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อตฺถกามวคฺควณฺณนา
______________
โลสกชาตก
โย อตฺถกามสฺสาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โลสกติสฺสตฺเถร นาม อารพฺภ กเถสิ ฯ
โก ปเนส โลสกติสฺสตฺเถโร นามาติ ฯ โกสลรฏเ เอโก
อตฺตโน กุลวินาสโก เกวฏฏปุตฺโต อลาภี ภิกฺขูสุ ปพฺพชิโต ฯ
โส กิร นิพพฺ ตฺตฏานโต จวิตฺวา โกสลรฏเ เอกสฺมึ
กุลสหสฺสวาเส เกวฏฏคาเม เอกิสฺสาย เกวฏฏิตฺถิยา กุจฺฉิสฺมึ
ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ ตสฺส ปฏิสนฺธิคหณทิวเส ต กุลสหสฺส
ชาลหตฺถ นทิยฺจ ตฬากาทีสุ จ มจฺเฉ ปริเยสนฺต เอก
ขุทฺทกมจฺฉมฺป นาลตฺถ ฯ ตโต ปฏาย จ เต เกวฏฏา
ปริหายนฺติเยว ฯ ตสฺมึ หิ กุจฺฉิคเตเยว เนส คาโม สตฺต
วาเร อคฺคินา ทฑฺโฒ สตฺต วาเร รฺา ทณฺฑิโต ฯ
เอว อนุกฺกเมน ทุคฺคตา ชาตา ฯ เต จินฺตยึสุ ปุพฺเพ
อมฺหาก เอวรูป นตฺถิ อิทานิ ปน ปริหายาม อมฺหาก
อนฺตเร เอกาย กาฬกณฺณิยา ภวิตฺตพฺพ เทฺวภาคา โหมาติ ฯ
ปฺจ ปฺจ กุลสตานิ เอกโต อเหสุ ฯ ตโต ยตฺถ ตสฺส
มาตาปตโร โส โกฏาโส ปริหายติ อิตโร วฑฺฒติ ฯ
เต ตมฺป โกฏาส ทฺวิธา ตมฺป ทฺวิธาติ เอว ยาว ตเมว
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กุล เอก อโหสิ ตาว วิภชิตฺวา เตส กาฬกณฺณิภาว ตฺวา
โปเถตฺวา นิกฺกฑฺฒึสุ ฯ อถสฺส มาตาปตโร กิจฺเฉน ชีวมานา
ปริปกฺเก คพฺเภ เอกสฺมึ าเน วิชายิ ฯ ปจฺฉิมภวิกสตฺต น
สกฺกา นาเสตุ อนฺโตฆเฏ ทีโป วิย หิสฺส ทหเย อรหตฺตสฺส
อุปนิสฺสโย ชลติ ฯ สา ต ทารก ปฏิชคฺคิตฺวา อาธาวิตฺวา
ปริธาวิตฺวา วิจรณกาเล เอกมสฺส กปาลก หตฺเถ ทตฺวา
ปุตฺต เอก ฆร ปวิสาติ เปเสตฺวา ปลาตา ฯ โส ตโต
ปฏาย เอกโกว หุตฺวา ตตฺถ ตตฺถ ภิกฺข ปริเยสิตฺวา เอกสฺมึ
าเน สยติ น นฺหายติ น สรีร ปฏิชคฺคติ ปสุปสาจโก
วิย กิจฺเฉน ชีวิต กปฺเปสิ ฯ โส อนุกกฺ เมน สตฺตวสฺสิโก
หุตฺวา เอกสฺมึ เคหทฺวาเร อุกฺขลิโธวนสฺส ฉฑฺฑิตฏาเน กาโก
วิย เอเกก สิตฺถก(๑) อุจฺจินิตฺวา ขาทติ ฯ
อถ น ธมฺมเสนาปติ สาวตฺถิย ปณฺฑาย จรมาโน
ทิสฺวา อย สตฺโต อติการฺุปฺปตฺโต กตรคามวาสิโก นุ
โขติ ตสฺมึ เมตฺตจิตฺต วฑฺเฒตฺวา เอหิ เรติ อาห ฯ โส
อาคนฺตฺวา เถร วนฺทิตฺวา อฏาสิ ฯ อถ น เถโร
กตรคามวาสิโกสิ กห วา เต มาตาปตโรติ ปุจฺฉิ ฯ อห
ภนฺเต นิปฺปจฺจโย มยฺห มาตาปตโร ต(๒) นิสฺสาย กิลนฺตมฺหาติ
ม ฉฑฺเฑตฺวา ปลาตาติ ฯ อปจ ปน ปพฺพชิสฺสสีติ ฯ ภนฺเต
# ๑. ภตฺตสิตฺถ ฯ ๒. ม. ม ฯ
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อห ตาว ปพฺพเชยฺย มาทิส ปน กปณ โก ปพฺพาเชสฺสตีติ ฯ
เถโร อาห อห ปพฺพาเชสฺสามีติ ฯ สาธุ ภนฺเต ปพฺพาเชถ
มนฺติ ฯ เถโร ตสฺส ขาทนีย โภชนีย ทตฺวา ต วิหาร
เนตฺวา สหตฺเถเนว นฺหาเปตฺวา ปพฺพาเชตฺวา ปริปุณฺณวสฺส
อุปสมฺปาเทสิ ฯ โส มหลฺลกกาเล โลสกติสฺสตฺเถโรติ ปฺายิตฺถ
นิปฺปฺุโ อปฺปลาโภ ฯ เตน กิร อสทิสทาเนป กุจฺฉิปูโร
น ลทฺธปุพฺโพ ชีวิตฆฏนมตฺตกเมว ลพฺภติ ฯ ตสฺส หิ ปตฺเต
เอกสฺมิฺเว ยาคุอุลุงฺเก ทินฺเน ปตฺโต สมติตฺติโก วิย หุตฺวา
ปฺายติ ฯ อถ มนุสฺสา อิมสฺส ปตฺโต ปูโรติ เหฏา
ยาคุ เทนฺติ ฯ ตสฺส ปตฺเต ยาคุทานกาเล มนุสฺสาน ภาชเน
ยาคุ อนฺตรธายตีติป วทนฺติ ฯ ชชฺชกาทีสุป เอเสว นโย ฯ
โส อปเรน สมเยน วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อคฺคผเล อรหตฺเต
ปติฏิโตป อปฺปลาโภ อโหสิ ฯ อถสฺส อนุปุพฺเพน อายุสงฺขาเรสุ
ปริหีเนสุ ปรินิพฺพานทิวโส สมฺปาปุณิ ฯ
ธมฺมเสนาปติ อาวชฺเชนฺโต ตสฺส ปรินิพฺพานภาว ตฺวา
อย โลสกติสฺสตฺเถโร อชฺช ปรินิพฺพายิสฺสติ อชฺช มยา
เอตสฺส ยาวทตฺถ อาหาร ทาตุ วฏฏตีติ ต อาทาย สาวตฺถึ
ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ เถโร ต นิสฺสาย ตาว พหุมนุสฺสาย
สาวตฺถิยา หตฺถ ปสาเรตฺวา วนฺทนมตฺตมฺป นาลตฺถ ฯ อถ
น เถโร คจฺฉาวุโส อาสนสาลาย นิสีทาติ อุยฺโยเชสิ (๑) ฯ
# ๑. ม. อุยโฺ ยเชตฺวา คโต ฯ
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ตโต อาคตเมว มนุสฺสา อยฺโย อาคโตติ อาสเน นิสีทาเปตฺวา
โภเชนฺติ ฯ เถโรป อิม ภตฺต โลสกติสฺสตฺเถรสฺส เทถาติ
ลทฺธาหาร เปเสสิ ฯ ต คเหตฺวา(๑) คตา โลสกติสฺสตฺเถร
อสฺสริตฺวา สยเมว ภฺุชึสุ ฯ อถ เถรสฺส อุฏาย วิหาร
คมนกาเล โลสกติสฺสตฺเถโร คนฺตฺวา เถร วนฺทิ ฯ เถโร
นิวตฺติตฺวา ิตโกว ลทฺธนฺเต อาวุโส ภตฺตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ
ลภิสฺสาม โน ภนฺเตติ ฯ เถโร สเวคปฺปตฺโต กาล โอโลเกสิ ฯ
กาโล อนติกฺกนฺโต(๒) ฯ เถโร โหตาวุโส อิเธว นิสีทาติ
โลสกติสฺสตฺเถร อาสนสาลาย นิสีทาเปตฺวา โกสลรฺโ นิเวสน
อคมาสิ ฯ ราชา เถรสฺส ปตฺต คาหาเปตฺวา ภตฺตสฺส อกาโลติ
ปตฺตปูร จตุมฺมธุร ทาเปสิ ฯ เถโร ต อาทาย คนฺตฺวา เอหาวุโส
ติสฺส อิม จตุมฺมธุร ปริภฺุชาติ วตฺวา ปตฺต คเหตฺวาว
อฏาสิ ฯ โส เถรสฺส (๓) คารเวน ลชฺชิโต น ปริภฺุชติ ฯ
อถ น เถโร เอหาวุโส ติสฺส อห ปตฺต คเหตฺวาว
สฺสามิ ตฺว นิสีทิตวา ปริภฺุช สเจ อห ปตฺต หตฺถโต
มฺุเจยฺย กิฺจิ น ภเวยฺยาติ อาห ฯ อถายสฺมา
โลสกติสฺสตฺเถโร อคฺคสาวเก ธมฺมเสนาปติมฺหิ ปตฺต คเหตฺวา
ิเต จตุมฺมธุร ปริภฺุชิ ฯ ต เถรสฺส อริยิทฺธิพเลน น ปริกฺขย
อคมาสิ ฯ ตทา โลสกติสฺสตฺเถโร ยาวทตฺถ อุทรปูร กตฺวา
# ๑. ม. อาคนฺตฺวา ฯ ๒. ม. อติกฺกนฺโต ฯ ๓. ม. เถเร ฯ
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ปริภฺุชิ ต ทิวสเมว อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา
ปรินิพฺพายิ ฯ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ตสฺส สนฺติเก ตฺวา สรีรนิกฺเขป
กาเรสิ ฯ ธาตุโย คเหตฺวา เจติย กรึสุ ฯ
ตทา ภิกฺขู ธมฺมสภาย สนฺนิปติตฺวา อาวุโส อโห
โลสกติสฺสตฺเถโร อปฺปปฺุโ อปฺปลาภี เอวรูเปน นาม
อปฺปปฺุเน อปฺปลาภินา กถ อริยธมฺโม ลทฺโธติ กเถนฺตา
นิสีทึสุ ฯ สตฺถา ธมฺมสภาย คนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิ ฯ เต อิมาย นาม
ภนฺเตติ อาโรเจสุ ฯ สตฺถา ภิกฺขเว เอโส ภิกฺขุ อตฺตโน
อปฺปลาภิภาวฺจ(๑) อริยธมฺมลาภิภาวฺจ อตฺตนาว อกาสิ อยฺหิ
ปุพฺเพ ปเรส ลาภนฺตราย กตฺวา อปฺปลาภี ชาโต อนิจฺจ
ทุกฺข อนตฺตาติ วิปสฺสนาย ยุตฺตภาวสฺส ผเลน (๒) อริยธมฺมลาภี
ชาโตติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล อฺตโร ภิกฺขุ
เอก กุฏมฺพิก นิสฺสาย คามกาวาเส วสติ ปกตตฺโต สีลวา
วิปสฺสนาย ยุตฺตปฺปยุตฺโต ฯ อเถโก ขีณาสวตฺเถโร หิมวนฺเต (๓)
วสมาโน อนุปุพฺเพน ตสฺส ภิกฺขุโน อุปฏากกุฏมฺพิกสฺส
วสนคาม สมฺปตฺโต ฯ กุฏมฺพิโก เถรสฺส อิริยาปเถเยว ปสีทิตวฺ า
ปตฺต อาทาย ฆร ปเวเสตฺวา สกฺกจฺจ โภเชตฺวา โถก
# ๑. ม. อลาภิภาวฺจ ฯ ๒. ม. พเลน ฯ ๓. ม. สมวตฺตมาส ฯ
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ธมฺมกถ สุตฺวา เถร วนฺทิตฺวา ภนฺเต อมฺหาก ธูรวิหารเมว
คจฺฉถ มย สายณฺหสมเย คนฺตฺวา ปสฺสิสฺสามาติ อาห ฯ
เถโร วิหาร คนฺตฺวา เนวาสิกตฺเถร วนฺทิตฺวา อาปุจฺฉิตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ โสป เตน สทฺธึ ปฏิสนฺาร กตฺวา ลทฺโธ
เต อาวุโส ภิกฺขาหาโรติ ปุจฺฉิ ฯ อาม ลทฺโธติ ฯ กห นาม
ลทฺโธติ ฯ ตุมฺหาก ธูรคาเม กุฏมฺพิกฆเรติ ฯ เอวฺจ ปน
วตฺวา อตฺตโน เสนาสน ปุจฺฉิตฺวา ปฏิชคฺคิตฺวา ปตฺตจีวร
ปฏิสาเมตฺวา ฌานสุเขน ผลสุเขน วีตินาเมนฺโต นิสีทิ ฯ
โส กุฏมฺพิโก สายณฺเห คนฺธมาลฺจ ปทีปเตลฺจ คาหาเปตฺวา
วิหาร คนฺตฺวา เนวาสิกตฺเถร วนฺทิตฺวา ภนฺเต เอโก
อาคนฺตุกตฺเถโร อตฺถิ อาคโต นุ โขติ ปุจฺฉิ ฯ อาม
อาคโตติ ฯ อิทานิ กหฺติ ฯ อสุกเสนาสเน นามาติ ฯ โส
ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสินฺโน ธมฺมกถ
สุตฺวา สีตลเวลาย เจติยฺจ โพธิยฺจ ปูเชตฺวา ทีเป ชาเลตฺวา
อุโภป ชเน นิมนฺเตตฺวา คโต ฯ เนวาสิกตฺเถโรป โข อย
กุฏมฺพิโก ปริภินฺโน สจาย ภิกฺขุ อิมสฺมึ วิหาเร วสิสฺสติ
น ม เอส กิสฺมิฺจิ คณยิสฺสตีติ เถเร อนตฺตมนต อาปชฺชิตฺวา
อิมสฺมึ วิหาเร เอตสฺส อวสนากาโร มยา กาตุ วฏฏตีติ
เตน อุปฏานเวลาย อาคเตน สทฺธึ กิฺจิ น กเถสิ ฯ
ขีณาสวตฺเถโร ตสฺส อชฺฌาสย ชานิตฺวา อย เถโร มม
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กุเล วา ลาเภ วา คเณ วา อปลิพุทฺธภาว น ชานาตีติ
อตฺตโน วสนฏาน คนฺตฺวา ฌานสุเขน ผลสุเขน วีตินาเมสิ ฯ
เนวาสิโกป ปุนทิวเส นขปฏเน คณฺฑึ ปหริตฺวา นเขน
ทฺวาร อาโกเฏตฺวา กุฏมพฺ ิกสฺส เคห อคมาสิ ฯ โส ตสฺส
ปตฺต คเหตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสีทาเปตฺวา อาคนฺตุกตฺเถโร
กห ภนฺเตติ ปุจฺฉิ ฯ นาห ตว กุลุปกสฺส ปวุตฺตึ ชานามิ
คณฺฑึ ปหรนฺโต ทฺวาร อาโกเฏนฺโต ปโพเธตุ นาสกฺขึ หิยฺโย
ตว เคเห ปณีตโภชน ภฺุชิตฺวา ชีราเปตุ อสกฺโกนฺโต อิทานิ
นิทฺท โอกฺกนฺโตเยว ภวิสฺสติ ตฺว ปสีทมาโน เอวรูเปสุเยว
าเนสุ ปสีทสีติ อาห ฯ ขีณาสวตฺเถโรป อตฺตโน ภิกฺขาจารเวล
สลฺลกฺเขตฺวา สรีร ปฏิชคฺคิตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย อากาเส
อุปฺปติตฺวา อฺตฺถ อคมาสิ ฯ
โส กุฏม ฺพิโก เนวาสิกตฺเถร สปฺปมธุสกฺกราภิสงฺขต
ปายาส โภเชตฺวา ปตฺต คนฺธจุณฺเณหิ อุพฺพตฺเตตฺวา ปูเรตฺวา
ภนฺเต โส เถโร มคฺคกิลนฺโต ภวิสฺสติ อิทมสฺส หรถาติ
อทาสิ ฯ อิตโร อปฺปฏิกขฺ ิปตฺวาว คเหตฺวา คจฺฉนฺโต สเจ
โส ภิกฺขุ อิม ปายาส ลภิสฺสติ (๑) คีวาย คเหตฺวา
นิกฺกฑฺฒิยมาโนป น คมิสฺสติ สเจ ปนาห อิม ปายาส
มนุสฺสสฺส ทสฺสามิ ปากฏ เม กมฺม ภวิสฺสติ สเจ อุทเก
# ๑. ม. ปวิสสฺ ติ ฯ
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โอปลาเปสฺสามิ อุทกปฏเ สปฺป ปฺายิสฺสติ สเจ ภูมิย
ฉฑฺเฑสฺสามิ กากสนฺนิปาเตน ปฺายิสฺสติ กสฺมึ (๑) นุ โข
อิม ฉฑฺเฑยฺยนฺติ อุปธาเรนฺโต เอก ฌามกฺเขตฺต ทิสฺวา
องฺคาร วิยูหติ ฺวา ตตฺถ ปกฺขิปตฺวา อุปริ องฺคาเรหิ
ปฏิจฺฉาเทตฺวา วิหาร คโต ต ภิกฺขุ อทิสฺวา จินฺเตสิ อทฺธา
โส ภิกฺขุ ขีณาสโว มม อชฺฌาสย วิทิตฺวา อฺตฺถ คโต
ภวิสฺสติ อโห มยา อุทรเหตุ อยุตฺต กตนฺติ ฯ ตาวเทวสฺส
มหนฺต โทมนสฺส อุทปาทิ ฯ ตโต ปฏาเยว มนุสฺสเปโต
หุตฺวา นจิรสฺเสว กาล กตฺวา นิรเย นิพฺพตฺติ ฯ
โส พหูนิ วสฺสสตสหสฺสานิ นิรเย ปจิตฺวา ปกฺกาวเสเสน
ปฏิปาฏิยา ปฺจ ชาติสตานิ ยกฺโข หุตฺวา เอกทิวสป อุทรปูร
อาหาร น (๒) ลภติ เอกทิวสมฺปน คพฺภมล อุทรปูร ลภิ ฯ
ปุน ปฺจ ชาติสตานิ (๓) สุนโข อโหสิ ตทาป เอกทิวส
ภตฺตวมน อุทรปูร ลภิ ฯ เสสกาเล ปน เตน อุทรปูโร
อาหาโร นาม น ลทฺธปุพฺโพ ฯ สุนขโยนิโต ปน จวิตฺวา
กาสีรฏเ เอกสฺมึ ทุคฺคตกุเล นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส นิพฺพตฺติโต
ปฏาย ต กุล ปน ปรมทุคฺคตเมว ชาต ฯ นาภิโต อุทฺธ
อุทกกฺชิกมตฺตมฺป น ลภิ ฯ ตสฺส ปน มิตฺตพินฺทุโกติ (๔)
นาม อโหสิ ฯ มาตาปตโร ฉาตกทุกขฺ  อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺตา
# ๑. ม. กตฺถ ฯ ๒. ม. ลภิ ฯ ๓. ม. ปฺจชาติสเตสุ ฯ
# ๔. ม. มิตฺตวินฺทโกติ ฯ
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คจฺฉ กาฬกณฺณีติ ต โปเถตฺวา นีหรึสุ ฯ โส อปฺปฏิสรโณ
วิจรนฺโต พาราณสึ อคมาสิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต พาราณสิย
ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย หุตฺวา ปฺจมาณวกสตาน สิปฺป
วาเจสิ ฯ ตทา พาราณสีวาสิโน ทุคฺคตาน ปริพฺพย ทตฺวา
สิปฺป สิกฺขาเปนฺติ ฯ อยมฺป มิตฺตพินฺทุโก โพธิสตฺตสฺส สนฺติเก
สิปฺป สิกฺขติ ฯ โส ผรุโส อโนวาทกฺขโม ต ต ปหรนฺโต
วิจรติ โพธิสตฺเตน โอวาทิยมาโนป โอวาท น คณฺหาติ ฯ ต
นิสฺสาย อาโยปสฺส มนฺโท ชาโต ฯ อถ โส มาณวเกหิ สทฺธึ
ภณฺฑิตฺวา โอวาท อคณฺหนฺโต [๑] ปลายิตฺวา อาหิณฺฑนฺโต
เอก ปจฺจนฺตคาม คนฺตฺวา ภตึ กตฺวา ชีวติ ฯ โส ตตฺถ
เอกาย ทุคฺคติตฺถิยา สทฺธึ สวาส กปฺเปสิ ฯ สา ต นิสฺสาย
เทฺว ทารเก วิชายิ ฯ คามวาสิโน อมฺหาก สุสาสน
ทุสฺสาสน อาโรเจยฺยาสีติ มิตฺตพินฺทุกสฺส ภตึ ทตฺวา ต
คามทฺวาเร กุฏิยา วสาเปสุ ฯ ตมฺปน มิตฺตพินฺทุก นิสฺสาย
เต ปจฺจนฺตคามวาสิโน สตฺตกฺขตฺตุ ราชทณฺฑ อคมสุ ฯ
สตฺตกฺขตฺตุ เตส เคหานิ ฌายึสุ ฯ สตฺตกฺขตฺตุ ตฬาก ภิชชฺ ิ ฯ
เต จินฺตยึสุ อมฺหาก ปุพฺเพ อิมสฺส มิตฺตพินฺทุกสฺส
อนาคมนกาเล เอวรูป นตฺถิ อิทานิ ปนสฺส อาคตกาลโต
ปฏาย ปริหายามาติ ต โปเถตฺวา นีหรึสุ ฯ โส อตฺตโน
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตโตติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. กุฏิกาย ฯ
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ทารเก คเหตฺวา อฺตฺถ คจฺฉนฺโต เอก อมนุสฺสปริคฺคหิต
อฏวึ ปาวิสิ ฯ ตตฺถสฺส อมนุสฺสา เทฺว ทารเก จ ภริยฺจ
มาเรตฺวา มส ขาทึสุ ฯ
โส ตโต ปลายิตฺวา ตโต ตโต อาหิณฺฑนฺโต เอก
คมฺภีร นาม ปฏฏนคาม นาวาวิสฺสชฺชนทิวเสเยว ปตฺวา
กมฺมกโร หุตฺวา นาว อภิรุหิ ฯ นาวา สมุทฺทปฏเ  สตฺตาห
คนฺตฺวา สตฺตเม ทิวเส สมุทฺทมชฺเฌ อาโกเฏตฺวา ปตา วิย
อฏาสิ ฯ เต กาฬกณฺณิสลาก วิจาเรสุ ฯ สตฺตกฺขตฺตุ ฯ
มิตฺตพินฺทุกสฺเสว ปาปุณิ ฯ มนุสฺสา ตสฺเสก เวฬุกลาปก ทตฺวา
หตฺเถ คเหตฺวา สมุทฺเท(๑) ขิปสุ ฯ
ตสฺมึ ขิตฺตมตฺเต นาวา อคมาสิ ฯ มิตฺตพินฺทุโก
เวฬุกลาเป นิปชฺชิตฺวา สมุทฺทปฏเ คจฺฉนฺโต กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล รกฺขิตสีลสฺส ผเลน สมุทฺทปฏเ เอกสฺมึ
ผลิกวิมาเน จตสฺโส เทวธีตโร ปฏิลภิตฺวา ตาส สนฺติเก สุข
อนุภวมาโน สตฺตาห วสิ ฯ ตา ปน วิมานเปติโย สตฺตาห
สุข อนุภวนฺติ ฯ สตฺตาห ทุกฺข อนุภวิตุ คจฺฉมาโน ยาว
มย อาคจฺฉาม ตาว อิเธว โหหีติ วตฺวา อคมสุ ฯ มิตฺตพินฺทุโก
ตาส คตกาเล เวฬุกลาเป นิปชฺชิตฺวา ปุรโต คจฺฉนฺโต
รชตวิมาเน อฏ เทวธีตโร ลภิ ตโตป อปร คจฺฉนฺโต
ฺ# ๑. ม. สมุทฺทปฏเ ฯ
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มณิวิมาเน โสฬส กนกวิมาเน ทฺวตฺตึส เทวธีตโร ลภิ ตาสป
วจน อกตฺวา ปุรโต คจฺฉนฺโต อนฺตรทีปเก เอก ยกฺขนคร
อทฺทส ฯ ตตฺเถกา ยกฺขินี อชรูเปน วิจรติ ฯ มิตตฺ พินฺทุโก
ตสฺสา ยกฺขินีภาว อชานนฺโต อชมส ขาทิสฺสามีติ ต ปาเท
อคฺคเหสิ ฯ สา ยกฺขานุภาเวน ต อุกขฺ ิปตฺวา ขิป ฯ โส
ตาย ขิตฺโต สมุทฺทมตฺถเกน คนฺตฺวา พาราณสิย ปริกฺขาปฏเ
เอกสฺมึ กณฺฏกคุมฺพมตฺถเก ปติตฺวา ปวตฺตมาโน ภูมิย
ปติฏาสิ ฯ ตสฺมิฺจ สมเย ตสฺมึ ปริกฺขาปฏเ รฺโ อชิกา
จรมานา โจรา หรนฺติ ฯ อชิกโคปกา โจเร คณฺหสิ ฺสามาติ
เอกมนฺต นิลีนา อฏสุ ฯ มิตฺตพินฺทุโก ปวตฺติตฺวา ภูมิย ิโต
ตา อชิกา ทิสฺวา จินฺเตสิ อห สมุทฺเท เอกสฺมึ ทีปเก
เอก ปาเท คเหตฺวา ตาย ขิตฺโต อิธ ปติโต สเจ อิทานิ
เอก ปาเท คเหสฺสามิ สา ม ปรโต สมุทฺทปฏเ วิมานเทวตาน สนฺติเก ขิปสฺสตีติ ฯ โส เอว อโยนิโส มนสิกริตฺวา
อชิก ปาเท คณฺหิ ฯ สาป คหิตมตฺตา วิรวิ ฯ อชิกโคปกา
อิโต จิโต จ อาคนฺตฺวา [๑] เอตฺตก กาล ราชกุเล อชิกาย
ขาทโก เอส โจโรติ ต โกฏเฏตฺวา พนฺธิตฺวา รฺโ สนฺติก
เนนฺติ ฯ ตสฺมึ ขเณ โพธิสตฺโต ปฺจสตมาณวปริวุโต นครา
นิกฺขมฺม นฺหายิตุ คจฺฉนฺโต มิตฺตพินฺทุก ทิสฺวา สฺชานิตฺวา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ต คเหตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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เต มนุสฺเส อาห ตาตา อย อมฺหาก อนฺเตวาสิโก กสฺมา
น คณฺหถาติ ฯ อชิกโจรโก อยฺย เอก อชิก ปาเท คณฺหิ
ตสฺมา คหิโตติ ฯ เตนเหต อมฺหาก ทาส กตฺวา เทถ อมฺเห
นิสฺสาย ชีวสิ ฺสตีติ ฯ เต สาธุ อยฺยาติ ต วิสฺสชฺเชตฺวา
อคมสุ ฯ อถ น โพธิสตฺโต มิตฺตพินฺทุก ตฺว เอตฺตก กาล
กห วสีติ ปุจฉฺ ิ ฯ โส สพฺพ อตฺตนา กตกมฺม อาโรเจสิ ฯ
โพธิสตฺโต อตฺถกามาน วจน อกโรนฺโต เอว ทุกฺข ปาปุณาตีติ
วตฺวา อิม คาถมาห
[๔๑]โย อตฺถกามสฺส หิตานุกมฺปโน
โอวชฺชมาโน น กโรติ สาสน
อชาย ปาท โอลุพฺภ(๑) มิตฺตโก วิย โสจตีติ ฯ
ตตฺถ อตฺถกามสฺสาติ วุฑฺฒึ อิจฺฉนฺตสฺส ฯ หิตานุกมฺปโนติ
หิเตน อนุกมฺปมานสฺส ฯ โอวชฺชมาโนติ มุทุเกน หิตจิตฺเตน
โอวทิยมาโน ฯ น กโรติ สาสนนฺติ อนุสิฏึ น กโรติ ทุพฺพโจ
อโนวาทโก โหติ ฯ มิตฺตโก วิย โสจตีติ ยถา อย มิตฺตพินฺทุโก
อชาย ปาท คเหตฺวา โสจติ กิลมติ เอว นิจฺจกาล โสจตีติ
อิมาย คาถาย โพธิสตฺโต ธมฺม เทเสสิ ฯ
เอว เตน เถเรน เอตฺตเก อทฺธาเน ตีสุเยว อตฺตภาเวสุ
กุจฺฉิปูโร ลทฺธปุพฺโพ ยกฺเขน หุตฺวา เอกทิวส คพฺภมล
# ๑. สฺยา. ม. อชิยา ปาทโมลมฺภ ฯ ๒. ม. อนุสิฏ ฯ
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ลทฺธ สุนเขน หุตฺวา เอกทิวส ภตฺตวมน ปรินิพพฺ านทิวเส
ธมฺมเสนาปติสฺสานุภาเวน จตุมฺมธุร ลทฺธ เอว ปรสฺส
ลาภนฺตรายกรณ นาม มหาโทสนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ตสฺมึ ปน
กาเล โสป อาจริโย มิตฺตพินฺทุโกป ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา เอว ภิกฺขเว อตฺตโน อปฺปลาภิภาวฺจ อริยธมฺมลาภิภาวฺจ สยเมว เอโส อกาสีติ อิม ธมฺมเทสน
อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
มิตฺตพินฺทุโก โลสกติสฺสตฺเถโร อโหสิ ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย
ปน อหเมวาติ ฯ
โลสกชาตก ปม ฯ
กโปตชาตก
โย อตฺถกามสฺสาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร โลลภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺส โลลภาโว นวนิปาเต กากชาตเก (๑) อาวิภวิสฺสติ ฯ
ตทา ปน ต ภิกฺขุ อย ภนฺเต ภิกฺขุ โลโลติ สตฺถุ
อาโรเจสุ ฯ อถ น สตฺถา สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ โลโลติ
ปุจฺฉิ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ สตฺถา ปุพฺเพป ตฺว ภิกฺขุ โลโล
โลลการณา ชีวิตกฺขย ปตฺโต ปณฺฑิตาป ต นิสฺสาย อตฺตโน
# ๑. ขุ.ชา. ๒๗/๙๖๓/๒๐๙ ฯ
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วสนฏานา ปริหีนาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
โพธิสตฺโต ปาราวตโยนิย นิพฺพตฺติ ฯ ตทา พาราณสีวาสิโน
ปฺุกามตาย ตสฺมึ ตสฺมึ าเน สกุณาน สุขวสนตฺถาย
ถุสปจฺฉิโย โอลมฺพนฺติ ฯ ตทา พาราณสีเสฏิโนป ภตฺตการโก
อนฺโตมหานเส เอว (๑) ถุสปจฺฉึ โอลมฺเพตฺวา เปสิ ฯ โพธิสตฺโต
ตตฺถ วาส กปฺเปสิ ฯ โส ปาโตว นิกขฺ มิตฺวา โคจเร จริตฺวา
สาย อาคนฺตฺวา ตตฺถ วสนฺโต กาล เขเปสิ ฯ อเถกทิวส
เอโก กาโก มหานสมตฺถเกน คจฺฉนฺโต อมฺพิลานมฺพิลมจฺฉมสาน ธูปนวาส ฆายิตฺวา โลภ อุปปฺ าเทตฺวา กึ นุ โข (๒)
นิสฺสาย อิม มจฺฉมส ลภิสฺสามีติ อวิทูเร นิสีทิตฺวา
ปริคฺคณฺหนฺโต สาย โพธิสตฺต อาคนฺตฺวา มหานส ปวิสนฺต
ทิสฺวา อิม ปาราวต นิสฺสาย มส ลภิสฺสามีติ ปุนทิวเส
ปาโตว อาคนฺตฺวา โพธิสตฺตสฺส นิกขฺ มิตฺวา โคจรคหณตฺถาย
คมนกาเล ปฏิโต ปฏิโต อคมาสิ ฯ อถ น โพธิสตฺโต
กสฺมา ตฺว สมฺม อมฺเหหิ สทฺธึ จรสีติ อาห ฯ สามิ ตุมฺหาก
กิริยา มยฺห รุจฺจติ อิโต ปฏาย ตุมฺเห อุปฏหิสสฺ ามีติ ฯ
สมฺม ตุมฺเห อฺโคจรา มย อฺโคจรา ตุมฺเหหิ ตุมฺหาก
อุปฏาน ทุกฺกรนฺติ ฯ สามิ ตุมฺหาก โคจร คตกาเล อหมฺป
# ๑. ม. เอต ฯ ๒. ม. ก นุ โข ฯ ๓. ม. มจฺฉมส ฯ
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โคจร คเหตฺวา ตุมฺเหหิ สทฺธึเยว คมิสฺสามีติ ฯ สาธุ เกวล
เต อปฺปมตฺตเกน ภวิตพฺพนฺติ เอว โพธิสตฺโต กาก โอวทิตฺวา
โคจเร จรนฺโต ติณพีชาทีนิ ขาทติ ฯ โพธิสตฺตสฺส ปน
โคจรคหณกาเล กาโก คนฺตฺวา โคมยปณฺฑ อปเนตฺวา ปาณเก
ขาทิตฺวา อุทร ปูเรตฺวา โพธิสสฺตสฺส สนฺติก อาคนฺตฺวา สามิ
ตุมฺเห อติเวล จรถ อติพหุภกฺเขน นาม ภวิตุ น วฏฏตีติ
วตฺวา โพธิสตฺเตน โคจร คเหตฺวา สาย อาคจฺฉนฺเตน สทฺธึเยว
มหานส ปาวิสิ ฯ ภตฺตการโก อมฺหาก กโปโต อฺป
คเหตฺวา อาคโตติ วตฺวา กากสฺสาป ปจฺฉึ เปสิ ฯ ตโต
ปฏาย เทฺว ชนา วสนฺติ ฯ
อเถกทิวส เสฏิสฺส พหุ มจฺฉมส อาหรึสุ ฯ ต อาทาย
ภตฺตการโก มหานเส ตตฺถ ตตฺถ โอลคฺเคสิ ฯ กาโก ต
ทิสฺวา โลภ อุปฺปาเทตฺวา เสฺว โคจรภูมึ อคนฺตฺวา มยา
อิทเมว ขาทิตพฺพนฺติ รตฺตึ นิฏุนนฺโต นิปชฺชิ ฯ ปุนทิวเส
โพธิสตฺโต โคจราย คจฺฉนฺโต เอหิ สมฺม กากาติ อาห ฯ
สามิ ตุมฺเห คจฺฉถ มยฺห กุจฺฉิโรโค อตฺถีติ ฯ สมฺม กากาน
กุจฺฉิโรโค นาม น กทาจิ ภูตปุพฺโพ รตฺตึ ตีสุ ยาเมสุ
เอเกกสฺมึ ยาเม มุจฺฉิตา โหนฺติ ทีปวฏฏิคิลิตกาเล ปน
เตส มุหุตฺต ติตฺติ โหติ ตฺว อิม มจฺฉมส ขาทิตุกาโม
# ๑. โอลมฺเพสิ ฯ
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ภวิสฺสสิ เอหิ มนุสฺสปริโภโค นาม ตุมฺหาก อปริภฺุชิโย
มา เอวรูป อกาสิ มยา สทฺธึเยว โคจราย คจฺฉาหีติ ฯ
น สกฺโกมิ สามีติ ฯ เตนหิ ปฺายิสฺสสิ สเกน กมฺเมน
โลภวส อคนฺตฺวา อปฺปมตฺโต โหหีติ ต โอวทิตฺวา โพธิสตฺโต
โคจราย คโต ฯ ภตฺตการโก นานปฺปการ มจฺฉมสวิกตึ
สมฺปาเทตฺวา อุสุม นิพฺพาปนตฺถ ภาชนานิ โถก วิวริตฺวา
รสปริสฺสาวนกโรฏึ ภาชนมตฺถเก เปตฺวา พหิ นิกฺขมิตฺวา
เสท ปฺุฉมาโน อฏาสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ กาโก ปจฺฉิโต สีส
อุกฺขิปตฺวา ภตฺตเคห โอโลเกนฺโต ตสฺส นิกฺขนฺตภาว ตฺวา
อยนฺทานิ มยฺห มโนรถ ปูเรตฺวา มส ขาทิตุกาโม กินฺนุ
โข มหามส ขาทามิ อุทาหุ จุณฺณิก มสนฺติ จินฺเตตฺวา
จุณฺณิกมเสน นาม ขิปฺป กุจฺฉึ ปูเรตุ น สกฺกา มหนฺต
มสขณฺฑ อาหริตฺวา ปจฺฉิย นิกฺขิปตฺวา ขาทมาโน
นิปชฺชิสามีติ ปจฺฉิโต อุปฺปติตฺวา รสกโรฏิย นิลียิ ฯ โส
กิรีติ สทฺทมกาสิ ฯ ภตฺตการโก ต สทฺท สุตฺวา กินฺนุ
โข เอตนฺติ ปวิฏโ กาก ทิสฺวา อย ทุฏกาโก มหาเสฏิโน
ปกฺกมส ขาทิตุกาโม อห โข ปน เสฏึ นิสฺสาย ชีวามิ
น อิม พาล กึ เม อิมินาติ ทฺวาร ปธาย กาก
คเหตฺวา สกลสรีเร ปตฺตานิ ลฺุจิตฺวา อลฺลสิงฺคิเวร โลณชีรกาย
โกฏเฏตฺวา อมฺพิลตกฺเกน อาโลเฬตฺวา เตนสฺส สกลสรีร
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มกฺเขตฺวา ต กาก ปจฺฉิย ขิป ฯ โส อธิมตฺตาย เวทนายาภิภูโต
นิฏุนนฺโต นิปชฺชิ ฯ โพธิสตฺโต สาย อาคนฺตฺวา ต
พฺยสนปฺปตฺต ทิสฺวา โลลกาก มม วจน อกตฺวา ตว โลภ
นิสฺสาย มหาทุกฺข ปตฺโตสีติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๔๒]โย อตฺถกามสฺส หิตานุกมฺปโน
โอวชฺชมาโน น กโรติ สาสน
กโปตกสฺส วจน อกตฺวา
อมิตฺตหตฺถตฺถคโตว เสตีติ ฯ
ตตฺถ กโปตกสฺส วจน อกตฺวาติ ปาราวตสฺส (๑) หิตานุสาสนึ
วจน อกตฺวา (๒) ฯ อมิตฺตหตฺถตฺถคโตว เสตีติ อมิตฺตาน
อนตฺถการกาน ทุกขฺ ุปฺปาทกปุคฺคลาน หตฺถปถ คโต
อย กาโก วิย โส ปุคฺคโล มหนฺต พฺยสน ปตฺวา อนุโสจมาโน
เสตีติ ฯ
โพธิสตฺโต อิม คาถ วตฺวา อิทานิ มยาป (๓) อิมสฺมึ
าเน น สกฺกา วสิตุนฺติ อฺตฺถ คโต ฯ กาโกป ตตฺเถว
ชีวิตกฺขย ปตฺโต ฯ อถ น ภตฺตการโก สทฺธึ ปจฺฉิยา คเหตฺวา
สงฺการฏาเน ฉฑฺเฑสิ ฯ
สตฺถาป น ตฺว ภิกขฺ ุ อิทาเนว โลโล ปุพฺเพป
โลโลเยว ตฺจ ปน เต โลล นิสฺสาย ปณฺฑิตาป สกมฺหา
# ๑. สี. ยุ. ปาราปตสฺส ฯ ๒. ม. หิตานุสาสนวจน อกตฺวา ฯ
# ๓. ม. มยา จ ฯ ๔. ม. โลลย ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 18

เลมที่ 29 เอกนิปาเต อตฺถกามวคฺควณฺณนา หนา 18
อาวาสา (๑) ปริหีนาติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ
ปกาเสสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน โส ภิกฺขุ อนาคามิผล ปตฺโต ฯ
สตฺถา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา กาโก
โลลภิกฺขุ อโหสิ ปาราวโต อหเมวาติ ฯ
กโปตชาตก ทุติย ฯ
_____________
เวฬุกชาตก
โย อตฺถกามสฺสาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร ทุพฺพจ ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ต หิ ภควา สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ ทุพฺพโจติ ปุจฺฉิตฺวา
สจฺจ ภนฺเตติ วุตฺเต น ตฺว ภิกฺขุ อิทาเนว ทุพฺพโจ
ปุพฺเพป ทุพฺพโจเยว ทุพฺพจตาเยว จ ปณฺฑิตาน วจน อกตฺวา
สปฺปมุเข ชีวิตกฺขย ปตฺโตสีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กาสีรฏเ มหาโภคกุเล นิพฺพตฺโต วิฺุต ปตฺวา กาเมสุ
อาทีนว เนกฺขมฺเม จ อานิสส ทิสฺวา กาเม ปหาย หิมฺวนฺต
ปวิสิตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา กสิณปริกมฺม กตฺวา ปฺจาภิฺาอฏสมาปตฺติโย อุปฺปาเทตฺวา ฌานสุเขน วีตินาเมตฺวา
อปรภาเค มหาปริวาโร ปฺจหิ ตาปสสเตหิ ปริวุโต คณสตฺถา
# ๑. ม. สกาวาสา ฯ
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หุตฺวา วิหาสิ ฯ อเถโก อาสีวิสโปตโก อตฺตโน ธมฺมตาย
จรนฺโต อฺตรสฺส ตาปสสฺส อสฺสมปท ปตฺโต ฯ ตาปโส
ตสฺมึ ปุตฺตสิเนห อุปฺปาเทตฺวา ต เอกสฺมึ เวฬุปพฺเพ สยาเปตฺวา
ปฏิชคฺคติ ฯ ตสฺส เวฬุปพฺเพ สยนโต เวฬุโกเตฺวว นาม
อกสุ ฯ ต ปุตฺตสิเนเหน ปฏิชคฺคนโต ตาปสสฺส เวฬุกปตาเตฺวว
นาม อกสุ ฯ
ตทา โพธิสตฺโต เอโก กิร ตาปโส อาสีวิส ปฏิชคฺคตีติ
สุตฺวา ต ปกฺโกสิตฺวา สจฺจ กิร ตฺว อาสีวิส ปฏิชคฺคสีติ
ปุจฺฉิตฺวา สจฺจนฺติ วุตฺเต อาสีวิเสน สทฺธึ วิสฺสาโส นาม
นตฺถิ มา เอต ปฏิชคฺคสีติ อาห ฯ ตาปโส อาห โส เม
อาจริย ปุตฺโตนาห เตน วินา วตฺติตุ สกฺขิสฺสามีติ ฯ
เตนหิ เอตสฺเสว สนฺติกา ชีวิตกฺขย ปาปุณิสฺสสีติ ฯ ตาปโส
โพธิสตฺตสฺส วจน น คณฺหิ อาสีวิสป ฉฑฺฑิตุ นาสกฺขิ ฯ
ตโต กติปาหจฺจเยเนว สพฺเพ ตาปสา ผลาผลตฺถาย คนฺตฺวา
คตฏาเน ผลาผลสฺส สุลภภาว ทิสฺวา เทฺว ตโย ทิวเส
ตตฺเถว วสึสุ ฯ เวฬุกปตาป เตหิ สทฺธึ คจฺฉนฺโต อาสีวิส
เวฬุปพฺเพเยว สยาเปตฺวา ปทหิตฺวา คโต ฯ โส ปุน ตาปเสหิ
สทฺธึ ทฺวีหตีหจฺจเยน อาคนฺตฺวา เวฬุกสฺส โคจร ทสฺสามีติ
เวฬุปพฺพ อุคฺฆาเตตฺวา เอหิ ปุตฺตก ฉาตโกสีติ หตฺถ
# ๑. ม. เอว ชคฺคาหีติ ฯ
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ปสาเรสิ ฯ อาสีวิโส ทฺวีห ตีห นิราหารตาย กุชฌ
ฺ ิตฺวา
ปสาริตหตฺถ ฑสิตฺวา ตาปส ตตฺเถว ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา
อรฺ ปาวิสิ ฯ ตาปสา ต ทิสฺวา โพธิสตฺตสฺส อาโรเจสุ ฯ
โพธิสตฺโต ตสฺส สรีรกิจฺจ กาเรตฺวา อิสิคณสฺส มชฺเฌ
นิสีทิตฺวา อิสีน โอวาทวเสน อิม คาถมาห
[๔๓]โย อตฺถกามสฺส หิตานุกมฺปโน
โอวชฺชมาโน น กโรติ สาสน
เอว โส นิหโต เสติ เวฬุกสฺส ยถา ปตาติ ฯ
ตตฺถ เอว โส นิหโต เสตีติ โย หิ อิสีน โอวท
น คณฺหาติ โส ยถา เอส ตาปโส อาสีวิสมุเข ปูติภาว
ปตฺวา นิหโต สยติ เอว มหาวินาส ปตฺวา นิหโต เสตีติ
อตฺโถ ฯ
เอว โพธิสตฺโต อิสคิ ณ โอวทิตฺวา จตฺตาโร พฺรหฺมวิหาเร
ภาเวตฺวา อายุหปริโยสาเน พฺรหฺมโลเก อุปฺปชฺชิ ฯ
สตฺถาป น ตฺว ภิกขฺ ุ อิทาเนว ทุพฺพโจ ปุพฺเพป
ทุพฺพโจ ทุพฺพจภาเวน จ อาสีวิสมุเข ปูติภาว ปตฺโตสีติ
อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา เวฬุกปตา ทุพฺพจภิกฺขุ อโหสิ เสสปริสา พุทฺธปริสา
คณสตฺถา ปน อหเมวาติ ฯ
เวฬุกชาตก ตติย ฯ
_____________
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มกสชาตก
เสยฺโย อมิตฺโตติ อิท สตฺถา มคเธสุ จาริก จรมาโน
อฺตรสฺมึ คามเก พาลมนุสฺเส อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตถาคโต กิร เอกสฺมึ สมเย สาวตฺถิโต มคธรฏ
คนฺตฺวา ตตฺถ จาริก จรมาโน อฺตร คาม สมฺปาปุณิ ฯ
โสป คามโก เยภุยฺเยน อนฺธพาลมนุสฺเสหิเยว อุสฺสนฺโน ฯ
อเถกทิวส อนฺธพาลมนุสฺสา สนฺนิปติตฺวา โภ อมฺเห
อรฺ ปวิสิตฺวา กมฺม กโรนฺเต มกสา ขาทนฺติ ตปฺปจฺจยา
อมฺหาก กมฺมจฺเฉโท โหติ สพฺเพว ธนูนิ เจว อาวุธานิ
จ อาทาย คนฺตฺวา มกเสหิ สทฺธึ ยุชฌ
ฺ ิตฺวา สพฺเพ มกเส
วิชฺฌิตฺวา ฉินฺทิตฺวาว มาเรสฺสามาติ มนฺตยิตฺวา อรฺ
คนฺตฺวา มกเส วิชฌ
ฺ ิสฺสามาติ อฺมฺ วิชฺฌิตฺวา ปหริตฺวา
จ ทุกฺขปฺปตฺตา อาคนฺตฺวา อนฺโตคาเม จ คามมชฺเฌ จ
คามทฺวาเร จ นิปชฺชึสุ ฯ สตฺถา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ต คาม
ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ อวเสสา ปณฺฑิตมนุสฺสา ภควนฺต ทิสฺวา
คามทฺวาเร มณฺฑป กาเรตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส
มหาทาน ทตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา นิสีทึสุ ฯ ตทา สตฺถา
ตสฺมึ ตสฺมึ าเน ปติเต มนุสฺเส ทิสวฺ า เต อุปาสเก ปุจฺฉิ
พหู อิเม คิลานมนุสฺสา กึ เอเตหิ กตนฺติ ฯ ภนฺเต เอเต
มนุสฺสา มกสยุทฺธ กริสสฺ ามาติ คนฺตฺวา อฺมฺ วิชฺฌิตฺวา
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สย คิลานา ชาตาติ ฯ สตฺถา น อิทาเนว อนฺธพาลมนุสฺสา
มกเส ปหริสฺสามาติ อตฺตาน ปหรนฺติ ปุพฺเพป มกส
ปหริสฺสามาติ ปร ปหรณกมนุสฺสา อเหสสเยวาติ วตฺวา ตุณฺหี
อโหสิ เตหิ มนุสฺเสหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
วณิชฺชาย ชีวิก กปฺเปสิ ฯ ตทา กาสีรฏเ เอกสฺมึ ปจฺจนฺตคาเม
พหู วฑฺฒกี วสนฺติ ฯ ตตฺเถโก ขลฺลาตวฑฺฒกึ (๑) รุกฺข คจฺฉติ
อถสฺส เอโก มกโส ตมฺพโลหถาลกปฏิสทิเส สีเส นิสีทิตฺวา
สตฺติยา ปหรนฺโต วิย สีส มุขตุณฺฑเกน วิชฺฌิ ฯ โส อตฺตโน
สนฺติเก นิสนิ ฺน ปุตฺต อาห ตาต มยฺห สีส มกโส
สตฺติยา ปหรนฺโต วิย วิชฺฌติ มาเรหิ นนฺติ ฯ ตาต
อธิวาเสหิ เอกปฺปหาเรน ต มาเรสฺสามีติ ฯ ตสฺมึ สมเย
โพธิสตฺโตป อตฺตโน ภณฺฑ ปริเยสมาโน ต คาม ปตฺวา
ตสฺส วฑฺฒกีสาลาย นิสนิ ฺโน โหติ ฯ อถ โส วฑฺฒกี ปุตฺต
อาห ตาต อิม มกส วาเรหีติ ฯ โส วาเรสฺสามิ ตาตาติ
ติขิณ มหาผรสุ อุกฺขิปตวฺ า ปตุ ปฏิปสฺเส ตฺวา มกส
ปหริสฺสามีติ ปตุ มตฺถก ทฺวิธา ภินฺทิ ฯ วฑฺฒกี ตตฺเถว
ชีวิตกฺขย ปตฺโต ฯ
โพธิสตฺโต ตสฺส ต กมฺม ทิสฺวา ปจฺจามิตฺโตป
# ๑. ม. ขลิตวฑฺฒกี ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 23

เลมที่ 29 มกสชาตก หนา 23
ปณฺฑิโต เสยฺโย โส หิ ทณฺฑภเยนาป น มนุสฺส (๑)มาเรสฺสตีติ
จินฺเตตฺวา อิม คาถมาห
[๔๔] เสยฺโย อมิตฺโต มติยา อุเปโต
น เตฺวว มิตฺโต มติวิปฺปหีโน
มกส วธิสฺสนฺติ หิ เอลมูโค
ปุตฺโต ปตุ อพฺภิทา อุตฺตมงฺคนฺติ ฯ
ตตฺถ เสยฺโยติ ปวโร อุตฺตโม ฯ มติยา อุเปโตติ ปฺาย
สมนฺนาคโต ฯ เอลมูโคติ ลาลามูโค(๒) พาโล ฯ ปุตฺโต ปตุ
อพฺภิทา อุตฺตมงฺคนฺติ อตฺตโน พาลตาย ปุตฺโตป หุตฺวา ปตุ
อุตฺตมงฺค มตฺถก มกส มาเรสฺสามีติ ทฺวิธา ภินฺทิ ตสฺมา
พาลมิตฺตโต ปณฺฑิโต อมิตฺโตว เสยฺโยติ ฯ
อิม คาถ วตฺวา โพธิสตฺโต อุฏ าย ยถากมฺม คโต ฯ
วฑฺฒกิสฺสาป าตกา สรีรกิจฺจ อกสุ ฯ
สตฺถา เอว อุปาสกา ปุพฺเพป มกส ปหริสฺสามาติ
ปร ปหรณกมนุสฺสา อเหสสเยวาติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา คาถ วตฺวา
ปกฺกนฺโต ปณฺฑิตวาณิโช ปน อหเมว อโหสีติ ฯ
มกสชาตก จตุตฺถ ฯ
_____________
# ๑. ม. มนุสเฺ ส ฯ ๒. ม. ลาลานุโข ฯ
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โรหิณีชาตก
เสยฺโย อมิตฺโตติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอก
อนาถปณฺฑิกเสฏิโน ทาสึ อารพฺภ กเถสิ ฯ
อนาถปณฺฑิกสฺส กิร เอกา โรหิณี นาม ทาสี
อโหสิ ฯ ตสฺสา วีหิปฺปหรณฏาเน อาคนฺตฺวา มหลฺลิกา มาตา
นิปชฺชิ ฯ ต มกฺขิกา สมฺปริวาเรตฺวา สูจิยา วิชฺฌิยมานา
วิย ขาทนฺติ ฯ สา ธีตร อาห อมฺม มกฺขิกา ม ขาทนฺติ
เอตา วาเรหีติ ฯ สา วาเรสฺสามิ อมฺมาติ มุสล อุกฺขิปตฺวา
มาตุ สรีเร มกฺขิกา มาเรตฺวา วินาส ปาเปสฺสามีติ มาตร
มุสเลน ปหริตฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปสิ ฯ ต ทิสฺวา มาตา
เม มตาติ โรทิตุ อารภิ ฯ ต ปวุตฺตึ เสฏิสฺส อาโรเจสุ ฯ
เสฏี ตสฺสา สรีรกิจฺจ กาเรตฺวา วิหาร คนฺตฺวา สพฺพ
ปวุตฺตึ สตฺถุ อาโรเจสิ ฯ สตฺถา น โข คหปติ เอสา
มาตุ สรีเร มกฺขิกา มาเรสฺสามีติ อิทาเนว มุสเลน ปหริตฺวา
มาตร มาเรสิ ปุพฺเพป มาเรสิเยวาติ วตฺวา เตน ยาจิโต
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
เสฏิกุเล นิพฺพตฺติตฺวา ปตุ อจฺจเยน เสฏิฏาน สมฺปาปุณิ ฯ
ตสฺสาป เอกา โรหิณีเยว นาม ทาสี อโหสิ ฯ สาป อตฺตโน
วีหิปฺปหรณฏาน อาคนฺตฺวา นิปนฺน มาตร มกฺขิกา เม
อมฺม วาเรหีติ วุตฺตา เอวเมว มุสเลน ปหริตฺวา มาตร
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ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา โรทิตุ อารภิ ฯ โพธิสตฺโต ต ปวุตฺตึ
สุตฺวา อมิตฺโตป หิ อิมสฺมึ โลเก ปณฺฑิโตว เสยฺโยติ จินฺเตตฺวา
อิม คาถมาห
[๔๕]เสยฺโย อมิตฺโต เมธาวี ยฺเจ พาลานุกมฺปโก
ปสฺส โรหิณิก ชมฺมึ มาตร หนฺตฺวาน โสจตีติ ฯ
ตตฺถ เมธาวีติ ปณฺฑิโต าณี วิภาวี ฯ ยฺเจ
พาลานุกมฺปโกติ เอตฺถ ยนฺติ ลิงฺควิปลฺลาโส กโต ฯ เจติ
นามตฺเถ นิปาโต ฯ โย นาม พาโล อนุกมฺปโก ตโต
สตคุเณน สหสฺสคุเณน ปณฺฑิโต อมิตฺโต โหนฺโตป เสยฺโยเยวาติ
อตฺโถ ฯ อถวา ฯ ยนฺติ ปฏิเสธตฺเถ นิปาโต ฯ โน เจ
พาลานุกมฺปโกติ อตฺโถ ฯ ชมฺมินฺติ ลามิก ทนฺธ ฯ มาตร
หนฺตฺวาน โสจตีติ มกฺขิก มาเรสฺสามีติ มาตร หนฺตฺวา อิทานิ
อย พาลา สยเมว โรทติ ปริเทวติ ฯ อิมินา การเณน
อิมสฺมึ โลเก อมิตฺโตป ปณฺฑิโตว เสยฺโย โหตีติ ฯ โพธิสตฺโต
ปณฺฑิต ปสสนฺโต อิมาย คาถาย ธมฺม เทเสสิ ฯ
สตฺถา น โข คหปติ เอสา อิทาเนว มกฺขิกา
มาเรสฺสามีติ มาตร ฆาเตสิ ปุพฺเพป ฆาเตสิเยวาติ อิม
ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา มาตาเยว มาตา อโหสิ ธีตาเยว จ ธีตา มหาเสฏี
ปน อหเมว อโหสีติ ฯ
โรหิณีชาตก ปฺจม ฯ
_____________
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อารามทูสกชาตก
น เว อนตฺถกุสเลนาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตรสฺมึ โกสลคามเก อุยฺยานทูสก อารพฺภ กเถสิ ฯ
สตฺถา กิร โกสเลสุ จาริกฺจรมาโน อฺตร คามก
สมฺปาปุณิ ฯ ตตฺเถโก กุฏมฺพิโก ตถาคต นิมนฺเตตฺวา อตฺตโน
อุยฺยาเน นิสีทาเปตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทาน (๑) ทตฺวา
ภนฺเต ยถารุจิยา อิมสฺมึ อุยฺยาเน วิจรถาติ อาห ฯ ภิกฺขู
อุฏาย อุยฺยานปาล คเหตฺวา อุยฺยาเน วิจรนฺตา เอก
องฺคณฏาน ทิสฺวา อุยฺยานปาล ปุจฺฉึสุ อุปาสก อิม อุยฺยาน
อฺตฺถ สณฺฑจฺฉาย อิมสฺมึ ปน าเน โกจิ รุกโฺ ข วา
คจฺโฉ วา นตฺถิ กึ นุ โข การณนฺติ ฯ ภนฺเต อิมสฺส
อุยฺยานสฺส โรปนกาเล เอโก คามทารโก อุทก สิฺจนฺโต
อิมสฺมึ าเน รุกฺขโปตเก อุทฺธมูล กตฺวา มูลปฺปมาเณน อุทก
สิฺจิ เต รุกขฺ โปตกา มิลายิตฺวา มตา อิมินา การเณน
อิท าน องฺคณ ชาตนฺติ ฯ ภิกฺขู สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สตฺถา น ภิกฺขเว โส คามทารโก
อิทาเนว อารามทูสโก ปุพฺเพป อารามทูสโกเยวาติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
# ๑. ม. มหาทาน ฯ
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พาราณสิย นกฺขตฺต โฆสยึสุ ฯ นกฺขตฺตเภริสทฺทสฺสวนกาลโต
ปฏาย สกลนครวาสิโน นกฺขตฺตนิสฺสิตกา หุตฺวา วิจรนฺติ ฯ
ตทา รฺโ อุยฺยาเน พหู มกฺกฏา วสนฺติ ฯ อุยฺยานปาโล
จินฺเตสิ นคเร นกฺขตฺต สงฺฆุฏ อิเม วานเร อุทก
สิฺจถาติ วตฺวา อห นกฺขตฺต กีฬิสสฺ ามีติ เชฏกวานร
อุปสงฺกมิตฺวา สมฺม วานรเชฏก อิท อุยฺยาน ตุมฺหากมฺป
พหุปการ ตุมฺเห เอตฺถ ปุปฺผผลปลฺลวานิ ขาทถ นคเร
นกฺขตฺต สงฺฆุฏ อห นกฺขตฺต กีฬิสสฺ ามิ ยาวาห น
อาคจฺฉามิ ตาว อิมสฺมึ อุยฺยาเน รุกฺขโปตเกสุ อุทก สิฺจิตุ
สกฺขิสฺสถาติ ปุจฺฉิ ฯ สาธุ สิฺจิสฺสามาติ ฯ เตนหิ อปฺปมตฺตา
โหถาติ อุทก สิฺจนตฺถาย เตส จมฺมกูเฏ เจว ทารุกูเฏ จ
ทตฺวา คโต ฯ วานรา จมฺมกูเฏ เจว ทารุกูเฏ จ คเหตฺวา
รุกฺขโปตเกสุ อุทก สิฺจนฺติ ฯ อถ เน วานรเชฏโก เอวมาห
โภนฺโต วานรา อุทก นาม รกฺขิตพฺพ ตุมฺเห รุกฺขโปตเกสุ
อุทก สิฺจนฺตา อุปฺปาเฏตฺวา อุปฺปาเฏตฺวา มูล โอโลเกตฺวา
คมฺภีรคเตสุ มูเลสุ พหุ อุทก สิฺจถ อคมฺภีรฏาเนสุ (๑)อปฺป ปจฺฉา อมฺหาก อุทก ทุลฺลภ
ภวิสฺสตีติ ฯ เต สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตถา อกสุ ฯ
ตสฺมึ สมเย เอโก ปณฺฑิตปุริโส ราชุยฺยาเน เต วานเร
# ๑. ม. อคมฺภีรคเตสุ ฯ
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ตถา กโรนฺเต ทิสฺวา เอวมาห โภนฺโต วานรา กสฺมา ตุมฺเห
รุกฺขโปตเก อุปฺปาเฏตฺวา มูลปฺปมาเณน อุทก สิฺจถาติ ฯ
เต เอว วานรเชฏโก โอวทตีติ อาหสุ ฯ โส ต วจน
สุตฺวา อโห วต โภ พาลา อปณฺฑิตา อตฺถ กริสฺสามาติ
อนตฺถเมว กโรนฺตีติ จินฺเตตฺวา อิม คาถมาห
[๔๖]น เว อนตฺถกุสเลน
อตฺถจริยา สุขาวหา
หาเปติ อตฺถ ทุมฺเมโธ
กป อารามิโก ยถาติ ฯ
ตตฺถ เวติ นิปาตมตฺต ฯ อนตฺถกุสเลนาติ อนตฺเถ อนายตเน
กุสเลน อตฺเถ อายตเน การเณ อกุสเลน วาติ อตฺโถ ฯ
อตฺถจริยาติ วุฑฺฒิกิริยา ฯ สุขาวหาติ เอวรูเปน อนตฺถกุสเลน
กายิกเจตสิกสุขสงฺขาตสฺส อตฺถสฺส จริยา น สุขาวหา น
สกฺกา อาวหิตุนฺติ อตฺโถ ฯ กึการณา ฯ เอกนฺเตเนว หิ
หาเปติ อตฺถ ทุมฺเมโธติ พาลปุคฺคโล อตฺถ กริสฺสามีติ อตฺถ
หาเปตฺวา อนตฺถเมว กโรติ ฯ กป อารามิโก ยถาติ ยถา
อาราเม นิยุตฺโต อารามรกฺขนโก มกฺกโฏ อตฺถ กริสฺสามีติ
อนตฺถเมว กโรติ เอว โยโกจิ อนตฺถกุสโล เตน น สกฺกา
อตฺถจริย อาวหิตุ โส ตฺเว อตฺถ หาเปติเยวาติ ฯ เอว
โส ปณฺฑิตปุริโส อิมาย คาถาย วานรเชฏก วิครหิตฺวา
อตฺตโน ปริส อาทาย อุยฺยานา นิกฺขมิ ฯ
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สตฺถาป น ภิกฺขเว เอส คามทารโก อิทาเนว อารามทูสโก
ปุพฺเพป อารามทูสโกเยวาติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา วานรเชฏโก
อารามทูสกคามทารโก อโหสิ ปณฺฑิตปุริโส ปน อหเมวาติ ฯ
อารามทูสกชาตก ฉฏ ฯ
วารุณิชาตก
น เว อนตฺถกุสเลนาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
วารุณิทูสก อารพฺภ กเถสิ ฯ
อนาถปณฺฑิกสฺส กิร สหาโย เอโก วารุณิพาณิโช ติขิณ
วารุณึ โยเชตฺวา หิรฺสุวณฺณาทีนิ คเหตฺวา วิกฺกิณนฺโต
มหาชเน สนฺนิปติเต ตาต ตฺว ทาตพฺพมูล คเหตฺวา วารุณึ
เทหีติ อนฺเตวาสิก อาณาเปตฺวา สย นฺหายิตุ อคมาสิ น
อนฺเตวาสิโก มหาชนสฺส วารุณึ เทนฺโต เต มนุสเฺ ส
อนฺตรนฺตรา โลณสกฺกร อาหราเปตฺวา ขาทนฺเต ทิสฺวา สุรา
อโลณิกา ภวิสฺสติ โลณเมตฺถ ปกฺขิปส ฺสามีติ สุราจาฏิย
นาฬิมตฺต โลณ ปกฺขิปตฺวา เตส สุร อทาสิ ฯ เต มุข
ปูเรตฺวา ฉฑฺเฑตฺวา กินฺเต กตนฺติ ปุจฺฉึสุ ฯ ตุมฺเห สุร
# ๑. ม. โลณสกฺกรา ฯ
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ปวิตฺวา โลณ อาหราเปนฺเต ทิสฺวา โลเณน โยเชสินฺติ ฯ
เอวรูป นาม [๑] วารุณึ นาเสสิ พาลาติ ต ครหิตวฺ า
อุฏายุฏาย ปกฺกมนฺติ ฯ วารุณิวาณิโช อาคนฺตฺวา เอกมฺป
อทิสฺวา วารุณิปายกา กห คตาติ ปุจฺฉิ ฯ โส ตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ อถ น อาจริโย พาล เอวรูปา นาม วารุณิ เต
นาสิตาติ ครหิตฺวา คนฺตฺวา อิม การณ อนาถปณฺฑิกสฺส
อาโรเจสิ ฯ อนาถปณฺฑิโก อตฺถิทานิ เม กถาปาภตนฺติ
เชตวน คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
สตฺถา น เอส คหปติ อิทาเนว วารุณิทูสโก ปุพฺเพป
วารุณิทูสโกเยวาติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
พาราณสีเสฏี อโหสิ ฯ ต อุปนิสฺสาย เอโก วารุณิพาณิโช
ชีวติ ฯ โส ติขิณ สุร โยเชตฺวา อิม วิกฺกิณาหีติ อนฺเตวาสิก
วตฺวา นฺหายิตุ คโต ฯ อนฺเตวาสิโก ตสฺมึ คตมตฺเตเยว
สุราย โลณ ปกฺขิปตฺวา อิมินาว นเยน สุร วินาเสสิ ฯ
อถสฺส อาจริโย อาคนฺตฺวา ต การณ ตฺวา เสฏิสฺส
อาโรเจสิ ฯ เสฏี อนตฺถกุสลา นาม พาลา อตฺถ กริสฺสามาติ
อนตฺถเมว กโรนฺตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๔๗]น เว อนตฺถกุสเลน อตฺถจริยา สุขาวหา
หาเปติ อตฺถ ทุมฺเมโธ โกณฺฑฺโ วารุณึ ยถาติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร มหาปนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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ตตฺถ โกณฺฑฺโ วารุณึ ยถาติ ยถา อย โกณฺฑฺนามโก อนฺเตวาสิโก อตฺถ กริสฺสามีติ โลณ ปกฺขิปตฺวา
วารุณึ หาเปสิ ปริหาเปสิ วินาเสสิ เอว สพฺโพป อนตฺถกุสโล
อตฺถ หาเปตีติ ฯ โพธิสตฺโต อิมาย คาถาย ธมฺม เทเสสิ ฯ
สตฺถาป น เอโส คหปติ อิทาเนว วารุณิทูสโก
ปุพฺเพป วารุณิทูสโกเยวาติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ตทา วารุณิทูสโก [๑] วารุณิทูสโกว อโหสิ
พาราณสีเสฏี ปน อหเมวาติ ฯ
วารุณิทูสกชาตก สตฺตม ฯ
เวทพฺพชาตก
อนุปาเยน โย อตฺถนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ทุพฺพจภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตฺหิ ภิกฺขุ สตฺถา น ตฺว ภิกฺขุ อิทาเนว ปุพฺเพป
ทุพฺพโจเยว เตเนว การเณน ปณฺฑิตาน วจน อกตฺวา
ติณฺเหน อสินา ทฺวิธา กตฺวา ฉินฺโน หุตฺวา มคฺเค นิปติตฺถ
ตฺจ เอกก นิสฺสาย ปุริสสหสฺส ชีวิตกฺขย ปตฺตนฺติ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต เอกสฺมึ
คามเก อฺตโร พฺราหฺมโณ เวทพฺพ นาม มนฺต ชานาติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อิทานิปติ ทิสฺสติ ฯ ๒. สี.ยุ. เวทพฺภ ฯ
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โส กิร มนฺโต อนคฺโฆ มหารโห นกฺขตฺตโยเค ลทฺเธ ต
มนฺต ปริวตฺเตตฺวา อากาเส โอโลกิเต(๑) อากาสโต สตฺตรตนวสฺส
วสฺสิ (๒) ฯ ตทา โพธิสตฺโต ตสฺส พฺราหฺมณสฺส สนฺติเก สิปฺป
อุคฺคณฺหาติ ฯ อเถกทิวส พฺราหฺมโณ โพธิสตฺต อาทาย
เกนจิเทว กรณีเยน อตฺตโน คามา นิกฺขมิตฺวา เจติรฏ (๓)
อคมาสิ ฯ อนฺตรามคฺเค จ เอกสฺมึ อรฺฏาเน ปฺจสตา
เปสนกโจรา นาม ปนฺถฆาต กโรนฺติ ฯ เต โพธิสตฺตฺจ
เวทพฺพพฺราหฺมณฺจ คณฺหึสุ ฯ กสฺมา ปเนเต เปสนกโจราติ
วุจฺจนฺติ ฯ เต กิร เทฺว ชเน คเหตฺวา เอก ธนาหรณตฺถาย
เปเสนฺติ ตสฺมา เปสนกโจราเตฺวว วุจฺจนฺติ ฯ เตป จ เอกสฺมึ
อรฺฏาเน ิตา ปตาปุตฺเต คเหตฺวา ปตร ตฺว อมฺหาก
ธน อาหริตฺวา ปุตฺต คเหตฺวา ยาหีติ วทนฺติ ฯ เอเตนุปาเยน
มาตาธีตโร คเหตฺวา มาตร วิสฺสชฺเชนฺติ เชฏกกนิฏเ
คเหตฺวา เชฏกภาติก วิสฺสชฺเชนฺติ อาจริยนฺเตวาสิเก คเหตฺวา
อนฺเตวาสิก วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ
เต ตสฺมึป กาเล เวทพฺพพฺราหฺมณ คเหตฺวา โพธิสตฺต
วิสฺสชฺเชสุ ฯ โพธิสตฺโต อาจริย วนฺทิตฺวา อหเมกาหทฺวีหจฺจเยน
อาคมิสฺสามิ ตุมฺเห มา ภายิตฺถ อปจ โข ปน มม
วจน กโรถ อชฺช ธนวสฺสาปนกนกฺขตฺตโยโค ภวิสฺสติ มา
# ๑. ม. อุลฺโลกิเต ฯ ๒. ม. วสฺสติ ฯ ๓. ม. เจตรฏ ฯ เอวมุปริป ฯ
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โข ตุมฺเห ทุกฺข อสหนฺตา มนฺต ปริวตฺเตตฺวา ธน วสฺสาปยิตฺถ
สเจ วสฺสาเปสฺสถ ตุมฺเห จ วินาส ปาปุณิสฺสถ อิเม จ
ปฺจสตา โจรา ฆาเตสฺสนฺตีติ เอว อาจริย โอวทิตฺวา ธนตฺถาย
อคมาสิ ฯ โจราป สุริเย อฏงฺคเต พฺราหฺมณ พนฺธิตฺวา
นิปชฺชาเปสุ ฯ ต ขณฺเว ปาจีนโลกธาตุโต ปริปุณฺณจนฺทมณฺฑล อุฏหิ ฯ พฺราหฺมโณ นกฺขตฺต โอโลเกนฺโต
ธนวสฺสาปนกนกฺขตฺตโยโค ลทฺโธ กึ เม ทุกฺเขน อนุภูเตน
มนฺต ปริวตฺเตตฺวา รตนวสฺส วสฺสาเปตฺวา โจราน ธน ทตฺวา
ยถาสุข คมิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา โจเร อามนฺเตสิ โภนฺโต โจรา
ตุมฺเห ม กิมตฺถาย คณฺหถาติ ฯ ธนตฺถาย อาจริยาติ ฯ
สเจ โภ ธเนน อตฺโถ ขิปฺป ม พนฺธนา โมเจตฺวา
สีส นฺหาเปตฺวา อหตวตฺถานิ อจฺฉาทาเปตฺวา คนฺเธหิ
วิลิมฺปาเปตฺวา ปุปฺผานิ ปลนฺธาเปตฺวา เปถาติ ฯ โจรา ตสฺส
กถ สุตฺวา ตถา อกสุ ฯ พฺราหฺมโณ นกฺขตฺตโยค ตฺวา
มนฺต ปริวตฺเตตฺวา อากาส โอโลเกสิ ฯ ตาวเทว อากาสา (๒)
รตนานิ ปตึสุ ฯ โจรา [๓] ธน สงฺกฑฺฒิตฺวา อุตฺตราสงฺเคสุ
ภณฺฑิก กตฺวา ปายึสุ ฯ พฺราหฺมโณป เตส ปจฺฉโตว
อคมาสิ ฯ อถ เต โจเร อฺเ ปฺจสตา โจรา คณฺหึสุ ฯ
กิมตฺถ อมฺเห คณฺหถาติ จ วุตฺเต ธนตฺถายาติ อาหสุ ฯ
# ๑. ม. โว ฯ ๒. ม. อากาสโต ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. วุตตา ฯ
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ยทิ โว ธเนนตฺโถ เอต พฺราหฺมณ คณฺหถ เอโส อากาส
โอโลเกตฺวา (๑) ธน วสฺสาเปติ อมฺหาก เจต เอเตเนว ทินฺนนฺติ ฯ
โจรา โจเร วิสฺสชฺเชตฺวา อมฺหากมฺป ธน เทหีติ พฺราหฺมณ
คณฺหึสุ ฯ พฺราหฺมโณ อห ตุมฺหาก ธน ทเทยฺย ธนวสฺสาปนกนกฺขตฺตโยโค ปน อิโต สวจฺฉรมตฺถเก ภวิสสฺ ติ ยทิ
โว ธเนน อตฺโถ อธิวาเสถ ตทา ธนวสฺส วสฺสาเปสฺสามีติ
อาห ฯ โจรา กุชฺฌิตฺวา อมฺโภ ทุฏพฺราหฺมณ อฺเส
อิทาเนว ธน วสฺสาเปตฺวา อมฺเห อฺ สวจฺฉร อธิวาสาเปสีติ
ติณฺเหน อสินา พฺราหฺมณ ทฺวิธา ฉินฺทิตฺวา มคฺเค ฉฑฺเฑตฺวา
เวเคน อนุพนฺธิตฺวา เตหิ โจเรหิ สทฺธึ ยุชฺฌิตฺวา เต สพฺเพป
มาเรตฺวา ธน อาทาย ปุน เทฺว โกฏาสา หุตฺวา อฺมฺ
ยุชฺฌิตฺวา อฑฺฒเตยฺยานิ ปุริสสตานิ ฆาเตตฺวา เอเตนุปาเยน
ยาว เทฺว ชนา อวสิฏา อเหสุ ตาว อฺมฺ
ฆาตยึสุ ฯ เอวนฺต ปุริสสหสฺส วินาส ปตฺต ฯ
เต ปน เทฺว ชนา อุปาเยน ต ธน อาหริตฺวา
เอกสฺมึ คามสมีเป คหนฏาเน ธน ปฏิจฺฉาเทตฺวา เอโก
ขคฺค คเหตฺวา รกฺขนฺโต นิสีทิ เอโก ตณฺฑุเล คเหตฺวา
ภตฺต ปจาเปตุ คาม ปาวิสิ ฯ โลโภ จ นาเมโส
วินาสมูลเมวาติ ฯ ธนสนฺติเก นิสินฺโน จินฺเตสิ ตสฺมึ อาคเต
# ๑. ม. อุลฺโลเกตฺวา ฯ
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อิท ธน เทฺวโกฏาส ภวิสฺสติ ยนฺนูนาห ต อาคตมตฺตเมว
ขคฺเคน ปหริตฺวา ฆาเตยฺยนฺติ ฯ โส ขคฺค สนฺนยฺหิตฺวา ตสฺส
อาคมน โอโลเกนฺโต นิสที ิ ฯ อิตโรป จินฺเตสิ ต
ธน เทฺวโกฏาส ภวิสฺสติ ยนฺนูนาห ภตฺเต วิส ปกฺขิปตฺวา
ต ปุริส โภเชตฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา เอกโกว ธน
คณฺเหยฺยนฺติ ฯ โส นิฏิเต ภตฺเต สย ภฺุชิตฺวา เสสเก
วิส ปกฺขิปตฺวา ต อาทาย ตตฺถ อคมาสิ ฯ ต ภตฺต
โอตาเรตฺวา ิตมตฺตเมว อิตโร ขคฺเคน ทฺวิธา ฉินฺทิตฺวา
ปฏิจฺฉนฺนฏาเน ฉฑฺเฑตฺวา ต ภตฺต ภฺุชิตฺวา สยมฺป ตตฺเถว
ชีวิตกฺขย ปาปุณิ ฯ เอว ต ธน นิสฺสาย สพฺเพ วินาส
ปาปุณึสุ ฯ
โพธิสตฺโตป โข เอกาหทฺวีหจฺจเยนป ธน อาทาย อาคโต
ตสฺมึ าเน อาจริย อทิสฺวา วิปฺปกิณฺณ ปน ธน ทิสฺวา
อาจริเยน มม วจน อกตฺวา ธน วสฺสาปต ภวิสฺสติ สพฺเพหิ
วินาส ปตฺเตหิ ภวิตพฺพนฺติ มหามคฺเค ปายาสิ ฯ คจฺฉนฺโต
อาจริย มหามคฺเค ทฺวิธา ฉินฺน ทิสฺวา มม วจน อกตฺวา
มโตติ ทารูนิ อุทฺธริตฺวา จิตก กตฺวา อาจริย ฌาเปตฺวา
วนปุปฺเผหิ ปูเชตฺวา ปุรโต (๑)คจฺฉนฺโต ชีวิตกฺขย ปตฺเต ปฺจสเต
ปุรโต อฑฺฒเตยฺยสเตติ อนุกฺกเมน อวสาเน เทฺว ชเน ชีวิตกฺขย
# ๑. สี. ยุ. ปรโต ฯ
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ปตฺเต ทิสฺวา จินฺเตสิ อิม ทฺวีหิ โอน ปุริสสหสฺส วินาส
ปตฺต อฺเหิ ทฺวีเหว โจเรหิ ภวิตพฺพ เตป สนฺถมฺภิตุ
น สกฺขิสฺสนฺติ กห นุ โข เต คตาติ คจฺฉนฺโต เตสมฺป
ต ธน อาทาย คหนฏาน ปวิฏมคฺค ทิสฺวา คจฺฉนฺโต
ภณฺฑิกพนฺธสฺส ธนสฺส ราสึ ทิสฺวา เอก ภตฺตปาฏึ อวตฺถริตฺวา
มต อทฺทส ฯ ตโต อิท นาม เตหิ กต ภวิสฺสตีติ สพฺพ
ตฺวา กห นุ โข โส ปุริโสติ วิจินนฺโต ตมฺป
ปฏิจฺฉนฺนฏาเน อปวิฏ ทิสฺวา อมฺหาก อาจริโย มม
วจน อกตฺวา อตฺตโน ทุพฺพจภาเวน อตฺตนาป วินาส ปตฺโต
อปรป เตน ปุริสสหสฺส วินาสิต อนุปาเยน วต อการเณน
อตฺตโน วุฑฺฒึ ปฏยมานา อมฺหาก อาจริโย วิย มหาวินาสเมว
ปาปุณิสฺสนฺตีติ จินฺเตตฺวา อิม คาถมาห
[๔๘]อนุปาเยน โย อตฺถ อิจฺฉติ โส วิหฺติ
เจตา หนึสุ เวทพฺพ สพฺเพ เต พฺยสนมชฺฌคุนฺติ(๑) ฯ
ตตฺถ โส วิหฺตีติ โส อนุปาเยน อตฺตโน อตฺถ
วุฑฺฒึ สุข อิจฺฉามีติ อกาเล วายาม กโรนฺโต ปุคคฺ โล วิหฺติ
กิลมติ มหาวินาส ปาปุณาติ ฯ เจตาติ เจติรฏวาสิโน โจรา ฯ
หนึสุ เวทพฺพนฺติ เวทพฺพมนฺตวเสน เวทพฺโพติ ลทฺธนาม
พฺราหฺมณ หนึสุ ฯ สพฺเพ เต พฺยสนมชฺฌคุนฺติ เตป จ
# ๑. พฺยสนมชฺฌคูติ ฯ
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สพฺเพ อนวเสสา อฺมฺ ฆาตยมานา พฺยสน อธิคจฺฉึสุ
ปฏิลภึสุ ฯ
เอว โพธิสตฺโต ยถา อมฺหาก อาจริโย อนุปาเยน
อฏาเน ปรกฺกม กโรนฺโต ธน วสฺสาเปตฺวา อตฺตนาป
ชีวิตกฺขย ปตฺโต อฺเสฺจ ปฺจนฺนมฺป ชนสตาน
วินาสปจฺจโย ชาโต เอวเมว โย อฺโป อนุปาเยน อตฺตโน
อตฺถ อิจฺฉนฺโต วายาม กริสฺสติ สพฺโพ โส อตฺตนาว
วินสฺสิสฺสติ ปเรสฺจ วินาสปจฺจโย ภวิสฺสตีติ วน อุนฺนาเทตฺวา
เทวตาสุ สาธุการ ททมานาสุ อิมาย คาถาย ธมฺม เทเสตฺวา
ต ธน อุปาเยน อตฺตโน เคห อาหริตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ
กตฺวา (๑) ยาวตายุก ตฺวา ชีวิตปริโยสาเน สคฺคปถ ปูรยมาโน
อคมาสิ ฯ
สตฺถาป น ตฺว ภิกขฺ ุ อิทาเนว ทุพฺพโจ ปุพฺเพป
ทุพฺพโจว ทุพฺพจตฺตา ปน มหาวินาส ปตฺโตสีติ อิม ธมฺมเทสน
อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
เวทพฺพพฺราหฺมโณ ทุพพฺ จภิกฺขุ อโหสิ อนฺเตวาสิโก ปน
อหเมวาติ ฯ
เวทพฺพชาตก อฏม ฯ
______________
# ๑. ม. กโรนฺโต ฯ
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นกฺขตฺตชาตก
นกฺขตฺต ปฏิมาเนนฺตนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร อาชีวก อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถยิ  กิร เอก กุลธีตร ชนปเท เอโก กุลปุตฺโต
อตฺตโน ปุตฺตสฺส วาเรตฺวา อสุกทิวเส นาม คณฺหิสฺสามาติ
ทิวส เปตฺวา ตสฺมึ ทิวเส สมฺปตฺเต อตฺตโน กุลปุ ก อาชีวก
ปุจฺฉิ ภนฺเต อชฺช มย เอก มงฺคล กริสฺสาม โสภณ
นุ โข นกฺขตฺตนฺติ ฯ โส อย ม ปม อปุจฺฉิตฺวาว
ทิวส เปตฺวา อิทานิ ปฏิปุจฺฉติ โหตุ สิกฺขาเปสฺสามิ นนฺติ
กุชฺฌิตฺวา อชฺช อโสภณ นกฺขตฺต มา อชฺช มงฺคล กริตฺถ
สเจ กริตฺถ(๑) มหาวินาโส ภวิสฺสตีติ อาห ฯ กุลมนุสฺสา (๒) ตสฺส
สทฺทหิตฺวา ต ทิวส น คจฺฉึสุ ฯ นครวาสิโน สพฺพ มงฺคลกิริย
กตฺวา เตส อนาคมน ทิสฺวา เตหิ อชฺช ทิวโส ปโต
โน จ โข อาคตา อมฺหากมฺป พหุ ขย กมฺม คต (๓) กินฺโน
เตหิ อมฺหาก ธีตร อฺสฺส ทสฺสามาติ ยถากเตเนว มงฺคเลน
ธีตร อฺสฺส กุลสฺส อทสุ ฯ อิตเร ปุนทิวเส อาคนฺตฺวา
เทถ โน ทาริกนฺติ อาหสุ ฯ อถ เต สาวตฺถวี าสิโน
ชนปทวาสิโน นาม ตุมฺเห ฉินฺนกคหปติกา(๔) ปาปมนุสฺสา ทิวส
เปตฺวา อวฺาย น อาคตา อาคมนมคฺเคเนว ปฏิคจฺฉถ
# ๑. ม. กริสสฺ ถ ฯ ๒. ม. ตสฺมึ กุเล มนุสฺสา ฯ
# ๓. ม. พหุ วยกมฺม กต ฯ ๔. ม. คหปติกาฯ
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อมฺเหหิ อฺสฺส (๑) ทาริกา ทินฺนาติ ปริภาสึสุ ฯ เต เตหิ
สทฺธึ กลห กตฺวา ทาริก อลภิตฺวา ยถาคตมคฺเคเนว
คตา ฯ เตนป อาชีวเกน เตส มนุสฺสาน มงฺคลนฺตรายสฺส
กตภาโว ภิกฺขูน อนฺตเร ปากโฏ ชาโต ฯ เต จ
ภิกฺขู ธมฺมสภาย สนฺนิปติตฺวา อาวุโส อาชีวเกน กุลสฺส
มงฺคลนฺตราโย กโตติ กถยมานา นิสีทึสุ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา
กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิ ฯ
เต อิมาย นามาติ กถยึสุ ฯ น ภิกฺขเว อิทาเนว อาชีวโก
ตสฺส กุลสฺส มงฺคลนฺตราย กโรติ ปุพเฺ พป [๒] เอเตส กุชฌ
ฺ ิตฺวา
มงฺคลนฺตราย อกาสิเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
นครวาสิโน ชนปทวาสีน ธีตร วาเรตฺวา ทิวส เปตฺวา
อตฺตโน กุลปุ ก อาชีวก ปุจฺฉึสุ ภนฺเต อชฺช อมฺหาก เอกา
มงฺคลกิริยา โสภณ นุ โข นกฺขตฺตนฺติ ฯ โส อิเม อตฺตโน
รุจิยา ทิวส ววฏเปตฺวา อิทานิ ม ปุจฺฉนฺตีติ กุชฺฌิตฺวา
อชฺช เนส มงฺคลนฺตราย กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อชฺช อโสภณ
นกฺขตฺต สเจ กโรถ มหาวินาส ปาปุณิสฺสถาติ อาห ฯ
เต ตสฺส สทฺทหิตฺวา น คมึสุ ฯ ชนปทวาสิโน เตส อนาคมน
ตฺวา เต อชฺช ทิวส เปตฺวาป น อาคตา กินฺโน เตหิ
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อฺเส ธีตร ทสฺสามาติ อฺเส ธีตร อทสุ ฯ นครวาสิโน
ปุนทิวเส อาคนฺตฺวา ทาริก ยาจึสุ ฯ ชานปทา ตุมฺเห
นครวาสิโน นาม ฉินฺนกคหปติกา(๑) ทิวส เปตฺวา ทาริก น
คณฺหถ มย ตุมฺหาก อนาคมนภาเวน อฺเส อทมฺหาติ ฯ
มย อาชีวก ปุจฺฉิตฺวา นกฺขตฺต น โสภนนฺติ นาคตา เทถ
โน ทาริกนฺติ ฯ อมฺเหหิ ตุมฺหาก อนาคมนภาเวน อฺเส
ทินฺนา อิทานิ ทินฺนทาริก กถ ปุน อาเนสฺสามาติ ฯ
เอวนฺเตสุ อฺมฺ กลห กโรนฺเตสุ เอโก นครวาสี
ปณฺฑิตปุริโส เอเกน กมฺเมน ชนปท คนฺตฺวา เตส นครวาสีน
มย อาชีวก ปุจฺฉิตฺวา นกฺขตฺตสฺส อโสภนภาเวน นาคตาติ
กเถนฺตาน สุตฺวา นกฺขตฺเตน โก อตฺโถ นนุ ทาริกาย
ลทฺธภาโว นกฺขตฺตนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๔๙]นกฺขตฺต ปฏิมาเนนฺต อตฺโถ พาล อุปจฺจคา
อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺต กึ กริสฺสนฺติ ตารกาติ ฯ
ตตฺถ ปฏิมาเนนฺตนฺติ โอโลเกนฺต อิทานิ นกฺขตฺต ภวิสฺสติ
อิทานิ ภวิสฺสตีติ อาคมยมานนฺติ อตฺโถ ฯ อตฺโถ พาล
อุปจฺจคาติ เอต นครวาสิก พาล ทาริกปฏิลาภสงฺขาโต อตฺโถ
อติกฺกนฺโต ฯ อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺตนฺติ ย อตฺถ ปริเยสนฺโต
จรติ โส ปฏิลทฺโธ อตฺโถว อตฺถสฺส นกฺขตฺตนฺนาม ฯ กึ
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กริสฺสนฺติ ตารกาติ อิตเร ปน อากาเส ตารกา กึ
กริสฺสนฺติ กตร อตฺถ สาเธสฺสนฺตีติ อตฺโถ ฯ
นครวาสิโน กลห กตฺวา ทาริก อลภิตฺวาว อคมสุ ฯ
สตฺถาป น ภิกฺขเว เอส อาชีวโก อิทาเนวสฺส กุลสฺส
มงฺคลนฺตราย กโรติ ปุพฺเพป อกาสิเยวาติ อิม ธมฺมเทสน
อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
อาชีวโก เอตรหิ อาชีวโก อโหสิ ตานิป กุลานิ อิทานิ
กุลาเนว คาถ วตฺวา ิตปณฺฑิตปุริโส ปน อหเมวาติ ฯ
นกฺขตฺตชาตก นวม ฯ
ทุมฺเมธชาตก
ทุมฺเมธานนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต โลกตฺถจริย
อารพฺภ กเถสิ ฯ สา ทฺวาทสนิปาเต มหากณฺหชาตเก (๑)
อาวิภวิสฺสติ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส รฺโ อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ ตสฺส
มาตุ กุจฺฉิโต นิกฺขนฺตสฺส นามคหณทิวเส พฺรหฺมทตฺตกุมาโรติ
นาม อกสุ ฯ โส โสฬสวสฺสุทฺเทสิโก หุตฺวา ตกฺกสิลาย สิปปฺ 
อุคฺคณฺหิตฺวา ติณฺณ เวทาน ปาร คนฺตฺวา อฏารสนฺน
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๖๖๑/ ๓๓๑ ฯ
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วิชฺชฏานาน นิปฺผตฺตึ ปาปุณิ ฯ อถสฺส ปตา อุปรชฺช
อทาสิ ฯ ตสฺมึ สมเย พาราณสิย มนุสฺสา เทวตามงฺคลิกา
โหนฺติ เทวต นมสฺสนฺติ พหู อเชฬกกุกฺกุฏสูกราทโย
วธิตฺวา นานปฺปกาเรหิ ปุปฺผคนฺเธหิ เจว มสโลหิเตหิ จ
พลิกมฺม กโรนฺติ ฯ โพธิสตฺโต จินฺเตสิ อิทานิ สตฺตา
เทวตามงฺคลิกา ปาณวธ กโรนฺติ มหาชโน เยภุยฺเยน
อธมฺมสฺมึเยว นิวิฏโ  อห ปตุ อจฺจเยน รชฺช ลภิตฺวา
เอกมฺป อกิลเมตฺวา อุปาเยเนว ปาณวธ กาตุ น ทสฺสามีติ ฯ
โส เอกทิวส รถ อภิรยุ ฺห นครา นิกฺขมนฺโต อทฺทส เอกสฺมึ
มหนฺเต วฏรุกฺเข มหาชน สนฺนิปติต ตสฺมึ รุกฺเข
นิพฺพตฺตเทวตาย สนฺติเก ปุตฺตธีตุยสธนาทีสุ ย ย อิจฺฉติ
ต ต ปฏเนฺต ฯ โส รถา โอรุยฺห ต รุกฺข อุปสงฺกมิตฺวา
คนฺธปุปฺเผหิ ปูเชตฺวา อุทเกน อภิเสก กตฺวา รุกฺข ปทกฺขิณ
กตฺวา เทวตามงฺคลิโก วิย หุตฺวา เทวต นมสฺสิตฺวา รถ
อภิรุยฺห นครเมว ปาวิสิ ฯ ตโต ปฏาย อิมินาว นิยาเมน
อนฺตรนฺตเร ตตฺถ คนฺตฺวา เทวตามงฺคลิโก วิย ปูช กโรติ ฯ
โส อปเรน สมเยน ปตุ อจฺจเยน รชฺเช ปติฏาย
จตสฺโส อคติโย วชฺเชตฺวา ทส ราชธมฺเม อโกเปนฺโต ธมฺเมน
รชฺช กาเรนฺโต จินฺเตสิ มยฺห มโนรโถ มตฺถก ปตฺโต
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ต ทิสฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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รชฺเช ปติฏิโตสฺมิ ย ปนาห ปุพฺเพ เอก อตฺถ วิจินฺตยึ
อิทานิ ต มตฺถก ปาเปสฺสามีติ ฯ อมจฺเจ จ พฺราหฺมณคหปติกาทโย จ สนฺนิปาตาเปตฺวา อามนฺเตสิ ชานาถ โภ
มยา เกน การเณน รชฺช ปตฺตนฺติ ฯ น ชานาม เทวาติ ฯ
อห อสุกนฺนาม วฏรุกฺข คนฺธาทีหิ ปูเชตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
นมสฺสมาโน ทิฏปุพฺโพติ ฯ อาม เทวาติ ฯ ตทาห ปฏน
อกาสึ สเจ รชฺช ปาปุณสิ ฺสามิ พลิกมฺมนฺเต กริสสฺ ามีติ ฯ
มยา ตสฺสา เทวตาย อานุภาเวน อิท รชฺช ลทฺธ อิทานิ
ตสฺสา พลิกมฺม กริสฺสามิ ตุมฺเห ปปฺจ อกตฺวา ขิปฺป
เทวตาย พลิกมฺม สชฺเชถาติ ฯ กึ คณฺหาม เทวาติ ฯ โภนฺโต
อห เทวตาย อายาจมาโน เย จ มยฺห รชฺเช ปาณาติปาตาทีนิ ปฺจวิธทุสฺสีลกมฺมานิ ทส อกุสลกมฺมปเถ สมาทาย
วตฺติสฺสนฺติ เต ฆาเตตฺวา อนฺตวฏฏิมสโลหิตาทีหิ พลิกมฺม
กริสฺสามีติ อายาจึ ตสฺมา ตุมฺเห เอว เภริฺจาราเปถ
อมฺหาก ราชา อุปราชกาเลเยว เอว อายาจิ สจาห รชฺช
ปาปุณิสฺสามิ เย เม รชฺเช ทุสฺสลี า ภวิสฺสนฺติ เต สพฺเพ
ฆาตาเปตฺวา พลิกมฺม กริสฺสามีติ โส อิทานิ ปฺจวิธ
ทุสฺสีลกมฺม (๑) สมาทาย วตฺตมานาน ทุสฺสีลาน สหสฺส
ฆาตาเปตฺวา เตส หทยมสาทีนิ คาหาเปตฺวา เทวตาย พลิกมฺม
# ๑. ม. ทสวิธ อกุสลกมฺมปถ ฯ
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การาเปตุกาโม เอว นครวาสิโน ชานนฺตูติ ฯ เอวฺจ ปน
วตฺวา เยทานิ อิโต ปฏาย ทุสฺสีลกมฺเม วตฺติสฺสนฺติ เตส
สหสฺส ฆาเตตฺวา ยฺ ยชิตฺวา อายาจนโต มุจฺจิสฺสามีติ
เอตมตฺถ ปกาเสนฺโต อิม คาถมาห
[๕๐]ทุมฺเมธาน สหสฺเสน ยฺโ เม อุปยาจิโต
อิทานิ โขห ยชิสฺสามิ พหุ อธมฺมิโก ชโนติ ฯ
ตตฺถ ทุมฺเมธาน สหสฺเสนาติ อิท กมฺม กาตุ วฏฏติ
อิท น วฏฏตีติ อชานนภาเวน ทสสุ วา ปน อกุสลกมฺมปเถสุ
สมาทาย วตฺตนภาเวน ทุมฺเมธา เอเตสนฺติ ทุมฺเมธา เตส
ทุมฺเมธาน นิปฺปฺาน พาลปุคฺคลาน คณิตฺวา คหิเตน
สหสฺเสน ฯ ยฺโ เม อุปยาจิโตติ มยา เทวต อุปสงฺกมิตฺวา
เอว ยชิสฺสามีติ ยฺโ ยาจิโต ฯ อิทานิ โขห ยชิสฺสามีติ
โส อห อิมนิ า อายาจเนน รชฺชสฺส ปฏิลทฺธตฺตา อิทานิ
ยชิสฺสามิ ฯ กึการณา ฯ อิทานิ หิ พหุ อธมฺมิโก ชโน
ตสฺมา อิทาเนว น คเหตฺวา พลิกมฺม กริสฺสามีติ ฯ
อมจฺจา โพธิสตฺตสฺส วจน สุตวฺ า สาธุ เทวาติ
ทฺวาทสโยชนิเก พาราณสีนคเร เภริฺจาราเปสุ ฯ เภริยา อาณ
สุตฺวา เอกมฺป ทุสฺสลี กมฺม สมาทาย ิโต เอกปุรโิ สป
นาโหสิ ฯ อิติ ยาว โพธิสตฺโต รชฺช กาเรสิ ตาว
เอกปุคฺคโลป ปฺจสุ วา ทสสุ วา ทุสฺสีลกมฺเมสุ เอกมฺป
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กมฺม กโรนฺโต น ปฺายิตฺถ ฯ เอว โพธิสตฺโต เอกปุคฺคลมฺป
อกิลมนฺโต สกลรฏวาสิโน สีล รกฺขาเปตฺวา สยมฺป ทานาทีนิ
ปฺุานิ กริตฺวา ชีวิตปริโยสาเน อตฺตโน ปริส อาทาย
เทวนคร ปูเรนฺโต อคมาสิ ฯ
สตฺถาป น ภิกฺขเว ตถาคโต อิทาเนว โลกสฺส อตฺถ
จรติ ปุพฺเพป จริเยวาติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ปริสา พุทฺธปริสา อเหสุ
พาราณสีราชา ปน อหเมวาติ ฯ
ทุมฺเมธชาตก ทสม ฯ
อตฺถกามวคฺโค ปฺจโม ฯ
ปม ปณฺณาสก ฯ

