) ฯ
สุเมธกถา
กปฺปสตสหสฺสาธิกาน จตุนฺน อสงฺเขยฺยาน มตฺถเก
ทสหิ สทฺเทหิ อวิวิตฺต อมรวตีติ จ อมรนฺติ จ ลทฺธนาม
นคร อโหสิ ย สนฺธาย พุทฺธวเส วุตฺต
กปฺเป จ สตสหสฺเส
จตุโร จ อสงฺขิเย
อมร นาม นคร
ทสฺสเนยฺย มโนรม
ทสหิ สทฺเทหิ อวิวิตฺต อนฺนปานสมายุตนฺติ ฯ
ตตฺถ ทสหิ สทฺเทหิ อวิวิตฺตนฺติ หตฺถิสทฺเทน อสฺสสทฺเทน
รถสทฺเทน เภริสทฺเทน มุทิงฺคสทฺเทน วีณาสทฺเทน คีตสทฺเทน(๓)
สงฺขสทฺเทน สมฺมชฺชสทฺเทน(๔) ตาฬสทฺเทน อสถ (๕) ขาทถ ปวถาติ
ทสเมน สทฺเทนาติ อิเมหิ ทสหิ สทฺเทหิ อวิวิตฺต อโหสิ ฯ
เตส ปน สทฺทาน เอกเทสเมว คเหตฺวา
หตฺถิสทฺท อสฺสสทฺท
เภริสงฺขรถานิ จ
ขาทถ ปวถ เจว
อนฺนปาเนน โฆสิตนฺติ ฯ
# ๑. สี. ยุ. คาถาพนฺธเนน ฯ ๒. ม. ม. กเถสฺสาม ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. สมฺมสทฺเทน ฯ ๕. ม. อสฺนาถ ฯ
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*เลมที่ 28 ทูเรนิทาน หนา 5
พุทฺธวเส อิม คาถ วตฺวา
นคร สพฺพงฺคสมฺปนฺน สพฺพกมฺมมุปาคต (๑)
สตฺตรตนสมฺปนฺน
นานาชนสมากุล
สมิทฺธ เทวนครว
อาวาส ปฺุกมฺมิน ฯ
นคเร อมรวติยา
สุเมโธ นาม พฺราหฺมโณ
อเนกโกฏิสนฺนิจโย
ปหูตธนธฺวา
อชฺฌายโก มนฺตธโร
ติณฺณ เวทาน ปารคู
ลกฺขเณ อิติหาเส จ
สธมฺเม ปารมึ คโตติ
วุตฺต ฯ อเถกทิวส โส สุเมธปณฺฑิโต อุปริ ปาสาทวรตเล
รโหคโต หุตฺวา ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา นิสินฺโน จินเฺ ตสิ ปุนพฺภเว
ปณฺฑิต ปฏิสนฺธิคหณ นาม ทุกฺข ตถา นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน(๒)
สรีรเภทน อห จ ชาติธมฺโม ชราธมฺโม พฺยาธิธมฺโม
มรณธมฺโม เอวภูเตน มยา อชาตึ อชร อพฺยาธึ อทุกฺข(๓) สุข สีตล
อมตมหานิพฺพาน ปริเยสิตุ วฏฏติ อวสฺส ภวโต มุจฺจิตฺวา
นิพฺพานคามินา เอเกน มคฺเคน ภวิตพฺพนฺติ เตน วุตฺต
รโหคโต นิสีทิตฺวา
เอว จินฺเตสิหนฺตทา
ทุกโฺ ข ปุนพฺภโว นาม สรีรสฺส ปเภทน ฯ (๔)
ชาติธมฺโม ชราธมฺโม พฺยาธิธมฺโม จห(๕) ตถา
อชร อมร (๖) เขม
ปริเยสิสฺสามิ นิพฺพุตึ ฯ
# ๑. ม. สพฺพกมฺม... ฯ ๒. ม. นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเนฯ
# ๓. สี. ยุ. อทุกฺขมสุข ฯ ๔. ม. จ เภทน ฯ ๕. ม. สห ฯ
# ๖. ม. อมต ฯ
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*เลมที่ 28 นิทานกถา หนา 6
ยนฺนูนมิ  ปูติกาย
นานากุณปปูริต
ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺเฉยฺย อนเปกฺโข อนตฺถิโก ฯ
อตฺถิ เหหิติ โส มคฺโค น โส สกฺกา น เหตุเย
ปริเยสิสฺสามิ ต มคฺค ภวโต ปริมุตฺติยาติ ฯ
ตโต อุตฺตรึป (๑) เอว จินฺเตสิ ยถา หิ โลเก ทุกฺขสฺส
ปฏิปกฺขภูต สุข นาม อตฺถิ เอว ภเว สติ ตปฺปฏิปกฺเขน
วิภเวนาป ภวิตพฺพ ฯ ยถา จ อุเณฺห สติ ตสฺส วูปสมภูต
สีตมฺป(๒) อตฺถิ เอว ราคาทีน อคฺคีน วูปสเมน นิพฺพาเนนาป
ภวิตพฺพ ฯ ยถา จ ปาปกสฺส(๓) ลามกสฺส ธมฺมสฺส
ปฏิปกฺขภูโต กลฺยาโณ อนวชฺชธมฺโมป อตฺถิเยว เอวเมว โข
ปาปกาย ชาติยา สติ สพฺพชาติเขปนโต อชาติสงฺขาเตน
นิพฺพาเนนาป ภวิตพฺพเมวาติ ฯ เตน วุตฺต
ยถาป ทุกฺเข วิชฺชนฺเต สุข นามป วิชฺชติ
เอว ภเว วิชฺชมาเน
วิภโว อิจฺฉิตพฺพโก ฯ
ยถาป อุเณฺห วิชฺชนฺเต อปร วิชฺชติ สีคล
เอว ติวิธคฺคิ วิชฺชเต(๔) นิพพฺ าน อิจฺฉิตพฺพก
ยถาป ปาเป วิชฺชนฺเต กลฺยาณมฺป วิชฺชติ
เอวเมว ชาติ วิชฺชนฺเต อชาติ อิจฺฉิตพฺพกนฺติ (๕) ฯ
# ๑. ม. อุตฺตริป ฯ ๒. ม. สีตมฺป ฯ ๓. ม. ยถา จ ปาปสฺสฯ
# ๓. ม. วิชฺชนฺเต ฯ ๔. ม. อชาติปจฺฉิตพฺพกนฺติ ฯ
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อปรป จินฺเตสิ ยถา นาม คูถราสิมฺหิ นิมุคฺเคน
ปุริเสน ทูรโต ปฺจวณฺณปทุมสฺฉนฺน มหาตฬาก ทิสฺวา
กตเรน นุ โข มคฺเคน เอตฺถ คนฺตพฺพนฺติ ต ตฬาก คเวสิตุ
ยุตฺต ฯ ย ตสฺส อคเวสน น โส ตฬากสฺส โทโส [ ปุริสสฺเสว
โทโส] เอวเมว กิเลสมลโธวเน(๑) อมตมหานิพฺพานตฬาเก
วิชฺชนฺเต ย ตสฺส อคเวสน น โส อมตนิพฺพานมหาตฬากสฺส
โทโส ปุริสสฺเสว โทโส ฯ ยถา จ โจเรหิ สมฺปริวาริโต
ปุริโส ปลายนมคฺเค วิชฺชมาเนป สเจ น ปลายติ น
โส มคฺคสฺส โทโส ปุริสสฺเสว โทโส เอวเมว กิเลเสหิ
ปริวาเรตฺวา คหิตสฺส ปุรสิ สฺส วิชชฺ มาเนเยว นิพฺพานคามิมฺหิ
สิเว มคฺเค มคฺคสฺส อคเวสน นาม น มคฺคสฺส
โทโส ปุคฺคลสฺเสว โทโส ฯ ยถา จ พฺยาธิปฬิโต ปุริโส
วิชฺชมาเน พฺยาธิติกิจฺฉเก เวชฺเช สเจ ต เวชฺช คเวสิตฺวา
พฺยาธึ น ติกจิ ฺฉาเปติ น โส เวชฺชสฺส โทโส ปุริสสฺเสว
โทโส เอวเมว โย กิเลสพฺยาธิปฬิโต ปุริโส กิเลสวูปสมมคฺคโกวิท(๒)
วิชฺชมานเมว อาจริย น คเวสติ ตสฺเสว โทโส น กิเลสวินาสกสฺส อาจริยสฺสาติ ฯ เตน วุตฺต
ยถา คูถคโต ปุริโส
ตฬาก ทิสฺวาน ปูริต
น คเวสติ ต ตฬาก
น โทโส ตฬากสฺส โส ฯ
# [ ] มรมฺมโปตฺถเก นตฺถิฯ ๑. ม. ...โธวเน ฯ
# ๓. ม. กิเลสวุปสมมคฺคโกวิท ฯ
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*เลมที่ 28 นิทานกถา หนา 8
เอว กิเลสมลโธเว
วิชฺชนฺเต อมตนฺตเฬ
น คเวสติ ต ตฬาก
น โทโส อมตนฺตเฬ ฯ
ยถา อรีหิ ปริรุทโฺ ธ
วิชชฺ นฺเต คมนมฺปเถ
น ปลายติ โส ปุริโส
น โทโส อฺชสสฺส โส
เอว กิเลสปริรุทฺโธ
วิชชฺ มาเน สิเว ปเถ
น คเวสติ ต มคฺค
น โทโส สิวมฺชเส ฯ
ยถาป พฺยาธิโต ปุริโส วิชฺชมาเน ติกิจฺฉเก
น ติกิจฺฉาเปติ ต พฺยาธึ น โทโส โส ติกิจฺฉเก
เอว กิเลสพฺยาธีหิ
ทุกฺขิโต ปริปฬโิ ต(๑)
น คเวสติ ต อาจริย
น โส โทโส วินายเกติ ฯ
อปรป จินฺเตสิ ยถา มณฺฑนชาติโก ปุริโส กณฺเ
อาสตฺต กุณป ฉฑฺเฑตฺวา สุขี คจฺเฉยฺย (๒) เอว มยาป
อิม ปูติกาย ฉฑฺเฑตฺวา อนเปกฺเขน นิพฺพานนคร ปวิสิตพฺพ ฯ
ยถา จ นรนาริโย อุกกฺ ารภูมิย(๓) อุจฺจารปสฺสาว กตฺวา น
ต อุจฺฉงฺเคน วา อาทาย ทสนฺเตน วา เวเตฺวา คจฺฉนฺติ
ชิคุจฺฉมานา ปน อนเปกฺขาว ฉฑฺเฑตฺวา คจฺฉนฺติ เอว มยาป
อิม ปูติกาย อนเปกฺเขน ฉฑฺเฑตฺวา อมตนิพฺพานนคร
ปวิสิตุ วฏฏติ ฯ ยถา จ นาวิกา นาม ชชฺชรนาว
อนเปกฺขา ฉฑฺเฑตฺวา คจฺฉนฺติ เอว อหมฺป อิม นวหิ
# ๑. สี. ยุ. ปฏิปฬิโต ฯ ๒. ม. คจฺฉติ ฯ ๓. ม. อุกฺการภูมิย ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 9

*เลมที่ 28 ทูเรนิทาน หนา 9
วณมุเขหิ ปคฺฆรนฺต กาย ฉฑฺเฑตฺวา อนเปกฺโข นิพฺพานปุร
ปวิสิสฺสามิ ฯ ยถา จ ปุรโิ ส นานารตนานิ อาทาย
โจเรหิ สทฺธึ มคฺค คจฺฉนฺโต อตฺตโน รตนนาสภเยน เต
ฉฑฺเฑตฺวา เขม มคฺค คณฺหาติ เอว อยมฺป กรชกาโย
รตนวิโลปกโจรสทิโส ฯ สจาห เอตฺถ ตณฺห กริสฺสามิ
อริยมคฺคกุสลธมฺมรตนเมว (๑) นสฺสสิ ฺสติ ตสฺมา มยา อิม โจรสทิส
กาย ฉฑฺเฑตฺวา นิพฺพานนคร ปวิสิตุ วฏฏตีติ ฯ เตน วุตฺต
ยถาป กุณป ปุริโส
กณฺเ พทฺธ ชิคุจฺฉิย (๒)
โมจยิตวฺ าน คจฺเฉยฺย สุขี เสรี สยวสี
ตเถวิม ปูติกาย
นานากุณปสฺจย
ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺเฉยฺย อนเปกฺโข อนตฺถิโก ฯ
ยถา อุจฺจารฏานมฺหิ กรีส นรนาริโย
ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉนฺติ อนเปกฺขา อนตฺถิกา
เอวเมว(๓) อิม กาย นานากุณปปูริต
ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉสิ ฺส วจฺจ กตฺวา ยถา กุฏึ ฯ
ยถาป ชชฺชร นาว
ปลุคฺค อุทคาหินึ
สามี ฉฑฺเฑตฺวา คจฺฉนฺติ อนเปกฺขา อนตฺถิกา
เอวเมวาห อิม กาย
นวจฺฉิทฺท ธุวสฺสว
ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉิสฺส ชิณฺณนาวว สามิกา ฯ
# ๑. ม. ...รตน เม ฯ ๒. ม.ชิคุจฺฉิย ฯ ๓. ม. เอวเมวาห ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 10

*เลมที่ 28 นิทานกถา หนา 10
ยถาป ปุริโส โจเรหิ
คจฺฉนฺโต ภณฺฑมาทิย
ภณฺฑจฺเฉทภย ทิสฺวา ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉติ
เอวเมว อย กาโย
มหาโจรสโม วิย
ปหายิม คมิสฺสามิ
กุสลจฺเฉทนาภยาติ ฯ
เอว สุเมธปณฺฑิโต นานาวิธาหิ อุปมาหิ อิม
เนกฺขมฺมูปสหิต อตฺถ จินฺเตตฺวา สกนิเวสเน อปริมิตโภคกฺขนฺธ
เหฏา วุตฺตนเยน กปณทฺธิกาทีน วิสฺสชฺเชตฺวา มหาทาน
ทตฺวา วตฺถุกาเม จ กิเลสกาเม จ ปหาย อมรนครโต
นิกฺขมิตฺวา เอกโกว หิมวนฺเต ธมฺมิก นาม ปพฺพต นิสฺสาย
อสฺสม กตฺวา ตตฺถ ปณฺณสาลฺจ จงฺกมฺจ มาเปตฺวา
[อตฺตโน ปฺุพเลน มาเปสิ] ปฺจหิ นีวรณโทเสหิ วิวชฺชิต(ุ ๑)
เอว สมาหิเต จิตฺเตติ อาทินา นเยน วุตฺเตหิ อฏหิ
การณคุเณหิ สมุเปต อภิฺาสงฺขาต พล อาหริตฺวา(๒) ตสฺมึ
ตสฺสมปเท นวโทสสมนฺนาคต สาฏก ปชหิตฺวา ทฺวาทสคุณสมนฺนาคต วากจีร นิวาเสตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิ ฯ
เอว ปพฺพชิโต อฏโทสสมากิณฺณ ต ปณฺณสาล ปหาย
ทสคุณสมนฺนาคต รุกฺขมูล อุปคนฺตฺวา สพฺพ ธฺวิกตึ
ปหาย ปวตฺตผลโภชโน หุตฺวา นิสชฺชฏานจงฺกมนวเสน ปธาน
ปทหนฺโต สตฺตาหพฺภนฺตเรเยว อฏนฺน สมาปตฺตีน ปฺจนฺน
# [ ] มรมฺมโปตฺถเก นตฺถิ ฯ ๑. ม.วิวชฺชิต ฯ
# ๒. ม. อาหริตุ ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 11

*เลมที่ 28 ทูเรนิทาน หนา 11
จ อภิฺาน ลาภี อโหสิ ฯ เอวนฺต ยถาปตฺถิต อภิฺาพล
ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต
เอวาห จินฺตยิตฺวาน
เนกโกฏิสต ธน
นาถานาถาน ทตฺวาน หิมวนฺต อุปาคมึ ฯ
หิมวนฺตสฺสาวิทูเร
ธมฺมโิ ก นาม ปพฺพโต
อสฺสโม สุกโต มยฺห
ปณฺณสาลา สุมาปตา ฯ
จงฺกม ตตฺถ มาเปสึ
ปฺจโทสวิวชฺชิต
อฏคุณสมุเปต
อภิฺาพลมาหรึ ฯ
สาฏก ปชหึ ตตฺถ
นวโทสมุปาคต
วากจีร นิวาเสสึ
ทฺวาทสคุณมุปาคต ฯ
อฏโทสสมากิณฺณ
ปชหึ ปณฺณสาลก
อุปาคมึ รุกฺขมูล
คุเณหิ ทสหุปาคต ฯ
วาปต โรปต ธฺ
ปชหึ นิรวเสสโต
อเนกคุณสมฺปนฺน
ปวตฺตผลมาทิยึ ฯ
ตตฺถปฺปธาน ปทหึ
นิสชฺชฏานจงฺกเม
อพฺภนฺตรมฺหิ สตฺตาเห อภิฺาพลปาปุณินฺติ ฯ
ตตฺถ อสฺสโม สุกโต มยฺห ปณฺณสาลา สุมาปตาติ
อิมาย ปาฬิยา สุเมธปณฺฑิเตน (๑)สย ปณฺณสาลาจงฺกมา(๑) สหตฺถา
มาปตา วิย วุตฺตา ฯ อย ปเนตฺถ อตฺโถ มหาสตฺต หิมวนฺต
# ๑. ม. อสฺสมปณฺณสาลาจงฺกมา ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 12

*เลมที่ 28 นิทานกถา หนา 12
อชฺโฌคาเหตฺวา อชฺช ธมฺมิก ปพฺพต ปวิสิสฺสามีติ(๑) ทิสฺวา สกฺโก
เทวานมินฺโท วิสฺสุกมฺมเทวปุตฺต อามนฺเตสิตาต อย สุเมธปณฺฑิโต
ปพฺพชิสฺสามีติ นิกฺขนฺโต เอตสฺส วสนฏาน มาเปหีติ ฯ
โส ตสฺส วจน สมฺปฏิจฉฺ ิตฺวา รมณีย อสฺสม สุกต(๒) ปณฺณสาล
มโนรม จงฺกมฺจ มาเปสิ ฯ ภควา ปน ตทา อตฺตโน
ปฺุานุภาเวน นิปฺผนฺน ต อสฺสมปท สนฺธาย(๓) สารีปุตฺต ตสฺมึ
ธมฺมิกปพฺพเต
อสฺสโม สุกโต มยฺห
ปฺสาลา สุมาปตา
จงฺกม ตตฺถ มาเปสึ
ปฺจโทสวิวชฺชิตนฺติ
อาห ฯ ตตฺถ สุกโต มยฺหนฺติ สุกโต มยา ฯ ปณฺณสาลา
สุมาปตาติ ปณฺณจฺฉทน สาลาป เม สุมาปตา ฯ
ปฺจโทสวิวชฺชิตนฺติ ปฺจิเม จงฺกมโทสา นาม
ถทฺธวิสมตา อนฺโตรุกฺขตา คหนจฺฉนฺนตา อติสมฺพาธตา
อติวิสาลตาติ ฯ ถทฺธวิสมภูมิภาคสฺมึ หิ จงฺกเม จงฺกมนฺตสฺส
ปาทา รุชฺชนฺติ โผฏา อุฏหนฺติ จิตฺต เอกคฺคต (๔) น ลภติ
กมฺมฏาน วิปชฺชติ ฯ มุทุสมตเล ปน ผาสุวิหาร อาคมฺม
กมฺมฏาน สมฺปชฺชติ ฯ ตสฺมา ถทฺธวิสมภูมิภาคตา เอโก
โทโสติ เวทิตพฺพา ฯ จงฺกมสฺส อนฺโต วา มชฺเฌ วา
โกฏิย วา รุกเฺ ข สติ ปมาทมาคมฺม จงฺกมนฺตสฺส นลาฏ
# ๑. ม. ปวิสสิ ฺสามีติ นิกฺขนฺต ฯ ๒. ม. สุคุตฺต ฯ
# ๓. ม. อสฺสมปท สนฺธาย ฯ ๔. ม. เอกคฺค ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 13

*เลมที่ 28 ทูเรนิทาน หนา 13
วา สีส วา ปฏิหฺตีติ อนฺโตรุกฺขตา ทุติโย โทโส ฯ
ติณลตาทิคหนจฺฉนฺเน จงฺกเม จงฺกมนฺโต อนฺธการเวลาย
อุรคาทิเก ปาเณ อกฺกมิตฺวา วา มาเรติ เตหิ วา
ทฏโ ทุกฺข อาปชฺชตีติ คหนจฺฉนฺนตา ตติโย โทโส ฯ
อติสมฺพาเธ จงฺกเม วิตฺถารโต รตนิเก วา อฑฺฒรตนิเก วา
จงฺกมนฺตสฺส ปริจฺเฉเท ปกฺขลิตฺวา นขาป องฺคุลิโยป ภิชชฺ นฺตตี ิ
อติสมฺพาธตา จตุตฺโถ โทโส ฯ อติวิสาเล จงฺกเม จงฺกมนฺตสฺส
จิตฺต วิธาวติ เอกคฺคต น ลภตีติ อติวิสาลตา ปฺจโม
โทโส ฯ ปุถลุ โต ปน ทิยฑฺฒรตน ทฺวีสุ ปสฺเสสุ รตนมตฺต
อนุจงฺกม ทีฆโต สฏิหตฺถ มุทุตล สมวิปฺปกิณฺณวาลุก
จงฺกม วฏฏติ เจติยคิริมฺหิ ทีปปสาทกมหินฺทตฺเถรสฺส จงฺกมน
วิย ตาทิส ต อโหสิ ฯ เตน วุตฺต(๑) จงฺกม ตตฺถ มาเปสึ
ปฺจโทสวิวชฺชิตนฺติ ฯ
อฏคุณสมุเปตนฺติ อฏหิ สมณสุเขหิ อุเปต ฯ อฏิมานิ
สมณสุขานิ นาม ธนธฺปริคฺคหาภาโว อนวชฺชปณฺฑปาตปริเยสนภาโว นิพฺพุตปณฺฑปาตภฺุชนภาโว รฏ ปเฬตฺวา
ธนสาร วา สีสกหาปณาทีนิ วา คณฺหนฺเตสุ ราชกุเลสุ
รฏปฬนกิเลสาภาโว(๒) อุปกรเณสุ นิจฺฉนฺทราคภาโว โจรวิโลเป
นิพฺภยภาโว ราชราชมหามตฺเตหิ อสสฏภาโว จตูสุ ทิสาสุ
# ๑. ม. เตนาห ฯ ๒. ม. ราชกุเลสุ รฏปฬนกิเลสาภาโว ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 14

*เลมที่ 28 นิทานกถา หนา 14
อปฺปฏิหตภาโวติ ฯ อิท วุตฺต โหติ ยถา ตสฺมึ อสฺสเม
วสนฺเตน สกฺกา โหนฺติ อิมานิ อฏสมณสุขานิ วินฺทิตุ เอว
อฏคุณสมุเปต ต อสฺสม มาเปสินฺติ ฯ
อภิฺาพลมาหรินฺติ ปจฺฉา ตสฺมึ อสฺสเม วสนฺโต
กสิณปริกมฺม กตฺวา อภิฺานฺจ สมาปตฺตีนฺจ
อุปฺปาทนตฺถาย อนิจฺจโต ทุกฺขโต วิปสฺสน อารภิตฺวา
ถามปฺปตฺต วิปสฺสนาพล อาหรึ ฯ ยถา ตสฺมึ วสนฺโต ต
พล อาหริตุ สกฺโกมิ เอว ต อสฺสม ตสฺส อภิฺตฺถาย
วิปสฺสนาพลสฺส อนุจฺฉวิก กตฺวา มาเปสินฺติ อตฺโถ ฯ
สาฏก ปชหึ ตตฺถ นวโทสมุปาคตนฺติ เอตฺถาย
อนุปุพฺพิกถา ฯ ตทา กิร กุฏิเลณจงฺกมาทิปฏิมณฺฑิต ปุปฺผูปคผลูปครุกฺขสฺฉนฺน รมณียมธุรสลิล(๑) อปคตวาฬมิคภึสนกนานาสทฺทสกุณ ปวิเวกกฺขม อสฺสม มาเปตฺวา อลงฺกตจงฺกมสฺส อุโภสุ อนฺเตสุ อาลมฺพนผลก สวิธาย นิสีทนตฺถาย
จงฺกมเวมชฺเฌ สมตล มุคฺควณฺณ เสล มาเปตฺวา อนฺโตปณฺณสาลาย ชฏามณฺฑลวากจีรติทณฺฑกุณฺฑิกาทิเก(๒) ตาปสปริกฺขาเร
มณฺฑเป ปานียฆฏปานียสงฺข ปานียสราวก(๓) อคฺคิสาลาย
องฺคารกปลฺลทารุอาทีนีติ เอว ย ย ปพฺพชิตาน อุปการาย
สวตฺตติ ต ต สพฺพ มาเปตฺวา ปณฺณสาลาย ภิตฺติย เย
# ๑. ม. รมณีย มธุรสลิลาสย ฯ ๒. ม. ติทณฺฑกุณฺฑิกาทิเก ฯ
# ๓. ม. ปานียสราวานิ ฯ
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เกจิ ปพฺพชิตุกามา อิเม ปริกฺขาเร คเหตฺวา ปพฺพชนฺตูติ
อกฺขรานิ ฉินฺทิตฺวา เทวโลกเมว คเต วิสฺสุกมฺมเทวปุตฺเต
สุเมธปณฺฑิโต หิมวนฺต(๑) คิริกนฺทรานุสาเรน(๒) อตฺตโน
นิวาสนานุรูป ผาสุกฏาน โอโลเกนฺโต นทีนิวตฺตเน
วิสฺสุกมฺมนิมฺมิต สกฺกทตฺติย รมณีย อสฺสม ทิสฺวา จงฺกมนโกฏึ
คนฺตฺวา ปทวลฺช อปสฺสนฺโต ธุว ปพฺพชิตา ธุรคาเม ภิกฺข
ปริเยสิตฺวา กิลนฺตรูปา อาคนฺตฺวา ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา
นิสินฺนา ภวิสฺสนฺตีติ จินฺเตตฺวา โถก อาคเมตฺวา อติวิย
จิรายนฺติ ชานิสฺสามีติ ปณฺณสาลากุฏิทฺวาร วิวริตฺวา อนฺโต
ปวิสิตฺวา อิโต จิโต จ โอโลเกนฺโต มหาภิตฺติย อกฺขรานิ
วาเจตฺวา มยฺห กปฺปยปริกฺขารา เอเต อิเม คเหตฺวา
ปพฺพชิสฺสามีติ อตฺตนา นิวตฺถปารุต สาฏกยุค ปชหิ ฯ เตนาห
สาฏก ปชหึ ตตฺถาติ ฯ เอว ปวิฏโ อห สารีปุตฺต ตสฺส
ปณฺณสาลาย สาฏก ปชหึ ฯ
นวโทสมุปาคตนฺติ สาฏก ปชหนฺโต นว โทเส ทิสฺวา
ปชหินฺติ ทีเปติ ฯ ตาปสปพฺพชฺช ปพฺพชิตาน หิ สาฏกสฺมึ
นว โทสา อุปฏหนฺติ ฯ เตสุ ตสฺส มหคฺฆภาโว เอโก
โทโส ปรปฏิพทฺธตาย อุปฺปชฺชนภาโว เอโก ปริโภเคน
ลหุ กิลิสฺสนภาโว เอโก ฯ กิลิฏโ  จ(๓) โธวิตพฺโพ จ รชิตพฺโพ
# ๑. ม. หิมวนฺตปพฺพตปาเท ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. หิ ฯ
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จ โหติ ฯ ปริโภเคน ชีรณภาโว เอโก ฯ ชิณฺณสฺส หิ ตุนฺน
วา อคฺคฬทาน วา กาตพฺพ โหติ ฯ ปุน ปริเยสนาย
ทุรภิสมฺภวภาโว เอโก ตาปสปพฺพชฺชาย อสารุปฺปภาโว
เอโก ปจฺจตฺถิกาน สาธารณภาโว เอโก ฯ ยถา หิ น
ปจฺจตฺถิกา น คณฺหนฺติ เอว โคเปตพฺโพ โหติ ฯ ปริภฺุชนฺตสฺส
วิภูสนฏานภาโว เอโก คเหตฺวา วิจรนฺตสฺส ขนฺธภารมหิจฺฉภาโว
เอโกติ ฯ
วากจีร นิวาเสสินฺติ ตทา อห สารีปุตฺต อิเม นว
โทเส ทิสฺวา สาฏก ปหาย วากจีร นิวาเสสึ มฺุชติณ
หีรหีร กตฺวา คนฺเถตฺวา กต วากจีร นิวาสนปารุปนตฺถาย
อาทิยินฺติ อตฺโถ ฯ
ทฺวาทสคุณมูปาคตนฺติ ทฺวาทสหิ อานิสเสหิ สมนฺนาคต ฯ
วากจีรสฺมึ หิ ทฺวาทส อานิสสา อปฺปคฺฆ สุนฺทร กปฺปยนฺติ
อย ตาว เอโก อานิสโส สหตฺถา กาตุ สกฺกาติ อย
ทุติโย ปริโภเคน สณิก กิลิสฺสติ โธวิยมาเนป(๑) ปปฺโจ
นตฺถีติ อย ตติโย ปริโภเคน ชิณฺเณป(๒) สิพฺพิตพฺพาภาโว
จตุตฺโถ ปุน ปริเยสนฺตสฺส สุเขน กรณภาโว ปฺจโม
ตาปสปพฺพชฺชาย สารุปฺปภาโว ฉฏโ ปจฺจตฺถิกาน
นิรุปโภคภาโว สตฺตโม ปริภฺุชนฺตสฺส วิภูสนฏานาภาโว
# ๑. ม. โธวิยมาเนป ฯ ๒. ม. ชิณฺเณป ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 17

*เลมที่ 28 ทูเรนิทาน หนา 17
อฏโม ธารเณ สลฺลหุกภาโว นวโม จีวรปจฺจเย อปฺปจฺฉภาโว
ทสโม วากุปฺปตฺติยา ธมฺมิกอนวชฺชภาโว เอกาทสโม วากจีเร
นฏเป อนเปกฺขภาโว ทฺวาทสโมติ ฯ
อฏโทสสมากิณฺณ ปชหึ ปณฺณสาลกนฺติ กถ ปชหึ
โส กิร วรสาฏกยุค โอมฺุจิตฺวา จีวรวเส ลคฺคิต
อโนชปุปฺผทามสทิส รตฺตวากจีร คเหตฺวา นิวาเสตฺวา ตสฺสูปริ
อปร สุวณฺณวณฺณ วากจีร ปริทหิตฺวา ปุนฺนาคปุปฺผสนฺถรสทิส(๑) สขุร อชินจมฺม เอกส กตฺวา ชฏามณฺฑล
ปริมฺุจิตฺวา(๒) จูฬาย สทฺธึ นิจฺจลภาวกรณตฺถ สารสูจึ
ปเวเสตฺวา มุตฺตาชาลสทิสาย สิกฺกาย ปวาฬวณฺณ กุณฺฑิก
โอทหิตฺวา ตีสุ าเนสุ วงฺกกาช อาทาย เอกิสฺสาย
กาชโกฏิยา กุณฺฑิก เอกิสฺสาย องฺกุสปจฺฉิติทณฺฑกาทีนิ
โอลคฺเคตฺวา ขาริภาร องฺเส กตฺวา ทกฺขิเณน หตฺเถน
กตฺตรทณฺฑ คเหตฺวา ปณฺณสาลโต นิกฺขมิตฺวา สฏิหตฺเถ
มหาจงฺกเม อปราปร จงฺกมนฺโต อตฺตโน เวส โอโลเกตฺวา
มยฺห มโนรโถ มตฺถก ปตฺโต โสภติ วต เม ปพฺพชฺชา
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธาทีหิ สพฺเพหิ ธีรปุรเิ สหิ วณฺณิตา โถมิตา
อย ปพฺพชฺชา นาม ปหีน เม คิหิพนฺธน นิกฺขนฺโตสฺมิ
เนกฺขมฺม(๓) ลทฺธา เม อุตฺตมปพฺพชฺชา กริสฺสามิ สมณธมฺม
# ๑. ม. ปุนฺนาคปุปฺผสนฺถรสทิส ฯ ๒. ม. ปฏิมฺุจิตฺวา ฯ
# ๓. ม. เนกฺขมฺม ฯ
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ลภิสฺสามิ มคฺคผลสุขนฺติ อุสฺสาหชาโต ขาริกาช โอตาเรตฺวา
จงฺกมเวมชฺเฌ มุคฺควณฺณสิลาปฏเฏ สุวณฺณปฏิมา วิย นิสินโฺ น
ทิวสภาค วีตินาเมตฺวา สายณฺหสมย ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา
วิทลมฺจกปสฺเส (๑) กฏตฺถริกาย นิปนฺโน สรีร อุตุ คาหาเปตฺวา
พลวปจฺจูเส ปพุชฺฌิตฺวา อตฺตโน อาคมน อาวชฺเชสิ อห
ฆราวาเส อาทีนว ทิสฺวา อมิตโภค อนนฺต ยส ปหาย
อรฺ ปวิสิตฺวา เนกฺขมฺมคเวสโก หุตฺวา ปพฺพชิโต อิโตทานิ
ปฏาย ปมาทจาร จริตุ น วฏฏติ ฯ ปวิเวก หิ ปหาย
วิจรนฺต มิจฺฉาวิตกฺกมกฺขิกา ขาทนฺติ อิทานิ มยา
วิเวกมนุพฺรูเหตุ วฏฏติ ฯ อห หิ ฆราวาส ปลิโพธโต ทิสฺวา
นิกฺขนฺโต อย จ มนาปา ปณฺณสาลา เวฬุวปกฺกวณฺณา
ปริภณฺฑกตา ภูมิ รชตวณฺณา เสตภิตฺติโย กโปตปาทวณฺณ
ปณฺณจฺฉทน วิจิตฺตตฺถรณวณฺโณ วิทลมฺจโก (๒) นิวาสผาสุก
วสนฏาน น เอตฺโต อติเรกตรา วิย เม เคหสมฺปทา ปฺายตีติ
ปณฺณสาลาย โทเส วิจินนฺโต อฏ โทเส ปสฺสิ ฯ
ปณฺณสาลาปริโภคสฺมึ หิ อฏ อาทีนวา มหาสมฺภาเรน
ทพฺพสมฺภาเร สโมธาเนตฺวา กรณปริเยสนภาโว เอโก
อาทีนโว ติณปณฺณมตฺติกาสุ ปติตาสุ ตาส ปุนปฺปุน
เปตพฺพตาย นิพทฺธชคฺคนภาโว ทุติโย เสนาสน นาม
# ๑. ม. น เอตฺโต ฯ ๒. ม. มหาสมารมฺเภน ทพฺพสมฺภาเร ฯ
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มหลฺลกสฺส ปาปุณาติ อเวลาย วุฏาปยมานสฺส จิตฺเตกคฺคตา
น โหตีติ อุฏาปนิยภาโว ตติโย สีตุณฺหปฏิฆาเตน
กายสฺส สุขุมาลกรณภาโว จตุตฺโถ เคห ปวิฏเน ยงฺกิฺจิ
ปาป สกฺกา กาตุนฺติ ครหปฏิจฺฉาทนภาโว ปฺจโม
มยฺหนฺติ ปริคฺคหกรณภาโว ฉฏโ เคหสฺส อตฺถภิ าโว นาม
สทุติยกวาโส (๑) สตฺตโม อูกามงฺกณ
ุ ฆรโคฬิกาทีน (๒) สาธารณตาย
พหุสาธารณภาโว อฏโม ฯ อิติ อิเม อฏ อาทีนเว ทิสฺวา
มหาสตฺโต ปณฺณสาล ปชหิ ฯ เตนาห อฏโทสสมากิณฺณ
ปชหึ ปณฺณสาลกนฺติ
อุปาคมึ รุกฺขมูล คุเณหิ ทสหุปาคตนฺติ ฉนฺน ปฏิกฺขิปตฺวา
ทสหิ คุเณหิ อุเปต รุกฺขมูล อุปคโตสฺมีติ วทติ ฯ ตตฺริเม
ทส คุณา อปฺปสมารมฺภตา เอโก คุโณ ฯ อุปคมนมตฺตกเมว
หิ ตตฺถ โหติ ฯ อปฺปฏิชคฺคนตา(๓) ทุติโย ฯ ต หิ สมฺมฏป
ปริโภคผาสุก โหติเยว ฯ อนุฏาปนียภาโว(๔) ตติโย ฯ ครห น
ปฏิจฺฉาเทติ ฯ ตตฺถ หิ ปาป กโรนฺโต ลชฺชตีติ ครหาย
อปฺปฏิจฺฉนฺนภาโว จตุตฺโถ ฯ อพฺโภกาสวาโส วิย กาย น
สนฺถมฺเภตีติ กายสฺส อสนฺถมฺภนภาโว ปฺจโม ปริคฺคหกรณาภาโว
ฉฏโ เคหาลยปฏิกฺเขโป สตฺตโม พหุสาธารเณ เคเห วิย
# ๑. ม. ...วาโสติ ฯ ๒. ม. อูกามงฺคุล... ฯ ๓. สี. ยุ. อปฺปชคฺคนตา ฯ
# ๔. ม.อนุฏ าปนิยภาโว ฯ
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ปฏิชคฺคิสฺสามิ น นิกฺขมถาติ นีหรณกาภาโว อฏโม
วสนฺตสฺส สปฺปติกภาโว นวโม รุกฺขมูลเสนาสนสฺส คตคตฏาเน
สุลภตาย อนเปกฺขภาโว ทสโมติ อิเม ทส คุเณ ทิสฺวา
รุกฺขมูล อุปคโตสฺมีติ วทติ ฯ
อิมานิ เอตฺตกานิ การณานิ สลฺลกฺเขตฺวา มหาสตฺโต
ปุนทิวเส ภิกฺขาย คาม ปาวิสิ ฯ อถสฺส สมฺปตฺตคาเม
มนุสฺสา มหนฺเตน อุสฺสาเหน ภิกฺข อทสุ ฯ โส ภตฺตกิจฺจ
นิฏาเปตฺวา อสฺสม อาคมฺม นิสีทิตฺวา จินฺเตสิ นาห
อาหาร น ลภามีติ ปพฺพชิโต สินิทฺธาหาโร นาเมส
มานมทปุริสมเท วฑฺเฒติ อาหารมูลกสฺส จ ทุกฺขสฺส อนฺโต
นตฺถิ ยนฺนูนาห วาปตโรปตธฺนิพฺพตฺต อาหาร
ปชหิตฺวา ปวตฺตผลโภชโน ภเวยฺยนฺติ ฯ โส ตโต ปฏาย
ตถา กตฺวา ฆเฏนฺโต วายมนฺโต สตฺตาหพฺภนฺตเร อฏ
สมาปตฺติโย ปฺจ อภิฺาโย จ นิพฺพตฺเตสิ ฯ เตน วุตฺต
วาปต โรปต ธฺ
ปชหึ นิรวเสสโต
อเนกคุณสมฺปนฺน
ปวตฺตผลมาทิยึ ฯ
ตตฺถปฺปธาน ปทหึ
นิสชฺชฏานจงฺกเม
อพฺภนฺตรมฺหิ สตฺตาเห อภิฺาพลปาปุณินฺติ ฯ
เอว อภิฺาพล ปตฺวา สุเมธตาปเส สมาปตฺติสุเขน
วีตินาเมนฺเต ทีปงฺกโร นาม สตฺถา โลเก อุทปาทิ ฯ ตสฺส
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ปฏิสนฺธิชาติสมฺโพธิธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเนสุ(๑) สกลาป ทสสหสฺสี โลกธาตุ
สงฺกมฺป สมฺปกมฺป สมฺปเวธิ มหาวิรว วิรวิ ทฺวตฺตึส
ปุพฺพนิมิตฺตานิ ปาตุรเหสุ ฯ สุเมธตาปโส สมาปตฺติสุเขน
วีตินาเมนฺโต เนว ต สทฺทมสฺโสสิ น ตานิป นิมิตฺตานิ
อทฺทส ฯ เตน วุตฺต
เอว เม สิทฺธิปตฺตสฺส วสีภูตสฺส สาสเน
ทีปงฺกโร นาม ชิโน
อุปปฺ ชฺชิ โลกนายโก ฯ
อุปฺปชฺชนฺเต จ ชายนฺเต พุชฌ
ฺ นฺเต ธมฺมเทสเน
จตุโร นิมิตฺเต นาทฺทส(๒) ฌานรติสมปฺปโตติ ฯ
ตสฺมึ กาเล ทีปงฺกรทสพโล จตูหิ ขีณาสวสตสหสฺเสหิ
ปริวุโต อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน รมฺม นาม นคร
ปตฺวา สุทสฺสนมหาวิหาเร ปฏิวสติ ฯ รมฺมนครวาสิโน ทีปงฺกโร
กิร สมณิสฺสโร ปรมาภิสมฺโพธึ ปตฺวา ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก
อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน รมฺมนคร ปตฺวา
สุทสฺสนมหาวิหาเร ปฏิวสตีติ สุตฺวา สปฺปนวนีตาทีนิ เจว
เภสชฺชานิ วตฺถจฺฉาทนานิ จ คาหาเปตฺวา คนฺธมาลาทิหตฺถา
เยน พุทฺโธ เยน ธมฺโม เยน สงฺโฆ ตนฺนินฺนตปฺโปณตปฺปพฺภารา
หุตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา คนฺธมาลาทีหิ
ปูเชตฺวา เอกมนฺต นิสินนฺ า ธมฺมเทสน สุตฺวา สฺวาตนาย
# ๑. ม. ...สมฺโพธ... ฯ ๒. ม. นาทฺทส ฯ
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นิมนฺเตตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกมึสุ ฯ
เต ปุนทิวเส มหาทาน สชฺเชตฺวา นคร อลงฺกริตฺวา
ทสพลสฺส อาคมนมคฺค อลงฺกโรนฺตา อุทกภินฺนฏาเนสุ ปสุ
ปกฺขิปตฺวา สม ภูมิตล กตฺวา รชตปฏฏวณฺณวาลุก อากิรนฺติ
ลาชานิ เจว ปุปฺผานิ จ วิกิรนฺติ นานาวิราเคหิ วตฺเถหิ
ธชปฏาเก อุสฺสาเปนฺติ กทลิโย เจว ปุณฺณฆฏปนฺติโย(๑)
จ ปติฏาเปนฺติ ฯ ตสฺมึ กาเล สุเมธตาปโส อตฺตโน อสฺสมปทา ฯ
อุคฺคนฺตฺวา เตส มนุสฺสาน อุปริภาเคน อากาเสน คจฺฉนฺโต
เต หฏตุฏเ มนุสฺเส ทิสฺวา กึ นุ โข การณนฺติ
อากาสโต โอรุยฺห เอกมนฺต ิโต มนุสฺเส ปุจฺฉิ อมฺโภ
กสฺส ตุเมฺห อิม มคฺค อลงฺกโรถาติ ฯ เตน วุตฺต
ปจฺจนฺตเทสวิสเย
นิมนฺเตตฺวา ตถาคต
ตสฺส อาคมน มคฺค
โสเธนฺติ ตุฏมานสา ฯ
อหนฺเตน สมเยน
นิกฺขมิตฺวา สกสฺสมา
ธุนนฺโต วากจีรานิ
คจฺฉามิ อมฺพเร ตทา ฯ
เวทชาต ชน ทิสฺวา
ตุฏหฏ ปโมทิต
โอโรหิตฺวาน คคนา
มนุสฺเส ปุจฺฉิ ตาวเท ฯ
ตุฏหฏโ ปมุทิโต
เวทชาโต มหาชโน
กสฺส โสธียติ มคฺโค
อฺชส วฏมายนนฺติ ฯ
# ๑. ม. ปุณณ
ฺ ฆฏปนฺติโย ฯ
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มนุสฺสา อาหสุ ภนฺเต สุเมธ น ตฺว ชานาสิ
ทีปงฺกรทสพโล สมฺมาสมฺโพธึ ปตฺวา ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก จาริก
จรมาโน อมฺหาก นคร ปตฺวา สุทสฺสนมหาวิหาเร ปฏิวสติ
มยนฺต ภควนฺต นิมนฺตยิมฺหา ตสฺเสต พุทฺธสฺส ภควโต
อาคมนมคฺค อลงฺกโรมาติ ฯ สุเมธตาปโส จินฺเตสิ พุทฺโธติ
โข โฆสมตฺตกป โลเก ทุลฺลภ ปเคว พุทฺธุปฺปาโท มยาป
อิเมหิ มนุสฺเสหิ สทฺธึ ทสพลสฺส มคฺค อลงฺกริตุ วฏฏตีติ ฯ
โส เต มนุสฺเส อาห สเจ โภ ตุเมฺห เอต มคฺค พุทธฺ สฺส
อลงฺกโรถ มยฺหป เอก โอกาส เทถ อหป ตุเมฺหหิ สทฺธึ
มคฺค อลงฺกริสฺสามีติ ฯ เต สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
สุเมธตาปโส อิทฺธิมาติ ชานนฺตา อุทกภินฺโนกาส สลฺลกฺเขตฺวา
ตฺว อิม าน อลงฺกโรหีติ อทสุ ฯ สุเมธตาปโส พุทฺธารมฺมณปตึ
คเหตฺวา จินฺเตสิ อห อิม โอกาส อิทธฺ ิยา อลงฺกริตุ ปโหมิ
เอว อลงฺกโต ปน มม มน น(๑) ปริโตเสสฺสติ อชฺช มยา
กายเวยฺยาวจฺจ กาตุ วฏฏตีติ ปสุ อาหริตฺวา ตสฺมึ ปเทเส
ปกฺขิป ฯ
ตสฺส ตสฺมึ ปเทเส อนลงฺกเตเยว ทีปงฺกรทสพโล
มหานุภาวาน ฉฬภิฺาขีณาสวาน จตูหิ สตสหสฺเสหิ ปริวุโต
เทวตาสุ ทิพฺพคนฺธมาลาทีหิ ปูชยนฺตีสุ ทิพฺพสงฺคีเตสุ ปวตฺตนฺเตสุ
# ๑. ม. มม มน น ฯ
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มนุสฺเสสุ คนฺเธหิ(๑) เจว มาลาทีหิ จ ปูชยนฺเตสุ อนนฺตาย
พุทฺธลีฬฺหาย มโนสิลาตเล วิชมฺภมาโน สีโห วิย ต อลงฺกตปฏิยตฺต มคฺค ปฏิปชฺชิ ฯ สุเมธตาปโส อกฺขีนิ อุมฺมีเลตฺวา
อลงฺกตมคฺเคน อาคจฺฉนฺตสฺส ทสพลสฺส ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฏิมณฺฑิต อสีตฺยานุพฺยฺชเนหิ อนุรฺชิต(๒) พฺยามปฺปภาย
สมฺปริวาริต มณิวณฺณคคนตเล นานปฺปการา วิชฺชลุ ตา วิย
อเวฬาเวฬภูตา(๓) เจว ยุคลยุคลภูตา จ ฉพฺพณฺณฆนพุทฺธรสฺมิโย
วิสฺสชฺเชนฺต รูปคฺคปฺปตฺต อตฺตภาว โอโลเกตฺวา อชฺช มยา
ทสพลสฺส ชีวิตปริจฺจาค กาตุ วฏฏติ มา ภควา กลล
อกฺกมิ มณิผลกเสตุ ปน อกฺกมนฺโต วิย สทฺธึ จตูหิ
ขีณาสวสตสหสฺเสหิ มม ปฏึ มทฺทมาโน คจฺฉตุ ต เม
ภวิสฺสติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ เกเส โมเจตฺวา อชินจมฺมชฏามณฺฑลวากจีรานิ(๔) กาฬวณฺเณ กลเล ปตฺถริตฺวา มณิผลกเสตุ
วิย กลลปฏเ นิปชฺชิ ฯ เตน วุตฺต
เต เม ปุฏา วิยากสุ(๕) พุทฺโธ โลเก อนุตฺตโร
ทีปงฺกโร นาม ชิโน
อุปปฺ ชฺชิ โลกนายโก
ตสฺส โสธียเต มคฺโค อฺชส วฏมายน ฯ
# ๑. ม. มานุสกคนฺเธหิ ฯ ๒. สี. ยุ. อนุพฺยฺชิต ฯ
# ๓. ม. อาเวฬา... ฯ ๔. ม. อชินจมฺมชฎามณฺฑลวากจีรานิ ฯ
# ๕. ม. วิยากสุ ฯ
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พุทฺโธติ มม สุตฺวาน
ปติ อุปฺปชฺชิ ตาวเท
พุทฺโธ พุทฺโธติ กถยนฺโต โสมนสฺส ปเวทยึ ฯ
ตตฺถ ตฺวา วิจินฺเตสึ ตุฏโ  สวิคฺคมานโส
อิธ พีชานิ โรปสฺส
ขโณ เว มา อุปจฺจคา ฯ
ยทิ พุทฺธสฺส โสเธถ
เอโกกาส ททาถ เม
อหมฺป โสธยิสฺสามิ
อฺชส วฏมายน ฯ
อทสุ เต มโมกาเส
โสเธตุ อฺชส ตทา
พุทฺโธ พุทฺโธติ จินฺเตนฺโต มคฺค โสเธมห ตทา ฯ
อนิฏิเต มโมกาเส
ทีปงฺกโร มหามุนิ
จตูหิ สตสหสฺเสหิ
ฉฬภิฺเหิ ตาทิหิ
ขีณาสเวหิ วิมเลหิ
ปฏิปชฺชิ อฺชส ชิโน ฯ
ปจฺจุคฺคมนา วตฺตนฺติ วชฺชนฺติ เภริโย พหู
อาโมทิตา นรมรู
สาธุการ ปวตฺตยุ ฯ
เทวา มนุสฺเส ปสฺสนฺติ มนุสฺสา ปสฺสนฺติ เทวตา
อุโภป เต ปฺชลิกา
อนุยนฺติ ตถาคต ฯ
เทวา ทิพฺเพหิ ตุริเยหิ มนุสสฺ า มานุสเกหิ จ
อุโภป เต วชฺชยนฺตา
อนุยนฺติ ตถาคต ฯ
ทิพฺพ มนฺทารว ปุปฺผ ปทุม ปาริฉตฺตก
ทิโสทิส โอกิรนฺติ
อากาเส คตา(๑) มรู ฯ
# ๑. ม. อากาสนภคตา ฯ
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จมฺปก สลฺลช(๑) นีป นาคปุนฺนาคเกตก
ทิโสทิส อุกฺขิปนฺติ
ภูมิตลคตา นรา ฯ
เกเส มฺุจิตฺวาห ตตฺถ วากจีร จ จมฺมก
กลเล ปตฺถริตฺวาน
อวกุชฺโช นิปชฺชห ฯ
อกฺกมิตวฺ าน ม พุทฺโธ สห สิสฺเสหิ คจฺฉตุ
มา กลเล(๒) อกฺกมิตฺถ หิตาย เม ภวิสฺสตีติ ฯ
โส กลลปฏเ นิปนฺนโกว ปุน อกฺขีนิ อุมฺมีเลตฺวา ทีปงฺกรทสพลสฺส พุทฺธสิรึ สมฺปสฺสมาโน เอว จินฺเตสิ สเจ อห
อิจฺเฉยฺย สพฺพกิเลเส ฌาเปตฺวา สฆนวโก หุตฺวา รมฺมนคร
ปวิเสยฺย อฺาตกเวเสน ปน เม กิเลเส ฌาเปตฺวา
นิพฺพานปตฺติยา กิจฺจ นตฺถิ ฯ ยนฺนูนาห ทีปงฺกรทสพโล วิย
ปรมาภิสมฺโพธึ ปตฺวา ธมฺมนาว อาโรเปตฺวา มหาชน
สสารสาครา อุตฺตาเรตฺวา ปจฺฉา ปรินิพฺพาเยยฺย อิท มยฺห
ปฏิรูปนฺติ ฯ ตโต อฏ ธมฺเม สโมธาเนตฺวา พุทฺธภาวาย
อภินีหาร กตฺวา นิปชฺชิ ฯ เตน วุตฺต
ปวิย นิปนฺนสฺส
เอว เม อาสิ เจตโส
อิจฺฉมาโน อห อชฺช
กิเลเส ฌาปเย มม ฯ
กึ เม อฺาตเวเสน ธมฺม สจฺฉิกเตนิธ
สพฺพฺุต ปาปุณิตฺวา พุทโฺ ธ เหสฺส สเทวเก ฯ
# ๑. ม. สลล ฯ ๒. ม. มา น กลเล ฯ
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กึ เม เอเกน ติณฺเณน ปุริเสน ถามทสฺสินา
สพฺพฺุต ปาปุณิตฺวา สนฺตาเรสฺส สเทวเก ฯ
อิมินา เม อธิกาเรน ปุริเสน ถามทสฺสินา(๑)
สพฺพฺุต ปาปุณามิ ตาเรมิ ชนต พหุ ฯ
สสารโสต ฉินฺทิตฺวา
วิทฺธเสตฺวา ตโย ภเว
ธมฺมนาว สมารุยฺห
สนฺตาเรสฺส สเทวเกติ ฯ
ยสฺมา ปน พุทฺธตฺต ปตฺเถนฺตสฺส
มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ เหตุ สตฺถารทสฺสน
ปพฺพชฺชา คุณสมฺปตฺติ อธิกาโร จ ฉนฺทตา
อฏธมฺมสโมธานา
อภินีหาโร สมิชฌ
ฺ ติ ฯ
มนุสฺสตฺตภาวสฺมึเยว หิ ตฺวา พุทฺธตฺต ปตฺเถนฺตสฺส
ปตฺถนา สมิชฺฌติ นาคสฺส วา สุปณฺณสฺส วา เทวตาย
วา ปตฺถนา โน สมิชฺฌติ ฯ มนุสฺสตฺตภาเวป ปุรสิ ลิงฺเค ิตสฺเสว
ปตฺถนา สมิชฺฌติ อิตฺถยิ า วา ปณฺฑกนปปสกอุภโตพฺยฺชนกาน
วา ปตฺถนา โน สมิชฺฌติ ปุริสสฺสาป ตสฺมึ อตฺตภาเว อรหตฺตปฺปตฺติยา
เหตุสมฺปนฺนสฺเสว ปตฺถนา สมิชฺฌติ โน อิตรสฺส ฯ
เหตุสมฺปนฺนสฺสาป(๒) สเจ(๓) ชีวมานกพุทฺธสฺเสว สนฺติเก ปตฺเถนฺตสฺส
ปตฺถนา สมิชฺฌติ ปรินิพพฺ ุเต พุทฺเธ เจติยสนฺติเก วา
# ๑. ม. กเตน ปุริสุตฺตเม ฯ ๒. สง เหตุสมฺปนฺเนป ฯ
# ยุ. เหตุสมฺปนฺเนนป ฯ ๓. สพฺพตฺถ อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
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โพธิมูเล วา ปตฺเถนฺตสฺส น สมิชฺฌติ ฯ พุทฺธาน สนฺติเก
ปตฺเถนฺตสฺสาป ปพฺพชฺชาลิงฺเค ิตสฺเสว สมิชฌ
ฺ ติ โน คิหิลิงฺเค
ิตสฺส ฯ ปพฺพชิตสฺสาป ปฺจาภิฺาอฏสมาปตฺติลาภิโนเยว
สมิชฺฌติ โน อิตรสฺส(๑) อิมาย คุณสมฺปตฺติยา วิรหิตสฺส ฯ
คุณสมฺปนฺเนนาป เยน อตฺตโน ชีวิต พุทฺธาน ปริจฺจตฺต
โหติ ตสฺส อิมินา อธิกาเรน อธิการสมฺปนฺนสฺเสว สมิชฌ
ฺ ติ
น อิตรสฺส ฯ อธิการสมฺปนฺนสฺสาป ยสฺส พุทฺธการกธ(๒)มฺมาน
อตฺถาย มหนฺโต ฉนฺโท จ มหนฺโต อุสฺสาโห จ วายาโม
จ ปริเยฏิ จ ตสฺเสว สมิชฺฌติ น อิตรสฺส ฯ
ตตฺริท ฉนฺทมหนฺตตาย โอปมฺม สเจ หิ เอวมสฺส
โย สกลจกฺกวาฬคพฺภ เอโกทกีภูต อตฺตโน พาหุพเลน
อุตฺตริตฺวา(๓) ปาร คนฺตุ สมตฺโถ โส พุทฺธตฺต ปาปุณาติ ฯ
โย วา ปน สกลจกฺกวาฬคพฺภ เวฬุคุมฺพสฺฉนฺน พฺยูหิตฺวา
มทฺทิตฺวา ปทสา คจฺฉนฺโต ปาร คนฺตุ สมตฺโถ โส
พุทฺธตฺต ปาปุณาติ ฯ โย วา ปน สกลจกฺกวาฬคพฺภ สตฺติโย
อาโกเฏตฺวา นิรนฺตร สตฺติผลสมากิณฺณ(๔) ปทสา อกฺกมมาโน
ปาร คนฺตุ สมตฺโถ โส พุทฺธตฺต ปาปุณาติ ฯ โย วา
ปน สกลจกฺกวาฬคพฺภ วีตจฺจิตงฺคารภริต ปาเทหิ มทฺทมาโน
# ๑. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. พุทฺธการกธมฺมาน ฯ
# ๓. สี. ยุ. ปตริตฺวา ฯ ๔. ม. สตฺติผล... ฯ
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ปาร คนฺตุ สมตฺโถ โส พุทฺธตฺต ปาปุณาตีติ ฯ โย เอเตสุ
เอกมฺป อตฺตโน ทุกฺกร น มฺติ อห เอตมฺป อุตฺตริตฺวา
วา คนฺตฺวา วา ปาร คเหสฺสสามีติ เอว มหนฺเตน ฉนฺเทน
จ อุสฺสาเหน จ วายาเมน จ ปริเยฏิยา จ สมนฺนาคโต
โหติ ตสฺส ปตฺถนา สมิชฺฌติ น อิตรสฺส ฯ สุเมธตาปโส
ปน อิเม อฏ ธมฺเม สโมธาเนตฺวา พุทฺธภาวาย อภินีหาร
กตฺวา นิปชฺชิ ฯ
ทีปงฺกโรป ภควา อาคนฺตฺวา สุเมธตาปสสฺส สีสภาเค
ตฺวา มณิสีหปฺชร อุคฆฺ าเฏนฺโต วิย ปฺจวณฺณปสาทสมฺปนฺนานิ อกฺขีนิ อุมฺมีเลตฺวา กลลปฏเ นิปนฺน สุเมธตาปส
ทิสฺวา อย ตาปโส พุทฺธตฺตาย อภินีหาร กตฺวา นิปนฺโน
สมิชฺฌิสฺสติ นุ โข เอตสฺส ตฺถนา อุทาหุ โนติ อนาคตสาณ
เปเสตฺวา อุปธาเรนฺโต อิโต กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ
อสงฺเขยฺยานิ อติกฺกมิตฺวา โคตโม นาม พุทฺโธ ภวิสฺสสตีติ
ตฺวา ิตโกว ปริสมชฺเฌ พฺยากาสิ ปสฺสถ โน ตุเมฺห
อิม อุคฺคตป ตาปส กลลปฏเ นิปนฺนนฺติ ฯ เอว ภนฺเตติ ฯ
อย พุทฺธตฺตาย อภินีหาร กตฺวา นิปนฺโน สมิชฺฌิสฺสติ อิมสฺส
ปตฺถนา อิโต กปฺปสตสหสฺสาธิกาน จตุนฺน อสงฺเขยฺยาน
มตฺถเก โคตโม นาม พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ ตสฺมึ ปนสฺส
# ๑. ม. อิชฺฌสิ ฺสติ นุ โข อิมสฺส ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 30

*เลมที่ 28 นิทานกถา หนา 30
อตฺตภาเว กปลวตฺถุ นาม นคร นิวาโส ภวิสฺสติ มายา
นาม เทวี มาตา สุทฺโธทโน นาม ราชา ปตา อคฺคสาวโก
อุปติสฺโส นาม เถโร ทุตยิ สาวโก โกลิโต นาม เถโร
พุทฺธุปฏาโก อานนฺโท นาม อคฺคสาวิกา เขมา นาม เถรี
ทุติยสาวิกา อุปฺปลวณฺณา นาม เถรี ภวิสฺสติ ปริปกฺกาโณ
มหาภินิกฺขมน กตฺวา มหาปธาน ปทหิตฺวา นิโคฺรธมูเล
ปายาส ปฏิคฺคเหตฺวา เนรฺชราย ตีเร ปริภฺุชิตฺวา โพธิมณฺฑ
อารุยฺห อสฺสตฺถรุกฺขมูเล อภิสมฺพุชฺฌสิ ฺสตีติ ฯ เตน วุตฺต
ทีปงฺกโร โลกวิทู
อาหุตีน ปฏิคฺคโห
อุสฺสีสเก ม ตฺวาน
อิท วจนมพฺรวิ
ปสฺสถ อิม ตาปส
ชฏิล อุคฺคตาปน
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป พุทฺโธ โลเก ภวิสฺสติ ฯ
อหู กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสที ิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อาทาย (๑) โส ชิโน
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ (๒)
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตโร
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ(๓) พุชฌ
ฺ ิสฺสติ มหายโส ฯ
# ๑. ม. อทฯ ๒. ม. โพธิมลู มุเปหิติ ฯ ๓. ม. อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ ฯ
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อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจตีติ ฯ
สุเมธตาปโส มยฺห กิร ปตฺถนา สมิชฺฌสิ ฺสตีติ
โสมนสฺสปฺปตฺโต อโหสิ ฯ มหาชโน ทีปงฺกรทสพลสฺส วจน
สุตฺวา สุเมธตาปโส กิร พุทฺธพีช พุทธฺ งฺกุโรติ หฏตุฏโ
อโหสิ ฯ เอวฺจสฺส อโหสิ ยถา นาม ปุรโิ ส นทึ
ตรนฺโต อุชุเกน ติตฺเถน อุตฺตริตุ อสกฺโกนฺโต เหฏา ติตฺเถน
อุตฺตรติ เอวเมว มยมฺป ทีปงฺกรทสพลสฺส สาสเน มคฺคผล
อลภมานา อนาคเต ยทา ตฺว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ตทา
ตว สมฺมุขา มคฺคผล สจฺฉิกาตุ สมตฺถา ภเวยฺยามาติ ปตฺถน
ปยึสุ ฯ ทีปงฺกรทสพโลป โพธิสตฺต ปสสิตฺวา อฏหิ
ปุปฺผมุฏีหิ ปูเชตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ เตป
จตุสตสหสฺสสงฺขฺยา ขีณาสวา โพธิสตฺต คนฺเธหิ เจว มาลาหิ
จ ปูเชตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ เทวมนุสฺสา ปน
ตเถว ปูเชตฺวา วนฺทิตฺวา ปกฺกนฺตา ฯ โพธิสตฺโต สพฺเพส
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ปฏิกฺกนฺตกาเล สยนา วุฏ าย ปารมิโย วิจินิสฺสามีติ
ปุปฺผราสิมตฺถเก ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา นิสีทิ ฯ เอว นิสินฺเน
โพธิสตฺเต สกล ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา สนฺนิปติตฺวา สาธุการ
ทตฺวา อยฺย สุเมธตาปส โปราณกโพธิสตฺตาน ปลฺลงฺก
อาภุชิตฺวา ปารมิโย วิจินสิ ฺสามาติ นิสินฺนกาเล ยานิ
ปุพฺพนิมิตฺตานิ นาม ปฺายนฺติ ตานิ สพฺพานิป อชฺช
ปาตุภูตานิ นิสฺสสเยน ตฺว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ มยเมต ชานาม
ยสฺเสตานิ นิมิตฺตานิ ปฺายนฺติ เอกนฺเตน โส พุทฺโธ
โหติ ตฺว อตฺตโน วีริย ทฬฺห กตฺวา ปคฺคณฺหาติ โพธิสตฺต
นานปฺปการาหิ ถุตีหิ อภิตฺถุนึสุ(๑) ฯ เตน วุตฺต
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธพีชงฺกุโร(๒) อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ(๓) หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส วิรชฺฌสิ ฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏาติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
# ๑. ม. อภิตถฺ ุนึสุ ฯ ๒. ม. พุทฺธพีช กิร ฯ
# ๓. สี. ยุ. อปฺโผเนฺติ ฯ ม. อปฺโผเฏนฺติ ฯ
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ทีปงฺกโร โลกวิทู
อาหุตีน ปฏิคฺคโห
มม กมฺม ปกิตฺเตตฺวา ทกฺขิณปาทมุทฺธริ ฯ
เย ตตฺถ อาสุ ชินปุตตฺ า สพฺเพ ปทกฺขิณมกสุ ม
เทวา มนุสฺสา อสุรา ยกฺขา อภิวาเทตฺวาน ปกฺกมม ฯ
ทสฺสน เม อติกฺกนฺเต สสงฺเฆ โลกนายเก
ตุฏหฏเน(๑) จิตฺเตน อาสนา วุฏหึ ตทา ฯ
สุเขน สุขิโต โหมิ
ปาโมชฺเชน ปโมทิโต
ปติยา จ อภิสฺสนฺโน
ปลฺลงฺก อาภุชึ ตทา ฯ
ปลฺลงฺเกน นิสีทิตฺวา
เอว จินฺเตสิห ตทา
วสีภูโต อห ฌาเน
อภิฺาปารมึ คโต
สหสฺสยิ มฺหิ โลกมฺหิ(๒) อิสโย นตฺถิ เม สมา
อสโม อิทฺธิธมฺเมสุ
อลภึ อีทิส สุข ฯ
ปลฺลงฺกาภุชเน มยฺห
ทสสหสฺสาธิวาสิโน
มหานาท ปวตฺเตสุ
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ย(๓) ปุพฺเพ โพธิสตฺตาน ปลฺลงฺกวรมาภุเช
นิมิตฺตานิ ปทิสฺสนฺติ ตานิ อชฺช ปทิสฺสเร
สีต พฺยปคต โหติ
อุณฺหฺจ วูปสมฺมติ
ตานิ อชฺช ปทิสฺสนฺติ ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ทสสหสฺสี โลกธาตุ
นิสสฺ ทฺทา โหติ นิรากุลา
ตานิ อชฺช ปทิสฺสนฺติ ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
# ๑. สี. หฏโ หฏเน ฯ ม. หฏตุฏเน ฯ
# ๒. ม. สหสฺสิยมฺหิ โลกมฺหิ ฯ ๓. ม. ยา ฯ
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มหาวาตา น วายนฺติ น สนฺทนฺติ สวนฺติโย
ตานิ อชฺช ปทิสฺสนฺติ ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ถลชา ชลชา ปุปฺผา
สพฺเพ ปุปฺผนฺติ ตาวเทJ
เตปชฺช ปุปฺผิตา สพฺเพ ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ลตา วา ยทิวา รุกฺขา
ผล ธาเรนฺติ ตาวเท
เตปชฺช ผลิตา สพฺเพ ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
อากาสฏา จ ภุมฺมฏา ผลธรา(๑) โหนฺติ ตาวเท
เตปชฺช รตนา โชตนฺติ ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
มานุสกา จ ทิพฺพา จ ตุริยา วชฺชนฺติ ตาวเท
เตปชฺชโุ ภ อภิรวนฺติ
ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺ สิ ฯ
วิจิตฺตปุปฺผา คคนา
อภิวสฺสนฺติ ตาวเท
เตป อชฺช ปทิสฺสนฺติ (๒) ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
มหาสมุทฺโท อาภุชติ ทสสหสฺสี ปกมฺปติ
เตปชฺชโุ ภ อภิรวนฺติ
ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺ สิ ฯ
นิรเยป ทสสหสฺเส
อคฺคี นิพฺพนฺยิ(๓) ตาวเท
เตปชฺช นิพฺพุตา อคฺคี ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯฯ
วิมโล โหติ สุริโย
สพฺพา ทิสฺสนฺติ ตารกา
เตป อชฺช ปทิสฺสนฺติ
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
อโนวฏเน อุทเกน(๔) มหิยา อุพฺภิชฺชิ ตาวเท
ตมฺปชฺชพุ ฺภิชฺชเต มหิยา ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
# ๑. ม. ผลภารา ฯ ๒. ม. ปวสฺสนฺติ ฯ ๓. ม. ทสสหสฺเส
# อคฺคี นิพฺพนฺติ ฯ ๔. ม. อุทก ฯ
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ตาราคณา วิโรจนฺติ
วิสาขา จนฺทิมายุตฺตา
พิลาสยา ทรีสยา
เตปชฺช อาสยา ฉุทฺธา
น โหติ อรติ สตฺตาน
เตปชฺช สพฺเพ สนฺตุฏา
โรคา ตทูปสมฺมนฺติ
ตานิปชฺช ปทิสฺสนฺติ
ราโค ตทา ตนุ โหติ
เตปชฺช วิคตา สพฺเพ
ภย ตทา น ภวติ
เตน ลิงฺเคน ชานาม
รโช นุทฺธสติ อุทฺธ
เตน ลิงฺเคน ชานาม
อนิฏคนฺโธ ปกฺกมติ
โสปชฺช วายติ คนฺโธ
สพฺเพ เทวา ปทิสฺสนฺติ
เตปชฺช สพฺเพ ทิสฺสนฺติ
ยาวตา นิรยา นาม
เตปชฺช สพฺเพ ทิสฺสนฺติ

นกฺขตฺตา คคนมณฺฑเล
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
นิกฺขมนฺติ สกาสยา
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
สนฺตุฏ า โหนฺติ ตาวเท
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ชิฆจฺฉา จ วินสฺสติ
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
โทโส โมโห วินสฺสติ
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
อชฺชเปต ปทิสฺสติ
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
อชฺชเปต ปทิสฺสติ
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ทิพฺพคนฺโธ ปวายติ
ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺ สิ ฯ
เปตฺวา จ อรูปโน
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
สพฺเพ ทิสฺสนฺติ ตาวเท
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
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กุฑฺฑา (๑) กวาฏา เสลา จ น โหนฺตาวรณา ตทา
อากาสภูตา เตปชฺช
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
จุตี จ อุปปตฺติ จ
ขเณ ตสฺมึ น วิชชฺ ติ
ตานิ อชฺช ปทิสฺสนฺติ ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ทฬฺห ปคฺคณฺห วีริย
มา นิวตฺต อภิกฺกม
มยมฺเปต วิชานาม
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ ฯ
โพธิสตฺโต ทีปงฺกรทสพลสฺส จ ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาน
จ วจน สุตฺวา ภิยฺโยโส มตฺตาย สฺชาตุสฺสาโห หุตฺวา
จินฺเตสิ พุทฺธา นาม อโมฆวจนา นตฺถิ พุทฺธาน กถาย
อฺถตฺต ฯ ยถา หิ อากาเส ขิตฺตเลฑฺฑุสฺส ปตน ธุว
ชาตสฺส มรณ อรุเณ อุคฺคเต สุริยสฺส อุฏาน
อาสยา นิกฺขนฺตสีหสฺส สีหนาทนทน ครุคพฺภาย อิตฺถิยา
ภารโมจน ธุว อวสฺสภาวี(๒) เอวเมว พุทฺธาน วจน นาม
ธุว อโมฆ อทฺธา อห พุทฺโธ ภวิสฺสามีติ ฯ เตน วุตฺต
พุทฺธสฺส วจน สุตฺวา
ทสสหสฺสีน จูภย
ตุฏหฏโ ปโมทิโต
เอว จินฺเตสิหนฺตทา ฯ
อเทฺวชฺฌวจนา พุทฺธา อโมฆวจนา ชินา
วิตถ นตฺถิ พุทฺธาน
ธุว พุทฺโธ ภวามิห ฯ
ยถา ขิตฺต นเภ เลฑฺฑุ ธุว ปตติ ภูมิย
ตเถว พุทฺธเสฏาน
วจน ธุวสสฺสต
วิตถ นตฺถิ พุทฺธาน
ธุว พุทฺโธ ภวามิห ฯ
# ๑. ม. กุฏฏ า ฯ ๒. ม. ภารโมโรปน อวสฺสภาวี ฯ
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ยถาป สพฺพสตฺตาน
มรณ ธุวสสฺสต
ตเถว พุทฺธเสฏาน
วจน ธุวสสฺสต ฯ
ยถา รตฺติกฺขเย ปตฺเต สุรยิ สฺสคุ ฺคมน ธุว
ตเถว พุทฺธเสฏาน
วจน ธุวสสฺสต ฯ
ยถา นิกขฺ นฺตสยนสฺส สีหสฺส นทน ธุว
ตเถว พุทฺธเสฏาน
วจน ธุวสสฺสต ฯ
ยถา อาปนฺนสตฺตาน ภารโมโรปน ธุว
ตเถว พุทฺธเสฏาน
วจน ธุวสสฺสตนฺติ ฯ
โส ธุวาห พุทฺโธ ภวิสฺสามีติ เอว กตสนฺนฏิ าโน
พุทฺธการเก ธมฺเม อุปธาเรตุ กห นุ โข พุทฺธการกา
ธมฺมา กึ อุทธฺ  อุทาหุ อโธ ทิสาสุ วิทิสาสูติ อนุกฺกเมน
สกล ธมฺมธาตุ วิจินนฺโต โปราณกโพธิสตฺเตหิ อาเสวิตนิเสวิต
ปม ทานปารมึ ทิสฺวา เอว อตฺตาน โอวทิ สุเมธปณฺฑิต
ตฺว อิโต ปฏาย ปม ทานปารมึ ปูเรยฺยาสิ ฯ ยถา หิ
นิกฺกุชฺชโิ ต อุทกกุมฺโภ นิสฺเสส กตฺวา อุทก วมติเยว น
ปุน ปจฺจาหรติ เอวเมว ตฺวป ธน วา ยส วา ปุตตฺ 
วา ทาร วา องฺคปจฺจงฺค วา อโนโลเกตฺวา สมฺปตฺตยาจกาน
สพฺพ อิจฺฉิติจฺฉิต นิสฺเสส กตฺวา ททมาโน โพธิรุกฺขมูเล
นิสีทิตฺวา พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ ฯ ปม ทานปารมึ ทฬฺห กตฺวา
อธิฏาสิ ฯ เตน วุตฺต
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หนฺท พุทฺธกเร ธมฺเม วิจินามิ อิโตจิโต
อุทฺธ อโธ ทส ทิสา
ยาวตา ธมฺมธาตุยา ฯ
วิจินนฺโต ตทาทกฺขึ
ปม ทานปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อนุจิณฺณ มหาปถ ฯ
อิม ตฺว ปม ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
ทานปารมิต คจฺฉ
ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ
ยถาป กุมฺโภ สมฺปุณโฺ ณ ยสฺส กสฺสจิ อโธกโต
วมเต อุทก นิสฺเสส
น ตตฺถ ปริรกฺขติ
ตเถว ยาจเก ทิสฺวา
หีนมุกฺกฏมชฺฌเิ ม
ททาหิ ทาน นิสฺเสส
กุมฺโภ วิย อโธกโตติ ฯ
อถสฺส น เอตฺตเกเหว พุทฺธการกธมฺเมหิ ภวิตพฺพนฺติ
อุตฺตรึป (๑) อุปธารยโต ทุติย สีลปารมึ ทิสฺวา เอตทโหสิ
สุเมธปณฺฑิต ตฺว อิโต ปฏาย สีลปารมึป ปูเรยฺยาสิ ฯ ยถา
หิ จมรีมิโค นาม ชีวิตมฺป อโนโลเกตฺวา อตฺตโน วาลเมว
รกฺขติ เอว ตฺวมฺป อิโต ปฏาย ชีวติ มฺป อโนโลเกตฺวา
สีลเมว รกฺขนฺโต พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ ฯ ทุติย สีลปารมึ ทฬฺห
กตฺวา อธิฏาสิ ฯ เตน วุตฺต
น เหเต เอตฺตกาเยว พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
อฺเป วิจินิสฺสามิ
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
# ๑. ม. อุตฺตริป ฯ เอวมุปริป ฯ
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วิจินนฺโต ตทาทกฺขึ
ทุตยิ  สีลปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อาเสวิตนิเสวิต ฯ
อิม ตฺว ทุติย ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
สีลปารมิต คจฺฉ
ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ
ยถาป จมรี วาล
กิสฺมิฺจิ ปฏิลคฺคิต
อุเปติ มรณ ตตฺถ
น วิโกเปติ วาลธึ
ตเถว จตูสุ ภูมีสุ
สีลานิ ปริปูรย
ปริรกฺข สพฺพทา สีล
จมรี วิย วาลธินฺติ ฯ
อถสฺส น เอตฺตเกเหว พุทฺธการกธมฺเมหิ ภวิตพฺพนฺติ
อุตฺตรึป อุปธารยโต ตติย เนกฺขมฺมปารมึ ทิสฺวา เอตทโหสิ
สุเมธปณฺฑิต ตฺว อิโต ปฏาย เนกฺขมฺมปารมึป ปูเรยฺยาสิ ฯ
ยถา หิ จิร พนฺธนาคาเร วสมาโน ปุริโส น ตตฺถ สิเนห
กโรติ อถ โข อุกฺกณฺิโตเยว อวสิตุกาโม โหติ เอวเมว
ตฺวป สพฺพภเว พนฺธนาคารสทิเส กตฺวา สพฺพภเวหิ
อุกฺกณฺิโต มุจฺจิตุกาโม หุตฺวา เนกฺขมฺมาภิมุโขว โหหิ เอว
พุทฺโธ ภวิสสฺ สีติ ฯ ตติย เนกฺขมฺมปารมึ ทฬฺห กตฺวา
อธิฏาสิ ฯ เตน วุตฺต
น เหเต เอตฺตกาเยว พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
อฺเป วิจินิสฺสามิ
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
วิจินนฺโต ตทาทกฺขึ
ตติย เนกฺขมฺมปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อาเสวิตนิเสวิต ฯ
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อิม ตฺว ตติย ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
เนกฺขมฺมปารมิต คจฺฉ ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ
ยถา อฏฏฆเร ปุรโิ ส จิร วุฏโ ทุกฺขทฺทิโต
น ตตฺถ ราค ชเนติ
มุตฺตึเยว คเวสติ ฯ
ตเถว ตฺว สพฺพภเว
ปสฺส อฏฏฆเร วิย
เนกฺขมฺมาภิมุโข โหหิ ภวโต ปริมุตฺติยาติ ฯ
อถสฺส น เอตฺตเกเหว พุทฺธการกธมฺเมหิ ภวิตพฺพนฺติ
อุตฺตรึป อุปธารยโต จตุตฺถ ปฺา ปารมึ ทิสฺวา เอตทโหสิ
สุเมธปณฺฑิต ตฺว อิโต ปฏาย ปฺาปารมึป ปูเรยฺยาสิ
หีนมชฺฌิมุกกฺ ฏเสุ กฺจิ อวชฺเชตฺวา สพฺเพป ปณฺฑิเต
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺห ปุจฺเฉยฺยาสิ ฯ ยถา หิ ปณฺฑปาตจาริโก
ภิกฺขุ หีนาทิเภเทสุ กุเลสุ กิฺจิ อวชฺเชตฺวา ปฏิปาฏิยา
ปณฺฑาย จรนฺโต ขิปฺป ยาปน ลภติ เอว ตฺวมฺป สพฺพปณฺฑิเต
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺห ปุจฺฉนฺโต พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ ฯ จตุตฺถ
ปฺาปารมึ ทฬฺห กตฺวา อธิฏาสิ ฯ เตน วุตฺต
น เหเต เอตฺตกาเยว พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
อฺเป วิจินิสฺสามิ
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
วิจินนฺโต ตทาทกฺขึ
จตุตฺถ ปฺาปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อาเสวิตนิเสวิต ฯ
อิม ตฺว จตุตฺถ ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
ปฺาปารมิต คจฺฉ
ยทิ โพธึ ปตฺตุมจิ ฺฉสิ ฯ
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ยถาป ภิกฺขุ ภิกฺขนฺโต หีนมุกกฺ ฏมชฺฌิเม
กุลานิ น วิวชฺเชนฺโต
เอว ลภติ ยาปน
ตเถว ตฺว สพฺพกาล
ปริปุจฺฉนฺโต พุธ ชน
ปฺาปารมิต คนฺตฺวา สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯ
อถสฺส น เอตฺตเกเหว พุทฺธการกธมฺเมหิ ภวิตพฺพนฺติ
อุตฺตรึป อุปธารยโต ปฺจม วีริยปารมึ ทิสฺวา เอตทโหสิ
สุเมธปณฺฑิต ตฺว อิโต ปฏาย วีริยปารมึป ปูเรยฺยาสิ ฯ ยถา
หิ สีโห มิคราชา สพฺพอิริยาปเถสุ ทฬฺหวีริโย โหติ เอว
ตฺวป สพฺพภเวสุ สพฺพอิริยาปเถสุ ทฬฺหวีริโย อโนลีนวีริโย
สมาโน พุทโฺ ธ ภวิสฺสสีติ ฯ ปฺจม วีริยปารมึ ทฬฺห
กตฺวา อธิฏาสิ ฯ เตน วุตฺต
น เหเต เอตฺตกาเยว พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
อฺเป วิจินิสฺสามิ
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
วิจินนฺโต ตทาทกฺขึ
ปฺจม วีริยปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อาเสวิตนิเสวิต ฯ
อิม ตฺว ปฺจม ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
วีริยปารมิต คจฺฉ
ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ
ยถาป สีโห มิคราชา
นิสชฺชฏานจงฺกเม
อลีนวีรโิ ย โหติ
ปคฺคหิตมโน สทา
ตเถว ตฺว สพฺพภเว
ปคฺคณฺห วีริย ทฬฺห
วีริยปารมิต คนฺตฺวา
สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯ
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อถสฺส น เอตฺตเกเหว พุทฺธการกธมฺเมหิ ภวิตพฺพนฺติ
อุตฺตรึป อุปธารยโต ฉฏ ขนฺติปารมึ ทิสฺวา เอตทโหสิ
สุเมธปณฺฑิต ตฺว อิโต ปฏาย ขนฺติปารมึป ปูเรยฺยาสิ
สมฺมานเนป อวมานเนป ขโมว ภเวยฺยาสิ ยถา หิ ปวิย
นาม สุจึป ปกฺขิปนฺติ อสุจึป น เตน ปวี
สิเนห น ปฏิฆ กโรติ ชมติ สหติ อธิวาเสติเยว เอวเมว
ตฺวป สมฺมานเนป อวมานเนป ขโมว สมาโน พุทฺโธ
ภวิสฺสสีติ ฯ ฉฏ ขนฺติปารมึ ทฬฺห กตฺวา อธิฏาสิ ฯ
เตน วุตฺต
น เหเต เอตฺตกาเยว พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
อฺเป วิจินิสฺสามิ
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
วิจินนฺโต ตทาทกฺขึ
ฉฏม ขนฺติปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อาเสวิตนิเสวิต ฯ
อิม ตฺว ฉฏม ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
ตตฺถ อเทฺวชฺฌมานโส สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
ยถาป ปวี นาม
สุจึป อสุจึป จ
สพฺพ สหติ นิกฺเขป
น กโรติ ปฏิฆทฺทย (๑)
ตเถว ตฺวป สพฺเพส
สมฺมานาวมานกฺขโม
ขนฺติปารมิต คนฺตฺวา สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯ
อถสฺส น เอตฺตเกเหว พุทฺธการกธมฺเมหิ ภวิตพฺพนฺติ
# ๑. ม. ตยา ฯ
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อุตฺตรึป อุปธารยโต สตฺตม สจฺจปารมึ ทิสฺวา เอตทโหสิ
สุเมธปณฺฑิต ตฺว อิโต ปฏาย สจฺจปารมึป ปูเรยฺยาสิ อสนิยา
มตฺถเก ปตมานายป ธนาทีน วเสน(๑) สมฺปชานมุสาวาท
นาม มา อกาสิ(๒) ยถา หิ โอสธิตารกา นาม สพฺพอุตูสุ
อตฺตโน คมนวีถึ อวิชหิตฺวา(๓) อฺาย วีถิยา น คจฺฉติ
สกวีถิยาว คจฺฉติ เอวเมว ตฺวป สจฺจ อปฺปหาย(๔) มุสาวาท
นาม อกโรนฺโตเยว พุทฺโธ ภวิสฺสสิติ สตฺตม สจฺจปารมึ
ทฬฺห กตฺวา อธิฏาสิ ฯ เตน วุตฺต
น เหเต เอตฺตกาเยว พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
อฺเป วิจินิสฺสามิ
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
วิจินนฺโต ตทาทกฺขึ
สตฺตม สจฺจปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อาเสวิตนิเสวิต ฯ
อิม ตฺว สตฺตม ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
ตตฺถ อเทฺวชฺฌวจโน
สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
ยถาป โอสธี นาม
ตุลาภูตา สเทวเก
สมเย อุตุวสฺเส วา
น โวกฺกมติ วีถิโต
ตเถว ตฺวป สจฺเจสุ
มา โวกฺกมสิ วีถิโต
สจฺจปารมิต คนฺตฺวา
สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯา
อถสฺส น เอตฺตเกเหว พุทฺธการกธมฺเมหิ ภวิตพฺพนฺติ
# ๑. ม.ธนาทีน อตฺถาย ฉนฺทาทิวเสน ฯ
# ๒. สี. มา อภาสิ ฯ ๓. ม. ชหิตฺวา ฯ ๔. ม. ปหาย ฯ
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อุตฺตรึป อุปธารยโต อฏม อธิฏานปารมึป ทิสฺวา เอตทโหสิ
สุเมธปณฺฑิต ตฺว อิโต ปฏาย อธิฏานปารมึป ปูเรยฺยาสิ
ย อธิฏาสิ ตสฺมึ อธิฏาเน นิจฺจโล ภเวยฺยาสิ ฯ ยถา
หิ ปพฺพโต นาม สพฺพทิสาสุ วาเตสุ ปหรนฺเตสุ น กมฺปติ
น จลติ อตฺตโน าเนเยว ติฏติ เอวเมว ตฺวป อตฺตโน
อธิฏาเน นิจฺจโล โหนฺโตว พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ ฯ อฏม
อธิฏานปารมึ ทฬฺห กตฺวา อธิฏาสิ ฯ เตน วุตฺต
น เหเต เอตฺตกาเยว พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
อฺเป วิจินิสฺสามิ
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
วิจินนฺโต ตทาทกฺขึ
อฏม อธิฏานปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อาเสวิตนิเสวิต ฯ
อิม ตฺว อฏม ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
ตตฺถ ตฺว อจโล หุตฺวา สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
ยถาป ปพฺพโต เสโล อจโล สุปติฏิโต
น กมฺปติ ภุสวาเตหิ
สกฏาเนว ติฏติ
ตเถว ตฺว อธิฏาเน
สพฺพทา อจโล ภว
อธิฏานปารมิต คนฺตฺวา สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯ
อถสฺส น เอตฺตเกเหว พุทฺธการกธมฺเมหิ ภวิตพฺพนฺติ
อุตฺตรึป อุปธารยโต นวม เมตฺตาปารมึ ทิสฺวา เอตทโหสิ
สุเมธปณฺฑิต ตฺว อิโต ปฏาย นวม เมตฺตาปารมึป ปูเรยฺยาสิ
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อหิเตสุป หิเตสุป เอกจิตฺโต ภเวยฺยาสิ ฯ ยถา หิ อุทกนฺนาม
ปาปชนสฺสป กลฺยาณชนสฺสป สีตภาว เอกสทิส กตฺวา
ผรติ เอวเมว ตฺวป สพฺพสตฺเตสุ เมตฺตจิตฺเตน เอกจิตฺโตว
โหนฺโต พุทโฺ ธ ภวิสฺสสีติ ฯ นวม เมตฺตาปารมึ ทฬฺห กตฺวา
อธิฏาสิ ฯ เตน วุตฺต
น เหเต เอตฺตกาเยว พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
อฺเป วิจินิสฺสามิ
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
วิจินนฺโต ตทาทกฺขึ
นวม เมตฺตาปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อาเสวิตนิเสวิต ฯ
อิม ตฺว นวม ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
เมตฺตาย อสโม โหหิ ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ
ยถาป อุทก นาม
กลฺยาเณ ปาปเก ชเน
สม ผรติ สีเตน
ปวาเหติ รโชมล
ตเถว ตฺวป หิตาหิเต สม เมตฺตาย ภาวย
เมตฺตาปารมิต คนฺตฺวา สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯ
อถสฺส น เอตฺตเกเหว พุทฺธการกธมฺเมหิ ภวิตพฺพนฺติ
อุตฺตรึป อุปธารยโต ทสม อุเปกฺขาปารมึ ทิสฺวา เอตทโหสิ
สุเมธปณฺฑิต ตฺว อิโต ปฏาย อุเปกฺขาปารมึป ปูเรยฺยาสิ
สุเขป ทุกฺเขป มชฺฌตฺโตว ภเวยฺยาสิ ฯ ยถา หิ ปวี นาม
สุจิมฺป อสุจิมฺป ปกฺขิปมาเน มชฺฌตฺตาว โหติ เอวเมว ตฺวป
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สุขทุกฺเขสุ มชฺฌตฺโตว โหนฺโต พุทโฺ ธ ภวิสฺสสีติ ฯ ทสม
อุเปกฺขาปารมึ ทฬฺห กตฺวา อธิฏาสิ ฯ เตน วุตฺต
น เหเต เอตฺตกาเยว พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
อฺเป วิจินิสฺสามิ
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
วิจินนฺโต ตทาทกฺขึ
ทสม อุเปกฺขาปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อาเสวิตนิเสวิต ฯ
อิม ตฺว ทสม ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
ตุลาภูโต ทโฬฺห หุตฺวา สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
ยถาป ปวี นาม
นิกฺขิตฺต อสุจึ สุจึ
อุเปกฺขติ อุโภเปเต
โกธานุนยวชฺชิตา(๑)
ตเถว ตฺว สุขทุกฺเข
ตุลาภูโต สทา ภว
อุเปกฺขาปารมิต คนฺตฺวา สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯ
ตโต จินฺเตสิ อิมสฺมึ โลเก โพธิสตฺเตหิ ปูเรตพฺพา
โพธิปริปาจนา พุทฺธการกธมฺมา เอตฺตกาเยว ทส ปารมิโย
เปตฺวา อฺเ นตฺถิ อิมาป ทส ปารมิโย อุทฺธ อากาเสป
นตฺถิ เหฏา ปวิยป ปุรตฺถิมาทีสุ ทิสาสุป นตฺถิ มยฺหเยว
ปน หทยมสพฺภนฺตเร ปติฏิตาติ ฯ เอว ตาส หทเย ปติฏิตภาว
ทิสฺวา สพฺพาป ตา ทฬฺห กตฺวา อธิฏ าย ปุนปฺปุน สมฺมสนฺโต
อนุโลมปฏิโลม สมฺมสติ ปริยนฺเต คเหตฺวา อาทึ ปาเปติ
# ๑. ม. โกปา... ฯ
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อาทิมฺหิ คเหตฺวา ปริยนฺเต เปติ มชฺเฌ คเหตฺวา อุภโต
โอสาเปติ อุภโต โกฏีสุ คเหตฺวา มชฺเฌ โอสาเปติ ฯ
พาหิรกภณฺฑปริจฺจาโค ทานปารมี นาม องฺคปริจฺจาโค
ทานอุปปารมี นาม ชีวิตปริจฺจาโค ทานปรมตฺถปารมิโย
นามาติ ทส ปารมิโย ทส อุปปารมิโย ทส ปรมตฺถปารมิโย
มชฺเฌ คเหตฺวา ยนฺตเตล(๑) วินิวฏเฏนฺโต วิย มหาเมรุมตฺถ(๒)
กตฺวา จกฺกวาฬมหาสมุทฺท อาลุเฬนฺโต วิย จ สมฺมสิ ฯ
ตสฺเสว ทส ปารมิโย สมฺมสนฺตสฺส ธมฺมเตเชน จตุนหุตาธิกานิ
เทฺว โยชนสตสหสฺสพหลา อย มหาปวี หตฺถินา
อกฺกนฺตนฬกลาโป วิย ปฬิยมาน อุจฺฉุยนฺต วิย จ มหาวิรว
วิรวมานา สงฺกมฺป สมฺปกมฺป สมฺปเวธิ กุลาลจกฺก วิย
เตลยนฺตจกฺก วิย จ ปริพฺภมิ ฯ เตน วุตฺต
เอตฺตกาเยว เต โลเก เย ธมฺมา โพธิปาจนา
ตทุทฺธ นตฺถิ อฺตฺร ทฬฺห ตตฺถ ปติฏห ฯ
อิเม ธมฺเม สมฺมสโต สภาวสรสลกฺขเณ
ธมฺมเตเชน วสุธา
ทสสหสฺสี ปกมฺปถ ฯ
จลตี รวตี ปวี
อุจฺฉุยนฺตว ปฬิต
เตลยนฺต(๓) ยถา จกฺก เอว กมฺปติ เมทนีติ ฯ
# ๑. สี. ยุ. ปรมตฺถปารมิโยติ ยมกเตล ฯ
# ม. ปรมตฺถปารมิดย ยนฺตเตล ฯ ๒. ม. มหาเมรุ
# มตฺถ ฯ ๓. ม. เตลยนฺเต ฯ
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มหาปวิยา กมฺปมานาย รมฺมนครวาสิโน สณฺาตุ
อสกฺโกนฺตา ยุคนฺตวาตพฺภาหตา(๑) มหาสาลา วิย มุจฺฉิตา
ปวตฺตึสุ(๒) ฯ ฆฏาทีนิ กุลาลภาชนานิ ปวฏฏนฺตานิ อฺมฺ
ปหรนฺตานิ จุณฺณวิจุณฺณานิ อเหสุ ฯ มหาชโน ภีตตสิโต
สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา กินฺนุ โข ภควา นาคาวฏโฏ อย
ภูตยกฺขเทวตาสุ อฺตราวฏโฏติ น หิ มย เอต ชานาม
อปจ โข สพฺโพป อย มหาชโน อุปทฺทุโต กินฺนุ โข
อิมสฺส โลกสฺส ปาปก ภวิสฺสติ อุทาหุ กลฺยาณ กเถถ
โน เอต การณนฺติ อาห ฯ อถ สตฺถา เตส กถ สุตวฺ า ตุเมฺห
มา โข ภายิตฺถ มา จินฺตยิตฺถ นตฺถิ โว อิโตนิทาน ภย
โย โส มยา อชฺช สุเมธปณฺฑิโต อนาคเต โคตโม นาม
พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ พฺยากโต โสทานิ(๓) ทส ปารมิโย สมฺมสติ ตสฺส
ทส ปารมิโย สมฺมสนฺตสฺส วิโลเกนฺตสฺส (๔) ธมฺมเตเชน สกลทสสหสฺสี โลกธาตุ เอกปฺปหาเรน กมฺปติ เจว รวติ จาติ
อาห ฯ เตน วุตฺต
ยาวตา ปริสา อาสิ
พุทฺธสฺส ปริเวสเน
ปเวธมานา สา ตตฺถ
มุจฉฺ ิตา เสสิ ภูมิย ฯ
ฆฏาเนกสหสฺสานิ
กุมภฺ ีนฺจ สตา พหู
สฺจุณฺณมถิตา ตตฺถ อฺมฺ ปฆฏฏิตา ฯ
# ๑. สฺยา. ยุคนฺธรวาตปฺปหตา ฯ ๒. ม.มุจฺฉิตมุจฺฉิตา ว ปปตึสุ ฯ
# ๓. ม.โส ทส ฯ ๔. ม. วิโลเฬนฺตสฺส ฯ
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อุพฺพิคฺคา ตสิตา ภีตา ภนฺตา พฺยถิตมานสา
มหาชนา สมาคมฺม
ทีปงฺกรมุปาคมม ฯ
กึ ภวิสฺสติ โลกสฺส
กลฺยาณ อถ ปาปก
สพฺโพ อุปทฺทุโต โลโก ต วิโนเทหิ จกฺขุม ฯ
เตส ตหา สฺาเปสิ ทีปงฺกโร มหามุนิ
วิสฺสฏา (๑) โหถ มา ภาถ อิมสฺมึ ปวิกมฺปเน ฯ
ยมห อชฺช พฺยากาสึ
พุทฺโธ โลเก ภวิสฺสติ
เอโส สมฺมสตี ธมฺม
พุทธฺ ภูมิมเสสโต
เตนาย กมฺปตา ปวี ทสสหสฺสี สเทวเกติ ฯ
มหาชโน ตถาคตสฺส วจน สุตวฺ า หฏตุฏโ มาลาคนฺธวิเลปน อาทาย รมฺมนครา นิกฺขมิตฺวา โพธิสตฺต อุปสงฺกมิตฺวา
มาลาทีหิ ปูเชตฺวา วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา รมฺมนครเมว
ปาวิสิ ฯ โพธิสตฺโตป ทส ปารมิโย สมฺมสิตฺวา วีริย ทฬฺห
กตฺวา อธิฏาย นิสินฺนาสนา วุฏาสิ ฯ เตน วุตฺต
พุทฺธสฺส วจน สุตฺวา
มโน นิพฺพายิ ตาวเท
สพฺเพ ม อุปสงฺกมฺม ปุนป อภิวนฺทิสุ ฯ
สมาทิยติ ฺวา พุทฺธคุณ ทฬฺห กตฺวาน มานส
ทีปงฺกร นมสฺสิตฺวา
อาสนา วุฏหึ ตทาติ ฯ
อถ โพธิสตฺต อาสนา วุฏหนฺต สกลทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา สนฺนิปติตฺวา ทิพฺเพหิ มาลาคนฺเธหิ ปูเชตฺวา
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วนฺทิตฺวา อยฺย สุเมธตาปส ตยา อชฺช ทีปงฺกรทสพลสฺส
ปาทมูเล มหตี ปตฺถนา ปตฺถิตา สา เต อนนฺตราเยน สมิชฺฌตุ
มา เต ภย วา ฉมฺภิตตฺต วา อโหสิ สรีเร อปฺปมตฺตโกป
โรโค มา อุปฺปชฺชิ ขิปฺป ปารมิโย ปูเรตฺวา สมฺมาสมฺโพธึ
ปฏิพุชฺฌ ยถา ปุปฺผูปคา ผลูปคา รุกฺขา สมเย ปุปผฺ นฺติ
เจว ผลนฺติ จ ตเถว ตฺวป ต สมย อนติกฺกมิตฺวา ขิปฺป
สมฺโพธิมุตฺตม ผุสสฺสูติ อาทีนิ ถุติมงฺคลานิ ปยิรทุ าหสุ เอว
ปยิรุทาหิตฺวา อตฺตโน อตฺตโน เทวฏานเมว อคมสุ ฯ
โพธิสตฺโตป เทวตาหิ อภิตฺถุโต อห ทส ปารมิโย ปูเรตฺวา
กปฺปสตสหสฺสาธิกาน จตุนฺน อสงฺเขยฺยาน มตฺถเก พุทฺโธ
ภวิสฺสามีติ วีริย ทฬฺห กตฺวา อธิฏาย นภ อพฺภุคฺคนฺตฺวา
หิมวนฺตเมว อคมาสิ ฯ เตน วุตฺต
ทิพฺพ มานุสก ปุปฺผ
เทวา มานุสกา อุโภ
สโมกิรนฺติ ปุปฺเผหิ
วุฏ หนฺตสฺส อาสนา ฯ
เวทยนฺติ จ เต ตุฏึ
เทวา มานุสกา อุโภ
มหนฺต ปตฺถิต ตุยฺห
ต ลภสฺสุ ยถิจฺฉิต ฯ
สพฺพีติโย วิวชฺชนฺตุ
สพฺพโรโค(๑) วินสฺสตุ
มา เต ภวตฺวนฺตราโย (๒) ผุส ขิปฺป โพธิมุตฺตม ฯ
ยถา สมเย สมฺปตฺเต ปุปฺผนฺติ ปุปฺผิโน ทุมา
ตเถว ตฺว มหาวีร
พุทฺธาเณน ปุปฺผสุ ฯ
# ๑. ม. โสโก โรโค ฯ ๒. ม. ภวนฺตฺวนฺตรายา ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 51

*เลมที่ 28 ทูเรนิทาน หนา 51
ยถา เย เกจิ สมฺพุทฺธา ปูรยุ ทส ปารมี
ตเถว ตฺว มหาวีร
ปูรย ทสปารมี ฯ
ยถา เย เกจิ สมฺพุทฺธา โพธิมณฺฑมฺหิ พุชฺฌเร
ตเถว ตฺว มหาวีร
พุชฌ
ฺ สฺสุ ชินโพธิย ฯ
ยถา เย เกจิ สมฺพุทฺธา ธมฺมจกฺก ปวตฺตยุ
ตเถว ตฺว มหาวีร
ธมฺมจกฺก ปวตฺตย ฯ
ปุณฺณมาเย ยถา จนฺโท ปริปณ
ุ ฺโณ วิโรจติ
ตเถว ตฺว ปุณฺณมโน วิโรจ ทสสหสฺสิย ฯ
ราหุมุตโฺ ต ยถา สุริโย ตาเปน อติโรจติ
ตเถว โลกา มุจฺจิตฺวา วิโรจ สิริยา ตุว ฯ
ยถา ยา กาจิ นทิโย
โอสรนฺติ มโหทธึ
เอว สเทวกา โลกา
โอสรนฺตุ ตวนฺติเก
เตหิ ถุตปฺปสตฺโถ โส ทส ธมฺเม สมาทิย
เต ธมฺเม ปริปูเรนฺโต หิมวนฺต(๑) ปาวิสี ตทา ฯ
สเมธกถา นิฏิตา ฯ
รมฺมนครวาสิโนป โข นคร ปวิสิตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส
ภิกฺขุสฆสฺส มหาทาน อทสุ ฯ สตฺถา เตส ธมฺม เทเสตฺวา
มหาชน สรณาทีสุ ปติฏ าเปตฺวา รมฺมนครมฺหา นิกฺขมิตฺวา ตโต
อุทฺธป ยาวตายุก ติฏนฺโต สพฺพ พุทธฺ กิจฺจ กตฺวา อนุกฺกเมน
อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายิ ฯ ตตฺถ ย วตฺตพฺพ
# ๑. ม. ปวน ฯ
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ต สพฺพ พุทธฺ วเส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ วุตฺต หิ ตตฺถ
ตทา เต โภชยิตฺวาน
สสงฺฆ โลกนายก
อุปคฺฉุ สรณ ตสฺส ทีปงฺกรสฺส สตฺถโุ น ฯ
สรณาคมเน กฺจิ
นิเวเสติ ตถาคโต
กฺจิ ปฺจสุ สีเลสุ
สีเล ทสวิเธ ปร ฯ
กสฺสจิ เทติ สามฺ จตุโร ผลมุตฺตเม
กสฺสจิ อสเม ธมฺเม
เทติ โส ปฏิสมฺภทิ า ฯ
กสฺสจิ วรสมาปตฺติโย อฏ เทติ นราสโภ
ติสฺโส กสฺสจิ วิชฺชาโย ฉฬภิฺา ปเวจฺฉติ ฯ
เตน โยเคน ชนกาย
โอวทติ มหามุนิ
เตน วิตฺถาริก อาสิ
โลกนาถสฺส สาสน ฯ
มหาหนุสภกฺขนฺโธ
ทีปงฺกรสนามโก(๑)
พหู ชเน ตารยติ
ปริโมเจติ ทุคฺคตึ ฯ
โพธเนยฺย ชน ทิสฺวา
สตสหสฺเสป โยชเน
ขเณน อุปคนฺตฺวาน
โพเธติ ต มหามุนิ ฯ
ปมาภิสมเย พุทฺโธ
โกฏิสตมโพธยิ
ทุติยาภิสมเย นาโถ
นวุติโกฏิมโพธยิ(๒) ฯ
ยทา จ เทวภวนมฺหิ
พุทโฺ ธ ธมฺมมเทสยิ
นวุติโกฏิสหสฺสาน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
# ๑. ม.ทีปงฺกรสนามโก ฯ ๒. ม. นวุติโกฏิมโพธยิ ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 53