๑. ม.

ตสฺสทุ ฺทาน
อถ มิตฺตกมาตุ กโปตวโร
ตถา เวฬุก เอลมูโค โรหิณิ
กป วารุณิ เจตจรา จ ปุน
ตถา ตารก ยฺวเรน ทส (๑) ฯ
___________________
โลสสกติสฺสากโปต เวฬุก มกสมฺป จ
โรหิณี อารามทูส
วารุณีทูสเวทพฺพ ฯ
นกฺขตฺต มุทเมธ ทสาติ ฯ
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อาสึสวคฺควณฺณนา (๑)
มหาสีลวชาตก
อาสึเสเถว (๒) ปุรโิ สติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โอสฺสฏวิรยิ  ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ต หิ สตฺถา สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ โอสฺสฏวิรโิ ยติ
ปุจฺฉิตฺวา(๓) อาม ภนฺเตติ วุตฺเต กสฺมา ตฺว ภิกฺขุ เอวรูเป
นิยฺยานิกสาสเน ปพฺพชิตฺวา วิริย โอสฺสชฺชิ ปุพเฺ พ ปณฺฑิตา
รชฺชา ปริหายิตฺวาป อตฺตโน วิริเย ตฺวาว นฏมฺป ยส
ปุน อุปฺปาทยึสูติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
รฺโ อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺโต ฯ ตสฺส นามคหณทิวเส
สีลวกุมาโรติ นาม อกสุ ฯ โส โสฬสวสฺสุทฺเทสิโก สพฺพสิปฺเปสุ
นิปฺผตฺตึ ปตฺวา อปรภาเค ปตุ อจฺจเยน รชฺเช ปติฏิโต
มหาสีลวราชา นาม อโหสิ ธมฺมิโก ธมฺมราชา ฯ โส นครสฺส
จตูสุ ทฺวาเรสุ จตสฺโส มชฺเฌ เอก นิเวสนทฺวาเร เอกนฺติ
ฉ ทานสาลาโย กาเรตฺวา กปณทฺธิกาน ทาน เทติ สีล
รกฺขติ อุโปสถกมฺม กโรติ ขนฺติเมตฺตานุทฺทยสมฺปนฺโน องฺเก
นิสินฺน ปุตฺต ปริโตสยมาโน วิย สพฺพสตฺเต ปริโตสยมาโน
# ๑. ม. อาสีสวคฺควณฺณนา ฯ ๒. ม. อาสีเสเถว ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. ปุจฺฉิ ฯ
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ธมฺเมน รชฺช กาเรสิ ฯ ตสฺเสโก อมจฺโจ อนฺเตปุเร ปทุสฺสิตฺวา
อปรภาเค ปากโฏ ชาโต ฯ อมจฺจา รฺโ อาโรเจสุ ฯ
ราชา ปริคฺคณฺหนฺโต อตฺตนา ปจฺจกฺขโต ตฺวา ต อมจฺจ
ปกฺโกสาเปตฺวา อนฺธพาล อยุตฺตนฺเต กต น ตฺว มม
วิชิเต วสิตุ อรหสิ อตฺตโน ธนฺจ ปุตฺตทารฺจ คเหตฺวา
อฺตฺถ ยาหีติ รฏา ปพฺพาเชสิ ฯ
โส กาสีรฏ อติกฺกมฺม โกสลชนปท คนฺตฺวา
โกสลราชาน อุปฏหนฺโต อนุกฺกเมน รฺโ อพฺภนฺตเร(๑)
วิสฺสาสิโก ชาโต ฯ โส เอกทิวส โกสลราชาน อาห เทว
พาราณสีรชฺช นาม นิมมฺ กฺขิกมธุปฏลสทิส ราชา อติมุทุโก
อปฺเปเนว พลวาหเนน สกฺกา พาราณสีรชฺช คณฺหติ ุนฺติ ฯ
ราชา ตสฺส วจน สุตฺวา พาราณสีรชฺช นาม มหา
อยฺจ อปฺเปเนว พลวาหเนน สกฺกา พาราณสีรชฺช คณฺหิตุนฺติ
อาห กึ นุ โข ปยุตฺตกโจโร สิยาติ จินเฺ ตตฺวา
ปยุตฺตโกสิ มฺเติ อาห ฯ นาห เทว ปยุตฺตโก สจฺจเมว
วทามิ สเจ เม น สทฺทหถ มนุสฺเส เปเสตฺวา ปจฺจนฺตคาม
หนาเปถ เต มนุสฺเส คเหตฺวา อตฺตโน สนฺตก โจราน
ธน ทตฺวา วิสฺสชฺเชสฺสตีติ ฯ ราชา อย อติวิย สูโร
หุตฺวา กเถสิ วีมสิสฺสามิ ตาว นนฺติ อตฺตโน ปุริเส เปเสตฺวา
๑. ม. อพฺภนฺตริโก ฯ
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พาราณสีรฺโ ปจฺจนฺตคาม หนาเปสิ ฯ เต โจเร
คเหตฺวา พาราณสีรฺโ ทสฺเสสุ ฯ ราชา เต ทิสฺวา ตาตา
กสฺมา คาม หนถาติ ปุจฺฉิ ฯ ชีวิตุ อสกฺโกนฺตา เทวาติ
วุตฺเต ราชา อถ กสฺมา มม สนฺติก น อาคมิตฺถ อิโตทานิ
ปฏาย เอวรูป มา กริตฺถาติ เตส ธน ทตฺวา วิสสฺ ชฺเชสิ ฯ
เต คนฺตฺวา โกสลรฺโ ต ปวุตฺตึ อาโรเจสุ ฯ โส เอตฺตเกนาป
คนฺตุ อวิสหนฺโต ปุน มชฺเฌ ชนปท หนาเปสิ ฯ เตป
โจเร ราชา ตเถว ธน ทตฺวา วิสฺสชฺเชสิ ฯ โส เอตฺตเกนป
อคนฺตฺวา ปุน เปเสตฺวา อนฺตรวีถึ วิลุมฺปาเปสิ ฯ ราชาป
เตส โจราน ธน ทตฺวา วิสฺสชฺเชสิเยว ฯ ตทา โกสลราชา
อติวิย ธมฺมิโก ราชาติ ตฺวา พาราณสีรชฺช คเหสฺสามีติ
พลวาหน อาทาย นิยฺยาสิ ฯ
ตทา ปน พาราณสีรฺโ มตฺตวารเณป อภิมุข
อาคจฺฉนฺเต อนิวตฺตนธมฺมา อสุนิยาป สีเส ปตนฺติยา
อสนฺตาสนสภาวา สีลวมหาราชสฺส รุจิยา สติ สกลชมฺพูทีเป
รชฺช คเหตุ สมตฺถา สหสฺสมตฺตา อเภชฺชวรสูรา มหาโยธา
โหนฺติ ฯ เต โกสลราชา คจฺฉตีติ สุตฺวา ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา
เทว โกสลราชา กิร พาราณสีรชฺช คณฺหิสฺสามีติ อาคจฺฉติ
คจฺฉาม มย อมฺหาก รชฺชสีม อโนกฺกนฺตเมว น โปเถตฺวา
คณฺหามาติ วทึสุ ฯ ราชา ตาตา ม นิสฺสาย อฺเส
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กิลมนกิจฺจ นตฺถิ รชฺชตฺถิโก รชฺช คณฺหตุ มา คมิตฺถาติ
นิวาเรสิ ฯ โกสลราชา รชฺชสีม อติกกฺ มิตฺวา ชนปทมชฺฌ
ปาวิสิ ฯ อมจฺจา ปุนป ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา ตเถว
วทึสุ ฯ ราชา ปุริมนเยเนว นิวาเรสิ ฯ โกสลราชา พหินคเรเยว
ตฺวา รชฺช วา เทตุ ยุทธฺ  วาติ สีลวมหาราชสฺส สาสน
เปเสสิ ฯ ราชา ต สุตฺวา นตฺถิ ตยา (๑) สทฺธึ ยุทธฺ  รชฺช
คณฺหตูติ ปฏิสาสน เปเสสิ ฯ ปุนป อมจฺจา ราชาน
อุปสงฺกมิตฺวา เทว น มย โกสลรฺโ นคร ปวิสิตุ
เทม พหินคเรเยว โปเถตฺวา คณฺหามาติ อาหสุ ฯ ราชา
ปุริมนเยเนว นิวาเรตฺวา นครทฺวารานิ อวาปุราเปตฺวา (๒) สทฺธึ
อมจฺจสหสฺเสน มหาตเล ปลฺลงฺกมชฺเฌ นิสีทิ ฯ โกสลราชา
มหนฺเตน พลวาหเนน พาราณสึ ปาวิสิ ฯ โส เอกป ปฏิสตฺตุ
อปสฺสนฺโต รฺโ นิเวสนทฺวาร คนฺตฺวา อมจฺจคณปริวุโต
อปารุตทฺวาเร นิเวสเน อลงฺกตปฏิยตฺต มหาตล อารุยฺห
นิสินฺน นิรปราธ สีลวมหาราชาน สทฺธึ อมจฺจสหสฺเสน
คณฺหาเปตฺวา คจฺฉถ อิม ราชาน สทฺธึ อมจฺเจหิ ปจฺฉาพาหุ
คาฬฺหพนฺธน พนฺธิตฺวา อามกสุสาน เนตฺวา คลปฺปมาเณ
อาวาเฏ ขณิตฺวา ยถา เอโกป หตฺถ อุกฺขิปตุ น สกฺโกติ
เอว ปสุ ปกฺขิปตฺวา นิกฺขณถ รตฺตึ สิคาลา อาคนฺตฺวา
# ๑. ม. มยา ฯ ๒. ม. วิวราเปตฺวา ฯ
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เอเตส กตฺตพฺพยุตฺตก กริสฺสนฺตีติ อาห ฯ มนุสฺสา โจรรฺโ
อาณ สุตฺวา ราชาน สทฺธึ อมจฺเจหิ ปจฺฉาพาหุ (๑) คาฬฺหพนฺธน
พนฺธิตฺวา นิกฺขมึสุ (๒)ฯ
ตสฺมึป กาเล สีลวมหาราชา โจรรฺโ อาฆาตมตฺตมฺป
นากาสิ ฯ เตสุป อมจฺเจสุ เอว พนฺธิตวฺ า นียมาเนสุ เอโกป
รฺโ วจน ภินฺทิตุ สมตฺโถ นาม นาโหสิ ฯ เอว สุวินีตา
กิรสฺส ปริสา ฯ อถ เต ราชปุริสา สามจฺจ สีลวมหาราชาน
อามกสุสาน เนตฺวา คลปฺปมาเณ อาวาเฏ ขณิตฺวา
สีลวมหาราชาน มชฺเฌ อุโภสุ ปสฺเสสุ เสสอมจฺเจ สพฺเพป
อาวาเฏสุ โอตาเรตฺวา ปสุ อากิริตฺวา ฆน อาโกเฏตฺวา
อาคมึสุ ฯ สีลวมหาราชา อมจฺเจ อามนฺเตตฺวา โจรรฺโ
อุปริ โกป อกตฺวา เมตฺตเมว ภาเวถ ตาตาติ โอวทิ ฯ
อถ อฑฺฒรตฺติกสมเย มนุสฺสมส ขาทิสฺสามาติ สิคาลา
อาคมึสุ ฯ เต ทิสฺวา ราชา จ อมจฺจา จ เอกปฺปหาเรเนว
สทฺทมกสุ ฯ สิงฺคาลา ภีตา ปลายึสุ ฯ เต นิวตฺติตฺวา
โอโลเกนฺตา ปจฺฉโต กสฺสจิ อนาคมนภาว ตฺวา ปุน
ปจฺจาคมึสุ ฯ อิตเรป ตเถว สทฺทมกสุ ฯ เอว ยาวตติย
ปลายิตฺวา ปุน โอโลเกนฺตา เตสุถ เอกสฺสาป อนาคมนภาว
ตฺวา วชฺฌปฺปตฺตา เอเต ภวิสฺสนฺตีติ สูรา หุตฺวา นิวตฺติตฺวา
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ปุน เตสุ สทฺท กโรนฺเตสุป น ปลายึสุ ฯ เชฏกสิคาโล
ราชาน อุปคจฺฉิ ฯ เสสา เสสาน สนฺติก อคมสุ ฯ
อุปายกุสโล ราชา ตสฺส อตฺตโน สนฺติก อาคตภาว ตฺวา
ฑสิตุ โอกาส เทนฺโต วิย คีว อุกฺขิปตฺวา ต คีวาย ฑสมาน
หนุกฏิเกน อากฑฺฒิตฺวา ยนฺเตน ปกฺขิปตฺวา วิย คาฬฺห
คณฺหิ ฯ นาคพเลน รฺา หนุกฏิเกน อากฑฺฒิตฺวา คีวาย
ทฬฺหคหิตสิงฺคาโล อตฺตาน โมเจตุ อสกฺโกนฺโต มรณภยตชฺชโิ ต
มหาวิรว วิรวิ ฯ อวเสสา สิคาลา ตสฺส ต สทฺท (๒) สุตฺวา
เอเตน ปุริเสเนส คหิโต ภวิสฺสตีติ อมจฺเจ อุปสงฺกมิตุ
อสกฺโกนฺตา มรณภยตชฺชิตา สพฺเพ ปลายึสุ ฯ รฺโ
หนุกฏิเกน ยนฺเตน ปกฺขิปตฺวา วิย ทฬฺห กตฺวา คหิตสิคาเล
อปราปร สฺจรนฺเต ปสุ สิถิลา อโหสิ ฯ โสป สิงฺคาโล
มรณภยภีโต จตูหิ ปาเทหิ รฺโ อุปริภาเค ปสุ อปพฺยูหติ ฯ
ราชา ปสูน สิถิลภาว ตฺวา สิคาล วิสฺสชฺเชตฺวา นาคพโล
ถามสมฺปนฺโน อปราปร สฺจาเลนฺโต อุโภ หตฺเถ อุกฺขิปตฺวา
อาวาฏมุขวฏฏิย โอลุพฺภ วาตจฺฉินฺนวลาหโก วิย นิกฺขมิตฺวา
ิโต อมจฺเจ อสฺสาเสตฺวา ปสุ วิยูหิตวฺ า เต สพฺเพ อุทฺธริตฺวา
อมจฺจปริวุโต อามกสุสาเน อฏาสิ ฯ
ตสฺมึ สมเย มนุสฺสา เอก มตมนุสฺส อามกสุสาเน
# ๑. ม. ยนฺเต ฯ ๒. ม. อฏฏสฺสร ฯ
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ฉฑฺเฑนฺตา ทฺวินฺน ยกฺขาน สีมนฺตริกาย ฉฑฺเฑสุ ฯ เต ยกฺขา
ต มนุสฺส ภาเชตุ อสกฺโกนฺตา วิวาทมกสุ มย อิม
ภาเชตุ น สกฺโกม อย สีลวมหาราชา ธมฺมิโก เอส โน
ภาเชตฺวา ทสฺสติ เอตสฺส สนฺติก คจฺฉามาติ ต มตมนุสฺส
ปาเท คเหตฺวา อากฑฺฒนฺตา รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา
เทว อมฺหาก ภาเชตฺวา ทเทยฺย อปริสุทฺธสรีโร ปนมฺหิ
นฺหายิสฺสามิ ตาวาติ ฯ ยกฺขา โจรรฺโ ปต วาสิตอุทก
อตฺตโน อานุภาเวน อาหริตฺวา รฺโ นฺหาปนตฺถาย อทสุ ฯ
นฺหาตฺวา ิตสฺส จสฺส สหริตฺวา ปเต โจรรฺโ สาฏเก
อาหริตฺวา อทสุ ฯ เต นิวาเสตฺวา ิตสฺส จตุชาติยคนฺธสมุคฺค
อาหริตฺวา อทสุ ฯ คนฺเธ วิลิมฺปตฺวา ิตสฺส สุวณฺณสมุคฺเค
มณิตาลวณฺเฏสุ ปตานิ นานาปุปฺผานิ อาหริตฺวา อทสุ ฯ
ปุปฺผานิ ปลนฺธิตฺวา ิตกาเล อฺ กึ กโรมาติ ปุจฺฉึสุ ฯ
ราชา อตฺตโน ฉาตกาการ ทสฺเสสิ ฯ เต ยกฺขา คนฺตฺวา
โจรรฺโ สมฺปาทิต นานคฺครสโภชน อาหริตฺวา อทสุ ฯ
ราชา นฺหานานุลิตฺโต สุมณฺฑิตปฺปสาธิโต นานคฺครสโภชน
ภฺุชิ ฯ ยกฺขา โจรรฺโ ปต วาสิตปานีย สุวณฺณภิงฺคาเรเนว สุวณฺณสรเกนป สทฺธึ อาหริตฺวา อทสุ ฯ
อถสฺส ปานีย ปวิตฺวา มุข วิกฺขาเลตฺวา หตฺเถ โธวิตฺวา
๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ิตกาเล โจรรฺโ สมฺปาทิต ปฺจสุคนฺธิกปริวาร (๑) ตมฺพูล
อาหริตฺวา อทสุ ฯ ต ขาทิตฺวา ิตกาเล อฺ กึ กโรมาติ
ปุจฺฉึสุ ฯ คนฺตฺวา โจรรฺโ อุสฺสีสเก นิกฺขิตฺต มงฺคลขคฺค
อาหรถาติ ฯ เต ตมฺป คนฺตฺวา อาหรึสุ ฯ ราชา ต ขคฺค
คเหตฺวา ต มตมนุสฺส อุชุก เปตฺวา มตฺถกมชฺเฌ อสินา
ปหริตฺวา เทฺว โกฏาเส กตฺวา ทฺวินนฺ  ยกฺขาน สมวิภตฺตเมว
วิภชิตฺวา อทาสิ ทตฺวา จ ปน ขคฺค โธวิตฺวา สนฺนยฺหิตฺวา
อฏาสิ ฯ อถ เต ยกฺขา มนุสฺสมส ขาทิตฺวา สุหิตา
หุตฺวา ตุฏจิตฺตา อฺ เต มหาราช กึ กโรมาติ
ปุจฺฉึสุ ฯ เตนหิ ตุมฺเห อตฺตโน อานุภาเวน ม โจรรฺโ
สิริคพฺเภ โอตาเรถ อิเม จ อมจฺเจ อตฺตโน เคเหสุ
ปติฏาเปถาติ ฯ เต สาธุ เทวาติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตถา
อกสุ ฯ
ตสฺมึ สมเย โจรราชา อลงฺกตสิรคิ พฺเภ สิริสยนปฏเ
นิปนฺโน นิทฺทายติ ฯ ราชา ตสฺส ปมตฺตสฺส นิทฺทายนฺตสฺส
ขคฺคตเลน อุทร ปหริ ฯ โส ภีโต ปพุชฺฌิตฺวา ทีปาโลเกน
สีลวมหาราชาน สฺชานิตฺวา สยนโต อุฏาย สตึ
อุปฏเปตฺวา ิโต ราชาน อาห มหาราช เอวรูปาย รตฺติยา
คหิตารกฺเข ปหิตทฺวาเร ภวเน อารกฺขมนุสฺเสหิ นิโรกาเส
# ๑. ม. ปฺจสุคนฺธิกสุปริภาวิต ฯ
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าเน ขคค สนฺนยฺหิตฺวา อลงฺกตปฏิยตฺโต กถนฺนาม ตฺว
อิม สยนปฏ  อาคโตติ ฯ ราชา อตฺตโน อาคมนการณ
สพฺพ วิตฺถารโต กเถสิ ฯ ต สุตฺวา โจรราชา สวิคฺคมานโส
มหาราช อห มนุสฺสภูโตป สมาโน ตุมฺหาก คุเณ น ชานามิ
ปเรส โลหิตมส ขาทเกหิ ปน กกฺขเฬหิ ผรุเสหิ ยกฺเขหิ
ตว คุณา าตา น อิทานาห นรินฺท เอวรูเป สีลสมฺปนฺเน
ตยิ ทุพฺภิสฺสามีติ ขคฺค อาทาย สปถ กตฺวา ราชาน
ขมาเปตฺวา มหาสยเน นิปชฺชาเปตฺวา อตฺตโน ขุททฺ กมฺจเก
นิปชฺชิตฺวา ปภาตาย รตฺติยา อุฏิเต สุริเย เภริฺจาราเปตฺวา
สพฺพเสนิโย จ อมจฺจพฺราหฺมณคหปติเก จ สนฺนปิ าตาเปตฺวา
เตส ปุรโต อากาเส ปุณฺณจนฺท อุกฺขิปนฺโต วิย สีลวรฺโ
คุเณ กเถตฺวา ปริสมชฺเฌเยว ปุน ราชาน ขมาเปตฺวา รชฺช
ปฏิจฺฉาเปตฺวา อิโต ปฏาย ตุมฺหาก อุปฺปนฺโน
โจรุปทฺทโว มยฺห ภาโร มยา คหิตารกฺขา ตุมฺเห รชฺช
กาเรถาติ วตฺวา เปสฺุการกสฺส อาณ กตฺวา(๑) อตฺตโน
พลวาหน อาทาย สกรฏเมว คโต ฯ
สีลวมหาราชาป โข อลงฺกตปฏิยตฺโต เสตจฺฉตฺตสฺส
เหฏา สรภปาทเก กาฺจนปลฺลงฺเก นิสินฺโน อตฺตโน สมฺปตฺตึ
โอโลเกตฺวา อยฺจ เอวรูปา สมฺปตฺติ อมจฺจสหสฺสสฺส จ
# ๑. ม. กาเรตฺวา ฯ
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ชีวิตปฏิลาโภ มยิ วิริย อกโรนฺเต กิฺจิ น อภวิสฺส
วิริยพเลน ปนาห นฏฺจ อิม ยสฺจ ปฏิลภึ อมจฺจสหสฺสสฺส
จ ชีวิตทาน อทาสึ อาสจฺเฉท วต อกตฺวา วิริยเมว กตฺตพฺพ
กตวิริยสฺส หิ ผล นาม เอว สมิชฺฌตีติ จินฺเตตฺวา อุทานวเสน อิม คาถมาห
[๕๑]อาสึเสเถว ปุริโส น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต
ปสฺสามิ โวห อตฺตาน ยถา อิจฺฉึ ตถา อหูติ ฯ
ตตฺถ อาสึเสเถวาติ เอวาห วิริย อารภนฺโต อิมมฺหา
ทุกฺขา มุจฺจิสฺสามีติ อตฺตโน วิริยพเลน อาส กโรเถว ฯ น
นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโตติ อุปายกุสโล ยุตฺตปฺปยุตฺตฏาเน
วิริย กโรนฺโต อห อิมสฺส วิริยสฺส ผล น ลภิสฺสามีติ
น อุกฺกณฺเยฺย อาสาจฺเฉทกมฺม น กเรยฺยาติ อตฺโถ ฯ ปสฺสามิ
โวห อตฺตานนฺติ เอตฺถ โวติ นิปาตมตฺต อห อชฺช อตฺตาน
ปสฺสามิ ฯ ยถา อิจฺฉึ ตถา อหูติ อห หิ อาวาเฏ นิกฺขาโต
ตมฺหา ทุกฺขา มุจฺจิตฺวา ปุน อตฺตโน รชฺชสมฺปตฺตึ อิจฺฉึ
โสห อิม สมฺปตฺตึ ปตฺต อตฺตาน ปสฺสามิ ยเถวาห ปุพฺเพ
อิจฺฉึ ตเถว เม อตฺตา ชาโตติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต อโห วต โภ สีลสมฺปนฺนาน วิริยผล
นาม สมิชฺฌตีติ อิมาย คาถาย อุทาน อุทาเนตฺวา ยาวชีว
ปฺุานิ กริตฺวา ยถากมฺมงฺคโต ฯ
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สตฺถาป อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ
สจฺจปริโยสาเน โอสฺสฏวิริโย ภิกฺขุ อรหตฺเต ปติฏาสิ ฯ
สตฺถา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ทุฏามจฺโจ
เทวทตฺโต อโหสิ อมจฺจสหสฺสา พุทฺธปริสา สีลวมหาราชา ปน
อหเมวาติ ฯ
มหาสีลวชาตก ปม ฯ
________________
จูฬชนกชาตก
วายเมเถว ปุริโสติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โอสฺสฏวิรยิ เมว อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตตฺถ ย วตฺตพฺพ ต สพฺพ มหาชนกชาตเก(๑) อาวิภวิสฺสติ ฯ
ราชา ปน เสตจฺฉตฺตสฺส เหฏา นิสินฺโน อิม คาถมาห
[๕๒]วายเมเถว ปุริโส น นิพฺพนิ ฺเทยฺย ปณฺฑิโต
ปสฺสามิ โวห อตฺตาน อุทกา ถลมุพฺภตนฺติ ฯ
ตตฺถ วายเมเถวาติ วายาม กโรเถว ฯ อุทกา ถลมุพฺภตนฺติ
อุทกโต ถลมุตฺติณฺณ ถเล ปติฏิต อตฺตาน ปสฺสามีติ ฯ
อิทานิ โอสฺสฏวิรโิ ย ภิกฺขุ อรหตฺต ปตฺโต ชนกราชา
สมฺมาสมฺพุทฺโธ อโหสีติ ฯ
จูฬชนกชาตก ทุติย ฯ
______________
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ปุณณ
ฺ ปาติชาตก
ตเถว ปุณฺณปาติโยติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
วิสวารุณึ อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอก สมย สาวตฺถิย สุราธุตฺตา สนฺนิปติตฺวา มนฺตยึสุ
สุรามูล โน ขีณ กห นุ โข ลภิสฺสามาติ ฯ อเถโก
กกฺขฬธุตฺโต อาห มา จินฺตยิตฺถ อตฺเถโก อุปาโยติ ฯ กตโร
อุปาโย นามาติ ฯ อนาถปณฺฑิโก องฺคุลิมุทฺทิกา ปลนฺธิตฺวา
มฏสาฏกนิวตฺโถ ราชุปฏาน คจฺฉติ มย สุราจาฏิย (๑)
วิสฺีกรณเภสชฺช ปกฺขปิ ตฺวา อาปาน สชฺเชตฺวา นิสีทิตฺวา
อนาถปณฺฑิกสฺส อาคมนกาเล อิโต เอหิ มหาเสฏีติ
ปกฺโกสิตฺวา ต สุร ปาเยตฺวา วิสฺีภูตสฺส องฺคุลิมุทฺทิกา
จ สาฏเก จ คเหตฺวา สุรามูล กริสฺสามาติ ฯ เต สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตถา กตฺวา เสฏิสฺส อาคมนกาเล ปฏิมคฺค
คนฺตฺวา สามิ อิโต ตาว อาคจฺฉถ อย อมฺหาก สนฺติเก
อติมนาปา สุรา โถก ปวิตฺวา คจฺฉถาติ วทึสุ ฯ โสตาปนฺโน
อริยสาวโก กึ สุร ปวิสฺสติ อนตฺถิโก สมาโนป ปน
อิเม ธุตฺเต ปริคฺคณฺหิสฺสามีติ เตส อาปานภูมึ คนฺตฺวา เตส
กิริย โอโลเกตฺวา อย สุรา อิเมหิ อิมินา นาม การเณน
โยชิตาติ ตฺวา อิโตทานิ ปฏาย อิเม อิโต ปลาเปสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา อาห อเร ทุฏธุตฺตา ตุมฺเห สุราจาฏิย เภสชฺช
# ๑. ม. สุราปาติย ฯ
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ปกฺขิปตฺวา อาคตาคเต ปาเยตฺวา วิสฺีกตฺวา วิลุมฺปสฺสามาติ
อาปานมณฺฑล สชฺเชตฺวา นิสินฺนา เกวล อิม สุร วณฺเณถ
เอโกป โก(๑) อุกฺขิปตฺวา ปวิตุ น อุสฺสหติ สเจ อย อโยชิตา
อสฺส ตุมฺเหว ปเวยฺยาถาติ ฯ เต ธุตฺเต ตชฺเชตฺวา ตโต
ปลาเปตฺวา อตฺตโน เคห คนฺตฺวา ธุตฺเตหิ กตการณ ตถาคตสฺส
อาโรเจสฺสามีติ [๒] เชตวน คนฺตฺวา สตฺถุ อาโรเจสิ ฯ สตฺถา
น อิทาเนว ตาว คหปติ เต ธุตฺตา ต วฺเจตุกามา ชาตา
ปุพฺเพป ปณฺฑิเตป วฺเจตุกามา อเหสุนฺติ วตฺวา เตน ยาจิโต
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
พาราณสีเสฏี อโหสิ ฯ ตทาเปเต ธุตฺตา เอวเมว สมฺมนฺเตตฺวา
สุร โยเชตฺวา พาราณสีเสฏิสฺส อาคมนกาเล ปฏิมคฺค คนฺตฺวา
เอวเมว กถยึสุ ฯ เสฏี อนตฺถิโกป หุตฺวา เต ปริคฺคณฺหิตุกาโม
คนฺตฺวา เตส กิริย โอโลเกตฺวา อิท นาม เอเต กาตุกามา
ปลาเปสฺสามิ เน อิโตติ จินฺเตตฺวา เอวมาห โภนฺโต
ธุตฺตา สุร ปวิตฺวา ราชกุล คนฺตุ นาม น ยุตฺต ราชาน
ทิสฺวา ปุน อาคจฺฉนฺโต ชานิสฺสามิ ตุมฺเห อิเธว นิสีทถาติ
ราชุปฏาน คนฺตฺวา ปจฺจาคฺฉิ ฯ ธุตฺตา อิโต เอถ
สามีติ ฯ โส ตตฺถ คนฺตฺวา เภสชฺเชน สโยชิตา จาฏิโย
# ๑. ม. ต ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จินฺเตนฺโตติ ทิสฺสติ ฯ
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โอโลเกตฺวา เอวมาห โภ ธุตฺตา ตุมฺหาก กิริยา มยฺห
น รุจฺจติ ตุมหฺ าก สุราจาฏิโย ยถาปูรติ าว ิตา ตุมฺเห
เกวล สุร วณฺเณถ น ปน ปวถ สจาย มนาปา อสฺส
ตุมฺเหป ปเวยฺยาถ อิมาย ปน วิสสโยชิตาย ภวิตพฺพนฺติ เตส
มโนรถ ภินทฺ นฺโต อิม คาถมาห
[๕๓]ตเถว ปุณฺณปาติโย(๑) อฺาย วตฺตเต กถา
อาการเกน(๒) ชานามิ
เนวาย ภทฺทกา(๓) สุราติ ฯ
ตตฺถ ตเถวาติ ยถา มยา คมนกาเล ทิฏา อิทานิป
อิมา สุราจาฏิโย ตเถว ปุณฺณา ฯ อฺาย วตฺตเต กถาติ
ยา อย ตุมฺหาก สุราวณฺณนกถา วตฺตติ สา อฺาว
อภูตา ตุจฺฉา(๔) ยทิ หิ เอสา สุรา มนาปา อสฺส ตุมฺเห
ปเวยฺยาถ อุปฑฺฒจาฏิโย อวสิสฺเสยฺยุ ตุมฺหาก ปน
เอเกนาป สุรา น ปตา ฯ อาการเกน ชานามีติ ตสฺมา
อิมินา การเณน ชานามิ ฯ เนวาย ภทฺทกา สุราติ เนว
อย ภทฺทกา สุรา วิสสโยชิตาย ภวิตพฺพนฺติ ฯ
ธุตฺเต นิคฺคเหตฺวา(๕) ยถา ปุน เอวรูป น กโรนฺติ
ตถา เต ตชฺเชตฺวา วิสฺสชฺเชสิ ฯ โส ยาวชีว ทานาทีนิ
ปฺุานิ กริตฺวา ยถากมฺมงฺคโต ฯ
# ๑. ม. ปุณณ
ฺ า ปาติโย ฯ ๒. อาการเณน ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. น จาย ภทฺทิกา ฯ ๔. ม. อตจฺฉา ฯ ๕. ม. นิคฺคณฺหิตฺวา ฯ
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สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
ธุตฺตา เอตรหิ ธุตฺตา พาราณสีเสฏี ปน อหเมวาติ ฯ
ปุณฺณปาติชาตก ตติย ฯ
__________
ผลชาตก (๑)
นาย รุกฺโข ทุรารุโหติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก ผลกุสล อุปาสก อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอโก กิร สาวตฺถีวาสี กุฏมฺพิโก พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ
นิมนฺเตตฺวา อตฺตโน อาราเม นิสีทาเปตฺวา ยาคุชชฺชก ทตฺวา
อุยฺยานปาล อาณาเปสิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ อุยฺยาเน วิจริตฺวา
อยฺยาน อมฺพาทีนิ นานาผลานิ เทหีติ ฯ โส สาธูติ
ปฏิสฺสุณิตฺวา ภิกฺขุสงฺฆ อาทาย อุยฺยาเน วิจรนฺโต รุกฺข
โอโลเกตฺวา เอต ผล อาม เอต น สุปกฺก เอต สุปกฺกนฺติ
ชานาติ ฯ ย โส วทติ ต ตเถว โหติ ฯ ภิกฺขู คนฺตฺวา
ตถาคตสฺส อาโรเจสุ ภนฺเต อย อุยยฺ านปาโล ผลกุสโล
ภูมิย ิโตว รุกฺข โอโลเกตฺวา เอต ผล อาม เอต น
สุปกฺก เอต สุปกฺกนฺติ ชานาติ ย โส วทติ ต ตเถว
โหตีติ ฯ สตฺถา น ภิกฺขเว อยเมว อุยฺยานปาโล ผลกุสโล
ปุพฺเพป ปณฺฑิตาป ผลกุสลา อเหสุนฺติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
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อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
สตฺถวาหกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ปฺจหิ สกฏสเตหิ วณิชฺช
กโรนฺโต เอกสฺมึ กาเล มหาวตฺตนิอฏวึ ปตฺวา อฏวีมุเข ตฺวา
สพฺเพ มนุสฺเส สนฺนิปาตาเปตฺวา อิมิสฺสา อฏวิยา วิสรุกฺขา
นาม โหนฺติ วิสปตฺตานิ วิสปุปฺผานิ วิสผลานิ วิสมธูนิ
โหนฺติเยว ปุพฺเพ ตุมฺเหหิ อปริภุตฺต ยงฺกิฺจิ ปตฺต วา
ผล วา ปุปฺผ วา ปลฺลว วา ม อนาปุจฺฉิตฺวา มา
ขาทิตฺถาติ อาห ฯ เต สาธูติ สมฺปฏิจฉฺ ิตฺวา อฏวึ
โอตรึสุ ฯ อฏวีมุเข จ เอกสฺมึ คามทฺวาเร กึผลรุกโฺ ข นาม
อตฺถิ ตสฺส ขนฺธสาขาปลาสปุปฺผผลานิ สพฺพานิ อมฺพสทิสาเนว โหนฺติ น เกวล วณฺณสณฺานโต คนฺธรเสหิ
จสฺส อามปกฺกานิ ผลานิ อมฺพผลสทิสาเนว ขาทิตานิ ปน
หลาหลวิส วิย ต ขณเยว ชีวิตกฺขย ปาเปนฺติ ฯ ปุรโต
คจฺฉนฺตา เอกจฺเจ โลลปุริสา อมฺพรุกฺโข อยนฺติ สฺาย
ผลานิ ขาทึสุ เอกจฺเจ สตฺถวาห ปุจฺฉิตฺวาว ขาทิสฺสามาติ
หตฺเถน คเหตฺวา อฏสุ ฯ เต สตฺถวาเห อาคเต อยฺย
อิมานิ อมฺพผลานิ ขาทามาติ ปุจฺฉึสุ ฯ โพธิสตฺโต นาย
อมฺพรุกฺโขติ ตฺวา กึผลรุกฺโข นาเมส นาย อมฺพรุกฺโข
มา ขาทถาติ วาเรตฺวา เย ขาทึสุ เตป วมาเปตฺวา
# ๑. สี. ยุ. เสฏิกุเล ฯ
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จตุมฺมธุร ปาเยตฺวา อโรค(๑) อกาสิ ฯ
ปุพฺเพ ปน อิมสฺมึ รุกฺขมูเล มนุสฺสา นิวาส กปฺเปตฺวา
อมฺพผลานีติ อิมานิ วิสผลานิ ขาทิตฺวา ชีวิตกฺขย
ปาปุณนฺติ ฯ ปุนทิวเส คามวาสิโน นิกฺขมิตฺวา มตมนุสฺเส
ทิสฺวา ปาเท คณฺหิตฺวา ปฏิจฺฉนฺนฏาเน ฉฑฺเฑตฺวา สกเฏหิ
สทฺธึเยว สพฺพ เตส สนฺตก คเหตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ เต ต
ทิวสป อรุณุคฺคมนกาเลเยว มยฺห พลิพทฺทา ภวิสฺสนฺติ
มยฺห สกฏ มยฺห ภณฺฑนฺติ เวเคน ต รุกฺขมูล คนฺตฺวา
มนุสฺเส นีโรเค ทิสฺวา กถ ตุมฺเห อิม รุกฺข นาย
อมฺพรุกฺโขติ ชานิตฺถาติ ปุจฺฉึสุ ฯ เต มย น ชานาม
สตฺถวาหเชฏโก โน ชานาตีติ อาหสุ ฯ มนุสฺสา โพธิสตฺต
ปุจฺฉึสุ ปณฺฑิต กินฺติ กตฺวา ตฺว อิมสฺส รุกฺขสฺส
นอมฺพรุกฺขภาว อฺาสีติ ฯ โส ทฺวีหิ การเณหิ อฺาสินฺติ
วตฺวา อิม คาถมาห
[๕๔]นาย รุกฺโข ทุรารุโห นป คามโต อารกา
อาการเกน ชานามิ นาย สาธุผโล ทุโมติ ฯ
ตตฺถ นาย รุกโฺ ข ทุรารุโหติ อย วิสรุกฺโข น ทุกฺขารุโห
โหติ อุกฺขิปต ฺวา ปตนิสฺเสณี วิย สุเขน อาโรหิตุ สกฺกาติ
วทติ ฯ นป คามโต อารกาติ คามโต ทูเร ิโตป น
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โหติ คามทฺวาเร ิโตเยวาติ ทีเปติ ฯ อาการเกน ชานามีติ
อิมินา ทุพฺพิเธน การเณนาห อิม รุกฺข ชานามิ ฯ
กินฺติ ฯ นาย สาธุผโล ทุโมติ สเจ หิ อย มธุรผโล
อมฺพรุกฺโข อภวิสฺส เอว สุขารุฬฺเห อวิทูเร ิเต เอตสฺมึ
เอกมฺป ผล น ติฏเยฺย ผลขาทกมนุสฺเสหิ นิจฺจปริวุโตว
อสฺส เอว อห อตฺตโน าเณน ปริจฺฉินฺทิตฺวา อิมสฺส
วิสรุกฺขภาว อฺาสินฺติ ฯ มหาชนสฺส ธมฺม เทเสตฺวา
โสตฺถิคมน คโต ฯ
สตฺถาป เอว ภิกฺขเว ปุพฺเพป ปณฺฑิตา ผลกุสลา
อเหสุนฺติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ตทา ปริสา พุทฺธปริสา อเหสุ สตฺถวาโห
ปน อหเมวาติ ฯ
ผลชาตก จตุตฺถ ฯ
_____________

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 64

เลมที่ 29 หนา 64
ปฺจาวุธชาตก
โย อลีเนน จิตฺเตนาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก โอสฺสฏวิริย ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ต ภิกฺขุ สตฺถา อามนฺเตตฺวา สจฺจ กิร ตฺว
ภิกฺขุ โอสฺสฏวิริโยติ ปุจฺฉิตฺวา สจฺจ ภควาติ วุตฺเต ภิกฺขุ
ปุพฺเพป ปณฺฑิตา วิริย กาตุ ยุตฺตฏาเน วิริย กตฺวา
รชฺชสมฺปตฺตึ ปาปุณึสูติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส รฺโ อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส
นามคหณทิวเส อฏสเต(๑) พฺราหฺมเณ สพฺพกาเมหิ สนฺตปฺเปตฺวา
ลกฺขณานิ ปฏิปุจฺฉึสุ ฯ ลกฺขณกุสลา พฺราหฺมณา ลกฺขณสมฺปตฺตึ
ทิสฺวา ปฺุสมฺปนฺโน มหาราช กุมาโร ตุมฺหาก อจฺจเยน
รชฺช ปาปุณสิ ฺสติ ปฺจาวุธกมฺเมน ปฺาโต ปากโฏ
สกลชมฺพูทีเป อคฺคปุริโส ภวิสฺสตีติ พฺยากรึสุ ฯ ราชา
พฺราหฺมณาน วจน สุตฺวา กุมารสฺส นาม คณฺหนฺโต
ปฺจาวุธกุมาโรติ นาม อกสุ ฯ อถ น วิฺุต ปตฺวา
โสฬสวสฺสปเทเส ิต ราชา อามนฺเตตฺวา ตาต สิปฺป
อุคฺคณฺหาหีติ อาห ฯ กสฺส สนฺติเก คณฺหามิ เทวาติ ฯ คจฺฉ
ตาต คนฺธารรฏเ ตกฺกสิลานคเร ทิสาปาโมกฺขสฺส อาจริยสฺส
# ๑. สี. อฏสต ฯ ๒. ม. ปฺจาวุธกมฺเม ฯ ๓. ม. โสฬสวสฺสุทฺเทเส ฯ
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สนฺติเก สิปปฺ  อุคฺคณฺห อิทฺจสฺส อาจริยภาค ทเทยฺยาสีติ
สหสฺส ทตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ โส ตตฺถ คนฺตฺวา สิปฺป สิกฺขิตฺวา
อาจริเยน ทินฺน ปฺจาวุธ คเหตฺวา อาจริย วนฺทิตฺวา
ตกฺกสิลานครโต นิกฺขมิตฺวา สนฺนทฺธปฺจาวุโธ พาราณสีมคฺค
ปฏิปชฺชิ ฯ โส อนฺตรามคฺเค สิเลสโลมยกฺเขน นาม อธิฏิต
เอก อฏวึ ปาปุณิ ฯ อถ น อฏวีมุเข มนุสฺสา ทิสวฺ า
โภ มาณว มา อิม อฏวึ ปาวิสิ สิเลสโลมยกฺโข นาเมตฺถ
อตฺถิ โส ทิฏทิฏมนุสฺเส ชีวิตกฺขย ปาเปตีติ นิวารยึสุ ฯ
โพธิสตฺโต อตฺตาน ตกฺเกนฺโต อสมฺภีโต เกสรสีโห วิย
อฏวึ ปาวิสิเยว ฯ ตสฺมึ อฏวีมชฺฌ สมฺปตฺเต โส ยกฺโข
ตาลมตฺโต หุตฺวา กูฏาคารมตฺต สีส จกฺกปฺปมาณานิ อกฺขีนิ
กทฺทลิมกุลมตฺตา เทฺว ทาา จ มาเปตฺวา เสตมุโข กพรกุจฺฉิ
นีลหตฺถปาโท หุตฺวา โพธิสตฺตสฺส อตฺตาน ทสฺเสตฺวา กห
ยาสิ ติฏ ภกฺโขสิ เมติ อาห ฯ อถ น โพธิสตฺโต ยกฺข
อห อตฺตาน ตกฺเกตฺวา อิธ ปวิฏโ  ตฺว อปฺปมตฺโต หุตฺวา
ม อุปคจฺเฉยฺยาสิ วิสปเตน หิ สเรน ต วิชฺฌิตฺวา ตตฺเถว
ปาเตสฺสามีติ สนฺตชฺเชตฺวา หลาหลวิสปต สร สนฺนยฺหิตฺวา
มฺุจิ ฯ โส ยกฺขสฺส โลเมสุเยว อลฺลยี ิ ฯ ตโต อฺ ตโต
อฺนฺติ เอว ปฺาส สเร มฺุจิ ฯ สพฺเพ ตสฺส โลเมสุเยว
# ๑. ม. ปตฺตปฺปมาณานิ ฯ
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อลฺลียึสุ ฯ ยกฺโข สพฺเพป เต สเร โปเตฺวา อตฺตโน
ปาทมูเลเยว ปาเตตฺวา โพธิสตฺต อุปสงฺกมิ ฯ
โพธิสตฺโต ปุนป ต ตชฺเชตฺวา ขคฺค กฑฺเฒตฺวา
ปหริ ฯ เตตฺตึสงฺคุลายโต ขคฺโค โลเมสุเยว อลฺลยี ิ ฯ อถ น
กณเยน ปหริ ฯ โสป โลเมสุเยว อลฺลยี ิ ฯ ตสฺส อลฺลีนภาว
ตฺวา มุคฺคเรน ปหริ ฯ โสป โลเมสุเยว อลฺลียิ ฯ ตสฺส
อลฺลีนภาว ตฺวา กุนฺเตน ปหริ ฯ โสป โลเมสุเยว อลฺลียิ ฯ
ตสฺส อลฺลีนภาว ตฺวา โภ ยกฺข น เต อห ปฺจาวุธกุมาโร
นามาติ สุตปุพฺโพ อห ตยา อธิฏิต อฏวึ ปวิสนฺโต
น ธนุอาทีนิ ตกฺเกตฺวา ปวิฏโ อชฺช ต โปเถตฺวา
จุณฺณวิจุณฺณ กริสฺสามีติ (๑)อภีตสีหนาท นาม ทสฺเสนฺโต
อุนฺนทิตฺวา(๑) ทกฺขิณหตฺเถน ยกฺข ปหริ ฯ หตฺโถ โลเมสุ
อลฺลียิ ฯ วามหตฺเถน ปหริ ฯ โสป อลฺลียิ ฯ ทกฺขิณปาเทน
ปหริ ฯ โสป อลฺลียิ ฯ วามปาเทน ปหริ ฯ โสป อลฺลียิ ฯ
สีเสน ต โปเถตฺวา จุณฺณวิจุณฺณ กริสสฺ ามีติ สีเสน ปหริ ฯ
ตมฺป โลเมสุเยว อลฺลียิ ฯ โส ปฺจสุ าเนสุ พทฺโธ
โอลมฺพนฺโตป นิพฺภโย นิสฺสารชฺโชว อโหสิ ฯ
ยกฺโข จินฺเตสิ อย เอโก ปุริสสีโหว ปุริสาชานีโย
น ปุริสมตฺโตว มาทิเสน นามสฺส ยกฺเขน คหิตสฺส
สนฺตาสมตฺตมฺป น ภวิสสฺ ติ มยา อิมสฺมึ มคฺเค หนนฺเตน
เอโกป เอวรูโป ปุริโส น ทิฏปุพฺโพ กสฺมา นุ โข
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เอส น ภายตีติ ฯ โส ต ขาทิตุ อวิสหนฺโต กสฺมา
นุ โข ตฺว มาณว มรณภย น ภายสีติ ปุจฺฉิ ฯ กึการณา
ยกฺข ภายิสฺสามิ เอกสฺมึ หิ อตฺตภาเว เอต มรณ นิยตเมว
อปจ มยฺห กุจฺฉิมฺหิ วชิราวุธ อตฺถิ สเจ ม ขาทิสฺสสิ
ต อาวุธ ชิราเปตุ น สกฺขิสฺสสิ ตนฺเต อนฺตานิ ขณฺฑาขณฺฑิก
ฉินฺทิตฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปสฺสติ อิติ อุโภป นสฺสสิ ฺสาม อิมินา
การเณนาห น ภายามีติ ฯ อิท กิร โพธิสตฺโต อตฺตโน
อพฺภนฺตเร าณาวุธ สนฺธาย กเถสิ ฯ ต สุตฺวา ยกฺโข
จินฺเตสิ อย มาณโว สจฺจเมว ภณติ อิมสฺส ปุริสสีหสฺส
สรีรโต มุคคฺ พีชมตฺตมฺป มสขณฺฑ มยฺห กุจฺฉึ ชีราเปตุ น
สกฺขิสฺสติ วิสฺสชฺเชสฺสามิ นนฺติ มรณภยภีโต โพธิสตฺต
วิสฺสชฺเชตฺวา มาณว ปุรสิ สีโห ตฺว น เต อห มส ขาทิสฺสามิ
ตฺว อชฺช ราหุมุขา มุตฺโต จนฺโท วิย มม หตฺถโต มุจฺจิตฺวา
าติสุหชฺชมณฺฑล โตเสนฺโต ยาหีติ อาห ฯ
อถ น โพธิสตฺโต อาห ยกฺข อห ตาว คมิสฺสามิ
ตฺว ปน ปุพฺเพป อกุสล กตฺวา ลุทฺโท โลหิตปาณี
ปรรุหิรมสภกฺโข หุตฺวา นิพฺพตฺโต สเจ อิธาป ตฺวา อกุสลเมว
กริสฺสสิ อนฺธการา อนฺธการ คมิสฺสสิ ม ทิฏกาลโต ปฏาย
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ปน น สกฺกา ตยา อกุสล กาตุ ปาณาติปาตกมฺมนฺนาม
นิรเย ติรจฺฉานโยนิย เปตฺติวิสเย อสุรกาเย จ นิพฺพตฺเตติ
มนุสฺเสสุ นิพฺพตฺตฏาเน อปฺปายุกสวตฺตนิก โหตีติ
เอวมาทินา นเยน ปฺจนฺน ทุสฺสลี กมฺมาน อาทีนว ปฺจนฺน
สีลาน อานิสส กเถตฺวา นานาการเณหิ ยกฺข ตชฺเชตฺวา
ธมฺม เทเสตฺวา ทเมตฺวา นิพฺพิเสวน กตฺวา ปฺจสุ สีเลสุ
ปติฏาเปตฺวา ตสฺสาเยว น อฏวิยา พลิปฺปฏิคฺคาหก เทวต
กตฺวา อปฺปมาเทน โอวทิตฺวา อฏวิโต นิกฺขมนฺโต อฏวีมุเข
มนุสฺสาน อาจิกฺขิตฺวา สนฺนทฺธปฺจาวุโธ พาราณสึ คนฺตฺวา
มาตาปตโร ทิสฺวา อปรภาเค รชฺเช ปติฏาย ธมฺเมน รชฺช
กาเรนฺโต ทานาทีนิ จ ปฺุานิ กตฺวา ยถากมฺมงฺคโต ฯ
สตฺถาป อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา
อิม คาถมาห
[๕๕]โย อลีเนน จิตฺเตน อลีนมนโส นโร
ภาเวติ กุสล ธมฺม โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา
ปาปุเณ อนุปุพฺเพน สพฺพสโยชนกฺขยนฺติ ฯ
ตตฺราย ปณฺฑตฺโถ โย ปุริโส อลีเนน อสงฺกจุ ิเตน
จิตฺเตน ปกติยา อลีนมโน อลีนชฺฌาสโยว หุตฺวา อนวชฺชฏเน
กุสล สตฺตตึสโพธิปกฺขิยเภท จตูหิ โยเคหิ เขมสฺส นิพฺพานสฺส
ปตฺติยา โส เอว สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตาติ
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ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา ตรุณวิปสฺสนโต ปฏาย อุปฺปนฺเน
โพธิปกฺขิยธมฺเม ภาเวนฺโต อนุปุพฺเพน เอกสโยชนมฺป
อนวเสเสตฺวา สพฺเพส สโยชนาน ขยกรสฺส จตุตฺถมคฺคสฺส
ปริโยสาเน อุปฺปนฺนตฺตา สพฺพสโยชนกฺขโยติ สงฺขฺย คต
อรหตฺต ปาปุเณยฺยาติ ฯ
เอว สตฺถา อรหตฺเตน ธมฺมเทสนาย กูฏ คเหตฺวา
มตฺถเก จตฺตาริ สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน โส
ภิกฺขุ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ สตฺถาป อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ตทา ยกฺโข องฺคุลิมาโล อโหสิ ปฺจาวุธกุมาโร
ปน อหเมวาติ ฯ
ปฺจาวุธชาตก ปฺจม ฯ
_______________
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กาฺจนกฺขนฺธชาตก
โย ปหฏเน จิตฺเตนาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอโก กิร สาวตฺถีวาสี กุลปุตฺโต สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา
รตนสาสเน อุร ทตฺวา ปพฺพชิ ฯ อถสฺส อาจริยุปชฺฌายา
อาวุโส เอกวิเธน สีลนฺนาม ทุวิเธน ติวิเธน จตุวิเธน
ปฺจวิเธน ฉพฺพิเธน สตฺตวิเธน อฏวิเธน นววิเธน ทสวิเธน
พหุวิเธน สีลนฺนาม อิท จูฬสีลนฺนาม อิท มชฺฌมิ สีลนฺนาม
อิท มหาสีลนฺนาม อิท ปาฏิโมกฺขสวรสีลนฺนาม อิท
อินฺทฺริยสวรสีลนฺนาม อิท อาชีวปาริสุทฺธิสีลนฺนาม อิท
ปจฺจยปฏิเสวนสีลนฺนามาติ สีล อาจิกฺขนฺติ ฯ โส จินฺเตสิ
อิท สีลนฺนาม อติพหุ อห เอตฺตก สมาทาย วตฺติตุ น
สกฺขิสฺสามิ สีล ปูเรตุ อสกฺโกนฺตสฺส จ นาม ปพฺพชฺชาย
โก อตฺโถ อห คิหี หุตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ กริสฺสามิ
ปุตฺตทารฺจ โปเสสฺสามีติ เอว ปน จินฺเตตฺวา ภนฺเต
อห สีล รกฺขิตุ น สกฺขิสฺสามิ อสกฺโกนฺตสฺส จ นาม
ปพฺพชฺชาย โก อตฺโถ อห หีนายาวตฺติสฺสามิ ตุมฺหาก
ปตฺตจีวร คณฺหถาติ อาห ฯ อถ น อาจริยุปชฺฌายา อาหสุ
อาวุโส เอว สนฺเต ทสพล วนฺทิตฺวา ยาหีติ ฯ เต ต อาทาย
สตฺถุ สนฺติก ธมฺมสภ อคมสุ ฯ
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สตฺถา ต ทิสฺวาว กึ ภิกฺขเว อนตฺถิก ภิกฺขุ
อาทาย อาคตตฺถาติ อาห ฯ ภนฺเต อย ภิกฺขุ อห สีล
รกฺขิตุ น สกฺขิสฺสามีติ ปตฺตจีวร นิยฺยาเทติ อถ น มย
คเหตฺวา อาคตาติ ฯ กสฺมา ปน ตุมฺเห ภิกฺขเว อิมสฺส
ภิกฺขุโน พหุ สีล อาจิกฺขถ ยตฺตก เอส รกฺขิตุ สกฺโกติ
ตตฺตกเมว รกฺขิสฺสติ อิโต ปฏาย ตุมฺเห เอต มา กิฺจิ
อวจุตฺถ อหเมว กตฺตพฺพ ชานิสฺสามีติ เอหิ ตฺว ภิกฺขุ กึ
เต พหุนา สีเลน ตีณิเยว สีลานิ รกฺขติ ุ น สกฺขิสสฺ สีติ ฯ
สกฺขิสฺสามิ ภนฺเตติ ฯ เตนหิ ตฺว อิโต ปฏาย กายทฺวาร
วจีทฺวาร มโนทฺวารนฺติ ตีณิ ทฺวารานิ รกฺข มา กาเยน
ปาปกมฺม กริ มา วาจาย มา มนสา คจฺฉ มา หีนายาวตฺติ
อิมานิ ตีณิเยว สีลานิ รกฺขาติ ฯ เอตฺตาวตา โส ภิกฺขุ
ตุฏมานโส สาธุ ภนฺเต รกฺขิสฺสามิ อิมานิ ตีณิ สีลานีติ
สตฺถาร วนฺทิตฺวา อาจริยุปชฺฌาเยหิ สทฺธึเยว อคมาสิ ฯ โส
ตานิ ตีณิ สีลานิ ปูเรนฺโตว อฺาสิ อาจริยุปชฺฌาเยหิ
มยฺห อาจิกฺขิต สีลมฺป เอตฺตกเมว เต ปน อตฺตโน
อพุทฺธภาเวน ม พุชฌ
ฺ าเปตุ นาสกฺขึสุ สมฺมาสมฺพุทฺโธ อตฺตโน
พุทฺธสุพุทฺธตาย อนุตฺตรธมฺมราชตาย เอตฺตก สีล ตีสุเยว
ทฺวาเรสุ ปกฺขิปตฺวา ม คณฺหาเปสิ อวสฺสโย วต เม
# ๑. ม. อหเมตฺถ ฯ
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สตฺถา ชาโตติ วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา กติปาเหเนว อรหตฺเต
ปติฏาสิ ฯ ต ปวุตฺตึ ตฺวา ธมฺมสภาย สนฺนิปติตฺวา(๑)
ภิกฺขู อาวุโส ต กิร ภิกฺขุ สีลานิ รกฺขิตุ น สกฺโกมีติ
หีนายาวฏฏนฺต สพฺพสีลานิ ตีหิ โกฏาเสหิ สงฺขิปตฺวา (๒)
คาหาเปตฺวา สตฺถา อรหตฺต ปาเปสิ อโห พุทฺธา นาม
อจฺฉริยมนุสฺสาติ พุทฺธคุเณ กเถนฺตา นิสีทึสุ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว อติครุโกป
ภาโร โกฏาสวเสน ภาเชตฺวา ทินฺโน ลหุโก วิย โหติ
ปุพฺเพป ปณฺฑิตา มหนฺต กาฺจนกฺขนฺธ ลภิตฺวา อุกฺขิปตุ
อสกฺโกนฺตาป วิภาค กตฺวา อุกฺขิปตฺวา อคมสูติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
เอกสฺมึ คามเก กสโก อโหสิ ฯ โส เอกทิวส อฺตรสฺมึ
ฉฑฺฑิตคามกฺเขตฺเต กสึ กสติ ฯ ปุพฺเพป ตสฺมึ คาเม เอโก
วิภวสมฺปนฺโน เสฏี อูรมุ ตฺตปริมาณ จตุหตฺถายาม กาฺจนกฺขนฺธ
นิทหิตฺวา กาลมกาสิ ฯ ตสฺมึ โพธิสตฺตสฺส นงฺคล ลคฺคิตฺวา
อฏาสิ ฯ โส มูลสนฺตานก ภวิสฺสตีติ ปสุ วิยูหนฺโต ต
ทิสฺวา ปสุนา ปฏิจฺฉาเทตฺวา ทิวส กสิตฺวา อฏงฺคเต สุริเย
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ยุคนงฺคลาทีนิ เอกมนฺเต นิกฺขิปตฺวา กาฺจนกฺขนฺธ คณฺหิตฺวา
คจฺฉิสฺสามีติ ต อุกฺขิปตุ นาสกฺขิ อสกฺโกนฺโต นิสีทิตฺวา
เอตฺตก กุจฺฉิภรณาย ภวิสฺสติ เอตฺตก นิทหิตฺวา เปสฺสามิ
เอตฺตเกน กมฺมนฺเต ปโยเชสฺสามิ เอตฺตก ทานาทิปฺุกิริยาย
ภวิสฺสตีติ จตฺตาโร โกฏาเส อกาสิ ฯ ตสฺเสว วิภตฺตกาเล
โส กาฺจนกฺขนฺโธ สลฺลหุโก วิย อโหสิ ฯ โส ต อุกฺขิปตฺวา
ฆร เนตฺวา จตุทฺธา วิภชิตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา
ยถากมฺมงฺคโต ฯ
อิติ ภควา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อภิสมฺพุทฺโธ
หุตฺวา อิม คาถมาห
[๕๖]โย ปหฏเน จิตฺเตน ปหฏมนโส นโร
ภาเวติ กุสล ธมฺม โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา
ปาปุเณ อนุปุพฺเพน สพฺพสโยชนกฺขยนฺติ ฯ
ตตฺถ ปหฏเนาติ วินีวรเณน ฯ ปหฏมนโสติ ตายเอว
วินีวรณตาย ปหฏมนโส สุวณฺณ วิย ปหสิตฺวา สมุชฺโชติตสปฺปภาสกฺกตจิตฺโต(๑) หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ
เอว สตฺถา อรหตฺตนิกูเฏน เทสน นิฏเปตฺวา อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา กาฺจนกฺขนฺธลทฺธปุริโส
อหเมว อโหสีติ ฯ
กาฺจนกฺขนฺธชาตก ฉฏ ฯ
_____________
# ๑. สมุชฺโชติตสปฺปภาสจิตฺโต ฯ
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วานรินฺทชาตก
ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมาติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เทวทตฺตสฺส วธาย ปริสกฺกน อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺมึ สมเย สตฺถา เทวทตฺโต วธาย ปริสกฺกตีติ
สุตฺวา น ภิกขฺ เว อิทาเนว เทวทตฺโต มยฺห วธาย ปริสกฺกติ
ปุพฺเพป ปริสกฺกิเยว ตาสมตฺตมฺป กาตุ นาสกฺขีติ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กปโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา วุฑฺฒิมนฺวาย อสฺสโปตปฺปมาโณ
ถามสมฺปนฺโน เอกจโร หุตฺวา นทีตีเร วิจรติ (๑) ฯ ตสฺสา ปน
นทิยา เวมชฺเฌ เอโก ทีปโก นานปฺปกาเรหิ อมฺพ ปนสาทีหิ
ผลรุกฺเขหิ สมฺปนฺโน ฯ โพธิสตฺโต นาคพโล ถามสมฺปนฺโน
นทิยา โอริมตีรโต อุปฺปติตฺวา ทีปกสฺส โอรโต นทีมชฺเฌ
เอโก ปฏิปาสาโณ อตฺถิ ตสฺมึ ปตติ ตโต อุปฺปติตฺวา
ตสฺมึ ทีปเก ปตติ ตตฺถ นานปฺปการานิ ผลานิ ขาทิตฺวา
สาย เตเนว อุปาเยน ปจฺจาคนฺตฺวา อตฺตโน วสนฏาเน
วสิตฺวา ปุนทิวเสป ตเถว กโรติ อิมินา นิยาเมเนว ตตฺถ
วาส กปฺเปสิ ฯ ตสฺมึ ปน กาเล เอโก กุมฺภีโล สปชาปติโก
ตสฺสา นทิยา วสติ ฯ ตสฺส ภริยา โพธิสตฺต อปราปร
# ๑. ม. วิหรติ ฯ
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คจฺฉนฺต ทิสฺวา โพธิสตฺตสฺส หทยมเส โทหฬ อุปฺปาเทตฺวา
กุมฺภีล อาห มยฺห โข อยฺย อิมสฺส วานรินฺทสฺส หทยมเส
โทหโฬ อุปปฺ นฺโนติ ฯ กุมฺภีโล สาธุ ภทฺเท ลจฺฉสีติ วตฺวา
อชฺช ต สาย ทีปกโต อาคจฺฉนฺตเมว คณฺหิสฺสามีติ คนฺตฺวา
ปฏิปาสาเณ นิปชฺชิ ฯ
โพธิสตฺโต ทิวส จริตฺวา สายณฺหสมเย ทีปเก ิโตว
ปาสาณ โอโลเกตฺวา อย ปาสาโณ อิทานิ อุจฺจตโร ขายติ
กินฺนุ โข การณนฺติ จินฺเตสิ ฯ ตสฺส กิร อุทกปฺปมาณฺจ
ปาสาณปฺปมาณฺจ สุววฏาปตเมว โหติ ฯ เตนสฺส เอตทโหสิ
อชฺช อิมิสฺสา นทิยา อุทก เนว หายติ น วฑฺฒติ
อถ จ ปนาย ปาสาโณ มหา หุตฺวา ปฺายติ กจฺจิ
นุ โข เอตฺถ มยฺห คหณตฺถาย กุมฺภีโล นิปนฺโนติ ฯ
โส วีมสิสฺสามิ(๑) ตาว นนฺติ ตตฺเถว ตฺวา ปาสาเณน
สทฺธึ กเถนฺโต วิย โภ ปาสาณาติ วตฺวา ปฏิวจน
อลภนฺโต ยาวตติย ปาสาณาติ อาห ฯ ปาสาโณ กึ ปฏิวจน
ทสฺสติ ฯ ปุนป น วานโร กึ โภ ปาสาณ อชฺช มยฺห
ปฏิวจน น เทสีติ อาห ฯ กุมฺภีโล สุตฺวา อทฺธา อฺเสุ
ทิวเสสุ อย ปาสาโณ วานรินฺทสฺส ปฏิวจน อทาสิ
ทสฺสามิทานิสฺส วจนนฺติ จินฺเตตฺวา กึ โภ วานรินทฺ าติ
# ๑. ม. วีมสามิ ฯ
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อาห ฯ โกสิ ตฺวนฺติ ฯ อห กุมฺภีโลติ ฯ กิมตฺถ เอตฺถ
นิปนฺโนสีติ ฯ ตว หทยมส ปฏยมาโนติ ฯ โพธิสตฺโต จินฺเตสิ
อฺโ เม คมนมคฺโค นตฺถิ อชฺช มยา เอส กุมฺภีโล
วฺเจตพฺโพติ ฯ อถ น เอวมาห สมฺม กุมฺภลี อห อตฺตาน
ตุยฺห ปริจฺจชิสฺสามิ ตฺว มุข วิวริตฺวา ม ตว สนฺตกิ 
อาคตกาเล คณฺหาหีติ ฯ กุมฺภีลานฺหิ มุเข วิวเฏ อกฺขีนิ
นิมฺมิลนฺติ ฯ โส ต การณ อสลฺลกฺเขตฺวา มุข วิวริ ฯ
อถสฺส อกฺขนี ิ ปถียึสุ ฯ โส มุข วิวริตฺวา อกฺขีนิ นิมฺมิเลตฺวา
นิปชฺชิ ฯ โพธิสตฺโต ตถาภาว ตฺวา ทีปกา อุปปฺ ติโต คนฺตฺวา
กุมฺภีลสฺส มตฺถก อกฺกมิตฺวา ตโต อุปฺปติโต วิชชฺ ุลตา วิย
วิชฺโชตมาโน ปรตีเร อฏาสิ ฯ
กุมฺภีโล ต อจฺฉริย ทิสฺวา อิมินา วานรินฺเทน
อติอจฺเฉรก กตนฺติ จินฺเตตฺวา โภ วานรินฺท อิมสฺมึ โลเก
จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ปจฺจามิตฺเต อภิภวติ เต
สพฺเพป ตุยฺห อพฺภนฺตเร อตฺถิ มฺเติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๕๗]ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา
วานรินฺท ยถา ตว
สจฺจ ธมฺโม ธิติ จาโค
ทิฏ โส อติวตฺตตีติ ฯ
ตตฺถ ยสฺสาติ ยสฺส กสฺสจิ ปุคฺคลสฺส ฯ เอเตติ อิทานิ
วตฺตพฺเพ ปจฺจกฺขโต นิทฺทิสติ ฯ จตุโร ธมฺมาติ จตฺตาโร
คุณา ฯ สจฺจนฺติ วจีสจฺจ มม สนฺติก อาคมิสฺสามีติ วตฺวา
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มุสาวาท อกตฺวา อาคโตเยวาติ เอตนฺเต วจีสจฺจ ฯ ธมฺโมติ
วิจารณปฺา เอว กเต อิท นาม ภวิสฺสติ เอสา เต
วิจารณปฺา ฯ ธิตีติ อพฺโพจฺฉินฺนวิริย วุจฺจติ เอตมฺป
เต อตฺถิ ฯ จาโคติ อตฺตปริจฺจาโค ตฺว อตฺตาน ปริจฺจชิตฺวา
มม สนฺติก อาคโต ย ปนาห คณฺหิตุ นาสกฺขึ มยฺหเมเวโส
โทโส ฯ ทิฏ นฺติ ปจฺจามิตฺต ฯ โส อติวตฺตตีติ ยสฺส ปุคฺคลสฺส
ยถา ตว เอว เอเต จตฺตาโร ธมฺมา อตฺถิ โส ยถา
ม อชฺช ตฺว อติกฺกนฺโต ตเถว อตฺตโน ปจฺจามิตฺต อติกฺกมติ
อภิภวตีติ ฯ
เอว กุมภฺ ีโล โพธิสตฺต ปสสิตฺวา อตฺตโน วสนฏาน
คโต ฯ
สตฺถาป น ภิกฺขเว เทวทตฺโต อิทาเนว มยฺห
วธาย ปริสกฺกติ ปุพฺเพป ปริสกฺกิเยวาติ อิม ธมฺมเทสน
อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา กุมฺภีโล
เทวทตฺโต อโหสิ ภริยาปสฺส จิฺจมาณวิกา วานรินฺโท ปน
อหเมวาติ ฯ
วานรินฺทชาตก สตฺตม ฯ
__________
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ตโยธมฺมชาตก
ยสฺเสเต จ ตโย ธมฺมาติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
วธาย ปริสกฺกนเมว อารพฺภ กเถสิ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต เทวทตฺโต
วานรโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส ยูถ ปริหรนฺโต
อตฺตาน ปฏิจฺจ ชาตาน วานรโปตกาน วุฑฺฒิปฺปตฺตาน(๑) อิเม
ยูถ ปริหเรยฺยุนฺติ ภเยน ทนฺเตหิ ฑสิตฺวา เตสป ฬีชานิ
อุปฺปาเฏติ ฯ ตทา โพธิสตฺโตป ตฺเว ปฏิจฺจ เอกิสฺสา
วานริยา กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ อถ สา วานรี
คพฺภสฺส ปติฏิตภาว ตฺวา อตฺตโน คพฺภ อนุรกฺขมานา
อฺ ปพฺพตปาท อคมาสิ ฯ สา ปริปกฺกคพฺภา โพธิสตฺต
วิชายิ ฯ โส วุฑฺฒิมนฺวาย วิฺุต ปตฺโต ถามสมฺปนฺโน
อโหสิ ฯ โส เอกทิวส มาตร ปุจฺฉิ อมฺม มยฺห ปตา
กหนฺติ ฯ ตาต อสุกสฺมึ นาม ปพฺพเต(๒) ยูถ ปริหรนฺโต
วสตีติ ฯ อมฺม ตสฺส ม สนฺติก เนหีติ ฯ ตาต น สกฺกา
ตยา ปตุ สนฺติก คนฺตุ ปตา หิ เต อตฺตาน ปฏิจฺจ
ชาตาน วานรโปตกาน ยูถปริหรณภเยน ทนฺเตหิ ฑสิตฺวา
พีชานิ อุปฺปาเฏตีติ วทติ ฯ อมฺม เนหิ ม ตตฺถ อห
ชานิสฺสามีติ ฯ สา ปุตฺต อาทาย ตสฺส สนฺติก อคมาสิ ฯ
# ๑. วุฑฺฒิปปฺ ตฺตา ฯ ๒. ม. ปพฺพตปาเท ฯ
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โส วานโร อตฺตโน ปุตฺต ทิสวฺ า อย วฑฺฒนฺโต
มยฺห ยูถ ปริหริตุ น ทสฺสติ อิทาเนว มาเรตพฺโพ(๑) เอต
อาลิงฺคนฺโต วิย คาฬฺห ปเฬตฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา เอหิ ตาต เอตฺตก กาล กห คโตสีติ โพธิสตฺต
อาลิงฺคนฺโต วิย นิปฺปเฬสิ ฯ โพธิสตฺโต ปน นาคพโล
ถามสมฺปนฺโน โสป น นิปฺปเฬสิ ฯ อถสฺส อฏีนิ
ภิชฺชนาการปฺปตฺตานิ อเหสุ ฯ อถสฺส เอตทโหสิ อย วฑฺฒนฺโต
ม มาเรสฺสติ เกน นุ โข อุปาเยน ปุเรตรฺเว
มาเรยฺยนฺติ ฯ ตโต จินฺเตสิ อย อวิทูเร รกฺขสปริคฺคหิโต
สโร [๒] ตตฺถ น รกฺขเสน ขาทาเปสฺสามีติ ฯ อถ น เอว
อาห ตาต อห มหลฺลโก อิม ยูถ[๓] นิยฺยาเทมิ อชฺเชว
ต ราชาน กโรมิ อสุกสฺมึ นาม าเน สโร อตฺถิ ตตฺถ
เทฺว กุมุทินิโย ติสฺโส อุปฺปลินิโย ปฺจ ปทุมินิโย จ ปุปฺผนฺติ
คจฺฉ ตโต ปุปฺผานิ อาหราติ ฯ โส สาธุ ตาต อาหริสฺสามีติ
คนฺตฺวา สหสา อโนตริตวฺ า สมนฺตา ปท ปริจฺฉินทฺ นฺโต
โอติณฺณปทฺเว อทฺทส น อุตฺติณฺณปท ฯ โส อิมินา สเรน
รกฺขสปริคฺคหิเตน ภวิตพฺพ มยฺห ปตา อตฺตนา วธิตุ
อสกฺโกนฺโต รกฺขเสน ม ขาทาเปตุกาโม ภวิสฺสติ อห อิมฺจ
# ๑. ม. มาเรตพฺโพติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺถีติ ทิสสฺ ติ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ตุยฺหนฺติ ทิสฺสติ ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 80

เลมที่ 29 เอกนิปาเต อาสึสวคฺควณฺณนา หนา 80
สร น โอตริสฺสามิ ปุปฺผานิ จ คเหสฺสามีติ นิรุทกฏาน
คนฺตฺวา เวค คเหตฺวา อุปฺปติตฺวา ปุรโต คจฺฉนฺโต นิรุทเก
โอกาเส (๑) ิตาเนว เทฺวว ปุปฺผานิ คเหตฺวา ปรตีเร ปติ
ปรตีรโต โอริมตีร อาคจฺฉนฺโต เตเนวุปาเยน เทฺว คณฺหิ ฯ
เอว อุโภสุ ปสฺเสสุ ราสึ กโรนฺโต ปุปฺผานิ จ คณฺหิ
รกฺขสสฺส จ อาณฏาน น โอตริ ฯ
อถสฺส อิโต อุตฺตรึ อุกฺขิปตุ น สกฺขิสฺสามีติ ตานิ
ปุปฺผานิ [๒] เอกสฺมึ าเน ราสึ กโรนฺตสฺส โส รกฺขโส
มยา เอตฺตก กาล เอวรูโป ปฺวา อจฺฉริยปุริโส น
ทิฏปุพฺโพ ปุปฺผานิ จ ยาวทิจฺฉก คหิตานิ มยฺหฺจ
อาณฏาน น โอติณฺโณติ อุทก ทฺวธิ า ภินฺทนฺโต อุทกโต
อุฏาย โพธิสตฺต อุปสงฺกมิตฺวา วานรินฺท ยสฺส อิมสฺมึ โลเก
ตโย ธมฺมา อตฺถิ โส ปจฺจามิตฺต อภิภวติ เต สพฺเพป
ตว อพฺภนฺตเร อตฺถิ มฺเติ วตฺวา โพธิสตฺตสฺส ถุตึ กโรนฺโต
อิม คาถมาห
[๕๘] ยสฺเสเต จ ตโย ธมฺมา วานรินฺท ยถา ตว
ทกฺขิย สูริย ปฺา ทิฏ โส อติวตฺตตีติ ฯ
ตตฺถ ทกฺขิยนฺติ ทกฺขภาโว ฯ สมฺปตฺตภย วิธมิตุ ชานนปฺาย สมฺปยุตฺตอุตฺตมวิริยสฺเสต นาม ฯ สูรยิ นฺติ สูรภาโว ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 81

เลมที่ 29 ตโยธมฺมชาตก หนา 81
นิพฺภยภาวสฺเสต นาม ฯ ปฺาติ ปฺาปนปฏปนาย (๑) อุปายปฺาเยต นาม ฯ
เอว โส ทกรกฺขโส อิมาย คาถาย โพธิสตฺตสฺส ถุตึ
กตฺวา อิมานิ ปุปฺผานิ กิมตฺถ หรสีติ ปุจฺฉิ ฯ ปตา ม
ราชาน กาตุกาโม เตน การเณน หรามีติ ฯ น สกฺกา
ตาทิเสน อุตฺตมปุริเสน ปุปฺผานิ วหิตุ อห วหิสฺสามีติ
อุกฺขิปตฺวา ตสฺส ปจฺฉโต อคมาสิ ฯ อถสฺส ปตา
ทูรโตว ต ทิสฺวา อห อิม รกฺขสภตฺต ภวิสฺสตีติ ปหิณึ
โสทาเนส รกฺขส ปุปฺผานิ วหาเปนฺโต อาคจฺฉติ อิทานิมฺหิ
นฏโติ จินฺเตนฺโต สตฺตธา หทยผาลน ปตฺวา ตตฺเถว
ชีวิตกฺขย ปตฺโต ฯ เสสา วานรา สนฺนิปติตฺวา โพธิสตฺต
ราชาน อกสุ ฯ
สตฺถาป อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ยูถปติ เทวทตฺโต อโหสิ ยูถปติปุตฺโต
ปน อหเมวาติ ฯ
ตโยธมฺมชาตก อฏม ฯ
________________
# ๑. ปฺาปทฏานาย ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 82

เลมที่ 29 หนา 82
เภริวาทชาตก
ธเม ธเมติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อฺตร
ทุพฺพจ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตฺหิ ภิกฺขุ สตฺถา สจฺจ กิร ตฺว ทุพฺพโจสีติ
ปุจฺฉิตฺวา สจฺจ ภควาติ วุตฺเต น ตฺว ภิกฺขุ อิทาเนว
ทุพฺพโจ ปุพฺเพป ทุพฺพโจเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
เภริวาทกกุเล นิพฺพตฺติตฺวา คามเก วสติ ฯ โส พาราณสิย
นกฺขตฺต สงฺฆุฏนฺติ สุตฺวา สมชฺชมณฺฑเล เภรึ วาเทตฺวา
ธน อาหริสสฺ ามีติ ปุตฺต อาทาย ตตฺถ คนฺตฺวา เภรึ วาเทตฺวา
พหุ ธน ลภิ ต อาทาย อตฺตโน คาม คจฺฉนฺโต โจรอฏวึ
ปตฺวา ปุตฺต นิรนฺตร เภรึ วาเทนฺต วาเรสิ ตาต นิรนฺตร
เภรึ อวาเทตฺวา มคฺคปฏิปนฺนอิสฺสรเภรึ วิย อนฺตรนฺตรา
วาเทหีติ ฯ โส ปตรา วาริยมาโนป เภริสทฺเทเนว โจเร
ปลาเปสฺสามีติ วตฺวา นิรนฺตรเมว วาเทติ ฯ โจรา ปมฺเว
เภริสทฺท สุตฺวา อิสฺสรเภริ (๑) วิย ภวิสฺสตีติ ปลายิตฺวา
อติวิย เอกาพทฺธ สทฺท สุตฺวา นาย อิสฺสรเภริ ภวิสฺสตีติ
อาคนฺตฺวา อุปธาเรนฺตา เทฺวเยว ชเน ทิสฺวา โปเถตฺวา
วิลุมฺปสุ ฯ โพธิสตฺโต กิจฺเฉน วต โน ลทฺธธน เอกาพทฺธ
# ๑. ม. อิสฺสรเภรี ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 83

เลมที่ 29 เภริวาทชาตก หนา 83
กตฺวา วาเทนฺโต นาเสสีติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๕๙]ธเม ธเม นาติธเม อติธนฺต หิ ปาปก
ธมนฺเตน สต ลทฺธ อติธนฺเตน นาสิตนฺติ ฯ
ตตฺถ ธเม ธเมติ ธเมยฺย โน น ธเมยฺย เภรึ
วาเทยฺย โน น วาเทยฺยาติ อตฺโถ ฯ นาติธเมติ อติกฺกมิตฺวา
ปน นิรนฺตรเมว กตฺวา น วาเทยฺย ฯ กึการณา ฯ อติธนฺต
หิ ปาปกนฺติ นิรนฺตร เภริวาทน อิทานิ อมฺหาก ปาปก
ลามก ชาต ฯ ธมนฺเตน สต ลทฺธนฺติ นคเร เภริวาทเนน
กหาปณสต ลทฺธ ฯ อติธนฺเตน นาสิตนฺติ อิทานิ ปน เม
ปุตฺเตน วจน อกตฺวา ย อิท อฏวิย อติธนฺต เตน
อติธนฺเตน สพฺพ นาสิตนฺติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ปุตฺโต ทุพฺพจภิกฺขุ อโหสิ ปตา
ปน อหเมวาติ ฯ
เภริวาทชาตก นวม ฯ
_______________
# ๑. ม. ธนฺเตน หิ ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 84

เลมที่ 29 หนา 84
สงฺขธมนชาตก
ธเม ธเมติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ทุพฺพจเมว
อารพฺภ กเถสิ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
สงฺขธมกุเล นิพฺพตฺติตฺวา พาราณสิย นกฺขตฺเต สงฺฆุฏเ ปตร
อาทาย สงฺขธมนกมฺเมน ธน ลภิตฺวา อาคมนกาเล โจรอฏวิย
ปตร นิรนฺตร สงฺขธมนฺต วาเรสิ ฯ โส สงฺขสทฺเทน โจเร
ปลาเปสฺสามีติ นิรนฺตรเมว ธมิ ฯ โจรา ปุริมนเยเนว อาคนฺตฺวา
วิลุมฺปสุ ฯ โพธิสตฺโต ปุรมิ นเยเนว คาถมาห
[๖๐]ธเม ธเม นาติธเม อติธนฺต หิ ปาปก
ธนฺเตนาธิคตา โภคา เต ตาโต วิธมี ธมนฺติ ฯ
ตตฺถ เต ตาโต วิธมี ธมนฺติ เต สงฺข ธมิตฺวา
ลทฺธโภเค มม ปตา ปุนปฺปุน ธมนฺโต วิธมิ วิทฺธเสสิ
วินาเสสีติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ปตา ทุพฺพจภิกฺขุ อโหสิ ปุตฺโต
ปน อหเมวาติ ฯ
สงฺขธมนชาตก ทสม ฯ
อาสึสวคฺโค ฉฏโ ฯ
________________

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 85

เลมที่ 29 ตสฺสทุ ฺทาน หนา 85
ตสฺสุทฺทาน
ยถา อิจฺฉิ ตถาหุ ทกา ถลา
สุร สาทุผโล ว อลีนมโน
สปหฏมโน จตุโร จ ตโย
สตลทฺธกโภคมเนน ทส (๑) ฯ
___________________
# ๑. ม. มหาสีลวชนก
ปุณฺณปาติ จ กึผล
ปฺจาวุธกฺจนกฺขนฺธ วานรินฺท ตโยธมฺม
เภริวาทสงฺขธมนฺติ ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 86

เลมที่ 29 หนา 86
อิตฺถวี คฺควณฺณนา
อสาตมนฺตชาตก
อาสา โลกิตฺถิโย นามาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อุกฺกณฺิต ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺส วตฺถุ อุมฺมาทยนฺติชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ ต ปน
สตฺถา ภิกฺขุ อิตฺถิโย นาม อสาตา(๑) อสติโย ลามิกา ปจฺฉิมิกา
ตฺว เอวรูป ลามิก อิตฺถึ นิสฺสาย กสฺมา อุกฺกณฺิโตติ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
คนฺธารรฏเ ตกฺกสิลาย พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วิฺุต
ปตฺโต ตีสุ เวเทสุ สพฺพสิปฺเปสุ จ นิปฺผตฺตึ ปตฺโต
ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย อโหสิ ฯ ตทา พาราณสิย เอกสฺมึ
พฺราหฺมณกุเล ปุตฺตสฺส ชาตทิวเสเยว อคฺคึ คเหตฺวา
อนิพฺพายนฺต ปยึสุ ฯ อถ ต พฺราหฺมณกุมาร โสฬสวสฺสกาเล
มาตาปตโร อาหสุ ปุตฺตก มย ตว ชาตทิวเส อคฺคึ คเหตฺวา
ปยิมฺหา สเจ พฺรหฺมโลกปรายโน ภวิตุกาโม ต อคฺคึ
อาทาย อรฺ ปวิสิตฺวา อคฺคึ ภควนฺต นมสฺสนฺโต
พฺรหฺมโลกปรายโน โหหิ สเจ อคาร อชฺฌาวสิตุกาโม ตกฺกสิล
# ๑. สี. อสา ฯ ยุ. อาสา ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 87

เลมที่ 29 อสาตมนฺตชาตก หนา 87
คนฺตฺวา ทิสาปาโมกฺขสฺส อาจริยสฺส สนฺติเก สิปปฺ  อุคฺคณฺหิตฺวา
กุฏมฺพ สณฺเปหีติ ฯ มาณโว นาห สกฺขิสฺสามิ อรฺเ
อคฺคึ ปริจริตุ กุฏมฺพเมว สณฺเปสฺสามีติ มาตาปตโร วนฺทิตฺวา
อาจริยภาค สหสฺส คเหตฺวา ตกฺกสิล คนฺตฺวา สิปฺป
อุคฺคณฺหิตฺวา ปจฺจาคมิ ฯ
มาตาปตโร ปนสฺส อนตฺถิกา ฆราวาเสน อรฺเ
อคฺคึ ปริจราเปตุกามา โหนฺติ ฯ อถ น มาตา อิตฺถีน
โทส ทสฺเสตฺวา อรฺ เปเสตุกามา โส อาจริโย ปณฺฑิโต
พฺยตฺโต สกฺขิสฺสติ เม ปุตฺตสฺส อิตฺถีน โทส กเถตุนฺติ
จินฺเตตฺวา อาห อุคฺคหิตนฺเต ตาต สิปฺปนฺติ ฯ อาม
อมฺมาติ ฯ (๑) อสาตมนฺตาป เต อุคฺคหิตาติ ฯ น อุคฺคหิตา
อมฺมาติ ฯ ตาต ยทิ เต อสาตมนฺตา น อุคฺคหิตา น
นาม เต สิปปฺ  อุคฺคหิต คจฺฉ อุคฺคณฺหิตฺวา เอหีติ ฯ โส
สาธูติ ปุน ตกฺกสิลาภิมุโข ปายาสิ ฯ ตสฺสาป อาจริยสฺส
มาตา มหลฺลกิ า วีสวสฺสสติกา ฯ โส ต สหตฺถา นฺหาเปนฺโต
โภเชนฺโต ปาเยนฺโต ปฏิชคฺคติ ฯ อฺเ มนุสฺสา น ตถากโรนฺต
ชิคุจฺฉนฺติ ฯ โส จินฺเตสิ ยนฺนูนาห อรฺ ปวิสิตฺวา ตตฺถ
มาตร ปฏิชคฺคนฺโต วิหเรยฺยนฺติ ฯ อเถกสฺมึ วิวิตฺเต อรฺเ
อุทกผาสุกฏาเน ปณฺณสาล กาเรตฺวา สปฺป ตณฺฑุลาทีนิ
# ๑. ม. อสาตมนฺโตป เต อุคฺคหิโตติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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อาหราเปตฺวา มาตร อุกฺขิปตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา มาตร
ปฏิชคฺคนฺโต วาส กปฺเปสิ ฯ
โสป โข มาณโว ตกฺกสิล คนฺตฺวา อาจริย อปสฺสนฺโต
กห อาจริโยติ ปุจฺฉิตฺวา ต ปวุตฺตึ สุตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา
วนฺทิตฺวา อฏาสิ ฯ อถ น อาจริโย กึ นุ โข ตาต
อติสีฆ อาคโตสีติ ฯ นนุ อห ตุมฺเหหิ อสาตมนฺโต นาม
อุคฺคณฺหาปโตติ ฯ โก ปน เต อสาตมนฺเต อุคฺคณฺหิตพฺเพ
กตฺวา กเถสีติ ฯ มยฺห มาตา อาจริยาติ ฯ โพธิสตฺโต จินฺเตสิ
อสาตมนฺตา นาม เกจิ นตฺถิ อิมสฺส ปน มาตา อิม
อิตฺถีโทส(๑) ชานาเปตุกามา ภวิสฺสตีติ ฯ อถ น สาธุ ตาต
ทสฺสามิ เต อสาตมนฺเต ตฺว อชฺชาทึ กตฺวา มม าเน
ตฺวา มม มาตร สหตฺถา นฺหาเปนฺโต โภเชนฺโต ปาเยนฺโต
ปฏิชคฺคาหิ หตฺถปาทสีสปฏิสมฺพาหนาทีนิ จสฺสา กโรนฺโต
อยฺเย ชร ปตฺตกาเลป ตาว เต เอวรูป สรีร ทหรกาเล
กีทิส อโหสีติ ปริกมฺมกรณกาเล (๒) หตฺถ ปาทาทีน วณฺณ
กเถยฺยาสิ ยฺจ เต มม มาตา กเถติ ต อลชฺชนฺโต
อนิคูหนฺโต มยฺห อาโรเจสิ เอว กโรนฺโต อสาตมนฺเต ลจฺฉสิ
อกโรนฺโต น ลจฺฉสีติ ฯ โส สาธุ อาจริยาติ ตสฺส วจน
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตโต ปฏาย สพฺพ ยถาวุตฺตวิธาน อกาสิ ฯ
# ๑. ม. อิตฺถโี ทเส ฯ ๒. ม. หตฺถปาทปริกมฺมาทิกรณกาเล ฯ
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อถสฺสา ตสฺมึ มาณเว ปุนปฺปุน วณฺณยมาเน อย
มยา สทฺธึ อภิรมิตุกาโม ภวิสฺสตีติ อนฺธาย ชราชิณฺณาย
อพฺภนฺตเร กิเลโส อุปฺปชฺชิ ฯ สา เอกทิวส อตฺตโน สรีรวณฺณ
กถยมาน มาณว อาห มยา สทฺธึ อภิรมิตุ อิจฺฉสีติ ฯ
อยฺเย อห [๑] อติอิจฺเฉยฺย อาจริโย ปน ครุโกติ ฯ สเจ
ม อิจฺฉสิ ปุตฺต เม มาเรหีติ ฯ อห อาจริยสฺส สนฺติเก
เอตฺตก สิปฺป อุคฺคณฺหิตฺวา กิเลสมตฺต นิสฺสาย กินฺติ กตฺวา
อาจริย มาเรสฺสามีติ ฯ เตนหิ สเจ ม น ปริจฺจชสิ อหเมว
น มาเรสฺสามีติ ฯ เอว อิตฺถิโย นาม อสาตา ลามิกา ปจฺฉิมิกา
ตถารูเป นาม วเย ิตา ราคจิตฺต อุปฺปาเทตฺวา กิเลส
อนุวตฺตมานา เอวอุปการ ปุตฺต มาเรตุกามา ชาตา ฯ
มาณโว สพฺพ ต กถ โพธิสตฺตสฺส อาโรเจสิ ฯ โพธิสตฺโต สุฏุ เต มาณว กต มยฺห อาโรเจนฺเตนาติ วตฺวา
มาตุ อายุสงฺขาร โอโลเกนฺโต อชฺเชว มริสฺสตีติ ตฺวา
เอหิ มาณว วีมสิสฺสามิ นนฺติ เอก อุทุมฺพรรุกฺข ฉินฺทิตฺวา
อตฺตโน ปมาเณน กฏรูปก กตฺวา สรีร (๒) ปารุปตฺวา อตฺตโน
สยนฏาเน อุตฺตาน นิปชฺชาเปตฺวา รชฺชกุ  พนฺธิตฺวา
อนฺเตวาสิก อาห ตาต ผรสุ อาทายศ คนฺตฺวา มม มาตุ
สฺ เทหีติ ฯ มาณโว คนฺตฺวา อยฺเย อาจริโย ปณฺณสาลาย
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อตฺตโน สยนฏาเน นิปนฺโน รชฺชสุ ฺา เม พนฺธา อิม
ผรสุ อาทาย คนฺตฺวา สเจ สกฺโกสิ มาเรหิ นนฺติ อาห ฯ
ตฺว ม น ปริจฺจชิสฺสสีติ ฯ กึการณา ปริจฺจชิสฺสามีติ ฯ
สา ผรสุ อาทาย ปเวธมานา อุฏาย รชฺชุสฺาย คนฺตฺวา
หตฺเถน ปรามสิตฺวา อย เม ปุตฺโตติ สฺาย กฏรูปกสฺส
มุขโต สาฏก อปเนตฺวา ผรสุ อาทาย เอกปฺปหาเรเนว
มาเรสฺสามีติ คีวายเมว ปหริตฺวา ถทฺธสทฺเท อุปฺปนฺเน
รุกฺขภาว อฺาสิ ฯ อถ โพธิสตฺเตน กึ กโรสิ อมฺมาติ
วุตฺเต วฺจิตมฺหีติ ตตฺเถว มริตฺวา ปติตา ฯ อตฺตโน
กิร ปณฺณสาลาย นิปนฺนายป ต ขณเยว มริตพฺพเมว
โส ตสฺสา มตภาว ตฺวา สรีรกิจฺจ กตฺวา อาหฬน (๒)
นิพฺพาเปตฺวา วนปุปฺเผหิ ปูเชตฺวา มาณว อาทาย ปณฺณสาลาทฺวาเร นิสีทิตฺวา ตาต ปาฏิเยกฺกา อสาตมนฺตา นาม
นตฺถิ อิตฺถโิ ย อสาตา จ นาม ตว มาตา อสาตมนฺเต
อุคฺคณฺหาติ มม สนฺติก เปสยมานา อิตฺถีน โทส ชานนตฺถ
เปเสสิ อิทานิ ปน เต ปจฺจกฺขโตว มม มาตุ โทสา ทิฏา
อิมินา การเณน อิตฺถิโย นาม อสาตา ลามิกาติ ชาเนยฺยาสีติ
ต โอวทิตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ โสป อาจริย วนฺทิตฺวา มาตาปตูน
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สนฺติก อคมาสิ ฯ อถ น มาตา ปุจฺฉิ อุคฺคณฺหิตา
เต อสาตมนฺตาติ ฯ อาม อมฺมาติ ฯ อิทานิ กึ กริสฺสสิ
ปพฺพชิตฺวา อคฺคึ วา ปริจริสฺสสิ อคารมชฺเฌ วา วสิสฺสสีติ ฯ
มาณโว มยา อมฺม ปจฺจกฺขโต อิตฺถนี  โทสา ทิฏา
อคาเรน เม กิจฺจ นตฺถิ ปพฺพชิสฺสามหนฺติ อตฺตโน อธิปฺปาย
ปกาเสนฺโต อิม คาถมาห
[๖๑]อาสา โลกิตฺถโิ ย นาม เวลา ตาส น วิชฺชติ
สารตฺตา จ ปคพฺภา จ สิขี สพฺพฆโส ยถา
ตา หิตฺวา ปพฺพชิสฺสามิ วิเวกมนุพฺรูหยนฺติ ฯ
ตตฺถ อาสาติ อสติโย ลามิกา ฯ อถวา ฯ สาต วุจฺจติ
สุข ต ตาส นตฺถิ อตฺตนิ ปฏิพทฺธจิตฺตาน อสาตเมว
เทนฺตีติป อสาตา ทุกฺขา ทุกฺขวตฺถุภตู าติ อตฺโถ ฯ อิมสฺส
ปนตฺถสฺส ทีปนตฺถาย อิท สุตฺต อาหริตพฺพ
มายา เจตา มรีจิ จ โสกา โรคา จุปทฺทวา
ขราว พนฺธนา เจตา มจฺจุปาสา คุหาสยา
ตาสุ โย วิสฺสเส โปโส โส นเรสุ นราธโมติ (๒)ฯ
โลกิตฺถโิ ยติ โลเก อิตฺถิโย ฯ เวลา ตาส น วิชฺชตีติ
อมฺม ตาส อิตฺถีน กิเลสุปฺปตฺตึ ปตฺวา เวลา สวโร มริยาทา
ปมาณนฺนาม นตฺถิ ฯ สารตฺตา จ ปคพฺภา จาติ เวลา
# ๑. สฺยา. ว ฯ ๒. ขุ.ชา. ๒๘/๒๑๐/๗๙-๘๐ ฯ
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จ เอตาส นตฺถิ ปฺจสุ กามคุเณสุ สารตฺตา อลฺลีนา
ตถา กายปาคพฺภิเยน วาจาปาคพฺภิเยน มโนปาคพฺภิเยนาติ
ติวิเธน ปาคพฺภิเยน สมนฺนาคตตฺตา ปคพฺภา เจตา ฯ เอตาส
หิ อพฺภนฺตเร กายทฺวาราทีนิ ปตฺวา สวโร นาม นตฺถิ
โลลา กากปฺปฏิภาคาติ ทสฺเสติ ฯ สิขี สพฺพฆโส ยถาติ อมฺม
ยถา ชาลสิขาย สิขีติ สงฺขฺย คโต อคฺคิ นาม คูถคตาทิเภท
อสุจิมฺป สปฺปมธุผาณิตาทิเภท สุจิมฺป อิฏมฺป อนิฏมฺป ย
ยเทว ลภติ สพฺพ ฆสติ ขาทติ ตสฺมา สพฺพฆโสติ
วุจฺจติ ตเถว อิตฺถิโยป หตฺถิเมณฺฑโคเมณฺฑาทโย วา โหนฺตุ
หีนชจฺจา หีนกมฺมนฺตา ขตฺติยาทโย วา โหนฺตุ อุตฺตมกมฺมนฺตา
หีนุกฺกฏภาว อจินฺเตตฺวา โลกสฺสาทวเสน กิเลสสนฺถเว
อุปฺปนฺเน ย ย ลภนฺติ สพฺพเมว เสวนฺตีติ สพฺพฆสสิขิสทิสาว
โหนฺติ ตสฺมา สิขี สพฺพฆโส ยถา ตเถเวตาติ เวทิตพฺพา ฯ
ตา หิตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ อห ตา ลามิกา ทุกฺขวตฺถุภูตา
อิตฺถิโย หิตฺวา อรฺ ปวิสิตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิสฺสามิ ฯ
วิเวกมนุพฺรูหยนฺติ กายวิเวโก จิตฺตวิเวโก อุปธิวิเวโกติ ตโย
วิเวกา เตสุ อิธ กายวิเวโกป วฏฏติ จิตฺตวิเวโกป ฯ อิท
วุตฺต โหติ อห อมฺม ปพฺพชิตฺวา กสิณปริกมฺม กตฺวา
อฏ สมาปตฺติโย ปฺจ อภิฺาโย จ อุปฺปาเทตฺวา คณโต
กาย กิเลเสหิ จ จิตฺต วิเวเจตฺวา อิม วิเวก พฺรูหนฺโต
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วฑฺเฒนฺโต พฺรหฺมโลกปรายโน ภวิสสฺ ามิ อล เม อคาเรนาติ ฯ
เอว อิตถฺ ิโย ครหิตฺวา มาตาปตโร วนฺทิตฺวา ปพฺพชิตฺวา
วุตฺตปฺปการ วิเวก พฺรูหนฺโต พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ
สตฺถาป เอว ภิกฺขุ อิตฺถิโย นาม อสาตา ลามิกา
ปจฺฉิมิกา ทุกฺขทายิกาติ อิตฺถีน อคุณ กเถตฺวา สจฺจานิ
ปกาเสสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน โส ภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ ฯ
สตฺถา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา มาตา
ภทฺทกาปลานี ปตา มหากสฺสโป อโหสิ อนฺเตวาสิโก อานนฺโท
อาจริโย ปน อหเมวาติ ฯ
อสาตมนฺตชาตก ปม ฯ
อณฺฑภูตชาตก
ย พฺราหฺมโณ อวาเทสีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อุกฺกณฺิตเมว อารพฺภ กเถสิ ฯ
ต หิ สตฺถา สจฺจ กิร ภิกฺขุ อุกฺกณฺิโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา
สจฺจ ภนฺเตติ วุตฺเต ภิกฺขุ อิตฺถโิ ย นาม อรกฺขิยา ปุพฺเพ
ปณฺฑิตา อิตฺถึ คพฺภโต ปฏาย รกฺขนฺตาป รกฺขิตุ นาสกฺขึสูติ
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต สพฺพสิปเฺ ปสุ
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นปฺผตฺตึ ปตฺวา ปตุ อจฺจเยน รชฺเช ปติฏาย ธมฺเมน รชฺช
กาเรสิ ฯ โส ปุโรหิเตน สทฺธึ ชูต กีฬติ กีฬนฺโต ปน
สพฺพา นที วงฺกคตา(๑) สพฺเพ กฏมยา วนา
สพฺพิตฺถิโย กเร ปาป  ลพฺภมาเน นิวาตเกติ
อิม ชูตคีต คายนฺโต รชตผลเก สุวณฺณปาสเก ขิปติ ฯ
เอว กีฬนฺโต ปน ราชา นิจฺจ ชินาติ ฯ ปุโรหิโต ปน
ปราชียติ ฯ
โส อนุกฺกเมน ฆรวิภเว ปริกฺขย คจฺฉนฺเต จินฺเตสิ
เอว สนฺเต สพฺพ อิมสฺมึ ฆเร ธน ขียิสฺสติ ปริเยสิตฺวา
ปุริสนฺตร อคต เอก มาตุคาม ฆเร กริสฺสามีติ ฯ อถสฺส
เอตทโหสิ อฺปุริส ทิฏปุพฺพ อิตฺถึ รกฺขิตุ น สกฺขิสฺสามิ
คพฺภโต ปฏาเยก มาตุคาม รกฺขิตฺวา ต วยปฺปตฺต วเส
เปตฺวา เอกปุริสิก กตฺวา คาฬฺห อารกฺข สวิทหิตฺวา
ราชกุลโต ธน อาหริสฺสามีติ ฯ โส จ องฺควิชฺชาย เฉโก
โหติ อเถก ทุคฺคติตฺถึ คพฺภินึ ทิสฺวา ธีตร วิชายิสฺสตีติ
ตฺวา ต ปกฺโกสาเปตฺวา ปริพฺพย ทตฺวา ฆเรเยว วสาเปตฺวา
วิชาตกาเล ธน ทตฺวา อุยโฺ ยเชตฺวา ต กุมาริก อฺเส
ปุริสาน ทฏุ อทตฺวา อิตฺถีนเยว หตฺเถ ทตฺวา โปสาเปตฺวา
วยปฺปตฺตกาเล ต อตฺตโน วเส เปสิ ยาว เจสา น
# ๑. ม. วงฺกคตี ฯ ๒. ขุ. ชา ๒๘/๓๐๖/๑๑๙ ฯ
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วฑฺฒติ ตาว รฺา สทฺธึ ชูต น กีฬติ ตมฺปน
วเส เปตฺวา มหาราช ชูต กีฬามาติ อาห ฯ
ราชา สาธูติ ปุริมนิยาเมเนว กีฬิ ฯ ปุโรหิโต รฺโ
คายิตฺวา ปาสก ขิปนกาเล เปตฺวา มาณวิกนฺติ อาห ฯ
ตโต ปฏาย ปุโรหิโต ชินาติ ฯ ราชา ปราชียติ ฯ
โพธิสตฺโต อิมสฺส ฆเร เอกปุรสิ ิกาย เอกาย อิตฺถิยา
ภวิตพฺพนฺติ ปริคฺคณฺหาเปนฺโต อตฺถภิ าว ตฺวา สีลมสฺสา
ภินฺทาเปสฺสามีติ เอก ธุตตฺ  ปกฺโกสาเปตฺวา สกฺขิสฺสสิ
ปุโรหิตสฺส อิตฺถิยา สีล ภินฺทิตุนฺติ อาห ฯ สกฺโกมิ เทวาติ ฯ
อถสฺส ราชา ธน ทตฺวา เตนหิ ขิปฺป นิฏาเปหีติ ต
ปหิณิ ฯ โส รฺโ สนฺติกา ธน อาทาย คนฺธธูปจุณฺณกปฺปุราทีนิ (๑) คเหตฺวา ตสฺส ฆรโต อวิทูเร สพฺพคนฺธาปณ
ปสาเรสิ ฯ ปุโรหิตสฺสาป เคห สตฺตภูมิก สตฺตทฺวารโกฏก
โหติ ฯ สพฺเพสุ จ ทฺวารโกฏเกสุ อิตฺถีนฺเว อารกฺขา
เปตฺวา ปน พฺราหฺมณ อฺโ ปุริโส เคห ปวิสิตุ ลภนฺโต
นาม นตฺถิ ฯ กจวรฉฑฺฑนปจฺฉึป โสเธตฺวาเยว ปเวเสนฺติ ฯ
ต มาณวิก ปุโรหิโต เจว ทฏุ ลภติ ตสฺสา จ เอกา
ปริจาริกา อิตฺถี ฯ อถสฺสา ปริจาริกา คนฺธปุปฺผมูล
คเหตฺวา คจฺฉนฺตี ตสฺส ธุตฺตสฺส อาปณสมีเปน คจฺฉติ ฯ
# ๑. ม. คนฺธธูมจุณฺณกปฺปูราทีนิ ฯ
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โส อย ตสฺสา ปริจาริกาติ สุฏุ ตฺวา เอกทิวส ต
อาคจฺฉนฺตึ ทิสฺวา อาปณา วุฏาย คนฺตฺวา ตสฺสา ปาทมูเล
ปติตฺวา อุโภหิ ปสฺเสหิ ปาเท คาฬฺห คเหตฺวา อมฺม เอตฺตก
กาล กห คตาสีติ ปริเทวิ ฯ อวเสสาป ปยุตฺตกธุตฺตา
เอกมนฺต ตฺวา หตฺถปาทมุขสณฺาเนหิ จ อากปฺเปน จ
มาตาปุตฺตา เอกสทิสาเยวาติ อาหสุ ฯ สา อิตฺถี เตสุ เตสุ
กเถนฺเตสุ อตฺตโน สทฺทหิตฺวา อย เม ปุตฺโต ภวิสฺสตีติ
สยมฺป โรทิตุ อารภิ ฯ เต อุโภป กนฺทิตฺวา โรทิตฺวา
อฺมฺ อาลิงฺคิตฺวา อฏสุ ฯ
อถ โส ธุตฺโต อาห อมฺม กห วสสีติ ฯ กินนฺ รีลีฬฺหาย (๓)
สมานาย รูปโสภคฺคปฺปตฺตาย ปุโรหิตสฺส ทหริตถฺ ยิ า อุปฏาน
กุรุมานา วสามิ ตาตาติ ฯ อิทานิ กห ยาสิ อมฺมาติ ฯ
ตสฺสา คนฺธมาลาทีน อตฺถายาติ ฯ อมฺม กินฺเต อฺตฺถ
คเตน (๔) อิโต ปฏาย มเมว สนฺตก (๕) หราติ มูล อคเหตฺวาว
พหูนิ ตมฺพูลตกฺโกลกาทีนิ เจว นานาปุปฺผานิ จ อทาสิ ฯ
มาณวิกา พหูนิ คนฺธปุปผฺ าทีนิ ทิสฺวา กึ อมฺม อชฺช
อมฺหาก พฺราหฺมโณ ปสนฺโนติ อาห ฯ กสฺมา เอว วทสีติ ฯ
อิเมส พหุภาว ทิสฺวาติ ฯ น พฺราหฺมโณ พหุ มูล อทาสิ
# ๑. ม. หตฺเถหิ ฯ ๒. ม. อสทฺทหิตฺวา ฯ
# ๓. สี. ยุ. กินฺนรลีลาย ฯ ม. กินฺนริลลี าย ฯ
# ๔. ม. คตาย ฯ ๕. ม.สนฺติกา ฯ
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มยา ปเนต มยฺห ปุตฺตสฺส สนฺติกา อาภตนฺติ ฯ ตโต ปฏาย
สา พฺราหฺมเณน ทินฺนมูล อตฺตนาว คเหตฺวา ตสฺเสว
สนฺติกา คนฺธปุปฺผาทีนิ อาหรติ ฯ ธุตฺโต กติปาหจฺจเยน
คิลานาลย กตฺวา นิปชฺชิ ฯ สา ตสฺส อาปณทฺวาร คนฺตฺวา
ต อทิสฺวา กห เม ปุตฺโตติ ปุจฺฉิ ฯ ปุตฺตสฺส เต อผาสุก
ชาตนฺติ ฯ สา ตสฺส นิปนฺนฏาน คนฺตฺวา นิสีทิตฺวา ปฏึ
ปริมชฺชนฺตี กึ เต ตาต อผาสุกนฺติ ปุจฺฉิ ฯ โส ตุณฺหี
อโหสิ ฯ กึ น กเถสิ ปุตตฺ าติ ฯ อมฺม มรนฺเตนาป ตุยฺห
กเถตุ น สกฺกาติ ฯ มยฺห อกเถตฺวา กสฺส กเถยฺยาสิ
กเถหิ ตาตาติ ฯ อมฺม มยฺห อผาสุก นตฺถิ ตสฺสา ปน
มาณวิกาย วณฺณ สุตฺวา ปฏิพทฺธจิตฺโตสฺมิ ชาโต ต ลภนฺโต
ชีวิสฺสามิ อลภนฺโต อิเธว มริสฺสามีติ ฯ ตาต มยฺห เอส
ภาโร มา ตฺว เอต นิสฺสาย จินฺตยีติ ต อสฺสาเสตฺวา
พหูนิ คนฺธปุปฺผาทีนิ อาทาย มาณวิกาย สนฺติก คนฺตฺวา
ปุตฺโต เม อมฺม มม สนฺติกา ตว วณฺณ สุตฺวา ปฏิพทฺธจิตฺโต
ชาโต กึ กาตพฺพนฺติ ฯ สเจ อาเนตุ สกฺโกถ มยา
กโตกาโสเยวาติ ฯ สา ตสฺสา วจน สุตฺวา ตโต ปฏาย
ตสฺส เคหสฺส กณฺรกณฺเณหิ พหุ กจวร สงฺกฑฺฒิตฺวา
อารกฺขิตฺถิยา อุปริ ฉฑฺเฑติ ฯ สา เตน อฏฏิยมานา
อเปติ ฯ อิติ สา(๑) เตเนว นิยาเมน ยา ยา กิฺจิ กเถติ
# ๑. ม. อิตรา ฯ
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ตสฺสา ตสฺสา อุปริ กจวร ฉฑฺเฑสิ ฯ ตโต ปฏาย ย
สา อาหรติ วา นีหรติ วา ต ต น กาจิ โสเธตุ
อุสฺสหติ ฯ
ตสฺมึ กาเล สา ต ธุตฺต ปุปฺผปจฺฉิย นิปชฺชาเปตฺวา
มาณวิกาย สนฺติก อภิหริ ฯ ธุตฺโต มาณวิกาย สีล ภินฺทิ
เอกาหทฺวีห ปาสาเทเยว อโหสิ ฯ ปุโรหิเต พหิ นิกฺขนฺเต
อุโภ อภิรมนฺติ ฯ ตสฺมึ อาคเต ธุตฺโต นิลียติ ฯ อถ น
สา เอกาหทฺวีหจฺจเยน สามิ อิทานิ ตว(๑) คนฺตุ วฏฏตีติ
อาห ฯ อห พฺราหฺมณ ปหริตฺวา คนฺตุกาโมติ ฯ สา เอว
โหตูติ ธุตฺต นิลียาเปตฺวา พฺราหฺมเณ อาคเต เอวมาห อห
อยฺย ตุมฺเหสุ วีณ วาเทนฺเตสุ นจฺจิตุ อิจฺฉามีติ ฯ สาธุ
ภทฺเท นจฺจสฺสูติ วีณ วาเทสิ ฯ ตุมฺเหสุ โอโลเกนฺเตสุ ลชฺชามิ
มุข ปน เต สาฏเกน พนฺธิตฺวา นจฺจิสฺสามีติ ฯ สเจ ลชฺชสิ
เอว กโรหีติ ฯ มาณวิกา ฆนสาฏก คเหตฺวา ตสฺส อกฺขีนิ
ปทหมานา มุข พนฺธิ ฯ พฺราหฺมโณ มุข พนฺธาเปตฺวา วีณ
วาเทสิ ฯ สา มุหุตฺต นจฺจิตฺวา อยฺย อห เต เอกวาร
สีเส ปหริตุกามาติ อาห ฯ อิตฺถีโลโล พฺราหฺมโณ กิฺจิ การณ
อชานนฺโต ปหราหีติ อาห ฯ มาณวิกา ธุตฺตสฺส สฺ
อทาสิ ฯ โส สนฺติก อาคนฺตฺวา พฺราหฺมณสฺส ปฏ ิปสฺเสว
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ตฺวา สีเส กปฺปุเรน ปหริ ฯ อกฺขีนิ ปตนาการปฺปตฺตานิ
อเหสุ ฯ สีเส คณฺโฑ อุฏหิ ฯ โส เวทนาปฺปตฺโต หุตฺวา
อาหร เต หตฺถนฺติ อาห ฯ มาณวิกา อตฺตโน หตฺถ อุกฺขิปตฺวา
ตสฺส หตฺเถ เปสิ ฯ พฺราหฺมโณ หตฺโถ มุทุโก ปหาโร
ปน ถทฺโธติ อาห ฯ ธุตฺโต พฺราหฺมณ ปหริตฺวา นิลียิ ฯ
มาณวิกา ตสฺมึ นิลียนฺเต พฺราหฺมณสฺส มุขโต สาฏก โมเจตฺวา
เตล อาทาย สีส ปริสมฺพาหิ ฯ พฺราหฺมเณ พหิ นิกฺขนฺเต
ปุน สา อิตฺถี ธุตฺต ปจฺฉิย นิปชฺชาเปตฺวา นีหริ ฯ โส
รฺโ สนฺตกิ  คนฺตฺวา สพฺพ ต ปวุตฺตึ อาโรเจสิ ฯ
ราชา อตฺตโน อุปฏาน อาคต พฺราหฺมณ อาห
ชูต กีฬาม พฺราหฺมณาติ ฯ สาธุ มหาราชาติ ฯ ราชา
ชูตมณฺฑล สชฺชาเปตฺวา ปุริมนเยเนว ชูตคีต คายิตฺวา ปาสเก
ขิปติ ฯ พฺราหฺมโณ มาณวิกาย ตปสฺส ภินฺนภาว อชานนฺโต
เปตฺวา [๑] มาณวิกนฺติ อาห ฯ เอว วทนฺโตป ปราชิโตเยว ฯ
ราชา ชินิตฺวา ตฺว พฺราหฺมณ กึ วเทสิ มาณวิกาย
เต ตโป ภินโฺ น ตฺว มาตุคาม คพฺภโต ปฏาย รกฺขนฺโต
สตฺตสุ าเนสุ อารกฺข กโรนฺโต รกฺขิสฺสามีติ (๒) มฺสิ
มาตุคาโม นาม กุจฺฉิย ปกฺขิปตฺวา จรนฺเตนาป รกฺขิตุ น
สกฺกา เอกปุริสิกา อิตฺถี นาม นตฺถิ ตว มาณวิกา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร มมาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. รกฺขิตุ สกฺขิสฺสามีติ ฯ
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นจฺจิตุกามามฺหีติ วตฺวา วีณ วาเทนฺตสฺส ตว สาฏเกน มุข
พนฺธิตฺวา อตฺตโน ชาร ตว สีเส กปฺปุเรน ปหราเปตฺวา
อุยฺโยเชสิ อิทานิ กึ เปสีติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๖๒]ย พฺราหฺมโณ อวาเทสิ วีณ สมฺมุขเวิโต
อณฺฑภูตา ภตา ภริยา ตาสุ โก ชาตุ วิสสฺ เสติ ฯ
ตตฺถ ย พฺราหฺมโณ อวาเทสิ วีณ สมฺมุขเวิโตติ ฯ
เยน การเณน พฺราหฺมโณ ฆนสาฏเกน สห มุเขน เวิโต
หุตฺวา วีณ วาเทสิ ต การณ น ชานาตีติ อตฺโถ ฯ
ตฺหิ สา วฺเจตุกามา เอวมกาสิ ฯ พฺราหฺมโณ ปน ต
อิตฺถีน(๑) พหุมายาภาว อชานนฺโต มาตุคามสฺส สทฺทหิตฺวา ม
เอสา ลชฺชตีติ เอวสฺี อโหสิ เตนสฺส อฺาณภาว
ปกาเสนฺโต ราชา เอวมาห อยเมตฺถ อธิปฺปาโย ฯ อณฺฑภูตา
ภตา ภริยาติ อณฺฑ วุจฺจติ พีช พีชภูตา มาตุ กุจฺฉิโต
อนิกฺขนฺตกาเลเยว อาภตา อานีตา ฯ ภตาติ วา ปุฏาติ
อตฺโถ ฯ กา สา ฯ ภริยา ปชาปติ ปาทปริจาริกา ฯ สา
หิ ภตฺตวตฺถาทีหิ ภริตพฺพตาย ภินฺนสวรตาย โลกธมฺเมหิ
ภริตพฺพตาย จ(๒) ภริยาติ วุจฺจติ ฯ ตาสุ โก ชาตุ วิสฺสเสติ
ชาตูติ เอกสาธิวจน ฯ ตาสุ มาตุ กุจฺฉิโต ปฏาย
รกฺขิยมานาสุป เอว วิการ อาปชฺชนฺตีสุ ภริยาสุ โก
# ๑. ม. อิตฺถึ ฯ ๒. ม. วา ฯ
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นาม ปณฺฑิโต ปุรโิ ส เอกเสน วิสฺสเส นิพฺพิการา เอตา
มยีติ โก สทฺทเหยฺยาติ อตฺโถ ฯ อสทฺธมฺมวเสน หิ อามนฺตเกสุ
นิมนฺตเกสุ วิชฺชมาเนสุ มาตุคาโม นาม น สกฺกา
รกฺขิตุนฺติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต พฺราหฺมณสฺส ธมฺม เทเสสิ ฯ พฺราหฺมโณ
โพธิสตฺตสฺส ธมฺมเทสน สุตฺวา นิเวสน คนฺตฺวา ต มาณวิก
อาห ตยา กิร เอวรูป ปาปกมฺม กตนฺติ ฯ อยฺย โก เอวมาห
น กโรมิ อหเมว ปหรึ น อฺโ โกจิ สเจ น
สทฺทหถ อห ตุมฺเห เปตฺวา อฺสฺส ปุริสสฺส หตฺถสมฺผสฺส
น ชานามีติ สจฺจกิริย กตฺวา อคฺคึ ปวิสิตฺวา ตุมฺเห
สทฺทหาเปสฺสามีติ ฯ พฺราหฺมโณ เอว โหตูติ มหนฺต ทารุราสึ
กาเรตฺวา อคฺคึ ทตฺวา ต ปกฺโกสาเปตฺวา สเจ อตฺตโน
สทฺทหสิ อคฺคึ ปวิสาติ อาห ฯ
มาณวิกา จ อตฺตโน ปริจาริก ปมเมว สิกฺขาเปสิ
อมฺม ตว ปุตฺต ตตฺถ คนฺตฺวา มม อคฺคึ ปวิสนกาเล หตฺถคหณ
กาตุ วเทหีติ ฯ สา คนฺตฺวา ตถา อวจ ฯ ธุตฺโต อาคนฺตฺวา
ปริสมชฺเฌ อฏาสิ ฯ สา มาณวิกา พฺราหฺมณ วฺเจตุกามา
มหาชนมชฺเฌ ตฺวา พฺราหฺมณ ต เปตฺวา อฺสฺส ปุริสสฺส
หตฺถสมฺผสฺส นาม น ชานามิ อิมินา สจฺเจน อย อคฺคิ
มา ม ฌาเปสีติ อคฺคึ ปวิสิตุ อารทฺธา ฯ ตสฺมึ ขเณ
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ธุตฺโต ปสฺสถ โภ ปุโรหิตพฺราหฺมณสฺส กมฺม เอวรูป
มาตุคาม อคฺคึ ปเวสาเปตีติ คนฺตฺวา ต มาณวิก หตฺเถ
คณฺหิ ฯ สา หตฺถ วิสฺสชฺชาเปตฺวา ปุโรหิต อาห อยฺย
มม สจฺจกิริยา ภินฺนา น สกฺกา อคฺคึ ปวิสิตุนฺติ ฯ
กึการณาติ ฯ อชฺช มยา เอว (๑) สจฺจกิริยา กตา เปตฺวา
มม สามิก อฺสฺส ปุริสสฺส หตฺถสมฺผสฺส น ชานามีติ
อทานิ จมฺหิ อิมินา ปุริเสน หตฺเถ คหิตาติ ฯ พฺราหฺมโณ
วฺจิโต อห อิมายาติ ตฺวา ต โปเถตฺวา นีหราเปสิ ฯ
เอว อสทฺธมฺมสมนฺนาคตา กิเรตา อิตฺถิโย [๒] มหนฺต ปาปกมฺม
กตฺวา อตฺตโน สามิก วฺเจตุ นาห เอวรูป กโรมีติ
ทิวสมฺป สปถ กุรุมานา นานาจิตฺตาว โหนฺติ ฯ เตน วุตฺต
โจรีน พหุพุทฺธีน ยาสุ สจฺจ สุทุลฺลภ
ถีน ภาโว ทุราชาโน มจฺฉสฺเสโวทเก คต(๓) ฯ
มุสา ตาส ยถา สจฺจ สจฺจ ตาส ยถา มุสา
คาโว พหุติณสฺเสว(๔) มม สนฺติ วร วร ฯ
โจริโย กินา เหตา วาฬา จปลสกฺขรา
น ตา กิฺจิ น ชานนฺติ ย มนุสฺเสสุ วฺจนนฺติ (๕)ฯ
สตฺถา เอว อรกฺขิโย มาตุคาโมติ อิม ธมฺมเทสน
# ๑. ม. เอวรูปา ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตาวาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ขุ. ชา. ๒๘/๓๑๒/๑๒๕ ฯ
# ๔. สฺยา. ม. พหิ ติณสฺเสว โอมสนฺติ ฯ ๕. ขุ. ชา. ๒๘/๓๑๑/๑๒๓ ฯ
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อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิตภิกฺขุ
โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ สตฺถาป อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ตทา พาราณสีราชา อหเมว อโหสีติ ฯ
อณฺฑภูตชาตก ทุติย ฯ
ตกฺกชาตก (๑)
โกธนา อกตฺู จาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อุกฺกณฺิตภิกฺขฺุเว อารพฺภ กเถสิ ฯ
สตฺถา สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ อุกฺกณฺิโตสีติ
ปุจฺฉิตฺวา สจฺจนฺติ วุตฺเต อิตฺถิโย นาม อกตฺู
มิตฺตทุพฺภา กสฺมา ตา นิสฺสาย อุกฺกณฺิโตสีติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา คงฺคาย ตีเร อสฺสม มาเปตฺวา
สมาปตฺติโย จ อภิฺา จ นิพฺพตฺเตตฺวา ฌานรติสุเขน
วิหาสิ ฯ ตสฺมึ สมเย พาราณสีเสฏิธีตา ทุฏกุมารี นาม
จณฺฑา อโหสิ ผรุสา ทาสกมฺมกเร อกฺโกสติ [๓] ปหรติ ฯ
อถ น เอกทิวส ปริวารมนุสฺสา คเหตฺวา คงฺคาย กีฬิสฺสามาติ
# ๑. ม. ตกฺกกปณฺฑิตชาตกวณฺณนา ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๒. ม. วิหรติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปริภาสสตีติ ทิสฺสติ ฯ
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อคมสุ ฯ เตส กีฬนฺตานเยว สุริยฏงฺคมนเวลา ชาตา เมโฆ
อุฏหิ ฯ มนุสฺสา เมฆ ทิสฺวา อิโต จิโต จ เวเคน
ปลายึสุ ฯ เสฏิธีตาย ทาสกมฺมกรา อชฺช อมฺเหหิ เอติสฺสา
ปฏึ ปสฺสิตุ วฏฏตีติ ต อนฺโตอุทกสฺมิฺเว ฉฑฺเฑตฺวา
อุตฺตรึสุ ฯ เทโว ปาวสฺสิ ฯ สุริโยป อฏงฺคโต ฯ อนฺธการ
ชาต ฯ เต ตาย วินาว เคห คนฺตฺวา กห สาติ วุตเฺ ต
คงฺคาโต ตาว อุตฺติณฺณา อก น น ชานาม กห
คตาติ ฯ าตกา วิจินิตฺวาป น ปสฺสสึ ุ ฯ
สา มหาวิรว วิรวนฺตี อุทเกน วุยฺหมานา อฑฺฒรตฺติกสมเย โพธิสตฺตสฺส ปณฺณสาลาย สมีป ปาปุณิ ฯ โส
ตสฺสา สทฺท สุตฺวา มาตุคามสฺส สทฺโท เอส ปริตฺตาณมสฺสา
กริสฺสามีติ ติณุกฺก อาทาย นทีตีร คนฺตฺวา ต ทิสฺวา มา
ภายิ มา ภายีติ อสฺสาเสตฺวา นาคพโล ถามสมฺปนฺโน นทึ
ตรมาโน คนฺตฺวา ต อุกขฺ ิปตฺวา อสฺสมปท อาเนตฺวา อคฺคึ
กตฺวา อทาสิ สีเต วิคเต มธุรานิ ผลาผลานิ อุปนาเมสิ
ตานิ ขาทิตฺวา ิต กตฺถ วาสิกา กถฺจ คงฺคาย ปติตาสีติ
ปุจฺฉิ ฯ สา ต ปวุตฺตึ อาโรเจสิ ฯ อถ น ตฺว เอตฺเถว
วสาติ ปณฺณสาลาย วสาเปนฺโต ทฺวีหตีห สย อพฺโภกาเส
วสิตฺวา อิทานิ คจฺฉาติ อาห ฯ สา อิม ตาปส สีลเภท
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ปาเปตฺวา คเหตฺวา คมิสฺสามีติ น คจฺฉติ ฯ อถ คจฺฉนฺเต
กาเล อิตฺถีกตุ ฺต อิตฺถีลีฬหฺ  ทสฺเสตฺวา ตสฺส สีลเภท กตฺวา
ฌาน อนฺตรธาเปสิ ฯ โส ต คเหตฺวา อรฺเเยว วสติ ฯ
อถ น สา อาห อยฺย กินโฺ น อรฺวาเสน มนุสฺสปถ
คมิสฺสามาติ ฯ โส ต อาทาย เอก ปจฺจนฺตคาม คนฺตฺวา
ตกฺกภติยา ชีวิต กปฺเปตฺวา ต โปเสติ ฯ ตสฺส ตกฺก
วิกฺกิณิตฺวา ชีวตีติ ตกฺกปณฺฑิโตติ นาม อกสุ ฯ อถสฺส
คามวาสิโน ปริพฺพย ทตฺวา อมฺหาก สุยุตฺต ทุยฺยตุ ฺต วา
อาจิกฺขนฺโต เอตฺถ วสาติ คามทฺวาเร กุฏิย วาเสสุ ฯ
เตน จ สมเยน โจรา ปพฺพตา โอรุยฺห ปจฺจนฺต
ปหรนฺติ ฯ เต เอกทิวส ต คาม ปหริตฺวา คามวาสิเกหิเยว
ภณฺฑานิ อุกฺขิปาเปตฺวา คจฺฉนฺตา ตมฺป เสฏิธีตร คเหตฺวา
อตฺตโน วสนฏาน คนฺตฺวา เสสชน วิสฺสชฺเชสุ ฯ โจรเชฏโก ปน ตสฺสา รูเป พชฺฌิตฺวา
ต อตฺตโน ภริย อกาสิ ฯ
โพธิสตฺโต อิตฺถนฺนามา กหนฺติ ปุจฉฺ ิตฺวา โจรเชฏเกน
คเหตฺวา อตฺตโน ภริยา กตาติ สุตฺวาป น สา ตตฺถ
มยา วินา วสิสฺสติ ปลายิตฺวา อาคจฺฉิสฺสตีติ ตสฺสา อาคมน
โอโลเกนฺโต ตตฺเถว วสิ ฯ เสฏิธีตาป จินฺเตสิ อห อิธ
สุข วสามิ กทาจิ ม ตกฺกปณฺฑิโต กิฺจิเทว นิสฺสาย
# ๑. ม. ภณฺฑิกา ฯ
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อาคนฺตฺวา อิโต อาทาย คจฺเฉยฺย อถ เอตสฺมา สุขา
ปริหายิสฺสามิ ยนฺนูนาห สมฺปยายมานา วิย ต ปกฺโกสาเปตฺวา
ฆาตาเปยฺยนฺติ ฯ สา เอก มนุสฺส ปกฺโกสิตฺวา อห อิธ
ทุกฺข ชีวามิ ตกฺกปณฺฑิโต อาคนฺตฺวา ม อาทาย คจฺฉตูติ
สาสน เปเสสิ ฯ โส ต สาสน สุตฺวา สทฺทหิตฺวา ตตฺถ
คนฺตฺวา คามทฺวาเร ตฺวา สาสน เปเสสิ ฯ สา นิกฺขมิตฺวา
ต ทิสฺวา อยฺย สเจ มย อิทานิ คจฺฉิสฺสาม โจรเชฏโก
อนุพนฺธิตฺวา อุโภป อมฺเห ฆาเตสฺสติ รตฺติภาเค คมิสฺสามาติ
ต อาเนตฺวา โภเชตฺวา โกฏเก นิสีทาเปตฺวา สาย
โจรเชฏกสฺส อาคนฺตฺวา สุร ปวิตฺวา มตฺตกาเล สามิ
สเจ อิมาย เวลาย ตว สตฺตุ ปสฺเสยฺยาสิ กินฺติ น
กเรยฺยาสีติ อาห ฯ อิทฺจิทฺจ กริสฺสามีติ อาห ฯ กึ ปน
โส ทูเร นนุ โกฏเก นิสินฺโนติ ฯ โจรเชฏโก ขคฺค (๒)
อาทาย ตตฺถ คนฺตฺวา ต ทิสฺวา คเหตฺวา เคหมชฺเฌ
ปาเตตฺวา ทณฺฑกปฺปุราทีหิ ยถารุจึ โปเถสิ ฯ โส โปถิยมาโน
อฺ กิฺจิ อวตฺวา โกธนา อกตฺู จ ปสุณา
มิตฺตทุพฺภิกาติ เอตฺตกเมว วทติ ฯ โจโรป ต โปเถตฺวา
พนฺธิตฺวา นิปชฺชาเปตฺวา สายมาส ภฺุชิตฺวา สยิตฺวา(๔) ปพุทฺโธ
ชิณฺณาย สุราย ปุน ต โปเถตุ อารภิ ฯ โสป ตาเนว
# ๑. สี. ยุ. สปตฺต ฯ ๒. อุกฺก ฯ ๓. ม. มิตฺตเภทิกา ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๔. ม. สยิ ฯ
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จตฺตาริ ปทานิ วทติ ฯ
โจโร จินฺเตสิ อย เอว โปถิยมาโนป อฺ กิฺจิ
อวตฺวา อิมาเนว จตฺตาริ จ ปทานิ วทติ ปุจฺฉิสฺสามิ นนฺติ
จินฺเตตฺวา[๑] ต ปุจฺฉิ อมฺโภ ปุริส ตฺว เอว โปถิยมาโนป
กสฺมา เอตาเนว ปทานิ วทสีติ ฯ ตกฺกปณฺฑิโต เตนหิ
สุณาหีติ ต การณ อาทิโต ปฏาย กเถสิ อห ปุพฺเพ
อรฺวาสิโก เอโก ตาปโส ฌานลาภี สฺวาห เอต คงฺคาย
วุยฺหมาน อุตฺตาเรตฺวา ปฏิชคฺคึ อถ ม เอสา ปโลเภตฺวา
ฌานา ปริหาเปสิ สฺวาห อรฺ ปหาย เอต โปเสนฺโต
ปจฺจนฺตคามเก วสามิ อเถสา โจเรหิ อิธ อานีตา อห ทุกฺข
วสามิ อาคนฺตฺวา ม เนตูติ มยฺห สาสน เปเสตฺวา อิทานิ
ตว หตฺเถ ปาเปสิ อิมินา การเณนาห เอว กเถมีติ ฯ
โจโร จินฺเตสิ ยา เอสา เอวรูเป คุณสมฺปนฺเน อุปการเก
เอว วิปฺปฏิปชฺชิ สา มยฺห กตรนฺนาม อุปทฺทว กเรยฺย
มาเรตพฺพา เอสาติ ฯ โส ตกฺกปณฺฑิต อสฺสาเสตฺวา ต
ปโพเธตฺวา ขคฺค อาทาย นิกฺขมิตฺวา เอต ปุริส คามทฺวาเร
ฆาเตสฺสามาติ วตฺวา ตาย สทฺธึ พหิคาม คนฺตฺวา เอต หตฺเถ
คณฺหาติ ต ตาย หตฺเถ คาหาเปตฺวา ขคฺค อาทาย
ตกฺกปณฺฑิต ปหรนฺโต วิย ต ทฺวิธา ฉินฺทิตฺวา สีส(๒) นฺหาตฺวา
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ตกฺกปณฺฑิต กติปาห ปณีตโภชเนน สนฺตปฺเปตฺวา อิทาเนว
กห คมิสฺสสีติ อาห ฯ ตกฺกปณฺฑิโต ฆราวาเสน เม กิจฺจ
นตฺถิ อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา ตตฺเถว อรฺเ วสิสฺสามีติ
อาห ฯ เตนหิ อหมฺป ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ อุโภป ปพฺพชิตฺวา
ต อรฺายตน คนฺตฺวา ปฺจาภิฺา อฏ สมาปตฺติโย
จ นิพฺพตฺเตตฺวา ชีวิตปริโยสาเน พฺรหฺมโลกปรายนา(๑) อเหสุ ฯ
สตฺถา อิมานิ เทฺว วตฺถูนิ กเถตฺวา [๒] อภิสมฺพุทฺโธ
หุตฺวา อิม คาถมาห
[๖๓]โกธนา อกตฺู จ
ปสุณา จ วิเภทิกา (๓)
พฺรหฺมจริย จร ภิกฺขุ โส สุข น วิหาหิสีติ ฯ
ตตฺราย ปณฺฑตฺโถ ภิกฺขุ อิตฺถิโย นาเมตา โกธนา
อุปฺปนฺนโกธ นิวาเรตุ น สกฺโกนฺติ อกตฺู จ อติมหนฺตมฺป
อุปการ น ชานนฺติ ปสุณา จ เปสฺุภาวกรณเมว กถ
กเถนฺติ วิเภทิกา มิตฺเต ภินฺทนฺติ มิตฺตเภทนกถ กถนสีลาเยว
เอวรูเปหิ ปาปธมฺเมหิ สมนฺนาคตา เอตา กินฺเต เอตาหิ
พฺรหฺมจริย จร ภิกฺขุ อย หิ เมถุนวิรติ ปริสุทฺธฏเน
พฺรหฺมจริย นาม ต จร ฯ โส สุข น วิหาหิสีติ โส
ตฺว เอต พฺรหฺมจริยวาส วสนฺโต ฌานสุข มคฺคสุข ผลสุขฺจ
# ๑. ม. พฺรหฺมโลกุปคา ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวาติ
# ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. ปสุณา มิตฺตเภทิกา ฯ
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น วิหาหิสิ เอต สุข น วิชหิสฺสสิ เอตสฺมา สุขา น
ปริหายิสฺสสีติ อตฺโถ ฯ น ปริหายสีติป(๑) ปาโ อยเมว อตฺโถ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ
สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิตภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ
สตฺถาป ชาตก สโมธาเนสิ ตทา โจรเชฏโก อานนฺโท
อโหสิ ตกฺกปณฺฑิโต ปน อหเมวาติ ฯ
ตกฺกชาตก ตติย ฯ
ทุราชานชาตก
มา สุ นนฺทิ อิจฺฉติ มนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต เอก อุปาสก อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอโก กิร สาวตฺถีวาสี อุปาสโก ตีสุ สรเณสุ ปฺจสุ
สีเลสุ ปติฏ ิโต พุทฺธมามโก ธมฺมมามโก สงฺฆมามโก ฯ
ภริยา ปนสฺส ทุสฺสลี า ปาปธมฺมา ย ทิวส มิจฺฉาจาร
จรติ ต ทิวส สตกีตทาสี วิย โหติ มิจฺฉาจารสฺส ปน
อกตทิวเส สามินี วิย โหติ จณฺฑา ผรุสา ฯ โส ตสฺสา
ภาว ชานิตุ น สกฺโกติ ฯ อถ ตาย อุพฺพาฬฺโห พุทฺธุปฏาน
น คจฺฉติ ฯ อถ น เอกทิวส คนฺธปุปฺผาทีนิ อาทาย
อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา นิสินฺน สตฺถา อาห กินฺนุ โข ตฺว
# ๑. ม. น ปริหาหิสีติป ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 110

เลมที่ 29 เอกนิปาเต อิตฺถีวคฺควณฺณนา หนา 110
อุปาสก สตฺตฏทิวเส พุทฺธุปฏาน นาคจฺฉสีติ ฯ ฆรณี เม
ภนฺเต เอกสฺมึ ทิวเส สตกีตทาสี วิย [๑] เอกสฺมึ สามินี
วิย จณฺฑา ผรุสา อห ตสฺสา ภาว ชานิตุ น สกฺโกมิ
สฺวาห ตาย อุพฺพาฬฺโห พุทฺธุปฏาน นาคจฺฉามีติ ฯ อถสฺส
วจน สุตฺวา สตฺถา อุปาสก มาตุคามสฺส ภาโว นาม
ทุชฺชาโน ปุพฺเพป เต ปณฺฑิตา กถยึสุ ตฺว ปน ต
ภวสงฺเขปคตตฺตา สลฺลกฺเขตุ น สกฺโกสีติ วตฺวา เตน ยาจิโต
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย หุตฺวา ปฺจมาณวกสตานิ สิปฺป
สิกฺขาเปสิ ฯ อเถโก ติโรรฏวาสิโก พฺราหฺมณมาณโว อาคนฺตฺวา
ตสฺส สนฺติเก สิปฺป อุคคฺ ณฺหนฺโต เอกาย อิตฺถิยา ปฏิพทฺธจิตฺโต
หุตฺวา ต ภริย กตฺวา ตสฺมึเยว พาราณสีนคเร วสนฺโต
เทฺว ติสฺโส เวลา อาจริยสฺส อุปฏาน น คจฺฉติ ฯ สา
ปนสฺส ภริยา ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา มิจฺฉาจาร จิณฺณทิวเส
ทาสี วิย โหติ อจิณฺณทิวเส สามินี วิย จณฺฑา ผรุสา
โหติ ฯ โส ตสฺสา ภาว ชานิตุ อสกฺโกนฺโต ตาย อุพฺพาฬฺโห
อากุลจิตฺโต อาจริยสฺส อุปฏาน น คจฺฉติ ฯ อถ น
สตฺตฏทิวเส อติกฺกมิตวฺ า อาคต กึ มาณว น ปฺายสีติ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โหตีติ ทิสฺสติ ฯ
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อาจริโย ปุจฺฉิ ฯ โส ภริยา ม อาจริย เอกทิวส อิจฺฉติ
ปฏเติ ทาสี วิย นิหตมานา โหติ เอกทิวส สามินี วิย
ถทฺธา จณฺฑา ผรุสา อห ตสฺสา ภาว ชานิตุ น
สกฺโกมิ ตาย อุพฺพาฬฺโห อากุลจิตฺโต ตุมฺหาก อุปฏาน
นาคโตมฺหีติ ฯ อาจริโย เอวเมต มาณว อิตฺถี นาม ทุสฺสลี า
อนาจาร จิณฺณทิวเส สามิก อนุวตฺตติ ทาสี วิย นิหตมานา
โหติ (๑) อจิณฺณทิวเส (๒) ปน มานตฺถทฺธา หุตฺวา สามิก น
คเณติ (๓) เอว อิตฺถิโย นาเมตา อนาจารา ทุสฺสีลา ตาส
ภาโว นาม ทุชฺชาโน ตาสุ อิจฺฉนฺตีสุป อนิจฺฉนฺตีสุป
มชฺฌตฺเตเนว ภวิตพฺพนฺติ วตฺวา ตสฺโสวาทวเสน อิม คาถมาห
[๖๔]มา สุ นนฺทิ อิจฺฉติ ม มา สุ โสจิ น อิจฺฉติ (๔)
ถีน ภาโว ทุราชาโน มจฺฉสฺเสโวทเก คตนฺติ ฯ
ตตฺถ มา สุ นนฺทิ อิจฺฉติ มนฺติ สุกาโร นิปาตมตฺต
อย อิตฺถี ม อิจฺฉติ ปฏเติ มยิ สิเนห กโรตีติ มา
ตุสฺสิ ฯ มา สุ โสจิ น อิจฺฉตีติ อย ม น อิจฺฉตีติป
มา โสจิ ฯ ตสฺสา อิจฺฉมานาย นนฺทึ อนิจฺฉมานาย โสก
อกตฺวา มชฺฌตฺโตว โหตีติ ทีเปติ ฯ ถีน ภาโว ทุราชาโนติ
อิตฺถีน ภาโว นาม อิตฺถมี ายาย ปฏิจฺฉนฺนตฺตา ทุราชาโน ฯ
ยถา กึ ฯ มจฺฉสฺเสโวทเก คตนฺติ ยถา มจฺฉสฺส คมน
# ๑. ม. โหนฺติ ฯ ๒. ม. อนาจิณฺณทิวเส ฯ
# ๓. ม. น คเณนฺติ ฯ ๔. ม. มา สุ โสจิ นมิจฺฉติ ฯ
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อุทเกน ปฏิจฺฉนฺนตฺตา ทุชฺชาน เตเนว โส เกวฏเฏ อาคเต
อุทเกน คมน ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปลายติ อตฺตาน คณฺหิตุ น
เทติ เอวเมว อิตฺถิโย มหนฺตมฺป ทุสฺสลี กมฺม กตฺวา มย
เอวรูป น กโรมาติ อตฺตนา กตกมฺม อิตฺถีมายาย ปฏิจฺฉาเทตฺวา
สามิเก วฺเจนฺติ เอว อิตฺถิโย นาเมตา ปาปธมฺมา ทุราจารา
ตาสุ มชฺฌตฺโตเยว สุขิโต โหตีติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต อนฺเตวาสิกสฺส โอวาท อทาสิ ฯ ตโต
ปฏาย โส ตสฺสา อุปริ มชฺฌตฺโต อโหสิ ฯ สาปสฺส ภริยา
อาจริเยน กิร เม ทุสฺสลี ภาโว าโตติ ตโต ปฏาย น
อนาจาร จรติ (๑)ฯ
ตสฺสาป (๒) อุปาสกสฺส อิตฺถี สมฺมาสมฺพุทฺเธน กิร มยฺห
ทุราจารภาโว าโตติ ตโต ปฏาย ปาปกมฺม นาม น
อกาสิ ฯ
สตฺถาป อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ
สจฺจปริโยสาเน อุปาสโก โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ สตฺถา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ชายปติกาเยว
ชายปติกา อาจริโย ปน อหเมว อโหสีติ ฯ
ทุราชานชาตก จตุตฺถ ฯ
_______________
# ๑. ม. จริ ฯ ๒. ม. สาป ตสฺส ฯ
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อนภิรติชาตก
ยถา นที จ ปนฺโถ จาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ตถารูปฺเว อุปาสก อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส ปน ปริคฺคณฺหนฺโต ตสฺสา ทุสฺสีลภาว ตฺวา
จณฺฑีกโต (๑) จิตฺตพฺยากุลตาย สตฺตฏทิวเส อุปฏาน น
อคมาสิ ฯ โส เอกทิวส วิหาร คนฺตฺวา ตถาคต วนฺทิตฺวา
นิสินฺโน กสฺมา สตฺตฏทิวสานิ นาคโตสีติ วุตฺเต ภริยา
เม ภนฺเต ทุสฺสีลา ตสฺสา อุปริ พฺยากุลจิตฺตตาย นาคโตมฺหีติ
อาห ฯ สตฺถา อุปาสก อิตฺถีสุ อนาจารา เอตาติ โกป
อกตฺวา มชฺฌตฺเตเนว ภวิตุ วฏฏติ (๒) ปุพฺเพป เต ปณฺฑิตา
กถยึสุ ตฺว ปน ภวนฺตเรน ปฏิจฺฉนฺนตฺตา ต การณ
น สลฺลกฺเขสีติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ปุริมนเยเนว ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย อโหสิ ฯ อถสฺส อนฺเตวาสิโก
ภริยาย โทส ทิสฺวา พฺยากุลจิตฺตตาย กติปาห อนาคนฺตฺวา
เอกทิวส อาจริเยน ปุจฺฉิโต ต การณ นิเวเทสิ ฯ อถสฺส
อาจริโย ตาต อิตฺถี นาม สพฺพสาธารณา ตาสุ ทุสฺสีลา
ปาปธมฺมา เอตาติ ปณฺฑิตา โกป น กโรนฺตีติ โอวาทวเสน
อิม คาถมาห
# ๑. ม. ภณฺฑิโต ฯ ยุ. ภณฺฑิเกโต ฯ ๒. ม. วฏฏตีติ ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 114