*เลมที่ 28 ทูเรนิทาน หนา 53
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ ทีปงฺกรสฺส สตฺถโุ น
โกฏิสตสหสฺสาน
ปโม อาสิ สมาคโม ฯ
ปุน นารทกูฏมฺหิ
ปวิเวกคเต ชิเน
ขีณาสวา วีตมลา
สมึสุ สตโกฏิโย ฯ
ยทา วสี(๑) มหาวีโร สุทสฺสนสิลุจฺจเย
นวุติโกฏิสหสฺเสหิ
ปวาเรสิ มหามุนิ(๒) ฯ
(๓)อห เตน สมเยน ชฏิโล อุคฺคตาปโน
อนฺตลิกขฺ มฺหิ จรโณ
ปฺจาภิฺาสุ ปารคู ฯ
ทสวีสสหสฺสาน
ธมฺมาภิสมโย อหุ
เอกทฺวินฺน อภิสมโย(๔) คณนาโต อสงฺขิโย
วิตฺถาริก พาหุชฺ
อิทฺธ ผีต อหู ตทา
ทีปงฺกรสฺส ภควโต
สาสน สุวิโสธิต ฯ
จตฺตาริ สตสหสฺสานิ ฉฬภิฺา มหิทฺธิกา
ทีปงฺกร โลกวิทุ
ปริวาเรนฺติ สพฺพทา ฯ
เย เกจิ เตน สมเยน
ชหนฺติ มานุสมฺภว
อปฺปตฺตมานสา เสขา ครหิตา ภวนฺติ เต ฯ
สุปุปฺผติ  ปาวจน
อรหนฺเตหิ ตาทิหิ
ขีณาสเวหิ วิมเลหิ
อุปโสภติ สเทวเก ฯ
# ๑. ม. ยมฺหิ กาเล ฯ ๒. สี. ตทา มุนิ ฯ
# ๓. ม. พุทฺธวสโปตฺถเก นตฺถิ ฯ ๔. ม. อภิสมยา ฯ
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นคร รมฺมวตี นาม
สุเมโธ(๑) นาม ขตฺติโย
สุเมธา นาม ชนิกา
ทีปงฺกรสฺส สตฺถโุ น ฯ
[ทส วสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสี ชิโน
หสา โกฺจา มายุรา กฺขฺย ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
ตีณิ สตสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
ปทุมา นาม สา นารี
อุสภกฺขนฺโธ จ อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา หตฺถิยาเนน นิกฺขมิ
อนูนทสมาสานิ
ปธาน ปทหี ชิโน ฯ
ปธานจาร จริตฺวาน
อพุชฺฌิ มานสา มุนิ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต ทีปงฺกโร มหามุนิ ฯ
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
นนฺทาราเม วสี ชิโน
นิสินฺโน สิริสมูลมฺหิ
อกาสิ ติตฺถิยมทฺทน ฯ]
สุมงฺคโล จ ติสฺโส จ
อเหสุ อคฺคสาวกา
สาคโร(๒) นามุปฏาโก ทีปงฺกรสฺส สตฺถโุ น ฯ
นนฺทา เจว สุนนฺทา จ อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
ปปผฺ ลีติ ปวุจฺจติ ฯ
อสีติหตฺถมุพฺเพโธ
ทีปงฺกโร มหามุนิ
โสภติ ทีปรุกฺโขว
สาลราชาว ผุลฺลิโต ฯ
# ๑. ม. สุเทโว ฯ [ ] มรมฺมโปตฺถเก นตฺถิ ฯ
# ๒. สี. สาคโล ฯ ม. สาคโต ฯ ยุ. โสภิโต ฯ
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สตสหสฺสวสฺสานิ
อายุ ตสฺส มเหสิโน
ตาว ติฏ มาโน โส
ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
โชตยิตฺวาน สทฺธมฺม
สนฺตาเรตฺวา มหาชน
ชลิตฺวา อคฺคิกฺขนฺโธว นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ
สา จ อิทฺธี โส จ ยโส ตานิ จ ปาเทสุ จกฺกรตนานิ
สพฺพ ตมนฺตรหิต(๑) อนุริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ(๒) ฯ
(๓)ทีปงฺกรสฺส อปเรน โกณฺฑฺโ นาม นายโก
อนนฺตเตโช อมิตยโส อปฺปเมยฺโย ทุราสโทติ(๓) ฯ
ทีปงฺกรสฺส ปน ภควโต อปรภาเค เอก อสงฺเขยฺย
อติกฺกมิตฺวา โกณฺฑฺโ นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ ตสฺสาป
ตโย สาวกสนฺนิปาตา อเหสุ ฯ ปมสนฺนิปาเต โกฏิสตสหสฺส
ทุติเย โกฏิสหสฺส ตติเย นวุติโกฏิโย ฯ ตทา โพธิสตฺโต
วิชิตาจี นาม จกฺกวตฺตี หุตฺวา โกฏิสตสหสฺสสงฺขสฺส
พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสฆสฺส มหาทาน อทาสิ ฯ สตฺถา
โพธิสตฺต พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ พฺยากริตฺวา ธมฺม เทเสสิ ฯ
โส สตฺถุ ธมฺมกถ สุตฺวา รชฺช นิยฺยาเทตฺวา ปพฺพชิ ฯ
โส ตีณิ ปฏกานิ อุคฺคเหตฺวา อฏ สมาปตฺติโย ปฺจ
อภิฺาโย จ อุปฺปาเทตฺวา อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลเก
# ๑. ม. ตมนฺตรหิต ฯ ๒. ม. นนุ ริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ ฯ
# ๓. สี. ม. ยุ. อย คาถา อายุปฺปมาณ อโหสีติ วจนโต ปร ทิสฺสติ ฯ
# ๔. สี. โพธิสตฺตสฺส ฯ
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นิพฺพตฺติ ฯ โกณฺฑฺพุทฺธสฺส ปน รมฺมวตี นาม นคร
อานนฺโท(๑) นาม ขตฺติโย ปตา สุชาตา นาม เทวี มาตา
ภทฺโท จ สุภทฺโท จ เทฺว อคฺคสาวกา อนุรุทฺโธ นาม
อุปฏาโก ติสฺสา จ อุปติสฺสา จ เทฺว อคฺคสาวิกา
สาลกลฺยาณี โพธิ อฏาสีติหตฺถุพฺเพธ สรีร วสฺสสตสหสฺส
อายุปฺปมาณ อโหสิ ฯ
ตสฺส อปรภาเค เอก อสงฺเขยฺย อติกฺกมิตฺวา เอกสฺมึเยว
กปฺเป จตฺตาโร พุทฺธา นิพฺพตฺตึสุ มงฺคโล สุมโน เรวโต
โสภิโตติ ฯ มงฺคลสฺส ภควโต ตโย สาวกสนฺนิปาตา อเหสุ
เตสุ ปมสนฺนิปาเต โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู อเหสุ ทุติเย
โกฏิสหสฺส ตติเย นวุติโกฏิโย ฯ เวมาติกภาตา กิรสฺส
อานนฺทกุมาโร นาม นวุติโกฏิสงฺขาย ปริสาย สทฺธึ
ธมฺมสฺสวนตฺถาย สตฺถุ สนฺติก อคมาสิ ฯ สตฺถา ตสฺส
อนุปุพฺพิกถ กเถสิ ฯ โส สทฺธึ ปริสาย สห ปฏิสมฺภิทาหิ
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ สตฺถา เตส กุลปุตตฺ าน ปุพฺพจริต
โอโลเกนฺโต อิทฺธิมยปตฺตจีวรสฺส อุปนิสฺสย ทิสฺวา ทกฺขิณหตฺถ
ปสาเรตฺวา เอถ ภิกฺขโวติ อาห ฯ สพฺเพ ต ขณเยว
อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา สฏิวสฺสิกตฺเถรา วิย อากปฺปสมฺปนฺนา
หุตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา ปริวารยึสุ ฯ อยมสฺส ตติโย
# ๑. ม. สุนนฺโท ฯ
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สาวกสนฺนิปาโต อโหสิ ฯ
ยถา ปน สพฺเพส(๑) พุทฺธาน สมนฺตา อสีติหตฺถปฺปมาณาเยว
สรีรปฺปภา อโหสิ น เอว ตสฺส ฯ ตสฺส ปน ภควโต
สรีรปฺปภา นิจฺจกาล ทสสหสฺสีโลกธาตุ ผริตฺวา อฏาสิ ฯ
รุกฺขปวีปพฺพตสมุทฺทาทโย อนฺตมโส อุกฺขลิกาทีนิ อุปาทาย
สุวณฺณปฏฏปริโยนทฺธา วิย อเหสุ ฯ อายุปฺปมาณ ปนสฺส
นวุติวสฺสสหสฺสานิ อโหสิ ฯ เอตฺตก กาล จนฺทิมสุริยาทโย
อตฺตโน ปภาย วิโรจิตุ นาสกฺขึสุ ฯ รตฺตินฺทิวสฺส ปริจฺเฉโท
น ปฺายิตฺถ ฯ ทิวา สุริยาโลเกน วิย สตฺตา นิจฺจ
พุทฺธาโลเกเนว วิจรึสุ ฯ สาย ปุปฺผิตกุสุมาน(๒) ปาโต
สกุณาทีนฺจ(๓) วเสน โลโก รตฺตินฺทิวปริจฺเฉท สลฺลกฺเขสิ ฯ
กึ ปน อฺเส พุทฺธาน อยมานุภาโว นตฺถีติ โน
นตฺถีติ ฯ เตป หิ อากงฺขมานา ทสสหสฺสึ วา โลกธาตุ
ตโต วา ภิยฺโย อาภาย ผเรยฺยุ ฯ มงฺคลสฺส ปน ภควโต
ปุพฺพปตฺถนาวเสน อฺเส พฺยามปฺปภา วิย สรีรปฺปภา
นิจฺจกาลเมว ทสสหสฺสีโลกธาตุ ผริตวฺ า อฏาสิ ฯ โส กิร
โพธิสตฺตจริยกาเล เวสฺสนฺตรสทิเส อตฺตภาเว ิโต สปุตฺตทาโร
วงฺกปพฺพตสทิเส ปพฺพเต วสิ ฯ อเถโก ขรทาิโก นาม ยกฺโข
มหาปุริสสฺส ทานชฺฌาสยต สุตฺวา พฺราหฺมณวณฺเณน
# ๑. ม. อฺเส ฯ ๒. สี. ปุปฺผนกุสุมาน ฯ
# ๓. ม. รวนกสกุณาทีนฺจ ฯ
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อุปสงฺกมิตฺวา มหาสตฺต เทฺว ทารเก ยาจิ ฯ มหาสตฺโต
ททามิ พฺราหฺมณสฺส ปุตฺตเกติ หฏปหฏโ อุทกปริยนฺต ปวึ
กมฺเปนฺโต เทฺวป ทารเก อทาสิ ฯ ยกฺโข จงฺกมนโกฏิย
อาลมฺพนผลก นิสฺสาย ตฺวา ปสฺสนฺตสฺเสว มหาสตฺตสฺส
มูลกลาเป วิย เทฺว ทารเก ขาทิ ฯ มหาปุริสสฺส ยกฺข โอโลเกตฺวา
มุเข วิวฏมตฺเต อคฺคิชาล วิย โลหิตธาร อุคฺคิรมาน ตสฺส
มุข ทิสฺวาป เกสคฺคมตฺตป โทมนสฺส น อุปฺปชฺชิ ฯ สุทินฺน
วต เม ทานนฺติ จินฺตยมานสฺส ปนสฺส สรีเร มหนฺต ปติโสมนสฺส
อุทปาทิ ฯ โส อิมสฺส เม นิสฺสนฺเทน อนาคเต อิมินาว
นีหาเรน รสฺมิโย นิกฺขมนฺตูติ ปตฺถน อกาสิ ฯ ตสฺส ต
ปตฺถน นิสฺสาย พุทฺธภูตสฺส สรีรโต รสฺมิโย นิกฺขมิตฺวา เอตฺตก
าน ผรึสุ ฯ
อปรปสฺส ปุพฺพจริย(๒) อตฺถิ ฯ โส กิร โพธิสตฺตกาเล
เอกสฺส พุทฺธสฺส เจติย ทิสฺวา อิมสฺส พุทฺธสฺส มยา
ชีวิต ปริจฺจชิตุ วฏฏตีติ ทณฺฑทีปกาเวนนิยาเมน สกลสรีร
ปริเวเตฺวา รตนมกุล(๓) สตสหสฺสคฺฆนิก สุวณฺณปาตึ สปฺปสฺส
ปูราเปตฺวา ตตฺถ สหสฺสวฏฏิโย ชาเลตฺวา ต สีเสนาทาย
สกลสรีร ชาลาเปตฺวา เจติย ปทกฺขิณ กโรนฺโต สกลรตฺตึ
วีตินาเมสิ ฯ เอว ยาว อรุณุคฺคมนา วายมนฺตสฺสาปสฺส
# ๑. ม. พฺราหฺมณสฺส ฯ ๒. ม. ปุพฺพจริต ฯ
# ๓. ม.รตนมตฺตมกุฬ ฯ
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โลมกูปมตฺตป อุสุม น คณฺหิ ฯ ปทุมคพฺภ ปวิฏ กาโล วิย
อโหสิ ฯ ธมฺโม หิ นาเมส อตฺตาน รกฺขนฺต รกฺขติ ฯ
เตนาห ภควา
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ
ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ
เอสานิสโส ธมฺเม สุจิณฺเณ
น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารีติ ฯ
อิมสฺสป กมฺมสฺส นิสฺสนฺเทน ตสฺส ภควโต สรีโรภาโส
ทสสหสฺสีโลกธาตุ ผริตฺวา อฏาสิ ฯ
ตทา อมฺหาก โพธิสตฺโต สุรุจิ นาม พฺราหฺมโณ
หุตฺวา สตฺถาร นิมนฺเตสฺสามีติ อุปสงฺกมิตวฺ า มธุรธมฺมกถ
สุตฺวา เสฺว มยฺห ภิกฺข คณฺหถ ภนฺเตติ อาห ฯ
พฺราหฺมณ กิตฺตเกหิ เต ภิกฺขูหิ อตฺโถติ ฯ กิตฺตกา ปน
โว ภนฺเต ปริวารา ภิกฺขูติ อาห ฯ ตทา ปน สตฺถุ
ปมสนฺนิปาโตเยว โหติ ตสฺมา โกฏิสตสหสฺสนฺติ อาห ฯ
ภนฺเต สพฺเพหิป สทฺธึ มยฺห เคเห ภิกฺข คณฺหถาติ ฯ สตฺถา
อธิวาเสสิ ฯ พฺราหฺมโณ สฺวาตนาย นิมนฺเตตฺวา เคห คจฺฉนฺโต
จินฺเตสิ อห เอตฺตกาน ภิกฺขูน ยาคุภตฺตวตฺถาทีนิ ทาตุ
สกฺโกมิ นิสที นฏาน ปน กถ ภวิสฺสตีติ ฯ
ตสฺส สา จินฺตา จตุราสีติโยชนสหสฺสมตฺถเก ิตสฺส
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เทวรฺโ ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนสฺส อุณฺหภาว ชเนสิ ฯ สกฺโก
โก นุ โข ม อิมสฺมา านา จาเวตุกาโมติ ทิพฺพจกฺขุนา
โอโลเกนฺโต มหาปุริส ทิสฺวา สุรุจิ นาม พฺราหฺมโณ พุทฺธปฺปมุข
ภิกฺขุสงฺฆ นิมนฺเตตฺวา นิสีทนฏานตฺถาย จินฺเตสิ มยาป
ตตฺถ คนฺตฺวา ปฺุโกฏาส คเหตุ วฏฏตีติ วฑฺฒกิวณฺณ
นิมฺมินิตฺวา วาสิผรสุหตฺโถ มหาปุรสิ สฺส ปุรโต ปาตุรโหสิ ฯ
โส อตฺถิ นุ โข กสฺสจิ ภติยา กตฺตพฺพนฺติ อาห ฯ มหาปุริโส
ต ทิสฺวา กึ กมฺม กริสฺสสีติ อาห ฯ มม อชานนสิปฺป
นาม นตฺถิ เคห วา มณฺฑป วา โย ย กาเรติ ตสฺส
ต กาตุ ชานามีติ ฯ เตนหิ มยฺห กมฺม อตฺถีติ ฯ กึ
อยฺยาติ ฯ สฺวาตนาย เม โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู นิมนฺติตา เตส
นิสีทนมณฺฑป กริสฺสสีติ ฯ อห นาม กเรยฺย สเจ เม ภตึ
ทาตุ สกฺขิสฺสถาติ ฯ สกฺขิสฺสามิ ตาตาติ ฯ สาธุ กริสฺสามีติ
คนฺตฺวา เอก ปเทส โอโลเกสิ ฯ ทฺวาสสโยชนปฺปมาโณ(๑) ปเทโส
กสิณมณฺฑล วิย สมตโล อโหสิ ฯ โส เอตฺตเก าเน
สตฺตรตนมโย มณฺฑโป อุฏหตูติ จินฺเตตฺวา โอโลเกสิ ตาวเทว
ปวึ ภินฺทิตฺวา มณฺฑโป อุฏหิ ตสฺส โสวณฺณมเยสุ
ถมฺเภสุ รชตมยา ฆฏกา อเหสุ รชตมเยสุ ถมฺเภสุ
ปวาฬมยา ปวาฬมเยสุ ถมฺเภสุ
# ๑. ม. ทฺวาทสเตรสโยชนปฺปมาโณ ฯ
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มณิมยา สตฺตรตนมเยสุ สตฺตรตนมยาว ฆฏกา อเหสุ ฯ ตโต
มณฺฑปสฺส อนฺตรนฺตเรน กิงฺกิณิกชาล(๑) โอลมฺพตูติ โอโลเกสิ ฯ
สห โอโลกเนเนว ชาล(๒) โอลมฺพิ ยสฺส มนฺทวาเตริตสฺส
ปฺจงฺคิกสฺเสว ตุริยสฺส มธุรสทฺโท นิคฺคจฺฉติ ทิพฺพสงฺคีตปฺปวตฺตนกาโล วิย โหติ ฯ อนฺตรนฺตรา คนฺธทามมาลาทาม
โอลมฺพนฺตูติ จินฺเตสิ คนฺธทามมาลาทามานิ โอลมฺพึสุ ฯ
โกฏิสตสหสฺสสงฺขาน ภิกฺขูน อาสนานิ จ อาธารกานิ จ
ปวึ ภินฺทิตฺวา อุฏหนฺตูติ จินฺเตสิ ตาวเทว อุฏหึสุ ฯ
โกเณ โกเณ เอเกกา อุทกจาฏิโย อุฏหนฺตูติ จินฺเตสิ
อุทกจาฏิโย อุฏหึสุ ฯ เอตฺตก มาเปตฺวา พฺราหฺมณสฺส สนฺตกิ 
คนฺตฺวา เอหิ อยฺย ตว มณฺฑป โอโลเกตฺวา มยฺห ภตึ
เทหีติ อาห ฯ มหาปุริโส คนฺตฺวา มณฺฑป โอโลเกสิ ฯ
โอโลเกนฺตสฺเสวสฺส สกลสรีร ปฺจวณฺณาย ปติยา นิรนฺตร
ผุฏ อโหสิ ฯ อถสฺส มณฺฑป โอโลกยโต(๓) เอตทโหสิ นาย
มณฺฑโป มนุสฺสภูเตน กโต มยฺห ปน อชฺฌาสย มยฺห
คุณ อาคมฺม อทฺธา สกฺกสฺส ภวน อุณฺห อโหสิ ตโต
สกฺเกน เทวรฺา อย มณฺฑโป กโต ภวิสฺสตีติ ฯ น
โข ปน เม ยุตฺต เอวรูเป มณฺฑเป เอกทิวสเยว ทาน
ทาตุ สตฺตาห ทสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ พาหิรกทาน หิ
# ๑. ม. กิงฺกณ
ิ ิกชาล ฯ ๒. ม. โอโลกเนเนว กิงฺกิณิกชาล ฯ
# ๓. ม. โอโลกยโต ฯ
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กิตฺตกป สมาน โพธิสตฺตาน ตุฏึ กาตุ น สกฺโกติ ฯ
อลงฺกตสีส ปน ฉินฺทิตฺวา อฺชิตอกฺขีนิ อุปฺปาเฏตฺวา หทยมส
วา อุพฺพตฺเตตฺวา ทินฺนกาเล โพธิสตฺตาน จาค นิสฺสาย
ตุฏิ นาม โหติ ฯ อมฺหากป หิ โพธิสตฺตสฺส สิวิราชชาตเก
เทวสิก ปฺจสตสหสฺสกหาปณานิ วิสฺสชฺเชตฺวา จตูสุ ทฺวาเรสุ
นครมชฺเฌ จ ทาน เทนฺตสฺส ต ทาน จาคตุฏึ อุปฺปาเทตุ
นาสกฺขิ ฯ ยทา ปนสฺส พฺราหฺมณวณฺเณน อาคนฺตฺวา สกฺโก
เทวราชา อกฺขีนิ ยาจิ ตทา ตานิ อุปฺปาเฏตฺวา ททมานสฺเสว
หาโส อุปฺปชฺชิ เกสคฺคมตฺตป จิตฺต(๑) อฺถตฺต นาโหสิ ฯ
เอว ทินฺนทาน นิสฺสาย โพธิสตฺตาน ติตฺติ นาม นตฺถิ ฯ
ตสฺมา โสป มหาปุริโส สตฺตาห มยา โกฏิสตสหสฺสสงฺขาน
ภิกฺขูน ทาน ทาตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา ตสฺมึ มณฺฑเป
พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ นิสีทาเปตฺวา สตฺตาห ควปานนฺนาม
ทาน อทาสิ ฯ ควปานนฺติ มหนฺเต มหนฺเต โกลมฺเพ(๒) ขีรสฺส ปูเรตฺวา
อุทฺธเนสุ อาโรเปตฺวา ฆนปากปกฺเก ขีเร โถเก ตณฺฑุเล
ปกฺขิปตฺวา ปกฺกมธุสกฺกราจุณฺณสปฺปหิ อภิสงฺขต โภชน
วุจฺจติ ฯ มนุสฺสาเยว ปน ปริวิสิตุ นาสกฺขึสุ เทวาป
เอกนฺตริกา หุตฺวา ปริวิสึสุ ฯ ทฺวาทสเตรสโยชนปฺปมาณฏานมฺป ภิกฺขู คณฺหิตุ นปฺปโหสิเยว เต ปน ภิกฺขู
# ๑. ม. จิตฺตสฺส ฯ ๒. ม. มหนฺเต มหนฺเต โกลมฺเพ ฯ
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อตฺตโน อานุภาเวน นิสีทึสุ ฯ ปริโยสานทิวเส สพฺพภิกฺขูน
ปตฺเต โธวาเปตฺวา เภสชฺชตฺถาย สปฺปนวนีตมธุผาณิตาทีนิ
ปูเรตฺวา ติจีวเรหิ สทฺธึ อทาสิ สงฺฆนวกภิกฺขุนา
ลทฺธจีวรสาฏกา สตสหสฺสคฺฆนกา อทาสิ ฯ
สตฺถา อนุโมทน กโรนฺโต อย ปุรโิ ส เอวรูป มหาทาน
อทาสิ ฯ โก นุ โข ภวิสฺสตีติ อุปธาเรนฺโต อนาคเต
กปฺปสตสหสฺสาธิกาน ทฺวินฺน อสงฺเขยฺยาน มตฺถเก โคตโม
นาม พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ ทิสฺวา มหาปุริส อามนฺเตตฺวา ตฺว
เอตฺตก นาม กาล อติกฺกมิตฺวา โคตโม นาม พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ
พฺยากาสิ ฯ มหาปุริโส พฺยากรณ สุตฺวา อห กิร พุทฺโธ
ภวิสฺสามิ โก เม ฆราวาเสน อตฺโถ ปพฺพชิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา ตถารูป สมฺปตฺตึ เขฬปณฺฑ วิย ฉฑฺเฑตฺวา สตฺถุ
สนฺติเก ปพฺพชิ ปพฺพชิตวฺ า พุทฺธวจน อุคฺคณฺหิตฺวา
อภิฺา จ สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา อายุปริโยสาเน
พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติ ฯ
มงฺคลสฺส ปน ภควโต นคร อุตตฺ ร นาม อโหสิ
มาตาป อุตฺตรา นาม เทวี ปตาป อุตฺตโร นาม
ขตฺติโย สุเทโว จ ธมฺมเสโน จ เทฺว อคฺคสาวกา ปาลิโต
นาม อุปฏาโก สีวลี จ อโสกา จ เทฺว อคฺคสาวิกา
นาครุกฺโข นาม โพธิ อฏาสีติหตฺถุพฺเพธ สรีร อโหสิ ฯ
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นวุติวสฺสสหสฺสานิ ตฺวา ปรินิพฺพายิ ฯ ปรินิพฺพุเต ปน ตสฺมึ
ภควติ เอกปฺปหาเรเนว ทสจกฺกวาฬสหสฺสานิ เอกนฺธการานิ
อเหสุ สพฺพจกฺกวาเฬสุ มนุสฺสาน มหนฺต อาโรทนปริเทวน อโหสิ ฯ
โกณฺฑฺสฺส อปเรน มงฺคโล นาม นายโก
ตม โลเก นิหนฺตฺวาน ธมฺโมกฺกมภิธารยีติ ฯ
เอว ทสสหสฺสีโลกธาตุ อนฺธการ กตฺวา ปรินิพฺพุตสฺส
ตสฺส ภควโต อปรภาเค สุมโน นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ
ตสฺสาป ตโย สาวกสนฺนปิ าตา อเหสุ ฯ ปมสนฺนปิ าเต โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู
อเหสุ ทุติเย กฺจนปพฺพตมฺหิ นวุติโกฏิสหสฺสานิ(๑) ตติเย
อสีติโกฏิสหสฺสานิ(๒) ฯ ตทา มหาสตฺโต อตุโล นาม นาคราชา
อโหสิ มหิทธฺ ิโก มหานุภาโว ฯ โส พุทฺโธ อุปฺปนฺโนติ
สุตฺวา าติสฆปริวุโต นาคภวนา นิกฺขมิตฺวา โกฏิสตสหสฺสภิกฺขุปริวารสฺส ตสฺส ภควโต ทิพฺพตุริเยหิ อุปหาร กาเรตฺวา
ปจฺเจก ทุสฺสยุคานิ ทตฺวา สรเณสุ ปติฏาสิ ฯ โสป น สตฺถา
อนาคเต พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ พฺยากาสิ ฯ ตสฺส ภควโต นคร
เขม นาม อโหสิ สุทตฺโต นาม ราชา ปตา สิริมา
นาม มาตา สรโณ จ ภาวิตตฺโต จ เทฺว อคฺคสาวกา
อุเทโน นาม อุปฏาโก โสณา จ อุปโสณา จ เทฺว
อคฺคสาวิกา นาครุกฺโข จ โพธิ นวุตหิ ตฺถุพฺเพธ สรีร
# ๑. ม. นวุตโิ กฏิสหสฺสานิ ฯ ๒. ม. อสีติโกฏิสหสฺสานิ ฯ
# ๓. ม. เขม ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 65

*เลมที่ 28 ทูเรนิทาน หนา 65
นวุติเยว วสฺสสหสฺสานิ อายุปฺปมาณ อโหสิ ฯ
มงฺคลสฺส อปเรน
สุมโน นาม นายโก
สพฺพธมฺเมหิ อสโม
สพฺพสตฺตานมุตฺตโมติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค เรวโต นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ
ตสฺสาป ตโย สาวกสนฺนปิ าตา อเหสุ ฯ ปมสนฺนปิ าเต คณนา นาม
นตฺถิ ทุติเย โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู อเหสุ ตถา ตติเย ฯ ตทา
โพธิสตฺโต อติเทโว นาม พฺราหฺมโณ หุตฺวา สตฺถุ ธมฺมเทสน
สุตฺวา สรเณสุ ปติฏาย สิรสิ อฺชลึ เปตฺวา ตสฺส
สตฺถุโน กิเลสปฺปหาเน วณฺณ วตฺวา สุตฺวา (๑) อุตฺตราสงฺเคน ปูช
อกาสิ ฯ โสป ต พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ พฺยากาสิ ฯ ตสฺส
ปน ภควโต นคร สุธฺวตี(๒) นาม อโหสิ ปตาป วิปุโล
นาม ขตฺติโย มาตา วิมลา(๓) นาม เทวี วรุโณ จ พฺรหฺมเทโว
จ เทฺว อคฺคสาวกา สมฺภโว นามุปฏาโก ภทฺทา จ
สุภทฺทา จ เทฺว อคฺคสาวิกา นาครุกฺโขว โพธิ สรีร
อสีติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ อายุ สฏิ วสฺสสหสฺสานีติ ฯ
สุมนสฺส อปเรน
เรวโต นาม นายโก
อนูปโม อสทิโส
อตุโล อุตฺตโม ชิโนติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค โสภิโต นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ
ตสฺสาป ตโย สาวกสนฺนปิ าตา อเหสุ ฯ ปมสนฺนปิ าเต โกฏิสตภิกฺขู
# ๑. ม. วตฺวา ฯ ๒. ม. ธฺวตี ฯ ๓. ม. วิปุลา ฯ
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อเหสุ ทุติเย นวุติโกฏิโย ตติเย อสีติโกฏิโย ฯ ตทา โพธิสตฺโต
อชิโต นาม พฺราหฺมโณ หุตฺวา สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา
สรเณสุ ปติฏาย พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสฆสฺส มหาทาน
อทาสิ ฯ โสป น พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ พฺยากาสิ ฯ ตสฺส ปน
ภควโต นคร สุธมฺมนฺนาม อโหสิ ปตาป สุธมฺโม นาม
ราชา มาตาป สุธมฺมา นาม เทวี อสโม จ สุเนตฺโต
จ เทฺว อคฺคสาวกา อโนโม นามุปฏาโก นกุลา จ สุชาตา
จ เทฺว อคฺคสาวิกา นาครุกฺโขว โพธิ อฏปฺาสหตฺถุพฺเพธ สรีร
อโหสิ นวุติ วสฺสสหสฺสานิ อายุปฺปมาณนฺติ ฯ
เรวตสฺส อปเรน
โสภิโต นาม นายโก
สมาหิโต สนฺตจิตฺโต อสโม อปฺปฏิปุคฺคโลติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค เอก อสงฺเขยฺย อติกฺกมิตฺวา เอกสฺมึ
กปฺเป ตโย พุทฺธา นิพฺพตฺตึสุ อโนมทสฺสี ปทุโม นารโทติ ฯ
อโนมทสฺสิสฺส ภควโต ตโย สาวกสนฺนิปาตา ปม อฏภิกฺขุสตสหสฺสานิ อเหสุ ทุติเย สตฺตติ(๑) ตติเย ฉอสีติโกฏิสหสฺสานิ(๒) ฯ
ตทา โพธิสตฺโต เอโก ยกฺขเสนาปติ อโหสิ มหิทฺธิโก
มหานุภาโว อเนกโกฏิสตสหสฺสาน ยกฺขาน อธิปติ ฯ โส พุทฺโธ
อุปฺปนฺโนติ สุตฺวา อาคนฺตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกขฺ ุสฆสฺส
มหาทาน อทาสิ ฯ สตฺถาป น อนาคเต พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ
# ๑. ม. สตฺต ฯ ๒. ม. ฉ ฯ
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พฺยากาสิ ฯ อโนมทสฺสิสฺส ปน ภควโต จนฺทวตี นาม นคร
อโหสิ ยสวา นาม ราชา ปตา ยโสธรา นาม มาตา
นิสโภ จ อโนโม จ เทฺว อคฺคสาวกา วรุโณ นามุปฏาโก
สุนฺทรี จ สุมนา จ เทฺว อคฺคสาวิกา อชฺชุนรุกโฺ ข โพธิ สรีร
อฏปฺาสหตฺถุพฺเพธ อโหสิ วสฺสสตสหสฺส อายูติ ฯ
โสภิตสฺส อปเรน
สมฺพทุ ฺโธ ทิปทุตตฺ โม
อโนมทสฺสี อมิตยโส เตชสี ทุรติกฺกโมติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค ปทุโม นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ ตสฺสาป
ตโย สาวกสนฺนิปาตา อเหสุ ฯ ปมสนฺนิปาเต โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู
อเหสุ ทุติเย ตีณิ สตสหสฺสานิ ตติเย อคามเก อรฺเ
มหาวนสณฺฑวาสีน ภิกฺขูน เทฺว สตสหสฺสานิ ฯ ตทา ตถาคเต
ตสฺมึ วนสณฺเฑ วสนฺเต โพธิสตฺโต สีโห หุตฺวา สตฺถาร
นิโรธสมาปตฺตึ สมาปนฺน ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺโต วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ
กตฺวา ปติโสมนสฺสชาโต ติกฺขตฺตุ สีหนาท นทิตฺวา สตฺตาห
พุทฺธารมฺมณปตึ อวิชหิตฺวา ปติสุเขเนว โคจราย อปกฺกมิตฺวา
ชีวิตปริจฺจาค กตฺวา ปยิรปุ าสมาโน อฏาสิ ฯ สตฺถา
สตฺตาหจฺจเยน นิโรธา วุฏิโต สีห โอโลเกตฺวา ภิกฺขุสงฺเฆป
จิตฺต ปสาเทตฺวา สงฺฆ วนฺทิสฺสตีติ ภิกฺขุสงฺโฆ อาคจฺฉตูติ
จินฺเตสิ ฯ ภิกฺขู ตาวเทว อาคมึสุ ฯ สีโห สงฺเฆ จิตฺต
ปสาเทสิ ฯ สตฺถา ตสฺส มน โอโลเกตฺวา อนาคเต พุทฺโธ
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ภวิสฺสสีติ พฺยากาสิ ฯ ปทุมสฺส ปน ภควโต จมฺปกนฺนาม
นคร อโหสิ ปทุโม(๑) นาม ราชา ปตา มาตา อสมา
นาม เทวี มาตา สาโล จ อุปสาโล จ เทฺว อคฺคสาวกา วรุโณ นาม
อุปฏาโก รามา จ สุรามา จ เทฺว อคฺคสาวิกา โสณรุกฺโข
นาม โพธิ อฏปฺาสหตฺถุพฺเพธ สรีร อโหสิ อายุ
วสฺสสตสหสฺสนฺติ ฯ
อโนมทสฺสิสฺส อปเรน สมฺพทุ ฺโธ ทิปทุตตฺ โม
ปทุโม นาม นาเมน
อสโม อปฺปฏิปคุ ฺคโลติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค นารโท นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ
ตสฺสาป ตโย สาวกสนฺนปิ าตา อเหสุ ฯ ปมสนฺนปิ าเต โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู อเหสุ ทุติเย นวุติโกฏิสหสฺสานิ ตติเย อสีตโิ กฏิสหสฺสานิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา
ปฺจสุ อภิฺาสุ อฏสุ จ สมาปตฺตีสุ จิณฺณวสี หุตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส
ภิกฺขุสฆสฺส มหาทาน ทตฺวา โลหิตจนฺทเนน ปูช อกาสิ ฯ
โสป ต อนาคเต พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ พฺยากาสิ ฯ ตสฺส
ภควโต ธฺวตี นาม นคร อโหสิ สุเทโว นาม ขตฺติโย
ปตา อโนมา นาม มาตา ภทฺทปาโล(๒) จ ชิตมิตฺโต
จ เทฺว อคฺคสาวกา วาเสฏโ นามุปฏาโก อุตฺตรา จ ผคฺคุณี
จ เทฺว อคฺคสาวิกา มหาโสณรุกฺโข นาม โพธิ สรีร อฏาสีติ# ๑. ม. อสโม ฯ ๒. ม. ภทฺทสาโล ฯ
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หตฺถุพฺเพธ อโหสิ นวุติวสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ
ปทุมสฺส อปเรน
สมฺพทุ ฺโธ ทิปทุตตฺ โม
นารโท นาม นาเมน
อสโม อปฺปฏิปคุ ฺคโลติ ฯ
นารทพุทฺธสฺส อปรภาเค เอก อสงฺเขยฺย อติกฺกมิตฺวา
อิโต สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก เอกสฺมึ กปฺเป เอโกว ปทุมุตฺตรพุทฺโธ
นาม อุทปาทิ ฯ ตสฺสาป ตโย สาวกสนฺนิปาตา อเหสุ ฯ ปเม
โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู อเหสุ ทุติเย เวภารปพฺพเต นวุติโกฏิสหสฺสานิ ตติเย อสีติโกฏิสหสฺสานิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต
ชฏิโล นาม มหารฏิโย หุตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสฆสฺส
สจีวร ทาน อทาสิ ฯ โสป น อนาคเต พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ
พฺยากาสิ ฯ ปทุมุตฺตรสฺส ปน ภคฺวโต กาเล ติตฺถิยา นาม นาเหสุ
สพฺเพ เทวมนุสฺสา พุทฺธเมว สรณ อคมสุ ฯ ตสฺส นคร
หสวตี นาม อโหสิ ปตา อานนฺโท นาม ขตฺติโย มาตา
สุชาตา นาม เทวี เทวโล จ สุชาโต จ เทฺว อคฺคสาวกา สุมโน
นามุปฏาโก อมิตา จ อสมา จ เทฺว อคฺคสาวิกา สลฬรุกฺโข(๑)
ลโพธิ สรีร อฏปณฺณาสหตฺถุพฺเพธ(๒) อโหสิ สรีรปฺปภา สมนฺตโต
ทฺวาทส โยชนานิ คณฺหิ วสฺสสตสหสฺส อายูติ ฯ
นารทสฺส อปเรน
สมฺพทุ ฺโธ ทิปทุตตฺ โม
ปทุมุตตฺ โร นาม ชิโน อกฺโขโภ สาครูปโมติ ฯ
# ๑. ม. สลลรุกฺโข ฯ ๒. ม. อฏปณฺณาสหตฺถุพฺเพธ ฯ
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ตสฺส อปรภาเค ตึส(๑) กปฺปสหสฺสานิ อติกฺกมิตฺวา
สุเมโธ จ สุชาโต จาติ เอกสฺมึ กปฺเป เทฺว พุทฺธา
นิพฺพตฺตึสุ ฯ สุเมธสฺสาป ตโย สาวกสนฺนิปาตา ปมสนฺนิปาเต
สุทสฺสนนคเร โกฏิสตขีณาสวา อเหสุ ทุติเย ปน นวุติโกฏิโย
ตติเย อสีติโกฏิโย ฯ ตทา โพธิสตฺโต อุตฺตโร นาม มาณโว
หุตฺวา นิทหิตฺวา ปตเยว อสีติโกฏิธน วิสฺสชฺเชตฺวา
พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสฆสฺส มหาทาน ทตฺวา ธมฺม สุตฺวา
สรเณสุ ปติฏาย นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิ ฯ โสป น อนาคเต
พุทฺโธ ภวิสสฺ สีติ พฺยากาสิ ฯ สุเมธสฺส ภควโต สุทสฺสนนฺนาม
นคร อโหสิ สุทตฺโต นาม ราชา ปตา มาตาป สุทตฺตา
นาม สุมโน(๒) จ สพฺพกาโม จ เทฺว อคฺคสาวกา สาคโร
นามุปฏาโก รามา จ สุรามา จ เทฺว อคฺคสาวิกา
มหานิมฺพรุกฺโข(๓) โพธิ สรีร อฏาสีติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ อายุ
นวุติ วสฺสสหสฺสานีติ ฯ
ปทุมุตตฺ รสฺส อปเรน สุเมโธ นาม นายโก
ทุราสโท อุคฺคเตโช
สพฺพโลกุตฺตโม มุนีติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค สุชาโต นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ ตสฺสาป
ตโย สาวกสนฺนิปาต อเหสุ ฯ ปมสนฺนิปาเต สฏิภิกฺขุสตสหสฺสานิ(๔)
# ๑. สี. ตึส กปฺปสตสหสฺสานิ ฯ ม. สตฺตติกปฺปสหสฺสานิ ฯ
# ๒. ม. สรโณ ฯ ๓. ม. มหานีปรุกฺโข ฯ ๔. ม. สฏิ ภิกฺขุสตสหสฺสานิ ฯ
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อเหสุ ทุติเย ปฺาส ตติเย จตฺตาฬีส ฯ ตทา โพธิสตฺโต
จกฺกวตฺติราชา หุตฺวา พุทฺโธ อุปฺปนฺโนติ สุตฺวา อุปสงฺกมิตฺวา
ธมฺม สุตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสฆสฺส สทฺธึ สตฺตหิ รตเนหิ
จตุมหาทีปรชฺช ทตฺวา สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิ ฯ สกลรฏวาสิโน
รฏุปฺปาท คเหตฺวา อารามิกกิจฺจ สาเธนฺตา พุทฺธปฺปมุขสฺส
ภิกฺขุสฆสฺส นิจฺจ มหาทาน อทสุ ฯ โสป น สตฺถา
อนาคเต พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ พฺยากาสิ ฯ ตสฺส ภควโต
นคร สุมงฺคส นาม อโหสิ อุคฺคโต นาม ราชา ปตา
ปภาวตี นาม มาตา สุทสฺสโน จ สุเทโว จ เทฺว อคฺคสาวกา
นารโท นามุปฏาโก นาคา จ นาคสมาลา จ เทฺว
อคฺคสาวิกา มหาเวฬุรุกฺโข โพธิ ฯ โส กิร มนฺทจฺฉิทฺโท
ฆนกฺขนฺโธ อุปริ นิคฺคตาหิ มหาสาขาหิ โมรปฺฉกลาโป
วิย วิโรจิตฺถ ฯ ตสฺส ภควโต สรีร ปณฺณาสหตฺถุพฺเพธ
อโหสิ อายุ นวุติ วสฺสสหสฺสานีติ ฯ
ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ สุชาโต นาม นายโก
สีหหนุสภกฺขนฺโธ
อปฺปเมยฺโย ทุราสโทติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค อิโต อฏารสกปฺปสตมตฺถเก(๑) เอกสฺมึ กปฺเป
ปยทสฺสี อตฺถทสฺสี ธมฺมทสฺสีติ ตโย พุทฺธา นิพพฺ ตฺตึสุ ฯ
ปยทสฺสิสฺสาป ตโย สาวกสนฺนิปาตา อเหสุ ฯ ปเม โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู
# ๑. ม. อฏารสกปฺปสตมตฺถเก ฯ
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อเหสุ ทุติเย นวุติโกฏิโย ตติเย อสีติโกฏิโย ฯ ตทา โพธิสตฺโต
กสฺสโป นาม มาณโว ติณฺณ เวทาน ปารงฺคโต หุตฺวา
สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา โกฏิสตสหสฺสธนปริจฺจาเคน สงฺฆาราม
กาเรตฺวา สรเณสุ จ สีเลสุ จ ปติฏาสิ ฯ อถ น สตฺถา
อฏารสกปฺปสตจฺจเยน พุทฺโธ ภวิสสฺ สีติ พฺยากาสิ ฯ ตสฺส
ภควโต อโนมนฺนาม(๑) นคร อโหสิ ปตา สุทนิ ฺโน นาม
ราชา มาตา จนฺทา นาม เทวี ปาลิโต จ สพฺพทสฺสี จ
เทฺว อคฺคสาวกา โสภิโต นามุปฏาโก สุชาตา จ ธมฺมทินฺนา
จ เทฺว อคฺคสาวิกา กกุธรุกโฺ ข(๒) โพธิ สรีร อสีติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ
นวุติ วสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ
สุชาตสฺส อปเรน
สยมฺภู โลกนายโก
ทุราสโท อสมสโม
ปยทสฺสี มหายโสติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค อตฺถทสฺสี นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ
ตสฺสาป ตโย สาวกสนฺนิปาตา อเหสุ ฯ ปเม อฏนวุติภิกฺขุสตสหสฺสานิ อเหสุ ทุติเย อฏาสีติสตสหสฺสานิ(๓) ตถา
ตติเย ฯ ตทา โพธิสตฺโต สุสีโม นาม มหิทฺธิกตาปโส หุตฺวา
เทวโลกโต มนฺทารวปุปฺผจฺฉตฺต อาหริตฺวา สตฺถาร ปูเชสิ ฯ
โสป น อนาคเต พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ พฺยากาสิ ฯ ตสฺส
ภควโต โสภิต นาม นคร อโหสิ สาคโร นาม ราชา
ปตา สุทสฺสนา นาม มาตา สนฺโต จ อุปสนฺโต จ
# ๑. ม. อโนม นาม ฯ ๒. ม. กกุธรุกฺโข ฯ
# ๓. ม. อฏาสีติสตสหสฺสานิ ฯ
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อคฺคสาวกา อภโย นามุปฏาโก ธมฺมา จ สุธมฺมา
จ อคฺคสาวิกา จมฺปกรุกฺโข โพธิ สรีร อสีติหตฺถุพฺเพธ(๑)
อโหสิ สรีรปฺปภา สมนฺตโต สพฺพกาล โยชนมตฺต ผริตฺวา
อฏาสิ อายุ วสฺสสตสหสฺสนฺติ ฯ
ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ อตฺถทสฺสี นราสโภ
มหาตม นิหนฺตฺวาน(๒) ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค ธมฺมทสฺสี นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ
ตสฺสาป ตโย สาวกสนฺนปิ าตา อเหสุ ฯ ปเม โกฏิสตภิกฺขู อเหสุ
ทุติเย สตฺตติโกฏิโย ตติเย อสีติโกฏิโย ฯ ตทา โพธิสตฺโต
สกฺโก เทวราชา หุตฺวา ทิพฺพคนฺธปุปฺเผหิ จ ทิพฺพตุริเยหิ
จ ปูช อกาสิ ฯ โสป น อนาคเต พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ
พฺยากาสิ ฯ ตสฺส ภควโต สรณนฺนาม นคร อโหสิ ปตา
สรโณ นาม ราชา มาตา สุนนฺทา นาม ปทุโม จ ผุสฺสเทโว จ
เทฺว อคฺคสาวกา สุเนตฺโต นามุปฏาโก เขมา
จ สพฺพนามา จ เทฺว อคฺคสาวิกา ติมฺพชาลรุกฺโข โพธิ ฯ
พิมฺพิชาโลติป วุจฺจติ สรีร ปนสฺส อสีติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ
วสฺสสตสหสฺส อายูติ ฯ
ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ ธมฺมทสฺสี มหายโส
ตมนฺธการ วิธมิตฺวา
อติโรจติ สเทวเกติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค อิโต จตุนวุติกปฺปมตฺถเก เอกสฺมึ กปฺเป
# ๑. ม. อสีติ... ฯ ๒. ม. นิหนฺตฺวาน ฯ
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เอโกว สิทฺธตฺโถ นาม พุทฺโธ อุทปาทิ ฯ ตสฺสาป ตโย
สาวกสนฺนิปาตา อเหสุ ฯ ปมสนฺนิปาเต โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู อเหสุ
ทุติเย นวุติโกฏิโย ตติเย อสีติโกฏิโย ฯ ตทา โพธิสตฺโต
อุคฺคเตโช อภิฺาพลสมฺปนฺโน มงฺคโล นาม ตาปโส หุตวฺ า
มหาชมฺพูผล อาหริตฺวา ตถาคตสฺส อทาสิ ฯ สตฺถาป ต
ผล ปริภฺุชิตฺวา จตุนวุติกปฺปมตฺถเก ตฺว พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ
โพธิสตฺต พฺยากาสิ ฯ ตสฺส ภควโต นคร เวภารนฺนาม
อโหสิ ปตา ชยเสโน นาม ราชา มาตา สุผสฺสา นาม
สมฺพโล จ สุมิตฺโต จ เทฺว อคฺคสาวกา เรวโต อุปฏาโก
สีวลา จ สุรามา จ เทฺว อคฺคสาวิกา กณฺณิการรุกโฺ ข โพธิ
สรีร สฏิหตฺถุพฺเพธ อโหสิ วสฺสสตสหสฺส อายูติ ฯ
ธมฺมทสฺสิสฺส อปเรน
สิทฺธตฺโถ โลกนายโก
นิหนฺตวฺ าน ตม สพฺพ
สุริโย อพฺภุคฺคโต ยถาติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค อิโต ทฺวานวุติกปฺปมตฺถเก ติสฺโส
ปุสฺโสติ (๑) เอกสฺมึ กปฺเป เทฺว พุทฺธา นิพฺพตฺตึสุ ฯ ติสฺสสฺส
ภควโต ตโย สาวกสนฺนปิ าตา อเหสุ ฯ ปมสนฺนปิ าเต ภิกฺขูน
โกฏิสต อโหสิ ทุติเย นวุติโกฏิโย ตติเย อสีตโิ กฏิโย ฯ
ตทา โพธิสตฺโต มหาโภโค มหายโส สุชาโต นาม ขตฺติโย
หุตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา มหิทฺธิกภาว ปตฺวา พุทฺโธ
# ๑. ม. ผุสฺโส ฯ
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อุปฺปนฺโนติ สุตฺวา ทิพฺพมนฺทารวปทุมปาริจฺฉตฺตกปุปฺผานิ
อาทาย จตุปฺปริสมชฺเฌ คจฺฉนฺต ตถาคต ปูเชสิ อากาเส
ปุปฺผวิตาน อกาสิ ฯ โสป น สตฺถา อิโต ทฺวานวุติกปฺเป
พุทฺโธ ภวิสสฺ สีติ พฺยากาสิ ฯ ตสฺส ภควโต เขมนฺนาม
นคร อโหสิ ปตา ชนสนฺโธ นาม ขตฺติโย มาตา ปทุมา
นาม พฺรหฺมเทโว จ อุทโย จ เทฺว อคฺคสาวกา สมงฺโค นาม
อุปฏาโก ผุสฺสา จ สุทตฺตา จ เทฺว อคฺคสาวิกา อสนรุกฺโข
โพธิ สรีร สฏิหตฺถุพฺเพธ อโหสิ วสฺสสตสหสฺส อายูติ ฯ
สิทฺธตฺถสฺส อปเรน อสโม อปฺปฏิปุคฺคโล
อนนฺตสีโล อมิตยโส ติสฺโส โลกคฺคนายโกติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค ปุสฺโส นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ ตสฺสาป
ตโย สาวกสนฺนิปาตา ปมสนฺนิปาเต สฏิ ภิกขฺ ุสตสหสฺสานิ
อเหสุ ทุติเย ปณฺณาส ตติเย ทฺวตฺตึสสตสหสฺสานิ(๑) ฯ ตทา
โพธิสตฺโต วิชิตาวี นาม ขตฺติโย หุตฺวา มหารชฺช ปหาย
สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา ตีณิ ปฏกานิ อุคฺคเหตฺวา มหาชนสฺส
ธมฺมกถ กเถสิ สีลปารมึ จ ปูเรสิ ฯ โสป น พุทโฺ ธ ภวิสฺสสีติ
ตเถว พฺยากาสิ ฯ ตสฺส ภควโต กาสิ นาม นคร อโหสิ ชยเสโน
นาม ราชา ปตา สิริมา นาม มาตา สุรกฺขิโต จ
ธมฺมเสโน จ เทฺว อคฺคสาวกา สภิโย นามุปฏาโก จาลา
# ๑. ม. ทฺวตฺตึส ฯ
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จ อุปจาลา จ เทฺว อคฺคสาวิกา อามลกรุกฺโข โพธิ สรีร
อฏปณฺณาสหตฺถุพฺเพธ อโหสิ นวุติวสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ
ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ อหุ สตฺถา อนุตฺตโร
อนูปโม อสมสโม
ปุสฺโส โลกคฺคนายโกติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค อิโต เอกนวุติกปฺเป วิปสฺสี นาม ภควา
อุทปาทิ ฯ ตสฺสาป ตโย สาวกสนฺนิปาตา อเหสุ ฯ ปมสนฺนิปาเต
อฏสฏิ ภิกฺขุสตสหสฺสานิ อเหสุ ฯ ทุติเย เอกสตสหสฺส
ตติเย อสีติสหสฺสานิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต มหิทฺธิโก มหานุภาโว
อตุโล นาม นาคราชา หุตฺวา สตฺตรตนขจิต โสวณฺณมยมหาป
ภควโต อทาสิ ฯ โสป น อิโต เอกนวุติกปฺเป พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ
พฺยากาสิ ฯ ตสฺส ภควโต พนฺธุมตี นาม นคร อโหสิ
พนฺธุมา นาม ราชา ปตา พนฺธุมตี นาม มาตา ขณฺโธ
จ ติสฺโส จ เทฺว อคฺคสาวกา อโสโก นามุปฏาโก จนฺทา
จ จนฺทมิตฺตา จ เทฺว อคฺคสาวิกา ปาตลิรุกฺโข โพธิ สรีร
อสีติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ สรีรปฺปภา สทา สตฺต โยชนานิ ผริตฺวา
อฏาสิ อสีติ วสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ
ปุสฺสสฺส อปเรน
สมฺพทุ ฺโธ ทิปทุตตฺ โม
วิปสฺสี นาม นาเมน
โลเก อุปฺปชฺชิ จกฺขุมาติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค อิโต เอกตฺตึสกปฺเป สิขี จ เวสฺสภู
จาติ เทฺว พุทฺธา อเหสุ ฯ สิขิสฺสาป ภควโต ตโย สาวกสนฺนิปาตา
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อเหสุ ฯ ปมสนฺนิปาเต ภิกฺขุสตสหสฺส อโหสิ ทุติเย อสีติสหสฺสานิ ตติเย สตฺตติสหสฺสานิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต อรินฺทโม นาม
ราชา หุตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสฆสฺส สจีวร มหาทาน
ปวตฺเตตฺวา สตฺตรตนปฏิมณฺฑิต หตฺถิรตน ทตฺวา หตฺถิปฺปมาณ
กตฺวา กปฺปยภณฺฑ อทาสิ ฯ โสป น อิโต เอกตฺตึสกปฺเป
พุทฺโธ ภวิสสฺ สีติ พฺยากาสิ ฯ ตสฺส ภควโต อรุณวตี
นาม นคร อโหสิ อรุโณ นาม ขตฺติโย ปตา ปภาวตี
นาม มาตา อภิภู จ สมฺภโว จ เทฺว อคฺคสาวกา เขมงฺกโร
นาม อุปฏาโก เขมา(๑) จ ปทุมา จ อคฺคสาวิกา
ปุณฺฑรีกรุกฺโข โพธิ สรีร สตฺตติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ สรีรปฺปภา
โยชนตฺตย ผริตฺวา อฏาสิ สตฺตติ วสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ
วิปสฺสสิ ฺส อปเรน
สมฺพุทฺโธ ทิปทุตฺตโม
สิขีวฺหโย นาม ชิโน
อสโม อปฺปฏิปคุ ฺคโลติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค เวสฺสภู นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ
ตสฺสาป ตโย สาวกสนฺนปิ าตา อเหสุ ฯ ปมสนฺนปิ าเต อสีติภิกฺขุสหสฺสานิ(๒) อเหสุ ทุติเย สตฺตติ ตติเย สฏิ ฯ ตทา
โพธิสตฺโต สุทสฺสโน นาม ราชา หุตวฺ า พุทฺธปฺปมุขสฺส
ภิกฺขุสฆสฺส สจีวร มหาทาน ทตฺวา ตสฺส สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา
อาจารคุณสมฺปนฺโน พุทธฺ รตเน จิตฺตีการปติพหุโล อโหสิ ฯ
# ๑. ม. สขิลา ฯ ๒. ม. อสีติภิกฺขุสหสฺสานิ ฯ
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โสป น ภควา อิโต เอกตฺตึสกปฺเป พุทฺโธ ภวิสสฺ สีติ
พฺยากาสิ ฯ ตสฺส ปน ภควโต อโนมนฺนาม นคร อโหสิ
สุปฺปตีโต นาม ราชา ปตา ยสวตี นาม มาตา โสโณ
จ อุตฺตโร จ เทฺว อคฺคสาวกา อุปสนฺโต นามุปฏาโก
ทามา จ สุมาลา(๑) จ เทฺว อคฺคสาวิกา สาลรุกโฺ ข โพธิ สรีร
สฏิหตฺถุพฺเพธ อโหสิ สฏิ วสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ
ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ อสโม อปฺปฏิปุคฺคโล
เวสฺสภู นาม นาเมน
โลเก อุปฺปชฺชิ โส ชิโนติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค อิมสฺมึ กปฺเป จตฺตาโร พุทฺธา
นิพฺพตฺตึสุ กกุสนฺโธ โกนาคมโน กสฺสโป อมฺหาก ภควาติ ฯ
กกุสนฺธสฺส ภควโต เอโกว สาวกสนฺนิปาโต ตตฺถ จตฺตาฬีสภิกฺขุสหสฺสานิ อเหสุ ฯ ตทา โพธิสตฺโต เขโม นาม ราชา
หุตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสฆสฺส สปตฺตจีวร มหาทานฺเจว
อฺชนาทีนิ เภสชฺชานิ จ ทตฺวา สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา
ปพฺพชิ ฯ โสป น สตฺถา พฺยากาสิ ฯ กกุสนฺธสฺส ปน
ภควโต เขม นาม นคร อโหสิ อคฺคิทตฺโต นาม พฺราหฺมโณ
ปตา วิสาขา นาม พฺราหฺมณี มาตา วิธุโร จ สฺชีโว
จ อคฺคสาวกา พุทฺธิโช นามุปฏาโก สาขา จ
สารมฺภา(๒) จ อคฺคสาวิกา มหาสิรีสรุกฺโข โพธิ สรีร
# ๑. ม. ทามา จ สมาลา จ ฯ ๒. ม. สามา จ จมฺปกา จ ฯ
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จตฺตาฬีสหตฺถุพฺเพธ อโหสิ จตฺตาฬีส วสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ
เวสฺสภุสฺส อปเรน
สมฺพุทฺโธ ทิปทุตฺตโม
กกุสนฺโธ นาม นาเมน อปฺปเมยฺโย ทุราสโทติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค โกนาคมโน นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ
ตสฺสาป เอโก สาวกสนฺนิปาโต ฯ ตตฺถ ตึส ภิกขฺ ุสหสฺสานิ
อเหสุ ฯ ตทา โพธิสตฺโต ปพฺพโต นาม ราชา หุตฺวา
อมจฺจคณปริวุโต สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา ธมฺมเทสน สุตฺวา
พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ นิมนฺเตตฺวา มหาทาน ปวตฺเตตฺวา
ปตฺตุณฺณจีนปฏฏโกเสยฺยกมฺพลทุกูลานิ เจว สุวณฺณปาทุกฺจ(๑)
ทตฺวา สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิ ฯ โสป น พฺยากาสิ ฯ ตสฺส
ภควโต โสภวตี นาม นคร อโหสิ ยฺทตฺโต นาม
พฺราหฺมโณ ปตา อุตฺตรา นาม พฺราหฺมณี มาตา ภิยฺโยโส(๒)
จ อุตฺตโร จ เทฺว อคฺคสาวกา โสตฺถโิ ช นามุปฏาโก
สมุทฺทา จ อุตฺตรา จ เทฺว อคฺคสาวิกา อุทุมฺพรรุกฺโข โพธิ
สรีร ตึสหตฺถุพฺเพธ(๓) อโหสิ ตึส วสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ
กกุสนฺธสฺส อปเรน
สมฺพุทฺโธ ทิปทุตฺตโม
โกนาคมโน นาม ชิโน โลกเชฏโ นราสโภติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค กสฺสโป นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ
ตสฺสาป เอโกว สาวกสนฺนิปาโต ฯ ตตฺถ วีสติภิกฺขุสหสฺสานิ
# ๑. ม. สุวณฺณปาทุกฺจ ฯ ๒. ม.ภิยฺยโส ฯ
# ๓. ม. ตึสหตฺถุพฺเพธ ฯ
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อเหสุ ฯ ตทา โพธิสตฺโต โชติปาโล นาม มาณโว หุตฺวา
ติณฺณ เวทาน ปารคู ภูมิย จ อนฺตลิกฺเข จ ปากโฏ
ฆฏีการสฺส กุมฺภการสฺส มิตฺโต อโหสิ ฯ โส เตน สทฺธึ
สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺมกถ สุตฺวา ปพฺพชิตฺวา อารทฺธวีริโย
ตีณิ ปฏกานิ อุคฺคเหตฺวา (๑)วตฺตปฏิวตฺตสมฺปตฺติยา พุทฺธสฺสสาสน
โสเภสิ ฯ โสป น สตฺถา พฺยากาสิ ฯ ตสฺส ภควโต ชาตนคร
พาราณสี นาม อโหสิ พฺรหฺมทตฺโต นาม พฺราหฺมโณ
ปตา ธนวตี นาม พฺราหฺมณี มาตา ติสฺโส จ ภารทฺวาโช
จ เทฺว อคฺคสาวกา สพฺพมิตฺโต นามุปฏาโก อนุฬา จ
อุรุเวฬา จ เทฺว อคฺคสาวิกา นิโคฺรธรุกฺโข โพธิ สรีร วีสติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ วีสติ วสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ
โกนาคมนสฺส อปเรน
สมฺพุทฺโธ ทิปทุตฺตโม
กสฺสโป นาม นาเมน (๒) ธมฺมราชา ปภงฺกโรติ ฯ
ยสฺมึ ปน กปฺเป ทีปงฺกรทสพโล อุทปาทิ ตสฺมึ กปฺเป
อฺเป ตโย พุทฺธา อเหสุ ฯ เตส สนฺติกา โพธิสตฺตสฺส
พฺยากรณ นตฺถิ ตสฺมา เต อิธ น ทสฺสิตา ฯ อฏกถาย
ปน ตมฺหา กปฺปา ปฏาย สพฺเพป พุทฺเธ ทสฺเสตุ อิท วุตฺต
ตณฺหงฺกโร เมธงฺกโร
อโถป สรณงฺกโร
ทีปงฺกโร จ สมฺพุทฺโธ
โกณฺฑฺโ ทิปทุตฺตโม
# ๑. ม. วตฺตาวตฺตสมฺปตฺติยา พุทฺธสฺส สาสน โสเภสิ ฯ
# ๒. ม. โคตฺเตน ฯ
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มงฺคโล จ สุมโน จ
เรวโต โสภิโต มุนิ
อโนมทสฺสี ปทุโม
นารโท ปทุมตุ ฺตโร
สุเมโธ จ สุชาโต จ
ปยทสฺสี มหายโส
อตฺถทสฺสี ธมฺมทสฺสี
สิทฺธตฺโถ โลกนายโก
ติสฺโส ปุสฺโส(๑) จ สมฺพุทฺโธ วิปสฺสี สิขิ เวสฺสภู
กกุสนฺโธ โกนาคมโน
กสฺสโป จาป นายโก
เอเต อเหสุ สมฺพุทฺธา
ธุตราคา(๒) สมาหิตา ฯ
สตรสีว อุปฺปนฺนา
มหาตมวิโนทนา
ชลิตฺวา อคฺคิขนฺธาว
นิพฺพุตา เต สสาวกาติ ฯ
ตตฺถ อมฺหาก โพธิสตฺโต ทีปงฺกราทีน จตุวีสติยา
พุทฺธาน สนฺติเก อธิการ กโรนฺโต กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ
จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ อาคโต ฯ กสฺสปสฺส ปน ภควโต
โอรภาเค เปตฺวา อิม สมฺมาสมฺพุทฺธ อฺโ พุทโฺ ธ นาม
นตฺถิ ฯ อิติ ทีปงฺกราทีน จตุวีสติยา พุทฺธาน สนฺติเก
ลทฺธพฺยากรโณ ปน โพธิสตฺโต เยเนน
มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ
เหตุ สตฺถารทสฺสน
ปพฺพชฺชา คุณสมฺปตฺติ
อธิกาโร จ ฉนฺทตา
อฏธมฺมสโมธานา
อภินีหาโร สมิชฺฌตีติ
อิเม อฏ ธมฺเม สโมธาเนตฺวา ทีปงฺกรปาทมูเล กตาภินีหาเรน
# ๑. ม. ผุสฺโส ฯ ๒. ม. วีตราคา ฯ ๓. สี. ยุ. เยน ปน เตน ฯ
# ม. โพธิสตฺโต เยเนน ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 82

*เลมที่ 28 นิทานกถา หนา 82
หนฺท พุทฺธกเร ธมฺเม วิจินามิ อิโต จิโตติ อุสฺสาห กตฺวา
วิจินนฺโต ตทาทกฺขึ ปม ทานปารมินฺติ ทานปารมิตาทโย
พุทฺธการกา ธมฺมา ทิฏา เต ปูเรนฺโตเยว ยาว เวสฺสนฺตรตฺตภาวา อาคมิ ฯ อาคจฺฉนฺโต จ เย เต กตาภินีหาราน
โพธิสตฺตาน อานิสสา สวณฺณิตา
เอว สพฺพงฺคสมฺปนฺนา โพธิยา นิยตา นรา
สสาร(๑)ทีฆมทฺธาน กปฺปโกฏิสเตหิป ฯ
อวีจิมฺหิ นุปฺปชฺชนฺติ
ตถา โลกนฺตเรสุ จ
นิชฺฌามตณฺหา ขุปฺปปาสา น โหนฺติ กาลกฺชิกา ฯ
น โหนฺติ ขุทฺทกา ปาณา อุปปฺ ชฺชนฺตาป ทุคฺคตึ
ชายมานา มนุสฺเสสุ
ชจฺจนฺธานภวนฺติเต ฯ
โสตเวกลฺลตา นตฺถิ
น ภวนฺติ มูคปกฺขิกา
อิตฺถีภาว น คจฺฉนฺติ อุภโตพฺยฺชนปณฺฑกา ฯ
น ภวนฺติ ปริยาปนฺนา โพธิยา นิยตา นรา
มุตฺตา อานนฺตริเกหิ
สพฺพตฺถ สุทฺธโคจรา ฯ
มิจฺฉาทิฏึ น เสวนฺติ กมฺมกิริยทสฺสนา
วสมานาป (๒)สตฺเตสุ อสฺ นูปปชฺชเร ฯ
สุทฺธาวาเสสุ เทเวสุ
เหตุ นาม น วิชชฺ ติ
เนกฺขมฺมนินฺนา สปฺปุริสา วิสยุตฺตา ภวาภเว
จรนฺติ โลกตฺถจริยาโย ปูเรนฺติ สพฺพปารมีติ
# ๑. ม. สสร... ฯ ๒. ม. สคฺเคสุ อสฺ นูปปชฺชเร ฯ
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เต อานิสเส อธิคนฺตฺวาว อาคโต ฯ ปารมิโย
ปูเรนฺตสฺส จสฺส อกิตฺติพฺราหฺมณกาเล สงฺขพฺราหฺมณกาเล
ธนฺชยราชกาเล มหาสุทสฺสนกาเล มหาโควินฺทกาเล นิม-ิ
มหาราชกาเล จนฺทกุมารกาเล วิสยฺหเสฏิกาเล สิวิราชกาเล
เวสฺสนฺตรกาเลติ ทานปารมิตาย ปูริตตฺตภาวาน ปริมาณนฺนาม
นตฺถิ ฯ เอกนฺเตน
ปนสฺส สสปณฺฑิตชาตเก
ภิกฺขาย อุปคต ทิสฺวา
สกตฺตาน ปริจฺจชึ
ทาเนน เม สโม นตฺถิ
เอสา เม ทานปารมีติ ฯ (๑)
เอว อตฺตปริจฺจาค กโรนฺตสฺส ทานปารมิตา ปรมตฺถปารมี(๒)
นาม ชาตา ฯ ตถา สีลวราชกาเล จมฺเปยฺยนาคราชกาเล
ภูริทตฺตนาคราชกาเล ฉทฺทนฺตนาคราชกาเล ชยทฺทิสราชปุตฺตกาเล อลีนสตฺตุกุมารกาเลติ สีลปารมิตาย ปูริตตฺตภาวาน
ปริมาณ นาม นตฺถิ ฯ เอกนฺเตน ปนสฺส สงฺขปาลชาตเก
สูเลหิ วิชฺฌิยนฺเตป
โกฏฏิยนฺเตป(๓) สตฺติภิ
โภชปุตฺเต น กุปฺปามิ
เอสา เม สีลปารมีติ ฯ (๔)
เอว อตฺตปริจฺจาค กโรนฺตสฺส สีลาปารมิตา ปรมตฺถปารมี นาม
ชาตา ฯ ตถา โสมนสฺสกุมารกาเล หตฺถิปาลกุมารกาเล อโยฆรปณฺฑิตกาเลติ มหารชฺช ปหาย เนกฺขมฺมปารมิตาย ปูริตตฺตภาวาน
ปริมาณ นาม นตฺถิ ฯ เอกนฺเตน ปนสฺส จุลฺลสุตโสมชาตเก
# ๑. ขุ. จริยา. ๓๓/๑๐/๕๖๗ ฯ ๒. สี. ปรมตฺถปารมิตา ฯ
# ๓. ม. วิชฺฌยิ นฺโตป โกฺฏยิ นฺโตป ฯ ๔. ขุ. จริยา. ๓๓/๒๐/๕๗๘ ฯ
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มหารชฺช หตฺถคต
เขฬปณฺฑว ฉฑฺฑยึ
จชโต น โหติ ลคฺคน เอสา เม เนกฺขมฺมปารมีติ
เอว นิสฺสงฺคตาย รชฺช ฉฑฺเฑตฺวา นิกฺขมนฺตสฺส เนกฺขมฺม
ปารมิตา ปรมตฺถปารมี นาม ชาตา ฯ ตถา วิธุรปณฺฑิตกาเล
มหาโควินฺทปณฺฑิตกาเล กุทฺทาลปณฺฑิตกาเล อรกปณฺฑิตกาเล
โพธิปริพฺพาชกกาเล มโหสธปณฺฑิตกาเลติ ปฺาปารมิตาย
ปูริตตฺตภาวาน ปริมาณ นาม นตฺถิ ฯ เอกนฺเตน ปนสฺส
เสนกชาตเก เสนกปณฺฑิตกาเล
ปฺาย วิจินนฺโตห
พฺราหฺมณ โมจยึ ทุขา
ปฺาย เม สโม นตฺถิ เอสา เม ปฺาปารมีติ
อนฺโตภสฺตคต สปฺป ทสฺเสนฺตสฺส ปฺาปารมิตา ปรมตฺถปารมี
นาม ชาตา ฯ ตถา วีริยปารมิตาทีนมฺป ปูริตตฺตภาวาน ปริมาณ
นาม นตฺถิ ฯ เอกนฺเตน ปนสฺส มหาชนกชาตเก
อตีรทสฺสี ชลมชฺเฌ
หตา สพฺเพว มานุสา
จิตฺตสฺส อฺถา นตฺถิ เอสา เม วีริยปารมีติ
เอว มหาสมุทฺท ตรนฺตสฺส [๑] ปวตฺตา วีริยปารมิตา
ปรมตฺถปารมี นาม ชาตา ฯ ขนฺติวาทีชาตเก
อเจตนว โกฏเฏนฺเต ติเณฺหน ผรสุนา มม
กาสิราเช น กุปฺปามิ เอสา เม ขนฺติปารมีติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปวตฺตาติ ทิสฺสติ ฯ
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เอว อเจตนภาเวน วิย มหาทุกฺข อธิวาเสนฺตสฺส ขนฺติปารมิตา
ปรมตฺถปารมี นาม ชาตา ฯ มหาสุตโสมชาตเก
สจฺจวาจ อนุรกฺขนฺโต จชิตฺวา มม ชีวิต
โมเจสึ เอกสต ขตฺติเย เอสา เม สจฺจปารมีติ (๑)
เอว ชีวิต จชิตฺวา สจฺจมนุรกฺขนฺตสฺส สจฺจปารมิตา
ปรมตฺถปารมี นาม ชาตา ฯ มูคปกฺขชาตเก
มาตา ปตา น เม เทสฺสา นป เทสฺส มหายส
สพฺพฺุต ปย มยฺห ตสฺมา วตมธิฏหินฺติ (๒) ฯ
เอว ชีวิตป จชิตฺวา วต อธิฏหนฺตสฺส อธิฏานปารมิตา
ปรมตฺถปารมี นาม ชาตา ฯ สุวณฺณสามชาตเก
น ม โกจิ อุตฺตสติ
นปห ภายามิ กสฺสจิ
เมตฺตาพเลนุปตฺถทฺโธ รมามิ ปวเน (๓)สทาติ (๔)
เอว ชีวิตป อโนโลเกตฺวา เมตฺตายนฺตสฺส เมตฺตาปารมิตา
ปรมตฺถปารมี นาม ชาตา ฯ โลมหสชาตเก
สุสาเน เสยฺย กปฺเปมิ
ฉวฏิก อุปธายห
คามมณฺฑลา อุปาคนฺตฺวาน(๕) รูป ทสฺเสนฺติน(๖)ปฺปกนฺติ (๗)
เอว คามทารเกสุ นิฏุภนาทีหิ เจว มาลาคนฺธูปหาราทีหิ จ
# ๑. สี. ปรมตฺถสจฺจปารมีติ ฯ ๒. ขุ. จริยา. ๓๓/๒๑/๕๗๑ ฯ
# ๓. ม.ตทาติ ฯ ๔. ขุ. จริยา. ๓๓/๓๓/๕๙๓ ฯ ๕. สี. ยุ. โคมณฺฑลา
# อุปคนฺตฺวา ฯ ม. คามณฺฑลา อุปาคนฺตฺวา ฯ ๖. ม.ทสฺเสนฺตินปฺปกนฺติ ฯ
# ๗. ขุ. จริยา. ๓๓/๓๕/๕๙๔ ฯ
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สุขทุกฺข อุปฺปาเทนฺเตสุป อุเปกฺข อนติวตฺตนฺตสฺส อุเปกฺขาปารมิตา
ปรมตฺถปารมี นาม ชาตา ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถารโต
ปเนส อตฺโถ จริยาปฏกโต คเหตพฺโพ ฯ เอว ปารมิโย ปูเรตฺวา
เวสฺสนฺตรตฺตภาเว ิโต
อเจตนาย ปวี
อวิฺาย สุข ทุกฺข
สาป ทานวสา(๒) มยฺห สตฺตกฺขตฺตุมกมฺปถาติ (๑)
เอว มหาปวิกมฺปนานิ มหาปฺุานิ กตฺวา อายุปริโยสาเน
ตโต จุโต ตุสิตภวเน นิพฺพตฺติ ฯ อิติ ทีปงฺกรปาทมูลโต
ปฏาย ยาว อย ตุสิตปุเร นิพฺพตฺติ ต(๓) ทูเรนิทาน นามาติ
เวทิตพฺพ ฯ
ทูเรนิทานกถา นิฏิตา ฯ
# ๑. ขุ. จริยา. ๓๓/๙/๕๖๕ ฯ ๒. ม. ทานพลา ฯ
# ๓. ม. เอตฺตก าน ฯ
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อวิทูเรนิทาน
ตุสิตปุเร วสนฺเตเยว ปน โพธิสตฺเต พุทฺธโกลาหลนฺนาม
อุทปาทิ ฯ โลกสฺมึ หิ ตีณิ โกลาหลานิ อุปฺปชฺชนฺติ
กปฺปโกลาหล พุทฺธโกลาหล จกฺกวตฺติโกลาหลนฺติ ฯ ตสฺส
วสฺสสตสหสฺสสฺส อจฺจเยน กปฺปฏุ าน ภวิสฺสตีติ โลกพฺยูหา
นาม กามาวจรเทวา มุตฺตสิรา วิกิณฺณเกสา รุทมุขา อสฺสูนิ
หตฺเถหิ ปฺุฉมานา รตฺตวตฺถนิวตฺถา อติวิย วิรูปเวสธาริโน
หุตฺวา มนุสฺสปเถ วิจรนฺตา เอว อาโรเจนฺติ มาริสา อิโต
วสฺสสตสหสฺสสฺส อจฺจเยน กปฺปุฏาน ภวิสฺสติ อย โลโกป
นสฺสิสฺสติ มหาสมุทฺโทป นสฺสิสฺสติ อยฺจ มหาปวี สิเนรุ
จ ปพฺพตราชา อุฑฺฑยฺหิสฺสนฺติ วินสฺสิสฺสนฺติ ยาว พฺรหฺมโลกา
วินาโส ภวิสฺสติ เมตฺต มาริสา ภาเวถ กรุณ มุทติ 
อุเปกฺข มาริสา ภาเวถ มาตร อุปฏหถ
กุเลเชฏาปจายิโน โหถาติ ฯ อิท กปฺปโกลาหลนฺนาม ฯ
วสฺสสหสฺสสฺส อจฺจเยน ปน สพฺพฺุพุทฺโธ โลเก อุปฺปชฺชสิ ฺสตีติ
โลกปาลเทวตา อิโต มาริสา วสฺสสหสฺสสฺส อจฺจเยน พุทฺโธ
โลเก อุปฺปชฺชิสฺสตีติ อุคฺโฆเสนฺติโย อาหิณฺฑนฺติ ฯ อิท
พุทฺธโกลาหลนฺนาม ฯ วสฺสสตสฺส อจฺจเยน จกฺกวตฺติราชา
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ เทวตาเยว อิโต มาริสา วสฺสสตสฺส อจฺจเยน
จกฺกวตฺติราชา โลเก อุปปฺ ชฺชิสฺสตีติ อุคฺโฆเสนฺติโย อาหิณฺฑนฺติ ฯ
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อิท จกฺกวตฺติโกลาหลนฺนาม ฯ อิมานิ ตีณิ โกลาหลานิ
มหนฺตานิ โหนฺติ ฯ
เตสุ พุทฺธโกลาหลสทฺท สุตฺวา สกลทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา เอกโต สนฺนิปติตฺวา อสุโก นาม สตฺโต พุทฺโธ
ภวิสฺสตีติ ตฺวา ต อุปสงฺกมิตฺวา อายาจนฺติ อายาจมานา
จ ปุพฺพนิมิตฺเตสุ อุปฺปนฺเนสุ อายาจนฺติ ฯ ตทา ปน สพฺพาป
เทวตา เอเกกจกฺกวาเฬ จาตุมฺมหาราชสกฺกสุยามสนฺตุสิตนิมฺมานรติปรนิมฺมิตวสวตฺติมหาพฺรหฺเมหิ สทฺธึ เอกจกฺกวาเฬ
สนฺนิปติตฺวา ตุสิตภวเน โพธิสตฺตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา มาริสา
ตุมฺเหหิ ทส ปารมิโย ปูเรนฺเตหิ น สกฺกสมฺปตฺตึ น
มารสมฺปตฺตึ น จกฺกวตฺติสมฺปตฺตึ น พฺรหฺมสมฺปตฺตึ ปฏเนฺเตหิ
ปูริตา โลกนิตฺถรณตฺถาย ปน สพฺพฺุต ปฏเนฺเตหิ ปูริตา
โส โว อิทานิ กาโล มาริส พุทฺธตฺตาย สมโย มาริสา
พุทฺธตฺตายาติ ยาจึสุ ฯ
อถ มหาสตฺโต เทวตาน ปฏิฺ อทตฺวา กาลทีปเทสกุลชเนตฺติอายุปริจฺเฉทวเสน ปฺจ มหาวิโลกนานิ วิโลเกติ ฯ ตตฺถ
กาโล นุ โข อกาโล นุ โขติ ปม กาล วิโลเกสิ ฯ ตตฺถ
วสฺสสตสหสฺสโต อุทฺธ วฑฺฒิโต อายุกาโล กาโล นาม น
โหติ ฯ กสฺมา ฯ ตทา หิ สตฺตาน ชาติชรามรณานิ น
ปฺายนฺติ พุทฺธานฺจ ธมฺมเทสนา ติลกฺขณวินิมุตฺตา นตฺถิ
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เตส อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ กเถนฺตาน กถนฺนาเมต
กเถนฺตีติ เนว โสตพฺพ น สทฺทหิตพฺพ(๑) มฺนฺติ ตโต
อภิสมโย น โหติ ตสฺมึ อสติ อนิยฺยานิก สาสน โหติ
ตสฺมา อกาโล ฯ วสฺสสตโต โอน อายุกาโลป กาโล น
โหติ ฯ กสฺมา ฯ ตทา สตฺตา อุสฺสนฺนกิเลสา โหนฺติ
อุสฺสนฺนกิเลสานฺจ ทินฺโน โอวาโท โอวาทฏาเน น ติฏติ
อุทเก ทณฺฑราชิ วิย โส ขิปฺป วิคจฺฉติ ตสฺมา โสป อกาโล ฯ
วสฺสสตสหสฺสโต ปฏาย เหฏา วสฺสสตโต ปฏาย อุทฺธ
อายุกาโล กาโล นาม ฯ ตทา จ วสฺสสตกาโล ฯ อถ มหาสตฺโต
นิพฺพตฺติตพฺพกาโลติ ปสฺสิ ฯ
ตโต ทีป วิโลเกนฺโต จตฺตาโร มหาทีเป โอโลเกตฺวา
ตีสุ ทีเปสุ พุทฺธา น นิพฺพตฺตนฺติ ชมฺพูทีเปเยว นิพฺพตฺตนฺตีติ
ทีป ปสฺสิ ฯ ตโต ชมฺพูทโี ป นาม มหา ทสโยชนสหสฺสปริมาโณ กตรสฺมึ นุ โข ปเทเส พุทฺธา นิพฺพตฺตนฺตีติ
โอกาส วิโลเกนฺโต มชฺฌิมเทส ปสฺสิ ฯ มชฺฌิมเทโส นาม
ปุรตฺถิมาย ทิสาย กชงฺคล นาม นิคโม ตสฺส อปเรน
มหาสาโล ตโต ปร ปจฺจนฺติมา ชนปทา โอรโต มชฺเฌ ฯ
ปุพฺพทกฺขิณาย สลฺลวตี(๒) นาม นที ตโต ปร
ปจฺจนฺติมา ชนปทา โอรโต มชฺเฌ ทกฺขิณาย ทิสาย
# ๑. ม. สทฺธาตพฺพ ฯ ๒. สี. สฬลวตี ฯ
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เสตกณฺณิกนฺนาม นิคโม ตโต ปร ปจฺจนฺติมา ชนปทา โอรโต
มชฺเฌ ปจฺฉิมาย ทิสาย ถูนนฺนาม พฺราหฺมณคาโม ตโต
ปร ปจฺจนฺติมา ชนปทา โอรโต มชฺเฌ อุตฺตราย ทิสาย
อุสีรทฺธโช นาม ปพฺพโต ตโต ปร ปจฺจนฺติมา ชนปทา
โอรโต มชฺเฌติ เอว วินเย วุตฺโต ปเทโส ฯ โส อายามโต
ตีณิ โยชนสตานิ วิตฺถารโต อฑฺฒเตยฺยานิ ปริกฺเขปโต
นวโยชนสตานีติ ฯ เอตสฺมึ ปเทเส พุทฺธา จ ปจฺเจกพุทฺธา
จ อคฺคสาวกา จ อสีติมหาสาวกา จ จกฺกวตฺติราชาโน จ
อฺเ จ มเหสกฺขา ขตฺติยพฺราหฺมณคหปติมหาสาลา อุปฺปชฺชนฺติ
อิท เจตฺถ กปลวตฺถุ นาม นคร ตตฺถ มยา นิพพฺ ตฺติตพฺพนฺติ
นิฏ อคมาสิ ฯ
ตโต กุล วิโลเกนฺโต พุทฺธา นาม เวสฺสกุเล วา
สุทฺทกุเล วา น นิพฺพตฺตนฺติ โลกสมฺมเต ปน ขตฺติยกุเล
วา พฺราหฺมณกุเล วา ทฺวีสุเยว กุเลสุ นิพฺพตฺตนฺติ อิทานิ
จ ขตฺติยกุล โลกสมฺมต ตตฺถ นิพฺพตฺติสฺสามิ สุทฺโธทนมหาราชา
ปตา เม ภวิสฺสตีติ กุล ปสฺสิ ฯ ตโต มาตร วิโลเกนฺโต
พุทฺธมาตา นาม ปุริสโลลา สุราธุตฺตา น โหติ กปฺปสตสหสฺส
ปน ปูริตปารมี ชาติโต ปฏาย อขณฺฑปฺจสีลาเยว โหติ
อยฺจ มหามายา นาม เทวี เอทิสี อย เม มาตา
ภวิสฺสตีติ กิตฺตก ปนสฺสา อายูติ ทสนฺน มาสาน อุปริ
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สตฺต ทิวสานิ ปสฺสิ ฯ
อิติ อิม ปฺจมหาวิโลกน วิโลเกตฺวา กาโล เม มาริส
พุทฺธภาวายาติ เทวตาน สงฺคห กโรนฺโต ปฏิฺ ทตฺวา
คจฺฉถ ตุมฺเหติ ตา เทวตา อุยฺโยเชตฺวา ตุสิตเทวตาหิ ปริวโุ ต
ตุสิตปุเร นนฺทวน ปาวิสิ ฯ สพฺพเทวโลเกสุ หิ นนฺทวน
อตฺถิเยว ฯ ตตฺร นนฺทวเน เทวตา อิโต จุโต มาริส สุคตึ คจฺฉาติ
ปุพฺเพกตกุสลกมฺโมกาส สารยมานา วิจรนฺติ ฯ โส เอว
เทวตาหิ กุสล สารยมานาหิ ปริวุโต ตตฺถ วิจรนฺโต จวิตฺวา
มหามายาย เทวิยา กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ เยน ปน
วิธาเนน คณฺหิ ตสฺสาวิภาวตฺถ อย อนุปุพฺพิกถา ฯ
ตทา กิร กปลวตฺถนุ คเร อาสาฬฺหนกฺขตฺต(๑) สงฺฆุฏ
อโหสิ ฯ มหาชโน นกฺขตฺต กีฬติ ฯ มหามายาป เทวี ปุเร
ปุณฺณมาย สตฺตมทิวสโต ปฏาย วิคตสุราปาน มาลาคนฺธวิภูสนสมฺปนฺน นกฺขตฺตกีล อนุภวมานา สตฺตมทิวเส ปาโตว
อุฏาย คนฺโธทเกน นฺหายิตฺวา จตฺตาริ สตสหสฺสานิ
วิสฺสชฺเชตฺวา มหาทาน ทตฺวา สพฺพาลงฺการวิภูสิตา วรโภชน
ภฺุชิตฺวา อุโปสถงฺคานิ อธิฏาย อลงฺกตปฏิยตฺต สิริคพฺภ
ปวิสิตฺวา สิริสยเน นิปนฺนา นิทฺท โอกฺกมมานา อิม สุปน
อทฺทส จตฺตาโร กิร น มหาราชาโน สยเนเนว สทฺธึ
# ๑. ม. อาสาฬฺหินกฺขตฺต ฯ
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อุกฺขิปตฺวา หิมวนฺต ปวิสิตฺวา สฏิโยชนิเก สิลาตเล
สตฺตโยชนิกสฺส มหาสาลรุกฺขสฺส เหฏา เปตฺวา เอกมนฺต
อฏสุ ฯ อถ เนส เทวิโย อาคนฺตฺวา เทวึ อโนตตฺตทห
เนตฺวา มนุสฺสมลหรณตฺถ นฺหาเปตฺวา ทิพฺพวตฺถ นิวาสาเปตฺวา
ทิพฺพคนฺเธหิ วิลิมฺปาเปตฺวา ทิพฺพปุปฺผานิ ปลนฺธาเปตฺวา ตโต
อวิทูเร เอโก รชตปพฺพโต ตสฺส อนฺโต กนกวิมาน อตฺถิ ตตฺถ
ปาจีนโต อุจฺจอีสก ทิพฺพสยน ปฺาเปตฺวา นิสชฺชาเปสุ ฯ
อถ โพธิสตฺโต เสตวรวารโณ หุตฺวา ตโต อวิทูเร เอโก
สุวณฺณปพฺพโต ตตฺถ วิจริตฺวา ตโต โอรุยฺห รชตปพฺพต
อารุหิตฺวา อุตฺตรทิสโต อาคมฺม รชตทามวณฺณาย โสณฺฑาย
เสตปทุม คเหตฺวา โกฺจนาท นทิตฺวา กนกวิมาน ปวิสิตฺวา
มาตุสยน ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ กตฺวา ทกฺขิณปสฺส ปทาเลตฺวา
กุจฺฉิปฺปวิฏสทิโส อโหสิ ฯ เอว อุตฺตราสาฬฺหนกฺขตฺเต ปฏิสนฺธึ
คณฺหิ ฯ
ปุนทิวเส ปพุทฺธา เทวี ต สุปน รฺโ อาโรเจสิ ฯ
ราชา จตุสฏิมตฺเต พฺราหฺมณปาโมกฺเข ปกฺโกสาเปตฺวา โคมยหริตุปลิตฺตาย ลาชาทีหิ กตมงฺคลสกฺการาย ภูมิยา มหารหานิ
อาสนานิ ปฺาเปตฺวา ตตฺถ นิสินฺนาน พฺราหฺมณาน
สปฺปมธุสกฺกราภิสงฺขตสฺส วรปายาสสฺส สุวณฺณรชตปาติโย
ปูเรตฺวา สุวณฺณรชตปาตีหิ ปฏิกุชชฺ ิตฺวา อทาสิ อฺเหิ จ
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อหตวตฺถกปลคาวีทานาทีหิ สทฺธึ เต สนฺตปฺเปสิ อถ เตส
สพฺพกามสนฺตปฺปตาน สุปน อาโรเจตฺวา กึ ภวิสสฺ ตีติ
ปุจฺฉิ ฯ พฺราหฺมณา อาหสุ มา จินฺตยิตฺถ มหาราช เทวิยา
เต กุจฺฉิมฺหิ คพฺโภ ปติฏิโต โส จ โข ปุริสคพฺโภ
ปติฏิโต น อิตฺถีคพฺโภ ปุตฺโต เต ภวิสฺสติ โส สเจ อคาร
อชฺฌาวสิสฺสติ ราชา ภวิสฺสติ จกฺกวตฺติ สเจ อคารา
นิกฺขมฺม ปพฺพชิสฺสติ พุทฺโธ ภวิสฺสติ โลเก วิวฏจฺฉโทติ ฯ
โพธิสตฺตสฺส ปน มาตุกุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธิคหณกฺขเณเยว
เอกปฺปหาเรเนว สกลทสสหสฺสี โลกธาตุ สงฺกมฺป สมฺปกมฺป
สมฺปเวธิ ฯ ทฺวตฺตึส ปุพฺพนิมิตฺตานิ ปาตุรเหสุ ฯ ทสสุ
จกฺกวาฬสหสฺเสสุ อปฺปมาโณ โอภาโส ผริ ฯ ตสฺส ต สิรึ
ทฏุกามา วิย อนฺธา จกฺขูนิ ปฏิลภึสุ ฯ พธิรา สทฺท
สุณึสุ ฯ มูคา สมฺมาลปสุ ฯ ขุชฺชา อุชุคตฺตา อเหสุ ฯ
ปงฺคุลา ปทสา คมน ปฏิลภึสุ ฯ พนฺธนคตา สพฺพสตฺตา
อนฺทุพนฺธนาทีหิ มุจฺจึสุ ฯ สพฺพนรเกสุ อคฺคิ นิพพฺ ายิ ฯ
ปตฺติวิสเย ขุปฺปปาสา วูปสมึสุ ฯ ติรจฺฉานคตาน ภย นาโหสิ ฯ
สพฺพสตฺตาน โรโค เจว ราคาทิกิเลสคฺคิ จ วูปสมึสุ ฯ
สพฺพสตฺตา ปยวาจา อเหสุ ฯ มธุเรนากาเรน อสฺสา หสึสุ
วารณา คชฺชสึ ุ ฯ สพฺพตุริยานิ สกสกนินฺนาท มฺุจึสุ
อฆฏฏิตานิเยว ฯ มนุสฺสาน หตฺถูปคานิ อาภรณานิ วิรวึสุ ฯ
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สพฺพา ทิสา วิปฺปสนฺนา อเหสุ ฯ สตฺตาน สุข อุปฺปาทยมาโน
มุทุ สีตโล วาโต ปวายิ ฯ อกาลเมโฆ ปวสฺสิ ฯ ปวิโตป
อุทก อุพฺภิชชฺ ิตฺวาป สนฺทติ ฯ ปกฺขิโน อากาสคมนป วิชหึสุ ฯ
นทิโย อสนฺทมานา อฏส ุ ฯ มหาสมุทฺเท มธุร อุทก
อโหสิ ฯ สพฺพตฺถกเมว ปฺจวณฺเณหิ ปทุเมหิ สฺฉนฺน ตล
อโหสิ ฯ ถลชชลชาทีนิ สพฺพปุปฺผานิ ปุปฺผึสุ ฯ รุกฺขาน ขนฺเธสุ
ขนฺธปทุมานิ สาขาสุ สาขปทุมานิ ลตาสุ ลตาปทุมานิ
ปุปฺผึสุ ฯ ถเล สิลาตลานิ ภินฺทิตฺวา อุปรุปริ สตฺต สตฺต
หุตฺวา ทณฺฑปทุมานิ นาม นิกฺขมึสุ ฯ อากาเส โอลมฺพิตปทุมานิ นิพฺพตฺตึสุ ฯ สมนฺตโต ปุปผฺ วสฺส วสฺสิ ฯ อากาเส
ทิพฺพตุริยานิ วชฺชึสุ ฯ สกลทสสหสฺสี โลกธาตุ วฏเฏตฺวา
วิสฺสฏมาลาคุล วิย อุปฺปเฬตฺวา พนฺธมาลากลาโป วิย อลงฺกตปฏิยตฺตมาลาสยน วิย จ เอกมาลามาลินี วิปฺผุรนฺตวาลวีชนี
ปุปฺผธูปคนฺธปริวาสิตา ปรมโสภคฺคปฺปตฺตา อโหสิ ฯ
เอว คหิตปฏิสนฺธิกสฺส โพธิสตฺตสฺส ปฏิสนฺธิโต ปฏาย
โพธิสตฺตสฺส เจว โพธิสตฺตสฺส มาตุยา จ อุปทฺทวนิวารณตฺถ
ขคฺคหตฺถา จตฺตาโร เทวปุตฺตา อารกฺข คณฺหึสุ ฯ โพธิสตฺตมาตุยา ปุริเสสุ ราคจิตฺต นุปฺปชฺชิ ฯ ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺตา
จ อโหสิ สุขินี อกิลนฺตกายา โพธิสตฺตฺจ อนฺโตกุจฺฉิคต
วิปฺปสนฺเน มณิรตเน อาวุตปณฺฑรสุตฺต วิย ปสฺสติ ฯ ยสฺมา
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โพธิสตฺเตน วสิตกุจฺฉิ นาม เจติยคพฺภสทิสา น สกฺกา โหติ
อฺเน สตฺเตน อาวสิตุ วา ปริภฺุชติ ุ วา ตสฺมา
โพธิสตฺตมาตา สตฺตาหชาเต โพธิสตฺเต กาล กตฺวา ตุสิตปุเร
นิพฺพตฺติ ฯ ยถา จ อฺา อิตฺถิโย ทสมาเส อปฺปตฺวาป
อติกฺกมิตฺวาป นิสินฺนาป นิปนฺนาป วิชายนฺติ น เอว
โพธิสตฺตมาตา ฯ สา ปน โพธิสตฺต ทสมาเส กุจฺฉิยา
ปริหริตฺวา ิตา จ วิชายติ ฯ อยฺเจสา โพธิสตฺตมาตุ
ธมฺมตา ฯ
มหามายาป เทวี ปตฺเตน เตล วิย ทสมาเส กุจฺฉิยา
โพธิสตฺต ปริหริตฺวา ปริปุณฺณคพฺภา าติฆร คนฺตุกามา
สุทฺโธทนมหาราชสฺส อาโรเจสิ อิจฺฉามห เทว กุลสนฺตก
เทวทหนคร คนฺตุนฺติ ฯ ราชา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา กปลวตฺถโุ ต
ยาว เทวทหนครา มคฺค สม กาเรตฺวา กทฺทลิปุณณ
ฺ ฆฏธชปฏากาหิ(๑) อลงฺการาเปตฺวา เทวึ สุวณฺณสีวิกาย นิสีทาเปตฺวา
อมจฺจสหสฺเสน อุกฺขิปาเปตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน เปเสสิ ฯ
ทฺวินฺน ปน นคราน อนฺตเร อุภยนครวาสีนป ลุมฺพินิวน
นาม มงฺคลสาลวน อตฺถิ ฯ ตสฺมึ สมเย มูลโต ปฏาย
ยาว อคฺคสาขา สพฺพ เอกผาลิผุลฺล(๒) อโหสิ ฯ สาขนฺตเรหิ เจว
ปุปฺผนฺตเรหิ จ ปฺจวณฺณา ภมรวณฺณา(๓) นานปฺปการา จ
# ๑. ม. กทลิปุณฺณฆฏธชปฏากาทีหิ ฯ ๒. ม.เอกปาลิผุลฺล ฯ
# ๓. ม. ภมรคณา ฯ
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สกุณสงฺฆา มธุรสฺสเรน วิกูชนฺตา วิจรนฺติ ฯ สกล ลุมฺพินิวน
จิตฺตลตาวนสทิส มหานุภาวสฺส รฺโ สุสชฺชิต อาปานตลมณฺฑล วิย โหติ ฯ เทวิยา ต ทิสฺวา สาลวนกีล กีฬิตุกามตา(๑)
อุทปาทิ ฯ อมจฺจา เทวึ คเหตฺวา สาลวน ปวิสึสุ ฯ สา
มงฺคลสาลมูล คนฺตฺวา สาลสาขาย คณฺหิตุกามา อโหสิ ฯ
สาลสาขา สุเสทิตเวตฺตคฺค วิย โอนมิตฺวา เทวิยา หตฺถปถ
อุปคจฺฉิ ฯ สา หตฺถ ปสาเรตฺวา สาข อคฺคเหสิ ฯ
ตาวเทว จสฺสา กมฺมชวาตา จลึสุ ฯ อถสฺสา สาณิยา
ปริกฺขิปตฺวา มหาชโน ปฏิกฺกมิ ฯ สาลสาข คเหตฺวา
ติฏมานายเอว จสฺสา คพฺภวุฏาน อโหสิ ฯ ต ขณเยว
จตฺตาโร วิสทุ ฺธจิตฺตา มหาพฺรหฺมาโน สุวณฺณชาล อาทาย
สมฺปตฺตา เตน สุวณฺณชาเลน โพธิสตฺต สมฺปฏิจฺฉิตฺวา มาตุ
ปุรโต เปตฺวา อตฺตมนา เทวิ โหหิ มเหสกฺโข เต ปุตฺโต
อุปฺปนฺโนติ อาหสุ ฯ
ยถา ปน อฺเ สตฺตา มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขมนฺตา
ปฏิกฺกูเลน อสุจินา มกฺขิตา นิกฺขมนฺติ น เอว โพธิสตฺโต ฯ
โส ปน ธมฺมาสนโต โอตรนฺโต ธมฺมกถิโก วิย นิสฺเสณิโต
โอตรนฺโต ปุริโส วิย เทฺว หตฺเถ จ ปาเท จ ปสาเรตฺวา
ิตโกว มาตุกุจฺฉิสมฺภเวน เกนจิ อสุจินา อมกฺขิโต สุทฺโธ
# ๑. ม. กีฬิตกุ ามตาจิตฺต ฯ
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วิสุทฺโธ กาสิกวตฺเถ นิกขฺ ิตฺตมณิรตน วิย โชตยนฺโต มาตุกุจฺฉิโต
นิกฺขมิ ฯ เอว สนฺเตป โพธิสตฺตสฺส จ โพธิสตฺตมาตุยา จ
สกฺการตฺถ อากาสโต เทฺว อุทกธารา นิกฺขมิตฺวา โพธิสตฺตสฺส
จ มาตุยา จ สรีเร อุตุ คาหาเปสุ ฯ
อถ น สุวณฺณชาเลน ปฏิคฺคเหตฺวา ิตาน พฺรหฺมาน
หตฺถโต จตฺตาโร มหาราชาโน มงฺคลสมฺมตาย สุขสมฺผสฺสาย
อชินปฺปเวณิยา คณฺหึสุ ฯ เตส หตฺถโต มนุสฺสา ทุกูลจุมฺพฏเกน
ปฏิคฺคณฺหึสุ ฯ มนุสฺสาน หตฺถโต มุจฺจิตฺวา ปวิย ปติฏาย
ปุรตฺถิมทิส โอโลเกสิ ฯ อเนกานิ จกฺกวาฬสหสฺสานิ เอกงฺคณานิ
อเหสุ ฯ ตตฺถ เทวมนุสฺสา คนฺธมาลาทีหิ ปูชยมานา มหาปุริส
อิธ ตุมฺเหหิ สทิโส อฺโ นตฺถิ กุโต อุตฺตริตโรติ
อาหสุ ฯ เอว จตสฺโส ทิสา อนุทิสา เหฏา อุปรีติ ทสป
ทิสา วิทิสา อนุวิโลเกตฺวา อตฺตนา สทิส อทิสฺวา อย
อุตฺตรทิสาติ สตฺตปทวีติหาเรน อคมาสิ มหาพฺรหฺมุนา เสตจฺฉตฺต
ธารยมาเนน สุยาเมน เทวปุตฺเตน วาลวีชนึ อฺาหิ จ
เทวตาหิ เสสราชกกุธภณฺฑหตฺถาหิ อนุคมฺมมาโน ตโต
สตฺตมปเท ิโต อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺสาติ อาทิก อาสภิวาจ
นิจฺฉาเรนฺโต สีหนาท นทิ ฯ
โพธิสตฺโต หิ ตีสุ อตฺตภาเวสุ มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขนฺตมตฺโตว
วาจ นิจฺฉาเรสิ มโหสธตฺตภาเว เวสฺสนฺตรตฺตภาเว อิมสฺมึ
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อตฺตภาเวติ ฯ มโหสธตฺตภาเว กิรสฺส มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขมนฺตสฺเสว
สกฺโก เทวราชา อาคนฺตฺวา จนฺทนสาร หตฺเถ เปตฺวา
คโต ฯ โส ต มุฏิย กตฺวา นิกฺขมนฺโต ฯ อถ น มาตา
ตาต กึ คเหตฺวา อาคโตสีติ ปุจฺฉิ ฯ โอสธ อมฺมาติ ฯ
อิติ โอสธ คเหตฺวา อาคตตฺตา โอสธทารโกเตฺววสฺส นาม
อกสุ ฯ ต โอสธ คเหตฺวา จาฏิย ปกฺขิปสุ ฯ อาคตาคตาน
อนฺธพธิราทีน ตเทว สพฺพโรควูปสมาย เภสชฺช อโหสิ ฯ ตโต
มหนฺต อิท โอสธ มหนฺต อิท โอสถนฺติ อุปฺปนฺนวจน
อุปาทาย มโหสโธเตฺววสฺส นาม ชาต ฯ เวสฺสนฺตรตฺตภาเว
ปน มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขนฺตมตฺโต ทกฺขิณหตฺถ ปสาเรตฺวาว
อตฺถิ นุ โข อมฺม กิฺจิ ธน เคหสฺมึ ทาน ทสฺสามีติ
วทนฺโต นิกขฺ มิ ฯ อถสฺส มาตา สธเน กุเล นิพพฺ ตฺโตสิ
ตาตาติ ปุตฺตสฺส หตฺถ อตฺตโน หตฺถตเล กตฺวา สหสฺสตฺถวิก
ปาเปสิ ฯ อิมสฺมึ อตฺตภาเว อิมป สีหนาท นทีติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต ตีสุ อตฺตภาเวสุ มาตุกุจฺฉิโต
นิกฺขนฺตมตฺโตว วาจ นิจฺฉาเรสิ ฯ ยถา จ ปฏิสนฺธิกฺขเณ
เอว ชาตกฺขเณปสฺส ทฺวตฺตึส ปุพฺพนิมิตฺตานิ ปาตุรเหสุ ฯ
ยสฺมึ ปน สมเย อมฺหาก โพธิสตฺโต ลุมฺพินิวเน ชาโต
ตสฺมึเยว สมเย ราหุลมาตา เทวี ฉนฺโน อมจฺโจ กาฬุทายิ
อมจฺโจ อานนฺโท ราชกุมาโร(๑) กนฺถโก อสฺสราชา มหาโพธิรุกฺโข
# ๑. สี. อาชานีโย หตฺถริ าชา ฯ ยุ. อย สทฺโท น ทิสสฺ ติ ฯ
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จตฺตาริ นิธิกมุ ฺภิโย จ ชาตา ฯ ตตฺถ เอกา คาวุตปฺปมาณา
เอกา อฑฺฒโยชนปฺปมาณา เอกา ติคาวุตปฺปมาณา เอกา
โยชนปฺปมาณา อโหสีติ อิเม สตฺต สหชาตา นาม ฯ
อุภยนครวาสิโน โพธิสตฺต คเหตฺวา กปลวตฺถุนครเมว อคมสุ ฯ
ต ทิวสเยว กปลวตฺถุนคเร สุทฺโธทนมหาราชสฺส ปุตฺโต ชาโต
อย กุมาโร โพธิตเล นิสที ิตฺวา พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ ตาวตึสภวเน
หฏตุฏา เทวสงฺฆา เจลุกฺเขปาทีนิ ปวตฺเตนฺตา กีฬึสุ ฯ
ตสฺมึ สมเย สุทฺโธทนมหาราชสฺส กุลูปโก อฏสมาปตฺติลาภี
กาฬเทวโล(๑) นาม ตาปโส ฯ โส ภตฺตกิจฺจ กตฺวา ทิวาวิหารตฺถาย ตาวตึสภวน คนฺตฺวา ตตฺถ ทิวาวิหาร นิสินฺโน
ตา เทวตา ทิสฺวา กึการณา ตุมฺเห เอว ตุฏมานสา กีฬถิ
มยฺหเมต การณ กเถถาติ ปุจฺฉิ ฯ ต เทวตา อาหสุ มาริส
สุทฺโธทนรฺโ ปุตฺโต ชาโต โส ตทา โพธิตเล นิสีทิตฺวา
พุทฺโธ หุตฺวา ธมฺมจกฺก ปวตฺเตสฺสติ ตสฺส อนนฺต พุทฺธลีฬฺห
ทฏุ ธมฺมฺจ โสตุ ลจฺฉามาติ อิมินา การเณน
ตุฏมฺหาติ ฯ โส ตาส วจน สุตฺวา ขิปฺป เทวโลกโต
โอรุยฺห ราชนิเวสน ปวิสิตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสินฺโน ปุตโฺ ต
กิร เต มหาราช ชาโต ปสฺสิสฺสามิ นนฺติ อาห ฯ ราชา
อลงฺกตปฏิยตฺต กุมาร อานาเปตฺวา(๒) ตาปส วนฺทาเปตุ อภิหริ ฯ
โพธิสตฺตสฺส ปาทา ปริวตฺเตตฺวา ตาปสสฺส ชฏาสุ ปติฏหึสุ ฯ
# ๑. ม. กาฬเทวีโล ฯ ๒. ม. อาหราเปตฺวา ฯ
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โพธิสตฺตสฺส หิ เตนตฺตภาเวน วนฺทิตพฺพยุตฺตโก นาม อฺโ
ปุคฺคโล นตฺถิ ฯ สเจ อชานนฺตา โพธิสตฺตสฺส สีส ตาปสสฺส
ปาทมูเล เปยฺยุ สตฺตธา ตสฺส มุทฺธา ผเลยฺย(ุ ๑) ฯ ตาปโส
น เม อตฺตาน นาเสตุ ยุตฺตนฺติ อุฏายาสนา โพธิสตฺตสฺส
อฺชลึ ปคฺคเหสิ ฯ ราชา ต อจฺฉริย ทิสฺวา อตฺตโน ปุตฺต
วนฺทิ ฯ
ตาปโส อตีเต จตฺตาฬีส กปฺเป อนาคเต จตฺตาฬีสาติ
อสีติ กปฺเป อนุสฺสรติ โพธิสตฺตสฺส ลกฺขณสมฺปตฺตึ ทิสฺวา
ภวิสฺสติ นุ โข พุทฺโธ อุทาหุ โนติ อุปธาเรนฺโต นิสฺสสเยน(๒)
พุทฺโธ ภวิสสฺ ตีติ ตฺวา อจฺฉริยปุริโส อยนฺติ สิต อกาสิ
ตโต อห อิม พุทฺธภูต ทฏุ ลภิสฺสามิ นุ โข โนติ
อุปธาเรนฺโต น ลภิสฺสามิ อนฺตราเยว กาล กตฺวา
พุทฺธสเตนป พุทฺธสหสฺเสนป คนฺตฺวา โพเธตุ อสกฺกุเณยฺย
อรูปภเว นิพฺพตฺติสฺสามีติ ทิสฺวา เอวรูป นาม อจฺฉริยปุริส
พุทฺธภูต ทฏุ น ลภิสฺสามิ มหตี จ เม หานิ(๓) ภวิสฺสตีติ
ปโรทิ ฯ
มนุสฺสา ทิสฺวา อมฺหาก อยฺโย อิทาเนว หสิตฺวา ปุน
โรทิตุมุปฏิโต(๔) กินฺนุ โข ภนฺเต อมฺหาก อยฺยปุตฺตสฺส โกจิ
อนฺตราโย ภวิสฺสตีติ ปุจฺฉึสุ ฯ นตฺเถตสฺส อนฺตราโย นิสฺสสเยน
# ๑. ยุ. มุทฺธ ผเลยฺย ฯ ๒. ม. ยุ. นิสฺสสย ฯ ๓. ม. วต เม ชานิ ฯ
# ๔. ม. ปโรทิ ฯ
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พุทฺโธ ภวิสสฺ ตีติ ฯ อถ กสฺมา ปโรทิตฺถาติ ฯ เอวรูป มหาปุริส
พุทฺธภูต ทฏุ น ลภิสฺสามิ มหตี วต เม หานิ(๑) ภวิสฺสตีติ
อตฺตาน อนุโสจนฺโต โรทามีติ อาห ฯ ตโต กึ นุ
โข เม าติเกสุ โกจิ เอต พุทฺธภูต ทฏุ ลภิสฺสตีติ(๒)
อุปธาเรนฺโต ภาคิเนยฺย นาลกทารก อทฺทส ฯ โส
ภคินิยา เคห คนฺตฺวา กหนฺเต ปุตฺโต นาลโกติ ฯ อตฺถิ
เคเห อยฺยาติ ฯ ปกฺโกสาหิ นนฺติ ปกฺโกสาเปตฺวา อตฺตโน
สนฺติก อาคต อาห ตาต สุทฺโธทนมหาราชสฺส
กุเล ปุตฺโต ชาโต พุทฺธงฺกุโร เอส ปฺจตึส วสฺสานิ
อติกฺกมิตฺวา พุทฺโธ ภวิสสฺ ติ ตฺว เอต ทฏุ ลภิสสฺ สิ
อชฺเชว ปพฺพชาหีติ ฯ สตฺตาสีติโกฏิธเน กุเล นิพฺพตฺตทารโก
น ม มาตุโล อนตฺเถ นิโยเชสฺสตีติ จินฺเตตฺวา ตาวเทว
อนฺตราปณโต กาสายานิ เจว มตฺติกาปตฺต จ อาหราเปตฺวา
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา โย
โลเก อุตฺตมปุคฺคโล ต อุทฺทิสฺส มยฺห ปพฺพชฺชาติ โพธิสตฺตาภิมุข อฺชลึ ปคฺคยฺห ปฺจปติฏิเตน วนฺทิตฺวา ปตฺต
ถวิกาย ปกฺขปิ ตฺวา องฺสกูเฏ ลคฺเคตฺวา หิมวนฺต ปวิสิตฺวา
สมณธมฺม อกาสิ ฯ โส ปมาภิสมฺโพธิปฺปตฺต(๓) ตถาคต
อุปสงฺกมิตฺวา นาลกปฏิปท กถาเปตฺวา ปุน หิมวนฺต ปวิสิตฺวา
# ๑. ม. วต เม ชานิ ฯ ๒. ม. ลภิสฺสติ น ลภิสฺสตีติ ฯ
# ๓. ม. ปรมา... ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 102

*เลมที่ 28 นิทานกถา หนา 102
อรหตฺต ปตฺวา อุกฺกฏปฏิปท ปฏิปนฺโน สตฺต มาเส อายุ
ปาเลตฺวา เอก สุวณฺณปพฺพต นิสฺสาย ิตโกว อนุปาทิเสสาย
นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายิ ฯ
โพธิสตฺตป ปฺจมทิวเส สีส นฺหาเปตฺวา นามคหณปสฺส
คณฺหิสฺสามาติ ราชภวน จตุชฺชาติคนฺเธติ วิลิมฺปตวฺ า
ลาชปฺจมกานิ ปุปฺผานิ วิกิริตฺวา อสมฺภินฺนปายาส ปจาเปตฺวา
ติณฺณ เวทาน ปารคเต(๑) อฏสตพฺราหฺมเณ(๒) นิมนฺเตตฺวา
ราชภวเน นิสีทาเปตฺวา สุโภชน โภเชตฺวา มหาสกฺการ กตฺวา
กินฺนุ โข ภวิสฺสตีติ ลกฺขณานิ ปฏิคฺคณฺหาเปสุ(๓) ฯ เตสุ
ราโม ธโช ลกฺขโณ สุชาติมนฺตี(๔)
โภโช สุยาโม โกณฺฑฺโ สุทตฺโต
เอเต ตทา อฏ อเหสุ พฺราหฺมณา
ฉฬงฺควา มนฺต พฺยากรึสูติ
อิเม อฏ พฺราหฺมณา ลกฺขณปฏิคฺคาหกา อเหสุ ฯ ปฏิสนฺธ-ิ
คหณทิวเส สุปโนป เอเตเหว ปฏิคฺคหิโต ฯ เตสุ สตฺต ชนา
เทฺว องฺคุลิโย อุกฺขิปตฺวา เทฺวธา พฺยากรึสุ อิเมหิ ลกฺขเณหิ
สมนฺนาคโต อคาร อชฺฌาวสมาโน ราชา โหติ จกฺกวตฺติ
ปพฺพชมาโน พุทฺโธติ สพฺพ จกฺกวตฺติรฺเ สิริวิภว
# ๑. สี. ยุ. ปารเค ฯ ม. ปารงฺคเต ฯ ๒. สี. อฏุตฺตรสต
# พฺรหฺมเณ ฯ ๓. ม. ปริคคฺ หาเปสุ ฯ ๔. ม. ยุ. จาป มนฺตี ฯ
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อาจิกฺขึสุ ฯ เตส ปน สพฺพทหโร โคตฺเตน โกณฺฑฺโ นาม
มาณโว โพธิสตฺตสฺส ลกฺขณาน นิปฺผตฺตึ โอโลเกตฺวา เอตสฺส
อคารมชฺเฌ านการณ นตฺถิ เอกนฺเตเนว วิวฏจฺฉโท พุทฺโธ
ภวิสฺสตีติ เอกเมว องฺคุลึ อุกฺขิปตฺวา เอก พฺยากรณ อกาสิ ฯ
อย หิ กตาธิกาโร ปจฺฉิมภวิกสตฺโต ปฺาย อิตเร สตฺต
ชเน อภิภวิตฺวา อิเมหิ ลกฺขเณหิ สมนฺนาคตสฺส อคารมชฺเฌ
าน นาม นตฺถิ อสสย พุทฺโธ ภวิสสฺ ตีติ เอกเมว คตึ
อทฺทส ตสฺมา เอก องฺคุลึ อุกฺขิปตฺวา เอก พฺยากาสิ [๑] ฯ
อถ เต พฺราหฺมณา อตฺตโน ฆรานิ คนฺตฺวา ปุตฺเต
อามนฺตยึสุ ตาตา อมฺเห มหลฺลกา สุทฺโธทนมหาราชสฺส
ปุตฺต สพฺพฺุตปฺปตฺต มย ลเภยฺยาม(๒) วา โน วา ตุมฺเห ตสฺมึ
กุมาเร สพฺพฺุต สมฺปตฺเต ตสฺส สาสเน ปพฺพเชยฺยาถาติ ฯ
เต สตฺตป ชนา ยาวตายุก ตฺวา ยถากมฺม คตา ฯ
โกณฺฑฺมาณโว อโรโค อโหสิ ฯ โส มหาสตฺเต
วุฑฺฒิมนฺวาย มหาภินิกฺขมน อภินิกฺขมิตฺวา อนุกฺกเมน อุรุเวล
คนฺตฺวา รมณีโย วต อย ภูมิภาโค อล วติท กุลปุตฺตสฺส
ปธานตฺถิกสฺส ปธานายาติ จิตฺต อุปฺปาเทตฺวา ตตฺถ วาส
อุปคเต มหาปุริโส ปพฺพชิโตติ สุตฺวา เตส พฺราหฺมณาน
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อถสฺส นาม คณฺหนฺตา สพฺพโลกสฺส
# อตฺถสิทฺธิกรตฺตา สิทฺธโถติ นามมกสูติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. ยุ. สมฺภเวยฺยาม ฯ
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ปุตฺเต อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาห สิทฺธตฺถกุมาโร กิร ปพฺพชิโต
โส นิสฺสสย พุทฺโธ ภวิสฺสติ สเจ ตุมหฺ าก ปตโร อโรคา
อสฺสุ อชฺช นิกฺขมิตฺวา ปพฺพเชยฺยุ สเจ ตุมฺเห ตป อิจฺเฉยฺยาถ
เอถ อห ต มหาปุริส อนุปพฺพชิสฺสามีติ ฯ เต สพฺเพ
เอกจฺฉนฺทา ภวิตุ นาสกฺขึสุ ฯ ตโย ชนา ปพฺพชึสุ ฯ
โกณฺฑฺพฺราหฺมณ เชฏก กตฺวา อิตเร จตฺตาโร ปพฺพชึสุ ฯ
เต ปฺจชนา ปฺจวคฺคิยตฺเถรา นาม ชาตา ฯ
ตทา ปน ราชา กึ ทิสฺวา มยฺห ปุตฺโต ปพฺพชิสฺสตีติ
ปุจฺฉิ ฯ จตฺตาริ ปุพฺพนิมติ ฺตานีติ ฯ กตรฺจ กตรฺจาติ ฯ
ชราชิณฺณ พฺยาธิต มต(๑) ปพฺพชิตนฺติ ฯ ราชา อิโต ปฏาย
เอวรูปาน มม ปุตฺตสฺส สนฺติก อุปสงฺกมิตุ มา อทตฺถ มยฺห
ปุตฺตสฺส พุทฺธภาเวน กมฺม นตฺถิ อห มม ปุตฺต
ทฺวิสหสฺสปริตฺตทีปปริวาราน จตุนฺน มหาทีปาน อิสฺสริยาธิปจฺจ
รชฺช กาเรนฺต ฉตฺตึสโยชนปริมณฺฑลาย ปริสาย ปริวุต
คคนตเล วิจรมาน ปสฺสติ ุกาโมมฺหีติ ฯ เอวฺจ ปน วตฺวา
อิเมส จตุปฺปการาน ปุริสาน(๒) กุมารสฺส จกฺขุปเถ อาคมนนิวารณตฺถ จตูสุ ทิสาสุ คาวุเต คาวุเต อารกฺข เปสิ ฯ
ต ทิวสฺจ ปน มงฺคลฏาเน สนฺนิปติเตสุ อสีติยา าติกุลสหสฺเสสุ เอกเมโกว(๓) เอกเมก ปุตฺต ปฏิชานึสุ อย พุทโฺ ธ
# ๑. ม. กาลกต ฯ ๒. ม. นิมิตฺตาน ฯ ๓. ม. เอเกโก ฯ
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วา โหตุ ราชา วา มย เอกเมก ปุตฺต ทสฺสาม สเจป
พุทฺโธ ภวิสสฺ ติ ขตฺติยสมเณเหว ปุรกฺขิตปริวาริโต วิจริสฺสติ
สเจป ราชา ภวิสฺสติ ขตฺติยกุมาเรเหว ปุรกฺขิตปริวาริโต
วิจริสฺสตีติ ฯ ราชาป โพธิสตฺตสฺส อุตฺตมรูปธรา(๑) วิคตสพฺพโทสา
ธาติโย ปจฺจุปฏเปสิ ฯ โพธิสตฺโต อนนฺเตน ปริวาเรน
มหนฺเตน สิริโสภคฺเคน วฑฺฒติ ฯ
อเถกทิวส รฺโ วปฺปมงฺคล นาม อโหสิ ฯ ต
ทิวส สกลนคร เทววิมาน วิย อลงฺกโรนฺติ ฯ สพฺเพ
ทาสกมฺมกราทโย อหตวตฺถนิวตฺถา คนฺธมาลาปฏิมณฺฑิตา ราชกุเล
สนฺนิปตนฺติ ฯ รฺโ กมฺมนฺเต นงฺคลสหสฺส โยชียติ ฯ ตสฺมึ
ปน ทิวเส เอเกน อูนานิ อฏสตนงฺคลานิ สทฺธึ พลิพทฺทรสฺมิโยตฺเตหิ รชตปริกฺขติ ฺตานิ โหนฺติ ฯ รฺโ อาลมฺพนนงฺคล
ปน รตฺตสุวณฺณปริกฺขิตฺต โหติ ฯ พลิพทฺทาน สิงฺคานิ
รสฺมิโยตฺตปโฏทานิ สุวณฺณปริกฺขิตฺตาเนว โหนฺติ ฯ ราชา
มหาปริวาเรน นครา นิกฺขมนฺโต ปุตฺต คเหตฺวา อคมาสิ ฯ
กมฺมนฺตฏาเน เอโก ชมฺพูรุกฺโข พหลปลาโส สนฺทจฺฉาโย
อโหสิ ฯ ตสฺเสว เหฏา กุมารสฺส สยน ปฺา(๒)เปตฺวา
อุปริ สุวณฺณตารกขจิตวิตาน พนฺธาเปตฺวา สาณิปากาเรน
ปริกฺขิปาเปตฺวา อารกฺข เปตฺวา ราชา สพฺพาลงฺกาเรน
# ๑. ม. อุตฺตมรูปสมฺปนฺนา ฯ ๒. ม. ปฺปาเปตฺวา ฯ
# เอวมุปริป ฯ
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อลงฺกริตฺวา อมจฺจคณปริวุโต นงฺคลกรณฏาน อคมาสิ ฯ ตตฺถ
ราชา สุวณฺณนงฺคล คณฺหาติ อมจฺจา เอเกนูนฏสตานิ
รชตนงฺคลานิ กสกา(๑) เสสนงฺคลานิ ฯ เต ตานิ คเหตฺวา
อิโต จิโต จ กสนฺติ ฯ ราชา ปน โอรโต ปาร คจฺฉติ
ปารโต โอร คจฺฉติ ฯ เอตสฺมึ าเน มหาสมฺปตฺติ(๒) โหติ ฯ
โพธิสตฺต ปริวาเรตฺวา นิสินฺนธาติโย รฺโ สมฺปตฺตึ
ปสฺสิสฺสามาติ อนฺโตสาณิโต พหิ นิกฺขนฺตา ฯ โพธิสตฺโต อิโต
จิโตป โอโลเกนฺโต กฺจิ อทิสฺวา เวเคน อุฏาย ปลฺลงฺก
อาภุชิตฺวา อานาปาเน ปริคฺคเหตฺวา ปมชฺฌาน นิพฺพตฺเตสิ ฯ
ธาติโย ขชฺชโภชฺชนฺตเร วิจรมานา โถก จิรายึสุ ฯ เสสรุกฺขาน
ฉายา นิวตฺตา ตสฺส ปน รุกฺขสฺส ปริมณฺฑลา หุตฺวา
อฏาสิ ฯ ธาติโย อยฺยปุตฺโต เอกโกติ เวเคน สาณึ อุกฺขิปตฺวา
อนฺโต ปวิสมานา โพธิสตฺต สยเน ปลฺลงฺเกน นิสนิ ฺน ตฺจ
ปาฏิหาริย ทิสฺวา คนฺตฺวา รฺโ อาโรเจสุ เทว กุมาโร
เอว นิสินฺโน เอว อฺเส รุกฺขาน ฉายา นิวตฺตา(๓)
ชมฺพูรุกฺขสฺส(๔) ปริมณฺฑลา ิตาติ ฯ ราชา เวเคนาคนฺตฺวา
ปาฏิหาริย ทิสฺวา อิท เต ตาต ทุติยวนฺทนนฺติ ปุตฺต
วนฺทิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. กสฺสกา ฯ ๒. ม. ยุ. มหาสมฺปตฺตึ อนุโภสิ ฯ
# ๓. สี. อนติวตฺตา ฯ ยุ. อติวตฺตา ฯ ๔. ม. ชมฺพุรุกขฺ สฺส ปน ฯ
# ยุ. ชมฺพุรกฺขสฺส ฉายา ฯ
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อถ อนุกฺกเมน โพธิสตฺโต โสฬสวสฺสุทฺเทสิโก ชาโต ฯ
ราชา โพธิสตฺตสฺส ติณฺณ อุตูน อนุจฺฉวิเก ตโย ปาสาเท
กาเรสิ เอก นวภูมิก เอก สตฺตภูมิก เอก ปฺจภูมิก
จตฺตาฬีสสหสฺสา จ นาฏกิตฺถิโย อุปฏาเปสิ ฯ โพธิสตฺโต เทโว
วิย อจฺฉราสงฺฆปริวุโต อลงฺกตนาฏกปริวุโต นิปฺปุริเสหิ ตุรเิ ยหิ
ปริจาริยมาโน มหาสมฺปตฺตึ อนุภวนฺโต อุตุวาเรน เตสุ ปาสาเทสุ
วิหรติ ฯ ราหุลมาตา ปนสฺส อคฺคมเหสี อโหสิ ฯ
ตสฺเสว มหาสมฺปตฺตึ อนุภวนฺตสฺส เอกทิวส าติสงฺฆสฺส
อพฺภนฺตเร อย กถา อุทปาทิ สิทฺธตฺโถ กีฬาปสุโตว วิหรติ
น กิฺจิ สิปฺป สิกฺขติ สงฺคาเม ปจฺจุปฏิเต กึ กริสฺสตีติ ฯ
ราชา โพธิสตฺต ปกฺโกสาเปตฺวา ตาต ตว าตกา สิทฺธตฺโถ
กิฺจิ สิปฺป อสิกฺขิตฺวา กีฬาปสุโต วิจรตีติ วทนฺติ เอตฺตก
ปตฺตกาล(๑) มฺสีติ ฯ เทว มม สิปปฺ  สิกฺขนกิจจฺ  นตฺถิ
นคเร มม สิปฺปทสฺสนตฺถ เภริฺจาราเปถ อิโต สตฺตเม
ทิวเส าตกาน สิปฺป ทสฺเสสฺสามีติ ฯ ราชา ตถา อกาสิ ฯ
โพธิสตฺโต อกฺขณเวธิวาลเวธิสรเวธิสทฺทเวธิปุงฺกานปุงฺกธนุคฺคเห(๒)
สนฺนิปาตาเปตฺวา มหาชนสฺส มชฺเฌ อฺเหิ ธนุคฺคเหหิ
อสาธารณ าตกาน ทฺวาทสสิปฺป ทสฺเสสิ ฯ ต สรภงฺคชาตเก
อาคตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ ตทา ตสฺส าติสงฺโฆ นิกฺกงฺโข อโหสิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. เอตฺถ กึ ปตฺตกาเล ฯ
# ๒. ม. ยุ. อกฺขณเวธิวาลเวธิธนุคฺคเห ฯ
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อเถกทิวส โพธิสตฺโต อุยฺยานภูมึ คนฺตุกาโม สารถึ
อามนฺเตตฺวา รถ โยเชหีติ อาห ฯ โส สาธูติ ปฏิสสฺ ุณิตฺวา
มหารห อุตฺตมรถ สพฺพาลงฺกาเรน อลงฺกริตฺวา กุมุทปตฺตวณฺเณ
จตฺตาโร มงฺคลสินฺธเว โยเชตฺวา โพธิสตฺตสฺส ปฏินิเวเทสิ(๑) ฯ
โพธิสตฺโต เทววิมานสทิส รถ อภิรหุ ิตฺวา อุยฺยานาภิมุโข
อคมาสิ ฯ เทวตา สิทฺธตฺถกุมารสฺส อภิสมฺพุชฺฌนกาโล อาสนฺโน
ปุพฺพนิมิตฺต ทสฺเสสฺสามาติ เอก เทวปุตฺต ชราชชฺชร ขณฺฑทนฺต
ปลิตเกส โคปาณสิวงฺก โอภคฺคสรีร ทณฺฑหตฺถ ปเวธมาน
กตฺวา ทสฺเสสุ ฯ ต โพธิสตฺโต เจว สารถิ จ ปสฺสนฺติ ฯ ตโต
โพธิสตฺโต สารถึ สมฺม โก นาเมโส ปุริโส เกสาปสฺส
ยถา อฺเสนฺติ มหาปทาเน อาคตนเยเนว ปุจฺฉิตฺวา
ตสฺส วจน สุตฺวา ธิรตฺถุ วต โภ ชาติ ยตฺร หิ นาม
ชาตสฺส ชรา ปฺายิสฺสตีติ สวิคฺคหทโย ตโต จ ปฏินิวตฺติตฺวา
ปาสาทเมว อภิรุหิ ฯ ราชา กึการณา มม ปุตฺโต ขิปฺป
ปฏินิวตฺตตีติ ปุจฺฉิ ฯ ชิณณ
ฺ ปุริส ทิสฺวา เทวาติ อาหสุ ฯ
ชิณฺณก ทิสวฺ า ปพฺพชิสฺสตีติ กสฺมา ม(๒) นาเสถ สีฆ เม
ปุตฺตสฺส นาฏกานิ สชฺเชถ สมฺปตฺตึ อนุภวนฺโต ปพฺพชฺชาย
สตึ น กริสสฺ ตีติ วตฺวา อารกฺข วฑฺเฒตฺวา สพฺพทิสาสุ
อฑฺฒโยชเน เปสิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. ปฏิเวเทสิ ฯ ๒. สี. ตสฺมา มา ม ฯ
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ปุเนกทิวส โพธิสตฺโต ตเถว อุยฺยาน คจฺฉนฺโต
เทวตาภินิมฺมิต พฺยาธิตปุริส ทิสฺวา ปุริมนเยเนว ปุจฺฉิตฺวา
สวิคฺคหทโย นิวตฺติตฺวา ปาสาท อภิรุหิ ฯ ราชาป ปุจฺฉิตฺวา
เหฏา วุตฺตนเยเนว สวิทหิตฺวา ปุน วฑฺเฒตฺวา สมนฺตโต
ติคาวุตปฺปมาเณ ปเทเส อารกฺข เปสิ ฯ อปร เอกทิวส
โพธิสตฺโต ตเถว อุยฺยาน คจฺฉนฺโต เทวตาภินิมฺมิต กาลกต
ทิสฺวา ปุริมนเยเนว ปุจฺฉิตฺวา สวิคฺคหทโย ปุน นิวตฺติตฺวา
ปาสาท อภิรุหิ ฯ ราชาป ปุจฺฉิตฺวา เหฏา วุตฺตนเยเนว
สวิทหิตฺวา ปุน วฑฺเฒตฺวา สมนฺตโต โยชนปฺปมาเณ ปเทเส
อารกฺข เปสิ ฯ อปร ปน เอกทิวส อุยฺยาน คจฺฉนฺโต
ตเถว เทวตาภินิมฺมิต สุนวิ ตฺถสุปารุต ปพฺพชิต ทิสวฺ า โก
นาเมโส สมฺมาติ สารถึ ปุจฺฉิ ฯ สารถิ กิฺจาป พุทฺธุปฺปาทสฺส
อภาวา ปพฺพชิต วา ปพฺพชิตคุเณ วา น ชานาติ
เทวานุภาเวน ปน ปพฺพชิโต นาเมส เทวาติ วตฺวา ปพฺพชฺชาย
คุเณ วณฺเณสิ ฯ โพธิสตฺโต ปพฺพชฺชาย รุจึ อุปฺปาเทตฺวา
ต ทิวส อุยฺยาน อคมาสิ ฯ ทีฆภาณกา ปนาหุ จตฺตาริ
นิมิตฺตานิ เอกทิวเสเนว ทิสฺวา อคมาสีติ ฯ
โส ตตฺถ ทิวสภาค กีฬิตฺวา มงฺคลโปกฺขรณิย นฺหาตฺวา
อฏงฺคเต สุริเย มงฺคลสิลาปฏเฏ นิสที ิ อตฺตาน อลงฺการาเปตุกาโม ฯ อถสฺส ปริจาริกา นานาวณฺณานิ ทุสฺสานิ
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นานปฺปการา อาภรณวิกติโย มาลาคนฺธวิเลปนานิ จ อาทาย
สมนฺตา ปริวาเรตฺวา อฏสุ ฯ ตสฺมึ ขเณ สกฺกสฺส นิสินฺนาสน
อุณฺห อโหสิ ฯ โส โก นุ โข ม อิมมฺหา านา จาเวตุกาโมติ
อุปธาเรนฺโต โพธิสตฺตสฺส อลงฺกรณกาล ทิสฺวา(๑) วิสฺสกมฺม
อามนฺเตสิ สมฺม วิสฺสกมฺม สิทฺธตฺถกุมาโร อชฺช อฑฺฒรตฺติกสมเย
มหาภินิกฺขมน นิกฺขมิสฺสติ อยมสฺส ปจฺฉิโม อลงฺกาโร อุยฺยาน
คนฺตฺวา มหาปุริส ทิสฺวา(๒) สพฺพาลงฺกาเรหิ อลงฺกโรหีติ ฯ โส
สาธูติ ปฏิสสฺ ุณิตฺวา เทวานุภาเวน ต ขณเยว อุปสงฺกมิตฺวา
ตสฺเสว กปฺปกสทิโส หุตฺวา กปฺปกสฺส หตฺถโต เวนทุสฺส
คเหตฺวา โพธิสตฺตสฺส สีส เวเสิ ฯ โพธิสตฺโต หตฺถสมฺผสฺเสเนว
นาย มนุสฺโส เทวปุตฺโต เอโสติ อฺาสิ ฯ เวเน(๓) เวิตมตฺเต
สีสโมลิย มณิรตนากาเรน ทุสฺสสหสฺส อพฺภุคฺคจฺฉิ ปุน เวเนฺตสฺส
ทุสฺสสหสฺสนฺติ ทสกฺขตฺตุ เวเนฺตสฺส ทส ทุสฺสสหสฺสานิ
อพฺภุคฺคจฺฉึสุ ฯ สีส ขุทฺทก ทุสฺสานิ พหูนิ กถ อพฺภุคฺคตานีติ
น จินฺเตตพฺพ ฯ เตสุ หิ สพฺพมหนฺต สามลตาปุปฺผปฺปมาณ(๔)
อวเสสานิ กุตุมฺพกปุปฺผปฺปมาณานิ (๕) อเหสุ ฯ โพธิสตฺตสีส เกเสหิ
อากิณฺณ(๖) กิฺชกฺขควจฺฉิต วิย กุยฺยกปุปฺผ อโหสิ ฯ
อถสฺส สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตสฺส สพฺพตาลาวจเรสุ
# ๑. ม. อลงฺกาเรตุกามต ตฺวา ฯ
# ๒. สพฺพตฺถ อย สทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. เวเนน ฯ
# ๔. ม. อามลกปุปฺผปฺปมาณ ฯ ๕. ม. กุสุมฺพก... ฯ
# ๖. มรมฺมโปตฺถเก เกเสหิ อากิณฺณนฺติ นตฺถิ ฯ
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สกานิ สกานิ ปฏิภาณานิ ทสฺสยนฺเตสุ พฺราหฺมเณสุ ชย
นรินฺ(๑)ทาติอาทีหิ วจเนหิ สูตมาฆตนฺธกาทีสุ(๒) จ นานปฺปกาเรหิ
มงฺคลวจนถุติโฆเสหิ สมฺภาเวนฺเตสุ สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต
รถวร อภิรุหิ ฯ
ตสฺมึ สมเย ราหุลมาตา ปุตฺต วิชายีติ สุตฺวา
สุทฺโธทนมหาราชา ปุตฺตสฺส เม ตุฏึ นิเวเทถาติ สาสน
ปหิณิ ฯ โพธิสตฺโต ต สุตฺวา ราหุโล ชาโต พนฺธน ชาตนฺติ
อาห ฯ ราชา กึ เม ปุตฺโต อวจาติ ปุจฺฉิตฺวา ต วจน
สุตฺวา อิโต ปฏาย เม นตฺตา ราหุลกุมาโรเตฺวว นาม โหตูติ
อาห ฯ โพธิสตฺโตป โข รถวร อารุยฺห มหนฺเตน ยเสน
อติมโนรเมน สิรโิ สภคฺเคน นคร ปาวิสิ ฯ ตสฺมึ สมเย กิสาโคตมี
นาม ขตฺติยกฺา อุปริปาสาทวรตลคตา นคร ปทกฺขิณ
กุรุมานสฺส โพธิสตฺตสฺส รูปสิรึ ทิสฺวา ปติโสมนสฺสชาตา อิม
อุทาน อุทาเนสิ
นิพฺพุตา นูน สา มาตา นิพฺพุโต นูน โส ปตา
นิพฺพุตา นูน สา นารี ยสฺสาย อีทโิ ส ปตีติ ฯ
โพธิสตฺโต ต สุตฺวา จินเตสิ อย เอว อาห เอวรูป
อตฺตภาว ปสฺสนฺติยา มาตุ หทย นิพพฺ ายติ ปตุ หทย
นิพฺพายติ ปชาปติยา หทย นิพฺพายตีติ กสฺมึ นุ โข
# ๑. ม. ชยนนฺทาติ ฯ ๒. ม. สูตมาคธาทีสุ ฯ
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นิพฺพุเต หทย นิพฺพุตนฺนาม โหตีติ ฯ อถสฺส กิเลเสสุ
วิรตฺตมานสสฺส เอตทโหสิ ราคคฺคิมฺหิ นิพฺพุเต นิพฺพุตนฺนาม
โหติ โทสคฺคิมฺหิ นิพฺพุเต นิพฺพุตนฺนาม โหติ โมหคฺคิมฺหิ นิพฺพุเต
นิพฺพุตนฺนาม โหติ มานทิฏ ิอาทีสุ สพฺพกิเลเสสุ ทรเถสุ
นิพฺพุเตสุ นิพฺพุตนฺนาม โหติ อย เม สุวจน สาเวสิ
อห หิ นิพฺพาน คเวสนฺโต จรามิ อชฺเชว มยา ฆราวาส
ฉฑฺเฑตฺวา นิกฺขมฺม ปพฺพชิตฺวา นิพฺพาน คเวสิตุ วฏฏตีติ ฯ
อย อิมิสฺสา อาจริยภาโค โหตูติ กณฺโต โอมฺุจิตฺวา
กิสาโคตมิยา สหสฺสคฺฆนิก(๑) มุตฺตาหาร เปเสสิ ฯ สา จินฺเตสิ
สิทฺธตฺถกุมาโร มยิ ปฏิพทฺธจิตฺโต หุตฺวา ปณฺณาการ เปเสสีติ
ปติโสมนสฺสชาตา อโหสิ ฯ
โพธิสตฺโตป มหนฺเตน สิรโิ สภคฺเคน อตฺตโน ปาสาท
อารุหิตฺวา สิริสยเน นิปชฺชิ ฯ ตาวเทว น สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา นจฺจคีตาทีสุ สุสิกฺขิตา เทวกฺา วิย รูปโสภคฺคปฺปตฺตา อิตฺถิโย นานาตุริยานิ คเหตฺวา สมฺปริวาเรตฺวา
อภิรมาเปนฺติโย นจฺจคีตวาทิตานิ ปโยชยึสุ ฯ โพธิสตฺโต กิเลเสสุ
วิรตฺตจิตฺตตาย นจฺจาทีสุ อนภิรโต มุหุตตฺ  นิทฺท โอกฺกมิ ฯ ตา
อิตฺถิโย ยสฺสตฺถาย มย นจฺจาทีนิ ปโยเชม โส นิทฺท อุปคโต
อิทานิ กิมตฺถ กิลมามาติ คหิตคหิตานิ ตุริยานิ อชฺโฌตฺถริตฺวา
# ๑. ม. สตสหสฺสคฺฆนก ฯ
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นิปชฺชึสุ ฯ คนฺธเตลปทีปา ฌายนฺติ ฯ โพธิสตฺโต ปพุชฺฌิตฺวา
สยนปฏเ ปลฺลงฺเกน นิสินฺโน อทฺทส ตา อิตฺถโิ ย ตุริยภณฺฑานิ
อวตฺถริตฺวา นิทฺทายนฺติโย เอกจฺจา ปคฺฆริตเขฬา ลาลากิลินฺนคตฺตา เอกจฺจา ทนฺเต ขาทนฺติโย เอกจฺจา กากจฺฉนฺติโย
เอกจฺจา วิปฺปลปนฺติโย เอกจฺจา วิวฏมุขา เอกจฺจา อปคตวตฺถา
ปากฏวิภจฺฉสมฺพาธฏานา ฯ โส ตาส วิปฺปการ ทิสฺวา
ภิยฺโยโส มตฺตาย กาเมสุ วิรตฺตจิตฺโต อโหสิ ฯ ตสฺส
อลงฺกตปฏิยตฺต สกฺกภวนสทิสป ต มหาตล อปวิฏนานากุณปภริต(๑) อามกสุสาน วิย อุปฏาสิ ตโย ภวา อาทิตฺตเคหสทิสา
ขายึสุ อุปทฺทูต วต โภ อุปสคฺค(๒) วต โภติ อุทาน ปวตฺตติ
อติวิย ปพฺพชฺชาย จิตฺต นมิ ฯ
โส อชฺเชว มหาภินกิ ฺขมน นิกฺขมิตุ วฏฏตีติ สยนา
วุฏาย ทฺวารสมีป คนฺตวฺ า โก เอตฺถาติ อาห ฯ อุมฺมาเร
สีส กตฺวา นิปนฺโน ฉนฺโน อห อยฺยปุตฺต ฉนฺโนติ อาห ฯ
ฉนฺน อห อชฺช มหาภินิกฺขมน นิกฺขมิตุกาโม เอก เม อสฺส
กปฺเปหีติ ฯ โส สาธุ เทวาติ อสฺสภณฺฑก คเหตฺวา อสฺสสาล
คนฺตฺวา คนฺธเตลทีเปสุ (๓)ชลนฺเตสุ สมนฺตโต ปสาริตวิตานสฺส(๓)
เหฏา รมณีเย ภูมิภาเค ิต กนฺถก อสฺสราช ทิสฺวา
อชฺช มยา ตเมว กปฺเปตุ วฏฏตีติ กนฺถก กปฺเปสิ ฯ โส
# ๑. สี. ยุ. วิปฺปวิทฺธ... ฯ ม. อปวิทฺธ... ฯ
# ๒. ม. อุปสฺสฏ ฯ ๓. ม. ชลนฺเตสุ สุมนปฏฏวิตานสฺส ฯ
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กปฺปยมาโน อฺาสิ อย เม กปฺปนา อติทฬฺหา(๑) อฺเสุ
ทิวเสสุ อุยฺยานกีฬาทิคมนกาเล กปฺปนา วิย น โหติ มยฺห
อยฺยปุตฺโต อชฺช มหาภินิกฺขมน นิกฺขมิตุกาโม ภวิสฺสตีติ
ตโต ตุฏมานโส มหาหสิต หสิ ฯ โส สทฺโท สกลนคร
ปตฺถริตฺวา คจฺเฉยฺย ฯ เทวตา ปน สนฺนิรุมฺหิตฺวา(๒) น กสฺสจิ
โสตุ อทสุ ฯ โพธิสตฺโตป โข ฉนฺน เปเสตฺวาว ปุตฺต ตาว
ปสฺสิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา นิสินฺนปลฺลงฺกโต วุฏาย ราหุลมาตุสยนฏาน(๓) คนฺตฺวา คพฺภทฺวาร วิวริ ฯ ตสฺมึ ขเณ
อนฺโตคพฺเภ คนฺธเตลภริตทีโป ฌายติ ฯ ราหุลมาตาป โข
สุมนมลฺลิกาทีน ปุปฺผาน อมฺมณมตฺเตน(๔) อภิปปฺ กิณฺเณ สยเน
ปุตฺตสฺส มตฺถเก หตฺถ เปตฺวา นิทฺทายิ ฯ โพธิสตฺโต อุมฺมาเร
ปาท เปตฺวา ิตโกว โอโลเกตฺวา สจาห เทวิยา หตฺถ
อปเนตฺวา มม ปุตฺต คณฺหิสฺสามิ เทวี ปพุชฌ
ฺ ิสฺสติ เอว
เม คมนนฺตราโย ภวิสฺสติ อหป พุทฺโธ หุตฺวา จ อาคนฺตฺวา
ปุตฺต ปสฺสิสฺสามีติ ปาสาทตลโต โอตริ ฯ ย ปน ชาตกฏกถาย
ตทา สตฺตาหชาโต ราหุลกุมาโร โหตีติ วุตฺต ต เสสฏกถาสุ
นตฺถิ ฯ ตสฺมา อิทเมว คเหตพฺพ ฯ
เอว โพธิสตฺโต ปาสาทตลา โอตริตฺวา อสฺสสมีป คนฺตฺวา
เอวมาห ตาต กนฺถก อชฺช เอกรตฺตึ ม ตารย อห ต นิสฺสาย
# ๑. ม. อติคาฬฺหา ฯ ๒. ม. ต สทฺท นิรุมฺภิตฺวา ฯ
# ๓. ม. ...วสนฏาน ฯ ๔. ม. อมฺพณมตฺเตน ฯ
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พุทฺโธ หุตฺวา สเทวก โลก ตาเรสฺสามีติ ฯ ตทา อุลฺลงฺฆิตฺวา
กนฺถกสฺส ปฏึ อภิรุหิ ฯ กนฺถโก คีวโต ปฏาย อายาเมน
อฏารสหตฺโถว โหติ ตทนุจฺฉวิเกน อุพฺเพเธน สมนฺนาคโต
ถามชวสมฺปนฺโน สพฺพเสโต โธตสงฺขสทิโส ฯ โส สเจ หเสยฺย
วา ปทสทฺท วา กเรยฺย สทฺโท สกลนคร อวตฺถเรยฺย
ตสฺมา เทวตา อตฺตโน อานุภาเวน ตสฺส ยถา น โกจิ สุณาติ
เอว หสิตสทฺท สนฺนิรุมหฺ ิตฺวา(๑) อกฺกมนปทวาเร หตฺถตลานิ
อุปนาเมสุ ฯ โพธิสตฺโต อสฺสปฏิวรคโต(๒) ฉนฺน อสฺสสฺส พาลธึ
คาหาเปตฺวา อฑฺฒรตฺติกสมเย มหาทฺวารสมีป ปตฺโต ฯ ตทา
ปน ราชา เอว โพธิสตฺโต ยาย กายจิ เวลาย นครทฺวาร
วิวริตฺวา นิกฺขมิตุ นาสกฺขิสฺสตีติ ทฺวีสุ ทฺวารกวาเฏสุ เอเกก
ปุริสสหสฺเสน วิวริตพฺพ การาเปสิ ฯ โพธิสตฺโต ยถาพลสมฺปนฺโน(๓)
หตฺถิคณนาย โกฏิสหสฺสหตฺถีน พล ธาเรติ ปุริสคณนาย
ปุริสโกฏิทสสตสหสฺสพล(๔) ธาเรติ ฯ ตสฺมา โส จินฺเตสิ สเจ
ทฺวาร น วิวเรยฺย อชฺช กนฺถกสฺส ปฏเ นิสินฺโนว พาลธึ
คเหตฺวา ิเตน ฉนฺเนน สทฺธึเยว กนฺถก อูรูหิ นิปฺปเฬตฺวา
อฏารสหตฺถุพฺเพธ ปาการ อุปฺปติตฺวา อติกฺกมิสฺสามีติ ฯ ฉนฺโน
จินฺเตสิ สเจ ทฺวาร น วิวริสฺสติ อห อยฺยปุตฺต มม
ขนฺเธ นิสีทาเปตฺวา กนฺถก ทกฺขิเณน หตฺเถน กุจฺฉิย
# ๑. ม. สนฺนริ ุมฺภิตฺวา ฯ ๒. ม. อสฺสวรสฺส ปฏิเวมชฺฌคโต ฯ
# ๓. ม. ถามพลลสมฺปนฺโน ฯ ๔. ม.ทสโกฏิสหสฺสปุริสาน ฯ
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ปริกฺขิปนฺโต อุปกจฺฉนฺตเร กตฺวา ปาการ อุปฺปติตฺวา
อติกฺกมิสฺสามีติ ฯ กนฺถโกป จินฺเตสิ สเจ ทฺวาร น วิวริสฺสติ
อห อตฺตโน สามิกป ปฏ ิย ยถานิสนิ ฺนเมว ฉนฺเนน พาลธึ
คเหตฺวา ิเตน สทฺธิฺเว อุกฺขิปตฺวา ปาการ อุปฺปติตฺวา
อติกฺกมิสฺสามีติ ฯ สเจ ทฺวาร น อปารุปยิตฺถ(๑) ยถาจินฺติตเมว
ตีสุ ชเนสุ อฺตโร สมฺปาเทยฺย ฯ ทฺวาเร อธิวฏา เทวตา
ปน ทฺวาร วิวริ ฯ
ตสฺมึเยว ขเณ มาโร ปาปมา โพธิสตฺต นิวตฺเตสฺสามีติ
อาคนฺตฺวา อากาเส ิโต อาห โภ มาริส มา นิกฺขมิ
อิโต เต สตฺตเม ทิวเส จกฺกรตน ปาตุภวิสฺสติ ทฺวิสหสฺสปริตฺตทีปปริวาราน จตุนฺน มหาทีปาน รชฺช กาเรสฺสสิ
นิวตฺเตหิ มาริสาติ ฯ โกสิ ตฺวนฺติ ฯ อห วสวตฺตี มาโรมฺหีติ ฯ
มาร ชานามห มยฺห จกฺกรตนปาตุภาว อนตฺถิโกห รชฺเชน
ทสสหสฺสีโลกธาตุ อุนนฺ าเทตฺวา พุทฺโธ ภวิสฺสามีติ อาห ฯ
มาโร อิโตทานิ ปฏาย กามวิตกฺก วา พฺยาปาทวิตกฺก
วา วิหึสาวิตกฺก วา จินฺติตกาเล ชานิสฺสามีติ โอตาราเปกฺโข
ฉายา วิย ต อนุคจฺฉนฺโต(๒) อนุพนฺธิ ฯ
โพธิสตฺโตป หตฺถคต จกฺกวตฺติรชฺช เขฬปณฺฑ วิย
อนเปกฺโข ฉฑฺเฑตฺวา มหนฺเตน สกฺกาเรน นครา นิกฺขมิ
อาสาฬฺหปุณฺณมาย อุตฺตราสาฬฺหนกฺขตฺเต วตฺตมาเน นิกฺขมิตฺวา
# ๑. ม. อวาปุรียิตฺถ ฯ ๒. .อนปคจฺฉนฺโต ฯ
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จ ปน นคร อปโลเกตุกาโม ชาโต ฯ เอวฺจ ปนสฺส
จิตฺเต อุปฺปนฺนมตฺเตเยว มหาปุริส น ตยา นิวตฺติตฺวา
โอโลกนกมฺม กตนฺติ วทมานา วิย ปวี กุลาลจกฺก วิย
ภิชฺชิตฺวา ปริวตฺติ ฯ โพธิสตฺโต นคราภิมโุ ข ตฺวา นคร
โอโลเกตฺวา ตสฺมึ าเน(๑) กนฺถกนิวตฺตนเจติยฏาน ทสฺเสตฺวา
คนฺตพฺพมคฺคาภิมุข กนฺถก กตฺวา ปายาสิ มหนฺเตน สกฺกาเรน
โอฬาเรน สิริโสภคฺเคน ฯ ตทา กิรสฺส เทวตา ปุรโต สฏิอุกฺกาสหสฺสานิ ธารยึสุ ปจฺฉโต สฏิ ทกฺขิณปสฺสโต สฏิ
วามปสฺสโต สฏิ ฯ อปรา เทวตา จกฺกวาฬมุขวฏฏิย
อปฺปมาณา อุกฺกา ธารยึสุ ฯ อปรา เทวตา จ นาคสุปณฺณาทโย
จ ทิพฺเพหิ คนฺเธหิ มาลาหิ จุณฺเณหิ ธูเปหิ (๒) ปูชยมานา
คจฺฉนฺติ ฯ ปาริจฺฉตฺตกปุปฺเผหิ เจว มนฺทารวปุปฺเผหิ จ
ฆนเมฆวุฏิกาโล วิย(๓) นภตล นิรนฺตร อโหสิ ฯ ทิพฺพานิ
สงฺคีตานิ ปวตฺตึสุ ฯ สมนฺตโต อฏสฏิตุริยสหสฺสานิ(๔) ปวชฺชึสุ ฯ
สมุทฺทกุจฺฉิย เมฆคชฺชิตกาโล(๕) วิย ยุคนฺธรกุจฺฉิย สาครนิคฺโฆสกาโล วิย วตฺตติ ฯ
อิมินา สิริโสภคฺเคน คจฺฉนฺโต โพธิสตฺโต เอกรตฺเตเนว
# ๑. ม. ปวิปฺปเทเส ฯ ๒. ม. ธูเมหิ ฯ ๓. ม. ฆนเมฆวุฏิกาเล
# ธาราหิ วิย ฯ ๔. สี. ยุ. อฏตูริยานิ สฏิตูริยานีติ ฯ
# ม. อฏสฏิ ตูริยสตสหสฺสานิ ฯ ๕. ม. เมฆตฺถนิตกาโล ฯ
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ตีณิ รชฺชานิ อติกฺกมฺม ตึสโยชนมตฺถเก อโนมานทีตีร ปาปุณิ ฯ
กึ ปน อสฺโส ตโต ปร คนฺตุ น สกฺโกตีติ ฯ โน น
สกฺโกติ โส หิ เอว จกฺกวาฬคพฺภ นาภิยา ิตจกฺกสฺส
เนมิวฏฏ มทฺทนฺโต วิย อนนฺเตน(๑) จริตฺวา ปุเร ปาตราสเมว
อาคนฺตฺวา อตฺตโน สมฺปาทิต ภตฺต ภฺุชิตุ สมตฺโถ ฯ ตทา
ปน เทวตานาคสุปณฺณาทีหิ อากาเส ตฺวา โอสฺสฏเหิ
คนฺธมาลาทีหิ ยาว อูรุปปฺ เทสา สฺฉนฺน สรีร อากฑฺฒิตฺวา
คนฺธมาลาชฏ ฉินฺทนฺตสฺส อติปปฺโจ อโหสิ ตสฺมา
ตึสโยชนมตฺตเมว อคมาสิ ฯ โพธิสตฺโต นทีตีเร ตฺวา ฉนฺน
ปุจฺฉิ กินฺนาม อย นทีติ ฯ อโนมา นาม เทวาติ ฯ ยเทว
อมฺหากป ปพฺพชฺชา อโนมา ภวิสฺสตีติ ปณฺหิยา ฆฏเฏนฺโต
อสฺสสฺส สฺ อทาสิ ฯ อสฺโส อุปติตฺวา อฏอุสภวิตฺถาราย
นทิยา ปาริมตีเร อฏาสิ ฯ
โพธิสตฺโต อสฺสสฺส ปฏิโต โอรุยฺห รชตปฏฏสทิเส
วาลุกาปุลิเน ตฺวา ฉนฺน อามนฺเตสิ สมฺม ฉนฺน ตฺว
มยฺห อาภรณานิ เจว กนฺถกฺจ อาทาย คจฺฉ อิเธวาห
ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ อหป เทว ตยา สทฺธึ ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ
โพธิสตฺโต น ลพฺภา ตยา ปพฺพชิตุ คจฺเฉว ตวนฺติ ติกฺขตฺตุ
ปฏิพาหิตฺวา อาภรณานิ เจว กนฺถกฺจ ปฏิจฺฉาเทตฺวา จินฺเตสิ
# ๑. ม. อนฺตนฺเตน ฯ
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อิเม มยฺห เกสา สมณสารุปฺปา น โหนฺตีติ ฯ อฺโ
โพธิสตฺตสฺส เกเส ฉินฺทติ ุ ยุตฺตรูโป นตฺถิ ตโต สยเมว
เตน ขคฺเคน ฉินฺทิสฺสามีติ ทกฺขิเณน หตฺเถน อสึ คณฺหิตฺวา
วามหตฺเถน โมลิยา สทฺธึ จูล คเหตฺวา ฉินฺทิ ฯ เกสา
ทฺวงฺคุลมตฺตา หุตฺวา ทกฺขิณโต อาวตฺตมานา สีส อลฺลิยึสุ ฯ
เตส ยาวชีว ตเทว ปมาณ อโหสิ มสฺสุ จ ตทนุรปู  ฯ
ปุน เกสมสฺสุโอหารณกิจฺจ นาม นาโหสิ ฯ โพธิสตฺโต สห
โมลิยา จูล คเหตฺวา สจาห พุทฺโธ ภวิสฺสามิ อากาเส
ติฏตุ โน เจ ภูมิย ปตตูติ อนฺตลิกฺเข ขิป ฯ ต จูฬามณิเวน
โยชนปฺปมาณฏาน คนฺตฺวา อากาเส อฏาสิ ฯ สกฺโก
เทวราชา ทิพฺพจกฺขุนา โอโลเกตฺวา โยชนิยรตนจงฺโกฏเกน(๑)
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตาวตึสภวเน จูฬามณิเจติเย นาม ปติฏาเปสิ ฯ
ยถา อาห
เฉตฺวาน โมลึ วรคนฺธวาสิต
เวหายส อุกฺขิป อคฺคปุคฺคโล
สหสฺสเนตฺโต สิรสา ปฏิคฺคหิ
สุวณฺณจงฺโกฏวเรน วาสโวติ ฯ
ปุน โพธิสตฺโต จินฺเตสิ อิมานิ กาสิกวตฺถานิ มยฺห น
สมณสารุปฺปานีติ ฯ อถ กสฺสปพุทฺธกาเล ปุราณสหายโก
# ๑. สี. ยุ. ...จงฺโคฏเกน ฯ
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ฆฏีการมหาพฺรหฺมา เอกพุทฺธนฺตร อปฺปตฺเตน มิตฺตภาเวน
จินฺเตสิ อชฺช เม สหายโก มหาภินิกขฺ มน นิกฺขนฺโต
สมณปริกฺขารมสฺส คเหตฺวา คจฺฉิสฺสามีติ ฯ
ติจีวรฺจ ปตฺโต จ
วาสิ สูจิ จ พนฺธน
ปริสฺสาวเนน อฏเเต ยุตฺตโยคสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ
อิเม อฏ ปริกฺขาเร อาหริตฺวา อทาสิ ฯ โพธิสตฺโต อรหตฺตทฺธช(๑)
นิวาเสตฺวา อุตฺตมปพฺพชฺชาเวส คณฺหิตฺวา ฉนฺน มม วจเนน
มาตาปตูนมาโรคฺย วเทหีติ อุยฺโยเชสิ ฯ ฉนฺโน โพธิสตฺต
วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ กนฺถโก ปน ฉนฺเนน
สทฺธึ มนฺตยมานสฺส โพธิสตฺตสฺส วจน สุณนฺโต ตฺวา
นตฺถิทานิ มยฺห ปุน สามิโน ทสฺสนนฺติ จกฺขุปถ วิชหนฺโต
โสก อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต หทเย ผลิเต กาล กตฺวา
ตาวตึสภวเน กนฺถโก นาม เทวปุตฺโต หุตฺวา นิพพฺ ตฺติ ฯ
ฉนฺนสฺส ปม เอโกว โสโก อโหสิ ฯ กนฺถกสฺส ปน
กาลกิริยาย ทุติเยน โสเกน ปฬิโต โรทนฺโต ปริเทวนฺโต
อคมาสิ ฯ
โพธิสตฺโตป ปพฺพชิตฺวา ตสฺมึเยว ปเทเส อนุปยนฺนาม
อมฺพวน อตฺถิ ตตฺถ สตฺตาห ปพฺพชฺชาสุเขน วีตินาเมตฺวา
เอกทิวเสเนว ตึสโยชนมคฺค ปทสา คนฺตฺวา ราชคห ปาวิสิ
# ๑. ม. อรหทฺธช ฯ
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ปวิสิตฺวา จ ปน สปทาน ปณฺฑาย จริ ฯ สกลนคร
โพธิสตฺตสฺส รูปทสฺสเนน ธนปาลเกน ปวิฏราชคห วิย
อสุรินฺเทน ปวิฏเทวนคร วิย จ สงฺโขภิต(๑) อคมาสิ ฯ อถ
ราชปุริสา อาคนฺตฺวา เทว เอวรูโป นาม สตฺโต นคเร
ปณฺฑาย วิจรติ เทโว วา มนุสฺโส วา นาโค วา
สุปณฺโณ วา โก นาม เอโสติ น ชานามาติ อาโรเจสุ ฯ
ราชา ปาสาทตเล ตฺวา มหาปุริส ทิสฺวา อจฺฉริยพฺภุตชาโต
ปุริเส อาณาเปสิ คจฺฉถ ภเณ วีมสถ สเจ อมนุสฺโส
ภวิสฺสติ นครา นิกฺขมิตฺวา อนฺตรธายิสฺสติ สเจ เทวตา
ภวิสฺสติ อากาเสน คจฺฉิสฺสติ สเจ ปน นาโค ภวิสฺสติ
ปวิย นิมุชชฺ ิตฺวา คมิสฺสติ สเจ มนุสฺโส ภวิสฺสติ ยถาลทฺธ
ภิกฺข ปริภฺุชตีติ ฯ
มหาปุรโิ สป โข มิสฺสกภตฺต สหริตฺวา อล เม เอตฺตก
ยาปนายาติ ตฺวา ปวิฏทฺวาเรเนว นครา นิกฺขมิตฺวา
ปณฺฑวปพฺพตจฺฉายาย ปุรตฺถาภิมุโข นิสีทิตฺวา อาหาร
ปริภฺุชิตุ อารทฺโธ ฯ อถสฺส อนฺตานิ ปริวตฺติตฺวา มุเขน
นิกฺขมนาการปฺปตฺตานิ อเหสุ ฯ ตโต เตน อตฺตภาเวน
เอวรูปสฺส อาหารสฺส จกฺขุนาป อทิฏปุพฺพตาย ปฏิกฺกูลาหาเรน
อฏฏิยมาโน เอว อตฺตนาว อตฺตาน โอวทิ สิทฺธตฺถ ตฺว
# ๑. ม. สงฺโขภ ฯ
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พหุสุลภอนฺนปาเน กุเล ติวสฺสิกคนฺธสาลิโภชนนานคฺครสโภชนฏาเน นิพฺพตฺติตฺวา เอก ปสุกูลิก ทิสฺวา กทา นุ
โข อหป เอวรูโป หุตฺวา ปณฺฑาย จริตฺวา ปริภฺุชิสฺสามิ
ภวิสฺสติ นุ โข เม โส กาโลติ จินฺเตตฺวา นิกฺขมนฺโต
อิทานิ กินฺนาเมต กโรสีติ เอว อตฺตาน โอวทิตฺวา นิพฺพิกาโร
หุตฺวา อาหาร ปริภฺุชิ ฯ
ราชปุรสิ า ต ปวุตฺตึ ทิสฺวา คนฺตฺวา รฺโ อาโรเจสุ ฯ
ราชา ทูตสฺเสว วจน สุตฺวา เวเคน นครา นิกฺขมิตฺวา
โพธิสตฺตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา อิริยาปถสฺมึเยว ปสีทิตฺวา
โพธิสตฺตสฺส อิสฺสริย นิยฺยาเทสิ ฯ โพธิสตฺโต มยฺห มหาราช
วตฺถุกาเมหิ วา กิเลสกาเมหิ วา อตฺโถ นตฺถิ อห
ปรมาภิสมฺโพธึ ปฏยนฺโต นิกฺขนฺโตติ ฯ ราชา อเนกปฺปการ
ยาจนฺโตป ตสฺส จิตฺต อลภิตฺวา อทฺธา ตฺว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ
พุทฺธภูเตน ปน เต ปม มม วิชิต อาคนฺตพฺพนฺติ [๑] ฯ
อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน ปพฺพชฺช กิตฺตยิสฺสามิ ยถา
ปพฺพชิ จกฺขุมาติ อิม ปพฺพชฺชาสุตฺต(๒)สทฺท(๓) อฏกถาย โอโลเกตฺวา
เวทิตพฺโพ ฯ
โพธิสตฺโตป รฺโ ปฏิฺ ทตฺวา อนุปุพฺเพน
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปฏิฺ คณฺหีติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. ปพฺพชฺชาสุตฺต สทฺธึ ฯ ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๓๕๔/๔๐๕ ฯ
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จาริกฺจรมาโน อาฬาร จ กาลาม อุทฺทก จ รามปุตฺต
อุปสงฺกมิตฺวา สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา นาย มคฺโค สมฺโพธายาติ
ตป สมาปตฺติภาวน อนลงฺกริตฺวา สเทวกสฺส โลกสฺส อตฺตโน
ถามวิริยสนฺทสฺสนตฺถ มหาปธาน ปทหิตุกาโม อุรุเวล คนฺตฺวา
รมณีโย วตาย ภูมิภาโคติ ตตฺเถว วาส อุปคนฺตฺวา มหาปธาน
ปทหิ ฯ เตป โข โกณฺฑฺปฺปมุขา ปฺจ ปพฺพชิตา
คามนิคมราชธานีสุ ภิกขฺ าย จรนฺตา ตตฺถ โพธิสตฺต
สมฺปาปุณึสุ ฯ อถ น ฉ วสฺสานิ มหาปธาน ปทหนฺต
อิทานิ พุทฺโธ ภวิสฺสติ อิทานิ พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ ปริเวณสมฺมชฺชนาทิกาย วตฺตปฏิปตฺติยา อุปฏหยมานา สนฺติกาวจรา
จสฺส อเหสุ ฯ โพธิสตฺโตป โข โกฏิปฺปตฺต ทุกกฺ รการิก
กริสฺสามีติ เอกติลตณฺฑุลาทีหิป วีตินาเมสิ สพฺพโส อาหารุปจฺเฉท
อกาสิ ฯ เทวตาป โลมกูเปหิ โอช อุปสหรมานา ปกฺขิป ฯ
อถสฺส ตาย นิราหารตาย ปรมกสิมานปฺปตฺตกายสฺส สุวณฺณวณฺโณ กาโย กาฬวณฺโณ อโหสิ ฯ ทฺวตฺตึส มหาปุริสลกฺขณานิ ปฏิจฺฉนฺนานิ อเหสุ ฯ อปฺเปกทา อปฺปาณกชฺฌาน
ฌายนฺโต มหาเวทนาหิ อภิภูโต(๑) วิสฺีภูโต จงฺกมโกฏิย ปติ ฯ
อถ น เอกจฺจา เทวตา กาลกโต สมโณ โคตโมติ วทนฺติ
เอกจฺจา เทวตา วิหาโรว เอโส อรหตนฺติ อาหสุ ฯ ตตฺถ
# ๑. ม. อภิตนุ ฺโน ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 124

*เลมที่ 28 นิทานกถา หนา 124
ยาส กาลกโต อโหสีติ ตา คนฺตฺวา สุทฺโธทนมหาราชสฺส
อาโรเจสุ ตุมฺหาก ปุตฺโต กาลกโตติ ฯ มม ปุตฺโต พุทฺโธ
หุตฺวา กาลกโต อหุตฺวาติ ฯ พุทฺโธ ภวิตุ นาสกฺขิ ปธานภูมิยว
ปติตฺวา กาลกโตติ ฯ อิท สุตฺวา ราชา นาห สทฺทหามิ มม
ปุตฺตสฺส โพธึ อปฺปตฺวา กาลกิริยา นาม นตฺถีติ ปฏิกฺขิป ฯ
กสฺมา ปน ราชา น สทฺทหตีติ ฯ กาฬเทวลสฺส ตาปสสฺส
วนฺทาปนทิวเส ชมฺพูรกุ ฺขมูเล จ ปาฏิหาริยาน ทิฏ ตฺตา ฯ
ปุน โพธิสตฺโต สฺ ปฏิลภิตฺวา อุฏิโตว ฯ อุฏิเต มหาสตฺเต
ตา เทวตา อาคนฺตฺวา อโรโค เต มหาราช ปุตฺโตติ
รฺโ อาโรเจนฺติ ฯ ราชา ชานามห ปุตฺตสฺส อมรณภาวนฺติ
วทติ ฯ
มหาสตฺตสฺส ฉ วสฺสานิ ทุกฺกรการิก กโรนฺตสฺส อากาเส
คณฺิกรณกาโล วิย อโหสิ ฯ โส อย ทุกฺกรการิกา นาม
มคฺโค น โหตีติ โอฬาริก อาหาร อาหาเรตุ
คามนิคเมสุ ปณฺฑาย จริตฺวา อาหาร อาหริ ฯ อถสฺส ทฺวตฺตึส
มหาปุริสลกฺขณานิ ปากติกานิ อเหสุ กาโย สุวณฺณวณฺโณ
อโหสิ ฯ ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู อย ฉ วสฺสานิ ทุกฺกรการิก
กโรนฺโตป สพฺพฺุต ปฏิพุชฺฌิต(ุ ๑) นาสกฺขิ อิทานิ คามาทีสุ
ปณฺฑาย จริตฺวา โอฬาริก อาหาร อาหรยมาโน กึ สกฺขิสฺสติ
# ๑. ม. ปฏิวชิ ฺฌิตุ ฯ
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พาหุลฺลิโก เอโส ปธานวิพฺภนฺโต สีส นฺหายิตุกามสฺส
อุสฺสาววินฺทุตกฺก วิย อมฺหาก เอตสฺส สนฺติกา วิเสสตกฺกนฺนาม
กินฺโน อิมินาติ มหาปุริส ปหาย อตฺตโน ปตฺตจีวร คเหตฺวา
อฏารสโยชนมคฺค คนฺตฺวา อิสิปตน ปวิสึสุ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อุรุเวลาย เสนานิคเม(๑) เสนากุฏมฺพิกสฺส(๒) เคเห นิพฺพตฺตา สุชาตา นาม ทาริกา วยปฺปตฺตา
เอกสฺมึ นิโคฺรธรุกฺเข ปฏน อกาสิ สเจ สมชาติก กุลฆร
คนฺตฺวา ปมคพฺเภ ปุตฺต ลภิสฺสามิ อนุสวจฺฉร เต
สตสหสฺสปริจฺจาเคน พลิกมฺม กริสสฺ ามีติ ฯ ตสฺสา สา ปตฺถนา
สมิชฺฌิ ฯ สา มหาสตฺตสฺส ทุกฺกรการิก กโรนฺตสฺส ฉฏเ
วสฺเส ปริปณ
ุ ฺเณ วิสาขปุณฺณมาย พลิกมฺม กาตุกามา หุตฺวา
ปุเรตรเยว จ เธนุสหสฺส ลฏิมธุกวเน จาราเปตฺวา ตาส
ขีร ปฺจ เธนุสตานิ ปาเยตฺวา ตาส ขีร อฑฺฒติยานีติ
เอว ยาว โสฬสนฺน เธนูน ขีร อฏ เธนุโย ปวนฺติ ตาว
ขีรสฺส พหลต จ โอชวนฺต(๓) จ ปฏยมานา ขีรปริวตฺตนนฺนาม
อกาสิ ฯ สา วิสาขปุณฺณมีทิวเส ปาโตว พลิกมฺม กริสฺสามีติ
รตฺติยา ปจฺจูสสมย ปจฺจุฏาย ตา อฏ เธนุโย ทุหาเปสิ ฯ
วจฺฉกา เธนูน ถนมูล น อคมสุ ฯ ถนมูเล ปน นวภาชเนสุ
# ๑. สี. ยุ. เสนานินิคเม ฯ ๒. สี. ม. ยุ. เสนานิกุฏมฺพิกฺสฺส ฯ
# ๓. ม. มธุรตฺจ โอชวนฺตตฺจ ฯ
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อุปนีตมตฺเตสุ อตฺตโน ธมฺมตาย ขีรธารา ปวตฺตึสุ ฯ ต อจฺฉริย
ทิสฺวา สุชาตา สหตฺเถเนว ขีร คเหตฺวา นวภาชเน ปกฺขิปตฺวา
สหตฺเถเนว อคฺคึ กตฺวา ปจิตุ อารภิ ฯ
ตสฺมึเยว ปายาเส ปจฺจมาเน มหนฺตา ปุพฺพุลา อุฏหิตวฺ า
ทกฺขิณาวตฺตา หุตฺวา สฺจรนฺติ ฯ เอกผุสิตป พหิ น
ปตติ ฯ อุทฺธนโต อปฺปมตฺตโกป ธุโม น อุฏติ ฯ ตสฺมึ
สมเย จตฺตาโร โลกปาลา อาคนฺตฺวา อุทฺธเน อารกฺข
คณฺหึสุ ฯ มหาพฺรหฺมา ฉตฺต ธาเรสิ ฯ สกฺโก อลาตานิ
สมาเนนฺโต อคฺคึ ชาเลสิ ฯ เทวตา หิ ทฺวิสหสฺสทีปปริวาเรสุ
จตูสุ ทีเปสุ เทวาน มนุสฺสาน จ โอปกปฺปนกโอช อตฺตโน
เทวตานุภาเวน ทณฺฑกพทฺธมธุปฏล ปเฬตฺวา มธุ คณฺหมานา
วิย สหริตฺวา ตตฺถ ปกฺขปิ นฺติ ฯ อฺเสุ หิ กาเลสุ เทวตา
กพเฬ โอช ปกฺขิปนฺติ สมฺโพธิทิวเส จ ปน ปรินพิ ฺพานทิวเส
จ อุกฺขลิยเยว ปกฺขิปนฺติ ฯ สุชาตา เอกทิวเสเนว ตตฺถ อตฺตโน
ปากฏานิ อเนกานิ อจฺฉริยานิ ทิสฺวา ปุณฺณ นาม ทาสึ
อามนฺเตสิ อมฺม ปุณฺเณ อชฺช อมฺหาก เทวตา อติวิย
ปสนฺนา มยา เอตฺตเก กาเล เอวรูป อจฺฉริย นาม น
ทิฏปุพฺพ เวเคน คนฺตฺวา เทวฏาน ปฏิชคฺคาหีติ ฯ สาธุ
อยฺเยติ สา ตสฺสา วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตุริตตุริตาเยว รุกฺขมูล
อคมาสิ ฯ
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โพธิสตฺโตป โข ตสฺมึ รตฺติภาเค ปฺจ มหาสุปเน
ทิสฺวา ปริคณฺหนฺโต นิสฺสสเยนาห อชฺช พุทฺโธ ภวิสฺสามีติ
กตสนฺนิฏาโน ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน กตสรีรปฏิชคฺคโน
ภิกฺขาจารเวล อาคมยมาโน ปาโตว อาคนฺตฺวา ตสฺมึ รุกฺขมูเล
นิสีทิ อตฺตโน ปภาย สกล รุกฺขมูล โอภาสยมาโน ฯ อถ
โข สา ปุณฺณา อาคนฺตฺวา อทฺทส โพธิสตฺต รุกขฺ มูล
ปาจีนโลกธาตุ โอโลกยมาน นิสินฺน ฯ สรีรโต จสฺส นิกฺขนฺตาหิ
ปภาหิ สกล รุกฺข สุวณฺณวณฺณ ทิสฺวา ตสฺสา เอตทโหสิ
อชฺช อมฺหาก เทวตา รุกฺขโต โอรุยหฺ สหตฺเถเนว พลิกมฺม
สมฺปฏิจฺฉิตุ นิสินฺนา มฺเติ สเวคปฺปตฺตา(๑) หุตฺวา เวเคน
คนฺตฺวา สุชาตาย เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
สุชาตา ตสฺสา วจน สุตฺวา ตุฏมานสา หุตฺวา อชฺช
อิทานิ ปฏาย มม เชฏธีตุฏาเน ติฏาหีติ ธีตุ อนุจฺฉวิก
สพฺพาลงฺการ อทาสิ ฯ ยสฺมา ปน พุทฺธภาว ปาปุณนทิวเส
สตสหสฺสคฺฆนิก สุวณฺณปาตึ ลทฺธุ วฏฏติ ตสฺมา สา
สุวณฺณปาติย ปายาส ปกฺขิปสฺสามีติ จิตฺต อุปฺปาเทตฺวา
สตสหสฺสคฺฆนิก สุวณฺณปาตึ นีหราเปตฺวา ตตฺถ ปายาส
ปกฺขิปตุกามา ปกฺกโภชน อาวชฺเชสิ ฯ สพฺโพ ปายาโส
ปทุมปตฺตโต อุทก วิย นิวตฺติตฺวา ปาติย ปติฏาสิ
# ๑. ม. อุพฺเพคปฺปตฺตา ฯ
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เอกปาติปูรณมตฺโตว อโหสิ ฯ สา ต ปาตึ อฺาย สุวณฺณปาติยา ปฏิกชุ ฺชิตฺวา โอทาตวตฺเถน(๑) เวเตฺวา สพฺพาลงฺกาเรหิ
อตฺตภาว อลงฺกริตฺวา ต ปาตึ อตฺตโน สีเส เปตฺวา มหนฺเตน
อานุภาเวน นิโคฺรธรุกฺขมูล คนฺตฺวา โพธิสตฺต โอโลเกตฺวา
พลวโสมนสฺสชาตา รุกฺขเทวตาติ สฺาย ทิฏฏานโต ปฏาย
โอนโตนตา คนฺตฺวา สีสโต โอตริตฺวา วิวริตฺวา สุวณฺณภิงฺคาเรน คนฺธปุปฺผวาสิต อุทก คเหตฺวา โพธิสตฺต อุปคนฺตฺวา
อฏาสิ ฯ ฆฏีการมหาพฺรหฺมุนา ทินโฺ น มตฺติกาปตฺโต เอตฺตก
อทฺธาน โพธิสตฺต อวิชหิตฺวา ตสฺมึ ขเณ อทสฺสนงฺคโต ฯ
โพธิสตฺโต ปตฺต อปสฺสนฺโต ทกฺขิณหตฺถ ปสาเรตฺวา อุทก
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ สุชาตา สุวณฺณปาติปายาส มหาปุริสสฺส หตฺเถ
เปสิ ฯ มหาปุริโส สุชาต โอโลเกสิ ฯ สา อาการ สลฺลกฺเขตฺวา
อยฺย มยา ตุมฺหาก ปริจฺจตฺต คเหตฺวา ยถารุจึ คจฺฉถาติ
วนฺทิตฺวา ยถา มยฺห มโนรโถ นิปฺผนฺโน เอว ตุมฺหาก
นิปฺปชฺชตูติ วตฺวา สตสหสฺสคฺฆนิกาย สุวณฺณปาติยา ปุราณ
มตฺติก วิย(๒) อนเปกฺขา หุตฺวา ปกฺกามิ ฯ
โพธิสตฺโตป โข นิสินฺนฏานา วุฏาย รุกขฺ  ปทกฺขิณ
กตฺวา ปาตึ อาทาย เนรฺชราย ตีร คนฺตฺวา อเนเกส
โพธิสตฺตสตสหสฺสาน สมฺพุชฺฌนทิวเส โอตริตฺวา นฺหานฏาน
# ๑. สี. ยุ. วสเนน ฯ ๒. ม. ปุราณปณฺเณ ฯ
# ๓. ม. โพธิสตฺตสหสฺสาน ฯ
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สุปฺปติฏิตติฏนฺนาม อตฺถิ ตสฺส ตีเร ปาตึ เปตฺวา
โอตริตฺวา อเนกพุทฺธสตสหสฺสาน นิวาสน อรหตฺตทฺธช
นิวาเสตฺวา ปุรตฺถาภิมุโข นิสีทิตฺวา เอกฏิตาลปกฺกปฺปมาเณ
เอกูนปณฺณาสปณฺเฑ กตฺวา สพฺพ อปฺโปทกมธุปายาส
ปริภฺุชติ ฯ โส เอว หิสฺส พุทฺธภูตสฺส สตฺตสตฺตาห โพธิมณฺเฑ
วสนฺตสฺส เอกูนปฺาส ทิวสานิ อาหาโร อโหสิ ฯ ตตฺตเก
กาเล เนว อฺโ อาหาโร อตฺถิ น นฺหาน น มุขโธวน น
สรีรวลฺช ฌานสุเขน มคฺคสุเขน ผลสุเขเนว
วีตินาเมติ ฯ ต ปน ปายาส ภฺุชิตฺวา สุวณฺณปาตึ
คเหตฺวา สจาห อชฺช พุทฺโธ ภวิตุ สกฺขิสฺสามิ อย เม
ปาติ ปฏิโสต คจฺฉตุ โน เจ สกฺขิสฺสามิ อนุโสต คจฺฉตูติ
ปกฺขิป ฯ สา โสต ฉินฺทมานา นทีมชฺฌ คนฺตฺวา มชฺฌฏาเนว
ชวสมฺปนฺโน อสฺโส วิย อสีติหตฺถมตฺตฏาน ปฏิโสต คนฺตฺวา
เอกสฺมึ อาวตฺเต นิมุชฺชิตวฺ า กาลนาคราชภวน คนฺตฺวา ติณฺณ
พุทฺธาน ปริโภคปาติโย กิลิ กิลีติ รว การยมานา ปหริตฺวา
ตาส สพฺพเหฏิมา หุตฺวา อฏาสิ ฯ กาโล นาคราชา ต
สทฺท สุตฺวา หิยฺโย เอโก พุทฺโธ นิพพฺ ตฺติ ปุน อชฺช เอโก
นิพฺพตฺโตติ อเนเกหิ ปทสเตหิ ถุติโย วทมาโน อฏาสิ ฯ
ตสฺส กิร มหาปวิยา เอกโยชนติคาวุตปฺปมาณ นภ ปูเรตฺวา
อาโรหนกาโล อชฺช วา หิยฺโย วาติ สทิโส อโหสิ ฯ
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โพธิสตฺโตป นทีตีรมฺหิ สุปุปฺผิตสาลวเน ทิวาวิหาร กตฺวา
สายณฺหสมเย ปุปฺผาน วณฺฑโต มุจฺจนกาเล เทวตาหิ อลงฺกเตน
อฏุสภวิตฺถาเรน มคฺเคน สีโห วิย วิชมฺภมาโน โพธิรุกฺขาภิมุโข
ปายาสิ ฯ นาคยกฺขสุปณฺณาทโย ทิพฺเพหิ คนฺธปุปฺผาทีหิ
ปูชยึสุ ฯ [๑] ทสสหสฺสีโลกธาตุ เอกคนฺธา เอกมาลา เอกสาธุการา
อโหสิ ฯ ตสฺมึ สมเย พฺราหฺมโณ โสตฺถิโย นาม ติณหารโก
ติณ อาทาย ปฏิปเถ อาคจฺฉนฺโต มหาปุริสสฺส อาการ ตฺวา
อฏ ติณมุฏ ิโย ตสฺส อทาสิ ฯ โพธิสตฺโต ติณ คเหตฺวา
โพธิมณฺฑ อารุยฺห ทกฺขณ
ิ ทิสาภาเค อุตฺตราภิมุโข อฏาสิ ฯ
ตสฺมึ ขเณ ทกฺขิณจกฺกวาล โอสีทิตฺวา เหฏา อวีจิสมฺปตฺต
วิย อโหสิ ฯ อุตฺตรจกฺกวาล อุลลฺ งฺฆิตฺวา อุปริ ภวคฺคปฺปตฺต
วิย อโหสิ ฯ โพธิสตฺโต นยิท สมฺโพธิปาปุณนฏาน ภวิสฺสติ
มฺเติ ปทกฺขิณ กโรนฺโต ปจฺฉิมทิสาภาค คนฺตฺวา ปุรตฺถาภิมุโข อฏาสิ ฯ ตโต ปจฺฉิมจกฺกวาล โอสีทิตฺวา เหฏา
อวีจิสมฺปตฺต วิย อโหสิ ฯ ปุรตฺถิมจกฺกวาล อุลลฺ งฺฆิตฺวา ยาว(๒)
อุปริ ภวคฺคปฺปตฺต วิย อโหสิ ฯ ิติตฏาเน กิรสฺส
เนมิวฏฏปริยนฺเต(๓) อกฺกนฺตนาภิยา ปติฏิต มหาสกฏจกฺก วิย
มหาปวี โอนตุนฺนตา อโหสิ ฯ โพธิสตฺโต นยิท สมฺโพธิปาปุณนฏาน ภวิสฺสติ มฺเติ ปทกฺขิณ กโรนฺโต
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ทิพฺพสงฺคีตาทีนิ ปวตฺตึสูติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. เนมิวฏฏิปริยนฺเต ฯ
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อุตฺตรทิสาภาค คนฺตฺวา ทกฺขิณาภิมุโข อฏาสิ ฯ ตโต
อุตฺตรจกฺกวาล โอสีทิตฺวา เหฏา อวีจิสมฺปตฺต วิย อโหสิ ฯ
ทกฺขิณจกฺกวาล อุลลฺ งฺฆิตฺวา อุปริ ภวคฺคปฺปตฺต วิย อโหสิ ฯ
โพธิสตฺโต อิทป สมฺโพธิปาปุณนฏาน น ภวิสฺสติ มฺเติ
ปทกฺขิณ กโรนฺโต ปุรตฺถิมทิสาภาค คนฺตฺวา ปจฺฉิมาภิมุโข
อฏาสิ ฯ ปุรตฺถิมทิสาภาเค ปน สพฺพพุทฺธาน ปลฺลงฺกฏาน
ต เนว ฉมฺภติ น กมฺปติ ฯ มหาสตฺโต อิท สพฺพพุทฺธาน
อวิชหิต อจลฏาน กิเลสปฺชรวิทฺธสนฏานนฺติ ฺตวา ตานิ
ติณานิ อคฺเค คเหตฺวา จาเลสิ ฯ ตาวเทว จุทฺทสหตฺโถ ปลฺลงฺโก
อโหสิ ฯ ตานิป โข ติณานิ ตถารูเปน สนฺถาเรน สณฺหึสุ
ยถารูเป สุกสุ โลป จิตฺตกาโร วา โปตฺถกาโร วา อาลิขิตุ
สมตฺโถ นตฺถิ ฯ
โพธิสตฺโต โพธิรุกฺขกฺขนฺธ ปฏิโต กตฺวา ปุรตฺถาภิมุโข
ทฬฺหมานโส หุตฺวา
กาม ตโจ นหารู จ
อฏิ จ อวสิสฺสตุ
สพฺพป หิท สรีเร
มสโลหิต อุปสุสฺสตุ(๑)
ตตฺเถว สมฺมาสมฺโพธึ อปฺปตฺวา อิม ปลฺลงฺก น ภินฺทิสฺสามีติ
อสนิสตสนฺนิปาเตนาป อเภชฺชรูป อปราชิต ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา
นิสีทิ ฯ
ตสฺมึ สมเย มาโร เทวปุตฺโต สิทฺธตฺถกุมาโร มยฺห วส
# ๑. ม. อุปสุสฺสตุ นิสฺเสส สรีเร มสโลหิต ฯ
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อติกฺกมิตุกาโม น ทานิมสฺส อติกฺกมิตุ ทสฺสามีติ มารพลสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา เอตมตฺถ อาโรเจตฺวา มารโฆสนนฺนาม
โฆสาเปตฺวา มารพล อาทาย นิกฺขมิ ฯ สา ปน มารเสนา
มารสฺส ปุรโต ทฺวาทสโยชนา โหติ ทกฺขิณโต จ วามโต
จ ทฺวาทสโยชนา โหติ ฯ ปจฺฉโต ปน จกฺกวาฬปริยนฺต
กตฺวา ิตา อุทฺธ นวโยชนุพฺเพธา มารเสนา ยสฺสา
อุนฺนทนฺติยา อุนฺนาทสทฺโท(๑) ปน โยชนสหสฺสโต ปฏาย
ปวิยา อุทฺริยนสทฺโท วิย สุยฺยติ ฯ อถ มาโร เทวปุตฺโต
ทิยฑฺฒโยชนสติก คิริเมขลนฺนาม หตฺถึ อภิรุยฺหิตฺวา พาหุสหสฺส
มาเปตฺวา นานาวุธานิ อคฺคเหสิ ฯ อวเสสายป มารปริสาย
เทฺว ชนา เอกสทิส อาวุธ น คณฺหึสุ [๒] นานปฺปการมุขา
หุตฺวา มหาสตฺต อชฺโฌตฺถรมานา วิย อาคมึสุ ฯ
ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา ปน มหาสตฺตสฺส ถุติโย
วทมานา อฏสุ ฯ สกฺโก ปน เทวราชา วิชยุตฺตรสงฺข
ธมมาโน อฏาสิ ฯ โส กิร สงฺโข วีสติหตฺถสติโก โหติ
สกึ วาต คาหาเปตฺวา ธมนฺโต จตฺตาโร มาเส สทฺท กริตฺวา
นิสฺสทฺโท โหติ ฯ มหากาลนาคราชา อติเรก ปทสเตน วณฺณ
วทมาโน อฏาสิ ฯ มหาพฺรหฺมา เสตจฺฉตฺต ธารยมาโน
อฏาสิ ฯ มารพเล ปน โพธิมณฺฑ อุปสงฺกมนฺเต(๓) เตสุ เอโกป
# ๑. สี. ยุ. ปถวิอุทฺริยนสทฺโท ฯ ม. ปถวิอุนฺทฺริยนสทฺโท ฯ
# ๒. ม.เอตฺถนฺตเร นานปฺปการวณฺณาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. สี. ยุ. อุปสงฺกมนฺเต อุปสงฺกมนฺเต ฯ
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าตุ นาสกฺขิ ฯ สมฺมุขสมฺมุขฏาเนว ปลายึสุ ฯ กาลนาคราชา
ปวิย นิมุชชฺ ิตฺวา ปฺจโยชนสติกมนฺทิร(๑) นาคภวน คนฺตฺวา
อุโภหิ หตฺเถหิ มุข ปทหิตฺวา นิปนฺโน ฯ สกฺโก วิชยุตฺตรสงฺข
ปฏิย กตฺวา จกฺกวาฬมุขวฏฏิย อฏาสิ ฯ มหาพฺรหฺมา
เสตจฺฉตฺต โกฏิย คเหตฺวา(๒) พฺรหฺมโลกเมว อคมาสิ ฯ เอกเทวตาป
าตุ สมตฺถา นาม นาโหสิ ฯ มหาปุรโิ ส เอกโกว นิสีทิ ฯ
มาโรป อตฺตโน ปริส อาห ตาตา สุทฺโธทนปุตฺเตน
สิทฺธตฺเถน สทิโส อฺโ ปุริโส นาม นตฺถิ มย สมฺมุขา
ยุทฺธ ทาตุ น สกฺขิสฺสาม ปจฺฉาภาเคน ทสฺสามาติ ฯ
มหาปุริโสป ตีณิป ปสฺสานิ โอโลเกตฺวา สพฺพเทวตาน
ปลาตตฺตา สฺุานิ อทฺทส ฯ ปุน อุตฺตรปสฺเสน มารพล
อชฺโฌตฺถรมาน ทิสฺวา อย เอตฺตโก ชโน ม เอกก สนฺธาย
มหนฺต วายาม ปรกฺกม กโรติ อิมสฺมึ าเน มาตาปตโร
วา ธีตา วา ภาตา วา อฺโ วา โกจิ าตโก
นตฺถิ อิมา ปน ทสปารมิโยว มยฺห ทีฆรตฺต ปุตฺตปริชนสทิสา
ตสฺมา ปารมิโยป ผลก กตฺวา ปารมิสตฺเถเนว ปหริตฺวา
อิม พลกาย มยา วิทฺธเสตุ วฏฏตีติ ทสปารมิโย อาวชฺชมาโน
นิสีทิ ฯ
อถ มาโร เทวปุตฺโต เอเตเนว สิทฺธตฺถ ปลาเปสฺสามีติ
วาตมณฺฑล สมุฏาเปสิ ฯ ต ขณเยว ปุรตฺถิมาทิเภทา วาตา
# ๑. ม. ปฺจโยชนสติก มฺเชริกนาคภวน ฯ
# ๒. ม. จกฺกวาฬโกฏิย เปตฺวา ฯ
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สมุฏหิตฺวา อฑฺฒโยชนติโยชนปฺปมาณานิ ปพฺพตกูฏานิ
ปทาเลตฺวา วนคจฺฉรุกฺขาทีนิ อุมฺมูเลตฺวา สมนฺตา คามนิคเม
จุณฺณวิจุณฺเณ กาตุ สมตฺถาป มหาปุริสสฺส ปฺุเตเชน
วิหตานุภาวา โพธิสตฺต ปตฺวา จีวรกณฺณมตฺตป จาเลตุ
นาสกฺขึสุ ฯ ตโต อุทเกน อชฺโฌตฺถริตฺวา มาเรสฺสามีติ
มหาวสฺส สมุฏาเปสิ ฯ ตสฺสานุภาเวน อุปริ สตปฏลสหสฺสปฏลาทิเภทา วลาหกา อุฏหิตฺวา วสฺสึสุ ฯ วุฏิธารเวเคน
ปวี ฉิทฺทา อโหสิ ฯ วนรุกฺขาทีน อุปริภาเคน มหาเมโฆ
อาคนฺตฺวา มหาสตฺตสฺส จีวเร อุสฺสาววินฺทุปตนมตฺตป(๑) เตเมตุ
นาสกฺขิ ฯ ตโต ปาสาณวสฺส สมุฏาเปสิ ฯ มหนฺตานิ
ปพฺพตกูฏานิ ธูมายนฺตานิ ปชฺชลนฺตานิ อากาเสนาคนฺตฺวา
โพธิสตฺต ปตฺวา ทิพฺพมาลาคุฬภาว อาปชฺชึสุ ฯ ตโต
ปหรณวสฺส สมุฏาเปสิ ฯ เอกโตธารา อุภโตธารา อสิ สตฺติ
ขุรปฺปาทโย ธูมายนฺตา ปชฺชลนฺตา อากาเสนาคนฺตฺวา โพธิสตฺต
ปตฺวา ทิพฺพปุปฺผานิ อเหสุ ฯ ตโต องฺคารวสฺส สมุฏาเปสิ ฯ
กึสุกวณฺณา องฺคารา อากาเสนาคนฺตฺวา โพธิสตฺตสฺส ปาทมูเล
ทิพฺพปุปฺผานิ หุตฺวา วิกริ ึสุ ฯ ตโต กุกฺกุฬวสฺส สมุฏาเปสิ ฯ
อจฺจุณฺโห อคฺคิวณฺโณ กุกฺกุโฬ อากาเสนาคนฺตฺวา โพธิสตฺตสฺส
ปาทมูเล จนฺทนจุณฺณ หุตฺวา นิปติ ฯ ตโต วาลุกาวสฺส
# ๑. ม. อุสฺสาวพินฺทุฏานมตฺตมฺป ฯ
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สมุฏาเปสิ ฯ อติสุขุมา วาลุกา ธูมายนฺตา ปชฺชลนฺตา
อากาเสนาคนฺตฺวา โพธิสตฺตสฺส ปาทมูเล ทิพฺพปุปฺผานิ หุตฺวา
นิปตึสุ ฯ ตโต กลลวสฺส สมุฏาเปสิ ฯ กลล ธูมายนฺต
ปชฺชลนฺต อากาเสนาคนฺตฺวา โพธิสตฺตสฺส ปาทมูเล ทิพฺพวิเลปน
หุตฺวา นิปติ ฯ ตโต อิมินาห ภึเสตฺวา สิทฺธตฺถ ปลาเปสฺสามีติ
อนฺธการ สมุฏาเปสิ ฯ ต จตุรงฺคสมนฺนาคต วิย มหาตม
หุตฺวา โพธิสตฺต ปตฺวา สุริยปฺปภาวิหต วิย อนฺธการ
อนฺตรธายิ ฯ
เอว มาโร อิมาหิ นวหิ วาตวสฺสปาสาณปหรณงฺคารกุกฺกุฬวาลุกกลลอนฺธการวุฏีหิ โพธิสตฺต ปลาเปตุ อสกฺโกนฺโต
กึ ภเณ ติฏถ อิม สิทฺธตฺถกุมาร คณฺหถ หนถ ปลาเปถาติ
ต ปริส อาณาเปตฺวา สยป คิริเมขลสฺส หตฺถโิ น ขนฺเธ
นิสินฺโน จกฺกาวุธ อาทาย โพธิสตฺต อุปสงฺกมิตฺวา สิทฺธตฺถ
อุฏเหิ เอตสฺมา ปลฺลงฺกา นาย ตุยหฺ  ปาปุณาติ มยฺห
เอโส(๑) ปาปุณาตีติ อาห ฯ มหาสตฺโต ตสฺส วจน สุตฺวา
อโวจ มาร เนว ตยา ทส ปารมิโย ปูริตา น อุปปารมิโย
น ปรมตฺถปารมิโย นาป ปฺจ มหาปริจฺจาคา ปริจฺจตฺตา
น าตตฺถจริยา น โลกตฺถจริยา น พุทฺธตฺถจริยา(๒) ปูริตา [๓]
# ๑. ม. เอว ฯ ๒. ม. พุทฺธิจริยา ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร สพฺพา
# ตา มยาเยว ปูริตา ตสฺมาติ ทิสฺสติ ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 136

*เลมที่ 28 นิทานกถา หนา 136
นาย ปลฺลงฺโก ตุยฺห ปาปุณาติ มยฺห เอโส ปาปุณาตีติ
อาห ฯ
มาโร กุทฺโธ โกธเวค อสหนฺโต มหาปุริสสฺส จกฺกาวุธ
วิสฺสชฺเชสิ ฯ ตนฺตสฺส ทส ปารมิโย อาวชฺเชนฺตสฺส อุปริภาเค
มาลาวิตาน หุตฺวา อฏาสิ ฯ ต กิร ขุรธาร จกฺกาวุธ
อฺเสุ เตน กุทฺเธน วิสสฺ ฏ เอกฆเน ปาสาณถมฺเภ วสกฬีร
วิย ฉินฺทนฺต คจฺฉติ ฯ อิทานิ ปน ตสฺมึ มาลาวิตาน หุตฺวา
ิเต อวเสสา มารปริสา อิทานิ ปลฺลงฺกโต วุฏาย ปลายิสฺสตีติ
มหนฺตมหนฺตานิ เสลกูฏานิ วิสฺสชฺเชสุ ฯ ตานิป มหาปุริสสฺส
ทส ปาริมิโย อาวชฺเชนฺตสฺส มาลาคุฬภาว อาปชฺชิตฺวา ภูมิย
ปตึสุ ฯ เทวตา จกฺกวาฬมุขวฏฏิย ิตา คีว ปสาเรตฺวา สีส
อุกฺขิปตฺวา นฏโ วต โภ สิทฺธตฺถกุมารสฺส รูปโสภคฺคปฺปตฺโต
อตฺตภาโว กึ นุ โข กริสฺสตีติ โอโลเกนฺติ ฯ
ตโต มหาปุริโส ปูริตปารมีน โพธิสตฺตาน อภิสมฺพุชฺฌนทิวเส ปลฺลงฺโก มยฺห ปาปุณาตีติ วตฺวา ิต มาร อาห
มาร ตุยฺห ทานสฺส ทินฺนภาเว โก สกฺขีติ ฯ มาโร อิเม
เอตฺตกา สกฺขิโนติ มารคณาภิมุข(๑) หตฺถ ปสาเรสิ ฯ ตสฺมึ
ขเณ มารปริสาย อห สกฺขี อห สกฺขีติ ปวตฺตสทฺโท
ปวีอุทฺริยนสทฺทสทิโส อโหสิ ฯ อถ มาโร มหาปุริส อาห
สิทฺธตฺถ ตุยหฺ  ทานสฺส ทินฺนภาเว โก สกฺขีติ ฯ มหาปุริโส
# ๑. ม. มารพลาภิมุข ฯ
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ตุยฺห ตาว ทานสฺส ทินฺนภาเว สเจตนา สกฺขิโน มยฺห
ปน อิมสฺมึ าเน สเจตโน โกจิ สกฺขี นาม นตฺถิ ติฏตุ
ตาว เม อวเสสตฺตภาเวสุ ทินฺนทาน เวสฺสนฺตรตฺตภาเว ปน
ตฺวา สตฺตสตกมหาทานสฺส ตาว ทินฺนภาเว อย อเจตนาป
ฆนมหาปวี สกฺขีติ จีวรคพฺภนฺตรโต ทกฺขิณหตฺถ อภินีหริตฺวา
เวสฺสนฺตรตฺตภาเว ตฺวา มยฺห สตฺตสตกมหาทานสฺส ทินฺนภาเว
ตฺว สกฺขี น สกฺขีติ มหาปวฺยาภิมุข หตฺถ ปสาเรสิ ฯ
มหาปวี อหนฺเต ตทา สกฺขีติ วิราวสเตน วิราวสหสฺเสน
มารพล อวตฺถรมานา วิย อุนฺนาทินี อโหสิ ฯ
ตโต มหาปวี(๑) ทินฺนนฺเต สิทฺธตฺถ มหาทาน
อุตฺตมทานนฺติ ฯ เวสฺสนฺตรตฺตภาเวน ทินฺนทาน สมฺมสนฺเต
สมฺมสนฺเต ทิยฑฺฒโยชนสติโก คิริเมขลหตฺถี ชนฺนุเกหิ ปติฏ าสิ ฯ
มารปริสา ทิสาวิทิสา ปลายิ ฯ เทฺว เอกมคฺเคน คตา นาม
นตฺถิ ฯ สีสาภรณานิ เจว นิวตฺถวสนานิ จ ปหาย
สมฺมุขสมฺมุขา ทิสาหิเยว ปลายึสุ ฯ ตโต เทวสงฺฆา ปลายมาน
มารพล ทิสวฺ า มารสฺส ปราชโย ชาโต สิทฺธตฺถกุมารสฺส
ชโย ชยปูช กริสฺสามาติ นาคา นาคาน สุปณฺณา สุปณฺณาน
เทวตา เทวตาน พฺรหฺมาโน พฺรหฺมาน อุคฺโฆเสตฺวา(๒)
วิชฺชาธรา คนฺธมาลาทิหตฺถา มหาปุรสิ สฺส สนฺติก โพธิปลฺลงฺก
อาคมึสุ ฯ
# ๑. ม. มหาปุริเส ฯ ๒. สี. ยุ. เปเสตฺวา
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เอว คเตสุ ปน เตสุ
ชโย หิ พุทธสฺส สิรีมโต อย
มารสฺส จ ปาปมโต ปราชโย
อุคฺโฆสยุ โพธิมณฺเฑ ปโมทิตา
ชย ตทา นาคคณา มเหสิโน ฯ
ชโย หิ พุทฺธสฺส สิรีมโต อย
มารสฺส จ ปาปมโต ปราชโย
อุคฺโฆสยุ โพธิมณฺเฑ ปโมทิตา
สุปณฺณสงฺฆาป ชย มเหสิโน ฯ
ชโย หิ พุทฺธสฺส สิรีมโต อย
มารสฺส จ ปาปมโต ปราชโย
อุคฺโฆสยุ โพธิมณฺเฑ ปโมทิตา
ชย ตทา เทวคณา มเหสิโน ฯ
ชโย หิ พุทฺธสฺส สิรีมโต อย
มารสฺส จ ปาปมโต ปราชโย
อุคฺโฆสยุ โพธิมณฺเฑ ปโมทิตา
ชย ตทา พฺรหฺมคณาป ตาทิโนติ ฯ
อวเสสา ทสสุ จกฺกวาฬสหสฺเสสุ เทวตา มาลาคนฺธวิเลปนาทีหิ ปูชยมานา นานปฺปการา ถุติโย วทมานาโย
อฏสุ ฯ เอว ธรมาเนเยว(๑) สุริเย มหาปุริโส มารพล วิธเมตฺวา
# ๑. ม. อนตฺถงฺคเตเยว ฯ
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จีวรูปริ ปตมาเนหิ โพธิรกุ ฺขงฺกุเรหิ รตฺตปวาฬทเลหิ(๑) วิย
ปูชิยมาโน ปมยาเม ปุพฺเพนิวาสาณ อนุสฺสริตฺวา มชฺฌิมยาเม
ทิพฺพจกฺขุ วิโสเธตฺวา ปจฺฉิมยาเม ปฏิจฺจสมุปฺปาเท าณ
โอตาเรสิ ฯ อถสฺส ทฺวาทสงฺคิก ปจฺจยาการ วฏฏวิวฏฏวเสน
อนุโลมปฏิโลมโต สมฺมสนฺตสฺส ทสสหสฺสีโลกธาตุ อุทกปริยนฺต
กตฺวา ทฺวาทสกฺขตฺตุ สงฺกมฺป ฯ
มหาปุรโิ ส ปน ทสสหสฺสีโลกธาตุ อุนฺนาเทตฺวา
อรุณุคฺคมนเวลาย สพฺพฺุตาณ ปฏิวิชฺฌิ ฯ(๒) ตสฺมึ สพฺพฺุต
ปตฺเต สกลทสสหสฺสีโลกธาตุ อลงฺกตปฏิยตฺตา อโหสิ ฯ
ปาจีนจกฺกวาฬมุขวฏฏิย อุสฺสาปตาน ธชาน ปฏากาน รสิโย
ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุขวฏฏิย ปหรนฺติ ตถา ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุขวฏฏิย
อุสฺสาปตาน ปาจีนจกฺกวาฬมุขวฏฏิย อุตฺตรจกฺกวาฬมุขวฏฏิย
อุสฺสาปตาน ทกฺขิณจกฺกวาฬมุขวฏฏิย ทกฺขิณจกฺกวาฬมุขวฏฏิย
อุสฺสาปตาน อุตฺตรจกฺกวาฬมุขวฏฏิย ปหรนฺติ ฯ ปวีตเล
อุสฺสาปตาน ปน ธชาน ปฏากาน พฺรหฺมโลก อาหจฺจ
อฏสุ ฯ พฺรหฺมโลเก ปติฏิตา(๓) ปวีตเล ปติฏหึสุ ฯ ทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ ปุปฺผูปครุกฺขา ปุปฺผ คณฺหึสุ ฯ ผลูปครุกขฺ า
ผลปณฺฑิภารภริตา อเหสุ ฯ ขนฺเธสุ ขนฺธปทุมานิ ปุปฺผึสุ
สาขาสุ สาขปทุมานิ ลตาสุ ลตาปทุมานิ อากาเส
โอลมฺพกปทุมานิ ฯ สิลาลตานิ(๔) ภินฺทิตฺวา อุปรุปริ สตฺตสตฺต
# ๑. ม. รตฺตปวาฬปลฺลเวหิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. พทฺธาน ฯ ๔. ม. สิลตลานิ ฯ
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หุตฺวา ทณฺฑกปทุมานิ อุฏหึสุ ฯ ทสสหสฺสีโลกธาตุ วฏเฏตฺวา
วิสฺสฏมาลาคุฬา วิย สุสณฺิตสนฺถาโร(๑) วิย จ อโหสิ ฯ
จกฺกวาฬนฺตเรสุ อฑฺฒโยชนสหสฺสโลกนฺตนิรยา(๒) สตฺตสุริยปฺปภาหิ
อโนภาสิตปุพฺพา เอโกภาสา อเหสุ ฯ จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีโร
มหาสมุทฺโท มธุโรทโก อโหสิ ฯ นทิโย นปฺปวตฺตึสุ ฯ ชจฺจนฺธา
รูปานิ ปสฺสสึ ุ ฯ ชาติพธิรา สทฺท สุณึสุ ฯ ชาติปสปฺปโน
ปทสา คจฺฉึสุ ฯ อนฺทุพนฺธนาทีน พนฺธนาทีนิ ฉิชฺชิตฺวา
ปวตฺตึสุ ฯ
เอว อปริมาเณน สิรวิ ิภเวน ปูชยมาโน มหาปุริโส
นานปฺปกาเรสุ อจฺฉริยธมฺเมสุ ปาตุภูเตสุ สพฺพฺุต ปฏิวิชฺฌติ ฺวา
สพฺพพุทฺธาน อวิชฺชหิต อุทาน อุทาเนสิ
อเนกชาติสสาร
สนฺธาวิสฺส อนิพฺพิส
คหการ คเวสนฺโต
ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปนุ  ฯ
คหการก ทิฏโ สิ
ปุน เคห น กาหสิ
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา คหกูฏ วิสงฺขต
วิสงฺขารคต จิตฺต
ตณฺหาน ขยมชฺฌคาติ(๓) ฯ
อิติ ตุสิตปุรโต ปฏาย ยาว อย โพธิมณฺเฑ สพฺพฺุตปฺปตฺติ ตาว เอตฺตก าน อวิทูเรนิทาน นามาติ เวทิตพฺพ ฯ
อวิทูเรนิทานกถา นิฏ ิตา ฯ
# ๑. ม. สุสนฺถตปุปฺผสนฺถาโร ฯ ๒. ม. อฑฺฒโยชนสหสฺสโลกนฺตริกา ฯ
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๒๑/๓๕ ฯ
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สนฺตเิ กนิทาน
สนฺติเกนิทาน ปน ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม เวสาลิย วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลายนฺติ เอว เตสุ เตสุ าเนสุ วิหรนฺโต ตสฺมึ ตสฺมึ
าเนเยว ลพฺภตีติ วุตฺต ฯ กิฺจาป เอว วุตฺต อถ โข
ปน ต อาทิโต ปฏาย เอว เวทิตพฺพ ฯ
อิม อุทาน อุทาเนตฺวา ชยปลฺลงฺเก นิสินฺนสฺส หิ ภควโต
เอตทโหสิ อห กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ
อิมสฺส ปลฺลงฺกสฺส การณา สนฺธาวึ เอตฺตก เม กาล
อิมสฺส ปลฺลงฺกสฺส การณา มยา อลงฺกตสีส คีวาย ฉินฺทิตฺวา
ทินฺน สุอฺชิตานิ อกฺขีนิ หทยมส อุพฺพตฺเตตฺวา ทินฺน
ชาลิกุมารสทิสา ปุตฺตา กณฺหาชินากุมาริกาสทิสา ธีตโร
มทฺทิเทวิสทิสา ภริยาโย จ ปเรส ทาสตฺถาย ทินนฺ า อย
เม ปลฺลงฺโก ชยปลฺลงฺโก วรปลฺลงฺโก เอตฺถ เม นิสินฺนสฺส
สงฺกปฺโป น ปริปุณฺโณ น ตาว อิโต วุฏหิสฺสามีติ ฯ
อเนกโกฏิสตสหสฺสา สมาปตฺติโย สมาปชฺชนฺโต สตฺตาห ตตฺเถว
นิสีทิ ย สนฺธาย วุตฺต อถ โข ภควา สตฺตาห เอกปลฺลงฺเกน
นิสีทิ วิมุตฺติสุข ปฏิสเวทีติ ฯ
อเถกจฺจาน เทวตาน อชฺชาป นูน สิทฺธตฺถสฺส
กตฺตพฺพกิจฺจ อตฺถิ ปลฺลงฺกสฺมึ หิ อาลย น วิชหตีติ
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ปริวิตกฺโก อุทปาทิ ฯ สตฺถา เทวตาน วิตกฺก ตฺวา ตาส
วิตกฺกวูปสมนตฺถ เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา ยมกปาฏิหาริย
ทสฺเสสิ ฯ มหาโพธิมณฺฑสฺมึ หิ กตยมกปาฏิหาริยฺจ าติสมาคเม
กตปาฏิหาริยฺจ ปาฏลิปตุ ฺตสมาคเม(๑) กตปาฏิหาริยฺจ สพฺพ
คณฺฑามฺพรุกฺขมูเล(๒) ยมกปาฏิหาริยสทิส อโหสิ ฯ
เอว สตฺถา อิมินา ปาฏิหาริเยน เทวตาน วิตกฺก
วูปสเมตฺวา ปลฺลงฺกโต อีสก ปาจีนนิสฺสิเตน อุตฺตรทิสาภาเคน
ตฺวา อิมสฺมึ วต เม ปลฺลงฺเก สพฺพฺุตาณ ปฏิวิทฺธนฺติ
จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ กปฺปสตสหสฺสฺจ ปูริตาน ปารมีน
ผลาธิคมนฏาน ปลฺลงฺก อนิมิเสหิ อกฺขีหิ
โอโลกยมาโน สตฺตาห วีตินาเมสิ ฯ ต าน อนิมิสเจติย
นาม ชาต ฯ อถ ปลฺลงฺกสฺส จ ิตฏานสฺส จ อนฺตเร
จงฺกม มาเปตฺวา ปุรตฺถิมปจฺฉิมโต อายเต รตนจงฺกเม
จงฺกมนฺโต สตฺตาห วีตินาเมสิ ฯ ต าน รตนจงฺกมเจติยนฺนาม
ชาต ฯ
จตุตฺเถ ปน สตฺตาเห โพธิโต ปจฺฉิมุตฺตรทิสาภาเค
เทวตา รตนฆร มาปยึสุ ฯ ตตฺถ ปลฺลงฺเก นิสีทิตวฺ า
อภิธมฺมปฏก วิเสสโต เจตฺถ อนนฺตนย สมนฺตปฏาน วิจินนฺโต
สตฺตาห วีตินาเมสิ ฯ อาภิธมฺมิกา ปนาหุ รตนฆรนฺนาม
# ๑. ม. ปาถิกปุตฺตสมาคเม ฯ ๒. ม. กณฺฑมฺพรุกฺขมูเล ฯ
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รตนมย(๑) เคห สตฺตนฺน ปกรณาน สมฺมสิตฏาน รตนฆรนฺติ(๒) ฯ
ยสฺมา ปเนตฺถ อุโภเปเต ปริยายา ยุชชฺ นฺติ ตสฺมา อุภยเมต
คเหตพฺพเมว ฯ ตโต ปฏาย ปน ต าน รตนฆรเจติยนฺนาม
ชาต ฯ เอว โพธิสมีเปเยว จตฺตาริ สตฺตาหานิ วีตินาเมตฺวา
ปฺจเม สตฺตาเห โพธิรุกฺขมูลา เยน อชปาลนิโคฺรโธ
เตนุปสงฺกมิ ตตฺราป ธมฺม วิจินนฺโตเยว วิมุตฺติสุขฺจ
ปฏิสเวเทนฺโต นิสีทิ ฯ
ตสฺมึ สมเย มาโร เทวปุตฺโต เอตฺตก กาล อนุพนฺธนฺโต
โอตาราเปกฺโขป อิมสฺส กิฺจิ ขลิต นาทฺทส อติกฺกนฺโตทานิ
เอส มม วิสยนฺติ โทมนสฺสปฺปตฺโต มหามคฺเค นิสีทิตฺวา โสฬส
การณานิ จินฺเตนฺโต ภูมิย โสฬส เลขา นิกฑฺฒิ อห
เอโส วิย ทานปารมึ น ปูเรสึ เตนมฺหิ อิมินา สทิโส
น ชาโตติ เอก เลข อากฑฺฒิ ตถาห เอโส วิย สีลปารมึ
เนกฺขมฺมปารมึ ปฺาปารมึ วิริยปารมึ ขนฺติปารมึ สจฺจปารมึ
อธิฏานปารมึ เมตฺตาปารมึ อุเปกฺขาปารมึ น ปูเรสึ เตนมฺหิ
อิมินา สทิโส น ชาโตติ ทสม เลข อากฑฺฒิ ตถาห
เอโส วิย อสาธารณสฺส อาสยานุสยาณสฺส อินฺทฺริยปโรปริยาณสฺส มหากรุณาสมาปตฺติาณสฺส ยมกปาฏิหาริยาณสฺส
อนาวรณาณสฺส สพฺพฺุตาณสฺส ปฏิเวธาย อุปนิสฺสยภูตา
# ๑. ม. น สตฺตรตนมย ฯ ๒. ม. รตนฆรนฺติ วุจฺจตีติ ฯ
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ทส ปารมิโย น ปูเรสึ เตนมฺหิ อิมินา สทิโส น ชาโตติ
โสฬสม เลข อากฑฺฒิ ฯ เอว อิเมหิ การเณหิ มหามคฺเค
โสฬส เลขา อากฑฺฒิยมาเน นิสินฺเน ตสฺมึ สมเย ตณฺหา
อรตี ราคา จาติ ติสฺโส มารธีตโร ปตา โน น ปฺายติ
กห นุ โข เอตรหีติ โอโลกยมานา ต โทมนสฺสปฺปตฺต ภูมิย
วิเลขมาน ทิสฺวา ปตุ สนฺติก คนฺตฺวา กสฺมา ตาต ทุกฺขี
ทุมฺมโนสีติ ปุจฺฉึสุ ฯ อมฺมา อย มหาสมโณ มยฺห วส
อติกฺกนฺโต เอตฺตก โอโลเกนฺโต โอตารมสฺส ทฏุ นาสกฺขึ
เตนาห ทุกฺขี ทุมฺมโนติ ฯ ยทิ เอว มา จินฺตยิตฺถ มยเมต
อตฺตโน วเส ปวตฺต กตฺวา อาทาย อาคมิสฺสามาติ ฯ น
สกฺกา อมฺมา เอส เกนจิ วเส กาตุ อจลาย สทฺธาย
ปติฏิโต เอส ปุรโิ สติ ฯ ตาต มย อิตฺถิโย นาม อิทาเนว
ต ราคปาสาทีหิ พนฺธิตฺวา อาเนสฺสาม ตุมฺเห มา
จินฺตยิตฺถาติ ฯ ตา อิโต ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา ปาเท เต
สมณ ปริจาเรสฺสามาติ อาหสุ ฯ ภควา เนว ตาส วจน
มนสิ อกาสิ น อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา โอโลเกสิ อนุตฺตเร
อุปธิสงฺขเย วิมุตฺตมานโส วิเวกสุขฺเจว อนุภวนฺโต นิสีทิ ฯ
ปุน มารธีตโร อุจฺจาวจา โข ปุริสาน อธิปปฺ ายา
เกสฺจิ กุมาริกาสุ เปม อโหสิ เกสฺจิ ปมวเย ิตาสุ
เกสฺจิ มชฺฌิมวเย เกสฺจิ ปจฺฉิมวเย ิตาสุ ยนฺนูน มย
นานปฺปกาเรหิ รูเปหิ ปโลเภยฺยามาติ เอกเมกา กุมาริวณฺณา-
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ทิวเสน สต สต อตฺตภาเว อภินิมฺมินิตฺวา กุมาริโย อวิชาตา
สกึวิชาตา ทุวิชาตา มชฺฌมิตฺถิโย มหาอิตฺถิโย จ หุตฺวา ฉกฺขตฺตุ
ภควนฺต อุปสงฺกมึสุ ปาเท เต สมณ ปริจาเรสฺสามาติ
อาหสุ ฯ ตป ภควา น มนสากาสิ ยถาต อนุตฺตเร อุปธิสงฺขเย
วิมุตฺโต ฯ เกจิ ปนาจริยา วทนฺติ ตา มหิตฺถีภาเวน อุปคตา
ทิสฺวา ภควา เอวเมว เอตา ขณฺฑทนฺตา ปลิตเกสา โหนฺตูติ
อธิฏาสีติ ฯ ต น คเหตพฺพ ฯ น หิ สตฺถา เอวรูป
อธิฏาน กโรติ ภควา ปน อเปถ ตุมเฺ ห กีทิสา(๑) เอว
วายมถ เอวรูป นาม อวีตราคาทีน ปุรโต กาตุ วฏฏติ
ตถาคตสฺส ปน ราโค ปหีโน โทโส โมโหติ อตฺตโน
กิเลสปฺปหาน อารภติ ฯ
ยสฺส ชิต นาวชิยติ
ชิตมสฺส โนยาติ โกจิ โลเก
ต พุทฺธมนนฺตโคจร
อปท เกน ปเทน เนสฺสถ ฯ
ยสฺส ชาลินี วิสตฺติกา
ตณฺหา นตฺถิ กุหิฺจิ เนตเว
ต พุทฺธมนนฺตโคจร
อปท เกน ปเทน เนสฺสถาติ(๒)
# ๑. ม. กึ ทิสฺวา ฯ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๓๙ ฯ
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อิมา ธมฺมปเท พุทฺธวคฺเค เทฺว คาถา วทนฺโต ธมฺม
กเถสิ ฯ ตา สจฺจ กิร โน ปตา อโวจ อรห สุคโต โลเก
น ราเคน สุวานโยติ อาทีนิ วตฺวา ปตุ สนฺติก อคมสุ ฯ
ภควาป ตตฺถ สตฺตาห วีตินาเมตฺวา มุจฺจลินฺทมูเล
อคมาสิ ตตฺถ สตฺตาห วทฺทลิกาย อุปฺปนฺนาย สีตาทิปฏิวาหนตฺถ มุจฺจลินฺเทน นาม นาคราเชน สตฺตกฺขตฺตุ โภเคหิ
ปริกฺขิตฺโต อสมฺพาธาย คนฺธกุฏิย วิหรนฺโต วิย วิมุตฺติสุข
ปฏิสเวทยมาโน สตฺตาห วีตินาเมตฺวา ราชายตน อุปสงฺกมิตฺวา
ตตฺถาป สตฺตาห วิมุตฺติสุขปฏิสเวทีเยว นิสีทิ ฯ เอตฺตาวตา
สตฺตาหานิ ปริปุณฺณานิ ฯ เอตฺถนฺตเร เนว มุขโธวน
น สรีรปฏิชคฺคน น อาหารกิจฺจ อโหสิ ฯ ฌานสุเขน
มคฺคสุเขน ผลสุเขน จ วีตินาเมสิ ฯ
อถสฺส ตสฺมึ สตฺตสตฺตาหมตฺถเก เอกูนปฺาสมทิวเส
ตตฺถ นิสินฺนสฺส มุข โธวิสฺสามีติ จิตฺต อุทปาทิ ฯ สกฺโก
เทวานมินฺโท อตฺตนา หรีตก(๑) อาหริตฺวา อทาสิ ฯ สตฺถา
ต ปริภฺุชิ ฯ เตนสฺส สรีรวลฺช อโหสิ ฯ อถสฺส สกฺโกเยว
นาคลตาทนฺตกฏฺเจว มุขโธวนอุทกฺจ อทาสิ ฯ สตฺถา
ทนฺตกฏ ขาทิตฺวา อโนตตฺตทหอุทเกน มุข โธวิตฺวา ตตฺเถว
ราชายตนมูเล นิสีทิ ฯ
# ๑. อคทหรีฏก ฯ
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ตสฺมึ สมเย ตปุสฺส(๑)ภลฺลิกา นาม เทฺว วาณิชา
ปฺจหิ สกฏสเตหิ อุกฺกลาชนปทา มชฺฌิมปฺปเทส คจฺฉนฺตา
อตฺตโน าติสาโลหิตาย เทวตาย สกฏานิ สนฺนริ ุมฺหิตฺวา(๒)
สตฺถุ อาหารสมฺปาทเน อุสฺสาหิตา มนฺถฺจ มธุปณ
 ฺฑิกฺจ
อาทาย ปฏิคฺคณฺหาตุ โน ภนฺเต ภควา อิม อาหาร
อนุกมฺป อุปาทายาติ สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา อฏสุ ฯ ภควา
ปน ปายาสปฏิคฺคหณทิวเสเยว ปตฺตสฺส อนฺตรหิตตฺตา น
โข ตถาคตา หตฺเถสุ ปฏิคฺคณฺหนฺติ กึ นุ โข อห
ปฏิคฺคณฺเหยฺยนฺติ จินฺเตสิ ฯ อถสฺส จิตฺต ตฺวา จตูหิ ทิสาหิ
จตฺตาโร มหาราชาโน อินฺทนีลมณิมเย ปตฺเต อุปนาเมสุ ฯ
ภควา เต ปฏิกฺขิป ฯ ปุน มุคฺควณฺณเสลมเย จตฺตาโร ปตฺเต
อุปนาเมสุ ฯ ภควา จตุนฺนป เทวปุตฺตาน อนุกมฺปาย จตฺตาโร
ปตฺเตป ปฏิคฺคเหตฺวา อุปรุปริ เปตฺวา เอโก โหตูติ อธิฏหิ ฯ
จตฺตาโรป มุขวฏฏิย ปฺายมานา เลขา หุตฺวา มชฺฌิเมน
ปมาเณน เอกตฺต อุปคมึสุ ฯ ภควา ตสฺมึ ปจฺจกฺเข(๓) เสลมเย
ปตฺเต อาหาร ปฏิคฺคณฺหิตฺวา ปริภฺุชิตฺวา อนุโมทน
อกาสิ ฯ เทฺว ภาตโร วาณิชา พุทฺธฺจ ธมฺมฺจ สรณ
คนฺตฺวา เทฺววาจิกา อุปาสกา อเหสุ ฯ อถ เนส เอกนฺโน
ภนฺเต ปริจาริตพฺพฏาน เทถาติ วทนฺตาน ทกฺขิณหตฺเถน
# ๑. สี. ยุ. ตปสฺสุภลฺลิกา ฯ ๒. ม. สนฺนิรุมฺภิตฺวา ฯ
# ๓. ม. ปจฺจคฺเฆ ฯ
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อตฺตโน สีส ปรามสิตฺวา เกสธาตุโย อทาสิ ฯ เต อตฺตโน
นคเร เกสธาตุโย(๑) อนฺโต ปกฺขิปตฺวา เจติย ปติฏาเปสุ ฯ
สมฺมาสมฺพุทฺโธป โข ตโต ปฏาย ปุน อชปาลนิโคฺรธเมว คนฺตฺวา นิโคฺรธมูเล นิสที ิ ฯ อถสฺส ตตฺถ
นิสินฺนมตฺตสฺเสว อตฺตนา อธิคตสฺส ธมฺมสฺส คมฺภีรต
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส สพฺพพุทฺธาน อาจิณฺโณ อธิคโต โข มยาย
ธมฺโมติ ปเรส ธมฺม อเทเสตุกามฺยตาการปฺปตฺโต(๒) วิตกฺโก
อุทปาทิ ฯ อถ พฺรหฺมา สหมฺปติ นสฺสติ วต โภ โลโก
วินสฺสติ วต โภ โลโกติ ทสหิ จกฺกวาฬสหสฺเสหิ สกฺกสุยามสนฺตุสิตวสวตฺติมหาพฺรหฺมาโน(๓) อาทาย สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา
เทเสตุ ภนฺเต ภควา ธมฺมนฺติ อาทินา นเยน ธมฺมเทสน
อายาจิ ฯ
สตฺถา ตสฺส ปฏิฺ ทตฺวา กสฺส นุ โข อห
ปม ธมฺม เทเสยฺยนฺติ จินฺเตนฺโต อาฬาโร ปณฺฑิโต โส
อิม ธมฺม ขิปฺป อาชานิสฺสตีติ จิตฺต อุปฺปาเทตฺวา ปุน
โอโลเกนฺโต ตสฺส สตฺตาห กาลกตภาว ตฺวา อุทฺทก
อาวชฺเชสิ ตสฺสาป อภิโทสกาลกตภาว ตฺวา พหุปการา
โข เม ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขูติ ปฺจวคฺคิเย อารพฺภ มนสิการ
# ๑. ม. นคเร ตา ธาตุโย สุวณฺณสมุคฺคสฺส ฯ
# ๒. ม. อเทสเสตุกมฺยตาการปวตฺโต ฯ
# ๓. ม. สกฺกสุยามสนฺตุสิตสุนิมฺมิตวสวตฺติมหาพฺรหฺมาโน ฯ
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กตฺวา กห นุ โข เต เอตรหิ วิหรนฺตีติ อาวชฺเชนฺโต
พาราณสิย มิคทาเยติ ตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตสฺสามีติ กติปาห โพธิมณฺฑสามนฺตาเยว
ปณฺฑาย จรนฺโต อาสาฬฺหปุณฺณมาสิย พาราณสึ คมิสฺสามีติ
จาตุทฺทสิย ปจฺจูสสมเย ปภาตาย รตฺติยา กาลสฺเสว
ปตฺตจีวรมาทาย อฏารสโยชนมคฺค ปฏิปนฺโน อนฺตรามคฺเค
อุปกนฺนาม อาชีวก ทิสฺวา ตสฺส ต อตฺตโน พุทฺธภาว
อาจิกฺขิตฺวา ต ทิวสเยว สายณฺหสมเย อิสิปตน อคมาสิ ฯ
ปฺจวคฺคิยา เถรา ตถาคต ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา
อย อาวุโส สมโณ โคตโม ปจฺจยพาหุลฺลาย อาวตฺติตฺวา
ปริปุณฺณกาโย ปณินฺทฺรโิ ย สุวณฺณวณฺโณ หุตฺวา อาคจฺฉติ
อิมสฺส อภิวาทนาทีนิ น กริสฺสาม มหากุลปฺปสูโต โข
ปเนส อาสนาภิหาร อรหติ เตนสฺส อาสนมตฺต ปฺาเปสฺสามาติ กติก อกสุ ฯ ภควา สเทวกสฺส โลกสฺส จิตฺตวาร
ชานนสมตฺเถน าเณน กึ นุ โข อิเม จินฺตยึสูติ อาวชฺเชตฺวา
จิตฺต อฺาสิ ฯ อถ เน สพฺพเทวมนุสฺเสสุ อโนทิสฺสกวเสน
ผรณสมตฺถ เมตฺตจิตฺต สงฺขิปตฺวา โอทิสฺสกวเสน เมตฺตจิตฺเตน
ผริ ฯ เต ภควตา เมตฺเตน จิตฺเตน ผุฏ า ตถาคเต อุปสงฺกมนฺเต
สกาย กติกาย สณฺาตุ อสกฺโกนฺตา อภิวาทนปจฺจุฏานาทีนิ
สพฺพกิจฺจานิ อกสุ สมฺมาสมฺพุทฺธภาว ปนสฺส อชานมานา
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เกวล นาเมน จ อาวุโสวาเทน จ วาจ(๑) สมุทาจรนฺติ ฯ
อถ เน ภควา มา ภิกฺขเว ตถาคต นาเมน จ
อาวุโสวาเทน จ สมุทาจรถ อรห ภิกฺขเว ตถาคโต
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ อตฺตโน พุทฺธภาว สฺาเปตฺวา ปฺตฺตปวรพุทฺธาสเน นิสินฺโน อุตตฺ ราสาฬฺหนกฺขตฺตโยเค วตฺตมาเน
อฏารสพฺรหฺมโกฏีหิ ปริวุโต ปฺจวคฺคิเย เถเร อามนฺเตสิ
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตนฺต(๒) เทเสสิ ฯ เตสุ อฺาโกณฺฑฺตฺเถโร(๓)
เทสนานุสาเรน าณ เปเสนฺโต สุตฺตปริโยสาเน อฏารสหิ
พฺรหฺมโกฏีหิ สทฺธึ โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ ฯ สตฺถา ตตฺเถว
วสฺส อุปคนฺตฺวา ปุนทิวเส วปฺปตฺเถร โอวทนฺโต วิหาเรเยว
นิสีทิ ฯ เสสา จตฺตาโร ปณฺฑาย จรึสุ ฯ วปฺปตฺเถโร
ปุพฺพณฺเหเยว โสตาปตฺติผล ปาปุณิ ฯ เอเตเนว อุปาเยน จ
ปุนทิวเส ภทฺทิยตฺเถร ปุนทิวเส มหานามตฺเถร ปุนทิวเส
อสฺสชิตฺเถรนฺติ สพฺเพ โสตาปตฺติผเล ปติฏาเปตฺวา ปฺจมิย
ปกฺขสฺส ปฺจป ชเน สนฺนิปาเตตฺวา อนตฺตลกฺขณสุตฺตนฺต(๔)
เทเสสิ ฯ เทสนาปริโยสาเน ปฺจป เถรา อรหตฺเต ปติฏหึสุ ฯ
อถ สตฺถา ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส อุปนิสฺสย ทิสวฺ า ต
รตฺติภาเค นิพฺพิชฺชิตฺวา เคห ปหาย นิกฺขนฺต เอหิ ยสาติ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘ ฯ
# ๓. ม. อฺาสิ... ฯ ๔. ส. ขนฺธ. ๑๗/๑๒๗/๘๒ ฯ
# วิ. มหา. ๔/๒๐/๒๔ ฯ
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ปกฺโกสิตฺวา ตสฺมึเยว รตฺติภาเค โสตาปตฺติผเล ปติฏาเปสิ ฯ
ปุนทิวเส อรหตฺเต ปติฏาเปตฺวา อปเรป ตสฺส สหายเก
จตุปฺปฺาส ชเน เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย ปพฺพาเชตฺวา อรหตฺต
ปาเปสิ ฯ
เอว หิ โลเก เอกสฏิยา อรหนฺเตสุ ชาเตสุ สตฺถา
วุตฺถวสฺโส ปวาเรตฺวา จรถ ภิกฺขเว จาริกนฺติ สฏิภิกฺขู
ทิสาสุ เปเสตฺวา สย อุรุเวล คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค
กปฺปาสิกวนสณฺเฑ ตึสชเน ภทฺทวคฺคิยกุมาเร วิเนสิ ฯ เตสุ
สพฺพปจฺฉิมโก โสตาปนฺโน สพฺพอุตตฺ โม อนาคามี อโหสิ ฯ
เตป สพฺเพ เอหิภิกฺขุภาเวเนว ปพฺพาเชตฺวา ทิสาสุ เปเสตฺวา
อุรุเวล คนฺตฺวา อฑฺฒุฑฺฒานิ ปาฏิหาริยสหสฺสานิ ทสฺเสตฺวา
อุรุเวลกสฺสปาทโย สหสฺสชฏิลปริวาเร เตภาติกชฏิเล วิเนตฺวา
เอหิภิกฺขุภาเวเนว ปพฺพาเชตฺวา คยาสีเส นิสีทาเปตฺวา
อาทิตฺตปริยายเทสนาย อรหตฺเต ปติฏ าเปตฺวา เตน
อรหนฺตสหสฺเสน ปริวุโต พิมฺพิสารรฺโ ทินฺนปฏิฺ
โมเจสฺสามีติ ราชคหนครูปจาเร ลฏิวนุยฺยาน อคมาสิ ฯ
ราชา อุยฺยานปาลสฺส สนฺติกา สตฺถา อาคโตติ สุตฺวา
ทฺวาทสนหุเตหิ พฺราหฺมณคหปติเกหิ ปริวโุ ต สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา จกฺกวิจิตฺตตเลสุ สุวณฺณปฏฏวิตาน วิย ปภาย
สมุทย วิสฺสชฺเชนฺเตสุ ตถาคตสฺส ปาเทสุ สิรสา นิปติตฺวา
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เอกมนฺเต นิสีทิ สทฺธึ ปริสาย ฯ
อถ โข เตส พฺราหฺมณคหปติกาน เอตทโหสิ กึ
นุ โข มหาสมโณ อุรุเวลกสฺสเป พฺรหฺมจริย จรติ อุทาหุ
อุรุเวลกสฺสโป มหาสมเณติ ฯ ภควา เตส เจโตปริวิตกฺกมฺาย
เถร คาถาย อชฺฌภาสิ
กิเมว ทิสฺวา อุรุเวลวาสิ
ปหาสิ อคฺคึ กิสโก วทาโน
ปุจฺฉามิ ต กสฺสป เอตมตฺถ
กถ ปหีน ตว อคฺคิหุตฺตนฺติ ฯ
เถโรป ภควโต อธิปฺปาย วิทิตฺวา
รูเป จ สทฺเท จ อโถ รเส จ
กามิตฺถิโย จาป วทนฺติ(๒) ยฺา
เอต มลนฺติ อุปธีสุ ตฺวา
ตสฺมา น ยิฏเ น หุเต อรฺชินฺติ(๑)
อิม คาถ วตฺวา อตฺตโน สาวกภาวปฺปกาสนตฺถ ตถาคตสฺส
ปาทปฏเ สีส เปตฺวา สตฺถา เม ภนฺเต ภควา สาวโกหมสฺมีติ วตฺวา เอกตาล ทฺวิตาลนฺติ ยาว สตฺตตาลปฺปมาณ
สตฺตกฺขตฺตุ เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา โอรุยฺห ตถาคต วนฺทิตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ ต ปาฏิหาริย ทิสวฺ า มหาชโน อโห
# ๑. วิ. มหา. ๔/๕๗/๖๖ ฯ ๒. สฺยา. ม. จาภิวทนฺติ ฯ
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มหานุภาโว พุทฺโธ เอว ถามคตทิฏิโก นาม อตฺตาน
อรหาติ มฺมาโน อุรุเวลกสฺสโปป ทิฏิชาล ภินฺทิตฺวา
ตถาคเตน ทมิโตติ สตฺถุ คุณกถเยว กเถสิ ฯ ภควา นาห
อิทาเนว อุรุเวลกสฺสป ทเมมิใ อตีเตป เอส มยา ทมิโตเยวาติ
อิมิสฺสา อตฺถุปฺปตฺติยา มหานารทกสฺสปชาตก กเถตฺวา จตฺตาริ
สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ มคธราชา เอกาทสนหุเตหิ สทฺธึ
โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ ฯ เอกนหุต อุปาสกตฺต ปฏิเวเทสิ ฯ
ราชา สตฺถุ สนฺติเก นิสนิ ฺโนเยว ปฺจ อสฺสาสเก ปเวเทตฺวา
สรณ คนฺตฺวา สฺวาตนาย นิมนฺเตตฺวา อาสนา วุฏาย
ภควนฺต ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
ปุนทิวเส เยหิ จ ภควา ทิฏโ เยหิ จ อทิฏโ
สพฺเพป ราชคหวาสิโน อฏารสโกฏิสงฺขา มนุสฺสา ตถาคต
ทฏุกามา ปาโตว ราชคหโต ลฏิวน อคมสุ ฯ ติคาวุโต
มคฺโค นปฺปโหสิ ฯ สกล ลฏิวนุยฺยาน นิรนฺตร ผุฏ
อโหสิ ฯ มหาชโน ทสพลสฺส รูปโสภคฺคปฺปตฺต อตฺตภาว
ปสฺสนฺโต ติตฺตึ กาตุ นาสกฺขิ ฯ วณฺณรูปโน(๑) นาเมสา
เอวรูเปสุป าเนสุ ตถาคตสฺส ลกฺขณานุพฺยฺชนาทิปฺปเภทา
สพฺพาป รูปกายสิริ วณฺเณตพฺพา ฯ เอว รูปโสภคฺคปฺปตฺต
ทสพลสฺส สรีร ปสฺสมาเนน มหาชเนน นิรนฺตร ผุฏโ (๒)
อุยฺยาเน จ มคฺเค จ เอกภิกฺขุสฺสป นิกฺขมโนกาโส นาโหสิ ฯ
# ๑. ม. วณฺณภูมิ ฯ ๒. ม. ผุเฏ ฯ
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ต ทิวส กิร ภควโต ฉินฺนภตฺต ภเวยฺย ต มา อโหสีต
ิ สกฺกสฺส นิสินฺนาสน อุณฺหาการ ทสฺเสสิ ฯ โส อาวชฺชมาโน
ต การณ ตฺวา มาณวกวณฺณ อภินิมฺมินิตฺวา พุทฺธธมฺมสงฺฆปฏิสยุตฺตา ถุติโย วทมาโน ทสพลสฺส ปุรโต โอตริตฺวา
เทวานุภาเวน โอกาส กตฺวา
ทนฺโต ทนฺเตหิ สห ปุราณชฏิเลหิ วิปฺปมุตฺเตหิ
สิงฺคินิกฺขสุวณฺโณ ราชคห ปาวิสิ ภควา ฯ
มุตฺโต มุตฺเตหิ สห ปุราณชฏิเลหิ
สิงฺคินิกฺขสุวณฺโณ(๑) ราชคห ปาวิสิ ภควา ฯ
ติณฺโณ ติณฺเณหิ สห ปุราณชฏิเลหิ
สิงฺคินิกฺขสุวณฺโณ ราชคห ปาวิสิ ภควา ฯ
ทสวาโส ทสพโล ทสธมฺมวิทู ทสหิ จ อุเปโต
โส ทสสตปริวาโร ราชคห ปาวิสิ ภควาติ(๒)
อิมาหิ คาถาหิ สตฺถุ วณฺณ วทมาโน ปุรโต ปายาสิ ฯ
มหาชโน มาณวกสฺส รูปสิรึ ทิสฺวา อติวิย อภิรโู ป อย
มาณวโก น โข ปนมฺเหหิ ทิฏปุพฺโพติ จินฺเตตฺวา กุโต
อย มาณวโก กสฺส วา อยนฺติ อาห ฯ ต สุตฺวา มาณวโก
โย ธีโร สพฺพธี ทนฺโต เสฏโ(๓) อปฺปฏิปุคฺคโล
อรห สุคโต โลเก
ตสฺสาห ปริจาริโกติ(๔)
# ๑. ม. สิงฺคีนิกฺขสวณฺโณ ฯ ๒. วิ. มหา. ๔/๖๑/๖๙-๗๐ ฯ
# ๓. สี. ยุ. พุทฺโธ ฯ ม. สุทฺโธ ฯ ๔. วิ. มหา. ๔/๖๒/๗๐ ฯ
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คาถ อาห ฯ
สตฺถา สกฺเกน กโตกาส มคฺค ปฏิปชฺชิตฺวา ภิกฺขุสหสฺสปริวุโต ราชคห ปาวิสิ ฯ ราชา พุทฺธปฺปมุขสฺส สงฺฆสฺส
มหาทาน ทตฺวา อห ภนฺเต ตีณิ รตนานิ วินา วตฺติตุ
น สกฺขิสฺสามิ เวลาย วา อเวลาย วา ภควโต สนฺติก
อาคมิสฺสามิ ลฏิวนุยฺยานฺจ นาม อติทูเร อิท ปน
อมฺหาก เวฬุวนนฺนาม อุยฺยาน นาติทูเร นาจฺจาสนฺเน
คมนาคมนสมฺปนฺน พุทธฺ ารห เสนาสน อิม เม ภควา
ปฏิคฺคณฺหาตูติ สุวณฺณภิงฺคาเรน ปุปฺผคนฺธวาสิต มณิวณฺณ
อุทก อาทาย เวฬุวน อุยยฺ าน ปริจฺจชนฺโต ทสพลสฺส หตฺเถ
อุทก ปาเปสิ ฯ ตสฺมึ อารามปฏิคฺคหเณ พุทฺธสาสนสฺส มูลานิ
โอติณฺณานีติ มหาปวี กมฺป ฯ ชมฺพทู ีปสฺมึ หิ เปตฺวา
เวฬุวน อฺ ปวึ กมฺเปตฺวา คหิตเสนาสนนฺนาม นตฺถิ ฯ
ตามฺพปณฺณิทีเปป เปตฺวา มหาวิหาร อฺ ปวึ กมฺเปตฺวา
คหิตเสนาสนนฺนาม นตฺถิ ฯ สตฺถา เวฬุวนาราม ปฏิคฺคเหตฺวา
รฺโ อนุโมทน กตฺวา อุฏายาสนา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต
เวฬุวน อคมาสิ ฯ
ตสฺมึ โข ปน สมเย สารีปุตฺโต โมคฺคลฺลาโน จาติ
เทฺวป ปริพพฺ าชกา ราชคห อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ อมต
ปริเยสมานา ฯ เตสุ สารีปุตฺโต อสฺสชิตฺเถร ปณฑ
ฺ าย ปวิฏ
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ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺโต ปยิรุปาสิตฺวา เย ธมฺมา เหตุปฺปภวาติ
คาถ สุตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏาย อตฺตโน สหายกสฺส
โมคฺคลฺลานสฺส ปริพฺพาชกสฺสาป ตเมว คาถ อภาสิ ฯ โสป
โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ เต อุโภป สฺชย โอโลเกตฺวา
ตฺตโน ปริสาย สทฺธึ สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา เตสุ
มหาโมคฺคลฺลาโน สตฺตาเหน อรหตฺต ปาปุณิ สารีปุตฺตตฺเถโร
อฑฺฒมาเสน ฯ อุโภป ชเน อคฺคสาวกฏาเน เปสิ
สารีปุตฺตตฺเถเรน อรหตฺตปฺปตฺตทิวเสเยว จ สาวกสนฺนิปาต
อกาสิ ฯ
ตถาคเต ปน ตสฺมิฺเว เวฬุวนุยฺยาเน วิหรนฺเต
สุทฺโธทนมหาราชา ปุตฺโต กิร เม ฉ วสฺสานิ ทุกกฺ รการิก
จริตฺวา ปรมาภิสมฺโพธึ ปตฺวา ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก ราชคห
นิสฺสาย เวฬุวเน วิหรตีติ สุตฺวา อฺตร อมจฺจ อามนฺเตสิ
เอหิ ภเณ ปุริสสหสฺสปริวาโร ราชคห คนฺตฺวา มม วจเนน
ปตา เต สุทโฺ ธทนมหาราชา ทฏุกาโมติ วตฺวา ปุตฺต
เม คณฺหิตฺวา เอหีติ อาห ฯ โส เอว เทวาติ รฺโ
วจน สิรสา สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปุริสสหสฺสปริวาโร ขิปฺปเมว
สฏิโยชนมคฺค คนฺตฺวา ทสพลสฺส จตุปริสมชฺเฌ นิสีทิตฺวา
ธมฺมเทสนเวลาย วิหาร ปาวิสิ ฯ โส ติฏตุ ตาว รฺโ
ปหิตสาสนนฺติ ปริสปริยนฺเต ิโต สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา
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ยถาิโตว สทฺธึ ปุริสสหสฺเสน อรหตฺต ปตฺวา ปพฺพชฺช
ยาจิ ฯ ภควา เอถ ภิกฺขโวติ หตฺถ ปสาเรสิ ฯ สพฺเพ
ต ขณเยว อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา วสฺสสติกตฺเถรา วิย อเหสุ ฯ
อรหตฺตปฺปตฺตกาลโต ปฏาย ปน อริยา นาม มชฺฌตฺตาว
โหนฺติ ฯ ตสฺมา รฺโ ปหิตสาสน ทสพลสฺส น กเถสิ ฯ
ราชา เนว คโตว อาคจฺฉติ น สาสน สุยฺยติ เอหิ
ภเณ ตฺว คจฺฉาติ เตเนว นิยาเมน อฺ อมจฺจ เปเสสิ ฯ
โสป คนฺตฺวา ปุริมนเยเนว สทฺธึ ปริสาย อรหตฺต ปตฺวา
ตุณฺหี อโหสิ ฯ ราชา เอเตเนว นิยาเมน ปุริสสหสฺสปริวาเร
นว อมจฺเจ เปเสสิ ฯ สพฺเพ อตฺตโน กิจฺจ นิฏาเปตฺวา
ตุณฺหีภูตา ตตฺเถว วิหรึสุ ฯ
ราชา สาสนมตฺตป อาหริตฺวา อาจิกฺขนฺต อลภิตฺวา
จินฺเตสิ เอตฺตกา จ ชนา มยิ สิเนหาภาเวน สาสนมตฺตป
น ปจฺจาหรึสุ โก นุ โข เม วจน กริสฺสตีติ สพฺพราชพล
โอโลเกนฺโต กาฬุทายึ อทฺทส ฯ โส กิร รฺโ สพฺพตฺถสาธโก
อมจฺโจ อพฺภนฺตริโก อติวิยวิสฺสาสิโก โพธิสตฺเตน สทฺธึ
เอกทิวเส ชาโต สหปสุกีฬโก สหาโย ฯ อถ น ราชา
อามนฺเตสิ ตาต อุทายิ อห มม ปุตฺต ปสฺสิตุกาโม นว
ปุริสสหสฺสานิ เปเสสึ เอกปุริโสป อาคนฺตฺวา สาสนมตฺต
อาโรเจนฺโตป นตฺถิ ทุชชฺ าโน โข ปน เม ชีวิตนฺตราโย
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อห ชีวมาโน จ ปุตฺต ทุฏุ อิจฺฉามิ สกฺขิสฺสสิ นุ
โข เม ปุตฺต ทสฺเสตุนฺติ ฯ สกฺขิสฺสามิ เทว สเจ ปพฺพชิตุ
ลภิสฺสามีติ ฯ ตาต ตฺว ปพฺพชิตฺวา วา อปพฺพชิตฺวา วา
มม ปุตฺต ทสฺเสหีติ อาห ฯ โส สาธุ เทวาติ รฺโ
สาสน อาทาย ราชคห คนฺตฺวา สตฺถุ ธมฺมเทสนเวลาย
ปริสปริยนฺเต ิโต ธมฺม สุตฺวา สปริวาโร อรหตฺตผล ปตฺวา
เอหิภิกฺขุภาเว ปติฏาสิ ฯ
สตฺถาป พุทฺโธ หุตวฺ า ปม อนฺโตวสฺส อิสปิ ตเน
วสิตฺวา วุตฺถวสฺโส ปวาเรตฺวา อุรุเวล คนฺตฺวา ตตฺถ ตโย
มาเส วสนฺโต เตภาติกชฏิเล วิเนตฺวา ภิกฺขุสหสฺสปริวาโร
ปุสฺสมาเส ปุณฺณมาย ราชคห คนฺตฺวา เทฺว มาเส วสิ ฯ
เอตฺตาวตา พาราณสิโต นิกฺขมนฺตสฺส ปฺจ มาสา ชาตา
สกลเหมนฺโต อติกฺกนฺโต อุทายิตฺเถรสฺส อาคตทิวสโต ปฏาย
สตฺตฏทิวสา วีติวตฺตา ฯ โส ผคฺคุณปุณฺณมาสิย จินฺเตสิ
อติกฺกนฺโต เหมนฺโต วสฺสนฺตสมโย อนุปฺปตฺโต มนุสฺเสหิ สสฺสานิ
อุทฺธริตฺวา สมฺมุขสมฺมุขฏาเน มคฺคา ทินฺนา หริตติณสฺฉนฺนา
ปวี สุปุปฺผิตา วนสณฺฑา ปฏิปชฺชนกฺขโม มคฺโค กาโล
ทสพลสฺส าติสงฺคห กาตุนฺติ ฯ อถ ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา
องฺคาริโนทานิ ทุมา ภทนฺเต
ผเลสิโน ฉทน วิปฺปหาย
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เต อจฺจิมนฺโตว ปภาสยนฺติ
สมโย มหาวีร ภคี รสาน
นาสีติสีต นาติอุณฺห
นาติทุพฺภิกฺขฉาตก
สทฺทลา หริตา ภูมิ เอส กาโล มหามุนีติ
สฏิมตฺตาหิ คาถาหิ ทสพลสฺส กุลนครคมนตฺถาย คมนวณฺณ
วณฺเณสิ ฯ อถ น สตฺถา กินฺนุ โข อุทายิ มธุรสฺสเรน
คมนวณฺณ วณฺเณสีติ อาห ฯ ภนฺเต ตุมฺหาก ปตา
สุทฺโธทนมหาราชา ปสฺสิตุกาโม กโรถ าตกาน สงฺคหนฺติ ฯ
สาธุ อุทายิ กริสฺสามิ าตกาน สงฺคห ภิกฺขุสงฺฆสฺส
อาโรเจหิ คมิกวตฺต ปูเรสฺสนฺตีติ ฯ สาธุ ภนฺเตติ เถโร
อาโรเจสิ ฯ
ภควา องฺคมคธวาสีน กุลปุตฺตาน ทสหิ สหสฺเสหิ
กปลวตฺถุวาสีน ทสหิ สหสฺเสหีติ สพฺเพเหว วีสติสหสฺเสหิ
ขีณาสวภิกฺขูหิ ปริวโุ ต ราชคหา นิกฺขมิตฺวา ทิวเส ทิวเส
โยชนมคฺค คจฺฉติ ฯ ราชคหโต สฏิโยชน กปลวตฺถุ ทฺวีหิ
มาเสหิ ปาปุณิสฺสามีติ อตุริตจาริก ปกฺกามิ ฯ เถโรป ภควโต
นิกฺขนฺตภาว อาโรเจสฺสามีติ เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา รฺโ
นิเวสเน ปาตุรโหสิ ฯ ราชา เถร ทิสฺวา ตุฏจิตฺโต มหารเห
ปลฺลงฺเก นิสที าเปตฺวา อตฺตโน ปฏิยาทิตสฺส นานคฺครสโภชนสฺส ปตฺต ปูเรตฺวา อทาสิ ฯ เถโร อุฏาย คมนาการ
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ทสฺเสสิ ฯ นิสีทิตฺวา ภฺุช ตาตาติ ฯ สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา
ภฺุชิสฺสามิ มหาราชาติ ฯ กห ปน ตาต สตฺถาติ ฯ
วีสติสหสฺสภิกฺขุปริวาโร ตุมฺหาก ทสฺสนตฺถาย จาริก นิกฺขนฺโต
มหาราชาติ ฯ ราชา ตุฏ มานโส อาห ตุมฺเห อิม
ปริภฺุชิตฺวา ยาว มม ปุตฺโต อิม นคร ปาปุณาติ ตาวสฺส
อิโต จ ปณฑ
ฺ ปาต หรถาติ ฯ เถโร อธิวาเสสิ ฯ ราชา เถร
ปริวิสิตฺวา ปตฺต คนฺธจุณฺเณน อุพฺพตฺเตตฺวา อุตฺตมโภชนสฺส
ปูเรตฺวา ตถาคตสฺส เทถาติ เถรสฺส หตฺเถ ปติฏาเปสิ ฯ
เถโร สพฺเพส ปสฺสนฺตานเยว ปตฺต อากาเส ขิปตฺวา สยป
เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา ปณฺฑปาต อาหริตฺวา สตฺถุ หตฺเถว
เปสิ ฯ สตฺถา ต ปริภ
ุ ฺชิ ฯ เอเตนุปาเยน เถโร ทิวเส
ทิวเส อาหริ ฯ สตฺถาป อนฺตรามคฺเค รฺโเยว ปณฺฑปาต
ปริภฺุชิ ฯ เถโรป ภตฺตกิจฺจาวสาเน ทิวเส ทิวเส อชฺช
เอตฺตก ภควา อาคโต อชฺช เอตฺตกนฺติ พุทฺธคุณปฏิสยุตฺตาย
จ ธมฺมกถาย สกลราชกุล สตฺถุ ทสฺสน วินาเยว สตฺถริ
สฺชาต ปสาท อกาสิ ฯ เตเนว น ภควา เอตทคฺค
ภิกฺขเว มม สาวกาน กุลปฺปสาทกาน ยทิท
กาฬุทายีติ เอตทคฺเค เปสิ ฯณ
สากิยาป โข อนุปปฺ ตฺเต ภควติ อมฺหาก าติเสฏ
ปสฺสิสฺสามาติ สนฺนิปติตฺวา ภควโต วสนฏาน วีมสมานา
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นิโคฺรธสกฺกสฺส อาราโม รมณีโยติ สลฺลกฺเขตฺวา ตตฺถ สพฺพ
ปฏิชคฺคนวิธึ กาเรตฺวา คนฺธปุปฺผหตฺถา ปจฺจุคฺคมน กโรนฺตา
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเต ทหรทหเร นาครทารเก จ
นาครทาริกาโย จ ปม ปหิณึสุ ตโต ราชกุมาเร จ
ราชกุมาริโย จ เตส อนฺตรา สาม คนฺธปุปฺผจุณฺณาทีหิ
ปูชยมานา ภควนฺต คเหตฺวา นิโคฺรธารามเมว อคมสุ ฯ
ตตฺถ ภควา วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต ปฺตฺตปวรพุทฺธาสเน
นิสีทิ ฯ สากิยา นาม มานชาติกา มานตฺถทฺธา ฯ เต
สิทฺธตฺถกุมาโร อมฺเหหิ ทหรตโร อมฺหาก กนิฏโ  ภาคิเนยฺโย
ปุตฺโต นตฺตาติ จินฺเตตฺวา ทหรทหเร ราชกุมาเร อาหสุ ตุมฺเห
ภควนฺต วนฺทถ มย ตุมฺหาก ปฏิโต นิสีทิสฺสามาติ ฯ
เตสุ เอว อวนฺทิตฺวา นิสินฺเนสุ ภควา เตส อชฺฌาสย
โอโลเกตฺวา น ม าตโย วนฺทนฺติ หนฺทาห เต
วนฺทาเปสฺสามีติ อภิฺาปาทก จตุตฺถชฺฌาน สมาปชฺชติ ฺวา
วุฏาย อากาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา เตส สีเส ปาทปสุ
โอกิรมาโน วิย คณฺฑามฺพรุกฺขมูเล(๑) ยมกปาฏิหาริยสทิส
ปาฏิหาริย อกาสิ ฯ ราชา ต อจฺฉริย ทิสฺวา อาห ภควา
ตุมฺหาก ชาตทิวเส อิสิกาฬเทวลสฺส วนฺทนตฺถ อุปนีตาน โว
ปาเท ปริวตฺเตตฺวา พฺราหฺมณสฺส มตฺถเก ปติฏิเต ทิสฺวาป
# ๑. ม. กณฺฑมฺพรุกฺขมูเล ฯ
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อห ตุมฺเห วนฺทึ อย เม ปมวนฺทนา วปฺปมงฺคลทิวเส
ชมฺพูฉายาย สิริสยเน นิปนฺนาน โว ชมฺพูฉายาย ปริวตฺตน
ทิสฺวาป ปาเท วนฺทึ อย เม ทุติยวนฺทนา อิทานิ
อิม อทิฏปุพฺพ ปาฏิหาริย ทิสฺวาป ตุมฺหาก ปาเท วนฺทามิ
อย เม ตติยวนฺทนาติ ฯ รฺเ ปน วนฺทิเต ภควนฺต
อวนฺทิตฺวา าตุ สมตฺโถ นาม เอกสากิโยป นาโหสิ ฯ
สพฺเพ วนฺทึสุเยว ฯ
อิติ ภควา าตโย วนฺทาเปตฺวา อากาสโต โอตริตฺวา
ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ นิสินฺเน ภควติ สิขาปฺปตฺโต
าติสมาคโม อโหสิ ฯ สพฺเพ เอกคฺคจิตฺตา หุตฺวา นิสีทึสุ ฯ
ตโต มหาเมโฆ โปกฺขรวสฺส วสฺสิ ฯ ตามฺพวณฺณ อุทก
เหฏา วิรวนฺต คจฺฉติ ฯ เตมิตุกาโม จ เตเมติ อเตมิตุกามสฺส
สรีเร เอกวินทฺ ุมตฺโตป น ปตติ ฯ ต ทิสฺวา สพฺเพ
อจฺฉริยพฺภุตชาตา อโห อจฺฉริย อโห อพฺภุตนฺติ กถ
สมุฏาเปสุ ฯ สตฺถา น อิทาเนว มยฺห าติสมาคเม
โปกฺขรวสฺส วสฺสติ อตีเตป วสฺสีติ อิมิสฺสา อตฺถุปฺปตฺติยา
เวสฺสนฺตรชาตก กเถสิ ฯ ธมฺมเทสน สุตฺวา สพฺเพ อุฏาย
วนฺทิตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ เอโกป ราชา วา ราชมหามตฺโต วา
เสฺว อมฺหาก ภิกฺข คณฺหถาติ วตฺวา คโต นาม นตฺถิ ฯ
สตฺถา ปุนทิวเส วีสติภิกฺขุสหสฺสปริวุโต กปลวตฺถุ
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ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ น โกจิ คนฺตฺวา นิมนฺเตสิ วา ปตฺต วา
อคฺคเหสิ ฯ ภควา อินฺทขีเล ิโต อาวชฺเชสิ กถ นุ โข
ปุพฺพพุทฺธา กุลนคเร ปณฺฑาย จรึสุ กึ นุ อุปฺปฏิปาฏิยา
อิสฺสรชนาน ฆรานิ อคมสุ อุทาหุ สปทานจาริก จรึสูติ ฯ
ตโต เอกพุทฺธสฺสาป อุปฺปฏิปาฏิยา คมน อทิสฺวา มยาปทานิ
อยเมว (๑) เตส วโส อย เม ปเวณิ ปคฺคเหตพฺพา อายติฺจ
เม สาวกา มมฺเว อนุสิกฺขนฺตา ปณฺฑจาริกวตฺต
ปริปูเรสฺสนฺตีติ โกฏิย นิวิฏเคหโต ปฏาย สปทาน
ปณฺฑาย จริ ฯ อยฺโย กิร สิทฺธตฺถกุมาโร ปณฺฑาย จรตีติ
ทฺวิภูมิกติภูมิกาทีสุ ปาสาเทสุ สีหปฺชร วิวริตฺวา มหาชโน
ทสฺสนพฺยาวโต อโหสิ ฯ
ราหุลมาตาป เทวี อยฺยปุตฺโต กิร อิมสฺมึเยว นคเร
มหนฺเตน ราชานุภาเวน สุวณฺณสีวิกาทีหิ วิจริตฺวา อิทานิ
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายวตฺถวสโน กปาลหตฺโถ ปณฺฑาย
จรติ โสภติ นุ โขติ สีหปฺชร วิวริตฺวา โอโลกยมานา
ภควนฺต นานาวิราคสมุชฺชลาย สรีรปฺปภาย นครวีถิโย
โอภาเสตฺวา พฺยามปฺปภา ปริกฺเขปสมุปพฺพูฬฺหาย(๒) อสีตฺยานุพฺยฺชนาวภาสิตาย ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฏิมณฺฑิตาย อโนปมาย
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. สี. ยุ. ...ปริกฺเขปสมุปคุฬฺหาย ฯ
# ม. ...ปริกฺเขปสมงฺคีภูตาย ฯ
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พุทฺธสิริยา วิโรจมาน ทิสฺวา อุณฺหีสโต ปฏาย ยาว ปาทตลา
สินิทฺธนีลมุทุกฺุจิตเกโส
สุรยิ นิมฺมลตลาภินลาโฏ
ยุตฺตตุงฺคมุทุอายตนาโส
รสิชาลวิตโต นรสีโหติ(๑)
# ๑. ม. ๑. สินิทฺธนีลมุทุก
ุ ฺจิตเกโส ๖. สินิทฺธสุคมฺภีรมฺชุสโฆโส
สูริยนิมฺมลตลาภินลาโฏ
หิงฺคุลวณฺณรตฺตสุชิวฺโห
ยุตตฺ ตุงคุทุกายตนาโส
วีสติวีสติเสตสุทนฺโต
รสิชาลวิตโต นรสีโห ฯ
เอส หิ ตุยฺห ปตา นรสีโห ฯ
๒. จกฺกวรงฺจิตรตฺตสุปาโท ๗. ขตฺติยสมฺภวอคฺคกุลินฺโท
ลกฺขณมณฺฑิตอายตปณฺหิ
เทวมนุสฺสนมสฺสิตปาโท
จามริหตฺถวิภูสิตปฺโห
สีลสมาธิปติฏิตจิตฺโต
เอส หิ ตุยฺห ปตา นรสีโห ฯ เอส หิ ตุยฺห ปตา นรสีโห ฯ
๓. สกฺยกุมาโร วรโท สุขุมาโล ๘. อฺชนสมวณฺณสุนีลเกโส
สกฺขณวิจิตฺตปสนฺนสรีโร
สีหหนุมิคราชสรีโร
โลกหิตาย อาคโต นรวีโร
กฺจนสุจฺฉวิอุตฺตมวณฺโณ
เอส หิ ตุยฺหิ ปตา นรสีโห ฯ เอส หิ ตุยฺห ปตา นรสีโห ฯ
๔. อายตยุตฺตสุสณฺิตโสโต ๙. อฺชนสมวณฺณสุนีลเกโส
โคปปุโม อภินลี เนตฺโต
กฺจนปฏฏวิสุทฺธนลาโฏ
อินฺทธนุ อภินีลภมุโก
โอสธิปณฺฑรสุทฺธสุอุณฺโณ
เอส หิ ตุยฺห ปตา นรสีโห ฯ เอส หิ ตุยฺห ปตา นรสีโห ฯ
๕. ปุณฺณจนฺทนิโภ มุขวณฺโณ ๑๐. คจฺฉนฺโต นิรปเถ วิย จนฺโท
เทวนราน ปโย นรนาโค
ตาราคณปริวฑฺฒิตรูโป