เลมที่ 29 เอกนิปาเต อิตฺถีวคฺควณฺณนา หนา 114
[๖๕]ยถา นที จ ปนฺโถ จ ปานาคาร สภา ปปา
เอว โลกิตถฺ ิโย นาม นาส กุชฺฌนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ
ตตฺถ ยถา นทีติ ยถา อเนกติฏา นที นฺหานตฺถาย
สมฺปตฺตสมฺปตฺตาน จณฺฑาลาทีนมฺป ขตฺติยาทีนมฺป สาธารณา
น ตตฺถ โกจิ นฺหายิตุ น ลภติ นาม ฯ ปนฺโถติอาทีสุ
ยถา มหามคฺโคป สพฺเพส สาธารโณ น โกจิ เตน คนฺตุ
น ลภติ ฯ ปานาคารนฺติ สุราเคห สพฺเพส สาธารณ โย
โย ปาตุกาโม สพฺโพ ตตฺถ ปวิสเตว ฯ ปฺุตฺถิเกหิ ตตฺถ
ตตฺถ มนุสฺสาน นิวาสนตฺถาย กตา สภาป สาธารณา น
ตตฺถ โกจิ ปวิสิตุ น ลภติ ฯ มหามคฺเค ปานียจาฏิโย เปตฺวา
กตา ปปาป สพฺเพส สาธารณา น ตตฺถ โกจิ ปานีย
ปวิตุ น ลภติ ฯ เอว โลกิตฺถิโย นามาติ เอวเมว ตาต
มาณว อิมสฺมึ โลเก อิตฺถิโย สพฺพสาธารณา เตเนว
สาธารณฏเน นทีปนฺถปานาคารสภาปปา สทิสา ฯ ตสฺมา
นาส กุชฺฌนฺติ ปณฺฑิตาติ เอตาส อิตฺถีน ลามิกา เอตา
อนาจารา ทุสฺสีลา สพฺพสาธารณาติ จินฺเตตฺวา ปณฺฑิตา
เฉกา พุทฺธิสมฺปนฺนา น กุชฺฌนฺตีติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต อนฺเตวาสิกสฺส โอวาท อทาสิ ฯ โส
ต โอวาท สุตฺวา มชฺฌตฺโต อโหสิ ฯ ภริยาปสฺส อาจริเยน
กิรมฺหิ าตาติ ตโต ปฏาย ปาปกมฺม นากาสิ ฯ
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ตสฺสาป อุปาสกสฺส ภริยา สตฺถารา กิรมฺหิ าตาติ
ตโต ปฏาย ปาปกมฺม นากาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ
สจฺจปริโยสาเน อุปาสโก โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ สตฺถาป
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ชายปติกา
เอตรหิ ชายปติกาเยว อาจริยพฺราหฺมโณ ปน อหเมว
อโหสีติ ฯ
อนภิรติชาตก ปฺจม ฯ
มุทุลกฺขณชาตก
เอกา อิจฺฉา ปุเร อาสีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
สงฺกิเลส อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอโก กิร สาวตฺถีวาสี กุลปุตฺโต สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา
รตนสาสเน อุร ทตฺวา ปพฺพชิตฺวา ปฏิปนฺนโก โยคาวจโร
อวิสฺสฏกมฺมฏาโน หุตฺวา เอกทิวส สาวตฺถิย ปณฺฑาย
จรมาโน เอก อลงฺกตปฏิยตฺต อิตฺถึ ทิสฺวา สุภวเสน อินฺทฺริยานิ
ภินฺทิตฺวา โอโลเกสิ ฯ ตสฺส อพฺภนฺตเร กิเลโส จลิ วาสิยา
อาโกฏิตขีรรุกฺโข วิย อโหสิ ฯ โส ตโต ปฏาย กิเลสวสิโก
หุตฺวา เนว กายสฺสาท น จิตฺตสฺสาท ลภิ ภนฺตมิคสปฺปฏิภาโค
สาสเน อนภิรโต ปรูฬฺหเกสโลโม ทีฆนโข กิลิฏ จีวโร
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อโหสิ ฯ อถสฺส อินฺทริยวิการ ทิสฺวา สหายกา ภิกฺขู กินฺนุ
โข เต อาวุโส น ยถา โปราณานิ อินฺทฺริยานีติ ปุจฺฉึสุ ฯ
อนภิรโตมฺหิ อาวุโสติ ฯ อถ น เต สตฺถุ สนฺติก นยึสุ ฯ
สตฺถา กึ ภิกขฺ เว อนิจฺฉมาน ภิกฺขุ อาทาย อาคตตฺถาติ
ปุจฺฉิ ฯ อย ภนฺเต ภิกฺขุ อนภิรโตติ ฯ สจฺจ กิร ตฺว
ภิกฺขุ อนภิรโตติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ โก ต อุกฺกณฺาเปสีติ ฯ
อห ภนฺเต ปณฺฑาย จรนฺโต เอก อิตฺถึ ทิสฺวา อินฺทฺริยานิ
ภินฺทิตฺวา โอโลเกสึ อถ เม กิเลโส จลิ เตนมฺหิ
อุกฺกณฺิโตติ ฯ อถ น สตฺถา อนจฺฉริยเมต ภิกฺขุ ย
ตฺว อินฺทฺริยานิ ภินฺทิตฺวา วิสภาคารมฺมณ สุภวเสน โอโลเกนฺโต
กิเลเสหิ กมฺปโต ปุพฺเพ ปฺจาภิฺาอฏสมาปตฺติลาภิโน
ฌานพเลน กิเลเส วิกฺขมฺเภตฺวา วิสุทฺธจิตฺตา คคนตลจรา
โพธิสตฺตาป อินฺทฺริยานิ ภินฺทิตฺวา วิสภาคารมฺมณ โอโลกยมานา ฌานา ปริหายิตฺวา กิเลเสหิ กมฺปตา มหาทุกฺข อนุภวึสุ
น หิ สิเนรุอปุ ฺปาฏนกวาโต หตฺถิมตฺตมุณฺฑปพฺพต มหาชมฺพูอุมฺมูลกวาโต ฉินฺนตเฏ วิรูฬฺหคจฺฉก มหาสมุทฺท วา ปน
สุสฺสนกวาโต ขุทฺทกตฬาก กิสฺมิฺจิเทว คณฺหติ เอว
อุตฺตมพุทฺธีน นาม วิสุทฺธจิตฺตาน โพธิสตฺตาน อฺาณภาวกรา
กิเลสา ตยิ กึ ลชฺชิสฺสนฺติ วิสุทฺธาป สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ
# ๑. ม. โสสนกวาโต ฯ
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อุตฺตมยสสมงฺคิโนป อยส ปาปุณนฺตีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กาสีรฏเ เอกสฺส มหาวิภวสฺส พฺราหฺมณสฺส กุเล นิพฺพตฺติตฺวา
วิฺุต ปตฺโต สพฺพสิปฺปาน ปาร คนฺตฺวา กาเม ปหาย
อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา กสิณปริกมฺม กตฺวา (๑) อภิฺา จ
สมาปตฺติโย จ (๑) อุปฺปาเทตฺวา ฌานสุเขน วีตินาเมนฺโต
หิมวนฺตปฺปเทเส วาส กปฺเปสิ ฯ โส เอกสฺมึ กาเล
โลณมฺพิลเสวนตฺถ หิมวนฺตา โอตริตฺวา พาราณสึ ปตฺวา
ราชุยฺยาเน วสิตฺวา ปุนทิวเส กตสรีรปฏิชคฺคโน รตฺตวากมย
นิวาสนปารุปน สณฺเปตฺวา อชินจมฺม เอกสงฺกตฺวา (๒)
ชฏามณฺฑล พนฺธิตฺวา ขาริกาชมาทาย (๓) พาราณสิย ภิกฺขาย
จรมาโน รฺโ ฆรทฺวาร ปาปุณิ ฯ ราชา ตสฺส อิริยาปเถเยว
ปสีทิตฺวา ปกฺโกสาเปตฺวา มหารเห อาสเน นิสีทาเปตฺวา
ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สนฺตปฺเปตฺวา ต กตานุโมทน
อุยฺยาเน วสนตฺถาย ยาจิ ฯ โส สมฺปฏิจฺฉิ(๔) ฯ ราชเคเห ภฺุชิตฺวา
ราชกุล โอวทมาโน ตสฺมึ อุยฺยาเน โสฬส วสฺสานิ วสิ ฯ
อเถกทิวส ราชา กุปฺปต ปจฺจนฺต วูปสเมตุ คจฺฉนฺโต
มุทุลกฺขณนฺนาม อคฺคมเหสึ อปฺปมตฺตา อยฺยสฺส อุปฏาน
# ๑. ม. ปฺจ อภิฺา จ อฏ สมาปตฺติโย จ ฯ
# ๒. ม. เอกสฺมึ อเส กตฺวา ฯ
# ๓. ม. ภิกฺขาภาชนมาทาย ฯ ๔. ม. สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ฯ
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กโรหีติ วตฺวา อคมาสิ ฯ
โพธิสตฺโต รฺโ คตกาลโต ปฏาย อตฺตโน รุจนเวลาย
เคห (๑) คจฺฉติ ฯ อเถกทิวส มุทุลกฺขณา โพธิสตฺตสฺส อาหาร
สมฺปาเทตฺวา อชฺช อยฺโย จิรายตีติ คนฺโธทเกน นฺหายิตฺวา
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา มหาตเล จูฬสยน ปฺเปตฺวา
โพธิสตฺตสฺส อาคมน โอโลกยมานา นิปชฺชิ ฯ โพธิสตฺโตป
อตฺตโน เวล สลฺลกฺเขตฺวา ฌานา วุฏาย อากาเสเนว
ราชนิเวสน อคมาสิ ฯ มุทุลกฺขณา วากจีรสทฺท สุตฺวา อยฺโย
อาคโตติ เวเคน อุฏหิ ฯ ตสฺสา เวเคน อุฏหนฺติยา
มฏสาฏโก ภสฺสิ ฯ ตาปโส สีหปฺชเรน ปวิสนฺโต เทวิยา
วิสภาครูปารมฺมณ ทิสฺวา อินฺทฺริยานิ ภินฺทิตฺวา สุภวเสน
โอโลเกสิ ฯ อถสฺส อพฺภนฺตเร กิเลโส จลิ วาสิยา ปหฏขีรรุกฺโข
วิย อโหสิ ฯ ตาวเทวสฺส ฌาน อนฺตรธายิ ฯ ฉินฺนปกฺโข
กาโก วิย อโหสิ ฯ โส ิตโกว อาหาร คเหตฺวา อภฺุชิตฺวา ว
กิเลเสหิ กมฺปโต ปาสาทา โอรุยฺห อุยฺยาน คนฺตฺวา ปณฺณสาล
ปวิสิตฺวา ผลกตฺถรกสยนสฺส เหฏา อาหาร เปตฺวา วิสภาคารมฺมณพนฺโธ กิเลสคฺคินา ทยฺหมาโน นิราหารตาย สุสฺสมาโน
สตฺต ทิวสานิ ผลกตฺถรเก นิปชฺชิ ฯ
สตฺตเม ทิวเส ราชา ปจฺจนฺต วูปสเมตฺวา อาคโต นคร
# ๑. ม. ราชเคห ฯ
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ปทกฺขิณ กตฺวา นิเวสน อคนฺตฺวาว อยฺย ปสฺสิสฺสามีติ
อุยฺยาน คนฺตฺวา ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา ต นิปนฺนก ทิสฺวา
เอก อผาสุก ชาต มฺเติ ปณฺณสาล โสธาเปตฺวา ปาเท
ปริมชฺชนฺโต กึ อยฺยสฺส อผาสุกนฺติ ปุจฺฉิ ฯ มหาราช
อฺ เม อผาสุก นตฺถิ กิเลสวเสน ปนมฺหิ ปฏิพทฺธจิตฺโต
ชาโตติ ฯ กห ปฏิพทฺธนฺเต อยฺย จิตฺตนฺติ ฯ มุทุลกฺขณาย
มหาราชาติ ฯ สาธุ อยฺย อห มุทลุ กฺขณ ตุมฺหาก ทมฺมีติ
ตาปส อาทาย นิเวสน ปวิสิตฺวา เทวึ สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต
กตฺวา ตาปสสฺส อทาสิ ททมาโนเยว จ มุทุลกฺขณาย
สฺ อทาสิ ตยา อตฺตโน พเลน อยฺย รกฺขิตุ
วายมิตพฺพนฺติ ฯ สาธุ เทว รกฺขิสฺสามีติ ฯ ตาปโส เทวึ
คเหตฺวา ราชนิเวสนา โอตริ ฯ อถ น มหาทฺวารโต
นิกฺขนฺตกาเล อยฺย อมฺหาก [๑] เคห ลทฺธุ วฏฏติ คจฺฉ
ราชาน เคห ยาจาหีติ อาห ฯ ตาปโส คนฺตฺวา เคห
ยาจิ ฯ ราชา มนุสฺสาน วจฺจกุฏิกิจฺจ สาธยมาน เอก
ฉฑฺฑิตเคห ทาเปสิ ฯ โส เทวึ คเหตฺวา ตตฺถ อคมาสิ ฯ
สา ปวิสิตุ น อิจฺฉิ ฯ กึการณา น ปวิสสีติ ฯ
อสุจิภาเวนาติ ฯ อิทานิ กึ กโรมีติ ฯ ปฏิชคฺคาหิ นนฺติ
วตฺวา รฺโ สนฺติก เปเสตฺวา คจฺฉกุทฺทาล อาหร
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เอกนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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ปจฺฉึ อาหราติ อาหราเปตฺวา อสุจิฺจ สงฺการฺจ ฉฑฺฑาเปตฺวา โคมย อาหราเปตฺวา วิลิมฺปาเปตฺวา ปุนป คจฺฉ
มฺจ อาหร ป [๑]อาหราติ เอกเมก อาหราเปตฺวา ปุน
อุทกาหรณาทีน อตฺถาย อาณาเปสิ ฯ โส ฆฏ อาทาย อุทก
อาหริตฺวา จาฏึ ปูเรตฺวา นฺหาโนทก สชฺเชตฺวา สยน
อตฺถริ ฯ อถ น สยเน เอกโต นิสินฺน ผาสุกาสุ คเหตฺวา
อากฑฺฒิตฺวา ตว สมณภาว วา พฺราหฺมณภาว วา น
ชานาสีติ โอนาเมตฺวา อตฺตโน อภิมุข อากฑฺฒิ ฯ โส ตสฺมึ
กาเล สตึ ปฏิลภิ ฯ เอตฺตกมฺปน กาล อฺาณี อโหสิ ฯ
เอว อฺาณกรณา กิเลสา นาม (๒)กามจฺฉนฺทนีวรณ ภิกฺขเว
อนฺธกรณ อฺาณกรณนฺติ อาทิเจตฺถ(๒) วตฺตพฺพ ฯ
โส สตึ ปฏิลภิตฺวา จินฺเตสิ อย ตณฺหา วฑฺฒมานา
มม จตูหิ อุปาเยหิ สีส อุกฺขิปตุ น ทสฺสติ อชฺเชว มยา
อิม รฺโ นิยฺยาเทตฺวา หิมวนฺต ปวิสิตุ วฏฏตีติ ฯ โส
ต อาทาย ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา มหาราช ตว เทวิยา
มยฺห อตฺโถ นตฺถิ เกวล เม อิม นิสฺสาย ตณฺหา วฑฺฒิตาติ
วตฺวา อิม คาถมาห
[๖๖]เอกา อิจฺฉา ปุเร อาสิ อลทฺธา มุทุลกฺขณ
ยโต ลทฺธา อฬารกฺขี อิจฺฉา อิจฺฉ วิชายถาติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺถรณ อาหร จาฏึ อาหร ฆฏ อาหราติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ส. มหา. ๑๙/๕๐๑/๑๓๖ ฯ
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ตตฺราย ปณฺฑตฺโถ มหาราช มยฺห อิม ตว เทวึ
มุทุลกฺขณ อลภิตฺวา ปุเร อโห วตาห เอต ลเภยฺยนฺติ
เอกา อิจฺฉา อาสิ เอกาว ตณฺหา อุปฺปชฺชิ ยโต ปน
เม อย อฬารกฺขี วิสาลเนตฺตา โสภนโลจนา ลทฺธา อถ เม
สา ปุริมิกา อิจฺฉา เคหตณฺห อุปกรณตณฺห อุปโภคตณฺหนฺติ
อุปรุปริ อฺ นานปฺปการ อิจฺฉ วิชายถ ชเนสิ อุปฺปาเทสิ
สา โข ปน เม เอว วฑฺฒมานา อิจฺฉา อปายโต สีส
อุกฺขิปตุ น ทสฺสติ อล เม อิมาย ภริยาย ตฺวเยว
ตว ภริย คณฺห อหมฺปน หิมวนฺต คมิสฺสามีติ ฯ ตาวเทว
นฏ ฌาน อุปฺปาเทตฺวา อากาเส นิสินฺโน ธมฺม เทเสตฺวา
รฺโ โอวาท ทตฺวา อากาเสเนว หิมวนฺต คนฺตฺวา ปุน
มนุสฺสปถนฺนาม นาคมาสิ พฺรหฺมวิหาเร ปน ภาเวตฺวา
อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ
สจฺจปริโยสาเน โส ภิกฺขุ อรหตฺตผเล ปติฏาสิ ฯ สตฺถาป
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ราชา อานนฺโท
อโหสิ มุทุลกฺขณา อุปฺปลวณฺณา อิสิ ปน อหเมวาติ ฯ
มุทลุ กฺขณชาตก ฉฏ ฯ
______________
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อุจฺฉงฺคชาตก
อุจฺฉงฺเค เทว เม ปุตโฺ ตติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร ชนปทิตฺถึ อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกสฺมึ หิ สมเย โกสลรฏเ ตโย ชนา อฺตรสฺมึ
อฏวีมุเข กสนฺติ ฯ ตสฺมึ สมเย อนฺโตอฏวิย โจรา มนุสฺเส
วิลุมฺปตฺวา ปลายึสุ ฯ มนุสฺสา เต โจเร ปริเยสิตฺวา อปสฺสนฺตา
ต าน อาคมฺม ตุมฺเห อฏวิย วิลุมฺปต ฺวา อิทานิ กสกา
วิย โหถาติ ฯ เต โจรา อิเมติ พนฺธิตฺวา อาเนตฺวา โกสลรฺโ
อทสุ ฯ อเถกา อิตฺถี อาคนฺตฺวา อจฺฉาทน เม เทถาติ
ปริเทวนฺตี ปุนปฺปุน ราชนิเวสน ปริยาติ ฯ ราชา ตสฺสา
สทฺท สุณิตฺวา [๑] เทถิมิสฺสา อจฺฉาทนนฺติ อาห ฯ มนุสฺสา
สาฏก คเหตฺวา อทสุ ฯ สา ต ทิสฺวา นาห เอต อจฺฉาทน
ยาจามิ สามิกจฺฉาทน ยาจามีติ อาห ฯ มนุสฺสา คนฺตฺวา
รฺโ นิเวทยึสุ น กิเรสา อิม อจฺฉาทน กเถติ
สามิกจฺฉาทน กเถตีติ ฯ อถ น ราชา ปกฺโกสาเปตฺวา ตฺว
กิร สามิกจฺฉาทน ยาจสีติ ปุจฺฉิ ฯ อาม เทว อิตฺถยิ า
หิ สามิโก อจฺฉาทนนฺนาม สามิเก หิ อสติ สหสฺสมูลมฺป
สาฏก นิวตฺถา อิตฺถี นคฺคาเยว นามาติ ฯ อิมสฺส ปนตฺถสฺส
สาธนตฺถ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร คจฺฉถาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อาโรจยึสุ ฯ
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นคฺคา นที อโนทกา(๑) นคฺค รฏ อราชิก (๒)
อิตฺถีป วิธวา นคฺคา ยสฺสาป ทส ภาตโรติ (๒)
อิท วตฺถุ อาหริตพฺพ ฯ
ราชา ตสฺสา ปสนฺโน อิเม เต ตโย ชนา กึ (๓)
โหนฺตีติ ปุจฺฉิ ฯ เอโก เม เทว สามิโก เอโก ภาตา
เอโก ปุตฺโตติ ฯ ราชา อหนฺเต ตุฏโ อิเมสุ ตีสุ เอก
เทมิ กตม อิจฺฉสีติ ปุจฺฉิ ฯ สา อาห อห เทว ชีวมานา
เอก สามิก ลภิสฺสามิ ปุตฺตมฺป ลภิสสฺ ามิ มาตาปตูน ปน
เม มตตฺตา ภาตาว ทุลฺลโภ ภาตร เม เทหิ เทวาติ ฯ
ราชา ตุสฺสิตฺวา ตโยป วิสฺสชฺเชสิ ฯ เอวนฺต เอกิก นิสฺสาย
ตโย ชนา ทุกฺขโต มุตฺตา ฯ ต การณ ภิกฺขุสงฺเฆ ปากฏ
ชาต ฯ อเถกทิวส ภิกฺขู ธมฺมสภาย สนฺนิปติตฺวา อาวุโส
เอก อิตฺถึ นิสฺสาย ตโย ชนา ทุกฺขโต มุตฺตาติ ตสฺสา
คุณกถาย นิสีทึสุ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตถฺ ภิกฺขเว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ
วุตฺเต น ภิกขฺ เว เอสา อิตฺถี อิทาเนว ตโย ชเน
ทุกฺขา โมเจสิ ปุพฺเพป โมเจสิเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต ตโย
# ๑. สี. ยุ. อโนทิกา ฯ ม. อนูทกา ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๑๐๙๓/๓๘๖ ฯ
# ๓. ม. เก ฯ ๔. ม. สนฺนปิ ติตา ฯ
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ชนา อฏวีมุเข กสนฺตีติ สพฺพ ปุริมสทิสเมว ฯ ตถา ปน
รฺา ตีสุ ชเนสุ ก อิจฉฺ สีติ วุตฺเต สา อาห ตโยป
ทาตุ น สกฺโกถ เทวาติ ฯ อาม น สกฺโกมีติ ฯ สเจ
ตโย ทาตุ น สกฺโกถ ภาตร เม เทถาติ ฯ ปุตฺต วา
สามิก วา คณฺห กินฺเต ภาตราติ จ วุตฺตา เอเต
นาม เทว สุลภา ภาตา ปน เม ทุลลฺ โภติ วตฺวา อิม
คาถมาห
[๖๗]อุจฺฉงฺเค เทว เม ปุตฺโต ปเถ ธาวนฺติยา ปติ
ตฺจ เทส น ปสฺสามิ ยโต โสทริยมานเยติ ฯ
ตตฺถ อุจฺฉงฺเค เทว เม ปุตฺโตติ เทว มยฺห ปุตฺโต
อุจฺฉงฺเคเยว ยถา หิ อรฺ ปวิสิตฺวา อุจฺฉงฺค กตฺวา
ฑาก อุจฺจินิตฺวา ตตฺถ ปกฺขิปนฺติยา อุจฺฉงฺเค ฑากนฺนาม
สุลภ โหติ เอว อิตฺถิยาป ปุตฺโต สุลโภ อุจฺฉงฺเค ฑากสทิโสว
เตน วุตฺต อุจฺฉงฺเค เทว เม ปุตฺโตติ ฯ ปเถ ธาวนฺติยา
ปตีติ มคฺค อารุยฺห เอกิกาย คจฺฉมานายป อิตฺถิยา ปติ
นาม สุลโภ ทิฏทิฏเเยว โหติ เตน วุตฺต ปเถ ธาวนฺติยา
ปตีติ ฯ ตฺจ เทส น ปสฺสามิ ยโต โสทริยมานเยติ
ยสฺมา ปน เม มาตาปตโร นตฺถิ ตสฺมา อิทานิ ต
มาตุกุจฺฉิสงฺขาต อฺ เทส น ปสฺสามิ ยโตห สมาเน
อุทเร ชาตตฺตา สอุทริยสงฺขาต ภาตร อาเนยฺย ตสฺมา
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ภาตรเยว เม เทถาติ ฯ
ราชา สจฺจ เอสา วทตีติ ตุฏจิตฺโต ตโยป ชเน
พนฺธนาคารโต อาเนตฺวา อทาสิ ฯ สา ตโยป ชเน คเหตฺวา
คตา ฯ
สตฺถาป น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพเปสา อิเม
ตโย ชเน ทุกฺขโต โมเจสิเยวาติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ อตีเต จตฺตาโรว
เอตรหิ จตฺตาโร ราชา ปน อหเมว เตน สมเยนาติ ฯ
อุจฺฉงฺคชาตก สตฺตม ฯ
สาเกตชาตก
ยสฺมึ มโน นิวีสตีติ อิท สตฺถา สาเกต นิสฺสาย
อฺชนวเน วิหรนฺโต เอก พฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ภควโต กิร ภิกฺขุสงฺฆปริวุตสฺส สาเกต ปณฺฑาย
ปวิสนกาเล เอโก สาเกตนครวาสี มหลฺลกพฺราหฺมโณ นครโต
พหิ คจฺฉนฺโต อนฺตรทฺวาเร ทสพล ทิสฺวา ปาเทสุ ปติตฺวา
โคปฺผเกสุ คาฬฺห คเหตฺวา ตาต นนุ นาม ปุตฺเตหิ
ชิณฺณกาเล มาตาปตโร ปฏิชคฺคิตพฺพา กสฺมา เอตฺตก กาล
อมฺหาก อตฺตาน น ทสฺเสสิ มยา ตาว ทิฏโ สิ มาตร
ปน ปสฺสิตุ เอหีติ สตฺถาร คเหตฺวา อตฺตโน เคห อคมาสิ ฯ
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สตฺถา ตตฺถ คนฺตฺวา นิสีทิ ปฺตฺตาสเน สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ
พฺราหฺมณีป อิทานิ เม ปุตฺโต อาคโตติ อาคนฺตฺวา สตฺถุ
ปาเทสุ ปติตฺวา ตาต เอตฺตก กาล กห คโตสิ นนุ
นาม ปุตฺเตน มาตาปตโร มหลฺลกกาเล อุปฏาตพฺพาติ ปริเทวิ
ปุตฺตธีตโรป เอถ ภาตร วนฺทถาติ วนฺทาเปสิ ฯ อุโภ
ตุฏมานสา มหาทาน อทสุ ฯ สตฺถา ภตฺตกิจฺจ นิฏาเปตฺวา
เตส ทฺวินฺนมฺป ชนาน ชราสุตฺต กเถสิ ฯ สุตฺตปริโยสาเน
อุโภป อนาคามิผเล ปติฏหึสุ ฯ สตฺถา อุฏายาสนา
อฺชนวนเมว อคมาสิ ฯ
ภิกฺขู ธมฺมสภาย สนฺนิสินฺนา กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส
พฺราหฺมโณ ตถาคตสฺส ปตา สุทฺโธทโน มาตา มหามายาติ
ชานาติ ชานนฺโตว สทฺธึ พฺราหฺมณิยา ตถาคต อมฺหาก
ปุตฺโตติ วทติ สตฺถาป อธิวาเสสิ กินฺนุ โข การณนฺติ ฯ
สตฺถา เตส กถ สุตฺวา ภิกฺขเว อุโภเปเต อตฺตโน ปุตฺตเมว
ปุตฺโตติ วทนฺตีติ วตฺวา อตีต อาหริ ภิกฺขเว อย พฺราหฺมโณ
อตีเต นิรนฺตร ปฺจชาติสตานิ มยฺห ปตา อโหสิ
ปฺจชาติสตานิ จุลฺลปตา ปฺจชาติสตานิ มหาปตา เอสาป
พฺราหฺมณี นิรนฺตรเมว ปฺจชาติสตานิ มาตา อโหสิ
ปฺจชาติสตานิ จุลฺลมาตา ปฺจชาติสตานิ มหามาตา เอวาห
# ๑. สี. ยุ. มหลฺลกา ฯ ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๑๓/๔๙๒ ฯ
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ทิยฑฺฒชาติสหสฺส พฺราหฺมณสฺส หตฺเถ สวฑฺโฒ ทิยฑฺฒชาติสหสฺส พฺราหฺมณิยา หตฺเถ สวฑฺโฒติ ตีณิ ชาติสหสฺสานิ
กเถตฺวา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา อิม คาถมาห
[๖๘]ยสฺมึ มโน นิวสี ติ จิตฺตฺจาป ปสีทติ
อทิฏปุพฺพเก โปเส กาม ตสฺมึป วิสฺสเสติ ฯ
ตตฺถ ยสฺมึ มโน นิวีสตีติ ยสฺมึ ปุคฺคเล ทิฏ มตฺเตเยว
จิตฺต ปติฏาติ ฯ จิตฺตฺจาป ปสีทตีติ ยสฺมึ ทิฏ มตฺเต จิตฺตมฺป
ปสีทติ มุทุก โหติ ฯ อทิฏปุพฺพเก โปเสติ ปกติยา ตสฺมึ
อตฺตภาเว อทิฏปุพฺเพป ปุคฺคเล ฯ กาม ตสฺมึป วิสฺสเสติ
อนุภูตปุพฺพสิเนหวเสเนว ตสฺมึป ปุคฺคเล เอกเสน วิสฺสเส
วิสฺสาส อาปชฺชติเยวาติ อตฺโถ ฯ
เอว สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ตทา พฺราหฺมโณ จ พฺราหฺมณี จ เอเตเอว
อเหสุ ปุตฺโตป อหเมวาติ ฯ
สาเกตชาตก อฏม ฯ
_______________
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วิสวนฺตชาตก
ธิรตฺถุ ต วิส วนฺตนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ธมฺมเสนาปตึ อารพฺภ กเถสิ ฯ
เถรสฺส กิร ปฏขชฺชกขาทนกาเล มนุสฺสา สงฺฆสฺส
พหุ ปฏขาทนีย คเหตฺวา วิหาร อาคมึสุ ฯ ภิกฺขสุ งฺฆสฺส
คหิตาวเสส พหุ อติริตฺต อโหสิ ฯ มนุสฺสา ภนฺเต
อนฺโตคามคตานมฺป คณฺหถาติ อาหสุ ฯ ตสฺมึ ขเณ เถรสฺส
สทฺธิวิหาริกทหโร อนฺโตคาม คโต โหติ ฯ ตตฺถ โกฏาส
คเหตฺวา ตสฺมึ อนาคจฺฉนฺเต อติทิวา โหตีติ เถรสฺส อทสุ ฯ
เถเรน ตสฺมึ ปริภุตฺเต ทหโร อคมาสิ ฯ อถ น เถโร
มย อาวุโส ตุยฺห ปตขาทนีย ปริภ
ุ ฺชิมฺหาติ อาห ฯ โส
มธุรนฺนาม ภนฺเต กสฺส อปฺปยนฺติ อาห ฯ มหาเถรสฺส สเวโค
อุปฺปชฺชิ ฯ โส อิโต ปฏาย ปฏขาทนีย น ขาทิสฺสามีติ
อธิฏหิ ฯ ตโต ปฏาย กิร สารีปุตฺตตฺเถเรน ปฏ ขาทนีย
นาม น ขาทิตปุพฺพ ฯ ตสฺส ปฏขาทนีย อขาทนภาโว
ภิกฺขุสงฺเฆ ปากโฏ ชาโต ฯ ภิกฺขู ต กถ กเถนฺตา ธมฺมสภาย
นิสีทึสุ ฯ อถ สตฺถา กาย นุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว
สารีปุตฺโต เอกวาร ชหิตก ชีวิต ปริจฺจชนฺโตป ปุน
คณฺหติเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
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อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
วิสเวชฺชกุเล นิพฺพตฺติตฺวา เวชฺชกมฺเมน ชีวิก กปฺเปสิ ฯ อเถก
ชนปทมนุสสฺ  สปฺโป ฑสิ ฯ ตสฺส าตกา ปมาท อกตฺวา
ขิปฺป เวชฺช อานยึสุ ฯ เวชฺโช กึ ตาว โอสเธน ปริภาวิตฺวา
วิส หรามิ ทฏสปฺป อาวาเหตฺวา ทฏฏานโต เตเนว
วิส อากฑฺฒาเปมีติ อาห ฯ สปฺป อาวาเหตฺวา วิส
อากฑฺฒาเปหีติ ฯ โส สปฺป อาวาเหตฺวา ตยา อย ทฏโติ
อาห ฯ อาม มยาติ ฯ ตยา ทฏฏานโต ตฺวเยว มุเขน
วิส อากฑฺฒาหีติ ฯ มยา เอกวาร ชหิตก ปุน น คหิตปุพฺพ
นาห มยา ชหิต วิส อากฑฺฒิสฺสามีติ ฯ โส ทารูนิ
อาหราเปตฺวา อคฺคึ กตฺวา [๑] สเจ อตฺตโน วิส นากฑฺฒสิ
อิม อคฺคึ ปวิสาติ ฯ สปฺโปป อคฺคึ ปวิสามิ น จตฺตนา
เอกวาร ชหิต วิส ปจฺจาวมิสฺสามีติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๖๙]ธิรตฺถุ ต วิส วนฺต ยมห ชีวิตการณา
วนฺต ปจฺจาวมิสฺสามิ มต เม ชีวิตา วรนฺติ ฯ
ตตฺถ ธิรตฺถูติ ครหตฺเถ นิปาโต ฯ ต วิสนฺติ ยมห
ชีวิตการณา วนฺต วิส ปจฺจาวมิสฺสามิ ต วิส ธิรตฺถุ ฯ
มต เม ชีวิตา วรนฺติ ตสฺส วิสสฺส ปจฺจาวมนการณา
ย อคฺคึ ปวิสิตฺวา มรณ ต มม ชีวิตโต วรนฺติ อตฺโถ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อาหาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. ปจฺจาหริสฺสามีติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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เอวฺจ ปน วตฺวา อคฺคึ ปวิสิตุ ปายาสิ ฯ อถ น
เวชฺโช นิวาเรตฺวา ต ปุรสิ  โอสเธหิ จ มนฺเตหิ จ นิพฺพิส
อโรค กตฺวา สปฺปสฺส สีลานิ ทตฺวา อิโต ปฏาย มา
กฺจิ วิเหเสีติ วิสฺสชฺเชสิ ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว สารีปุตฺโต เอกวาร ชหิตก ชีวิต
ปริจฺจชนฺโตป ปุน คณฺหตีติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา สปฺโป สารีปตุ ฺโต อโหสิ
เวชฺโช ปน อหเมวาติ ฯ
วิสวนฺตชาตก นวม ฯ
กุทฺทาลชาตก
น ต ชิต สาธุ ชิตนฺติ อิม สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
จิตฺตหตฺถสารีปุตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร สาวตฺถิย เอโก กุลทารโก อเถกทิวส กสิตฺวา
อาคจฺฉนฺโต วิหาร ปวิสิตฺวา เอกสฺส เถรสฺส ปตฺตโต สินิทฺธ
มธุรปฺปณีตโภชน ลภิตฺวา จินฺเตสิ มย รตฺตินฺทิว สหตฺเถน
นานากมฺมานิ กุรุมานาป เอวรูป มธุราหาร น ลภาม มยาป
สมเณน ภวิตพฺพนฺติ ฯ โส ปพฺพชิตฺวา มาสฑฺฒมาสจฺจเยน
อโยนิโสป มนสิกโรนฺโต กิเลสวสิโก หุตฺวา วิพภฺ มิตฺวา ปุน
ภตฺเตน กิลมนฺโต อาคนฺตฺวา ปพฺพชิตฺวา อภิธมฺม อุคฺคณฺหิ
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อิมินา อุปาเยน ฉ วาเร วิพฺภมิตฺวา ปพฺพชิโต สตฺตเม
ภิกฺขุภาเว สตฺตปฺปกรณิโก หุตฺวา พหุนฺน ภิกฺขูน (๑) ธมฺม
วาเจนฺโต วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ อถสฺส
สหายกา ภิกฺขู กึ นุ โข อาวุโส จิตฺตหตฺถ ปุพฺเพ
วิย เต เอตรหิ กิเลสา น วฑฺฒนฺตีติ ปริหาส กรึสุ ฯ
อาวุโส อภพฺโพทานาห อิโต ปฏาย คิหิภาวายาติ ฯ
เอว ตสฺมึ อรหตฺต ปตฺเต ธมฺมสภาย กถา อุทปาทิ
อาวุโส เอวรูปสฺส นาม อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสเย สติ อายสฺมา
จิตฺตหตฺถสารีปุตฺโต ฉกฺขตฺตุ อุปฺปพฺพชิโต อโห มหาโทโส
ปุถุชชฺ นภาโวติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ
วุตฺเต ภิกฺขเว ปุถุชชฺ นจิตฺต นาม ลหุก ทุนฺนิคฺคห อารมฺมณวเสน คนฺตฺวา อลฺลียติ เอกวาร อลฺลนี  น สกฺกา โหติ
ขิปฺป โมเจตุ เอวรูปสฺส จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ ทนฺตเมว
หิต สุข อาวหตีติ วตฺวา อาห
ทุนฺนิคคฺ หสฺส ลหุโน ยตฺถกามนิปาติโน
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ จิตฺต ทนฺต สุขาวหนฺติ (๒)ฯ
ตสฺส ปน ทุนฺนิคฺคหณตาย ปุพฺเพป ปณฺฑิตา เอต กุทฺทาลก
นิสฺสาย ต ชหิตุ อสกฺโกนฺโต โลภวเสน ฉกฺขตฺตุ อุปฺปพฺพชิตฺวา
# ๑. ม. พหู ภิกขู ฯ ๒. ขุ.ธ. ๒๕/๑๓/๑๙ ฯ
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สตฺตเม ปพฺพชิตภาเว ฌาน อุปฺปาเทตฺวา ต โลภ นิคฺคณฺหึสูติ
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
มณิกกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วิฺุต ปาปุณิ ฯ กุทฺทาลกปณฺฑิโตติสฺส
นาม อโหสิ ฯ โส กุทฺทาลเกน ภูมิปริกมฺม กตฺวา ฑากฺเจว
อลาพุกุมฺภณฺฑเอลาฬุกาทีนิ จ วปตฺวา ตานิ วิกฺกณ
ิ นฺโต
กปณชีวิก กปฺเปสิ ฯ ตฺหิสฺส เอก กุทฺทาลก เปตฺวา อฺ
ธน นาม นตฺถิ ฯ โส เอกทิวส จินฺเตสิ กึ เม ฆราวาเสน
นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ อเถกทิวส ต กุทฺทาลก
ปฏิจฺฉนฺนฏาเน เปตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา ต กุทฺทาลก
อนุสฺสริตฺวา โลภ ฉินฺทิตุ อสกฺโกนฺโต กุณฺกุทฺทาลก นิสฺสาย
อุปฺปพฺพชิ ฯ เอว ทุติยมฺป ตติยมฺปติ ฉ วาเร ต กุทฺทาลก
ปฏิจฺฉนฺนฏาเน นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิโต เจว อุปฺปพฺพชิโต จ
สตฺตเม วาเร จินฺเตสิ อห อิม กุณฺกุทฺทาลก นิสสฺ าย
ปุนปฺปุน อุปฺปพฺพชิโต อิทานิ น มหานทิย ปกฺขิปตฺวา
ปพฺพชิสฺสามีติ นทีตีร คนฺตฺวา สจสฺส ปติตฏาน ปสฺสิสฺสามิ
ปุน อาคนฺตฺวา อุทฺธริตุกามตา ภเวยฺยาติ ต กุทฺทาลก ทณฺเฑ
คเหตฺวา นาคพโล ถามสมฺปนฺโน สีสสฺส อุปริภาเค ติกฺขตฺตุ
อาวิชฺฌิตฺวา (๑) อกฺขีนิ นิมฺมิเลตฺวา นทีมชฺเฌ ขิปต ฺวา ชิต เม ชิต
# ๑. สี. อาวิชฺเฌตฺวา ฯ
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เมติ ติกฺขตฺตุ นาท (๑) นทิ ฯ ตสฺมึ ขเณ พาราณสีราชา
ปจฺจนฺต วูปสเมตฺวา อาคโต นทิยา สีส นฺหายิตฺวา สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต หตฺถกิ ฺขนฺเธน คจฺฉมาโน ต โพธิสตฺตสฺส
สทฺท สุตฺวา อย ปุริโส ชิต เม ชิต เมติ วทติ โก
นุ โข เอเตน ชิโต ปกฺโกสถ นนฺติ ปกฺโกสาเปตฺวา โภ
ปุริส อห ตาว วิชิตสงฺคาโม อิทานิ ชย คเหตฺวา อาคจฺฉามิ
ตยา ปน โก ชิโตติ ปุจฉฺ ิ ฯ โพธิสตฺโต มหาราช ตยา
สงฺคามสตมฺป สงฺคามสหสฺสมฺป สงฺคามสตสหสฺสมฺป ชินนฺเตน
ทุชฺชิตเมว กิเลสาน อชิตตฺตา อหมฺปน อพฺภนฺตเร โลภ
นิคฺคณฺหนฺโต กิเลเส ชินินฺติ กเถนฺโต มหานทึ โอโลเกนฺโต
อาโปกสิณชฺฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา ฌานสมาปตฺตานุภาเวน(๒) อากาเส
นิสีทิตฺวา รฺโ ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
[๗๐]น ต ชิต สาธุ ชิต ย ชิต อวชิยฺยติ
ต โข ชิต สาธุ ชิต ย ชิต นาวชิยฺยตีติ ฯ
ตตฺถ น ต ชิต สาธุ ชิต ย ชิต อวชิยฺยตีติ ย
ปจฺจามิตฺเต ปราชินิตฺวา รฏ ชิต ปฏิลทฺธ ปุน เตหิ
ปจฺจามิตฺเตหิ อวชิยฺยติ ต ชิต สาธุ ชิตนฺนาม น โหติ ฯ
กสฺมา ฯ ปุนปฺปุน อวชียนโต ฯ อปโร นโย ชิต วุจฺจติ
ชโย โย ปจฺจามิตฺเตหิ สทฺธึ ยุชฺฌิตฺวา อธิคโต ชโย ปุน
# ๑. ม. สีหนาท ฯ ๒. ม. สมฺปตฺตานุภาโว ฯ
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เตสุ ชินนฺเตสุ ปราชโย โหติ โส น สาธุ น โสภโน ฯ
กสฺมา ฯ ยสฺมา ปุน ปราชโยว โหติ ฯ ต โข ชิต สาธุ
ชิต ย ชิต นาวชิยฺยตีติ ย โข ปน ปจฺจามิตฺเต นิมฺมเถตฺวา
ชิต ปุน เตหิ น อวชิยยฺ ติ โย วา เอกวาร ลทฺโธ
ชโย ปุน ปราชโย น โหติ ต ชิต สาธุ ชิต
โสภณ โส ชโย สาธุ โสภโน นาม โหติ ฯ กสฺมา ฯ
ปุน นาวชียนโต ฯ ตสฺมา ตฺว มหาราช สหสฺสกฺขตฺตุมฺป
สตสหสฺสกฺขตฺตุมฺป สงฺคามสีส ชินติ ฺวาป สงฺคามโยโธ นาม
น โหติ ฯ กึการณา ฯ อตฺตโน กิเลสาน อชิตตฺตา ฯ โย
ปน เอกวารมฺป อตฺตโน อพฺภนฺตเร กิเลเส ชินาติ อย
อุตฺตมสงฺคามสีสโยโธติ อากาเส นิสินฺนโกว พุทธฺ ลีฬฺหาย
รฺโ ธมฺม เทเสสิ ฯ อุตฺตมสงฺคามโยธภาเว ปเนตฺถ
โย สหสฺส สหสฺเสน สงฺคาเม มานุเส ชิเน
เอกฺจ เชยฺยมตฺตาน ส เว สงฺคามชุตฺตโมติ (๑)
อิท สุตฺต สาธก ฯ
รฺโ ปน ธมฺม สุณนฺตสฺเสว ตทงฺคปฺปหานวเสน
กิเลสา ปหีนา ปพฺพชฺชาย จิตฺต นมิ ฯ ราชพลสฺสาป ตเถว
กิเลสา ปหิยยฺ ึสุ ฯ ราชา อิทานิ ตุมฺเห กห คมิสฺสถาติ
โพธิสตฺต ปุจฺฉิ ฯ หิมวนฺต ปวิสิตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิสฺสามิ
# ๑. ขุ.ธ. ๒๕/๑๘/๒๘ ฯ
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มหาราชาติ ฯ ราชา เตนหิ อหมฺป ปพฺพชิสฺสามีติ โพธิสตฺเตเนว สทฺธึ นิกฺขมิ ฯ พลกาโย พฺราหฺมณคหปติกา สพฺพา
เสนิโยติ สพฺโพป ตสฺมึ ขเณ สนฺนิปติโต มหาชนกาโย รฺา
สทฺธึเยว นิกขฺ มิ ฯ พาราณสีวาสิโน อมฺหาก กิร ราชา
กุทฺทาลกปณฺฑิตสฺส ธมฺมเทสน สุตฺวา ปพฺพชฺชาภิมุโข หุตฺวา
สทฺธึ พลนิกาเยน นิกฺขมนฺโต มย อิธ กึ กริสฺสามาติ
ทฺวาทสโยชนิกาย พาราณสิยา สกลนครวาสิโน นิกฺขมึสุ ฯ
ทฺวาทสโยชนิกา ปริสา อโหสิ ฯ ต อาทาย โพธิสตฺโต หิมวนฺต
ปาวิสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ สกฺกสฺส เทวรฺโ นิสินฺนาสน
อุณฺหาการ ทสฺเสสิ ฯ โส อาวชฺชมาโน กุทฺทาลกปณฺฑิโต
มหาภินิกฺขมน นิกฺขมนฺโตติ ทิสฺวา มหาสมาคโม ภวิสฺสติ วสนฏาน ลทฺธุ วฏฏตีติ วิสฺ
สกมฺม อามนฺเตตฺวา ตาต
กุทฺทาลกปณฺฑิโต มหาภินิกฺขมน นิกขฺ มนฺโต วสนฏาน ลทฺธุ
วฏฏติ ตฺว หิมวนฺตปฺปเทส คนฺตฺวา สเม ภูมิภาเค ทีฆโต
ตึสโยชนิก วิตฺถารโต ปณฺณรสโยชน อสฺสมปท มาเปหีติ
อาห ฯ โส สาธุ เทวาติ ปฏิสฺสุณิตฺวา คนฺตฺวา ตถา
อกาสิ ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน หตฺถปิ าลชาตเก
อาวิภวิสฺสตีติ ฯ อิทฺจ หิ ตฺจ เอกปริจฺเฉทเมว ฯ วิสฺสกมฺโมป
อสฺสมปเท ปณฺณสาล มาเปตฺวา ทุสฺสทฺเท มิเค จ สกุเณ
จ อมนุสฺเส จ ปฏิกฺกมาเปตฺวา เตน เตน ทิสาภาเคน
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เอกปทิกมคฺค นิมฺมินิตฺวา(๑) อตฺตโน วสนฏานเมว อคมาสิ ฯ
กุทฺทาลกปณฺฑิโตป ต ปริส อาทาย หิมวนฺต ปวิสิตฺวา
สกฺกทตฺติย อสฺสมปท คนฺตฺวา วิสฺสกมฺเมน มาปต ปพฺพชิตปริกฺขาร คเหตฺวา ปม อตฺตนา ปพฺพชิตฺวา ปจฺฉา ปริส
ปพฺพาเชตฺวา อสฺสมปท ภาเชตฺวา อทาสิ ฯ สตฺต ราชาโน
สตฺต รชฺชานิ ฉฑฺฑยึสุ ฯ ตึสโยชน อสฺสมปท ปูริ ฯ
กุทฺทาลกปณฺฑิโต เสสกสิเณสุ ปริกมฺม กตฺวา พฺรหฺมวิหาเร
ภาเวตฺวา ปริสาย กมฺมฏาน อาจิกฺขิ ฯ สพฺเพ สมาปตฺติลาภิโน หุตฺวา พฺรหฺมวิหาเร
ภาเวตฺวา พฺรหฺมโลกปรายนา อเหสุ ฯ เย
ปน เตส ปาริจริย อกสุ เต เทวโลกปรายนา อเหสุ ฯ
สตฺถา เอว ภิกฺขเว จิตฺต นาเมต กิเลสวเสน อลฺลีน
ทุมฺโมจย โหติ อุปฺปนฺนา โลภธมฺมา ทุปฺปชหา เอวรูเปป
ปณฺฑิเต อฺาเณ กโรนฺตีติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา
สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน เกจิ โสตาปนฺนา อเหสุ
เกจิ สกทาคามิโน เกจิ อนาคามิโน เกจิ อรหตฺต
ปาปุณึสุ ฯ สตฺถาป อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ ปริสา พุทฺธปริสา กุทฺทาลกปณฺฑิโต ปน อหเมวาติ ฯ
กุทฺทาลชาตก ทสม ฯ
อิตฺถวี คฺโค สตฺตโม ฯ
_____________
# ๑. ม. มาเปตฺวา ฯ
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ตสฺสุททฺ าน
สิขี สพฺพคฺฆโสปจ วีณวโร
ปสุณา มิตฺตเกทิกา นนฺทิ นที
มุทลุ กฺขณ โสทริยา จ มโน
วิส สาธุชิเตน ภวนฺติ ทส (๑) ฯ
_____________________
# ๑. ม. อสาตมนฺตณฺฑภูต ตกฺกปณฺฑิ ทุราชาน
อนภิรติ มุทุลกฺขณ อุจฺฉงฺคมฺปจ สาเกต
วิสวนฺต กุทฺทาลกนฺติ ฯ
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วรณวคฺควณฺณนา
วรณชาตก (๑)
โย ปุพฺเพ กรณียานีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
กุฏมฺพิกปุตฺตติสฺสตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกสฺมึ กิร ทิวเส สาวตฺถีวาสิโน อฺมฺ สหายกา
ตึสมตฺตา กุลปุตฺตา คนฺธปุปฺผวตฺถาทีนิ คเหตฺวา สตฺถุ
ธมฺมเทสน สุณิสฺสามาติ มหาชนปริวตุ า เชตวน คนฺตฺวา
นาคมาฬกวิสาลมาฬกาทีสุ โถก นิสที ิตฺวา สายณฺหสมเย สตฺถริ
สุรภิคนฺธวาสิตาย คนฺธกุฏิโต นิกฺขมิตฺวา ธมฺมสภ คนฺตฺวา
อลงฺกตพุทฺธาสเน นิสินฺเน สปริวารา ธมฺมสภ คนฺตฺวา สตฺถาร
คนฺธปุปฺเผหิ ปูเชตฺวา จกฺกงฺกิตตเลสุ ผุลฺลปฺปทุมสสฺสิริเกสุ
ปาเทสุ วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสินฺนา ธมฺม สุณึสุ ฯ อถ
เนส เอตทโหสิ ยถา ยถา โข มย ภควตา ธมฺม เทสิต
อาชานาม ปพฺพเชยฺยามาติ ฯ เต ตถาคตสฺส ธมฺมสภาโต
นิกฺขนฺตกาเล ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ปพฺพชฺช
ยาจึสุ ฯ เตส สตฺถา ปพฺพชฺช อทาสิ ฯ เต อาจริยปุ ชฺฌาเย
อาราเธตฺวา อุปสมฺปท ลภิตฺวา ปฺจ วสฺสานิ อาจริยุปชฺฌายาน สนฺติเก วสิตฺวา เทฺว มาติกา ปคุณา กตฺวา
กปฺปยากปฺปย ตฺวา ติสฺโส อนุโมทนา อุคฺคณฺหิตฺวา จีวรานิ
# ๑. สฺยา. วรุณ... ฯ เอวมุปริป ฯ
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สิพฺเพตฺวา รชิตฺวา สมณธมฺม กริสฺสามาติ อาจริยุปชฺฌาเย
อาปุจฺฉิตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิตฺวา มย ภนฺเต ภเวสุ อุกฺกณฺิตฺวา (๑) ชาติชราพฺยาธิมรณภีตา
เตส โน สสารปริโมจนตฺถาย กมฺมฏาน กเถถาติ ยาจึสุ ฯ
สตฺถา เตส อฏตฺตึสาย กมฺมฏาเนสุ สปฺปาย วิทิตฺวา
เอก กมฺมฏาน กเถสิ ฯ เต สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน
คเหตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปริเวณ คนฺตฺวา
อาจริยุปชฺฌาเย โอโลเกตฺวา ปตฺตจีวร อาทาย สมณธมฺม
กริสฺสามาติ นิกฺขมึสุ ฯ
อถ เนส อพฺภนฺตเร เอโก ภิกขฺ ุ นาเมน กุฏมฺพิกปุตฺตติสฺสตฺเถโร นาม กุสีโต หีนวิริโย รสคิทฺโธ ฯ โส เอว
จินฺเตสิ อห เนว อรฺเ วสิตุ [๒] น ภิกฺขาจริยาย ยาเปตุ
สกฺขิสฺสามิ โก เม คมเนน อตฺโถ นิวตฺติสฺสามีติ ฯ โส
วิริย โอสฺสชฺชิตฺวา เต ภิกฺขู อนุคนฺตฺวา นิวตฺติ ฯ เตป
โข ภิกฺขู โกสเลสุ จาริก จรมานา อฺตร ปจฺจนฺตคาม
คนฺตฺวา ต อุปนิสฺสาย เอกสฺมึ อรฺายตเน วสฺส อุปคนฺตฺวา
อนฺโตเตมาส อปฺปมตฺตา ฆเฏนฺตา วายมนฺตา วิปสฺสนาคพฺภ
คาหาเปตฺวา ปวึ อุนฺนาทยมานา อรหตฺต ปตฺวา วุฏวสฺสา
ปวาเรตฺวา ปฏิลทฺธคุณ สตฺถุ อาโรเจสฺสามาติ ตโต นิกฺขมิตวฺ า
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อนุปุพฺเพน เชตวน คนฺตฺวา ปตฺตจีวร ปฏิสาเมตฺวา
อาจริยุปชฺฌาเย ทิสฺวา ตถาคต ทฏุกามา สตฺถุ สนฺติก
คนฺตฺวา วนฺทิตฺ วานิสีทึสุ ฯ สตฺถา เตหิ สทฺธึ มธุรปฺปฏิสนฺถาร
อกาสิ ฯ เต กตปฺปฏิสนฺถารา อตฺตนา ลทฺธคุณ ตถาคตสฺส
อาโรเจสุ ฯ สตฺถา เต ภิกฺขู ปสสิ ฯ กุฏมฺพิกปุตฺตติสฺสตฺเถโร
สตฺถาร เตส คุณกถ กเถนฺต ทิสฺวา สยมฺป สมณธมฺม
กาตุกาโม ชาโต ฯ เตป โข ภิกฺขู มย ภนฺเต ตเมว
อรฺวาส คนฺตฺวา วสิสฺสามาติ สตฺถาร อาปุจฺฉึสุ ฯ สตฺถา
สาธูติ อนุชานิ ฯ เต สตฺถาร วนฺทิตฺวา ปริเวณ อคมสุ ฯ อถ
โส กุฏมฺพิกปุตฺตติสฺสตฺเถโร รตฺติภาคสมนนฺตเร อจฺจารทฺธวิริโย
หุตฺวา อติเวเคน สมณธมฺม กโรนฺโต มชฺฌิมยามสมนนฺตเร
อาลมฺพนผลก นิสฺสาย ิตโกว นิทฺทายนฺโต ปริวตฺติตฺวา
ปติ ฯ อูรฏุ ิ ตสฺส ภิชชฺ ิ ฯ เวทนา มหนฺตา ชาตา ฯ
เตส ภิกฺขูน ต ปฏิชคฺคนฺตาน คมน น สมฺปชฺชิ ฯ อถ
เน อุปฏานเวลาย อาคเต สตฺถา ปุจฉฺ ิ นนุ ตุมฺเห
ภิกฺขเว เสฺว คมิสฺสามาติ หิยฺโย อาปุจฺฉถาติ (๓)ฯ อาม
ภนฺเต อปจ โข ปน อมฺหาก สหายโก กุฏมฺพิกปุตฺตติสฺสตฺเถโร
อกาเล อติเวเคน สมณธมฺม กโรนฺโต นิทฺทาภิภูโต ปริวตฺติตฺวา
ปติโต อูรฏุ  ิ จสฺส ภินนฺ  ต นิสฺสาย อมฺหาก คมน
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น สมฺปชฺชตีติ ฯ สตฺถา น ภิกฺขเว อิทาเนเวส อตฺตโน
หีนวิริยภาเวน อกาเล อติเวเคน วิริย กโรนฺโต ตุมฺหาก
คมนนฺตราย กโรติ ปุพฺเพเปส ตุมฺหาก คมนนฺตราย อกาสิเยวาติ
วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต คนฺธารรฏเ ตกฺกสิลาย โพธิสตฺโต ทิสาปาโมกฺโข
อาจริโย หุตฺวา ปฺจ มาณวกสตานิ สิปฺป อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ
อถสฺส เต มาณวกา เอกทิวส ทารุอาหรณตฺถาย อรฺ
คนฺตฺวา ทารูนิ อุทฺธรึสุ ฯ เตส อนฺตเร เอโก กุสตี มาณโว
มหนฺต วรณรุกฺข ทิสฺวา สุกฺขรุกฺโข เอโสติ สฺาย มุหุตฺต
ตาว นิปชฺชติ ฺวา ปจฺฉา รุกฺข อภิรุหติ ฺวา ทารูนิ ปาเตตฺวา
อาทาย คมิสฺสามีติ อุตฺตรสาฏก ปฏริตฺวา นิปชฺชิตฺวา
กากจฺฉมาโน นิทฺท โอกฺกมิ ฯ อิตเร มาณวกา ทารุกลาเป
พนฺธิตฺวา อาทาย คจฺฉนฺตา ต ปาเทน ปฏิย ปหริตฺวา
ปโพเธตฺวา อคมึสุ ฯ กุสตี มาณโว อุฏาย อกฺขีนิ ปฺุฉิตฺวา
อวิคตนิทฺโท วรณรุกฺข อภิรุหิตฺวา สาข คเหตฺวา อตฺตโน
อภิมุข อากฑฺฒิตฺวา ภฺชนฺโต ภิชฺชติ ฺวา อุฏิตโกฏิยา อตฺตโน
อกฺขึ ภินฺทาเปตฺวา เอเกน หตฺเถน ต ปธาย เอเกน
หตฺเถน อลฺลทารูนิ ภฺชติ ฺวา รุกฺขโต โอรุยฺห ทารุกลาป
พนฺธิตฺวา อุกฺขิปตฺวา เวเคน คนฺตฺวา เตหิ ปาติตาน ทารูน
อุปริ ปาเตสิ ฯ
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ต ทิวสฺจ ชนปทคามโต (๑) เอก กุล เสฺว พฺราหฺมณวาจก
กริสฺสามาติ อาจริย นิมนฺเตสิ ฯ อาจริโย มาณวเก อาห
ตาตา เสฺว เอก คามก คนฺตพฺพ ตุมฺเห ปน นิราหารา
น สกฺขิสฺสถ คนฺตุ ปาโตว ยาคุ ปจาเปตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา
อตฺตนา ลทฺธโกฏาสฺจ อมฺหาก ปตฺตโกฏาสฺจ สพฺพ
อาทาย อาคจฺฉถาติ ฯ เต ปาโตว ยาคุปจนตฺถาย ทาสึ
อุฏาเปตฺวา ขิปฺป โน ยาคุ ปจาหีติ อาหสุ ฯ สา ทารูนิ
คณฺหนฺตี อุปริฏิตานิ อลฺลวรณทารูนิ คเหตฺวา ปุนปฺปุน
มุขวาต ททมานาป อคฺคึ อุชฺชาเลตุ อสกฺโกนฺตี สุริย
อุฏาเปสิ ฯ มาณวกา อติทิวา ชาตา (๒) อิทานิ น สกฺกา
คนฺตุนฺติ อาจริยสฺส สนฺติเก อคมสุ ฯ อาจริโย กึ ตาตา
น คตตฺถาติ ฯ อาม อาจริย น คตมฺหาติ ฯ กึการณาติ ฯ
อสุโก นาม กุสีตมาณโว อมฺเหหิ สทฺธึ ทารูน อตฺถาย
อรฺ (๓) คนฺตฺวา วรณรุกฺขมูเล นิทฺทายิตฺวา ปจฺฉา
เวเคนารุหิตฺวา (๔) อกฺขึ ภินฺทาเปตฺวา อลฺลวรณทารูนิ อาหริตฺวา
อมฺเหหิ อานีตทารูน อุปริ ปกฺขิป ยาคุปาจิกา ตานิ
สุกฺขทารุสฺาย คเหตฺวา ยาว สุริยคุ ฺคมนา อุชฺชาเลตุ
นาสกฺขิ อิมินา การเณน คมนนฺตราโย ชาโตติ ฯ อาจริโย
มาณเวน กตกมฺม สุตฺวา อนฺธพาลาน กมฺม นิสฺสาย เอวรูปา
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ปริหานิ โหตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๗๑]โย ปุพฺเพ กรณียานิ ปจฺฉา โส กาตุมิจฺฉติ
วรณกฏ ภฺโชว ส ปจฺฉา อนุตปฺปตีติ ฯ
ตตฺถ ส ปจฺฉา อนุตปฺปตีติ โยโกจิ ปุคฺคโล อิท
ปุพฺเพ กตฺตพฺพ อิท ปจฺฉาติ อวีมสิตฺวา ปุพฺเพ กรณียานิ
ปมเมว กตฺตพฺพกมฺมานิ ปจฺฉา กโรติ อย วรณกฏภฺโช
อมฺหาก มาณวโก วิย โส พาลปุคฺคโล ปจฺฉา อนุตปฺปติ
โสจติ ปริเทวตีติ อตฺโถ ฯ
เอว โพธิสตฺโต อนฺเตวาสิกาน อิม การณ กเถตฺวา
ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา ชีวิตปริโยสาเน ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว อิทาเนว ตุมฺหาก คมนนฺตราย
กโรติ ปุพฺเพป อกาสิเยวาติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา อกฺขิเภทปฺปตฺโต มาณโว
อูรุเภทปฺปตฺตภิกฺขุ อโหสิ เสสมาณวา พุทฺธปริสา อาจริโย พฺราหฺมโณ ปน อหเมวาติ ฯ
วรณชาตก ปม ฯ
____________
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สีลวนาคชาตก (๑)
อกตฺุสฺส โปสสฺสาติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
ธมฺมสภาย หิ ภิกฺขู อาวุโส เทวทตฺโต อกตฺู
ตถาคตสฺส คุเณ น ชานาตีติ กเถนฺตา นิสีทึสุ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว
เทวทตฺโต อกตฺู ปุพฺเพป อกตฺูเยว น กทาจิ มยฺห
คุณ ชานาตีติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
หิมวนฺตปฺปเทเส หตฺถิโยนิย นิพฺพตฺติ ฯ โส มาตุกุจฺฉิโต
นิกฺขมนฺโต สพฺพเสโต อโหสิ รชตปฺุชสนฺนิโภ ฯ อกฺขีนิ
ปนสฺส มณิคุฬสทิสานิ ปฺายมานานิ ปฺจปฺปสาทานิ
อเหสุ มุข รตฺตกมฺพลสทิส โสณฺฑ สุวณฺณพินฺทุปฺปฏิมณฺฑิต
รชตทาม วิย จตฺตาโร ปาทา กตลาขารสปริกมฺมา วิย
เอวมสฺส ทสหิ ปารมีหิ อลงฺกโต รูปโสภคฺคปฺปตฺโต อตฺตภาโว
อโหสิ ฯ อถ น วิฺุต ปตฺต สกลหิมวนฺเต วารณา
สนฺนิปติตฺวา อุปฏหนฺตา วิจรึสุ ฯ เอว โส อสีติสหสฺสวารณปริวาโร หิมวนฺตปฺปเทเส วสมาโน อปรภาเค คเณ โทส
ทิสฺวา คณมฺหา กายวิเวก คนฺตฺวา เอกโกว อรฺวาส
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กปฺเปสิ ฯ สีลวนฺตตาย จ ปนสฺส สีลวนาคราชาเตฺวว นาม
อโหสิ ฯ
อเถโก พาราณสีวาสิโก วนจรโก หิมวนฺต ปวิสิตฺวา
อตฺตโน อาชีวภณฺฑก คเวสมาโน ทิสา ววฏเปตุ อสกฺโกนฺโต
มคฺคมูฬฺโห หุตฺวา มรณภยภีโต พาหา ปคฺคยฺห ปริเทวมาโน
วิจรติ ฯ โพธิสตฺโต ตสฺส ต พลวปริเทวิต สุตฺวา อิม
ปุริส ทุกฺขา โมเจสฺสามีติ การฺุโจทิโต ตสฺส สนฺติก
อคมาสิ ฯ โส ต ทิสฺวาว ภีโต ปลายิ ฯ โพธิสตฺโต ต
ปลายนฺต ทิสฺวา ตเถว อฏาสิ ฯ โส ปุรโิ ส โพธิสตฺต ิต
ทิสฺวา อฏาสิ ฯ โพธิสตฺโต ปุน อคมาสิ ฯ โส ปุน ปลายิตฺวา
ตสฺส ิตกาเล ตฺวา จินฺเตสิ อย วารโณ มม ปลายนกาเล
ติฏติ ิตกาเล อาคจฺฉติ นาย มยฺห อนตฺถกาโม อิมมฺหา
ปน ม ทุกฺขา โมเจตุกาโม ภวิสฺสตีติ ฯ สูโร หุตฺวา อฏาสิ ฯ
โพธิสตฺโต ต อุปสงฺกมิตฺวา กสฺมา โภ ตฺว ปุริส ปริเทวมาโน
วิจรสีติ ปุจฺฉิ ฯ สามิ ทิสา ววฏเปตุ อสกฺโกนฺโต มคฺคมูฬโฺ ห
หุตฺวา มรณภเยนาติ ฯ อถ น โพธิสตฺโต อตฺตโน วสนฏาน
เนตฺวา กติปาห ผลาผเลหิ สนฺตปฺเปตฺวา โภ ปุรสิ มา ภายิ
อห ต มนุสสฺ ปถ เนสฺสามีติ ฯ อตฺตโน ปฏเ นิสีทาเปตฺวา
มนุสฺสปถ ปาเปสิ ฯ
อถ โข โส มิตฺตทุพฺภิปุริโส สเจ โกจิ ปุจฺฉิสฺสติ
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อาจิกฺขิตพฺพ ภวิสฺสตีติ โพธิสตฺตสฺส ปฏเ นิสินโฺ นเยว
รุกฺขนิมิตฺต ปพฺพตนิมิตฺต อุปธาเรนฺโตว คจฺฉติ ฯ อถ น
โพธิสตฺโต อรฺา นีหริตฺวา พาราณสีคมิกมหามคฺเค เปตฺวา
โภ ปุริส อิมนิ า มคฺเคน คจฺฉ มยฺห ปน วสนฏาน
ปุจฺฉิโตป มา กสฺสจิ อาจิกฺขาติ ต อุยฺโยเชตฺวา อตฺตโน
วสนฏานเยว อคมาสิ ฯ
อถ โส ปุริโส พาราณสึ คนฺตฺวา อนุวิจรนฺโต
ทนฺตการวีถึ ปตฺวา ทนฺตกาเร ทนฺตวิกติโย กุรุมาเน ทิสฺวา
กึ ปน โภ ชีวทนฺตมฺป ลภิตฺวา คณฺเหยฺยาถาติ ฯ โภ กึ
วทสิ ชีวทนฺโต นาม มตหตฺถิทนฺตโต มหคฺฆตโรติ ฯ เตนหิ
อห โว ชีวทนฺต อาหริสฺสามีติ ปาเถยฺย คเหตฺวา ขรกกจ
อาทาย โพธิสตฺตสฺส วสนฏาน อคมาสิ ฯ โพธิสตฺโต ต
ทิสฺวา กิมตฺถ อาคโตสีติ ปุจฺฉิ ฯ อห สามิ ทุคฺคโต กปโณ
ชีวิตุ อสกฺโกนฺโต ตุมฺเห ทนฺตขณฺฑ ยาจิตฺวา สเจ ทสฺสถ
ต อาทาย คนฺตฺวา วิกฺกิณิตฺวา เตน มูเลน ชีวิสฺสามีติ
อาคโตติ ฯ โหตุ โภ ทนฺต เต ทสฺสามิ สเจ ทนฺตกปฺปนตฺถาย
กกจ อตฺถีติ ฯ กกจ คเหตฺวา อาคโตมฺหิ สามีติ ฯ เตนหิ
ทนฺเต กกเจน กนฺติตฺวา อาทาย คจฺฉาหีติ โพธิสตฺโต
ปาเท สมฺมิฺชิตฺวา โคนิสินฺนก นิสีทิ ฯ โส ตสฺส เทฺวป
อคฺคทนฺเต ฉินฺทิ ฯ โพธิสตฺโต เต ทนฺเต โสณฺฑาย คเหตฺวา
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โภ ปุริส นาห อิเม มยฺห อปฺปยา อมนาปาติ ทมฺมิ
อิเมหิ ปน เม ทนฺเตหิ สตคุเณน สหสฺสคุเณน สตสหสฺสคุเณน
สพฺพธมฺมปฺปฏิเวธสมตฺถ สพฺพฺุตาณ ปยตร (๑) ตสฺส เม อิท
ทนฺตทาน สพฺพฺุตาณปฺปฏิวิชฺฌนตฺถาย โหตูติ สพฺพฺุตาณสฺส ปณิธาน(๒) กตฺวา ทนฺตยุคล อทาสิ ฯ
โส ต อาทาย คนฺตฺวา วิกฺกิณิตฺวา ตสฺมึ มูเล ขีเณ ปุน
โพธิสตฺตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา สามิ ตุมฺหาก ทนฺเต วิกฺกิณิตฺวา
ลทฺธมูล มยฺห อิณโสธนมตฺตเมว ชาต อวเสสทนฺเต เม
เทถาติ อาห ฯ โพธิสตฺโต สาธูติ ปฏิสฺสุณิตฺวา ปุริมนเยเนว
กปฺปาเปตฺวา อวเสสทนฺเต อทาสิ ฯ โสป เต วิกกฺ ิณิตฺวา ปุน
อาคนฺตฺวา สามิ ชีวิตุ น สกฺโกมิ มูลทาา เม เทหีติ อาห ฯ
โพธิสตฺโต สาธูติ วตฺวา (๓) ปุริมนเยเนว นิสีทิ ฯ โส ปาปปุรโิ ส
มหาสตฺตสฺส รชตทามสทิส โสณฺฑ มทฺทมาโน เกลาสกูฏสทิส
กุมฺภ อภิรุหติ ฺวา อุโภ โกฏิโย ปณฺหยิ า ปหรนฺโต มส วิยูหติ ฺวา
กุมฺภา โอรุยหฺ กกเจน (๔) มูลทาา กปฺเปตฺวา ปกฺกามิ ฯ
โพธิสตฺตสฺส ทสฺสนูปจาร วิชหนฺเตเยว ปน ตสฺมึ ปาปปุริเส
จตุนฺนหุตาธิกทฺวิโยชนสตสหสฺสพหลา ฆนปวี
สิเนรุยุคนฺธราทโย มหาภาเร ทุคฺคนฺธเชคุจฺฉานิ
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คูถมุตฺตาทีนิ จ ธาเรตุ สมตฺถาป ตสฺส อคุณราสึ ธาเรตุ
อสกฺโกนฺตี วิย ภิชชฺ ิตฺวา วิวรมทาสิ ฯ ตาวเทว อวีจิมหานิรยโต
ชาลา นิกฺขมิตฺวา ต มิตฺตทุพฺภิปุริส กุลทตฺติเกน กมฺพเลน
ปารุปนฺตี วิย ปริกฺขิปตฺวา คณฺหิ ฯ
เอว ตสฺส ปาปปุคฺคลสฺส ปวึ ปวิฏกาเล ตสฺมึ
วนสณฺเฑ อธิวฏา รุกฺขเทวตา อกตฺ มิตฺตทุพฺภิปุคฺคล อิม
จกฺกวตฺติรชฺช ทตฺวาป โตเสตุ น สกฺโกตีติ วน อุนฺนาเทตฺวา
ธมฺม เทสยมานา อิม คาถมาห
[๗๒]อกตฺุสฺส โปสสฺส นิจฺจ วิวรทสฺสิโน
สพฺพฺเจ ปวึ ทชฺชา เนว น อภิราธเยติ ฯ
ตตฺถ อกตฺุสฺสาติ อตฺตโน กตคุณ อชานนฺตสฺส ฯ
โปสสฺสาติ ปุริสสฺส ฯ วิวรทสฺสิโนติ ฉิทฺทเมว โอกาสเมว
โอโลเกนฺตสฺส ฯ สพฺพฺเจ ปวึ ทชฺชาติ สเจป ตาทิสสฺส
ปุคฺคลสฺส สกล จกฺกวตฺติรชฺช อิม วา ปน มหาปวึ
ปริวตฺเตตฺวา ปโวช ทเทยฺย ฯ เนว น อภิราธเยติ เอว
กโรนฺโตป อกตฺ เอวรูป กตคุณวิทฺธสน โกจิ ปริโตเสตุ
วา ปสาเทตุ วา น สกฺกุเณยฺยาติ อตฺโถ ฯ
เอว สา เทวตา วน อุนฺนาเทตฺวา ธมฺม เทเสสิ ฯ
โพธิสตฺโต ยาวตายุก ตฺวา ยถากมฺม อคมาสิ ฯ
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สตฺถา น ภิกฺขเว เทวทตฺโต อิทาเนว อกตฺู ปุพฺเพป
อกตฺูเยวาติ อิท ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ตทา มิตฺตทุพฺภิปุริโส เทวทตฺโต อโหสิ
รุกฺขเทวตา สารีปุตฺโต สีลวนาคราชา ปน อหเมวาติ ฯ
สีลวนาคชาตก ทุติย ฯ
สจฺจกิรชาตก
สจฺจ กิเรวมาหสูติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เทวทตฺตสฺส วธาย ปริสกฺกน อารพฺภ กเถสิ ฯ
ภิกฺขุสงฺเฆ หิ ธมฺมสภาย นิสีทิตฺวา อาวุโส เทวทตฺโต
สตฺถุ คุณ น ชานาติ วธาย ปริสกฺกตีติ เทวทตฺตสฺส อคุณ
กเถนฺเต สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ
กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น
ภิกฺขเว อิทาเนว เทวทตฺโต มยฺห วธาย ปริสกฺกติ ปุพฺเพป
ปริสกฺกิเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต ตสฺส
ทุฏกุมาโร นาม ปุตฺโต อโหสิ กกฺขโฬ ผรุโส ปหฏาสีวิสูปโม
อนกฺโกสิตฺวา วา อปฺปหริตฺวา วา เกนจิ สทฺธึ น กเถสิ ฯ โส
อนฺโตชนสฺส จ พหิชนสฺส จ อกฺขิมฺหิ ปติตรช วิย ขาทิตุ
อาคตปสาโจ วิย จ อมนาโป อโหสิ อุพฺเพชนีโย ฯ
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โส เอกทิวส นทีกีฬ กีฬติ ุกาโม มหนฺเตน ปริวาเรน
นทีตีร อคมาสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ มหาเมโฆ อุฏหิ ทิสา
อนฺธการา ชาตา ฯ โส ทาสเปสฺสชน อาห เอถ ภเณ
ม คเหตฺวา นทีมชฺฌ เนตฺวา นฺหาเปตฺวา อาเนถาติ ฯ เต
ต ตตฺถ เนตฺวา กินฺโน ราชา กริสฺสติ อิม ปาปปุริส
เอตฺเถว มาเรมาติ มนฺตยิตฺวา เอตฺถ คจฺฉ กาฬกณฺณีติ
อุทเก [๑] โอปลาเปตฺวา ปจฺจุตฺตริตฺวา ตีเร อฏสุ ฯ กห
กุมาโรติ วุตเฺ ต น มย กุมาร ปสฺสาม เมฆ อุฏิต
ทิสฺวา อุทเก นิมชุ ฺชิตฺวา ปุรโต อาคโต ภวิสฺสตีติ อมจฺจา
รฺโ สนฺตกิ  อคมสุ ฯ ราชา กห เม ปุตฺโตติ ปุจฺฉิ ฯ
น ชานาม เทว เมเฆ อุฏิเต ปุรโต อาคโต ภวิสฺสตีติ
สฺายาคตมฺหาติ ฯ ราชา ทฺวาร วิวราเปตฺวา นทีตีร คนฺตฺวา
วิจินถาติ ตตฺถ ตตฺถ วิจนิ าเปสิ ฯ โกจิ กุมาร นาทฺทส ฯ
โสป โข เมฆนฺธกาเร เทเว วสฺสนฺเต นทิยา วุยหฺ มาโน
เอก ทารุกฺขนฺธ ทิสฺวา ตตฺถ นิสีทิตวฺ า มรณภยตชฺชิโต
ปริเทวมาโน คจฺฉติ ฯ
ตสฺมึ ปน กาเล พาราณสีวาสี เอโก เสฏี นทีตีเร
จตฺตาฬีสโกฏิธน นิทหิตฺวา [๒] ธนตณฺหาย ธนปฏเ สปฺโป
หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ อปโรป ตสฺมึเยว ปเทเส ตึสโกฏิโย นิทหิตฺวา
ธนตณฺหาย ตตฺเถว อุนฺทุโร หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ เตส วสนฏาน
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อุทก ปาวิสิ ฯ เต อุทกสฺส ปวิฏมคฺเคเนว นิกฺขมิตฺวา โสต
ฉินฺทนฺตา คนฺตฺวา ต ราชกุมาเรน อภินิสินฺน รุกขฺ กฺขนฺธ
ปตฺวา เอโก เอก โกฏึ อิตโร อิตร อารุยฺห ขนฺธปฏเเยว
นิปชฺชึสุ ฯ ตสฺสาเยว โข ปน นทิยา ตีเร เอโก สิมฺพลิรุกโฺ ข
อตฺถิ ฯ ตตฺเถโก สุวโปตโก วสติ ฯ โสป รุกฺโข อุทเกน
โธตมูโล นทีปฏเ ปติ ฯ สุวโปตโก เทเว วสฺสนฺเต อุปฺปติตฺวา
คนฺตุ อสกฺโกนฺโต คนฺตวฺ า ตสฺเสว ขนฺธสฺส เอกปสฺเส นิลียิ ฯ
เอว เต จตฺตาโร ชนา เอกโต วุยฺหมานา คจฺฉนฺติ ฯ
โพธิสตฺโตป โข ตสฺมึ กาเล กาสีรฏเ อุทิจฺจพฺราหฺมณกุเล
นิพฺพตฺติตฺวา วุฑฺฒิปฺปตฺโต อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา เอกสฺมึ
นทีนิวตฺตเน ปณฺณสาล มาเปตฺวา วสติ ฯ โส อฑฺฒรตฺติกสมเย
จงฺกมมาโน ตสฺส ราชกุมารสฺส พลวปริเทวนสทฺท สุตฺวา จินฺเตสิ
มาทิเส นาม เมตฺตานุทฺทยสมฺปนฺเน ตาปเส วสนฺเต เอตสฺส
ปุริสสฺส มรณ อยุตฺต อุทกโต อุทฺธริตฺวา ตสฺส ชีวิตทาน
ทสฺสามีติ ฯ โส ต มา ภายีติ อสฺสาเสตฺวา อุทกโสต ฉินฺทนฺโต
คนฺตฺวา ต ทารุกฺขนฺธ เอกาย โกฏิยา คเหตฺวา อากฑฺฒนฺโต
นาคพโล ถามสมฺปนฺโน เอกเวเคน นทีตีร ปตฺวา กุมาร
อุกฺขิปตฺวา ตีเร ปติฏาเปสิ ฯ เต สปฺปาทโย ทิสวฺ า
อุกฺขิปตฺวา อสฺสมปท เนตฺวา อคฺคึ ชาเลตฺวา อิเม
ทุพฺพลตราติ ปม สปฺปาทีน สรีร เสเทตฺวา ปจฺฉา
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ราชกุมารสฺส สรีร เสเทตฺวา ตมฺป อโรค กตฺวา อาหาร
เทนฺโตป ปม สปฺปาทีนเมว ทตฺวา ปจฺฉา ตสฺส ผลาผลานิ
อุปนาเมสิ ฯ ราชกุมาโร อย กูฏตาปโส ม ราชกุมาร
อคเณตฺวา ติรจฺฉานคตาน สมฺมาน กโรตีติ โพธิสตฺเต อาฆาต
พนฺธิ ฯ
ตโต กติปาหจฺจเยน ปน สพฺเพสุป เตสุ ถามพลปฺปตฺเตสุ
นทิยา โอเฆ ปจฺฉินฺเน สปฺโป ตาปส วนฺทิตฺวา อาห ภนฺเต
ตุมฺเหหิ มยฺห มหาอุปกาโร กโต น โข ปนาห ทลิทฺโท
อสุกฏาเน เม จตฺตาฬีส หิรฺโกฏิโย นิทหิตา [๑] ตุมฺหาก
ธเนน กิจฺเจ สติ สพฺพเมต ธน ตุมฺหาก ทาตุ สกฺโกมิ
ต าน คนฺตฺวา ทีฆาติ ปกฺโกเสยฺยาถาติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ
อุนฺทุโรป ตเถว ตาปส นิมนฺเตตฺวา อตฺเถ สติ อสุกฏาเน
ตฺวา อุนฺทุราติ ปกฺโกเสยฺยาถาติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ สุวโปตโก
ปน ตาปส วนฺทิตฺวา ภนฺเต มยฺห ธน นตฺถิ รตฺตสาลีหิ
ปน โว อตฺเถ สติ อสุก นาม มยฺห วสนฏาน ตตฺถ
คนฺตฺวา สุกาติ ปกฺโกเสยฺยาถ อห าตกาน อาโรเจตฺวา
อเนกสกฏปูรมตฺตา รตฺตสาลี อาหราเปตฺวา ทาตุ สกฺโกมีติ
วตฺวา ปกฺกามิ ฯ อิตโร ปน มิตฺตทุพฺภิธมฺเมสุ (๔) ธมฺมตาย
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ยงฺกิฺจิ อวตฺวา คนฺตุ อยุตฺตเอว ต อตฺตโน สนฺติก อาคต
มาเรสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ภนฺเต มยิ รชฺเช ปติฏิเต
อาคจฺเฉยฺยาถ อห โว จตูหิ ปจฺจเยหิ อุปฏหิสฺสามีติ วตฺวา
ปกฺกามิ ฯ โส คนฺตฺวา นจิรสฺเสว รชฺเช ปติฏาสิ ฯ
โพธิสตฺโต วีมสิสฺสามิ ตาว เนติ ปม สปฺปสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา อวิทูเร ตฺวา ทีฆาติ ปกฺโกสิ ฯ โส เอกวจเนเนว
นิกฺขมิตฺวา โพธิสตฺต วนฺทิตฺวา ภนฺเต อิมสฺมึ าเน จตฺตาฬีส
หิรฺโกฏิโย ตา สพฺพาป นีหริตฺวา หรถาติ อาห ฯ โพธิสตฺโต
เอวมตฺถุ อุปฺปนฺเน กิจฺเจ ชานิสฺสามีติ ต นิวตฺตาเปตฺวา
อุนฺทุรสฺส สนฺติก คนฺตฺวา สทฺทมกาสิ ฯ โสป โข ตเถว
ปฏิปชฺชิ ฯ โพธิสตฺโต ตมฺป นิวตฺตาเปตฺวา สุกสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา สุกาติ ปกฺโกสิ ฯ โสป เอกวจเนเนว รุกฺขคฺคโต โอตริตฺวา
โพธิสตฺต วนฺทิตฺวา กึ ภนฺเต มยฺห าตกาน สนฺติก
คนฺตฺวา หิมวนฺตปฺปเทสโต ตุมฺหาก สฺชาตสาลี อาหราเปสฺสามีติ
ปุจฺฉิ ฯ โพธิสตฺโต อตฺเถ สติ ชานิสสฺ ามีติ ตมฺป นิวตฺตาเปตฺวา
อิทานิ ราชาน ปริคฺคณฺหิสฺสามีติ คนฺตฺวา ราชุยฺยาเน วสิตฺวา
ปุนทิวเส อากปฺปสมฺปตฺตึ กตฺวา ภิกฺขาจารวตฺเตน นคร
ปาวิสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ โสป มิตฺตทุพฺภิราชา อลงฺกตหตฺถิกฺขนฺธวรคโต มหนฺเตน ปริวาเรน นคร ปทกฺขิณ กโรนฺโต โพธิสตฺต
ทูรโตว ทิสวฺ า อย โส กูฏตาปโส มม สนฺติเก [๑] วสิตุกาโม