มตฺตคชินฺทวิลาสิตคามี
เอส หิ ตุยฺห ปตา นรสีโห ฯ

สาวกมชฺฌคโต สมณินฺโท
เอส หิ ตุยฺห ปตา นรสีโห ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 165

*เลมที่ 28 สนฺติเกนิทาน หนา 165
เอวมาทิกาหิ อฏหิ(๑) นรสีหคาถาหิ นาม อภิตฺถวิตฺวา ตุมฺหาก
ปุตฺโต ปณฑ
ฺ าย จรตีติ รฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา สวิคฺคหทโย
หตฺเถน สาฏก สณฺเปนฺโต ตุริตตุริต นิกฺขมิตฺวา เวเคน
คนฺตฺวา ภควโต ปุรโต ตฺวา อาห กึ ภนฺเต อมฺเห
ลชฺชาเปถ กิมตฺถ ปณฺฑาย จรถ กึ เอตฺตกาน ภิกฺขูน
น สกฺกา ภตฺต ลทฺธุนฺติ สฺ กริตถฺ าติ ฯ วส จาริตฺตเมต
มหาราช อมฺหากนฺติ ฯ นนุ ภนฺเต อมฺหาก มหาสมฺมตขตฺติยวโส ตตฺถ จ เอกขตฺติโยป ภิกฺขาจาโร นาม นตฺถีติ ฯ
อย มหาราช วโส นาม ตว วโส อมฺหาก ปน ทีปงฺกโร
โกณฺฑฺโ กสฺสโปติ อย พุทฺธวโส นาม อฺเ จ
อเนกสหสฺสสงฺขา พุทฺธา [๒] ภิกฺขาจาเรเนว ชีวิต กปฺเปสุนฺติ
อนฺตรวีถิย ิโตว
อุตฺติฏเ นปฺปมชฺเชยฺย ธมฺม สุจริต จเร
ธมฺมจารี สุข เสติ
อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จาติ(๓)
อิม คาถมาห ฯ คาถาปริโยสาเน ราชา โสตาปตฺติผเล
ปติฏาสิ ฯ
ธมฺมฺจเร สุจริต
น ต ทุจฺจริต จเร
ธมฺมจารี สุข เสติ
อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จาติ(๔)
# ๑. ม. เอวมิมาหิ ทสหิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขาจราติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๒๓/๓๗ ฯ ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๒๓/๓๘ ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 166

*เลมที่ 28 นิทานกถา หนา 166
อิม ปน คาถ สุตฺวา สกทาคามิผเล ปติฏาสิ มหาธมฺมปาลชาตก สุตฺวา อนาคามิผเล ปติฏาสิ มรณสมเย
เสตจฺฉตฺตสฺส เหฏา สิริสยเน นิปนฺโนเยว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ
อรฺาวาเสน ปธานานุโยคกิจฺจ รฺโ นาโหสิ ฯ
โสตาปตฺติผล สจฺฉิกตฺวาเยว ปน ภควโต ปตฺต คเหตฺวา
สปริส ภควนฺต มหาปาสาท อาโรเปตฺวา ปณีเตน ขาทนีเยน
โภชนีเยน ปริวิสิ ฯ ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน สพฺพ อิตฺถาคาร
อาคนฺตฺวา ภควนฺต วนฺทิ เปตฺวา ราหุลมาตร ฯ สา ปน
คจฺฉ อยฺยปุตฺต วนฺทาหีติ ปริชเนน วุจฺจมานาป สเจ มยฺห
คุโณ อตฺถิ สยเมว เม สนฺติก อยฺยปุตฺโต อาคมิสฺสติ
อาคตเมว น วนฺทิสฺสามีติ น อคมาสิ ฯ
ภควา ราชาน ปตฺต คาหาเปตฺวา ทฺวีหิ อคฺคสาวเกหิ
สทฺธึ ราชธีตาย สิริคพฺภ คนฺตฺวา ราชธีตา ยถารุจึ
วนฺทมานา น กิฺจิ วตฺตพฺพาติ วตฺวา ปฺตฺเต อาสเน
นิสีทิ ฯ สา เวเคนาคนฺตฺวา โคปฺผเกสุ คเหตฺวา ปาทปฏิย
สีส ปริวตฺเตตฺวา ยถาชฺฌาสย วนฺทิ ฯ ราชา ราชธีตาย
ภควติ สิเนหพหุมานาทิคุณสมฺปตฺตึ กเถสิ ภนฺเต มม ธีตา
ตุมฺเหหิ กาสายานิ วตฺถานิ นิวาสิตานีติ สุตฺวา ตโต
ปฏาย กาสาววตฺถา ชาตา ตุมฺหาก เอกภตฺติกภาว
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สุตฺวา เอกภตฺติกาว ชาตา ตุมฺเหหิ มหาสยนสฺส ฉฑฺฑิตภาว
สุตฺวา ปฏฏกิ มฺจเกเยว นิปนฺนา ตุมฺหาก มาลาคนฺธาทีหิ
วิรหิตภาว ตฺวา วิรหิตมาลาคนฺธาว ชาตา อตฺตโน าตเกสุ
มย ปฏิชคฺคิสฺสามาติ สาสเน เปสิเต เอก าตกป น โอโลเกสิ
เอว คุณสมฺปนฺนา เม ภควา ธีตาติ ฯ อนจฺฉริย มหาราช
ย อิทานิ ตยา รกฺขิยมานา ราชธีตา ปริปกฺเก าเณ
อตฺตาน รกฺเขยฺย เอสา ปุพฺเพ อนารกฺขา ปพฺพตปาเท
วิจรมานา อปริปกฺเก าเณ อตฺตาน รกฺขตีติ วตฺวา ตสฺสา
โสก วิโนเทตฺวา จนฺทกินฺนรีชาตก กเถตฺวา โสตาปตฺติผล
ทตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ
ทุติยทิวเส นนฺทสฺส ราชกุมารสฺส อภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหมงฺคเลสุ วตฺตมาเนสุ ตสฺส เคห คนฺตฺวา กุมาร ปตฺต
คาหาเปตฺวา ปพฺพาเชตุกาโม มงฺคล วตฺวา อุฏายาสนา
ปกฺกามิ ฯ ชนปทกลฺยาณี กุมาร คจฺฉนฺตป ทิสฺวา ตุวฏ โข
อยฺยปุตฺต อาคจฺเฉยฺยาสีติ วตฺวา คีว ปสาเรตฺวา โอโลเกสิ ฯ
โสป ภควนฺต ปตฺต คณฺหถาติ วตฺตุ อวิสหมาโน วิหารเยว
อคมาสิ ฯ ต อนิจฺฉมานเยว ภควา ปพฺพาเชสิ ฯ อิติ ภควา
กปลปุร คนฺตฺวา ตติยทิวเส นนฺท ปพฺพาเชสิ ฯ
สตฺตเม ทิวเส ราหุลมาตา กุมาร อลงฺกริตฺวา ภควโต
สนฺติก เปเสสิ ปสฺส ตาต เอว วีสติสหสฺสสมณปริวุต สุวณฺณ-
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วณฺณ พฺรหฺมรูปวณฺณ(๑) สมณ อย เต ปตา เอตสฺส
มหนฺตา นิธิโย อเหสุ ตฺยาสฺส นิกฺขมนโต ปฏาย น
ปสฺสามิ คจฺฉ ต ทายชฺช ยาจ อห ตาต กุมาโร
อภิเสก ปตฺวา จกฺกวตฺติ ภวิสฺสามิ ธเนน เม อตฺโถ ธน
เม เทหิ สามิโก หิ ปุตฺโต ปตุ สนฺตกสฺสาติ ฯ กุมาโร
ภควโต สนฺติก คนฺตฺวาว ปตุ สิเนห ปฏิลภิตฺวา หฏจิตฺโตว
สุขา เต สมณ ฉายาติ วตฺวา อฺ พหุ อตฺตโน อนุรูป
วทนฺโต อฏาสิ ฯ ภควา กตภตฺตกิจฺโจ อนุโมทน กตฺวา
อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ กุมาโรป ทายชฺช เม สมณ เทหิ
ทายชฺช เม สมณ เทหีติ ภควนฺต อนุพนฺธิ ฯ ภควา
กุมาร น นิวตฺตาเปสิ ฯ ปริชโน ภควตา สทฺธึ คจฺฉนฺต
นิวตฺเตตุ นาสกฺขิ ฯ อิติ โส ภควตา สทฺธึ อารามเมว
อคมาสิ ฯ
ตโต ภควา จินฺเตสิ ย อย ปตุสนฺตก ธน อิจฺฉติ
ต วฏฏานุคต สวิฆาต หนฺทสฺส โพธิมณฺเฑ ปฏิลทฺธ
สตฺตวิธ อริยธน เทมิ โลกุตฺตรทายชฺชสฺส สามิก กโรมีติ
อายสฺมนฺต สารีปุตฺต อามนฺเตสิ เตนหิ ตฺว สารีปตุ ฺต
ราหุลกุมาร ปพฺพาเชหีติ ฯ ปพฺพชิเต ปน กุมาเร รฺโ
อธิมตฺต ทุกฺข อุปฺปนฺน ฯ ต อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต ภควโต
# ๑. สี. ยุ. พฺรหฺมรูปวณฺณ ฯ
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นิเวเทตฺวา สาธุ ภนฺเต อยฺยา มาตาปตูหิ อนนฺุาต
ปุตฺต น ปพฺพาเชยฺยุนฺติ วร ยาจิ ฯ ภควา ตสฺส ต วจน
ปฏิสฺสุณิตฺวา(๑) ปุนทิวเส ราชนิเวสเน กตปาตราโส เอกมนฺต
นิสินฺเนน รฺา ภนฺเต ตุมฺหาก ทุกกฺ รการกกาเล เอกา
เทวตา ม อุปสงฺกมิตฺวา ปุตฺโต เต กาลกโตติ อาห ตสฺสา
วจน อสทฺทหนฺโต น มยฺห ปุตฺโต โพธึ อปฺปตฺวา กาล
กโรตีติ ต ปฏิปกฺขิปนฺติ วุตฺเต อิทานิ กึ สทฺทหิสสฺ ถ เย
ตุมฺเห ปุพฺเพป อฏิกานิ ทสฺเสตฺวา ปุตฺโต เต มโตติ วุตฺเต
น สทฺทหิตฺถาติ อิมิสฺสา อตฺถุปฺปตฺติยา มหาธมฺมปาลชาตก
กเถสิ ฯ คาถาปริโยสาเน ราชา อนาคามิผเล ปติฏ หิ ฯ
อิติ ภควา ปตร ตีสุ ผเลสุ ปติฏาเปตฺวา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต
ปุนเทว ราชคห คนฺตฺวา สีตวเน(๒) วิหาสิ ฯ
ตสฺมึ สมเย อนาถปณฺฑิโก คหปติ ปฺจหิ สกฏสเตหิ
ภณฺฑ อาทาย ราชคเห อตฺตโน ปยสหายสฺส เสฏิโน
เคห คนฺตฺวา ตตฺถ พุทฺธสฺส ภควโต อุปฺปนฺนภาว สุตฺวา
พลวปจฺจูเส เทวตานุภาเวน วิวเฏน ทฺวาเรน สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺม สุตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏาย ทุติยทิวเส
พุทฺธปฺปมุขสฺส สงฺฆสฺส มหาทาน ทตฺวา สาวตฺถึ
อาคมนตฺถาย สตฺถุ ปฏิฺ คเหตฺวา อนฺตรามคฺเค ปฺจ# ๑. ม. ตสฺส ต วร ทตฺวา ฯ ๒. ม. เวฬุวเน ฯ
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จตฺตาฬีสโยชเน าเน (๑)สตสหสฺส ทตฺวา โยชนิก วิหาร
กาเรตฺวา เชตวน โกฏิสนฺถาเรน อฏารสหิรฺโกฏีหิ กิณิตวฺ า
นวกมฺม นิฏ าเปสิ(๒) มชฺเฌ ทสพลสฺส คนฺธกุฏึ กาเรตฺวา
ต ปริวาเรตฺวา อสีติมหาเถราน ปฏิปาฏิยา เอกสนฺนิวาเสน
อาวาเสน เอกกุฏิกทฺวิกฏุ กิ หสวฏฏิกทีฆสาลมณฺฑปาทิวเสน(๓)
เสนาสนานิ โปกฺขรณีจงฺกมนรตฺติฏานทิวาฏานานิ จาติ
อฏารสโกฏิปริจฺจาเคน รมณีเย ภูมภิ าเค มโนรม วิหาร
กาเรตฺวา ทสพลสฺส อาคมนตฺถาย ทูต เปเสสิ ฯ สตฺถา ทูตสฺส
วจน สุตฺวา มหาภิกฺขุสงฺฆปริวาโร ราชคหา นิกฺขมิตฺวา
อนุปุพฺเพน สาวตฺถีนคร ปาปุณิ ฯ
มหาเสฏีป โข วิหารมห สชฺเชตฺวา ตถาคตสฺส เชตวน
ปวิสนทิวเส ปุตฺต สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต กตฺวา อลงฺกตปฏิยตฺเตเหว ปฺจหิ กุมารสเตหิ สทฺธึ เปเสสิ ฯ โส สปริวาโร
ปฺจวณฺณวตฺถสมุชฺชลานิ ปฺจธชสตานิ คเหตฺวา ทสพลสฺส
ปุรโต อโหสิ ฯ เตส ปจฺฉโต สุภทฺทา(๔) จุลฺลสุภทฺทาติ เทฺว
เสฏิธีตโร ปฺจหิ กุมาริสเตหิ สทฺธึ ปุณฺณฆเฏ คเหตฺวา
นิกฺขมึสุ ฯ ตาส ปจฺฉโต เสฏิภริยา สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา
# ๑. ม.สตสหสฺส สตสหสฺส ทตฺวา โยชนิเก โยชนิเก วิหาเร
# กาเรตฺวา ฯ ๒. ปฏเปสิฯ ๓. ม. ปาฏิเยกฺกสนฺนิเวสเน อาวาเส
# เอกกูฏาคารทฺวิกุฏาคารหสวฏฏกทีฆ... ฯ
# ๔. ม. มหาสุภทฺทา ฯ
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ปฺจหิ มาตุคามสเตหิ สทฺธึ ปุณฺณปาติโย คเหตฺวา นิกฺขมิ ฯ
สพฺเพส ปจฺฉโต สย มหาเสฏี อหตวตฺถนิวตฺโถ อหตวตฺถนิวตฺเถเหว ปฺจหิ เสฏิสเตหิ ภควนฺต อพฺภุคฺคฺฉิ ฯ
ภควา อิม อุปาสกปริส ปุรโต กตฺวา มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต
อตฺตโน สรีรปฺปภาย สุวณฺณรสเสกปฺชรานิ วิย วนนฺตรานิ
กุรุมาโน อนนฺตราย(๑) พุทฺธลีฬฺหาย อปฺปฏิสมาย พุทฺธสิริยา
เชตวนวิหาร ปาวิสิ ฯ
อถ น อนาถปณฺฑิโก ปุจฺฉิ กถาห ภนฺเต อิมสฺมึ
วิหาเร ปฏิปชฺชามีติ ฯ เตนหิ คหปติ อิม วิหาร อาคตาคตสฺส
ภิกฺขุสงฺฆสฺส เทหีติ ฯ สาธุ ภนฺเตติ มหาเสฏี
สุวณฺณภิงฺคาร อาทาย ทสพลสฺส หตฺเถ อุทก ปาเตตฺวา
อิม เชตวนวิหาร อาคตสฺส จาตุทฺทิสสฺส พุทฺธปฺปมุขสฺส
สงฺฆสฺส ทมฺมีติ อทาสิ ฯ สตฺถา วิหาร ปฏิคฺคเหตฺวา
อนุโมทน กโรนฺโต
สีต อุณฺห ปฏิหนฺติ
ตโต วาฬมิคานิ จ
สิรึสเป(๒) จ มกเส
สิสิเร จาป วุฏิโย
ตโต วาตาตโป โฆโร สฺชาโต ปฏิหฺติ
เลณตฺถฺจ สุขตฺถฺจ ฌายิตฺุจ วิปสฺสิตุ
วิหารทาน สงฺฆสฺส
อคฺค พุทฺเธหิ วณฺณิต ฯ
# ๑. ม. อนนฺตาย ฯ ๒. ม. สรีสเป ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 172

*เลมที่ 28 นิทานกถา หนา 172
ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโน
วิหาเร การเย รมฺเม
วาสเยตฺถ พหุสฺสุเต
เตส อนฺนฺจ ปานฺจ วตฺถเสนาสนานิ จ
ทเทยฺย อุชุภูเตสุ
วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
เต ตสฺส ธมฺม เทเสนฺติ สพฺพทุกฺขาปนูทน
ย โส ธมฺมมิธฺาย ปรินิพพฺ าติ อนาสโวติ(๑)
วิหารานิสส กเถสิ ฯ อนาถปณฺฑิโก ทุติยทิวสโต ปฏาย
วิหารมห อารภิ ฯ วิสาขาย ปาสาทมโห จตูหิ มาเสหิ
นิฏิโต ฯ อนาถปณฺฑิกสฺส ปน วิหารมโห นวหิ มาเสหิ
นิฏาสิ ฯ อฏารเสว โกฏิโย อคมสุ(๒) ฯ อิติ เอกสฺมึเยว วิหาเร
จตุปฺปณฺณาสโกฏิสงฺขฺย ธน ปริจฺจชิ ฯ
อตีเต ปน วิปสฺสิสสฺ ภควโต กาเล ปุนพฺพสุมิตฺโต
นาม เสฏี สุวณฺณิฏกาสนฺถาเรน กิณิตฺวา ตสฺมึเยว าเน
โยชนปฺปมาณ สงฺฆาราม กาเรสิ ฯ สิขิสฺส ภควโต กาเล
สิริวฑฺโฒ นาม เสฏี สุวณฺณชาลสนฺถาเรน กิณิตวฺ า ตสฺมึเยว
าเน ติคาวุตปฺปมาณ สงฺฆาราม กาเรสิ ฯ เวสฺสภุสฺส ภควโต
กาเล โสตฺถโิ ย(๓) นาม เสฏี สุวณฺณหตฺถิปทสนฺถาเรน กิณติ ฺวา
ตสฺมิฺเว าเน อฑฺฒโยชนปฺปมาณ สงฺฆาราม กาเรสิ ฯ
# ๑. วิ. จุล. ๗/๒๐๓/๘๙ ฯ ๒. ม. วิหารมเหป อฏารเสว
# โกฏิโย ปริจฺจาค อคมสุ ฯ ๓. ม. โสตฺถิโช ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 173

*เลมที่ 28 สนฺติเกนิทาน หนา 173
กกุสนฺธสฺส ภควโต กาเล อจฺจุโต นาม เสฏี สุวณฺณิฏกาสนฺถาเรเนว กิณิตฺวา ตสฺมิฺเว าเน คาวุตปฺปมาณ
สงฺฆาราม กาเรสิ ฯ โกนาคมนสฺส ภควโต กาเล อุคฺโค
นาม เสฏี สุวณฺณกจฺฉปสนฺถาเรน กิณิตฺวา ตสฺมิฺเว าเน
อฑฺฒคาวุตปฺปมาณ สงฺฆาราม กาเรสิ ฯ กสฺสปสฺส ภควโต
กาเล สุมงฺคโล นาม เสฏี สุวณฺณกจฺฉปสนฺถาเรน(๑) กิณิตฺวา
ตสฺมิฺเว าเน โสฬสกรีสปฺปมาณ สงฺฆาราม กาเรสิ ฯ
อมฺหาก ปน ภควโต กาเล อนาถปณฺฑิโก นาม เสฏี
กหาปณโกฏิสนฺถาเรน กิณิตฺวา ตสฺมิฺเว าเน อฏกรีสปฺปมาณ สงฺฆาราม กาเรสิ ฯ อิท กิร าน สพฺพพุทฺธาน
อวิชหิตฏานเมว ฯ
อิติ มหาโพธิมณฺเฑ สพฺพฺุตปฺปตฺติโต ยาว มหาปรินิพฺพานมฺจา ยสฺมึ าเน ภควา วิหาสิ อิท สนฺติเกนิทานนฺนาม ฯ ตสฺส วเสน สพฺพชาตกานิ วณฺณยิสฺสามีติ(๒) ฯ
อิติ นิทานกถา นิฏิตา ฯ
# ๑. สี. ยุ. สุวณฺณิฏิก... ฯ ม. สุวณฺณกฏฏิสนฺถาเรน ฯ
# ๒. ม. วณฺณยิสฺสามาติ ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 174

*เลมที่ 28 หนา 174
ชาตกฏกถา
เอกนิปาโต
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
อปณฺณกวคฺควณฺณนา
อปณฺณกชาตก
อิม ตาว อปณฺณกธมฺมเทสน ภควา สาวตฺถึ อุปนิสฺสาย
เชตวนมหาวิหาเร วิหรนฺโต กเถสิ ฯ ก ปน อารพฺภ อย กถา
สมุฏิตาติ ฯ เสฏิสฺส สหายเก ปฺจสเต ติตฺถิยสาวเกติ ฯ
เอกสฺมึ หิ ทิวเส อนาถปณฺฑิโก เสฏี อตฺตโน สหายเก
ปฺจสเต อฺติตฺถิยสาวเก อาทาย พหุมาลาคนฺธวิเลปนฺเจว
เตลมธุผาณิตวตฺถจฺฉาทนานิ(๑) จ คาหาเปตฺวา เชตวน คนฺตฺวา
ภควนฺต วนฺทิตฺวา คนฺธมาลาทีหิ ปูเชตฺวา เภสชฺชานิ เจว
วตฺถานิ จ ภิกฺขุสงฺฆสฺส วิสฺสชฺเชตฺวา ฉ นิสชฺชโทเส วชฺเชตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เตป อฺติตฺถิยสาวกา ตถาคต วนฺทิตฺวา
สตฺถุ ปุณฺณจนฺทสสฺสิรีก มุข ลกฺขณานุพฺยฺชนปฏิมณฺฑิต
พฺยามปฺปภาปริกฺขิตฺต พฺรหฺมกาย อาเวฬาเวฬา ยมกยมกา
หุตฺวา นิจฺฉรนฺติโย ฆนพุทฺธรสิโย โอโลกยมานา อนาถปณฺฑิกสฺส
# ๑. ม. สปฺปเ ตล... ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 175

*เลมที่ 28 อปณฺณกชาตก หนา 175
สมีเปเยว นิสีทึสุ ฯ
อถ เนส สตฺถา มโนสิลาตเล สีหนาท นทนฺโต
ตรุณสีโห วิย คชฺเชนฺโต ปาวุสฺสกเมโฆ วิย อากาสคงฺค
โอตาเรนฺโต วิย รตนทาม คนฺเถนฺโต วิย จ อฏงฺคสมนฺนาคเตน สวนีเยน พฺรหฺมสฺสเรน(๑) นานานยวิจิตฺต
มธุรธมฺมกถ กเถสิ ฯ เต สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา ปสนฺนจิตฺตา
อุฏาย ทสพล วนฺทิตฺวา อฺติตฺถิยสรณ ภินฺทติ ฺวา
พุทฺธสรณ อคมสุ ฯ เต ตโต ปฏาย นิจฺจกาล อนาถปณฺฑิเกน
สทฺธึ คนฺธมาลาทิหตฺถา วิหาร คนฺตฺวา ธมฺม สุณนฺติ ทาน
เทนฺติ สีล รกฺขนฺติ อุโปสถกมฺม กโรนฺติ ฯ
อถ ภควา สาวตฺถิโต ปุนเทว ราชคห อคมาสิ ฯ
เต ตถาคตสฺส คตกาเล ต สรณ ภินทฺ ิตฺวา ปุน
อฺติตฺถิยสรณ คตา อตฺตโน มูลฏาเนเยว ปติฏิตา ฯ
ภควาป สตฺตฏมาเส วีตินาเมตฺวา ปุน เชตวนเมว อคมาสิ ฯ
อนาถปณฺฑิโก ปุนป เต อาทาย สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา
สตฺถาร คนฺธมาลาทีหิ ปูเชตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เตป ภควนฺต วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสที ึสุ ฯ อถ เนส
อนาถปณฺฑิโก ตถาคเต จาริก ปกฺกนฺเต คหิตสรณ ภินฺทิตฺวา
ปุน อฺติตฺถิยสรณเมว คเหตฺวา มูเล ปติฏิตภาว ภควโต
# ๑. ม. สวนีเยน กมนีเยน พฺรหฺมสฺสเรน ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 176

*เลมที่ 28 เอกนิปาเต อปณฺณกวคฺควณฺณนา หนา 176
อาโรเจสิ ฯ
ภควา อปริมิตกปฺปโกฏิโย นิรนฺตรปวตฺติตวจีสุจริตานุภาเวน
ทิพฺพคนฺธคนฺธีน(๑) นานาคนฺธปูริต รตนกรณฺฑก วิวรนฺโต วิย
มุขมณฺฑล(๒) วิวริตฺวา มธุรสฺสร นิจฺฉาเรนฺโต สจฺจ กิร
ตุมฺเห อุปาสกา ตีณิ สรณานิ ภินฺทิตฺวา อฺติตฺถิยสรณ
คตาติ ปุจฺฉิ ฯ อถ เตหิ ปฏิจฺฉาเทตุ อสกฺโกนฺเตหิ สจฺจ
ภควาติ วุตฺเต สตฺถา อุปาสกา เหฏา อวีจึ อุปริ ภวคฺค
ปริจฺเฉท กตฺวา ติริย อปริมาณาสุ โลกธาตูสุ สีลาทีหิ
คุเณหิ พุทฺเธน สทิโส นาม นตฺถิ กุโต อธิกตโรติ (๓)ยาวตา
ภิกฺขเว สตฺตา อปทา วา ทฺวิปทา วา จตุปฺปทา วา
พหุปฺปทา วา ฯเปฯ ตถาคโต เตส อคฺคมกฺขายติ(๓) ยงฺกิฺจิ
วิตฺต อิธ วา หุร วา ฯเปฯ อคฺคโต เว ปสนฺนานนฺติ
อาทีหิ(๔) สุตฺเตหิ ปกาสิเต รตนตฺตยคุเณ ปกาเสตฺวา เอว
อุตฺตมคุณสมนฺนาคต รตนตฺตย สรณ คตา อุปาสกา วา
อุปาสิกา วา นิรยาทีสุ นิพฺพตฺตนกา นาม นตฺถิ
อปายนิพฺพตฺติโต ปน มุจฺจิตฺวา เทวโลเก อุปฺปชฺชติ ฺวา
มหาสมฺปตฺตึ อนุโภนฺติ กสฺมา (๕) ตุมฺเหหิ เอวรูป สรณ
ภินฺทิตฺวา อฺติตฺถิยสรณ คจฺฉนฺเตหิ อยุตฺต กตนฺติ อาห ฯ
# ๑. ม. ทิพฺพคนฺธคนฺธิต ฯ ๒. ม. มุขปทุม ฯ
# ๓. ส. มหา. ๑๙/๒๔๙/๖๓ ฯ ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๕ ฯ
# ๕. ม. ตสฺมา ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 177

*เลมที่ 28 อปณฺณกชาตก หนา 177
เอตฺถ จ ตีณิ รตนานิ โมกฺขวเสน อุตฺตมวเสน จ
สรณงฺคตาน อปาเยสุ นิพฺพตฺติยา อภาวทีปนตฺถ อิมานิ
สุตฺตานิ ทสฺเสตพฺพานิ ฯ
(๑)เยเกจิ พุทฺธ สรณ คตาเส
น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ
ปหาย มานุส เทห
เทวกาย ปริปูเรสฺสนฺติ ฯ
เยเกจิ ธมฺม สรณ คตาเส
น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ
ปหาย มานุส เทห
เทวกาย ปริปูเรสฺสนฺติ ฯ
เยเกจิ สงฺฆ สรณ คตาเส
น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ
ปหาย มานุส เทห
เทวกาย ปริปูเรสฺสนฺติ(๑) ฯ
(๒)พหุ เว สรณ ยนฺติ ปพฺพตานิ วนานิ จ
อารามรุกฺขเจตฺยานิ
มนุสฺสา ภยตชฺชติ า
เนต โข สรณ เขม
เนต สรณมุตฺตม
เนต สรณมาคมฺม
สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ ฯ
โย จ พุทฺธฺจ ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ สรณ คโต
จตฺตาริ อริยสจฺจานิ
สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ
ทุกฺข ทุกฺขสมุปฺปาท
ทุกฺขสฺส จ อติกฺกม(๒)
# ๑. ที. มหา. ๑๐/๒๓๙/๒๘๘ ฯ ส. สคาถ. ๑๕/๑๒๑/๓๗ ฯ
# ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๔๐-๑ ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 178

*เลมที่ 28 เอกนิปาเต อปณฺณกวคฺควณฺณนา หนา 178
(๑)อริยฺจฏงฺคิก มคฺค ทุกฺขปู สมคามิน
เอต โข สรณ เขม
เอต สรณมุตฺตม
เอต สรณมาคมฺม
สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ(๑) ฯ
น เกวลฺจ เนส สตฺถา เอตฺตกฺเว ธมฺม เทเสติ ฯ
อปจ โข อุปาสกา พุทฺธานุสฺสติกมฺมฏานนฺนาม ธมฺมานุสฺสติกมฺมฏานนฺนาม สงฺฆานุสฺสติกมฺมฏานนฺนาม โสตาปตฺติมคฺค
เทติ โสตาปตฺติผล เทติ สกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺค เทติ
อรหตฺตผล เทตีติ เอวมาทีหิ นเยหิ ธมฺม เทเสตฺวา เอวรูป
นาม สรณ ภินฺทนฺเตหิ อยุตฺต ตุมฺเหหิ กตนฺติ อาห ฯ เอต(๒)
จ พุทฺธานุสฺสติกมฺมฏานาทีน โสตาปตฺติมคฺคาทิปฺปทาน เอก(๓)ธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต เอกนฺต นิพฺพิทาย วิราคาย
นิโรธาย อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ
กตโม เอกธมฺโม พุทฺธานุสฺสตีติ เอวมาทีหิ สุตฺเตหิ ทีเปตพฺพ ฯ
เอวฺจ ปน ภควา นานปฺปกาเรหิ อุปาสเก โอวทิตฺวา
อุปาสกา ปุพฺเพป มนุสฺสา อสรณ สรณนฺติ ตกฺกคาเหน
วิรุทฺธคาเหน(๔) คเหตฺวา อมนุสฺสปริคฺคหิเต กนฺตาเร ยกฺขภกฺขา(๕)
หุตฺวา มหาวินาสปฺปตฺตา อปณฺณกคาหมฺปน เอกสิกคาห
อวิรุทฺธคาห คหิตมนุสฺสา ตสฺมึเยว กนฺตาเร โสตฺถิภาว ปตฺตาติ
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๔๐-๑ ฯ ๒. ม. เอตฺถ ฯ
# ๓. องฺ. เอก. ๒๐/๑๗๙/๓๙ ฯ ๔. ม. วิรทฺธคฺคาเหน ฯ
# ๔. สี. ยุ. ยกฺขภตฺต ฯ
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วตฺวา ตุณฺหี อโหสิ ฯ อถ โข อนาถปณฺฑิโก คหปติ
อุฏายาสนา ภควนฺต วนฺทิตฺวา อภิตฺถวิตฺวา สิรสิ อฺชลึ
ปติฏเปตฺวา เอวมาห ภนฺเต อิทานิ ตาว อิเมส อุปาสกาน
อุตฺตมสรณ ภินฺทิตฺวา ตกฺกคาห วิรทุ ฺธคาห สรณคหณ อมฺหาก
ปากฏ ปุพฺเพ ปน อมนุสฺสปริคฺคหิเต กนฺตาเร ตกฺกคาห
คหิตมนุสฺสานฺจ วินาโส อปณฺณกคาห คหิตมนุสฺสานฺจ
โสตฺถิภาโว อมฺหาก ปฏิจฺฉนฺโน ตุมฺหากเมว ปากโฏ สาธุ
วต โน ภควา อากาเส ปุณฺณจนฺท อุฏาเปนฺโต วิย อิม
การณ ปากฏ กโรตูติ ฯ อถ ภควา มยา โข คหปติ
อปริมิตกาเล ทสปารมิโย ปูเรตฺวา โลกสฺส กงฺขจฺเฉทนตฺถเมว
สพฺพฺุตาณ ปฏิวิทฺธ สีหวสาย สุวณฺณปาตึ ปูเรนฺโต
วิย สกฺกจฺจ โสต โอทหิตฺวา สุโณหีติ เสฏิโน สตุปฺปาท
ชเนตฺวา หิมคพฺภ ปทาเลตฺวา ปุณฺณจนฺท นีหรนฺโต วิย
ภวนฺตเรนป ปฏิจฺฉนฺนการณ ปากฏ อกาสิ ฯ
อตีเต กาสิกรฏเ พาราณสีนคเร พฺรหฺมทตฺโต นาม
ราชา อโหสิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต สตฺถวาหกุเล ปฏิสนฺธึ
คเหตฺวา ทสมาสจฺจเยน มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน
วยปฺปตฺโต ปฺจหิ สกฏสเตหิ วณิชฺช กโรนฺโต วิจรติ ฯ โส
กทาจิ ปุพฺพนฺตโต อปรนฺต คจฺฉติ กทาจิ อปรนฺตโต
ปุพฺพนฺต อาคจฺฉติ ฯ พาราณสิยเยว หิ อฺโป สตฺถวาหปุตฺโต
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อตฺถิ ฯ โส พาโล อพฺยตฺโต อนุปายกุสโล อโหสิ ฯ ตทา
โพธิสตฺโต พาราณสิโต มหคฺฆภณฺฑ คเหตฺวา ปฺจสกฏสตานิ
ปูเรตฺวา คมนสชฺชานิ กตฺวา เปสิ ฯ โสป พาลสตฺถวาหปุตฺโต
ตเถว ปฺจสกฏสตานิ ปูเรตฺวา คมนสชฺชานิ กตฺวา เปสิ ฯ
โพธิสตฺโต จินฺเตสิ สเจ อย พาลสตฺถวาหปุตฺโต มยา
สทฺธึเยว คมิสฺสติ สกฏสหสฺเส เอกโต คจฺฉนฺเต มคฺโคป
นปฺปโหสฺสติ มนุสฺสาน ทารูทกาทีนิป พลิพทฺทาน ติณานิป
ทุลฺลภานิ ภวิสฺสนฺติ เอเตน วา มยา วา ปุรโต คนฺตุ
วฏฏตีติ ฯ โส ต ปกฺโกสาเปตฺวา ตมตฺถ อาโรเจตฺวา ทฺวีหิ
อมฺเหหิ เอกโต คนฺตุ น สกฺกา กึ ตฺว ปุรโต คมิสฺสสิ
อุทาหุ ปจฺฉโตติ อาห ฯ โส จินฺเตสิ มยิ ปุรโต คจฺฉนฺเต
พหู อานิสสา มคฺเคน อภินฺเนเนว คมิสฺสามิ โคณา
อนามฏติณ ขาทิสฺสนฺติ มนุสฺสาน อนามฏสูเปยฺย ปณฺณ
ภวิสฺสติ ปสนฺน อุทก ภวิสฺสติ ยถารุจึ คจฺฉมาโน(๑) อคฺฆ
เปตฺวา ภณฺฑ วิกฺกิณิสสฺ ามีติ ฯ โส อห สมฺม ปุรโต
คมิสฺสามีติ อาห ฯ โพธิสตฺโต ปจฺฉโต คมเน พหู อานิสเส
อทฺทส ฯ เอว อสฺส อโหสิ เอเต ปุรโต คจฺฉนฺตา มคฺเค
วิสมฏาน สม กริสฺสนฺติ อห เตหิ คตมคฺเคน คมิสฺสามิ
ปุรโต คจฺฉนฺเตหิ พลิพทฺเทหิ ปริณตถทฺธติเณ ขาทิเต มม โคณา
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปุน อุฏิตานิ มธุรติณานิ ขาทิสฺสนฺติ คหิตปณฺณฏานโต
อุฏิต มนุสสฺ าน สูเปยฺย ปณฺณ มธุร ภวิสฺสติ นิรุทกฏาเน(๑)
อาวาฏ ขณิตฺวา เอเต อุทก อุปฺปาเทสฺสนฺติ ปเรหิ กเตสุ
อาวาเฏสุ มย อุทก ปวสิ ฺสาม ภณฺฑคฺฆฏปน นาม
มนุสฺสาน ชีวิตา โวโรปนสทิส อห ปจฺฉโต คนฺตฺวา เอเตหิ
ปตคฺเฆน ภณฺฑ วิกฺกณ
ิ ิสฺสามีติ ฯ โส เอตฺตเก อานิสเส
ทิสฺวา สมฺม ตฺว ปุรโต คจฺฉาหีติ อาห ฯ สาธุ สมฺมาติ
พาลสตฺถวาหปุตฺโต สกฏานิ มหนฺตานิ โยเชตฺวา นิกฺขนฺโต
อนุปุพฺเพน มนุสฺสวาส อติกฺกมิตฺวา กนฺตารมุข ปาปุณิ ฯ
กนฺตาร นาม โจรกนฺตาร พาฬกนฺตาร นิรุทกกนฺตาร
อมนุสฺสกนฺตาร อปฺปภกฺขกนฺตารนฺติ ปฺจวิธ ฯ ตตฺถ โจเรหิ
อธิฏิตมคฺโค โจรกนฺตาร นาม ฯ สีหาทีหิ อธิฏ ิตมคฺโค
พาฬกนฺตาร นาม ฯ ยตฺถ นฺหายิตุ วา ปวิตุ วา อุทก
นตฺถิ อิท นิรุทกกนฺตาร นาม ฯ อมนุสฺสาธิฏิตมคฺโค
อมนุสฺสกนฺตาร นาม ฯ มูลขาทนียาทิวิรหิต อปฺปภกฺขกนฺตาร
นาม ฯ อิมสฺมึ ปฺจวิเธ กนฺตาเร ต กนฺตาร นิรทุ กกนฺตารฺเจว อมนุสฺสกนฺตารฺจ ฯ ตสฺมา โส พาลสตฺถวาหปุตฺโต
สกเฏสุ มหนฺตมหนฺตา จาฏิโย เปตฺวา อุทกสฺส ปูราเปตฺวา
สฏิโยชนิก กนฺตาร ปฏิปชฺชิ ฯ
# ๑. ม. อนุทเก าเน ฯ
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อถสฺส กนฺตารมชฺฌคตกาเล กนฺตาเร อธิวตฺถยกฺโข
อิเมหิ มนุสฺเสหิ คหิตอุทก ฉฑฺฑาเปตฺวา ทุพฺพเล กตฺวา สพฺเพ
เต ขาทิสฺสามีติ สพฺพเสตตรุณพลิพทฺทยุตฺต มโนรม ยานก
มาเปตฺวา อุทกกลลอลฺเลหิ สผลกาวุธาทิหตฺเถหิ ทฺวาทสหิ(๑)
อมนุสฺเสหิ ปริวุโต อุปปฺ ลกุมุทานิ ปลนฺธิตฺวา อลฺลเกโส
อลฺลวตฺโถ อิสฺสรปุริโส วิย ตสฺมึ ยานเก นิสีทิตวฺ า
กทฺทมมกฺขิเตหิ จกฺเกหิ ปฏิปถ อคมาสิ ฯ ปริวารา
อมนุสฺสาปสฺส ปุรโต จ ปจฺฉโต จ คนฺตฺวา อลฺลเกสา
อลฺลวตฺถา อุปฺปลกุมุทานิ ปลนฺธิตฺวา ปทุมปุณฺฑรีกกลาเป
คเหตฺวา ภิสมูลานิ ขาทนฺตา อุทกพินฺทูหิ เจว กลเลหิ จ
ปคฺฆรนฺเตเหว อคมสุ ฯ สตฺถวาหา จ นาม ยทา ปุริมวาโต(๒)
วายติ ตทา ยานเก นิสีทิตฺวา อุปฏากชนปริวุตา มคฺครช
ปริหรนฺตา ปุรโต คจฺฉนฺติ ยทา ปจฺฉิมวาโต วายติ ตทา
เตเนว นเยน ปจฺฉโต คจฺฉนฺติ ฯ ตทา ปน ปุริมวาโต(๒)
อโหสิ ฯ ตสฺมา โส พาลสตฺถวาหปุตฺโต ปุรโต อคมาสิ ฯ
ยกฺโข ต ตถาคจฉนฺต ทิสฺวา อตฺตโน ยานก มคฺคา
โอกฺกมาเปตฺวา กห คจฺฉถาติ เตน สทฺธึ ปฏิสนฺถารมกาสิ ฯ สตฺถวาโหป อตฺตโน ยานก มคฺคา โอกฺกมาเปตฺวา
สกฏาน คมโนกาส ทตฺวา เอกมนฺเต ิโต ยกฺข อาห
# ๑. ม. ธนุกลาปผลกาวุธหตฺเถหิ ทสหิ ทฺวาทสหิ ฯ
# ๒. ม. ธุรวาโต ฯ
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อมฺโภ มยป (๑) พาราณสิโต อาคจฺฉาม ตุมฺเห ปน อุปฺปลกุมุทานิ ปลนฺธิตฺวา ปทุมปุณฺฑรีกหตฺถา ภิสมูลานิ ขาทนฺตา
กทฺทมมกฺขิตา อุทกพินฺทูหิ ปคฺฆรนฺเตหิ อาคจฺฉถ กึ นุ
โข ตุมฺเหหิ อาคตมคฺเค เทโว วสฺสติ อุปฺปลาทีหิ สฺฉนฺโน
สโร อตฺถีติ ฯ ยกฺโข ตสฺส กถ สุตฺวา สมฺม กินฺนาเมต
กเถสิ เอสา นีลวนราชิ ปฺายติ ตโต ปฏาย สกลอรฺ
เอโกทก นิพทฺธ เทโว วสฺสติ กนฺทราป ปูรา ตสฺมึ
ตสฺมึ าเน ปทุมสฺฉนฺนานิ สรานีติ วตฺวา ปฏิปาฏิยา
คจฺฉนฺเตสุ สกเฏสุ อิมานิ สกฏานิ อาทาย กห คจฺฉถาติ
ปุจฺฉิ ฯ อสุก ชนปท นามาติ ฯ อิมสฺมิฺจ อิมสฺมิฺจ สกเฏ
กินฺนาม ภณฺฑนฺติ ฯ อสุกฺจ อสุกฺจาติ ฯ ปจฺฉโต อาคจฺฉนฺต
สกฏ อติวิย ครุก หุตฺวา อาคจฺฉติ เอตสฺมึ กึ ภณฺฑนฺติ ฯ
อุทก เอตฺถาติ ฯ ปจฺฉโต ตาว อุทก อาเนนฺเตหิ โว ปปฺจ(๒)
นาม กต อิโต ปฏาย ปน อุทเกน กิจฺจ นตฺถิ ปุรโต
พหุ อุทก จาฏิโย ภินฺทิตฺวา อุทก ฉฑฺเฑตฺวา (๓)สลฺลหุเกน
สกเฏน คจฺฉถาติ อาห ฯ เอวฺจ ปน วตฺวา ตุมฺเห คจฺฉถ
อมฺหาก ปปฺโจ โหตีติ โถก คนฺตฺวา เตส อทสฺสน ปตฺวา
อตฺตโน ยกฺขนครเมว อคมาสิ ฯ
โสป พาลสตฺถวาโห อตฺตโน พาลตาย ยกฺขสฺส วจน
# ๑. ม. โภ อมฺเห ฯ ๒. ม. มนาป ฯ ๓. ม. สุเขน ฯ
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คเหตฺวา จาฏิโย ภินฺทาเปตฺวา ปสตมตฺตป อุทก อนวเสเสตฺวา
สพฺพ ฉฑฺฑาเปตฺวา สกฏานิ ปาชาเปสิ ฯ ปุรโต อปฺปมตฺตกป
อุทก นาม นาโหสิ ฯ มนุสฺสา ปานีย อลภนฺตา กิลมึสุ ฯ
เต ยาว สุริยสฺส อฏงฺคมนา คนฺตฺวา สกฏานิ โมเจตฺวา
สกฏปริวตฺตนเก เปตฺวา โคเณ สกฏจกฺเกสุ พนฺธึสุ ฯ เนว
โคณาน อุทก วา อโหสิ น มนุสฺสานฺจ ยาคุภตฺต วา ฯ
ทุพฺพลมนุสฺสาป ตตฺถ ตตฺถ อโยนิโส มนสิกตฺวา นิปชฺชิตฺวา
สุปสุ ฯ รตฺติภาคสมนนฺตเร ยกฺขา ยกฺขนครโต อาคนฺตฺวา
สพฺเพเยว โคเณ จ มนุสฺเส จ ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา เตส
มส ขาทิตฺวา อฏิมตฺตานิ อวเสเสตฺวา อคมสุ ฯ เอว เอก
พาลสตฺถวาหปุตฺต นิสฺสาย สพฺเพป เต วินาส ปาปุณึสุ ฯ
หตฺถฏิกาทีนิ ทิสาวิทิสาสุ วิปฺปกิณฺณานิ อเหสุ ฯ ปฺจ
สกฏสตานิ ยถาปูริตาเนว อฏสุ ฯ
โพธิสตฺโตป โข พาลสตฺถวาหปุตฺตสฺส นิกฺขนฺตทิวสโต
ปฏาย มาสฑฺฒมาส วีตินาเมตฺวา ปฺจหิ สกฏสเตหิ สทฺธึ
นครโต นิกขฺ มฺม อนุปุพฺเพน กนฺตารมุข ปาปุณิ ฯ โส ตตฺถ
อุทกจาฏิโย ปูเรตฺวา พหุ อุทก อาทาย อนฺโตขนฺธาวาเร
เภริฺจาราเปตฺวา มนุสฺเส สนฺนิปาเตตฺวา เอวมาห อมฺโภ
ม อนาปุจฺฉิตฺวา ปสตมตฺตป อุทก มา อาสิฺจิตฺถ(๑) กนฺตาเร
# ๑. ม. วฬฺชยิตฺถ ฯ
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วิสรุกฺขา นาม โหนฺติ ปตฺต วา ปุปฺผ วา ผล วา
ตุมฺเหหิ ปุเร จ อขาทิตปุพฺพ มป อนาปุจฺฉิตฺวา มา
ขาทิตฺถาติ ฯ เอว มนุสฺสานป โอวาท ทตฺวา ปฺจหิ สกฏสเตหิ
กนฺตาร ปฏิปชฺชิ ฯ ตสฺมึ กนฺตารมชฺเฌ สมฺปตฺเต โส ยกฺโข
ปุริมนเยเนว โพธิสตฺตสฺส ปฏิปเถ อตฺตาน ทสฺเสสิ ฯ โพธิสตฺโต
ต ทิสฺวาว อฺาสิ อิมสฺมึเยว กนฺตาเร อุทก นตฺถิ
นิรุทกกนฺตาโร นาเมโส อยฺจ นิพฺภโย รตฺตเนตฺโต
ฉายาปสฺส น ปฺายติ นิสฺสสย อิมินา ปุรโต คโต
พาลสตฺถวาหปุตฺโต สพฺพ อุทก ฉฑฺฑาเปตฺวา กิลเมตฺวา
สปริโส ขาทิโต ภวิสฺสติ มยฺห ปน ปณฺฑิตภาว อุปายโกสลฺล
น ชานาติ มฺเติ ฯ ตโต น อาห คจฺฉถ ตุมฺเห มย
พาณิชา นาม อฺ อุทก อทิสฺวา คหิตอุทก น ฉฑฺเฑม
ทิฏฏาเน ปน ฉฑฺเฑตฺวา สกฏานิ สลฺลหุกานิ กตฺวา
คมิสฺสามาติ ฯ ยกฺโขป โถก คนฺตฺวา อทสฺสน อุปคมฺม อตฺตโน
ยกฺขนครเมว คโต ฯ
ยกฺเข ปน คเต สพฺเพ มนุสฺสา โพธิสตฺต อุปคนฺตฺวา
อาหสุ อยฺย เอเต มนุสฺสา เอสา นีลวนราชิ ปฺายติ
ตโต ปฏาย นิพทฺธ เทโว วสฺสตีติ วตฺวา อุปฺปลกุมุทมาลิโน(๑)
ปทุมปุณฺฑรีกกลาเป อาทาย ภิสมูลานิ ขาทนฺตา อลฺลวตฺถา
# ๑. สี. ยุ. อุปฺปลกุมุทมาลามาลิโน ฯ
# ม. อุปฺปลกุมุทมาลาธาริโน ฯ
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อลฺลเกสา อุทกพินฺทูหิ เจว กลเลหิ(๑) จ ปคฺฆรนฺเตหิ อาคตา
อุทก ฉฑฺเฑตฺวา สลฺลหุเกหิ สกเฏหิ ขิปฺป คจฺฉามาติ ฯ
โพธิสตฺโตป เตส วจน สุตฺวา สกฏานิ ปาเปตฺวา สพฺเพ
มนุสฺเส สนฺนิปาตาเปตฺวา ตุมฺเหหิ อิมสฺมึ กนฺตาเร สโร
วา โปกฺขรณี วา อตฺถตี ิ กสฺสจิ สุตปุพฺพนฺติ ปุจฺฉิ ฯ
น อยฺย สุตปุพฺพนฺติ ฯ นิรุทกกนฺตาโร นาม เอโส อิทานิ
เอกจฺเจ มนุสฺสา เอตาย นีลวนราชิยา ปุรโต(๒) เทโว
วสฺสตีติ วทนฺติ วุฏิวาโต นาม กิตตฺ ก าน วายตีติ ฯ
ติโยชนมตฺต(๓) อยฺยาติ ฯ กึ ปน โว เอกสฺสาป สรีร วุฏิวาโต
ปหรตีติ ฯ นตฺถิ อยฺยาติ ฯ เมฆสีสนฺนาม กิตฺตเก าเน
ปฺายตีติ ฯ ติโยชนมตฺเต อยฺยาติ ฯ อตฺถิ ปน โว เกนจิ
เอก เมฆสีส ทิฏนฺติ ฯ นตฺถิ อยฺยาติ ฯ วิชฺชลุ ตา นาม
กิตฺตเก าเน ปฺายตีติ ฯ จตุปฺจโยชเน อยฺยาติ ฯ นตฺถิ
ปน โว เกนจิ วิชฺชลุ โตภาโส ทิฏโ ติ ฯ นตฺถิ อยฺยาติ ฯ
เมฆสทฺโท นาม กิตฺตเก าเน สุยฺยตีติ(๔) ฯ เอกทฺวิโยชเน
อยฺยาติ ฯ อตฺถิ ปน โว เกนจิ เมฆสทฺโท สุยฺยตีติ ฯ อตฺถิ
อยฺยาติ ฯ กึ(๕) ตุมฺเห เอเต ชานาถาติ ฯ น ชานาม
อยฺยาติ(๕) ฯ น เอเต มนุสฺสา ยกฺขา เอเต อมฺเห อุทก
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. สี. ยุ. ปรโต ฯ
# ๓. ม. โยชนมตฺต ฯ ๔. ม. สุโตติ ฯ ๕. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ฉฑฺฑาเปตฺวา ทุพฺพเล กตฺวา ขาทิตุ อาคตา ภวิสฺสนฺติ
ปุรโต คโต พาลสตฺถวาหปุตฺโต อนุปายกุสโล อทฺธา โส
เอเตหิ อุทก ฉฑฺฑาเปตฺวา กิลเมตฺวา ขาทิโต ภวิสฺสติ ปฺจ
สกฏสตานิ ยถาปูริตาเนว ิตานิ ภวิสฺสนฺติ อชฺช มย ตานิ
ปสฺสิสฺสาม ปสตมตฺตมฺป อุทก อฉฑฺเฑตฺวา สีฆ สีฆ
สกฏานิ ปาเชถาติ ฯ
โส อาคจฺฉนฺโต(๑) ยถาปูริตาเนว ปฺจ สกฏานิ โคณาน
มนุสฺสาน จ หนุกฏิกาทีนิ(๒) ทิสาวิทิสาสุ วิปฺปกิณฺณานิ ทิสฺวา
สกฏานิ โมจาเปตฺวา สกฏปริวตฺตเกน ขนฺธาวาร พนฺธาเปตฺวา
สกาลสฺเสว มนุสฺเส จ โคเณ จ สายมาสภตฺต โภชาเปตฺวา
มนุสฺสาน มชฺเฌ โคเณ นิปชฺชาเปตฺวา สย (๓)พลนายเก คเหตฺวา(๓)
ขคฺคหตฺโถ ติยามรตฺตึ อารกฺข เปตฺวา(๔) ิตโกว อรุณ
อุฏาเปสิ ฯ ปุนทิวเส ปาโตว สพฺพกิจฺจานิ นิฏาเปตฺวา
โคเณ โภเชตฺวา ทุพฺพลสกฏานิ ฉฑฺฑาเปตฺวา ถิรสกฏานิ
คาหาเปตฺวา อปฺปคฺฆ ภณฺฑ ฉฑฺฑาเปตฺวา มหคฺฆภณฺฑ
อาโรเปตฺวา ยถาอิจฺฉิติจฺฉิตฏาน คนฺตฺวา ทฺวิคุณติคุเณน
มูเลน ภณฺฑ วิกฺกิณิตฺวา สพฺพ ปริส อาทาย ปุน อตฺตโน
นครเมว อคมาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมกถ กเถตฺวา เอว คหปติ ปุพเฺ พ
# ๑. ม. คจฺฉนฺโต ฯ ๒. ม. หตฺถฏิกาทีนิ ฯ
# ๓. ม. พลนายโก หุตฺวา ฯ ๔. ม. คเหตฺวา ฯ
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ตกฺกคาหิโน(๑) มหาวินาส ปตฺตา อปณฺณกคาหิโน ปน
อมนุสฺสาน หตฺถโต มุจจฺ ิตฺวา โสตฺถินา อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน
คนฺตฺวา ปุนป สกฏานเมว ปจฺจาคมึสูติ เทฺวป วตฺถูนิ
ฆเฏนฺโต อิมิสฺสา อปณฺณกธมฺมเทสนาย อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา
อิม คาถมาห
[๑]อปณฺณกฏานเมเก ทุตยิ  อาหุ ตกฺกิกา
เอตทฺาย เมธาวี ต คณฺเห ยทปณฺณกนฺติ ฯ
ตตฺถ อปณฺณกนฺติ เอกสิก อวิรทุ ฺธ(๒) นิยฺยานิก ฯ านนฺติ
การณ ฯ การณสฺมึ(๓) หิ ยสฺมา ตทายตฺตวุตฺติตาย ผล ติฏ ติ
นาม ตสฺมา ต านนฺติ วุจฺจติ านฺจ านโต
อฏานฺจ อฏานโตติ อาทีสุ จสฺส ปโยโค เวทิตพฺโพ ฯ อิติ
อปณฺณกฏานนฺติ ปททฺวเยนาป ย เอกนฺตหิตสุขาวห ต
ปณฺฑิเตหิ ปฏิปนฺน เอกสิกการณ (๔)โสภณการณ อปณฺณกนฺนาม อวิรุทธฺ การณ นิยยฺ านิกการณ อิทนฺติ ทีเปติ ฯ อยเมตฺถ
สงฺเขโป ฯ ปเภทโต ปน ตีณิ สรณคมนานิ ปฺจ สีลานิ
อฏ สีลานิ ทส สีลานิ ปาฏิโมกฺขสวโร อินฺทฺริยสวโร
อาชีวปาริสุทฺธิสีลสวโร ปจฺจยปฏิเสวน สพฺพป จตุปาริสุทฺธิสีล
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา โภชเนสุ มตฺตฺุตา ชาคริยานุโยโค
# ๑. ม. ตกฺกคฺคาหคาหิโน ฯ ๒. ม. อวิรทฺธ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. การณ ฯ ๔. ม.เทฺว ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ
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ฌาน วิปสฺสนา อภิฺา สมาปตฺติ อริยมคฺโค อริยผล
สพฺพมฺเปต อปณฺณกฏาน อปณฺณกปฏิปทา นิยยฺ านิกปฏิปทาติ
อตฺโถ ฯ
ยสฺมา จ ปน นิยฺยานิกปฏิปทาย เอต นาม ตสฺมาเยว
น(๑) ภควา อปณฺณกปฏิปท ทสฺเสนฺโต อิม สุตตฺ มาห ตีหิ
ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อปณฺณกปฏิปท ปฏิปนฺโน
โหติ วิรโิ ย(๒) จสฺส อารทฺโธ โหติ อาสวาน ขยาย กตเมหิ
ตีหิ อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ โภชเน
มตฺตฺู โหติ ชาคริยมนุยุตฺโต โหติฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขุนา
รูป ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ ฯเปฯ เอว โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ(๓) ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ โภชเน มตฺตฺู โหติ ฯ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฏิสงฺขา โยนิโส อาหาร อาหาเรติ
เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย น วิภูสนาย
ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ิติยา ยาปนาย วิหึสุปรติยา
พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย อิติ ปุราณฺจ เวทน ปฏิหงฺขามิ นวฺจ
เวทน น อุปปฺ าเทสฺสามิ ยาตฺรา จ เม ภวิสฺสติ อนวชฺชตา
จ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ โภชเน
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. โยนิ ฯ
# ๓. องฺ. ติก. ๒๐/๔๕๕/๑๔๒
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มตฺตฺู โหติ(๑) ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ชาคริยมนุยุตฺโต โหติ ฯ อิธ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ ทิวส จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ
จิตฺต ปริโสเธติ รตฺติยา ปม ยาม จงฺกเมน นิสชฺชาย
อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ รตฺติยา มชฺฌิม ยาม
ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺย กปฺเปติ ปาเทน ปาท อจฺจาธาย
สโต สมฺปชาโน อุฏานสฺ มนสิกริตฺวา รตฺติยา ปจฺฉิม
ยาม ปจฺจุฏาย จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ
จิตฺต ปริโสเธติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ชาคริยมนุยุตฺโต
โหตีติ(๑) ฯ
อิมสฺม
ิ ฺจ สุตฺเต ตโย ธมฺมา วุตฺตา ฯ อย อปณฺณกปฏิปทา ยาว อรหตฺตผลา ลพฺภเตว ฯ ตตฺถ อรหตฺตผลป
ผลสมาปตฺติวิหารสฺส เจว อนุปาทาปรินิพฺพานสฺส จ ปฏิปทาเยว
นาม โหติ ฯ
เอเกติ เอกจฺเจ ปณฺฑิตมนุสฺสา ฯ ตตฺถ กิฺจาป อสุโก
นามาติ นิยโม นตฺถิ ฯ อิท ปน สปริส โพธิสตฺตเยว
สนฺธาย วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ทุติย อาหุ ตกฺกิกาติ ทุติยนฺติ ปมอปณฺณกฏานโต
นิยฺยานิกการณโต ทุติย ตกฺกคาหการณ อนิยฺยานิกการณ ฯ
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๔๕๕/๑๔๓ ฯ
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อาหุ ตกฺกิกาติ เอตฺถ ปน สทฺธึ ปุริมปเทน อย โยชนา
อปณฺณกฏาน เอกนฺติกการณ อวิรุทฺธการณ นิยฺยานิกการณ
เอเก โพธิสตฺตปฺปมุขา ปณฺฑิตมนุสฺสา คณฺหึสุ เย ปน เต
พาลสตฺถวาหปุตฺตปฺปมุขา ตกฺกิกา อาหุ เต ทุติย สาปราธ
อเนกสิกฏาน วิรุทฺธการณ อนิยฺยานิกการณ อคฺคเหสุ เตสุ
เย อปณฺณกฏาน อคฺคเหสุ เต สุกกฺ ปฏิปท ปฏิปนฺนา
เย ทุติย ปุรโต ภวิตพฺพ อุทเกนาติ ตกฺกคาหสงฺขาต
อนิยฺยานิกการณ อคฺคเหสุ เต กณฺหปฏิปท ปฏิปนฺนา
ตตฺถ สุกฺกปฏิปทา อปริหานิปฏิปทา กณฺหปฏิปทา
ปริหานิปฏิปทา ตสฺมา เย สุกกฺ ปฏิปท ปฏิปนฺนา เต
อปริหีนา โสตฺถิภาว ปตฺตา เย ปน กณฺหปฏิปท ปฏิปนฺนา
เต ปริหีนา อนยพฺยสน อาปนฺนาติ อิมมตฺถ ภควา
อนาถปณฺฑิกสฺส คหปติโน วตฺวา อุตฺตรึ อิทมาห เอตทฺาย
เมธาวี ต คณฺเห ยทปณฺณกนฺติ ฯ
ตตฺถ เอตทฺาย เมธาวีติ เมธาติ ลทฺธนามาย วิสุทฺธาย
อุตฺตมาย ปฺาย สมนฺนาคโต กุลปุตโฺ ต เอต อปณฺณเก
เจว สปณฺณเก จาติ ทฺวีสุ อปณฺณกคาหตกฺกคาหสงฺขาเตสุ(๑)
าเนสุ คุณโทส วุฑฺฒิหานึ อตถานตฺถ านาานฺจ ตฺวาติ
อตฺโถ ฯ ต คณฺเห ยทปณฺณกนฺติ ย อปณฺณก เอกสิก
สุกฺกปฏิปทาอปริหานิยปฏิปทาสงฺขาต นิยฺยานิกการณ ตเทว
# ๑. ม. อตกฺกคฺคาหตกฺกคฺคาหสงฺขาเตสุ ฯ
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คณฺเหยฺย ฯ กสฺมา ฯ เอกสิกาทิภาวโตเยว ฯ อิตร ปน น
คณฺเหยฺย ฯ กสฺมา ฯ อเนกสิกาทิภาวโตเยว ฯ อยฺหิ
อปณฺณกปฏิปทา นาม สพฺเพส พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธปุตฺตาน
ปฏิปทาติ ฯ สพฺเพ ปน พุทฺธา อปณฺณกปฏิปทาเยว ตฺวา
ทฬฺเหน วิริเยน ปารมิโย ปูเรตฺวา โพธิตเล(๑) พุทฺธา นาม
โหนฺติ ฯ ปจฺเจกพุทฺธาป ปจฺเจกโพธึ อุปฺปาเทนฺติ ฯ พุทฺธปุตฺตาป
สาวกปารมิาณ ปฏิพุชฺฌนฺติ(๒) ฯ
อิติ ภควา เตส อุปาสกาน ติสฺโส กุสลสมฺปตฺติโย(๓)
ฉ กามาวจรสคฺเค พฺรหฺมโลกสมฺปตฺติโย จ ทตฺวาป ปริโยสาเน
อรหตฺตผลทายกา(๔) อปณฺณกปฏิปทา นาม จตูสุ อปาเยสุ
ปฺจสุ จ นีจกุเลสุ นิพพฺ ตฺติทายกา สปณฺณกปฏิปทา นามาติ
อิม อปณฺณกธมฺมเทสน ทสฺเสตฺวา อุตฺตรึ จตฺตาริ สจฺจานิ
โสฬสหิ อากาเรหิ ปกาเสสิ ฯ จตุสจฺจปริโยสาเน สพฺเพป
เต ปฺจสตา อุปาสกา โสตาปตฺติผเล ปติฏหึสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน ทสฺเสตฺวา เทฺว วตฺถูนิ กเถตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนตฺวา ทสฺเสสิ ฯ ตสฺมึ สมเย
พาลสตฺถวาหปุตฺโต เทวทตฺโต อโหสิ ปริสาปสสฺ เทวทตฺตปริสา
ปณฺฑิตสตฺถวาหปุตฺตปริสา พุทฺธปริสา ปณฺฑิตสตฺถวาหปุตฺโต
ปน อหเมว อโหสีติ เทสน นิฏาเปสิ ฯ
อปณฺณกชาตก ปม ฯ
# ๑. ม. โพธิมูเล ฯ ๒. ม. ปฏิวิชฌ
ฺ นฺติ ฯ ๓. ม. กุลสมฺปตฺติโย ฯ
# ๔. ม.อรหตฺตมคฺคผลทายิกา ฯ
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วณฺณุปถชาตก
อกิลาสุโนติ อิท ธมฺมเทสน ภควา สาวตฺถิย วิหรนฺโต
กเถสิ ฯ ก ปน อารพฺภาติ ฯ เอก โอสฺสฏวิริย ภิกฺขุ ฯ
ตถาคเต กิร สาวตฺถิย วิหรนฺเต เอโก สาวตฺถิวาสิโก
กุลปุตฺโต เชตวน คนฺตฺวา สตฺถุ สนฺติเก ธมฺมเทสน สุตฺวา
ปสนฺนจิตฺโต กาเมสุ อาทีนว เนกฺขมฺเม จ อานิสส ทิสฺวา
ปพฺพชิตฺวา อุปสมฺปทาย ปฺจวสฺโส หุตฺวา เทฺว มาติกา
อุคฺคณฺหิตฺวา วิปสฺสนาจาร สิกฺขิตฺวา สตฺถุ สนฺติเก อตฺตโน
จิตฺตรุจิยกมฺมฏาน คเหตฺวา เอก อรฺ ปวิสิตฺวา วสฺส
อุปวสิตฺวา เตมาส วายมนฺโต โอภาสมตฺต วา นิมติ ฺตมตฺต
วา อุปฺปาเทตุ นาสกฺขิ ฯ อถสฺส เอตทโหสิ สตฺถารา
จตฺตาโร ปุคคฺ ลา กถิตา เตสุ มยา ปทปรเมน ภวิตพฺพ
นตฺถิ มฺเ มยฺห อิมสฺมึ อตฺตภาเว มคฺโค วา ผล วา
อห กึ กริสสฺ ามิ อรฺวาเสน สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา
อติวิย รูปโสภคฺคปฺปตฺต พุทฺธรูป โอโลเกนฺโต มธุรธมฺมเทสน
สุณนฺโต วิหริสฺสามีติ ฯ ปุน เชตวนเมว ปจฺจาคมาสิ ฯ อถ
น สนฺทฏิ สมฺภตฺตา ภิกฺขู อาหสุ อาวุโส ตฺว สตฺถุ สนฺติเก
กมฺมฏาน คเหตฺวา สมณธมฺม กริสสฺ ามีติ คโต อิทานิ
ปน อาคนฺตฺวา สงฺคณิกาย อภิรมมาโน จรสิ กึ นุ โข
เต ปพฺพชิตกิจฺจ มตฺถก ปตฺต อปฺปฏิสนฺธิโก ชาโตสีติ ฯ
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อาวุโส อห มคฺค วา ผล วา อลภิตฺวา อภพฺพปุคฺคเลน
มยา ภวิตพฺพนฺติ วิริย โอสฺสชฺชิตฺวา อาคโตมฺหีติ ฯ อการณนฺเต
อาวุโส กต ทฬฺหวิริยสฺส สตฺถุ สาสเน ปพฺพชิตฺวา วิริย
โอสฺสชฺชนฺเตน [๑] เอหิ ตถาคตสฺส ต ทสฺเสสฺสามาติ ฯ เต
ต อาทาย สตฺถุ สนฺติก อคมสุ ฯ
สตฺถา ต ทิสฺวาว เอวมาห ภิกฺขเว ตุมฺเห เอต
ภิกฺขุ อนิจฺฉมาน อาทาย อาคตตฺถ กึ กต อิมินาติ ฯ
ภนฺเต อย ภิกฺขุ เอวรูเป ปน นิยฺยานิกสาสเน ปพฺพชิตฺวา
สมณธมฺม (๒)กาตุ อสกฺโกนฺโต(๒) วิริย โอสฺสชฺชิตฺวา อาคโตติ ฯ
ถ น สตฺถา อาห สจฺจ กิร ภิกฺขุ วิริยนฺเต
โอสฺสฏนฺติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ กึ ปน ตฺว ภิกฺขุ เอวรูเป
นิยฺยานิกสาสเน ปพฺพชิตฺวา อปฺปจฺโฉติ วา สนฺตุฏโติ วา
ปวิวิตฺโตติ วา อสสฏโติ วา อารทฺธวิริโยติ วา เอว อตฺตาน
อชานาเปตฺวา โอสฺสฏวิริโย ภิกฺขูติ ชานาเปสิ นนุ ตฺว
ปุพฺเพ วิริยวา อโหสิ ตยา เอเกน กต วิริย นิสฺสาย
มรุกนฺตาเร ปฺจสุ สกฏสเตสุ คจฺฉนฺเตสุ มนุสฺสา จ โคณา
จ ปานีย ลภิตฺวา สุขิตา ชาตา อิทานิ กสฺมา วิริย
โอสฺสชฺชสีติ ฯ โส ภิกฺขุ เอตฺตเกน อุปตฺถมฺภิโต อโหสิ ฯ
ต ปน กถ สุตฺวา ภิกฺขู ภควนฺต ยาจึสุ ภนฺเต
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อยุตฺต เต กตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. กโรนฺโต ฯ
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อิทานิ อิมินา ภิกฺขุนา วิริยสฺส โอสฺสฏภาโว อมฺหากฺเจว
ปากโฏ ปุพฺเพ ปน เอตสฺส ภิกฺขุสฺส กตวิริย นิสสฺ าย
มรุกนฺตาเร โคณมนุสฺสาน ปานีย ลภิตฺวา สุขิตภาโว อมฺหาก
ปฏิจฺฉนฺโน ตุมฺหาก สพฺพฺุตาณปฺปตฺตานเยว ปากโฏ
อมฺหากเปต การณ กเถถาติ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถาติ
ภควา เตส ภิกฺขูน สตุปฺปาท ชเนตฺวา ภวนฺตเรน
ปฏิจฺฉนฺนการณ ปากฏ อกาสิ ฯ
อตีเต กาสิกรฏเ พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช
กาเรนฺเต โพธิสตฺโต สตฺถวาหกุเล ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ โส
วยปฺปตฺโต ปฺจหิ สกฏสเตหิ พณิชฺช กโรนฺโต วิจรติ ฯ
โส เอก สฏิโยชนิก มรุกนฺตาร ปฏิปชฺชิ ฯ ตสฺมึ ปน
กนฺตาเร สุขุมา พาลุกา มุฏินา คหิตา หตฺเถ น ติฏนฺติ
สุริยุคฺคมนโต ปฏาย องฺคารราสิ วิย อุณฺหา โหนฺติ น
สกฺกา อติกกฺ มิตุ ตสฺมา ต ปฏิปชฺชนฺโต ทารุอทุ กเตลตณฺฑุลาทีนิ สกเฏหิ อาทาย รตฺติเมว คนฺตฺวา อรุณุคฺคมเน
สกฏานิ ปริวตฺตกานิ กตฺวา มตฺถเก มณฺฑป กาเรตฺวา
กาลสฺเสว อาหารกิจฺจ นิฏาเปตฺวา ฉายาย นิสินฺนา ทิวส
เขเปตฺวา อฏงฺคเต สุริเย สายมาส ภฺุชิตฺวา ภูมิยา สีตลาย
ชาตาย สกฏานิ โยเชตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ สมุทฺทคมนสทิสเมว
คมน ตตฺถ โหติ ฯ ถลนิยามโก นาม ลทฺธุ วฏฏตีติ โส
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ตารกสฺาย สตฺถคมนโยค กาเรติ ฯ
โสป สตฺถวาโห ตสฺมึ กาเล อิมินา นิยาเมเนว ต
กนฺตาร คจฺฉนฺโต เอกูนสฏิโยชนานิ คนฺตฺวา อิทานิ
เอกรตฺเตเนว มรุกนฺตารา นิกฺขมน ภวิสฺสตีติ สายมาส
ภฺุชิตฺวา สพฺพ ทารูทก เขเปตฺวา สกฏานิ โยเชตฺวา
ปายาสิ ฯ นิยามโก ปุริมสกเฏ อาสน สนฺถราเปตฺวา(๑) อากาเส
ตารก โอโลเกนฺโต อิโต ปาเชถ เอตฺโต ปาเชถาติ วทมาโน
นิปชฺชิ ฯ โส ทีฆมทฺธาน อนิทฺทายนภาเวน กิลมนฺโต นิทฺท
โอกฺกมิ โคเณ นิวตฺติตฺวา อาคมนมคฺคเมว คณฺหนฺเต น
อฺาสิ ฯ โคณา สพฺพรตฺตึ อคมสุ ฯ นิยามโก อรุณุคฺคมนเวลาย ปพุทฺโธ นกฺขตฺต โอโลเกตฺวา สกฏานิ นิวตฺเตถ
สกฏานิ นิวตฺเตถาติ อาห ฯ สกฏานิ นิวตฺเตตฺวา ปฏิปาฏิยา
กโรนฺตานฺเว จ อรุโณ อุคฺคโต ฯ มนุสฺสา หิยฺโย อมฺหาก
นิวุตฺถขนฺธาวารฏานเมเวต(๒) ทารูทกป โน ขีณ อิทานิ
นฏมฺหาติ สกฏานิ โมเจตฺวา ปริวตฺตเกน เปตฺวา มตฺถเก
มณฺฑป กตฺวา อตฺตโน สกฏสฺส เหฏา อนุโสจนฺตา
นิปชฺชึสุ ฯ โพธิสตฺโต มยิ วิริย โอสฺสชฺชนฺเต สพฺเพ เต
วินสฺสนฺตีติ ปาโต สีตลเวลายเมว อาหิณฺฑนฺโต เอก
ทพฺพติณคจฺฉ ทิสฺวา อิมานิ ติณานิ เหฏา อุทกสีตเลน
# ๑. สี. ยุ. อาสนฺทึ สนฺถราเปตฺวา ฯ
# ม. อาสน ปตฺถราเปตฺวา ฯ ๒. ม. นิวิฏขนฺธา... ฯ
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อุฏิตานิ ภวิสฺสนฺตีติ จินฺเตตฺวา กุททฺ าล คาหาเปตฺวา ต
ปเทส ขณาเปสิ ฯ เต สฏิหตฺถฏาน ขณึสุ ฯ เอตฺตก าน
ขณิตฺวา ปหรนฺตาน กุททฺ าโล เหฏา ปาสาเณ ปฏิหฺิ ฯ
ปหฏมตฺเต สพฺเพ วิริย โอสฺสชฺชึสุ ฯ โพธิสตฺโตป อิมสฺส
ปาสาณสฺส เหฏา อุทเกน ภวิตพฺพนฺติ โอตริตฺวา ปาสาเณ
ิโต โอนมิตฺวา โสต โอทหิตฺวา สทฺท อาวชฺเชนฺโต เหฏา
อุทกสฺส ปน สทฺท สุตฺวา อุตฺตริตฺวา จูฬุปฏาก อาห
ตาต ตยา วิริเย โอสฺสฏเ วินสฺสิสฺสาม ตฺว วิริย
อโนสฺสชฺชิตวฺ า อิม อยกูฏ คเหตฺวา อาวาฏ โอตริตฺวา เอตสฺมึ
ปาสาเณ ปหาร เทหีติ ฯ โส ตสฺส วจน สมฺปฏิจฉฺ ิตฺวา
สพฺเพสุ วิริย โอสฺสชฺชิตวฺ า ิเตสุป วิริย อโนสฺสชฺชนฺโต
โอตริตฺวา ปาสาเณ ปหาร เทติ ฯ ปาสาโณ ทฺวิธา
ภินฺทิตฺวา เหฏา ปติตฺวา โสต สนฺนริ ุมฺหิตฺวา อฏาสิ ฯ
ตาลขนฺธปฺปมาณา อุทกวฏฏิ อุคฺคฺฉิ ฯ สพฺเพ ปานีย
ปวิตฺวา นฺหายึสุ ฯ อติเรกานิ อกฺขยุคาทีนิ ผาเลตฺวา ยาคุภตฺต
ปจิตฺวา ภฺุชิตฺวา โคเณ จ โภเชตฺวา สุริเย จ อฏงฺคเต
อุทกาวาฏสมีเป ธช พนฺธิตฺวา อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน อคมสุ ฯ
เต ตตฺถ ภณฺฑ วิกฺกิณิตฺวา ทฺวิคุณติคุณ ลาภ ลภิตฺวา
อตฺตโน วสนฏานฺเว อคมสุ ฯ เต ตตฺถ ยาวตายุก ตฺวา
ยถากมฺม คตา ฯ โพธิสตฺโตป ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา
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ยถากมฺมเมว คโต ฯ
สมฺมาสมฺพุทฺโธ อิม ธมฺมเทสน กเถตฺวา อภิสมฺพุทฺโธว
อิม คาถ กเถสิ
[๒]ลอกิลาสุโน วณฺณุปเถ ขณนฺตา
อุทงฺคเณ ตตฺถ ปป อวินฺทุ
เอว มุนิ วิริยพลูปปนฺโน
อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺตินฺติ ฯ
ตตฺถ อกิลาสุโนติ นิกฺโกสชฺชา อารทฺธวิริยา ฯ วณฺณุปเถติ
วณฺณ(๑) วุจฺจติ พาลุกา พาลุกมคฺเคติ อตฺโถ ฯ ขณนฺตาติ
ภูมึ ขณมานา ฯ อุทงฺคเณติ เอตฺถ อุทาติ นิปาโต องฺคเณติ
อตฺโถ ฯ มนุสฺสาน สฺจรณฏาเน อนาวเฏ ภูมิภาเคติ
อตฺโถ ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ วณฺณปเถ ฯ ปป อวินฺทุนตฺ ิ อุทก
ลภึสุ ฯ อุทกฺหิ ปวนภาเวน ปปาติ วุจฺจติ ปวิฏ วา
อาป ปป มโหทกนฺติ อตฺโถ ฯ เอวนฺติ โอปมฺมปฏิปาทน ฯ
มุนีติ โมน วุจฺจติ าณ กายโมเนยฺยาทีสุ วา อฺตร
เตน สมนฺนาคตตฺตา ปุคฺคโล มุนีติ วุจฺจติ ฯ โส ปเนส
อาคาริยมุนิ อนาคาริยมุนิ เสขมุนิ อเสขมุนิ ปจฺเจกมุนิ
มุนิมุนีติ อเนกวิโธ ฯ ตตฺถ อาคาริยมุนีติ คิหิ อาคตผโล
วิฺาตสาสโน ฯ อนาคาริยมุนีติ ตถารูโปว ปพฺพชิโต ฯ
# ๑. ม. วณฺณุ ฯ ๒. ม. ปปยนภาเวน ฯ
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เสขมุนีติ สตฺตเสขา ฯ อเสขมุนีติ ขีณาสโว ฯ ปจฺเจกมุนีติ
ปจฺเจกพุทฺโธ ฯ มุนิมุนีติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ อิมสฺมึ ปนตฺเถ
สพฺพสงฺคาหิกวเสน โมเนยฺยสงฺขาตาย ปฺาย สมนฺนาคโต
มุนีติ เวทิตพฺโพ ฯ วิริยพลูปปนฺโนติ วิริเยน เจว กายพลาณพเลน จ สมนฺนาคโต ฯ อกิลาสูติ นิกฺโกสชฺโช
กาม ตโจ นหารู จ
อฏิ จ อวสิสฺสตุ(๑)
อุปสุสสฺ ตุ เม สรีเร สพฺพนฺต มสโลหิตนฺติ(๒) ฯ
เอว วุตฺเตน จตุรงฺคสมนฺนาคเตน วิริเยน สมนฺนาคตตฺตา
อนลโส อกิลาสุ ฯ วินฺเท หทยสฺส สนฺตินฺติ จิตฺตสฺสป
หทยรูปสฺสป สีตลภาวกรเณน สนฺตินฺติ สงฺขย คต ฌานวิปสฺสนาภิฺาอรหตฺตมคฺคาณสงฺขาต อริยธมฺม วินฺทติ
ปฏิลภตีติ อตฺโถ ฯ ภควตา หิ ทุกฺข ภิกฺขเว กุสีโต วิหรติ
โวกิณฺโณ ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ มหนฺตฺจ สทตฺถ
ปริหาเปติ อารทฺธวิริโย จ โข ภิกฺขเว สุข วิหรติ ปวิวิตฺโต
ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ มหนฺตฺจ สทตฺถ ปริปูเรติ น
ภิกฺขเว หีเนน อตฺถสฺส(๓) ปตฺติ โหตีติ(๔)
เอว อเนเกหิ สุตฺเตหิ กุสิตสฺส ทุกฺขวิหาโร อารทฺธวิริยสฺส จ สุขวิหาโร สวณฺณิโต ฯ อิทานิ อารทฺธวิริยสฺส
# ๑. ส. นิทา. ๑๖/๖๖/๓๔ ฯ ๒. ม. นิสเฺ สส สรีเร มสโลหิต ฯ
# ๓. ม. อคฺคสฺส ฯ ๔. ส. นิทา. ๑๖/๖๖/๓๕ ฯ
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อกตาภินิเวสสฺส วิปสฺสกสฺส วิริยพเลน อธิคนฺตพฺพ ตเมว
สุขวิหาร ทสฺเสนฺโต เอว มุนิ วิริยพลูปปนฺโน อกิลาสุ
วินฺเท หทยสฺส สนฺตินฺติ อาห ฯ อิท วุตฺต โหติ ยถา
เต พาณิชา อกิลาสุโน วณฺณปเถ ขณนฺตา อุทก ลภึสุ
เอว อิมสฺมึ หิ สาสเน อกิลาสุ หุตฺวา วายมมาโน ปณฺฑิโต
ภิกฺขุ ปมชฺฌานาทิเภท หทยสฺส สนฺตึ ลภตีติ ฯ โส ตฺว
ภิกฺขุ ปุพฺเพ อุทกมคฺคสฺส(๑) อตฺถาย วิริย กตฺวา อิทานิ เอวรูเป
มคฺคผลตฺถาย(๒) นิยฺยานิเก สาสเน กสฺมา วิริย โอสฺสชฺชสีติ ฯ
เอว อิม ธมฺมเทสน ทสฺเสตฺวา จตฺตาริ สจฺจานิ
ปกาเสสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน โอสฺสฏวิริโย ภิกฺขุ อคฺคผเล
อรหตฺเต ปติฏาสิ ฯ สตฺถาป เทฺว วตฺถูนิ กเถตฺวา อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนตฺวา ทสฺเสสิ ตสฺมึ สมเย วิริย
อโนสฺสชฺชิตวฺ า ปาสาณ ภินฺทิตฺวา มหาชนสฺส อุทกทายโก
จูฬุปฏาโก อย โอสฺสฏวิริโย ภิกฺขุ อโหสิ อวเสสา ปริสา
อิทานิ พุทฺธปริสา ชาตา สตฺถวาหเชฏโก ปน อหเมว
อโหสีติ อิม ธมฺมเทสน นิฏาเปสิ ฯ
วณฺณุปถชาตก ทุติย ฯ
# ๑. ม. อุทกมตฺตสฺส ฯ ๒. ม. มคฺคผลทายเก ฯ
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เสริววาณิชชาตก
อิธ เจ หิ น วิราเธสีติ อิท ธมฺมเทสน ภควา
สาวตฺถิย วิหรนฺโต เอก โอสฺสฏวิรยิ เมว ภิกฺขุ อารพฺภ
กเถสิ ฯ ตฺหิ ปุริมนเยเนว ภิกฺขูหิ อานีต ทิสฺวา สตฺถา
อาห ภิกฺขุ ตฺว เอวรูเป มคฺคผลทายเก สาสเน ปพฺพชิตฺวา
วิริย โอสฺสชฺชนฺโต สตสหสฺสคฺฆนิกาย กาฺจนปาติยา ปริหีโน
เสริวพาณิโช วิย จิร โสจิสฺสสีติ ฯ ภิกฺขู ตสฺสตฺถสฺส
อาวิภาวนตฺถ ภควนฺต ยาจึสุ ฯ ภควา ภวนฺตเรน ปฏิจฺฉนฺนการณ ปากฏ อกาสิ ฯ
อตีเต อิโต ปฺจเม กปฺเป โพธิสตฺโต เสริวรฏเ เสริโว
นาม กจฺฉปุตฺตพาณิโช(๑) อโหสิ ฯ โส เสริวนามเกน(๒) เอเกน
โลลกจฺฉปุตฺตพาณิเชน สทฺธึ โวหารตฺถาย คจฺฉนฺโต นีลพาห(๓)
นาม นทึ อุตตฺ ริตฺวา อริฏ ปุร นาม นคร ปวิสนฺโต
นครวีถิโย ภาเชตฺวา อตฺตโน ปตฺตวีถิย ภณฺฑ วิกฺกิณนฺโต
วิจริ ฯ อิตโรป อตฺตโน ปตฺตวีถึเยว คณฺหิ ฯ ตสฺมึ จ นคเร
เอกเสฏิกุล ปริชิณฺณ อโหสิ ฯ สพฺเพ ปุตฺตภาติกา จ ธน
จ ปริกฺขย อคมสุ ฯ เอกา ทาริกา อยฺยิกาย สทฺธึ อวเสสา
อโหสิ ฯ ตา เทฺวป ปเรส ภตึ กตฺวา ชีวนฺติ ฯ เคเห
# ๑. ม. กจฺฉปุฏวาณิโช ฯ ๒. สี. ยุ. เสริวา นาม ฯ
# ๓. สี. นีลวาหินึ ฯ ยุ. เตลวาห ฯ ๔. อนฺธปุร ฯ
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ปน ตาส มหาเสฏินา ปริภุตฺตปุพฺพา สุวณฺณปาติ
ภาชนนฺตเร นิกฺขิตฺตา ทีฆรตฺต อนวลฺชิยมานา มลคฺคหิตา
อโหสิ ฯ ตา ตสฺสา สุวณฺณปาติภาวมฺป น ชานนฺติ ฯ โส
โลลพาณิโช ตสฺมึ สมเย มณฺฑิเก(๑) คณฺหถ มณฺฑิเก(๑) คณฺหถาติ
วิจรนฺโต ต ฆรทฺวาร ปาปุณิ ฯ สา กุมาริกา ต ทิสฺวา
อยฺยิก อาห อมฺม มยฺห เอก ปลนฺธน คณฺหาติ ฯ อมฺม
มย ทุคฺคตา กึ ทตฺวา คณฺหิสฺสามาติ ฯ อย โน ปาติ
อตฺถิ โน จ อมฺหาก อุปการา อิม ทตฺวา คณฺหาติ ฯ
สา พาณิช ปกฺโกสาเปตฺวา อาสเน นิสีทาเปตฺวา ต ปาตึ
ทตฺวา อยฺย อิม คเหตฺวา ตว ภคินิยา กิฺจิเทว เทหีติ
อาห ฯ พาณิโช ปาตึ หตฺเถน คเหตฺวาว สุวณฺณปาติ
ภวิสฺสตีติ ปริวตฺเตตฺวา ปาติปฏิย สูจิยา เลข กฑฺฒิตฺวา
สุวณฺณภาว ตฺวา อิเมส กิฺจิ อทตฺวา อิม ปาตึ หริสฺสามีติ
อย กึ อคฺฆติ อฑฺฒมาสโกปสฺสา มูล น โหตีติ ภูมิย
ขิปตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ เตน ปวิสิตฺวา นิกฺขนฺตวีถึ
อิตโร ปวิสติ ุ ลภตีติ โพธิสตฺโต ต วีถึ ปวิสิตฺวา มณฺฑิเก
คณฺหถาติ ตเมว ฆรทฺวาร ปาปุณิ ฯ
ปุน สา กุมาริกา ตเถว อยฺยกิ  อาห ฯ อถ น
อยฺยิกา อมฺม อิม อาคตพาณิโช ต ปาตึ ภูมิย ขิปตฺวา
# ๑. ม. มณิเก ฯ
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คโต อิทานิ กึ ทตฺวา คณฺหิสฺสามีติ อาห ฯ อมฺม โส พาณิโช
ผรุสวาโจ อย ปน ปยทสฺสโน มุทุสลฺลาโป อปฺเปว นาม
คณฺเหยฺยาติ ฯ เตนหิh ปกฺโกสาหีติ ฯ สา ต ปกฺโกสิ ฯ อถสฺส
เคห ปวิสิตฺวา นิสินฺนสฺส ต ปาตึ อทสุ ฯ โส ตสฺสา
สุวณฺณปาติภาว ตฺวา อมฺม อย ปาติ สตสหสฺส อคฺฆติ
ปาติอคฺฆนก(๑) ภณฺฑ มยฺห หตฺเถ นตฺถีติ อาห ฯ อยฺย ปม
อาคตพาณิโช อย อฑฺฒมาสกป น อคฺฆตีติ ภูมิย ขิปตฺวา
คโต อย ปน ตว ปฺุเน สุวณฺณปาติ ชาตา ภวิสฺสติ
มย อิม ตุยหฺ  เทม กิฺจิเทว โน ทตฺวา อิม
คเหตฺวา ยาหีติ ฯ โพธิสตฺโต ตสฺมึ ขเณ หตฺถคตานิ ปฺจ
กหาปณสตานิ ปฺจสตคฺฆนิก ภณฺฑ จ สพฺพ ทตฺวา มยฺห
อิม ตุลฺจ ปสิพฺพกฺจ อฏ จ กหาปเณ เทถาติ เอตฺตก
ยาจิตฺวา ต อาทาย ปกฺกามิ ฯ โส สีฆเมว นทีตีร คนฺตฺวา
นาวิกสฺส อฏ กหาปเณ ทตฺวา นาว อภิรุยฺหิ ฯ
โลลพาณิโชป ปุน เคห คนฺตฺวา อาหรถ ต ปาตึ
ตุมฺหาก กิฺจิเทว ทสฺสามีติ อาห ฯ สา ต ปริภาสิตฺวา
ตฺว อมฺหาก สตสหสฺสคฺฆนิก สุวณฺณปาตึ อฑฺฒมาสกคฺฆนิกป
อกาสิ ตุยฺห ปน สามิกสทิโส เอโก ธมฺมิกพาณิโช อมฺหาก
สหสฺส ทตฺวา ต อาทาย คโตติ อาห ฯ ต สุตฺวา
# ๑. ม. สตสหสฺสคฺฆนกภณฺฑ ฯ
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สตสหสฺสคฺฆนิกาย หิ สุวณฺณปาติยา ปริหีโนมฺหิ มหาชานิกโร วต เม อยนฺติ สฺชาตพลวโสโก สตึ ปจฺจุปฏเปตุ
อสกฺโกนฺโต วิสฺี หุตฺวา อตฺตโน หตฺถคเต กหาปเณ เจว
ภณฺฑกฺจ ฆรทฺวาเรเยว วิกิริตฺวา นิวาสนปารุปน ปหาย
ตุลาทณฺฑ มุคฺคร กตฺวา อาทาย โพธิสตฺตสฺส อนุปท ปกฺกนฺโต
ต นทีตีร คนฺตฺวา โพธิสตฺต คจฺฉนฺต ทิสฺวา อมฺโภ นาวิก
นาว นิวตฺเตหีติ อาห ฯ โพธิสตฺโต มา นิวตฺตยีติ ปฏิเสเธติ ฯ
อิตรสฺสาป โพธิสตฺต คจฺฉนฺต ปสฺสนฺตสฺเสว พลวโสโก อุทปาทิ
หทย อุณฺห อโหสิ มุขโต โลหิต อุคฺคจฺฉิ ฯ วาปกทฺทโม
วิย หทย ผลิ ฯ โส โพธิสตฺเต อาฆาต พนฺธิตฺวา ตตฺเถว
ชีวิตกฺขย ปาปุณิ ฯ อิท ปม เทวทตฺตสฺส โพธิสตฺเต
อาฆาตพนฺธน ฯ โพธิสตฺโต ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา ยถากมฺม
อคมาสิ ฯ
สมฺมาสมฺพุทฺโธ อิม ธมฺมเทสน กเถตฺวา อภิสมฺพุทฺโธว
หุตฺวา อิม คาถมาห
[๓]อิธ เจ น วิราเธสิ สทฺธมฺมสฺส นิยามก(๑)
จิร ตฺว อนุตปฺเปสิ
เสริวายว พาณิโชติ ฯ
ตตฺถ อิธ เจ น วิราเธสิ สทฺธมฺมสฺส นิยามกนฺติ
อิมสฺมึ สาสเน เอว สทฺธมฺมสฺส นิยามกสงฺขาต โสตาปตฺติมคฺค
# ๑. ม. นิยามต ฯ
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วิราเธสิ เจ ยทิ วิราเธสิ วิริย โอสฺสชฺชนฺโต นาธิคจฺฉสิ
น ปฏิลภสีติ อตฺโถ ฯ จิร ตฺว อนุตปฺเปสีติ เอว สนฺเต
ตฺว ทีฆมทฺธาน โสจนฺโต ปริเทวนฺโต สทา อนุตปฺเปสฺสสิ ฯ
อถวา โอสฺสฏวิริยตาย อริยมคฺคสฺส วิราธิตตฺตา ทีฆรตฺต
นิรยาทีสุ อุปฺปนฺโน นานปฺปการานิ ทุกฺขานิ อนุภวนฺโต
อนุตปฺเปสฺสสิ กิลมิสฺสสีติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ กถ ฯ เสริวายว
พาณิโชติ เสริวาติ เอวนามโก อย วาณิโช ยถา ฯ อิท
วุตฺต โหติ ยถา ปุพฺเพ เสริวา นาม พาณิโช สตสหสฺสคฺฆนิก
สุวณฺณปาตึ ลภิตฺวา ตสฺสา คหณตฺถาย วิริย อกตฺวา ตโต
ปริหีโน อนุตปฺป เอวเมว ตฺวป อิมสฺมึ สาสเน ปฏิยตฺตสุวณฺณปาติสทิส อริยมคฺค โอสฺสฏวิริยตาย อนธิคจฺฉนฺโต
ตโต ปริหโี น ทีฆรตฺต อนุตปฺเปสฺสสิ สเจ ปน วิริย น
โอสฺสชฺชิสฺสสิ ปณฺฑิตวาณิโช สุวณฺณปาตึ ปฏิลภติ วิย มม
สาสเน นววิธป โลกุตฺตรธมฺม ปฏิลภิสฺสสีติ ฯ
เอวมสฺส สตฺถา อรหตฺเตน กูฏ คณฺหนฺโต อิม ธมฺมเทสน
ทสฺเสตฺวา จตฺตาริ สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน
โอสฺสฏวิรโิ ย ภิกฺขุ อคฺคผเล อรหตฺเต ปติฏาสิ ฯ สตฺถาป
เทฺว วตฺถูนิ กเถตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา พาลวาณิโช เทวทตฺโต อโหสิ ปณฺฑิตวาณิโช อหเมว
อโหสีติ เทสน นิฏาเปสิ ฯ
เสริววาณิชชาตก ตติย ฯ
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อปฺปเกนป เมธาวีติ อิท ธมฺมเทสน ภควา ราชคห
อุปนิสฺสาย ชีวกมฺพวเน วิหรนฺโต จุลฺลปนฺถกตฺเถร อารพฺภ
กเถสิ ฯ
ตสฺส อมฺพวเน จุลฺลปนฺถกสฺส ตาว อุปฺปตฺติ จ
ปพฺพชฺชา จ กเถตพฺพา ฯ อย อนุปพฺพิกถา ฯ
ราชคเห กิร มหาธนเสฏิกุลสฺส ธีตา อตฺตโน ทาเสเนว
สทฺธึ สนฺถว กตฺวา อฺเป เม อิม กมฺม ชาเนยฺยุนฺติ
ภีตา เอวมาห อมฺเหหิ อิมสฺมึ าเน วสิตุ น สกฺกา
สเจ เม มาตาปตโร อิม โทส ชานิสฺสนฺติ ขณฺฑาขณฺฑิก
กริสฺสนฺติ วิเทส คนฺตฺวา วสิสฺสามาติ หตฺถสาร คเหตฺวา
อคฺคทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา ยตฺถ วา ตตฺถ วา อฺเหิ
อชานนฏาน คนฺตฺวา วสิสฺสามาติ อุโภป อคมสุ ฯ
เตส เอกสฺมึ าเน วสนฺตาน สวาสมนฺวาย ตสฺสา
กุจฺฉิย คพฺโภ ปติฏาสิ ฯ สา คพฺภปริปากมาคมฺม สามิเกน
สทฺธึ มนฺเตตฺวา คพฺโภ เม ปริปาก คโต าติพนฺธุวิรหิเต
าเน คพฺภวุฏาน นาม อุภินฺนป อมฺหาก ทุกฺขเมว กุลเคหเมว
คจฺฉามาติ ฯ โสทานิ สจาห คมิสฺสามิ ชีวิต เม นตฺถีติ
อชฺช คจฺฉาม เสฺว คจฺฉามาติ ทิวเส อติกฺกาเมติ ฯ สา
จินฺเตสิ อย พาโล อตฺตโน โทสสฺส มหนฺตตาย คนฺตุ
น อุสฺสหติ มาตาปตโร นาม ปุตฺเต เอกนฺตหิตา อย
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คจฺฉตุ วา มา วา มยา คนฺตุ วฏฏตีติ ฯ สา ตสฺมึ
เคหา นิกฺขนฺเต เคหปริกฺขาร ปฏิสาเมตฺวา อตฺตโน กุลฆร
คตภาว อนนฺตรเคหวาสีน อาโรเจตฺวา มคฺค ปฏิปชฺชิ ฯ
อถ โส ปุริโส ฆร อาคโต ต อทิสฺวา ปวิสฺสเก
ปุจฺฉิตฺวา กุลฆร คตาติ สุตฺวา เวเคน อนุพนฺธิตฺวา
อนฺตรามคฺเค สมฺปาปุณิ ฯ ตสฺสาป ตตฺเถว คพฺภวุฏาน
อโหสิ ฯ โส กึ อิท ภทฺเทติ ปุจฺฉิ ฯ สาป เอโก
ปุตฺโต ชาโตติ ฯ อิทานิ กึ กริสฺสามาติ ฯ ยสฺสตฺถาย มย
กุลฆร คจฺเฉยฺยาม ต กมฺม อนฺตราว นิปฺผนฺน ตตฺถ
คนฺตฺวา กึ กริสฺสาม นิวตฺตามาติ เทฺวป เอกจิตฺตา
หุตฺวา นิวตฺตึสุ ฯ ตสฺส จ ทารกสฺส ปนฺเถ ชาตตฺตา
ปนฺถโกเตฺวว นาม กรึสุ ฯ ตสฺสา นจิรสฺเสว อปโร คพฺโภ
ปติฏหิ ฯ สพฺพ ปุริมนเยเนว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ ตสฺสาป
ทารกสฺส ปนฺเถ ชาตตฺตา ปม ชาตสฺส มหาปนฺถโกติ
นาม กตฺวา อิตรสฺส จุลลฺ ปนฺถโกติ นาม กรึสุ ฯ เต
เทฺวป ทารเก คเหตฺวา อตฺตโน วสนฏานเมว อาคตา ฯ
เตส ตตฺถ วสนฺตาน มหาปนฺถกทารโก อฺเ ชเน
จุลฺลปตาติ อยฺยโกติ อยฺยกิ าติ วทนฺเต สุตฺวา
มาตร ปุจฺฉิ อมฺม อฺเ ทารกา จุลลฺ ปตาติ วทนฺติ
อยฺยิกาติ วทนฺติ อยฺยโกติ วทนฺติ อยฺยกิ าติ วทนฺติ อมฺหาก
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าตกา นตฺถีติ ฯ อาม ตาต ตุมฺหาก เอตฺถ าตกา นตฺถิ
ราชคหนคเร ปน โว มหาธนเสฏี นาม อยฺยโก ตตฺถ
ตุมฺหาก พหู าตกาติ ฯ กสฺมา ตตฺถ น คจฺฉาม
อมฺมาติ ฯ สา อตฺตโน อาคมนการณ ปุตฺตสฺส อกเถตฺวา
ปุตฺเตสุ ปุนปฺปุน กเถนฺเตสุ สามิก อาห อิเม ม ทารกา
อติวิย กิลเมนฺติ กินฺโน มาตาปตโร ทิสฺวา มส ขาทิสฺสนฺติ
เอหิ ทารกาน อยฺยกกุล ทสฺเสสฺสามาติ ฯ อห สมฺมุขา คนฺตุ(๑)
น สกฺขิสฺสามิ ตมฺปน เนสฺสามีติ อาห ฯ สาธุ เยน เกนจิ
นเยน(๒) ทารกาน อยฺยกกุลเมว ทฏุ วฏฏตีติ ฯ เต เทฺวป
ชนา ทารเก อาทาย อนุปุพฺเพน ราชคห ปตฺวา นครทฺวาเร
เอกิสฺสา สาลาย นิวาส กตฺวา ทารกมาตา เทฺว ทารเก
คเหตฺวา อาคตภาว มาตาปตูน อาโรจาเปสิ ฯ
เต ต สาสน สุตฺวา สสาเร วิจรนฺตาน อมฺหาก
น ปุตฺโต น ธีตา นาม นตฺถิ เต อมฺหาก มหาปราธิกา
น สกฺกา เตหิ อมฺหาก จกฺขุปเถ าตุ เอตฺตกนฺนาม ธน
คเหตฺวา เทฺวป ชนา ผาสุกฏาน คนฺตฺวา ชีวนฺตุ ทารเก
ปน อิเธว เปเสนฺตูติ ฯ เสฏิธีตา มาตาปตูหิ เปสิต ธน
คเหตฺวา ทารเก อาคตทูตานเยว หตฺเถ ทตฺวา เปเสสิ ฯ
ทารกา อยฺยกกุเล วฑฺฒนฺติ ฯ
# ๑. ม. ภวิตุ ฯ ๒. ม. อุปาเยน ฯ
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เตสุ จุลลฺ ปนฺถโก อติทหโร มหาปนฺถโก ปน อยฺยเกน
สทฺธึ ทสพลสฺส ธมฺมกถ โสตุ คจฺฉติ ฯ ตสฺส นิจจฺ  สตฺถุ
สมฺมุขา ธมฺม สุณนฺตสฺส ปพฺพชฺชาย จิตฺต นมิ ฯ โส อยฺยก
อาห สเจ ตุมฺเห สมฺปฏิจฺฉถ อห ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ กึ
วเทสิ ตาต ตฺว มยฺห ปโย(๑) สกลโลกสฺสาป ปพฺพชิตโต
ตเวว ปพฺพชฺชา ภทฺทกา สเจ สกฺโกสิ ปพฺพช ตาตาติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สตฺถุ สนฺติก คโต ฯ สตฺถา กึ มหาเสฏิ
อย ทารโก เต ลทฺโธติ ฯ อาม ภนฺเต อย ทารโก
มยฺห นตฺตา ตุมฺหาก สนฺติเก ปพฺพชามีติ วทตีติ อาห ฯ
สตฺถา อฺตร ปณฺฑปาติกภิกฺขุ(๒) อิม ทารก ปพฺพาเชหีติ
อาณาเปสิ ฯ เถโร ตสฺส ตจปฺจกกมฺมฏาน อาจิกฺขิตฺวา
ปพฺพาเชสิ ฯ โส พหุ พุทฺธวจน อุคฺคณฺหิตฺวา ปริปุณฺณวสฺโส
อุปสมฺปท ลภิตฺวา อุปสมฺปนฺโน โยนิโสมนสิกาเรน กมฺมฏาน
กโรนฺโต อรหตฺต ปาปุณิ ฯ
โส ฌานสุเขน จ มคฺคสุเขน(๓) จ วีตินาเมนฺโต จินฺเตสิ
สกฺกา นุ โข อิม สุข จุลลฺ ปนฺถกสฺส ทาตุนฺติ ฯ ตโต
อยฺยกเสฏิสฺส สนฺติก คนฺตฺวา มหาเสฏิ สเจ ตุมฺเห
สมฺปฏิจฺฉถ อห จุลฺลปนฺถก ปพฺพาเชสฺสามีติ อาห ฯ
ปพฺพาเชถ ภนฺเตติ ฯ เถโร จุลลฺ ปนฺถกทารก ปพฺพาเชตฺวา
# ๑. ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ปณฺฑจาริก ภิกฺขุ ฯ
# ๓. ม. ผลสุเขน ฯ
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ทสสุ สีเลสุ ปติฏาเปสิ ฯ จุลลฺ ปนฺถกสามเณโร ปพฺพชิตฺวาว
ทนฺโธ อโหสิ ฯ ยถาห
ปทฺทม(๑) ยถา โกกนท สุคนฺธ
ปาโต สิยา ผุลฺลมวีตคนฺธ
องฺคีรส ปสฺส วิโรจมาน
ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเขติ(๑)
อิม เอกคาถ จตูหิ มาเสหิ คณฺหิตุ นาสกฺขิ ฯ โส กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล ปพฺพชิตฺวา ปฺวา หุตฺวา อฺตรสฺส
ทนฺธภิกฺขุโน อุทฺเทสคหณกาเล ปริหาสเกฬึ อกาสิ ฯ โส ภิกขฺ ุ
เตน ปริหาเสน ลชฺชิโต เนว อุทฺเทส คณฺหิ น สชฺฌายมกาสิ ฯ
เตน กมฺเมนาย ปพฺพชิตฺวาว ทนฺโธ ชาโต ฯ คหิตคหิตปท
อุปรุปริปท คณฺหนฺตสฺส นสฺสติ ฯ ตสฺส อิมเมว คาถ คเหตุ
วายมนฺตสฺส จตฺตาโร มาสา อติกฺกนฺตา ฯ
อถ น มหาปนฺถโก จุลฺลปนฺถก ตฺว อิมสฺมึ สาสเน
อภพฺโพ จตูหิ มาเสหิ เอก คาถ คเหตุ น สกฺโกสิ
ปพฺพชิตกิจฺจ ปน ตฺว กถ มตฺถก ปาเปสฺสสิ นิกขฺ ม อิโตติ
วิหารา นิกฺกฑฺฒิ ฯ จุลลฺ ปนฺถโก พุทธฺ สาสเน สิเนเหน คิหิภาว
น ปฏเติ ฯ
ตสฺมึ กาเล มหาปนฺถโก ภตฺตุทฺเทสโก อโหสิ ฯ ชีวโก
# ๑. ม. ปทุม ฯ ๑. ส. สคาถ. ๑๕/๓๖๒/๑๑๘ ฯ
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โกมารภจฺโจ พหุคนฺธมาล อาทาย อตฺตโน อมฺพวน คนฺตฺวา
สตฺถาร ปูเชตฺวา ธมฺม สุตฺวา อุฏายาสนา ทสพล วนฺทิตฺวา
มหาปนฺถก อุปสงฺกมิตฺวา กิตฺตกา ภนฺเต สตฺถุ สนฺติเก
ภิกฺขูติ ปุจฺฉิ ฯ ปฺจมตฺตานิ ภิกฺขุสตานีติ ฯ เสฺว ภนฺเต
พุทฺธปฺปมุขานิ ปฺจภิกฺขุสตานิ อาทาย อมฺหาก นิเวสเน ภิกฺข
คณฺหถาติ ฯ อุปาสก จุลลฺ ปนฺถโก นาม ภิกฺขุ ทนฺโธ
อวิรุฬฺหธมฺโม ต เปตฺวา เสสาน นิมนฺตน ปฏิจฉฺ ามีติ เถโร
อาห ฯ ต สุตฺวา จุลฺลปนฺถโก จินฺเตสิ มยฺห ภาติกตฺเถโร
เอตฺตกาน ภิกฺขูน นิมนฺตน สมฺปฏิจฺฉนฺโต ม พาหิร กตฺวา
สมฺปฏิจฺฉติ นิสฺสสย มยฺห ภาติกสฺส มยิ จิตฺต ภินฺน
ภวิสฺสติ กึ อิทานิ มยฺห อิมินา สาสเนน คิหี หุตฺวา
ทานาทีนิ ปฺุานิ กโรนฺโต ชีวิสฺสามีติ ฯ โส ปุนทิวเส
ปาโตว คิหี ภวิสฺสามีติ ปายาสิ ฯ สตฺถา ปจฺจูสกาเล
โลก โวโลเกนฺโต อิม การณ ทิสฺวาเยว ปมตร คนฺตฺวา
จุลฺลปนฺถกสฺส คมนมคฺเค ทฺวารโกฏเก จงฺกมนฺโต อฏาสิ ฯ
จุลฺลปนฺถโก ฆร คจฺฉนฺโต สตฺถาร ทิสฺวา อุปสงฺกมิตฺวา
วนฺทิ ฯ อถ น สตฺถา กห ปน จุลลฺ ปนฺถก อิมาย เวลาย
คจฺฉสีติ อาห ฯ ภาตา ม ภนฺเต นิกกฺ ฑฺฒติ เตนาห (๑) คิหี
ภวิสฺสามีติ คจฺฉามีติ ฯ จุลฺลปนฺถก ตว ปพฺพชฺชา นาม มม
# ๑. ม. วิพฺภมิตุ ฯ
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สนฺติเก(๑) ภาตรา นิกฺกฑฺฒิโต กสฺมา มม สนฺติก นาคจฺฉสิ
เอหิ กินฺเต คิหิภาเวน มม สนฺติเก ภวิสฺสสีติ จุลลฺ ปนฺถก
อาทาย คนฺตฺวา คนฺธกุฏปิ ฺปมุเข น นิสีทาเปตฺวา จุลลฺ ปนฺถก
ปุรตฺถาภิมุโข หุตฺวา อิม ปโลติก รโชหรณ รโชหรณนฺติ
ปริมชฺชนฺโต อิเธว โหหีติ อิทฺธิยา อภิสงฺขต ปริสุทฺธปโลติก
ทตฺวา กาเล อาโรจิเต ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ชีวกสฺส นิเวสน
คนฺตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสีทิ ฯ
จุลลฺ ปนฺถโกป สุริย โอโลเกนฺโต ต ปโลติกขณฺฑ
รโชหรณ รโชหรณนฺติ ปริมชฺชนฺโต นิสีทิ ฯ ตสฺส ต
ปริมชฺชนฺตสฺส กิลิฏ อโหสิ ฯ ตโต จินฺเตสิ อิท ปโลติกขณฺฑ
อติวิย ปริสทุ ฺธ อิท ปน อตฺตภาว นิสฺสาย ปุริมปกตึ
ปชหิตฺวา เอว กิลฏิ  ชาต อนิจฺจา วต สงฺขาราติ
ขยวย ปฏเปนฺโต วิปสฺสน วฑฺเฒติ ฯ สตฺถา จุลลฺ ปนฺถกสฺส
จิตฺต วิปสฺสน อารุฬฺหนฺติ ตฺวา จุลฺลปนฺถก ตฺว เอต
ปโลติกขณฺฑเมว สงฺกิลิฏ รชรฺชิต(๒) ชาตนฺติ มา สฺ
กริ อพฺภนฺตเร ปน เต ราครชาทโย อตฺถิ เต หราหีติ
วตฺวา โอภาส วิสฺสชฺเชตฺวา ปุรโต นิสินฺโน วิย ปฺายมานรูโป หุตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
ราโค รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ
ราคสฺเสต อธิวจน รโชติ
# ๑. ม. สนฺตกิ า ฯ ๒. ม. รโชรฺชิต ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 213