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 154

เลมที่ 29 เอกนิปาเต วรณวคฺควณฺณนา หนา 154
อาคโต ยาว ปริสมชฺเฌ อตฺตนา มยฺห กตคุณ น ปกาเสสิ
ตาวเทวสฺส สีส ฉินฺทาเปสฺสามีติ ปุริเส โอโลเกตฺวา(๑) กึ กโรม
เทวาติ วุตฺเต เอส กูฏตาปโส ม กิฺจิ ยาจิตุกาโม อาคจฺฉติ มฺเ
เอตสฺส กาฬกณฺณิตาปสสฺส ม ปสฺสติ ุ อทตฺวาว เอต คเหตฺวา
ปจฺฉาพาหุ พนฺธิตฺวา จตุกฺเก จตุกฺเก ปหรนฺตา นครา นีหริตฺวา
อาฆาตเน สีสมสฺส ฉินฺทติ ฺวา สรีร สูเล อุตฺตาเสถาติ อาห ฯ เต
สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา คนฺตฺวา นิรปราธ มหาสตฺต พนฺธิตฺวา
จตุกฺเก จตุกฺเก ปหรนฺตา อาฆาตน เนตุ อารภึสุ ฯ โพธิสตฺโต
ปหฏปหฏฏาเน อมฺมตาตาติ อกนฺทนฺโต นิพฺพิกาโร อิม คาถมาห
[๗๓]สจฺจ กิเรวมาหสุ นรา เอกจฺจิยา อิธ
กฏ นิปฺผวิต เสยฺโย น เตฺวเวกจฺจิโย นโรติ ฯ
ตตฺถ สจฺจ กิเรวมาหสูติ อวิตถเมว กิร เอว วทนฺติ ฯ
นรา เอกจฺจิยา อิธาติ อิเธกจฺเจ ปณฺฑิตปุริสา ฯ กฏ นิปฺผวิต
เสยฺโยติ นทิยา วุยฺหมาน สุกฺขทารุ นิปฺผวิต อุตฺตาเรตฺวา ถเล
ปต เสยฺโย สุนฺทร เอตนฺติ วทมานา เต ปุริสา สจฺจ กิร
วทนฺติ ฯ กึการณา ฯ ต หิ ยาคุภตฺตาทีน ปจนตฺถาย สีตาตุราน
วิสีวนตฺถาย อฺเป จ ปริสฺสยาน หรณตฺถาย
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อุปการ โหติ ฯ น เตฺวเวกจฺจิโย นโรติ เอกจฺโจ ปน มิตฺตทุพฺภี
อกตฺู ปาปปุริโส โอเฆน วุยฺหมาโน หตฺเถ คเหตฺวา
อุตฺตาริโต น เตฺวว วร (๑) ตถาหิ อห อิม ปาปปุริส อุตฺตาเรตฺวา
อิม อตฺตโน ทุกฺข อาหรินฺติ ฯ
เอว ปหฏปหฏฏาเน อิม คาถมาห ฯ ต สุตฺวา เย ตตฺถ
ปณฺฑิตปุริสา เต อาหสุ กึ ปน โภ ปพฺพชิต ตยา อมฺหาก
รฺโ อตฺถิ โกจิ คุโณ กโตติ ฯ โพธิสตฺโต ต ปวุตฺตึ
อาโรเจตฺวา เอวมิม มโหฆโต อุตฺตาเรนฺโต อหเมว อตฺตโน
ทุกฺข อกาสึ น วต เม โปราณกปณฺฑิตาน กตนฺติ อนุสฺสริตวฺ า
เอว วทามีติ อาห ฯ ต สุตฺวา ขตฺติยพฺราหฺมณาทโย นครวาสิโน
ยฺวาย มิตฺตทุพฺภิราชา เอว คุณสมฺปนฺนสฺส อตฺตโน ชีวิตทายกสฺส
คุณมตฺตมฺป น ชานาติ ต นิสฺสาย กุโต อมฺหาก วุฑฺฒิ
คณฺหถ นนฺติ กุปตา สมนฺตโต อุฏ หิตฺวา
อุสุสตฺติปาสาณมุคฺคราทิปฺปหาเรหิ หตฺถิกฺขนฺธคตเมว น
ฆาเตตฺวา ปาเท คเหตฺวา กฑฺฒิตฺวา ปริกฺขาปฏเ ฉฑฺเฑตฺวา
โพธิสตฺต อภิสิฺจิตฺวา รชฺเช ปติฏาเปสุ ฯ
โส ธมฺเมน รชฺช กาเรนฺโต ปน เอกทิวส สปฺปาทโย
ปริคฺคณฺหิตุกาโม มหนฺเตน ปริวาเรน สปฺปสฺส วสนฏาน
คนฺตฺวา ทีฆาติ ปกฺโกสิ ฯ สปฺโป อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา อิทนฺเต
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สามิ ธน คณฺหาติ อาห ฯ ราชา จตฺตาฬีสหิรฺโกฏิธน อมจฺเจ
ปฏิจฺฉาเปตฺวา อุนฺทุรสฺส สนฺติก คนฺตฺวา อุนฺทุราติ ปกฺโกสิ ฯ
โสป อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ตึสโกฏิธน นิยฺยาเทสิ ฯ ราชา ตมฺป
อมจฺเจ ปฏิจฺฉาเปตฺวา สุกสฺส วสนฏาน คนฺตฺวา สุกาติ
ปกฺโกสิ ฯ โสป อาคนฺตฺวา ปาเท วนฺทิตฺวา สามิ สาลี อาหรามีติ
อาห ฯ ราชา สาลีหิ อตฺเถ สติ อาหริสฺสสิ เอหิ คจฺฉามาติ
สตฺตติยา หิรฺโกฏีหิ สทฺธึ เต ตโยป ชเน คาหาเปตฺวา นคร
คนฺตฺวา ปาสาทวรมหาตล อารุยฺห ธน สงฺโคปาเปตฺวา สปฺปสฺส
วสนตฺถาย สุวณฺณนาฬึ อุนฺทุรสฺส ผลิกคุห สุกสฺส สุวณฺณปฺชร
การาเปตฺวา สปฺปสฺส จ สุกสฺส จ โภชนตฺถาย เทวสิก
กาฺจนตฏฏเก มธุลาเช อุนฺทุรสฺส คนฺธสาลิตณฺฑุเล ทาเปสิ
ทานาทีนิ ปฺุานิ กโรติ ฯ เอว เตป จตฺตาโร ชนา ยาวชีว
สมคฺคา สมฺโมทมานา วิหริตฺวา ชีวิตกฺขเย ยถากมฺม อคมึสุ ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว เทวทตฺโต อิทาเนว มยฺห วธาย
ปริสกฺกติ ปุพฺเพป ปริสกฺกิเยวาติ วตฺวา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ทุฏราชา เทวทตฺโต
อโหสิ สปฺโป สารีปุตฺโต อุนฺทุโร โมคฺคลฺลาโน สุโก อานนฺโท
ปจฺฉารชฺชปฺปตฺตธมฺมราชา ปน อหเมวาติ ฯ
สจฺจกิรชาตก ตติย ฯ
____________
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สาธุ สมฺพหุลา าตีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อุทกกลเหน อตฺตโน าตกาน มหาวินาส ปจฺจุปฏิต ตฺวา
อากาเส อุคฺคนฺตฺวา โรหิณีนทิยา อุปริ ปลฺลงฺเกน นิสีทิตฺวา
นีลรสี วิสฺสชฺเชตฺวา าตเก สเวเชตฺวา อากาสา โอรุยฺห นทีตเี ร
นิสินฺโน ต กลห อารพฺภ กเถสิ ฯ
อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน กุนาลชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ
ตทา ปน สตฺถา าตเก อามนฺเตตฺวา มหาราชา ตุมฺเหหิ าตเกหิ
นาม สมคฺเคหิ สมฺโมทมาเนหิ ภวิตุ วฏฏติ าตกาน หิ
สามคฺคิยา สติ ปจฺจามิตฺตา โอกาส น ลภนฺติ ติฏ นฺตุ ตาว
มนุสฺสภูตา อเจตนาน รุกฺขานมฺป สามคฺคึ ลทฺธุ วฏฏติ อตีตสฺมึ
หิ หิมวนฺตปฺปเทเส มหาวาโต สาลวน ปหรติ ตสฺส ปน
สาลวนสฺส อฺมฺ รุกฺขคจฺฉคุมฺพลตาหิ สมฺพนฺธตฺตา
เอกรุกฺขมฺป ปาเตตุ อสกฺโกนฺโต มตฺถกมตฺถเกเนว อคมาสิ
เอกมฺปน องฺคเณ ิต สาขาวิฏปสมฺปนฺนมฺป มหารุกฺข อฺเหิ
รุกฺเขหิ อสมฺพนฺธตฺตา อุมฺมูเลตฺวา ภูมิย ปาเตสิ อิมินา การเณน
ตุมฺเหหิ สมคฺเคหิ สมฺโมทมาเนหิ ภวิตุ วฏฏตีติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต ปม
อุปฺปนฺโน เวสฺสวณมหาราชา จวิ ฯ สกฺโก อฺ เวสฺสวณ
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เปสิ ฯ เอตสฺมึ เวสฺสวเณ ปริวตฺเต ปจฺฉานิพฺพตฺตเวสฺสวโณ
รุกฺขคจฺฉคุมฺพลตาน อตฺตโน อตฺตโน รุจฺจนฏาเน วิมาน
คณฺหนฺตูติ สาสน เปเสสิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต หิมวนฺตปฺปเทเส
เอกสฺมึ สาลวเน รุกฺขเทวตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ โส าตเก อาห
ตุมฺเห วิมานานิ คณฺหนฺตา องฺคเณ ิตรุกฺเขสุ มา คณฺหถ อิมสฺมึ
ปน สาลวเน มยา คหิตวิมาน ปริวาเรตฺวา ิตวิมานานิ คณฺหถาติ
ฯ ตตฺถ โพธิสตฺตสฺส วจนกรา ปณฺฑิตเทวตา โพธิสตฺตสฺส วิมาน
ปริวาเรตฺวา ิตวิมานานิ คณฺหึสุ ฯ อปณฺฑิตา ปน กึ อมฺหาก
อรฺวิมาเนหิ มย มนุสฺสปเถว คามนิคมราชธานิทฺวาเรสุ
วิมานานิ คณฺหิสฺสาม คามาทโย หิ อุปนิสฺสาย วสมานา เทวตา
ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺตา โหนฺตีติ วตฺวา มนุสฺสปเถ องฺคณฏาเน
นิพฺพตฺตมหารุกฺเขสุ วิมานานิ คณฺหึสุ ฯ อเถกสฺมึ ทิวเส มหตี
วาตวุฏิ อุปฺปชฺชิ ฯ วาตสฺส อติถทฺธตฺตาย ทฬฺหมูลา
วนเชฏกรุกขฺ าป สมฺภคฺคสาขาวิฏปา สมูลา นิปตึสุ ฯ
ตมฺปน อฺมฺ สมฺพนฺธเน ิตสาลวน ปตฺวา อิโต
จิโต จ ปหรนฺโต เอก รุกฺขมฺป ปาเตตุ นาสกฺขิ ฯ
ภคฺควิมานา เทวตา นิปฺปฏิสรณา ทารเก หตฺเถ คเหตฺวา
หิมวนฺต คนฺตฺวา อตฺตโน ปวุตฺตึ สาลวนเทวตาน กถยึสุ ฯ
ตา ตาส เอว อาคตภาว โพธิสตฺตสฺส อาโรเจสุ ฯ โพธิสตฺโต
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ปณฺฑิตาน วจน อคเหตฺวา นิปฺปจฺจยฏาน คตา นาม
เอวรูปาว โหนฺตีติ วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
[๗๔]สาธุ สมฺพหุลา าตี อป รุกฺขา อรฺชา
วาโต วหติ เอกฏ พฺรหนฺตมฺป วนปฺปตินฺติ ฯ
ตตฺถ สมฺพหุลาติ จตฺตาโร อุปาทาย ตตุตฺตรึ สตสหสฺสป
สมฺพหุลา นาม เอว สมฺพหุลา อฺมฺ นิสฺสาย วสนฺตา
าตกา สาธุ โสภนา ปสตฺถา ปเรหิ อปฺปธสิยาติ อตฺโถ ฯ
อป รุกฺขา อรฺชาติ ติฏนฺตุ มนุสสฺ ภูตา อรฺเ ชาตา
รุกฺขาป สมฺพหุลา อฺมฺูปตฺถมฺเภน ิตา สาธุเยว รุกฺขานมฺป
หิ สปจฺจยภาโว ลทฺธุ วฏฏติ ฯ วาโต วหติ เอกฏนฺติ
ปุรตฺถิมาทิเภโท วาโต วายนฺโต องฺคณฏาเน ิต เอกฏ
เอกเมว ิต ฯ พฺรหนฺตมฺป วนปฺปตินตฺ ิ สาขาวิฏปสมฺปนฺน
มหารุกฺขมฺป วหติ อุมฺมูเลตฺวา ปาเตตีติ อตฺโถ ฯ
โพธิสตฺโต อิม การณ กเถตฺวา อายุกฺขเย ยถากมฺมงฺคโต ฯ
สตฺถาป เอว มหาราชา าตกาน ตาว สามคฺคึเยว
ลทฺธุ วฏฏตีติ สมคฺคา สมฺโมทมานา ปยสวาสเมว วสถาติ
อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา [๑]ชาตก สโมธาเนสิ ตทา เทวคณา (๒)
พุทฺธปริสา อเหสุ ปณฺฑิตเทวตา ปน อหเมวาติ ฯ
รุกฺขธมฺมชาตก จตุตฺถ ฯ
________________
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อภิตฺถนย ปชฺชุนฺนาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อตฺตนา วสฺสาปตวสฺส อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกสฺมึ กิร สมเย โกสลรฏเ เทโว น วสฺสิ ฯ สสฺสานิ
มิลายนฺติ ฯ เตสุ เตสุ าเนสุ ตฬากโปกฺขรณีสรา (๑) สุสฺสนฺติ ฯ
เชตวนทฺวารโกฏกสมีเป เชตวนโปกฺขรณิยาป อุทก ฉิชชฺ ิ ฯ
กลลคหน ปวิสิตฺวา นิปนฺเน มจฺฉกจฺฉเป กากสกุณาทโย
กณยคฺคสทิเสหิ ตุณฺเฑหิ โกฏเฏตฺวา นีหริตฺวา วิปฺผนฺทมาเน
ขาทนฺติ ฯ สตฺถา มจฺฉกจฺฉปาน พฺยสน ทิสฺวา มหากรุณาย
อุสฺสาหิตหทโย อชฺช มยา เทว วสฺสาเปตุ วฏฏตีติ ปภาตาย
รตฺติยา สรีรปฏิชคฺคน กตฺวา ภิกฺขาจารเวล สลฺลกฺเขตฺวา มหตา
ภิกฺขุสงฺเฆน ปริวุโต พุทธฺ ลีฬฺหาย สาวตฺถิย ปณฺฑาย ปวิสิตฺวา
ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺโต สาวตฺถิโต วิหาร คจฺฉนฺโต
เชตวนโปกฺขรณิยา โสปาเณ ตฺวา อานนฺทตฺเถร อามนฺเตสิ
อานนฺท อุทกสาฏก อาหร เชตวนโปกฺขรณิย นฺหายิสฺสามีติ ฯ
นนุ ภนฺเต เชตวนโปกฺขรณิย อุทก ฉินฺน กลลมตฺตเมว
อวสิฏนฺติ ฯ อานนฺท พุทฺธพล นาม มหนฺต อาหร ตฺว
อุทกสาฏกนฺติ ฯ เถโร อาหริตฺวา อทาสิ ฯ สตฺถา
เอเกนนฺเตน อุทกสาฏก นิวาเสตฺวา ปน เอเกนนฺเตน
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สรีร ปารุปตฺวา เชตวนโปกฺขรณิย นฺหายิสฺสามีติ โสปาเณ
อฏาสิ ฯ
ต ขณฺเว สกฺกสฺส ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน อุณฺหาการ
ทสฺเสสิ ฯ โส กึ นุ โขติ อาวชฺเชนฺโต ต การณ ตฺวา
วสฺสวลาหกเทวราชาน ปกฺโกสาเปตฺวา ตาต สตฺถา
เชตวนโปกฺขรณิย นฺหายิสฺสามีติ ธุรโสปาเณ ิโต ขิปฺป
สกลโกสลรฏ เอกเมฆ กตฺวา วสฺสาเปหีติ อาห ฯ โส สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เอก วลาหก นิวาเสตฺวา เอก ปารุปตฺวา เมฆคีต
คายนฺโต ปาจีนโลกธาตุมุโข ปกฺขนฺทิ ฯ ปาจีนทิสาภาเค
ขลมณฺฑลมตฺต เอก เมฆมณฺฑล อุฏาย สตปฏล สหสฺสปฏล
หุตฺวา อภิตฺถนนฺต วิชฺชลุ ต นิจฺฉาเรนฺต อโธมุขปตอุทกกุมฺภากาเรน วสฺสมาน สกลโกสลรฏ มโหเฆน วิย
อชฺโฌตฺถริ ฯ เทโว อจฺฉินฺนธาร วสฺสนฺโต มุหุตเฺ ตเนว
เชตวนโปกฺขรณึ ปูเรสิ ฯ ธุรโสปาณ อาหจฺจ อุทก อฏาสิ ฯ
สตฺถา เชตวนโปกฺขรณิย นฺหายิตฺวา รตฺตทุปฺปฏฏ นิวาเสตฺวา
กายพนฺธน พนฺธิตฺวา สุคตมหาจีวร เอกส กตฺวา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต
คนฺตฺวา คนฺธกุฏิปริเวเณ ปฺตฺตปวรพุทฺธาสเน นิสีทิตฺวา
ภิกฺขุสงฺเฆน วตฺเต ทสฺสิเต อุฏาย มณิโสปาณผลเก ตฺวา
ภิกฺขุสงฺฆสฺส โอวาท ทตฺวา อุยฺโยเชตฺวา สุรภิคนฺธกุฏึ
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ปวิสิตฺวา ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺย กปฺเปตฺวา สายณฺหสมเย
ธมฺมสภาย สนฺนิปติตาน ภิกฺขูน ปสฺสถาวุโส ทสพลสฺส
ขนฺติเมตฺตานุทฺทยสมฺปตฺตึ วิวิเธสุ สสฺเสสุ มิลายมาเนสุ นานาชลาลเยสุ สุสฺสนฺเตสุ มจฺฉกจฺฉเปสุ มหาทุกฺข ปาปุณนฺเตสุ
การฺุ ปฏิจฺจ มหาชน ทุกฺขา โมเจสฺสามีติ อุทกสาฏก
นิวาเสตฺวา เชตวนโปกฺขรณิยา ธุรโสปาเณ ตฺวา มุหุตฺเตน
สกลโกสลรฏ มโหเฆน โอปลาเปนฺโต วิย เทว วสฺสาเปตฺวา
มหาชน กายิกเจตสิกทุกฺขโต โมเจตฺวา วิหาร ปวิฏโ ติ กถาย
ปวตฺตมานาย คนฺธกุฏโิ ต นิกฺขมิตฺวา ธมฺมสภ อาคนฺตฺวา กาย
นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ าติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย
นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว ตถาคโต อิทาเนว มหาชเน กิลมนฺเต
เทว วสฺสาเปติ ปุพฺเพป ติรจฺฉานโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา
มจฺฉราชกาเลป วสฺสาเปสิเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต อิมสฺมึเยว โกสลรฏเ อิมิสฺสาว สาวตฺถิยา
อิมสฺมึเยว เชตวนโปกฺขรณิฏาเน เอกา วลฺลิคหนปริกฺขิตฺตา
กนฺทรา อโหสิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต มจฺฉโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา
มจฺฉคณปริวุโต ตตฺถ ปฏิวสติ ฯ ยถา ปน อิทานิ เอวเมว
ตทาป ตสฺมึ รฏเ เทโว น วสฺสิ ฯ มนุสฺสาน สสฺสานิ
มิลายึสุ ฯ วาปอาทีสุ อุทก ฉิชชฺ ิ ฯ มจฺฉกจฺฉปา กลลคหน
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ปวิสึสุ ฯ อิมสิ ฺสาป กนฺทราย มจฺฉา กลลคหน ปวิสิตฺวา
ตสฺมึ ตสฺมึ าเน นิลียึสุ ฯ กากาทโย ตุณฺเฑหิ โกฏเฏตฺวา
นีหริตฺวา ขาทึสุ ฯ โพธิสตฺโต าติสงฺฆสฺส ต พฺยสน ทิสฺวา
อิมป เอเตส ทุกฺข เปตฺวา ม อฺโ โกจิ โมเจตุ สมตฺโถ
นาม นตฺถิ สจฺจกิริย กตฺวา เทว วสฺสาเปตฺวา าตเก มรณทุกฺขา
โมเจสฺสามีติ กาฬวณฺณ กทฺทม ทฺวิธา วิยูหิตฺวา นิกฺขมิตฺวา
อฺชนรุกฺขสารฆฏิกวณฺโณ มหามจฺโฉ สุโธตโลหิตงฺกมณิสทิสานิ
อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา อากาส โอโลเกนฺโต ปชฺชุนฺนเทวราชสฺส สทฺท
นทิตฺวา โภ ปชฺชุนฺน อห าตเก นิสสฺ าย ทุกฺขปฺปตฺโต ตฺว มยิ
สีลวนฺเต กิลมนฺเต กสฺมา เทว น วสฺสาเปสิ มยา สมานชาติกาน
ขาทนฏาเน นิพฺพตฺติตฺวา ตณฺฑุลปฺปมาณป มจฺฉ อาทึ กตฺวา
ขาทิตปุพฺโพ นาม นตฺถิ อฺโป เม ปาโณ สฺจิจฺจ ชีวิตา น
โวโรปตปุพโฺ พ อิมินา สจฺเจน เทว วสฺสาเปตฺวา าติสงฺฆ เม
ทุกฺขโต โมเจหีติ วตฺวา ปริจารกเจฏก อาณาเปนฺโต วิย
ปชฺชุนฺนเทวราชาน อาลปนฺโต อิม คาถมาห
[๗๕]อภิตฺถนย ปชฺชุนฺน นิธึ กากสฺส นาสย
กาก โสกาย รนฺเธหิ มฺจ โสกา ปโมจยาติ ฯ
ตตฺถ อภิตฺถนย ปชฺชุนฺนาติ ปชฺชุนฺโน วุจฺจติ เมโฆ อย
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ปน เมฆวเสน ลทฺธนาม วสฺสวลาหกเทวราชาน อาลปติ ฯ
อย กิรสฺส อธิปฺปาโย เทโว นาม อนภิตฺถนนฺโต วิชฺชุลต
อนิจฺฉาเรนฺโต ปวสฺสนฺโตป น โสภติ ตสฺมา ตฺว อภิตฺถนนฺโต
วิชฺชุลต นิจฉฺ าเรนฺโต วสฺสาเปหีติ ฯ นิธึ กากสฺส นาสยาติ
กากา กลล ปวิสิตฺวา ิเต มจฺเฉ ตุณฺเฑหิ โกฏเฏตฺวา นีหริตฺวา
ขาทนฺติ ตสฺมา เตส อนฺโตกลเล มจฺฉา นิธีติ วุจฺจนฺติ ต
กากสงฺฆสฺส นิธึ เทว วสฺสาเปนฺโต อุทเกน ปฏิจฺฉาเทตฺวา
นาเสหีติ ฯ กาก โสกาย รนฺเธหีติ กากสงฺโฆ อิมสิ ฺสา กนฺทราย
อุทเกน ปุณฺณาย มจฺเฉ อลภมาโน โสจิสฺสติ ต กากคณ ตฺว อิม
กนฺทร ปูเรนฺโตป โสกาย รนฺเธหิ โสกสฺสตฺถาย มจฺฉสฺส
อสฺสาสตฺถาย ยถา อนฺโตนิชฺฌานลกฺขณโสก ปาปุณาติ เอว
กโรหีติ อตฺโถ ฯ มฺจ โสกา ปโมจยาติ เอตฺถ จกาโร
สมฺปณฺฑนตฺโถ มฺจ มม าตเก จ สพฺเพว อิมมฺหา มรณโสกา
ปโมเจหีติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต ปริจารกเจฏก อาณาเปนฺโต วิย ปชฺชุนนฺ 
อาลปตฺวา สกลโกสลรฏเ มหาวสฺส วสฺสาเปตฺวา มหาชน
มรณทุกฺขา โมเจตฺวา ชีวิตปริโยสาเน ยถากมฺมงฺคโต ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว ตถาคโต อิทาเนว เทว วสฺสาเปติ
ปุพฺเพป มจฺฉโยนิย นิพพฺ ตฺโตป วสฺสาเปสิเยวาติ อิม ธมฺมเทสน
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อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
มจฺฉคณา พุทฺธปริสา อเหสุ ปชฺชุนฺนเทวราชา อานนฺโท
มจฺฉราชา ปน อหเมวาติ ฯ
มจฺฉชาตก ปฺจม ฯ
อสงฺกิยชาตก
อสงฺกิโยมฺหิ คามมฺหีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก สาวตฺถีวาสิอุปาสก อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร โสตาปนฺโน อริยสาวโก เกนจิเทว กรณีเยน เอเกน
สกฏสตฺถวาเหน สทฺธึ มคฺค ปฏิปชฺชติ ฺวา เอกสฺมึ อรฺฏาเน
สกฏานิ โมเจตฺวา ขนฺธาวารพนฺเธ กเต สตฺถวาหสฺสาวิทูเร
อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล จงฺกมติ ฯ อตฺตโน กาล สลฺลกฺเขตฺวาว
ปฺจสตา โจรา ขนฺธาวาร วิลุมฺปสสฺ ามาติ ธนุมุคฺคราทิหตฺถา
คนฺตฺวา ต าน ปริวารยึสุ ฯ โสป อุปาสโก จงฺกมติเยว ฯ โจรา
ต ทิสฺวา อทฺธา เอส ขนฺธาวารรกฺขโก ภวิสฺสติ อิมสฺส นิททฺ 
โอกฺกนฺตกาเล วิลุมฺปสฺสามาติ อชฺโฌตฺถริตุ อสกฺโกนฺตา ตตฺถ
ตตฺเถว อฏสุ ฯ โสป อุปาสโก ปมยาเมป มชฺฌิมยาเมป
ปจฺฉิมยาเมป จงฺกมนฺโตเยว อฏาสิ ฯ ปจฺจูสกาโล ชาโต ฯ
โจรา โอกาส อลภนฺตา คหิตคหิเต

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 166

เลมที่ 29 เอกนิปาเต วรณวคฺควณฺณนา หนา 166
ปาสาณมุคฺคราทโย ฉฑฺเฑตฺวา ปลายึสุ ฯ อุปาสโกป อตฺตโน
กมฺม นิฏาเปตฺวา ปุน สาวตฺถึ อาคนฺตฺวา สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา ภนฺเต อตฺตาน รกฺขมานา ปรรกฺขกา โหนฺตีติ
ปุจฺฉิ ฯ อาม อุปาสก อตฺตาน รกฺขนฺโต ปร รกฺขติ
ปร รกฺขนฺโต อตฺตาน รกฺขติเยวาติ ฯ โส ยาว สุภาสิตมิท
ภนฺเต ภควตา อห เอเกน สตฺถวาเหน สทฺธึ มคฺค ปฏิปนฺโน
รุกฺขมูเล จงฺกมนฺโต อตฺตาน รกฺขิสฺสามีติ สกล สตฺถ รกฺขินตฺ ิ
อาห ฯ สตฺถา อุปาสก ปุพฺเพป ปณฺฑิตา อตฺตาน รกฺขนฺตา
ปร รกฺขึสูติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต ตทา โพธิสตฺโต
พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต กาเมสุ อาทีนว ทิสฺวา
อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา หิมวนฺเต วสนฺโต โลณมฺพิลเสวนตฺถาย
ชนปท อาคนฺตฺวา ชนปทจาริก จรนฺโต เอเกน สตฺถวาเหน สทฺธึ
มคฺค ปฏิปชฺชิตฺวา เอกสฺมึ อรฺฏาเน สตฺเถ นิวิฏเ สตฺถโต
อวิทูเร ฌานสุเขน วีตินาเมนฺโต อฺตรสฺมึ รุกขฺ มูเล จงฺกมนฺโต
อฏาสิ ฯ อถ โข ปฺจสตโจรา สายมาสภตฺตสฺส ภุตฺตกาเล
ต สกฏสตฺถ วลุมฺปสฺสามาติ อาคนฺตฺวา ปริวารยึสุ ฯ เต ต ตาปส
ทิสฺวา สเจ อย อมฺเห ปสฺสิสฺสติ สตฺถวาสิกาน อาโรเจสฺสติ
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เอตสฺส นิทฺทูปคตเวลาย วิลุมฺปสฺสามาติ ตตฺเถว อฏสุ ฯ
ตาปโสป สกลมฺป รตฺตึ จงฺกมติเยว ฯ โจรา โอกาส อลภิตฺวา
คหิตมุคฺครปาสาเณ ฉฑฺเฑตฺวา สกฏสตฺถวาสีน สทฺท ทตฺวา
โภนฺโต สตฺถวาสิโน สเจ เอส รุกฺขมูเล จงฺกมนตาปโส
อชฺช นาภวิสฺส สพฺเพ มหาวิโลป ปตฺวา อภวิสฺสสุ เสฺว
ตาปสสฺส มหาสกฺการ กเรยฺยาถาติ วตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ เต
ปภาตาย รตฺติยา โจเรหิ ฉฑฺฑิเต มุคฺครปาสาณาทโย ทิสฺวา
ภีตา โพธิสตฺตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ภนฺเต ทิฏา
โว โจราติ ปุจฺฉึสุ ฯ อาม อาวุโส ทิฏาติ ฯ ภนฺเต เอตฺตเก
โว โจเร ทิสฺวา ภย วา สารชฺช วา น อุปฺปชฺชีติ ฯ
โพธิสตฺโต อาวุโส โจเร ทิสฺวา ภย วา สารชฺช วา
สธนสฺส โหติ อหมฺปน นิทฺธโน สฺวาห กึ ภายิสฺสามิ
มยฺห หิ คาเมป อรฺเป วสนฺตสฺส ภย วา
สารชฺช วา นตฺถีติ วตฺวา เตส ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
[๗๖]อสงฺกิโยมฺหิ คามมฺหิ อรฺเ นตฺถิ เม ภย
อุชุมคฺค สมารุฬฺโห เมตฺตาย กรุณาย จาติ ฯ
ตตฺถ อสงฺกิโยมฺหิ คามมฺหีติ สงฺกาย นิยุตฺโต ปติฏิโตติ
สงฺกิโย น สงฺกิโย อสงฺกโิ ย อห คาเม วสนฺโตป สงฺกาย
อปฺปติฏิตตฺตา อสงฺกิโย นิพฺภโย นิราสงฺโกติ ทีเปติ ฯ
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อรฺเติ คามคามูปจารวินิมุตฺตฏาเน ฯ อุชุมคฺค สมารุฬฺโห
เมตฺตาย กรุณาย จาติ อห ติกจตุกฺกชฺฌานิกาหิ เมตฺตากรุณาหิ
กายวงฺกาทิวิรหิต อุชุ พฺรหฺมโลกคามิมคฺค อารุฬฺโหติ วทติ ฯ
อถวา ฯ ปริสทุ ฺธสีลตาย กายวจีมโนวงฺกวิรหิต อุชุ เทวโลกมคฺค
อารุฬฺโหมฺหีติ ทสฺเสตฺวา ตโต อุตฺตรึ เมตฺตาย กรุณาย จ
ปติฏิตตฺตา อุชุ พฺรหฺมโลกมคฺค อารุฬฺโหมฺหีติ ทสฺเสติ ฯ
อปริหีนชฺฌานสฺส หิ เอกนฺเตน พฺรหฺมโลกปรายนตฺตา
เมตฺตากรุณาทโย อุชุมคฺคา นาม ฯ
เอว โพธิสตฺโต อิมาย คาถาย ธมฺม เทเสตฺวา
ตุฏจิตฺเตหิ เตหิ มนุสฺเสหิ สกฺกโต ปูชิโต ยาวชีว จตฺตาโร
พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ตทา สตฺถวาสิโน พุทฺธปริสา อเหสุ ตาปโส ปน
อหเมวาติ ฯ
อสงฺกิยชาตก ฉฏ ฯ
_____________
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มหาสุปนชาตก
ลาวูนิ สีทนฺตีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต โสฬส
มหาสุปเน อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกทิวส กิร โกสลมหาราชา รตฺตึ นิทฺทูปคโต ปจฺฉิมยาเม
โสฬส มหาสุปเน ทิสฺวา ภีตตสิโต ปพุชฺฌิตฺวา อิเมส สุปนาน
ทิฏตฺตา กินฺนุ โข เม ภวิสฺสตีติ มรณภยตชฺชิโต สยนปฏเ
นิสินฺนโกว วีตินาเมสิ ฯ อถ น ปภาตาย รตฺติยา
พฺราหฺมณปุโรหิตา อุปสงฺกมิตฺวา สุข สยิตฺถ มหาราชาติ
ปุจฺฉึสุ ฯ กุโต เม อาจริยา สุข อชฺชาห ปจฺจูสสมเย โสฬส
มหาสุปเน ปสฺสึ โสมฺหิ เตส ทิฏกาลโต ปฏาย ภยมฺปตฺโตติ
วเทถ มหาราช สุตฺวา ชานิสฺสามาติ วุตฺเต พฺราหฺมณาน
ทิฏสุปเน กเถตฺวา กินนฺ ุ โข อิเมส ทิฏการณา ภวิสฺสตีติ
อาห ฯ พฺราหฺมณา หตฺเถ วิธุนึสุ ฯ กสฺมา หตฺเถ วิธุนถาติ จ
วุตฺเต กกฺขฬา มหาราช สุปนาติ ฯ กา เตส นิปฺผตฺติ ภวิสฺสตีติ ฯ
รชฺชนฺตราโย โรคนฺตราโย ชีวิตนฺตราโย จาติ อิเมส ติณฺณ
อนฺตรายาน อฺตโรติ ฯ สปฺปฏิกมฺมา อปฺปฏิกมฺมาติ ฯ
กาม เอเต สุปนา อติผรุสตฺตา อปฺปฏิกมฺมา มยมฺปน เต
สปฺปฏิกมฺเม กริสฺสาม เอเต ปฏิกฺกมาเปตุ อสกฺโกนฺตาน
อมฺหาก สิกขฺ ิตภาโว นาม กึ กริสฺสตีติ ฯ กึ ปน กตฺวา
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อาจริยา ปฏิกฺกมาเปสฺสถาติ ฯ สพฺพจตุกฺเกน ยฺ ยชิสฺสาม
มหาราชาติ ฯ ราชา ภีตตสิโต เตนหิ อาจริยา มม ชีวิต
ตุมฺหาก หตฺเถ โหตุ ขิปฺป เม โสตฺถึ กโรถาติ อาห ฯ
พฺราหฺมณา พหุธน ลภิสสฺ าม พหุขชฺชโภชน อาหราเปสฺสามาติ
หฏตุฏา มา จินฺตยิตฺถ มหาราชาติ ราชาน สมสฺสาเสตฺวา
ราชนิเวสนา นิกฺขมิตฺวา พหินคเร ยฺาวาฏ กตฺวา พหู
จตุปฺปทคเณ ถูนปฺปณีเต กตฺวา ปกฺขิคเณ สมาหริตฺวา
อิทฺจิทฺจ ลทฺธุ วฏฏตีติ ปุนปฺปุน สฺจรนฺติ ฯ
อถ โข มลฺลิกา เทวี ต การณ ตฺวา ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา
ปุจฺฉิ กึ นุ โข มหาราช พฺราหฺมณา ปุนปฺปุน สฺจรนฺตีติ ฯ
สุขิตา ตฺว ภทฺเท อมฺหาก กณฺณมูเล อาสีวิส สฺจรนฺต น
ชานาสีติ ฯ กึ เอต มหาราชาติ ฯ มยา เอวรูปา ทุสฺสุปนา
ทิฏา พฺราหฺมณา ติณฺณ อนฺตรายาน อฺตโร ปฺายตีติ
วตฺวา เตส ปฏิฆาตาย ยฺ ยชิสฺสามาติ วตฺวา ปุนปฺปุน
สฺจรนฺตีติ ฯ กึ ปน เต มหาราช สเทวเก โลเก อคฺคพฺราหฺมโณ
สุปนาน ปฏิกมฺม ปุจฺฉิโตติ ฯ กตโร ปน โส ภทฺเท สเทวเก โลเก
อคฺคพฺราหฺมโณติ ฯ สเทวเก โลเก อคฺคปุคฺคล สพฺพฺ วิสุทฺธ
นิกฺกิเลส ตถาคต โคตม มหาพฺราหฺมณ น ชานาสิ โส หิ
ภควา สุปนนฺตร ชาเนยฺย
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คจฺฉ ตฺว ปุจฺฉ มหาราชาติ ฯ สาธุ เทวีติ ราชา วิหาร
คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา นิสีทิ ฯ
สตฺถา มธุรสฺสร นิจฺฉาเรตฺวา กินฺนุ โข มหาราช
อติปเคว อาคโตสีติ ฯ อห ภนฺเต ปจฺจูสสมเย โสฬส มหาสุปเน
ทิสฺวา ภีโต พฺราหฺมณาน อาโรเจสึ พฺราหฺมณา กกฺขฬา มหาราช
สุปนา เอเตส ปฏิฆาตนตฺถาย สพฺพจตุกฺเกน ยฺ ยชิสฺสามาติ
ยฺ สชฺชนฺติ พหู ปาณา มรณภยตชฺชิตา ตุมฺเห สเทวเก โลเก
อคฺคปุคฺคลา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อุปาทาย นตฺถิ โส
เยฺยธมฺโม โย โว าณมุเข อาปาถ นาคจฺฉติ เอเตส เม สุปน าน
นิปฺผตฺตึ กเถุ ภควาติ ฯ เอวเมว มหาราช สเทวเก โลเก เปตฺวา
ม อฺโ เอเตส สุปนาน อนฺตร วา นิปฺผตฺตึ วา ชานิตุ สมตฺโถ
นาม นตฺถิ อห เต กเถสฺสามิ อปจ โข ปน ตฺว ทิฏนิยาเมเนว
สุปเน กเถหีติ ฯ สาธุ ภนฺเตติ ราชา ทิฏนิยาเมเนว กเถตุ
อารภิ
อุสภา รุกฺขา คาวิโย ควา จ
อสฺโส กโส สิคาลี จ กุมฺโภ
โปกฺขรณี จ อปากจนฺทน
ลาวูนิ สีทนฺติ สิลา ปฺลวนฺติ
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มณฺฑูกิโย กณฺหสปฺเป คิลนฺติ
กาก สุวณฺณา ปริวารยนฺติ
ตสา วกา เอฬกาน ภยา หีติ
อิม มาติก นิกฺขิปตฺวา กเถสิ อห ภนฺเต เอก ตาว สุปน เอว
อทฺทส จตฺตาโร อฺชนวณฺณา กาฬอุสภา ยุชฺฌสิ ฺสามาติ จตูหิ
ทิสาหิ ราชงฺคณ อาคนฺตฺวา อุสภยุทฺธ ปสฺสิสฺสามาติ มหาชเน
สนฺนิปติเต ยุชฺฌนาการ ทสฺเสตฺวา นทิตฺวา คชฺชติ ฺวา อยุชฺฌติ ฺวาว
ปฏิกฺกนฺตา อิม ปม สุปน อทฺทส อิมสฺส โก วิปาโกติ ฯ
มหาราช อิมสฺส วิปาโก เนว ตว น มม กาเล
ภวิสฺสติ อนาคเต ปน อธมฺมิกาน กปณราชูน อธมฺมิกาน
จ มนุสฺสาน กาเล โลเก วิปริวตฺตมาเน กุสเล โอสฺสกฺเก (๑)
อกุสเล อุสฺสนฺเน โลกสฺส ปริหานกาเล เทโว น สมฺมา
วสฺสิสฺสติ เมฆปาทา จ ฉิชฺชิสฺสนฺติ สสฺสานิ มิลายิสฺสนฺติ
ทุพฺภิกฺข ภวิสฺสติ วสฺสิตุกามา วิย จตูหิ ทิสาหิ เมฆา
อุฏหิตฺวา อิตฺถิกาหิ อาตเป ปตฺถฏาน วีหิอาทีน เตมนภเยน
อนฺโต ปเวสิตกาเล ปุริเสสุ กุทฺทาลปฏกหตฺเถสุ อาฬึ
พนฺธนตฺถาย นิกฺขนฺเตสุ วสฺสนาการ ทสฺเสตฺวา คชฺชิตฺวา
วิชฺชุลตา นิจฺฉาเรตฺวา เต อุสภา วิย อยุชฺฌิตฺวา อวสฺสิตฺวาว
ปลายิสฺสนฺติ อยเมตสฺส วิปาโก ตุยฺหมฺปน ตปฺปจฺจยา
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โกจิ อนฺตราโย นตฺถิ อนาคต อารพฺภ ทิฏโ  สุปโน
เอส พฺราหฺมณา ปน อตฺตโน ชีวิตวุตฺตึ นิสฺสาย กถยึสูติ ฯ
เอว สตฺถา สุปนสฺส นิปฺผตฺตึ กเถตฺวา อาห ทุติย กเถหิ
มหาราชาติ ฯ
ทุติยาห ภนฺเต เอว อทฺทส ขุทฺทกรุกฺขา เจว คจฺฉา
จ ปวึ ภินทฺ ิตฺวา วิทตฺถิมตฺตมฺป รตนมตฺตมฺป อนุคนฺตฺวาว (๑)
ปุปฺผนฺติ เจว ผลนฺติ จ อม ทุติย อทฺทส อิมสฺส โก
วิปาโกติ ฯ มหาราช อิมสฺสาป วิปาโก โลกสฺส ปริหีนกาเล
มนุสฺสาน ปริตฺตายุกกาเล ภวิสฺสติ อนาคตสฺมึ หิ สตฺตา
ติพฺพราคา ภวิสฺสนฺติ อสมฺปตฺตวยาว กุมาริโย ปุรสิ นฺตร
คนฺตฺวา อุตุนิโย เจว คพฺภินิโย จ หุตฺวา ปุตฺตธีตาหิ
วฑฺฒิสฺสนฺติ ขุทฺทกรุกฺขาน ปุปฺผ วิย หิ ตาส อุตุนิภาโว
ผล วิย จ ปุตฺตธีตโร วฑฺฒิสฺสนฺติ อิโตนิทานมฺป
เต ภย นตฺถิ ตติยมฺป กเถหิ มหาราชาติ ฯ มหาคาวิโย ภนฺเต
ตทหุชาตาน วจฺฉกาน ขีร ปวนฺติโย อทฺทส อย เม ตติโย
สุปโน อิมสฺส โก วิปาโกติ ฯ อิมสฺสาป วิปาโก อนาคเตเยว
มนุสฺสาน เชฏาปจายิกกมฺมสฺส นฏกาเล ภวิสฺสติ อนาคตสฺมึ
หิ สตฺตา มาตาปตูสุ วา สสฺสุสสฺสุเรสุ วา ลชฺช อนุปฏเปตฺวา
สยเมว กุฏมพฺ  สวิทหิตฺวา ฆาสจฺฉาทนมตฺตมฺป มหลฺลกาน
ทาตุกามา ทสฺสนฺติ
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อทาตุกามา น ทสฺสนฺติ มหลฺลกา อนาถา อสยวสี ทารเก
อาราเธตฺวา ชีวิสฺสนฺติ ตทหุชาตาน วจฺฉกาน ขีร ปวนฺติโย (๑)
มหาคาวิโย วิย อิโตนิทานมฺป เต ภย นตฺถิ จตุตฺถ กเถหิ
มหาราชาติ ฯ
ธุรวาเห ภนฺเต อาโรหปริณาหสมฺปนฺเน มหาโคเณ
ยุคปรมฺปราย อโยเชตฺวา ตรุเณ โคทมฺเม ธุเร โยเชนฺเต อทฺทส
เต ธุร วหิตุ อสกฺโกนฺตา ฉฑฺเฑตฺวา อฏสุ สกฏานิ นปฺปวตฺตึสุ
อย เม จตุตฺโถ สุปโน อิมสฺส โก วิปาโกติ ฯ อิมสฺสาป
วิปาโก อนาคเตเยว อธมฺมิกราชูน กาเล ภวิสฺสติ อนาคตสฺมึ
หิ อธมฺมิกกปณราชาโน ปณฺฑิตาน ปเวณิกุสลาน
กมฺมนิตฺถรณสมตฺถาน มหามตฺตาน ยส น ทสฺสนฺติ ธมฺมสภาย
วินิจฺฉยฏาเนป ปณฺฑิเต โวหารกุสเล มหลฺลเก อมจฺเจ น
เปสฺสนฺติ ตพฺพิปริตานมฺปน ตรุณาน ยส ทสฺสนฺติ ตถารูเปเอว
วินิจฺฉยฏาเน เปสฺสนฺติ เต ราชกมฺมานิ เจว ยุตฺตายุตฺตฺจ
อชานนฺตา เนว ต ยส อุกฺขิปตุ สกฺขิสฺสนฺติ น ราชกมฺมานิ
นิตฺถริตุ เต อสกฺโกนฺตา กมฺมธุร ฉฑฺเฑสฺสนฺติ มหลฺลกาป
ปณฺฑิตา อมจฺจา ยส อลภนฺตา กิจฺจานิ นิตฺถริตุ สมตฺถาป กึ
อมฺหาก เอเตหิ มย พาหิรกา ชาตา อพฺภนฺตริกา ตรุณา ทารกา
ชานิสฺสนฺตีติ อุปฺปนฺนานิ กมฺมานิ น รกฺขิสฺสนฺติ เอว สพฺพถาป
เตส ราชูน หานิเยว
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ภวิสฺสติ ธุร วหิตุ อสมตฺถาน วจฺฉทมฺมาน ธุเร โยชิตกาโลวิย
ธุรวาหานฺจ มหาโคณาน ยุคปรมฺปราย อโยชิตกาโล วิย
ภวิสฺสติ อิโตนิทานมฺป เต ภย นตฺถิ ปฺจม กเถหิ
มหาราชาติ ฯ
ภนฺเต เอก อุภโตมุข อสฺส อทฺทส ตสฺส ทฺวีสุ
ปสฺเสสุ ยวส เทนฺติ โส ทฺวีหิ มุเขหิ ขาทติ อย เม ปฺจโม
สุปโน อิมสฺส โก วิปาโกติ ฯ อิมสฺสาป อนาคเต
อธมฺมิกราชกาเลเยว วิปาโก ภวิสฺสติ อนาคตสฺมึ หิ อธมฺมิกา
พาลราชาโน อธมฺมิเก โลลมนุสฺเส วินิจฺฉเย เปสฺสนฺติ เต
ปาปปฺุเสุ อนาทรา พาลา สภาย นิสีทิตฺวา วินิจฺฉย เทนฺตา
อุภินฺนมฺป อฏฏปจฺจตฺถิกาน หตฺถโต ลฺจ คเหตฺวา ขาทิสฺสนฺติ
อสฺโส วิย ทฺวีหิ มุเขหิ ยวส ขาทติ อิโตนิทานมฺป เต ภย นตฺถิ ฉฏ กเถหิ มหาราชาติ ฯ
ภนฺเต มหาชโน สตสหสฺสคฺฆนิก
สุวณฺณปาตึ สมฺมชฺชิตฺวา อิธ ปสฺสาว กโรหีติ เอกสฺส
ชรสิคาลสฺส อุปนาเมสิ ต ตตฺถ ปสฺสาว กโรนฺต อทฺทส อย เม
ฉฏโ สุปโ น อิมสฺส โก วิปาโกติ ฯ อิมสฺสาป อนาคเตเยว
วิปาโก ภวิสสฺ ติ อนาคตสฺมึ หิ อธมฺมิกราชาโน ชาติสมฺปนฺนาน
กุลปุตฺตาน อาสงฺกาย ยส น ทสฺสนฺติ อกุลีนานเยว ทสฺสนฺติ เอว
มหากุลานิ ทุคฺคตานิ ภวิสฺสนฺติ ลามกกุลานิ อิสฺสรานิ เต
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จ กุลีนปุริสา ชีวิตุ อสกฺโกนฺตา อิเม นิสฺสาย ชีวิสฺสามาติ
อกุลีนาน ธีตโร ทสฺสนฺติ อิติ ตาส กุลธีตาน อกุลีเนหิ
สทฺธึ สวาโส ชรสิคาลสฺส สุวณฺณปาติย ปสฺสาวกรณสทิโส
ภวิสฺสติ อิโตนิทานมฺป เต ภย นตฺถิ สตฺตม กเถหิ
มหาราชาติ ฯ
ภนฺเต เอโก ปุริโส รชฺชุ วฏเฏตฺวา ปาทมูเล นิกฺขิปติ
เตน นิสินฺนปสฺส เหฏา สยิตา เอกา ฉาตสิคาลี ตสฺส
อชานนฺตสฺเสว ต ขาทติ เอวาห ต อทฺทส อย เม
สตฺตโม สุปโ น อิมสฺส โก วิปาโกติ ฯ อิมสฺสาป อนาคเตเยว
วิปาโก ภวิสสฺ ติ อนาคตสฺมึ หิ อิตฺถโิ ย ปุริสโลลา สุราโลลา
อลงฺการโลลา วิสิขาโลลา อามิสโลลา ภวิสฺสนฺติ ทุสฺสีลา
ทุราจารา ตา สามิเกหิ กสิโครกฺขาทีนิ กมฺมานิ กตฺวา กิจฺเฉน
กสิเรน สมฺภต ธน ชาเรหิ สทฺธึ สุร ปวนฺติโย มาลาคนฺธวิเลปน
ธารยมานา อนฺโตเคเห อจฺจายิกมฺป กิจฺจ อโนโลเกตฺวา
เคหปริกฺเขปสฺส อุปริภาเคนป ฉิทฺทฏาเนหิป ชาเร อุปธารยมานา
เสฺว วปตพฺพยุตฺตก วีหิมฺป โกฏเฏตฺวา ยาคุภตฺตขชฺชกาทีนิ
สมฺปาเทตฺวา ขาทมานา วิลุมฺปสฺสนฺติ เหฏาปเก นิปนฺนา
ฉาตสิคาลี วิย วฏเฏตฺวา ปาทมูเล นิกฺขิตฺตรชฺชุ อิโตนิทานมฺป เต
ภย นตฺถิ อฏม กเถหีติ ฯ
ภนฺเต ราชทฺวาเร พหูหิ ตุจฺฉกุมฺเภหิ ปริวาเรตฺวา ปต
เอก มหนฺต ปูริตกุมฺภ อทฺทส จตฺตาโรป วณฺณา จตูหิ ทิสาหิ
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จตูหิ อนุทิสาหิ จ ฆเฏหิ อุทก อาหริตฺวา ปูริตกุมฺภเมว
ปูเรนฺติ ปูริตปูริต อุทก อุตฺตริตฺวา ปลายติ เตป ตตฺเถว
ปุนปฺปุน อุทก อาสิฺจนฺติ ตุจฺฉกุมฺเภ ปน โอโลเกนฺโตป
นตฺถิ อย เม อฏโม สุปโ น อิมสฺส โก วิปาโกติ ฯ อิมสฺสาป
อนาคเตเยว วิปาโก ภวิสสฺ ติ อนาคตสฺมึ หิ โลโก ปริหายิสฺสติ
รฏ นิโรช ภวิสฺสติ ราชาโน ทุคฺคตา กปณา ภวิสฺสนฺติ โย
อิสฺสโร ภวิสฺสติ ตสฺส ภณฺฑาคาเร สตสหสฺสมตฺตา กหาปณา
ภวิสฺสนฺติ เต เอว ทุคฺคตา สพฺเพ ชนปเท อตฺตโน วปกมฺม
กาเรสฺสนฺติ อุปทฺทูตา มนุสฺสา สเก กมฺมนฺเต ฉฑฺเฑตฺวา
ราชูนฺเว อตฺถาย ปุพฺพนฺนาปรนฺนานิ จ วปนฺตา รกฺขนฺตา
ลายนฺตา มทฺทนฺตา ปเวเสนฺตา อุจฺฉุกฺเขตฺตานิ กโรนฺตา ยนฺตานิ
กโรนฺตา วาเหนฺตา ผาณิตาทีนิ ปจนฺตา ปุปฺผาราเม ผลาราเม จ
กโรนฺตา ตตฺถ ตตฺถ นิปผฺ นฺนานิ ปุพฺพนฺนาทีนิ อาหริตฺวา
รฺโ โกฏาคารเยว ปูเรสฺสนฺติ อตฺตโน เคเหสุ ตุจฺฉโกฏเ
โอโลเกนฺตาป น ภวิสฺสนฺติ ตุจฺฉกุมฺเภ อโนโลเกตฺวา
ปูริตกุมฺภปูรณสทิสเมว ภวิสฺสติ อิโตนิทานมฺป เต ภย
นตฺถิ นวม กเถหีติ ฯ
ภนฺเต เอก ปฺจวณฺณปฺปทุมสฺฉนฺน คมฺภีร สพฺพโตติฏ 
โปกฺขรณึ อทฺทส สมนฺตโต ทฺวิปทจตุปฺปทา โอตริตฺวา ตตฺถ
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ปานีย ปวนฺติ ตสฺสา มชฺเฌ คมฺภีรฏาเน อุทก อาวิล
ตีรปฺปเทเสสุ ทฺวิปทจตุปฺปทาน อกฺกมนฏาเน อจฺฉ วิปฺปสนฺน
อนาวิล เอวาห อทฺทส อย เม นวโม สุปโน อิมสฺส
โก วิปาโกติ ฯ อิมสฺสาป อนาคเตเยว วิปาโก ภวิสฺสติ
อนาคตสฺมึ หิ ราชาโน อธมฺมิกา ภวิสฺสนฺติ ฉนฺทาทิวเสน
อคติคมน คจฺฉนฺตา รชฺช กาเรสฺสนฺติ ธมฺเมน วินิจฺฉย
นาม น ทสฺสนฺติ ลฺจวิตฺตกา ภวิสฺสนฺติ ธนโลลา รฏวาสิเกสุ
เตส ขนฺติเมตฺตานุทฺทยา นาม น ภวิสฺสนฺติ กกฺขฬา ผรุสา
อุจฺฉุยนฺเต อุจฺฉคณฺิกา วิย มนุสฺเส ปเฬนฺตา นานปฺปการ พลึ
อุปฺปาเทตฺวา ธน คณฺหิสฺสนฺติ มนุสฺสา พลิปฬิตา กิฺจิ ทาตุ
อสกฺโกนฺตา คามนิคมาทโย ฉฑฺเฑตฺวา ปจฺจนฺต คนฺตฺวา วาส
กปฺเปสฺสนฺติ มชฺฌิมชนปโท สฺุโ ภวิสฺสติ ปจฺจนฺโต ฆนวาโส
เสยฺยถาป โปกฺขณิยา เวมชฺเฌ อุทก อาวิล ปริยนฺเต วิปฺปสนฺน
อิโตนิทานมฺป เต ภย นตฺถิ ทสม กเถหีติ ฯ
ภนฺเต เอกิสฺสาเยว กุมฺภิยา ปจฺจมาน โอทน อปาก
อทฺทส อปากนฺติ วิจาเรตฺวา วิภชิตฺวา ปต วิย ตีหากาเรหิ
ปจฺจมาน เอกสฺมึ ปสฺเส อติกิลินฺโน โหติ เอกสฺมึ อุตฺตณฺฑุโล
เอกสฺมึ สุปกฺโก อย เม ทสฺโม สุปโน อิมสฺส โก วิปาโกติ ฯ
อิมสฺสาป อนาคเตเยว วิปาโก ภวิสสฺ ติ อนาคตสฺมึ หิ ราชาโน
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อธมฺมิกา ภวิสฺสนฺติ เตสุ อธมฺมิเกสุ ราชยุตฺตาป (๑)
พฺราหฺมณคหปติกาป เนคมชานปทาปติ สมณพฺราหฺมเณ
อุปาทาย สพฺเพ มนุสฺสา อธมฺมิกา ภวิสฺสนฺติ ตโต
เตส อารกฺขเทวตา พลิปฺปฏิคฺคาหกเทวตา รุกฺขเทวตา
อากาสฏกเทวตา อธมฺมิกา ภวิสฺสนฺติ เอว เทวตาป อธมฺมิกา
ภวิสฺสนฺติ อธมฺมิกราชูน รชฺเช วาตา วิสมา ขรา วายิสฺสนฺติ
เต อากาสฏกวิมานานิ กมฺเปสฺสนฺติ เตสุ กมฺปเตสุ เทวตา
กุปตา เทว วสฺสิตุ น ทสฺสนฺติ วสฺสมาโนป สกลรฏเ
เอกปฺปหาเรเนว น วสฺสิสสฺ ติ วสฺสมาโนป สพฺพตฺถ
กสิกมฺมสฺส วา วปกมฺมสฺส วา อุปกาโร หุตฺวา น
วสฺสิสฺสติ ยถา จ รฏเ เอว ชนปเทป คาเมป
เอกตฬาเกป เอกสเรป เอกปฺปหาเรน น วสฺสิสสฺ ติ
ตฬากสฺส อุปริภาเค วสฺสนฺโต เหฏาภาเค น วสฺสิสฺสติ
เหฏา วสฺสนฺโต อุปริ น วสฺสิสฺสติ เอกสฺมึ ภาเค สสฺส
อติวสฺเสน นาเสสฺสติ เอกสฺมึ อวสฺสนฺโต สสฺส มิลาเปสฺสติ
เอกสฺมึ สมฺมา วสฺสมาโน สมฺปาเทสฺสติ เอว เอกสฺส
รฺโ รชฺเช วุตฺตสสฺสา นิปฺปการา ภวิสฺสนฺติ
เอกกุมฺภิยา โอทโน วิย อิโตนิทานมฺป เต ภย นตฺถิ
เอกาทสม กเถหีติ ฯ ภนฺเต สตสหสฺสคฺฆนิก จนฺทนสาร
ปูติตกฺเกน วิกฺกิณนฺเต อทฺทส อย เม เอกาทสโม
สุปโน อิมสฺส โก วิปาโกติ ฯ
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อิมสฺสาป อนาคเตเยว มยฺห สาสเน ปริหายนฺเต วิปาโก
ภวิสฺสติ อนาคตสฺมึ หิ ปจฺจยโลลา อลชฺชี ภิกฺขู พหู
ภวิสฺสนฺติ เต มยา ปจฺจยโลลุปฺป นิมมฺ เถตฺวา กถิตธมฺมเทสน
จีวราทิจตุปฺปจฺจยเหตุ ปเรส เทเสสฺสนฺติ ปจฺจเยหิ มุจฺจิตฺวา
นิสฺสรณปกฺเข ิตา นิพฺพานาภิมุข กตฺวา เทเสตุ น สกฺขิสฺสนฺติ
เกวล ปทพฺยฺชนสมฺปตฺติฺเจว มธุรสทฺทฺจ สุตฺวา
มหคฺฆานิ จีวราทีนิ ทสฺสนฺติ เจว ทาเปสฺสนฺติ จ อปเร
อนฺตรวีถิจตุกฺกราชทฺวาราทีสุ นิสีทิตฺวา กหาปณฑฺฒกหาปณปาทมาสกรูปาทีนิ นิสฺสาย เทเสสฺสนฺติ อิติ มยา
นิพฺพานคฺฆนก กตฺวา เทสิตธมฺม จตุปฺปจฺจยตฺถาย เจว
กหาปณฑฺฒกหาปณาทีน อตฺถาย จ วิกฺกิณิตฺวา
เทเสนฺตา สตสหสฺสคฺฆนิก จนฺทนสาร ปูติตกฺเกน
วิกฺกิณนฺตา วิย ภวิสฺสนฺติ อิโตนิทานมฺป เต ภย นตฺถิ
ทฺวาทสม กเถหีติ ฯ
ภนฺเต ตุจฺฉลาพูนิ อุทเก สีทนฺตานิ อทฺทส อิมสฺส โก
วิปาโกติ ฯ อิมสฺสาป อนาคเต อธมฺมิกราชกาเล โลเก
วิปริวตฺตนฺเตเยว วิปาโก ภวิสฺสติ ตทา หิ ราชาโน
ชาติสมฺปนฺนาน กุลปุตฺตาน ยส น ทสฺสนฺติ อกุลนี านเยว
ทสฺสนฺติ เต อิสฺสรา ภวิสฺสนฺติ อิตเร ทลิทฺทา ราชสมฺมุเขป
ราชทฺวาเรป อมจฺจสมฺมุเขป วินิจฺฉยฏาเนป ตุจฺฉลาพุสทิสาน
อกุลีนานฺเว กถา โอสีทิตฺวา ิตา วิย นิจฺจลา สุปฺปติฏิตา
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ภวิสฺสนฺติ (๑) สงฺฆสนฺนิปาเตป สงฺฆกมฺมคณกมฺมฏาเนสุ เจว
ปตฺตจีวรปริเวณาทิวินิจฺฉยฏาเนสุ จ ทุสฺสีลาน ปาปปุคฺคลานเยว กถา นิยฺยานิกา ภวิสฺสนฺติ น ลชฺชนี  ภิกฺขูน
เอว สพฺพถาป ตุจฺฉลาพุสีทนกาโล วิย ภวิสฺสติ อิโตนิทานมฺป
เต ภย นตฺถิ เตรสม กเถหีติ ฯ
ภนฺเต มหนฺตา กูฏาคารปฺปมาณา ฆนสิลานาวา วิย อุทเก
ปฺลวมานา อทฺทส อิมสฺส โก วิปาโกติ ฯ อิมสฺสาป ตาทิเสเยว
กาเล วิปาโก ภวิสฺสติ ตทา หิ อธมฺมิกราชาโน อกุลีนาน ยส
ทสฺสนฺติ เต อิสฺสรา ภวิสฺสนฺติ กุลีนา ทุคฺคตา เตสุ น เกจิ
คารว กริสฺสนฺติ อิตเรสุเยว กริสฺสนฺติ ราชสมฺมุเข วา อมจฺจสมฺมุเข
วา วินิจฺฉยฏาเน วา วินิจฺฉยกุสลาน ฆนสิลาสทิสาน
กุลปุตฺตาน กถา น โอคาหิตฺวา ปติฏ หิสฺสติ เตสุ กเถนฺเตสุ
กึ อิเม กเถนฺตีติ อิตเร ปริหาสเมว กริสฺสนฺติ ภิกฺขุสนฺนิปาเตป
วุตฺตปฺปกาเรสุ าเนสุ เนว เปสเล ภิกฺขู ครุกาตพฺเพ มฺิสฺสนฺติ
นาป เตส กถา ปริโยคาหิตฺวา ปติฏหิสฺสติ สิลาน ปฺลวนกาโล
วิย ภวิสฺสติ อิโตนิทานมฺป เต ภย นตฺถิ จุทฺทสม กเถหีติ ฯ
ภนฺเต ขุทฺทกมธุกปุปฺผปฺปมาณา มณฺฑุกิโย มหนฺเต
กณฺหสปฺเป เวเคน อนุพนฺธิตฺวา อุปฺปลนาเล วิย ฉินฺทิตฺวา
มส ขาทิตฺวา คิลนฺติโย อทฺทส อย จุทฺทสโม สุปโ น อิมสฺส
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โก วิปาโกติ ฯ อิมสฺสาป โลเก ปริหายนฺเต อนาคเตเยว
วิปาโก ภวิสสฺ ติ ตทา หิ มนุสฺสา ติพพฺ ราคา ทุชฺชาติกา
กิเลสานุวตฺตกา หุตฺวา ตรุณาน อตฺตโน ภริยาน วเส
วตฺติสฺสนฺติ เคเห ทาสกมฺมกราทโยป โคมหิสาทโยป
หิรฺสุวณฺณมฺป สพฺพ ตาสเยว อายตฺต ภวิสฺสติ อสุก
หิรฺสุวณฺณ วา ปริจฺเฉทาทิชาต วา กหนฺติ วุตฺเต ยตฺถ
วา ตตฺถ วา โหตุ กึ ตุยหฺ เมว พฺยาจาเรน ตฺว มยฺห
ฆเร สนฺต วา อสนฺต วา ชานิตุกาโม ชาโตสีติ วตฺวา
นานปฺปกาเรหิ อกฺโกสิตฺวา มุขสตฺตีหิ โกฏเฏตฺวา
ทาสเจฏเก วิย วเส กตฺวา อตฺตโน อิสฺสริย ปวตฺเตสฺสนฺติ
เอว มธุกปุปฺผปฺปมาณาน มณฺฑุกโปติกาน อาสีวิเส กณฺหสปฺเป
คิลนกาโล วิย ภวิสฺสติ อิโตนิทานมฺป เต ภย นตฺถิ
ปณฺณรสม กเถหีติ ฯ
ภนฺเต ทสหิ อสทฺธมฺเมหิ สมนฺนาคต คามโคจร กาก
กาฺจนวณฺณปณฺณตาย สุวณฺณาติ ลทฺธนาเม สุวณฺณราชหเส
ปริวาเรนฺเต อทฺทส อิมสฺส โก วิปาโกติ ฯ อิมสฺสาป อนาคเต
ทุพฺพลราชกาเลเยว วิปาโก ภวิสฺสติ อนาคตสฺมึ หิ ราชาโน
หตฺถิสิปฺปาทีสุ อกุสลา ยุทฺเธสุ อวิสารทา ภวิสฺสนฺติ เต อตฺตโน
รชฺชวิปตฺตึ อาสงฺกมานาน สมานชาติกาน กุลปุตฺตาน
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อิสฺสริย อทตฺวา อตฺตโน ปาทมูลิกาน นฺหาปกกปฺปกาทีน
ทสฺสนฺติ ชาติโคตฺตสมฺปนฺนา กุลปุตตฺ า ราชกุเล ปติฏ
อลภมานา ชีวิก กปฺเปตุ อสมตฺถา หุตฺวา อิสฺสริเย ิเต
ชาติโคตฺตหีเน อกุลีเน อุปฏหนฺตา วิจริสฺสนฺติ สุวณฺณราชหเสหิ กากสฺส ปริวาริตกาโล วิย ภวิสฺสติ อิโตนิทานมฺป
เต ภย นตฺถิ โสฬสม กเถหีติ ฯ
ภนฺเต ปุพฺเพ ทีปโน เอฬเก ขาทนฺติ อหมฺปน เอฬเก
ทีปโน อนุพนฺธิตฺวา มุรุมุราติ ขาทนฺเต อทฺทส อถฺเ
ตสา วกา เอฬเก ทูรโตว ทิสฺวา ภีตตสิตา อุตฺราสมฺปตฺตา
หุตฺวา เอฬกาน ภยา ปลายิตฺวา คุมฺพคหนานิ ปวิสิตฺวา นิลียสึ ุ
เอวาห อทฺทส อิมสฺส โก วิปาโกติ ฯ อิมสฺสาป อนาคเต
อธมฺมิกราชกุเลเยว วิปาโก ภวิสฺสติ ตทา หิ อกุลีนา ราชวลฺลภา
อิสฺสรา ภวิสฺสนฺติ กุลนี า อปฺปฺาตา ทุคฺคตา เต ราชวลฺลภา
ราชาน อตฺตโน กถ คาหาเปตฺวา วินิจฺฉยฏานาทีสุ พลวนฺโต
หุตฺวา กุลีนาน ปเวณิอาคตานิ เขตฺตวตฺถาทีนิ อมฺหาก สนฺตกานิ
เอตานีติ อภิยุชฺฌิตฺวา เตสุ น ตุมฺหาก อมฺหากนฺติ อาคนฺตฺวา
วินิจฺฉยฏานาทีสุ วิวทนฺเตสุ เวตฺตลตาทีหิ ปหราเปตฺวา คีวาย
คเหตฺวา อปกฑฺฒาเปตฺวา อตฺตโน ปมาณ น ชานาถ อมฺเหหิ
สทฺธึ
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วิวทถ อทานิ โว รฺโ กเถตฺวา หตฺถปาทจฺเฉทนาทีนิ
กาเรสฺสามาติ สนฺตชฺเชสฺสนฺติ เต เตส ภเยน อตฺตโน สนฺตกานิ
วตฺถูนิ ตุมฺหากเยว เจตานิ คณฺหถาติ นิยฺยาเทตฺวา อตฺตโน
เคหานิ ปวิสิตฺวา ภีตา นิปชฺชิสฺสนฺติ ปาปภิกฺขูป เปสเล
ภิกฺขู ยถารุจึ วิเหเสฺสนฺติ เต เปสลา ภิกฺขู ปฏิสรณ
อลภมานา อรฺ ปวิสิตฺวา คหนฏาเนสุ นิลียิสฺสนฺติ เอว
หีนชจฺเจหิ เจว ปาปภิกฺขูหิป จ อุปทฺทูตาน ชาติมนฺตาน
กุลปุตฺตานฺเจว เปสลาน ภิกฺขูนฺจ เอฬกาน ภเยน ตสวกาน
ปลายนกาโล วิย ภวิสฺสติ อิโตนิทานมฺป เต ภย นตฺถิ อย หิ สุปโน อนาคตฺเว
อารพฺภ เต ทิฏโ พฺราหฺมณา
ปน น ธมฺมสุธมฺมตาย ตยิ สิเนเหน ต กถยึสุ พหุ ธน
ลภิสฺสามาติ อามิสจกฺขุตาย ชีวิตวุตฺตึ นิสฺสาย กถยึสูติ ฯ
เอว สตฺถา โสฬสนฺน มหาสุปนาน นิปฺผตฺตึ กเถตฺวา
น โข มหาราช เอตรหิ ตฺวฺเว อิเม สุปเน อทฺทส
โปราณกราชาโนป อทฺทสสุ พฺราหฺมณาป เตส เอวเมว อิเม
สุปเน คเหตฺวา ยฺมตฺถเก ขิปสุ ตโต ปณฺฑิเตหิ
ทินฺนนเยนาคนฺตฺวา โพธิสตฺต ปุจฺฉึสุ โปราณกปณฺฑิตาป เนส
อิเม สุปเน กเถนฺตา อิมินา นิยาเมเนว กเถสุนฺติ วตฺวา เตน
ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
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อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อุทิจฺจพฺราหฺมณกุเล นิพพฺ ตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต อิสปิ พฺพชฺช
ปพฺพชิตฺวา อภิฺา เจว สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา
หิมวนฺตปฺปเทเส ฌานกีฬ กีฬนฺโต วิหรติ ฯ ตทา พาราณสิย
พฺรหฺมทตฺโต อิมินาว นิยาเมน อิเม สุปเน ทิสฺวา พฺราหฺมเณ
ปุจฺฉิ ฯ พฺราหฺมณา เอวเมว ยฺ ยชิตุ อารภึสุ ฯ เตสุ
ปุโรหิตสฺส อนฺเตวาสิกมาณโว ปณฺฑิโต พฺยตฺโต อาจริย
อาห อาจริย ตุมฺเหหิ มย ตโย เวเท อุคฺคณฺหาปตา
นนุ เตสุ เอก มาเรตฺวา เอกสฺส โสตฺถิกมฺมกรณ นาม
นตฺถีติ ฯ ตาต อิมินา อุปาเยน อมฺหาก พหุธน อุปฺปชฺชิสฺสติ
ตฺว ปน รฺโ ธน รกฺขิตุกาโม มฺเติ ฯ มาณโว เตนหิ
อาจริย ตุมฺเห ตุมฺหาก กมฺม กโรถ อห ตุมฺหาก สนฺติเก กึ
กริสฺสามีติ วิจรนฺโต รฺโ อุยฺยาน อคมาสิ ฯ ต ทิวสเมว
โพธิสตฺโตป ต การณ ตฺวา อชฺช มยิ มนุสฺสปถ คเต
มหาชนสฺส พนฺธนา โมกฺโข ภวิสฺสตีติ อากาเสนาคนฺตฺวา อุยฺยาเน
โอตริตฺวา สุวณฺณปฏิมา วิย มงฺคลสิลาตเล นิสีทิ ฯ มาณโว
โพธิสตฺต อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทติ ฺวา
ปฏิสณฺาร อกาสิ ฯ โพธิสตฺโตป เตน สทฺธึ มธุรปฺปฏิสณฺาร
กตฺวา กึ นุ โข มาณว ราชา ธมฺเมน รชฺช กาเรตีติ
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ปุจฺฉิ ฯ ภนฺเต ราชา นาม ธมฺมิโก อปจ โข ปน น
พฺราหฺมณา อติฏเ ปกฺขนฺทาเปนฺติ ราชา โสฬส สุปเน
ทิสฺวา พฺราหฺมณาน อาโรเจสิ พฺราหฺมณา ยฺ ยชิสฺสามาติ
อารทฺธา กึ นุ โข ภนฺเต อย นาม อิเมส สุปนาน นิปฺผตฺตีติ
ราชาน สฺาเปตฺวา ตุมฺหาก มหาชน ภยา โมเจตุ น
วฏฏตีติ ฯ มย โข นาม มาณว ราชาน น ชานาม ราชาป
อมฺเห น ชานาติ สเจ ปน อิธาคนฺตฺวา ปุจฺเฉยฺย กเถยฺยามสฺส
มยนฺติ ฯ มาณโว อห ภนฺเต อาเนสฺสามิ ตุมฺเห มมาคมน
อุทิกฺขนฺตา มุหุตฺต นิสีทถาติ โพธิสตฺต ปฏิชานาเปตฺวา
รฺโ สนฺตกิ  คนฺตฺวา มหาราช เอโก อากาสจาริกตาปโส
ตุมฺหาก อุยฺยาเน โอตริตฺวา ตุมฺเหหิ ทิฏสุปนาน นิปฺผตฺตึ
กเถสฺสามีติ ตุมฺเห ปกฺโกสตีติ อาห ฯ ราชา ตสฺส กถ สุตฺวา ตาวเทว
มหนฺเตน ปริวาเรน อุยฺยาน คนฺตฺวา ตาปส วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
นิสินฺโน ปุจฉฺ ิ ตุมฺเห กิร ภนฺเต มยา ทิฏสุปนาน นิปฺผตฺตึ
ชานาถาติ ฯ อาม มหาราชาติ ฯ เตนหิ กเถถาติ ฯ กเถมิ มหาราช
ยถาทิฏเ ตาว สุปเน ม สาเวหีติ ฯ สาธุ ภนฺเตติ ราชา
[๗๗]อุสภา รุกฺขา คาวิโย ควา จ
อสฺโส กโส สิคาลี จ กุมฺโภ
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โปกฺขรณี จ อปากจนฺทน
ลาวูนิ สีทนฺติ สิลา ปฺลวนฺติ
มณฺฑูกิโย กณฺหสปฺเป คิลนฺติ
กาก สุวณฺณา ปริวารยนฺติ
ตสา วกา เอฬกาน ภยา หีติ
วตฺวา ปเสนทิโกสล(๑) รฺา กถิตนิยาเมเนว สุปเน [๒] กเถสิ ฯ
โพธิสตฺโตป เตส อิทานิ สตฺถารา กถิตนิยาเมเนว วิตฺถารโต
นิปฺผตฺตึ กเถตฺวา ปริโยสาเน สย อิท กเถสิ วิปริยาโส วตฺตติ
นยิธมตฺถีติ ฯ ตตฺรายมตฺโถ อย มหาราช อิเมส สุปนาน นิปฺผตฺติ ย
ปเนต เตส ปฏิฆาตตฺถาย ยฺกมฺม วตฺตติ ต วิปริยาโส วตฺตติ
วิปรีตโต วิปลฺลาเสน วตฺตตีติ วุตฺต โหติ ฯ กึการณา ฯ อิเมสฺหิ
นิปฺผตฺติ นาม โลกสฺส วิปริวตฺตกาเล อการณสฺส การณนฺติ
คหณกาเล การณสฺส อการณนฺติ ฉฑฺฑนกาเล อภูตสฺส ภูตนฺติ
คณฺหนกาเล ภูตสฺส อภูตนฺติ ชหนกาเล อลชฺชีน อุสฺสนฺนกาเล
ลชฺชีนฺจ ปริหีนกาเล ภวิสฺสติ นยิธมตฺถิ อิทานิ ปน ตว วา มม
วา กาเล อิธ อิมสฺมึ ปุรสิ ยุเค วตฺตมาเน เอเตส นิปฺผตฺติ
นตฺถิ ตสฺมา เอเตส ปฏิฆาตาย วตฺตมาน ยฺกมฺม
วิปลฺลาเสน วตฺตติ อลนฺเตน นตฺถิ เต อิโตนิทาน
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ภย วา ฉมฺภติ ตฺต วาติ ฯ มหาปุริโส ราชาน สมสฺสาเสตฺวา
มหาชน พนฺธนา โมเจตฺวา ปุนากาเส ตฺวา รฺโ โอวาท
ทตฺวา ปฺจสุ สีเลสุ ปติฏาเปตฺวา อิโต ปฏาย มหาราช
พฺราหฺมเณหิ สทฺธึ เอกโต หุตฺวา ปสุฆาตยฺนฺนาม มา
ยชีติ ธมฺม เทเสตฺวา อากาเสเนว อตฺตโน วสนฏานเมว
อคมาสิ ฯ ราชาป ตสฺส โอวาเท ิโต ทานาทีนิ ปฺุานิ
กตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สุปนปจฺจยา เต
ภย นตฺถิ หาเรถ ยฺนฺติ ยฺ หาเรตฺวา มหาชนสฺส
ชีวิตทาน ทตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
ราชา อานนฺโท อโหสิ มาณโว สารีปุตฺโต ตาปโส
ปน อหเมวาติ ฯ
ปรินิพพฺ ุเต ปน ภควติ สงฺคีติการกา อุสภาติอาทินี
ตีณิ ปทานิ อฏกถ อาโรเปตฺวา ลาวูนีติ อาทีนิ ปฺจ (๓)
ปทานิ เอก คาถ วตฺวา เอกนิปาตปาลึ อาโรเปสุนฺติ ฯ
มหาสุปนชาตก สตฺตม ฯ
_______________
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อิลฺลีสชาตก
อุโภ ขฺชาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต มจฺฉริโกสิยเสฏึ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ราชคหนครสฺส กิร อวิทูเร สกฺกรนฺนาม นิคโม ฯ ตตฺเถโก
มจฺฉริโกสิโย นาม เสฏี อสีติโกฏิวิภโว ปฏิวสติ ฯ โส
ติณคฺเคน เตลพินฺททป เนว ปเรส เทติ น อตฺตนา ปริภฺุชติ ฯ
อิติ ตสฺส ต วิภวชาต เนว ปุตฺตทาราทีน น สมณพฺราหฺมณาน
อตฺถ อนุโภติ รกฺขสปริคฺคหิตโปกฺขรณี วิย อปริโภค ติฏติ ฯ
สตฺถา เอกทิวส ปจฺจูสสมเย มหากรุณาสมาปตฺติโต วุฏ าย
สกลโลกธาตุย โพธเนยฺยพนฺธเว โอโลเกนฺโต ปฺจจตฺตาฬีสโยชนมตฺถเก วสนฺตสฺส เสฏิโน สปชาปติกสฺส โสตาปตฺติผลสฺส
อุปนิสฺสย อทฺทส ฯ ตโต ปุริมทิวเส ปน โส ราชาน อุปฏาตุ
ราชคห คนฺตฺวา อาคจฺฉนฺโต เอก ฉาตชฺฌตฺต ชนปทมนุสฺส
กุมฺมาสปูร กปลฺลปูว ขาทนฺต ทิสฺวา ตตฺถ ปปาส อุปฺปาเทตฺวา
อตฺตโน ฆร คนฺตฺวา จินฺเตสิ สจาห กปลฺลปูว ขาทิตุกาโมมฺหีติ
วกฺขามิ พหู มยา สทฺธึ ขาทิตุกามา ภวิสฺสนฺติ เอว เม พหูนิ
ตณฺฑุลสปฺป ผาณิตาทีนิ
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ปริกฺขย คมิสฺสนฺติ น กสฺสจิ กเถสฺสามีติ ตณฺห อธิวาเสนฺโต
จรติ ฯ โส คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต กาเล อุปณฺฑุปณฺฑุกชาโต
ธมนิสนฺถตคตฺโต ชาโต ตโต ตณฺห อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต
คพฺภ ปวิสิตฺวา มฺจก อุปคูหิตฺวา นิปชฺชิ เอว คโตป
ธนหานิภเยน กสฺสจิ กิฺจิ น กเถสิ ฯ
อถ น ภริยา อุปสงฺกมิตฺวา ปฏ ึ ปริมชฺชิตวฺ า กินฺเต
สามิ อผาสุกนฺติ ปุจฺฉิ ฯ น เม กิฺจิ อผาสุก อตฺถีติ ฯ
กึ นุ โข เต ราชา กุปโตติ ฯ ราชาป เม น กุปโตติ ฯ
อถ กินฺเต ปุตฺตธีตาหิ วา ทาสกมฺมกราทีหิ วา กิฺจิ
อมนาป กต อตฺถีติ ฯ เอวรูปมฺป เม นตฺถีติ ฯ กิสฺม
ิ ฺจิ
ปน เต ตณฺหา อตฺถีติ ฯ เอว วุตฺเตป ธนหานิภเยน น
กิฺจิ วตฺวา นิสฺสทฺโทว นิปชฺชิ ฯ อถ น ภริยา กเถหิ
สามิ กิสฺมิฺจ เต ตณฺหาติ อาห ฯ โส วจน ปริคิลนฺโต
วิย อตฺถิ เม เอกา ตณฺหาติ อาห ฯ กินฺเต ตณฺหา สามีติ ฯ
กปลฺลปูว ขาทิตุกาโมมฺหีติ ฯ อถ กิมตฺถ น กเถสิ กึ ตฺว
ทลิทฺโท อิทานิ สกลสกฺกรนิคมวาสีน ปโหนเก
กปลฺลปูเว ปจิสฺสามีติ ฯ กินฺเต เอเตหิ อตฺตโน กมฺม กตฺวา
ขาทิสฺสนฺตีติ ฯ เตนหิ เอกรจฺฉวาสีน ปโหนเก ปจามีติ ฯ
ชานามห ตว มหทฺธนภาวนฺติ ฯ อิมสฺมึ เคหสามนฺเต (๒)
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สพฺเพส ปโหนก กตฺวา ปจามีติ ฯ ชานามห ตว มหชฺฌาสยภาวนฺติ ฯ เตนหิ เคเห ปุตฺตทารมตฺตสฺเสว ปโหนก กตฺวา
ปจามีติ ฯ กินฺเต เอเตหีติ ฯ กึ ปน ตุยฺหฺจ มยฺหฺจ ปโหนก
กตฺวา ปจามีติ ฯ ตฺว กึ กริสฺสสีติ ฯ เตนหิ เอกสฺเสว เต ปโหนก
กตฺวา ปจามีติ ฯ อิมสฺมึ าเน ปจฺจมาเน พหู ปจฺจาสึสนฺติ
สกลตณฺฑุเล เปตฺวา ภินฺนตณฺฑุเล จ อุทฺธนกปลฺลานิ จ
อาทาย โถก ขีรสปฺปมธุผาณิตฺจ คเหตฺวา สตฺตภูมิกสฺส
ปาสาทสฺส อุปริ มหาตล อารุยฺห ปจ ตตฺถาห เอกโกว
นิสีทิตฺวา ขาทิสฺสามีติ ฯ สา สาธูติ ปฏิสฺสุณิตฺวา คเหตพฺพ
คาหาเปตฺวา ปาสาท อารุยฺห ทาสิโย วิสฺสชฺเชตฺวา เสฏึ
ปกฺโกสาเปสิ ฯ โส อาทิโต ปฏาย ทฺวารานิ ปทหนฺโต
สพฺพทฺวาเรสุ สูจิฆฏิกานิ ทตฺวา สตฺตภูมิตล อภิรหุ ิตฺวา
ตตฺถาป ทฺวาร ปทหิตฺวา นิสีทิ ฯ ภริยาปสฺส อุทฺธเน อคฺคึ
ชาเลตฺวา กปลฺลก อาโรเปตฺวา ปูเว ปจิตุ อารภิ ฯ
อถ สตฺถา ปาโตว มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร อามนฺเตตฺวา (๑)
เอโส โมคฺคลฺลาน ราชคหสฺส อวิทูเร สกฺกรนิคเม มจฺฉริเสฏี
กปลฺลปูเว ขาทิสฺสามีติ อฺเส ทสฺสนภเยน สตฺตภูมิกปาสาทสฺส
(๒) อุปริมตเล กปลฺลปูเว ปจาเปสิ ตฺว ตตฺถ คนฺตฺวา ต
เสฏึ ทเมตฺวา นิพฺพิเสวน กตฺวา อุโภป ชายปติเก ปูเว
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จ ขีรสปฺปมธุผาณิตานิ จ คาหาเปตฺวา อตฺตโน พเลน
เชตวน อาเนหิ อชฺชาห ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ วิหาเรเยว
นิสีทิสฺสามิ ปูเวเหว ภตฺตกิจฺจ กริสสฺ ามีติ อาห ฯ เถโร สาธุ
ภนฺเตติ สตฺถุ วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตาวเทว อิทฺธิพเลน ต
นิคม คนฺตฺวา ตสฺส ปาสาทสฺส สีหปฺชรทฺวาเร
สุนิวตฺโถ สุปารุโต อากาเสเยว มณิรูปก วิย อฏาสิ ฯ
มหาเสฏิโน เถร ทิสฺวาว หทยมส กมฺป ฯ โส อห
เอวรูปานฺเว ภเยน อิม าน อาคโต อยฺจ อาคนฺตฺวา
วาตปานทฺวาเร ิโตติ คเหตพฺพคหณ อปสฺสนฺโต อคฺคิมฺหิ
ปกฺขิตฺตโลณสกฺขรา วิย โรเสน ตฏตฏายนฺโต เอวมาห สมณ
อากาเส ตฺวา ตุว กึ ลภิสฺสสิ อากาเส อปเท ปท ทสฺเสตฺวา
จงฺกมนฺโตป เนว ลภิสฺสสีติ ฯ เถโร ตสฺมึเยว าเน อปราปร
จงฺกมิ ฯ เสฏี จงฺกมนฺโต กึ ลภิสสฺ สิ อากาเส ปลฺลงฺเกน
นิสีทมาโนป น ลภิสฺสสิเยวาติ อาห ฯ เถโร ปลฺลงฺก อาภุชิตวฺ า
นิสีทิ ฯ อถ น นิสินฺโน กึ ลภิสฺสสิ อาคนฺตฺวา วาตปานอุมฺมาเร
ิโตป น ลภิสฺสสิเยวาติ อาห ฯ เถโร อุมฺมาเร อฏาสิ ฯ อถ
น อุมฺมาเร ิโตป กึ ลภิสฺสสิ ธูมายนฺโตป น ลภิสฺสสิเยวาติ
อาห ฯ เถโร ธูมายิ ฯ สกลปฺปาสาโท เอกธูโม อโหสิ ฯ
เสฏิโน อกฺขีนิ สูจิยา วิชฺฌนกาโล วิย ชาโต ฯ เคหชฺฌายน-
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ภเยน [๑] ปชฺชลนฺโตป น ลภิสฺสสีติ อวตฺวา จินฺเตตฺวา อย สมโณ
สุฏุ ลคฺโค อลทฺโธ น คมิสฺสติ เอกมสฺส ปูว ทาเปสฺสามีติ
ภริย อาห ภทฺเท เอก ขุทฺทกปูว ปจิตฺวา สมณสฺส ทตฺวา
อุยฺโยเชหิ นนฺติ ฯ สา โถกฺเว ปฏ กปลฺลปาติย ปกฺขิป ฯ
มหาปูโว หุตฺวา สกลปาตึ ปูเรตฺวา อุทฺธุมาโต อฏาสิ ฯ เสฏี ต
ทิสฺวา พหุ ตยา ปฏ คหิต ภวิสฺสตีติ สยเมว ทพฺพิกณฺเณน
โถก ปฏ คเหตฺวา ปกฺขิป ฯ ปูโว ปุริมปูวโต มหนฺตตโร
ชาโต ฯ เอว ย ย ปจติ โส โส มหนฺตมหนฺโตว อโหสิ ฯ
โส นิพฺพินฺโน ภริย อาห ภทฺเท อิมสฺส เอก ปูว เทหีติ ฯ
ตสฺสา ปจฺฉิโต เอก ปูว คณฺหนฺติยา สพฺเพ เอกาพทฺธา อลฺลยี ึสุ ฯ
สา เสฏึ อาห สามิ สพฺเพ ปูวา เอกโต ลคฺคา วิสุ กาตุ
น สกฺโกมีติ ฯ อหป กริสฺสามีติ ฯ โส กาตุ นาสกฺขิ ฯ อุโภป ชนา
โกฏิย คเหตฺวา กฑฺฒนฺตาป วิโยเชตุ นาสกฺขึสุเยว ฯ อถสฺส
ปูเวหิ สทฺธึ วายมนฺตสฺเสว สรีรโต เสทา มุจฺจึสุ ปปาสา
อุปจฺฉิชฺชิ ฯ ตโต ภริย อาห ภทฺเท น เม ปูเวหิ อตฺโถ
ปจฺฉิยา สทฺธึเยว อิมสฺส ภิกฺขุสฺส เทหีติ ฯ สา ปจฺฉึ อาทาย
เถร อุปสงฺกมิตฺวา สพฺเพ ปูเว เถรสฺส อทาสิ ฯ
เถโร อุภินฺนมฺป ธมฺม เทเสนฺโต ติณฺณ รตนาน คุณ
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กเถสิ อตฺถิ ทินฺน อตฺถิ ยิฏนฺติ ทานาทีน ผล คคนตเล
ปุณฺณจนฺท วิย ทสฺเสสิ ฯ ต สุตฺวา ปสนฺนจิตฺโต มหาเสฏี
ภนฺเต อาคนฺตฺวา อิมสฺมึ ปลฺลงฺเก นิสที ิตฺวา ปูเว ปริภฺุชถาติ
อาห ฯ เถโร มหาเสฏิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปูเว ขาทิสฺสามีติ
ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ วิหาเร นิสินฺโน ตุมฺหาก รุจิยา
สติ เสฏิภริย ปูเว จ ขีราทีนิ จ คณฺหาเปถ สตฺถุ สนฺติก
คมิสฺสามาติ อาห ฯ กห ปน ภนฺเต เอตรหิ เอโส สตฺถาติ ฯ
อิโต ปฺจจตฺตาฬีสโยชนมตฺถเก เชตวนมหาวิหาเร เสฏีติ ฯ
ภนฺเต กาล อนติกฺกมิตฺวา เอตฺตก อทฺธาน กถ คมิสฺสามาติ ฯ
มหาเสฏิ ตุมฺหาก รุจิยา สติ อห โว อตฺตโน อิทฺธิพเลน
เนสฺสามิ ตุมฺหาก ปาสาเท โสปาณสีส อตฺตโน าเนเยว
ภวิสฺสติ โสปาณปริโยสานมฺปน เชตวนทฺวารโกฏเก ภวิสฺสติ
อุปริปฺปาสาทา เหฏาปาสาท โอตรณกาลมตฺเตน โว เชตวน
เนสฺสามีติ ฯ โส สาธุ ภนฺเตติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ
เถโร โสปาณสีส ตตฺเถว กตฺวา โสปาณปาทมูล
เชตวนทฺวารโกฏเก โหตูติ อธิฏาสิ ฯ ตเถว อโหสิ ฯ อิติ
เถโร เสฏิฺจ เสฏิภริยฺจ อุปริปฺปาสาทา เหฏาปาสาท
โอตรณกาลโตว ขิปฺปตร เชตวน สมฺปาเปสิ ฯ เต อุโภป
สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา กาล อาโรเจสุ ฯ สตฺถา ภตฺตคฺค
ปวิสิตฺวา ปฺตฺตปวรพุทฺธาสเน นิสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ
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มหาเสฏี พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทกฺขิโณทก อทาสิ ฯ
เสฏิภริยา ตถาคตสฺส ปตฺเต ปูว ปติฏาเปสิ ฯ สตฺถา อตฺตโน
ยาปนมตฺต ปูว คณฺหิ ฯ ปฺจสตา ภิกฺขูป ตเถว คณฺหึสุ ฯ
เสฏี ขีรสปฺปมธุผาณิตสกฺกราทีนิ ททมาโน อคมาสิ (๑)ฯ สตฺถา
ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ ภตฺตกิจฺจ นิฏาเปสิ ฯ มหาเสฏีป
สทฺธึ ภริยาย ยาวทตฺถ ปูว ขาทิ ฯ ปูวาน ปริโยสานเมว น
ปฺายติ ฯ สกลวิหาเร ภิกฺขูนฺจ วิฆาสาทานฺจ ทินฺเนสุป
ปริยนฺโต น ปฺายเตว ฯ ภนฺเต ปูวา ปริกฺขย น คจฺฉนฺตีติ
ภควโต อาโรเจสุ ฯ เตนหิ เชตวนทฺวารโกฏเก ฉฑฺเฑถาติ ฯ
อถ เต ทฺวารโกฏกสฺส อวิทูเร ปพฺภารฏาเน ฉฑฺฑยึสุ ฯ
อชฺชาป ต าน กปลฺลปูวปพฺภารนฺเตฺวว ปฺายติ ฯ มหาเสฏี
สทฺธึ ภริยาย ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ ภควา
อนุโมทน อกาสิ ฯ อนุโมทนปริโยสาเน อุโภป โสตาปตฺติผเล
ปติฏาย สตฺถาร วนฺทติ ฺวา ทฺวารโกฏเก โสปาณ อารุยฺห
อตฺตโน ปาสาเทเยว ปติฏหึสุ ฯ ตโต ปฏาย มหาเสฏี
อสีติโกฏิธน พุทฺธสาสเนเยว วิกิริ ฯ
ปุนทิวเส สมฺมาสมฺพทุ ฺเธ สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตฺวา
เชตวน อาคมฺม ภิกฺขูน สุคโตวาท ทตฺวา คนฺธกุฏึ ปวิสิตฺวา
ปฏิสลฺลีเน สายณฺหสมเย ธมฺมสภาย สนฺนิปติตา ภิกฺขู
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ปสฺสถาวุโส มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรานุภาว อนุปหจฺจ สทฺธ
อนุปหจฺจ โภเค มจฺฉริเสฏึ มุหุตฺเตเนว ทเมตฺวา นิพฺพิเสวน
กตฺวา ปูเว คาหาเปตฺวา เชตวน อาเนตฺวา สตฺถุ สมฺมุข
กตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏาเปสิ อโห มหานุภาโว เถโรติ
เถรสฺส คุณกถ กเถนฺตา นิสีทึสุ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย
นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ าติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย
นามาติ วุตฺเต ภิกฺขเว กุลทมเกน นาม ภิกฺขุนา กุล
อวิเหเตฺวา อกิลเมตฺวา ปุปฺผโต เรณณ คณฺหนฺเตน ภมเรน
วิย อุปสงฺกมิตฺวา พุทฺธคุเณ ชานาเปตพฺพนฺติ วตฺวา เถร
ปสสนฺโต
ยถาป ภมโร ปุปฺผ วณฺณคนฺธ อเหย
ปเลติ รสมาทาย เอว คาเม มุนี จเรติ
อิม ธมฺมปเท คาถ วตฺวา อุตฺตรึ เถรสฺส คุณ ปกาเสตุ น
ภิกฺขเว อิทาเนว โมคฺคลฺลาเนน มจฺฉริเสฏี ทมิโต ปุพฺเพป
ต ทเมตฺวา กมฺมผลสมฺพนฺธ ชานาเปสิเยวาติ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
พาราณสิย อิลฺลีโส นาม เสฏี อโหสิ อสีติโกฏิวิภโว
ปุริสโทเสหิ สมนฺนาคโต ขฺโช กุณี วิสมอกฺขิมณฺฑโล
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อสฺสทฺโธ อปฺปสนฺโน มจฺฉรี เนว อฺเส เทติ น สย
ปริภฺุชติ ฯ รกฺขสปริคฺคหิตโปกฺขรณี วิย ตสฺส เคห อโหสิ ฯ
มาตาปตโร ปนสฺส ยาว สตฺตมา กุลปริวฏฏา ทานทายกา
ทานปติโน ฯ โส เสฏิฏาน ลภิตวฺ าเยว กุลวส นาเสตฺวา
ทานสาลาโย ฌาเปตฺวา ยาจเก โปเถตฺวา นิกฺกฑฺฒิตฺวา ธนเมว
สณฺเปสิ ฯ โส เอกทิวส ราชุปฏาน คนฺตฺวา อตฺตโน ฆร
อาคจฺฉนฺโต เอก มคฺคกิลนฺต ชนปทมนุสฺส เอก สุราวารก
อาทาย ปเก นิสีทิตฺวา อมฺพิลสุราโกสก ปูเรตฺวา ปูติมจฺฉเกน
อุตฺตริภงฺเคน ปวนฺต ทิสวฺ า สุร ปาตุกาโม หุตฺวา จินฺเตสิ
สจาห สุร ปวิสฺสามิ มยิ ปวนฺเต พหู ปวิตุกามา ภวิสฺสนฺติ
เอว เม ธนปริกฺขโย ภวิสฺสตีติ ฯ โส ตณฺห อธิวาเสนฺโต
วิจริตฺวา คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต กาเล อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต
วิหตกปฺปาโส วิย ปณฺฑกุ สรีโร อโหสิ ธมนิสนฺถตคตฺโต ฯ
อเถกทิวส คพฺภ ปวิสิตฺวา มฺจก อุปคูหิตฺวา นิปชฺชิ ฯ ตเมน
ภริยา อุปสงฺกมิตฺวา ปฏ ึ ปริมชฺชมานา กินฺเต สามิ อผาสุกนฺติ
ปุจฺฉิ ฯ สพฺพ เหฏา กถิตนิยาเมเนว เวทิตพฺพ ฯ เตนหิ เอกสฺเสว
เต ปโหนก สุร กโรมีติ ปุน วุตฺเต เคเห สุราย การิยมานาย
พหู ปจฺจาสึสนฺติ อนฺตราปณโต อาหราเปตฺวา น สกฺกา อิธ
นิสินฺเนน ปาตุนฺติ มาสกมตฺต ทตฺวา อนฺตราปณโต สุราวารก
อาหราเปตฺวา เจฏเกน
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คาหาเปตฺวา นครา นิกฺขมิตฺวา นทีตีร คนฺตฺวา มหามคฺคสมีเป
เอก คุมฺพ ปวิสิตฺวา สุราวารก ปาเปตฺวา คจฺฉ ตฺวนฺติ
เจฏก ทูเร นิสีทาเปตฺวา โกสก ปูเรตฺวา สุร ปาตุ อารภิ ฯ
ปตา ปนสฺส ทานาทีน ปฺุาน กตตฺตา เทวโลเก สกฺโก
หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ โส ตสฺมึ ขเณ ปวตฺตติ นุ โข เม ทาน
อุทาหุ โนติ อาวชฺเชนฺโต ตสฺส อปฺปวตฺตึ ทิสฺวา ปุตฺตสฺส จ
กุลวส นาเสตฺวา ทานสาลาโย ฌาเปตฺวา ยาจเก นิกฺกฑฺฒิตฺวา
มจฺฉริยภาเว ปติฏาย อฺเส ทาตพฺพ ภวิสฺสตีติ ภเยน คุมพฺ 
ปวิสิตฺวา เอกสฺเสว สุร ปวนภาวฺจ ทิสฺวา คจฺฉามิ น
สงฺโขเภตฺวา ทเมตฺวา กมฺมผลสมฺพนฺธ ชานาเปตฺวา ทาน
ทาเปตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺตนารห กโรมีติ มนุสสฺ ปถ
โอตริตฺวา อิลฺลีสเสฏินา สทิส ขฺชกุณิวิสมจกฺขุมณฺฑล
อตฺตภาว นิมฺมินิตฺวา พาราณสีนคร ปวิสิตฺวา รฺโ
นิเวสนทฺวาเร ตฺวา อตฺตโน อาคมนภาว อาโรจาเปตฺวา
ปวิสตูติ วุตฺเต ปวิสิตฺวา ราชาน วนฺทติ ฺวา อฏาสิ ฯ ราชา กึ
มหาเสฏิ อเวลาย อาคโตสีติ อาห ฯ อาม อาคโตสฺมิ
เทว ฆเร เม อสีติโกฏิมตฺต ธน อตฺถิ ต เทโว อาหราเปตฺวา
อตฺตโน ภณฺฑาคาร ปูราเปตูติ ฯ อล มหาเสฏิ ตว ธนโต
อมฺหาก เคเห พหุตร ธนนฺติ ฯ สเจ เทว ตุมฺหาก กมฺม อตฺถิ
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ยถารุจิยา ธน คเหตฺวา ทาน ทมฺมีติ ฯ เทหิ มหาเสฏีติ ฯ
โส สาธุ เทวาติ ราชาน วนฺทิตฺวา นิกฺขมิตฺวา อิลฺลีสเสฏิโน
เคห อคมาสิ ฯ สพฺเพ อุปฏากมนุสฺสา ปริวาเรสุ ฯ เอโกป
นาย อิลฺลโี สติ ชานิตุ สมตฺโถ นตฺถิ ฯ
โส เคห ปวิสิตฺวา อนฺโตอุมฺมาเร ตฺวา โทวาริก
ปกฺโกสาเปตฺวา โย อฺโ มยา สมานรูโป อาคนฺตฺวา มเมต
เคหนฺติ ปวิสิตุ อาคจฺฉติ ต ปฏิย ปหริตฺวา นีหเรยฺยาถาติ
วตฺวา ปาสาท อภิรุยฺห มหารเห อาสเน นิสีทิตฺวา เสฏิภริย
ปกฺโกสาเปตฺวา เสฏิอาการ (๑) ทสฺเสตฺวา ภทฺเท ทาน เทมาติ
อาห ฯ ตสฺส ต วจน สุตวฺ าว เสฏิภริยา จ ปุตฺตธีตโร จ
ทาสกมฺมกราทโย จ เอตฺตก กาล ทาน ทาตุ จิตฺตเมว
นตฺถิ อชฺช ปน สุร ปวติ ฺวา มุทุจิตฺโต หุตฺวา ทาตุกาโม
ชาโต ภวิสฺสตีติ วทึสุ ฯ อถ น เสฏิภริยา ยถารุจิยา เทถ
สามีติ อาห ฯ เตนหิ เภริวาทก ปกฺโกสาเปตฺวา
สุวณฺณรชตมณิมุตฺตาทีหิ อตฺถิกา อิลลฺ ีสเสฏิสฺส ฆร
คจฺฉนฺตูติ สกลนคเร เภริฺจาราเปหีติ ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ (๒)
มหาชโน ปจฺฉิปฺปสิพฺพกาทีนิ คเหตฺวา เคหทฺวาเร สนฺนิปติ ฯ
สกฺโก สตฺตรตนปูเร คพฺเภ วิวราเปตฺวา ตุมฺหาก ทมฺมิ
ยาวทตฺถ คเหตฺวา คจฺฉถาติ อาห ฯ มหาชโน ธน นีหริตฺวา

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 200

เลมที่ 29 เอกนิปาเต วรณวคฺควณฺณนา หนา 200
มหาตเล ราสึ กตฺวา อาคตภาชนานิ ปูเรตฺวา คจฺฉติ ฯ
อฺตโร ปน ชนปทมนุสฺโส อิลฺลีสเสฏิโน โคเณ
ตสฺเสว รเถ โยเชตฺวา สตฺตหิ รตเนหิ ปูเรตฺวา นครา
นิกฺขมิตฺวา มหามคฺค ปฏิปชฺชิตฺวา ตสฺส คุมฺพสฺส อวิทูเร
รถ เปเสนฺโต วสฺสสต ชีว สามิ อิลลฺ ีสเสฏิ ต นิสฺสายทานิ
เม ยาวชีว กมฺม อกตฺวา ชีวิตพฺพ ชาต ตเวว รโถ ตเวว
โคณา ตว เคเห สตฺต รตนานิ เนว มาตรา ทินฺนานิ น
ปตรา ต นิสฺสาย ลทฺธานิ สามีติ เสฏิโน คุณ กเถนฺโต
คจฺฉติ ฯ โส ต สทฺท สุตฺวา ภีตตสิโต จินฺเตสิ อย มม นาม
คเหตฺวา อิทฺจิทฺจ วทติ กจฺจิ นุ โข รฺา มม ธน
โลกสฺส ทินนฺ นฺติ คุมฺพา นิกฺขมิตฺวา โคเณ จ รถฺจ
สฺชานิตฺวา อเร ทุฏเจฏก มยฺห โคณา มยฺห รโถติ วตฺวา
คนฺตฺวา โคเณ นาสารชฺชุย คณฺหิ ฯ คหปติโก รถา โอรุยฺห
อเร ทุฏเจฏก อิลลฺ ีสมหาเสฏี สกลนครสฺส ทาน เทติ ตฺว กึ
อโหสีติ ปกฺขนฺทิตฺวา อสนึ ปาเตนฺโต วิย ขนฺเธ ปหริตฺวา
รถ อาทาย อคมาสิ ฯ โส ปน กมฺปมาโน อุฏาย ปสุ ปฺุฉิตฺวา
เวเคน คนฺตฺวา รถ คณฺหิ ฯ คหปติโก รถา โอตริตฺวา เกเสสุ
คเหตฺวา ปณาเมตฺวา กปฺปุรปฺปหาเรหิ โกฏเฏตฺวา คเล คเหตฺวา
อาคตมคฺคาภิมุข
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ขิปตฺวา ปกฺกามิ ฯ เอตฺตาวตาปสฺส สุรามโท ฉิชฺชิ ฯ โส
กมฺปมาโน เวเคน นิเวสนทฺวาร คนฺตฺวา ธน อาทาย
คจฺฉนฺเต มหาชเน ทิสฺวา อมฺโภ กึ นาเมต กึ ราชา มม
ธน วิลุมฺปาเปตีติ ต ต คนฺตฺวา คณฺหาติ ฯ คหิตคหิตา ปหริตฺวา
ปาทมูเลเยว ปาเตนฺติ ฯ โส เวทนาปฺปตฺโต เคห ปวิสิตุ อารภิ ฯ
ทฺวารปาลา อเร ทุฏคหปติ กุหึ ปวิสสีติ เวฬุเปสิกาหิ โปเถตฺวา
คีวาย คเหตฺวา นีหรึสุ ฯ โส เปตฺวา อิทานิ ราชาน นตฺถิ
เม อฺโ โกจิ ปฏิสรณนฺติ รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา เทว
มม เคห ตุมเฺ ห วิลุมฺปาเปถาติ อาห ฯ นาห เสฏิ วิลุมฺปาเปมิ
นนุ ตฺวเมว อาคนฺตฺวา สเจ ตุมฺเห น คณฺหถ อห มม
ธน ทาน ทสฺสามีติ นคเร เภริฺจาราเปตฺวา ทาน อทาสีติ ฯ
นาห เทว ตุมฺหาก สนฺติก อาคจฺฉามิ กึ ตุมฺเห มยฺห มจฺฉริยภาว
น ชานาถ อห ติณคฺเคน เตลพินฺททป กสฺสจิ น เทมิ โย โส
ทาน เทติ ต ปกฺโกสาเปตฺวา วีมสถ เทวาติ ฯ
ราชา สกฺก ปกฺโกสาเปสิ ฯ ทฺวินฺน ชนาน วิเสส
เนว ราชา ชานาติ น อมจฺจา ฯ มจฺฉริเสฏี กึ เทว
น ชานาถ อห เสฏี อย น เสฏีติ อาห ฯ มย
น สฺชานาม อตฺถิ โก(๒) เต สฺชานนโกติ ฯ ภริยา
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เม เทวาติ ฯ ภริย ปกฺโกสาเปตฺวา กตโร เต สามิโกติ
ปุจฺฉึสุ ฯ สา อยนฺติ สกฺกสฺเสว สนฺติเก อฏาสิ ฯ ปุตฺตธีตโร
ทาสกมฺมกเร ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉึสุ ฯ สพฺเพ สกฺกสฺเสว
สนฺติเก ติฏนฺติ ฯ ปุน เสฏี จินฺเตสิ มยฺห สีเส ปฬกา
อตฺถิ เกเสหิ ปฏิจฺฉนฺนา ต โข ปน กปฺปโกเยว ชานาติ
ต ปกฺโกสาเปสฺสามีติ ฯ โส กปฺปโก ม เทว สฺชานาติ
ต ปกฺโกสาเปหีติ อาห ฯ ตสฺมึ ปน กาเล โพธิสตฺโต ตสฺส
กปฺปโก อโหสิ ฯ ราชา ต ปกฺโกสาเปตฺวา อิลฺลสี เสฏึ
ชานาสีติ ปุจฺฉิ ฯ โส สีส โอโลเกตฺวา สฺชานิสฺสามิ
เทวาติ ฯ เตนหิ ทฺวินฺนมฺป สีส โอโลเกหีติ อาห ฯ ตสฺมึ
ขเณ สกฺโก สีเส ปฬก มาเปสิ ฯ โพธิสตฺโต ทฺวินฺนมฺป
สีส โอโลเกนฺโต ปฬก ทิสฺวา มหาราช ทฺวินฺนมฺป สีเส
ปฬกา อตฺถิเยว นาห เอเตสุ เอกสฺสาป อิลฺลีสภาว
สฺชานิตุ สกฺโกมีติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๗๘]อุโภ ขฺชา อุโภ กุณี อุโภ วิสมจกฺขุกา
อุภินฺน ปฬกา ชาตา นาห ปสฺสามิ อิลฺลสิ นฺติ ฯ
ตตฺถ อุโภติ เทฺวป ชนา ฯ ขฺชาติ กุณฺปาทา ฯ
กุณีติ กุณฺหตฺถา ฯ วิสมจกฺขุกาติ วิสมอกฺขิมณฺฑลา เกกราติ
อตฺโถ ฯ ปฬกาติ ทฺวินฺนมฺป เอกสฺมึเยว สีสปฺปเทเส
เอกสณฺานาว เทฺว ปฬกา ชาตา ฯ นาห ปสฺสามีติ อห
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อิเมสุ อย นาม อิลฺลโี สติ น ปสฺสามิ เอกสฺสาป อิลฺลีสภาว
น ชานามีติ อโวจ ฯ
โพธิสตฺตสฺส วจน สุตฺวาว เสฏี กมฺปมาโน ธนโสเกน
สตึ ปจฺจุปฏเปตุ อสกฺโกนฺโต ตตฺเถว ปตติ ฯ ตสฺมึ ขเณ
สกฺโก นาห มหาราช อิลฺลีโส สกฺโกหมสฺมีติ มหติยา ลีฬฺหาย
อากาเส อฏาสิ ฯ อิลฺลสี สฺส มุข ปฺุฉิตฺวา อุทเกน สิฺจึสุ ฯ
โส อุฏาย สกฺก เทวราชาน วนฺทิตวฺ า อฏาสิ ฯ อถ น
สกฺโก อาห อิลฺลีส อิท ธน มม สนฺตก น ตว อห หิ
เต ปตา ตฺว มม ปุตฺโต อห ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา
สกฺกตฺต ปตฺโต ตฺว ปน เม วส อุปจฺฉินฺทิตฺวา อทานสีโล หุตฺวา
มจฺฉริเย ปติฏาย ทานสาลาโย ฌาเปตฺวา ยาจเก นิกฺกฑฺฒิตฺวา
ธนเมว สณฺเปสิ ต เนว ปริภฺุชสิ น อฺเส เทสิ
รกฺขสปริคฺคหิต วิย สร ติฏติ สเจ เม ทานสาลา ปากติกา
กตฺวา ทาน ทสฺสสิ อิจฺเจต กุสล โน เจ ทสฺสสิ สพฺพ เต
ธน อนฺตรธาเปตฺวา อิมินา อินฺทวชิเรน สีส ภินทฺ ิตฺวา ชีวิตกฺขย
ปาเปสฺสามีติ ฯ อิลฺลีสเสฏี มรณภเยน สนฺตชฺชิโต อิโต ปฏาย
ทาน ทสฺสามีติ ปฏิฺ อทาสิ ฯ สกฺโก ตสฺส ปฏิฺ คเหตฺวา
อากาเส นิสินฺนโกว ธมฺม เทเสตฺวา ต สีเลสุ ปติฏาเปตฺวา
สกฏานเมว อคมาสิ ฯ อิลฺลีโสป
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ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา สคฺคปรายโน อโหสิ ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว อิทาเนว โมคฺคลฺลาโน มจฺฉริเสฏึ
ทเมติ ปุพฺเพเปส อิมินา ทมิโตเยวาติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา อิลฺลีโส มจฺฉริเสฏี
อโหสิ สกฺโก เทวราชา โมคฺคลฺลาโน ราชา อานนฺโท กปฺปโก
ปน อหเมวาติ ฯ
อิลลฺ สี ชาตก อฏม ฯ
ขรสฺสรชาตก
ยโต วิลุตฺตา จ หตา จ คาโวติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อฺตร อมจฺจ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โกสลรฺโ กิร เอโก อมจฺโจ ราชาน อาราเธตฺวา
ปจฺจนฺตคาเม พล(๑) ลภิตฺวา โจเรหิ สทฺธึ เอกโต หุตฺวา อห
มนุสฺเส อาทาย อรฺ ปวิสิสฺสามิ ตุมฺเห คาม วิลุมฺปตฺวา
อุปฑฺฒ มยฺห ทเทยฺยาถาติ วตฺวา ปเคว มนุสฺเส สนฺนิปาเตตฺวา
อรฺ คนฺตฺวา โจเรสุ อาคนฺตฺวา คาวิโย ฆาเตตฺวา มส
ขาทิตฺวา คาม วิลุมฺปตฺวา คเตสุ สายณฺหสมเย มหาชนปริวุโต
อาคจฺฉติ ฯ ตสฺส นจิรสฺเสว ต กมฺม ปากฏ ชาต ฯ มนุสฺสา
รฺโ อาโรเจสุ ฯ ราชา ต ปกฺโกสาเปตฺวา โทส
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ปติฏาเปตฺวา สุนิคฺคหิต นิคฺคเหตฺวา อฺ คามโภชก
เปเสตฺวา เชตวน คนฺตฺวา ตถาคต วนฺทิตฺวา ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ ภควา น มหาราช อิทาเนเวส เอวสีโล ปุพฺเพป
เอวสีโลเยวาติ เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺโต รชฺช กาเรนฺโต เอกสฺส
อมจฺจสฺส ปจฺจนฺตคาม อทาสิ ฯ สพฺพ ปุริมสทิสเมว ฯ ตทา
โพธิสตฺโต วณิชฺชาย ปจฺจนฺเต วิจรนฺโต หุตฺวา ตสฺมึ คามเก
นิวาส กปฺเปสิ ฯ โส ตสฺมึ คามโภชเก สายณฺหสมเย
มหาชนปริวาเรน เภริยา วชฺชมานาย อาคจฺฉนฺเต อย
ทุฏคามโภชโก โจเรหิ เอกโต หุตวฺ า คาม วิลมุ ฺปาเปตฺวา
โจเรสุ ปลายิตฺวา อฏวึ ปวิฏเสุ อิทานิ อุปสนฺตุปสนฺโต
วิย เภริยา วชฺชมานาย อาคจฺฉตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๗๙]ยโต วิลุตฺตา จ หตา จ คาโว
ทฑฺฒานิ เคหานิ ชโน จ นีโต
อถาคมา ปุตฺตหตาย ปุตฺโต
ขรสฺสร เทณฺฑิม วาทยนฺโตติ ฯ
ตตฺถ ยโตติ ยทา ฯ วิลุตฺตา จ หตา จาติ วิลุมฺปตฺวา
วธิตฺวา มสขาทนตฺถาย จ หตา จ ฯ คาโวติ โครูปานิ ฯ
ทฑฺฒานีติ อคฺคึ ทตฺวา ฌาปตานิ ฯ ชโน จ นีโตติ กรมรคฺคาห
คเหตฺวา นีโต ฯ ปุตฺตหตาย ปุตฺโตติ หตปุตฺตาย ปุตฺโต
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นิลฺลชฺโชติ อตฺโถ ฯ ฉินนฺ หิโรตฺตปฺปสฺส หิ มาตา นาม
นตฺถิ ฯ อิติ โส ตสฺสา ชีวนโตป ปุตฺตฏาเน น ติฏตีติ (๑)
หตปุตฺตาย ปุตฺโต นาม โหติ ฯ ขรสฺสรนฺติ ถทฺธสทฺท ฯ
เทณฺฑิมนฺติ ปหฏเภรึ ฯ
เอว โพธิสตฺโต อิมาย คาถาย ต ปริภาสิ ฯ นจิรสฺเสว
ตสฺส ต กมฺม ปากฏ ชาต ฯ อถสฺส ราชา โทสานุรปู 
นิคฺคห อกาสิ ฯ
สตฺถา น มหาราช อิทาเนเวส เอวสีโล ปุพฺเพป
เอวสีโลเยวาติ วตฺวา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา อมจฺโจ อิทานิ อมจฺโจเยว
คาถาย อุทาหรณกปณฺฑิตปุริโส ปน อหเมวาติ ฯ
ขรสฺสรชาตก นวม ฯ
_____________
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ภีมเสนชาตก
ยนฺเต ปวิกตฺถิต ปุเรติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร ปวิกตฺถิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอโก กิร ภิกฺขุ อาวุโส อมฺหาก ชาติสมา ชาติ โคตฺตสม
โคตฺต นาม นตฺถิ มย เอวรูเป นาม มหาขตฺติยกุเล
ชาตา โคตฺเตน วา ธเนน วา กุลปฺปเทเสน วา อมฺเหหิ
สทิโส นาม นตฺถิ อมฺหาก สุวณฺณรชตาทีน อนฺโต นตฺถิ
ทาสกมฺมกราป โน สาลิมโสทน ภฺุชนฺติ กาสิกวตฺถาทีนิ
นิวาเสนฺติ กาสิกวิเลปน วิลิมฺปนฺติ มย ปพฺพชิตภาเวน
เอตรหิ เอวรูปานิ ลูขานิ โภชนานิ ภฺุชาม ลูขานิ จีวรานิ
ธาเรมาติ เถรนวมชฺฌิมาน ภิกฺขูน อนฺตเร วิกตฺเถนฺโต
ชาติอาทิวเสน วมฺเภนฺโต วฺเจนฺโต วิจรติ ฯ อถสฺส
เอโก ภิกฺขุ กุลปฺปเทส ปริคฺคณฺหิตฺวา ต วิกตฺถิตภาว ภิกฺขูน
กเถสิ ฯ ภิกขฺ ู ธมฺมสภาย สนฺนิปติตวฺ า อาวุโส อสุโก นาม
ภิกฺขุ เอวรูเป นิยฺยานิกสาสเน ปพฺพชิตฺวา วิกตฺเถนฺโต วมฺเภนฺโต
วฺเจนฺโต วิจรตีติ เอตสฺส อคุณ กถยึสุ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา
กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา
อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิทาเนว วิกตฺเถนฺโต [๓]
วิจรติ ปุพฺเพป วิกตฺเถนฺโต วมฺเภนฺโต วฺเจนฺโต
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วิจรีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
เอกสฺมึ นิคมคาเม อุทิจฺจพฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต
ตกฺกสิลาย ทิสาปาโมกฺขสฺส อาจริยสฺส สนฺติเก ตโย เวเท
อฏารส วิชชฺ ฏานานิ อุคฺคเหตฺวา สพฺพสิปฺปาน นิปฺผตฺตึ
ปตฺวา จูฬธนุคฺคหปณฺฑิโต นาม อโหสิ ฯ โส ตกฺกสิลโต
นิกฺขมิตฺวา สพฺพสมยสิปฺปานิ ปริเยสมาโน มหิสกรฏ อคมาสิ ฯ
อิมสฺมึ ปน ชาตเก กิร โพธิสตฺโต โถก รสฺโส โอณตากาโร
อโหสิ ฯ โส จินฺเตสิ สจาห กฺจิ ราชาน อุปสงฺกมิสฺสามิ โส
เอว รสฺสสรีโร ตฺว กึ อมฺหาก กมฺม กริสฺสสีติ วกฺขติ ยนฺนูนาห
อาโรหปริณาหสมฺปนฺน อภิรูป เอก ปุริส ผลก กตฺวา ตสฺส
ปฏิจฺฉายาย ชีวิก กปฺเปยฺยนฺติ ฯ โส ตถารูป ปุรสิ  ปริเยสมาโน
ภีมเสนสฺส นาเมกสฺส ตนฺตวายสฺส ตนฺตวิตตฏาน คนฺตฺวา เตน
สทฺธึ ปฏิสณฺาร กตฺวา สมฺม ตฺว กินฺนาโมสีติ ปุจฺฉิ ฯ อห
ภีมเสโน นามาติ ฯ กึ ปน ตฺว เอว อภิรูโป อุปธิสมฺปนฺโน หุตฺวา
อิม ลามกกมฺม กโรสีติ ฯ ชีวิตุ อสกฺโกนฺโต สมฺมาติ ฯ สมฺม มา
เอต กมฺม กริ สกลชมฺพูทีเป มยา สทิโส ธนุคฺคโห นาม
นตฺถิ สเจ ปนาห กฺจิ ราชาน ปสฺเสยฺย โส ม เอว รสฺโส
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อย กึ อมฺหาก กมฺม กริสฺสตีติ โกเปยฺย ตฺว ราชาน
ทิสฺวา อห ธนุคฺคโหติ วกฺเขยฺยาสิ ราชา เต ปริพฺพย ทตฺวา
วุตฺตึ นิพทฺธ ทสฺสติ อหนฺเต อุปฺปนฺน กมฺม กโรนฺโต ตสฺส (๑)
ปฏิจฺฉายาย ชีวิสฺสามิ เอว อุโภป สุขิตา ภวิสฺสาม กโรหิ
มม วจนนฺติ อาห ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ อถ น อาทาย
พาราณสึ คนฺตฺวา สย จูฬุปฏาโก หุตฺวา ต ปุรโต กตฺวา
ราชทฺวาเร ตฺวา รฺโ อาโรจาเปสิ ฯ อาคจฺฉนฺตูติ วุตฺเต
อุโภป ปวิสติ ฺวา ราชาน วนฺทิตฺวา อฏสุ ฯ กึการณา อาคตตฺถาติ
จ วุตฺเต ภีมเสโน อาห อห ธนุคฺคโห มยา สทิโส นาม
สกลชมฺพูทีเป ธนุคฺคโห นตฺถีติ ฯ กึ ปน ภเณ ลภนฺโต ม
อุปฏหิสฺสสีติ ฯ อฑฺฒมาเส สหสฺส ลภนฺโต อุปฏหิสฺสามิ
เทวาติ ฯ อย เต ปุริโส กึ โหตีติ ฯ จูฬุปฏาโก เทวาติ ฯ
สาธุ อุปฏหาติ ฯ ตโต ปฏาย ภีมเสโน ราชาน อุปฏาติ ฯ
อุปฺปนฺนกิจฺจ ปนสฺส โพธิสตฺโตว นิตฺถรติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน กาสีรฏเ เอกสฺมึ อรฺเ พหุนฺน
มนุสฺสาน สฺจรณมคฺค พฺยคฺโฆ ฉฑฺฑาเปติ พหู มนุสฺเส
คเหตฺวา คเหตฺวา ขาทติ ฯ ต ปวุตฺตึ รฺโ อาโรเจสุ ฯ
ราชา ภีมเสน ปกฺโกสาเปตฺวา สกฺขิสฺสสิ ตาต เอต
# ๑. ม. ตว ฯ
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พฺยคฺฆ คณฺหิตุนฺติ อาห ฯ เทว กึ ธนุคฺคโห นามาห ยทิ
พฺยคฺฆ คเหตุ น สกฺโกมีติ ฯ ราชา ตสฺส ปริพฺพย ทตฺวา
อุยฺโยเชสิ ฯ โส ฆร คนฺตฺวา โพธิสตฺตสฺส กเถสิ ฯ โพธิสตฺโต
สาธุ สมฺม คจฺฉาติ อาห ฯ ตฺว ปน น คมิสฺสสีติ ฯ
อห น คมิสฺสามิ อุปาย ปน เต อาจิกฺขิสฺสามีติ ฯ อาจิกฺข
สมฺมาติ ฯ ตฺว พฺยคฺฆสฺส วสนฏาน สหสา เอกโกว มา
อคมาสิ ชานปทมนุสฺเส ปน สนฺนิปาเตตฺวา เอก วา เทฺว
วา ธนุสหสฺสานิ คาหาเปตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา พฺยคฺฆสฺส
อุฏิตภาว ตฺวา ปลายิตฺวา เอก คุมฺพ ปวิสิตฺวา อุเรน
นิปชฺเชยฺยาสิ ชานปทา จ พฺยคฺฆ โปเถตฺวา คณฺหิสฺสนฺติ
เตหิ พฺยคฺเฆ คหิเต ตฺว ทนฺเตหิ เอก วลฺลึ ฉินฺทิตวฺ า
โกฏิย คเหตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา มตพฺยคฺฆสฺส สนฺติก คนฺตฺวา
โภนฺโต เกเนส พฺยคฺโฆ มาริโต อห อิม พฺยคฺฆ โคณ วิย วลฺลิยา
พนฺธิตฺวา รฺโ สนฺติก เนสฺสามีติ วลฺลิอตฺถาย คุมฺพ ปวิฏโ 
มยา วลฺลยิ า อนาภตายเอว เกเนส พฺยคฺโฆ มาริโตติ กเถยฺยาสิ
อถ เต ชานปทา ภีตตสิตา สามิ มา รฺโ อาจิกฺขาติ พหุ ธน
ทสฺสนฺติ พฺยคฺโฆ ตยาว คหิโต ภวิสฺสติ รฺโป สนฺติกา พหุ
ธน ลภิสฺสสีติ ฯ โส สาธูติ คนฺตฺวา โพธิสตฺเตน กถิตนิยาเมเนว
พฺยคฺฆ คเหตฺวา อรฺ เขม กตฺวา มหาชนปริวุโต พาราณสึ
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อาคนฺตฺวา ราชาน ทิสฺวา คหิโต เม เทว พฺยคฺโฆ อรฺ
เขม กตนฺติ อาห ฯ ราชา ตุฏโ พหุ ธน อทาสิ ฯ
ปุเนกทิวส เอก มคฺค มหิโส ฉฑฺฑาเปตีติ อาโรจยึสุ ฯ
ราชา ตเถว ภีมเสน เปเสสิ ฯ โสป โพธิสตฺเตน ทินฺนนเยน
พฺยคฺฆ วิย ตมฺป คเหตฺวา อาคจฺฉิ ฯ ราชา ปุน พหุ ธน
อทาสิ ฯ มหนฺต อิสฺสริย ชาต ฯ โส อิสฺสริยมทมตฺโต
โพธิสตฺเต อวมฺ กตฺวา ตสฺส วจน น คณฺหติ นาห ต
นิสฺสาย ชีวามิ กึ ตฺวฺเว ปุริโสติ อาทีนิ ผรุสวจนานิ วทติ ฯ
อถ กติปาหจฺจเยเนว เอโก สามนฺตราชา อาคนฺตฺวา พาราณสึ
อุปรุนฺธิตฺวา รชฺช วา เม เทตุ ยุทฺธ วาติ รฺโ สาสน เปเสสิ ฯ
ราชา ยุชฺฌาหีติ ภีมเสน เปเสติ ฯ โส สพฺพสนฺนาหสนฺนทฺโธ
ราชเวส คเหตฺวา สุสนฺนทฺธสฺส วารณสฺส ปฏเ นิสีทิ ฯ
โพธิสตฺโตป ตสฺส มรณภเยน สพฺพสนฺนาหสนฺนทฺโธ
ภีมเสนสฺเสว ปจฺฉิมาสเน นิสีทิ ฯ วารโณ มหาชนปริวุโต
นครทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา สงฺคามสีส ปาปุณิ ฯ ภีมเสโน
ยุทฺธเภริสทฺท สุตฺวาว กมฺปตุ อารทฺโธ ฯ โพธิสตฺโต อิทาเนส
หตฺถิปฏิโต ปติตฺวา มริสฺสตีติ หตฺถโิ ต อปตนตฺถ ภีมเสน
โยตฺเตน ปริกฺขิปตฺวา คณฺหิ ฯ ภีมเสโน สมฺปหารฏาน ทิสวฺ า
มรณภยตชฺชโิ ต สรีรวลฺเชน หตฺถปิ ฏึ
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ทูเสติ ฯ โพธิสตฺโต น โข เต ภีมเสน ปุริเมน ปจฺฉิม
สเมติ ตฺว ปุพฺเพ สงฺคามโยโธ วิย อโหสิ อิทานิ หตฺถิปฏึ
ทูเสสีติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๘๐]ยนฺเต ปวิกตฺถิต ปุเร
อถ เต ปูติสรา สชนฺติ ปจฺฉา
อุภย น สเมติ ภีมเสน
ยุทฺธกถา จ อิทฺจ เต วิหฺนฺติ ฯ
ตตฺถ ยนฺเต ปวิกตฺถติ  ปุเรติ ย ตยา ปุพฺเพ กึ
ตฺวเยว ปุริโส นาห ปุรโิ ส อหมฺป สงฺคามโยโธติ ปวิกตฺถิต
วมฺภนวจน วุตฺต อิทนฺตาว เอก ฯ อถ เต ปูติสรา สชนฺติ
ปจฺฉาติ อถ เต อิเม ปูติภาเวน จ สรณภาเวน จ ปูติสราติ
ลทฺธนามา สรีรวลฺชธารา สชนฺติ วลฺชนฺติ ปคฺฆรนฺติ ฯ
ปจฺฉาติ ตโต ปุเร ปวิกตฺถิตโต อปรภาเค อิทานิ อิมสฺมึ
สงฺคามสีเสติ อตฺโถ ฯ อุภย น สเมติ ภีมเสนาติ อิท ภีมเสน
อุภย น สเมติ ฯ กตร ฯ ยุทฺธกถา จ อิทฺจ เต วิหฺนฺติ
ยา จ ปุเร กถิตา ยุทฺธกถา ยฺจ เต อิทานิ วิหฺ กิลมโถ
หตฺถิปฏิทูสนาการปฺปตฺโต วิฆาโตติ อตฺโถ ฯ
เอว โพธิสตฺโต ต ครหิตฺวา มา ภายิ สมฺม กสฺมา มยิ
ิเต วิหฺสีติ ภีมเสน ปฏิโต โอตาเรตฺวา นฺหายิตฺวา เคหเมว
คจฺฉาติ อุยฺโยเชตฺวา อชฺช มยา ปากเฏน ภวิตุ วฏฏตีติ
สงฺคามสีส ปวิสิตฺวา สีหนาท อุนฺนทิตฺวา
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พลโกฏก ภินฺทิตฺวา สปตฺตราชาน ชีวคฺคาห คาหาเปตฺวา
พาราณสีรฺโ สนฺติก อคมาสิ ฯ ราชา ตุฏโ โพธิสตฺตสฺส
มหนฺต ยส อทาสิ ฯ ตโต ปฏาย จูฬธนุคฺคหปณฺฑิโตติ
สกลชมฺพูทีเป ปากโฏ อโหสิ ฯ โส ภีมเสนสฺส ปริพฺพย ทตฺวา
สกฏานเมว เปเสตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา ยถากมฺม
คโต ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว อิทาเนเวส ภิกฺขุ วิกตฺเถติ ปุพฺเพ
วิกตฺเถสิเยวาติ วตฺวา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ภีมเสโน วิกตฺถิตภิกฺขุ
อโหสิ จูฬธนุคฺคหปณฺฑิโต ปน อหเมวาติ ฯ
ภีมเสนชาตก ทสม ฯ
วรณวคฺโค อฏโม ฯ

# ๑. ม.

ตสฺสุทฺทาน
วรณา อกตฺูวเร ตุ สจฺจวร
สวนปฺปตินา จ อภิตฺถนย
กรุณาย สิลาปลฺว อิลลฺ ิสโต
ปุน ทินฺทิม ปูติเรน ทส (๑) ฯ
___________________
วรุณ สีลนาค
สจฺจุกิร รุกฺขธมฺม
มจฺฉราชา อสงฺกิย มหาสุปนอิลฺลิส
ขรสฺสร ภีมเสนนฺติ ฯ
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อปายิมฺหวคฺควณฺณนา
สุราปานชาตก
อปายิมฺห อนจฺจิมฺหาติ อิท สตฺถา โกสมฺพึ อุปนิสฺสาย
โฆสิตาราเม วิหรนฺโต สาคตตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ
ภควติ หิ สาวตฺถิย วสฺส วสิตฺวา จาริกคมเนน ภทฺทวติก
นาม นิคม สมฺปตฺเต โคปาลกา ปสุปาลกา กสกา ปถาวิโน จ
สตฺถาร ทิสวฺ า วนฺทิตฺวา มา ภนฺเต ภควา อมฺพติฏ อคมาสิ
อมฺพติฏเ ชฏิลสฺส อสฺสเม อมฺพติฏโก นาม นาโค อาสีวิโส
โฆรวิโส ภควนฺต วิเหเยฺยาติ วารยึสุ ฯ ภควา เตส กถ
อสฺสุณนฺโต วิย เตสุ ยาวตติย วารยมาเนสุป อคมาสิเยว ฯ ตตฺร
สุท ภควติ ภทฺทวติกาย อวิทูเร อฺตรสฺมึ วนสณฺเฑ วิหรนฺเต
เตน สมเยน พุทฺธุปฏาโก สาคโต นาม เถโร โปถุชชฺ นิกาย
อิทฺธิยา สมนฺนาคโต ต อสฺสม อุปสงฺกมิตฺวา ตสฺส นาคราชสฺส
วสนฏาเน ติณสณฺรก ปฺาเปตฺวา ปลฺลงฺเกน นิสีทิ ฯ นาโค
มกฺข อสหมาโน ธูมายิ ฯ เถโรป ธูมายิ ฯ นาโค ปชฺชลิ ฯ
เถโรป ปชฺชลิ ฯ นาคสฺส เตโช เถร น พาธติ เถรสฺส เตโช
นาค พาธติ ฯ เอว โส ขเณน ต นาคราชาน
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ทเมตฺวา สรเณสุ สีเลสุ ปติฏาเปตฺวา สตฺถุ สนฺติก อคมาสิ ฯ
สตฺถาป ภทฺทวติกาย ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา โกสมฺพึ อคมาสิ ฯ
สาคตตฺเถเรน นาคสฺส ทมิตภาโว สกลชนปท ปตฺถริ ฯ
โกสมฺพีนครวาสิโน สตฺถุ ปจฺจุคฺคมน กตฺวา สตฺถาร
วนฺทิตฺวา สาคตตฺเถรสฺส สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
ิตา เอวมาหสุ ภนฺเต ย ตุมฺหาก ทุลฺลภ ต วเทยฺยาถ ตเทว มย
ปฏิยาเทสฺสามาติ ฯ เถโร ตุณฺหี อโหสิ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ปนาหสุ
อาวุโส ปพฺพชิตาน กาโปติกา สุรา ทุลฺลภา เจว มนาปา จ
สเจ ตุมฺเห เถรสฺส ปสนฺนา กาโปติก สุร ปฏิยาเทถาติ ฯ เต
สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สตฺถาร สฺวาตนาย นิมนฺเตตฺวา นคร
ปวิสิตฺวา อตฺตโน อตฺตโน เคเห เถรสฺส ทสฺสามาติ กาโปติก
สุร ปสนฺน ปฏิยาเทตฺวา เถร นิมนฺเตตฺวา ฆเร ฆเร ปสนฺน
อทสุ ฯ เถโร ปวิตฺวา สุรามทมตฺโต นครโต นิกขฺ มิตฺวา
ทฺวารนฺตเร ปติตฺวา วิปฺปลปมาโน นิปชฺชิ ฯ สตฺถา กตภตฺตกิจฺโจ
นครา นิกฺขมนฺโต เถร เตนากาเรน นิปนฺน ทิสฺวา คณฺหถ ภิกฺขเว
สาคตนฺติ คาหาเปตฺวา อาราม อคมาสิ ฯ ภิกฺขู เถรสฺส สีส
ตถาคตสฺส ปาทมูเล กตฺวา ต นิปชฺชาเปสุ ฯ โส ปริวตฺเตตฺวา
ปาเท ตถาคตาภิมุเข กตฺวา นิปชฺชิ ฯ สตฺถา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ กึ
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นุ โข ภิกฺขเว ย ปุพฺเพ สาคตสฺส มยิ คารว ต อิทานิ
อตฺถีติ ฯ นตฺถิ ภนฺเตติ ฯ ภิกฺขเว อมฺพติฏก นาคราชาน
โก ทเมตีติ ฯ สาคโต ภนฺเตติ ฯ กิมปฺ เนตรหิ สาคโต
อุทกเทฑฺฑุภกมฺป ทมิตุ สกฺกุเณยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเตติ ฯ
อป นุ โข ภิกฺขเว เอวรูป ปาตุ ยุตฺต ย ปวิตฺวา
เอว วิสฺี โหตีติ ฯ อยุตฺต ภนฺเตติ ฯ อถ โข ภควา
เถร ครหิตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา สุราเมรยปาเน ปาจิตฺติยนฺติ (๑)
สิกฺขาปท ปฺาเปตฺวา อุฏายาสนา คนฺธกุฏึ ปาวิสิ ฯ
ธมฺมสภาย สนฺนิปติตา ภิกฺขู สุราปานสฺส อวณฺณ กถยึสุ
ยาว มหาโทสฺเจต อาวุโส สุราปาน นาม ตาว
ปฺาสมฺปนฺน นาม อิทฺธิมนฺต สาคต ยถา สตฺถุ
คุณมตฺตมฺป น ชานาติ ตถา อกาสีติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา
กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา
อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว สุร ปวติ ฺวา ปพฺพชิตา
วิสฺิโน โหนฺติ ปุพฺเพป อเหสสเยวาติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กาสีรฏเ อุทิจฺจพฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต อิสิปพฺพชฺช
ปพฺพชิตฺวา อภิฺา จ สมาปตฺติโย จ อุปฺปาเทตฺวา ฌานกีฬ
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กีฬนฺโต หิมวนฺตปฺปเทเส วสติ ปฺจหิ อนฺเตวาสิกสเตหิ ปริวุโต ฯ
อถ น วสฺสารตฺตสมเย สมฺปตฺเต อนฺเตวาสิกา อาหสุ อาจริย
มนุสฺสปถ คนฺตฺวา โลณมฺพิล เสวิตฺวา อาคจฺฉามาติ ฯ อาวุโส
อห อิเธว วสิสฺสามิ ตุมฺเห ปน คนฺตฺวา สรีร สนฺตปฺเปตฺวา
วสฺส วีตินาเมตฺวา อาคจฺฉถาติ ฯ เต สาธูติ อาจริย วนฺทิตฺวา
พาราณสึ คนฺตฺวา ราชุยยฺ าเน วสิตฺวา ปุนทิวเส พหิทฺวารคาเมเยว ภิกฺขาย จริตฺวา สุหิตา หุตฺวา ปุนทิวเส นคร
ปวิสึสุ ฯ มนุสฺสา สมฺปย ายมานา ภิกฺข อทสุ กติปาหจฺจเยน
รฺโป อาโรเจสุ เทว หิมวนฺตโต ปฺจสตา อิสโย
อาคนฺตฺวา อุยฺยาเน วสนฺติ โฆรตปา ปรมชิตินฺทฺรยิ า
สีลวนฺโตติ ฯ ราชา เตส คุเณ สุตฺวา อุยฺยาน คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา
กตปฺปฏิสณฺาโร วสฺสาน จาตุมฺมาส ตตฺเถว วสนตฺถาย ปฏิฺ
คเหตฺวา นิมนฺเตสิ ฯ เต ตโต ปฏาย ราชเคเหเยว ภฺุชิตฺวา
อุยฺยาเน วสนฺติ ฯ
อเถกทิวส นคเร สุรานกฺขตฺต นาม อโหสิ ฯ ราชา
ปพฺพชิตาน สุรา ทุลลฺ ภาติ พหุ อุตฺตม สุร ทาเปสิ ฯ
ตาปสา สุร ปวิตฺวา อุยฺยาน คนฺตฺวา สุรามทมตฺตา หุตฺวา
เอกจฺเจ อุฏาย นจฺจึสุ เอกจฺเจ คายึสุ นจฺจิตฺวา คายิตฺวา
ขาริกาทีนิ อวตฺถริตฺวา นิทฺทายิตฺวา สุรามเท ฉินฺเน ปพุชฌ
ฺ ิตฺวา
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ต อตฺตโน วิปฺปการ ทิสฺวา น อมฺเหหิ ปพฺพชิตสารุปฺป
กตนฺติ โรทิตฺวา ปริเทวิตฺวา มย อาจริเยน วินา(๑) เอวรูป
ปาปกมฺม กริมฺหาติ ต ขณฺเว อุยฺยาน ปหาย หิมวนฺต
คนฺตฺวา ปฏิสามิตปริกฺขารา อาจริย วนฺทิตฺวา นิสีทิตฺวา กึ
นุ โข ตาตา มนุสฺสปเถ ภิกฺขาย อกิลมานา สุข วสิตฺถ
สมคฺคสวาสฺจ ปน วสิตฺถาติ ปุจฺฉิตา อาจริย สุข วสิมฺหา
อปจ โข มย อปาตพฺพยุตฺตก ปวิตฺวา วิสฺีภูตา สตึ
ปจฺจุปฏเปตุ อสกฺโกนฺตา คายิมฺหา เจว นจฺจิมฺหา จาติ
เอตมตฺถ อาโรเจนฺตา อิม คาถ สมุฏาเปตฺวา อาหสุ
[๘๑]อปายิมฺห อนจฺจิมฺห อคายิมฺห รุทิมฺห จ
วิสฺิกรณึ ปตฺวา ทิฏา นาหุมฺห วานราติ ฯ
ตตฺถ อปายิมฺหาติ สุร ปวิมฺห ฯ อนจฺจิมฺหาติ สุร ปวิตฺวา
หตฺถปาเท โลเลนฺตา นจฺจิมฺห ฯ อคายิมฺหาติ มุข วิวริตฺวา
อายตเกน สเรน คายิมฺห ฯ รุทิมฺห จาติ ปุน วิปฺปฏิสาริโน เอวรูป
นาม อมฺเหหิ กตนฺติ โรทิมฺห ฯ ทิฏ า นาหุมฺห วานราติ เอวรูป
สฺาวินาสนโต วิสฺิกรณึ สุร ปวิตฺวา เอตเทว สาธุ ย
วานรา นาหุมฺหาติ เอว เต อตฺตโน อคุเณ กเถสุ ฯ
โพธิสตฺโต ครุสวาสรหิตาน นาม เอวรูป โหติเยวาติ
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เต ตาปเส ครหิตฺวา ปุน เอวรูป มา กริตฺถาติ เตส โอวาท
ทตฺวา อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
อิโต ปฏาย หิ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวาติ อิทมฺป น วกฺขาม ฯ
ตทา อิสิคณา พุทฺธปริสา อเหสุ คณสตฺถา ปน อหเมวาติ ฯ
สุราปานชาตก ปม ฯ
มิตฺตวินฺทชาตก
อติกฺกมฺม รมณกนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก ทุพฺพจภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ อิมสฺส ปน ชาตกสฺส
กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาลิก วตฺถุ ทสนิปาเต มหามิตฺตวินฺทชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ ตทา ปน โพธิสตฺโต อิม คาถมาห
[๘๒]อติกฺกมฺม รมณก สทามตฺตฺจ ทูภก
สฺวาสิ ปาสาณมาสีโน ยสฺมา ชีว น โมกฺขสีติ ฯ
ตตฺถ รมณกนฺติ ตสฺมึ กาเล ผลิกสฺส นาม ผลิกปฺปาสาทฺจ อติกฺกนฺโตสีติ ทีเปติ ฯ สทามตฺตฺจาติ รชตสฺส
นาม รชตปฺปาสาทฺจ อติกฺกนฺโตสีติ ทีเปติ ฯ ทูภกนฺติ มณิโน
นาม มณิปฺปาสาทฺจ อติกฺกนฺโตสีติ ทีเปติ ฯ สฺวาสีติ โส
อสิ ตฺว ฯ ปาสาณมาสีโนติ อุรจกฺก นาม ปาสาณมย วา โหติ
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มณิมย วา ตมฺปน ปาสาณมย โส จ เตน อาสีโน อภินิวิฏโ
อชฺโฌตฺถโต ตสฺมา ปาสาเณ อาสีนตฺตา ปาสาณาสีโนติ
วตฺตพฺเพ พฺยฺชนสนฺธิวเสน มการ อาทาย ปาสาณมาสีโนติ
วุตฺต ฯ ปาสาณ วา อาสีโน ต อุรจกฺก อาสชฺช ปาปุณิตฺวา
ิโตติ อตฺโถ ฯ ยสฺมา ชีว น โมกฺขสีติ ยมฺหา อุรจกฺกา
ยาว เต ปาป น ขียติ ตาว ชีวนฺโตเยว น มุจฺจิสฺสสิ
ต อาสีโนสีติ ฯ
อิม คาถ วตฺวา โพธิสตฺโต อตฺตโน เทวฏานเยว (๑)
คโต ฯ มิตฺตวินฺทโกป อุรจกฺก อุกฺขปิ ตฺวา มหาทุกฺข อนุภวมาโน
ปาปกมฺเม ปริกฺขีเณ ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา มิตฺตวินฺทโก ทุพฺพจภิกฺขุ อโหสิ เทวราชา ปน อหเมว
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
มิตฺตวินฺทชาตก ทุติย ฯ
________________
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กาฬกณฺณิชาตก
มิตฺโต หเว สตฺตปเทน โหตีติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต เอก อนาถปณฺฑิกสฺส มิตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร อนาถปณฺฑิเกน สทฺธึ สหปสุกีฬโก เอกาจริยสฺเสว สนฺติเก อุคฺคหิตสิปฺโป นาเมน กาฬกณฺณี นาม ฯ
โส คจฺฉนฺเต กาเล ทุคฺคโต หุตฺวา ชีวิตุ อสกฺโกนฺโต เสฏิโน
สนฺติก อคมาสิ ฯ โส ต สมสฺสาเสตฺวา ปริพฺพย ทตฺวา
อตฺตโน กุฏม ฺพ ปฏิจฺฉาเปสิ ฯ โส เสฏิโน อุปการโก หุตฺวา
สพฺพกิจฺจานิ กโรติ ฯ ต เสฏิสฺส สนฺติก อาคตกาเล ติฏ
กาฬกณฺณิ นิสีท กาฬกณฺณิ ภฺุช กาฬกณฺณีติ วทนฺติ ฯ
อเถกทิวส เสฏิโน มิตฺตามจฺจา มหาเสฏึ อุปสงฺกมิตฺวา
เอวมาหสุ มหาเสฏิ มา เอว ต ตว สนฺติเก กริ ติฏ กาฬกณฺณิ
นิสีท กาฬกณฺณิ ภฺุช กาฬกณฺณีติ หิ อิมินา สทฺเทน ยกฺโขป
ปลาเปยฺย น เอส ตยา สมาโน ทุคฺคโต ทุรุเปโต กินฺเต อิมินาติ ฯ
อนาถปณฺฑิโก นาม นาม โวหารมตฺต น ต ปณฺฑิตา ปมาณ
กโรนฺติ สุตมงฺคลิเกน นาม ภวิตุ น วฏฏติ น สกฺกา มยา
นามมตฺต นิสฺสาย สหปสุกีฬก สหาย ปริจฺจชิตุนฺติ เตส
วจน อนาทาย เอกทิวส อตฺตโน โภคคาม คจฺฉนฺโต ต
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เคหรกฺขก กตฺวา อคมาสิ ฯ
โจรา เสฏี กิร โภคคาม คโต เคหมสฺส วิลุมฺปสฺสามาติ
นานาวุธหตฺถา รตฺติภาเค อาคนฺตฺวา เคห ปริวาเรสุ ฯ อิตโรป
โจรานฺเจว อาคมน อาสงฺกมาโน อนิทฺทายนฺโตว นิสีทิ ฯ โส
โจราน อาคตภาว ตฺวา มนุสฺเส ปโพเธตุ ตฺว สงฺข ธม ตฺว
อาลฬิงฺค วาเทหีติ มหาสมชฺช กโรนฺโต วิย สกลนิเวสน
เอกสทฺท กาเรสิ ฯ โจรา สฺุ เคหนฺติ ทุสฺสุต อมฺเหหิ อตฺเถว
มหาเสฏีติ ปาสาณมุคฺคราทีนิ ตตฺเถว ฉฑฺเฑตฺวา ปลายึสุ ฯ
ปุนทิวเส มนุสฺสา ตตฺถ ตตฺถ ฉฑฺฑิเต ปาสาณมุคฺคราทโย ทิสฺวา
สเวคปฺปตฺตา หุตฺวา สเจ อชฺช เอวรูโป พุทฺธิสมฺปนฺโน ฆรวิจารโก
นาภวิสฺส โจเรหิ ยถารุจิยา ปวิสิตฺวา สพฺพ เคห วิลุมฺปต
อสฺส อิม ทฬฺหมิตฺต นิสสฺ าย เสฏิโน วุฑฺฒิ ชาตาติ ต ปสสิตฺวา
เสฏิสฺส โภคคามโต อาคตกาเล สพฺพนฺต ปวุตฺตึ อาโรจยึสุ ฯ
อถ เน เสฏี อโวจ ตุมเฺ ห เอวรูป มม เคหรกฺขก มิตฺต
นิกฺกฑฺฒาเปถ สจาย ตุมฺหาก วจเนน มยา นิกฺกฑฺฒิโต อสฺส
อชฺช เม กุฏม ฺพ กิฺจิ นาภวิสฺส นาม นาม อปฺปมาณ
หิตจิตฺตเมว ปมาณนฺติ ฯ ตสฺส อุตฺตริตร ปริพฺพย ทตฺวา อตฺถทิ านิ
เม อิท กถาปาภตนฺติ
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สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา อาทิโต ปฏาย ต ปวุตฺตึ ภควโต
อาโรเจสิ ฯ สตฺถา น โข คหปติ อิทาเนว กาฬกณฺณี
มิตฺโต อตฺตโน มิตฺตสฺเสว ฆรกุฏมฺพ รกฺขติ ปุพฺเพป
รกฺขิเยวาติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
มหายโส เสฏี อโหสิ ฯ ตสฺส กาฬกณฺณี นาม มิตฺโตติ สพฺพ
ปจฺจุปฺปนฺนสทิสเมว ฯ โพธิสตฺโต โภคคามโต อาคโต ต ปวุตฺตึ
สุตฺวา สเจ มยา ตุมฺหาก วจเนน เอวรูโป มิตฺโต นิกฺกฑฺฒิโต
อสฺส อชฺช เม กุฏมฺพ กิฺจิ นาภวิสฺสาติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๘๓]มิตฺโต หเว สตฺตปเทน โหติ
สหาโย ปน ทฺวาทสเกน โหติ
มาสฑฺฒมาเสน จ าติ โหติ
ตตุตฺตรึ อตฺตสโมป โหติ
โสห กถ อตฺตสุขสฺส เหตุ
จิรสณฺิต(๑) กาฬกณฺณึ ชเหยฺยนฺติ ฯ
ตตฺถ หเวติ นิปาตมตฺต ฯ เมตฺตายตีติ มิตฺโต ฯ เมตฺตึ
ปจฺจุปฏเปติ สิเนห กโรตีติ อตฺโถ ฯ โส ปเนส สตฺตปเทน
โหติ เอกโต สตฺตปทวีติหารคมนมตฺเตน โหตีติ อตฺโถ ฯ สหาโย
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ปน ทฺวาทสเกน โหตีติ สพฺพกิจฺจาน (๑) เอกโต กรณวเสน
สพฺพิริยาปเถสุ สห คจฺฉตีติ สหาโย ฯ โส ปเนส ทฺวาทสเกน
ปทวีติหารมตฺเตน โหตีติ อตฺโถ ฯ มาสฑฺฒมาเสนาติ มาเสน วา
อฑฺฒมาเสน วา ฯ าติ โหตีติ าติสโม โหติ ฯ ตตุตฺตรินฺติ
ตโต อุตฺตรึ เอกโต นิวาเสน อตฺตสโมป โหติเยว ฯ ชเหยฺยนฺติ
เอวรูป สหาย กถ ชเหยฺยนฺติ มิตฺตสฺเสว คุณ กเถสิ ฯ ตโต
ปฏาย ปุน โกจิ ตสฺส อนฺตเร วตฺตา นาม นาโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา กาฬกณฺณี อานนฺโท อโหสิ พาราณสีเสฏี ปน
อหเมวาติ ฯ
กาฬกณฺณิชาตก ตติย ฯ
___________
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อตฺถสฺสทฺวารชาตก
อาโรคฺยมิจฺเฉ ปรมฺจ ลาภนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต เอก อตฺถกุสล กุลปุตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถยิ มฺหิ เอกสฺส มหาวิภวสฺส เสฏิโน ปุตฺโต ชาติยา
สตฺตวสฺโส ปฺวา อตฺถกุสโล ฯ โส เอกทิวส ปตร
อุปสงฺกมิตฺวา อตฺถสฺส ทฺวารปฺห นาม ปุจฺฉิ ฯ โส ต
น ชานาติ ฯ อถสฺส เอตทโหสิ อย ปฺโห อติสุขุโม
เปตฺวา สพฺพฺุพุทฺธ อฺโ อุปริ ภวคฺเคน เหฏา จ
อวีจินา ปริจฺฉินฺเน โลกสนฺนิวาเส เอต ปฺห กเถตุ สมตฺโถ
นาม นตฺถีติ ฯ โส ปุตฺต อาทาย พหุมาลาคนฺธวิเลปน
คาหาเปตฺวา เชตวน คนฺตฺวา สตฺถาร ปูเชตฺวา วนฺทิตฺวา
เอกมนฺต นิสินฺโน ภควนฺต เอตทโวจ อย ภนฺเต ทารโก
ปฺวา อตฺถกุสโล ม อตฺถสฺส ทฺวารปฺห นาม ปุจฺฉิ
อห ต ปฺห อชานนฺโต ตุมฺหาก สนฺติก อาคโต สาธุ
เม ภนฺเต ภควา ต ปฺห กเถตูติ ฯ สตฺถา ปุพฺเพปาห
อุปาสก อิมินา กุมารเกน ต ปฺห ปุฏโ มยา จสฺส
กถิโต ตทา ต เอส ชานาติ อิทานิ ปน ภวสงฺเขปคตตฺตา
น สลฺลกฺเขตีติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
มหาวิภโว เสฏี อโหสิ ฯ อถสฺส ปุตฺโต สตฺตวสฺสิโก ชาติยา
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ปฺวา อตฺถกุสโล ฯ โส เอกทิวส ปตร อุปสงฺกมิตฺวา ตาต
อตฺถสฺส ทฺวารนฺนาม กินฺติ อตฺถสฺส ทฺวารปฺห ปุจฺฉิ ฯ
อถสฺส ปตา ต ปฺห กเถนฺโต อิม คาถมาห
[๘๔]อาโรคฺยมิจฺเฉ ปรมฺจ ลาภ
สีลฺจ พุทฺธานุมต สุตฺจ
ธมฺมานุวตฺตี จ อลีนตา จ
อตฺถสฺส ทฺวารา ปมุขา ฉเฬเตติ ฯ
ตตฺถ อาโรคฺยมิจฺเฉ ปรมฺจ ลาภนฺติ จกาโร นิปาตมตฺต ฯ
ตาต ปมเมว อาโรคฺยสงฺขาต ปรม ลาภ อิจฺเฉยฺยาติ อิมมตฺถ
ทีเปนฺโต เอวมาห ฯ ตตฺถ อาโรคฺย นาม สรีรสฺส จ จิตฺตสฺส
จ อโรคภาโว อนาตุรตา ฯ สรีเร หิ โรคาตุเร เนว อลทฺธ
โภคลาภ อุปฺปาเทตุ สกฺโกติ น ลทฺธ ปริภฺุชิตุ อนาตุโร
ปน อุภยมฺเปต สกฺโกตีติ จิตฺเต จ อุปกฺกิเลสาตุเร เนว อลทฺธ
ฌานาทิลาภ อุปฺปาเทตุ สกฺโกติ น ลทฺธ ปุน สมาปตฺติวเสน
ปริภฺุชิตุ เอตสฺมึ โรเค สติ อลทฺโธป ลาโภ น ลพฺภติ
ลทฺโธป นิรตฺถโก โหติ อสติ ปเนตสฺมึ อลทฺโธป ลาโภ
ลพฺภติ ลทฺโธป สาตฺถิโก โหตีติ อาโรคฺย ปรโม ลาโภ
นาม ต สพฺพปฺปม อิจฺฉิตพฺพ อิทเมกมตฺถสฺส ทฺวารนฺติ
อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ สีลฺจาติ อาจารสีล ฯ อิมินา
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โลกจาริตฺต ทสฺเสติ ฯ พุทฺธานุมตนฺติ คุณวุฑฺฒาน ปณฺฑิตาน
อนุมต ฯ อิมนิ า าณสมฺปนฺนาน ครูน โอวาท ทสฺเสติ ฯ
สุตฺจาติ การณนิสฺสิต สุต ฯ อิมินา อิมสฺมึ โลเก อตฺตนิสฺสิต
พาหุสจฺจ ทสฺเสติ ฯ ธมฺมานุวตฺตี จาติ ติวิธสฺส สุจริตธมฺมสฺส
อนุวตฺตน ฯ อิมินา ทุจฺจริตธมฺเม วชฺเชตฺวา สุจริตธมฺมานุวตฺตนภาว ทสฺเสติ ฯ อลีนตา จาติ จิตฺตสฺส อลีนตา
อนีจตา ฯ อิมินา จิตฺตสฺส อสงฺโกจปฺปณีตภาวอุตฺตมภาว
ทสฺเสติ ฯ อตฺถสฺส ทฺวารา ปมุขา ฉเฬเตติ อตฺโถ นาม
วุฑฺฒิสงฺขาตสฺส โลกิยโลกุตฺตรสฺส อตฺถสฺส เอเต ปมุขา
อุตฺตมา ฉ ทฺวารา อุปายา อธิคมนมุขาติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต ปุตตฺ สฺส อตฺถสฺส ทฺวารปฺห กเถสิ ฯ
โส ตโต ปฏาย เตสุ ฉสุ ธมฺเมสุ ปวตฺตติ ฯ โพธิสตฺโต
ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ปุตฺโต ปจฺจุปฺปนฺนปุตฺโต มหาเสฏี ปน อหเมวาติ ฯ
อตฺถสฺสทฺวารชาตก จตุตฺถ ฯ
_____________
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กิมฺปกฺกชาตก
อายตึ โทส นาฺายาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก อุกฺกณฺิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
อฺตโร กิร กุลปุตฺโต พุทฺธสาสเน อุร ทตฺวา ปพฺพชิโต
เอกทิวส สาวตฺถิย ปณฺฑาย จรนฺโต เอก อลงฺกต อิตฺถึ ทิสฺวา
อุกฺกณฺิ ฯ อถ น อาจริยุปชฺฌายา สตฺถุ สนฺติก อานยึสุ ฯ
สตฺถา สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ อุกฺกณฺิโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา สจฺจนฺติ
วุตฺเต ภิกฺขุ ปฺจ กามคุณา นาเมเต ปริโภคกาเล รมฺมณียา
โส ปน เนส ปริโภโค นิรยาทีสุ ปฏิสนฺธิทายกตฺตา
กิมฺปกฺกผลปริโภคสทิโส โหติ กิมฺปกฺกผล นาม
วณฺณคนฺธรสสมฺปนฺน ขาทิต ปน อนฺตานิ ขณฺเฑตฺวา
ชีวิตกฺขย ปาเปติ ปุพฺเพ พหู ชนา(๑) ตสฺส โทส อทิสฺวา
วณฺณคนฺธรเสสุ พชฺฌิตฺวา ต ผล ปริภฺุชิตฺวา
ชีวติ กฺขย ปาปุณึสูติ วตฺวา เตหิ ภิกฺขูหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
สตฺถวาโห หุตฺวา ปฺจหิ สกฏสเตหิ ปุพฺพนฺตาปรนฺต คจฺฉนฺโต
อฏวีมุข ปตฺวา มนุสฺเส สนฺนิปาเตตฺวา อิมิสฺสา อฏวิยา วิสรุกฺขา
นาม อตฺถิ มา โข ม อนาปุจฺฉา ปุพฺเพ อขาทิตปุพฺพานิ ผลาผลานิ
ขาทิตฺถาติ โอวทิ ฯ มนุสฺสา อฏวึ
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อติกฺกมิตฺวา อฏวีมุเข เอก กิมฺปกฺกรุกฺข ผลภารโอนมิตสาข
อทฺทสสุ ฯ ตสฺส ขนฺธสาขาปตฺตผลานิ สณฺานวณฺณคนฺธรเสหิ
อมฺพสทิสาเนว ฯ เตสุ เอกจฺเจ วณฺณคนฺธรเสสุ พชฺฌิตฺวา
อมฺพผลสฺาย ผลานิ ขาทึสุ เอกจฺเจ สตฺถวาห ปุจฺฉิตฺวา
ขาทิสฺสามาติ คเหตฺวา อฏสุ ฯ โพธิสตฺโต ต าน ปตฺวา [๑]
เต คเหตฺวา ิเต ผลานิ ฉฑฺฑาเปตฺวา เย ขาทิตฺวา (๒)
อฏสุ เต วมน กาเรตฺวา เตส เภสชฺช อทาสิ ฯ เตสุ
เอกจฺเจ อโรคา ชาตา ปมเมว ขาทิตฺวา ิตา ปน ชีวิตกฺขย
ปตฺตา ฯ โพธิสตฺโตป อิจฺฉิตฏาน โสตฺถินา คนฺตฺวา
ลาภ ลภิตฺวา ปุน สกฏานเมว อาคนฺตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ
กตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา ต วตฺถุ กเถตฺวา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา อิม
คาถมาห
[๘๕]อายตึ โทส นาฺาย โย กาเม ปฏิวิเสวติ
วิปากนฺเต หนนฺตี น กิมฺปกฺกมิว ภกฺขิตนฺติ ฯ
ตตฺถ อายตึ โทส นาฺายาติ อนาคเต โทส น
อฺาย อชานิตฺวาติ อตฺโถ ฯ โย กาเม ปฏิเสวตีติ โย
วตฺถุกาเม จ กิเลสกาเม จ ปฏิเสวติ ฯ วิปากนฺเต หนนฺตี
นนฺติ เต กามา น ปุริส อตฺตโน วิปากสงฺขาเต อนฺเต
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นิรยาทีสุ อุปฺปนฺน นานปฺปกาเรน ทุกฺเขน สโยชิยมานา
หนนฺติ ฯ กถ ฯ กิมฺปกฺกมิว ภกฺขิตนฺติ ยถา ปริโภคกาเล
วณฺณคนฺธรสสมฺปตฺติยา มนาป กิมฺปกฺกผล อนาคตโทส อทิสฺวา
ภกฺขิต อนฺเต หรติ [๑] ชีวิตกฺขย ปาเปติ เอว ปริโภคกาเล
มนาปาป กามา วิปากกาเล หนนฺตีติ ฯ
สตฺถา เทสน ยถานุสนฺธึ ปาเปตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ
สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิตภิกฺขุ โสตาปตฺติผล ปาปุณิ ฯ
เสสปริสา เกจิ โสตาปนฺนา เกจิ สกทาคามิโน เกจิ
อนาคามิโน เกจิ อรหนฺโต อเหสุ ฯ สตฺถา อิม ธมฺมเทสน
อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ปริสา พุทฺธปริสา
อเหสุ สตฺถวาโห ปน อหเมวาติ ฯ
กิมฺปกฺกชาตก ปฺจม ฯ
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สีลวีมสนชาตก
สีล กิเรว กลฺยาณนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก สีลวีมสก พฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร โกสลราชาน นิสฺสาย ชีวติ ติสรณคโต
อขณฺฑปฺจสีโล ติณฺณ เวทาน ปารคู ฯ ราชา อย สีลวาติ ตสฺส
อติเรก สมฺมาน กโรติ ฯ โส จินฺเตสิ อย ราชา มยฺห อฺเหิ
พฺราหฺมเณหิ อติเรก สมฺมาน กโรติ อติวิย ม ครุ กตฺวา ปสฺสติ
กึ นุ โข เอส มม ชาติโคตฺตกุลปฺปเทสสิปฺปสมฺปตฺตึ นิสฺสาย
อิม สมฺมาน กโรติ อุทาหุ สีลสมฺปตฺตึ วีมสิสฺสามิ ตาวาติ ฯ
โส เอกทิวส ราชุปฏาน คนฺตฺวา ฆร คจฺฉนฺโต เอกสฺส
เหรฺิกสฺส ผลกโต อนาปุจฺฉิตฺวาว เอก กหาปณ คเหตฺวา
อคมาสิ ฯ อถ น เหรฺิโก พฺราหฺมเณ ครุภาเวน กิฺจิ อวตฺวา
นิสีทิ ฯ ปุนทิวเส เทฺว กหาปเณ คณฺหิ ฯ เหรฺิโก ตเถว
อธิวาเสสิ ฯ ตติยทิวเส กหาปณมุฏึ อคฺคเหสิ ฯ อถ น
เหรฺิโก อชฺช เต ตติโย ทิวโส ราชกุฏมฺพ วิลุมฺปนฺตสฺสาติ
ราชกุฏมฺพ วิลุมฺปกโจโร เม คหิโตติ ติกฺขตฺตุ วิรวิ ฯ อถ น
มนุสฺสา อิโต จิโต จ อาคนฺตฺวา จิรนฺทานิ ตฺว สีลวา วิย วิจรีติ
เทฺว ตโย ปหาเร ทตฺวา พนฺธิตฺวา รฺโ ทสฺเสสุ ฯ ราชา วิปฺปฏิสารี
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หุตฺวา กสฺมา พฺราหฺมณ เอวรูป ทุสฺสลี กมฺม กโรสีติ
วตฺวา คจฺฉถ ตสฺส ราชาณ กโรถาติ อาห ฯ พฺราหฺมโณ นาห
มหาราช โจโรติ อาห ฯ อถ กสฺมา ราชกุฏมฺพิกสฺส ผลกโต
กหาปเณ คณฺหีติ ฯ เอว มยา ตยิ มม อติสมฺมาน กโรนฺเต
กึ นุ โข ราชา มม ชาติอาทีนิ นิสฺสาย อติสมฺมาน กโรติ อุทาหุ
สีล นิสฺสายาติ วีมสนตฺถาย ต กต อิทานิ ปน มยา เอกเสน
าต ยถา สีลเมว นิสฺสาย ตยา มม สมฺมาโน กโต น
ชาติอาทีนิ ตถา หิ เมทานิ ราชาณ กาเรสีติ วตฺวา สฺวาห
อิมินา การเณน อิมสฺมึ โลเก สีลเมว อุตฺตม สีล ปมุขนฺติ
สนฺนิฏาน คโต อิมสฺส ปนาห สีลสฺส อนุจฺฉวิก กโรนฺโต เคเห
ิโต กิเลเส ปริภฺุชนฺโต น สกฺขิสฺสามิ กาตุ อชฺเชว เชตวน
คนฺตฺวา สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามิ ปพฺพชฺช เม เทหิ เทวาติ
ราชาน อนุชานาเปตฺวา เชตวนาภิมุโข ปายาสิ ฯ อถ น
าติสุหชฺชพนฺธวา สนฺนิปติตฺวา นิวาเรตุ อสกฺโกนฺตา นิวตฺตึสุ ฯ
โส สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิตฺวา ปพฺพชฺชฺจ
อุปสมฺปทฺจ ลภิตฺวา อวิสฺสฏกมฺมฏาโน วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา
อรหตฺต ปตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ภนฺเต มยฺห ปพฺพชฺชา
มตฺถก ปตฺตาติ อฺ พฺยากาสิ ฯ ตสฺส ต อฺพฺยากรณ
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ภิกฺขุสงฺเฆ ปากฏ ชาต ฯ อเถกทิวส ธมฺมสภาย สนฺนิปติตฺวา
ภิกฺขู อาวุโส อสุโก นาม รฺโ อุปฏาโก พฺราหฺมโณ
อตฺตโน สีล วีมสิตฺวา ราชาน อาปุจฺฉิตฺวา ปพฺพชิตฺวา อรหตฺเต
ปติฏิโตติ ตสฺส คุณ กถยมานา นิสีทึสุ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา
กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย
นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว อยเมว พฺราหฺมโณ อตฺตโน
สีล วีมสิตฺวา ปพฺพชิตฺวา อตฺตโน ปติฏ อกาสิ
ปุพฺเพป ปณฺฑิตา อตฺตโน สีล วีมสิตฺวา ปพฺพชิตฺวา อตฺตโน
ปติฏ กรึสตู ิ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส ปุโรหิโต อโหสิ ทานาธิมุตฺโต สีลชฺฌาสโย อขณฺฑปฺจสีโล ฯ ราชา เสสพฺราหฺมเณหิ อติเรกตร ตสฺส สมฺมาน
กโรตีติ สพฺพ ปุริมสทิสเมว ฯ โพธิสตฺเต ปน พนฺธิตฺวา รฺโ
สนฺติก นียมาเน อหิคุณฺฑิกา อนฺตรวีถิย สปฺป กีฬาเปนฺตา น
นงฺคุฏเ คณฺหนฺติ คีวาย คณฺหนฺติ คเล เวเนฺติ ฯ โพธิสตฺโต
เต ทิสฺวา มา ตาตา เอต สปฺป นงฺคุฏเ  คณฺหถ มา คีวาย
คณฺหถ มา คเล เวเถ อยฺหิ เต ฑสิตฺวาว ชีวิตกฺขย
ปาเปยฺยาติ อาห ฯ อหิคุณฺฑิกา อย พฺราหฺมณ สปฺโป สีลวา
อาจารสมฺปนฺโน ตาทิโส ทุสฺสีโล
# ๑. ม. โว ฯ
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น โหติ ตฺว ปน อตฺตโน ทุสฺสลี ตาย อนาจาโร (๑)ราชกุฏมฺพวิลุมฺปกโจโรติ พนฺธิตฺวา นิยฺยาสีติ อาหสุ ฯ
โส จินเฺ ตสิ สปฺปาป ตาว อฑสนฺตา อวิเหเนฺตา
สีลวนฺโตติ นาม ลภนฺติ กิมงฺค ปน มนุสฺสภูตา สีลเมว
อิมสฺมึ โลเก อุตฺตม นาม นตฺถิ ตโต อุตฺตริตรนฺติ ฯ
อถ น เนตฺวา รฺโ ทสฺเสสุ ฯ ราชา กึ อิท ตาตาติ
ปุจฺฉิ ฯ ราชกุฏมฺพวิลุมฺปกโจโร เทวาติ ฯ เตนหิสฺส
ราชาณ กโรถาติ ฯ พฺราหฺมโณ นาห มหาราช โจโรติ อาห ฯ
อถ กสฺมา กหาปเณ อคฺคเหสีติ จ วุตฺเต ปุริมนเยเนว สพฺพ
อาโรเจนฺโต สฺวาห อิมินา การเณน อิมสฺมึ โลเก สีลเมว
อุตฺตม สีล ปาโมกฺขนฺติ สนฺนิฏาน คโตติ วตฺวา ติฏตุ ตาว
อิท อาสีวิโสป ตาว อฑสนฺโต อวิเหเนฺโต สีลวาติ วตฺตพฺพต
ลภติ อิมินาป การเณน สีลเมว อุตฺตม สีล ปวรนฺติ สีล
วณฺเณนฺโต อิม คาถมาห
[๘๖]สีล กิเรว กลฺยาณ สีล โลเก อนุตฺตร
ปสฺส โฆรวิโส นาโค สีลวาติ น หฺตีติ ฯ
ตตฺถ สีล กิเรวาติ กายวาจาจิตฺเตหิ อวีติกฺกมนสงฺขาต
อาจารสีลเมว ฯ กิเรติ อนุสฺสววเสน วทติ ฯ กลฺยาณนฺติ สุนฺทร
ปวร ฯ อนุตฺตรนฺติ เชฏก สพฺพคุณทายก ฯ ปสฺสาติ อตฺตนา
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ทิฏการณ อภิมุข กโรนฺโต กเถสิ ฯ สีลวาติ น หฺตีติ
โฆรวิโสป สมาโน อฑสนอวิเหนมตฺตเกน สีลวาติ ปสส
ลภติ น หฺติ น วิหฺตีติ อิมินาป การเณน สีลเมว
อุตฺตมนฺติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต อิมาย คาถาย รฺโ ธมฺม เทเสตฺวา กาเม
ปหาย อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา หิมวนฺต ปวิสิตฺวา ปฺจาภิฺา จ
อฏ สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
ราชา อานนฺโท อโหสิ ปริสา พุทฺธปริสา ปุโรหิโต ปน
อหเมวาติ ฯ
สีลวีมสนชาตก ฉฏ ฯ
____________
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ยสฺส มงฺคลา สมูหตาติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เอก สาฏกลกฺขณพฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ราชคหวาสิโก กิเรโก พฺราหฺมโณ โกตุหลมงฺคลิโก ตีสุ
รตเนสุ อปฺปสนฺโน มิจฉฺ าทิฏิ อฑฺโฒ มหทฺธโน มหาโภโค ฯ
ตสฺส สมุคฺเค ปต สาฏกยุคล มูสกิ า ขาทิ ฯ อถสฺส สีส
นฺหายิตฺวา สาฏเก อาหรถาติ วุตฺตกาเล มูสิกาย ขาทิตภาว
อาโรจยึสุ ฯ โส จินฺเตสิ สเจ อิท มูสกิ ฑฏ สาฏกยุคล
อิมสฺมึ เคเห ภวิสฺสติ มหาวินาโส ภวิสฺสติ อิท หิ อวมงฺคล
กาฬกณฺณิสทิส ปุตฺตธีตาน วา ทาสกมฺมกราทีน วา น สกฺกา
ทาตุ โย หิ อิม คณฺหิสฺสติ สพฺพสฺส มหาวินาโส ภวิสฺสติ
อามกสุสาเน ต ฉฑฺฑาเปสฺสามิ น โข ปน สกฺกา ทาสาทีน หตฺเถ
ทาตุ เต หิ เอตฺถ โลภ อุปฺปาเทตฺวา อิท คเหตฺวา วินาส
ปาปุเณยฺยุ ปุตฺตสฺส ต หตฺเถ ทสฺสามีติ ฯ โส ปุตฺต
ปกฺโกสาเปตฺวา ตมตฺถ อาโรเจตฺวา ตฺวป น ตาต หตฺเถน
อผุสิตฺวา ทณฺฑเกน คเหตฺวา อามกสุสาเน ฉฑฺเฑตฺวา สีส
นฺหายิตฺวา เอหีติ เปเสสิ ฯ
สตฺถาป โข ต ทิวส ปจฺจูสสมเย เวเนยฺยพนฺธเว (๓)
โอโลเกนฺโต อิเมส ปตาปุตฺตาน โสตาปตฺติผลสฺส อุปนิสฺสย
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ทิสฺวา มิควีถึ คเหตฺวา มิคลุทฺทโก วิย คนฺตฺวา อามกสุสานทฺวาเร อฏาสิ ฉพฺพณฺณพุทฺธรสิโย วิสฺสชฺเชนฺโต ฯ
มาณโวป ปตุ วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ฆรสปฺป วิย ต สาฏกยุค
ยฏิโกฏิยา คเหตฺวา อามกสุสานทฺวาร ปาปุณิ ฯ อถ น สตฺถา
กึ กโรสิ มาณวาติ อาห ฯ โภ โคตม อิม สาฏกยุค
มูสิกาฑฏ กาฬกณฺณิสทิส หลาหลวิสูปม มม ปตา อฺโ
เอต ฉฑฺเฑนฺโต โลภ อุปปฺ าเทตฺวา คณฺเหยฺยาติ ภเยน ม
ปหิณิ อหเมว ต ฉฑฺเฑตฺวา สีส นฺหายิตฺวา
คมิสฺสามีติ อาคโตมฺหิ โภ โคตมาติ ฯ เตนหิ ฉฑฺเฑหีติ ฯ
มาณโว ฉฑฺเฑสิ ฯ สตฺถา อมฺหากทานิ วฏฏตีติ ตสฺส สมฺมุขาว
คณฺหิ ฯ อวมงฺคล โภ โคตม เอต กาฬกณฺณิสทิส มา คณฺห
มา คณฺหาติ ตสฺมึ วารยมาเนเยว น คเหตฺวา เวฬุวนาภิมุโข
ปายาสิ ฯ
มาณโว เวเคน คนฺตฺวา ปตุ อาโรเจสิ ตาต มยา
อามกสุสาเน ฉฑฺฑิต สาฏกยุค สมโณ โคตโม อมฺหาก วฏฏตีติ
มยา วาริยมาโนป คเหตฺวา เวฬุวน คโตติ ฯ พฺราหฺมโณ
จินฺเตสิ ต สาฏกยุค อวมงฺคล กาฬกณฺณิสทิส ต วลฺชนฺโต
สมโณป โคตโม นสฺสิสสฺ ติ วิหาโรป นสฺสิสฺสติ ตโต อมฺหาก
ครหา ภวิสฺสติ สมณสฺส โคตมสฺส อฺเ
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พหู สากเฏ ทตฺวา ต ฉฑฺฑาเปสฺสามีติ ฯ โส พหู สาฏเก
คาหาปเตฺวา ปุตฺเตน สทฺธึ เวฬุวน คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา
เอกมนฺต ิโต เอวมาห สจฺจ กิร เต โภ โคตม อามกสุสาเน สาฏกยุค คหิตนฺติ ฯ สจฺจ พฺราหฺมณาติ ฯ โภ โคตม
ต สาฏกยุค อวมงฺคล ตุมฺเห ต ปริภฺุชมานา นสฺสิสฺสถ
สกลวิหาโรป นสฺสิสฺสติ สเจ โว นิวาสน วา ปารุปน วา
นปฺปโหติ อิเม สาฏเก คเหตฺวา ต ฉฑฺฑาเปถาติ ฯ อถ น
สตฺถา มย พฺราหฺมณ ปพฺพชิตา นาม อมฺหาก อามกสุสาเน
อนฺตรวีถิย สงฺการฏาเน นฺหานติฏเ  มหามคฺเคติ เอวรูเปสุ
าเนสุ ฉฑฺฑิตา วา ปติตา วา ปโลติกา วฏฏติ ตฺว ปน น
อิทาเนว เอวลทฺธิโก ปุพฺเพป เอวลทฺธโิ กเยวาติ วตฺวา เตน
ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต มคธรฏเ ราชคหนคเร ธมฺมิโก มคธราชา รชฺช
กาเรสิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต เอกสฺมึ อุทิจฺจพฺราหฺมณกุเล
นิพฺพตฺติตฺวา วิฺุต ปตฺโต อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตวฺ า
อภิฺา จ สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา หิมวนฺเต วสมาโน
เอกสฺมึ กาเล หิมวนฺตโต นิกฺขมิตฺวา ราชคหนคเร ราชุยฺยาน
ปตฺวา ตตฺถ วสิตฺวา ทุติยทิวเส ภิกฺขาจารตฺถาย นคร ปาวิสิ ฯ
ราชา ต ทิสวฺ า ปกฺโกสาเปตฺวา ปาสาเท นิสีทาเปตฺวา
โภเชตฺวา อุยฺยาเนเยว วสนตฺถาย ปฏิฺ คณฺหิ ฯ โพธิสตฺโต
รฺโ นิเวสเน ภฺุชิตฺวา อุยฺยาเน วสติ ฯ ตสฺมึ กาเล
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ราชคหนคเร ทุสฺสลกฺขณพฺราหฺมโณ นาม อโหสิ ฯ ตสฺส
สมุคฺเค ปต สาฏกยุคนฺติ สพฺพ ปุรมิ สทิสเมว ฯ
มาณเว ปน สุสาน คจฺฉนฺเต โพธิสตฺโต ปมตร คนฺตฺวา
สุสานทฺวาเร นิสีทิตฺวา เตน ต ฉฑฺฑติ  สาฏกยุค คเหตฺวา
อุยฺยาน อคมาสิ ฯ มาณโว คนฺตฺวา ปตุ อาโรเจสิ ฯ ปตา
ราชกุลุปโก ตาปโส นสฺเสยฺยาติ โพธิสตฺตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา
ตาปส ตยา คหิตสาฏเก ฉฑฺเฑหิ มา นสฺสาติ อาห ฯ
ตาปโส อมฺหาก สุสาเน ฉฑฺฑิตปโลติกา วฏฏติ น
มย โกตุหลมงฺคลิกา โกตุหลมงฺคลนฺนาเมต น พุทฺธปจฺเจกพุทฺธโพธิสตฺเตหิ วณฺณิต ตสฺมา ปณฺฑิเตน โกตุหลมงฺคลิเกน
น ภวิตพฺพนฺติ พฺราหฺมณสฺส ธมฺม เทเสสิ ฯ พฺราหฺมโณ
ธมฺม สุตฺวา ทิฏึ ภินฺทิตวฺ า โพธิสตฺต สรณ คโต ฯ
โพธิสตฺโตป อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ
สตฺถาป อิม อตีต อาหริตฺวา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา
พฺราหฺมณสฺส ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
[๘๗] ยสฺส มงฺคลา สมูหตา
อุปฺปาตา สุปนา จ ลกฺขณา จ
โส มงฺคลโทสวีติวตฺโต
ยุคโยคาธิคโต น ชาตุเมตีติ ฯ
ตตฺถ ยสฺส มงฺคลา สมูหตาติ ยสฺส อรหโต ขีณาสวสฺส
ทิฏมงฺคล สุตมงฺคล มุตมงฺคลนฺติ เอเต มงฺคลา สมุจฺฉินฺนา ฯ
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อุปฺปาตา สุปนา จ ลกฺขณา จาติ เอวรูโป จนฺทคฺคาโห ภวิสฺสติ
เอวรูโป สุรยิ คฺคาโห ภวิสฺสติ เอวรูโป นกฺขตฺตคฺคาโห ภวิสฺสติ
เอวรูโป อุกกฺ าปาโต ภวิสฺสติ เอวรูโป ทิสาทาโห ภวิสฺสตีติ
อิเม ปฺจ มหาอุปฺปาตา นานปฺปการา จ สุปนาป สุภคลกฺขณ
ทุพฺภคลกฺขณ อิตฺถีลกฺขณ ปุริสลกฺขณ ทาสลกฺขณ ทาสีลกฺขณ
อสิลกฺขณ อุสุลกฺขณ อาวุธลกฺขณ วตฺถลกฺขณนฺติ เอวมาทิกานิ
ลกฺขณานิ อิเม จ ทิฏิฏานา ยสฺส สมูหตา น เอเตหิ
อุปฺปาตาทีหิ อตฺตโน มงฺคล วา อวมงฺคล วา ปจฺเจติ ฯ โส
มงฺคลโทสวีติวตฺโตติ โส ขีณาสโว สพฺพมงฺคลโทเส วีติวตฺโต
อติกฺกนฺโต ปชหิตฺวา ิโต ฯ ยุคโยคาธิคโต น ชาตุเมตีติ
โกโธ จ อุปนาโห จ มกฺโข จ ปฬาโส จาติ อาทินา นเยน
เทฺว เทฺว เอกโต อาคตกฺกิเลสา ยุคา นาม ฯ กามโยโค ภวโยโค
ทิฏิโยโค อวิชฺชาโยโคติ อิเม สสาเร โยชนภาวโต จตฺตาโร
โยคา นาม ฯ เต ยุเค จ โยเค จาติ ยุคโยเค อธิคโต อภิภวิตฺวา
คโต วีติวตฺโต สมติกฺกนฺโต ขีณาสโว ภิกฺขุ ฯ น ชาตุเมตีติ
ปุน ปฏิสนฺธวิ เสน เอกเสเนว อิม โลก น เอติ นาคจฺฉติ ฯ
เอว สตฺถา อิมาย คาถาย พฺราหฺมณสฺส ธมฺม เทเสตฺวา
ปุน สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน พฺราหฺมโณ สทฺธึ
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ปุตฺเตน โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ สตฺถา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา เอเตว ปตาปุตฺตา อิทานิ ปตาปุตฺตา อเหสุ ตาปโส
ปน อหเมวาติ ฯ
มงฺคลชาตก สตฺตม ฯ
สารมฺภชาตก
กลฺยาณเมว (๑) มฺุเจยฺยาติ อิท สตฺถา สาวตฺถึ อุปนิสฺสาย
เชตวเน วิหรนฺโต โอมสวาทสิกฺขาปท อารพฺภ กเถสิ ฯ
เทฺวป วตฺถูนิ เหฏา นนฺทิวิสาลชาตเก วุตตฺ สทิสาเนว ฯ
อิมสฺมึ ปน ชาตเก โพธิสตฺโต คนฺธารรฏเ ตกฺกสิลาย
อฺตรสฺส พฺราหฺมณสฺส สารมฺโภ นาม พลิพทฺโท อโหสิ ฯ
สตฺถา อิท อตีตวตฺถุ กเถตฺวา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา อิม
คาถมาห
[๘๘]กลฺยาณเมว มฺุเจยฺย น หิ มฺุเจยฺย ปาปก
โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ มุตฺวา ตปติ ปาปกนฺติ ฯ
ตตฺถ กลฺยาณเมว มฺุเจยฺยาติ จตุทฺโทสวินิมุตฺต กลฺยาณ
สุนฺทร อนวชฺชเมว มฺุเจยฺย วิสฺสชฺเชยฺย กเถยฺย ฯ น หิ
มฺุเจยฺย ปาปกนฺติ ปาปก ลามก ปเรส อปฺปย อมนาป น
มฺุเจยฺย ฯ โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธูติ กลฺยาณ-
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วาจาย วิสฺสชฺชนเมว อิมสฺมึ โลเก สาธุ สุนฺทร ภทฺทก ฯ
มุตฺวา ตปติ ปาปกนฺติ ปาปก ผรุสวาจ มฺุจิตฺวา วิสฺสชฺเชตฺวา
กเถตฺวา โส ปุคฺคโล ตปติ โสจติ กิลมตีติ ฯ
เอว สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา พฺราหฺมโณ อานนฺโท อโหสิ พฺราหฺมณี อุปฺปลวณฺณา
สารมฺโภ ปน อหเมวาติ ฯ
สารมฺภชาตก อฏม ฯ
______________
กุหกชาตก
วาจาว กิร เต อาสีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก กุหก ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
กุหนวตฺถุ อุทฺทาลชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต เอก คามก
อุปนิสฺสาย เอโก กูฏขฏิโล กุหกตาปโส วสติ ฯ เอโก
กุฏมฺพิโก ตสฺส อรฺเ ปณฺณสาล กาเรตฺวา ตตฺถ น วาเสนฺโต
อตฺตโน เคเห ปณีตาหาเรน ปฏิชคฺคติ ฯ โส ต กูฏชฏิล สีลวา
เอโสติ สทฺทหิตฺวา โจรภเยน สุวณฺณนิกฺขสต ตสฺส ปณฺณสาล
เนตฺวา ภูมิคต กตฺวา อิม โอโลเกยฺยาสิ ภนฺเตติ อาห ฯ อถ น
ตาปโส ปพฺพชิตาน นาม อาวุโส เอวรูป กเถตุ น วฏฏติ
อมฺหาก ปรสนฺตเก โลโภ นาม
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นตฺถีติ อาห ฯ โส สาธุ ภนฺเตติ ตสฺส วจน สทฺทหิตฺวา
ปกฺกามิ ฯ ทุฏตาปโส สกฺกา เอตฺตเกน ชีวิตุนฺติ กติปาห
อติกฺกมิตฺวา ต สุวณฺณ คเหตฺวา อนฺตรามคฺเค เอกสฺมึ าเน
เปตฺวา อาคนฺตฺวา ปณฺณสาลเมว ปวิสิตฺวา ปุนทิวเส ตสฺส
เคเห ภตฺตกิจฺจ กตฺวา เอวมาห อาวุโส มย ตุมฺเห
นิสฺสาย จิร วสิมฺหา อติจิรฺหิ เอกสฺมึ าเน วสนฺตาน
มนุสฺเสหิ สทฺธึ สสคฺโค โหติ สสคฺโค จ นาม ปพฺพชิตาน
มล ตสฺมา คจฺฉามหนฺติ วตฺวา เตน ปุนปฺปุน ยาจิยมาโนป
นิวตฺติตุ น อิจฺฉิ ฯ อถ น โส เอว สนฺเต คจฺฉถ ภนฺเตติ
ยาว คามทฺวาร อนุคนฺตฺวา นิวตฺติ ฯ ตาปโส โถก คนฺตฺวา
อิม กุฏมฺพิก มยา วฺเจตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา ชฏาน อนฺตเร
ติณ เปตฺวา ปฏินิวตฺติ ฯ กุฏมฺพิโก กึ ภนฺเต นิวตฺติตฺถาติ
ปุจฺฉิ ฯ อาวุโส ตุมฺหาก เคหจฺฉทนโต เม ชฏาสุ เอก ติณ ลคฺค
อทินฺนาทานนฺนาม ปพฺพชิตาน น วฏฏติ ต อาทาย
อาคโตมฺหีติ ฯ กุฏมฺพิโก ฉฑฺเฑตฺวา คจฺฉถ ภนฺเตติ วตฺวา
ติณสลากป นาม ปรสนฺตก น คณฺหาติ อโห กุกกฺ ุจฺจโก เม
อยฺโยติ ปสีทิตฺวา วนฺทิตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ
ตทา ปน โพธิสตฺเตน ภณฺฑตฺถาย ปจฺจนฺต คจฺฉนฺเตน
ตสฺมึ นิเวสเน นิวาโส คหิโต โหติ ฯ โส ตาปสสฺส วจน
สุตฺวา อทฺธา อิมินา ทุฏ ตาปเสน อิมสฺส กิฺจิ คหิต ภวิสฺสตีติ
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กุฏมฺพิก ปุจฺฉิ อตฺถิ ปน เต สมฺม กิฺจิ เอตสฺส ตาปสสฺส
สนฺติเก นิกขฺ ิตฺตนฺติ ฯ อตฺถิ สมฺม สุวณฺณนิกฺขสตนฺติ ฯ เตนหิ
คจฺฉ ต อุปธาเรหีติ ฯ โส ต ปณฺณสาล คนฺตฺวา ต อทิสฺวา
เวเคนาคนฺตฺวา นตฺถิ สมฺมาติ อาห ฯ น เต สุวณฺณ อฺเน
คหิต เตเนว กูฏตาปเสน คหิต เอหิ ต อนุพนฺธิตฺวา คณฺหามาติ
เวเคน คนฺตฺวา กูฏตาปส คณฺหิตฺวา หตฺเถหิ จ ปาเทหิ จ
โปเถตฺวา สุวณฺณ อาหราเปตฺวา คณฺหึสุ ฯ โพธิสตฺโต สุวณฺณ
ทิสฺวา นิกฺขสต นาม หรมาโน อสชฺชิตฺวา ติณมตฺเต สตฺโตสีติ
วตฺวา ต ครหนฺโต อิม คาถมาห
[๘๙]วาจาว กิร เต อาสิ สณฺหา สขิลภาณิโน
ติณมตฺเต อสชฺชิตฺโถ โน จ นิกฺขสต หรนฺติ ฯ
ตตฺถ วาจาว กิร เต อาสิ สณฺหา สขิลภาณิโนติ
ปพฺพชิตาน ติณมตฺตมฺป อทินฺน อาทาตุ น วฏฏตีติ เอว สขิล
มุทุวจน วทนฺตสฺส วาจาเอว กิร เต สณฺหา อาสิ วจนเมว
มฏา อโหสีติ อตฺโถ ฯ ติณมตฺเต อสชฺชิตฺโถติ กูฏชฏิล เอกิสฺสา
ติณสลากาย กุกฺกุจฺจ กุรุมาโน ตฺว สตฺโต อาสตฺโต ลคฺโค
อโหสิ ฯ โน จ นิกฺขสต หรนฺติ อิม ปน นิกฺขสต หรนฺโต
อสตฺโต นิลฺลคฺโคว ชาโตสีติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต ต ครหิตฺวา ปนสฺส มา ปุน กูฏชฏิล
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เอวรูปมกาสีติ โอวาท ทตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนเวส
ภิกฺขุ กุหโก ปุพฺเพป กุหโกเยวาติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
กูฏตาปโส กุหโก ภิกฺขุ อโหสิ ปณฺฑิตปุริโส ปน อหเมวาติ ฯ
กุหกชาตก นวม ฯ
อกตฺูชาตก
โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อนาถปณฺฑิก อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺส กิเรโก ปจฺจนฺตวาสิโก เสฏี อทิฏสหาโย อโหสิ ฯ
โส เอกทา ปจฺจนฺเต อุฏ านกภณฺฑสฺส ปฺจ สกฏสตานิ ปูเรตฺวา
กมฺมิเก มนุสฺเส อาห คจฺฉถ โภ อิม ภณฺฑ สาวตฺถึ เนตฺวา
อมฺหาก สหายสฺส อนาถปณฺฑิกสฺส มหาเสฏิสฺส ปจฺจคฺเฆน
วิกฺกิณิตฺวา ปฏิภณฺฑ อาหรถาติ ฯ เต สาธูติ ตสฺส วจน
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สาวตฺถึ คนฺตฺวา มหาเสฏึ ทิสฺวา ปณฺณาการ
ทตฺวา ต ปวุตฺตึ อาโรจยึสุ ฯ มหาเสฏีป ทิสฺวา สฺวาคต
โวติ เตส นิวาสฺจ ปริพฺพยฺจ ทาเปตฺวา สหายสฺส สุข
ปุจฺฉิตฺวา ภณฺฑ วิกฺกิณติ ฺวา
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ปฏิภณฺฑ ทาเปสิ ฯ เต ปจฺจนฺต คนฺตฺวา ตมตฺถ อตฺตโน
เสฏิสฺส อาโรเจสุ ฯ
อปรภาเค อนาถปณฺฑิโกป ตเถว ปฺจ สกฏสตานิ ตตฺถ
เปเสสิ ฯ มนุสฺสา ตตฺถ คนฺตฺวา ปณฺณาการ อาทาย
ปจฺจนฺตวาสิกเสฏึ ปสฺสึสุ ฯ โส กุโต อาคจฺฉถาติ ปุจฺฉิตฺวา
สาวตฺถิโต ตุมฺหาก สหายกสฺส อนาถปณฺฑิกสฺส สนฺติกาติ
วุตฺเต อนาถปณฺฑิโกติ กสฺสจิ ปุริสสฺส นาม ภวิสฺสตีติ
ปริหาส กตฺวา ปณฺณาการ คเหตฺวา คจฺฉถ ตุมฺเหติ
อุยฺโยเชสิ เนว นิวาส น ปริพฺพย ทาเปสิ ฯ เต สยเมว
ภณฺฑ วิกฺกณ
ิ ิตฺวา ปฏิภณฺฑ อาทาย สาวตฺถึ อาคนฺตฺวา
เสฏิสฺส ต ปวุตฺตึ อาโรเจสุ ฯ อถ โส ปจฺจนฺตวาสี ปุนป
เอกวาร ตเถว ปฺจ สกฏสตานิ สาวตฺถึ เปเสสิ ฯ มนุสฺสา
ปณฺณาการ อาทาย มหาเสฏึ ปสฺสสึ ุ ฯ เต ปน ทิสฺวา
อนาถปณฺฑิกสฺส มนุสฺสา มย สามิ เอเตส นิวาสฺจ ภตฺตฺจ
ปริพฺพยฺจ ชานิสฺสามาติ วตฺวา เตส สกฏานิ พหินคเร ตถารูเป
าเน โมจาเปตฺวา ตุมฺเห อิธ วสถ อมฺหาก โว ฆเร ยาคุภตฺตฺจ
ปริพฺพโย จ ภวิสฺสตีติ คนฺตฺวา ทาสกมฺมกเร สนฺนิปาเตตฺวา
มชฺฌิมยามสมนนฺตเร ปฺจ สกฏสตานิ วิลุมฺปตวฺ า นิวาสนปารุปนานิป เตส อจฺฉินฺทิตฺวา โคเณ ปลาเปตฺวา ปฺจ
สกฏสตานิ วิจกฺกานิ กตฺวา ภูมิย เปตฺวาว จกฺกานิป คณฺหิตฺวา
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อคมสุ ฯ ปจฺจนฺตวาสิโน นิวาสนมตฺตสฺสาป สามิกา อหุตฺวา ภีตา
เวเคน ปลายิตฺวา ปจฺจนฺตเมว คตา ฯ เสฏิมนุสฺสาป ต ปวุตฺตึ
มหาเสฏิโน อาโรเจสุ ฯ โส อตฺถิทานิ กถาปาภตนฺติ สตฺถุ
สนฺติก คนฺตฺวา อาทิโต ปฏาย สพฺพ ปวุตฺตึ อาโรเจสิ ฯ สตฺถา
น โข คหปติ โส ปจฺจนฺตวาสี อิทาเนว เอวสีโล ปุพฺเพป
เอวสีโลเยว อโหสีติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
พาราณสิย มหาวิภโว เสฏี อโหสิ ฯ ตสฺเสโก ปจฺจนฺตวาสิโก
เสฏี อทิฏสหาโยติ สพฺพ อตีตวตฺถุ ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุสทิสเมว ฯ
โพธิสตฺโต ปน อตฺตโน มนุสฺเสหิ อชฺช อมฺเหหิ อิทนฺนาม
กตนฺติ อาโรจิเต ปม อตฺตโน กต อุปการ อชานนฺตา ปจฺฉา
เอวรูป ลภนฺติเยวาติ วตฺวา สมฺปตฺตปริสาย ธมฺม เทเสนฺโต อิม
คาถมาห
[๙๐]โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ กตตฺโถ นาวพุชฌ
ฺ ติ
ปจฺฉา กิจฺเจ สมุปฺปนฺเน กตฺตาร นาธิคจฺฉตีติ ฯ
ตตฺราย ปณฺฑตฺโถ ขตฺติยาทีสุ โยโกจิ ปุริโส ปุพฺเพ
ปมตร อฺเน กตกลฺยาโณ กตูปกาโร กตตฺโถ นิปฺผาทิตกิจฺโจ หุตฺวา ต ปเรน อตฺตนิ กต กลฺยาณฺเจว อตฺถฺจ
# ๑. ม. ตมตฺถ ฯ
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น ชานาติ โส ปจฺฉา อตฺตโน กิจฺเจ สมุปฺปนฺเน ตสฺส
กิจฺจสฺส กตฺตาร นาธิคจฺฉติ น ลภตีติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต อิมาย คาถาย ธมฺม เทเสตฺวา ทานาทีนิ
ปฺุานิ กตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ปจฺจนฺตวาสี อิทานิ ปจฺจนฺตวาสีเยว พาราณสีเสฏี
ปน อหเมว เตน สมเยนาติ ฯ
อกตฺูชาตก ทสม ฯ
อปายิมฺหวคฺโค นวโม ฯ