*เลมที่ 28 จุลลฺ กเสฏิชาตก หนา 213
เอต รช วิปฺปชหิตฺว ภิกฺขโว
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเน ฯ
โทโส รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ
โทสสฺเสต อธิวจน รโชติ
เอต รช วิปฺปชหิตฺว ภิกฺขโว
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเน ฯ
โมโห รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ
โมหสฺเสต อธิวจน รโชติ
เอต รช วิปฺปชหิตฺว ภิกฺขโว
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเนติ(๑) ฯ
คาถาปริโยสาเน จุลฺลปนฺถโก สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต
ปาปุณิ ฯ ปฏิสมฺภิทาหิเยวสฺส ตีณิ ปฏกานิ อาคมึสุ ฯ โส
กิร ปุพฺเพ ราชา หุตฺวา นครปทกฺขิณ กโรนฺโต นลาฏโต
เสเท มฺุจนฺเต ปริสุทฺเธน สาฏเกน นลาฏนฺต ปฺุฉิ ฯ
สาฏโก กิลฏิ โ อโหสิ ฯ โส อิม สรีร นิสฺสาย เอวรูโป
ปริสุทฺโธ สาฏโก ปกตึ ชหิตฺวา กิลฏิ โ ชาโต อนิจฺจา
วต สงฺขาราติ อนิจฺจสฺ ปฏิลภิ ฯ เตนสฺส การเณน
รโชหรณเมว ปจฺจโย ชาโต ฯ
ชีวโกป โข โกมารภจฺโจ ทสพลสฺส ทกฺขิโณทก
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๙๘๐/๖๒๔ ฯ
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อุปนาเมสิ ฯ สตฺถา นนุ ชีวก วิหาเร ภิกฺขุ อตฺถีติ หตฺเถน
ปตฺต ปทหิ ฯ มหาปนฺถโก นนุ ภนฺเต วิหาเร ภิกฺขุ
นตฺถีติ อาห ฯ สตฺถา อตฺถิ ชีวกาติ อาห ฯ ชีวโก เตนหิ
ภเณ คจฺฉ วิหาเร ปน ภิกฺขูน อตฺถิภาว วา นตฺถภิ าว
วา ชานาหีติ ปุริส เปเสสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ จุลฺลปนฺถโก มยฺห
ภาติโก วิหาเร ภิกฺขุ นตฺถีติ ภณฺติ วิหาเร ภิกฺขูน
อตฺถิภาวมสฺส ปกาเสสฺสามีติ สกลอมฺพวน ภิกฺขูนเยว ปูเรติ
เอกจฺเจ ภิกฺขู จีวรกมฺม กโรนฺติ เอกจฺเจ รชนกมฺม กโรนฺติ
เอกจฺเจ สชฺฌาย กโรนฺติ เอว อฺมฺสทิส ภิกฺขุสหสฺส
มาเปสิ ฯ โส ปุรโิ ส วิหาเร พหู ภิกฺขู ทิสฺวา นิวตฺติตฺวา
อยฺย สกลอมฺพวน ภิกฺขูหิ ปริปุณฺณนฺติ ชีวกสฺส อาโรเจสิ ฯ
เถโรป โข ตตฺเถว
สหสฺสกฺขตฺตุมตฺตาน
นิมฺมินิตฺวาน ปนฺถโก
นิสีทิ อมฺพวเน รมฺเม
ยาว กาลปฺปเวทนาติ ฯ
อถ สตฺถา ต ปุริส อาห วิหาร คนฺตฺวา สตฺถา
จุลฺลปนฺถก นาม ปกฺโกสตีติ วเทหีติ ฯ เตน คนฺตฺวา ตถา
วุตฺเต อห จุลฺลปนฺถโก อห จุลฺลปนฺถโกติ มุขสหสฺส
อุฏหิ ฯ ปุรโิ ส คนฺตฺวา สพฺเพป กิร ภนฺเต จุลฺลปนฺถกาเยว
นามาติ อาห ฯ เตนหิ คนฺตฺวา โย ปม อห จุลลฺ ปนฺถโกติ
วทติ ต หตฺเถ คณฺห อวเสสา อนฺตรธายิสฺสนฺตีติ ฯ โส
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ตถา อกาสิ ฯ ตาวเทว สหสฺสมตฺตา ภิกฺขู อนฺตรธายึสุ ฯ
เถโร เตน สทฺธึ อคมาสิ ฯ สตฺถา ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน
ชีวก อามนฺเตสิ ชีวก จุลลฺ ปนฺถกสฺส ปตฺต คณฺห อย เต
อนุโมทน กริสฺสตีติ ฯ ชีวโก ตถา อกาสิ ฯ เถโร สีหนาท
นทนฺโต ตรุณสีโห วิย ตีหิ ปฏเกหิ สงฺโขเภตฺวา อนุโมทน
อกาสิ ฯ
สตฺถา อุฏายาสนา ภิกฺขุสงฺฆปริวาโร วิหาร คนฺตฺวา
ภิกฺขูหิ วตฺเต ทสฺสิเต อุฏ ายาสนา คนฺธกุฏิปฺปมุเข ตฺวา
ภิกฺขุสงฺฆสฺส สุคโตวาท ทตฺวา กมฺมฏาน กเถตฺวา ภิกฺขุสงฺฆ
อุยฺโยเชตฺวา สุรภิคนฺธวาสิต คนฺธกุฏึ ปวิสิตฺวา ทกฺขิเณน
ปสฺเสน สีหเสยฺย อุปคโต ฯ
อถ สายณฺหสมเย ธมฺมสภาย ภิกฺขู อิโต จิโต จ
สโมสริตฺวา รตฺตกมฺพลสาณึ ปริกฺขิปนฺตา วิย นิสที ิตฺวา สตฺถุ
คุณกถ อารภึสุ อาวุโส มหาปนฺถโก จุลฺลปนฺถกสฺส อชฺฌาสย
อชานนฺโต จตูหิ มาเสหิ เอก คาถ คณฺหาเปตุ น สกฺโกติ
ทนฺโธ อยนฺติ วิหารา นิกฺกฑฺฒิ สมฺมาสมฺพุทโธ ปน
อตฺตโน อนุตฺตรธมฺมราชตาย เอกสฺมึเยวสฺส อนฺตราภตฺเต สห
ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต อทาสิ ตีณิ ปฏกานิ สห ปฏิสมฺภิทาหิเยว อาคตานิ อโห พุทฺธพล นาม มหนฺตนฺติ ฯ
อถ ภควา ธมฺมสภาย อิม กถาปวุตฺตึ ตฺวา อชฺช
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มยา คนฺตุ วฏฏตีติ พุทฺธเสยฺยาย อุฏ าย สุรตฺตทุปฏฏ
นิวาเสตฺวา วิชฺชุลต วิย กายพนฺธน พนฺธิตฺวา รตฺตกมฺพลสทิส
สุคตมหาจีวร ปารุปตฺวา สุรภิคนฺธกุฏิโต นิกฺขมิตฺวา มตฺตวรวารณสีหวิกฺกนฺตวิลาเสน(๑) อนนฺตาย พุทฺธลีฬฺหาย ธมฺมสภ
คนฺตฺวา อลงฺกตมณฺฑปมชฺเฌ ปฺตฺตปวรพุทฺธาสน อภิรุยฺห
ฉพฺพณฺณพุทฺธรสฺมิโย วิสสฺ ชฺเชนฺโต อณฺณวกุจฺฉึ สงฺโขภยมาโน(๒)
ยุคนฺธรมตฺถเก พาลสุรโิ ย วิย อาสนมชฺเฌ นิสีทิ ฯ
สมฺมาสมฺพุทฺเธ ปน อาคตมตฺเต ภิกฺขุสงฺโฆ กถ ปจฺฉินฺทิตฺวา
ตุณฺหี อโหสิ ฯ
สตฺถา มุทุเกน เมตฺตจิตฺเตน ปริส โอโลเกตฺวา อย
ปริสา อติวิย โสภติ เอกสฺสป หตฺถกุกฺกุจฺจ วา ปาทกุกฺกุจฺจ
วา อุกฺกาสิตสทฺโท วา ขิปตสทฺโท วา นตฺถิ สพฺเพปเม
พุทฺธคารเวน สคารวา พุทฺธเตเชน ตชฺชิตา มยิ อายุกปฺปป
อกเถตฺวา นิสินฺเน ปม กถ สมุฏาเปตฺวา น กเถสฺสนฺติ
กถาสมุฏาปนวตฺตนฺนาม มยา ชานิตพฺพ อหเมว ปม
กเถสฺสามีติ มธุเรน พฺรหฺมสฺสเรน ภิกขฺ ู อามนฺเตตฺวา กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ สนฺนิสินนฺ า กา จ ปน โว
อนฺตรา กถา วิปฺปกตาติ อาห ฯ ภนฺเต น มย อิมสฺมึ าเน
# ๑. ม. มตฺตวารโณ วิย สีหวิกฺกนฺตวิลาเสน วิชมฺภมาโน สีโห วิย ฯ
# ๒. ม. โอภาสยมาโน ฯ
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นิสินฺนา อฺ ติรจฺฉานกถ กเถม ตุมฺหากเยว ปน คุเณ
วณฺณยมานา นิสินฺนมฺหา อาวุโส มหาปนฺถโก จุลลฺ ปนฺถกสฺส
อชฺฌาสย อชานนฺโต จตูหิ มาเสหิ เอกคาถ คณฺหาเปตุ น
สกฺโกติ ทนฺโธ อยนฺติ วิหารา นิกฺกฑฺฒิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ปน อตฺตโน อนุตฺตรธมฺมราชตาย เอกสฺมึเยวสฺส อนฺตราภตฺเต
สห ปฏิสมฺภทิ าหิ อรหตฺต อทาสิ อโห พุทฺธาน พล
นาม มหนฺตนฺติ ฯ สตฺถา ภิกฺขูน กถ สุตฺวา ภิกฺขเว
จุลฺลปนฺถโก ม นิสฺสาย อิทานิ ตาว ธมฺเมสุ จ ธมฺมมหตฺต
ปตฺโต ปุพฺเพ ปน ม นิสฺสาย โภเคสุป โภคมหตฺต ปาปุณีติ
อาห ฯ ภิกฺขู ตสฺสตฺถสฺส อาวิภาวตฺถ ภควนฺต ยาจึสุ ฯ
ภควา ภวนฺตเรน ปฏิจฺฉนฺน การณ ปากฏ อกาสิ ฯ
อตีเต กาสิรฏเ พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
โพธิสตฺโต เสฏิกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต เสฏิฏาน
ลภิตฺวา จุลฺลกเสฏี นาม อโหสิ ฯ โส ปณฺฑิโต พฺยตฺโต
สพฺพนิมิตฺตานิ ชานาติ ฯ โส เอกทิวส ราชุปฏาน คจฺฉนฺโต
อนฺตรวีถิย มตมูสิก ทิสวฺ า ตขเณ นกฺขตฺต สมาเนตฺวา
อิทมาห สกฺกา จกฺขุมตา กุลปุตฺเตน อิม อุนฺทุร คเหตฺวา
ทาราภรณฺจ กาตุ กมฺมนฺเต จ ปโยเชตุนฺติ ฯ อฺตโร
ทุคฺคตกุลปุตฺโต จูฬนฺเตวาสิโก นาม ต เสฏิสฺส วจน สุตฺวา
นาย อชานิตฺวา กเถสฺสตีติ มูสิก คเหตฺวา เอกสฺมึ อาปเณ
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วิฬาลสฺสตฺถาย วิกฺกิณิตฺวา กากณิก ลภิตฺวา ตาย กากณิกาย
ผาณิต คเหตฺวา เอเกน ฆเฏน ปานีย คณฺหิ ฯ โส อรฺโต
อาคจฺฉนฺเต มาลากาเร ทิสฺวา โถก โถก ผาณิตขณฺฑ
ทตฺวา อุลุงฺเกน ปานีย อทาสิ ฯ เต ตสฺส เอเกก ปุปฺผมุฏึ
อทสุ ฯ โส เตน ปุปฺผมูเลน ปุนทิวเสป ผาณิตฺจ ปานียฆฏฺจ
คเหตฺวา ปุปฺผารามเมว คโต ฯ ตสฺส ต ทิวส มาลาการา
อฑฺฒโอจิตเก ปุปฺผคจฺเฉ ทตฺวา อคมสุ ฯ โส นจิรสฺเสว อิมินา
อุปาเยน อฏ กหาปเณ ลภิ ฯ
ปุน เอกสฺมึ วาตวุฏ ิทิวเส ราชุยฺยาเน พหู สุกฺขทณฺฑกา
สาขา จ ปลาสฺจ วาเตน ปติต โหติ ฯ อุยฺยานปาโล
ฉฑฺเฑตุ อุปาย น ปสฺสติ ฯ โส ตตฺถ คนฺตฺวา สเจ
อิมานิ ทารุปณฺณานิ มยฺห ทสฺสสิ อห เต อิมินา
สพฺพานิ นีหริสฺสามีติ อุยยฺ านปาล อาห ฯ โส คณฺห อยฺยาติ
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ จูฬนฺเตวาสิโก ทารกาน เกฬิมณฺฑล(๑) คนฺตฺวา
ผาณิต ทตฺวา มุหุตฺเตน สพฺพานิ ทารุปณฺณานิ นีหราเปตฺวา
อุยฺยานทฺวาเร ราสึ กาเรสิ ฯ ตทา ราชกุมฺภกาโร ราชกุลาลภาชนาน ปจนตฺถาย ทารูนิ ปริเยสมาโน อุยฺยานทฺวาเร
ตานิ ทิสฺวา ตสฺส หตฺถโต กิณิตฺวา คณฺหิ ฯ ต ทิวส
จูฬนฺเตวาสิโก ทารุวิกฺกเยน โสฬส กหาปเณ จาฏิอาทีนิ จ
# ๑. ม. กีฬนมณฺฑล ฯ
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ปฺจ ภาชนานิ ลภิ ฯ
โส จตุวีสติยา กหาปเณสุ ชาเตสุ อตฺถิ อย อุปาโย
มยฺหนฺติ นครทฺวารโต อวิทูรฏาเน เอก ปานียจาฏึ เปตฺวา
ปฺจสเต ติณหารเก ปานีเยน อุปฏหิ ฯ เตป อาหสุ ตฺว
สมฺม อมฺหาก พหุปกาโร กินฺเต กโรมาติ ฯ โส มยฺห
กิจฺเจ อุปฺปนฺเน กริสฺสถาติ วตฺวา อิโต จิโต จ วิจรนฺโต
ถลปถกมฺมิเกน จ ชลปถกมฺมิเกน จ สทฺธึ มิตฺตสนฺถว
อกาสิ ฯ ตสฺส ถลปถกมฺมิโก เสฺว อิม นคร อสฺสพาณิชโก
ปฺจ อสฺสสตานิ คเหตฺวา อาคมิสฺสตีติ อาจิกฺขิ ฯ โส
ตสฺส วจน สุตฺวา ติณหารเก อาห อชฺช มยฺห เอเกก
ติณกลาป เทถ มยา จ ติเณ อวิกฺกิณิเต อตฺตโน ติณ มา
วิกฺกิณิตฺถาติ ฯ เต สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปฺจ ติณกลาปสตานิ
อาหริตฺวา ตสฺส ฆรทฺวาเร ปาตยึสุ ฯ อสฺสพาณิโช สกลนคเร
อสฺสาน อาหาร อลภิตฺวา ตสฺส สหสฺส ทตฺวา ต ติณ
คณฺหิ ฯ
ตโต กติปาหจฺจเยนสฺส ชลปถกมฺมิกสหายโก อาโรเจสิ
ปฏฏน มหานาวา อาคตาติ ฯ โส อตฺถิ อย อุปาโยติ
อฏหิ กหาปเณหิ สพฺพปริวารสมฺปนฺน ตาวกาลิกรถ คเหตฺวา
มหนฺเตน ยเสน นาวาย ปฏฏน คนฺตฺวา เอก องฺคุลิมุทฺทิก
นาวิกสฺส สจฺจการ ทตฺวา อวิทูเร าเน สาณิยา
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ปริกฺขิปาเปตฺวา นิสินฺโน ปุริเส อาณาเปสิ พาหิรพาณิเชสุ
อาคเตสุ ตติเยน ปริหาเรน อาโรเจถาติ ฯ นาวา อาคตาติ
สุตฺวา พาราณสิโต สตมตฺตา พาณิชา ภณฺฑ คณฺหามาติ
อาคมึสุ ฯ ภณฺฑ ตุมฺเห น ลภิสฺสถ อสุกฏาเน นาม
มหาพาณิเชน สจฺจกาโร ทินฺโนติ ฯ เต ต สุตฺวา ตสฺส
สนฺติก อาคตา ฯ ปาทมูลิกา ปุริสา ปุริมสฺาวเสน ตติเยน
ปริหาเรน เตส อาคตภาว อาโรเจสุ ฯ เต สตมตฺตา พาณิชา
เอเกก สหสฺส ทตฺวา เตน สทฺธึ นาวาย ปตฺติกา หุตฺวา
ปุน เอเกก สหสฺส ทตฺวา ปตฺตึ วิสสฺ ชฺชาเปตฺวา ภณฺฑ
อตฺตโน สนฺตก อกสุ ฯ
จูฬนฺเตวาสิโก เทฺว สตสหสฺสานิ คณฺหิตฺวา พาราณสึ
อาคนฺตฺวา กตฺุนา ภวิตุ วฏฏตีติ เอก สตสหสฺส
คาหาเปตฺวา จุลฺลกเสฏิสฺส สมีป คโต ฯ อถ น เสฏี
กินฺเต ตาต กตฺวา อิท ธน ลทฺธนฺติ ปุจฺฉิ ฯ โส ตุมฺเหหิ
กถิตอุปาเย ตฺวา จตุมาสพฺภนฺตเรเยว ลทฺธนฺติ มตมูสิก
อาทึ กตฺวา สพฺพ ปวุตฺตึ กเถสิ ฯ จุลลฺ กมหาเสฏี ตสฺส
วจน สุตฺวา อิทานิ เอวรูป ทารก มม สนฺตก กาตุ
วฏฏตีติ วยปฺปตฺต อตฺตโน ธีตร ทตฺวา สกลกุฏมพฺ สฺส สามิก
อกาสิ ฯ โส เสฏิโน อจฺจเยน ตสฺมึ นคเร เสฏิฏาน
ลภิ ฯ โพธิสตฺโตป ยถากมฺม อคมาสิ ฯ
สมฺมาสมฺพุทฺโธ อิม ธมฺมเทสน กเถตฺวา อภิสมฺพุทฺโธว
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หุตฺวา อิม คาถ กเถสิ
[๔]อปฺปเกนป เมธาวี
ปาภเฏน วิจกฺขโณ
สมุฏาเปติ อตฺตาน
อณณ อคฺคึว สนฺธมนฺติ ฯ
ตตฺถ อปฺปเกนปติ โถเกนาป ปริตฺเตนาป ฯ เมธาวีติ
ปฺวา ฯ ปาภเฏนาติ ภณฺฑมูเลน ฯ วิจกฺขโณติ โวหารกุสโล ฯ
สมุฏาเปติ อตฺตานนฺติ มหนฺต ธนยส อุปฺปาเทตฺวา ตตฺถ
อตฺตาน สณฺเปติ ปติฏาเปติ ฯ ยถา กึ ฯ อณณ อคฺคึว
สนฺธมนฺติ ยถา ปณฺฑิโต ปุรโิ ส ปริตฺตก อคฺคึ อนุกฺกเมน
โคมยจุณฺณาทีนิ ปกฺขิปตวฺ า มุขวาเตน ธมนฺโต สมุฏาเปติ
วฑฺเฒติ มหนฺต อคฺคิกฺขนฺธ กโรติ เอวเมว ปณฺฑิโต โถกป
ปาภฏ ลภิตวฺ า นานาอุปาเยหิ ปโยเชตฺวา ธนฺจ ยสฺจ
อุปฺปาเทสิ วฑฺเฒติ วฑฺเฒตฺวา จ ปน ตตฺถ อตฺตาน
ปติฏาเปติ ตายเอว วา ปน ธนยสมหนฺตตาย อตฺตาน
สมุฏาเปติ อภิฺาต ปากฏ กโรตีติ อตฺโถ ฯ
อิติ ภควา น ภิกฺขเว จุลฺลปนฺถโก ม นิสฺสาย
อิทานิ ธมฺเมสุ ธมฺมมหตฺต ปตฺโต ปุพฺเพ ปน โภเคสุป
โภคมหตฺต ปาปุณีติ เอว อิม ธมฺมเทสน ทสฺเสตฺวา เทฺว
วตฺถูนิ กเถตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
จูฬนฺเตวาสิโก จุลลฺ ปนฺถโก อโหสิ จุลฺลกมหาเสฏี ปน อหเมว
อโหสีติ ฯ
จุลลฺ กเสฏิชาตก จตุตฺถ ฯ
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ตณฺฑุลนาฬิชาตก
กิมคฺฆตี ตณฺฑุลนาฬิกา จาติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต โลฬุทายิตฺเถร(๑) อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺมึ สมเย อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต สงฺฆสฺส
ภตฺตุทฺเทสโก อโหสิ ฯ ตสฺมึ ปาโตว สลากภตฺตาทีนิ อุทฺทิสมาเน
อุทายิตฺเถรสฺส กทาจิ วรภตฺต ปาปุณาติ กทาจิ ลามกภตฺต ฯ
โส ลามกภตฺตสฺส ปตฺตทิวเส สลากคฺค อากุล กโรติ กึ
ทพฺโพว สลาก ทาตุ ชานาติ อมฺเห น ชานามาติ
วทติ ฯ ตสฺมึ สลากคฺค อากุล กโรนฺเต หนฺททานิ ตฺวเอว
สลาก เทหีติ สลากปจฺฉึ อทสุ ฯ ตโต ปฏาย โส สงฺฆสฺส
สลาก อทาสิ ฯ ททนฺโต จ ปน อิท วรภตฺตนฺติ วา
ลามกภตฺตนฺติ วา อสุกวสฺสคฺเค วรภตฺต ิต อสุกวสฺสคฺเค
ลามกภตฺตนฺติ วา น ชานาติ ิติก กโรนฺโตป อสุกวสฺสคฺเค
ิติกาติ น สลฺลกฺเขติ ฯ ภิกฺขูน ิตเวลาย อิมสฺมึ าเน
อย ิติกา ิตา อิมสฺมึ าเน อยนฺติ ภูมิย วา ภิตตฺ ิย
วา เลข กฑฺฒิ ฯ ปุนทิวเส สลากคฺเค ภิกฺขู มนฺทตรา
วา โหนฺติ พหุตรา วา ฯ เตสุ มนฺทตเรสุ เลขา เหฏา
โหติ พหุตเรสุ อุปริ ฯ โส ิติก อชานนฺโต เลขาสฺาย
สลาก เทติ ฯ
# ๑. ม. ลาลุทายิตฺเถร ฯ
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อถ น ภิกฺขู อาวุโส อุทายิ เลขา นาม เหฏา วา
โหตุ อุปริ วา วรภตฺต ปน อสุกวสฺสคฺเค ิต ลามกภตฺต
อสุกวสฺสคฺเคติ อาหสุ ฯ โส ภิกฺขู ปฏิปฺผรนฺโต ยทิ เอว
อย เลขา กสฺมา เอว ิตา กึ อห ตุมฺหาก สทฺทหามิ อิมิสฺส
เลขาย สทฺทหามีติ วทติ ฯ อถ น ทหรา จ สามเณรา
จ อาวุโส โลฬุทายิ ตยิ สลาก เทนฺเต ภิกฺขู ลาเภน
ปริหายนฺติ น ตฺว ทาตุ อนุจฺฉวิโก นิคฺคจฺฉ อิโตติ
สลากคฺคโต นิกฺกฑฺฒึสุ ฯ ตสฺมึ ขเณ สลากคฺเค มหนฺต โกลาหล
อโหสิ ฯ ต สุตฺวา สตฺถา อานนฺทตฺเถร ปุจฺฉิ อานนฺท
สลากคฺเค มหนฺต โกลาหล กึ สทฺโท นาเมโสติ ฯ เถโร
ตถาคตสฺส ตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อานนฺท น อิทาเนว อุทายิ
อตฺตโน พาลตาย ปเรส ลาภหานึ กโรติ ปุพฺเพป
อกาสิเยวาติ อาห ฯ เถโร ตสฺสตฺถสฺส อาวิภาวตฺถ ภควนฺต
ยาจิ ฯ ภควา ภวนฺตเรน ปฏิจฺฉนฺน การณ ปากฏ อกาสิ ฯ
อตีเต กาสิรฏเ พาราณสิย พฺรหฺมทตฺโต นาม ราชา
อโหสิ ฯ ตทา อมฺหาก โพธิสตฺโต ตสฺส อคฺฆาปนิโก(๑)
อโหสิ ฯ หตฺถิอสฺสาทีนิ เจว มณิสุวณฺณาทีนิ จ อคฺฆาเปสิ
อคฺฆาเปตฺวา ภณฺฑสามิกาน ภณฺฑานุรูปเมว มูล ทาเปติ ฯ
ราชา ปน ลุทฺโธ โหติ ฯ โส โลภปกติตาย เอว จินฺเตสิ
# ๑. สี. ยุ. อคฺฆการโก ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 224

*เลมที่ 28 เอกนิปาเต อปณฺณกวคฺควณฺณนา หนา 224
อย เอว อคฺฆาเปนฺโต นจิรสฺเสว มม เคเห ธน ปริกฺขย
คมิสฺสติ อฺ อคฺฆาปนิก กริสฺสามีติ ฯ โส สีหปฺชร
อุคฺฆาเฏตฺวา ราชงฺคณ โอโลเกนฺโต เอก คามิกมนุสฺส โลลพาล
ราชงฺคเณน คจฺฉนฺต ทิสฺวา เอส มยฺห อคฺฆาปนิกกมฺม
กาตุ สกฺขิสฺสตีติ ต ปกฺโกสาเปตฺวา สกฺขิสฺสสิ ภเณ อมฺหาก
อคฺฆาปนิกกมฺม กาตุนฺติ อาห ฯ สกฺขิสฺสามิ เทวาติ ฯ ราชา
อตฺตโน ธน รกฺขณตฺถาย ต พาล อคฺฆาปนิกกมฺเม เปสิ ฯ
ตโต ปฏาย โส พาโล หตฺถิอสฺสาทีนิ อคฺฆาเปนฺโต อคฺฆ
หาเปตฺวา ยถารุจิยา กเถสิ ฯ ตสฺส านนฺตเร ิตตฺตา ย
โส กเถสิ ตเมว มูล โหติ ฯ
ตสฺมึ กาเล อุตฺตราปถโต เอโก อสฺสพาณิโช ปฺจ
อสฺสสตานิ อาเนสิ ฯ ราชา ต ปุริส ปกฺโกสาเปตฺวา อสฺเส
อคฺฆาเปสิ ฯ โส ปฺจนฺน อสฺสสตาน เอกตณฺฑุลนาฬิยา
อคฺฆมกาสิ กตฺวา จ ปน อสฺสพาณิชสฺส เอกตณฺฑุลนาฬิก
เทถาติ วตฺวา อสฺเส อสฺสสาลาย สณฺาเปสิ ฯ อสฺสพาณิโช
โปราณกอคฺฆาปนกสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ต ปวุตฺตึ อาโรเจตฺวา
อิทานิ กึ กตฺตพฺพนฺติ ปุจฺฉิ ฯ โส อาห ตสฺส ปุริสสฺส
ลฺจ(๑) ทตฺวา เอว ปุจฺฉถ อมฺหาก ตาว อสฺสา เอก
ตณฺฑุลนาฬิก อคฺฆนฺติ าตเมต ตุมฺเห ปน นิสสฺ าย
# ๑. ม. ลฺช ฯ เอวมุปริป ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 225

*เลมที่ 28 ตณฺฑุลนาฬิชาตก หนา 225
ตณฺฑุลนาฬิยา อคฺฆ ชานิตุกาโมมฺหิ สกฺขิสฺสถ โว รฺโ
สนฺติเก ตฺวา สา ตณฺฑุลนาฬิกา อิทนฺนาม อคฺฆตีติ
วตฺตุนฺติ สเจ สกฺขิสฺสามีติ วทติ ต คเหตฺวา รฺโ สนฺติก
คจฺฉถ อหป ตตฺถ คมิสฺสามีติ ฯ
อสฺสพาณิโช สาธูติ โพธิสตฺตสฺส วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
อคฺฆาปนิกสฺส ลฺจ ทตฺวา ตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ โส ลฺจ
ลภิตฺวาว สกฺขิสฺสามิ ตณฺฑุลนาฬึ อคฺฆาเปตุนฺติ ฯ เตนหิ
คจฺฉาม ราชกุลนฺติ ต อาทาย รฺโ สนฺติก อคมาสิ ฯ
โพธิสตฺโตป อฺเป พหู อมจฺจา อคมสุ ฯ อสฺสพาณิโช
ราชาน วนฺทติ ฺวา อห เทว ปฺจนฺน อสฺสสตาน เอกตณฺฑุลนาฬิอคฺฆนภาว ชานามิ สา ปน ตณฺฑุลนาฬิ กึ
อคฺฆติ อคฺฆาปนิก ปุจฺฉถ เทวาติ ปุจฺฉิ ฯ ราชา ต
ปวุตฺตึ อชานนฺโต อมฺโภ อคฺฆาปนิก ปฺจ อสฺสสตานิ
กึ อคฺฆนฺตีติ ปุจฺฉิ ฯ ตณฺฑุลนาฬึ เทวาติ ฯ โหตุ ภเณ
อสฺสา ตาว ตณฺฑุลนาฬึ อคฺฆนฺติ สา ปน กึ อคฺฆติ
ตณฺฑุลนาฬิกาติ ปุจฺฉิ ฯ โส พาลปุริโส พาราณสึ สนฺตรพาหิร
อคฺฆติ ตณฺฑุลนาฬิกาติ อาห ฯ โส กิร ปุพฺเพ ราชาน
อนุวตฺเตนฺโต เอก ตณฺฑุลนาฬึ อสฺสาน อคฺฆมกาสิ ปุน
พาณิชกสฺส หตฺถโต ลฺจ ลภิตฺวา ตสฺสา ตณฺฑุลนาฬิกาย
พาราณสึ สนฺตรพาหิร อคฺฆมกาสิ ฯ ตทา ปน พาราณสิยา
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ปาการปริกฺเขโป ทฺวาทสโยชนิโก อโหสิ ฯ อิมิสฺสา อนฺตรพาหิร
ปน ติโยชนสติก รฏนฺติ ฯ อิติ โส พาโล เอว มหนฺต
พาราณสึ สนฺตรพาหิร ตณฺฑุลนาฬิกาย อคฺฆมกาสิ ฯ
(๑)ต สุตฺวา โพธิสตฺโต ปุจฺฉนฺโต อิม คาถมาห(๑)
[๕]กิมคฺฆตี ตณฺฑุลนาฬิกา จ
พาราณสีอนฺตรพาหิรานิ
อสฺสปฺจสเตตานิ เอกา ตณฺฑุลนาฬิกาติ(๒) ฯ
ต สุตฺวา อมจฺจา ปาณึ ปหริตฺวา หสมานา มย
ปุพฺเพ ปวิฺจ รชฺชฺจ อนคฺฆนฺติ สฺิโน อหุมฺหา เอว
มหนฺต กิร สราชก พาราณสิรชฺช ตณฺฑุลนาฬิมตฺต อคฺฆติ
อโห อคฺฆาปนิกสฺส สมฺปทา(๓) กห เอตฺตก กาล อคฺฆาปนิโก
ิโตสิ อมฺหาก รฺโเอว อนุจฺฉวิโกติ ปริหาสมกสุ ฯ ตสฺมึ
กาเล ราชา ลชฺชิโต ต พาล นิกฺกฑฺฒาเปตฺวา โพธิสตฺตสฺเสว
อคฺฆาปนิกฏาน อทาสิ ฯ โพธิสตฺโต ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ทสฺเสตฺวา เทฺว วตฺถูนิ
กเถตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
# ๑. ม. อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๒. ม. กิมคฺฆติ ตณฺฑุลนาฬิกาย
อสฺสาน มูลาย วเทหิ ราช
พาราณสึ สนฺตรพาหิร
อยมคฺฆติ ตณฺฑุลนาฬิกาติ
# ๓. ม. าณสมฺปทา ฯ ๔. ม. วิหาสิ ฯ
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คามิกพาลอคฺฆาปนิโก โลฬุทายี อโหสิ ปณฺฑิตอคฺฆาปนิโก
อหเมว อโหสีติ เทสน นิฏาเปสิ ฯ
ตณฺฑุลนาฬิชาตก ปฺจม ฯ
เทวธมฺมชาตก
หิรโิ อตฺตปฺปสมฺปนฺนาติ อิท ภควา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร พหุภณฺฑ ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถวิ าสี กิเรโก กุฏมฺพิโก ภริยาย กาลกตาย
ปพฺพชิ ฯ โส ปพฺพชนฺโต อตฺตโน ปริเวณฺจ อคฺคิสาลฺจ
ภณฺฑคพฺภฺจ กาเรตฺวา ภณฺฑคพฺภ สปฺปตณฺฑุลาทีน ปูเรตฺวา
ปพฺพชิ ปพฺพชิตฺวา จ ปน อตฺตโน ทาเส ปกฺโกสาเปตฺวา
ยถารุจิต อาหาร ปจาเปตฺวา ภฺุชติ พหุปริกฺขาโร จ
อโหสิ ฯ รตฺตึ อฺ นิวาสนปารุปน โหติ ทิวา อฺ ฯ
วิหารปจฺจนฺเต วสติ ฯ ตสฺเสกทิวส จีวรปจฺจตฺถรณาทีนิ
นีหริตฺวา ปริเวเณ ปตฺถริตฺวา สุกฺขาเปนฺตสฺส สมฺพหุลา
ชานปทา ภิกฺขู เสนาสนจาริก อาหิณฺฑนฺตา ปริเวณ
คนฺตฺวา จีวราทีนิ ทิสฺวา กสฺสิมานีติ ปุจฺฉึสุ ฯ โส มยฺห
อาวุโสติ อาห ฯ อาวุโส อิทมฺป จีวร อิทมฺป นิวาสน
อิทมฺป ปจฺจตฺถรณ สพฺพ ตุยฺหเมวาติ ฯ อาม มยฺหเมวาติ ฯ
อาวุโส นนุ ภควตา ตีณิ จีวรานิ อนฺุาตานิ ตฺว เอว
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อปฺปจฺฉสฺส พุทฺธสฺส สาสเน ปพฺพชิตฺวา เอว พหุปริกฺขาโร
ชาโต เอหิ ตฺว ทสพลสฺส สนฺติก เนสฺสามาติ ต อาทาย
สตฺถุ สนฺติก อคมสุ ฯ
สตฺถา ต ทิสฺวาว กึ นุ ภิกฺขเว อนิจฺฉมานกเยว
ภิกฺขุ คณฺหิตฺวา อาคตตฺถาติ อาห ฯ ภนฺเต อย ภิกฺขุ
พหุภณฺโฑ พหุปริกฺขาโรติ ฯ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ
พหุภณฺโฑสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ กสฺมา ปน ตฺว ภิกฺขุ
พหุภณฺโฑ ชาโต นนุ อห อปฺปจฺฉตาย สนฺตุฏิตาย
ปวิเวกสฺส วิริยารมฺภสฺส วณฺณ วทามีติ ฯ โส สตฺถุ วจน
สุตฺวา กุปโต อิมินาทานิ นีหาเรน จริสฺสามีติ ปารุปน
ฉฑฺเฑตฺวา ปริสมชฺเฌ เอกจีวโร อฏาสิ ฯ อถ น สตฺถา
อุปตฺถมฺภยมาโน นนุ ตฺว ภิกฺขุ ปุพฺเพ หิโรตฺตปฺปคเวสโก
ทกรกฺขสกาเลป หิโรตฺตปฺป คเวสมาโน ทฺวาทส สวจฺฉรานิ
วิหาสิ อถ กสฺมา อิทานิ เอว ครุเก พุทฺธสาสเน ปพฺพชิตฺวา
จตุปฺปริสมชฺเฌ ปารุปน ฉฑฺเฑตฺวา หิโรตฺตปฺป ปหาย ิโตสีติ ฯ
โส สตฺถุ วจน สุตฺวา หิโรตฺตปฺป ปจฺจุปฏเปตฺวา ต จีวร
ปารุปตฺวา สตฺถาร วนฺทติ ฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ ภิกฺขู
ตสฺสตฺถสฺส อาวิภาวตฺถ ภควนฺต ยาจึสุ ฯ ภควา ภวนฺตเรน
ปฏิจฺฉนฺน การณ ปากฏ อกาสิ ฯ
อตีเต กาสิรฏเ พาราณสิย พฺรหฺมทตฺโต ราชา อโหสิ ฯ
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ตทา โพธิสตฺโต ตสฺส อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ
สา ทสมาเสสุ ปริปุณฺเณสุ ปุตฺต วิชายิ ฯ ตสฺส นามคหณทิวเส
มหิสฺสาสกุมาโรติ(๑) นาม อกสุ ฯ ตสฺส อาธาวิตฺวา ปริธาวิตฺวา
วิจรณกาเล อฺโป ปุตฺโต ชาโต ฯ ตสฺส จนฺทกุมาโรติ
นาม อกสุ ฯ ตสฺส อาธาวิตฺวา ปริธาวิตฺวา วิจรณกาเล
โพธิสตฺตสฺส มาตา กาลมกาสิ ฯ ราชา อฺ อคฺคมเหสิฏาเน
เปสิ ฯ สา รฺโ ปยา อโหสิ มนาปา ฯ สาป สวาสมนฺวาย
เอก ปุตฺต วิชายิ ฯ สุริยกุมาโรติสฺส นาม อกสุ ฯ ราชา
ปุตฺต ทิสฺวา ตุฏจิตฺโต ภทฺเท ปุตฺตสฺส เต วร ทมฺมีติ
อาห ฯ เทวี ต วร อิจฺฉิตกาเล คเหตพฺพ กตฺวา เปสิ ฯ
สา ปุตฺเต วยปฺปตฺเต ราชาน อาห เทว นนุ มยฺห
ปุตฺตสฺส ชาตกาเล วโร ทินฺโน ปุตฺตสฺส เม รชฺช เทหีติ ฯ
ราชา มยฺห เทฺว ปุตฺตา อคฺคิกฺขนฺธา วิย ชลมานา วิจรนฺติ
น สกฺกา ตว ปุตฺตสฺส รชฺช ทาตุนฺติ ปฏิกฺขิปตฺวา ต
ปุนปฺปุน ยาจมานเมว ทิสฺวา อย มยฺห ปุตฺตาน ปาปกมฺป
จินฺเตยฺยาติ ปุตฺเต ปกฺโกสาเปตฺวา อาห ตาตา อห สุรยิ กุมารสฺส ชาตกาเล วร อทาสึ อิทานิสฺส มาตา รชฺช
ยาจติ อห ตสฺส น ทาตุกาโม มาตุคาโม นาม ปาโป
ตุมฺหาก ปาปกป จินฺเตยฺย ตุมฺเห อรฺ ปวิสิตฺวา มมจฺจเยน
# ๑. สี. ยุ. มหึสาส... ฯ ม. มหิสาส... ฯ
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กุลสนฺตเก นคเร รชฺช กาเรยฺยาถาติ โรทิตฺวา กนฺทิตฺวา
สีเส จุมฺพิตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ เต ปตร วนฺทิตฺวา ปาสาทา
โอโรหนฺเต ราชงฺคเณ กีฬมาโน สุรยิ กุมาโร ทิสวฺ า ต การณ
ตฺวา อหมฺป ภาติเกหิ สทฺธึ คมิสฺสามีติ เตหิ สทฺธึเยว
นิกฺขมิ ฯ เต หิมวนฺต ปวิสึสุ ฯ
โพธิสตฺโต มคฺคา โอกฺกมฺม รุกขฺ มูเล นิสีทติ ฺวา สุริยกุมาร อามนฺเตสิ ตาต สุริย เอต สร คนฺตฺวา นฺหาตฺวา
จ ปวิตฺวา จ ปทุมินิปณฺเณหิ อมฺหากมฺป ปานีย อาเนหีติ ฯ
ตมฺปน สร เวสฺสวณสฺส สนฺติกา เอเกน ทกรกฺขเสน ลทฺธ
โหติ ฯ เวสฺสวโณ ต อาห เปตฺวา เทวธมฺมชานนเกเยว
อฺเ อิม สร โอตรนฺติ เต ขาทิตุ ลภสิ อโนติณฺเณ
น ลภสีติ ฯ ตโต ปฏาย โส รกฺขโส เย ต สร
โอตรนฺติ เต เทวธมฺเม ปุจฺฉิตฺวา เย น ชานนฺติ เต
ขาทติ ฯ อถ โข สุริยกุมาโร ต สร คนฺตฺวา อวีมสิตฺวาว
โอตรติ ฯ อถ น โส รกฺขโส คเหตฺวา เทวธมฺเม ชานาสีติ
ปุจฺฉิ ฯ โส อาม ชานามิ เทวธมฺโม นาม จนฺทิมสุริยาติ
อาห ฯ อถ น ตฺว เทวธมฺเม น ชานาสีติ อุทก ปเวเสตฺวา
อตฺตโน วสนฏาเน เปสิ ฯ โพธิสตฺโตป ต จิรายนฺต
ทิสฺวา จนฺทกุมาร เปเสสิ ฯ รกฺขโสป ต คเหตฺวา เทวธมฺเม
ชานาสีติ ปุจฺฉิ ฯ อาม ชานามิ เทวธมฺโม นาม จตสฺโส

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 231

*เลมที่ 28 เทวธมฺมชาตก หนา 231
ทิสาติ ฯ รกฺขโส น ตฺว เทวธมฺเม ชานาสีติ ตมฺป คเหตฺวา
ตตฺเถว เปสิ ฯ
โพธิสตฺโต ตสฺมึ จิรายนฺเต เอเกน อนฺตราเยน
ภวิตพฺพนฺติ สยมฺป ตตฺถ คนฺตฺวา ทฺวินฺนมฺป โอตรณปทวลฺช
ทิสฺวา รกฺขสปริคฺคหิเตน อิมินา สเรน ภวิตพฺพนฺติ ขคฺค
สนฺนยฺหิตฺวา ธนุ คเหตฺวา อฏาสิ ฯ ทกรกฺขโส โพธิสตฺต
อุทก อโนตรนฺต ทิสฺวา วนกมฺมิกปุรโิ ส วิย หุตฺวา โพธิสตฺต
อาห โภ ปุรสิ ตฺว มคฺคกิลนฺโต กสฺมา อิม สร โอตริตฺวา
นฺหาตฺวา ปวิตฺวา ภิสมูลานิ ขาทิตฺวา ปุปฺผานิ ปลนฺธิตฺวา
ยถาสุข น คจฺฉสีติ ฯ โพธิสตฺโต ต ทิสฺวา เอโส ยกฺโข
ภวิสฺสตีติ ตฺวา ตยา เม ภาติกา คหิตาติ อาห ฯ
อาม มยาติ ฯ กึการณาติ ฯ อห อิม สร โอติณฺณเก
ลภามีติ ฯ กึ ปน สพฺเพว ลภสีติ ฯ เย เทวธมฺเม ชานนฺติ
เต เปตฺวา อวเสเส ลภามีติ ฯ โส อตฺถิ ปน เต เทวธมฺเมหิ
อตฺโถติ อาห ฯ อาม อตฺถีติ ฯ ยทิ เอว อห เต เทวธมฺเม
กเถสฺสามีติ ฯ เตนหิ กเถหิ อห เทวธมฺเม สุณิสฺสามีติ ฯ
โพธิสตฺโต อห เทวธมฺเม กเถยฺย กิลิฏคตฺโต ปนมฺหีติ
อาห ฯ ยกฺโข โพธิสตฺต นฺหาเปตฺวา ปานีย ปาเยตฺวา ปุปฺผานิ
ปลนฺธาเปตฺวา คนฺเธหิ วิลิมฺปาเปตฺวา อลงฺกตมณฺฑปมชฺเฌ
ปลฺลงฺก อตฺถริตฺวา อทาสิ ฯ
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โพธิสตฺโต อาสเน นิสีทิตฺวา ยกฺข ปาทมูเล นิสที าเปตฺวา
เตนหิ โอหิตโสโต สกฺกจฺจ เทวธมฺเม สุณาหีติ วตฺวา อิม
คาถมาห
[๖]หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา สุกฺกธมฺมสมาหิตา
สนฺโต สปฺปุรสิ า โลเก เทวธมฺมาติ วุจฺจเรติ ฯ
ตตฺถ หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนาติ หิริยา จ โอตฺตปฺเปน จ
สมนฺนาคตา ฯ เตสุ กายทุจฺจริตาทีหิ หิริยตีติ หิริ ฯ ลชฺชาเยต
อธิวจน ฯ เตหิเยว โอตฺตปฺปตีติ โอตฺตปฺป ฯ ปาปโต อุพฺเพคสฺเสต
อธิวจน ฯ ตตฺถ อชฺฌตฺตสมุฏานา หิริ พหิทฺธาสมุฏาน
โอตฺตปฺป ฯ อตฺตาธิปเตยฺยา หิริ โลกาธิปเตยฺย โอตฺตปฺป ฯ
ลชฺชาสภาวสณฺิตา หิริ ภยสภาวสณฺิต โอตฺตปฺป ฯ
สปฺปติสฺสวลกฺขณา หิริ วชฺชภิรุกภยทสฺสาวิลกฺขณ โอตฺตปฺป ฯ
ตตฺถ อชฺฌตฺตสมุฏาน หิรึ จตูหิ การเณหิ สมุฏาเปติ
ชาตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา วย ปจฺจเวกฺขิตฺวา สูรภาว ปจฺจเวกฺขิตฺวา
พาหุสจฺจ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ฯ กถ ฯ ปาปกรณนฺนาเมต น
ชาติสมฺปนฺนาน กมฺม หีนชจฺจาน เกวฏฏาทีน กตฺตพฺพกมฺม
ตาทิสสฺส(๑) ชาติสมฺปนฺนสฺส อิท กมฺม กาตุ น ยุตฺตนฺติ เอว
ตาว ชาตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปาณาติปาตาทิปาป อกโรนฺโต
หิรึ สมุฏาเปติ ฯ ตถา ปาปกรณนฺนาเมต ทหเรหิ กตฺตพฺพ
# ๑. ม. มาทิสสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ
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กมฺม ตาทิสสฺส วเย ิตสฺส อิท กมฺม กาตุ น ยุตฺตนฺติ
เอว วย ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปาณาติปาตาทิปาป อกโรนฺโต หิรึ
สมุฏาเปติ ฯ ตถาป ปาปกรณนฺนาเมต ทุพฺพลชาติกาน กมฺม
ตาทิสสฺส สูรภาวสมฺปนฺนสฺส อิท กมฺม กาตุ น ยุตฺตนฺติ
เอว สูรภาว ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปาณาติปาตาทิปาป อกโรนฺโต
หิรึ สมุฏาเปติ ฯ ตถา ปาปกรณนฺนาเมต(๒) อนฺธพาลาน
กมฺม น ปณฺฑิตาน ตาทิสสฺส(๑) ปณฺฑิตสฺส พหุสฺสุตสฺส
อิท กมฺม กาตุ น ยุตฺตนฺติ เอว พาหุสจฺจ ปจฺจเวกฺขิตฺวา
ปาณาติปาตาทิปาป อกโรนฺโต หิรึ สมุฏาเปติ ฯ เอว อชฺฌตฺตสมุฏาน หิรึ จตูหิ การเณหิ สมุฏาเปติ สมุฏาเปตฺวา
จ ปน อตฺตนา จิตฺเต หิรึ ปเวเสตฺวา ปาป น กโรติ ฯ
เอว หิริ อชฺฌตฺตสมุฏานา นาม โหติ ฯ
กถ โอตฺตปฺป พหิทฺธาสมุฏาน นาม ฯ สเจ ตฺว
ปาปกมฺม กริสฺสสิ จตูสุ ปริสาสุ ครหปฺปตฺโต ภวิสฺสสีติ
ครหิสฺสนฺติ ต วิฺู
อสุจึ นาคริโก ยถา
วิวชฺชิโต สีลวนฺเตหิ กถ ภิกฺขุ กริสฺสสีติ
ปจฺจเวกฺขนฺโต พหิทฺธาสมุฏิเตน โอตฺตปฺเปน ปาปกมฺม น
กโรติ ฯ เอว โอตฺตปฺป พหิทฺธาสมุฏาน นาม โหติ ฯ
กถ หิริ อตฺตาธิปเตยฺยา นาม ฯ อิเธกจฺโจ กุลปุตฺโต
# ๑. ม. มาทิสสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม.ปาปกมฺม ฯ
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อตฺตาน อธิปตึ เชฏก กตฺวา ตาทิสสฺส สทฺธาปพฺพชิตสฺส
พหุสฺสุตสฺส ธุตวาทสฺส(๑) น ยุตฺต ปาปกมฺม กาตุนฺติ ปาป
น กโรติ ฯ เอว หิริ อตฺตาธิปเตยฺยา นาม โหติ ฯ เตนาห
ภควา โส อตฺตานเยว อธิปตึ กตฺวา อกุสล ปชหติ กุสล
ภาเวติ สาวชฺช ปชหติ อนวชฺช ภาเวติ สุทฺธมตฺตาน
ปริหรตีติ(๒) ฯ
กถ โอตฺตปฺป โลกาธิปเตยฺย นาม ฯ อิเธกจฺโจ กุลปุตฺโต
โลก อธิปตึ เชฏก กตฺวา ปาปกมฺม น กโรติ ยถาห
มหา โข ปนาย โลกสนฺนิวาโส มหนฺตสฺมึ โข ปน
โลกสนฺนิวาเส วสนฺติ (๓) สมณพฺราหฺมณา อิทฺธิมนฺโต ทิพฺพจกฺขุกา
ปรจิตฺตวิทุโน เต ทูรโตป ปสฺสนฺติ อาสนฺเนป ปสฺสนฺติ(๔)
เจตสาป จิตฺต ปชานนฺติ เตป ม เอว ชานิสฺสนฺติ ปสฺสถ
โภ อิม กุลปุตฺต สทฺธาย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต
สมาโน โวกิณฺโณ วิหรติ ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ
สนฺติ เทวา อิทฺธิมนฺโต ทิพฺพจกฺขุกา ปรจิตฺตวิทุโน
เตป ทูรโตป ปสฺสนฺติ อาสนฺเนป ปสฺสนฺติ เจตสาป จิตฺต
ปชานนฺติ เตป ม ชานิสฺสนฺติ ปสฺสถ โภ อิม กุลปุตฺต
สทฺธาย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต สมาโน โวกิณฺโณ
# ๑. สี. ยุ. ธุตวาทิสฺส ฯ ม. ธุตงฺคธรสฺส ฯ
# ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๔๗๙/๑๘๗ ฯ ๓. ม. สนฺติ ฯ
# ๔. ม. อาสนฺนาป น ทิสสฺ นฺติ ฯ ๕. ม. สทฺธา ฯ
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วิหรติ ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ ฯ โส โลกเยว อธิปตึ
กริตฺวา อกุสล ปชหติ กุสล ภาเวติ สาวชฺช ปชหติ
อนวชฺช ภาเวติ สุทฺธ อตฺตาน ปริหรตีติ(๑) ฯ
เอว โอตฺตปฺป โลกาธิปเตยฺย นาม โหติ ฯ
ลชฺชาสภาวสณฺิตา หิริ ภยสภาวสณฺิต โอตฺตปฺปนฺติ
เอตฺถ ปน ลชฺชาติ ลชฺชนากาโร เตน สภาเวน สณฺิตา
หิริ ฯ ภยนฺติ อปายภย เตน สภาเวน สณฺิต โอตฺตปฺป ฯ
ตทุภยมฺป ปาปปริวชฺชเน ปากฏ โหติ ฯ เอกจฺโจ หิ ยถา
นาม กุลปุตโฺ ต อุจฺจารปสฺสาวาทีนิ กโรนฺโต ลชฺชิตพฺพยุตฺตก
เอก ทิสฺวา ลชฺชนาการปฺปตฺโต ภเวยฺย (๒)อุจฺจารปสฺสาว น
กเรยฺย อาจมเสสิเก อุจฺจารปสฺสาวปฬิโต(๒) เอวเมว อชฺฌตฺต
ลชฺชิธมฺม โอกฺกมิตฺวา ปาปกมฺม น กโรติ ฯ เอกจฺโจ
อปายภยภีโต หุตฺวา ปาปกมฺม น กโรติ ฯ ตตฺริท โอปมฺม
ยถา หิ ทฺวีสุ อโยคุเฬสุ เอโก สีตโล ภเวยฺย คูถมกฺขิโต
เอโก อุณฺโห อาทิตฺโต ตตฺถ ปณฺฑิโต สีตลสฺส(๓) คูถมกฺขิตตฺตา
ชิคุจฺฉนฺโต น คณฺหาติ อิตร ทหนภเยน(๔) ฯ ตตฺถ สีตลสฺส
คูถมกฺขิตสฺส ชิคุจฺฉาย อคณฺหน วิย อชฺฌตฺต ลชฺชิธมฺม
โอกฺกมิตฺวา ปาปสฺส อกรณ อุณฺหสฺส ทหนภเยน อคณฺหน
วิย อปายภเยน ปาปสฺส อกรณ เวทิตพฺพ ฯ
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๔๗๙/๑๘๘ ฯ ๒. - ๒. ม. หีฬิโต ฯ
# ๓. ม. สีตล ฯ ๔. ม. ฑาหภเยน ฯ
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สปฺปติสฺสวลกฺขณา หิริ วชฺชภีรกุ ภยทสฺสาวิลกฺขณ
โอตฺตปฺปนฺติ อิทป ทฺวย ปาปปริวชฺชเนเยว ปากฏ โหติ ฯ
เอกจฺโจ หิ ชาติมหตฺตปจฺจเวกฺขณา สตฺถุมหตฺตปจฺจเวกฺขณา
ทายชฺชมหตฺตปจฺจเวกฺขณา สพฺรหฺมจาริมหตฺตปจฺจเวกฺขณาติ จตูหิ
การเณหิ สปฺปติสฺสวลกฺขณ หิรึ สมุฏาเปตฺวา ปาป น
กโรติ ฯ เอกจฺโจ อตฺตานุวาทภย ปรานุวาทภย ทณฺฑภย
ทุคฺคติภยนฺติ จตูหิ การเณหิ วชฺชภีรกุ ภยทสฺสาวิลกฺขณ
โอตฺตปฺป สมุฏาเปตฺวา ปาป น กโรติ ฯ ตตฺถ ชาติมหตฺตปจฺจเวกฺขณาทีนิ เจว อตฺตานุวาทภยาทีนิ จ วิตฺถาเรตฺวา
กเถตพฺพานิ ฯ เตส วิตฺถาโร องฺคุตฺตรฏกถาย วุตฺโต ฯ
สุกฺกธมฺมสมาหิตาติ อิทเมว หิโรตฺตปฺป อาทึ กตฺวา
กาตพฺพา กุสลา ธมฺมา สุกฺกธมฺมา นาม เต สพฺพสงฺคาหิกนเยน จตุภูมิกโลกิยโลกุตฺตรา ธมฺมา เตหิ สมาหิตา
สมนฺนาคตาติ อตฺโถ ฯ สนฺโต สปฺปรุ ิสา โลเกติ กายกมฺมาทีน
สนฺตตาย สนฺโต ฯ กตฺูกตเวทิตาย โสภนา ปุริสาติ
สปฺปุริสา ฯ โลเกติ ปน สงฺขารโลโก สตฺตโลโก โอกาสโลโก
ขนฺธโลโก อายตนโลโก ธาตุโลโกติ อเนกวิโธ ฯ ตตฺถ เอโก
โลโก สพฺเพ สตฺตา อาหารฏิติกา ฯเปฯ อฏารสโลกา
อฏารสธาตุโยติ เอตฺถ สงฺขารโลโก วุตฺโต ฯ ขนฺธโลกาทโย
ตทนฺโตคธาเยว ฯ อย โลโก ปรโลโก เทวโลโก มนุสฺสโลโกติ
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อาทีสุ ปน สตฺตโลโก วุตโฺ ต ฯ
ยาวตา จนฺทิมสุริยา
(๑)ทิสาภนฺติ วิโรจนา(๑)
ตาวตา(๒) สหสฺสธา โลโก เอตฺถ เต วตฺตตี วโสติ(๓)
เอตฺถ โอกาสโลโก วุตฺโต ฯ เตสุ อิธ สตฺตโลโก อธิปฺเปโต ฯ
สตฺตโลกสฺมึ หิเยว เอวรูปา สปฺปุริสา เต เทวธมฺมาติ
วุจฺจเรติ ฯ
ตตฺถ เทวาติ สมฺมติเทวา อุปปตฺติเทวา วิสุทฺธิเทวาติ
ติวิธา ฯ เตสุ มหาสมฺมตกาลโต ปฏาย โลเกน เทวาติ
สมฺมตตฺตา ราชราชกุมาราทโย สมฺมติเทวา นาม ฯ เทวโลเก
อุปปนฺนา อุปปตฺติเทวา นาม ฯ ขีณาสวา วิสุทฺธิเทวา นาม ฯ
วุตฺตป เจต สมฺมติเทวา นาม ราชาโน เทวิโย ราชกุมารา
จ อุปปตฺติเทวา นาม ภุมฺมเทเว อุปาทาย ตทุตฺตรึ เทวา
วิสุทฺธิเทวา นาม พุทฺธปจฺเจกพุทฺธขีณาสวาติ ฯ อิเมส เทวาน
ธมฺมา เทวธมฺมาติ ฯ วุจฺจเรติ วุจฺจนฺติ ฯ หิโรตฺตปฺปมูลกา หิ
กุสลา ธมฺมา กุสลสมฺปทาย(๔) เทวโลเก นิพฺพตฺติยา จ
วิสุทฺธิภาวสฺส จ การณฏเน(๕) ติวิธาน เจเตส เทวาน
ธมฺมาติ เทวธมฺมา เตหิ เทวธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ปุคฺคลาป
เทวธมฺมา ฯ ตสฺมา ปุคฺคลาธิฏานาย เทสนาย เต ธมฺเม
# ๑. ม. ปริหรนฺติ ทิสา ภนฺติ วิโรจมานา ฯ ๒. ม. ตาว ฯ
# ๓. ม. มู. ๑๒/๕๕๔/๕๙๔ ฯ ๔. ม. กุลสมฺปทาย ฯ
# ๕. ม. การณตฺตา การณฏเน ฯ
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ทสฺเสนฺโต สนฺโต สปฺปรุ ิสา โลเก เทวธมฺมาติ วุจฺจเรติ
อาห ฯ
ยกฺโข อิท ธมฺมเทสน สุตฺวา ปสนฺโน โพธิสตฺต อาห
ปณฺฑิต อห ตุมฺหาก ปสนฺโน เอก ภาตร เทมิ กตร
อาเนมีติ ฯ กนิฏ อาเนหีติ ฯ ปณฺฑติ ตฺว เกวล เทวธมฺเม
ชานาสิเยว น ปน เตสุ วตฺเตสีติ ฯ กึการณาติ ฯ ยการณา
เชฏก เปตฺวา กนิฏ อาหราเปนฺโต เชฏาปจายิกกมฺม
น กโรสีติ ฯ เทวธมฺเมวาห ยกฺข ชานามิ เตสุ ปวตฺตามิ
มย หิ อิท อรฺ เอต นิสฺสาย ปวิฏา เอตสฺส หิ
อตฺถาย อมฺหาก ปตร เอตสฺส มาตา รชฺช ยาจิ อมฺหาก
ปน ปตา ต วร อทตฺวา อมฺหาก อนุรกฺขณตฺถาย
อรฺเ วาส อนุชานิ โส กุมาโร อนุวตฺติตฺวา อมฺเหหิ
สทฺธึ อาคโต ต อรฺเ ยกฺโข ขาทีติ วุตฺเตป น
โกจิ สทฺทหิสฺสติ เตนาห ครหภยภีโต ตเมว อานาเปมีติ ฯ
สาธุ สาธุ ปณฺฑิต ตฺว เทวธมฺเม ชานาสิ เตสุ จ
วตฺเตสีติ ปสนฺนจิตฺโต ยกฺโข โพธิสตฺตสฺส สาธุการ ทตฺวา
เทฺวป ภาตโร อาเนตฺวา อทาสิ ฯ
อถ น โพธิสตฺโต อาห สมฺม ตฺว ปุพฺเพ อตฺตนา
กเตน ปาปกมฺเมน ปเรส มสโลหิตภกฺโข ยกฺโข หุตฺวา
นิพฺพตฺโต อิทานิ ปุนป ปาปเมว กโรสิ ปาปกมฺม หิ
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นิรยาทีหิ (๑)มุจฺจิตุ น ทสฺสติ(๑) ตสฺมา อิโต ปฏาย ปาป
ปหาย กุสล กโรหีติ ฯ อสกฺขิ จ ปน น ทเมตุ ฯ โส
ต ยกฺข ทเมตฺวา เตน สวิทหิตารกฺโข ตตฺเถว วสนฺโต
เอกทิวส นกฺขตฺต โอโลเกตฺวา ปตุ กาลกตภาว ตฺวา ยกฺข
อาทาย พาราณสึ คนฺตฺวา รชฺช คเหตฺวา จนฺทกุมารสฺส
อุปรชฺช สุรยิ กุมารสฺส เสนาปติฏาน ทตฺวา ยกฺขสฺส รมณีเย
าเน อาวาส(๒) กาเรตฺวา ยถา โส อคฺคปูช(๓) อคฺคปุปฺผ
อคฺคคนฺธ อคฺคผล อคฺคภตฺตฺจ ลภติ ตถา อกาสิ ฯ
โส ธมฺเมน รชฺช กาเรตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิท ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ทสฺเสตฺวา สจฺจานิ
ปกาเสสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน โส ภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ
สมฺมาสมฺพุทฺโธป เทฺว วตฺถูนิ กเถตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ตทา อุทกรกฺขโส พหุภณฺฑกภิกฺขุ อโหสิ
สุริยกุมาโร อานนฺโท จนฺทกุมาโร สารีปุตฺโต เชฏภาตา
มหิสฺสาสกุมาโร ปน อหเมว อโหสีติ ฯ
เทวธมฺมชาตก ฉฏ ฯ
# ๑. ม. มุจฺจิตุ โอกาส น ทสฺสติ ฯ ๒. ม. อายตน ฯ
# ๓. ม.อคฺคมาล ฯ
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กฏหาริชาตก
ปุตฺโต ตฺยาห มหาราชาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
วาสภขตฺติย อารพฺภ กเถสิ ฯ
วาสภขตฺติยาย วตฺถุ ทฺวาทสนิปาเต ภทฺทสาลชาตเก
อาวิภวิสฺสติ ฯ สา กิร มหานามสฺส สกฺกสฺส ธีตา
นาคมณฺฑาย(๑) นาม ทาสิยา กุจฺฉสิ ฺมึ ชาตา โกสลราชสฺส
อคฺคมเหสี อโหสิ ฯ สา รฺโ ปุตฺต วิชายิ ฯ ราชา ปนสฺสา
ปจฺฉา ทาสิภาว ตฺวา านา ปริหาเปสิ ปุตฺตสฺส
วิฑูฑภสฺสาป(๒) านา(๓) ปริหาเปสิเยว อุโภป อตฺตโน นิเวสเนเยว(๔)
วสนฺติ ฯ สตฺถา ต การณ ตฺวา ปุพฺพณฺหสมเย
ปฺจสตภิกฺขุปริวุโต รฺโ นิเวสน คนฺตฺวา ปฺตฺตาสเน
นิสีทิตฺวา มหาราช กห วาสภขตฺติยาติ อาห ฯ ราชา ต
การณ อาโรเจสิ ฯ มหาราช วาสภขตฺติยา กสฺส ธีตาติ ฯ
มหานามสฺส ภนฺเตติ ฯ อาคจฺฉมานา กสฺส อาคตาติ ฯ มยฺห
ภนฺเตติ ฯ มหาราช เอสา รฺโ ธีตา รฺโ จ อาคตา
ราชานฺเว ปฏิจฺจ ปุตฺต ลภิ โส ปุตฺโต กึการณา
ปตุ สนฺตกสฺส รชฺชสฺส สามิโก น โหติ ปุพฺเพ ราชาโน
มุหุตฺติกาย กฏหาริกาย กุจฺฉิสฺมึ ปุตฺต ลภิตฺวา ปุตฺตสฺส
รชฺช อทสูติ ฯ ราชา ตสฺสตฺถสฺสาวิภาวตฺถาย ภควนฺต ยาจิ ฯ
# ๑. ม. นาคมุณฺฑาย ฯ ๒. ม. วิฏฏภสฺสาป ฯ
# ๓. ม. าน ฯ ๔. ม. อนฺโตนิเวสเนเยว ฯ
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ภควา ภวนฺตเรน ปฏิจฺฉนฺน การณ ปากฏ อกาสิ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺโต ราชา มหนฺเตน ยเสน
อุยฺยาน คนฺตฺวา ตตฺถ ปุปฺผผลโลเภน วิจรนฺโต อุยฺยานวนสณฺเฑ คายิตฺวา ทารูนิ อุทฺธรมาน เอก อิตฺถึ ทิสฺวา
ปฏิพทฺธจิตฺโต สวาส กปฺเปสิ ฯ ต ขณฺเว โพธิสตฺโต
ตสฺสา กุจฺฉิย ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ ตาวเทว ตสฺสา วชิรปูริตา
วิย ครุกา กุจฺฉิ อโหสิ ฯ สา คพฺภสฺส ปติฏิตภาว ตฺวา
คพฺโภ เม เทว ปติฏิโตติ อาห ฯ ราชา องฺคุลิมุทฺทิก ทตฺวา
สเจ ธีตา โหติ อิท วิสสฺ ชฺเชตฺวา โปเสยฺยาสิ สเจ
ปุตฺโต โหติ มุทฺทิกาย สทฺธึ มม สนฺติก อาเนยฺยาสีติ
วตฺวา ปกฺกามิ ฯ
สาป ปริปกฺกคพฺภา โพธิสตฺต วิชายิ ฯ ตสฺส อาธาวิตฺวา
ปริธาวิตฺวา วิจรณกาเล กีฬามณฺฑเล(๑) กีฬนฺตสฺส เอว วตฺตาโร
โหนฺติ นิปฺปต ิเกนมฺหา ปหฏาติ ฯ ต สุตฺวา โพธิสตฺโต มาตุ
สนฺติก คนฺตฺวา อมฺม โก มยฺห ปตาติ ปุจฺฉิ ฯ ตาต
ตฺว พาราณสิรฺโ ปุตโฺ ตติ ฯ อมฺม อตฺถิ ปน โกจิ
สกฺขีติ ฯ ตาต ราชา อิท มุทฺทิก ทตฺวา สเจ ธีตา
โหติ วิสฺสชฺเชตฺวา โปเสยฺยาสิ สเจ ปุตฺโต โหติ อิมาย
มุทฺทิกาย สทฺธึ อาเนยฺยาสีติ วตฺวา คโตติ ฯ อมฺม เอว
# ๑. สี. ยุ. เกฬิมณฺฑเล ฯ
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สนฺเต กสฺมา ม ปตุ สนฺติก น เนสีติ ฯ สา ปุตฺตสฺส
อชฺฌาสย ตฺวา ราชทฺวาร คนฺตฺวา รฺโ อาโรจาเปสิ
รฺา จ ปกฺโกสาปตา ปวิสิตฺวา ราชาน วนฺทิตวฺ า อย
เต เทว ปุตฺโตติ อาห ฯ ราชา ชานนฺโตป ปริสมชฺเฌ
ลชฺชาย น มยฺห ปุตฺโตติ อาห ฯ อยนฺเต เทว มุททฺ ิกา
อิท สฺชานาสีติ ฯ อยป มยฺห มุทฺทกิ า น โหตีติ ฯ เทว
อิทานิ เปตฺวา สจฺจกิริย อฺโ มม สกฺขี นตฺถิ สจาย
ทารโก ตุมฺเห ปฏิจฺจ ชาโต ขิตฺโต อากาเส ติฏตุ โน
เจ ภูมิย ปติตฺวา มรตูติ โพธิสตฺตสฺส ปาเท คเหตฺวา
อากาเส ขิป ฯ โพธิสตฺโต อากาเส ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา
นิสินฺโน มธุรสฺสเรน ปตุ ธมฺม กเถนฺโต อิท คาถมาห
[๗]ปุตฺโต ตฺยาห มหาราช
ตฺว ม โปส ชนาธิป
อฺเป เทโว โปเสติ
กิฺจ เทโว สก ปชนฺติ ฯ
ตตฺถ ปุตฺโต ตฺยาหนฺติ ปุตฺโต เต อห ฯ ปุตโฺ ต จ
นาเมส อตฺรโช เขตฺรโช อนฺเตวาสิโก ทินฺนโกติ จตุพฺพิโธ ฯ
ตตฺถ อตฺตาน ปฏิจฺจ ชาโต อตฺรโช นาม ฯ สยนปฏเ
ปลฺลงฺเก อุเรติ เอวมาทีสุ นิพฺพตฺโต เขตฺรโช นาม ฯ สนฺติเก
สิปฺปุคฺคณฺหณโก อนฺเตวาสิโก นาม ฯ โปสาวนตฺถาย ทินฺโน
ทินฺนโก นาม ฯ อิธ ปน อตฺรช สนฺธาย ปุตฺโตติ วุตฺต ฯ
จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ ชน รฺเชตีติ ราชา ฯ
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มหนฺโต ราชา มหาราชา ฯ ต อามนฺเตนฺโต อาห มหาราชาติ ฯ ตฺว ม
โปส ชนาธิปาติ มหาชนเชฏก ตฺว ม โปส ภรสฺสุ
วาเสหีติ ฯ อฺเป เทโว โปเสตีติ อฺเ หตฺถิพนฺธาทโย
มนุสฺเส หตฺถิอสฺสาทโย ติรจฺฉานคเต จ พหุชเน เทโว
โปเสติ ฯ กิฺจ เทโว สก ปชนฺติ เอตฺถ ปน กิฺจาติ
ครหตฺเถ จ อนุคฺคหตฺเถ จ นิปาโต ฯ สก ปช อตฺตโน
ปุตฺต ม เทโว น โปเสตีติ โอวทนฺโต ครหติ นาม ฯ
อฺเ พหู ชเน โปเสตีติ วทนฺโต อนุคฺคณฺหาติ นาม ฯ
อิติ โพธิสตฺโต ครหนฺโตป กิฺจ เทโว สก ปชนฺติ อาห ฯ
ราชา โพธิสตฺตสฺส อากาเส นิสีทิตฺวา เอว ธมฺม
เทเสนฺตสฺส สุตฺวา เอหิ ตาต ต อหเมว โปเสสฺสามีติ
หตฺถ ปสาเรสิ ฯ หตฺถสหสฺส ปสารยิตฺถ ฯ โพธิสตฺโต อฺสฺส
หตฺเถ อโนตริตฺวา รฺโว หตฺเถ โอตริตฺวา องฺเก นิสีทิ ฯ
ราชา ตสฺส อุปรชฺช ทตฺวา มาตร อคฺคมเหสึ อกาสิ ฯ
โส ปตุ อจฺจเยน กฏพาหนราชา นาม หุตฺวา ธมฺเมน
รชฺช กาเรตฺวา ยถากมฺมงฺคโต ฯ
สตฺถา โกสลรฺโ อิท ธมฺมเทสน อาหริตฺวา เทฺว
วตฺถูนิ ทสฺเสตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา มาตา มหามายาเทวี อโหสิ ปตา สุทฺโธทนมหาราชา
กฏพาหนราชา ปน อหเมว อโหสีติ ฯ
กฏหาริชาตก สตฺตม ฯ
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คามนิชาตก
อป อตรมานานนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โอสฺสฏวิรยิ  ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
อิมสฺมึ ปน ชาตเก ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถฺุจ อตีตวตฺถฺุจ
เอกาทสนิปาเต สวรชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ วตฺถุ หิ ตสฺมิฺจ
อิมสฺมึ จ เอกสทิสเมว คาถา ปน นานา ฯ คามนิกุมาโร
โพธิสตฺตสฺส โอวาเท ตฺวา ภาติกสตสฺส กนิฏโ ป หุตฺวา
ภาติกสตปริวาริโต เสตจฺฉตฺตสฺส เหฏา วรปลฺลงฺเก นิสินฺโน
อตฺตโน ยสสมฺปตฺตึ โอโลเกตฺวา อย มยฺห ยสสมฺปตฺติ อมฺหาก
อาจริยสฺส สนฺตกาติ ตุฏโ อิท อุทาน อุทาเนสิ
[๘]อป อตรมานาน
ผลาสาว สมิชฺฌติ
วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมิ
เอว ชานาหิ คามนีติ ฯ
ตตฺถ อปติ นิปาตมตฺต ฯ อตรมานานนฺติ ปณฺฑิตาน
โอวาเท ตฺวา อตุริตฺวา(๑) อเวคายิตฺวา อุปาเยน กมฺม
กโรนฺตาน ฯ ผลาสาว สมิชฺฌตีติ ยถาปฏิเต ผเล อาสา
ตสฺส ผลสฺส นิปฺผตฺติยา สมิชฺฌติเยว ฯ อถวา ฯ ผลาสาติ
อาสาย ผล ยถาปฏิต ผล สมิชฺฌติเยวาติ อตฺโถ ฯ
วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมีติ เอตฺถ จตฺตาริ สงฺคหวตฺถูนิ เสฏจริยตฺตา
พฺรหฺมจริย นาม ฯ ตฺจ ตมูลิกาย ยสสมฺปตฺติยา ปฏิลทฺธตฺตา
# ๑. ม. อตริตฺวา ฯ
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วิปกฺก นามเยว ฯ โส(๑) ตสฺส ยโส นิปฺผนฺโน โสป เสฏฏเน
พฺรหฺมจริย นาม(๑) ฯ เตนาห วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมีติ ฯ เอว
ชานาหิ คามนีติ กตฺถจิ คามิกปุริโสป คามเชฏโกป คามนิ
อิธ ปน สพฺพชนเชฏก อตฺตาน สนฺธายาห อมฺโภ คามนิ
ตฺว เอต การณ เอว ชานาหิ อาจริย นิสฺสาย ภาติกสต
อติกฺกมิตฺวา อิท มหารชฺช ปตฺโตสฺมีติ อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตสฺมึ ปน รชฺช สมฺปตฺเต สตฺตฏทิวสจฺจเยน สพฺเพ
ภาตโร อตฺตโน วสนฏาน คตา ฯ คามนิราชา ธมฺเมน
รชฺช กาเรตฺวา ยถากมฺมงฺคโต ฯ โพธิสตฺโตป ปฺุานิ กตฺวา
ยถากมฺมงฺคโต ฯ
สตฺถา อิท ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ทสฺเสตฺวา สจฺจานิ
ปกาเสสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน โอสฺสฏวิริโย ภิกฺขุ อรหตฺเต
ปติฏิโตติ ฯ สตฺถา เทฺว วตฺถูนิ กเถตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ตทา คามนิราชา โอสฺสฏวิรโิ ย ภิกฺขุ
อานนฺโท อาจริโย ปน อหเมวาติ ฯ
คามนิชาตก อฏม ฯ
# ๑. ม. โย วาสฺส ยโส นิปฺผนฺโน โสป
# เสฎฏเน พฺรหฺมจริย นาม ฯ
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มฆเทวชาตก
อุตฺตมงฺครุหา มยฺหนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
มหาภินิกฺขมน อารพฺภ กเถสิ ฯ
ต เหฏา นิทานกถาย กถิตเมว ฯ ตสฺมึ ปน กาเล
ภิกฺขู ทสพลสฺส เนกฺขมฺม วณฺณยนฺตา นิสีทึสุ ฯ อถ สตฺถา
ธมฺมสภ อาคนฺตฺวา พุทฺธาสเน นิสินฺโน ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา
กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิ ฯ
ภนฺเต น อฺาย กถาย ตุมฺหากเยว ปน เนกฺขมฺม
วณฺณยมานา นิสินฺนมฺหาติ ฯ น ภิกฺขเว ตถาคโต เอตรหิเยว
เนกฺขมฺม นิกฺขนฺโต ปุพฺเพป นิกฺขนฺโตเยวาติ อาห ฯ ภิกฺขู
ตสฺสตฺถสฺสาวิภาวตฺถ ภควนฺต ยาจึสุ ฯ ภควา ภวนฺตเรน
ปฏิจฺฉนฺน การณ ปากฏ อกาสิ ฯ
อตีเต วิเทหรฏเ มิถิลาย มฆเทโว(๑) นาม ราชา อโหสิ
ธมฺมิโก ธมฺมราชา ฯ โส [๒] ทีฆมทฺธาน เขเปตฺวา เอกทิวส
กปฺปก อามนฺเตสิ ยทา เม สมฺม กปฺปก สิรสฺมึ ปลิตานิ
ปสฺเสยฺยาสิ อถ เม อาโรเจยฺยาสีติ ฯ กปฺปโกป ทีฆมทฺธาน
เขเปตฺวา เอกทิวส รฺโ อฺชนวณฺณาน เกสาน อนฺตเร
เอกเมว ปลิต ทิสฺวา เทว เอก เต ปลิต ทิสฺสตีติ อาโรเจสิ ฯ
# ๑. สี. ยุ. มขาเทโว ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จตุราสีติ วสฺสสหสฺสานิ กุมารกีฬ
# กีฬิ ตถา โอปรชฺช ตถา มหารชฺช กตฺวาติ อตฺถิ ฯ
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เตนหิ เม สมฺม ต ปลิต อุทฺธริตฺวา ปาณิมฺหิ เปหีติ ฯ
เอว วุตฺเต สุวณฺณสณฺฑาเสน อุทฺธริตวฺ า รฺโ ปาณิมฺหิ
ปติฏาเปสิ ฯ ตทา รฺโ จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ อายุ
อวสิฏ อโหสิ ฯ เอว สนฺเตป ปลิต ทิสฺวา มจฺจุราชาน
อาคนฺตฺวา สมีเป ิต วิย อตฺตาน อาทิตฺตปณฺณสาล ปวิฏ
วิย จ มฺมาโน สเวค อาปชฺชิตฺวา พาลมฆเทว ยาว
ปลิตสฺสุปฺปาทา นาม อิเม กิเลเส ชหิตุ นาสกฺขีติ จินฺเตสิ ฯ
ตสฺเสว ปลิตปาตุภูต อาวชฺเชนฺตสฺส อนฺโตทาโห อุปฺปชฺชิ
สรีเร เสทา มฺุจึสุ สาฏกา ปเฬตฺวา อปเนตพฺพาการปฺปตฺตา
อเหสุ ฯ โส อชฺเชว มยา นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตุ วฏฏตีติ ฯ
กปฺปกสฺส สตฺตสหสฺสุฏานก คามวร ทตฺวา เชฏปุตฺต
ปกฺโกสาเปตฺวา ตาต มม สีเส ปลิต ปาตุภูต มหลฺลโกมฺหิ
ชาโต ภุตฺตา โข ปน เม มนุสฺสกามา อิทานิ ทิพพฺ กาเม
ปริเยสิสฺสามิ เนกฺขมฺมกาโล มยฺห ตฺว อิท รชฺช ปฏิปชฺช
อห ปน ปพฺพชิตฺวา มฆเทวอมฺพวนุยฺยาเน วสนฺโต สมณธมฺม
กริสฺสามีติ อาห ฯ ต เอว ปพฺพชิตุกาม อมจฺจา อุปสงฺกมิตฺวา
เทว กึ ตุมฺหาก ปพฺพชฺชาการณนฺติ ปุจฺฉึสุ ฯ ราชา ปลิต
หตฺเถน คเหตฺวา อมจฺจาน อิท คาถมาห
[๙]อุตฺตมงฺครุหา มยฺห อิเม ชาตา วโยหรา
ปาตุภูตา เทวทูตา
ปพฺพชฺชาสมโย มมนฺติ ฯ
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ตตฺถ อุตฺตมงฺครุหาติ เกสา ฯ เกสา หิ สพฺเพส หตฺถปาทาทีน องฺคาน อุตฺตเม สิรสฺมึ รุฬฺหตฺตา อุตฺตมงฺครุหาติ
วุจฺจนฺติ ฯ อิเม ชาตา วโยหราติ ปสฺสถ ตาตา ปลิตปาตุภาเวน
ติณฺณ วยาน หรณโต อิเม ชาตา วโยหรา ฯ ปาตุภูตาติ
นิพฺพตฺตา ฯ
เทโวติ มจฺจุ ตสฺส ทูตาติ เทวทูตา ฯ สิรสฺมึ หิ
ปลิเตสุ ปาตุภูเตสุ มจฺจุราชสฺส สนฺติเก ิโต วิย โหติ ตสฺมา
ปลิตาติ(๑) มจฺจุเทวสฺส ทูตาติ วุจฺจนฺติ ฯ เทวา วิย ทูตาติป
เทวทูตา ฯ ยถา หิ อลงฺกตปฏิยตฺตาย เทวตาย อากาเส ตฺวา
อสุกทิวเส ตฺว มริสฺสสีติ วุตฺโต(๒) วิย ตเถว โหติ ฯ เอว
สิรสฺมึ ปลิเตสุ ปาตุภูเตสุ เทวตาย พฺยากรณสทิสเมว โหติ
ตสฺมา ปลิตานิ เทวสทิสา ทูตาติ วุจฺจนฺติ ฯ วิสุทฺธเิ ทวาน
ทูตาติป เทวทูตา ฯ สพฺพโพธิสตฺตา หิ ชิณฺณพฺยาธิมตปพฺพชิเต
ทิสฺวาว สเวคมาปชฺชิตฺวา นิกฺขมฺม ปพฺพชนฺติ ฯ ยถาห
ชิณฺณฺจ ทิสฺวา ทุกฺขิตฺจ พฺยาธิต
มตฺจ ทิสฺวา คตมายุสงฺขฺย
กาสาววตฺถ ปพฺพชิตฺจ ทิสฺวา
ตสฺมา อห ปพฺพชิโตมฺหิ ราชาติ ฯ
อิมินา ปริยาเยน ปลิตานิ วิสุทธฺ ิเทวาน ทูตตฺตา
# ๑. ม. ปลิตานิ ฯ ๒. ม. วุตฺเต ฯ
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เทวทูตาติ วุจฺจนฺติ ฯ ปพฺพชฺชาสมโย มมนฺติ คิหภิ าวโต
นิกฺขมนฏเน ปพฺพชฺชาติ ลทฺธนามสฺส สมณลิงฺคคหณสฺส
กาโล มยฺหนฺติ ทสฺเสติ ฯ
โส เอว วตฺวา ต ทิวสเมว รชฺช ปหาย อิสิปพฺพชฺช
ปพฺพชิตฺวา ตสฺมึเยว มฆอมฺพวเน วิหรนฺโต จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ จตฺตาโร พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา อปริหีนชฺฌาเน
ิโต กาล กตฺวา พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติตฺวา ปุน ตโต จุโต
มิถิลายเมว เนมิ นาม ราชา หุตฺวา โอสฺสกฺกมาน อตฺตโน
วส ฆเฏตฺวา ตตฺเถว อมฺพวเน ปพฺพชิตฺวา พฺรหฺมวิหาเร
ภาเวตฺวา ปุน พฺรหฺมโลกูปโคว อโหสิ ฯ
สตฺถาป น ภิกฺขเว ตถาคโต อิทาเนว มหาภินิกฺขมน
นิกฺขมนฺโต ปุพฺเพป นิกฺขนฺโตเยวาติ วตฺวา อิท ธมฺมเทสน
อาหริตฺวา ทสฺเสตฺวา จตฺตาริ อริยสจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ
สจฺจปริโยสาเน เกจิ โสตาปนฺนา อเหสุ เกจิ สกทาคามิโน
เกจิ อนาคามิโน ฯ อิติ ภควา อิมานิ เทฺว วตฺถูนิ กเถตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา กปฺปโก อานนฺโท
อโหสิ ปุตฺโต ราหุโล มฆเทวราชา ปน อหเมวาติ ฯ
มฆเทวชาตก นวม ฯ
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สุขวิหาริชาตก
ยฺจ อฺเ น รกฺขนฺตีติ อิท สตฺถา อนุปย นคร
นิสฺสาย อนุปยอมฺพวเน วิหรนฺโต สุขวิหารึ ภทฺทิยตฺเถร
อารพฺภ กเถสิ ฯ
สุขวิหารี ภทฺทิยตฺเถโร ฉขตฺติยสมาคเม อุปาลิสตฺตโม
ปพฺพชิโต ฯ เตสุ ภทฺทิยตฺเถโร จ กิมพฺ ิลตฺเถโร จ ภคุตฺเถโร
จ อุปาลิตฺเถโร จ อรหตฺต ปตฺตา อานนฺทตฺเถโร โสตาปนฺโน
ชาโต อนุรุทธฺ ตฺเถโร ทิพฺพจกฺขุโก เทวทตฺโต ฌานลาภี
ชาโต ฯ ฉนฺน ปน ขตฺติยาน วตฺถุ ยาว อนุปยนครา
กณฺฑหาลชาตเก(๑) อาวิภวิสฺสติ ฯ อายสฺมา ปน ภทฺทิโย
ราชกาเล อตฺตาน รกฺขนฺโต รกฺขาสวิธานเทวตาว(๒) พหูหิ
รกฺขาหิ รกฺขยิ มานสฺส อุปริ ปาสาทตเล มหาสยเน ปริวตฺตมานสฺสาป อตฺตโน ภยุปฺปตฺติฺจ ทิสฺวา อิทานิ อรหตฺต
ปตฺวา อรฺาทีสุ ยตฺถกตฺถจิ วิหรนฺโตป อตฺตโน
วิคตภยตฺตฺจ สมนุปสฺสนฺโต อโห สุข อโห สุขนฺติ อุทาน
อุทาเนสิ ฯ ต สุตฺวา ภิกฺขู อายสฺมา ภทฺทิโย อฺ
พฺยากโรตีติ ภควโต อาโรเจสุ ฯ ภควา น ภิกฺขเว ภทฺทิโย
อิทาเนว สุขวิหารีเยว ปุพฺเพป สุขวิหารีเยวาติ อาห ฯ ภิกฺขู
# ๑. ม. ขณฺฑหาลชาตเก ฯ ๒. สี. อตฺตาน รกฺขนฺโต รกฺขสวิธานฺเจว
# ตาว ฯ ม. อตฺตโน รกฺขสวิธานฺเจว ตาว ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 251