# ๑.

ตสฺสุทฺทาน
อปายิมฺห จ ทุภก สตฺตปท
ฉฬทฺวย จ อายตินา จ ปุน
อหิสีลว มงฺคลิ ปาปกสฺสา
สตนิกฺข กตตฺถวเรน ทส (๑) ฯ
_______________
สุราปาน มิตฺตวินฺท กาฬกณฺณี อตฺถทฺวาร
กึปกฺกสีลวีมส
มงฺคลฺจาป สารมฺภ
กุหก อกตฺูจาติ ฯ
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ลิตฺตวคฺควณฺณนา
ลิตฺตชาตก
ลิตฺต ปรเมน เตชสาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อปจฺจเวกฺขิตปริโภค อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺมึ กิร กาเล ภิกขฺ ู จีวราทีนิ ลภิตฺวา เยภุยฺเยน
อปจฺจเวกฺขิตฺวา ปริภฺุชนฺติ ฯ เต จตฺตาโร ปจฺจเย อปจฺจเวกฺขิตฺวา ปริภฺุชมานา เยภุยฺเยน นิรยติรจฺฉานโยนิโต น
มุจฺจนฺติ ฯ สตฺถา ต การณ ตฺวา ภิกฺขูน อเนกปริยาเยน
ธมฺมกถ กเถตฺวา อปจฺจเวกฺขิตปริโภเค อาทีนว กเถตฺวา
ภิกฺขเว ภิกฺขุนา นาม จตฺตาโร ปจฺจเย ลภิตฺวา อปจฺจเวกฺขิตฺวา
ปริภฺุชิตุ น วฏฏติ ตสฺมา อิโต ปฏาย[๒] ปจฺจเวกฺขิตฺวา
ปริภฺุเชยฺยาถาติ ปจฺจเวกฺขณวิธึ ทสฺเสนฺโต (๓)อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวร ปฏิเสวติ ฯเปฯ
หิริโกปนปฺปฏิจฺฉาทนตฺถายาติ อาทินา นเยน ตนฺตึ
เปตฺวา ภิกฺขเว จตฺตาโร ปจฺจเย เอว ปจฺจเวกฺขิตฺวา
ปริภฺุชิตุ วฏฏติ อปจฺจเวกฺขิตฺวา ปริโภโค นาม
มหาหลาหลวิสปริโภคสทิโส โปราณกา หิ อปจฺจเวกฺขิตฺวา
โทส อชานิตฺวา วิส ปริภฺุชิตฺวา วิปากนฺเต มหาทุกฺข
อนุภวึสูติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
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อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อฺตรสฺมึ มหาโภคกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต อกฺขธุตฺโต
อโหสิ ฯ อถาปโร กูฏกฺขธุตฺโต โพธิสตฺเตน สทฺธึ กีฬนฺโต
อตฺตโน ชเย วตฺตมาเน เกฬิมณฺฑล น ภินฺทติ ปราชยกาเล ปน
อกฺข มุเข ปกฺขิปตฺวา อกฺโข นฏโติ เกฬิมณฺฑล ภินฺทิตฺวา
ปกฺกามิ ฯ โพธิสตฺโต ตสฺส การณ ตฺวา โหตุ ชานิสฺสาเมตฺถ
ปฏิรูปนฺติ อกฺเข อาทาย อตฺตโน ฆเร หลาหลวิเสน รฺชิตฺวา
ปุนปฺปุน สุกฺขาเปตฺวา เต อาทาย ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา เอหิ
สมฺม อกฺเขหิ กีฬามาติ อาห ฯ โส สาธุ สมฺมาติ เกฬิมณฺฑล
สชฺชิตฺวา เตน สทฺธึ กีฬนฺโต อตฺตโน ปราชยกาเล เอก อกฺข
มุเข ปกฺขิป ฯ อถ น โพธิสตฺโต ตถากโรนฺต ทิสฺวา คิลาหิ
ตาว ปจฺฉา อิทนฺนาเมตนฺติ ชานิสฺสสีติ โจเทตุ อิม คาถมาห
[๙๐]ลิตฺต ปรเมน เตชสา
คิลมกฺข ปุริโส น พุชฺฌติ
คิล เร คิล ปาปธุตฺตก
ปจฺฉา เต กฏก ภวิสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ ลิตฺตนฺติ มกฺขิต รฺชิต ฯ ปรเมน เตชสาติ อุตฺตเมน
เตชสมฺปนฺเนน หลาหลวิเสน ฯ คิลนฺติ คิลนฺโต ฯ อกฺขนฺติ
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คุฬก ฯ น พุชฺฌตีติ อย เม คิลโต อิท นาม กริสฺสตีติ
น ชานาติ ฯ คิล เรติ คิลาหิ อเร ฯ คิลาติ ปุนป โจเทนฺโต
วทติ ฯ ปจฺฉา เต กฏก ภวิสฺสตีติ อิมสฺมึ เต อกฺเข คลิเต
ปจฺฉา เอต วิส ติขิณ ภวิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ
โส โพธิสตฺตสฺส กเถนฺตสฺเสว วิสเวเคน มุจฺฉิโต อกฺขีนิ
ปริวตฺเตตฺวา ขนฺธ นาเมตฺวา ปติ ฯ โพธิสตฺโต อิทานิสฺสาป
ชีวิตทาน ทาตุ วฏฏตีติ โอสธปริภาวิต วมนโยค ทตฺวา วเมตฺวา
สปฺปผาณิตมธุสกฺขราทโย ตฺจ ขาทาเปตฺวา อโรค กตฺวา ปุน
เอวรูป มา อกาสีติ โอวทิตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา
ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ภิกฺขเว อปจฺจเวกฺขิตปริโภโค นาม กตวิสปริโภคสทิโส โหตีติ
วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ปณฺฑิตธุตฺโต อหเมว อโหสิ ฯ
กูฏธุตฺโต ปเนตฺถ น กถียติ ยถา เจตฺถ เอว สพฺพตฺถ
โย ปน อิมสฺมึ กาเล น ปฺายติ โส น กถียเตวาติ ฯ
ลิตฺตชาตก ปม ฯ
_____________
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มหาสารชาตก
อุกฺกฏเ สูรมิจฺฉนฺตีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อายสฺมนฺต อานนฺทตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกสฺมึ สมเย โกสลรฺโ อิตถฺ ิโย จินฺตยึสุ พุทฺธุปฺปาโท
นาม ทุลลฺ โภ ตถา มนุสฺสปฺปฏิลาโภ ปริปุณฺณายตนตา จ
มยฺจ อิม ทุลฺลภ ขณสมวาย ลภิตฺวาป อตฺตโน รุจิยา
วิหาร คนฺตฺวา ธมฺม วา โสตุ ปูช วา กาตุ ทาน
วา ทาตุ น ลภาม มฺชุสาย ปกฺขิตฺตา วิย วสาม รฺโ
กเถตฺวา อมฺหาก ธมฺม กเถตุ อนุจฺฉวิก เอก ภิกขฺ ุ
ปกฺโกสาเปตฺวา ตสฺส สนฺติเก ธมฺม โสสฺสาม ตโต ย
สิกฺขิสฺสาม ต อุคฺคณฺหิสฺสาม ทานาทีนิ ปฺุานิ กริสฺสาม
เอว โน อย ขณปฺปฏิลาโภ สผโล ภวิสฺสตีติ ฯ ตา สพฺพาป
ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา อตฺตนา จินฺติต การณ กถยึสุ ฯ
ราชา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ
อเถกทิวส ราชา อุยฺยานกีฬ กีฬิตุกาโม อุยยฺ านปาล
ปกฺโกสาเปตฺวา อุยฺยาน โสเธหีติ อาห ฯ อุยฺยานปาโล อุยฺยาน
โสเธนฺโต สตฺถาร อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสินฺน ทิสฺวา รฺโ
สนฺติก คนฺตฺวา สุทฺธ เทว อุยฺยาน อปเจตฺถ อฺตรสฺมึ
รุกฺขมูเล ภควา นิสินฺโนติ อาห ฯ ราชา สาธุ สมฺม สตฺถุ
สนฺติเก ธมฺม โสสฺสามาติ อลงฺกตรถ อภิรุยฺห อุยยฺ าน คนฺตฺวา
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สตฺถุ สนฺติก อคมาสิ ฯ
ตสฺมิฺจ สมเย ฉตฺตปาณิ นาเมโก อนาคามิอุปาสโก สตฺถุ
สนฺติเก ธมฺม สุณมาโน นิสินฺโน โหติ ฯ ราชา ต ทิสฺวา
อาสงฺกมาโน มุหุตฺต ตฺวา ปุน สจาย ปาปโก ภเวยฺย น
สตฺถุ สนฺติเก นิสีทิตฺวา ธมฺม สุเณยฺย อปาปเกน อิมินา
ภวิตพฺพนฺติ จินฺเตตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ อุปาสโก พุทฺธคารเวน รฺโ ปจฺจุฏาน วา วนฺทน
วา น อกาสิ ฯ เตนสฺส ราชา อนตฺตมโน อโหสิ ฯ สตฺถา
ตสฺส อนตฺตมนภาว ตฺวา อุปาสกสฺส คุณ กเถสิ อย มหาราช
อุปาสโก พหุสฺสุโต อาคตาคโม กาเม วีตราโคติ ฯ ราชา น
อิมินา โอรเกน ภวิตพฺพ ยสฺส สตฺถา คุณ วณฺเณตีติ จินฺเตตฺวา
อุปาสก วเทยฺยาสิ เยน เต อตฺโถติ อาห ฯ อุปาสโก สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ ราชา สตฺถุ สนฺติเก ธมฺม สุตฺวา สตฺถาร ปทกฺขิณ
กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
โส เอกทิวส อุปริปปฺ าสาเท มหาวาตปาน วิวริตฺวา ิโต ต
อุปาสก ภุตฺตปาตราส ฉตฺตมาทาย เชตวน คจฺฉนฺต ทิสฺวา
ปกฺโกสาเปตฺวา เอวมาห ตฺว กิร อุปาสก พหุสฺสุโต อมฺหากฺจ
อิตฺถิโย ธมฺม โสตุกามา เจว อุคฺคเหตุกามา จ สาธุ วตสฺส
สเจ ตาส ธมฺม วาเจยฺยาสีติ ฯ คิหีน นาม ราชนฺเตปุเร ธมฺม
เทเสตุ วา วาเจตุ วา น ปฏิรูป เอต
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อยฺยานเมว ปฏิรูปนฺติ ฯ ราชา สจฺจ เอส วทตีติ ต
อุยฺโยเชตฺวา อิตฺถิโย ปกฺโกสาเปตฺวา ภทฺเท อห ตุมฺหาก ธมฺม
เทสนตฺถาย จ ธมฺม วาจนตฺถาย จ สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา
เอก ภิกฺขุ ยาจิสฺสามิ อสีติยา มหาสาวเกสุ กตร ยาจิสฺสามีติ
อาห ฯ ตา สพฺพา มนฺเตตฺวา ธมฺมภณฺฑาคาริก อานนฺทตฺเถรเมว อาโรเจสุ ฯ ราชา สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา
เอกมนฺต นิสินฺโน เอวมาห ภนฺเต อมฺหาก เคเห อิตฺถิโย
อานนฺทตฺเถรสฺส สนฺติเก ธมฺม โสตฺุจ อุคฺคเหตฺุจ อิจฺฉนฺติ
สาธุ วตสฺส สเจ เถโร อมฺหาก เคเห ธมฺม เทเสยฺย เจว วาเจยฺย
จาติ ฯ สตฺถา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เถร อาณาเปสิ ฯ ตโต
ปฏาย รฺโ อิตฺถิโย เถรสฺส สนฺติเก ธมฺม สุณนฺติ เจว
อุคฺคณฺหนฺติ จ ฯ
อเถกทิวส รฺโ จูฬามณิ นฏโ ฯ ราชา ตสฺส นฏภาว
สุตฺวา อมจฺเจ อาณาเปสิ สพฺเพ อนฺโตวลฺชนกมนุสฺเส คเหตฺวา
จูฬามณึ อาหราเปถาติ ฯ อมจฺจา มาตุคาเม อาทึ กตฺวา จูฬามณึ
ปริปุจฺฉนฺตา อทิสฺวา มหาชน กิลเมนฺติ ฯ ต ทิวส อานนฺทตฺเถโร
ราชนิเวสน ปวิฏโ ฯ ยถา ตา อิตฺถโิ ย ปุพฺเพ เถร ทิสฺวาว
หฏตุฏา ธมฺม สุณนฺติ เจว คณฺหนฺติ จ ตถา อกตฺวา
สพฺพา โทมนสฺสปฺปตฺตาว อเหสุ ตโต เถเรน กสฺมา ตุมฺเห
อชฺช เอวรูปา ชาตาติ ปุจฺฉิตา
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เอวมาหสุ ภนฺเต รฺโ จูฬามณึ ปริเยสิสฺสามาติ อมจฺจา
มาตุคาเม อุปาทาย อนฺโตวลฺชนเก กิลเมนฺติ น ชานาม
กสฺส กึ ภวิสฺสตีติ เตนมฺหา โทมนสฺสปฺปตฺตาติ ฯ เถโร มา
จินฺเตถาติ ตา สมสฺสาเสตฺวา รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา
ปฺตฺตาสเน นิสีทิตฺวา มณิ กิร เต มหาราช นฏโติ
ปุจฺฉิ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ อสกฺขิ ปน ต อาหราเปตุนฺติ ฯ
ภนฺเต สพฺพ อนฺโตชน คเหตฺวา กิลเมนฺโตป น สกฺโกมิ
อาหราเปตุนฺติ ฯ มหาราช มหาชน อกิลเมตฺวาว อาหรณุปาโย
อตฺถีติ ฯ กตโร ภนฺเตติ ฯ ปณฺฑทาน มหาราชาติ ฯ กตร
ปณฺฑทาน ภนฺเตติ ฯ มหาราช ยตฺตเกสุ อาสงฺกา อตฺถิ
เต คเหตฺวา เอเกกสฺส เอเกก ปลาสปณฺฑ วา มตฺติกาปณฺฑ
วา ทตฺวา อิม ปจฺจูสกาเล อาหริตฺวา อสุกฏาเน นาม ปาเตถาติ
วตฺตพฺพ เยน คหิโต ภวิสฺสติ โส ตสฺมึ ปกฺขิปตฺวา อาหริสฺสติ
สเจ ปมทิวเสเยว ปาเตนฺติ อิจฺเจต กุสล โน เจ ปาเตนฺติ
ทุติยทิวเสป ตติยทิวเสป ตเถว กาตพฺพ เอว มหาชโน จ น
กิลมิสฺสติ มณิฺจ ลภิสฺสสีติ เอว วตฺวา เถโร อคมาสิ ฯ
ราชา วุตฺตนเยเนว ตโย ทิวเส ทาเปสิ ฯ เนว มณึ อาหรึสุ ฯ
เถโร ตติยทิวเส อาคนฺตฺวา กึ มหาราช ปาติโต มณีติ
ปุจฺฉิ ฯ น ปาเตนฺติ ภนฺเตติ ฯ เตนหิ มหาราช มหาตลสฺมึเยว
ปฏิจฺฉนฺนฏาเน มหาจาฏึ ปาเปตฺวา อุทกสฺส

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 256

เลมที่ 29 เอกนิปาเต ลิตฺตวคฺควณฺณนา หนา 256
ปูราเปตฺวา สาณีหิ ปริกขฺ ิปาเปตฺวา สพฺเพ อนฺโตวลฺชนกมนุสฺสา จ อิตฺถิโย จ อุตฺตราสงฺค กตฺวา เอเกโก อนฺโตสาณึ
ปวิสิตฺวา หตฺถ โธวิตฺวา อาคจฺฉตูติ วเทหีติ ฯ เถโร อิม
อุปาย อาจิกฺขติ ฺวา ปกฺกามิ ฯ ราชา ตถา กาเรติ ฯ มณิโจโร
จินฺเตสิ ธมฺมภณฺฑาคาริโก อิม อธิกรณ อาทาย มณึ
อทสฺเสตฺวา โอสกฺกิสฺสติ ต ปาเตตตทานิ วฏฏตีติ มณึ ปฏิจฉฺ นฺน
กตฺวา อาทาย อนฺโตสาณึ ปวิสิตฺวา จาฏิย ปาเตตฺวา นิกฺขมิ ฯ
สพฺเพส นิกฺขนฺตกาเล อุทก ฉฑฺเฑตฺวา มณึ อทฺทสสุ ฯ
ราชา เถร นิสฺสาย มหาชน อกิลเมตฺวาว เม มณิ ลทฺโธติ
ตุสฺสิ ฯ อนฺโตวลฺชนกมนุสฺสาป เถร นิสฺสาย มย มหาทุกฺขโต
มุตฺตมฺหาติ ตุสฺสึสุ ฯ เถรสฺสานุภาเวน รฺา จูฬามณิ ลทฺโธติ
เถรสฺสานุภาโว สกลนคเร เจว ภิกฺขุสงฺเฆ จ ปากโฏ ชาโต ฯ
ธมฺมสภาย สนฺนิสินนฺ า ภิกฺขู เถรสฺส คุณ วณฺณยึสุ อาวุโส
อานนฺทตฺเถโร อตฺตโน พหุสฺสุตตาย ปณฺฑิจฺเจน อุปายกุสลตาย
จ มหาชน อกิลเมตฺวา อุปาเยเนว รฺโ มณึ ทสฺเสสีติ ฯ
สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว อานนฺเทเนว
ปรหตฺถคต ภณฺฑ ทสฺสิต ปุพฺเพป ปณฺฑิตา มหาชน
อกิลเมตฺวาว อุปาเยเนว ติรจฺฉาน-
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หตฺถคต ภณฺฑ ทสฺสยึสูติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
สพฺพสิปฺปาน นิปฺผตฺตึ ปตฺโต ตสฺเสว อมจฺโจ อโหสิ ฯ
อเถกทิวส ราชา มหนฺเตน ปริวาเรน อุยฺยาน คนฺตฺวา วนนฺตรานิ
วิจริตฺวา อุทกกีฬ กีฬิตุกาโม มงฺคลโปกฺขรณึ โอตริตฺวา
อิตฺถาคารมฺป ปกฺโกสิ ฯ อิตฺถิโย อตฺตโน สีสูปคคีวูปคาทีนิ
อาภรณานิ โอมฺุจิตฺวา อุตฺตราสงฺเค ปกฺขิปตฺวา สมุคฺคปฏเสุ
เปตฺวา ทาสิโย ปฏิจฺฉาเปตฺวา โปกฺขรณึ โอตรึสุ ฯ อเถกา
อุยฺยานมกฺกฏี สาขนฺตเร นิสินฺนา เทวึ ปลนฺธนานิ โอมฺุจิตฺวา
อุตฺตราสงฺเค ปกฺขิปตฺวา สมุคฺคปฏเสุ ปยมาน ทิสฺวา ตสฺสา
มุตฺตาหาร ปลนฺธิตุกามา หุตฺวา ทาสิยา ปมาท โอโลกยมานา
นิสีทิ ฯ ทาสีป รกฺขมานา ตหึ ตหึ โอโลเกตฺวา นิสินฺนาเยว
นิทฺทายิตุ อารภิ ฯ มกฺกฏี ตสฺสา ปมาทภาว ตฺวา วาตเวเคน
โอตริตฺวา มหามุตฺตาหาร คีวาย ปฏิม
ุ ฺจิตฺวา วาตเวเคเนว
อุปฺปติตฺวา สาขนฺตเร นิสีทิตฺวา อฺาส มกฺกฏีน ทสฺสนภเยน
เอกสฺมึ รุกฺขสุสิรฏาเน เปตฺวา อุปสนฺตุปสนฺตา วิย ต
รกฺขมานา นิสีทิ ฯ สาป โข ทาสี ปพุชฺฌิตฺวา มุตฺตาหาร
อปสฺสนฺตี กมฺปมานา อฺ อุปาย อทิสฺวา ปุริโส เทวิยา
มฺตฺตาหาร คเหตฺวา ปลาโตติ มหาวิรว
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วิรวิ ฯ อารกฺขมนุสฺสา ตโต ตโต สนฺนิปติตฺวา ตสฺสา วจน
สุตฺวา รฺโ อาโรเจสุ ฯ ราชา โจร คณฺหถาติ อาห ฯ
ปุริสา อุยฺยานา นิกฺขมิตฺวา โจร คณฺหถ คณฺหถาติ
อิโต จิโต จ โอโลเกนฺติ ฯ
อเถโก ชานปโท พลิการกปุรโิ ส ต สทฺท สุตฺวา กมฺปมาโน
ปลายิ ฯ ต ทิสฺวา ราชปุริสา อย โจโร ภวิสฺสตีติ อนุพนฺธึสุ
ต คเหตฺวา โปเถตฺวา อเร ทุฏโจร เอว มหาสาร นาม
ปลนฺธน หรสีติ ปริภาสึสุ ฯ โส จินฺเตสิ สจาห น คณฺหามีติ
วกฺขามิ อชฺช เม ชีวิต นตฺถิ โปเถนฺตาเยว ม มาเรสฺสนฺติ
สมฺปฏิจฺฉามิ นนฺติ ฯ โส อาม สามิ คหิต เมติ อาห ฯ อถ
น พนฺธิตฺวา รฺโ สนฺติก อานยึสุ ฯ ราชาป น ปุจฺฉิ คหิต
เต มหาสารปลนฺธนนฺติ ฯ อาม เทวาติ ฯ อิทานิ น กหนฺติ ฯ
เทว มยา มหาสาร นาม มฺจปมฺป น ทิฏปุพฺพ เสฏี
ปน ม มหาสาร ปลนฺธน คณฺหาเปสิ โสห คเหตฺวาว ตสฺส
อทาสิ โสป น ชานาตีติ ฯ ราชา เสฏึ ปกฺโกสาเปตฺวา คหิต
เต อิมสฺส หตฺถโต มหาสารปลนฺธนนฺติ ปุจฺฉิ ฯ อาม เทวาติ ฯ
กห ตนฺติ ฯ ปุโรหิตสฺส เม ทินฺนนฺติ ฯ ปุโรหิตมฺป ปกฺโกสาเปตฺวา
ตเถว ปุจฺฉิ ฯ โสป สมฺปฏิจฺฉิตฺวา คนฺธพฺพสฺส เม ทินฺนนฺติ
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อาห ฯ ตมฺป ปกฺโกสาเปตฺวา ปุโรหิตสฺส เต หตฺถโต
มหาสารปลนฺธน คหิตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ อาม เทวาติ ฯ กห ตนฺติ ฯ
กิเลสวเสน เม วณฺณทาสิยา ทินฺนนฺติ ฯ ตมฺป ปกฺโกสาเปตฺวา
ปุจฺฉิ ฯ สา น คณฺหามีติ อาห ฯ เต ปฺจ ชเน ปุจฺฉนฺตานฺเว
สุริโย อฏงฺคโต ฯ ราชา อิทานิ วิกาโล ชาโต เสฺว
ชานิสฺสามีติ เต ปฺจ ชเน อมจฺจาน ทตฺวา นคร ปาวิสิ ฯ
โพธิสตฺโต จินฺเตสิ อิท ปลนฺธน อนฺโตวลฺเช นฏ อยฺจ
คหปติโก พหิวลฺโช ทฺวาเรป พลวารกฺโข ตสฺมา
อนฺโตวลฺชนกานมฺป ต คเหตฺวา ปลายิตุ น สกฺกา เอว เนว
พหิวลฺชนกาน น อนฺโตอุยฺยาเน วลฺชนกาน คหณุปาโย
ทิสฺสติ อิมินา ทุคฺคตมนุสฺเสน เสฏิสฺส เม ทินนฺ นฺติ กเถนฺเตน
อตฺตโน โมกฺขตฺถาย กถิต ภวิสฺสติ เสฏินาป ปุโรหิตสฺส เม
ทินฺนนฺติ กเถนฺเตน เอกโต หุตฺวา นิตฺถริสฺสามาติ จินฺเตตฺวา กถิต
ภวิสฺสติ ปุโรหิเตนาป คนฺธพฺพสฺส เม ทินฺนนฺติ กเถนฺเตน
พนฺธนาคาเร คนฺธพฺพ นิสฺสาย สุเขน วสิสฺสามาติ จินฺเตตฺวา
กถิต ภวิสฺสติ คนฺธพฺเพนาป วณฺณทาสิยา เม ทินฺนนฺติ
กเถนฺเตน อนุกฺกณฺิตา วสิสฺสามาติ จินฺเตตฺวา กถิต ภวิสฺสติ
อิเมหิ ปฺจหิป อโจเรหิ ภวิตพฺพ อุยฺยาเน มกฺกฏา พหู
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ปลนฺธเนน เอกิสฺสา มกฺกฏิยา หตฺเถ อารุฬฺเหน ภวิตพฺพนฺติ ฯ
โส ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา มหาราช เต โจเร อมฺหาก
นิยฺยาเทถ มย ต กิจฺจ โสเธสฺสามาติ อาห ฯ ราชา สาธุ
ปณฺฑิต โสเธหีติ ตสฺส นิยฺยาเทสิ ฯ โพธิสตฺโต อตฺตโน
ทาสปุริเส ปกฺโกสาเปตฺวา เต ปฺจป ชเน เอกสฺมึเยว าเน
วสาเปตฺวา สมนฺตา อารกฺข กตฺวา กณฺณ ทตฺวา ย เต
อฺมฺ กเถนฺติ ต มยฺห อาโรเจถาติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ
เต ตถา อกสุ ฯ
ตโต มนุสฺสาน สนฺนิสินฺนเวลาย เสฏี ต คหปติก อเร
ทุฏคหปติก ตยา อห มยา วา ตฺว กห ทิฏปุพฺโพ กทา
เต มยฺห ปลนฺธน ทินฺนนฺติ อาห ฯ สามิ มหาเสฏิ อห มหาสาร
นาม รุกฺขสารปาทก มฺจปกป น ชานามิ ต นิสฺสาย ปน
โมกฺข ลภิสสฺ ามีติ เอว อวจ มา เม กุชฺฌ สามีติ ฯ ปุโรหิโตป
เสฏึ อาห มหาเสฏิ ตฺว อิมินา ปลนฺธน อตฺตโน อทินฺนกเมว
มยฺห กถ อทาสีติ ฯ มย เทฺวป อิสฺสรา อมฺหาก เอกโต
หุตฺวา กถิตกาเล กมฺม ขิปฺป นิปฺปชฺชิสฺสตีติ กเถมีติ ฯ คนฺธพฺโพป
ปุโรหิต อาห พฺราหฺมณ กทา ตยา มยฺห ปลนฺธน ทินฺนนฺติ ฯ
อห ต นิสฺสาย วสนฏาเน สุข วสิสฺสามีติ กเถสินฺติ ฯ วณฺณทาสีป
คนฺธพฺพ อาห อเร ทุฏคนฺธพฺพ อห กทา ตว สนฺติก
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คตปุพฺพา ตฺว วา มม สนฺติก อาคตปุพฺโพ กทา เต
มยฺห ปลนฺธน ทินฺนนฺติ ฯ ภคินิ กึการณา กุชฌ
ฺ สิ อมฺเหสุ
ปฺจสุ เอกโต วสนฺเตสุ ฆราวาโส ภวิสฺสติ อนุกกฺ ณฺมานา
สุข วสิสฺสามาติ กเถสินตฺ ิ ฯ
โพธิสตฺโต ปโยชิตมนุสฺสาน สนฺติกา ต กถ สุตฺวา เตส
ตตฺตโต อโจรภาว ตฺวา มกฺกฏิยา คหิต ปลนฺธน อุปาเยเนว
ปาเตสฺสามีติ เคณฺฑุมยานิ ปลนฺธนานิ กาเรตฺวา อุยฺยาเน
มกฺกฏิโย คาหาเปตฺวา หตฺถปาทคีวาสุ เคณฺฑุปลนฺธนานิ
ปลนฺธาเปตฺวา วิสฺสชฺเชสิ ฯ อิตรา มกฺกฏี ปลนฺธน รกฺขมานา
อุยฺยาเนเยว นิสีทิ ฯ โพธิสตฺโต มนุสฺเส อาณาเปสิ คจฺฉถ ตุมฺเห
อุยฺยาเน สพฺพา มกฺกฏิโย อุปธาเรถ ยสฺสา ต ปลนฺธน ปสฺสถ ต
อุตฺตาเสตฺวา ปลนฺธน คณฺหถาติ ฯ ตาป โข มกฺกฏิโย ปลนฺธน
โน ลทฺธนฺติ ตุฏปฺปหฏา อุยฺยาเน วิจรนฺติโย ตสฺสา สนฺติก
คนฺตฺวา ปสฺส อมฺหาก ปลนฺธนนฺติ อาหสุ ฯ สา มกฺกฏี
อสหมานา กึ อิมินา เคณฺฑุปลนฺธเนนาติ มุตฺตาหาร
ปลนฺธิตฺวา นิกฺขมิ ฯ อถ น เต ปุริสา ทิสฺวา ปลนฺธน
ฉฑฺฑาเปตฺวา อาหริตฺวา โพธิสตฺตสฺส อทสุ ฯ โส
ต อาทาย รฺโ ทสฺเสตฺวา อิท เต เทว ปลนฺธน เต
# ๑. ม. ตถโต ฯ
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ปฺจป อโจรา อิทมฺปน อุยฺยาเน มกฺกฏิยา อาภตนฺติ
อาห ฯ กถ ปน เต ปณฺฑิต มกฺกฏิยา หตฺถ อารุฬหฺ ภาโว
าโต กถ คหิตนฺติ ฯ โส สพฺพ อาจิกฺขิ ฯ ราชา ตุฏมานโส
สงฺคามสีสาทีสุ นาม สูราทโย อิจฺฉิตพฺพา โหนฺตีติ โพธิสตฺตสฺส
ถุตึ กโรนฺโต อิม คาถมาห
[๙๒]อุกฺกฏเ สูรมิจฺฉนฺติ มนฺตีสุ อกุตูหล
ปยฺจ อนฺนปานมฺหิ อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตนฺติ ฯ
ตตฺถ อุกฺกฏเติ อุปกฏเ อุภโต พฺยูฬฺเห สงฺคาเม
สมฺปหาเร วตฺตมาเนติ อตฺโถ ฯ สูรมิจฺฉนฺตีติ อสนิยาป มตฺถเก
ปวตฺตมานาย อปลายิน สูร อิจฺฉนฺติ ตสฺมึ หิ ขเณ เอวรูโป
สงฺคามโยโธ ปฏเตพฺโพ โหติ ฯ มนฺตีสุ อกุตูหลนฺติ
กตฺตพฺพากตฺตพฺพ กิจฺจ สมฺมนฺตนกาเล อุปฺปนฺเน มนฺตีสุ โย
อกุตูหโล อวิกิณฺณวาโจ มนฺต น ภินฺทติ ต อิจฉฺ นฺติ ตาทิโส หิ
เตสุ าเนสุ ปฏเตพฺโพ โหติ ฯ ปยฺจ อนฺนปานมฺหีติ มธุเร
อนฺนปาเน ปจฺจุปฏิเต สหปริภฺุชนตฺถาย ปย ปุคฺคล ปฏเนฺติ
ตาทิโส หิ ตสฺมึ กาเล ปฏเตพฺโพ โหติ ฯ อตฺเถ ชาเต จ
ปณฺฑิตนฺติ อตฺถคมฺภีเร ธมฺมคมฺภีเร กิสฺมิฺจิเทว การเณ วา
ปฺเห วา อุปฺปนฺเน ปณฺฑิต วิจกฺขณ อิจฺฉนฺติ ตถารูโป หิ
ตสฺมึ สมเย ปฏเตพฺโพ โหตีติ ฯ
เอว ราชา โพธิสตฺต วณฺเณตฺวา โถเมตฺวา ฆนวสฺส
วสฺสนฺโต มหาเมโฆ วิย สตฺตหิ รตเนหิ ปูเชตฺวา ตสฺโสวาเท
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ตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ โพธิสตฺโตป
ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา เถรสฺส คุณ กเถตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ
ปณฺฑิตามจฺโจ ปน อหเมวาติ ฯ
มหาสารชาตก ทุติย ฯ
วิสฺสาสโภชนชาตก
น วิสฺสเส อวิสฺสฏเติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
วิสฺสาสโภชน อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺมึ หิ กิร สมเย เยภุยฺเยน ภิกขฺ ู มาตรา โน ทินฺน
ปตรา โน ทินฺน ภาตรา ภคินิยา จูฬมาตรา จูฬปตรา มาตุเลน
มาตุลานิยา ทินฺน อมฺหาก คิหิกาเลป ภิกฺขุกาเลป เอเต ทาตุ
ยุตฺตรูปาติ าตีหิ ทินฺเน จตฺตาโร ปจฺจเย วิสฺสฏา หุตฺวา
อปจฺจเวกฺขิตฺวา ปริภฺุชนฺติ ฯ สตฺถา ต การณ ตฺวา ภิกฺขูน
มยา ธมฺมเทสน กาตุ วฏฏตีติ ภิกฺขู สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขเว
ภิกฺขุนา นาม าตีหิป ทินฺนเก จตฺตาโร ปจฺจเย ปจฺจเวกฺขิตฺวา
ปริโภโค กาตพฺโพ อปจฺจเวกฺขิตปริโภค กตฺวา หิ กาล กุรุมานา
ภิกฺขู ยกฺขปฺเปตอตฺตภาวโต น มุจฺจนฺติ (๒) อปจฺจเวกฺขิตปริโภโค
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นาเมส วิสปริโภคสทิโส วิสฺสาสิเกน ทินฺนกป อวิสฺสาสิเกน
ทินฺนกป มาเรติเยว ปุพฺเพป วิสฺสาเสน ทินฺนก วิส ปริภฺุชิตฺวา
ชีวิตกฺขย ปตฺตาติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหมฺทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
มหาวิภโว เสฏี อโหสิ ฯ ตสฺเสโก โคปาลโก กิฏสมฺพาธสมเย
คาโว คเหตฺวา อรฺ ปวิสิตฺวา ตตฺถ โคปลฺลกิ  (๑) กตฺวา
รกฺขนฺโต วสติ เสฏิโน จ กาเลน กาล โครส อาหรติ ฯ อถสฺส
โคปาลกสฺส อวิทูเร สีโห นิวาส คณฺหิ ฯ คาวีน สีหสนฺตาเสน
มิลาตาน ขีร มณฺฑ อโหสิ ฯ อถ น เอกทิวส สปฺป อาทาย
อาคต เสฏี ปุจฺฉิ กินฺนุ โข สมฺม โคปาลก มณฺฑ สปฺปติ ฯ
โส ต การณ อาจิกฺขิ ฯ อตฺถิ ปน สมฺม ตสฺส สีหสฺส กตฺถจิ
ปฏิพทฺโธติ ฯ อตฺถิ สามิ เอกาย มิคมาตุกาย สทฺธึ สสคฺโคติ ฯ
สกฺกา ปน ต คาหาเปตุนฺติ ฯ สกฺกา สามีติ ฯ เตนหิ
ต คเหตฺวา ตสฺสา นลาฏโต ปฏาย สรีเร โลมานิ วิเสน
ปุนปฺปุน รชิตฺวา สุกฺขาเปตฺวา เทฺว ตโย ทิวเส อติกฺกมิตฺวา
ต มิคมาตุก วิสฺสชฺเชหิ โส ตสฺสา สิเนเหน สรีร เลหิตฺวา
ชีวิตกฺขย ปาปุณิสฺสติ อถสฺส จมฺมนขทาา เจว
มสฺจ คเหตฺวา อาคจฺเฉยฺยาสีติ หลาหลวิส
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ทตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ โคปาลโก ชาล ขิปตฺวา อุปาเยน ต
มิคมาตุก คเหตฺวา ตถา อกาสิ ฯ สีโห ต ทิสฺวา พลวสิเนเหน
ตสฺสา สรีร เลหิตฺวา ชีวิตกฺขย ปาปุณิ ฯ โคปาลโกป จมฺมาทีนิ
คเหตฺวา โพธิสตฺตสฺส สนฺติก อคมาสิ ฯ
โพธิสตฺโต ต การณ ตฺวา ปเรสุ สิเนโห นาม น
กาตพฺโพ เอว พลสมฺปนฺโนป สีโห มิคราชา กิเลสวเสน สสคฺค
นิสฺสาย มิคมาตุกาย สรีร เลหนฺโต วิสปริโภค กตฺวา ชีวิตกฺขย
ปตฺโตติ วตฺวา สมฺปตฺตปริสาย ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
[๙๓]น วิสฺสเส อวิสฺสฏเ วิสฺสฏเป น วิสฺสเส
วิสฺสาสา ภยมเนฺวติ สีหว มิคมาตุกาติ ฯ
ตตฺราย สงฺเขปตฺโถ โย ปุพฺเพ สภโย อตฺตนิ อวิสฺสฏโ
อโหสิ ตสฺมึ อวิสฺสฏเ โย ปุพฺเพป นิพฺภโย อตฺตนิ
วิสฺสาสิโกเยว ตสฺมึ วิสฺสฏเป น วิสฺสเส เนว วิสฺสาส กเรยฺย ฯ
กึการณา ฯ วิสฺสาสา ภยมเนฺวตีติ โย หิ มิตฺเตป อมิตฺเตป
วิสฺสาโส ตโต ภยเมว อาคจฺฉติ ฯ กถ ฯ สีหว มิคมาตุกาติ
ยถา มิตฺตสนฺถววเสน กตวิสฺสาสาย มิคมาตุกาย สนฺติกา
สีหสฺส ภย อเนฺวนฺต อุปคต สมฺปตฺตนฺติ อตฺโถ ยถา วา
วิสฺสาสวเสน สีห มิคมาตุกา อเนฺวตุกามา อุปคตาติป
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อตฺโถ ฯ
เอว โพธิสตฺโต สมฺปตฺตปริสาย ธมฺม เทเสตฺวา ทานาทีนิ
ปฺุานิ กตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
มหาเสฏี อหเมว อโหสีติ ฯ
วิสฺสาสโภชนชาตก ตติย ฯ
โลมหสชาตก
โสตตฺโต โสสีโตติ อิท สตฺถา เวสาลึ อุปนิสฺสาย
ปาฏิการาเม วิหรนฺโต สุนกฺขตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกสฺมึ หิ สมเย สุนกฺขตฺโต สตฺถุ อุปฏาโก หุตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย วิจรมาโน โกรกฺขตฺติยสฺส ธมฺม โรเจตฺวา
ทสพลสฺส ปตฺตจีวร นิยฺยาเทตฺวา โกรกฺขตฺติย นิสฺสาย วสติ ฯ
ตสฺส กาลกฺชิกอสุรโยนิย นิพฺพตฺตกาเล คิหี หุตฺวา นตฺถิ
สมณสฺส โคตมสฺส อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม อลมริยาณทสฺสนวิเสโส
ตกฺกปริยาหต สมโณ โคตโม ธมฺม เทเสสิ วีมสานุจริต
สยปฏิภาณ ยสฺส จ ขฺวสฺส อตฺถาย ธมฺโม เทสิโต โส
น นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ เวสาลิย ติณฺณ
ปาการานมนฺตเร วิจรนฺโต สตฺถุ อวณฺณ ภาสติ ฯ อถายสฺมา
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สารีปุตฺโต ปณฺฑาย จรนฺโต ตสฺเสว อวณฺณ ภาสนฺตสฺส
สุตฺวา ปณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺโต ตมตฺถ ภควโต อาโรเจสิ ฯ
ภควา โกธโน สารีปุตฺต สุนกฺขตฺโต โมฆปุริโส โกธวเสเนว
เอวมาห มหาโกธวเสนาป โส น นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส
สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ วทนฺโต อชานิตฺวาป มยฺห อคุณเมว ภาสติ
น โข ปน โส โมฆปุรโิ ส มยฺห คุณ ชานาติ มยฺหฺหิ
สารีปุตฺต ฉ อภิฺา นาม อตฺถิ อยมฺป เม อุตฺตริมนุสฺสธมฺโมว
ทสพลานิ อตฺถิ จตุเวสารชฺชาณ อตฺถิ จตุยฺโยนิปริจฺเฉทกาณ
อตฺถิ ปฺจคติปริจฺเฉทกาณ อตฺถิ อยมฺป เม อุตฺตริมนุสฺสธมฺโมว
เอว อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสมนฺนาคตมฺปน ม โย เอว วเทยฺย
นตฺถิ สมณสฺส โคตมสฺส อุตฺตริมนุสฺสธมฺโมติ โส ต วาจ
อปฺปหาย ต จิตฺต อปฺปหาย ต ทิฏึ อปฺปฏินิสฺสชฺชิตฺวา
ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว นิรเยติ เอว อตฺตโน วิชชฺ มาน
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส คุณ กเถตฺวา สุนกฺขตฺโต กิร สารีปุตฺต
โกรกฺขตฺติยสฺส ทุกฺกรการิกาย มิจฺฉาตเป ปสนฺโน ปสีทนฺโต น
ปน มยิเอว ปสีทิตุ วฏฏติ อหฺหิ อิโต เอกนวุติกปฺปมตฺถเก
อตฺถิ นุ โข เอตฺถ สาโรติ พาหิรกมิจฺฉาตป วีมสนฺโต
จตุรงฺคสมนฺนาคต
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พฺรหฺมจริยวาส วสึ ตปสฺสี สุท โหมิ ปรมตปสฺสี ลูโข
สุท โหมิ ปรมลูโข เชคุจฺฉี สุท โหมิ ปรมเชคุจฺฉี ปวิวิตฺโต
สุท โหมิ ปรมปวิวิตฺโตติ วตฺวา เถเรน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต เอกนวุติกปฺปมตฺถเก โพธิสตฺโต พาหิรกตป
วีมสิสฺสามีติ อาชีวกปพฺพชฺช ปพฺพชิตวฺ า อเจลโก อโหสิ
รโชชลฺลิโก ปวิวิตฺโต อโหสิ เอกวิหารี มนุสฺเส ทิสฺวา มิโค
วิย ปลายิ มหาวิกติโภชโน อโหสิ วจฺฉโคมยาทีนิ ปริภฺุชิตฺวา (๑)
อปฺปมาทวิหารตฺถาย อรฺเ เอกสฺมึ ภึสนเก วนสณฺเฑ วิหาสิ
ตสฺมึ วิหรนฺโต หิมปาตสมเย อนฺตรฏเก รตฺตึ วนสณฺฑา
นิกฺขมิตฺวา อพฺโภกาเส วิหริตฺวา สุรเิ ย อุคฺคเต วนสณฺฑ ปวิสติ ฯ
โส ยถา รตฺตึ อพฺโภกาเส หิโมทเกน ตินฺโต ตเถว ทิวา
วนสณฺฑโต ปคฺฆรนฺเตหิ อุทกวินฺทูหิ เตมิยติ เอว อโหรตฺต
สีตทุกฺข อนุโภติ คิมฺหาน ปน ปจฺฉิเม มาเส ทิวา อพฺโภกาเส
วิหริตฺวา รตฺตึ วนสณฺฑ ปวิสติ ฯ โส ยถา ทิวา อพฺโภกาเส
อาตเปน ปริฬาห ปตฺโต ตเถว รตฺตึ นิวาเต วนสณฺเฑ ปริฬาห
ปาปุณาติ ฯ สรีรา เสทธารา มุจฺจนฺติ ฯ อถสฺส ปุพฺเพ
อสฺสุตปุพฺพา อย คาถา ปฏิภาสิ
[๙๔]โสตตฺโต โสสีโต คโต(๒) เอโก ภึสนเก วเน
นคฺโค น จคฺคิมาสีโน เอสนาปสุโต มุนีติ ฯ
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ตตฺถ โสตตฺโตติ สุริยสนฺตาเปน สุตตฺโต ฯ โสสีโตติ
หิโมทเกน สุสีโต สุฏุ ตินฺโต ฯ เอโก ภึสนเก วเนติ ยตฺถ
ปวิฏาน เยภุยฺเยน โลมานิ หสนฺติ ตถารูเป ภึสนเก วนสณฺเฑ
เอโก อทุติโยว อโหสินตฺ ิ ทีเปติ ฯ นคฺโค น จคฺคิมาสีโนติ
นคฺโค น จ อคฺคิมาสีโน วาตสีเตน ปฬิยมาโนป เนว
นิวาสนปารุปนาทีนิ น อคฺคึ อาคมฺม นิสีทินฺติ ทีเปติ ฯ
เอสนาปสุโตติ อพฺรหฺมจริเยป ตสฺมึ พฺรหฺมจริยสฺี หุตฺวา
พฺรหฺมจริยฺเจเวต เอสนา จ คเวสนา จ อุปาโย พฺรหฺมโลกสฺสาติ
เอว ตาย พฺรหฺมจริเยสนาย ปสุโต อนุยุตฺโต อุสสฺ ุกฺก อาปนฺโน
อโหสินฺติ ทสฺเสติ ฯ มุนตี ิ มุนิ โข เอส โมนตฺถาย ปฏิปนฺโนติ
เอว โลเกน สมฺภาวิโต อโหสินฺติ ทีเปติ ฯ
เอว จตุรงฺคสมนฺนาคตมฺปน พฺรหฺมจริย จริตวฺ า โพธิสตฺโต
อรุณกาเล อุปฏิต นิรยนิมิตฺต ทิสฺวา อิท วตฺตสมาทาน
นิรตฺถกนฺติ ตฺวา ต ขณฺเว ต ลทฺธึ ภินฺทิตฺวา สมฺมาทิฏึ
คเหตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
อห เตน สมเยน โส อาชีวโก อโหสินตฺ ิ ฯ
โลมหสชาตก จตุตฺถ ฯ
__________
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มหาสุทสฺสนชาตก
อนิจฺจา วต สงฺขาราติ อิท สตฺถา ปรินิพฺพานมฺจเก
นิปนฺโน อานนฺทตฺเถรสฺส มา ภควา อิมสฺมึ ขุทฺทกนครเกติ วจน อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตถาคเต หิ เชตวเน วิหรนฺเต สารีปุตฺตตฺเถโร
กตฺติกปุณฺณมาย นาลกคามเก ชาโต วรเก ปรินิพพฺ ายิ ฯ
มหาโมคฺคลฺลาโน กตฺติกมาสสฺเสว กาฬปกฺเข อามาวสิย
ปรินิพฺพายิ ฯ เอว ปรินิพพฺ ุเต อคฺคสาวกยุเค อหมฺป กุสินาราย
ปรินิพฺพายิสฺสามีติ อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน ตตฺถ คนฺตฺวา
ยมกสาลานมนฺตเร อุตฺตรสีสเก มฺจเก อนุฏานเสยฺยาย
นิปชฺชิ ฯ อถ น อายสฺมา อานนฺทตฺเถโร มา ภนฺเต ภควา
อิมสฺมึ ขุทฺทกนครเก วิสเม อุชฺชงฺคลนครเก สาขานครเก
ปรินิพฺพายิ อฺเส จมฺปากราชคหาทีน มหานคราน
อฺตรสฺมึ ภควา ปรินิพฺพายตูติ ยาจิ ฯ สตฺถา มา อานนฺท
อิม ขุทฺทกนครก อุชฺชงฺคลนครก สาขานครกนฺติ วเทสิ อห
ปุพฺเพ สุทสฺสนจกฺกวตฺติราชกาเล อิมสฺมึ นคเร วสึ ตทา อิท
ทฺวาทสโยชนิเกน รตนปฺปากาเรน ปริกฺขิตฺต มหานคร อโหสีติ
วตฺวา เถเรน ยาจิโต อตีต อาหรนฺโต มหาสุทสฺสนสุตฺต (๒)
กเถสิ ฯ
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ตทา ปน มหาสุทสฺสน สุธมฺมปฺปาสาทา โอตริตฺวา อวิทูเร
สตฺตรตนมเย ตาลวเน ปฺตฺเต ตสฺมึ กปฺปยมฺจเก ทกฺขิเณน
ปสฺเสน อนุฏานเสยฺยาย นิปนฺน ทิสฺวา อิมานิ เต เทว
จตุราสีตินครสหสฺสานิ กุสาวตีราชธานิปฺปมุขานิ เอตฺถ ฉนฺท
กโรหีติ สุภทฺทาย เทวิยา วุตฺเต มหาสุทสฺสโน มา เทวิ เอว อวจ
อถ โข เอตฺถ ฉนฺท วิเนหิ มา อเปกฺข อกาสีติ เอว ม โอวทาติ
วตฺวา กึการณา เทวาติ ปุจฺฉิโต อชฺชาห กาลกิรยิ  กริสฺสามีติ
อาห ฯ อถ น เทวี โรทมานา อกฺขีนิ ปฺุฉิตฺวา กิจฺเฉน กสิเรน
ตถา วตฺวา โรทิ ปริเทวิ ฯ เสสาป จตุราสีติสหสฺสา อิตฺถิโย
โรทึสุ ปริเทวึสุ ฯ อมจฺจาทีสุป เอโกป อธิวาเสตุ นาสกฺขิ ฯ
สพฺเพป โรทึสุ ฯ โพธิสตฺโต อล ภเณ มา สทฺทมกริตฺถาติ
สพฺเพ นิวาเรตฺวา เทวึ อามนฺเตตฺวา มา ตฺว เทวิ โรทิ มา
ปริเทวิ ติลมตฺโตป หิ สงฺขาโร นิจฺโจ นาม นตฺถิ สพฺเพ
อนิจฺจา เภทนธมฺมาเอวาติ เทวึ โอวทนฺโต อิม คาถมาห
[๙๕]อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโนค
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตส วูปสโม สุโขติ ฯ
ตตฺถ อนิจฺจา วต สงฺขาราติ ภทฺเท สุภทฺทาเทวิ ยตฺตเกหิ
ปจฺจเยหิ สมาคนฺตฺวา กตา ขนฺธายตนาทโย สงฺขารา สพฺเพ เต
อนิจฺจาเยว นาม ฯ เอเตสุ หิ รูป อนิจฺจ ฯเปฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 272