*เลมที่ 28 สุขวิหาริชาตก หนา 251
ตสฺสตฺถสฺสาวิภาวตฺถาย ภควนฺต ยาจึสุ ฯ ภควา ภวนฺตเรน
ปฏิจฺฉนฺน การณ ปากฏ อกาสิ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช การยมาเน
โพธิสตฺโต อุทิจฺจพฺราหฺมณมหาสาโล หุตฺวา กาเมสุ อาทีนว
เนกฺขมฺเม จานิสส ทิสฺวา กาเม ปหาย หิมวนฺต ปวิสิตฺวา
อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา อฏ สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตสิ ฯ
ปริวาโรปสสฺ มหา อโหสิ ปฺจ ตาปสสตานิ ฯ โส วสฺสกาเล
หิมวนฺตโต นิกฺขมิตฺวา ตาปสคณปริวุโต คามนิคมาทีสุ
จาริกฺจรนฺโต พาราณสึ ปตฺวา ราชาน นิสฺสาย ราชุยฺยาเน
วาส กปฺเปสิ ฯ ตตฺถ วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส วสิตฺวา ราชาน
อาปุจฺฉิ ฯ อถ น ราชา ภนฺเต ตุมฺเห มหลฺลกา กึ
โว หิมวนฺเตน อนฺเตวาสิเก หิมวนฺต เปเสตฺวา อิเธว วสถาติ
ยาจิ ฯ โพธิสตฺโต เชฏนฺเตวาสิก ปฺจ ตาปสสตานิ
สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา คจฺฉ ตฺว อิเมหิ สทฺธึ หิมวนฺเต วส
อหมฺปน อิเธว วสิสฺสามีติ เต อุยฺโยเชตฺวา สย ตตฺเถว วาส
กปฺเปสิ ฯ
โส ปนสฺส เชฏนฺเตวาสิโก ราชปพฺพชิโต มหนฺต รชฺช
ปหาย ปพฺพชิตฺวา กสิณปริกมฺม กตฺวา อฏสมาปตฺติลาภี
อโหสิ ฯ โส ตาปเสหิ สทฺธึ หิมวนฺเต วสมาโน เอกทิวส
อาจริย ทฏุกาโม หุตฺวา เต ตาปเส อามนฺเตตฺวา ตุมฺเห
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อนุกฺกณฺมานา อิเธว วสถ อห อาจริย ทิสฺวา อาคจฺฉิสฺสามีติ
อาจริยสฺส สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ปฏิสนฺถาร กตฺวา เอก
ตฏฏิก(๑) อตฺถริตฺวา อาจริยสฺส สนฺติเกเยว นิปชฺชิ ฯ ตสฺมึ จ
สมเย ราชา ตาปส ปสฺสิสฺสามีติ อุยฺยาน คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ อนฺเตวาสิกตาปโส ราชาน ทิสวฺ าป เนว
อุฏาสิ นิปนฺนโกเยว ปน อโห สุข อโห สุขนฺติ อุทาน
อุทาเนสิ ฯ ราชา อย ตาปโส ม ทิสวฺ าป น อุฏิโตติ
อนตฺตมโน โพธิสตฺต อาห ภนฺเต อย ตาปโส ยถิจฺฉก
ภุตฺโต ภวิสฺสติ อุทาน อุทาเนนฺโต สุขเสยฺยเมว กปฺเปตีติ ฯ
มหาราช อย ตาปโส ปุพฺเพ ตุมฺหาทิโสว เอโก ราชา
อโหสิ สฺวาย อห ปุพฺเพ คิหิกาเล รชฺชสิรึ อนุภวนฺโต
อาวุธหตฺเถหิ พหูหิ รกฺขยิ มาโนป เอวรูป สุข นาม นาลตฺถนฺติ
อตฺตโน ปพฺพชฺชาสุข ฌานสุข อารพฺภ อิท อุทาน อุทาเนสีติ
เอวฺจ ปน วตฺวา โพธิสตฺโต รฺโ ธมฺมกถ กเถตุ อิท
คาถมาห
[๑๐] ยฺจ อฺเ น รกฺขนฺติ โย จ อฺเ น รกฺขติ
ส เว ราช สุข เสติ
กาเมสุ อนเปกฺขวาติ ฯ
ตตฺถ ยฺจ อฺเ น รกฺขนฺตีติ ย ปุคฺคล อฺเ
พหู ปุคฺคลา น รกฺขนฺติ ฯ โย จ อฺเ น รกฺขตีติ
# ๑. ม. กฏตฺถริก ฯ
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โยป เอกโก อห รชฺช กาเรมีติ อฺเ พหู น รกฺขนฺติ ฯ
ส เว ราช สุข เสตีติ มหาราช โส ปุคฺคโล เอโก อทุติโย
ปวิวิตฺโต กายิกเจตสิกสุขสมงฺคี หุตฺวา สุข เสติ ฯ อิทฺจ
เทสนาสีสเมว น เกวลเมว สุข เสติเยว เอวรูโป ปน
ปุคฺคโล สุข คจฺฉติ ติฏติ นิสีทติ สยติ สพฺพิริยาปเถสุ
สุขปฺปตฺโตว โหติ ฯ กาเมสุ อนเปกฺขวาติ วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ
อเปกฺขาวิรหิโต วิคตจฺฉนฺทราโค นิตฺตณฺโห เอวรูโป ปุคฺคโล
สพฺพิริยาปเถสุ สุข วิหรติ มหาราชาติ ฯ
ราชา ธมฺมเทสน สุตฺวา ตุฏมานโส วนฺทิตวฺ า
นิเวสนเมว คโต ฯ อนฺเตวาสิโกป อาจริย วนฺทิตฺวา หิมวนฺตเมว
คโต ฯ โพธิสตฺโต ปน ตตฺเถว วิหรนฺโต อปริหนี ชฺฌาโน
กาล กตฺวา พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติ ฯ
สตฺถา อิท ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ทสฺเสตฺวา เทฺว
วตฺถูนิ กเถตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา อนฺเตวาสิโก ภทฺทยิ ตฺเถโร อโหสิ คณสตฺถา ปน
อหเมวาติ ฯ
สุขวิหาริชาตก ทสม ฯ
อปณฺณกวคฺโค ปโม ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
วราปณฺณก วณฺณุปถ เสริวโร
สุวิจกฺขณ ตณฺฑุลนาฬิกสฺสา
หิริ ปุตฺต วรุตคฺ ามนินา
โย จ น รกฺขติ เตน ทส ฯ
# ๑. ม. อปณฺณก วณฺณุปถ เสริว จูฬเสฏิ จ
ตณฺฑุล เทวธมฺมฺจ ปฏวาหนคามณิ
มฆเทว วิหารีติ
ปณฺฑิตา ทส ชาตกาติ ฯ
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สีลวคฺควณฺณนา
ลกฺขณชาตก
โหติ สีลวต อตฺโถติ อิท สตฺถา ราชคห อุปนิสฺสาย
เวฬุวเน วิหรนฺโต เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
เทวทตฺตสฺส วตฺถุ ยาว อภิมารปโยชนา กณฺฑหาลชาตเก(๑) อาวิภวิสฺสติ ยาว ธนปาลกวิสฺสชฺชนา ปน จุลลฺ หสชาตเก อาวิภวิสฺสติ ยาว ปวิปฺปเวสนา พารสนิปาเต(๒)
สมุทฺทพาณิชชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ
เอกสฺมึ สมเย เทวทตฺโต ปฺจ วตฺถูนิ ยาจิตฺวา อลภนฺโต
สงฺฆ ภินฺทิตฺวา ปฺจ ภิกฺขุสตานิ อาทาย คยาสีเส วิหรติ ฯ
อถ เตส ภิกขฺ ูน าณ ปริปาก อคมาสิ ฯ ต ตฺวา
สตฺถา เทฺว อคฺคสาวเก อามนฺเตสิ สารีปุตฺตา ตุมฺหาก
นิสฺสิตกา ปฺจสตา ภิกฺขู เทวทตฺตสฺส ลทฺธึ โรเจตฺวา เตน
สทฺธึ คตา อิทานิ ปน เตส าณ ปริปาก คต ตุมเฺ ห
พหูหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ ตตฺถ คนฺตฺวา เตส ธมฺม เทเสตฺวา
เต ภิกฺขู มคฺคผเลหิ ปโพเธตฺวา คเหตฺวา อาคจฺฉถาติ ฯ เต
ตตฺเถว คนฺตฺวา เตส ธมฺม เทเสตฺวา มคฺคผเลหิ ปโพเธตฺวา
ปุนทิวเส อรุณุคฺคมนเวลาย เต ภิกฺขู อาทาย เวฬุวนเมว
# ๑. ม. ขณฺฑหาลชาตเก ฯ ๒. สี. ย. โสฬสนิปาเต ฯ
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อาคมึสุ ฯ อาคนฺตฺวา จ ปน สารีปุตตฺ ตฺเถรสฺส ภควนฺต
วนฺทิตฺวา ิตกาเล ภิกฺขู เถร ปสสิตฺวา ภควนฺต อาหสุ
ภนฺเต อมฺหาก เชฏกภาติโก ธมฺมเสนาปติ ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ
ปริวุโต อาคจฺฉนฺโต อติวิย โสภติ เทวทตฺโต ปน
ปริหีนปริวาโร ชาโตติ ฯ น ภิกฺขเว สารีปุตฺโต อิทาเนว
าติสงฺฆปริวุโต อาคจฺฉนฺโต โสภติ ปุพฺเพป โสภติเยว
เทวทตฺโตป น อิทาเนว คณโต ปริหโี น ปุพฺเพป ปริหีโนเยวาติ ฯ ภิกฺขู ตสฺสตฺถสฺสาวิภาวตฺถาย ภควนฺต ยาจึสุ ฯ
ภควา ภวนฺตเรน ปฏิจฺฉนฺน การณ ปากฏ อกาสิ ฯ
อตีเต มคธรฏเ ราชคหนคเร เอโก มคธราชา รชฺช
กาเรสิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต มิคโยนิย ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา วุฑฺฒึ
ปตฺโต มิคสหสฺสปริวาโร อรฺเ วสติ ฯ ตสฺส ลกฺขโณ
จ กาโฬ จาติ เทฺว ปุตฺตา อเหสุ ฯ โส อตฺตโน มหลฺลกกาเล
ตาตา อห อิทานิ มหลฺลโก ตุมฺเห อิท คณ ปริหรถาติ
ปฺจ ปฺจ มิคสตานิ เอเกก ปุตฺต ปฏิจฺฉาเปสิ ฯ ตโต
ปฏาย เทฺวป ชนา มิคคณ ปริหรนฺติ ฯ มคธรฏสฺมิฺจ
สสฺสสมเย(๑) กิฏสมฺพาเธ อรฺเ มิคาน ปริปนฺโถ โหติ ฯ
มนุสฺสา สสฺสขาทกาน มิคาน มารณตฺถาย ตตฺถ โอปาต
ขณนฺติ สูลานิ โรเปนฺติ ปาสาณยนฺตานิ สชฺชนฺติ กูฏปาสาทโย
# ๑. ม. สสฺสปากสมเย ฯ
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ปาเส โอเฑนฺติ ฯ พหู มิคา วินาส อาปชฺชนฺติ ฯ โพธิสตฺโต
กิฏสมฺพาธสมย ตฺวา ปุตฺเต ปกฺโกสาเปตฺวา อาห ตาตา
อย กิฏสมฺพาธสมโย พหู มิคา วินาส ปาปุณนฺติ มย
มหลฺลกา เยน เตนุปาเยน เอกสฺมึ าเน วีตินาเมสฺสาม ตุมฺเห
ตุมฺหาก มิคคเณ คเหตฺวา อรฺเ ปพฺพตปาท ปวิสิตฺวา
สสฺสาน อุทฺธฏกาเล อาคจฺเฉยฺยาถาติ ฯ เต สาธูติ ปตุ วจน
ปฏิสฺสุณิตฺวา สปริวารา นิกฺขมึสุ ฯ เตส ปน คมนาคมนมคฺเค
มนุสฺสา ชานนฺติ อิมสฺมึ กาเล มิคา ปพฺพต อาโรหนฺติ
อิมสฺมึ กาเล โอโรหนฺตตี ิ ฯ เต ตตฺถ ตตฺถ ปฏิจฉฺ นฺนฏาเน
นิสินฺนา พหู มิเค วิชฺฌิตฺวา มาเรนฺติ ฯ
กาฬมิโคป อตฺตโน ทนฺธตาย อิมาย นาม เวลาย
คนฺตพฺพนฺติ อชานนฺโต มิคคณ อาทาย ปุพฺพณฺเหป
สายณฺเหป ปโทเสป ปจฺจูเสป คามทฺวาเรน คจฺฉติ ฯ มนุสสฺ า ตตฺถ
ตตฺถ ปกติยาว ิตา จ นิสินฺนา(๑) จ พหู มิเค วินาส
คเมนฺติ ฯ เอว โส อตฺตโน ทนฺธตาย พหู มิเค วินาส
ปาเปตฺวา อปฺปเกเหว มิเคหิ อรฺเ ปาวิสิ ฯ ลกฺขณมิโค
ปน ปณฺฑิโต พฺยตฺโต อุปายกุสโล อิมาย เวลาย คนฺตพฺพ
อิมาย เวลาย น คนฺตพฺพนฺติ ชานาติ ฯ โส คามทฺวาเรน
น คจฺฉติ ทิวาป น คจฺฉติ ปโทเสป ปจฺจูเสป น คจฺฉติ
# ๑. ม. นิลีนา ฯ
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มิคคณ อาทาย อฑฺฒรตฺติกสมเยเนว คจฺฉติ ตสฺมา เอกป
มิค อวินาเสตฺวา อรฺ ปาวิสิ ฯ เต ตตฺถ จตฺตาโร มาเส
วสิตฺวา สสฺเสสุ อุทฺธเฏสุ ปพฺพตา โอตรึสุ ฯ
กาโฬ ปจฺฉา คจฺฉนฺโตป ปุริมนเยเนว อวเสสมิเคป
วินาส ปาเปนฺโต เอกโกว อาคมิ ฯ ลกฺขโณ ปน เอก มิคมฺป
อวินาเสตฺวา ปฺจหิ มิคสเตหิ ปริวุโต มาตาปตูน สนฺติก
อาคมิ ฯ โพธิสตฺโตป เทฺว ปุตฺเต อาคจฺฉนฺเต ทิสฺวา มิคิยา(๑)
สทฺธึ มนฺเตนฺโต อิท คาถ สมุฏาเปสิ ฯ
[๑๑] โหติ สีลวต อตฺโถ
ปฏิสนฺถารวุตฺติน
ลกฺขณ ปสฺส อายนฺต าติสงฺฆปุรกฺขิต
อถ ปสฺสสิม กาล
สุวิหีนว าติภีติ ฯ
ตตฺถ สีลวตนฺติ สุขสีลตาย สีลวนฺตาน อาจารสมฺปนฺนาน ฯ อตฺโถติ วุฑฺฒิ ฯ ปฏิสนฺถารวุตฺตินนฺติ ธมฺมปฏิสนฺถาโร จ อามิสปฏิสนฺถาโร จ เอเตสุ วุตฺติโนติ
ปฏิสนฺถารวุตฺติโน ฯ เตส ปฏิสนฺถารวุตฺตีน ฯ เอตฺถ จ
ปาปนิวารณ โอวาทานุสาสนาทิวเสน ธมฺมปฏิสนฺถาโร โคจรลาภาปนคิลานุปฏานธมฺมิกรกฺขาวเสน อามิสปฏิสนฺถาโร
เวทิตพฺโพ ฯ อิท วุตฺต โหติ อิเมสุ ทฺวีสุ ปฏิสนฺถาเรสุ
ิตาน อาจารสมฺปนฺนาน ปณฺฑิตาน วุฑฺฒิ นาม โหติ ฯ
# ๑. ม. มิคคเณน ฯ
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อิทานิ ต วุฑฺฒึ ทสฺเสตุ มิคมาตร(๑) อาลปนฺโต ลกฺขณ
ปสฺสาติ อาทิมาห ฯ ตตฺราย สงฺเขปตฺโถ อาจารปฏิสนฺถารสมฺปนฺน อตฺตโน ปุตฺต เอก มิคมฺป อวินาเสตฺวา าติสงฺเฆน
ปุรกฺขิต ปริวาริต อาคจฺฉนฺต ปสฺส ตาย ปน อาจารปฏิสนฺถารสมฺปทาย วิหีน ทนฺธปฺ อถ ปสฺสสิม กาฬ
เอกมฺป าตึ อวเสเสตฺวา สุวิหีนเมว าตีหิ เอกก
อาคจฺฉนฺตนฺติ ฯ
เอว ปุตฺต อภินนฺทิตฺวา ปน โพธิสตฺโต ยาวตายุก
ตฺวา ยถากมฺมงฺคโต ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว สารีปุตฺโต อิทาเนว าติสงฺฆปริวุโต
โสภติ ปุพฺเพป โสภติเยว น เทวทตฺโต เอตรหิเยว คณมฺหา
ปริหีโน ปุพเฺ พป ปริหีโนเยวาติ อิท ธมฺมเทสน อาหริตฺวา
ทสฺเสตฺวา เทฺว วตฺถูนิ กเถตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ตทา กาโฬ เทวทตฺโต อโหสิ ปริสาปสฺส
เทวทตฺตปริสา ลกฺขโณ สารีปุตฺโต ปริสาปสฺส พุทฺธปริสา
มาตา ราหุลมาตา อโหสิ ปตา ปน อหเมว อโหสีติ ฯ
ลกฺขณชาตก(๒) ปม ฯ
# ๑. ม.ปุตฺตมาตร ฯ ๒. ม. ลกฺขณมิคชาตกวณฺณนา ฯ
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นิโคฺรธมิคชาตก
นิโคฺรธเมว เสเวยฺยาติ อิม สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
กุมารกสฺสปตฺเถรสฺส มาตร ภิกฺขุนึ อารพฺภ กเถสิ ฯ
สา กิร ราชคหนคเร มหาวิภวสฺส เสฏิโน ธีตา
อโหสิ อุสฺสนฺนกุสลมูลา ปริมทฺทิตสงฺขารา ปจฺฉิมภวิกสตฺตา ฯ
อนฺโตกูเฏ(๑) ปทีโป วิย ตสฺสา หทเย อรหตฺตูปนิสฺสโย ชลติ ฯ
อถ สา อตฺตาน ชานนกาลโต ปฏาย เคเห อนภิรตา
ปพฺพชิตุกามา หุตฺวา มาตาปตโร อาห อมฺมตาตา มยฺห
ฆราวาเส จิตฺต นาภิรมติ อห นิยฺยานิเก พุทฺธสาสเน
ปพฺพชิตุกามา ปพฺพาเชถ มนฺติ ฯ อมฺม กึ วเทสิ อิม
กุล พหุวิภว ตฺวฺจ อมฺหาก เอกธีตา น ลพฺภา
ตยา ปพฺพชิตุนฺติ ฯ สา ปุนปฺปุน ยาจิตฺวาป มาตาปตูน
สนฺติกา ปพฺพชฺช อลภมานา จินฺเตสิ โหตุ ปติกุล คตา
สามิก อาราเธตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ สา วยปฺปตฺตา ปติกุล
คนฺตฺวา [๒] สีลวตี กลฺยาณธมฺมา อคาร อชฺฌาวสิ ฯ
อถสฺสา สวาสมนฺวาย กุจฺฉิย คพฺโภ ปติฏหิ ฯ สา
คพฺภสฺส ปติฏิตภาว น อฺาสิ ฯ อถ ตสฺมึ นคเร นกฺขตฺต
โฆสยึสุ ฯ สกลนครวาสิโน นกฺขตฺต กีฬึสุ ฯ นคร เทวนคร
วิย อลงฺกตปฏิยตฺต อโหสิ ฯ สา ปน ตาว อุฬารายป
# ๑. ม. อนฺโตฆเฏ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปติเทวตา หุตฺวาติ
# ทิสฺสติ ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 261

*เลมที่ 28 นิโคฺรธมิคชาตก หนา 261
นกฺขตฺตกีฬาย วตฺตมานาย อตฺตโน สรีร น วิลิมปฺ ติ
นาลงฺกโรติ ปกติเวเสเนว จรติ ฯ อถ น สามิโก อาห
ภทฺเท สกลนคร นกฺขตฺตนิสฺสิต ตฺว ปน สรีร น ปฏิชคฺคสิ
อลงฺการ น กโรสิ กึการณาติ ฯ สา อาห อยฺยปุตฺต
ทฺวตฺตึสายเมว กุณเปหิ ปูริต สรีร กึ อิมินา อลงฺกเตน
อย หิ กาโย เนว เทวตานิมฺมิโต น พฺรหฺมนิมฺมิโต น
สุวณฺณมโย น มณิมโย น หริจนฺทนมโย น ปุณฺฑรีกกุมุทนีลุปฺปลคพฺภสมฺภูโต คูถปริปุณฺโณ อสุจิ น อมโตสธปริปูรโิ ต
อถ โข กุณเป ชาโต มาตาเปติกสมฺภโว นิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺโม(๑) กฏสิวฑฺฒโน ตณฺหุปาทินฺโน
โสกาน นิทาน ปริเทวาน วตฺถุ สพฺพโรคาน อาสโย(๒)
กมฺมกรณาน ปฏิคฺคโห อนฺโตปูติ พหิ นิจฺจ ปคฺฆรติ กิมิกลุ าน
อาวาโส สีวตฺถิกปายาโต(๓) มรณปริโยสาโน สพฺพโลกสฺส
จกฺขุปเถ ปริวตฺตมาโนป
อฏินหารุสยุตฺโต
ตจมสวิเลปโน(๔)
ฉวิยา กาโย ปฏิจฺฉนฺโน ยถาภูต น ทิสฺสติ
อนฺตปูโร อุทรปูโร
ยกเปฬสฺส วตฺถโิ น
หทยสฺส ปปฺผาสสฺส
วกฺกสฺส ปหกสฺส จ
# ๑. ม. อนิจจฺ ุจฺฉาทน... ฯ ๒. ม. อาลโย ฯ ๓. สี. ยุ. สิวถิกปรายโต ฯ
# ม. สิวถิกปยาโต ฯ ๔. ม. ตจมสาวเลปโน ฯ
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สิงฺฆาณิกาย เขฬสฺส
เสทสฺส เมทกสฺส จ
โลหิตสฺส ลสิกาย
ปตฺตสฺส จ วสาย จ ฯ
อถสฺส นวหิ โสเตหิ
อสูจิ สวติ สพฺพทา
อกฺขิมฺหา อกฺขิคูถโก
กณฺณมฺหา กณฺณคูถโก
สิงฺฆาณิกา จ นาสาโต มุเขน วมติ เอกทา
ปตฺต เสมฺหฺจ วมติ กายมฺหา เสทชลฺลิกา ฯ
อถสฺส สุสิร สีส
มตฺถลุงฺเคน ปูริต ฯ
สุภโต มฺตี พาโล อวิชฺชาย ปุรกฺขโต(๑) ฯ
อนนฺตาทีนโว กาโย
วิสรุกฺขสมูปโม
อาวาโส สพฺพโรคาน ปฺุโช ทุกฺขสฺส เกวโล(๒) ฯ
สเจ อิมสฺส กายสฺส
อนฺโต พาหิรโต สิยา
ทณฺฑ นูน คเหตฺวาน กากโสเณ นิวารเย ฯ
ทุคฺคนฺโธ อสุจีกาโย
กุณโป อุกฺกรูปโม
นินฺทิโต จกฺขุภูเตหิ
กาโย พาลาภินนฺทิโต
อลฺลจมฺมปฏิจฺฉนฺโน
นวทฺวาโร มหาวโณ
สมนฺตโต ปคฺฆรติ
อสุจิปูติคนฺธิโย(๓) ฯ
[ยทา จ โส มโต เสติ อุทฺธุมาโต วินีลโก
อปวิฏโ  สุสานสฺมึ
อนเปกฺขา โหนฺติ าตโย
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๑๒/๓๖๒ ฯ ๒. ขุ. อ. ๓๓/๑๒๒/๑๘๔ ฯ
# ๓. วิสุทฺธ.ิ ๑/๒๕๙ ฯ
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ขาทนฺติ น สุวาณา จ
สิงฺคาลา จ พกา กิมิ
กากา คิชฺฌา จ ขาทนฺติ
เย จฺเ สพฺพปาณิโน ฯ
สุตฺวาน พุทฺธวจน
ภิกฺขุ จ าณวา อิธ
โส โข น อภิชานาติ
ยถาภูต หิ ปสฺสติ
ยถา อิท ตถา เอต
ยถา เอต ตถา อิท
อชฺฌตฺตฺจ พหิทฺธา จ
กาเย นนฺท วิรชฺชห] ฯ
อยฺยปุตฺต อิม กาย อลงฺกริตฺวา กึ กริสฺสามิ นนุ
อิมสฺส อลงฺกตกรณ คูถปุณฺณฆฏสฺส พหิจิตฺตกมฺมกรณ วิย
โหตีติ ฯ เสฏิปุตฺโต ต ตสฺสา วจน สุตฺวา อาห ภทฺเท
ตฺว อิมสฺส สรีรสฺส เอว โทเส ปสฺสมานา กสฺมา น
ปพฺพชิสฺสสีติ ฯ อยฺยปุตตฺ อห ปพฺพชฺช ลภมานา อชฺเชว
ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ เสฏิปุตฺโต สาธุ อห ต ปพฺพาเชสฺสามีติ
วตฺวา มหาทาน ปวตฺเตตฺวา มหาสกฺการ กตฺวา มหนฺเตน
ปริวาเรน ภิกฺขุนูปสฺสย เนตฺวา น ปพฺพาเชนฺโต เทวทตฺตปกฺขิยาน ภิกฺขุนีน สนฺตเิ ก ปพฺพาเชสิ ฯ สา ปพฺพชฺช ลภิตฺวา
ปริปุณฺณสงฺกปฺปา อตฺตมนา อโหสิ ฯ
อถสฺสา คพฺเภ ปริปาก คจฺฉนฺเต อินฺทฺริยาน อฺถตฺต
หตฺถปาทปฏีน พหลตฺต อุทรปฏลสฺส จ มหตฺต ทิสฺวา
ภิกฺขุนิโย ต ปุจฺฉึสุ อยฺเย ตฺว คพฺภินี วิย ปฺายสิ
# [ ] มรมฺมโปตฺถเก นตฺถิ ฯ
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กึ เอตนฺติ ฯ อยฺยา อิท นาม การณนฺติ น ชานามิ
สีลมฺปน เม ปริปุณฺณนฺติ ฯ อถ น ตา ภิกฺขุนิโย เทวทตฺตสฺส
สนฺติก เนตฺวา เทวทตฺต ปุจฺฉึสุ อยฺย อย กุลธีตา กิจฺเฉน
สามิก อาราเธตฺวา ปพฺพชฺช ลภิ อิทานิ ปนสฺสา คพฺโภ
ปฺายติ มย อิมสฺส คพฺภสฺส คิหิกาเล วา ปพฺพชิตกาเล
วา ลทฺธภาว น ชานาม กึทานิ กโรมาติ ฯ เทวทตฺโต
อตฺตโน อพุทฺธภาเวน ขนฺติเมตฺตานุทยานฺจ นตฺถิตาย เอว
จินฺเตสิ เทวทตฺตสฺส ปกฺขิกา ภิกฺขุนี กุจฺฉิยา คพฺภ ปริหรติ
เทวทตฺโต ปน อชฺฌุเปกฺขติเยวาติ มยฺห ครหา อุปฺปชฺชิสฺสติ
มยา อิม อุปปฺ พฺพาเชตุ วฏฏตีติ ฯ โส อวีมสิตฺวา เสลคุล
ปวฏฏยมาโน วิย ปกฺขนฺทิตฺวา คจฺฉถ อิม อุปพฺพาเชถาติ
อาห ฯ ตา ตสฺส วจน สุตฺวา อุฏาย วนฺทิตฺวา อุปสฺสย
คตา ฯ อถ สา ทหรา ภิกฺขุนิโย อาห อยฺยา น
เทวทตฺตตฺเถโร พุทฺโธ นป ตสฺส สนฺติเก มยฺห ปพฺพชฺชา
โลเก ปน อคฺคปุคฺคลสฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สนฺตเิ ก มยฺห
ปพฺพชฺชา สา ปน เม ทุกฺเขน ลทฺธา มา น อนฺตรธาเปถ
เอถ ม คเหตฺวา สตฺถุ สนฺติเก เชตวน คจฺฉถาติ ฯ ตา
ต อาทาย ราชคหา ปฺจจตฺตาฬีสโยชนิกมคฺค อติกฺกมฺม
อนุปุพฺเพน เชตวน ปตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา ตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ
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สตฺถา จินฺเตสิ กิฺจาป คิหิกาเล เอติสฺสา คพฺโภ
ปติฏิโต เอว สนฺเตป สมโณ โคตโม เทวทตฺเตน ชหิติก(๑)
อาทาย จรตีติ อฺติตฺถิยาน โอกาโส ภวิสฺสติ ตสฺมา
อิม กถ ปจฺฉินฺทิตุ สราชิกาย ปริสาย มชฺเฌ อิม อธิกรณ
วินิจฺฉิตุ วฏฏตีติ ฯ ปุนทิวเส ราชาน ปเสนทิโกสล มหาอนาถปณฺฑิก จูฬอนาถปณฺฑิก วิสาข มหาอุปาสิก อฺานิ
จ อภิฺาตานิ มหากุลานิ ปกฺโกสาเปตฺวา สายณฺหสมเย
จตูสุ ปริสาสุ สนฺนิปติตาสุ อุปาลิตฺเถร อามนฺเตสิ คจฺฉ
จตุปฺปริสมชฺเฌ อิมิสฺสา ทหรภิกฺขุนิยา กมฺม โสเธหีติ ฯ สาธุ
ภนฺเตติ เถโร ปริสมชฺฌ คนฺตฺวา อตฺตโน ปฺตฺตาสเน
นิสีทิตฺวา รฺโ ปุรโต วิสาข อุปาสิก ปกฺโกสาเปตฺวา
อิม อธิกรณ ปฏิจฺฉาเปสิ คจฺฉ วิสาเข อย ทหรา
อสุกมาเส อสุกทิวเส ปพฺพชิตาติ ตตฺตโต ตฺวา อิมสฺส
คพฺภสฺส ปุเร วา ปจฺฉา วา ลทฺธภาว ชานาหีติ ฯ อุปาสิกา
สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สาณึ ปริกฺขิปาเปตฺวา อนฺโตสาณิย
ทหรภิกฺขุนิยา หตฺถปาทนาภิอุทรปริโยสานานิ โอโลเกตฺวา
มาสทิวเส สมาเนตฺวา คิหิภาเว คพฺภสฺส ลทฺธภาว ตถโต
ตฺวา เถรสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ เถโร
จตุปริสมชฺเฌ ต ภิกฺขุนึ สุทฺธมกาสิ ฯ สา สุทฺธา หุตฺวา
# ๑. ม. ชหิต ฯ
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ภิกฺขุสงฺฆฺจ สตฺถารฺจ วนฺทิตฺวา ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ อุปสฺสยเมว
คตา ฯ สา คพฺภสฺส ปริปากมนฺวาย ปทุมุตฺตรปาทมูเล
ปติฏิตปฏน มหานุภาว ปุตฺต วิชายิ ฯ
อเถกทิวส ราชา ภิกฺขุนีอุปสฺสยสมีเปน คจฺฉนฺโต
ทารกสทฺท สุตฺวา อมจฺเจ ปุจฺฉิ ฯ อมจฺจา ต การณ ตฺวา
เทว สา ทหรภิกฺขุนี ปุตตฺ  วิชายิ ตสฺเสว โส สทฺโทติ
อาหสุ ฯ ภิกขฺ ุนีน ภเณ ทารกชคฺคนนฺนาม ปลิโพโธ มย น
ปฏิชคฺคิสฺสามาติ ฯ ราชา ต ทารก นาฏกิตฺถีน ทาเปตฺวา
กุมารปริหาเรน วฑฺฒาเปสิ ฯ นามคหณทิวเส จสฺส กสฺสโปติ
นาม อกสุ ฯ อถ น กุมารปริหาเรน วฑฺฒิตตฺตา กุมารกสฺสโปติ สฺชานึสุ ฯ โส สตฺตวสฺสิกกาเล สตฺถุ สนฺติเก
ปพฺพชิตฺวา ปริปุณฺณวีสติวสฺโส อุปสมฺปท ลภิตฺวา คจฺฉนฺเต
กาเล ธมฺมกถิเกสุ จิตฺรกถิโก(๑) อโหสิ ฯ อถ(๒) น สตฺถา เอตทคฺค
ภิกฺขเว มม สาวกาน จิตฺรกถิกาน ยทิท กุมารกสฺสโปติ เอตทคฺเค เปสิ ฯ โส ปจฺฉา วมฺมิกสุตฺเต อรหตฺต
ปาปุณิ ฯ มาตาปสฺส ภิกฺขุนี วิปสฺสิตฺวา มคฺคผล ปตฺตา ฯ
กุมารกสฺสปตฺเถโร พุทฺธสาสเน คคนมชฺเฌ ปุณฺณจนฺโท วิย
ปากโฏ ชาโต(๒)ฯ
อเถกทิวส ตถาคโต ปจฺฉาภตฺเต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต
# ๑. ม. จิตฺรกถี ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๒๘๙/๒๘๒ ฯ
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ภิกฺขูน โอวาท ทตฺวา คนฺธกุฏึ ปาวิสิ ฯ ภิกฺขู โอวาท คเหตฺวา
อตฺตโน อตฺตโน รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ ทิวสภาค เขเปตฺวา
สายณฺหสมเย ธมฺมสภาย สนฺนิปติตฺวา อาวุโส เทวทตฺเตน
อตฺตโน อพุทฺธภาเวน เจว ขนฺติเมตฺตาทีนฺจ อภาเวน
กุมารกสฺสปตฺเถโร จ เถรี จ อุโภ นาสิตา สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ปน อตฺตโน ธมฺมราชตาย เจว ขนฺติเมตฺตานุทยสมฺปตฺติยา
จ อุภินฺน เตส ปจฺจโย ชาโตติ พุทฺธคุเณ วณฺณยมานา
นิสีทึสุ ฯ สตฺถา พทฺธลีฬฺหาย ธมฺมสภ อาคนฺตฺวา
ปฺตฺตาสเน นิสีทิตฺวา กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิ ฯ ภนฺเต ตุมฺหากเมว คุณกถายาติ สพฺพ
อาโรจยึสุ ฯ น ภิกฺขเว ตถาคโต อิทาเนว อิเมส อุภินฺน
ปจฺจโย จ ปติฏา จ ชาโต ปุพฺเพป อโหสิเยวาติ ฯ ภิกฺขู
ตสฺสตฺถสฺสาวิภาวตฺถาย ภควนฺต ยาจึสุ ฯ ภควา ภวนฺตเรน
ปฏิจฺฉนฺน การณ ปากฏ อกาสิ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช การยมาเน
โพธิสตฺโตป มิคโยนิย ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ โส มาตุ กุจฺฉิโต
นิกฺขมนฺโต สุวณฺณวณฺโณ อโหสิ ฯ อกฺขีนิสฺส มณิคุฬสทิสานิ
อเหสุ สิงฺคานิ รชตวณฺณานิ มุข รตฺตกมฺพลปฺุชวณฺณ
หตฺถปาทปริยนฺตา ลาขารสปริกมฺมกตา วิย พาลธิ จามริ(๑)
# ๑. ม. จมรสฺส ฯ
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วิย อโหสิ ฯ สรีรมฺปนสฺส มหนฺต อสฺสโปตกปฺปมาณ อโหสิ ฯ
โส ปฺจสตปริวาโร อรฺเ วาส กปฺเปสิ นาเมน
นิโคฺรธมิคราชา นาม ฯ อวิทูเร ปนสฺส อฺโป ปฺจมิคสตปริวาโร สาขมิโค นาม วสติ ฯ โสป สุวณฺณวณฺโณ
อโหสิ ฯ
เตน สมเยน พาราณสิราชา มิควธปสุโต โหติ วินา
มเสน น ภฺุชติ ฯ มนุสฺสาน กมฺมจฺเฉท กตฺวา สพฺเพ
เนคมชนปเท สนฺนิปาเตตฺวา เทวสิก มิควธ(๑) คจฺฉติ ฯ มนุสฺสา
จินฺเตสุ อย ราชา อมฺหาก กมฺมจฺเฉท กโรติ ยนฺนนู
มย อุยฺยาเน มิคาน นิวาป ปยิตฺวา(๒) ปานีย สมฺปาเทตฺวา
พหู มิเค อุยยฺ าน ปเวเสตฺวา ทฺวาร พนฺธิตฺวา รฺโ
นิยฺยาเทยฺยามาติ ฯ เต สพฺเพ อุยฺยาเน มิคาน นิวาปติณ
โรเปตฺวา อุทฺก สมฺปาเทตฺวา ทฺวาร โยเชตฺวา วาคุรานิ(๓)
อาทาย มุคฺคราทินานาวุธหตฺถา อรฺ ปวิสิตฺวา มิเค
ปริเยสมานา มชฺเฌ ิเต มิเค คณฺหิสฺสามาติ โยชนมตฺต
าน ปริกฺขิปตฺวา สงฺขิปมานา นิโคฺรธมิคสาขมิคาน วสนฏาน
มชฺเฌ จ กตฺวา ปริกฺขิปส ุ ฯ อถ น มิคคณ ทิสฺวา
รุกฺขคุมฺพาทโย จ ภูมึ จ มุคฺคเรหิ ปหรนฺตา มิคคณ
คหนฏานโต นีหริตฺวา อสิสตฺติธนุอาทีนิ อาวุธานิ อุคฺคิริตฺวา
# ๑. ม. มิคว ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. ม. วปตฺวา ฯ
# ๓. สี. ยุ. นาคเร ฯ
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มหานาท นทนฺตา ต มิคคณ อุยฺยาน ปเวเสตฺวา ทวาร
ปธาย ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา เทว นิวทฺธ มิควธ คจฺฉนฺตา
อมฺหาก กมฺม นาเสถ อมฺเหหิ อรฺโต มิเค อาเนตฺวา
ตุมฺหาก อุยฺยาน ปูริต อิโต ปฏาย เตส มส ขาทถาติ
ราชาน อาปุจฺฉิตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ
ราชา เตส วจน สุตฺวา อุยฺยาน คนฺตฺวา มิเค
โอโลเกนฺโต เทฺว สุวณฺณมิเค ทิสฺวา เตส อภย อทาสิ ฯ
ตโต ปฏาย ปน กทาจิ สาม คนฺตฺวา เอก มิค
วิชฺฌิตฺวา อาเนติ ฯ กทาจิสฺส ภตฺตการโก คนฺตฺวา วิชฌ
ฺ ิตฺวา
อาหรติ ฯ มิคา ธนุ ทิสวฺ าว มรณภเยน ตชฺชิตา ปลายนฺติ
เทฺว ตโย ปหาเร ลภิตฺวา กิลมนฺติป คิลานาป โหนฺติ มรณป
ปาปุณนฺติ ฯ มิคคณา ต ปวุตฺตึ โพธิสตฺตสฺส อาโรเจสุ ฯ
โส สาข ปกฺโกสาเปตฺวา อาห สมฺม พหู มิคา นสฺสนฺติ
เอกเสน มริตพฺเพ สติ อิโต ปฏาย มา กณฺเฑน มิเค
วิชฺฌนฺตุ ธมฺมคณฺิกฏาเน มิคาน วาโร โหตุ เอกทิวส
มม ปริสาย วาโร ปาปุณาตุ เอกทิวส ตว ปริสาย
ปาปุณาตุ วารปฺปตฺโต มิโค คนฺตฺวา ธมฺมคณฺิกาย สีส(๑)
เปตฺวา นิปชฺชตุ เอว สนฺเตป มิคา ภีตา(๒) น ภวิสฺสนฺตีติ ฯ
โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ ตโต ปฏาย วารปฺปตฺโต มิโค
# ๑. ม. คีว ฯ ๒. ม. กิลนฺตา ฯ
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คนฺตฺวา ธมฺมคณฺิกาย คีว เปตฺวา นิปชฺชติ ฯ ภตฺตการโก
อาคนฺตฺวา ตตฺถ นิปนฺนกเมว คเหตฺวา คจฺฉติ ฯ
อเถกทิวส สาขมิคสฺส ปริสาย เอกิสฺสา คพฺภินิมิคิยา
วาโร ปาปุณาติ ฯ สา สาข อุปสงฺกมิตฺวา สามิ อห
คมฺภินี ปุตฺตก วิชายิตฺวา เทฺว ชนา วาร คมิสฺสาม มยฺห
วาร อติกฺกาเมหีติ อาห ฯ โส น สกฺกา ตว วาร
อฺเส ปาเปตุ ตฺวเมว ตุยฺห ปุตฺต ชานิสฺสสิ คจฺฉาหีติ
อาห ฯ สา ตสฺส สนฺติกา อนุคฺคห อลภมานา โพธิสตฺต
อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ โส ตสฺสา วจน สุตฺวา
[ จินฺเตสิ ปุพฺเพ โพธิสตฺตา หิ ปเรส ทุกฺข ทิสวฺ า อตฺตโน
ชีวิต นาเปกฺขนฺติ อตฺตหิตโต ปรหิตเมว เตส ครุตร โหติ
สย ชีวนฺติ สกุณา
ปสู สพฺเพ วเน มิคา
ชีวยนฺติ ปเร ธีรา
สนฺโต สตฺตหิเต รตา
วิตฺต องฺคฺจ ปาณฺจ จตฺต เตหิ หิตาย จ ฯ
โส สมตฺโถ พหู สตฺเต สนฺตาเรสฺส สเทวเก
อิมินา สารหีเนน
กาเยน จ อปฺุตา
อหนฺเต นูน ย ลาภ ลภิสฺสามิ สย ธุวนฺติ ฯ
อิติ จินฺเตตฺวา อาห ] โหตุ คจฺฉ ตฺว อหนฺเต วาร
อติกฺกมิสฺสามีติ ฯ สย คนฺตฺวา ธมฺมคณฺิกาย สีส กตฺวา
# [ ] มรมฺมโปตฺถเก นตฺถิ ฯ
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นิปชฺชิ ฯ ภตฺตการโก ต ทิสฺวา ลทฺธาภโย มิคราชา
คณฺิกาย นิปนฺโน กินฺนุ โข การณนฺติ เวเคน คนฺตฺวา
รฺโ อาโรเจสิ ฯ
ราชา ตาวเทว รถ อารุยฺห มหนฺเตน ปริวาเรน
คนฺตฺวา โพธิสตฺต ทิสฺวา อาห สมฺม มิคราช นนุ มยา
ตุมฺหาก อภย ทินฺน กสฺมา ตฺว อิธ นิปนฺโนสีติ ฯ มหาราช
คพฺภินี มิคี อาคนฺตฺวา มม วาร อฺสฺส มิคสฺส ปาเปหีติ
อาห น สกฺกา โข ปน มยา เอกสฺส มรณทุกข อฺสฺส
อุปริ ขิปต(ุ ๑) สฺวาห อตฺตโน ชีวิต ตสฺสา ทตฺวา ตสฺสา
สนฺตก มรณ คเหตฺวา อิธ นิปนฺโน มา อฺ กิฺจิ
อาสงฺกิตฺถ มหาราชาติ ฯ ราชา อาห สามิ สุวณฺณมิคราช
มยา น ตาทิโส ขนฺติเมตฺตานุทยสมฺปนฺโน มนุสฺเสสุป
ทิฏปุพฺโพ เตน เต ปสนฺโนสฺมิ อุฏเ หิ ตุยฺหฺจ ตสฺสา
จ อภย ทมฺมีติ ฯ ทฺวีหิ อภเย ลทฺเธ อวเสสา กึ
กริสฺสนฺติ นรินฺทาติ ฯ อวเสสานมฺป อภย ทมฺมิ สามีติ ฯ
มหาราช เอวป อุยฺยาเนเยว มิคา อภย ลภิสฺสนฺติ เสสา กึ
กริสฺสนฺตีติ ฯ เอเตสมฺป อภย ทมฺมิ สามีติ ฯ มหาราช มิคา
ตาว อภย ลภนฺติ เสสา จตุปฺปาทา กึ กริสฺสนฺตีติ ฯ
เอเตสมฺป อภย ทมฺมิ สามีติ ฯ มหาราช จตุปฺปาทา ตาว
# ๑. สี. ยุ. ปกฺขิปตุ ฯ ม. นิกฺขิปตุ ฯ
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อภย ลภนฺติ ทิชคณา กึ กริสฺสนฺตีติ ฯ เอเตสมฺป อภย
ทมฺมิ สามีติ ฯ มหาราช ทิชคณา ตาว อภย ลภิสฺสนฺติ
อุทเก วสนกมจฺฉา กึ กริสฺสนฺตีติ ฯ เอเตสมฺป อภย ทมฺม
ิ สามีติ ฯ เอว มหาสตฺโต ราชาน สพฺพสตฺตาน อภย ยาจิตฺวา
อุฏาย ราชาน ปฺจสุ สีเลสุ ปติฏ าเปตฺวา ธมฺมฺจร
มหาราช มาตาปตูสุ ปุตฺตธีตาสุ พฺราหฺมณคหปติเกสุ
เนคมชานปเทสุ ธมฺเม จรนฺโต สม จรนฺโต กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก คมิสฺสสีติ รฺโ พุทฺธลีฬฺหาย
ธมฺม เทเสตฺวา กติปาห อุยฺยาเน วสิตฺวา รฺโ โอวาท
ทตฺวา มิคคณปริวุโต อรฺ ปาวิสิ ฯ สาป โข มิคเธนุ
ปุปฺผกณฺณิกสทิส ปุตฺต วิชายิ ฯ โส กีฬมาโน สาขมิคสฺส
สนฺติก คจฺฉติ ฯ อถ น มาตา ตสฺส สนฺติก คจฺฉนฺต
ทิสฺวา ปุตฺต อิโต ปฏาย มา เอตสฺส สนฺติก คจฺฉ
นิโคฺรธสฺเสว สนฺติก คจฺเฉยฺยาสีติ โอวทนฺตี อิม คาถมาห
[๑๒] นิโคฺรธเมว เสเวยฺย
น สาข อุปสวเส
นิโคฺรธสฺมึ มต เสยฺโย ยฺเจ สาขสฺมิ ชีวิตนฺติ ฯ
ตตฺถ นิโคฺรธเมว เสเวยฺยาติ ตาต ตฺว วา อฺโ วา
อตฺตโน หิตกาโม นิโคฺรธเมว เสเวยฺย ภเชยฺย น อุปสงฺกเมยฺย ฯ
น สาข อุปสวเสติ สาขมิค ปน น อุปสวเส อุปคมฺม น สวเสยฺย
เอต นิสฺสาย ชีวิต น กปฺเปยฺย ฯ
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นิโคฺรธสฺมึ มต เสยฺโยติ นิโคฺรธรฺโ ปาทมูเล มรณมฺป
เสยฺโย วร อุตฺตม ฯ ยฺเจ สาขสฺมิ ชีวิตนฺติ ยมฺปน สาขสฺส
สนฺติเก ชีวิต ต เนว เสยฺโย น วร อุตฺตมนฺติ อตฺโถ ฯ
ตโต ปฏาย ปน อภยลทฺธกา มิคา มนุสฺสาน สสฺสานิ
ขาทนฺติ ฯ มนุสฺสา ลทฺธาภยา อิเมติ มิเค ปหริตุ วา
ปลาเปตุ วา น วิสหนฺติ ฯ เต ราชงฺคเณ สนฺนิปติตฺวา
รฺโ ตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ราชา มยา ปสนฺเนน นิโคฺรธมิคราชสฺส วโร ทินฺโน อห รชฺช ชเหยฺย น จ ต
ปฏิฺ ภินฺทามิ คจฺฉถ น โกจิ มม วิชิเต มิเค ปหริตุ
ลภตีติ อาห ฯ นิโคฺรธมิโค ต ปวุตฺตึ สุตฺวา มิคคณ
สนฺนิปาตาเปตฺวา อิโต ปฏาย ปเรส สสฺส ขาทิตุ น
ลภถาติ(๑) มิเค โอวทิตฺวา(๒) มนุสฺสาน อาโรจาเปสิ อิโต
ปฏาย สสฺสการกา มนุสฺสา สสฺสรกฺขนตฺถ วตึ มา กโรนฺตุ
เขตฺต ปน อาวิชฺฌิตฺวา ปณฺณสฺ พนฺธนฺตูติ ฯ ตโต
ปฏาย กิร เขตฺเตสุ ปณฺณพนฺธนสฺา อุทปาทิ ฯ ตโต
ปฏาย ปณฺณสฺ อติกฺกมนกมิโค นาม นตฺถิ ฯ อย กิร
เนส โพธิสตฺตโต ลทฺธโอวาโท ฯ เอว มิคคณ โอวทิตฺวา
โพธิสตฺโต ยาวตายุก ตฺวา สทฺธึ มิเคหิ ยถากมฺมงฺคโต ฯ
ราชาป โพธิสตฺตสฺส โอวาเท ตฺวา ปฺุานิ กตฺวา
# ๑. ม. น ลภิสฺสถาติ ฯ ๒. สี. ยุ. วาเรตฺวา ฯ
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ยถากมฺมงฺคโต ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว อิทาเนวาห เถริยา จ กุมารกสฺสปสฺส จ อวสฺสโย ชาโต ปุพฺเพป อวสฺสโยเยวาติ อิมฺจ
ธมฺมเทสน อาหริตฺวา จตุสฺสจฺจเทสน วินิวฏเฏตฺวา เทฺว วตฺถูนิ
กเถตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา สาขมิโค
เทวทตฺโต อโหสิ ปริสาปสฺส เทวทตฺตปริสาว มิคเธนุ เถรี
อโหสิ ปุตฺโต กุมารกสฺสโป ราชา อานนฺโท นิโคฺรธมิคราชา ปน อหเมว อโหสีติ ฯ
นิโคฺรธชาตก(๑) ทุติย ฯ
กณฺฑินชาตก
ธิรตฺถุ กณฺฑิน สลฺลนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ปุราณทุติยิกปฺปโลภน อารพฺภ กเถสิ ฯ
ต อฏนิปาเต อินฺทฺริยชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ ภควา
ปน ต ภิกฺขุ เอตทโวจ ภิกฺขุ ปุพฺเพป ตฺว เอต มาตุคาม
นิสฺสาย ชีวติ กฺขย ปตฺวา วิตจฺฉิเกสุ องฺคารตเลสุ(๒) ปกฺโกสีติ ฯ
ภิกฺขู ตสฺสตฺถสฺสาวิภาวตฺถาย ภควนฺต ยาจึสุ ฯ ภควา
ภวนฺตเรน ปฏิจฺฉนฺน การณ ปากฏมกาสิ ฯ อิโต ปรมฺปน
ภิกฺขูน อายาจน ภวนฺตรปฺปฏิจฺฉนฺนตฺจ อวตฺวา อตีต
# ๑. ม. นิโคฺรธมิคชาตกวณฺณนา ฯ ๒. ม. วีตจฺจิเตสุ องฺคาเรสุ ฯ
# เอวมุปริป ฯ
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อาหรีติ เอตฺตกเมว วกฺขาม ฯ เอตฺตเก วุตฺเตป อายาจน
พลาหกคพฺภโต จนฺทนีหรณูปมา จ ภวนฺตรปฺปฏิจฺฉนฺนการณภาโว จาติ สพฺพเมต เหฏาวุตฺตนเยเนว โยเชตฺวา
เวทิตพฺพ ฯ
อตีเต มคธรฏเ ราชคเห มคธราชา นาม รชฺช
กาเรสิ ฯ มคธวาสิกาน สสฺสสมเย มิคาน มหาปริปนฺโถ
โหติ ฯ เต อรฺเ ปพฺพตปาท ปวิสนฺติ ฯ เอโก อรฺวาสี
ปพฺพเตยฺยมิโค เอกาย คามวาสินิยา มิคโปติกาย สทฺธึ สนฺถว
กตฺวา เตส มิคาน ปพฺพตปาทโต โอรุยฺห ปุน คามนฺต
โอติณฺณกาเล มิคโปติกาย ปฏิพทฺธจิตฺตตาย เตหิ สทฺธึเยว
โอตริ ฯ อถ น สา อาห ตฺว โขสิ อยฺย ปพฺพเตยฺโย
พาลมิโค คามนฺโต จ นาม สาสงฺโก สปฺปฏิภโย มา
อมฺเหหิ สทฺธึ โอตราติ ฯ โส ตสฺสา ปฏิพทฺธจิตฺตตาย
อนิวตฺติตฺวา ตาย สทฺธึเยว อคมาสิ ฯ มคธวาสิโน อิทานิ
มิคาน ปพฺพตปาทา โอตรณกาโลติ ตฺวา มคฺเค ปฏิจฺฉนฺนโกฏเกสุ ติฏนฺติ ฯ เตสมฺป ทฺวินฺน อาคมนมคฺเค เอโก
ลุทฺทโก ปฏิจฺฉนฺนโกฏเก ิโต โหติ ฯ มิคโปติกา มนุสฺสคนฺธ
ฆายิตฺวา เอโก ลุทฺทโก ิโต ภวิสฺสตีติ ต พาลมิค ปุรโต
กตฺวา สย ปจฺฉโต อโหสิ ฯ ลุทฺทโก เอเกเนว สรปฺปหาเรน
มิค ตตฺเถว ปาเตสิ ฯ มิคโปติกา ตสฺส วิทฺธภาว ตฺวา
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อุปฺปติตฺวา วาตเวคคติยา ปลายิ ฯ ลุทฺทโก โกฏกโต
นิกฺขมิตฺวา มิค โอกฺกนฺติตฺวา อคฺคึ กตฺวา วิตจฺฉิเกสุ
องฺคาเรสุ มธุรมส ปจิตวฺ า ขาทิตฺวา ปานีย ปวิตวฺ า อวเสส
โลหิตวินฺทูหิ ปคฺฆรนฺเตหิ กาเชนาทาย ทารเก โตเสนฺโต
ฆร อคมาสิ ฯ
ตทา โพธิสตฺโต ตสฺมึ วนสณฺเฑ เทวตา หุตฺวา
นิพฺพตฺโต โหติ ฯ โส ต การณ ทิสวฺ า อิมสฺส พาลมิคสฺส
มรณ เนว มาตร นิสฺสาย น ปตร อถ โข กาม
นิสฺสาย กามนิมิตฺตฺหิ สตฺตา สุคติย หตฺถจฺเฉทาทึ
ทุคฺคติยฺจ ปฺจวิธพนฺธนาทึ นานปฺปการ ทุกฺข ปาปุณนฺติ
ปเรส มรณทุกฺขุปฺปาทน นาม อิมสฺมึ โลเก ครหิตเมว ย
ชนปท มาตุคาโม วิจาเรติ อนุสาสติ โส อิตฺถีปริณายโก
ชนปโทป ครหิโตว เย สตฺตา มาตุคามสฺส วส คจฺฉนฺติ
เตป ครหิตาเยวาติ เอกาย คาถาย ตีณิ ครหวตฺถูนิ
ทสฺเสตฺวา วนเทวตาสุ สาธุการ ทตฺวา คนฺธปุปฺผาทีหิ
ปูชยมานาสุ มธุรสฺสเรน ต วนสณฺฑ อุนฺนาเทนฺโต อิมาย
คาถาย ธมฺม เทเสสิ
[๑๓] ธิรตฺถุ กณฺฑิน สลฺล
ปุริส คาฬฺหเวธิน
ธิรตฺถุ ต ชนปท
ยตฺถิตฺถี ปริณายิกา
เต วาป ธิกฺกิตา สตฺตา เย อิตฺถีน วส คตาติ ฯ
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ตตฺถ ธิรตฺถูติ ครหนตฺเถ นิปาโต ฯ สฺวายมิธ อุตฺตาสอุพฺเพควเสน ครหเน ทฏพฺโพ ฯ อุตตฺ สิตุพฺพิคฺโค หิ โหนฺโต
โพธิสตฺโต เอวมาห ฯ กณฺฑมสฺส อตฺถีติ กณฺฑี ฯ ต
กณฺฑิน ฯ ตมฺปน กณฺฑ อนุปฺปวิสนฏเน สลฺลนฺติ วุจฺจติ
ตสฺมา กณฺฑิน สลฺลนฺติ เอตฺถ สลฺลกณฺฑินนฺติ อตฺโถ ฯ
สลฺล วา อสฺส อตฺถีติ สลฺโล ฯ ต สลฺล ฯ มหนฺต วณมุข
กตฺวา พลวปฺปหาร ททนฺโต คาฬฺห วิชฺฌตีติ คาฬฺหเวธี ฯ ต
คาฬฺหเวธิน ฯ นานปฺปการเกน กณฺเฑน กุมุทปตฺตสณฺานผเลน(๑) อุชุกคมเนเนว สลฺเลน สมนฺนาคต คาฬฺหเวธิน ปุรสิ 
ธิรตฺถูติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ ปริณายิกาติ อิสฺสรา สวิธายิกา ฯ
ธิกฺกิตาติ ครหิตา ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ
อิโต ปรมฺปน เอตฺตกมฺป อวตฺวา ย ยป อนุตตฺ าน
ต ตเทว วณฺณยิสฺสาม ฯ เอว เอกาย คาถาย ตีณิ ครหวตฺถูนิ
ทสฺเสตฺวา โพธิสตฺโต วน อุนฺนาเทตฺวา พุทฺธลีฬฺหาย ธมฺม
เทเสสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ
สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิตภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ
สตฺถา เทฺว วตฺถูนิ กเถตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺ วา ชาตก
สโมธาเนสิ ฯ อิโต ปรมฺปน เทฺว วตฺถูนิ กเถตฺวาติ อิท
# ๑. สี. ม. ยุ. กุมุทปตฺตสณฺานถเลน ฯ
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อวตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวาติ เอตฺตกเมว วกฺขามิ ฯ อวุตฺตมฺป
ปน เหฏาวุตฺตนเยเนว โยเชตฺวา คเหตพฺพ ฯ ตทา
พฺพเตยฺยมิโค อุกฺกณฺิตภิกฺขุ อโหสิ มิคโปติกา ปุราณทุติยิกา กาเมสุ โทส ทสฺเสตฺวา ธมฺมเทสิกเทวตา ปน
อหเมว อโหสีติ ฯ
กณฺฑินชาตก(๑) ตติย ฯ
วาตมิคชาตก
น กิรตฺถิ รเสหิ ปาปโยหิ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
จูฬปณฺฑปาติกติสฺสตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ
สตฺถริ กิร ราชคห อุปนิสฺสาย เวฬุวเน วิหรนฺเต
ติสฺสกุมาโร นาม มหาวิภวสฺส เสฏิกุลสฺส ปุตฺโต เอกทิวส
เวฬุวน คนฺตฺวา สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา ปพฺพชิตุกาโม
ปพฺพชฺช ยาจิตฺวา มาตาปตูหิ อนนฺุาตตฺตา ปฏิกฺขิตฺโต
สตฺตาห ภตฺตจฺเฉท กตฺวา รฏปาลตฺเถโร วิย มาตาปตโร
อนุชานาเปตฺวา สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิ ฯ สตฺถา ต ปพฺพาเชตฺวา
อฑฺฒมาสมตฺต เวฬุวเน วิหริตฺวา เชตวน อคมาสิ ฯ ตตฺราย
กุลปุตฺโต เตรส ธุตงฺคานิ สมาทาย สาวตฺถิย สปทาน
ปณฺฑาย จรนฺโต กาล วีตินาเมสิ จูฬปณฺฑปาติกติสฺสตฺเถโร
# ๑. ม. กณฺฑิชาตก ฯ
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นามาติ วุตฺโต คคนตเล ปุณฺณจนฺโท วิย พุทฺธสาสเน ปากโฏ
ปฺาโต อโหสิ ฯ
ตสฺมึ กาเล ราชคเห นกฺขตฺตกีฬาย วตฺตมานาย เถรสฺส
มาตาปตโร ย ตสฺส คิหิกาเล อโหสิ อาภรณภณฺฑก ต
รชตจงฺโกฏเก(๑) นิกฺขิปต ฺวา อุเร เปตฺวา อฺาสุ นกฺขตฺตกีฬาสุ
อมฺหาก ปุตฺโต อิมินา อลงฺกาเรน อลงฺกโต นกฺขตฺต กีฬติ ต
โน เอกปุตฺตก คเหตฺวา สมโณ โคตโม สาวตฺถนี คร คโต
กห นุ โข โส เอตรหิ นิสินฺโน กห ิโตติ วตฺวา
โรทนฺติ ฯ อเถกา วณฺณทาสี ต กุล คนฺตฺวา เสฏิภริย
โรทนฺตึ ทิสวา ปุจฺฉิ กึ อยฺเย โรทสีติ ฯ สา ตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ กึ ปน อยฺเย อยฺยปุตฺโต ปยายตีติ ฯ อสุกฺจ
อสุกฺจาติ ฯ สเจ ตุมฺเห อิมสฺมึ เคเห สพฺพ อิสฺสริย มยฺห
เทถ อหนฺเต ปุตฺต อาเนสฺสามีติ ฯ เสฏิภริยา สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปริพฺพย ทตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน ต
อุยฺโยเชสิ คจฺฉ อตฺตโน วเสน(๒) มม ปุตฺต อาเนหีติ ฯ
สา ปฏิจฺฉนฺนยาเน นิสินฺนา สาวตฺถึ คนฺตฺวา เถรสฺส
ภิกฺขาจารวีถิย นิวาส คเหตฺวา เสฏิกุลา อาคตมนุสฺเส
เถรสฺส อทสฺเสตฺวา อตฺตโน ปริวาเรเนว ปริวุตา เถรสฺส
ปณฺฑาย ปวิฏสฺส อาทิโตว อุลุงฺกยาคฺุจ รสกภิกฺขฺจ(๓) ทตฺวา
# ๑. ม. รตนจงฺโฏเก ฯ ๒. ม. พเลน ฯ ๓. สี. ยุ. วรกภิกฺขฺจ ฯ
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รสตณฺหาย พนฺธิตฺวา อนุกฺกเมน เคเห นิสีทาเปตฺวา ภิกฺข
ททมานา เถรสฺส อตฺตโน วส อุปคตภาว ตฺวา คิลานาลย
ทสฺเสตฺวา อนฺโตคพฺเภ นิปชฺชิ ฯ เถโรป ภิกฺขาจารเวลาย
สปทาน จรนฺโต เคหทฺวาร อคมาสิ ฯ ปริชโน เถรสฺส
ปตฺต คเหตฺวา เถร ฆเร นิสีทาเปสิ ฯ เถโร นิสีทติ ฺวา
กห อุปาสิกาติ ปุจฺฉิ ฯ คิลานา ภนฺเต ตุมฺหาก ทสฺสน
อิจฺฉตีติ ฯ โส รสตณฺหาย พนฺโธ อตฺตโน วตฺตสมาทาน
ภินฺทิตฺวา ตสฺสา นิปนฺนฏาน ปาวิสิ ฯ สา อตฺตโน
อาคตการณ กเถตฺวา ต ปโลเภตฺวา รสตณฺหาย พนฺธิตฺวา
อุปฺปพฺพาเชตฺวา อตฺตโน วเส เปตฺวา ยาเน นิสีทาเปตฺวา
มหนฺเตน ปริวาเรน ราชคหเมว อคมาสิ ฯ สา ปวุตฺติ
ปากฏา ชาตา ฯ
ภิกฺขู ธมฺมสภาย สนฺนิสินฺนา จูฬปณฺฑปาติกติสฺสตฺเถร
กิร เอกา วณฺณทาสี รสตณฺหาย พนฺธิตฺวา อาทาย คตาติ
กถ สมุฏาเปสุ ฯ สตฺถา ธมฺมสภ อุปคนฺตฺวา อลงฺกตาสเน
นิสีทิตฺวา กาย นุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
อาห ฯ เต ต ปวุตฺตึ กถยึสุ ฯ น ภิกฺขเว อิทาเนว เอโส
ภิกฺขุ รสตณฺหาย พชฺฌิตวฺ า ตสฺสา วสงฺคโต ปุพฺเพป ตสฺสา
วสงฺคโตเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย รฺโ พฺรหฺมทตฺตสฺส สฺชโย นาม
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อุยฺยานปาโล อโหสิ ฯ อเถโก วาตมิโค ต อุยฺยาน อาคนฺตฺวา
สฺชย ทิสฺวา ปลายติ ฯ สฺชโยป น ต ตชฺเชตฺวา
นีหรติ ฯ โส ปุนปฺปุน อาคนฺตฺวา อุยฺยาเนเยว จรติ ฯ
อุยฺยานปาโล ปาโตว อุยยฺ านโต นานปฺปการานิ ปุปฺผผลานิ
คเหตฺวา ทิวเส ทิวเส รฺโ อภิหรติ ฯ อถ น เอกทิวส
ราชา ปุจฺฉิ สมฺม อุยฺยานปาล อุยฺยาเน กิฺจิ อจฺฉริย
ปสฺสสีติ ฯ เทว อฺ น ปสฺสามิ เอโก ปน วาตมิโค
อาคนฺตฺวา อุยฺยาเน จรติ เอต ปสฺสามีติ ฯ สกฺขิสฺสสิ ปน
ต คเหตุนฺติ ฯ โถก มธุ ลภนฺโต อิม อนฺโตราชนิเวสนมฺป
อาเนตุ สกฺขิสฺสามีติ ฯ ราชา ตสฺส มธุ ทาเปสิ ฯ โส
ต คเหตฺวา อุยฺยาน คนฺตฺวา วาตมิคสฺส จรณฏาเน ติณานิ
มธุนา มกฺเขตฺวา นิลียิ ฯ มิโค อาคนฺตฺวา มธุมกฺขิตานิ ติณานิ
ขาทิตฺวา รสตณฺหาย พนฺโธ อฺตฺถ อคนฺตฺวา อุยฺยานเมว
อาคจฺฉติ ฯ อุยฺยานปาโล ตสฺส มธุมกฺขิตติเณสุ ปลุทฺธภาว
ตฺวา อนุกฺกเมน อตฺตาน ทสฺเสสิ ฯ โส ต ทิสวฺ า กติปาห
ปลายิตฺวา ปุนปฺปุน ปสฺสนฺโต วิสฺสาส อาปชฺชิตวฺ า อนุกฺกเมน
อุยฺยานปาลสฺส หตฺเถ ิตติณานิ ขาทิตุ อารภิ ฯ
โส ตสฺส วิสฺสาส อาปนฺนภาว ตฺวา ยาว
ราชนิเวสนา วีถึ กิลฺเชหิ ปริกฺขิปตฺวา ตหึ ตหึ สาขาภงฺค
ปาเตตฺวา มธุลาพุก องฺเส ลคฺเคตฺวา ติณกลาป อุปกจฺฉเก
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เปตฺวา มธุมกฺขิตานิ ติณานิ มิคสฺส ปุรโต วิกิรนฺโต
อนฺโตราชนิเวสนเยว อคมาสิ ฯ มิเค อนฺโต ปวิฏเ ทฺวาร
ปทหึสุ ฯ มิโค มนุสฺเส ทิสฺวา กมฺปมาโน มรณภยภีโต
อนฺโตนิเวสนงฺคเณ อาธาวติ ปริธาวติ ฯ ราชา ปาสาทา
โอรุยฺห ต กมฺปมาน ทิสฺวา มิโค นาม มนุสฺสาน ทิฏฏาน
สตฺตาห น คจฺฉติ ตชฺชติ ฏาน ยาวชีว น คจฺฉติ โส
เอวรูโป คหนนิสฺสิโต วาตมิโค รสตณฺหาย พนฺโธ อิทานิ
เอวรูป าน อาคโต นตฺถิ วต โภ โลเก รสตณฺหาย
ปาปกตรนฺนามาติ อิมาย คาถาย ธมฺมเทสน ปฏเปสิ
[๑๔] น กิรตฺถิ รเสหิ ปาปโย
อาวาเสหิ วา สนฺถเวหิ วา
วาตมิค คหนนิสฺสิต(๑)
วสมาเนสิ รเสหิ สฺชโยติ ฯ
ตตฺถ กิราติ อนุสฺสวนตฺเถ นิปาโต ฯ รเสหีติ ชิวฺหาวิฺเยฺเยหิ มธุรมฺพิลาทีหิ ฯ ปาปโยติ ปาปตโร ฯ อาวาเสหิ
วา สนฺถเวหิ วาติ นิพทฺธวสนฏานสงฺขาเตสุ อาวาเสสุป
มิตฺตสนฺถเวสุป ฉนฺทราโค ปาปโกว เอเตหิ ปน สจฺฉนฺทราคปริโภเคหิ อาวาเสหิ วา มิตฺตสนฺถเวหิ วา สตคุเณน
สหสฺสคุเณน จ ธุวปฏิเสวนฏเน อาหาร วินา ชีวิตินฺทฺริย# ๑. สี. เคหนิสฺสิต ฯ
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ปาลนาย อภาเวน จ สจฺฉนฺทราคปริโภครสาว ปาปตราติ
โพธิสตฺโต ปน อนุสฺวาคต มิค วิย อิมมตฺถ กตฺวา น
กิรตฺถิ รเสหิ ปาปโย อาวาเสหิ วา สนฺถเวหิ วาติ อาห ฯ
อิทานิ เนส ปาปยภาว ทสฺเสนฺโต วาตมิคนฺติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ คหนนิสฺสติ นฺติ คหนฏานนิสฺสิต ฯ อิท วุตตฺ  โหติ
ปสฺสถ รสาน ปาปยภาว อิท นาม อรฺายตเน คหนนิสฺสิต
วาตมิค สฺชโย อุยฺยานปาโล มธุรเสหิ อตฺตโน วส อาเนสิ
สพฺพถาป สฉนฺทราคปริโภเคหิ รเสหิ นาม อฺ ปาปตร
ลามกตร นตฺถีติ รสตณฺหาย อาทีนว กเถสิ กเถตฺวา จ
ปน ต มิค อรฺเมว เปเสสิ ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว สา วณฺณทาสี อิทาเนว
เอต รสตณฺหาย พนฺธิตฺวา อตฺตโน วเส กโรติ ปุพฺเพป
อกาสิเยวาติ อิท ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ตทา สฺชโย อย วณฺณทาสี อโหสิ
วาตมิโค จูฬปณฺฑปาติโก พาราณสิราชา ปน อหเมว
อโหสีติ ฯ
วาตมิคชาตก จตุตฺถ ฯ
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ขราทิยชาตก
อฏขุร ขราทิเยติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร ทุพฺพจภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร ภิกฺขุ ทุพฺพโจ โอวาท น คณฺหาติ ฯ อถ
น สตฺถา ปุจฺฉิ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ ทุพฺพโจ โอวาท
น คณฺหสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ สตฺถา ปุพฺเพป ตฺว
ทุพฺพจตาย ปณฺฑิตาน โอวาท อคเหตฺวา ปาเสน พนฺโธ
ชีวิตกฺขย ปตฺโตติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
มิโค หุตฺวา มิคคณปริวุโต อรฺเ วสติ ฯ อถสฺส ภคินี มิคี
ปุตฺตก ทสฺเสตฺวา ภาติก อยนฺเต ภาคิเนยฺโย เอก มิคมาย
อุคฺคณฺหาเปหีติ ปฏิจฺฉาเปสิ ฯ โส ต ภาคิเนยฺย อสุกเวลาย
นาม อาคนฺตฺวา อุคฺคณฺหาหีติ อาห ฯ โส วุตฺตเวลาย น
คจฺฉติ ฯ ยถาเปกทิวส เอว (๑)สตฺตทิวเส อติกฺกนฺเต โส
มิคมาย อนุคฺคณฺหิตฺวา วิจรนฺโต ปาเส พชฺฌิ ฯ มาตาปสฺส
ภาตร อุปสงฺกมิตฺวา กินฺเต ภาติก ภาคิเนยฺโย มิคมาย
อุคฺคณฺหาปโตติ ปุจฺฉิ ฯ โพธิสตฺโต จ ตสฺส อโนวาทกสฺส
มา จินฺตยิ น เต ปุตฺเตน มิคมายา อุคฺคณฺหิตาติ วตฺวา
อิทานิ ต อโนวทิตุกาโมว หุตฺวา อิท คาถมาห
# ๑. ม. สตฺตทิวเส สตฺโตวาเท อติกฺกนฺโต ฯ
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[๑๕] อฏขุร ขราทิเย
มิค วงฺกาติวงฺกิน
สตฺตกาเลหติกฺกนฺต(๑) น น โอวทิตุสฺสเหติ ฯ
ตตฺถ อฏขุรนฺติ เอเกกสฺมึ ปาเท ทฺวินฺน ทฺวินฺน ขุราน(๒)
วเสน อฏขุร ฯ ขราทิเยติ ต นาเมน อาลปติ ฯ มิคนฺติ
สพฺพสงฺคาหิกวจน ฯ วงฺกาติวงฺกินนฺติ มูเล วงฺกานิ อคฺเค
อติวงฺกานีติ วงฺกาติวงฺกานิ ฯ ตาทิสานิ สิงฺคานิ อสฺส อตฺถีติ
วงฺกาติวงฺก ฯ ต วงฺกาติวงฺกิน ฯ สตฺตกาเลหติกฺกนฺตนฺติ สตฺตหิ
โอวาทกาเลหิ โอวาท อติกฺกนฺต ฯ น น โอวทิตสุ ฺสเหติ เอต
ทุพฺพจมิค อห โอวทิตุ น อุสฺสหามิ เอตสฺส เม โอวาทตฺถาย
จิตฺตมฺป น อุปฺปชฺชตีติ ทสฺเสติ ฯ
อถ น ทุพฺพจมิค ปาเสน พนฺธ ลุทฺโท มาเรตฺวา
มส อาทาย ปกฺกามิ ฯ
สตฺถาป น ตฺว ภิกขฺ ุ อิทาเนว ทุพฺพโจ ปุพฺเพป
ทุพฺพโจเยวาติ อิท ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ภาคิเนยฺยมิโค ทุพฺพจภิกฺขุ อโหสิ
ภคินี อุปฺปลวณฺณา โอวาทกมิโค ปน อหเมว อโหสีติ ฯ
ขราทิยชาตก ปฺจม ฯ
# ๑. สี. ยุ. สตฺตหิ กลาหติกฺกนฺต ฯ ม. สตฺตหิ กาลาติกฺกนฺต ฯ
# ๒. ม. ขุรานนฺติ นตฺถิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ติปลฺลตฺถมิคชาตก
มิคนฺติปลฺลตฺถนฺติ อิท สตฺถา โกสมฺพิย พทริการาเม
วิหรนฺโต สิกฺขากาม ราหุลตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกสฺมึ หิ กาเล สตฺถริ อาฬวีนคร อุปนิสฺสาย
อคฺคาฬเว เจติเย วิหรนฺเต พหู อุปาสกา จ อุปาสิกา จ
ภิกฺขู จ ภิกฺขุนิโย จ วิหาร ธมฺมสฺสวนตฺถาย คจฺฉนฺติ ฯ ทิวา
ธมฺมสฺสวน โหติ ฯ คจฺฉนฺเต จ ปน กาเล อุปาสิกา จ
ภิกฺขุนิโย จ น คจฺฉึสุ ฯ ภิกฺขู เจว อุปาสกา จ อเหสุ ฯ
ตโต ปฏาย รตฺตึ ธมฺมสฺสวน ชาต ฯ ธมฺมสฺสวนปริโยสาเน
เถรา ภิกฺขู อตฺตโน อตฺตโน วสนฏานานิ คจฺฉนฺติ ทหรา
อุปาสเกหิ สทฺธึ อุปฏานสาลาย สยนฺติ ฯ เตสุ นิทฺท
อุปคเตสุ เอกจฺเจ ฆรุฆ(๑)รุปสฺสาสา กากจฺฉมานา ทนฺเต
ขาทนฺตา นิปชฺชึสุ เอกจฺเจ มุหุตฺต นิทฺทายิตฺวา อุฏหึสุ ฯ
เตส วิปฺปการ ทิสฺวา ภควโต อาโรเจสุ ฯ
ภควา (๒)โย ปน ภิกฺขุ อนุปสมฺปนฺเนน สห เสยฺย
กปฺเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ(๒) สิกฺขาปท ปฺาเปตฺวา โกสมฺพึ
อคมาสิ ฯ
ตตฺถ ภิกฺขู อายสฺมนฺต ราหุล อาหสุ อาวุโส ราหุล
ภควตา สิกขฺ าปท ปฺตฺต อิทานิ ตฺว อตฺตโน วสนฏาน
# ๑. ม. ฆุรุฆุรุปสฺสาสา ฯ ๒. วิ. มหา. ๒/๒๘๙/๑๙๔ ฯ
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ชานาหีติ ฯ ปุพฺเพ ปน เต ภิกฺขู ภควติ จ คารว ตสฺส
จายสฺมโต สิกฺขากามต ปฏิจฺจ ต อตฺตโน วสนฏาน อาคต
อติวิย สงฺคณฺหนฺติ ขุทฺทกมฺจก ปฺาเปตฺวา อุสฺสีสกกรณตฺถาย
จีวร เทนฺติ ต ทิวสมฺปน สิกฺขาปทภเยน วสนฏานมฺป น
อทสุ ฯ ราหุโล ภโทฺรป ปตา เมติ ทสพลสฺส วา อุปชฺฌาโย
เมติ ธมฺมเสนาปติโน วา อาจริโย เมติ มหาโมคฺคลฺลานสฺส
วา จูฬปตา เมติ อานนฺทสฺส วา สนฺติก อคนฺตฺวา
ทสพลสฺส วลฺชนวจฺจกุฏึ พฺรหฺมวิมาน ปวิสนฺโต วิย ปวิสิตฺวา
วาส กปฺเปสิ ฯ พุทฺธานฺหิ วลฺชนกุฏิยา ทวาร สุปทหิต
โหติ คนฺธธูปปริภณฺฑกตา ภูมิ คนฺธทามมาลาทามานิ
โอสาริตาเนว โหนฺติ สพฺพรตฺตึ ทีโป ฌายติ ฯ ราหุลภโทฺร
ปน ตสฺสา กุฏิยา อิท สมฺปตฺตึ ปฏิจฺจ ตตฺถ วาส อุปคโต
ภิกฺขูหิ ปน วสนฏาน ชานาหีติ วุตฺตตฺตา โอวาทคารเวน
สิกฺขากามตาย ตตฺถ วาส อุปคโต ฯ อนฺตรนฺตรา หิ
ภิกฺขู ต อายสฺมนฺต ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ตสฺส
วีมสนตฺถาย อนฺโต(๑) มุฏิสมฺมชฺชนึ วา กจวรฉฑฺฑนิก วา
พหิ ขิปตฺวา ตสฺมึ อาคเต อาวุโส อิท เกน ฉฑฺฑิตนฺติ
วทนฺติ ฯ ตตฺถ เกหิจิ ราหุโล อิมินา มคฺเคน คโตติ
วุตฺเต โส จายสฺมา นาห ภนฺเต เอต ชานามีติ อวตฺวา
# ๑. ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
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ต ปฏิสาเมตฺวา ขมถ เม ภนฺเตติ ขมาเปตฺวา คจฺฉติ ฯ
เอวเมส สิกฺขากาโม ฯ โส จายสฺมา อุกฺกาสิ ฯ โก เอโสติ
อห ราหุโลติ นิกฺขมิตฺวา วนฺทิ ฯ กสฺมา ตฺว ราหุล อิธ
นิปนฺโนสีติ ฯ วสนฏานสฺส อภาวโต ปุพฺเพ หิ ภนฺเต
ภิกฺขู มม สงฺคห กโรนฺติ อิทานิ อตฺตโน อาปตฺติภเยน
วสนฏาน น เทนฺติ สฺวาห อิท อฺเส อสงฺฆฏฏนฏานนฺติ
อิมินา การเณน อิธ นิปนฺโนติ ฯ อถ ภควโต ราหุล ตาว
ภิกฺขู เอว ปริจฺจชนฺติ อฺเ กุลทารเก ปพฺพาเชตฺวา กึ
กริสฺสนฺตีติ ธมฺมสเวโค อุทปาทิ ฯ
อถ ภควา ปาโตว ภิกฺขู สนฺนิปาเตตฺวา ธมฺมเสนาปตึ
ปุจฺฉิ ชานาสิ ปน ตฺว สารีปุตฺต อชฺช กตฺถจิ ราหุลสฺส
นิวุตฺถภาวนฺติ ฯ น ชานามิ ภนฺเตติ ฯ สารีปุตฺต อชฺช ราหุโล
วจฺจกุฏิย วสิ สารีปุตฺต ตุมฺเห ราหุล เอว ปริจฺจชนฺตา
อฺเ กุลทารเก ปพฺพาเชตฺวา กึ กริสฺสถ เอวป สนฺเต
อิมสฺมึ สาสเน ปพฺพชิตา นิปฺปติฏา ภวิสฺสนฺติ อิโตทานิ
ปฏาย อนุปสมฺปนฺเน เอก เทฺว ทิวเส อตฺตโน สนฺติเก
วสาเปตฺวา ตติยทิวเส เตส วสนฏาน ตฺวา พหิ วาเสถาติ
อิท อนุปฺตฺตึ กตฺวา ปุน สิกฺขาปท ปฺาเปสิ ฯ
ตสฺมึ สมเย ธมฺมสภาย สนฺนิสินนฺ า ภิกฺขู ราหุลสฺส
คุณกถ กเถนฺติ ปสฺสถาวุโส ยาว สิกฺขากาโม วตาย ราหุโล
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ตว วสนฏาน ชานาหีติ วุตฺโต นาม อห ทสพลสฺส
ปุตฺโต ตุมฺเห เก(๑) ตุมฺเหเยว นิกฺขมถาติ เอก ภิกขฺ ุมฺป
อปฺปฏิปฺผริตฺวา วจฺจกุฏิย วาส กปฺเปสีติ ฯ เอว เตสุ
กถยมาเนสุ สตฺถา ธมฺมสภ อุปคนฺตฺวา อลงฺกตาสเน นิสีทิตฺวา
กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ อาห ฯ
ภนฺเต ราหุลสฺส สิกฺขากามกถาย น อฺาย กถายาติ ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว ราหุโล อิทาเนว สิกฺขากาโม ปุพฺเพป
ติรจฺฉานโยนิย นิพฺพตฺโตป สิกฺขากาโมเยวาติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต ราชคเห เอโก มคธราชา รชฺช กาเรสิ ฯ ตทา
โพธิสตฺโต มิคโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา มิคคณปริวุโต อรฺเ
วสติ ฯ อถสฺส ภคินี อตฺตโน ปุตฺตก อุปเนตฺวา ภาติก
อิท เต ภาคิเนยฺย มิคมาย สิกฺขาเปหีติ อาห ฯ โพธิสตฺโต
สาธูติ ปฏิสสฺ ุณิตฺวา คจฺฉ ตาต อสุกเวลาย นาม อาคนฺตฺวา
สิกฺเขยฺยาสีติ อาห ฯ โส มาตุเลน วุตฺตเวล อนติกฺกมิตฺวา
ต อุปสงฺกมิตฺวา มิคมาย สิกฺขิ ฯ โส เอกทิวส วเน วิจรนฺโต
ปาเสน พนฺโธ พนฺธวิรว วิรวิ(๒) ฯ มิคคโณ ปลายิตฺวา ปุตฺโต
เต ปาเสน พนฺโธติ ตสฺส มาตุยา อาโรเจสิ ฯ สา ภาตุ
# ๑. สี. ยุ. ตุมฺเห เก เสนาสนสฺส ฯ ม. ตุมฺหาก เสนาสนสฺมา ฯ
# ๒. ม. พทฺโธ พทฺธรว รวิ ฯ
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สนฺติก คนฺตฺวา ภาติก ภาคิเนยฺโย เต มิคมาย สิกฺขาปโตติ
ปุจฺฉิ ฯ โพธิสตฺโต มา ตฺว ปุตฺตสฺส กิฺจิ ปาปก อาสงฺกิ
สุคฺคหิตา เตน มิคมายา อิทานิ ต ปหาย ปลายมาโน(๑)
อาคจฺฉิสฺสตีติ วตฺวา อิท คาถมาห
[๑๖]มิคนฺติปลฺลตฺถมเนกมาย
อฏขุร อฑฺฒรตฺตาปปายึ
เอเกน โสเตน ฉมาสฺสสนฺโต
ฉหิ กลาหติโภติ(๒) ภาคิเนยฺโยติ ฯ
ตตฺถ มิคนฺติ ภาคิเนยฺย มิค ฯ ติปลฺลตฺถนฺติ ปลฺลตฺถ
วุจฺจติ สยน อุโภหิ ปสฺเสหิ อุชุกเมว จ โคนิปนฺนากาเรนาติ(๓)
ตีหากาเรหิ ปลฺลตฺถ อสฺส ตีณิ วา ปลฺลตฺถานิ อสฺสาติ
ติปลฺลตฺโถ ฯ ต ติปลฺลตฺถ ฯ อเนกมายนฺติ พหุมาย พหุวฺจน ฯ
อฏขุรนฺติ เอเกกสฺมึ ปาเท ทฺวินฺน ทฺวินฺน ขุราน วเสน
อฏหิ ขุเรหิ สมนฺนาคต ฯ อฑฺฒรตฺตาปปายินฺติ ปุริมยาม
อติกฺกมิตฺวา มชฺฌิมยาเม อรฺโต อาคมฺม ปานียสฺส ปวนโต
อฑฺฒรตฺเต อาป ปวตีติ อฑฺฒรตฺตาปปายิ(๔) ฯ ต ฯ อฑฺฒรตฺเต
อาป อปายินฺติ(๕) อตฺโถ ฯ มม ภาคิเนยฺยมิค อห สาธุก มิคมาย
# ๑. ม.ต หาสยมาโน ฯ ๒. ม. กลาหิติโภติ ฯ
# ๓. สี. โคนิสินฺนกวเสนาติ ฯ ม. นิปนฺนกวเสนาติ ฯ
# ๔. สี. ยุ. อฑฺฒรตฺเต อวปวตีติ อฑฺฒรตฺตาวปายี ฯ
# ๕. ม. อฑฺฒาตฺเต อปายินฺติ ฯ
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อุคฺคณฺหาเปสึ ฯ กถ ฯ ยถา เอเกน โสเตน ฉมาสฺสสนฺโต
ฉหิ กลาหติโภติ ภาคิเนยฺโยติ ฯ อิท วุตฺต โหติ อหมฺหิ
ตว ปุตฺต ตถา อุคฺคณฺหาเปสึ ยถา เอกสฺมึ อุปริมนาสิกโสเต
วาต สนฺนิรุมฺหิตฺวา(๑) ปวิย อลฺลเี นน เอเกน เหฏิมโสเตน
ตตฺเถว ฉมาย อสฺสสนฺโต ฉหิ กลาหิ ลุทฺทก อติโภติ ฉหิ
โกฏาเสหิ อชฺโฌตฺถรติ่ วฺเจตีติ อตฺโถ ฯ กตมาหิ ฉหิ ฯ
จตฺตาโร ปาเท ปสาเรตฺวา เอเกน ปสฺเสน เสยฺยาย ขุเรหิ
ติณปสุขณเนน ชิวฺหานินฺนามเนน อุทรสฺส อุทฺธมุ าตภาวกรเณน
อุจฺจารปสฺสาววิสฺสชฺชเนน วาตสนฺนิรุมฺหเนนาติ ฯ
อปโร นโย ปสุ คเหตฺวา(๒) อภิมุขากฑฺฒเนน ปฏิป-ฺ
ปณามเนน อุโภสุ ปสฺเสสุ สฺจรเณน อุทร อุทฺธ อุกฺขิปเนน(๓)
อโธ ปกฺขิปเนนาติ(๔) อิมาหิ ฉหิ กลาหิ ยถา อติโภติ มโต
อยนฺติ สฺ อุปฺปาเทตฺวา วฺเจติ เอว ต มิคมาย
อุคฺคณฺหาเปสินฺติ ทีเปติ ฯ
อปโร นโย ตถา น อุคฺคณฺหาเปสึ ยถา เอเกน
โสเตน ฉมาสฺสสนฺโต ฉหิ กลาหติ ทฺวีสุป นเยสุ ทสฺสิเตหิ
ฉหิ การเณหิ กลาหติ กลายิสฺสติ ลุทฺทก วฺเจสฺสตีติ
อตฺโถ ฯ โภตีติ ภคินึ อาลปติ ฯ ภาคิเนยฺโยติ เอว ฉหิ
# ๑. ม. สนฺนริ ุมฺภิตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๒. สี. ยุ. ปาเทสุ คเหตฺวา ฯ ม. ปาเทน ปสุ คเหตฺวา ฯ
# ๓. ม. ปกฺขิปเนน ฯ ๔. ม. อวกฺขิปเนนาติ ฯ
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การเณหิ วฺจนก ภาคิเนยฺย นิทฺทิสติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต ภาคิเนยฺยสฺส มิคมายาย สาธุก
อุคฺคหิตภาว ทสฺเสนฺโต ภคินึ สมสฺสาเสติ ฯ โสป มิคโปตโก
ปาเสน พนฺโธ อวิปฺผนฺทิตฺวาเยว ภูมิย มหาผาสุกปสฺเสน ปาเท
ปสาเรตฺวา นิปนฺโน ปาทาน อาสนฺนฏาเน ขุเรเหว ปหริตวฺ า
ปสฺุจ ติณานิ จ อุปฺปาเฏตฺวา อุจฺจารปสฺสาว วิสฺสชฺเชตฺวา
สีส ปาเตตฺวา ชิวฺห นินนฺ าเมตฺวา สรีร เขฬกิลินนฺ  กตฺวา
วาตคฺคหเณน อุทฺธุมาตก กตฺวา อกฺขีนิ ปริวตฺเตตฺวา เหฏา
นาสิกโสเตน วาต สฺจราเปนฺโต อุปริมนาสิกโสเตน วาต
สนฺนิรุมฺหิตฺวา สกลสรีร ถทฺธภาว คาหาเปตฺวา มตกาการ
ทสฺเสสิ ฯ นีลมกฺขิกาป น สมฺปริวาเรสุ ฯ ตสฺมึ ตสฺมึ
าเน กากา นิลียึสุ ฯ ลุทโฺ ท อาคนฺตฺวา อุทร หตฺเถน
ปหริตฺวา อติปาโตว พนฺโธ ภวิสฺสติ ปูติโก ชาโตติ ตสฺส
พนฺธนรชฺชุก โมเจตฺวา เอตฺเถวทานิ น อุกฺกนฺติตวฺ า มส
อาทาย คมิสฺสามีติ นิราสงฺโก หุตฺวา สาขาปลาส คเหตุ
อารทฺโธ ฯ มิคโปตโกป อุฏาย จตูหิ ปาเทหิ ตฺวา กาย
วิธุนิตฺวา คีว ปสาเรตฺวา มหาวาเตน ฉินฺนพลาหโก วิย
เวเคน มาตุ สนฺติก อคมาสิ ฯ
สตฺถาป น ภิกฺขเว ราหุโล อิทาเนว สิกฺขากาโม
ปุพฺเพป สิกฺขากาโมเยวาติ อิท ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ
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ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ภาคิเนยฺยมิคโปตโก
ราหุโล อโหสิ มาตาป อุปฺปลวณฺณา มาตุลมิโค ปน อหเมว
อโหสีติ ฯ
ติปลฺลตฺถมิคชาตก ฉฏ ฯ
มาลุตชาตก
กาเฬ วา ยทิ วา ชุณฺเหติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต เทฺว วุฑฺฒปพฺพชิเต อารพฺภ กเถสิ ฯ
เต กิร โกสลชนปเท เอกสฺมึ อรฺวาเส วสนฺติ เอโก
กาฬตฺเถโร นาม เอโก ชุณฺหตฺเถโร นาม ฯ อเถกทิวส
ชุณฺโห กาล ปุจฺฉิ ภนฺเต กาฬ สีตนฺนาม กิสฺมึ กาเล
โหตีติ ฯ โส กาเฬ สีต โหตีติ อาห ฯ อเถกทิวส กาโฬ
ชุณฺห ปุจฺฉิ ภนฺเต ชุณฺห สีต นาม กิสฺมึ กาเล
โหตีติ ฯ โส ชุณฺเห โหตีติ อาห ฯ เต อุโภป อตฺตโน
กงฺข ฉินฺทิตุ อสกฺโกนฺตา สตฺถุ สนฺตกิ  คนฺตฺวา สตฺถาร
วนฺทิตฺวา ภนฺเต สีต นาม กิสฺมึ กาเล โหตีติ ปุจฺฉึสุ ฯ
สตฺถา เตส กถ สุตฺวา ปุพฺเพปาห ภิกฺขเว ตุมฺหาก อิม
ปฺห กเถสึ ภวสงฺเขปคตตฺตา ปน น สลฺลกฺขยิตฺถาติ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต เอกสฺมึ ปพฺพตปาเท สีโห จ พฺยคฺโฆ จ เทฺว
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สหายกา เอกิสฺสาเยว คุหาย วสนฺติ ฯ ตทา โพธิสตฺโตป
อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา ตสฺมึเยว ปพฺพตปาเท วสติ ฯ อเถกทิวส
เตส สหายาน สีต นิสฺสาย วิวาโท อุทปาทิ ฯ พฺยคฺโฆ
กาเฬเยว สีต โหตีติ อาห ฯ สีโห ชุณฺเหเยวาติ ฯ เต
อุโภป อตฺตโน กงฺข ฉินฺทิตุ อสกฺโกนฺตา โพธิสตฺต
ปุจฺฉึสุ ฯ โพธิสตฺโต อิท คาถมาห
[๑๗] กาเฬ วา ยทิ วา ชุณฺเห ยทา วายติ มาลุโต
วาตชานิ หิ สีตานิ
อุโภตฺถมปราชิตาติ ฯ
ตตฺถ กาเฬ วา ยทิ วา ชุณฺเหติ กาฬปกฺเข วา
ชุณฺหปกฺเข วา ฯ ยทา วายติ มาลุโตติ ยสฺมึ สมเย
ปุรตฺถิมาทิเภโท วาโต วายติ ตสฺมึ สมเย สีต โหติ ฯ
กึการณา ฯ วาตชานิ หิ สีตานิ ยสฺมา วาเต วิชฺชนฺเตเยว
สีตานิ โหนฺติ กาฬปกฺโข วา ชุณฺหปกฺโข วา เอตฺถ
อปฺปมาณนฺติ วุตฺต โหติ ฯ อุโภตฺถมปราชิตาติ อุโภป ตุมฺเห
อิมสฺมึ ปฺเห อปราชิตาติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต เต สหายเก สฺาเปสิ ฯ สตฺถาป
ภิกฺขเว ปุพฺเพป มยา ตุมฺหาก อย ปฺโห กถิโตติ อิม
ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน
เทฺวป เต เถรา โสตาปตฺติผเล ปติฏหึสุ ฯ สตฺถาป อนุสนฺธึ
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ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา พฺยคฺโฆ กาโฬ อโหสิ
สีโห ชุณฺโห อโหสิ ปฺห วิสฺสชฺชนกตาปโส ปน อหเมว
อโหสีติ ฯ
มาลุตชาตก สตฺตม ฯ
มตกภตฺตชาตก
เอวฺเจ สตฺตา ชาเนยฺยุนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
มตกภตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺมึ หิ กาเล มนุสสฺ า พหู อเชฬกาทโย มาเรตฺวา
กาลกเต าตเก อุทฺทิสฺส มตกภตฺต นาม เทนฺติ ฯ ภิกฺขู
เต มนุสฺเส ตถา กโรนฺเต ทิสฺวา สตฺถาร ปุจฺฉึสุ เอตรหิ
ภนฺเต มนุสฺสา พหู ปาเณ ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา มตกภตฺต
นาม เทนฺติ อตฺถิ นุ โข เอตฺถ วุฑฺฒีติ ฯ สตฺถา น
ภิกฺขเว มตกภตฺต ทสฺสามาติ กเตป ปาณาติปาเต กาจิ
วุฑฺฒิ นาม อตฺถิ ปุพฺเพป ปณฺฑิตา อากาเส นิสชฺช
ธมฺม เทเสตฺวา เอตฺถ อาทีนว กเถตฺวา สกลชมฺพทู ีปวาสิเก
เอต กมฺม ชหาเปสุ อิทานิ ปน ภวสงฺเขปคตตฺตา ปุน
ปาตุภูตนฺติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต เอโก
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ติณฺณ เวทาน ปารคู ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย พฺราหฺมโณ
มตกภตฺต ทสฺสามีติ เอก เอฬก คาหาเปตฺวา อนฺเตวาสิเก
อาห ตาตา อิท เอฬก นทึ เนตฺวา นฺหาเปตฺวา กณฺเ
มาล ปริกฺขิปตฺวา ปฺจงฺคุลิก ทตฺวา มณฺเฑตฺวา อาเนถาติ ฯ
เต สาธูติ ปฏิสฺสุณิตฺวา ต อาทาย นทึ คนฺตฺวา
นฺหาเปตฺวา มณฺเฑตฺวา นทีตีเร เปสุ ฯ โส เอฬโก อตฺตโน
ปุพฺพกมฺม ทิสฺวา เอวรูปา นาม ทุกฺขา อชฺช มุจฺจิสฺสามีติ
โสมนสฺสชาโต มตฺติกฆฏ ภินฺทนฺโต วิย มหาหสิต หสิตฺวา
ปุน อย พฺราหฺมโณ ม ฆาเฏตฺวา มยา ลทฺธ ทุกฺข
ลภิสฺสตีติ พฺราหฺมเณ การฺุ อุปฺปาเทตฺวา มหนฺเตน
สทฺเทน ปโรทิ ฯ
อถ น เต มาณวกา ปุจฺฉึสุ สมฺม เอฬก ตฺว
มหาสทฺเทน หสิ เจว โรทิ จ เกน นุ โข การเณน
หสิ เกน การเณน โรทีติ ฯ ตุมฺเห ม อิท การณ
อตฺตโน อาจริยสฺส สนฺติเก ปุจฺเฉยฺยาถาติ ฯ เต ต อาทาย
คนฺตฺวา อิท การณ อาจริยสฺส อาโรเจสุ ฯ อาจริโย เตส
วจน สุตฺวา เอฬก ปุจฺฉิ กสฺมา ตฺว เอฬก หสิ
กสฺมา โรทีติ ฯ เอฬโก อตฺตนา กตกมฺม ชาติสฺสราเณน
อนุสฺสริตฺวา พฺราหฺมณสฺส กเถสิ อห พฺราหฺมณ ปุพฺเพ
ตาทิโสว มนฺตชฺฌายกพฺราหฺมโณ หุตฺวา มตกภตฺต ทสฺสามีติ
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เอก เอฬก มาเรตฺวา อทาสึ สฺวาห เอกสฺส
เอฬกสฺส ฆาติตตฺตา เอเกนูเนสุ ปฺจสุ อตฺตภาวสเตสุ
สีสจฺเฉท ปาปุณึ อย เม โกฏิย ิโต ปฺจสติโม อตฺตภาโว
สฺวาห อชฺช เอวรูปา ทุกฺขา มุจฺจิสฺสามีติ โสมนสฺสชาโต
อิมินา การเณน หสึ โรทนฺโต ปน อห ตาว เอก
เอฬก มาเรตฺวา ปฺจ ชาติสตานิ สีสจฺเฉทนทุกฺข ปตฺวา
อชฺช ตมฺหา ทุกฺขา มุจฺจิสฺสามิ อยมฺปน พฺราหฺมโณ ม
มาเรตฺวา อห วิย ปฺจ ชาติสตานิ สีสจฺเฉทนทุกฺข ลภิสฺสตีติ
ตยิ การฺุเน โรทินฺติ ฯ เอฬก มา ภายิ นาห
ต มาเรสฺสามีติ ฯ พฺราหฺมณ กึ วเทสิ ตยิ มาเรนฺเตป
อมาเรนฺเตป น สกฺกา อชฺช มยา มรณา มุจฺจิตุนฺติ ฯ
เอฬก มา ภายิ อหนฺเต อารกฺข คเหตฺวา ตยา สทฺธึเยว
วิจริสฺสามีติ ฯ พฺราหฺมณ อปฺปมตฺตโก ตว อารกฺโข มยา
ปกต ปาป ปน มหนฺต พลวนฺติ ฯ
พฺราหฺมโณ เอฬก โมเจตฺวา อิท เอฬก กสฺสจิป
มาเรตุ น ทสฺสามีติ อนฺเตวาสิเก อาทาย เอฬเกเนว สทฺธึ
วิจริ ฯ เอฬโก วิสฺสฏมตฺโตว เอก ปาสาณปฏึ นิสฺสาย
ชาเต คุมฺเพ คีว อุกฺขิปตฺวา ปณฺณานิ ขาทิตุ อารทฺโธ ฯ
ต ขณฺเว ตสฺมึ ปาสาณปฏเ อสนี ปติตา ฯ เอกา
ปาสาณสกลิกา ฉิชฺชิตฺวา เอฬกสฺส ปสาริตคีวาย ปติตฺวา
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สีส ฉินฺทิ ฯ มหาชโน สนฺนิปติ ฯ ตทา โพธิสตฺโต ตสฺมึ
าเน รุกฺขเทวตา หุตฺวา นิพฺพตฺโต ฯ โส ปสฺสนฺตสฺเสว
มหาชนสฺส เทวตานุภาเวน อากาเส ปลฺลงฺเกน นิสที ิตฺวา
อิเม สตฺตา เอว ปาปสฺส ผล ชานมานา อปฺเปว นาม
ปาณาติปาต น กเรยฺยุนฺติ มธุเรน สเรน ธมฺม เทเสนฺโต
อิท คาถมาห
[๑๘] เอวฺเจ สตฺตา ชาเนยฺยุ
ทุกฺขาย ชาติสมฺภโว
น ปาโณ ปาณิน หฺเ
ปาณฆาตี หิ โสจตีติ ฯ
ตตฺถ เอวฺเจ สตฺตา ชาเนยฺยุนฺติ อิเม สตฺตา เอว
ชาเนยฺยุ ฯ กถ ฯ ทุกฺขาย ชาติสมฺภโวติ อย ตตฺถ ตตฺถ
ชาติ จ ชาตสฺส อนุกฺกเมน วุฑฺฒิสงฺขาโต สมฺภโว จ ชราพฺยาธิมรณอปฺปยสมฺปโยคปยวิปฺปโยคหตฺถปาทจฺเฉทาทีน ทุกฺขาน
วตฺถุภูตตฺตา ทุกฺโขติ ยทิ ชาเนยฺยุ ฯ น ปาโณ ปาณิน
หฺเติ ปร วฑฺเฒนฺโต ชาติสมฺภเว วฑฺฒึ ลภติ(๑) ปเฬนฺโต
ปล ลภตีติ ชาติสมฺภวสฺส ทุกฺขวตฺถุตาย ทุกฺขภาว ชานนฺโต
โกจิ ปาโณ อฺ ปาณิน น หฺเ สตฺโต สตฺต น
หเนยฺยาติ อตฺโถ ฯ กึการณา ฯ ปาณฆาตี หิ โสจตีติ ยสฺมา
สาหตฺถิกาทีสุ ฉสุ ปโยเคสุ เยนเกนจิ ปโยเคน ปรสฺส
ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทเนน ปาณฆาตี ปุคฺคโล อฏสุ มหานิรเยสุ
# ๑. ม. ปร วธนฺโต ชาติสมฺภเว วธ ลภติ ฯ
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โสฬสสุ อุสสฺ ทนิรเยสุ นานปฺปการาย ติรจฺฉานโยนิยา
เปตฺติวิสเย อสุรกาเยติ อิเมสุ จตูสุ อปาเยสุ มหาทุกฺข
อนุภวมาโน ทีฆรตฺต อนฺโตนิชฺฌายนลกฺขเณน โสเกน โสจติ ฯ
ยถา วาย เอฬโก มรณภเยน โสจิ เอวมฺป ทีฆรตฺต
โสจตีติ ตฺวา น ปาโณ ปาณิน หฺเ โกจิ
ปาณาติปาตกมฺม นาม น กเรยฺย โมเหน ปน มูฬโฺ ห
อวิชฺชาย อนฺธีกตาย อิท อาทีนว อปสฺสนฺโต ปาณาติปาต
กโรตีติ ฯ
เอว มหาสตฺโต นิรยภเยน ตชฺเชตฺวา ธมฺม เทเสสิ ฯ
มนุสฺสา ต ธมฺมเทสน สุตฺวา นิรยภเยน ภีตา ปาณาติปาตา
วิรมึสุ ฯ โพธิสตฺโตป ธมฺม เทเสตฺวา มหาชน ปฺจสีเลสุ
ปติฏาเปตฺวา ยถากมฺมงฺคโต ฯ มหาชโนป โพธิสตฺตสฺส โอวาเท
ตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา เทวนคร ปูเรสิ ฯ
สตฺถา อิท ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ภิกฺขเว อหนฺเตน สมเยน รุกฺขเทวตา
อโหสินฺติ ฯ
มตกภตฺตชาตก อฏม ฯ
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อายาจิตภตฺตชาตก
สเจ มฺุเจติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เทวตาน
อายาจนพลิกมฺม อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตทา กิร มนุสฺสา วณิชฺชาย คจฺฉนฺตา ปาเณ วธิตฺวา
เทวตาน พลิกมฺม กตฺวา มย อนนฺตราเยน อตฺถสิทฺธึ ปตฺวา
อาคนฺตฺวา ปุน ตุมฺหาก พลิกมฺม กริสฺสามาติ อายาจิตฺวา
คจฺฉนฺติ ฯ ตตฺถ อนนฺตราเยน อตฺถสิทฺธึ ปตฺวา อาคนฺตฺวา
เทวตานุภาเวน อิท ชาตนฺติ มฺมานา พหู ปาเณ วธิตฺวา
อายาจนโต มุจฺจิตุ พลิกมฺม กโรนฺติ ฯ ต ทิสฺวา ภิกฺขู
อตฺถิ นุ โข ภนฺเต เอตฺถ อตฺโถติ ภควนฺต ปุจฺฉึสุ ฯ
ภควา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต กาสิรฏเ เอกสฺมึ คามเก เอโก กุฏมฺพโิ ก
คามทฺวาเร ิเต นิโคฺรธรุกฺเข อธิวตฺถาย เทวตาย พลิกมฺม
ปฏิชานิตฺวา อนนฺตราเยน อาคนฺตฺวา พหู ปาเณ วธิตฺวา
อายาจนโต มุจฺจิสฺสามีติ รุกฺขมูล คโต ฯ รุกฺขเทวตา ขนฺธวิฏเป
ตฺวา อิท คาถมาห
[๑๙] สเจ มฺุเจ(๑) เปจฺจ มฺุเจ(๑) มุจฺจมาโน หิ พชฺฌสิ
น เหว ธีรา มุจฺจนฺติ
มุตฺติ พาลสฺส พนฺธนนฺติ ฯ
ตตฺถ สเจ มฺุเจ เปจฺจ มฺุเจติ โภ ปุริส ตฺว
# ๑. ม. มุจฺเจ ฯ
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สเจ มฺุเจ ยทิ มุจฺจิตุกาโมสิ เปจฺจ มฺุเจ ยถา ปรโลเกน
พชฺฌสิ เอว มฺุจ ฯ มุจฺจมาโน หิ พชฺฌสีติ ยถา ปน
ตฺว ปาณ วธิตฺวา มุจฺจิตุ อิจฺฉสิ เอว มุจฺจมาโน หิ
ปาเปน กมฺเมน พชฺฌสิ ฯ กสฺมา ฯ น เหว ธีรา มุจฺจนฺตีติ
เย ปน ปณฺฑิตา ปุริสา เต เอว ปฏิสฺสวโต น
มุจฺจนฺตีติ ฯ กึการณา เอวรูปา หิ มุตฺติ พาลสฺส พนฺธน
เอสา ปาณาติปาต กตฺวา มุตฺติ นาม พาลสฺส พนฺธนเมว
โหตีติ ธมฺม เทเสสิ ฯ
ตโต ปฏาย มนุสสฺ า เอวรูปา ปาณาติปาตกมฺมา วิรตา
ธมฺม จริตฺวา เทวนคร ปูรยึสุ ฯู
สตฺถา อิท ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ อห เตน สมเยน รุกขฺ เทวตา อโหสินฺติ ฯ
อายาจิตชาตก นวม ฯ
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นฬปานชาตก
ทิสฺวา ปทมนุตฺติณฺณนฺติ อิท สตฺถา โกสเลสุ จาริกฺจรมาโน นฬกปานคาม ปตฺวา นฬกปานโปกฺขรณิย เกตกวเน
วิหรนฺโต นฬทิณฺฑเก อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตทา กิร ภิกฺขู นฬกปานโปกฺขรณิย นฺหาตฺวา
สูจิฆรตฺถาย สามเณเรหิ นฬทณฺฑเก คาหาเปตฺวา เต
สพฺพตฺถกเมว ฉิทฺเท ทิสวฺ า สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ภนฺเต
มย สูจิฆรตฺถาย นฬทณฺฑเก คณฺหาเปม เต มูลโต ยาว
อคฺคา สพฺพตฺถกเมว ฉิทฺทา กึ นุ โข เอตนฺติ ปุจฺฉึสุ ฯ
สตฺถา อิท ภิกฺขเว มยฺห โปราณกาธิฏานนฺติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต ปุพฺเพป กิร โส วนสณฺโฑ อรฺ อโหสิ ฯ
ตสฺสาป โปกฺขรณิยา เอโก ทกรกฺขโส โอติณฺโณติณฺเณ
ขาทติ ฯ ตทา โพธิสตฺโต โรหิตมิคโปตปฺปมาโณ กปราชา
หุตฺวา อสีติสหสฺสมตฺตวานรปริวุโต ยูถ ปริหรนฺโต ตสฺมึ
อรฺเ วสติ ฯ โส วานรคณสฺส โอวาท อทาสิ ตาตา
อิมสฺมึ อรฺเ วิสรุกฺขาป อมนุสฺสปริคฺคหิตชาตโปกฺขรณิโยป
ตตฺเถว โหนฺติ ตุมฺเห อขาทิตปุพฺพ ผลาผล ขาทนฺตา วา
อปตปุพฺพ ปานีย ปวนฺตา วา ม ปฏิปจุ ฺเฉยฺยาถาติ ฯ เต
สาธูติ ปฏิสสฺ ุณิตฺวา เอกทิวส อคตปุพฺพฏาน คตา ตตฺถ
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พหุเทว ทิวส จริตฺวา ปานีย คเวสมานา เอก โปกฺขรณึ
ทิสฺวา ปานีย อปวิตฺวาว โพธิสตฺตสฺส อาคมน โอโลกยมานา
นิสีทึสุ ฯ โพธิสตฺโต อาคนฺตฺวา กึ ตาตา ปานีย น
ปวถาติ อาห ฯ ตุมฺหาก อาคมน โอโลเกมาติ ฯ สุฏุ
ตาตา กตนฺติ โพธิสตฺโต ต โปกฺขรณึ อาวิชฺฌิตฺวา ปท
ปริจฺฉินฺทนฺโต โอติณฺณเมว ปสฺสิ โน อุตฺติณฺณ ฯ โส นิสฺสสย
เอสา อมนุสฺสปริคฺคหิตาติ ตฺวา สุฏุ โว กต ตาตา
ปานีย อปวนฺเตหิ อมนุสฺสปริคฺคหิตา อยนฺติ อาห ฯ
ทกรกฺขโสป เตส อโนตรณภาว ตฺวา นีโลทโร ปณฺฑรมุโข
สุรตฺตหตฺถปาโท ภยานกรูโป วิภจฺฉทสฺสโน หุตวฺ า อุทก
ทฺวิธา กตฺวา นิกฺขมิตฺวา กสฺมา ตุมฺเห นิสีทถ อิท
โปกฺขรณึ โอตริตฺวา ปานีย ปวถาติ อาห ฯ อถ น
โพธิสตฺโต ปุจฺฉิ ตฺว อิธ นิพฺพตฺตทกรกฺขโสติ ฯ อาม อห
นิพฺพตฺโตมฺหีติ ฯ ตฺว โปกฺขรณึ โอติณฺโณติณฺเณ ลภสีติ ฯ
อาม ลภามิ อห อิโธติณฺณ อนฺตมโส สกุณิก อุปาทาย
น กิฺจิ มฺุจามิ ตุมฺเหป สพฺเพ ขาทิสฺสามีติ ฯ น
มย อตฺตาน ตุยฺห ขาทิตุ ทสฺสามาติ ฯ ปานียมฺปน กึ
ปวิสฺสถาติ ฯ อาม มย ปานียฺจ ปวิสฺสาม น จ เต
วส คมิสฺสามาติ ฯ อถ กถ ปานีย ปวิสฺสถาติ ฯ กึ ปน
ตฺว มฺสิ โอตริตฺวา ปวิสฺสนฺตีติ มย หิ อโนตริตฺวา อสีติ-

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 304

*เลมที่ 28 เอกนิปาเต สีลวคฺควณฺณนา หนา 304
สหสฺสวานราป เอกเมก นฬทณฺฑก คเหตฺวา อุปฺปลนาเฬน
อุทก ปวนฺตา วิย ตว โปกฺขรณิยา ปานีย ปวิสฺสาม เอว
โน ตฺว ขาทิตุ น สกฺขิสสฺ สีติ ฯ เอตมตฺถ วิทิตฺวา สตฺถา
อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา อิมสิ ฺสา คาถาย ปุริมปททฺวย อภาสิ
[๒๐] ทิสฺวา ปทมนุตฺติณฺณ
ทิสฺวาโนตริต ปท
นเฬน วารึ ปวสิ ฺสาม
เนว ม ตฺว วธิสฺสสีติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ภิกฺขเว โส กปราชา ตสฺสา โปกฺขรณิยา
เอกมฺป อุตฺติณฺณปท นาทฺทส โอตริต ปท โอติณฺณปทเมว
อทฺทส เอว ทิสฺวา ปทมนุตฺติณฺณ ทิสฺวาน โอตริต ปท
อทฺธา อย โปกฺขรณี อมนุสฺสปริคฺคหิตาติ ตฺวา เตน สทฺธึ
สลฺลปนฺโต มหาปุริโส อาห นเฬน วารึ ปวิสฺสามาติ ฯ
ตสฺสตฺโถ มย ตว โปกฺขรณิยา นเฬน ปานีย ปวิสฺสามาติ ฯ
ปุน มหาสตฺโต อาห เนว ม ตฺว วธิสสฺ สีติ ฯ เอว นเฬน
ปานีย ปวนฺต สปริสมฺป ม ตฺวป เนว วธิสฺสสีติ อตฺโถ ฯ
เอว วตฺวา ปน โพธิสตฺโต เอก นฬทณฺฑก
อาหราเปตฺวา ปารมิโย อาวชฺชิตฺวา สจฺจกิริย กตฺวา มุเขน
ธมิ ฯ นโฬ อนฺโต กิฺจิ คณฺึ อนวเสเสตฺวา สพฺพตฺถกเมว
สุสิโร อโหสิ ฯ อิมินา นิยาเมน อปรป อาหราเปตฺวา ธมิตฺวา(๑)
อทาสีติ เอว สนฺเต ปน น สกฺกา นิฏเปตุ ตสฺมา
# ๑. ม. มุเขน ธมิตฺวา ฯ
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เอว น คเหตพฺพ ฯ โพธิสตฺโต ปน อิท โปกฺขรณึ ปริวาเรตฺวา
ชาตา สพฺเพป นฬา เอกจฺฉิทฺทา โหนฺตูติ อธิฏาสิ ฯ
โพธิสตฺตานฺหิ หิตูปจารสฺส มหนฺตตาย อธิฏาน สมิชฺฌติ ฯ
ตโต ปฏาย สพฺเพป ต โปกฺขรณึ ปริวาเรตฺวา อุฏิตนฬา
เอกจฺฉิทฺทาว ชาตา ฯ
อิมสฺมึ หิ กปฺเป จตฺตาริ กปฺปฏิติยปาฏิหาริยานิ
นาม ฯ กตมานิ จตฺตาริ ฯ จนฺเท สสลกฺขณ สกลมฺป อิท
กปฺป สฺสติ ฯ วฏฏกชาตเก อคฺคิโน นิพฺพุตฏาน สกลมฺป
อิท กปฺป อคฺคิ น ฌาเปสฺสติ ฯ ฆฏีการนิเวสนฏาน
สกลมฺป อิท กปฺป อโนวสฺสก สฺสติ ฯ อิท โปกฺขรณึ
ปริวาเรตฺวา อุฏิตนฬา สกลมฺป อิท กปฺป เอกจฺฉิทฺทา
ภวิสฺสนฺตีติ อิมานิ จตฺตาริ กปฺปฏิติยาปาฏิหาริยานิ นาม ฯ
โพธิสตฺโต เอว อธิฏหิตฺวา เอก นล อาทาย
นิสีทิ ฯ เตป อสีติสหสฺสพานรา เอเกก นล อาทาย
โปกฺขรณึ ปริวาเรตฺวา นิสีทึสุ ฯ เตป โพธิสตฺตสฺส นเฬน
อากฑฺฒิตฺวา ปานียปวนกาเล สพฺเพ ตีเร นิสินฺนาว ปวึสุ ฯ
เอว เตหิ ปานีเย ปวิเต ทกรกฺขโส กฺจิ อลภิตฺวา
อนตฺตมโน สกนิเวสนเมว คโต ฯ โพธิสตฺโตป สปริวาโร
อรฺเมว ปาวิสิ ฯ
สตฺถา ปน อิเมส ภิกฺขเว นฬาน เอกจฺฉิทฺทภาโว
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นาม มยฺหเมเวต โปราณก อธิฏานนฺติ อิท ธมฺมเทสน
อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
ทกรกฺขโส เทวทตฺโต อโหสิ อสีติสหสฺสพานรา พุทฺธปริสา
อุปายกุสโล ปน กปราชา อหเมว อโหสีติ ฯ
นฬปานชาตก ทสม ฯ
สีลวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสทุ ฺทาน
อถ ลกฺขณ สาข ธิรตฺถุ
ปุน นกิรตฺถิ รเสน ขราทิยา
อติโภติ รสมาลุต ปาณ
มุจฺเจน นฬอวฺหยเนน ภวนฺติ ทส(๑) ฯ
# ๑. ม. นิโคฺรธ ลกฺขณ กณฺฑิ วาตมิค ขราทิย
ติปลฺลตฺถ มาลุตฺจ มตภตฺต อยาจิต ฯ
นฬปานนฺติ เต ทสาติ ฯ
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กุรุงฺควคฺควณฺณนา
กุรุงฺคมิคชาตก
าตเมต กุรุงฺคสฺสาติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกสฺมึ หิ สมเย ธมฺมสภาย สนฺนิปติตฺวา ภิกฺขู อาวุโส
เทวทตฺโต ตถาคตสฺส ฆาตนตฺถาย ธนุคฺคเห ปโยเชสิ สิล
ปวิชฺฌิ ธนปาลก วิสฺสชฺเชสิ สพฺพทาป ทสพลสฺส วธาย
ปริสกฺกตีติ เทวทตฺตสฺส อวณฺณ กเถนฺตา นิสีทึสุ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสินฺโน กาย นุตฺถ ภิกขฺ เว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิ ฯ ภนฺเต เทวทตฺโต ตุมฺหาก
วธาย ปริสกฺกตีติ เทวทตฺตสฺส อคุณกถาย สนฺนิสนิ ฺนมฺหาติ ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว เทวทตฺโต อิทาเนว มม วธาย ปริสกฺกติ
ปุพฺเพป ปริสกฺกติเยว น จ ปน ม วธิตุ อสกฺขีติ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กุรุงฺคมิโค หุตฺวา เอกสฺมึ อรฺายตเน ผลาผลานิ ขาทนฺโต
วสติ ฯ โส เอกสฺมึ กาเล ผลสมฺปนฺเน เสปณฺณิรุกฺเข
เสปณฺณิผลานิ ขาทติ ฯ อเถโก คามวาสี อฏฏกลุทฺทโก
ผลิตรุกฺขมูเลสุ(๑) มิคาน ปทานิ อุปธาเรตฺวา อุปริรุกฺเข อฏฏก
# ๑. ม. ผลรุกขฺ มูเลสุ ฯ
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พนฺธิตฺวา ตตฺถ นิสีทิตฺวา ผลานิ ขาทิตุ อาคเต มิเค
สตฺติยา วิชฺฌิตฺวา เตส มส วิกฺกิณนฺโต ชีวิต กปฺเปสิ ฯ
โส เอกทิวส ตสฺมึ รุกฺขมูเล โพธิสตฺตสฺส ปทวลฺช ทิสฺวา
ตสฺมึ เสปณฺณิรุกฺเข อฏฏก พนฺธิตฺวา ปาโตว ภฺุชิตฺวา
สตฺตึ อาทาย วน ปวิสิตฺวา ต รุกฺข อภิรุหิตฺวา อฏฏเก
นิสีทิ ฯ โพธิสตฺโตป ปาโตว วสนฏานา นิกฺขมิตฺวา
เสปณฺณิผลานิ ขาทิสฺสามีติ อาคมฺม ต รุกฺขมูล สหสาว
อปวิสิตฺวา กทาจิ อฏฏกลุทฺทกา รุกฺเขสุ อฏฏก พนฺธนฺติ
อตฺถิ นุ โข เอวรูโป อุปทฺทโวติ ปริคฺคณฺหนฺโต พาหิรโตว
อฏาสิ ฯ
ลุทฺทโกป โพธิสตฺตสฺส อนาคมนภาว ตฺวา อฏฏเก
นิสินฺโนว เสปณฺณิผลานิ ขิปตฺวา ตสฺส ปุรโต ปาเตสิ ฯ
โพติสตฺโต อิมานิ ผลานิ อาคนฺตฺวา มยฺห ปุรโต ปตนฺติ
อตฺถิ นุ โข ตสฺส อุปริ ลุทฺทโกติ ปุนปฺปุน โอโลเกนฺโต(๑)
ลุทฺทก ทิสฺวา อปสฺสนฺโต วิย หุตฺวา อมฺโภ รุกฺข
ปุพฺเพ ตฺว โอลมฺพก จาเลนฺโต(๒) วิย อุชกุ เมว ผลานิ
ปาเตสิ อิทานิ รุกฺขธมฺม ปริจฺจชสิ เอว ตยา รุกฺขธมฺเม
ปริจฺจตฺเต อหมฺป รุกฺขมูล อุปสงฺกมิตฺวา มยฺห อาหาร
ปริเยสิสฺสามีติ วตฺวา อิม คาถมาห
# ๑. ม. อุลฺโลเกนฺโต ฯ ๒. สี. โอาเรนฺโต ฯ
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าตเมต กุรุงฺคสฺส
ย ตฺว เสปณฺณิ เสยฺยสิ
อฺ เสปณฺณึ คจฺฉามิ น เม เต รุจฺจเต ผลนฺติ ฯ
ตตฺถ าตนฺติ ปากฏ ชาต ฯ เอตนฺติ อิท กมฺม ฯ
กุรุงฺคสฺสาติ กุรุงฺคมิคสฺส ฯ ย ตฺว เสปณฺณิ เสยฺยสีติ ย
ตฺว อมฺโภ เสปณฺณิรุกฺข ปุรโต ผลานิ ปาติยมาโน เสยฺยสิ
วิสิณฺณผโล อโหสิ ต สพฺพ กุรุงฺคมิคสฺส ปาปก(๑) ชาต ฯ
น เม เต รุจจฺ เตติ เอว ผล ททมานาย น เม ตว ผล
รุจฺจติ ติฏ ตฺว อห อฺตฺถ คมิสฺสามีติ อคมาสิ ฯ
อถสฺส ลุทฺทโก อฏฏเก นิสินโฺ นว สตฺตึ ขิปตฺวา คจฺฉ
วิรทฺโธทานิมฺหิ ตนฺติ อาห ฯ โพธิสตฺโต นิวตฺติตฺวา ิโตว
อาห อมฺโภ ปุริส อิทานิป กิฺจาป ม วิรทฺโธ อฏ
ปน มหานิรเย โสฬส อุสฺสทนิรเย ปฺจวิธพนฺธนาทีนิ จ
กมฺมกรณานิ(๒) อวิรทฺโธเยวาสีติ ฯ เอวฺจ ปน วตฺวา ยถารุจึ
คโต ฯ ลุทโฺ ทป โอตริตฺวา ยถารุจึ คโต ฯ
สตฺถาป น ภิกฺขเว เทวทตฺโต อิทาเนว มม วธาย
ปริสกฺกติ ปุพฺเพป ปริสกฺกติเยว น จ ปน ม วธิตุ
อสกฺขีติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ตทา อฏฏกลุทฺทโก เทวทตฺโต อโหสิ กุรุงฺคมิโค
ปน อหเมวาติ ฯ
กุรงุ ฺคมิคชาตก ปม ฯ
# ๑. ม. ปากฏ ฯ ๒. ม. กมฺมการณานิ ฯ
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กุกกฺ รุ ชาตก
เย กุกฺกรุ าติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต าตตฺถจริย
อารพฺภ กเถสิ ฯ
สา ทฺวาทสนิปาเต ภทฺทสาลชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ
อิม ปน วตฺถุ ปติฏเปตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตถารูป กมฺม ปฏิจฺจ กุกฺกุรโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา อเนกกุกฺกุรปริวโุ ต มหาสุสาเน วสติ ฯ อเถกทิวส ราชา
เสตสินฺธวยุตฺต สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต รถ อภิรุยหฺ อุยฺยาน
คนฺตฺวา ตตฺถ ทิวสภาค กีฬิตฺวา อฏงฺคเต สุริเย นคร
ปาวิสิ ฯ ตสฺส ต รถวรตฺต ยถานทฺธิเมว ราชงฺคเณ ปยึสุ ฯ
โส รตฺตึ เทเว วสฺสนฺเต ตินฺโต ฯ อุปริปาสาทโต โกเลยฺยกสุนขา โอตริตฺวา ตสฺส จมฺมฺจ นทฺธิฺจ ขาทึสุ ฯ ปุนทิวเส
รฺโ อาโรจยึสุ เทว นิทฺธมนมุเขน สุนขา ปวิสิตฺวา รถสฺส
จมฺมฺเจว นทฺธิฺจ ขาทึสูติ ฯ ราชา สุนขาน กุชฌ
ฺ ิตฺวา
ทิฏทิฏฏาเน สุนเข ฆาเตถาติ อาห ฯ ตโต ปฏาย
สุนขาน มหาพฺยสน อุทปาทิ ฯ เต ทิฏทิฏฏาเน
ฆาติยมานา ปลายิตฺวา สุสาน คนฺตฺวา โพธิสตฺตสฺส สนฺติก
อคมสุ ฯ
# ๑. ม. อเนกสต... ฯ
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โพธิสตฺโต ตุมฺเห พหู สนฺนิปติตา กึ นุ โข การณนฺติ
ปุจฺฉิ ฯ เต อนฺเตปุเร กิร รถสฺส จมฺมฺเจว นทฺธิฺจ สุนเขหิ
ขาทิตนฺติ กุทฺโธ ราชา สุนขวธ อาณาเปสิ พหู สุนขา
วินสฺสนฺติ มหาภย อุปฺปนฺนนฺติ อาหสุ ฯ โพธิสตฺโต จินฺเตสิ
อารกฺขฏาเน พหิ สุนขาน โอกาโส นตฺถิ อนฺโตราชนิเวสเน
โกเลยฺยกสุนขานเยเวต กมฺม ภวิสฺสติ อิทานิ ปน โจราน
กิฺจิ ภย นตฺถิ อโจรา มรณ ลภนฺติ ยนฺนูนาห โจเร
รฺโ ทสฺเสตฺวา าติสงฺฆสฺส ชีวติ ทาน ทเทยฺยนฺติ ฯ โส
าตเก สมสฺสาเสตฺวา ตุมฺเห มา ภายิตฺถ อห โว
อภย อาหริสฺสามิ ยาว ราชาน ปสฺสามิ ตาว อิเธว
โหถาติ ปารมิโย อาวชฺเชตฺวา เมตฺตาภาวน ปุเรจาริก กตฺวา
มยฺห อุปริ เลฑฺฑฑ วา มุคฺคร วา มา โกจิ ขิปตุ อุสฺสหีติ
อธิฏาย เอกโกว อนฺโตนคร ปาวิสิ ฯ อถ น ทิสฺวา
เอกสตฺโตป กุชฺฌิตฺวา โอโลเกนฺโต นาม นาโหสิ ฯ ราชาป
สุนขวธ อาณาเปตฺวา สย วินิจฺฉเย นิสินฺโน โหติ ฯ
โพธิสตฺโต ตตฺเถว คนฺตฺวา ปกฺขนฺทิตฺวา รฺโ อาสนสฺส
เหฏา ปาวิสิ ฯ อถ น ราชปุริสา นีหริตุ อารทฺธา ฯ
ราชา ปน นิวาเรสิ ฯ
โส โถก วิสเมตฺวา(๑) เหฏาสนา นิกฺขมิตฺวา ราชาน
# ๑. สีง สมสฺสสิตฺวา ฯ
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วนฺทิตฺวา สจฺจ กิร ตุมฺเห(๑) กุกฺกุเร มาราเปถาติ ปุจฺฉิ ฯ
อาม มาราเปมิหนฺติ ฯ โก เนส อปราโธ นรินฺทาติ ฯ
รถสฺส เม ปริวารจมฺมฺจ นทฺธิฺจ ขาทึสูติ ฯ เย ขาทึสุ
เต ชานาถาติ ฯ น ชานามาติ ฯ อิเม นาม จมฺมขาทกโจราติ
ตตฺตโต อชานิตฺวาว ทิฏทิฏฏาเนเยว มาราปน น ยุตฺต
เทวาติ ฯ รถจมฺมสฺส กุกกฺ ุเรหิ ขาทิตตฺตา ทิฏทิฏเ สพฺเพว
มาเรถาติ สุนขวธ อาณาเปสินฺติ ฯ กึ ปน เต มนุสฺสา สพฺเพว
กุกฺกุเร มาเรนฺติ อุทาหุ มรณ อลภนฺตาป อตฺถีติ ฯ อตฺถิ
อมฺหาก ฆเร โกเลยฺยกา มรณ น ลภนฺตีติ ฯ มหาราช
อิทาเนว ตุมฺเห รถจมฺมสฺส กุกกฺ ุเรหิ ขาทิตตฺตา ทิฏทิฏเ
สพฺเพว มาเรถาติ สุนขวธ อาณาเปสินฺติ อโวจุตฺถ อิทานิ
ปน อุมฺหาก ฆเร โกเลยฺยกา มรณ น ลภนฺตีติ วเทถ
นนุ เอว สนฺเต ตุมฺเห ฉนฺทาทิวเสน อคติคมน คจฺฉถ
อคติคมนฺจ นาม น ยุตฺต น จ ราชธมฺโม รฺา
นาม การณาการณคเวสเกน ตุลาสทิเสน ภวิตุ วฏฏติ อิทานิ
โกเลยฺยกา มรณ น ลภนฺติ ทุพฺพลสุนขาว ลภนฺติ เอว
สนฺเต นาย สพฺพสุนขฆจฺจา ทุพฺพลฆาติกา นาเมสาติ เอวฺจ
ปน วตฺวา มหาสตฺโต มธุรสฺสร นิจฺฉาเรตฺวา มหาราช
ย ตุมฺเห กโรถ นาย ธมฺโมติ รฺโ ธมฺม เทเสนฺโต
# ๑. ม. เทว ตุมฺเห ฯ
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อิม คาถมาห
[๒๒] เย กุกฺกุรา ราชกุลสฺมิ วฑฺฒา
โกเลยฺยกา วณฺณพลูปปนฺนา
เตเม น วชฺฌา มยมสฺม วชฺฌา
นาย สฆจฺจา ทุพฺพลฆาติกายนฺติ ฯ
ตตฺถ เย กุกกฺ ุราติ เย สุนขา ฯ ยถา หิ ธารุณฺโหป
ปสฺสาโว ปูติมุตฺตนฺติ ตทหุชาโตป สิงฺคาโล ชรสิงฺคาโลติ
โกมลาป คโลจิลตา ปูติลตาติ สุวณฺณวณฺโณป กาโย
ปูติกาโยติ วุจฺจติ เอวเมว วสฺสสติโกป สุนโข กุกกฺ ุโรติ
วุจฺจติ ตสฺมา มหลฺลกา กายพลูปปนฺนาป(๑) เต กุกฺกุราเตฺวว
วุตฺตา ฯ วฑฺฒาติ วฑฺฒิตา ฯ โกเลยฺยกาติ ราชกุเล ชาตา สมฺภูตา
สวฑฺฒา ฯ วณฺณพลูปปนฺนาติ สรีรวณฺเณน เจว กายพเลน
จ สมฺปนฺนา ฯ เตเม น วชฺฌาติ เต อิเม สสฺสามิกา
สารกฺขา น วชฺฌา ฯ มยมสฺม วชฺฌาติ อสฺสามิกา อนารกฺขา
มย วชฺฌา นาม ชาตา ฯ นาย สฆจฺจาติ เอว สนฺเต อย
อวิเสเสน สฆจฺจา นาม น โหติ ฯ ทุพฺพลฆาติกายนฺติ อย
ปน ทุพฺพลานเยว ฆาตนโต ทุพฺพลฆาติกา นาม โหติ
ราชูหิ นาม โจรา นิคฺคหิตพฺพา โน อโจรา อิธ ปน
โจราน กิฺจิ นตฺถิ อโจรา มรณ ลภนฺติ อโห อิมสฺมึ
# ๑. สี. ยุ. กายูปปนฺนาป ฯ
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โลเก อยุตฺต วตฺตติ อโห อธมฺโม วตฺตตีติ ฯ
ราชา โพธิสตฺตสฺส วจน สุตฺวา อาห ชานาสิ ปน
ตฺว ปณฺฑิต อสุเกหิ นาม รถจมฺม ขาทิตนฺติ ฯ อาม
ชานามีติ ฯ เกหิ ขาทิตนฺติ ฯ ตุมฺหาก เคเห วสนเกหิ โกเลยฺยกสุนเขหีติ ฯ กถ เตหิ ขาทิตภาโว ชานิตพฺโพติ อาห ฯ
อห เตหิ ขาทิตภาว เทสิสฺสามีติ ฯ ทสฺเสหิ ปณฺฑิตาติ ฯ
ตุมฺหาก ฆเร โกเลยฺยกสุนเข อานาเปตฺวา โถก ตกฺเก จ
ทพฺพติณานิ จ อาหราเปถาติ ฯ ราชา ตถา อกาสิ ฯ
อถ น มหาสตฺโต อิมานิ ติณานิ ตกฺเกน มทฺทาเปตฺวา
เอเต สุนเข ปาเยถาติ อาห ฯ ราชา ตถา กตฺวา
ปายาเปสิ ฯ ปตปตา สุนขา สทฺธึ จมฺเมหิ วมึสุ ฯ ราชา
สพฺพฺุพุทฺธสฺส พฺยากรณ วิยาติ ตุฏโ โพธิสตฺตสฺส
เสตจฺฉตฺเตน ปูช อกาสิ ฯ โพธิสตฺโต ธมฺมฺจร มหาราช
มาตาปตูสุ ขตฺติยาติ อาทีหิ เต สกุณชาตเก อาคตาหิ ทสธมฺมจริยคาถาหิ รฺโ ธมฺม เทเสตฺวา มหาราช อิโต
ปฏาย อปฺปมตฺโต โหหีติ ราชาน ปฺจสุ สีเลสุ ปติฏาเปตฺวา
เสตจฺฉตฺต รฺโว ปุน อทาสิ ฯ
ราชา มหาสตฺตสฺส ธมฺมกถ สุตฺวา สพฺพสตฺตาน
อภย ทตฺวา โพธิสตฺต อาทึ กตฺวา สพฺพสุนขาน อตฺตโน
โภชนสทิสเมว นิจฺจภตฺต ปฏเปตฺวา โพธิสตฺตสฺส โอวาเท
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ิโต ยาวตายุก ทานาทีนิ ปฺุานิ กริตฺวา กาล กตฺวา
เทวโลเก อุปฺปชฺชิ ฯ กุกกฺ ุโรวาโท ทสวสฺสสหสฺสานิ ปวตฺตติ ฯ
โพธิสตฺโตป ยาวตายุก ตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว ตถาคโต อิทาเนว าตกาน อตฺถ
จรติ ปุพเฺ พป จริเยวาติ วตฺวา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ราชา อานนฺโท
อโหสิ อวเสสา ปริสา พุทฺธปริสา กุกกฺ ุรปณฺฑิโต ปน
อหเมวาติ ฯ
กุกฺกุรชาตก ทุติย ฯ
โภชาชานียชาตก
อป ปสฺเสน เสมาโนติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก โอสฺสฏวิริย ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺมึ หิ สมเย สตฺถา ต ภิกฺขุ อามนฺเตตฺวา ภิกฺขุ
ปุพฺเพป ปณฺฑิตา อนายตเนป วิริย อกสุ ปหาร ลทฺธาป
เนว วิริย โอสฺสชฺชึสูติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
โพธิสตฺโต โภชาชานียสินฺธวกุเล นิพพฺ ตฺโต สพฺพาการสมฺปนฺโน(๑)
พาราณสีรฺโ มงฺคลอสฺโส อโหสิ ฯ โส สตสหสฺสคฺฆนิกาย
# ๑. ม. สพฺพาลงฺการสมฺปนฺโน ฯ
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สุวณฺณปาติยเยว นานคฺครสสมฺปนฺน ติวสฺสิกคนฺธสาลิโภชน
ภฺุชติ จตุชาติยคนฺธวิลิตฺตายเมว(๑) ภูมิย ติฏติ ฯ ต าน
รตฺตกมฺพลสาณิปริกฺขิตฺต อุปริ สุวณฺณตารกวิจิตฺตเจลวิตาน(๒)
สโมสริตคนฺธทามมาลาทาม อวิชหิตคนฺธเตลปฺปทีป อโหสิ ฯ
พาราณสีรชฺช ปน อปฏเนฺตา ราชาโน นาม นตฺถิ ฯ
เอก สมย สตฺต ราชาโน พาราณสึ ปริกฺขิปตฺวา อมฺหาก
รชฺช วา เทตุ ยุทฺธ วาติ พาราณสีรฺโ ปณฺณ
เปสยึสุ ฯ ราชา อมจฺเจ สนฺนิปาตาเปตฺวา ต ปวุตฺตึ
อาจิกฺขิตฺวา อิทานิ กึ กโรม ตาตาติ ปุจฺฉิ ฯ เทว
ตุมฺเหหิ ตาว อาทิโตว ยุทฺธตฺถาย น คนฺตพฺพ อสุก
นาม อสฺสาโรห เปเสตฺวา ยุทฺธ กาเรถ ตสฺมึ อสกฺโกนฺเต
ปจฺฉา ชานิสฺสามาติ ฯ ราชา ต ปกฺโกสาเปตฺวา สกฺขิสฺสสิ
ตาต สตฺตหิ ราชูหิ สทฺธึ ยุทฺธ กาตุนตฺ ิ อาห ฯ เทว
สเจ โภชาชานียสินฺธว ลภามิ ติฏนฺตุ สตฺต ราชาโน
สกลชมฺพูทปี ราชูหิป สทฺธึ ยุชฺฌิตุ สกฺขิสฺสามีติ ฯ ตาต
โภชาชานียสินฺธโว วา โหตุ อฺโ วา ย อิจฺฉสิ ต
คเหตฺวา ยุทฺธ กโรหีติ ฯ
โส สาธุ เทวาติ ราชาน วนฺทิตวฺ า ปาสาทา โอรุยฺห
โภชาชานียสินฺธว อาหราเปตฺวา อตฺตนาป(๓) สพฺพสนฺนาห# ๑. ม. จาตุชฺชาติกคนฺธูปลิตฺตายเมว ฯ ๒. ม. สุวณฺณตารกขจิต... ฯ
# ๓. ม. อาหราเปตฺวา สุวมฺมิต กตฺวา อตฺตนาป ฯ
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สนฺนทฺโธ ขคฺค พนฺธิตฺวา สินฺธวปฏ ิวรคโต นครา นิกฺขมฺม
วิชฺชุลตา วิย จรมาโน ปม พลโกฏก ภินฺทิตฺวา เอก
ราชาน ชีวคฺคาหเมว คเหตฺวา อาคนฺตฺวา นคเร พลสฺส
นิยฺยาเทตฺวา ปุน คนฺตฺวา ทุติย พลโกฏก ภินฺทิตฺวา ตถา
ตติยนฺติ เอว ปฺจ ราชาโน ชีวคฺคาห คเหตฺวา ฉฏ
พลโกฏก ภินฺทิตฺวา ฉฏสฺส รฺโ คหิตกาเล โภชาชานีโย
ปหาร ลภติ โลหิต ปคฺฆรติ เวทนา พลวติโย วตฺตนฺติ ฯ
อสฺสาโรโห ตสฺส ปหฏภาว ตฺวา โภชาชานียสินฺธว
ราชทฺวาเร นิปชฺชาเปตฺวา สนฺนาห สิถิล กตฺวา อฺ
อสฺส สนฺนยฺหิตุ อารทฺโธ ฯ โพธิสตฺโต มหาผาสุกปสฺเสน
นิปนฺโนว อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา อสฺสาโรห ทิสฺวา อย อฺ
อสฺส สนฺนยฺหติ อยฺจ อสฺโส สตฺตม พลโกฏก ภินฺทิตฺวา
สตฺตม ราชาน คณฺหิตุ น สกฺขิสฺสติ มยา กต กมฺมฺจ
นสฺสิสฺสติ อปฺปฏิสโม อสฺสาโรโหป นสฺสิสฺสติ ราชาป
ปรหตฺถ คมิสฺสติ เปตฺวา ม อฺโ อสฺโส สตฺตม
พลโกฏก ภินฺทิตฺวา สตฺตม ราชาน คณฺหิตุ สมตฺโถ
นาม นตฺถีติ นิปนฺนโกว อสฺสาโรห ปกฺโกสาเปตฺวา สมฺม
อสฺสาโรห สตฺตม พลโกฏก ภินฺทิตฺวา สตฺตม ราชาน
คณฺหิตุ สมตฺโถ เปตฺวา ม อฺโ อสฺโส นาม นตฺถิ
นาห มยา กตกมฺม นาเสสฺสามิ มมฺเว อุฏาเปตฺวา
สนฺนยฺหาติ วตฺวา อิม คาถมาห
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[๒๓] อป ปสฺเสน เสมาโน
สลฺเลภิ สลฺลลีกโต
เสยฺโยว วฬวา โภชฺโฌ(๑) ยฺุช มฺเว สารถีติ ฯ
ตตฺถ อป ปสฺเสน เสมาโนติ เอเกน ปสฺเสน สยมาโนป ฯ
สลฺเลภิ สลฺลลีกโตติ สลฺเลหิ วิทโฺ ธป สมาโน ฯ เสยฺโยว วฬวา
โภชฺโฌติ วฬโวติ สินฺธวกฺเล อชาโต ขฬุงฺกสฺโส ฯ โภชฺโฌติ
โภชาชานียสินฺธโว ฯ อิติ เอตสฺมา วฬวา สลฺเลหิ วิทฺโธป
โภชาชานียสินฺธโวว เสยฺโย วโร อุตตฺ โม ฯ ยฺุช มฺเว
สารถีติ ยสฺมา เอว คโตป อหเมว เสยฺโย ตสฺมา มฺเว
โยเชหิ มา อฺเปติ(๒) วทติ ฯ
อสฺสาโรโห โพธิสตฺต อุฏาเปตฺวา วณ พนฺธิตฺวา
สุสนฺนทฺธ สนฺนยฺหิตฺวา ตสฺส ปฏิย นิสีทิตฺวา สตฺตม
พลโกฏก ภินฺทิตฺวา สตฺตม ราชาน ชีวิคฺคาห คเหตฺวา
ราชพลสฺส นิยฺยาเทติ ฯ โพธิสตฺตป ราชทฺวาร อานยึสุ ฯ
ราชา ตสฺส ทสฺสนตฺถาย นิกฺขมิ ฯ มหาสตฺโต ราชาน
อาห มหาราช สตฺต ราชาโน มา ฆาตยิตฺถ สปถ
กาเรตฺวา วิสฺสชฺเชถ มยฺหฺจ อสฺสาโรหสฺส จ ทาตพฺพ
ยส อสฺสาโรหสฺเสว เทถ สตฺต ราชาโน คเหตฺวา ทินฺน
โยธนฺนาม นาเสตุ น วฏฏติ ตุมฺเหป ทาน เทถ สีล
รกฺขถ ธมฺเมน รชฺช กาเรถาติ ฯ เอว โพธิสตฺเตน รฺโ
# ๑. สี. โภชฺโช ฯ ๒. ม. ม วมฺเมหีติ ฯ
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โอวาเท ทินฺเน โพธิสตฺตสฺส สนฺนาห โมจยึสุ ฯ โส สนฺนาเห
มุตฺตมตฺเตเยว(๑) นิรชุ ฺฌิ ฯ ราชา ตสฺส สรีรกิจฺจ กาเรตฺวา
อสฺสาโรหสฺส มหนฺต ยส ทตฺวา สตฺต ราชาโน ปุน อตฺตโน
อทุพฺภาย สปถ กาเรตฺวา สกฏานานิ เปเสตฺวา ธมฺเมน
สเมน รชฺช กาเรตฺวา ชีวิตปริโยสาเน ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา เอว ภิกฺขเว ปุพฺเพ ปณฺฑิตา อนายตเนป
วิริย อกสุ เอวรูป ปหาร ลทฺธาป น โอสฺสชฺชึสุ ตฺว
ปน เอวรูเป นิยฺยานิกสาสเน ปพฺพชิตฺวา กสฺมา วิริย
โอสฺสชฺชสีติ วตฺวา จตฺตาริ สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน
โอสฺสฏวิรโิ ย ภิกฺขุ อรหตฺตผเล ปติฏาสิ ฯ สตฺถาป อิม
ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ อสฺสาโรโห สารีปตุ ฺโต
โภชาชานียสินฺธโว ปน อหเมว อโหสีติ ฯ
โภชาชานียชาตก ตติย ฯ
# ๑. สี. มฺุจนฺเต มฺุจนฺเตเยว ฯ
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อาชฺชาตก
ยทา ยทาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต โอสฺสฏวิริยเมว ภิกขฺ ุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ต ปน ภิกฺขุ สตฺถา อามนฺเตตฺวา ภิกฺขุ ปุพฺเพ
ปณฺฑิตา อนายตเนป ลทฺธปฺปหาราป หุตฺวา วิริย อกสูติ
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
ปุริมนเยเนว สตฺต ราชาโน นคร ปริวารยึสุ ฯ อเถโก
รถิกโยโธ เทฺว ภาติกสินฺธเว รเถ โยเชตฺวา นครา นิกฺขมฺม
ฉ พลโกฏเก ภินฺทิตฺวา ฉ ราชาโน อคฺคเหสิ ฯ ตสฺมึ
ขเณ เชฏกอสฺโส ปหาร ลภิ ฯ สารถิโก รถ เปเสนฺโต(๑)
ราชทฺวาร อาคนฺตฺวา เชฏกภาติก รถา โมเจตฺวา สนฺนาห
สิถิล กตฺวา เอเกน ปสฺเสน นิปชฺชาเปตฺวา อฺ อสฺส
สนฺนยฺหิตุ อารทฺโธ ฯ โพธิสตฺโต ต ทิสฺวา ปุริมนเยเนว จินฺเตตฺวา
สารถิก ปกฺโกสาเปตฺวา นิปนฺนโกว อิม คาถมาห
[๒๔] ยทา ยทา ยตฺถ ยทา
ยตฺถ ยตฺถ ยทา ยทา
อาชฺโ กุรุเต เวค
หายนฺติ ตตฺถ วาฬวาติ ฯ
ตตฺถ ยทา ยทาติ ปุพฺพณฺหาทีสุ ยสฺมึ ยสฺมึ กาเล ฯ
ยตฺถาติ ยสฺมึ าเน มคฺเค วา สงฺคามสีเส วา ฯ ยทาติ
# ๑. สี. รถ โยเชตฺวา ปาเชนฺโต ฯ
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ยสฺมึ ขเณ ฯ ยตฺถ ยตฺถาติ สตฺตนฺน พลโกฏกาน วเสน
พหูสุ ยุทฺธมณฺฑเลสุ ฯ ยทา ยทาติ ยสฺมึ ยสฺมึ กาเล ปหาร
ลทฺธกาเล วา อลทฺธกาเล วา ฯ อาชฺโ กุรุเต เวคนฺติ
สารถิสฺส จิตฺตรุจิต การณ อาชานนสภาโว อาชฺโ
วรสินฺธโว เวค กโรติ วายมติ วิริย อารภติ ฯ หายนฺติ
ตตฺถ วาฬวาติ ตสฺมึ เวเค กริยมาเน อิตเร วฬวสงฺขาตา
ขฬุงฺกสฺสา หายนฺติ ปริหายนฺติ ตสฺมา อิมสฺมึ รเถ มฺเว
โยเชหีติ อาห ฯ
สารถิ โพธิสตฺต อุฏาเปตฺวา โยเชตฺวา สตฺตม
พลโกฏก ภินฺทิตฺวา สตฺตม ราชาน อาทาย รถ ปาเชนฺโต
ราชทฺวาร อาคนฺตฺวา สินฺธว โมเจสิ ฯ โพธิสตฺโต เอเกน
ปสฺเสน นิปนฺโน ปุริมนเยเนว รฺโ โอวาท ทตฺวา
นิรุชฺฌิ ฯ ราชา ตสฺส สรีรกิจฺจ กาเรตฺวา รถิกสฺส สมฺมาน
กตฺวา ธมฺเมน สเมน รชฺช กาเรตฺวา ยถากมฺมงฺคโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ
สจฺจปริโยสาเน โส ภิกฺขุ อรหตฺเต ปติฏาสิ ฯ สตฺถา ชาตก
สโมธาเนสิ ตทา ราชา อานนฺทตฺเถโร อโหสิ สารถิ
สารีปุตฺโต อสฺโส ปน อหเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
อาชฺชาตก จตุตฺถ ฯ
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ติฏชาตก
อฺมฺเหิ ติฏเหีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ธมฺมเสนาปติสฺส สทฺธิวหิ าริก เอก สุวณฺณการปุพฺพก(๑) ภิกขฺ ุ
อารพฺภ กเถสิ ฯ
อาสยานุสยาณฺหิ พุทฺธานฺเว โหติ น อฺเส
ตสฺมา ธมฺมเสนาปติ อตฺตโน อาสยานุสยาณสฺส นตฺถิตาย
สทฺธิวิหาริกสฺส อาสยานุสย อชานนฺโต อสุภกมฺมฏานเมว
กเถสิ ฯ ตสฺส ต น สปฺปายมโหสิ ฯ กสฺมา ฯ โส กิร
ปฏิปาฏิยา ปฺจ ชาติสตานิ สุวณฺณการเคเหเยว ปฏิสนฺธึ
คณฺหิ ฯ อถสฺส ทีฆรตฺต ปริสุทฺธสุวณฺณทสฺสนสฺเสว ปริจิตตฺตา
อสุภ น สปฺปายมโหสิ ฯ โส ตตฺถ นิมิตฺตมตฺตมฺป อุปฺปาเทตุ
อสกฺโกนฺโต จตฺตาโร มาเส เขเปสิ ฯ ธมฺมเสนาปติ อตฺตโน
สทฺธิวิหาริกสฺส อรหตฺต ทาตุ อสกฺโกนฺโต อทฺธา อย
พุทฺธเวเนยฺโย ภวิสฺสติ ตถาคตสฺส สนฺติก เนสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
ปาโตว ต อาทาย สย สตฺถุ สนฺติก อคมาสิ ฯ สตฺถา
กึ นุ โข สารีปุตฺต เอก ภิกฺขุ อาทาย อาคโตสีติ
ปุจฺฉิ ฯ อห ภนฺเต อิมสฺส กมฺมฏาน อทาสึ อยมฺปน
จตูหิ มาเสหิ นิมิตฺตมตฺตมฺป น อุปฺปาเทสิ สฺวาห
พุทฺธเวเนยฺโย เอส ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา ตุมฺหาก สนฺติก
# ๑. สี. สุวณฺณการปุตฺต ฯ
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อาทาย อาคโตติ ฯ สารีปุตฺต กตร ปน เต กมฺมฏาน
สทฺธิวิหาริกสฺส ทินฺนนฺติ ฯ อสุภกมฺมฏาน ภควาติ ฯ สารีปุตฺต
นตฺถิ ตว สตฺตาน อาสยานุสยาณ คจฺฉ ตฺว สายณฺหสมเย
อาคนฺตฺวา ตว สทฺธิวิหาริก อาทาย คจฺเฉยฺยาสีติ ฯ เอว
สตฺถา เถร อุยฺโยเชตฺวา ตสฺส ภิกฺขุโน มนาป นิวาสนฺจ
จีวรฺจ ทาเปตฺวา ต อาทาย คาม ปณฺฑาย ปวิสิตฺวา
ปณีต ขาทนีย โภชนีย ทาเปตฺวา มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต
ปุน วิหาร อาคนฺตฺวา คนฺธกุฏิย ทิวสภาค เขเปตฺวา
สายณฺหสมเย ต ภิกฺขุ คเหตฺวา วิหารจาริก จรมาโน
อมฺพวเน เอก โปกฺขรณึ มาเปตฺวา ตตฺถ มหนฺต ปทุมินิคจฺฉ
ตตฺราป จ มหนฺต เอก ปทุมปุปฺผ มาเปตฺวา ภิกฺขุ อิม
ปทุม โอโลเกนฺโต นิสีทาหีติ นิสีทาเปตฺวา คนฺธกุฏึ ปาวิสิ ฯ
โส ภิกขฺ ุ ต ปุปฺผ ปุนปฺปุน โอโลเกติ ฯ ภควา ต
ปุปฺผ ชร ปาเปสิ ฯ ต ตสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว ชร ปตฺวา
วิวณฺณ อโหสิ ฯ อถสฺส จ ปริยนฺตโต ปฏาย ปตฺตานิ
ปตนฺตานิ มุหุตฺเตน สพฺพานิ ปตึสุ ฯ ตโต กิฺชกฺข ปติ
กณฺณิกา อวสิสฺสติ ฯ โส ภิกฺขุ ต ปสฺสนฺโต จินฺเตสิ อิท
ปทุมปุปฺผ อิทาเนว อภิรูป อโหสิ ทสฺสนีย อถสฺส วณฺโณ
ปริณโต ปตฺตานิ จ กิฺชกฺขฺจ ปติ กณฺณิกมตฺตเมว
ิต(๑) เอวรูปสฺส นาม ปทุมสฺส ชรา ปตฺตา มยฺห สรีรสฺส
# ๑. ม. อวสิฏ ฯ
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กึ น ปาปุณสิ ฺสติ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ วิปสฺสน
ปฏเปสิ ฯ สตฺถา ตสฺส จิตฺต วิปสฺสน อารุฬฺหนฺติ ตฺวา
คนฺธกุฏิย นิสินฺโนว โอภาส ผริตฺวา อิม คาถมาห
อุจฺฉินฺท สิเนหมตฺตโน กุมุท สารทิกว ปาณินา
สนฺติมคฺคเมว พฺรูหย นิพฺพาน สุคเตน เทสิตนฺติ ฯ
โส ภิกขฺ ุ คาถาปริโยสาเน อรหตฺต ปตฺวา มุตฺโต
วตมฺหิ สพฺพภเวหีติ จินฺเตตฺวา
โส วุตฺถวาโส ปริปุณฺณมานโส
ขีณาสโว อนฺติมเทหธารี
วิสุทฺธสีโล สุสมาหิตินฺทฺริโย
จนฺโท ยถา ราหุมุขา ปมุตฺโต
ตโมกต(๑) โมหมหนฺธการ
วิโนทยึ สพฺพมล อเสส
อาโลกปชฺโชตกโร(๒) ปภงฺกโร
สหสฺสรสี วิย ภานุมา นเภติ
อาทีหิ คาถาหิ อุทาน อุทาเนสิ อุทาเนตฺวา จ ปน
คนฺตฺวา ภควนฺต วนฺทิ ฯ เถโรป อาคนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา
อตฺตโน สทฺธิวิหาริก คเหตฺวา อคมาสิ ฯ อย ปวุตฺติ ภิกฺขูน
อนฺตเร ปากฏา ชาตา ฯ ภิกฺขู ธมฺมสภาย ทสพลสฺส คุณ
# ๑. ม. สโมตต ฯ ๒. สี. อาดลกมุชฺโชตกโร ฯ
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วณฺณยมานา นิสีทึสุ อาวุโส สารีปุตตฺ ตฺเถโร อาสยานุสยาณสฺส อภาเวน อตฺตโน สทฺธิวิหาริกสฺส อาสย น ชานาติ
สตฺถา ปน ตฺวา เอกทิวเสเนว ตสฺส สห ปฏิสมฺภิทาหิ
อรหตฺต อทาสิ อโห พุทฺธา นาม มหานุภาวาติ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสีทิตฺวา กาย นุตฺถ ภิกขฺ เว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา น ภควา อฺาย
กถาย ตุมฺหากฺเว ปน ธมฺมเสนาปติโน สทฺธิวหิ าริกสฺส
อาสยานุสยาณกถายาติ ฯ สตฺถา น ภิกฺขเว เอต อจฺฉริย
สฺวาห เอตรหิ พุทฺโธ หุตฺวา ตสฺส อาสย ชานามิ ปุพฺเพปาห
ตสฺส อาสย ชานามิเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต ตทา
โพธิสตฺโต ต ราชาน อตฺเถ จ ธมฺเม จ อนุสาสติ ฯ
ตทา รฺโ มงฺคลสฺสสฺส นฺหานติฏเ อฺตร ปม วฬว
ขฬุงฺกสฺส นฺหาเปสุ ฯ มงฺคลสฺโส วฬเวน นฺหานติฏ
โอตาริยมาโน ชิคุจฺฉิตฺวา โอตริตุ น อิจฺฉิ ฯ อสฺสโคปโก
คนฺตฺวา รฺโ อาโรเจสิ เทว มงฺคลสฺโส ติฏ โอตริตุ
น อิจฺฉตีติ ฯ ราชา โพธิสตฺต เปเสสิ คจฺฉ ปณฺฑิต ชานาหิ
เกน การเณน อสฺโส ติฏ โอตาริยมาโน น โอตรตีติ ฯ
โพธิสตฺโต สาธุ เทวาติ นทีติร คนฺตฺวา อสฺส โอโลเกตฺวา
นิโรคภาวมสฺส ตฺวา เกน นุ โข การเณน อย อิม
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ติฏ น โอตรตีติ อุปธาเรนฺโต ปมตร เอตฺถ อฺโ
นฺหาปโต ภวิสฺสติ เตน สชิคุจฺฉมาโน ติฏ น โอตรติ
มฺเติ จินฺเตตฺวา อสฺสโคปเก ปุจฺฉิ อมฺโภ อิมสฺมึ ติฏเ
ก ปม นฺหายิตฺถาติ ฯ อฺตร วฬวสฺส สามีติ ฯ โพธิสตฺโต
เอส อตฺตโน สิงฺคารตาย(๑) ชิคุจฺฉนฺโต เอตฺถ นฺหายิตุ น อิจฺฉติ
อิม อฺสฺมึ ติฏเ นฺหาเปตุ วฏฏตีติ ตสฺส อชฺฌาสย ตฺวา
โภ อสฺสโคปก สปฺปมธุผาณิตาภิสงฺขต ปายาสมฺป ตาว
ปุนปฺปุน ภฺุชนฺตสฺส ติตฺติ โหติ อย อสฺโส พหุวาเร
อิธ ติฏเ นฺหาโต อฺมฺป ตาว น ติฏ โอตาเรตฺวา
นฺหาเปถ จ ปาเยถ จาติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๒๕] อฺมฺเหิ ติฏเหิ อสฺส ปาเยหิ สารถิ
อจฺจาสนสฺส ปุริโส
ปายาสสฺสป ตปฺปตีติ ฯ
ตตฺถ อฺมฺเหีติ อฺเหิ อฺเหิ ฯ ปาเยหีติ เทสนาสีสเมต ฯ นฺหาเปหิ จ ปาเยหิ จาติ อตฺโถ ฯ อจฺจาสนสฺสาติ
กรณตฺเถ สามิวจน ฯ อติอสเนน อติภุตฺเตนาติ อตฺโถ ฯ
ปายาสสฺสป ตปฺปตีติ สปฺปอาทิอภิสงฺขเตน มธุปายาเสนาป
ตปฺปติ ติตฺโต โหติ ธาโต สุหิโต น ปุน ภฺุชิตุกามต
อาปชฺชติ ตสฺมา อยมฺป อสฺโส อิมสฺมึ ติฏเ นิวทฺธ
นฺหาปเนน ปริยตฺตึ อาปนฺโน ภวิสฺสติ อฺตฺถ น
# ๑. ม. สินฺธวตาย ฯ
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นฺหาเปถาติ ฯ
เต ตสฺส วจน สุตวฺ า อสฺส อฺ ติฏ โอตาเรตฺวา
ปายึสุ เจว นฺหาเปสุ จ ฯ โพธิสตฺโต อสฺสสฺส ปานีย ปวิตฺวา
นฺหาตกาเล รฺโ สนฺตกิ  อคมาสิ ฯ ราชา กึ ตาต
อสฺโส นฺหาโต จ ปวิโต จาติ ปุจฺฉิ ฯ อาม เทวาติ ฯ
ปม กึการเณน น อิจฺฉตีติ ฯ อิมินาป นาม เทว
การเณนาติ สพฺพ อาจิกฺขิ ฯ ราชา เอวรูปสฺส ติรจฺฉานสฺสาป
นาม อาสย ชานาติ อโห ปณฺฑิโตติ โพธิสตฺตสฺส มหนฺต
ยส ทตฺวา ชีวิตปริโยสาเน ยถากมฺมงฺคโต ฯ โพธิสตฺโตป
ยถากมฺมเมว คโต ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว อห เอตสฺส อิทาเนว อชฺฌาสย
ชานามิ ปุพฺเพป ชานามิเยวาติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา มงฺคลสฺโส
อย ภิกฺขุ อโหสิ ราชา อานนฺโท ปณฺฑิตอมจฺโจ ปน
อหเมว อโหสีติ ฯ
ติฏชาตก ปฺจม ฯ
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มหิฬามุขชาตก
โปราณโจราน วโจ นิสมฺมาติ อิท สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
เทวทตฺโต อชาตสตฺตุกุมาร ปสาเทตฺวา ลาภสกฺการ
อุปฺปาเทสิ (๑)ฯ อชาตสตฺตุกุมาโร เทวทตฺตสฺส คยาสีเส วิหาร
การาเปตฺวา นานคฺครเสหิ ติวสฺสิกคนฺธสาลิโภชนสฺส ทิวเส
ทิวเส ปฺจ ถาลิกสตานิ(๒) อภิหริ ฯ ลาภสกฺการ นิสฺสาย
เทวทตฺตสฺส ปริวาโร มหนฺโต ชาโต ฯ เทวทตฺโต ปริวาเรน
สทฺธึ วิหาเรเยว โหติ ฯ เตน สมเยน ราชคหวาสิกา เทฺว
สหายา ฯ เตสุ เอโก สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิโต เอโก
เทวทตฺตสฺส สนฺติเก ปพฺพชิโต ฯ เต อฺมฺ ตสฺมึ ตสฺมึ
าเนป ปสฺสนฺติ วิหาร คนฺตฺวาป ปสฺสนฺติเยว ฯ
อเถกทิวส เทวทตฺตสฺส นิสฺสิตโก อิตร อาห อาวุโส
กึ ตฺว เทวสิก เทวสิก เสเทหิ มฺุจมาเนหิ ปณฺฑาย จรสิ
คยาสีเส วิหาเร นิสีทิตฺวาว นานคฺครเสหิ สุโภชน ภฺุช(๓)
เอวรูโป ปายาโส(๔) อิธ นตฺถิ กึ ตฺว ทุกฺข อนุโภสิ กินฺเต
ปาโตว คยาสีส อาคนฺตฺวา สอุตฺตริภงฺค ยาคุ ปวิตฺวา
อฏารสวิธ ขชฺชก ขาทิตฺวา นานคฺครเสหิ สุโภชน ภฺุชิตุ
# ๑. ม. นิปฺผาเทสิ ฯ ๒. ม. ถาลิปากสตานิ ฯ
# ๓. ม. เทวทตฺโต ภฺุชติ ฯ ๔. ม. เอวรูโป อุปาโย ฯ
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น วฏฏตีติ ฯ โส ปุนปฺปนุ  วุจฺจมาโน คนฺตุกาโม หุตฺวา
ตโต ปฏาย คยาสีส คนฺตฺวา ภฺุชิตฺวา กาลสฺเสว เวฬุวน
อาคจฺฉติ ฯ โส สพฺพกาเล ปฏิจฺฉาเทตุ นาสกฺขิ ฯ คยาสีส
คนฺตฺวา เทวทตฺตสฺส อุปฏาปตภตฺต ภฺุชตีติ นจิรสฺเสว
ปากโฏ ชาโต ฯ อถ น สหายา ปุจฺฉึสุ สจฺจ กิร ตฺว
อาวุโส เทวทตฺตสฺส อุปฏาปต ภตฺต ภฺุชสีติ ฯ โก
เอวมาหาติ ฯ อสุโก จ อสุโก จาติ ฯ สจฺจ อห อาวุโส
คยาสีส คนฺตฺวา ภฺุชามิ น ปน เม เทวทตฺโต ภตฺต
เทติ อฺเ มนุสฺสา เทนฺตีติ ฯ อาวุโส เทวทตฺโต พุทฺธาน
ปฏิกณฺโก ทุสฺสีโล อชาตสตฺตุ ปสาเทตฺวา อธมฺเมน อตฺตโน
ลาภสกฺการ อุปฺปาเทสิ ตฺว เอวรูเป นิยฺยานิกสาสเน
ปพฺพชิตฺวา เทวทตฺตสฺส อธมฺเมเนว อุปฺปนฺน โภชน ภฺุชสิ
เอหิ ต สตฺถุ สนฺติก เนสฺสามาติ ต ภิกฺขุ อาทาย
ธมฺมสภ อาคมึสุ ฯ สตฺถา ต ทิสฺวาว กึ ภิกฺขเว เอต
ภิกฺขุ อนิจฺฉมานฺเว อาทาย อาคตตฺถาติ ฯ อาม ภนฺเต
อย ภิกฺขุ ตุมฺหาก สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา เทวทตฺตสฺส อธมฺเมน
อุปฺปนฺน โภชน ภฺุชตีติ ฯ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ เทวทตฺตสฺส
อธมฺเมน อุปฺปนฺน โภชน ภฺุชสีติ ฯ น ภนฺเต เทวทตฺโต
มยฺห ภตฺต เทติ อฺเ มนุสฺสา มยฺห เทนฺติ ตมห
ภฺุชามีติ ฯ สตฺถา มา ภิกฺขุ เอตฺถ ปริหาร กริ เทวทตฺโต
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อนาจาโร ทุสฺสีโล กถฺหิ นาม ตฺว อิธ ปพฺพชิตวฺ า มม
สาสน ภชนฺโตเยว เทวทตฺตสฺส ภตฺต ภฺุชสิ นิจจฺ กาลมฺป
ภชนสีโลว ตฺว ทิฏทิฏเเยว ภชสีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส อมจฺโจ อโหสิ ฯ ตทา รฺโ มหิฬามุโข นาม มงฺคลหตฺถี
อโหสิ สีลวา อาจารสมฺปนฺโน น กฺจิ วิเหเติ ฯ อเถกทิวส
ตสฺส สาลสมีเป รตฺติภาคสมนนฺตเร โจรา อาคนฺตฺวา ตสฺส
อวิทูเร นิสินนฺ า โจรมนฺต มนฺตยึสุ เอว อุมฺมงฺโค(๑) ภินฺทิตพฺโพ
เอว สนฺธิจฺเฉทนกมฺม กตฺตพฺพ อุมฺมงฺคฺจ สนฺธิจฺเฉทนฺจ
มคฺคสทิส ติฏสทิส นิชชฺ ฏ นิคฺคุมฺพ กตฺวา ภณฺฑ หริตุ
วฏฏติ หรนฺเตน มาเรตฺวาว ปหริตฺวา จ หริตพฺพ เอว
อุฏาตุ สมตฺโถ นาม น ภวิสฺสติ โจเรน จ นาม
สีลาจารยุตฺเตน น ภวิตพฺพ กกฺขเฬน ผรุเสเนว สาหสิเกน
ภวิตพฺพนฺติ ฯ เอว มนฺเตตฺวา อฺมฺ อุคฺคณฺหาเปตฺวา
อคมสุ ฯ เอเตเนว นเยน ปุนทิวเสป ปุนทิวเสปติ พหุทิวเส
ตตฺถ อาคนฺตฺวา มนฺตยึสุ ฯ โส เตส วจน สุตวฺ า ม
สิกฺขาเปนฺตีติ สฺาย อิทานิ มยา กกฺขเฬน ผรุเสน
สาหสิเกน ภวิตพฺพนฺติ ตถารูโป อโหสิ ปาโตว อาคต
หตฺถิโคปก โสณฺฑาย คเหตฺวา ภูมิย โปเถตฺวา มาเรสิ
# ๑. สี. ยุ. อุมฺมคฺโค ฯ
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อปรมฺป อปรมฺปติ(๑) อาคตาคต มาเรติเยว ฯ
มหิฬามุโข อุมฺมตฺตโก ชาโต ทิฏทิฏเ มาเรตีติ รฺโ
อาโรจยึสุ ฯ ราชา โพธิสตฺต ปหิณิ คจฺฉ ปณฺฑิต ชานาหิ
เกน การเณน โส ทุฏโ ชาโตติ ฯ โพธิสตฺโต คนฺตวฺ า
ตสฺส สรีเร อโรคภาว ตฺวา เกน นุ โข การเณน
เอส ทุฏโ ชาโตติ อุปธาเรนฺโต อทฺธา อวิทูเร เกสฺจิ
วจน สุตฺวา ม เอเต สิกขฺ าเปนฺตีติ สฺาย ทุฏโ ชาโตติ
สนฺนิฏาน กตฺวา หตฺถิโคปเก ปุจฺฉิ อตฺถิ นุ โข
หตฺถิสาลสมีเป รตฺติภาเค เกหิจิ กิฺจิ กถิตปุพฺพนฺติ ฯ อาม
สามิ โจรา อาคนฺตฺวา กถยึสูติ ฯ โพธิสตฺโต คนฺตฺวา รฺโ
อาโรเจสิ เทว รฺโ หตฺถิสฺส สรีเร วิกาโร นตฺถิ
โจราน กถ สุตฺวา ทุฏโ ชาโตติ ฯ อิทานิ กึ กาตุ
วฏฏตีติ ฯ สีลวนฺเต สมณพฺราหฺมเณ หตฺถิสาลาย นิสีทาเปตฺวา
สีลาจารกถ กเถตุ วฏฏตีติ ฯ เอว กโรหิ ตาตาติ ฯ
โพธิสตฺโต สีลวนฺเต สมณพฺราหฺมเณ หตฺถิสาลาย
นิสีทาเปตฺวา สีลกถ กเถุ ภนฺเตติ อาห ฯ เต หตฺถิสฺส
อวิทูเร นิสินนฺ า น โกจิ ปรามสิตพฺโพ น มาเรตพฺโพ
สีลาจารสมฺปนฺเนน ขนฺติเมตฺตานุทฺทยยุตฺเตน ภวิตุ วฏฏตีติ
สีลกถ กถยึสุ ฯ โส ต สุตฺวา ม เอเต สิกฺขาเปนฺติ อิโตทานิ
# ๑. ม. อปรมฺป ตถา อปรมฺป ตถาติ ฯ
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ปฏาย สีลวตา ภวิตพฺพนฺติ สีลวา อโหสิ ฯ ราชา โพธิสตฺต
ปุจฺฉิ กึ ตาต สีลวา ชาโตติ ฯ โพธิสตฺโต อาม
เทวาติ ฯ เอวรูโป นาม ทุฏหตฺถี ปณฺฑิเต นิสฺสาย
โปราณกธมฺเมเยว ปติฏิโตติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๒๖] โปราณโจราน วโจ นิสมฺม
มหิฬามุโข โปถยมานุจาริ(๑)
สุสฺตาน หิ วโจ นิสมฺม
คชุตฺตโม สพฺพคุเณสุ อฏาติ ฯ
ตตฺถ โปราณโจรานนฺติ ปุราณโจราน ฯ นิสมฺมาติ สุตฺวา
ปม โจราน วจน สุตฺวาติ อตฺโถ ฯ มหิฬามุโขติ หตฺถินิมุเขน
สทิสมุโข ฯ อถวา ฯ ยถา มหิฬา ปุรโต โอโลกิยมานา
โสภติ น ปจฺฉโต ตถา โสป ปุรโต โอโลกิยมาโน โสภติ
ตสฺมา มหิฬามุโขติสฺส นาม อกสุ ฯ โปถยมานุจารีติ โปถยนฺโต
มาเรนฺโต อนฺวจาริ ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ สุสฺตานนฺติ
สุฏุ สฺตาน สีลวนฺตาน ฯ คชุตตฺ โมติ อุตฺตมคโช
มงฺคลหตฺถี ฯ สพฺพคุเณสุ อฏาติ สพฺเพสุ โปราณกคุเณสุ
ปติฏิโตติ ฯ
ราชา ติรจฺฉานคตสฺสาป อาสย ชานาตีติ โพธิสตฺตสฺส
มหนฺต ยส อทาสิ ฯ โส ยาวตายุก ตฺวา สทฺธึ โพธิสตฺเตน
# ๑. ม. โปถยมนฺวจารี ฯ
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ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา ปุพฺเพป ตฺว ภิกฺขุ ทิฏทิฏเเยว ภชิ โจราน
กถ สุตฺวา โจเร ภชิ ธมฺมิกาน วจน สุตฺวา ธมฺมิเก
ภชีติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ตทา มหิฬามุโข วิปกฺขเสวกภิกฺขุ อโหสิ ราชา
อานนฺโท อมจฺโจ ปน อหเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
มหิฬามุขชาตก ฉฏ ฯ
อภิณฺหชาตก
นาล กพล ปทาตเวติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก อุปาสกฺจ มหลฺลกตฺเถรฺจ อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถยิ  กิร เทฺว สหายา ฯ เตสุ เอโก ปพฺพชิตฺวา
เทวสิก อิตรสฺส ฆร คจฺฉติ ฯ โส ตสฺส ภิกฺข ทตฺวา
สยป ภฺุชิตฺวา เตเนว สทฺธึ วิหาร คนฺตฺวา ยาว
สุริยสฺสฏงฺคมา อลฺลาปสลฺลาเปน(๑) นิสีทิตฺวา นคร ปวิสติ ฯ
อิตโรป น ยาว นครทฺวารา อนุคนฺตฺวา นิวตฺตติ ฯ โส
เตส วิสฺสาโส ภิกฺขูน อนฺตเร ปากโฏ ชาโต ฯ อเถกทิวส
ภิกฺขู เตส วิสฺสาสกถ กเถนฺตา ธมฺมสภาย นิสีทึสุ ฯ
สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย
# ๑. ม. อาลาปสลฺลาเปน ฯ
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สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิ ฯ เต อิมาย นาม ภนฺเตติ กถยึสุ ฯ
สตฺถา น ภิกขฺ เว อิเม อิทาเนว วิสฺสาสิกา ปุพฺเพป
วิสฺสาสิกาว อเหสุนฺติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต ตทา
โพธิสตฺโต ตสฺส อมจฺโจ อโหสิ ฯ ตทา เอโก กุกฺกุโร
มงฺคลหตฺถิสาล คนฺตฺวา มงฺคลหตฺถิสฺส ภฺุชนฏาเน ปติตานิ
ภตฺตสิตฺถานิ ขาทติ ฯ โส เตเนว โภชเนน สวฑฺฒมาโน
มงฺคลหตฺถิสฺส วิสฺสาสิโก ชาโต หตฺถิสฺเสว สนฺติเก ภฺุชติ ฯ
อุโภป วินา วตฺติตุ น สกฺโกนฺติ ฯ โส หตฺถี น โสณฺฑาย
คเหตฺวา อปราปร กโรนฺโต กีฬติ อุกขฺ ิปตฺวา กุมฺเภป
เปสิ ฯ อเถกทิวส เอโก คามิกมนุสฺโส หตฺถิโคปกสฺส มูล
ทตฺวา ต กุกกฺ ุร อาทาย อตฺตโน คาม อคมาสิ ฯ ตโต
ปฏาย โส หตฺถี กุกฺกุร อปสฺสนฺโต เนว ขาทติ น ปวติ
น นฺหายติ ฯ ตมตฺถ รฺโ อาโรจยึสุ ฯ ราชา โพธิสตฺต
ปหิณิ คจฺฉ ปณฺฑิต ชานาหิ กึการณา หตฺถี เอว
กโรตีติ ฯ
โพธิสตฺโต หตฺถิสาล คนฺตฺวา หตฺถิสฺส ทุมมฺ นภาว
ตฺวา อิมสฺส สรีเร โรโค น ปฺายติ เกนจิ ปนสฺส
สทฺธึ มิตฺตสนฺถเวน ภวิตพฺพ ต อปสฺสนฺโต เอส มฺเ
โสกาภิภูโตติ หตฺถิโคปเก ปุจฺฉิ อตฺถิ นุ โข อิมสฺส เกนจิ
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สทฺธึ วิสฺสาโสติ ฯ อาม สามิ เอเกน สุนเขน สทฺธึ
พลววิสฺสาสเมตีติ(๑) ฯ กห โส เอตรหีติ ฯ เอเกน มนุสฺเสน
นีโตติ ฯ ชานาถ ปนสฺส นิวาสนฏานนฺติ ฯ น ชานามิ
สามีติ ฯ โพธิสตฺโต รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา นตฺถิ เทว
หตฺถิสฺสข โกจิ อาพาโธ เอเกน ปนสฺส สุนเขน สทฺธึ
พลววิสฺสาโส ต อปสฺสนฺโต น ภฺุชติ มฺเติ วตฺวา
อิม คาถมาห
[๒๗] นาล กพล ปทาตเว
น ปณฺฑ น กุเส น ฆสิตุ
มฺามิ อภิณฺหทสฺสนา
นาโค สิเนหมกาสิ กุกฺกเุ รติ ฯ
ตตฺถ นาลนฺติ น สมตฺโถ ฯ กพลนฺติ โภชนกาเล ปมเมว
ทินฺน กพล (๒) ฯ ปทาตเวติ ปาทาตเว(๓) ฯ สนฺธิวเสน อาการโลโป
เวทิตพฺโพ ฯ คเหตุนฺติ อตฺโถ ฯ น ปณฺฑนฺติ วฑฺเฒตฺวา ทียมาน
ภตฺตปณฺฑป นาล คเหตุ ฯ น กุเสติ ขาทนตฺถาย ทินฺนานิ
ติณานิป นาล คเหตุ ฯ น ฆสิตุนฺติ นฺหาปยมาโน สรีรป
ฆสิตุ นาล ฯ เอว ย ย โส หตฺถี กาตุ น สมตฺโถ
ต ต สพฺพ รฺโ อาโรเจตฺวา ตสฺส อสมตฺถภาเว อตฺตนา
สลฺลกฺขิต การณ อาโรเจนฺโต มฺามีติ อาทิมาห ฯ
# ๑. ม. พลวาเมตฺตีติ ฯ ๒. กฏกกพล ฯ ๓. ม. ปอาทาตเว ฯ
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ราชา ตสฺส โพธิสตฺตสฺส วจน สุตฺวา อิทานิ กึ
กตฺตพฺพ ปณฺฑิตาติ ปุจฺฉิ ฯ อมฺหาก กิร มงฺคลหตฺถิสฺส สหาย
สุนข เอโก มนุสฺโส คเหตฺวา คโต ยสฺส ฆเร ต สุนข
ปสฺสนฺติ ตสฺส อย นาม ทณฺโฑติ เภรึ จาราเปถ
เทวาติ ฯ ราชา ตถา กาเรสิ ฯ ต ปวุตฺตึ สุตฺวา โส
ปุริโส สุนข วิสฺสชฺเชสิ ฯ โส สุนโข เวเคน คนฺตฺวา หตฺถิสฺส
สนฺติกเมว อคมาสิ ฯ หตฺถี ต โสณฺฑาย คเหตฺวา กุมฺเภ
เปตฺวา โรทิตฺวา ปริเทวิตฺวา กุมฺภา โอตาเรตฺวา เตน ภุตฺเต
ปจฺฉา อตฺตนา ภฺุชิ ฯ ติรจฺฉานคตสฺส อาสย ชานาตีติ
ราชา โพธิสตฺตสฺส มหนฺต ยส อทาสิ ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว อิเม อิทาเนว วิสฺสาสิกา ปุพฺเพป
วิสฺสาสิกาติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา จตุสฺสจฺจกถาย
วินิวฏเฏตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
อิท จตุสฺสจฺจกถาย วินิวฏฏน นาม สพฺพชาตเกสุป อตฺถิเยว
มย ปน น ยตฺถสฺส อานิสโส ปฺายติ ตตฺเถว
ทสฺสยิสฺสามาติ ฯ ตทา สุนโข อุปาสโก อโหสิ หตฺถี
มหลฺลกตฺเถโร ราชา อานนฺโท อมจฺจปณฺฑิโต ปน อหเมว
อโหสีติ ฯ
อภิณฺหชาตก สตฺตม ฯ
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นนฺทิวิสาลชาตก
มนฺุเมว ภาเสยฺยาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขูน โอมสวาท อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺมึ หิ สมเย ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู กลห กโรนฺตา
เปสเล ภิกฺขู ขขเสนฺติ วมฺเภนฺติ โอวิชฺฌนฺติ ทสหิ อกฺโกสวตฺถูหิ
อกฺโกสนฺติ ฯ ภิกฺขู ภควโต อาโรเจสุ ฯ ภควา ฉพฺพคฺคิเย
ภิกฺขู ปกฺโกสาเปตฺวา สจฺจ กิร ตุมฺเห กลห กโรถ ภิกฺขเวติ
ปุจฺฉิตฺวา สจฺจนฺติ วุตฺเต วิครหิตฺวา ภิกฺขเว ผรุสวาจา
นาม อนตฺถการิกา ติรจฺฉานคตานมฺป อมนาปา ปุพฺเพป
เอโก ติรจฺฉานคโต อตฺตาน ผรุเสน สมุทาจรนฺต สหสฺเสน
ปราเชสีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต คนฺธารรฏเ ตกฺกสิลาย คนฺธาโร นาม ราชา
รชฺช กาเรสิ ฯ โพธิสตฺโต โคโยนิย นิพฺพตฺติ ฯ อถ น
ตรุณวจฺฉกกาเลเยว เอโก พฺราหฺมโณ ทกฺขิณทายกาน(๑) สนฺติกา
ลภิตฺวา(๒) นนฺทิวิสาโลติ นาม กตฺวา ปุตฺตฏาเน เปตฺวา
สมฺปยายมาโน ยาคุภตฺตาทีนิ ทตฺวา โปเสสิ ฯ โพธิสตฺโต
วยปฺปตฺโต จินฺเตสิ อห อิมินา พฺราหฺมเณน กิจฺเฉน ปฏิชคฺคิโต
มยา สทิโส สกลชมฺพูทีเป อฺโ สมธุโร โคโณ นาม
นตฺถิ ยนฺนูนาห อตฺตโน พล ทสฺเสตฺวา พฺราหฺมณสฺส
# ๑. ม. โคทกฺขิณาทายกาน ฯ ๒. สี. ยุ. สนฺติก คนฺตฺวา โคณ
# ลภิตฺวา ฯ
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โปสาวนิย ทเทยฺยนฺติ ฯ โส เอกทิวส พฺราหฺมณ อาห คจฺฉ
พฺราหฺมณ เอต โควินฺทกเสฏึ(๑) อุปสงฺกมิตฺวา มยฺห พลิพทฺโท
อติพทฺธ สกฏสต ปวตฺเตตีติ วตฺวา สหสฺเสน อพฺภุท(๒)
กโรหีติ ฯ โส พฺราหฺมโณ เสฏิสฺส สนฺติก คนฺตฺวา กถ
สมุฏาเปสิ อิมสฺมึ นคเร กสฺส โคโณ ถามสมฺปนฺโนติ ฯ
อถ น เสฏี อสุกสฺส จ อสุกสฺส จาติ วตฺวา สกลนคเร
ปน อมฺหาก โคเณหิ สทิโส นาม นตฺถีติ อาห ฯ พฺราหฺมโณ
มยฺห เอโก โคโณ อติพทฺธ สกฏสต ปวตฺเตตุ สมตฺโถ อตฺถตี ิ
อาห ฯ เสฏี คหปติ กุโต เอวรูโป โคโณติ อาห ฯ
พฺราหฺมโณ มยฺห เคเห อตฺถีติ ฯ เตนหิ อพฺภุท กโรหีติ ฯ
สาธุ กโรมีติ สหสฺเสน อพฺภุท(๒) อกาสิ ฯ
โส สกฏสต วาลุกสกฺขรปาสาณาทีนเยว ปูเรตฺวา
ปฏิปาฏิยา เปตฺวา สพฺพานิ อกฺขพนฺธนโยตฺเตน เอกโต
พนฺธิตฺวา นนฺทิวิสาล นฺหาเปตฺวา คนฺธปฺจางฺคุลิก ทตฺวา(๓)
กณฺเ มาล ปลนฺธิตฺวา ปุริมสกฏธุเร เอกเมว โยเชตฺวา สย
ธุเร นิสีทิตฺวา ปโตท อุกขฺ ิปตฺวา อฺฉ กูฏ วหสฺสุ กูฏาติ
อาห ฯ โพธิสตฺโต อย ม อกูฏ กูฏวาเทน สมุทาจรตีติ
จตฺตาโร ปาเท ถมฺเภ วิย นิจฺจล กตฺวา อฏาสิ ฯ เสฏี
ต ขณฺเว พฺราหฺมณ สหสฺส อาหราเปสิ ฯ พฺราหฺมโณ
# ๑. ม. โควิตฺตกเสฏึ ฯ ๒. ม. อพฺภุต ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. กตฺวา ฯ ๔. ม. คจฺฉ ฯ
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สหสฺสปราชิโต โคณ มฺุจิตฺวา ฆร คนฺตฺวา โสกาภิภูโต
นิปชฺชิ ฯ นนฺทิวิสาโล จริตฺวา อาคโต พฺราหฺมณ โสกาภิภูต
ทิสฺวา อุปสงฺกมิตฺวา กึ พฺราหฺมณ นิทฺทายสีติ อาห ฯ
กุโต เม นิททฺ า สหสฺสปราชิตสฺสาติ ฯ พฺราหฺมณ มยา เอตฺตก
กาล ตว เคเห วสนฺเตน อตฺถิ กิฺจิ ภาชน วา ภินฺทิตปุพฺพ
โกจิ วา มทฺทิตปุพฺโพ อฏาเน วา ปน อุจฺจารปสฺสาโว
กตปุพฺโพติ ฯ นตฺถิ ตาตาติ ฯ อถ ม กสฺมา กูฏวาเทน
สมุทาจรสิ ตเวว โส โทโส มยฺห โทโส นตฺถิ คจฺฉ
เตน สทฺธึ ทฺวีหิ สหสฺเสหิ อพฺภุท กโรหิ เกวล อกูฏ
กูฏวาเทน มา สมุทาจรีติ ฯ
พฺราหฺมโณ ตสฺส วจน สุตฺวา คนฺตฺวา ทฺวีหิ สหสฺเสหิ
อพฺภุท กตฺวา ปุริมนเยเนว สกฏสต อติพนฺธิตฺวา นนฺทิวิสาล
มณฺเฑตฺวา ปุริมสกฏ ธุเร โยเชสิ ฯ กถ โยเชสีติ ฯ ยุค
ธุเร นิจฺจล พนฺธิตฺวา เอกาย โกฏิยา นนฺทิวิสาล โยเชตฺวา
เอก โกฏึ ธุรโยตฺเตน ปริเวเตฺวา ยุคโกฏิฺจ อกฺขานิ ปาทฺจ
นิสฺสาย มณฺฑรุกฺขทณฺฑก(๑) ทตฺวา เตน โยตฺเตน นิจฺจล
พนฺธิตฺวา เปสิ ฯ เอวฺหิ กเต ยุค เอตฺโต วา อิโต
วา น คจฺฉติ สกฺกา โหติ เอเกเนว โคเณน อากฑฺฒิตุ ฯ
อถสฺส พฺราหฺมโณ ธุเร นิสีทิตฺวา นนฺทิวิสาลสฺส ปฏึ
# ๑. ม. มุณฑ
ฺ รุกฺขทณฺฑก ฯ
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ปริมชฺชิตฺวา คจฺฉ ภทฺร วหสฺสุ ภทฺราติ อาห ฯ โพธิสตฺโต
อติพทฺธ สกฏสต เอกเวเคเนว อากฑฺฒิตฺวา ปจฺฉา ิต สกฏ
ปุรโต ิตสกฏสฺส าเน เปสิ ฯ โควินฺทกเสฏี ปราชิโต
พฺราหฺมณสฺส เทฺว สหสฺสานิ อทาสิ ฯ อฺเป มนุสฺสา
โพธิสตฺตสฺส พหุ ธนมทสุ ฯ ต สพฺพ พฺราหฺมณสฺเสว
อโหสิ ฯ เอว โส โพธิสตฺต นิสฺสาย พหุ ธน ลภิ ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว ผรุสวจน นาม กสฺสจิ มนาปนฺติ
ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู ครหิตฺวา สิกฺขาปท ปฺาเปตฺวา
อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา อิม คาถมาห
[๒๘] มนฺุเมว ภาเสยฺย
นามนฺุ กุทาจน
มนฺุ ภาสมานสฺส
ครุภาร อุททฺธริ
ธนฺจ น อลาเภสิ(๑)
เตน จตฺตมโน อหูติ ฯ
ตตฺถ มนฺุเมว ภาเสยฺยาติ ปเรน สทฺธึ ภาสมาโน
จตุโทสวิรหิต มธุร มนาป สณฺหมุทกุ  ปยวาจเมว ภาเสยฺย ฯ
ครุภาร อุททฺธรีติ นนฺทิวสิ าโล พลิพทฺโท อมนาป ภาสมานสฺส
ภาร อนุทฺธริตฺวา ปจฺฉา มนาป ปยวจน ภาสมานสฺส
พฺราหฺมณสฺส ครุภาร อุททฺธริตฺวา ปาเปสีติ อตฺโถ(๒) ฯ ตตฺถ
ทกาโร ปเนตฺถ พฺยฺชนสนฺธิวเสน ปทสนฺธิกโรติ ฯ
อิติ สตฺถา มนฺุเมว ภาเสยฺยาติ อิม ธมฺมเทสน
# ๑. สี. อลพฺเภสิ ฯ ๒. ม. ครุ ภาร อุทฺธริตฺวา อุทฺธริตฺวา
# กฑฺฒิตฺวา ปวฏเฏสีติ ฯ
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อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา พฺราหฺมโณ อานนฺโท
อโหสิ นนฺทวิ ิสาโล ปน อหเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
นนฺทิวิสาลชาตก อฏม ฯ
กณฺหชาตก
ยโต ยโต ครุ ธุรนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ยมกปาฏิหาริย อารพฺภ กเถสิ ฯ
ต สทฺธึ เทโวโรหเณน เตรสนิปาเต สรภงฺคชาตเก(๑)
อาวิภวิสฺสติ ฯ สมฺมาสมฺพุทฺเธ ปน ยมกปาฏิหาริย กตฺวา
เทวโลเก วสิตฺวา มหาปวารณาย สงฺกสฺสนครทฺวาเร โอรุยฺห
มหนฺเตน ปริวาเรน เชตวน ปวิฏเ ภิกฺขู ธมฺมสภาย
สนฺนิปติตฺวา อาวุโส ตถาคโต นาม อสมธุโร เตน ตถาคเตน
วูฬฺหธุร อฺโ วหิตุ สมตฺโถ นาม นตฺถิ ฉ
สตฺถาโร มยเมว ปาฏิหาริย กริสฺสาม มยเมว ปาฏิหาริย
กริสฺสามาติ วตฺวา เอกมฺป ปาฏิหาริย น อกสุ อโห
สตฺถา อสมธุโรติ สตฺถุ คุณกถ กเถนฺตา นิสีทึสุ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
ปุจฺฉิ ฯ น ภนฺเต อฺาย กถาย เอวรูปาย นาม
ตุมฺหากเมว คุณกถายาติ ฯ สตฺถา น ภิกฺขเว อิทาเนว
# ๑. ม. สรภมิคชาตเก ฯ
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มยา วูฬฺหธุร โกจิ วหิสสฺ ติ ปุพฺเพป ติรจฺฉานโยนิย
นิพฺพตฺโตป อห อตฺตนา สมธุร กฺจิ นาลตฺถนฺติ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
โคโยนิย ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ อถ น สามิกา ตรุณวจฺฉกกาเลเยว
เอกิสฺสาย มหลฺลิกาย ฆเร วสิตฺวา นิวาสเวตน ปริจฺฉินฺทิตฺวา
อทสุ ฯ สา ต ยาคุภตฺตาทีหิ ปฏิชคฺคมานา ปุตฺตฏาเน
เปตฺวา วฑฺเฒสิ ฯ โส อยฺยิกากาฬโกเตฺวว ปฺายิตฺถ ฯ
วยปฺปตฺโต จ อฺชนวณฺโณ หุตฺวา คามโคเณหิ สทฺธึ จรติ
สีลาจารสมฺปนฺโน อโหสิ ฯ คามทารกา สิงฺเคสุป กณฺเณสุป
คเลป คเหตฺวา โอลมฺพนฺติ นงฺคุฏเป คเหตฺวา กีฬนฺติ กฑฺฒนฺติ
ปฏิยป นิสที นฺติ ฯ โส เอกทิวส จินฺเตสิ มยฺห มาตา
ทุคฺคตา ม ปุตฺตฏาเน เปตฺวา ทุกฺเขน โปเสสิ ยนฺนูนาห
ภตึ กตฺวา อิม ทุคฺคตภาวโต โมเจยฺยนฺติ ฯ โส ตโต ปฏาย
ภตึ อุปธาเรนฺโต จรติ ฯ
อเถกทิวส เอโก สตฺถวาหปุตฺโต ปฺจหิ สกฏสเตหิ
วิสมติฏ สมฺปตฺโต ฯ ตสฺส โคณา สกฏานิ อุตตฺ าเรตุ น
สกฺโกนฺติ ฯ ปฺจสุ สกฏสเตสุ โคณา ยุคปรมฺปราย โยชิตา
เอกมฺป สกฏ อุตฺตาเรตุ นาสกฺขึสุ ฯ โพธิสตฺโตป คามโคเณหิ
สทฺธึ ติฏสมีเป จรติ ฯ สตฺถวาหปุตฺโตป โคสุตฺตวิตฺตโก ฯ
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โส อตฺถิ นุ โข เอเตส คุนฺนมนฺตเร อิมานิ สกฏานิ
อุตฺตาเรตุ สมตฺโถ อุสภาชานีโยติ อุปธารยมาโน โพธิสตฺต
ทิสฺวา อย อาชานีโย สิกขฺ ิสฺสติ มยฺห สกฏานิ อุตฺตาเรตุ
โก นุ โข อสฺส สามิโกติ โคปาลเก ปุจฺฉิ โก นุ โข
โภ อิมสฺส สามิโก อห อิม สกเฏสุ โยเชตฺวา สกเฏสุ
อุตฺตาริเตสุ เวตน ทสฺสามีติ ฯ เต อาหสุ คเหตฺวา น
โยเชถ นตฺถิ อิมสฺส อิมสฺมึ าเน สามิโกติ ฯ โส ต
นาสาย รชฺชเุ กน พนฺธิตฺวา กฑฺฒนฺโต จาเลตตป นาสกฺขิ ฯ
โพธิสตฺโต กิร ภติยา กถิตาย คมิสฺสามีติ น อคมาสิ ฯ
สตฺถวาหปุตฺโต ตสฺสาธิปฺปาย ตฺวา สามิ ตยา ปฺจสุ
สกฏสเตสุ อุตฺตาริเตสุ เอเกกสฺส สกฏสฺส เทฺว เทฺว กหาปเณ
ภตึ กตฺวา สหสฺส ทสฺสามีติ อาห ฯ ตทา โพธิสตฺโต
สยเมว อคมาสิ ฯ อถ น ปุริสา สกเฏสุ โยเชสุ ฯ อถ
น เอกเวเคเนว อุกฺขิปตฺวา ถเล ปติฏาเปสิ เอเตนุปาเยน
สพฺพสกฏานิ อุตฺตาเรสิ ฯ
สตฺถวาหปุตฺโต เอเกกสฺส สกฏสฺส เอก กตฺวา ปฺจ
สตานิ ภณฺฑิก กตฺวา ตสฺส คเล พนฺธิ ฯ โส อย
มยฺห ยถาปริจฺฉินฺน ภตึ น เทติ นทานิสฺส คนฺตุ ทสฺสามีติ
คนฺตฺวา สพฺพปุริมสฺส สกฏสฺส ปุรโต มคฺค นิวาเรตฺวา
อฏาสิ ฯ อปเนตุ วายมนฺตาป น อปเนตุ นาสกฺขึสุ ฯ
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สตฺถวาหปุตฺโต ชานาติ มฺเ เอส อตฺตโน ภติยา
โอนภาวนฺติ เอเกกสฺมึ สกเฏ เทฺว เทฺว กตฺวา สหสฺส ภณฺฑิก
พนฺธิตฺวา อย เต สกฏตฺตารณภตีติ คีวาย ลคฺเคสิ ฯ
โส สหสฺสภณฺฑิก อาทาย มาตุ สนฺตกิ  อคมาสิ ฯ
คามทารกา กินฺนาเมต อยฺยิกากาฬสฺส คเลติ โพธิสตฺตสฺส
สนฺติก คจฺฉนฺติ ฯ โส เตหิ อนุพนฺธิโต ทูรโต ปลายนฺโต
มาตุ สนฺติก คโต ปฺจนฺน ปน สกฏสตาน อุตฺตาริตตฺตา
รตฺเตหิ อกฺขีหิ กิลนฺตรูโป ปฺายิตฺถ ฯ อยฺยิกา ตสฺส
คีวาย สหสฺสถวิก ทิสฺวา ตาต อิท กห ลทฺธนฺติ(๑)
โคปาลทารเก ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถ สุตฺวา ตาต กึ อห ตยา
ลทฺธภติยา ชีวิตุกามา กึการณา เอวรูป ทุกฺข อนุโภสีติ
วตฺวา โพธิสตฺต อุณฺโหทเกน นฺหาเปตฺวา สกลสรีร เตเลน
มกฺเขตฺวา ปานีย ปาเยตฺวา สปฺปายโภชน โภเชตฺวา
ชีวิตปริโยสาเน สทฺธึ โพธิสตฺเตน ยถากมฺมงฺคตา ฯ
สตฺถาป น ภิกฺขเว ตถาคโต อิทาเนว อสมธุโร
ปุพฺเพป อสมธุโรเยวาติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา อิม คาถมาห
[๒๙] ยโต ยโต ครุ ธุร
ยโต คมฺภีรวตฺตนิ
ตทาสฺสุ กณฺห ยฺุชนฺติ สฺวาสฺสุ ต วหเต ธุรนฺติ ฯ
# ๑. ม. ตาต อย เต กห ลทฺธาติ ฯ
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ตตฺถ ยโต ยโต ครุ ธุรนฺติ ยสฺมึ ยสฺมึ าเน
ธุร ครุ ภาริย โหติ อฺเ พลิพทฺทา อุกฺขิปตุ น
สกฺโกนฺติ ฯ ยโต คมฺภีรวตฺตนีติ วตฺตนฺติ เอตฺถาติ วตฺตนิ ฯ
มคฺคสฺเสต นาม ฯ ยสฺมึ าเน อุทกจิกฺขลมหนฺตตาย วา
วิสมจฺฉินฺนตฏภาเวน วา มคฺโค คมฺภีโร โหตีติ อตฺโถ ฯ
ตทาสฺสุ กณฺห ยฺุชนฺตีติ อสฺสูติ นิปาตมตฺต ฯ ตทา กณฺห
ยฺุชนฺตีติ อตฺโถ ฯ ยทา ธุรฺจ ครุ โหติ มคฺโค จ คมฺภีโร
ตทา อฺเ พลิพทฺเท อปเนตฺวา กณฺหเมว ยฺุชนฺตีติ
วุตฺต โหติ ฯ สฺวาสฺสุ ต วหเต ธุรนฺติ เอตฺถาป อสฺสูติ
นิปาตมตฺตเมว ฯ โส ต ธุร วหตีติ อตฺโถ ฯ
เอว ภควา ตทา ภิกขฺ เว กณฺโหว ต ธุร วหตีติ
ทสฺเสตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
มหลฺลิกา อุปฺปลวณฺณา อโหสิ อยฺยิกากาฬโก ปน อหเมว
อโหสีติ ฯ
กณฺหชาตก นวม ฯ
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มุณิกชาตก
มา มุณิกสฺสาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ถุลลฺ กุมาริกปฺปโลภน อารพฺภ กเถสิ ฯ
ต เตรสนิปาเต จุลฺลนารทกสฺสปชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ
สตฺถา ปน ต ภิกฺขุ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ อุกฺกณฺิโตสีติ
ปุจฺฉิ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ กึ นิสฺสายาติ ฯ ถุลลฺ กุมาริกปฺปโลภน
ภนฺเตติ ฯ สตฺถา น อิทาเนว ภิกฺขุ เอสา ตว อนตฺถการิกา
ปุพฺเพป ตฺว อิมิสฺสา วิวาหทิวเส ชีวิตกฺขย ปตฺวา มหาชนสฺส
อุตฺตริภงฺคภาว ปตฺโตติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
เอกสฺมึ คามเก เอกสฺส กุฏมฺพิกสฺส เคเห โคโยนิย นิพฺพตฺติ
มหาโลหิโตติ นาเมน ฯ กนิฏภาตาปสฺส จูฬโลหิโต นาม
อโหสิ ฯ เตเยว เทฺว ภาติเก นิสฺสาย ตสฺมึเยว กุเล กมฺมธุร
วตฺตติ(๑) ฯ ตสฺมึ ปน กุเล เอกา กุมาริกา อตฺถิ ฯ ต เอโก
นครวาสี กุลปุตฺโต อตฺตโน ปุตฺตสฺส วาเรสิ ฯ ตสฺสา
มาตาปตโร กุมาริกาย วิวาหกาเล อาคตาน ปาหุนกาน
อุตฺตริภงฺโค ภวิสฺสตีติ ยาคุภตฺต ทตฺวา มุณิกนฺนาม สูกร
โปเสสุ ฯ ต ทิสฺวา จูฬโลหิโต ภาตร ปุจฺฉิ อิมสฺมึ กุเล
กมฺมธุร วตฺตมาน อมฺเห เทฺว ภาติเก นิสฺสาย วตฺตติ อิเม
# ๑. สี. ยุ. วฑฺฒติ ฯ
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ปน อมฺหาก ติณปลาสาทีเนว(๑) เทนฺติ สูกร ยาคุภตฺเตน
โปเสนฺติ เกน นุ โข การเณเนส เอต ลภตีติ ฯ อถสฺส
ภาตา ตาต จูฬโลหิต มา ตฺว เอตสฺส โภชน ปหยิ
อย สูกโร มรณภตฺต ภฺุชติ เอติสฺสาป กุมาริกาย วิวาหกาเล
อาคตปาหุนกาน อุตฺตริภงฺโค ภวิสฺสตีติ อิเม เอต สูกร โปเสนฺติ
อิโต กติปาหจฺจเยน เต มนุสฺสา อาคมิสฺสนฺติ อถ น
สูกร ปาเทสุ คเหตฺวา กฑฺฒิยมาน(๒) เหฏามฺจโต นีหริตวฺ า
ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา ปาหุนกาน สูปพฺยฺชน กริยมาน
ปสฺสิสฺสสีติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๓๐] มา มุณิกสฺส ปหยิ
อาตุรนฺนานิ ภฺุชติ
อปฺโปสฺสุโก ภุสงฺขาท เอต ทีฆายุลกฺขณนฺติ ฯ
ตตฺถ มา มุณิกสฺส ปหยีติ มุณิกสฺส โภชเน ปห
มา อุปฺปาทยิ เอส สุโภชน ภฺุชตีติ มา มุณิกสฺส ปหยิ
กทา นุ โข อหมฺป เอว สุขิโต ภเวยฺยนฺติ มา มุณิกภาว
ปฏยิ อยฺหิ อาตุรนฺนานิ ภฺุชติ ฯ อาตุรนฺนานีติ
มรณโภชนานิ ฯ อปฺโปสฺสุโก ภุสงฺขาทาติ ตสฺส โภชเน
นิรุสฺสุกฺโก หุตฺวา อตฺตนา ลทฺธ ภุสงฺขาท ฯ เอต ทีฆายุลกฺขณนฺติ เอต ทีฆายุภาวสฺส การณ ฯ
ตโต นจิรสฺเสว เต มนุสฺสา อาคมึสุ ฯ มุณกิ  ฆาเตตฺวา
# ๑. ม. ติณปลาลาทีเนว ฯ ๒. ม. กฑฺฒนฺตา ฯ
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นานปฺปกาเรหิ ปจึสุ ฯ โพธิสตฺโต จูฬโลหิต อาห ทิฏโ 
เต ตาต มุณิโกติ ฯ ทิฏ เม ภาติก มุณิกสฺส โภชนผล
เอตสฺส ภตฺตโต สตคุเณน สหสฺสคุเณน อมฺหาก ติณปลาสภุสมตฺตเมว อุตฺตมฺจ อนวชฺชฺจ ทีฆายุลกฺขณฺจาติ ฯ
สตฺถา เอว โข ตฺว ภิกฺขุ ปุพฺเพป อิม กุมาริก
นิสฺสาย ชีวติ กฺขย ปตฺวา มหาชนสฺส อุตฺตริภงฺคภาว คโตติ
อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน
อุกฺกณฺิตภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ ฯ สตฺถาป อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา มุณิกสูกโร อุกฺกณฺิตภิกฺขุ
อโหสิ ถุลลฺ กุมาริกา เอสาเอว จูฬโลหิโต อานนฺโท
มหาโลหิโต ปน อหเมวาติ ฯ
มุณิกชาตก ทสม ฯ
กุรงุ ฺควคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
(๑)กุรุงฺคสฺส กุกฺกรุ โภชวโร
ปุน วาฬวสฺสสิริวยโน
มหิฬามุข นามนฺุวโร
วหเต ธุร มุณิเกน ทส(๑) ฯ
# ๑. ม. กุรุงฺค กุกฺกรฺเจว โภชาชานียฺจ อาชฺ
ติตฺถ มหิฬามุขาภิณฺห นนฺฑกิ ณฺหฺจ มุณิกนฺติ ฯ
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กุลาวกวคฺควณฺณนา
กุลาวกชาตก
กุลาวกาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อปริสฺสาเวตฺวา
ปานีย ปต ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถโิ ต กิร เทฺว สหายกา ทหรา ภิกฺขู ชนปท
คนฺตฺวา เอกสฺมึ ผาสุกฏาเน ยถาชฺฌาสย วสิตวฺ า สมฺมาสมฺพุทฺธ
ปสฺสิสฺสามาติ ปุน ตโต นิกฺขมิตฺวา เชตวนาภิมุขา ปายึสุ ฯ
เอกสฺส หิ ปริสฺสาวน อตฺถิ เอกสฺส นตฺถิ ฯ เทฺวป เอกโต
ปานีย ปริสฺสาเวตฺวา ปวนฺติ ฯ เต เอกทิวส วิวาท อกสุ ฯ
ปริสฺสาวนสามิโก อิตรสฺส ปริสฺสาวน อทตฺวา สยเมว ปานีย
ปริสฺสาเวตฺวา ปวิ ฯ อิตโร ปน ปริสสฺ าวน อลภิตฺวา ปปาส
สนฺธาเรตุ อสกฺโกนฺโต อปริสฺสาวิต ปานีย ปวิ ฯ เต อุโภป
อนุปุพฺเพน เชตวน อาคนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา นิสีทึสุ ฯ
สตฺถา สมฺโมทนีย กถ กเถตฺวา กุโต อาคตตฺถาติ ปุจฺฉิ ฯ
ภนฺเต มย โกสลชนปเท เอกสฺมึ คามเก วสิตฺวา ตโต
นิกฺขมิตฺวา ตุมฺหาก ทสฺสนตฺถาย อาคตาติ ฯ กจฺจิ ปน
โว สมคฺคา อาคตตฺถาติ ฯ อปริสฺสาวนโก อาห อย
ภนฺเต อนฺตรามคฺเค มยา สทฺธึ วิวาท กตฺวา ปริสสฺ าวน
นาทาสีติ ฯ อิตโร อาห อย ภนฺเต อปริสฺสาเวตฺวาว ชาน
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สปฺปาณก อุทก ปวีติ ฯ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ ชาน สปฺปาณก
อุทก ปวีติ ฯ อาม ภนฺเต อปริสฺสาวิต อุทก ปวินตฺ ิ ฯ
สตฺถา ภิกฺขุ ปุพฺเพ ปณฺฑิตา เทวนคเร รชฺช กาเรนฺตา
ยุทฺธปราชิตา สมุทฺทปฏเน ปลายนฺตา อิสฺสริย นิสฺสาย
ปาณวธ น กริสฺสามาติ ตาว มฺหนฺต ยส ปริจฺจชิตฺวา
สุปณฺณโปตกาน ชีวิตทาน ทตฺวา รถ นิวตฺตยึสูติ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต มคธรฏเ ราชคเห เอโก มคธราชา รชฺช
กาเรสิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต ยถา เอตรหิ สกฺโก ปุริเม
อตฺตภาเว มคธรฏเ มจลคามเก นิพฺพตฺติ เอว ตสฺมึเยว
มจลคามเก มหากุลสฺส ปุตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ นามคหณทิวเส
จสฺส มฆกุมาโรติ นาม อกสุ ฯ โส วยปฺปตฺโต มฆมาณโวติ
ปฺายิตฺถ ฯ อถสฺส มาตาปตโร สมานชาติยกุลโต ทาริก
อานยึสุ ฯ โส ปุตฺตธีตาหิ วฑฺฒมาโน ทานปติ อโหสิ ปฺจ
สีลานิ รกฺขติ ฯ ตสฺมิฺจ คามเก ตึเสว กุลานิ โหนฺติ ฯ
เต จ ตึสกุลมนุสฺสา เอกทิวส คามมชฺเฌ ตฺวา คามกมฺม
กโรนฺติ ฯ โพธิสตฺโต ิตฏาเน ปาเทหิ ปสุ วิยหู ิตฺวา ต
ปเทส รมฺมณีย กตฺวา อฏาสิ ฯ อถฺโ เอโก อาคนฺตฺวา
ตสฺมึ าเน ิโต ฯ โพธิสตฺโต อปร าน รมฺมณีย กตฺวา
# ๑. ม.เตตฺสึเสว ฯ
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อฏาสิ ฯ ตตฺถาป อฺโ ิโต ฯ โพธิสตฺโต อปรมฺป อปรมฺปติ
สพฺเพสป ิตฏาน รมฺมณีย กตฺวา อปเรน สมเยน ตสฺมึ
าเน มณฺฑป กาเรสิ มณฺฑปมฺป อปเนตฺวา สาล กาเรสิ
ตตฺถ ผลกาสนานิ สนฺถริตฺวา ปานียจาฏึ เปสิ ฯ อปเรน
สมเยน เตป เตตฺตึส ชนา โพธิสตฺเตน สมานจฺฉนฺทา
อเหสุ ฯ เต โพธิสตฺโต ปฺจสุ สีเลสุ ปติฏาเปตฺวา ตโต
ปฏาย เตหิ สทฺธึ ปฺุานิ กโรนฺโต วิจรติ ฯ เตป เตเนว
สทฺธึ ปฺุานิ กโรนฺตา กาลสฺเสว วุฏาย วาสิผรสุมุสลหตฺถา จาตุมฺมหาปถาทีสุ มุสเลน ปาสาเณ อุพฺพตฺเตตฺวา
ปวตฺเตนฺติ ยานาน อกฺขปฏิฆาตรุกฺเข หรนฺติ วิสมสม กโรนฺติ
เสตุ อตฺถรนฺติ โปกฺขรณิโย ขณนฺติ สาล กโรนฺติ ทานานิ
เทนฺติ สีลานิ รกฺขนฺติ ฯ เอว เยภุยฺเยน สกลคามวาสิโน
โพธิสตฺตสฺส โอวาเท ตฺวา สีลานิ รกฺขึสุ ฯ
อถ เนส คามโภชโก จินฺเตสิ อห ปุพฺเพ เอเตสุ
สุร ปวนฺเตสุ ปาณาติปาตาทีนิ กโรนฺเตสุ จาฏิกหาปณาทิวเสน
เจว ทณฺฑพลิวเสน จ ธน ลภามิ อิทานิ ปน มโฆ
มาณโว สีล รกฺขาเปติ(๑) เตส ปาณาติปาตาทีนิ กาตุ น
เทติ อิทานิ ปน โน ปฺจ สีลานิ รกฺขาเปสฺสตีติ(๒) กุทฺโธ
# ๑. สี. ยุ. รกฺขาเปมีติ ฯ ๒. สี. ยุ. เต ปฺจ สีลานิ
# รกฺขาเปสฺสามีติ ฯ ม. เต ปฺจสีลานิ น รกฺขาเปสฺสามีติ ฯ
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ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา เทว พหู โจรา คามฆาตาทีนิ
กโรนฺตา วิจรนฺตีติ อาห ฯ ราชา ตสฺส วจน สุตวฺ า คจฺฉ
เต อาเนหีติ อาห ฯ โส คนฺตฺวา สพฺเพป เต พนฺธิตฺวา
อาเนตฺวา อิเม อานีตา เทว โจราติ รฺโ อาโรเจสิ ฯ
อถ ราชา เตส กมฺม อโสเธตฺวาว หตฺถินา เน มทฺทาเปถาติ
อาห ฯ ตโต สพฺเพป เต ราชงฺคเณ นิปชฺชาเปตฺวา หตฺถึ
อานยึสุ ฯ โพธิสตฺโต เตส โอวาท อทาสิ ตุมฺเห สีลานิ
อาวชฺเชถ เปสฺุการเก จ รฺเ จ หตฺถิมฺหิ จ อตฺตโน
สรีเร จ เอกสทิสเมว เมตฺต ภาเวถาติ ฯ เต ตถา กรึสุ ฯ
อถ เนส มทฺทนตฺถาย หตฺถึ อุปเนสุ ฯ โส อุปนียมาโนป
น อุปคฺฉิ มหาวิรว วิรวิตฺวา ปลายติ ฯ อถ อฺ อฺ
หตฺถึ อานยึสุ ฯ เตป ตเถว ปลายึสุ ฯ
ราชา เอเตส หตฺเถ กิฺจิ โอสธ ภวิสฺสติ วิจินถาติ
อาห ฯ วิจินนฺตา อทิสฺวา นตฺถิ เทวาติ อาหสุ ฯ เตนหิ
กิฺจิ มนฺต ปริวตฺเตสฺสนฺติ ปุจฺฉถ เน อตฺถิ โว
ปริวตฺตนมนฺโตติ ฯ ราชปุริสา ปุจฺฉึสุ ฯ โพธิสตฺโต อตฺถีติ
อาห ฯ ราชปุริสา อตฺถิ กิร เทวาติ อาโรจยึสุ ฯ ราชา
สพฺเพป เต ปกฺโกสาเปตฺวา ตุมฺหาก ชานนมนฺต กเถถาติ
อาห ฯ โพธิสตฺโต อโวจ เทว อฺโ อมฺหาก มนฺโต
นาม นตฺถิ อมฺเห ปน เตตฺตึสมตฺตา ชนา ปาณ น
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หนาม อทินฺน นาทิยาม มิจฺฉาจาร น จราม มุสาวาท
น ภณาม มชฺช น ปวาม เมตฺต ภาเวม ทาน เทม
มคฺค สม กโรม โปกฺขรณิโย ขณาม สาล กโรม อย
อมฺหาก มนฺโต จ ปริตฺตฺจ วฑฺฒิ จาติ ฯ ราชา เตส
ปสนฺโน เปสฺุ การกสฺส สพฺพ เคหวิภว ตฺจ เตสฺเว
ทาส กตฺวา อทาสิ หตฺถิฺจ คามฺจ เตสฺเว อทาสิ ฯ
เต ตโต ปฏาย ยถารุจิยา ปฺุานิ กโรนฺตา จาตุมฺมหาปเถ
มหนฺต สาล กาเรสฺสามาติ วฑฺฒกึ ปกฺโกสาเปตฺวา สาล
ปฏเปสุ มาตุคาเมสุ ปน วิคตจฺฉนฺทตาย ตสฺสา สาลาย
มาตุคามาน ปตฺตึ นาทสุ ฯ
เตน จ สมเยน โพธิสตฺตสฺส เคเห สุธมฺมา สุจิตฺตา
สุนนฺทา สุชาตาติ(๑) จตสฺโส อิตฺถโิ ย โหนฺติ ฯ ตาสุ สุธมฺมา
วฑฺฒกินา สทฺธึ เอกโต หุตฺวา ภาติก อิมาย สาลาย
ม เชฏก กโรหีติ วตฺวา ลฺจ(๒) อทาสิ ฯ โส สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปมเมว กณฺณิกรุกฺข สุกฺขาเปตฺวา ตจฺเฉตฺวา
วิชฺฌิตฺวา กณฺณิก นิฏาเปตฺวา วตฺเถน ปลิเวเตฺวา เปสิ ฯ
อถ สาล นิฏาเปตฺวา กณฺณิกาโรปนกาเล อโห อยฺยา
เอก น สริมหฺ าติ อาห ฯ กินฺนาม โภติ ฯ กณฺณิก ลทฺธุ
วฏฏตีติ ฯ โหตุ อาหริสฺสามาติ ฯ อิทานิ ฉินฺนรุกฺเขน กาตุ
# ๑. ม. จิตฺตา นนฺทา สุชาติ ฯ ๒. ม. ลฺช ฯ
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น สกฺกา ปุพฺเพเยว ฉินฺทิตฺวา ตจฺเฉตฺวา วิชฺฌิตฺวา ปตกณฺณิก
ลทฺธุ วฏฏตีติ ฯ อิทานิ กึ กาตพฺพนฺติ ฯ สเจ กสฺสจิ เคเห
นิฏาเปตฺวา ปตวิกฺกายิกกณฺณิกา อตฺถิ สา ปริเยสิตพฺพาติ ฯ
เต ปริเยสนฺตา สุธมฺมาย เคเห ทิสฺวา มูเลน น ลภึสุ สเจ
ม สาลาย ปตฺติก กโรถ ทสฺสามีติ วุตฺเต ปน มย มาตุคามาน
ปตฺตึ นาทมฺหาติ อาหสุ ฯ อถ เน วฑฺฒกี อาห อยฺยา
ตุมฺเห กึ กเถุ เปตฺวา พฺรหฺมโลก อฺ มาตุคามวิรหิตฏาน
นาม นตฺถิ คณฺหถ กณฺณิก เอว สนฺเต อมฺหาก กมฺม นิฏ
คมิสฺสตีติ ฯ เต สาธูติ กณฺณิก คเหตฺวา สาล นิฏาเปตฺวา
อาสนผลกานิ สนฺถริตฺวา ปานียจาฏิโย เปตฺวา ยาคุภตฺตาทีนิ
นิพทฺธ ปฏเปสุ(๑) สาล ปากาเรน ปริกฺขิปตฺวา ทฺวาร โยเชตฺวา
อนฺโตปากาเร วาลุก อากิริตฺวา พหิปากาเร ตาลปนฺติโย
โรเปสุ ฯ สุจิตฺตาป ตสฺมึ าเน อุยยฺ าน กาเรสิ ฯ ปุปฺผูปโค
ผลูปโค รุกฺโข อสุโก นาม ตสฺมึ นตฺถีติ นาโหสิ ฯ สุนนฺทาป
ตสฺมึเยว าเน โปกฺขรณึ กาเรสิ ปฺจวณฺเณหิ ปทุเมหิ
สฺฉนฺน รมฺมณีย ฯ สุชาตา กิฺจิ น อกาสิ ฯ
โพธิสตฺโต มาตุอุปฏาน ปตุอุปฏาน กุเล เชฏาปจายิกมฺม สจฺจวาจ อผรุสวาจ อปสุณวาจ มจฺเฉรวินยนฺติ อิมานิ
สตฺต วตฺตปทานิ ปูเรตฺวา
# ๑. ม. ยาคุภตฺต นิพนฺธึสุ ฯ
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มาตาเปติภร(๑) ชนฺตุ กุเล เชฏาปจายิน
สณฺห สขิลสมฺภาส
เปสุเณยฺยปฺปหายิน
มจฺเฉรวินเย ยุตฺต
สจฺจ โกธาภิภภ นร
ต เว เทวา ตาวตึสา อาหุ สปฺปุริโส อิตีติ(๒) ฯ
เอว ปสสิยภาว อาปชฺชิตฺวา ชีวติ ปริโยสาเน ตาวตึสภวเน
สกฺโก เทวราชา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ เตปสฺส สหายา ตตฺเถว
นิพฺพตฺตึสุ ฯ
ตสฺมึ กาเล ตาวตึสภวเน อสุรา ปฏิวสนฺติ ฯ สกฺโก
เทวราชา กึ โน สาธารณรชฺเชนาติ อสุเร ทีพฺพปาน
ปาเยตฺวา มตฺเต สมาเน ปาเทสุ คาหาเปตฺวา สิเนรุปาเท(๓)
ขิปาเปสิ ฯ เต อสุรภวนเมว ปาปุณึสุ ฯ อสุรภวน นาม
สิเนรุสฺส เหฏิมตเล ตาวตึสเทวโลกปฺปมาณเมว ฯ ตตฺถ เทวาน
ปาริจฺฉตฺตโก วิย จิตฺตปาตลิ นาม กปฺปฏิยรุกฺโข อโหสิ ฯ
เต จิตฺตปาตลิยา ปุปฺผิตาย ชานนฺติ นาย อมฺหาก
เทวโลโก เทวโลกสฺมึ หิ ปาริจฺฉตฺตโก ปุปฺผตีติ ฯ อถ เต
ชรสกฺโก อมฺเห มตฺเต กตฺวา มหาสมุทฺทปฏเ ขิปตฺวา
อมฺหาก เทวนคร คณฺหิ เต มย เตน สทฺธึ ยุชฺฌิตวฺ า
อมฺหาก เทวนครเมว คณฺหิสฺสามาติ กปลฺลิกา(๔) วิย ถมฺภ
สิเนรุ อนุสฺจรมานา อุฏหึสุ ฯ สกฺโก อสุรา กิร อุฏิตาติ
# ๑. ม. มาตาเปตฺติถร ฯ ๒. สฺยา. ๑๕/๙๑๑/๓๓๗ ฯ
# ๓. สี. ยุ. สิเนรุปปาเต ฯ ม. สิเนรุปพฺพตปาเท ฯ
# ๔. ม. กิปล ลฺ ิกา ฯ
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สุตฺวา สมุทฺทปฏเเยว อพฺภุคฺคนฺตฺวา ยุชฺฌมาโน เตหิ ปราชิโต
ทิยฑฺฒโยชนสติเกน เวชยนฺตรเถน ทกฺขิณสมุทฺทสฺส มตฺถเกน
ปลายิตุ อารทฺโธ ฯ อถสฺส รโถ สมุทฺทปฏเ เวเคน คจฺฉนฺโต
สิมฺพลิวน ปกฺขนฺโต ตสฺส คมนมคฺเค สิมฺพลิวน นฬวน(๑) วิย
ภินฺทิตฺวา ฉินฺทิตฺวา สมุทฺทปฏเ ปตติ ฯ สุปณฺณโปตกา
สมุทฺทปฏเ ปริปตนฺตา มหาวิรว วิรวึสุ ฯ สกฺโก มาตลึ
ปุจฺฉิ สมฺม มาตลิ กึสทฺโท นาเมส อติการฺุรโว
วตฺตตีติ ฯ เทว ตุมฺหาก รถเวเคน วิจุณฺณิเต สิมฺพลิวเน
ปตนฺเต สุปณฺณโปตกา มรณภยตชฺชติ า เอกวิรว วิรวนฺตีติ ฯ
มหาสตฺโต สมฺม มาตลิ มา อมฺเห นิสฺสาย เอเต กิลมนฺตุ
น มย อิสฺสริย นิสฺสาย ปาณวธกมฺม กโรม เตส ปน
อตฺถาย มย ชีวิต ปริจฺจชิตฺวา อสุราน ทสฺสาม นิวตฺตเยต
รถนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๓๑]กุลาวกา มาตลิ สิมฺพลิสฺมึ
อีสามุเขน ปริวชฺชยสฺสุ
กาม จชาม อสุเรสุ ปาณ
มายิเม(๒) ทิชา วิกุลาวา อเหสุนฺติ ฯ
ตตฺถ กุลาวกาติ สุปณฺณโปตกาว ฯ มาตลีติ สารถึ
อามนฺเตสิ ฯ สิมฺพลิสฺมินตฺ ิ ปสฺส เอเต สิมฺพลิรกุ ฺเข โอลมฺพนฺตา
# ๑. สี. ยุ. ตาลวน ฯ ๒. ม. มา เม ฯ
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ิตาติ ทสฺเสติ ฯ อีสามุเขน ปริวชฺชยสฺสูติ เอเต เอตสฺส รถสฺส
อีสามุเขน ยถา น หฺนฺติ เอวนฺเต ปริวชฺชยสฺสุ ฯ
กาม จชาม อสุเรสุ ปาณนฺติ ยทิ อมฺเหสุ อสุราน ปาณ
จชนฺเตสุ เอเตส โสตฺถิ โหติ กาม จชาม เอกเสเนว มย
อสุเรสุ อมฺหาก ปาณ จชาม ฯ มายิเม ทิชา วิกุลาวา
อเหสุนฺติ อิเม ปน ทิชา อิเม ปน ครุฬโปตกา วิทฺธสฺตวิจุณฺณิตกุลาวกตาย วิกุลาวา มา อเหสุ มา อมฺหาก ทุกฺข
เอเตส อุปริ ขิป นิวตฺตย รถนฺติ ฯ
มาตลิสงฺคาหโก ตสฺส วจน สุตวฺ า รถ นิวตฺเตตฺวา
อฺเน มคฺเคน เทวโลกาภิมุข อกาสิ ฯ อสุรา ปน ต
นิวตฺตมานเมว ทิสฺวา อทฺธา อฺเหิป จกฺกวาเฬหิ สกฺกา
อาคจฺฉนฺติ พล ลภิตฺวา รโถ นิวตฺโต ภวิสฺสตีติ มรณภยภีตา
ปลายิตฺวา อสุรภวนเมว ปวิสึสุ ฯ
สกฺโกป เทวนคร ปวิสิตฺวา ทฺวีสุ เทวโลเกสุ เทวคเณน
ปริวุโต นครมชฺเฌ อฏาสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ ปวึ ภินฺทิตฺวา
โยชนสหสฺสพุ ฺเพโธ เวชยนฺตปาสาโท อุฏหิ ฯ วิชยนฺเต
อุฏิตตฺตา เวชยนฺโตเตฺวว นาม อกสุ ฯ อถ สกฺโก ปุน
อสุราน อนาคมนตฺถาย ปน ปฺจสุ าเนสุ อารกฺข
เปสิ ฯ ย สนฺธายวุตฺต
อนฺตรา ทฺวินฺน อยุชฺฌปุราน
ปฺจวิธา ปตา อภิรกฺขา
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อุรโค กโรติ ปยสฺส จ หารี(๑)
มทนยุตฺตา จตุโร จ มหนฺตาติ ฯ
เทฺว นครานิป ยุทฺเธเนว คเหตุ อสกฺกุเณยฺยตาย
อยุทฺธปุรานิ นาม ชาตานิ เทวนครฺจ อสุรนครฺจ ฯ
ยทา หิ อสุรา พลวนฺตา โหนฺติ อถ เทเวหิ ปลายิตฺวา
เทวนคร ปวิสิตฺวา ทฺวาเร ปทหิเต อสุราน สตสหสฺสมฺป
กิฺจิ กาตุ น สกฺโกติ ฯ ยทา เทวา พลวนฺตา โหนฺติ
อถ อสุเรหิ ปลายิตฺวา อสุรนครสฺส ทฺวาเร ปทหิเต(๒)
สกฺกาน สตสหสฺสมฺป กิฺจิ กาตุ น สกฺโกติ ฯ อิติ อิมานิ
เทฺว นครานิ อยุชฌ
ฺ ปุรานิ นาม ฯ เตส อนฺตรา เอเตสุ
อุรคาทีสุ ปฺจสุ าเนสุ สกฺเกน รกฺขา ปตา ฯ ตตฺถ
อุรคสทฺเทน นาคา คหิตา ฯ เต อุรคา อุทเก พลวนฺตา
โหนฺติ ตสฺมา สิเนรุสฺส ปมาลินฺเท เตส อารกฺขา ฯ
กโรติสทฺเทน สุปณฺณา คหิตา ฯ เตส กิร กโรติ นาม
ปานโภชน(๓) เตน นาม ลภึสุ ทุตยิ าลินฺเท เตส อารกฺขา ฯ
ปยสฺส หาริสทฺเทน กุมภฺ ณฺฑา คหิตา ฯ ทานวรกฺขสา กิร
เต ตติยาลินฺเท เตส อารกฺขา ฯ มทนยุตสทฺเทน ยกฺขา
คหิตา ฯ วิสมจาริโน กิร เต ยุทฺธโสณฺฑา จตุตฺถาลินฺเท
เตส อารกฺขา ฯ จตุโร จ มหนฺตาติ จตฺตาโร มหาราชาโน
# ๑. ม.อุรคกโรฏิปยสฺส จ หารี ฯ
# ๒. ม. ปหิเต ฯ ๓. สี. ปาณโภชน ฯ
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วุตฺตา ฯ ปฺจมาลินฺเท เตส อารกฺขา ฯ ตสฺมา ยทิ อสุรา
กุปตา อาวิลจิตฺตา เทวปุร อุปยนฺติ ปฺจวิเธสุ ยุทฺเธสุ
ย คิรโิ น ปม ปริภณฺฑ ต อุรคา ปฏิพาหิย ติฏนฺติ ฯ
เอว เสเสสุ เสสา ฯ
อิเมสุ ปน ปฺจสุ าเนสุ อารกฺข เปตฺวา สกฺเก
เทวานมินฺเท ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวมาเน สุธมฺมา จวิตฺวา
ตสฺเสว ปาทปริจาริกา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ กณฺณิกาย
ทินฺนนิสฺสนฺเทน จสฺสา ปฺจโยชนสติกา สุธมฺมา นาม เทวสภา
อุทปาทิ ยตฺถ ทิพฺพเสตจฺฉตฺตสฺส เหฏา โยชนปฺปมาเณ
กาฺจนปลฺลงฺเก นิสินฺโน สกฺโก เทวานมินฺโท เทวมนุสฺสาน
กตฺตพฺพกิจฺจานิ กโรติ ฯ สุจิตฺตาป จวิตฺวา ตสฺเสว
ปาทปริจาริกา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ อุยฺยานสฺส กรณนิสฺสนฺเทน
จสฺสา จิตฺตลตาวน นาม อุยฺยาน อุทปาทิ ฯ สุนนฺทาป จวิตฺวา
ตสฺเสว ปาทปริจาริกา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ โปกฺขณีนิสฺสนฺเทน
จสฺสา นนฺทา นาม โปกฺขรณี อุทปาทิ ฯ
สุชาตา ปน กุสลกมฺมสฺส อกตตฺตา เอกสฺมึ อรฺเ
กนฺทราย พกสกุณิกา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ สกฺโก สุชาตา น
ปฺายติ กห นุ โข นิพพฺ ตฺตาติ อาวชฺเชนฺโต ต ทิสฺวา
ตตฺถ คนฺตฺวา ต อาทาย เทวโลก คนฺตฺวา ตสฺสา รมฺมณีย
เทวนคร สุธมฺมาเทวสภ จิตฺตลตาวน นนฺทโปกฺขรณิฺจ
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ทสฺเสตฺวา เอตา กุสล กตฺวา มยฺห ปาทปริจาริกา หุตฺวา
นิพฺพตฺตา ตฺว ปน กุสล อกตฺวา ติรจฺฉานโยนิย นิพฺพตฺตา
อิโต ปฏาย สีล รกฺขาหีติ ต โอวทิตฺวา ปฺจสุ สีเลสุ
ปติฏาเปตฺวา ตตฺเถว เนตฺวา วิสฺสชฺเชสิ ฯ สาป ตโต
ปฏาย สีล รกฺขติ ฯ สกฺโก กติปาหจฺจเยน สกฺกา นุ
โข สีล รกฺขติ ุนฺติ คนฺตฺวา มจฺฉรูเปน อุตฺตาโน หุตฺวา ปุรโต
นิปชฺชิ ฯ สา มตมจฺฉโกติ สฺาย สีเส อคฺคเหสิ ฯ มจฺโฉ
นงฺคุฏ จาเลสิ ฯ อถ น ชีวติ มฺเติ วิสฺสชฺเชติ ฯ สกฺโก
สาธุ สาธุ สกฺขิสฺสสิ สีล รกฺขิตุนฺติ เทวโลก อคมาสิ ฯ
สา ตโต จุตา พาราณสิย กุมฺภการเคเห นิพฺพตฺติ ฯ
สกฺโก กห นุ โข นิพฺพตฺตาติ ตตฺถ นิพฺพตฺตภาว
ตฺวา สุวณฺณเอลาฬุกาน ยานก ปูเรตฺวา มชฺเฌ คามสฺส
มหลฺลกเวเสน นิสีทิตฺวา เอลาฬุกานิ คณฺหถาติ อุคฺโฆเสสิ ฯ
มนุสฺสา อาคนฺตฺวา เทหิ ตาตาติ อาหสุ ฯ อห สีลรกฺขกาน
ทมฺมิ ตุมฺเห สีล รกฺขถาติ ฯ มย สีล นาม น ชานาม
มูเลน เทหีติ ฯ น มยฺห มูเลน อตฺโถ สีลรกฺขกานฺเวาห
ทมฺมีติ ฯ มนุสฺสา โกจิ อย นุ เอลาฬุโกติ(๑) ปกฺกมึสุ ฯ
สุชาตา ต ปวตฺตึ สุตฺวา มยฺห อานีต ภวิสฺสตีติ คนฺตฺวา
เทหิ ตาตาติ อาห ฯ สีล รกฺขสิ อมฺมาติ ฯ อาม สีล
# ๑. สี. ยุ. โก จาย ลาลโกติ ฯ ม. โก จาย เอฬาลุโกติ ฯ
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รกฺขามีติ ฯ อิท มยา ตุยหฺ เมว อตฺถาย อาภตนฺติ สทฺธึ
ยานเกน เคหทฺวาเร เปตฺวา ปกฺกามิ ฯ
สาป ยาวชีว สีล รกฺขิตฺวา ตโต จุตา เวปจิตฺติอสุรินฺทสฺส ธีตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ สีลานิสเสน อภิรูปา
อโหสิ ฯ โส ตสฺสา วยปฺปตฺตกาเล มยฺห ธีตา อตฺตโน
รุจิต สามิก คณฺหตูติ อสุเร สนฺนิปาเตสิ ฯ สกฺโก กห
นุ โข สา นิพฺพตฺตาติ โอโลเกนฺโต ตตฺถ นิพฺพตฺตภาว
ตฺวา สุชาตา จิตฺตรุจิตสามิก คณฺหนฺตี ม คณฺหิสฺสตีติ
อสุรวณฺณ มาเปตฺวา ตตฺถ อคมาสิ ฯ สุชาต อลงฺกริตฺวา
สนฺนิปาตฏาน อาเนตฺวา จิตฺตรุจิต สามิก คณฺหาติ อาหสุ ฯ
สา โอโลเกนฺตี สกฺก ทิสฺวา ปุพฺพสิเนหวเสน [๑] อย เม
สามิโกติ อคฺคเหสิ(๒) ฯ โส ต เทวนคร อาเนตฺวา อฑฺฒเตยฺยาน
นาฏกโกฏีน เชฏก กตฺวา ยาวตายุก ตฺวา ยถากมฺม
คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา เอว ภิกขฺ ุ ปุพฺเพ
ปณฺฑิตา เทวรชฺช การยมานา อตฺตโน ชีวิต ปริจฺจชนฺตาป
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อุปฺปนฺนเปเมน มโหเฆน วิย อชฺโฌตฺถฏหทยา
# หุตฺวาติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๒. ม. อย เม สามิโกติ วตฺวา ตสฺส อุปริ
# ปุปฺผทาม ขิปตฺวา อคฺคเหสิ ฯ อสุรา อมฺหาก ราชา เอตฺตก
# กาล ธีตุ อนุจฺฉวิก อลภิตฺวา อิทานิ ลภติ อยเมวสฺสา ธีตุ
# ปตามหโต มหลฺลโก อนุจฺฉวิโกติ ลชฺชมานา ปกฺกมึสุ ฯ
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ปาณาติปาต น กรึสุ ตฺว นาม เอวรูเป นิยฺยานิกสาสเน
ปพฺพชิตฺวา อปริสฺสาวิต สปฺปาณก อุทก ปวิสฺสสีติ ต ภิกฺขุ
ครหิตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
มาตลิสงฺคาหโก อานนฺโท อโหสิ สกฺโก ปน อหเมวาติ ฯ
กุลาวกชาตก ปม ฯ
นจฺจชาตก
รุท มนฺุนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอก
พหุภณฺฑิก ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
วตฺถุ เหฏา เทวธมฺมชาตเก วุตฺตสทิสเมว ฯ สตฺถา
ต ภิกฺขุ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ พหุภณฺโฑติ ปุจฺฉิ ฯ อาม
ภนฺเตติ ฯ กึการณา ตฺว พหุภณฺโฑ ชาโตติ ฯ โส เอตฺตก
สุตฺวาว กุทฺโธ นิวาสนปารุปน ฉฑฺเฑตฺวา กึ อิมินาทานิ
นีหาเรน วิจรามีติ สตฺถุ ปุรโต นคฺโค อฏาสิ ฯ มนุสฺสา
ธิธีติ(๑) อาหสุ ฯ โส ตโตว ปลายิตฺวา หีนายาวฏโฏ ฯ ภิกฺขู
ธมฺมสภาย สนฺนิสินฺนา สตฺถุ นาม ปุรโต เอวรูป กริสฺสตีติ
ตสฺส อคุณกถ กเถสุ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ
ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิ ฯ ภนฺเต โส
หิ นาม ภิกขฺ ุ ตุมฺหาก ปุรโต จตุปฺปริสมชฺเฌ หิโรตฺตปฺป
# ๑. ม. ธีธีติ ฯ
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ปหาย คามทารโก วิย นคฺโค ตฺวา มนุสฺเสหิ ชิคุจฺฉิยมาโน
หีนายาวฏฏิตฺวา สาสนา ปริหโี นติ ตสฺส อคุณกถาย
สนฺนิสินฺนมฺหาติ ฯ สตฺถา น ภิกฺขเว อิทาเนว โส ภิกฺขุ
หิโรตฺตปฺปาภาเวน รตนสาสนา ปริหีโน ปุพฺเพป อิตฺถ-ิ
รตนปฏิลาภโตป ปริหีโนเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต ปมกปฺเป จตุปฺปาทา สีห ราชาน อกสุ มจฺฉา
อานนฺทมจฺฉ สกุณา สุวณฺณหส ฯ ตสฺส ปน สุวณฺณราชหสสฺส ธีตา หสโปติกา อภิรูปา โหติ ฯ โส ตสฺสา วร
อทาสิ ฯ สา อตฺตโน จิตฺตรุจิต สามิก วาเรสิ ฯ หสราชา
ตสฺสา วร ทตฺวา หิมวนฺเต สพฺพสกุเณ สนฺนิปาตาเปสิ ฯ
นานปฺปการา หสโมราทโย สกุณคณา สมาคนฺตฺวา เอกสฺมึ
มหนฺเต ปาสาณตเล สนฺนิปตึสุ ฯ หสราชา อตฺตโน จิตฺตรุจิต
สามิก อาคนฺตฺวา คณฺหตูติ ธีตร ปกฺโกสาเปติ ฯ สา
สกุณสงฺฆ โอโลเกนฺตี มณิวณฺณคีว จิตฺรเปกฺขุณ โมร ทิสฺวา
อย เม สามิโก โหตูติ อาโรเจสิ(๑) ฯ สกุณสงฺฆา โมร
อุปสงฺกมิตฺวา อาหสุ สมฺม โมร อย ราชธีตา เอตฺตกาน
สกุณาน มชฺเฌ สามิก โรเจนฺตี ตยิ รุจึ อุปฺปาเทสีติ ฯ
โมโร อชฺชาป ตาว เม พล น ปสฺสนฺตีติ อติตุฏิยา
หิโรตฺตปฺป ภินฺทิตฺวา ตาว มหโต สกุณสงฺฆสฺส มชฺเฌ ปกฺเข
# ๑. สี. โรเจสิ ฯ
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ปสาเรตฺวา นจฺจิตุ อารภิ นจฺจนฺโต อปฺปฏิฉนฺโน อโหสิ ฯ
สุวณฺณหสราชา ลชฺชิโต อิมสฺส เนว อชฺฌตฺตสมุฏานา หิริ
อตฺถิ น พหิทฺธาสมุฏาน โอตฺตปฺป ตสฺส ภินฺนหิโรตฺตปฺปสฺส
มม ธีตร น ทสฺสามีติ สกุณสงฺฆสฺส มชฺเฌ อิม คาถมาห
[๓๒] รุท มนฺุ รุจิรา จ ปฏิ
เวฬุริยวณฺณูปฏิภา(๑) จ คีวา
พฺยามมตฺตานิ จ เปกฺขุณานิ
นจฺเจน เต ธีตร โน ททามีติ ฯ
ตตฺถ รุท มนฺุนฺติ ตการสฺส ทกาโร กโต ฯ รุตฺต
มนาป วสฺสิตสทฺโท มธุโรติ อตฺโถ ฯ รุจิรา จ ปฏีติ ปฏิป
เต จิตฺรา เจว โสภนา จ ฯ เวฬุริยวณฺณูปฏิภาติ
เวฬุริยมณิวณฺณสทิสา ฯ พฺยามมตฺตานีติ เอกพฺยามปฺปมาณานิ ฯ
เปกฺขุณานีติ ปฺชานิ(๒) ฯ นจฺเจน เต ธีตร โน ททามีติ
หิโรตฺตปฺป ภินฺทิตฺวา นจฺจิตภาเวเนว เต เอวรูปสฺส นิลฺลชฺชสฺส
ธีตร โน เทมีติ วตฺวา หสราชา ตสฺมึเยว ปริสมชฺเฌ อตฺตโน
ภาคิเนยฺยสฺส หสโปตกสฺส ธีตร อทาสิ ฯ
โมโร หสโปติก อลภิตฺวา ลชฺชติ ฺวา ตโตว อุปฺปติตฺวา
ปลายิ ฯ หสราชาป อตฺตโน วสนฏานเมว คโต ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว อิทาเนเวส หิโรตฺตปฺป ภินฺทิตฺวา
# ๑. ม. เวฬุรยิ วณฺณูปนิภา ฯ ๒. ม. ปฺฉานิ ฯ
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รตนสาสนา ปริหีโน ปุพฺเพป อิตฺถีรตนปฏิลาภโตป ปริหีโนเยวาติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ตทา โมโร พหุภณฺฑิโก ภิกฺขุ อโหสิ หสราชา
ปน อหเมวาติ ฯ
นจฺจชาตก ทุติย ฯ
สมฺโมทมานชาตก
สมฺโมทมานาติ อิท สตฺถา กปลวตฺถุ อุปนิสสฺ าย
นิโคฺรธาราเม วิหรนฺโต าตกกลห (๑) อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กุณาลชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ ตทา ปน สตฺถา
าตเก อามนฺเตตฺวา มหาราชาโน าตกาน อฺมฺ
วิคฺคโห นาม น ยุตฺโต ติรจฺฉานคตาป หิ ปุพฺเพ สมคฺคกาเล
ปจฺจามิตฺเต อภิภวิตฺวา โสตฺถิมฺปตฺตา ยทา วิวาทมาปนฺนา
ตทา มหาวินาส ปตฺตาติ วตฺวา าติราชกุเลหิ ยาจิโต
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
วฏฏกโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา อเนกวฏฏกสหสฺสปริวาโร อรฺเ
วสติ ฯ ตทา เอโก วฏฏกลุทฺทโก เตส วสนฏาน คนฺตฺวา
วฏฏกวสฺสิต กตฺวา เตส สนฺนิปติตภาว ตฺวา เตส อุปริ
# ๑. ม. จุมฺพฏกกลห ฯ
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ชาล ขิปตฺวา ปริยนฺเตสุ มทฺทนฺโต สพฺเพ เอกโต กตฺวา
ปจฺฉึ ปูเรตฺวา ฆร คนฺตฺวา เต วิกฺกิณติ ฺวา เตน มูเลน
ชีวิต กปฺเปสิ ฯ อเถกทิวส โพธิสตฺโต เต วฏฏเก อาห
อย สากุณิโก อมฺหาก าตเก วินาส ปาเปสิ อห เอก
อุปาย ชานามิ เยเนส อมฺเห คณฺหิตุ น สกฺขิสฺสติ
อิโตทานิ ปฏาย เอเตน อมฺหาก(๑) อุปริ ชาเล ขิตฺตมตฺเต
เอเกกา เอเกกสฺมึ ชาลกฺขิเก สีส เปตฺวา ชาล อุกฺขิปตฺวา
อิจฺฉิตฏาน หริตฺวา เอกสฺมึ กณฺฏกคุมฺเพ ปริกฺขปิ ถ เอว
สนฺเต เหฏาภาเคน เตน าเนน ปลายิสฺสามาติ ฯ เต
สพฺเพ สาธูติ ปฏิสฺสุณึสุ ฯ ทุติยทิวเส อุปริ ชาเล ขิตฺเต
โพธิสตฺเตน วุตฺตนเยเนว ชาล อุกฺขิปต ฺวา เอกสฺมึ กณฺฏกคุมฺเพ
ขิปตฺวา สย เหฏาภาเคน ตโต ตโต ปลายึสุ ฯ สากุณิกสฺส
คุมฺพโต ชาล โมเจนฺตสฺส โมเจนฺตสฺเสว วิกาโล ชาโต ฯ
โส ตุจฺฉหตฺโถว อคมาสิ ฯ
ปุนทิวสโต ปฏายป เต วฏฏกา ตเถว กโรนฺติ ฯ โสป
ยาว สุริยสฺสฏงฺคมนา ชาลเมว โมเจนฺโต กฺจิ อลภิตฺวา
ตุจฺฉหตฺโถว เคห คจฺฉติ ฯ อถสฺส ภริยา กุชฺฌิตฺวา ตฺว
ทิวเส ทิวเส ตุจฺฉหตฺโถ อาคจฺฉสิ อฺมฺป เต พหิ
โปสิตพฺพฏาน อตฺถิ มฺเติ อาห ฯ สากุณิโก ภทฺเท
# ๑. ม. ตุมฺหาก ฯ
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มม อฺ โปสิตพฺพฏาน นตฺถิ อปจ โข ปน เต
วฏฏกา สมคฺคา หุตฺวา วิจรนฺติ มยา ขิตฺตมตฺต ชาล อาทาย
กณฺฏกคุมฺเพ ขิปตฺวา คจฺฉนฺติ น โข ปเนเต สพฺพกาลเมว
สมฺโมทมานา วิหริสฺสนฺติ ตฺว มา จินฺตยิ ยทา เต
วิวาทมาปชฺชิสฺสนฺติ ตทา เต สพฺเพว อาทาย ตว มุข
หาสมาโน อาคมิสฺสามีติ วตฺวา ภริยาย อิม คาถมาห
[๓๓] สมฺโมทมานา คจฺฉนฺติ ชาลมาทาย ปกฺขิโน
ยทา เต วิวทิสฺสนฺติ
ตทา เอหินฺติ เม วสนฺติ ฯ
ตตฺถ ยทา เต วิวทิสฺสนฺตีติ ยสฺมึ กาเล เต
วฏฏกา นานาลทฺธิกา นานาคาหา หุตฺวา วิวทิสฺสนฺติ กลห
กริสฺสนฺตีติ อตฺโถ ฯ ตทา เอหินฺติ เม วสนฺติ ตสฺมึ กาเล
สพฺเพป เต มม วส อาคมิสฺสนฺติ อถาห เต คเหตฺวา
ตว มุข หาสยนฺโต อาคมิสฺสามีติ ภริย สมสฺสาเสติ ฯ
กติปาหจฺจเยน เอโก วฏฏโก โคจรภูมึ โอตรนฺโต
อสลฺลกฺเขตฺวา อฺสฺส สีส อกฺกมิ ฯ อิตโร โก ม สีส
อกฺกมีติ กุชฌ
ฺ ิ อห อสลฺลกฺเขตฺวา อกฺกมึ มา กุชฌ
ฺ ีติ
วุตฺเตป กุชฺฌเิ ยว ฯ เต ปุนปฺปุน กเถนฺตา ตฺวเมว มฺเ
ชาล อุกฺขิปสีติ อฺมฺ วิวาท กรึสุ ฯ เตสุ วิวทนฺเตสุ
โพธิสตฺโต จินฺเตสิ วิวาทสฺส โสตฺถภิ าโว นาม นตฺถิ
อิทาเนว เต ชาล น อุกฺขิปสฺสนฺติ ตโต มหาวินาส
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ปาปุณิสฺสนฺติ สากุณิโก โอกาส ลภิสฺสติ มยา อิมสฺมึ
าเน น สกฺกา วสิตุนฺติ ฯ โส อตฺตโน ปริส อาทาย
อฺตฺถ คโต ฯ สากุณิโกป โข กติปาหจฺจเยน อาคนฺตฺวา
วฏฏกวสฺสิต วสิตฺวา เตส สนฺนิปติตาน อุปริ ชาล ขิป ฯ
อเถโก วฏฏโก ตุยฺห กิร ชาล อุกฺขิปนฺตสฺเสว มตฺถกโลมานิ
ปติตานิ อิทานิ อุกฺขิปาติ อาห ฯ อปโร ตุยฺห กิร
ชาล อุกฺขิปนฺตสฺเสว ทฺวีสุ ปกฺเขสุ ปตฺตานิ ปติตานิ อิทานิ
อุกฺขิปาติ อาห ฯ อิติ เตส ตฺว อุกฺขิป ตฺว อุกฺขิปาติ
วทนฺตานเยว สากุณิโก ชาล สงฺขิปตฺวา สพฺเพว เต เอกโต
กตฺวา ปจฺฉึ ปูเรตฺวา ภริย หาสมาโน เคห อคมาสิ ฯ
สตฺถา เอว มหาราชาโน าตกาน กลโห นาม
น ยุตฺโต กลโห หิ วินาสมูลเมว โหตีติ อิม ธมฺมเทสน
อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
เทวทตฺโต อโหสิ ปณฺฑิตวฏฏโก ปน อหเมว
อโหสีติ ฯ
สมฺโมทมานชาตก ตติย ฯ
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มจฺฉชาตก
น ม สีต น ม อุณฺหนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ปุราณทุติยิกปฺปโลภน อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตทา หิ สตฺถา ต ภิกฺขุ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ
อุกฺกณฺิโตสีติ ปุจฺฉิ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ เกนาสิ อุกฺกณฺิโตติ ฯ
ปุราณทุติยิกา เม ภนฺเต มธุรหตฺถรสา ต ชหิตุ น
สกฺโกมีติ ฯ อถ น สตฺถา ภิกฺขุ เอสา อิตฺถี ตว อนตฺถการิกา
ปุพฺเพป ตฺว เอต นิสฺสาย มรณ ปาปุณนฺโต ม อาคมฺม
มรณโต มุตฺโตติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส ปุโรหิโต อโหสิ ฯ ตทา เกวฏฏา นทิย ชาล ขิปสุ ฯ
อเถโก มหามจฺโฉ รติวเสน อตฺตโน มจฺฉิยา สทฺธึ กีฬมาโน
อาคจฺฉติ ฯ ตสฺส สา มจฺฉี ปุรโต คจฺฉมานา ชาลคนฺธ
ฆายิตฺวา ชาล ปริหรนฺตา คตา ฯ โส ปน กามคิทฺโธ
โลลมจฺโฉ ชาลกุจฺฉิเมว ปวิฏโ ฯ เกวฏฏา ตสฺส ชาล
ปวิฏภาว ตฺวา ชาล อุกฺขิปตฺวา มจฺฉ คเหตฺวา อมาเรตฺวาว
วาลุกปฏเ ขิปตฺวา อิม องฺคาเรสุ ปจิตฺวา ขาทิสฺสามาติ
องฺคาเร กโรนฺติ สูเล ตจฺเฉนฺติ ฯ มจฺโฉ เอต องฺคารตาปน
วา สูลเวธน(๑) วา อฺ วา ปน ทุกขฺ  น ม กิลเมติ ย
# ๑. ม. สูลวิชฺฌน ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 370

*เลมที่ 28 เอกนิปาเต กุลาวกวคฺควณฺณนา หนา 370
ปน สา มจฺฉี อฺ มจฺฉึ โส นูน รติวเสน คโตติ
มยิ โทมนสฺส อาปชฺชติ ตเทว ม พาธตีติ ปริเทวมาโน
อิม คาถมาห
[๓๔] น ม สีต น ม อุณฺห
น ม ชาลสฺมิ พาธน
ยฺจ ม มฺเต มจฺฉี อฺ โส รติยา คโตติ ฯ
ตตฺถ น ม สีต น ม อุณฺหนฺติ มจฺฉาน อุทกา
นีหฏกาเล สีต โหติ ตสฺมึ วิคเต อุณฺห โหติ ฯ ตทุภยมฺป
สนฺธาย น ม สีต น ม อุณฺห พาธตีติ ปริเทวติ ฯ
ยมฺป องฺคาเรสุ ปจนมูลก ทุกฺข ภวิสฺสติ ตมฺป สนฺธาย
น ม อุณฺหนฺติ ปริเทวเตว ฯ น ม ชาลสฺมิ พาธนนฺติ ยมฺป
ชาลสฺมึ พาธน อโหสิ ตมฺป ม น พาเธสีติ ปริเทวติ ฯ
ยฺจ มนฺติ อาทีสุ อย ปณฺฑตฺโถ สา มจฺฉี มม
ชาเล ปติฏิตสฺส อิเมหิ เกวฏเฏหิ คหิตภาว อชานนฺตี ม
อปสฺสมานา โส มจฺโฉ อิทานิ อฺ มจฺฉึ กามรติยา
คโต ภวิสฺสตีติ จินฺเตสิ ต ตสฺสา โทมนสฺสปฺปตฺตาย จินฺตน
ม พาธตีติ วาลุกปฏเ นิปนฺโนว ปริเทวติ ฯ
ตสฺมึ สมเย ปุโรหิโต ทาสปริวุโต นฺหานตฺถาย นทีตีร
อาคโต ฯ โส ปน สพฺพรุทฺู โหติ ฯ เตนสฺส มจฺฉ ปริเทวิต
สุตฺวา เอตทโหสิ อย มจฺโฉ กิเลสปริเทวิต(๑) ปริเทวติ เอว
# ๑. สี. กิเลสปริเทวน ฯ ม. กิเลสวเสน ฯ
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อาตุรจิตฺโต โข ปเนส มิยฺยมาโน นิรเยเยว นิพฺพตฺติสฺสติ อห
อิมสฺส อวสฺสโย ภวิสฺสามีติ ฯ เกวฏฏาน สนฺติก คนฺตฺวา
อมฺโภ ตุมฺเห อมฺหาก เอกทิวสมฺป พฺยฺชนตฺถาย มจฺฉ น
เทถาติ อาห ฯ เกวฏฏา กึ วเทถ สามิ ตุมฺหาก รุจฺจนก
มจฺฉ คณฺหิตฺวา คจฺฉถาติ อาหสุ ฯ อมฺหาก อฺเน กมฺม
นตฺถิ อิมฺเว เทถาติ ฯ คณฺหถ สามีติ ฯ โพธิสตฺโต ต
อุโภหิ หตฺเถหิ คเหตฺวา นทีตีเร นิสที ิตฺวา อมฺโภ มจฺฉ
สเจ ตาห อชฺช น ปสฺเสยฺย ชีวิตกฺขย ปาปุเณยฺยาสิ อิทานิ
อิโต ปฏาย มา กิเลสวสิโกว อโหสีติ โอวทิตฺวา อุทเก
วิสฺสชฺเชตฺวา นคร ปาวิสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ
สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิตภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ ฯ
สตฺถาป อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา มจฺฉี
ปุราณทุติยิกา อโหสิ มจฺโฉ อุกฺกณฺิตภิกฺขุ ปุโรหิโต ปน
อหเมว อโหสีติ ฯ
มจฺฉชาตก จตุตฺถ ฯ
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วฏฏกชาตก
สนฺติ ปกฺขาติ อิท สตฺถา มคเธสุ จาริกฺจรมาโน
ทาวคฺคินิพฺพาปน อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกสฺม
ิ ฺหิ สมเย สตฺถา มคเธสุ จาริก จรมาโน
อฺตรสฺมึ มคธคามเก ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต ภิกฺขุคณปริวุโต มคฺค ปฏิปชฺชิ ฯ ตสฺมึ
สมเย มหาทาโว(๑) อุฏหิ ฯ ปุรโต จ ปจฺฉโต จ พหู
ภิกฺขู ทิสฺสนฺติ ฯ โสป โข อคฺคิ เอกธูโม เอกชาโล
หุตฺวา อวตฺถรมาโน อาคจฺฉเตว ฯ ตตฺเถเก ปุถชุ ฺชนภิกฺขู
มรณภยภีตา ปฏคฺคึ ทสฺสาม เตน ทฑฺฒฏาน อิตโร
อคฺคิ น โอตฺถริสฺสตีติ อรณิสหิต นีหริตฺวา อคฺคึ กโรนฺติ ฯ
อปเร อาหสุ อาวุโส ตุมฺเห กินฺนาม กโรถ คคนมชฺเฌ
ิต จนฺทมณฺฑล ปาจีนโลกธาตุโต อุคฺคจฺฉนฺต สหสฺสรสีปฏิมณฺฑิต สุริยมณฺฑล เวลาตีเร ิตา สมุทฺท สิเนรุ
นิสฺสาย ิตา สิเนรุ อปสฺสนฺตา วิย สเทวเก โลเก
อคฺคปุคฺคล อตฺตนา สทฺธึ คจฺฉนฺตเมว สมฺมาสมฺพุทฺธ
อโนโลเกตฺวา ปฏคฺคึ เทมาติ วเทถ พุทฺธพล นาม น
ชานาถ เอถ สตฺถุ สนฺติก คมิสฺสามาติ ฯ เต ปุรโต
จ ปจฺฉโต จ คจฺฉนฺตา สพฺเพป เอกโต หุตฺวา ทสพลสฺส
# ๑. ม. มหาทาโห ฯ
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สนฺติก อคมสุ ฯ สตฺถา มหาภิกฺขุสงฺฆปริวาโร อฺตรสฺมึ
ปเทเส อฏาสิ ฯ ทาวคฺคิ อภิภวนฺโต วิย วิรวนฺโต อาคจฺฉติ
อาคนฺตฺวา ตถาคตสฺส ิตฏาน ปตฺวา ตสฺส ปเทสสฺส
สมนฺตา โสฬสกรีสมตฺต าน ปตฺโต อุทเก โอปลาปตติณุกฺกา
วิย นิพฺพายติ วินิพฺเพธโต ทฺวตฺตึสกรีสมตฺตฏาน อวตฺถริตุ
นาสกฺขิ ฯ ภิกฺขู สตฺถุ คุณกถ อาหสุ อโห พุทฺธาน
คุณา นาม อยฺหิ นาม อเจตโน อคฺคิ พุทฺธาน ิตฏาน
อวตฺถริตุ น สกฺโกติ อุทเกน ติณุกฺกา วิย นิพฺพายติ อโห
พุทฺธาน อานุภาโว นามาติ ฯ สตฺถา เตส กถ สุตวฺ า
น ภิกฺขเว อิท เอตรหิ มยฺห พล ย อิม ภูมิปฺปเทส
ปตฺวา เอส อคฺคิ นิพฺพายติ อิทมฺปน มยฺห โปราณกสจฺจพล อิมสฺมึ หิ ปเทเส สกลมฺป อิม กปฺป อคฺคิ น
ชลิสฺสติ กปฺปฏิติปาฏิหาริย นาเมตนฺติ อาห ฯ อถายสฺมา
อานนฺโท สตฺถุ นิสีทนตฺถาย จตุคฺคุณ สงฺฆาฏึ ปฺเปสิ ฯ
นิสีทิ สตฺถา ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา ฯ ภิกฺขุสงฺโฆป ตถาคต
วนฺทิตฺวา ปริวาเรตฺวา นิสีทิ ฯ อถ สตฺถา อิท ตาว
ภนฺเต อมฺหาก ปากฏ อตีต ปฏิจฺฉนฺน ต โน ปากฏ
กโรถาติ ภิกขฺ ูหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต มคธรฏเ ตสฺมึเยว ปเทเส โพธิสตฺโต วฏฏกโยนิย
ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา มาตุกุจฺฉิโต ชาโต อณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวา
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นิกฺขนฺตกาเล มหาภณฺฑสกฏนาภิปฺปมาโณ(๑) วฏฏกโปตโก
อโหสิ ฯ อถ น มาตาปตโร กุลาวเก นิปชฺชาเปตฺวา
มุขตุณฺฑเกน โคจร อาหริตฺวา โปเสนฺติ ฯ ตสฺส ปกฺเข
ปสาเรตฺวา อากาเส คมนพล วา ปาเท อุกฺขิปตฺวา ถเล
คมนพล วา นตฺถิ ฯ ตฺจ ปเทส สวจฺฉเร สวจฺฉเร
ทาวคฺคิ คณฺหาติ ฯ โส ตสฺมึป สมเย มหาวิรว วิรวนฺโต
ต ปเทส คณฺหิ ฯ สกุณสงฺฆา อตฺตโน อตฺตโน กุลาวเกหิ
นิกฺขมิตฺวา มรณภยภีตา วิรวนฺตา ปลายึสุ ฯ โพธิสตฺตสฺสาป
มาตาปตโร มรณภยภีตา โพธิสตฺต ฉฑฺเฑตฺวา ปลายึสุ ฯ
โพธิสตฺโต กุลาวเก นิปนฺนโกว คีว อุกฺขิปตฺวา อวตฺถริตฺวา
อาคจฺฉนฺต อคฺคึ ทิสฺวา จินฺเตสิ สเจ มยฺห ปกฺเข ปสาเรตฺวา
อากาเส คมนพล ภเวยฺย อุปฺปติตฺวา อฺตฺถ คจฺเฉยฺย
สเจ ปาเท อุกฺขิปตฺวา ถเล คมนพล ภเวยฺย ปาทุทฺธาเรน(๒)
อฺตฺถ คจฺเฉยฺย มาตาปตโรป โข เม มรณภยภีตา ม
เอกก ปหาย อตฺตาน ปริตฺตายนฺตา ปลาตา อิทานิ เม
อฺ ปฏิสรณ นตฺถิ อตฺตาโณมฺหิ อสรโณ กึ นุ โข
อชฺช มยา กาตุ วฏฏตีติ ฯ
อถสฺส เอตทโหสิ อิมสฺมึ โลเก สีลคุโณ นาม
อตฺถิ สจฺจคุโณ นาม อตฺถิ อตีเต ปารมิโย ปูเรตฺวา โพธิตเล
# ๑. สี. ยุ. มหาเภณฺฑุกปฺปมาโณ ฯ ม. มหาเคณฺฑุกปฺปมาโณ ฯ
# ๒. ม. ปทวาเรน ฯ
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นิสีทิตฺวา อภิสมฺพุทฺธา สีลสมาธิปฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺนา สจฺจานุทฺทยการฺุขนฺติสมนฺนาคตา สพฺพสตฺเตสุ
จ สมฺปวตฺตเมตฺตาภาวนา สพฺพฺุพุทฺธา นาม อตฺถิ เตหิ
จ ปฏิวิทฺธา ธมฺมคุณา นาม อตฺถิ มยิ วาป เอก สจฺจ
อตฺถิ สวิชฺชมาโน เอโก สภาวธมฺโม ปฺายติ ตสฺมา
อตีตพุทฺเธ เจว เตหิ ปฏิวิทฺธคุเณ จ อาวชฺชิตฺวา มยิ
วิชฺชมาน สจฺจสภาวธมฺม คเหตฺวา สจฺจกิริย กตฺวา อคฺคึ
ปฏิกฺกมาเปตฺวา อชฺช มยา อตฺตโน เจว เสสสกุณานฺจ
โสตฺถิภาว กาตุ วฏฏตีติ ฯ เตน วุตฺต
อตฺถิ โลเก สีลคุโณ
สจฺจ โสเจยฺย นุทฺทยา
เตน สจฺเจน กาหามิ สจฺจกิริยมนุตฺตร(๑)
อาวชฺชิตฺวา ธมฺมพล
สริตฺวา ปุพฺพเก ชิเน
สจฺจพลมวสฺสาย
สจฺจกิริยมกาสหนฺติ(๒) ฯ
อถ โพธิสตฺโต อตีเต ปรินิพฺพุตาน พุทฺธาน คุเณ
อาวชฺชิตฺวา อตฺตนิ วิชฺชมาน สจฺจสภาว อารพฺภ สจฺจกิริย
กโรนฺโต อิม คาถมาห
[๓๕] สนฺติ ปกฺขา อปตนา สนฺติปาทา อวฺจนา
มาตา ปตา จ นิกฺขนฺตา ชาตเวท ปฏิกฺกมาติ ฯ
ตตฺถ สนฺติ ปกฺขา อปตนาติ มยฺห ปกฺขา นาม
# ๑. สี. ยุ. สจฺจกิริยมนุตฺตม ฯ ๒. ขุ. จริยา. ๓๓/๒๙/๕๘๘ ฯ
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อตฺถิ อุปลพฺภนฺติ น จ โข สกฺกา เอเตหิ อุปฺปติตุ
อากาเสน คนฺตุนฺติ อปตนา ฯ สนฺติ ปาทา อวฺจนาติ
ปาทาป เม อตฺถิ เตหิ ปน วฺจิตุ ปทวารคมเนน คนฺตุ
น สกฺกาติ อวฺจนา ฯ มาตา ปตา จ นิกขฺ นฺตาติ เย จ
ม อฺตฺถ เนยฺยุ เตป มรณภเยน มาตาปตโร นิกฺขนฺตา ฯ
ชาตเวทาติ อคฺคึ อาลปติ ฯ โส หิ ชาโตว เวทยฺติ ปฺายติ
ตสฺมา ชาตเวโทติ วุจฺจติ ฯ ปฏิกฺกมาติ ปฏิคจฺฉ นิวตฺตาติ
ชาตเวท อาณาเปสิ ฯ อิติ มหาสตฺโต สเจ มยฺห ปกฺขาน
อตฺถิภาโว เต จ ปสาเรตฺวา อากาเส อปตนภาโว ปาทาน
อตฺถิภาโว เต จ อุกฺขิปต ฺวา อวฺจนภาโว มาตาปตูน ม
กุลาวเกเยว ฉฑฺเฑตุวา ปลาตภาโว จ สพฺโพ(๑) สภาวภูโตเยว
ชาตเวท เอเตน สจฺเจน ตฺว อิโต ปฏิกฺกมาติ กุลาวเก
นิปนฺนโกว สจฺจกิริย อกาสิ ฯ
ตสฺส สห สจฺจกิริยาย โสฬสกรีสมตฺเต าเน ชาตเวโท
ปฏิกฺกมิ ปฏิกฺกมนฺโต จ ปน ฌายมาโน วเน อฺ คโต
อุทเก ปน โอปลาปตา อุกฺกา วิย ตตฺเถว นิพฺพายิ ฯ
เตน วุตฺต
สห สจฺเจ กเต มยฺห
มหาปชฺชลิโต สิขี
วชฺเชสิ โสฬส กรีสานิ อุทก ปตฺวา ยถา สิขีติ(๒) ฯ
# ๑. ม. สจฺโจ ฯ ๒. ขุ. จริยา. ๓๓/๒๙/๕๘๙ ฯ
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ต ปเนต าน สกเลป อิมสฺมึ กปฺเป อคฺคินา
อนภิภวนิยตฺตา กปฺปฏิติยนฺนาม ปาฏิหาริย ชาต(๑)ฯ เอว
โพธิสตฺโต สจฺจกิริย กตฺวา ชีวิตปริโยสาเน ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา น ภิกขฺ เว อิมสฺส ปนสฺส อคฺคิโน(๒) อนชฺโฌตฺถรณ
เอตรฺหิ มยฺห พล โปราณ ปเนต วฏฏกโปตกกาเล มยฺหเมว
สจฺจพลนฺติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ
สจฺจปริโยสาเน เกจิ โสตาปนฺนา อเหสุ เกจิ สกทาคามิโน
เกจิ อนาคามิโน เกจิ อรหตฺต ปตฺตาติ ฯ
สตฺถาป อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
มาตาปตโร เอตรหิ มาตาปตโรว อเหสุ วฏฏกราชา ปน
อหเมวาติ ฯ
วฏฏกชาตก ปฺจม ฯ
# ๑. ม. กปฺปฏิยปาฏิหาริย นาม ชาต ฯ
# ๒. ม. อิมสฺส วนสฺส อคฺคินา ฯ
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สกุณชาตก
ยนฺนิสสฺ ิตาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ทฑฺฒปณฺณสาล ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอโก กิร ภิกฺขุ สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา
เชตวนโต นิกฺขมฺม โกสเลสุ เอก ปจฺจนฺตคาม อุปนิสฺสาย
เอกสฺมึ อรฺเสนาสเน วสติ ฯ อถสฺส ปมมาเสเยว
ปณฺณสาลา ฑยฺหิตฺถ ฯ โส ปณฺณสาลา เม ทฑฺฒา ทุกฺข
วสิสฺสามีติ มนุสฺสาน อาจิกฺขิ ฯ มนุสฺสา อิทานิ โน เขตฺต
ปริสุกฺข เกทาเร ปาเยตฺวา กริสฺสาม ตสฺมึ ปายิเต พีช
วปตฺวา พีเช วปเต(๑) วตึ กตฺวา วติยา กตาย นิฑฑ
ฺ ายิตฺวา(๒)
ลายิตฺวา มทฺทิตฺวาติ เอว ตนฺต กมฺม อปทิสนฺตาเยว เตมาส
วีตินาเมสุ ฯ โส ภิกฺขุ เตมาส อพฺโภกาเส ทุกฺข วสนฺโต
กมฺมฏาน วฑฺเฒตฺวา วิเสส นิพฺพตฺเตตุ นาสกฺขิ ปวาเรตฺวา
ปน สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
สตฺถา เตน สทฺธึ ปฏิสนฺถาร กตฺวา กึ ภิกฺขุ สุเขน
วสฺส วุตฺโถสิ กมฺมฏานนฺเต มตฺถก ปตฺตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ
โส ต ปวุตตฺ ึ อาจิกฺขิตฺวา เสนาสนสปฺปายสฺส เม อภาเวน
กมฺมฏาน มตฺถก น ปตฺตนฺติ อาห ฯ สตฺถา ปุพฺเพ
ภิกฺขุ ติรจฺฉานคตาป อตฺตโน สปฺปายาสปฺปาย ชานึสุ ตฺว
# ๑. ม. วุตฺเต ฯ ๒. ม. นิทฺทายิตฺวา ฯ ๓. ม. อชฺโฌกาเส ฯ
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กสฺมา น อฺาสีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
สกุณโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา สกุณสงฺฆปริวุโต อรฺายตเน
สาขาวิฏปสมฺปนฺน มหารุกฺข นิสฺสาย วสติ ฯ อเถกทิวส
ตสฺส รุกฺขสฺส สาขาสุ อฺมฺ ฆสนฺตีสุ จุณฺณ ปตติ
ธูโม อุฏาติ ฯ ต ทิสฺวา โพธิสตฺโต จินฺเตสิ อิมา เทฺว
สาขา เอว ฆสมานา อคฺคึ วิสฺสชฺเชสฺสนฺติ โส ปติตฺวา
ปุราณปณฺณานิ คณฺหิสฺสติ ตโต ปฏาย อิมป รุกฺข
ฌาเปสฺสติ น สกฺกา อิธ อมฺเหหิ วสิตุ อิโต ปลายิตฺวา
อฺตฺถ คนฺตุ วฏฏตีติ ฯ โส สกุณสงฺฆสฺส อิม คาถมาห
[๓๖] ยนฺนิสฺสิตา ชคติรุห วิหงฺคมา สฺวาย อคฺคึ ปมฺุจติ
ทิสา ภชถ วงฺกงฺคา(๑)
ชาต สรณโต ภยนฺติ ฯ
ตตฺถ ชคติรุหนฺติ ชคติ วุจฺจติ ปวี ตตฺถ ชาตตฺตา
รุกฺโข ชคติรโุ หติ วุจฺจติ ฯ วิหงฺคมาติ วิห วุจฺจติ อากาส
ตตฺถ คมนโต ปกฺขี วิหงฺคมาติ วุจฺจนฺติ ฯ ทิสา ภชถาติ
อิม รุกฺข มฺุจิตฺวา อิโต ปลายนฺตา จตสฺโส ทิสา ภชถ ฯ
วงฺกงฺคาติ สกุเณ อาลปติ ฯ เต หิ อุชคุ ฺค(๒) คล กทาจิ
วงฺก กโรนฺติ ตสฺมา วงฺกงฺคาติ วุจฺจนฺติ ฯ วงฺกา วา เนส
อุโภสุ ปสฺเสสุ ปกฺขา ชาตาติป วงฺกงฺคา ฯ ชาต สรณโต
# ๑. ม. วกฺกงฺคา ฯ ๒. ม. อุตฺตมงฺค ฯ
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ภยนฺติ อมฺหาก อวสฺสยรุกฺขโตเยว ภย นิพฺพตฺต เอถ
อฺตฺถ คจฺฉามาติ ฯ
โพธิสตฺตสฺส วจนกรา ปณฺฑิตา สกุณา เตน สทฺธึ
เอกปฺปหาเรเนว อุปฺปติตฺวา อฺตฺถ คตา ฯ เย ปน
อปณฺฑิตา เต เอวเมว อาหสุ เอส พินฺทุมตฺเต อุทเก
กุมฺภีเล ปสฺสตีติ ฯ ตสฺส วจน อคเหตฺวา ตตฺเถว วสึสุ ฯ ตโต
นจิรสฺเสว โพธิสตฺเตน จินฺติตากาเรเนว อคฺคิ นิพพฺ ตฺติตฺวา
ต รุกฺข อคฺคเหสิ ฯ ธูเมสุ จ ชาลาสุ จ อุฏิตาสุ ธูมนฺธา
สกุณา อฺตฺถ คนฺตุ นาสกฺขึสุ อคฺคิมฺหิ ปติตฺวา วินาส
ปาปุณึสุ ฯ
สตฺถา เอว ภิกฺขุ ปุพฺเพ ติรจฺฉานคตาป รุกฺขคฺเค
วสนฺตา อตฺตโน สปฺปายาสปฺปาย ชานึสุ ตฺว กสฺมา น
อฺาสีติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ
สจฺจปริโยสาเน โส ภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ สตฺถาป
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา โพธิสตฺตสฺส
วจนกรา สกุณา พุทฺธปริสา อเหสุ ปณฺฑิตสกุโณ ปน
อหเมว อโหสีติ ฯ
สกุณชาตก ฉฏ ฯ
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ติตฺติรชาตก
เย วุฑฺฒมปจายนฺตีติ อิท สตฺถา สาวตฺถึ คจฺฉนฺโต
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส เสนาสนปฏิพาหน อารพฺภ กเถสิ ฯ
อนาถปณฺฑิเกน หิ วิหาร กาเรตฺวา ทูเต เปสิเต สตฺถา
ราชคหา นิกขฺ มฺม เวสาลึ ปตฺวา ตตฺถ ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา
สาวตฺถึ คมิสฺสามีติ มคฺค ปฏิปชฺชิ ฯ เตน สมเยน ฉพฺพคฺคิยาน
อนฺเตวาสิกา ปุรโต ปุรโต คนฺตฺวา เถราน เสนาสเนสุ
อคหิเตเสฺวว อิท เสนาสน อมฺหาก อุปชฺฌายสฺส อิท
เสนาสน อาจริยสฺส อิท อมฺหากเมว ภวิสฺสตีติ เสนาสนานิ
ปลิพุทฺธนฺติ(๑) ฯ ปจฺฉา อาคตา เถรา เสนาสนานิ น ลภนฺติ ฯ
สารีปุตฺตตฺเถรสฺสาป อนฺเตวาสิกา เถรสฺส เสนาสน ปริเยสนฺตา
น ลภึสุ ฯ เถโร เสนาสน อลภนฺโต สตฺถุ เสนาสนสฺเสว
อวิทูเร เอกสฺมึ รุกฺขมูเล นิสชฺชาย จ จงฺกเมน จ วีตินาเมสิ(๒) ฯ
สตฺถา ปจฺจูสสมเย นิกฺขมิตฺวา อุกฺกาสิ ฯ เถโรป อุกฺกาสิ ฯ
โก เอโสติ ฯ อห ภนฺเต สารีปุตฺโตติ ฯ สารีปุตฺต อิมาย
เวลาย อิธ กึ กโรสีติ ฯ โส ต ปวุตตฺ ึ อาโรเจสิ ฯ สตฺถา
เถรสฺส วจน สุตฺวา อิทานิ ตาว มยิ ชีวนฺเตเยว ภิกฺขู
อฺมฺ อคารวา อปฺปติสฺสา ปรินิพฺพุเต กึ นุ โข
กริสฺสนฺตีติ อาวชฺเชนฺตสฺส ธมฺมสเวโค อุทปาทิ ฯ
# ๑. ม. ปลิพนุ ฺเธนฺติ ฯ ๒. ม. จงฺกเมน จ รตฺตึ วีตินาเมสิ ฯ
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โส ปภาตาย รตฺติยา ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู
ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ปุรโต ปุรโต
คนฺตฺวา เถราน ภิกฺขูน เสนาสน ปฏิพาหนฺตีติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ ตโต ฉพฺพคฺคิเย ครหิตฺวา ธมฺมกถ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ โก นุ โข ภิกขฺ เว อคฺคาสน อคฺโคทก อคฺคปณฺฑ
อรหตีติ ฯ เอกจฺเจ ภิกฺขู ขตฺติยกุลา ปพฺพชิโตติ อาหสุ
เอกจฺเจ พฺราหฺมณกุลา เอกจฺเจ คหปติกุลา ปพฺพชิโตติ ฯ อปเร
วินยธโร ธมฺมกถิโก ปมสฺส ฌานสฺส ลาภี ทุติยสฺส ตติยสฺส
จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ลาภีติ ฯ อปเร โสตาปนฺโน สกทาคามี
อนาคามี อรหา เตวิชฺโช ฉฬภิฺโติ อาหสุ ฯ เอว เตหิ
ภิกฺขูหิ อตฺตโน รุจิตวเสน อคฺคาสนาทิรหาน กถิตกาเล สตฺถา
อาห น ภิกขฺ เว มยฺห สาสเน อคฺคาสนาทีนิ ปตฺวา
ขตฺติยกุลา ปพฺพชิโต ปมาณ น พฺราหฺมณกุลา น คหปติกุลา
ปพฺพชิโต น วินยธโร น สุตฺตนฺติโก นาภิธมฺมิโก น
ปมฌานาทิลาภิโน น โสตาปนฺนาทโย ปมาณ อถ โข
ภิกฺขเว อิมสฺมึ สาสเน ยถาวุฑฺฒ อภิวาทน ปจฺจุฏาน
อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม กาตพฺพ อคฺคาสน อคฺโคทก
อคฺคปณฺฑ ลทฺธพฺพ อิทเมตฺถ ปมาณ ตสฺมา วุฑฒ
ฺ ตโร ภิกฺขุ เอเตส
อนุจฺฉวิโก อิทานิ โข ปน ภิกฺขเว สารีปุตฺโต มยฺห
อคฺคสาวโก อนุธมฺมจกฺกปฺปวตฺตโก มม อนนฺตร เสนาสน
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ลทฺธุ อรหติ โส อิม รตฺตึ เสนาสน อลภนฺโต รุกฺขมูเล
วีตินาเมสิ ตุมฺเห อิทาเนว เอว อคารวา อปฺปติสฺสา
อสภาควุตฺติโน คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต กาเล กินฺติ กตฺวา
วิหริสฺสถาติ ฯ อถ เนส โอวาททานตฺถาย ปุพฺเพ ภิกฺขเว
ติรจฺฉานคตาป น โข ปเนต อมหาก ปฏิรูป ย มย
อฺมฺ อคารวา อปฺปติสฺสา อสภาควุตฺติโน วิหเรยฺยาม
อมฺเหสุ มหลฺลกตร ชานิตฺวา ตสฺส อภิวาทนาทีนิ กริสฺสามาติ
สาธุก วีมสิตฺวา อยนฺโน มหลฺลโกติ ตฺวา ตสฺส อภิวาทนาทีนิ
กตฺวา เทวปถ ปูรยมานา คตาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต หิมวนฺตปฺปเทเส(๑) เอก มหานิโคฺรธ อุปนิสฺสาย ตโย
สหายา วิหรึสุ ติตฺติโร มกฺกโฏ หตฺถตี ิ ฯ เต อฺมฺ
อคารวา อปฺปติสฺสา อสภาควุตฺติโน อเหสุ ฯ อถ เนส
เอตทโหสิ น ยุตฺต อมฺหาก เอว วิหริตุ ยนฺนูน มย
โย โน มหลฺลกตโร ตสฺส อภิวาทนาทีนิ กโรนฺตา
วิหเรยฺยามาติ ฯ โก ปน โน มหลฺลกตโรติ จินฺเตนฺตา
เอกทิวส อตฺเถโส อุปาโยติ ตโยป ชนา นิโคฺรธมูเล นิสีทิตวฺ า
ติตฺติโร จ มกฺกโฏ จ หตฺถึ ปุจฺฉึสุ สมฺม หตฺถิ ตฺว
อิม นิโคฺรธรุกฺข กีวปฺปมาณกาลโต ปฏาย ชานาสีติ ฯ โส
อาห สมฺมา อห ตรุณโปตกกาเล อิม นิโคฺรธคจฺฉ
# ๑. สี. ยุ. หิมวนฺตปสฺเส ฯ
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อนฺตรสตฺถีสุ กตฺวา คจฺฉามิ อุตฺตริตฺวา(๑) ิตกาเล จ ปน
เม เอตสฺส อคฺคสาขา นาภึ ฆเฏติ เอวาห อิม คจฺฉกาลโต
ปฏาย ชานามีติ ฯ ปุน อุโภป ชนา ปุริมนเยเนว มกฺกฏ
ปุจฺฉึสุ ฯ โส อาห อห สมฺมา มกฺกฏจฺฉาปโก สมาโน
ภูมิย นิสีทิตวฺ า คีว อนุกขฺ ิปตฺวาว อิมสฺส นิโคฺรธโปตกสฺส
องฺกุเร(๒) ขาทามิ เอวาห อิม ขุทฺทกกาลโต ปฏาย
ชานามีติ ฯ อถ อิตเร อุโภป ปุริมนเยเนว ติตฺติร ปุจฺฉึสุ ฯ
โส อาห สมฺมา ปุพฺเพ อสุกสฺมึ นาม าเน มหานิโคฺรธรุกฺโข อโหสิ อห ตสฺส ผลานิ ขาทิตฺวา เอตสฺมึ
าเน วจฺจ ปาเตสึ ตโต เอส รุกฺโข ชาโต เอวาห
อิม อชาตกาลโต ปฏาย ชานามิ ตสฺมา อห ตุมฺเหหิ
ชาติยา มหลฺลกตโรติ ฯ
เอว วุตเฺ ต มกฺกโฏ จ หตฺถี จ ติตฺติรปณฺฑิต อาหสุ
สมฺม ตฺว อมฺเหหิ มหลฺลกตโร อิโต ปฏาย มย ตว
สกฺการครุการมานนวนฺทนปูชนานิ เจว อภิวาทนปจฺจุฏานอฺชลิกมฺมสามีจิกมฺมานิ จ กริสฺสาม โอวาเท จ เต สฺสาม
ตฺว ปน อิโต ปฏาย อมฺหาก โอวาทานุสาสนึ ทเทยฺยาสีติ ฯ
ตโต ปฏาย ติตฺติโร เตส โอวาท อทาสิ สีเลสุ ปติฏาเปสิ
สยมฺป สีลานิ สมาทิยิ ฯ เต ตโยป ชนา ปฺจสุ สีเลสุ
# ๑. สี. ยุ. อนฺตริตฺวา ฯ ม. อวตฺถริตฺวา ฯ ๒. ม. อคฺคงฺกุเร ฯ
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ปติฏาย อฺมฺ สคารวา สปฺปติสฺสา สภาควุตฺติโน
หุตฺวา ชีวิตปริโยสาเน เทวโลกปรายนา อเหสุ ฯ เตส ติณฺณ
สมาทาน ติตฺติรพฺรหฺมจริย นาม อโหสิ ฯ
เต หิ นาม ภิกฺขเว ติรจฺฉานคตา อฺมฺ สคารวา
สปฺปติสฺสา วิหรึสุ ตุมฺเหป เอว สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย
ปพฺพชิตฺวา กสฺมา อฺมฺ อคารวา อปฺปติสฺสา วิหรถ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อิโต ปฏาย ตุมหฺ าก ยถาวุฑฺฒ อภิวาทน
ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม ยถาวุฑฺฒ อคฺคาสน
อคฺโคทก อคฺคปณฺฑ อิโต ปฏาย นวกตเรน วุฑฺฒตโร
เสนาสเนน น ปฏิพาหิตพฺโพ โย ปฏิพาเหยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ เอว สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา
อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา อิม คาถมาห
[๓๗] เย วุฑฺฒมปจายนฺติ
นรา ธมฺมสฺส โกวิทา
ทิฏเ ธมฺเม จ ปาสสา สมฺปราโย(๑)จ สุคฺคตีติ ฯ
ตตฺถ เย วุฑฺฒมปจายนฺตีติ ชาติวุฑฺโฒ วโยวุฑฺโฒ
คุณวุฑฺโฒติ ตโย วุฑฺฒา เตสุ ชาติสมฺปนฺโน ชาติวุฑฺโฒ
นาม วเย ิโต วโยวุฑฺโฒ นาม คุณสมฺปนฺโน คุณวุฑฺโฒ
นาม เตสุ คุณสมฺปนฺโน วโยวุฑฺโฒ อิมสฺมึ าเน วุฑฺโฒติ
อธิปฺเปโต ฯ อปจายนฺตีติ เชฏาปจายิกกมฺเมน ปูเชนฺติ ฯ
# ๑. ม.สมฺปราเย ฯ
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ธมฺมสฺส โกวิทาติ เชฏาปจายิกธมฺมสฺส โกวิทา กุสลา ฯ
ทิฏเ ธมฺเมติ อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว ฯ ปาสสาติ ปสสารหา ฯ
สมฺปราโย จ สุคฺคตีติ สมฺปเรตพฺโพ อิม โลก หิตฺวา
คนฺตพฺโพติ สมฺปราโย ฯ ปรโลโก หิ เตส สุคติเยว โหตีติ ฯ
อยมฺปเนตฺถ ปณฺฑตฺโถ ภิกฺขเว ขตฺติยา วา โหนฺตุ พฺราหฺมณา
วา เวสฺสา วา สูทา วา คหฏา วา ปพฺพชิตา วา
ติรจฺฉานคตา วา เยเกจิ สตฺตา เชฏาปจายนธมฺเม(๑) เฉกา
กุสลา คุณสมฺปนฺนาน วโยวุฑฺฒาน อปจิตึ กโรนฺติ เต
อิมสฺมิฺจ อตฺตภาเว เชฏาปจิติการกาติ ปสส วณฺณน
โถมน ลภนฺติ กายสฺส เภทา สคฺเค นิพฺพตฺตนฺตีติ ฯ
เอว สตฺถา เชฏาปจิติธมฺมสฺส คุณ กเถตฺวา อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา หตฺถินาโค โมคฺคลฺลาโน
อโหสิ มกฺกโฏ สารีปุตฺโต ติตฺติรปณฺฑิโต ปน อหเมว
อโหสีติฯ
ติตฺติรชาตก สตฺตม ฯ
# ๑. ม. เชฏาปจิติกมฺเม ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 387

*เลมที่ 28 หนา 387
พกชาตก
นาจฺจนฺต นิกติปฺปฺโติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
จีวรวฑฺฒก ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอโก กิร เชตวนวาสิโก ภิกฺขุ ยงฺกิฺจิ จีวเร กตฺตพฺพ
เฉทนฆฏนวิจารณสิพฺพนาทิก กมฺม ตตฺถ สุกุสโล โส
ตาย กุสลตาย จีวร วฑฺเฒติ ตสฺมา จีวรวฑฺฒโกเตฺวว
ปฺายิตฺถ ฯ กึ ปเนส กโรตีติ ฯ ชิณฺณปโลติกาย หตฺถกมฺม
ทสฺเสตฺวา สุผุสิต มนาป จีวร กตฺวา รชนปริโยสาเน
ปฏโทเกน รชิตฺวา สงฺเขน ฆเฏตฺวา อุชชฺ ล มนฺุ กตฺวา
นิกฺขิปติ ฯ จีวรกมฺม กาตุ อชานนฺตา ภิกฺขู อหเต สาฏเก
คเหตฺวา ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา มย จีวร กาตุ น
ชานาม จีวร โน กตฺวา เทถาติ วทนฺติ ฯ โส จีวร
อาวุโส กยิรมาน จิเรน นิฏาติ มยา กต จีวรเมว อตฺถิ
อิเม สาฏเก เปตฺวา ต คณฺหิตฺวา คจฺฉถาติ นีหริตฺวา
ทสฺเสติ ฯ เต ตสฺส วณฺณสมฺปตฺตึเยว ทิสฺวา อนฺตร อชานนฺตา
ถิรนฺติ สฺาย อหตสาฏเก จีวรวฑฺฒกสฺส ทตฺวา ต
คณฺหิตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ ต เตหิ โถก กิลิฏกาเล อุณฺโหทเกน
โธวิยมาน อตฺตโน ปกตึ ทสฺเสติ ฯ ตตฺถ ตตฺถ ชิณฺณฏาน
ปฺายติ ฯ เต วิปฺปฏิสาริโน โหนฺติ ฯ เอว อาคตาคเต
ปโลติกาหิ วฺเจนฺโต โส ภิกฺขุ สพฺพตฺถ ปากโฏ ชาโต ฯ
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ยถา เจส เชตวเน ตถา อฺตรสฺมึ คามเกป เอโก
จีวรวฑฺฒโก โลก วฺเจติ ฯ ตสฺส สมฺภตฺตา ภิกฺขู ภนฺเต
เชตวเน กิร เอโก จีวรวฑฺฒโก เอว โลก วฺเจตีติ
อาโรจยึสุ ฯ อถสฺส เอตโหสิ หนฺทาห ต นครวาสิก
วฺเจมีติ ปโลติก จีวร อติมนาป กตฺวา สุรตฺต รชิตฺวา
ต ปารุปตฺวา เชตวน อคมาสิ ฯ อิตโร ต ทิสฺวาว โลภ
อุปฺปาเทตฺวา ภนฺเต อิท จีวร ตุมฺเหหิ กตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ
อาม อาวุโสติ ฯ ภนฺเต อิม จีวร มยฺห เทถ ตุมฺเห อฺ
ลภิสฺสถาติ ฯ อาวุโส มย คามวาสิกา ทุลฺลภปจฺจยา อิมาห
ตุยฺห ทตฺวา อตฺตนา กึ ปารุปสฺสามีติ ฯ ภนฺเต มม สนฺติเก
อหตสาฏกา อตฺถิ เต คเหตฺวา ตุมฺหาก จีวร กโรถาติ ฯ
อาวุโส มยา เอตฺถ หตฺถกมฺม ทสฺสิต ตยิ ปน เอว วทนฺเต
กึ สกฺกา กาตุ คณฺหถ นนฺติ ตสฺส ปโลติกจีวร ทตฺวา
อหตสาฏเก อาทาย ต วฺเจตฺวา ปกฺกามิ ฯ เชตวนวาสิโกป
ต จีวร ปารุปตฺวา กติปาหจฺจเยน อุณฺโหทเกน โธวนฺโต
ชิณฺณปโลติกภาว ทิสฺวา ลชฺชิโต ฯ คามวาสินา จีวรวฑฺฒเกน
กิร เชตวนวาสิโก วฺจิโตติ ตสฺส วฺจิตภาโว สงฺฆมชฺเฌ
ปากโฏ ชาโต ฯ
อเถกทิวส ภิกฺขู ธมฺมสภาย ต กถ กเถนฺตา นิสีทึสุ ฯ
สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย
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สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิ ฯ เต ตมตฺถ อาโรจยึสุ ฯ สตฺถา น
ภิกฺขเว เชตวนวาสี จีวรวฑฺฒโก อิทาเนว อฺเ วฺเจติ
ปุพฺเพป วฺเจสิเยว คามวาสิเกนาป น อิทาเนว เอส
เชตวนวาสิโก จีวรวฑฺฒโก วฺจิโต ปุพฺเพป วฺจิโตเยวาติ
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต เอกสฺมึ อรฺายตเน โพธิสตฺโต อฺตร ปทุมสร
นิสฺสาย ิเต รุกฺเข รุกฺขเทวตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ ตทา
อฺตรสฺมึ นาติมหนฺเต สเร นิทาฆสมเย อุทก มนฺท อโหสิ
พหู เจตฺถ มจฺฉา โหนฺติ ฯ อเถโก พโก มจฺเฉ ทิสฺวา
เอเกนุปาเยเนว อิเม มจฺเฉ วฺเจตฺวา ขาทิสฺสามีติ คนฺตฺวา
อุทกปริยนฺเต จินฺเตนฺโต นิสีทิ ฯ อถ น มจฺฉา ทิสฺวา
กึ อยฺย จินฺเตนฺโต นิสินโฺ นสีติ ปุจฺฉึสุ ฯ ตุมฺหาก จินฺเตนฺโต
นิสินฺโนมฺหีติ ฯ อมฺหาก จินฺเตสิ อยฺยาติ ฯ อิมสฺมึ สเร
อุทก ปริตฺต โคจโร จ มนฺโท นิทาโฆ จ มหนฺโต
อิทานิเม มจฺฉา กินฺนาม กริสฺสนฺตีติ ตุมฺหาก จินฺเตนฺโต
นิสินฺโนมฺหีติ ฯ อถ กึ กโรม อยฺยาติ ฯ สเจ มยฺห วจน
กเรยฺยาถ อห โว เอเกก มุขตุณฺฑเกน คเหตฺวา เอก
ปฺจวณฺณปทุมสฺฉนฺน มหาสร เนตฺวา วิสฺสชฺเชยฺยนฺติ ฯ อยฺย
ปมกปฺปโต ปฏาย มจฺฉาน จินฺตนพโก นาม นตฺถิ ตฺว
อมฺเหสุ เอเกก ขาทิตุกาโมส น มย ตุยฺห สทฺทหามาติ ฯ
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นาห ขาทิสฺสามิ สเจ ปน สรสฺส อตฺถิภาว มยฺห น
สทฺทหถ เอก มจฺฉ มยา สทฺธึ สร ปสฺสิตุ เปเสถาติ
อาห ฯ มจฺฉา ตสฺส สทฺทหิตฺวา อย ชเลป ถเลป สมตฺโถติ
เอก กาฬมหามจฺฉ (๑) อทสุ อิม คเหตฺวา คจฺฉถาติ ฯ โส
ต คเหตฺวา เนตฺวา สเร วิสฺสชฺเชตฺวา สพฺพ สร ทสฺเสตฺวา
ปุน อาเนตฺวา เตส มจฺฉาน สนฺติเก วิสฺสชฺเชสิ ฯ โส เตส
มจฺฉาน สรสฺส สมฺปตฺตึ วณฺเณสิ ฯ เต ตสฺส กถ สุตฺวา
คนฺตุกามา หุตฺวา สาธุ อยฺย อมฺเห คณฺหิตฺวา คจฺฉาหีติ
อาหสุ ฯ
พโก ปม ต กาฬมหามจฺฉเมว คเหตฺวา สรตีร เนตฺวา
สร ทสฺเสตฺวา สรตีเร ชาตวรุณรุกฺเข(๒) นิลียิตฺวา ต วิฏปนฺตเร
ปกฺขิปตฺวา ตุณฺเฑน วิชฺฌนฺโต ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา มส
ขาทิตฺวา กณฺฏเก รุกฺขมูเล ปาเตตฺวา ปุน คนฺตฺวา วิสฺสฏโ
เม โส มจฺโฉ อฺโ อาคจฺฉตูติ เอเตนุปาเยน เอเกก
คเหตฺวา สพฺเพ มจฺเฉ ขาทิตฺวา ปุน อาคโต เอก มจฺฉป
นาทฺทส ฯ เอโก ปเนตฺถ กกฺกฏโก อวสิฏโ ฯ พโก ตมฺป
ขาทิตุกาโม หุตฺวา โภ กกฺกฏก มยา สพฺเพ เต มจฺฉา
เนตฺวา ปทุมสฺฉนฺเน มหาสเร วิสฺสชฺชิตา เอหิ ตมฺป
เนสฺสามีติ ฯ ม คเหตฺวา คจฺฉนฺโต กถ คณฺหิสฺสสีติ ฯ ฑสิตฺวา
# ๑. สี. ยุ. กาณมหามจฺฉ ฯ ๒. ม. ชาเต วรณรุกฺเข ฯ
# เอวมุปริป ฯ
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คณฺหิสฺสามีติ ฯ ตฺว เอว คเหตฺวา คจฺฉนฺโต ม ปาเตสฺสสิ
นาห ตยา สทฺธึ คมิสฺสามีติ ฯ มา ภายิ อห ต สุคหิต
คเหตฺวา คมิสฺสามีติ ฯ กกฺกฏโก จินฺเตสิ อิมสฺส มจฺเฉ
คเหตฺวา สเร วิสฺสชฺชนนฺนาม นตฺถิ สเจ ปน ม สเร
วิสฺสชฺเชสฺสติ อิจฺเจต กุสล โน เจ วิสฺสชฺเชสฺสติ คีวมสฺส
ฉินฺทิตฺวา ชีวิต หริสฺสามีติ ฯ
อถ น เอวมาห สมฺม พก น โข ม สุคหิต คเหตุ
สกฺขิสฺสสิ อมฺหากมฺปน คหณ สุคหณ สจาห อเฬน ตว
คีว คเหตุ ลภิสฺสามิ ตว คีว สุคหิต กตฺวา ตยา สทฺธึ
คมิสฺสามีติ ฯ โส ต วฺเจตุกาโม เอส มนฺติ อชานนฺโต
สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ กกฺกฏโก อตฺตโน อเฬหิ กมฺมารสณฺฑาเสน
วิย ตสฺส คีว สุคหิต กตฺวา อิทานิ คจฺฉาหีติ อาห ฯ
โส ต เนตฺวา สร ทสฺเสตฺวา วรุณรุกขฺ าภิมุโข ปายาสิ ฯ
กกฺกฏโก อาห มาตุล อย สโร เอตฺโต ตฺว ปน อิโต
เนสีติ ฯ พโก ปยมาตุโล อห น ภคินิปุตฺโตสิ วต เม
ตฺวนฺติ(๑) วตฺวา ตฺว เอส ม อุกฺขิปต ฺวา วิจรนฺโต มยฺห
ทาโสติ สฺ กโรสิ มฺเ ปสฺเสต วรุณรุกฺขมูเล กณฺฏกราสึ
ยถา เจเต สพฺเพ มจฺฉา ขาทิตา ตมฺป ตเถว ขาทิสฺสามีติ
# ๑. สี. ยุ. ปยมาตุลโก อติภคินิปุตฺโตสิ เม ตวนฺติ ฯ
# ม. น เต มาตุโล อห น ภคินิปุตฺโตสิ วต เม ตฺวนฺติ ฯ
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อาห ฯ กกฺกฏโก เอเต มจฺฉา อตฺตโน พาลตาย ตยา
ขาทิตา อหมฺปน เต เม ขาทิตุ น ทสฺสามิ ตฺเว ปน
วินาส ปาเปสฺสามิ ตฺว หิ พาลตาย มยา วฺจิตภาว น
ชานาสิ มรนฺตา อุโภป มริสฺสาม เอส เต สีส ฉินฺทิตฺวา
ภูมิย ขิปสฺสามีติ วตฺวา สณฺฑาเสน วิย อเฬน ตสฺส คีว
นิปฺปเฬสิ ฯ โส วิวเฏน(๑) มุเขน อกฺขีหิ อสฺสุนา ปคฺฆรนฺเตน
มรณภยตชฺชโิ ต สามิ อห ต น ขาทิสฺสามิ ชีวิต เม
เทหีติ อาห ฯ ยทิ เอว โอตริตฺวา ม สรสฺมึ วิสฺสชฺเชหีติ ฯ
โส นิวตฺติตฺวา สรเมว โอตริตฺวา กกฺกฏก สรปริยนฺเต
ปงฺกปฏเ เปสิ ฯ กกฺกฏโก กตฺตริกาย กุมุทนาล กปฺเปนฺโต
วิย ตสฺส คีว กปฺเปตฺวา อุทก ปาวิสิ ฯ ต อจฺฉริย ทิสฺวา
วรุณรุกฺเข อธิวตฺถา เทวตา วน อุนฺนาทยมานา สาธุการ
ททมานา มธุรสฺสเรน อิม คาถมาห
[๓๘] นาจฺจนฺต นิกติปฺปฺโ นิกตฺยา สุขเมธติ
อาราเธติ นิกติปฺปฺโ พโก กกฺกฏกามิวาติ ฯ
ตตฺถ นาจฺจนฺต นิกติปฺปฺโ นิกตฺยา สุขเมธตีติ นิกติ
วุจฺจติ วฺจนา นิกติปฺโ วฺจนปฺโ ปุคฺคโล ตาย
นิกตฺยา นิกติยา วฺจนาย นาจฺจนฺต สุขเมธติ นิจฺจกาล
สุขสฺมึเยว ปติฏาตุ น สกฺโกติ เอกนฺต ปน วินาส
# ๑. สี. ยุ. วฏฏาเตน ฯ
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ปาปุณาติเยวาติ อตฺโถ ฯ อาราเธตีติ ปฏิลภติ นิกติปฺโ
เกราฏิกภาว สิกฺขิตปฺโ ปาปปุคฺคโล อตฺตนา กตสฺส ปาปสฺส
ผล ปฏิลภติ วินฺทตีติ อตฺโถ ฯ กถ ฯ พโก
กกฺกฏกามิวาติ ยถา พโก กกฺกฏกา คีวจฺเฉท ปาปุณิ เอว
ปาปปุคฺคโล อตฺตนา กตปาปโต ทิฏ ธมฺเม วา สมฺปราเย
วา ภย อาราเธติ ปฏิลภติ ฯ อิมมตฺถ ปกาเสนฺโต มหาสตฺโต
วน อุนฺนาเทนฺโต ธมฺม เทเสสิ ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว อิทาเนว เตน คามวาสิจีวรวฑฺฒเกเนว วฺจิโต อตีเตป วฺจิโตเยวาติ อิม ธมฺมเทสน
อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
พโก เชตวนวาสี จีวรวฑฺฒโก อโหสิ กกฺกฏโก คามวาสี
จีวรวฑฺฒโก รุกฺขเทวตา ปน อหเมว อโหสีติ ฯ
พกชาตก อฏม ฯ
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นนฺทชาตก
มฺเ โสวณฺณโย ราสีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สทฺธิวหิ าริก อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร ภิกฺขุ สุวโจ อโหสิ วจนกฺขโม เถรสฺส มหนฺเตน
อุสฺสาเหน อุปการ กโรติ ฯ อเถก สมย เถโร สตฺถาร
อาปุจฺฉิตฺวา จาริก ปกฺกนฺโต ทกฺขิณาคิริชนปท อคมาสิ ฯ
โส ภิกฺขุ ตตฺถ คตกาเล มานตฺถทฺโธ หุตฺวา เถรสฺส วจน
น กโรติ ฯ อาวุโส อิท นาม กโรหีติ วุตฺเต ปน เถรสฺส
ปฏิปกฺโข อโหสิ ฯ เถโร ตสฺส อชฺฌาสย น ชานาติ ฯ
โส ตตฺถ จาริก จริตฺวา ปุน เชตวน อาคโต ฯ โส ภิกฺขุ
เถรสฺส เชตวนวิหาร อาคตกาลโต ปฏาย ปุน ตาทิโสว
ชาโต ฯ เถโร ตถาคตสฺส อาโรเจสิ ภนฺเต มยฺห เอโก
สทฺธิวิหาริโก เอกสฺมึ าเน สเตน กีตทาโส วิย อโหสิ
เอกสฺมึ าเน มานตฺถทฺโธ หุตฺวา อิทนฺนาม กโรหีติ วุตฺเต
ปฏิปกฺโข โหตีติ ฯ สตฺถา นาย สารีปุตฺต ภิกฺขุ อิทาเนว
เอวสีโล ปุพเฺ พเปส เอก าน คโต สเตน กีตทาโส วิย
โหติ เอก าน คโต ปฏิปกฺโข ปฏิสตฺตุ โหตีติ วตฺวา
เถเรน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
เอกสฺมึ กุฏมพฺ ิกกุเล ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ ตสฺเสโก สหายโก
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กุฏมฺพิโก สย มหลฺลโก ฯ ภริยา ปนสฺส ตรุณี ฯ สา ต
นิสฺสาย ปุตฺต ปฏิลภิ ฯ โส จินฺเตสิ อย อิตฺถี ตรุณตฺตาว
มม อจฺจเยน กฺจิเทว ปุริส คเหตฺวา อิม มม ธน วินาเสยฺย
ปุตฺตสฺส เม น ทเทยฺย ยนฺนูนาห อิม ธน ปวีคต
กเรยฺยนฺติ ฯ ฆเร นนฺท นาม ทาส คเหตฺวา อรฺ คนฺตฺวา
เอกสฺมึ าเน ต ธน นิทหิตฺวา ตสฺส อาจิกฺขิตฺวา ตาต
นนฺท อิม ธน มม อจฺจเยน มยฺห ปุตฺตสฺส อาจิกฺเขยฺยาสิ
มา ธน ปริจฺจชีติ โอวทิตฺวา กาลมกาสิ ฯ ปุตฺโตปสฺส
อนุกฺกเมน วยปฺปตฺโต ชาโต ฯ อถ น มาตา อาห ตาต
ตว ปตา นนฺททาส คเหตฺวา ธน นิเธสิ ต อาหราเปตฺวา
กุฏมฺพ สณฺเปหีติ ฯ โส เอกทิวส นนฺท อาห มาตุล
อตฺถิ กิฺจิ มยฺห ปตรา ธน นิทหิตนฺติ ฯ อาม สามีติ ฯ กห
นิทหิตนฺติ ฯ อรฺเ สามีติ ฯ เตนหิ คจฺฉามาติ กุทฺทาลปฏก
อาทาย นิธิฏาน คนฺตฺวา กห มาตุล ธนนฺติ อาห ฯ
นนฺโท อารุยหฺ ธนมตฺถเก ตฺวา ธน นิสฺสาย มาน
อุปฺปาเทตฺวา อเร ทาสีปตุ ฺตเจตก กุโต เต อิมสฺมึ าเน
ธนนฺติ กุมาร อกฺโกสติ ฯ กุมาโร ตสฺส ผรุสวจน อสุณนฺโต
วิย เตนหิ คจฺฉามาติ ต คเหตฺวา ปฏินิวตฺติตฺวา ปุน
เทฺว ตโย ทิวเส อติกฺกมิตฺวา อคมาสิ ฯ นนฺโท ตเถว
อกฺโกสติ ฯ กุมาโร เตน สทฺธึ ผรุสวจน อวตฺวา อย
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ทาโส อิโต ปฏาย ธน อาจิกฺขิสฺสามีติ คจฺฉติ คนฺตฺวา
ปน อกฺโกสติ ตตฺถ การณ น ชานามิ อตฺถิ นุ โข
ปน เม ปตุ สหาโย กุฏม ฺพิโก ต ปฏิปุจฺฉิตฺวา ชานิสฺสามีติ
โพธิสตฺตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา สพฺพ ต ปวุตฺตึ อาโรเจตฺวา
กินฺนุ โข ตาต การณนฺติ ปุจฺฉิ ฯ
โพธิสตฺโต ยสฺมึ เต ตาต าเน ิโต นนฺโท
อกฺโกสติ ตตฺเถว ปตุ สนฺตก ธน ตสฺมา ยทา เต
นนฺโท อกฺโกสติ ตทา น เอหิ อเร ทาสก(๑) อกฺโกสสีติ
อากฑฺฒิตฺวา กุทฺทาล คเหตฺวา ตณฺาน ภินฺทิตฺวา กุลสนฺตก
ธน นีหริตฺวา ทาส อุกฺขปิ าเปตฺวา ธน อาหราติ วตฺวา
อิม คาถมาห
[๓๙] มฺเ โสวณฺณโย ราสิ
โสวณฺณมาลา จ นนฺทโก
ยตฺถ ทาโส อามชาโต
ิโต ถุลฺลานิ คชฺชตีติ ฯ
ตตฺถ มฺเติ เอว อห ชานามิ ฯ โสวณฺณโยติ สุนฺทโร
วณฺโณ เอเตสนฺติ สุวณฺณานิ ฯ กานิ ตานิ ฯ รชตมณิกาฺจนปวาฬาทีนิ รตนานิ ฯ อิมสฺมึ หิ าเน สพฺพาเนตานิ
สุวณฺณานีติ อธิปฺเปตานิ ฯ เตส ราสิ โสวณฺณโย ราสิ ฯ
โสวณฺณมาลา จาติ ตุยฺห ปตุ สนฺตกา สุวณฺณมาลาป จ
เอตฺเถวาติ มฺามิ ฯ นนฺทโก ยตฺถ ทาโสติ ยสฺมึ าเน
# ๑. ม. ทาส กึ ฯ
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ิโต นนฺทโก ทาโส ฯ อามชาโตติ อาม อห โว ทาสีติ
เอว ทาสพฺย อุปคตาย อามทาสีสงฺขาตาย ทาสิยา ปุตฺโต ฯ
ิโต ถุลฺลานิ คชฺชตีติ โส ยสฺมึ าเน ิโต ถุลลฺ านิ
ผรุสวจนานิ วทติ ตตฺเถว เต กุลธน เอวมหนฺต มฺามีติ
โพธิสตฺโต กุมารสฺส ธนคหณุปาย อาจิกฺขิ ฯ
กุมาโร โพธิสตฺต วนฺทิตฺวา ฆร คนฺตฺวา นนฺท อาทาย
นิธิฏาน คนฺตฺวา ยถานุสิฏ ปฏิปชฺชิตฺวา ต ธน อาหริตฺวา
กุฏมฺพ สณฺเปตฺวา โพธิสตฺตสฺส โอวาเท ตฺวา ทานาทีนิ
ปฺุานิ กตฺวา ชีวิตปริโยสาเน ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา ปุพฺเพเปโส เอวสีโลเยวาติ วตฺวา อิม ธมฺมเทสน
อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา นนฺโท
สารีปุตฺตสฺส สทฺธิวิหาริโก อโหสิ กุฏมฺพิกปุตฺโต สารีปุตฺโต
ปณฺฑิตกุฏมฺพิโก ปน อหเมวาติ ฯ
นนฺทชาตก นวม ฯ
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ขทิรงฺคารชาตก
กาม ปตามิ นิรยนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อนาถปณฺฑิกสฺส ทาน อารพฺภ(๑) กเถสิ ฯ
อนาถปณฺฑิโก หิ วิหารเมว อารพฺภ จตุปฺปฺาสโกฏิธน พุทฺธสาสเน วิกิริตฺวา ตีหิ รตเนหิ อฺตฺถ รตนสฺเมว อนุปฺปาเทตฺวา สตฺถริ เชตวเน วิหรนฺเต เทวสิก
ตีณิ มหาอุปฏานานิ คจฺฉติ ปาโตว เอกวาร คจฺฉติ
กตปาตราโส เอกวาร สายณฺเห เอกวาร ฯ อฺานิป
อนฺตรุปฏานานิ(๒) โหนฺติเยว ฯ คจฺฉนฺโต จ กินฺนุ อาทาย
อาคโตติ สามเณรา วา ทหรา วา หตฺถมฺป เม โอโลเกยฺยุนฺติ
ตุจฺฉหตฺโถ นาม น คตปุพฺโพ ปาโตว คจฺฉนฺโต ยาคุ
คาหาเปตฺวา คจฺฉติ กตปาตราโส สปฺปนวนีตมธุผาณิตาทีนิ
สายณฺหสมเย คนฺธมาลาวตฺถหตฺโถ คจฺฉติ ฯ เอว ทิวเส ทิวเส
ปริจฺจชนฺตสฺส ปนสฺส ปริจฺจาเค ปมาณ นตฺถิ ฯ
พหู โวหารูปชีวิโนปสฺส หตฺถโต ปณฺเณ อาโรเปตฺวา
อฏารสโกฏิสงฺขฺย ธน อิณ คณฺหึสุ ฯ เตส มหาเสฏี ธน
อาหราเปติ(๓) ฯ อฺา ปนสฺส กุลสนฺตกา อฏารสโกฏิโย
นทีตีเร นิทหิตฺวา ปตา อจีรวโตทเกน(๔) นทีกูเล ภินฺเน
# ๑. ม. อนาถปณฑิก อารพฺภ ฯ ๒. ม. อนฺตรนฺตรุปฏานานิ ฯ
# ๓. ม. เต มหาเสฏิ น อาหราเปติ ฯ ๔. สี. ยุ. วาโตทเกน ฯ
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มหาสมุทฺท ปวิฏา ฯ ตา ยถาปทหิตลฺจิตาว(๑)โลหจาฏิโย
อณฺณวกุจฺฉิย ปวตฺตมานา วิจรนฺติ ฯ เคเห ปนสฺส ปฺจนฺน
ภิกฺขุสตาน นิจฺจภตฺต นิพทฺธเมว โหติ ฯ เสฏิโน หิ เคห
ภิกฺขุสงฺฆสฺส จาตุมฺมหาปเถ ขณิตโปกฺขรณีสทิส สพฺเพส ภิกฺขูน
มาตาปตุฏาเน ิต ฯ เตนสฺส ฆร สมฺมาสมฺพุทฺโธป คจฺฉติ
อสีติมหาเถราป คจฺฉนฺติเยว เสสภิกฺขูน ปน อาคจฺฉนฺตานฺจ
คจฺฉนฺตานฺจ ปมาณ นตฺถิ ฯ
ตมฺปน ฆร สตฺตภูมิก สตฺตทฺวารโกฏปฏิมณฺฑิต ฯ ตสฺส
จตุตฺเถ ทฺวารโกฏเก เอกา มิจฺฉาทิฏิกา เทวตา วสติ ฯ
สา สมฺมาสมฺพุทฺเธ เคห ปวิสนฺเต นิกฺขมนฺเต จ อตฺตโน
วิมาเน าตุ น สกฺโกติ ทารเก คเหตฺวา โอตริตฺวา ภูมิย
ปติฏติ อสีติมหาเถเรสุป ปวิสนฺเตสุ จ นิกฺขมนฺเตสุ จ
ตเถว กโรติ ฯ สา จินฺเตสิ สมณโคตเม จ สาวเกสุ จสฺส
อิม เคห ปวิสนฺเตสุ มยฺห สุขนฺนาม นตฺถิ นิจฺจกาล
โอตริตฺวา ภูมิย าตุ น สกฺขิสฺสามิ ยถา อิเม เอต
ฆร น ปวิสนฺติ ตถา มยา กาตุ วฏฏตีติ ฯ อเถกทิวส
สยนูปคตสฺเสว มหากมฺมนฺติกสฺส สนฺติก คนฺตฺวา โอภาส
ผริตฺวา อฏาสิ โก เอตฺถาติ จ วุตฺเต อห จตุตฺถทฺวารโกฏเก นิพฺพตฺตเทวตาติ อาห ฯ กสฺมา อาคตาสีติ ฯ ตุมฺเห
# ๑. ม. ยถาปหิตลฺฉิตาว ฯ
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เสฏิสฺส กิรยิ  น ปสฺสถ อตฺตโน ปจฺฉิมกาล อโนโลเกตฺวา
ธน นีหริตฺวา สมณโคตมเยว ปูเรติ เนว วณิชฺช ปโยเชติ
น กมฺมนฺเต ปฏเปติ ตุมฺเห เสฏึ โอวทถ ยถา อตฺตโน
กมฺม กโรติ ยถา จ สมโณ โคตโม สสาวโก อิม ฆร
น ปวิสติ ตถา กโรถาติ ฯ อถ น โส อาห พาลเทวเต
เสฏี ธน วิสฺสชฺเชนฺโต นิยฺยานิเก พุทฺธสาสเน วิสฺสชฺเชติ
โส สเจ ม จุฬาย คเหตฺวา วิกฺกิณิสฺสติ เนวาห กิฺจิ
กเถสฺสามิ คจฺฉ ตฺวนฺติ ฯ สา ปุเนกทิวส เสฏิโน เชฏปุตฺต
อุปสงฺกมิตฺวา ตเถว โอวทิ ฯ โสป ต ปุริมนเยเนว ตชฺเชสิ ฯ
เสฏินา ปน สทฺธึ กเถตตเยว น สกฺโกติ ฯ
เสฏิโนป นิรนฺตร ทาน เทนฺตสฺส โวหาเร อกโรนฺตสฺส
สาปเตยฺเย(๑) มนฺทีภูเต ธน ปริกฺขย อคมาสิ ฯ อถสฺส อนุกฺกเมน
ทาฬิทฺทิย สมฺปตฺตสฺส ปริโภคสาฏกสยนภาชนานิ ปุราณสทิสานิ น ภวึสุ ฯ เอวภูโตป ภิกฺขสุ งฺฆสฺส ทาน เทติ
ปณีต กตฺวา ปน ทาตุ น สกฺโกติ ฯ อถ น เอกทิวส
วนฺทิตฺวา นิสินฺน สตฺถา ทิยฺยติ ปน เต คหปติ กุเล
ทานนฺติ ปุจฺฉิ ฯ โส ทิยยฺ ติ ภนฺเต ตฺจ ลูข กาณาชิก(๒)
พิลงฺคทุติยนฺติ อาห ฯ อถ น สตฺถา คหปติ ลูข ทาน
เทมีติ มา จิตฺต สงฺโกปยิตฺถ จิตฺตสฺมึ หิ ปณีเต พุทฺธ# ๑. ม. อาเย ฯ ๒. ม. ตฺจ โข กณาชก ฯ
# ๓. ม. สงฺโกจยิตฺถ ฯ
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ปจฺเจกพุทฺธสาวกาน ทินฺน ทาน ลูข นาม น โหติ กสฺมา
วิปากมหนฺตตฺตาติ อาห ฯ จิตฺต หิ ปณีต กาตุ สกฺโกนฺตสฺส
ทาน ลูข นาม นตฺถีติ เจต เอว เวทิตพฺพ
นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺหิ
อปฺปกา นาม ทกฺขิณา
ตถาคเต วา สมฺพุทฺเธ
อถวา ตสฺส สาวเก(๑)
น กิรตฺถิ อโนมทสฺสิสุ
ปาริจริยา พุทฺเธสุ อปฺปกา
ลูขาย(๒) อโลณิกาย จ
ปสฺส ผล กุมฺมาสปณฺฑิยาติ ฯ
อปรมฺป อาห คหปติ ตฺว ตาว ลูข ทาน ททมาโน
อฏนฺน อริยปุคฺคลาน เทสิ อห เวลามกาเล สกลชมฺพูทีป
อุนฺนงฺคล กตฺวา สตฺต รตนานิ ททมาโน ปฺจ มหานทิโย
เอโกฆปุณฺณ กตฺวา วิย จ มหาทาน ปวตฺตยมาโน ติสรณคต
วา ปฺจสีลรกฺขก วา กฺจิ นาลตฺถ ทกฺขิเณยฺยปุคฺคลา
นาม เอว ทุลฺลภา ตสฺมา ลูข เม ทานนฺติ มา จิตฺต
สงฺโกปยิตฺถาติ เอวฺจ ปน วตฺวา เวลามสุตฺต(๓) กเถสิ ฯ
อถ โข สา เทวตา อิสฺสรกาเล เสฏินา สทฺธึ กเถตุ
อสกฺโกนฺตี อิทานาย ทุคฺคตตฺตา มม วจน คณฺหิสฺสตีติ
มฺมานา อฑฺฒรตฺติกสมเย สิริคพฺภ ปวิสิตฺวา โอภาส
# ๑. ขุ. วิมาน. ๒๖/๔๗/๘๒ ฯ ๒. ม. สุขาย ฯ
# ๓. องฺ. นวก. ๒๓/๒๒๔/๔๐๖ ฯ
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ผริตฺวา อากาเส อฏาสิ ฯ เสฏี ต ทิสฺวา โก เอโสติ
อาห ฯ อห มหาเสฏิ จตุตฺถทฺวารโกฏเก อธิวตฺถา เทวตาติ ฯ
กิมตฺถ อาคตาสีติ ฯ ตุยฺห โอวาท กเถตุกามา หุตฺวา อาคตาติ ฯ
เตนหิ กเถหีติ ฯ มหาเสฏิ ตฺว ปจฺฉิมกาล
น จินฺเตสิ ปุตฺตธีตโร น โอโลเกสิ สมณสฺส โคตมสฺส
สาสเน พหุธน วิปฺปกิณณ
ฺ  โส ตฺว อติเวล ธนวิสฺสชฺชเนน
วา วณิชฺชกมฺมนฺตาน อกรเณน วา สมณ โคตม นิสฺสาย
ทุคฺคโต ชาโต เอวภูโตป สมณ โคตม น มฺุจสิ อชฺชาป
เต สมณา ฆร ปวิสนฺติเยว เตหิ นีหฏ น สกฺกา
ปจฺจาหราเปตุ คหิตเมว โหติ อิโต ปฏาย ปน สยฺจ
สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติก มา คมิตฺถ สาวกานฺจสฺส
อิม ฆร ปวิสิตุ มา อทาสิ สมณ โคตม นิวตฺติตฺวาป
อโนโลเกนฺโต อตฺตโน โวหาเร จ วณิชฺชฺจ กตฺวา กุฏมฺพ
สณฺเปหีติ ฯ อถ น โส เอวมาห อย ตยา มยฺห ทาตพฺโพ
โอวาโทติ ฯ อาม อยนฺติ(๑) ฯ ตาทิสาน เทวตาน สเตนป
สหสฺเสนป สตสหสฺเสนป อกมฺปนีโย อห ทสพเลน กโต มม
จ สทฺธา สิเนรุ วิย อจลา สุปติฏิตา มยา นิยฺยานิเก
รตนสาสเน ธน วิสฺสชฺชติ  อยุตฺต เต กถิต พุทฺธสาสเน
ปหาโร ทินโฺ น เอวรูปาย อนาจาราย ทุสฺสลี าย กาลกณฺณิยา
# ๑. ม. อยฺยาติ ฯ
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สทฺธึ ตยา มม เอกเคเห วสนกิจฺจ นตฺถิ สีฆ มม เคหา
นิกฺขมิตฺวา อฺตฺถ คจฺฉาติ ฯ
สา โสตาปนฺนสฺส อริยสาวกสฺส วจน สุตวฺ า าตุ
อสกฺโกนฺตี อตฺตโน วสนฏาน คนฺตฺวา ทารเก หตฺเถน
คเหตฺวา นิกฺขมิ นิกขฺ มิตฺวา จ ปน อฺตฺถ วสนฏาน
อลภมานา เสฏึ ขมาเปตฺวา ตตฺเถว วสิสฺสามีติ นครปริคฺคาหกเทวปุตฺตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ต วนฺทิตฺวา อฏาสิ
เกนตฺเถน อาคตาสีติ จ วุตฺตา อห สามิ อนุปธาเรตฺวา
อนาถปณฺฑิเกน สทฺธึ กเถสึ โส ม กุชฺฌิตฺวา วสนฏานา
นิกฺกฑฺฒิ ม เสฏิสฺส สนฺติก เนตฺวา ขมาเปตฺวา วสนฏาน
เม เทถาติ ฯ กึ ปน ตยา เสฏี วุตฺโตติ ฯ สามิ อิโต
ปฏาย พุทธฺ ุปฏาน สงฺฆุปฏาน มา กริ สมณสฺส
โคตมสฺส ฆเร ปเวสน มา อทาสีติ เอว เม วุตฺโต
สามีติ ฯ อยุตฺต ตยา วุตฺต สาสเน ปหาโร ทินโฺ น อห
ต อาทาย เสฏิโน สนฺติก คนฺตุ น อุสฺสหามีติ ฯ สา
ตสฺส สนฺติกา สงฺคห อลภิตฺวา จตุนฺน มหาราชาน สนฺติก
อคมาสิ เตหิป ตเถว ปฏิกฺขิตฺตา สกฺก เทวราช อุปสงฺกมิตฺวา
ต ปวุตฺต อาจิกฺขิตฺวา อห เทวราช วสนฏาน อลภมานา
ทารเก หตฺเถน คเหตฺวา อนาถา วิจรามิ ตุมฺหาก สิริยา
มยฺห วสนฏาน ทาเปถาติ สุฏุตร ยาจิ ฯ โสป ต อาห
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ตยา อยุตฺต กต ชินสาสเน ปหาโร ทินฺโน อหมฺป ต
นิสฺสาย เสฏินา สทฺธึ กเถตุ น สกฺโกมิ เอกมฺปน เต
เสฏิสฺส ขมนุปาย กเถสฺสามีติ ฯ สาธุ เทว กเถหีติ ฯ
มหาเสฏิสฺส หตฺถโต มนุสฺเสหิ ปณฺณ อาโรเปตฺวา
อฏารสโกฏิสงฺขฺย ธน คหิต อตฺถิ ตฺว ตสฺส อายุตฺตกเวส
คเหตฺวา กฺจิ อชานาเปตฺวา ตานิ ปณฺณานิ อาทาย
กติปเยหิ ยกฺขตรุเณหิ ปริวาริโต เอเกน หตฺเถน ปณฺณ
เอเกน เลข(๑) คเหตฺวา เตส เคห คนฺตฺวา เคหมชฺเฌ ิตา
อตฺตโน ยกฺขานุภาเวน เต อุตฺตาเสตฺวา อิม ตุมฺหาก
อิณปณฺณ ปสฺสถ อมฺหาก เสฏี อตฺตโน อิสฺสรกาเล
ตุมฺเห น กิฺจิ อาห อิทานิ ทุคฺคโต ชาโต ตุมเฺ หหิ
คหิตกหาปเณ เทถาติ วตฺวา อตฺตโน ยกฺขานุภาว ทสฺเสตฺวา
สพฺพาป อฏารส หิรฺโกฏิโย โสเธตฺวา(๒) เสฏิสฺส ตุจฺฉโกฏเ
ปูเรตฺวา อฺ อจิรวตีนทีตีเร นิทหิตธน นทีกูเล ภินฺเน
สมุทฺท ปวิฏ ก อตฺถิ ตมฺป อตฺตโน อานุภาเวน อาหริตฺวา
โกฏเ ปูเรตฺวา อฺมฺป อสุกฏาเน นาม อสฺสามิก
อฏารสโกฏิมตฺต ธน อตฺถิ ตมฺป อาหริตฺวา ตุจฺฉโกฏเ
ปูเรหิ อิมาหิ จตุปฺปฺาสโกฏีหิ อิม ตุจฺฉโกฏปูรณ(๓)
ทณฺฑกมฺม กตฺวา มหาเสฏึ ขมาเปหีติ ฯ
# ๑. ม. เลขนึ ฯ ๒. ม. สาเธตฺวา ฯ ๓. สี. ตุจฺฉโกฏเก ปูรเณน ฯ
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สา สาธุ เทวาติ ตสฺส วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา วุตฺตนเยเนว
สพฺพ ธน อาหริตฺวา อฑฺฒรตฺติกสมเย เสฏิสฺส สิริคพฺภ
ปวิสิตฺวา โอภาส ผริตฺวา อากาเส อฏาสิ โก เอโสติ
วุตฺเต อหนฺเต มหาเสฏิ จตุตฺถทฺวารโกฏเก อธิวตฺถา
อนฺธพาลเทวตา มยา มหาโมหมูฬฺหาย พุทฺธคุเณ อชานิตฺวา
ปุริเมสุ ทิวเสสุ ตุมฺเหหิ สทฺธึ กิฺจิ กถิต อตฺถิ ต เม
โทส ขมถ สกฺกสฺสาป เม เทวราชสฺส วจเนน ตุมฺหาก
อิณ โสเธตฺวา(๑) อฏารส โกฏิโย สมุทฺท คตา อฏารสโกฏิโย
ตสฺมึ ตสฺมึ าเน อสฺสามิกธนสฺส อฏารส โกฏิโยติ
จตุปฺปฺาสโกฏิโย อาหริตฺวา ตุจฺฉโกฏปูรเณน ทณฺฑกมฺม
กต เชตวนวิหาร อารพฺภ ปริกฺขย คตธน สพฺพ สมฺปณฺฑิต
วสนฏาน อลภมานา กิลมามิ มยา อฺาณตาย กถิต
มนสิ อกตฺวา ขมถ มหาเสฏีติ อาห ฯ
อนาถปณฺฑิโก ตสฺสา วจน สุตฺวา จินฺเตสิ อย
เทวตา ทณฺฑกมฺมฺจ เม กตนฺติ วทติ อตฺตโน จ โทส
ปฏิชานาติ สตฺถา อิม วิเนตฺวา(๒) อตฺตโน คุเณ ชานาเปสฺสติ
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปน ทสฺเสสฺสามีติ ฯ อถ น อาห สมฺม
เทวเต สเจป ม ขมาเปตุกามา สตฺถุ สนฺติเก ขมาเปหีติ ฯ
สา สาธุ เอว กริสฺสามิ สตฺถุ ปน ม สนฺติก คเหตฺวา
# ๑. สี. สาเธตฺวา ฯ ๒. สี. ยุ. จินฺเตตฺวา ฯ
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คจฺฉาหีติ ฯ โส สาธูติ วตฺวา วิภาตาย รตฺติยา ปาโตว
ต คเหตฺวา สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา ตาย กต กมฺม สพฺพ
ตถาคตสฺส อาโรเจสิ ฯ สตฺถา ตสฺส วจน สุตฺวา อิธ
คหปติ ปาปปุคฺคโลป ยาว ปาป น ปจฺจติ ตาว ภทฺรานิ
ปสฺสติ ยทา ปนสฺส ปาป ปจฺจติ ตทา ปาปเมว ปสฺสติ
ภทฺรปุคฺคโลป ยาว ภทฺร น ปจฺจติ ตาว ปาปานิ
ปสฺสติ ยทา ปนสฺส ภทฺร ปจฺจติ ตทา ภทฺรเมว ปสฺสตีติ
วตฺวา อิมา ธมฺมปเท เทฺว คาถา อภาสิ
ปาโปป ปสฺสตี ภทฺร ยาว ปาป น ปจฺจติ
ยทา จ ปจฺจตี ปาป อถ ปาปานิ ปสฺสติ
ภทฺโรป ปสฺสตี ปาป ยาว ภทฺร น ปจฺจติ
ยทา จ ปจฺจตี ภทฺร อถ ภทฺรานิ ปสฺสตีติ(๑) ฯ
อิมาสฺจ ปน คาถาน ปริโยสาเน สา เทวตา
โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ ฯ สา จกฺกงฺกิเตสุ สตฺถุ ปาเทสุ
นิปติตฺวา มยา ภนฺเต ราครตฺตาย โทสทุฏาย โมหมูฬฺหาย
อวิชฺชนฺธาย ตุมฺหาก คุเณ อชานนฺติยา ปาปก วจน วุตฺต
ต เม ขมถาติ สตฺถาร ขมาเปตฺวา มหาเสฏึ ขมาเปสิ ฯ
ตสฺมึ สมเย อนาถปณฺฑิโก สตฺถุ ปุรโต อตฺตโน คุณ
กเถสิ ภนฺเต อย เทวตา พุทฺธุปฏานาทีนิ มา กโรหีติ
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๙/๓๐-๑ ฯ
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วารยมานาป ม วาเรตุ นาสกฺขิ ทาน น ทาตพฺพนฺติ
อิมาย วาริยมาโนป อห อทาสิเมว นนุ(๑) เอส ภนฺเต มยฺห
คุโณติ ฯ สตฺถา ตฺว โขสิ คหปติ โสตาปนฺโน อริยสาวโก
อจลสทฺโธ วิสุทฺธทสฺสโน ตุยฺห อิมาย อปฺเปสกฺขเทวตาย
วาเรนฺติยา อวาริตภาโว อนจฺฉริโย ยมฺปน ปุพฺเพ ปณฺฑิตา
อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ อปริปกฺกฺาเณ ิตา กามาวจริสฺสเรน
มาเรน อากาเส ตฺวา สเจ ทาน ทสฺสสิ อิมสฺมึ นิรเย
ปจิสฺสสีติ อสีติหตฺถคมฺภีร องฺคารกาสุ ทสฺเสตฺวา มา ทาน
อทาสีติ วาริตา ปทุมกณฺณิกมชฺเฌ ตฺวา ทาน อทสุ อิท
อจฺฉริยนฺติ วตฺวา อนาถปณฺฑิเกน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหมฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
โพธิสตฺโต พาราณสีเสฏิสฺส กุเล นิพฺพตฺติตฺวา นานปฺปกาเรหิ
สพฺพูปกรเณหิ เทวกุมาโร วิย สวฑฺฒิยมาโน อนุกฺกเมน
วิฺุต ปตฺวา โสฬสวสฺสิกกาเลเยว สพฺพสิปฺเปสุ นิปฺผตฺตึ
ปตฺโต ฯ โส ปตุ อจฺจเยน เสฏิฏาเน ตฺวา จตูสุ
นครทฺวาเรสุ จตสฺโส ทานสาลาโย มชฺเฌ นครสฺส เอก อตฺตโน
นิเวสนทฺวาเร เอกนฺติ ฉ ทานสาลาโย กาเรตฺวา มหาทาน
เทติ สีล รกฺขติ อุโปสถกมฺม กโรติ ฯ อเถกทิวส ปาตราสเวลาย
โพธิสตฺตสฺส นานคฺครสมนฺุโภชเน อุปนียมาเน เอโก
# ๑. ม. นูน ฯ
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ปจฺเจกพุทฺโธ สตฺตาหจฺจเยน นิโรธา วุฏาย ภิกฺขาจารเวล
สลฺลกฺเขตฺวา อชฺช มยา พาราณสีเสฏิสฺส เคหทฺวาร คนฺตุ
วฏฏตีติ นาคลตาทนฺตกฏ ขาทิตฺวา อโนตตฺตทเห มุข โธวิตฺวา
มโนสิลาตเล ิโต นิวาเสตฺวา กายพนฺธน พนฺธิตวฺ า จีวร
ปารุปตฺวา อิทฺธิมยมตฺติกปตฺต อาทาย อากาเสนาคนฺตฺวา
โพธิสตฺตสฺส ภตฺเต อุปนีตมตฺเต เคหทฺวาเร อฏาสิ ฯ โพธิสตฺโต
ต ทิสฺวาว อาสนา วุฏาย นิปจฺจการ ทสฺเสตฺวา ปุริส
กมฺมการก (๑) โอโลเกสิ ฯ กึ กโรมิ สามีติ วุตฺเต อยฺยสฺส
ปตฺต อาหรถาติ อาห ฯ ต ขณฺเว มาโร ปาปมา
วิกมฺปมาโน อุฏาย อย ปจฺเจกพุทฺโธ อิโต สตฺต(๒) ทิวเส
อาหาร น ลภิ อชฺช อลภมาโน นสฺสิสฺสติ อิมฺจ วินาเสสฺสามิ
เสฏิโน จ ทานนฺตราย กริสฺสามีติ ต ขณฺเว อาคนฺตฺวา
อนฺตรวตฺถุมฺหิ อสีติหตฺถมตฺต องฺคารกาสุ นิมฺมินิ ฯ สา
ขทิรงฺคารปุณฺณา สมฺปชฺชลิตา สโชติภูตา อวีจิมหานิรโย วิย
ขายิตฺถ ฯ ตมฺปน มาเปตฺวา สย อากาเส อฏาสิ ฯ
ปตฺตาหรณตฺถาย คจฺฉมาโน ปุริโส ต ทิสฺวา มหาภย ปตฺโต
นิวตฺติ ฯ โพธิสตฺโต กึ ตาต นิวตฺโตสีติ ปุจฺฉิ ฯ อย
สามิ อนฺตรวตฺถุมฺหิ มหตี องฺคารกาสุ สมฺปชฺชลิตา อตฺถิ
สโชติภูตาติ ฯ อถฺโ อถฺโติ เอว อาคตาคตา สพฺเพป
# ๑. ม. ปริกมฺมการก ฯ ๒. ม. สตฺตเม ทิวเส อาหาร ลภิ ฯ

ชาตกฏกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 409

*เลมที่ 28 ขทิรงฺคารชาตก หนา 409
ภยปฺปตฺตา เวเคน ปลายึสุ ฯ
โพธิสตฺโต จินฺเตสิ อชฺช มยฺห ทานนฺตราย กาตุกาโม
วสวตฺติ มาโร อุยฺยุตโฺ ต ภวิสฺสติ น โข ปน ชานาติ
มารสเตน มารสหสฺเสน มารสตสหสฺเสนาป มยฺห อกมฺปยภาว
อชฺชทานิ มยฺห วา มารสฺส วา พลมหนฺตต อานุภาวมหนฺตต ชานิสฺสามีติ ต ยถาสชฺชิตเมว ภตฺตปาตึ สย อาทาย
เคหา นิกฺขมิ องฺคารกาสุยา ตเฏ ตฺวา อากาส โอโลเกนฺโต
มาร ทิสฺวา โกสิ ตฺวนฺติ อาห ฯ อห มาโรติ ฯ อย
องฺคารกาสุ ตยา นิมฺมิตาติ ฯ อาม มยาติ ฯ กิมตฺถายาติ ฯ
ตว ทานสฺส อนฺตรายกรณตฺถาย จ ปจฺเจกพุทฺธสฺส จ
ชีวิตวินาสนตฺถายาติ ฯ โพธิสตฺโต เนว เต อห อตฺตโน
ทานสฺส อนฺตราย น ปจฺเจกพุทฺธสฺส ชีวิตนฺตราย กาตุ
ทสฺสามิ อชฺชทานิ มยฺห วา ตว วา พลมหนฺตต
อานุภาวมหนฺตต ชานิสฺสามีติ องฺคารกาสุยา ตเฏ ตฺวา
ภนฺเต ปจฺเจกฺพุทฺธ อห อิมิสฺสาป องฺคารกาสุยา อโธสีโส
ปตมาโนป น นิวตฺติสฺสามิ เกวล ตุมฺเห มยา ทินฺน โภชน
ปฏิคฺคณฺหถาติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๔๐] กาม ปตามิ นิรย
อุทฺธปาโท อวสิโร
นานริย กริสฺสามิ
หนฺท ปณฺฑ ปฏิคฺคหาติ ฯ
ตตฺราย ปณฺฑตฺโถ ภนฺเต สจาห ตุมฺหาก ปณฺฑปาต
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เทนฺโต เอกเสเนว อิม นิรย อุทฺธปาโท อวสิโร หุตฺวา ปตามิ
ตถาป ยทิท อทานฺจ อสีลฺจ(๑) อริเยหิ อกตฺตพฺพตฺตา อนริเยหิ
จ กตฺตพฺพตฺตา อนริยนฺติ วุจฺจติ น ต อนริย กริสฺสามิ
หนฺท อิม มยา ทิยฺยมาน ปณฺฑ ปฏิคฺคณฺหาหีติ ฯ เอตฺถ
จ หนฺทาติ อุปสคฺคตฺเถ(๒) นิปาโต ฯ
เอว วตฺวา โพธิสตฺโต ทฬฺหสมาทาเนน ภตฺตปาตึ
คเหตฺวา องฺคารกาสุมตฺถเกน ปกฺขนฺโต ฯ ตาวเทว อสีต-ิ
หตฺถคมฺภีราย องฺคารกาสุยา ตลโต อุปรุปริ ชาต สตปุปฺผิต(๓)
เอก มหาปทุม อุคฺคนฺตฺวา โพธิสตฺตสฺส ปาเท สมฺปฏิจฺฉิ ฯ
ตโต มหาตุมฺพมตฺตา เรณุ อุคฺคนฺตฺวา มหาสตฺตสฺส มุทฺธนิ
ตฺวา ปติตฺวา สกลสรีร สุวณฺณจุณฺณสโมกิณฺณมิว อกาสิ ฯ
โส ปทุมกณฺณิกาย ตฺวา นานคฺครสโภชน ปจฺเจกพุทฺธสฺส
ปตฺเต ปติฏาเปสิ ฯ โส ต ปฏิคฺคเหตฺวา อนุโมทน กตฺวา
ปตฺต อากาเส ขิปตฺวา ปสฺสนฺตสฺเสว มหาชนสฺส สยมฺป
เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา นานปฺปการ วลาหกปนฺตึ มทฺทมาโน
วิย หิมวนฺตเมว คโต ฯ มาโรป ปราชิโต โทมนสฺส ปตฺวา
อตฺตโน วสนฏานเมว คโต ฯ โพธิสตฺโต ปน ปทุมกณฺณิกาย
ิโต มหาชนสฺส ทานสีลสวณฺณเนน ธมฺม เทเสตฺวา มหาชเนน
ปริวุโต อตฺตโน นิเวสนเมว ปวิสิตฺวา ยาวชีว ทานาทีนิ
# ๑. สี. ยุ. อสีลิยฺจ ฯ ๒. สี. ยุ. ววสฺสคฺคตฺเถ ฯ
# ม. สตปตฺตปุปฺผิต ฯ
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ปฺุานิ กริตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา นยิท คหปติ อจฺฉริย ย ตฺว เอวทสฺสนสมฺปนฺโน เอตรหิ เทวตาย น กมฺปโต ปุพฺเพป ปณฺฑิเตหิ
กตเมว อจฺฉริยนฺติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ปจฺเจกพุทฺโธ ตตฺเถว
ปรินิพฺพายิ มาร ปราชยิตฺวา ปทุมกณฺณิกาย ตฺวา
ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปณฺฑปาตทายโก พาราณสีเสฏี ปน อหเมว
อโหสีติ ฯ
ขทิรงฺคารชาตก ทสม ฯ
กุลาวกวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สิริ มาตลิ ธีตร ปกฺขิวโร
รติราคโต มาตาปตา จ ปุน
ชคตีรุห วุฑฺฒ สุกกฺกฏโก
ตถา นนฺทก ปณฺฑวาเรน ทส(๑) ฯ
# ๑. ม. กุลาวกฺจ นจฺจฺจ
สมฺโมทมจฺฉวฏฏก
สกุณ ติตฺติร พก
นนฺทฺจ ขทิรงฺคารนฺติ ฯ
____________________