เลมที่ 29 เอกนิปาเต ลิตฺตวคฺควณฺณนา หนา 272
วิฺาณ อนิจฺจ จกฺขุ อนิจฺจ ฯเปฯ ธมฺมา อนิจฺจา ยงฺกิฺจิ
สวิฺาณกาวิฺาณก รตน สพฺพนฺต อนิจฺจเมว อิติ อนิจฺจา
วต สงฺขาราติ คณฺห ฯ กสฺมา ฯ อุปปฺ าทวยธมฺมิโนติ สพฺเพ เหเต
อุปฺปาทธมฺมิโน เจว วยธมฺมิโน จ อุปฺปชฺชนภิชชฺ นสภาวาเยว
ตสฺมา อนิจฺจาติ เวทิตพฺพา ฯ ยสฺมา ปน อนิจฺจา ตสฺมา
อุปฺปชฺชิตฺวาว นิรชุ ฺฌนฺติ อุปฺปชฺชิตฺวา ิตึ ปตฺวาป
นิรุชฺฌนฺติเยว สพฺเพว เหเต นิพฺพตฺตมานา อุปฺปชฺชนฺติ นาม
ภิชฺชมานา นิรุชฺฌนฺติ นาม เตส อุปปฺ าเท สติเยว ิติ นาม โหติ
ิติยา สติเยว ภงฺโค นาม โหติ น หิ อนุปฺปนฺนสฺส ิติ นาม
ิต อภิชฺชนกนฺนาม อตฺถิ อิติ สพฺเพป สงฺขารา ตีณิ ขณานิ
ปตฺวา ตตฺถ ตตฺเถว นิรุชฌ
ฺ นฺติ ตสฺมา สพฺเพปเม อนิจฺจา ขณิกา
อิตฺตรา อทฺธุวา ปภงฺคุณา จลิตา สมีรติ า อนทฺธนิยา ปายาตา
ตาวกาลิกา นิสฺสารา ตาวกาลิกฏเน มายามรีจิเผณสทิสา เตสุ
ภทฺเท สุภทฺทาเทวิ กสฺมา สุขสฺ อุปฺปาเทสิ เอว น คณฺห ฯ
เตส วูปสโม สุโขติ สพฺพวฏฏวูปสมนโต เตส วูปสโม นาม
นิพฺพาน ตเทเวต ภทฺเท เอกนฺตโต สุข อฺ สุข นาม
นตฺถีติ ฯ
เอว มหาสุทสฺสโน อมตมหานิพฺพาเนน เทสนาย กูฏ
คเหตฺวา อวเสสสฺสาป มหาชนสฺส ทาน เทถ สีล รกฺขถ
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อุโปสถกมฺม กโรถาติ โอวาท ทตฺวา เทวโลกปรายโน อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา สุภทฺทา เทวี ราหุลมาตา อโหสิ ปริณายกรตน
ราหุโล อโหสิ เสสปริสา พุทฺธปริสา มหาสุทสฺสโน ปน
อหเมวาติ ฯ
มหาสุทสฺสนชาตก ปฺจม ฯ
เตลปตฺตชาตก
สมติตฺติก อนวเสสกนฺติ อิท สตฺถา สุมฺภรฏเ เสตก
นาม นิคม อุปนิสฺสาย อฺตรสฺมึ วนสณฺเฑ วิหรนฺโต
ชนปทกลฺยาณิสุตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตตฺร หิ ภควา เสยฺยถาป ภิกฺขเว ชนปทกลฺยาณี
ชนปทกลฺยาณีติ โข ภิกขฺ เว มหาชนกาโย สนฺนปิ เตยฺย ฯ สา
โข ปเนสา ชนปทกลฺยาณี ปรมปาสาวินี นจฺเจ ปรมปาสาวินี
คีเต ชนปทกลฺยาณี นจฺจติ คายตีติ โข ภิกฺขเว ภิยฺโยโส
มตฺตาย มหาชนกาโย สนฺนิปเตยฺย ฯ อถ ปุรโิ ส อาคจฺเฉยฺย
ชีวิตุกาโม สุขกาโม ทุกขฺ ปฏิกูโล ฯ ตเมน เอว วเทยฺย (๓) อยนฺเต
อมฺโภ ปุริส สมติตฺติโก เตลปตฺโต อนฺตเร จ มหาชนกายสฺส
อนฺตเร จ ชนปทกลฺยาณิยา หริตพฺโพ ปุรโิ ส จ ต อุกฺขิตฺตาสิโก
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ิโต ปฏิโต ปฏิโต อนุพนฺธิสฺสติ ยตฺเถว ต โถกป ฉฑฺเฑสฺสสิ
ตตฺเถว เต สิร ปาเตสฺสามีติ ฯ ต กึ มฺถ ภิกฺขเว อป นุ โข
โส ปุริโส อมม เตลปตฺต อมนสิกริตวฺ า พหิทฺธา ปมาท
อาหเรยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ อุปมา โข มฺยาย ภิกฺขเว กตา
อตฺถสฺส วิฺาปนาย อยเมตฺถ อตฺโถ สมติตฺติโกเตลปตฺโตติ
โข ภิกฺขเว กายคตาเยต สติยา อธิวจน ฯ ตสฺมาติห ภิกฺขเว
เอว สิกฺขิตพฺพ กายคตา โน สติ ภาวิตา ภวิสฺสติ สุสมารทฺธาติ
เอวฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ อิท ชนปทกลฺยาณิสุตฺต สาตฺถ
สพฺยฺชน กเถสิ ฯ
ตตฺถาย สงฺเขปตฺโถ ชนปทกลฺยาณีติ ชนปทมฺหิ กลฺยาณี
อุตฺตมา ฉสฺสรีรโทสวิรหิตา ปฺจกลฺยาณสมนฺนาคตา สา หิ
ยสฺมา นาติทีฆา นาติรสฺสา นาติกีสา นาติถูลา นาติกาฬา
นาจฺโจทาตา อติกฺกนฺตา มานุสก วณฺณ อปฺปตฺตา เทววณฺณ ตสฺมา
ฉสฺสรีรโทสวิรหิตา นาม สา หิ ยสฺมา ฉวิกลฺยาณ มสกลฺยาณ
นหารุกลฺยาณ อฏิกลฺยาณ วยกลฺยาณนฺติ อิเมหิ จ ปฺจหิ
กลฺยาเณหิ สมนฺนาคตา ปฺจกลฺยาณสมนฺนาคตา นาม ฯ
ตสฺสา หิ อาคนฺตุโก ภาสกิจฺจนฺนาม นตฺถิ อตฺตโน สรีโรภาเสเนว
ทฺวาทสหตฺเถ าเน อาโลก กโรติ ปยงฺคุสมา วา โหติ
สุวณฺณสมา วา โหติ อยมสฺสา ฉวิกลฺยาณตา ฯ จตฺตาโร
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ปนสฺสา หตฺถปาทา มุขปริโยสานฺจ ลาขารสปริกมฺมกต วิย
รตฺตปฺปวาฬรตฺตกมฺพลสทิส โหติ อยมสฺสา มสกลฺยาณตา ฯ
วีสตินขปตฺตานิ มสโต อมุตฺตฏาเน ลาขารสปูริตานิ
วิย มุตฺตฏาเน ขีรธารสทิสานิ อยมสฺสา นหารุกลฺยาณตา ฯ
ทฺวตฺตึส ทนฺตา สุผุสฺสิตา สุโธตฏปตวชิรปนฺตี วิย ขายนฺติ
อยมสฺสา อฏิกลฺยาณตา ฯ วีสวสฺสสติกาป ปน สมานา
โสฬสวสฺสุทเฺ ทสิกา วิย โหติ นิพฺพลิปลิตา อยมสฺสา
วยกลฺยาณตา ฯ ปรมปาสาวินีติ เอตฺถ ปน ปสวน ปสโว
ปวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ ปสโวเอว ปาสาโว ฯ ปรโม ปาสาโว
ปรมปาสาโว ฯ โส อสฺสา อตฺถีติ ปรมปาสาวินี ฯ นจฺเจ
วา คีเต วา อุตฺตมปฺปวตฺติ เสฏกิริยา อุตฺตมเมว นจฺจ
นจฺจติ คีตฺจ คายตีติ วุตฺต โหติ ฯ อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺยาติ
น อตฺตโน รุจิยา อาคจฺเฉยฺย ฯ อยมฺปเนตฺถ อธิปฺปาโย อเถตฺถ
มหาชนมชฺเฌ ชนปทกลฺยาณิยา นจฺจมานาย สาธุ สาธูติ
สาธุกาเรสุ องฺคุลิโปเนสุ เจลุกฺเขเปสุ จ ปวตฺตมาเนสุ ต
ปวุตฺตึ สุตฺวา ราชา พนฺธนาคารโต เอก ปุริส (๒) ปกฺโกสาเปตฺวา
นิคฬานิ ภินฺทิตฺวา สมติตฺติก สุปริปณ
ุ ฺณ เตลปตฺต ตสฺส หตฺเถ
ทตฺวา อุโภหิ หตฺเถหิ ทฬฺห คาหาเปตฺวา เอก อสิหตฺถ
ปุริส อาณาเปสิ เอต คเหตฺวา ชนปทกลฺยาณิยา สมชฺชฏาน
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คจฺฉ ยตฺเถว เจส ปมาท อาคมฺม เอกมฺป เตลวินทฺ ุ ฉฑฺเฑติ
ตตฺเถวสฺส สีส ฉินฺทาติ ฯ โส ปุริโส อสึ อุกฺขิปตฺวา ต
ตชฺเชนฺโต ตตฺถ เนสิ ฯ โส มรณภเยน ตชฺชิโต ชีวิตุกามตาย
ปมาทวเสน ต อมนสิกตฺวา สกึป อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา ต
ชนปทกลฺยาณึ น โอโลเกสิ ฯ เอว ภูตปุพฺพเมเวต วตฺถุ ฯ
สุตฺเต ปน ปริกปฺปวเสเนต วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อุปมา โข
มฺยายนฺติ เอตฺถ ปน เตลปตฺตสฺส ตาว กายคตาย สติยา
โอปมฺมสสนฺทน กตเมว ฯ เอตฺถ ปน ราชา วิย กมฺม ทฏพฺพ
อสิ วิย กิเลสา อุกฺขิตฺตาสิกปุริโส วิย มาโร เตลปตฺตหตฺโถ
ปุริโส วิย กายคตาสติภาวโก วิปสฺสกโยคาวจโร ฯ
อิติ ภควา กายคตาสตึ ภาเวตุกาเมน ภิกฺขุนา เตลปตฺตหตฺเถน
เตน ปุริเสน วิย สตึ อวิสฺสชฺเชตฺวา อปฺปมตฺเตน กายคตาสติ
ภาเวตพฺพาติ อิม สุตฺต อาหริตฺวา ทสฺเสติ ฯ ภิกฺขู อิม สุตฺตฺจ
อตฺถฺจ สุตฺวา เอวมาหสุ ทุกฺกร ภนฺเต เตน ปุริเสน กต ตถารูป
ชนปทกลฺยาณึ อโนโลเกตฺวา เตลปตฺต อาทาย คจฺฉนฺเตนาติ ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว เตน ทุกฺกร กต สุกรเมเวต กสฺมา
อุกฺขิตฺตาสิเกน ปุริเสน สนฺตชฺเชตฺวา นียมานตาย ยมฺปน
ปุพฺเพ ปณฺฑิตา อปฺปมาเทน สตึ อวิสฺสชฺเชตฺวา อภิสงฺขต
ทิพฺพรูปมฺป อินฺทฺริยานิ ภินฺทิตฺวา อโนโลเกตฺวาว
คนฺตฺวา รชฺช ปาปุณึสุ เอต ทุกฺกรนฺติ
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วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส รฺโ ปุตฺตสตสฺส สพฺพกนิฏโ  หุตฺวา นิพฺพตฺติตฺวา
อนุปุพฺเพน วิฺุต ปาปุณิ ฯ ตทา จ รฺโ เคเห ปจฺเจกพุทฺธา
ภฺุชนฺติ ฯ โพธิสตฺโต เตส เวยฺยาวจฺจ กโรติ ฯ โส เอกทิวส
จินฺเตสิ มม พหู ภาตโร ลจฺฉามิ นุ โข อห อิมสฺมึ
นคเร กุลสนฺตก รชฺช อุทาหุ โนติ ฯ อถสฺส เอตทโหสิ
ปจฺเจกพุทฺเธ ปุจฺฉิตฺวา ชานิสฺสามีติ ฯ โส ทุติยทิวเส ปจฺเจกพุทฺเธสุ อาคเตสุ ธมฺมกรก อาทาย ปานีย ปริสฺสาเวตฺวา
ปาเท โธวิตฺวา เตเลน มกฺเขตฺวา เตส อนฺตเร ขชฺชก ขาทิตฺวา
นิสินฺนกาเล วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสินโฺ น ตมตฺถ ปุจฺฉิ ฯ อถ
น เต อโวจุ กุมาร น ตฺว อิมสฺมึ นคเร รชฺช ลภิสฺสสิ
อิโต ปน วีสติโยชนสตมตฺถเก คนฺธารรฏเ ตกฺกสิลานคร
นาม อตฺถิ ตตฺถ คนฺตุ สกฺโกนฺโต อิโต สตฺตเม ทิวเส รชฺช
ลจฺฉสิ อนฺตรามคฺเค ปน มหาวตฺตนิอฏวิย ปริปนฺโถ อตฺถิ ต
อฏวึ ปริหริตฺวา คจฺฉนฺตสฺส วีสติโยชนสติโก มคฺโค โหติ อุชุ
คจฺฉนฺตสฺส ปฺาส โยชนานิ โหนฺติ โส หิ อมนุสฺสกนฺตาโร
นาม ตตฺถ ยกฺขินิโย อนฺตรามคฺเค คาเม จ สาลาโย จ มาเปตฺวา
อุปริสุวณฺณตารกวิจิตฺตวิตาน มหารห
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สยน ปฺาเปตฺวา นานาวิราคปฏฏสาณิโย ปริกขฺ ิปตฺวา
ทิพฺพาลงฺกาเรหิ อตฺตภาว มณฺเฑตฺวา สาลาสุ นิสที ิตฺวา
คจฺฉนฺเต ปุริเส มธุราหิ วาจาหิ สงฺคณฺหิตฺวา กิลนฺตรูปา วิย
ปฺายถ อิธาคนฺตฺวา นิสีทิตฺวา ปานีย ปวิตฺวา คจฺฉถาติ
ปกฺโกสิตฺวา อาคตาน อาสนานิ ทตฺวา อตฺตโน รูปลีฬฺหาวิลาเสหิ ปโลเภตฺวา กิเลสวสิเก กตฺวา อตฺตนา สทฺธึ
อชฺฌาจาเร กเต ตตฺเถว เน โลหิเตน ปคฺฆรนฺเตน ขาทิตฺวา
ชีวิตกฺขย ปาเปนฺติ รูปโคจร สตฺต รูเปเนว คณฺหนฺติ สทฺทโคจร
สตฺต มธุเรน คีตวาทิตสทฺเทน คนฺธโคจร สตฺต ทิพฺพคนฺเธหิ
รสโคจร สตฺต ทิพฺเพน นานคฺครสโภชเนน โผฏพฺพโคจร สตฺต
อุภโตโลหิตกูปธาเนหิ ทิพฺพสยเนหิ สเจ ปฺจ อินฺทฺริยานิ
ภินฺทิตฺวา ตา อโนโลเกตฺวา สตึ ปจฺจุปฏเปตฺวา คมิสฺสสิ สตฺตเม
ทิวเส ตตฺถ รชฺช ลจฺฉสีติ ฯ โพธิสตฺโต โหตุ ภนฺเต ตุมฺหาก
โอวาท คเหตฺวา กึ เอตา โอโลเกสฺสามีติ ปจฺเจกพุทฺเธหิ ปริตฺต
การาเปตฺวา ปริตฺตวาลิกฺเจว ปริตฺตสุตฺตฺจ อาทาย ปจฺเจกพุทฺเธ
จ มาตาปตโร จ วนฺทิตฺวา นิเวสน คนฺตฺวา อตฺตโน ปุริเส
อาห อห ตกฺกสิลาย รชฺช คเหตุ คจฺฉามิ ตุมฺเห อิเธว ติฏถาติ ฯ
อถ น ปฺจ ชนา อาหสุ มยมฺป อนุคจฺฉามาติ ฯ น
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สกฺกา ตุมฺเหหิ อนุคนฺตุ อนฺตรามคฺเค กิร ยกฺขินิโย
รูปาทิโคจเร มนุสฺเส เอวฺเจวฺจ รูปาทีหิ ปโลเภตฺวา คณฺหนฺติ
มหา ปริปนฺโถ อหมฺปน อตฺตาน ตกฺเกตฺวา คจฺฉามีติ ฯ กึ
ปน เต เทว มย ตุมฺเหหิ สทฺธึ คจฺฉนฺตา อตฺตโน ปยานิ
รูปาทีนิ โอโลเกสฺสาม มยมฺป ตตฺเถว คมิสฺสามาติ ฯ โพธิสตฺโต
เตนหิ อปฺปมตฺตา โหถาติ เต ปฺจ ชเน อาทาย
ปฏิปชฺชิ ฯ
ยกฺขินิโย คามาทีนิ มาเปตฺวา นิสีทึสุ ฯ เตสุ รูปโคจโร
ปุริโส ตา ยกฺขินิโย โอโลเกตฺวา รูปารมฺมเณ ปฏิพทฺธจิตฺโต
โถก โอหียิ ฯ โพธิสตฺโต กึ โภ โถก โอหียสีติ อาห ฯ
เทว ปาทา เม รุชฺฌนฺติ โถก สาลาย นิสีทิตฺวา อาคมิสฺสามีติ ฯ
อมฺโภ เอตา ยกฺขินิโย มา โข ปฏเสีติ ฯ ย โหติ ต โหตุ
น สกฺโกมิ เทวาติ ฯ เตนหิ ปฺายิสฺสสีติ ฯ อิตเร จตฺตาโร
อาทาย อคมาสิ ฯ โส รูปโคจรโก ตาส สนฺติก อคมาสิ ฯ ตา
อตฺตนา สทฺธึ อชฺฌาจาเร กเต ต ตตฺเถว ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา
ปุรโต คนฺตฺวา อฺ สาล มาเปตฺวา นานาตุริยานิ คเหตฺวา
คายมานา นิสีทึสุ ฯ ตตฺถ สทฺทโคจรโก โอหียิ ฯ ตมฺป
ขาทิตฺวา ปุรโต คนฺตฺวา นานปฺปกาเร คนฺธกรณฺฑเก
ปูเรตฺวา อาปณ ปสาเรตฺวา นิสีทึสุ ฯ ตตฺถ คนฺธโคจรโก
โอหียิ ฯ ตมฺป ขาทิตฺวา ปุรโต คนฺตฺวา
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นานคฺครสาน ทิพฺพโภชนาน ภาชนานิ ปูเรตฺวา โอทนอาปณ
ปสาเรตฺวา นิสีทึสุ ฯ ตตฺถ รสโคจรโก โอหียิ ฯ ตมฺป ขาทิตฺวา
ปุรโต คนฺตฺวา ทิพฺพสยนานิ ปฺาเปตฺวา นิสีทึสุ ฯ ตตฺถ
โผฏพฺพโคจรโก โอหียิ ฯ ตมฺป ขาทึสุ ฯ
โพธิสตฺโต เอกโกว อโหสิ ฯ อเถกา ยกฺขินี อติขรมนฺโต
วตาย อห ต ขาทิตฺวาว นิวตฺติสฺสามีติ โพธิสตฺตสฺส ปจฺฉโต
ปจฺฉโต อคมาสิ ฯ อฏวิยา ปรภาเค วนกมฺมิกาทโย ยกฺขินึ
ทิสฺวา อยนฺเต ปุรโต คจฺฉนฺโต ปุรโิ ส กึ โหตีติ ปุจฺฉึสุ ฯ
โกมารสามิโย เม อยฺยาติ ฯ อมฺโภ อย เอว สุขุมาลา (๑)
ปุปฺผทามสทิสา สุวณฺณวณฺณา กุมาริกา อตฺตโน กุล ฉฑฺเฑตฺวา
ภวนฺต ตกฺเกตฺวา นิกฺขนฺตา กสฺมา เอต กิลเมตฺวา อาทาย น
คจฺฉสีติ ฯ เนสา อยฺยา มยฺห ปชาปติ ยกฺขินี เอสา เอตาย
เม ปฺจ มนุสฺสา ขาทิตาติ ฯ อยฺยา ปุริสา นาม กุทฺธกาเล
อตฺตโน ปชาปติโย ยกฺขนิ ิโยป กโรนฺติ เปติโยปติ ฯ ยกฺขินี
อาคจฺฉมานา คพฺภินีวณฺณ ทสฺเสตฺวา ปุน สกึ วิชาตวณฺณ กตฺวา
ปุตฺต องฺเกนาทาย โพธิสตฺต อนุพนฺธิ ฯ ทิฏทิฏา ปุริมนเยเนว
ปุจฺฉนฺติ ฯ โพธิสตฺโตป ตเถว วตฺวา คจฺฉนฺโต ตกฺกสิล ปาปุณิ ฯ
สา ปุตฺต อนฺตรธาเปตฺวา เอกิกาว อนุพนฺธิ ฯ โพธิสตฺโต นคร
คนฺตฺวา
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เอกิสฺสา สาลาย นิสีทิ ฯ สาป โข ยกฺขินี โพธิสตฺตสฺส
เตเชน ปวิสิตุ อสกฺโกนฺตี ทิพฺพรูป มาเปตฺวา สาลาทฺวาเร
อฏาสิ ฯ
ตสฺมึ สมเย ตกฺกสิลโต ราชา อุยฺยาน คจฺฉนฺโต ต ทิสฺวา
ปฏิพทฺธจิตฺโต หุตฺวา คจฺฉ ปุจฺฉ อิมสิ ฺสา สสฺสามิกภาว วา
อสฺสามิกภาว วา ชานาหีติ มนุสฺส เปเสสิ ฯ โส ต อุปสงฺกมิตฺวา
สสฺสามิกาสีติ ปุจฺฉิ ฯ อาม อยฺย อย เม สาลาย นิสินฺโน
สามิโกติ ฯ โพธิสตฺโต เนสา มยฺห ปชาปติ ยกฺขินี เอสา
เอตาย เม ปฺจ มนุสฺสา ขาทิตาติ อาห ฯ สาป ปุริสา นาม
อยฺย กุทฺธกาเล ย อิจฺฉนฺติ ต วทนฺตตี ิ อาห ฯ โส อุภินฺนมฺป
วจน รฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา อสฺสามิกภณฺฑ นาม
ราชสนฺตก โหตีติ ยกฺขินึ ปกฺโกสาเปตฺวา เอกหตฺถิปฏเ
นิสีทาเปตฺวา นคร ปทกฺขิณ กตฺวา ปาสาท อภิรุยฺห ต
อคฺคมเหสิฏาเน เปสิ ฯ โส นฺหาตานุวิลิตฺโต สายมาส
ภฺุชิตฺวา สิริสยน อภิรุหิ ฯ สาป ยกฺขินี อตฺตโน อุปกปฺปนก
อาหาร อาหริตฺวา อลงฺกตปฺปฏิยตฺตา สิริสยเน รฺา สทฺธึ
นิปชฺชิตฺวา รฺโ รติวเสน สุขสมปฺปตสฺส นิปนฺนกาเล
เอเกน ปสฺเสน ปริวตฺตติ ฺวา ปโรทิ ฯ อถ น ราชา
ภทฺเท กึ โรทสีติ ปุจฺฉิ ฯ เทว อห ตุมเฺ หหิ มคฺเค ทิสฺวา อานีตา
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ตุมฺหากฺจ เคเห พหู อิตฺถิโย สาห สปตีน อนฺตเร วสมานา
กถาย อุปฺปนฺนาย โก ตุยฺห มาตร วา ปตร วา โคตฺต
วา ชาตึ วา ชานาติ ตฺว อนฺตรามคฺเค ทิสฺวา อานีตา
นามาติ สีเส คเหตฺวา นิปฺปฬิยมานา วิย มงฺกุ ภวิสฺสามิ
สเจ ตุมฺเห สกลรฏเ อิสฺสริยฺจ อาณฺจ มยฺห ทเทยฺยาถ
โกจิ มยฺห จิตฺต โกเปตฺวา กเถตุ น สกฺขิสฺสตีติ ฯ ภทฺเท
มยฺห สกลรฏวาสิโน น กิฺจิ โหนฺติ นาห เอเตส สามิโก
เย ปน ราชาน โกเปตฺวา อกตฺตพฺพ กโรนฺติ เตสฺเวาห
สามิโก อิมนิ า การเณน น สกฺกา ตุยฺห สกลรฏเ วา
นคเร วา อิสฺสริยฺจ อาณฺจ ทาตุนฺติ ฯ เตนหิ เทว
สเจ รฏเ วา นคเร วา อาณ ทาตุ น สกฺโกถ อนฺโตนิเวสเน
อนฺโตวลฺชนกาน อุปริ มม วเส วตฺตนตฺถาย อาณ เทถาติ
อาห ฯ ราชา ทิพฺพโผฏพฺเพน พทฺโธ ตสฺสา วจน อติกฺกมิตุ
อสกฺโกนฺโต สาธุ ภทฺเท อนฺโตวลฺชนเกสุ ตุยฺห อาณ ทมฺมิ
ตฺว เอเต อตฺตโน วเส วตฺตาเปหีติ อาห ฯ สา สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา รฺโ นิทฺท โอกฺกนฺตกาเล ยกฺขนคร คนฺตฺวา
ยกฺเข ปกฺโกสิตฺวา อตฺตโน ราชาน ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา
อฏิมตฺต เสเสตฺวา สพฺพ นหารุจมฺมมสโลหิต ขาทิ ฯ
อวเสสยกฺขา มหาทฺวารโต ปฏาย อนฺโตนิเวสเน กุกกฺ ุฏกกุ ฺกุเร
อาทึ กตฺวา สพฺเพ ขาทิตฺวา อฏี เสเส อกสุ ฯ
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ปุนทิวเส ทฺวาร ยถาปหิตเมว ทิสฺวา มนุสฺสา ผรสูหิ
กวาเฏ โกฏเฏตฺวา อนฺโต ปวิสิตฺวา สพฺพ นิเวสน
อฏิกปริปุณฺณ ทิสฺวา สจฺจ วต โส ปุริโส อาห นาย มยฺห
ปชาปติ ยกฺขินี เอสาติ ราชา ปน กิฺจิ อชานิตฺวา
ต คเหตฺวา อตฺตโน ภริย อกาสิ สาย ยกฺเข ปกฺโกสิตฺวา
สพฺพชน ขาทิตฺวา คตา ภวิสฺสตีติ อาหสุ ฯ
โพธิสตฺโตป ต ทิวส ตสฺสาเยว สาลาย ปริตฺตวาลิก
สีเส ปกฺขิปตฺวา ปริตฺตสุตฺต ปริกฺขิปต ฺวา ขคฺค คเหตฺวา ิตโกว
อรุณ อุฏาเปสิ ฯ มนุสสฺ า สกลราชนิเวสน โสเธตฺวา
หริตุปลิตฺต กตฺวา อุปริ คนฺเธหิ วิลิมฺปตฺวา ปุปฺผานิ วิกิริตฺวา
ปุปฺผทามานิ โอสาเรตฺวา ธูป กตฺวา นวมาลา พนฺธิตฺวา
สมฺมนฺตยึสุ หิยฺโย โส ปุริโส ทิพฺพรูป มาเปตฺวา ปจฺฉโต
อาคจฺฉนฺตึ ยกฺขินึ อินฺทฺรยิ านิ ภินฺทิตฺวา โอโลกนมตฺตมฺป น
อกาสิ โส อติวิย อุฬารสตฺโต ธิติมา าณสมฺปนฺโน ตาทิเส
ปุริเส รฏ อนุสาสนฺเต สพฺพ รฏ สุขิต ภวิสฺสติ ต ราชาน
กโรมาติ ฯ อถ สพฺเพ อมจฺจา จ นาครา จ เอกจฺฉนฺทา หุตฺวา
โพธิสตฺต อุปสงฺกมิตฺวา เทว ตุมฺเห อิม รชฺช กาเรถาติ วตฺวา
นคร ปเวเสตฺวา รตนราสิมฺหิ เปตฺวา อภิสิฺจิตฺวา
ตกฺกสิลาราชาน อกสุ ฯ โส จตฺตาริ
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อคติคมนานิ วชฺเชตฺวา ทส ราชธมฺเม อโกเปตฺวา ธมฺเมน
รชฺช กาเรนฺโต ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม อตีต อาหริตฺวา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา อิม
คาถมาห
[๙๖]สมติตฺติก อนวเสก
เตลปตฺต ยถา ปริหเรยฺย
เอว สจิตฺตมนุรกฺเข สติยา
ปฏยาโน ทิส อคตปุพฺพนฺติ ฯ
ตตฺถ สมติตฺติกนฺติ อนฺโตมุขวฏฏิเลข ปาเปตฺวา สมภริต ฯ
อนวเสกนฺติ อนวสิฺจนก อปริสฺสาวนก กตฺวา ฯ เตลปตฺตนฺติ
ปกฺขิตฺตติลเตลปตฺต ฯ ปริหเรยฺยาติ หเรยฺย อาทาย คจฺเฉยฺย ฯ
เอว สจิตฺตมนุรกฺเขติ ต เตลภริตปตฺต วิย อตฺตโน จิตฺต
กายคตาสติยา โคจเร เจว สมฺปยุตฺตสฺสติยา จาติ อุภินฺนป
ธมฺมาน อนฺตเร ปกฺขิปตฺวา ยถา มุหตุ ฺตมฺป พหิทฺธา โคจเร น
วิกฺขิปติ ตถา ปณฺฑิโต โยคาวจโร รกฺเขยฺย โคเปยฺย ฯ กึการณา ฯ
เอตสฺส หิ
ทุนฺนิคคฺ หสฺส ลหุโน ยตฺถกามนิปาติโน (๒)
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ จิตฺต ทนฺต สุขาวหนฺติ ฯ
ตสฺมา
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สุทุทฺทส สุนิปุณ ยตฺถกามนิปาติน
จิตฺต รกฺเขถ เมธาวี จิตฺต คุตฺต สุขาวห ฯ
อิท หิ
ทูรงฺคม เอกจร อสรีร คุหาสย
เย จิตฺต สฺเมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา ฯ
อิตรสฺส ปน
อนวฏิตจิตฺตสฺส สทฺธมฺม อวิชานโต
ปริปลฺ วปฺปสาทสฺส ปฺา น ปริปูรติ ฯ
จิรกมฺมฏานสหายสฺส ปน
อนวสฺสตุ จิตฺตสฺส อนนฺวาหตเจตโส
ปฺุปาปปฺปหีนสฺส นตฺถิ ชาครโต ภย ฯ
ตสฺมา เอต
ผนฺทน จปล จิตฺต ทุรกฺข ทุนฺนิวารย
อุชุ กโรติ เมธาวี อุสุกาโรว เตชนนฺติ ฯ
เอว อุชุ กโรนฺโต สจิตฺตมนุรกฺเข ฯ
ปฏยาโน ทิส อคตปุพฺพนฺติ อิมสฺมึ กายคตาสติกมฺมฏาเน กมฺม อารภิตฺวา อนมตคฺเค สสาเร อคตปุพฺพ
ทิส ปฏเนฺโต ปเหนฺโต วุตฺตนเยน สกจิตฺต รกฺเขยฺยาติ
อตฺโถ ฯ กา ปเนสา ทิสา นาม ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 286

เลมที่ 29 เอกนิปาเต ลิตฺตวคฺควณฺณนา หนา 286
มาตาปตา ทิสา ปุพฺเพ(๑) อาจริยา ทกฺขิณา ทิสา(๒)
ปุตฺตทารา ทิสา ปจฺฉา มิตฺตามจฺจา จ อุตฺตรา
ทาสกมฺมกรา เหฏา อุทฺธ สมณพฺราหฺมณา
เอตา ทิสา นมสฺเสยฺย อปฺปมตฺโต กุเล คิหีติ
เอตฺถ ตาว ปุตฺตทาราทโย ทิสาติ วุตฺตา ฯ
ทิสา จตสฺโส วิทิสา จตสฺโส (๓)
อุทฺธ อโธ ทส ทิสา อิมาโย
กตร ทิส ติฏติ นาคราชา
ยมทฺทสา สุปเน ฉพฺพิสาณนฺติ (๓)
เอตฺถ ปุรตฺถิมาทิเภทา ทิสาว ทิสาติ วุตฺตา ฯ
อาคาริโน อนฺนทปานวตฺถทา (๔)
อวฺหายิกานมฺป ทิส วทนฺติ
เอสา ทิสา ปรมา เสตเกตุ
ย ปตฺวา ทุกฺขี สุขิโน ภวนฺตีติ
เอตฺถ นิพฺพาน ทิสาติ วุตฺต ฯ อิธาป ตเทว อธิปฺเปต ฯ
ตฺหิ ขย วิราคนฺติ อาทีหิ ทิสฺสติ ตสฺมา
ทิสาติ วุจฺจติ ฯ อนมตคฺเค ปน สสาเร เกนจิ พาลปุถชุ ฺชเนน
สุปเนป อคตปุพฺพตาย อคตปุพฺพทิสา นามาติ วุตฺต ฯ ต

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 287

เลมที่ 29 นามสิทฺธิชาตก หนา 287
ปฏยนฺเตน กายคตาสติยา โยโค กรณีโยติ ฯ
เอว สตฺถา นิพฺพาเนน เทสนาย กูฏ คเหตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ราชปริสา พุทฺธปริสา อเหสุ
รชฺชปฺปตฺตกุมาโร ปน อหเมวาติ ฯ
เตลปตฺตชาตก ฉฏ ฯ
นามสิทฺธิชาตก
ชีวกฺจ มต ทิสฺวาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก นามสิทฺธิก ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอโก กิร กุลปุตฺโต นาเมน ปาปโก นาม ฯ โส
สาสเน อุร ทตฺวา ปพฺพชิโต ภิกฺขูหิ เอหาวุโส ปาปก
ติฏาวุโส ปาปกาติ วุจฺจมาโน จินฺเตสิ โลเก ปาปก นาม
ลามก กาฬกณฺณิภูตนฺติ วุจฺจติ อฺ มงฺคลปฺปฏิสยุตฺต นาม
อาหราเปสฺสามีติ ฯ โส อาจริยุปชฺฌาเย อุปสงฺกมิตฺวา ภนฺเต
มยฺห นาม อวมงฺคล อฺ เม นาม กโรถาติ อาห ฯ
อถ น เต เอวมาหสุ อาวุโส นาม นามปณฺณตฺติมตฺต
นาเมน กาจิ อตฺถสิทฺธิ นาม นตฺถิ อตฺตโน นาเมเนว สนฺตุฏโ
โหหีติ ฯ โส ปุนปฺปุน ยาจิเยว ฯ ตสฺสาย นามสิทฺธิกภาโว
สงฺเฆ ปากโฏ ชาโต ฯ อเถกทิวส ธมฺมสภาย สนฺนิสินฺนา
ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส อสุโก กิร ภิกฺขุ นามสิทฺธิโก
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มงฺคลนาม อาหราเปตีติ ฯ สตฺถา ธมฺมสภ อาคนฺตฺวา กาย
นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ าติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย
นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป โส
นามสิทฺธิโกเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต ตกฺกสิลาย โพธิสตฺโต ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย หุตฺวา
ปฺจ มาณวกสตานิ มนฺเต วาเจสิ ฯ ตสฺเสโก มาณโว ปาปโก
นาม นาเมน ฯ โส เอหิ ปาปก ยาหิ ปาปกาติ วุจฺจมาโน
จินฺเตตฺวา มยฺห นาม อวมงฺคล อฺ นาม เม อาหราเปสฺสามีติ
อาจริย อุปสงฺกมิตฺวา อาจริย มยฺห นาม อวมงฺคล
อฺ นาม กโรถาติ อาห ฯ อถ น อาจริโย อโวจ คจฺฉ
ตาต ชนปทจาริก จริตฺวา อตฺตโน อภิรุจิต เอก มงฺคลนาม
คเหตฺวา เอหิ อาคตสฺส เต นาม ปริวตฺเตตฺวา อฺ นาม
กริสฺสามีติ ฯ โส สาธูติ ปาเถยฺย คเหตฺวา นิกฺขนฺโต คาเมน
คาม จรนฺโต เอก นคร ปาปุณิ ฯ ตตฺเถเวโก ปุรโิ ส กาลกโต
ชีวโก นาม นาเมน ฯ โส ต าติชเนน อาฬาหน นียมาน
ทิสฺวา กินฺนาม นาเมส (๑) ปุริโสติ ปุจฺฉิ ฯ ชีวโก นามาติ ฯ
ชีวโกป มรตีติ ฯ ชีวโกป อชีวโกป มรติ นาม นามปณฺณตฺติมตฺต
ตฺวฺจ พาโล มฺเติ ฯ โส ต กถ สุตฺวา นาเม มชฺฌตฺโต

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 289

เลมที่ 29 นามสิทฺธิชาตก หนา 289
หุตฺวา อตฺตโน นคร (๑) ปาวิสิ ฯ
อเถก ทาสึ ภตึ อททมาน สามิกา ทฺวาเร นิสีทาเปตฺวา
รชฺชยุ า ปหรนฺติ ฯ ตสฺสา จ ธนปาลีติ นาม โหติ ฯ
โส อนฺตรวีถิยา คจฺฉนฺโต ต โปถิยมาน ทิสฺวา กสฺมา
อิม โปเถถาติ ปุจฺฉิ ฯ ภตึ ทาตุ น สกฺโกตีติ ฯ กึ ปนสฺสา
นามนฺติ ฯ ธนปาลี นามาติ ฯ นาเมน ธนปาลีนามาป ภติมตฺต
ทาตุ น สกฺโกตีติ ฯ ธนปาลิโยป อธนปาลิโยป ทุคฺคตา
โหนฺติ นาม นามปณฺณตฺติมตฺต ตฺว พาโล มฺเติ ฯ โส
นาเม มชฺฌตฺตตโร หุตฺวา นครา นิกฺขมฺม มคฺค ปฏิปนฺโน
อนฺตรามคฺเค มคฺคมูฬฺห ปุริส ทิสฺวา อยฺโย กึ กโรนฺโต จรสีติ
ปุจฺฉิ ฯ มคฺคมูฬฺโหมฺหิ สามีติ ฯ กึ ปน เต นามนฺติ ฯ ปนฺถโก
นามาติ ฯ ปนฺถโกป มคฺคมูฬฺโห โหตีติ ฯ ปนฺถโกป อปนฺถโกป
มคฺคมูฬฺโห โหติ นาม นามปณฺณตฺติมตฺต ตฺว ปน พาโล
มฺเติ ฯ โส นาเม อติมชฺฌตฺโต หุตฺวา โพธิสตฺตสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา กึ ตาต นาม โรเจตฺวา อาคโตสีติ วุตฺเต อาจริย
ชีวกาป นาม มรนฺติ อชีวกาป ธนปาลิโยป ทุคฺคตา โหนฺติ
ธนปาลิโยป ปนฺถกาป มคฺคมูฬฺหา โหนฺติ อปนฺถกาป นาม
นามปณฺณตฺติมตฺต นาเมน สิทฺธิ นตฺถิ กมฺเมเนว สิทฺธิ อล มยฺห
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อฺเน นาเมน ตเทว เม นาม โหตูติ อาห ฯ โพธิสตฺโต
น ทิฏฺจ กตฺจ สสนฺเทตฺวา อิม คาถมาห
[๙๗]ชีวกฺจ มต ทิสฺวา ธนปาลิฺจ ทุคฺคต
ปนฺถกฺจ วเน มูฬฺห ปาปโก ปุนราคโตติ ฯ
ตตฺถ ปุนราคโตติ อิมานิ ตีณิ การณานิ ทิสฺวา ปุน
อาคโต ฯ รกาโร สนฺธิวเสน วุตฺโต ฯ
สตฺถา อิม อตีต อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพเปส
นามสิทฺธิโกเยวาติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา นามสิทฺธิโก
อิทานิป นามสิทฺธิโกเยว อาจริยปริสา พุทฺธปริสา อาจริโย
ปน อหเมวาติ
นามสิทฺธิชาตก สตฺตม ฯ
กูฏวาณิชชาตก
สาธุ โข ปณฺฑิโต นามาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก กูฏวาณิช อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถยิ  หิ เทฺว ชนา เอกโตว วณิชฺช กโรนฺตา
ภณฺฑสกเฏนาทาย ชนปท คนฺตฺวา ลทฺธลาภา ปจฺจคมึสุ ฯ เตสุ
กูฏวาณิโช จินฺเตสิ อย พหู ทิวเส ทุพฺโภชเนน ทุกฺขเสยฺยาย
กิลมนฺโต อิทานิ อตฺตโน ฆเร นานคฺครเสหิ ยาวทตฺถ สุโภชน
ภฺุชิตฺวา อชีรเกน มริสสฺ ติ อถาห
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อิม ภณฺฑ ตโย โกฏาเส กตฺวา เอก ตสฺส ทารกาน
ทสฺสามิ เทฺว โกฏาเส อตฺตโน คเหสฺสามีติ ฯ โส อชฺช
ภาเชสฺสาม เสฺว ภาเชสฺสามาติ ภณฺฑ ภาเชตุ น อิจฺฉิ ฯ
อถ น ปณฺฑิตวาณิโช อกามก นิปปฺ เฬตฺวา ภาชาเปตฺวา
วิหาร คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา กตปฺปฏิสณฺาโร อติปปฺโจ
เต กโต อิธาคนฺตฺวาป จิเรน พุทฺธุปฏาน อาคโตสีติ
วุตฺเต ต ปวุตฺตึ ภควโต อาโรเจสิ ฯ สตฺถา น โข เอส
อุปาสก อิทาเนว กูฏวาณิโช ปุพฺเพป กูฏวาณิโชเยว อิทานิ
ปน ต วฺเจตุกาโม ชาโต ปุพฺเพป ปณฺฑิเตป วฺเจตุ
น อุสฺสหีติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
พาราณสิย วาณิชกุเล นิพฺพตฺติ ฯ นามคหณทิวเส จสฺส
ปณฺฑิโตติ นาม อกสุ ฯ โส วยปฺปตฺโต อฺเน วาณิชเกน
สทฺธึ เอกโต หุตฺวา วณิชฺช กโรติ ฯ ตสฺส อติปณฺฑิโตติ
นาม อโหสิ ฯ เต ปน พาราณสิโต ปฺจหิ สกฏสเตหิ
ภณฺฑ อาทาย ชนปท คนฺตฺวา วณิชฺช กตฺวา ลทฺธลาภา
ปุน พาราณสึ อาคมึสุ ฯ อถ เนส ภณฺฑ ภาชนกาเล
อติปณฺฑิโต อาห มยา เทฺว โกฏาสา ลทฺธพฺพาติ ฯ
กึการณาติ ฯ ตฺว ปณฺฑิโต อห อติปณฺฑิโต ปณฺฑิโต เอก
ลทฺธุ อรหติ อติปณฺฑิโต เทฺวติ ฯ นนุ อมฺหาก ทฺวินฺนมฺป
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ภณฺฑมูลมฺป โคณาทโยป สมสมาเยว ตฺว กสฺมา เทฺว
โกฏาเส ลทฺธุ อรหสีติ ฯ อติปณฺฑิตภาเวนาติ ฯ เอว เต
กถ วฑฺเฒตฺวา กลห อกสุ ฯ ตโต อติปณฺฑิโต อตฺเถโก
อุปาโยติ จินฺเตตฺวา อตฺตโน ปตร เอกสฺมึ สุสริ รุกฺเข ปเวเสตฺวา
ตฺว อมฺเหสุ อาคเตสุ อติปณฺฑิโต เทฺว โกฏาเส ลทฺธุ อรหสีติ
วเทยฺยาสีติ วตฺวา โพธิสตฺต อุปสงฺกมิตฺวา สมฺม มยฺห ทฺวินฺน
โกฏาสาน ยุตฺตภาว วา อยุตฺตภาว วา เอสา รุกขฺ เทวตา
ชานาติ เอหิ ต ปุจฺฉิสฺสามาติ ต ตตฺเถว เนตฺวา อยฺเย
รุกฺขเทวตา อมฺหาก อฏฏ ปจฺฉินฺทาหีติ อาห ฯ อถสฺส ปตา สร
ปริวตฺเตตฺวา เตนหิ กเถถาติ อาห ฯ อยฺเย อย ปณฺฑิโต
อห อติปณฺฑิโต อมฺเหหิ เอกโต โวหาโร กโต ตตฺถ เตน
กึ ลทฺธพฺพนฺติ ฯ ปณฺฑิเตน เอโก โกฏาโส อติปณฺฑิเตน
เทฺว โกฏาสา ลทฺธพฺพาติ ฯ โพธิสตฺโต เอว วินิจฺฉิต อฏฏ
สุตฺวา อิทานิ เทวตาภาว วา อเทวตาภาว วา ชานิสฺสามีติ
ปลาส อาหริตฺวา สุสิร ปูเรตฺวา อคฺคึ อทาสิ ฯ อติปณฺฑิตสฺส
ปตา ชาลาย ผุฏกาเล อฑฺฒชฺฌาเมน สรีเรน ทยฺหมาโน อุปริ
อารุยฺห สาข คเหตฺวา โอลมฺเพนฺโต ภูมิย ปติตฺวา อิม คาถมาห
[๙๘]สาธุ โข ปณฺฑิโต นาม น เตฺวว อติปณฺฑิโต
อติปณฺฑิเตน ปุตฺเตน ปนมฺหิ อุปกุฏิโตติ ฯ
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ตตฺถ สาธุ โข ปณฺฑิโต นามาติ อิมสฺมึ โลเก ปณฺฑิจฺเจน
สมนฺนาคโต การณาการณ ตฺวา ปุคฺคโล สาธุ โสภโน ฯ
อติปณฺฑิโตติ นามมตฺเตน อติปณฺฑิโต กูฏปุรโิ ส น เตฺวว วร ฯ
ปนมฺหิ อุปกุฏิโตติ โถเกนมฺหิ ฌาโม อฑฺฒชฺฌามโตว มุตฺโตติ
อตฺโถ ฯ
เต อุโภป มชฺเฌ ภินฺทิตฺวา สมเยว โกฏาส คณฺหิตฺวา
ยถากมฺม คตา ฯ
สตฺถา ปุพฺเพเปส กูฏวาณิโชเยวาติ อิม อตีต อาหริตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ตทา กูฏวาณิโช ปจฺจุปฺปนฺเนป กูฏวาณิโชว
ปณฺฑิตวาณิโช ปน อหเมวาติ ฯ
กูฏวาณิชชาตก อฏม ฯ
____
ปโรสหสฺสชาตก
ปโรสหสฺสมฺป สมาคตานนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ปุถุชชฺ นปฺจกปฺห(๑) อารพฺภ กเถสิ ฯ
วตฺถุ สรภงฺคชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ เอกสฺมึ ปน สมเย
ภิกฺขู ธมฺมสภาย สนฺนิปติตฺวา อาวุโส ทสพเลน สงฺขิตฺเตน กถิต
ธมฺมเสนาปติ สารีปุตฺโต วิตฺถาเรน พฺยากาสีติ เถรสฺส คุณ
กถยมานา นิสีทึสุ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตถฺ ภิกฺขเว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ
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วุตฺเต น ภิกขฺ เว สารีปุตฺโต อิทาเนว มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิต
วิตฺถาเรน พฺยากโรติ ปุพฺเพป พฺยากโรสิเยวาติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อุทิจฺจพฺราหฺมณกุเล นิพพฺ ตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ตกฺกสิลาย
สพฺพสิปฺปานิ อุคฺคณฺหิตฺวา กาเม ปหาย อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา
ปฺจาภิฺา อฏ สมาปตฺติโย นิพพฺ ตฺเตตฺวา หิมวนฺเต วิหาสิ ฯ
ปริวาราปสฺส ปฺจ ตาปสสตานิ อเหสุ ฯ อถสฺส เชฏนฺเตวาสิโก
วสฺสารตฺตสมเย อุปฑฺฒ อิสิคณ อาทาย โลณมฺพิลเสวนตฺถาย
มนุสฺสปถ อคมาสิ ฯ ตทา โพธิสตฺตสฺส กาลกิริยสมโย ชาโต ฯ
อถ น อนฺเตวาสิกา อาจริย กตโร โว คุโณ ลทฺโธติ อธิคม
ปุจฺฉึสุ ฯ โส นตฺถิ กิฺจีติ วตฺวา อาภสฺสรพฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติ ฯ
โพธิสตฺตา หิ อรูปสมาปตฺติลาภิโน หุตฺวาป อภพฺพฏานตฺตา
อรูปภเว น นิพฺพตฺตนฺติ ฯ อนฺเตวาสิกา อาจริยสฺส อธิคโม นตฺถีติ
อาฬาหเน สกฺการ น กรึสุ ฯ เชฏนฺเตวาสิโก อาคนฺตฺวา กห
อาจริโยติ ปุจฺฉิตฺวา กาลกโตติ สุตฺวา อป อาจริย อธิคม
ปุจฺฉิตฺถาติ อาห ฯ อาม ปุจฺฉิมฺหาติ ฯ กึ กเถสีติ ฯ นตฺถิ กิฺจีติ
เตน วุตฺตนฺติ อถสฺส อมฺเหหิ สกฺกาโร น กโตติ อาหสุ ฯ
เชฏนฺเตวาสิโก ตุมฺเห อาจริยสฺส วจนตฺถ น ชานาถ
อากิฺจฺายตนสมาปตฺติลาภี อาจริโยติ อาห ฯ เต ตสฺมึ
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ปุนปฺปุน กเถนฺเตป น สทฺทหึสุ ฯ โพธิสตฺโต ต การณ ตฺวา
อนฺธพาลา มม เชฏนฺเตวาสิกสฺส น สทฺทหนฺติ อิม เตส การณ
ปากฏ กริสสฺ ามีติ พฺรหฺมโลกา อาคนฺตฺวา อสฺสมปทมตฺถเก
มหนฺเตน อานุภาเวน อากาเส ตฺวา เชฏนฺเตวาสิกสฺส
ปฺานุภาว วณฺเณนฺโต อิม คาถมาห
[๙๙]ปโรสหสฺสมฺป สมาคตาน
กนฺเทยฺยุ เต วสฺสสต อปฺา
เอโกว เสยฺโย ปุริโส สปฺโ
โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถนฺติ ฯ
ตตฺถ ปโรสหสฺสมฺปต ิ อติเรกสหสฺสมฺป ฯ สมาคตานนฺติ
สนฺนิปติตาน ภาสิตสฺส อตฺถ ชานิตุ อสกฺโกนฺตาน พาลาน ฯ
กนฺเทยฺยุ เต วสฺสสต อปฺาติ เต เอว สมาคตา อปฺปฺา
อิเม พาลา ตาปสา วิย วสฺสสตมฺป วสฺสสหสฺสมฺป
วสฺสสตสหสฺสมฺป โรเทยฺยุ ปริเทเวยฺยุ โรทมานาป ปน อตฺถ
วา การณ วา เนว ชาเนยฺยุนฺติ ทีเปติ ฯ เอโกว เสยฺโย
ปุริโส สปฺโติ เอวรูปาน พาลาน ปโรสหสฺสโตป เอโก
ปณฺฑิตปุริโสว เสยฺโย วรตโรติ อตฺโถ ฯ กีทิโส สปฺปฺโติ ฯ
โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถ อย เชฏนฺเตวาสิโก วิยาติ ฯ
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เอว มหาสตฺโต อากาเส ิโตว ธมฺม เทเสตฺวา ตาปสคณ
พุชฺฌาเปตฺวา พฺรหฺมโลกเมว คโต ฯ เตป ตาปสา ชีวิตปริโยสาเน พฺรหฺมโลกปรายนา อเหสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
เชฏนฺเตวาสิโก สารีปุตโฺ ต อโหสิ มหาพฺรหฺมา ปน อหเมวาติ ฯ
ปโรสหสฺสชาตก นวม ฯ
อสาตรูปชาตก
อสาต สาตรูเปนาติ อิท สตฺถา กุณฺฑิยนคร อุปนิสฺสาย
กุณฺฑธานวเน วิหรนฺโต โกลิยราชธีตร สุปฺปวาส อุปาสิก
อารพฺภ กเถสิ ฯ
สา หิ ตสฺมึ สมเย สตฺต วสฺสานิ กุจฺฉินา คพฺภ ปริหริตฺวา
สตฺตาห มูฬฺหคพฺภา อโหสิ ฯ อธิมตฺตา เวทนา ปวตฺตึสุ ฯ สา
เอว อธิมตฺตา เวทนาภิตุนฺนาป สมฺมาสมฺพุทฺโธ วต โส ภควา
โย เอวรูปสฺส ทุกฺขสฺส ปหานาย ธมฺม เทเสสิ สุปฏิปนฺโน วตสฺส
ภควโต สาวกสงฺโฆ โย เอวรูปสฺส ทุกฺขสฺส ปหานาย ปฏิปนฺโน
สุข วต นิพพฺ าน ยตฺเถว รูป ทุกฺข นตฺถีติ อิเมหิ ตีหิ วิตกฺเกหิ
ทุกฺข อธิวาเสสิ ฯ สา
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สามิก ปกฺโกสาเปตฺวา ตฺจ อตฺตโน ปวุตฺตึ วนฺทนสาสนฺจ
อาโรเจตุ สตฺถุ สนฺติก เปเสสิ ฯ สตฺถา วนฺทนสาสน สุตฺวาว
สุขินี โหตุ สุปฺปวาสา โกลิยธีตา สุขนิ ี อโรคา อโรค
ปุตฺต วิชายตูติ อาห ฯ สห วจนาว ปน ภควโต สุปฺปวาสา
โกลิยธีตา สุขินี อโรคา อโรค ปุตฺต วิชายิ ฯ อถสฺสา
สามิโก เคห คนฺตฺวา ต วิชาต ทิสฺวา อจฺฉริย วต โภติ
อติวิย ตถาคตสฺสานุภาโวติ อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาโต อโหสิ ฯ
สุปฺปวาสาป ปุตฺต วิชายิตฺวา สตฺตาห พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส
มหาทาน ทาตุกามา ปุน นิมนฺตนตฺถาย ต เปเสสิ ฯ เตน โข
ปน สมเยน มหาโมคฺคลฺลานสฺส อุปฏาเกน พุทฺธปฺปมุโข
ภิกฺขุสงฺโฆ นิมนฺติโต โหติ ฯ สตฺถา สุปฺปวาสาย ทานสฺส
โอกาสทานตฺถาย เถรสฺส สนฺติก เปเสตฺวา ต สฺาเปตฺวา
สตฺตาห ตสฺสา ทาน ปฏิคฺคเหสิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ
สตฺตเม ปน ทิวเส สุปฺปวาสา ปุตฺต สีวลิกมุ าร มณฺเฑตฺวา
สตฺถารฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ วนฺทาเปสิ ฯ ตสฺมึ ปฏิปาฏิยา
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สนฺติก นีเต เถโร เตน สทฺธึ กจฺจิ เต สีวลิ
ขมนียนฺติ ปฏิสณฺาร อกาสิ ฯ โส กุโต เม ภนฺเต สุข สฺวาห
สตฺต วสฺสานิ โลหกุมฺภยิ  วสินฺติ
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เถเรน สทฺธึ เอวรูป กถ กเถสิ ฯ สุปฺปวาสา ตสฺส วจน สุตฺวา
สตฺตาห ชาโต มม ปุตฺโต อนุพุทฺเธน ธมฺมเสนาปตินา สทฺธึ
มนฺเตตีติ โสมนสฺสปฺปตฺตา อโหสิ ฯ สตฺถา อป นุ สุปฺปวาเส
อฺเป เอวรูเป ปุตฺเต อิจฺฉสีติ อาห ฯ สเจ ภนฺเต เอวรูเป
อฺเ สตฺต ปุตฺเต ลเภยฺย อิจฺเฉยฺยาเมวาหนฺติ ฯ สตฺถา
อุทาน อุทาเนตฺวา อนุโมทน กตฺวา ปกฺกามิ ฯ สีวลิกุมาโรป
โข สตฺตวสฺสิกกาเลเยว สาสเน อุร ทตฺวา ปพฺพชิตฺวา
ปริปุณฺณวสฺโส อุปสมฺปท ลภิตฺวา ปฺุวา ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต
หุตฺวา ปวึ อุนฺนาเทตฺวา อรหตฺต ปตฺวา ปฺุวนฺตาน อนฺตเร
เอตทคฺคฏาน ปาปุณิ ฯ อเถกทิวส ภิกฺขู ธมฺมสภาย สนฺนิปติตฺวา
อาวุโส สีวลิตฺเถโร นาม เอวรูโป มหาปฺุโ ปฏิตปฏโน
ปจฺฉิมภวิกสตฺโต สตฺต วสฺสานิ โลหกุมฺภิย วสิ สตฺตาห
มูฬฺหคพฺภภาว อาปชฺชิ อโห มาตา มหนฺต ทุกฺข อนุภวิ เต กินฺนุ
โข กมฺมมกสูติ กถ สมุฏาเปสุ ฯ สตฺถา ตตฺถ คนฺตฺวา กาย
นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ าติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ
วุตฺเต ภิกฺขเว สีวลิโน มหาปฺุวโตว สตฺต วสฺสานิ โลหกุมฺภิย
นิวาโส จ สตฺตาห มูฬฺหคพฺภภาวปฺปตฺติ จ อตฺตนา กตกมฺมมูลกาว
ตสฺสา สุปฺปวาสายป สตฺต วสฺสานิ กุจฺฉินา คพฺภปริหรณทุกขฺ ฺจ
สตฺตาห มูฬฺหคพฺภทุกฺขฺจ อตฺตนา
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กตกมฺมมูลกเมวาติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิตฺวา วยปฺปตฺโต
ตกฺกสิลาย สพฺพสิปฺปานิ อุคฺคณฺหิตฺวา ปตุ อจฺจเยน [๑] ธมฺเมน
รชฺช กาเรสิ ฯ ตสฺมึ สมเย โกสลราชา มหนฺเตน พเลน อาคนฺตฺวา
พาราณสึ คเหตฺวา ต ราชาน มาเรตฺวา ตสฺเสว อคฺคมเหสึ
อตฺตโน อคฺคมเหสึ อกาสิ ฯ พาราณสีรฺโ ปน ปุตฺโต ปตุ
มรณกาเล นิทฺธมนทฺวาเรน ปลายิตฺวา พล สหริตฺวา พาราณสึ
อาคนฺตฺวา อวิทูเร นิสีทิตวฺ า ตสฺส รฺโ ปณฺณ เปเสสิ รชฺช
วา เทตุ ยุทธฺ  วาติ ฯ โส ยุทฺธ ทมฺมีติ ปฏิปณฺณ เปเสสิ ฯ
ราชกุมารสฺส ปน มาตา ต สาสน สุตฺวา ยุทฺเธน กมฺม นตฺถิ
ตสฺส สตฺต ทิวสานิ สฺจาร ปจฺฉินฺทิตฺวา พาราณสีนคร ปริวาเรตุ
ตโต ทารุทกภตฺตปริกฺขเยน กิลนฺตมนุสฺส นคร วินาว ยุทฺเธน
คณฺหิสฺสตีติ ปณฺณ เปเสสิ ฯ โส มาตุ สาสน สุตฺวา สตฺต
ทิวสานิ สฺจาร ปจฺฉินฺทิตฺวา นคร รุนฺธิ ฯ นาครา สฺจาร
อลภมานา สตฺตเม ทิวเส ตสฺส รฺโ สีส คเหตฺวา
กุมารสฺส อทสุ ฯ กุมาโร นคร ปวิสิตฺวา รชฺช คเหตฺวา
อายุหปริโยสาเน ยถากมฺม คโต ฯ
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โส เอตรหิ สตฺต ทิวสานิ สฺจาร ปจฺฉินฺทิตฺวา นคร
รุนฺธิตฺวา คหิตกมฺมนิสฺสนฺเทน สตฺต วสฺสานิ โลหกุมฺภิย วสิตฺวา
สตฺตาห มูฬฺหคพฺภภาว อาปชฺชติ ยมฺปน โส ปทุมุตฺตรปาทมูเล
ลาภีน อคฺโค ภเวยฺยนฺติ มหาทาน ทตฺวา ปฏน อกาสิ ยฺจ
วิปสฺสิพุทฺธกาเล นาคเรหิ สทฺธึ สหสฺสคฺฆนิก คุฬทธึ ทตฺวา
ปฏน อกาสิ ตสฺสานุภาเวน ลาภีน อคฺโค ชาโต ฯ สุปฺปวาสาป
นคร รุนฺธิตวฺ า คณฺห ตาตาติ เปสิตภาเวน สตฺต วสฺสานิ กุจฺฉินา
คพฺภ ปริหริตฺวา สตฺตาห มูฬฺหคพฺภา ชาตาติ ฯ สตฺถา อิม อตีต
อาหริตฺวา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา อิม คาถมาห
[๑๐๐]อสาต สาตรูเปน ปยรูเปน อปฺปย
ทุกฺข สุขสฺส รูเปน ปมตฺตมติวตฺตตีติ ฯ
ตตฺถ อสาต สาตรูเปนาติ อมธุรเมว มธุรปฺปฏิรูปเกน ฯ
ปมตฺตมติวตฺตตีติ อสาต อปฺปย ทุกฺขนฺติ เอต ติวิธมฺป เอเตน
สาตรูปาทินา อากาเรน สติวิปฺปวาสวเสน ปมตฺต ปุคฺคล
อติวตฺตติ อภิภวตีติ อตฺโถ ฯ อิท ภควตา ยฺจ เต มาตาปุตฺตา
อิมินา คพฺภปริหรณคพฺภวาสสงฺขาเตน อสาตาทินา ปุพฺเพ
นครรุนฺธนสาตาทิปฺปฏิรูปเกน อชฺโฌตฺถฏา ยฺจ อิทานิ สา
อุปาสิกา ปุนป สตฺตกฺขตฺตุ เอวรูป อสาต อปฺปย ทุกฺข
เปมวตฺถุภูเตน ปุตฺตสงฺขาเตน สาตาทิปฺปฏิรูปเกน อชฺโฌตฺถฏา
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หุตฺวา ตถา วจน สพฺพมฺป สนฺธาย วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
นคร รุนฺธิตวฺ า รชฺช ปตฺตกุมาโร สีวลิ อโหสิ มาตา
สุปฺปวาสา ปตา ปน พาราณสีราชา อหเมวาติ ฯ
อสาตรูปชาตก ทสม ฯ
ลิตฺตวคฺโค ทสโม ฯ
มชฺฌิมปณฺณาสโก นิฏิโต ฯ
ตสฺสทุ ฺทาน
ปโรสต เวป สมาคตาน
ฌาเยยฺยุ เต วสฺสสต อปฺา
เอโกว เสยฺโย ปุริโส สปฺโ
โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถนฺติ (๑) ฯ
_______________
# ๑. ม. ลิตฺตเตช มหาสาร วิสฺสาส โลมหสน
สุทสฺเสน เตลปตฺต นามสิทฺธิ กุฏวาณิช
ปโรสหสฺส อสาตรูปนฺติ ฯ
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ปโรสตวคฺควณฺณนา
ปโรสตชาตก
[๑๐๑]ปโรสต เวป สมาคตาน
ฌาเยยฺยุ เต วสฺสสต อปฺา
เอโกว เสยฺโย ปุริโส สปฺโ
โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถนฺติ
อิท ชาตก วตฺถุโต จ เวยฺยากรณโต จ สโมธานโต จ
ปโรสหสฺสชาตกสทิสเมว ฯ เกวล เหตฺถ ฌาเยยฺยนุ ฺติ ปทมตฺตเมว
วิเสโส ฯ ตสฺสตฺโถ วสฺสสตป อปฺปฺา ฌาเยยฺยุ โอโลเกยฺยุ
อุปธาเรยฺยุ เอว โอโลเกนฺตาป ปน อตฺถ วา การณ
วา น ปสฺสนฺติ ตสฺมา โย ภาสิตสฺส อตฺถ ชานาติ โส
เอโกว สปฺปฺโ เสยฺโยติ ฯ
ปโรสตชาตก ปม ฯ
______________
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ปณฺณิกชาตก
โย ทุกขฺ ผุฏาย ภเวยฺย ตาณนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต เอก ปณฺณิก อุปาสก อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร สาวตฺถีวาสี อุปาสโก นานปฺปการานิ
มูลปณฺณาทีนิ จ ลาวุกุมภฺ ณฺฑาทีนิ จ วิกฺกิณิตฺวา ชีวิก
กปฺเปติ ฯ ตสฺเสกา ธีตา อภิรูปา ปาสาทิกา อาจารสีลสมฺปนฺนา หิโรตฺตปฺปสมนฺนาคตา เกวล นิจฺจปฺปหสิตมุขา ฯ
ตสฺสา สมานกุเลสุ วาเรยฺยตฺถาย อาคเตสุ โส จินฺเตสิ อิมิสฺสา
วาเรยฺย วตฺตติ อยฺจ นิจฺจปฺปหสิตมุขา กุมาริกาธมฺเม
ปน อสติ กุมาริกาย ปรกุล คตาย มาตาปตูน ครหา
โหติ อตฺถิ นุ โข อิมิสสฺ า กุมาริกาย ธมฺโม นตฺถีติ วีมสิสฺสามิ
นนฺติ ฯ โส เอกทิวส ธีตร ปจฺฉึ คาหาเปตฺวา อรฺเ
ปณฺณตฺถาย อรฺ คนฺตฺวา วีมสนวเสน กิเลสสนฺนิสฺสิโต
วิย หุตฺวา รหสฺส กถ กเถตฺวา ต หตฺเถ คณฺหิ ฯ สา
คหิตมตฺตาว ปโรทนฺตี กนฺทนฺตี อยุตฺต เอต ตาต อุทกโต
อคฺคิปาตุภาวสทิส มา เอวรูป กโรหีติ อาห ฯ อมฺม มยา
วีมสนตฺถาย ตฺว หตฺเถ คหิตา น จ กิเลสวเสน วเทหิ
อตฺถิทานิ เต กุมาริกาธมฺโมติ ฯ อาม ตาต อตฺถิ มยา
หิ โลภวเสน โกจิ ปุริโส น โอโลกิตปุพฺโพติ ฯ โส ธีตร
อสฺสาเสตฺวา ฆร เนตฺวา มงฺคล กตฺวา ปรกุล เปเสตฺวา
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สตฺถาร วนฺทิสฺสามีติ คนฺธมาลาทิหตฺโถ เชตวน คนฺตฺวา
สตฺถาร วนฺทิตฺวา ปูเชตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ จิรสฺส อาคโตสีติ
วุตฺเต ตมตฺถ ภควโต อาโรเจสิ ฯ สตฺถา อุปาสก กุมาริกา
จิร ปฏาย อาจารสีลสมฺปนฺนาว ตฺว ปน น อิม อิทาเนว
เอว วีมสสิ ปุพฺเพป วีมสิเยวาติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อรฺเ รุกฺขเทวตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ อเถโก พาราณสิย
ปณฺณิกอุปาสโกติ วตฺถุ ปจฺจุปฺปนฺนสทิสเมว ฯ เตน ปน สา
วีมสนตฺถาย หตฺเถ คหิตมตฺตา ปริเทวมานา อิม คาถมาห
[๑๐๒]โย ทุกฺขผุฏาย ภเวยฺย ตาณ
โส เม ปตา ทุพฺภิ วเน กโรติ
สา กสฺส กนฺทามิ วนสฺส มชฺเฌ
โย ตายิตา โส สหสา กโรตีติ ฯ
ตตฺถ โย ทุกฺขผุฏาย ภเวยฺย ตาณนฺติ กายิกเจตสิเกหิ
ทุกฺเขหิ ผุฏาย ตายิตา ปติฏา ภเวยฺย ฯ โส เม ปตา
ทุพฺภิ วเน กโรตีติ โส มยฺห ทุกฺขปริตฺตายโก ปตา อิมสฺมึ
วเน เอวรูป มิตฺตทุพฺภิกมฺม กโรติ อตฺตโน ชาตาย ธีตร
วีติกฺกม กาตุ มฺตีติ อตฺโถ ฯ กสฺส กนฺทามีติ กสฺส
โรทามิ โก เม ปติฏา ภวิสฺสตีติ ทีเปติ ฯ โย ตายิตา
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โส สหสา กโรตีติ โย มยฺห ตายิตา รกฺขิตา อวสฺสโย
ภวิตุ อรหติ โส ปตาเยว สาหสิกกมฺม กโรตีติ อตฺโถ ฯ
อถ น ปตา อสฺสาเสตฺวา อมฺม รกฺขิตตฺตาสีติ
ปุจฺฉิตฺวา อาม ตาต รกฺขิโต เม อตฺตาติ ฯ โส ต
ฆร เนตฺวา มณฺเฑตฺวา มงฺคล กตฺวา ปรกุล เปเสสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน อุปาสโก โสตาปตฺติผเล
ปติฏหิ ฯ ตทา ปตา เอตรหิ ปตาว ธีตา ธีตาว ต การณ
ปจฺจกฺขโต ทิฏรุกฺขเทวตา ปน อหเมวาติ ฯ
ปณฺณิกชาตก ทุติย ฯ
เวริชาตก
ยตฺถ เวรี นิวีสตีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อนาถปณฺฑิก อารพฺภ กเถสิ ฯ
อนาถปณฺฑิโก กิร โภคคามก คนฺตฺวา อาคจฺฉนฺโต
อนฺตรามคฺเค โจเร ทิสฺวา อนฺตรมคฺเค วสิตุ น ยุตฺต
สาวตฺถิเมว คมิสฺสามีติ เวเคน โคเณ ปาเชตฺวา สาวตฺถิเมว
อาคนฺตฺวา ปุนทิวเส วิหาร คโต สตฺถุ เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
สตฺถา ปุพฺเพป คหปติ ปณฺฑิตา อนฺตรามคฺเค โจเร ทิสฺวา
อนฺตรามคฺเค อวิลมฺพมานา อตฺตโน วสนฏานเมว คมึสูติ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 306

เลมที่ 29 เอกนิปาเต ปโรสตวคฺควณฺณนา หนา 306
วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
มหาวิภโว เสฏี หุตฺวา เอก คามกนิมนฺตน ภฺุชนตฺถาย คนฺตฺวา
ปจฺจาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค โจเร ทิสฺวา อนฺตรามคฺเค อวสิตฺวาว
เวเคน โคเณ ปาเชนฺโต อตฺตโน เคหเมว อาคนฺตฺวา นานคฺครเสหิ
ปริภฺุชิตฺวา มหาสยเน นิสินฺโน โจราน หตฺถโต มุจฺจิตฺวา
นิพฺภยฏาน อตฺตโน เคห อาคโตมฺหีติ อุทานวเสน อิม คาถมาห
[๑๐๓]ยตฺถ เวรี นิวสี ติ น วเส ตตฺถ ปณฺฑิโต
เอกรตฺตึ ทฺวิรตฺตึ วา ทุกฺข วสติ เวริสูติ ฯ
ตตฺถ เวรีติ เวรเจตนาสมงฺคิปุคฺคโล ฯ นิวีสตีติ ปติฏาติ ฯ
น วเส ตตฺถ ปณฺฑิโตติ โส เวริปุคฺคโล ยสฺมึ าเน ปติฏิโต
หุตฺวา วสติ ตตฺถ ปณฺฑิโต ปณฺฑิจฺเจน สมนฺนาคโต น วเสยฺย ฯ
กึการณา ฯ เอกรตฺตึ ทฺวิรตฺตึ วา ทุกฺข วสติ เวริสูติ เวรีนฺหิ
อนฺตเร วสนฺโต เอกาหมฺป ทฺวีหมฺป ทุกฺขเมว วสตีติ อตฺโถ ฯ
เอว โพธิสตฺโต อุทาน อุทาเนตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ
กตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
อหเมว พาราณสีเสฏี อโหสินฺติ ฯ
เวริชาตก ตติย ฯ
___________
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มิตฺตวินฺทชาตก
จตุพฺภิ อฏชฺฌคมาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก ทุพฺพจภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
วตฺถุ เหฏา มิตฺตวินฺทชาตเก วุตฺตนเยเนว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
อิท ปน ชาตก กสฺสปพุทฺธกาลิก ฯ ตสฺมึ หิ กาเล อุรจกฺก (๑)
อุกฺขิปตฺวา นิรเย ปจฺจมาโน เอโก เนรยิกสตฺโต ภนฺเต
กึ นุ โข ปาปก อกาสินตฺ ิ โพธิสตฺต ปุจฺฉิ ฯ โพธิสตฺโต
ตยา อิทฺจิทฺ ปาปกมฺม กตนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๑๐๔]จตุพฺภิ อฏชฺฌคมา อฏาภิป จ โสฬส
โสฬสาภิ จ พตฺตึส อตฺริจฺฉ จกฺกมาสโท
อิจฺฉาหตสฺส โปสสฺส จกฺก ภมติ มตฺถเกติ ฯ
ตตฺถ จตุพฺภิ อฏชฺฌคมาติ สมุทฺทนฺตเร จตสฺโส
วิมานเปติโย ลภิตฺวา ตาหิ อสนฺตุฏโ อตฺริจฺฉตาย ปุรโต (๒)
คนฺตฺวา อปรา อฏป อธิคโตสีติ อตฺโถ ฯ เสสปททฺวเยป
เอเสว นโย ฯ อตฺริจฺฉ จกฺกมาสโทติ เอว สกลาเภน อสนฺตุฏโ 
อตฺริจฺฉ อตฺร อตฺร อิจฺฉนฺโต ปุรโต ลาภ ปฏเนฺโต อิทานิ
จกฺกมาสโท อิท อุรจกฺก ปตฺโตสิ ตสฺส เต เอว อิจฺฉาหตสฺส
โปสสฺส ตณฺหาย หตสฺส อุปหตสฺส ตว จกฺก ภมติ มตฺถเก
ปาสาณจกฺก อยจกฺกนฺติ อิเมสุ ทฺวีสุ ขุรธาร อยจกฺก ตสฺส
มตฺถเก ปุนปฺปุน ปวตฺตนวเสน ภมนฺต ทิสฺวา เอวมาห ฯ
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วตฺวา จ ปน อตฺตโน เทวโลกเมว คโต ฯ โสป
เนรยิกสตฺโต อตฺตโน ปาเป ขีเณ ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
มิตฺตวินฺทโก ทุพฺพจภิกฺขุ อโหสิ เทวปุตฺโต ปน อหเมวาติ ฯ
มิตฺตวินฺทชาตก จตุตฺถ ฯ
ทุพฺพลกฏชาตก
พหุมฺเปต วเน กฏนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอก
อุตฺตสตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร สาวตฺถีวาสี เอโก กุลปุตฺโต สตฺถุ ธมฺมเทสน
สุตฺวา ปพฺพชิตฺวา มรณภีรุโก อโหสิ ฯ รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ
วาตสฺส วา วีชนฺตสฺส สุกฺขทณฺฑกสฺส วา ปตนฺตสฺส
ปกฺขิจตุปฺปาทาน วา สทฺท สุตฺวา มรณภยสนฺตชฺชิโต มหาวิรว
วิรวนฺโต ปลายติ ฯ ตสฺส หิ มริตพฺพ มยาติ สติมตฺตมฺป
นตฺถิ ฯ สเจ หิ โส อห มริสฺสามีติ ชาเนยฺย น มรณ ภาเยยฺย
มรณสฺสติกมฺมฏานสฺส ปนสฺส อภาวิตตฺตาว ภายติ ฯ ตสฺส
โส มรณภีรกุ ภาโว ภิกฺขุสงฺเฆ ปากโฏ ชาโต ฯ อเถกทิวส
ธมฺมสภาย ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส อสุโก นาม
ภิกฺขุ มรณภีรุโก มรณ ภายติ ภิกฺขุนา นาม อวสฺส มยา
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มริตพฺพนฺติ มรณสฺสติกมฺมฏาน ภาเวตุ วฏฏตีติ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต ต ภิกขฺ ุ ปกฺโกสาเปตฺวา
สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ มรณภีรุโกติ ปุจฺฉิตฺวา สจฺจ ภนฺเตติ
วุตฺเต ภิกฺขเว มา เอตสฺส ภิกฺขุโน อนตฺตมนา โหถ นาย
อิทาเนว มรณภีรุโก ปุพฺเพป มรณภีรุโกเยวาติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
หิมวนฺเต รุกขฺ เทวตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺมึ กาเล
พาราณสีราชา อตฺตโน มงฺคลหตฺถึ อานฺชการณ สิกฺขาเปตุ
หตฺถาจริยาน อทาสิ ฯ ต อาลาเน นิจฺจล พนฺธิตฺวา
โตมรหตฺถา มนุสฺสา ปริวาเรตฺวา อานฺชการณ กโรนฺติ ฯ
โส ต การณ การิยมาโน เวทน อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต
อาลาน ภินฺทิตฺวา มนุสฺเส ปลาเปตฺวา หิมวนฺต ปาวิสิ ฯ
มนุสฺสา ต คเหตุ อสกฺโกนฺตา นิวตฺตึสุ ฯ โส ตตฺถ มรณภีรโุ ก
อโหสิ วาตสทฺทาทีนิ สุตฺวา กมฺปมาโน มรณภยตชฺชิโต โสณฺฑ
วิธูนิตฺวา เวเคน ปลายติ ฯ อาลาเน พนฺธิตฺวา อานฺชการณ
กรณกาโล วิยสฺส โหติ ฯ กายสฺสาท วา จิตฺตสฺสาท วา
อลภนฺโต กมฺปมาโน วิจรติ ฯ รุกฺขเทวตา น ทิสวฺ า ขนฺธวิฏเป
ตฺวา อิม คาถมาห
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[๑๐๕]พหุมฺเปต วเน กฏ วาโต ภฺชติ ทุพฺพล
ตสฺส เจ ภายสิ นาค กีโส นูน ภวิสฺสสีติ ฯ
ตตฺถ อย ปณฺฑตฺโถ ย เอต ทุพพฺ ล กฏ ปุรตฺถิมาทิเภโท
วาโต ภฺชติ ต อิมสฺมึ วเน พหุ สุลภ ตตฺถ ตตฺถ วิชฺชติ
สเจ ตฺว ตสฺส ภายสิ เอว สนฺเต นิจจฺ  ภีโต มสโลหิตกฺขย
ปตฺวา กีโส นูน ภวิสฺสสิ อิมสฺมึ ปน วเน ตว ภย นาม
นตฺถิ ตสฺมา อิโต ปฏาย มา ภายีติ ฯ
เอว เทวตา ตสฺส โอวาท อทาสิ ฯ โสป ตโต ปฏาย
นิพฺภโย อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน โส ภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ
ตทา นาโค อย ภิกฺขุ อโหสิ รุกฺขเทวตา ปน อหเมวาติ ฯ
ทุพฺพลกฏชาตก ปฺจม ฯ
__________________
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อุทฺจนิชาตก
สุข วต ม ชีวนฺตนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ถุลลฺ กุมาริกปฺปโลภน อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถุ เตรสนิปาเต
จูฬนารทกสฺสปชาตเกเยว อาวิภวิสฺสติ ฯ ต ปน ภิกฺขุ สตฺถา
สจฺจ กิร ภิกขฺ ุ อุกฺกณฺิโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา สจฺจ ภควาติ
วุตฺเต กตฺถ เต จิตฺต ปฏิพทฺธนฺติ ปุจฺฉิ ฯ โส เอกิสฺสา
ถุลลฺ กุมาริกายาติ อาห ฯ อถ น สตฺถา อยนฺเต ภิกฺขุ
อนตฺถการิกา ปุพฺเพป ตฺว เอต นิสฺสาย สีลพฺยสน ปตฺวา
ปชฺฌายนฺโต วิจรมาโน ปณฺฑิเต นิสฺสาย สุข ลภีติ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเตติ อตีตวตฺถุมฺป
จูฬนารทกสฺสปชาตเกเยว อาวิภวิสฺสติ ฯ ตทา ปน โพธิสตฺโต
สาย ผลาผเล อาทาย อาคนฺตฺวา ปณฺณสาลาทฺวาร วิวริตฺวา
ปวิสิตฺวา ปุตฺต จูฬตาปส เอตทโวจ ตาต ตฺว อฺเสุ ทิวเสสุ
ทารูนิ อาหรสิ ปานีย ปริโภชนีย อาหรสิ อคฺคึ กโรสิ อชฺช
ปน เอกมฺป อกตฺวา กสฺมา ทุมฺมุโข ปชฺฌายนฺโต นิสีทสีติ ฯ
ตาต ตุมฺเหสุ ผลาผลตฺถาย คเตสุ เอกา อิตฺถี อาคนฺตฺวา ม
ปโลเภตฺวา อาทาย คนฺตุ อารทฺธา อหมฺปน ตุมฺเหหิ วิสฺสชฺชโิ ต
คมิสฺสามีติ น คจฺฉึ อสุกฏาเนว
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ต นิสีทาเปตฺวา อาคโตมฺหิ อิทานิ คจฺฉามห ตาตาติ ฯ
โพธิสตฺโต น สกฺกา เอต นิวตฺเตตุนฺติ ตฺวา เตนหิ ตาต
คจฺฉ เอสา ปน ต เนตฺวา ยทา มจฺฉมสาทีนิ วา
ขาทิตุกามา ภวิสฺสติ สปฺปโลณตณฺฑุลาทีหิ วา ปนสฺสา
อตฺโถ ภวิสสฺ ติ ตทา อิทฺจิทฺจาหราติ ต กิลเมสฺสติ ตทา
มยฺห คุณ สริตฺวา ปลายิตฺวา อิเธว อาคจฺเฉยฺยาสีติ
วิสฺสชฺเชสิ ฯ โส ตาย สทฺธึ มนุสฺสปถ อคมาสิ ฯ อถ น
อตฺตโน วส คเมตฺวา มส อาหร มจฺฉ อาหราติ
เยน เยน อตฺถิกา โหติ ต ต อาหราเปติ ฯ ตทา โส
อย ม อตฺตโน ทาส วิย กมฺมกร วิย กตฺวา ปเฬตีติ
ปลายิตฺวา ปตุ สนฺติก อาคนฺตฺวา ปตร วนฺทิตฺวา ิตโกว
อิม คาถมาห
[๑๐๖]สุข วต ม ชีวนฺต ปจมานา อุทฺจนี
โจริ ชายปฺปวาเทน เตล โลณฺจ ยาจตีติ ฯ
ตตฺถ สุข วต ม ชีวนฺตนฺติ ตาต ตุมฺหาก สนฺติเก ม
สุข ชีวนฺต ฯ ปจมานาติ ตาปยมานา ปฬยมานา ย ย
ขาทิตุกามา โหติ ต ต ปจมานา ฯ อุทก อฺจนฺติ เอตายาติ
อุทฺจนี ฯ จาฏิโต วา กูปโต วา อุทก โอสิฺจนฆฏิกาเยต
นาม ฯ สา(๑) ปน อุทฺจนี อุทก วิย ฆฏิกาย(๑) เยน เยนตฺถิกา
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ต ต อากฑฺฒติเยวาติ อตฺโถ ฯ โจริ ชายปฺปวาเทนาติ ภริยาติ
นาเมน เอกา โจรี ม มธุรวจเนน อุปลาเปตฺวา ตตฺถ เนตฺวา
เตล โลณฺจ ยฺจ อฺ อิจฺฉติ ต สพฺพ ยาจติ ทาส
วิย กมฺมกร วิย กตฺวา อาหราเปตีติ ตสฺมา อคุณ กเถสิ ฯ
อถ น โพธิสตฺโต อสฺสาเสตฺวา โหตุ ตาต เอหิ ตฺว
เมตฺต ภาเวหิ กรุณ ภาเวหีติ จตฺตาโร พฺรหฺมวิหาเร อาจิกฺขิ
กสิณปริกมฺม อาจิกฺขิ ฯ โส นจิรสฺเสว อภิฺา จ สมาปตฺติโย
จ อุปฺปาเทตฺวา พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา สทฺธึ ปตรา พฺรหฺมโลเก
นิพฺพตฺติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน โส ภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล
ปติฏหิ ฯ ตทา ถุลลฺ กุมาริกา เอตรหิ ถุลฺลกุมาริกา
จูฬกุมารตาปโส อุกฺกณฺิตภิกฺขุ อโหสิ ปตา ปน อหเมวาติ ฯ
อุทฺจนิชาตก ฉฏ ฯ
_____________

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 314

เลมที่ 29 หนา 314
สาลิตฺตกชาตก
สาธุ โข สิปฺปกนฺนามาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก หสปฺปหรณก ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิเรโก สาวตฺถีวาสิกุลปุตฺโต สาลิตฺตกสิปฺเป นิปฺผตฺตึ
ปตฺโต ฯ สาลิตฺตกสิปฺปนฺติ สกฺขราขิปนสิปฺป วุจฺจติ ฯ โส
เอกทิวส ธมฺม สุตฺวา สาสเน อุร ทตฺวา ปพฺพชิตฺวา อุปสมฺปท
ลภิ น ปน สิกฺขากาโม น ปฏิปตฺติสาธโก อโหสิ ฯ โส เอกทิวส
เอก ทหรภิกขฺ ุ อาทาย อจิรวตึ คนฺตฺวา นฺหายิตฺวา นทีตีเร
อฏาสิ ฯ ตสฺมึ สมเย เทฺว เสตหสา อากาเสน คจฺฉนฺติ ฯ
โส ต ทหร อาห อิม ปจฺฉิมหส สกฺขราย อกฺขิมฺหิ ปหริตฺวา
ปาทมูเล เต ปาเตมีติ ฯ อิตโร กถ ปาเตสฺสสิ น สกฺขิสฺสสิ
ปหริตุนฺติ อาห ฯ อิตโร ติฏตุ ตาวสฺส โอรโต อกฺขึ ปรโต
อกฺขิมฺหิ ต ปหรามีติ ฯ อิทานิ ปน อสนฺต กเถสีติ ฯ เตนหิ
อุปธาเรหีติ เอก ติขิณสกฺขร คเหตฺวา องฺคุลิยา ปริวตฺเตตฺวา
ตสฺส หสสฺส ปจฺฉโต ขิป ฯ สา รุหนุ ฺติ สทฺทมกาสิ ฯ หโส
ปริสฺสเยน ภวิตพฺพนฺติ นิวตฺเตตฺวา สทฺท โสตุ อารภิ ฯ อิตโร
ตสฺมึ ขเณ เอก วฏฏสกฺขร คเหตฺวา ตสฺส นิวตฺเตตฺวา
โอโลเกนฺตสฺส อปรภาเค อกฺขึ
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ปหริ ฯ สกฺขรา อิตรมฺป อกฺขึ วินิวิชฌ
ฺ ิตฺวา คตา ฯ หโส
มหารว รวนฺโต ปาทมูเลเยว ปติ ฯ ตโต ตโต ภิกขฺ ู อาคนฺตฺวา
ครหิตฺวา อนนุจฺฉวิก เต กตนฺติ สตฺถุ สนฺติก เนตฺวา ภนฺเต
อิมินา อิทนฺนาม กตนฺติ ตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สตฺถา ต
ภิกฺขุ ครหิตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว เอส ตสฺมึ สิปฺเป กุสโล
ปุพฺเพป กุสโลเยว อโหสีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส อมจฺโจ อโหสิ ฯ ตสฺมึ กาเล รฺโ ปุโรหิโต อติมุขโร
โหติ พหุภาณี ฯ ตสฺมึ กเถตุ อารทฺเธ อฺเ โอกาสเมว น
ลภนฺติ ฯ ราชาป จินฺเตสิ กทา นุ โข เอตสฺส วจนปจฺเฉทก
กฺจิ ลภิสฺสามีติ ฯ โส ตโต ปฏาย ตถารูป เอก อุปธาเรนฺโต
วิจรติ ฯ ตสฺมึ กาเล พาราณสิย เอโก ปสปฺป สกฺขราขิปนสิปฺเป
นิปฺผตฺตึ ปตฺโต ฯ คามทารกา น รถก อาโรเปตฺวา อากฑฺฒมานา
พาราณสีนครทฺวารมูเล เอโก วิฏปสมฺปนฺโน มหานิโคฺรโธ อตฺถิ
ตตฺถ อาเนตฺวา สมฺปริวาเรตฺวา กากณิกาทีนิ ทตฺวา หตฺถิรูปก กร
อสฺสรูปก กราติ วทนฺติ ฯ โส สกฺขรา ขิปตฺวา นิโคฺรธปณฺเณสุ
นานารูปานิ ทสฺเสติ ฯ สพฺพานิ ปณฺณานิ ฉิทฺทาวจฺฉิทฺทาเนว อเหสุ ฯ
อถ พาราณสีราชา อุยฺยาน คจฺฉนฺโต ต าน
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ปาปุณิ ฯ อุสฺสารณภเยน สพฺเพ ทารกา ปลายึสุ ฯ ปสปฺป
ตตฺเถว นิปชฺชิ ฯ ราชา นิโคฺรธมูล ปตฺวา รเถว นิสินฺโน ปตฺตาน
ฉิทฺทตาย ฉาย กพรกพร ทิสฺวา โอโลเกนฺโต สพฺเพส ปตฺตาน
ฉิทฺทภาว ทิสฺวา เกเนตานิ เอว กตานีติ ปุจฺฉิ ฯ ปสปฺปนา
เทวาติ ฯ ราชา อิม นิสสฺ าย พฺราหฺมณสฺส วจนปจฺเฉท กาตุ สกฺกา
ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา กห ภเณ ปสปฺปติ ปุจฺฉิ ฯ วิจินนฺตา
น มูลนฺตเร นิปนฺน ทิสฺวา อย เทวาติ อาหรึสุ ฯ ราชา ต
ปกฺโกสาเปตฺวา ปริส อุสสฺ าเรตฺวา ปุจฺฉิ อมฺหาก สนฺติเก เอโก
มุขรพฺราหฺมโณ อตฺถิ สกฺขิสฺสสิ ต นิสฺสทฺท กาตุนฺติ ฯ
นาฬิมตฺตา อชลณฺฑิกา ลภนฺโต สกฺขิสฺสามิ เทวาติ ฯ ราชา
ปสปฺป ฆร เนตฺวา อนฺโตสาณิย นิสีทาเปตฺวา สาณิยา ฉิทฺท
กาเรตฺวา พฺราหฺมณสฺส ฉิทฺทาภิมุข อาสน ปฺาเปตฺวา
นาฬิมตฺตา สุกฺขา อชลณฺฑิกา ปสปฺปสฺส สนฺตเิ ก ปาเปตฺวา
พฺราหฺมณ อุปฏานกาเล อาคต ตสฺมึ อาสเน นิสีทาเปตฺวา กถ
สมุฏาเปสิ ฯ พฺราหฺมโณ อฺเส โอกาส อทตฺวา รฺา สทฺธึ
กเถตุ อารภิ ฯ อถสฺส โส ปสปฺป สาณิจฺฉิทฺเทน เอเกก
อชลณฺฑิก ปจฺฉิย ปเวเสนฺโต วิย ตาลุตลมฺหิเยว ปาเตติ ฯ
พฺราหฺมโณ อาคตาคต นาฬิย เตล ปเวเสนฺโต วิย คิลติ ฯ
สพฺพา ปริกขฺ ย คมึสุ ฯ ตสฺส ตา นาฬิมตฺตา อชลณฺฑิกา กุจฉฺ ึ
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ปวิฏา อฑฺฒาฬฺหกมตฺตา อเหสุ ฯ ราชา ตาส ปริกฺขีณภาว
ตฺวา อาห อาจริย ตุมฺเหหิ อติมุขรตาย นาฬิมตฺตา อชลณฺฑกิ า
คิลิตา กิฺจิ น ชานิตฺถ อิโตทานิ อุตฺตรึ ชิราเปตุ น สกฺขิสสฺ ถ
คจฺฉถ ปยงฺคุทก ปวิตฺวา ฉฑฺเฑตฺวา อตฺตาน อโรค กโรถาติ ฯ
พฺราหฺมโณ ตโต ปฏาย ปหิตมุโข วิย หุตฺวา กเถนฺเตนาป
สทฺธึ อกถนสีโล อโหสิ ฯ ราชา อิมนิ า เม กณฺณสุข กตนฺติ
ปสปฺปสฺส สตสหสฺสุฏานเก จตูสุ ทิสาสุ จตฺตาโร คาเม
อทาสิ ฯ โพธิสตฺโต ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา เทว สิปฺป นาม
โลเก ปณฺฑิเตหิ อุคฺคณฺหิตพฺพ ปสปฺปนา สาลิตฺตกมตฺเตนาป
อย สมฺปตฺติ ลทฺธาติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๑๐๗]สาธุ โข สิปปฺ กนฺนาม อป ยาทิสกีทิส
ปสฺส ขฺชปฺปหาเรน ลทฺธา คามา จตุทฺทิสาติ ฯ
ตตฺถ ปสฺส ขฺชปฺปหาเรนาติ ปสฺส มหาราช อิมินา
ขฺชปสปฺปนา อชลณฺฑิกาปหาเรน จตุทฺทิสา จตฺตาโร คามา
ลทฺธา อฺเส สิปฺปาน โก อานิสสปริจฺเฉโทติ สิปฺปสฺส คุณ
กเถสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ปสปฺป อย ภิกฺขุ อโหสิ ราชา อานนฺโท
ปณฺฑิตามจฺโจ ปน อหเมวาติ ฯ
สาลิตฺตกชาตก สตฺตม ฯ
________________
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พาหิยชาตก
สิกฺเขยฺย สิกฺขิตพฺพานีติ อิท สตฺถา เวสาลึ อุปนิสฺสาย
มหาวเน กูฏาคารสาลาย วิหรนฺโต เอก ลิจฺฉวึ อารพฺภ
กเถสิ ฯ
โส กิร ลิจฺฉวิราชา สทฺโธ ปสนฺโน พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ
นิมนฺเตตฺวา อตฺตโน นิเวสเน มหาทาน ปวตฺเตสิ ฯ ภริยา ปนสฺส
ถูลงฺคปฺปจฺจงฺคา อุทฺธุมาตกนิมิตฺตสทิสา อนากปฺปสมฺปนฺนา
อโหสิ ฯ สตฺถา ภตฺตกิจฺจาวสาเน อนุโมทน กตฺวา วิหาร
คนฺตฺวา ภิกฺขูน โอวาท ทตฺวา คนฺธกุฏึ ปาวิสิ ฯ ภิกฺขู
ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส ตสฺส นาม ลิจฺฉวิรฺโ
ตาวอภิรูปสฺส ตาทิสา ภริยา ถูลงฺคปฺปจฺจงฺคา อนากปฺปสมฺปนฺนา
กถ โส ตาย สทฺธึ อภิรมตีติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตถฺ
ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ
วุตฺเต น ภิกขฺ เว เอส อิทาเนว ปุพฺเพป ถูลสรีรายเอว อิตฺถิยา
สทฺธึ อภิรมีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส อมจฺโจ อโหสิ ฯ อเถกา ชนปทิตฺถี ถูลสรีรา
อนากปฺปสมฺปนฺนา ภตึ กุรุมานา ราชงฺคณสฺส อวิทูเร
คจฺฉมานา สรีรวลฺชปฬติ า หุตฺวา นิวตฺถสาฏเกน สรีร

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 319

เลมที่ 29 พาหิยชาตก หนา 319
ปฏิจฺฉาเทตฺวา นิสีทิตฺวา สรีรวลฺช มฺุจิตฺวา ขิปฺปเมว
อุฏาสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ พาราณสีราชา วาตปาเนน ราชงฺคณ
โอโลเกนฺโต ต ทิสฺวา จินฺเตสิ อย เอวรูเป องฺคณฏาเน
สรีรวลฺช มฺุจมานา หิโรตฺตปฺป อปฺปหาย นิวาสเนเนว
ปฏิจฺฉนฺนา หุตฺวา สรีรวลฺช โมเจตฺวา ขิปฺป อุฏิตา
อิมาย นีโรคาย ภวิตพฺพ เอติสฺสา วตฺถุ วิสุทฺธ ภวิสฺสติ
วิสุทฺเธ วตฺถุสฺมึ เอโก ปุตฺโต ลพฺภมาโน วิสุทฺโธ ปฺุวา
ภวิสฺสติ อิม มยา อคฺคมเหสึ กาตุ วฏฏตีติ ฯ โส ตสฺสา
อปริคฺคหิตภาว ตฺวา อาณาเปตฺวา อคฺคมเหสิฏาน อทาสิ ฯ
สา ตสฺส ปยา อโหสิ มนาปา นจิรสฺเสว เอก ปุตฺต วิชายิ ฯ โส
ปนสฺสา ปุตฺโต จกฺกวตฺติราชา อโหสิ ฯ
โพธิสตฺโต ตสฺสา ยสสมฺปตฺตึ ทิสฺวา ตถารูป วจโนกาส
ลภิตฺวา เทว สิกฺขิตพฺพยุตฺต นาม สิปฺป กสฺมา น สิกฺขิตพฺพ
ยตฺร หิ นามาย มหาปฺุา หิโรตฺตปฺป อปฺปหาย
ปฏิจฺฉนฺเนนากาเรน สรีรวลฺช กุรุมานา ตุมฺเห อาราเธตฺวา
เอวรูป สมฺปตฺตึ ปตฺตาติ วตฺวา สิกฺขิตพฺพยุตฺตกาน วณฺณ
กเถนฺโต อิม คาถมาห
[๑๐๘]สิกฺเขยฺย สิกฺขิตพฺพานิ สนฺติ สจฺฉนฺทิโน ชนา
พาหิยาป สุหนฺเนน ราชาน อภิราธยีติ ฯ
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ตตฺถ สนฺติ สจฺฉนฺทิโนติ เตสุ สิปฺเปสุ สจฺฉนฺทา
ชนา อตฺถิเยว ฯ พาหิยาติ พาหิยชนปเท ชาตา สวฑฺฒา
อิตฺถี ฯ สุหนฺเนนาติ หิโรตฺตปฺป อปฺปหาย ปฏิจฉฺ นฺนากาเรน
หนฺน สุหนฺนนฺนาม ฯ เตน สุหนฺเนน ฯ ราชาน อภิราธยีติ
เทว อภิราธยิตฺวา อิม สมฺปตฺตึ ปตฺตาติ ฯ
เอว มหาสตฺโต สิกฺขิตพฺพยุตฺตกาน สิปฺปาน คุณ
กเถสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ชายปติกา เอตรหิ ชายปติกาว ปณฺฑิตามจฺโจ ปน
อหเมวาติ ฯ
พาหิยชาตก อฏม ฯ
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กุณฺฑกปูวชาตก
ยถนฺโน ปุรโิ ส โหตีติ อิท สตฺถา สาวตฺถิย วิหรนฺโต
มหาทุคฺคต อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถยิ  หิ กทาจิ เอกเมว กุล พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส
ทาน เทติ กทาจิ ตีณิ จตฺตาริ เอกโต หุตวฺ า กทาจิ คณพนฺเธน
กทาจิ วีถิสภาเคน กทาจิ สกลนคร ฉนฺทก สหริตฺวา ฯ ตทา
ปน วีถิภตฺต นาม อโหสิ ฯ อถ มนุสสฺ า พุทฺธปฺปมุขสฺส
ภิกฺขุสงฺฆสฺส ยาคุ ทตฺวา ขชฺชก อาหรถาติ อาหสุ ฯ ตทา
ปเนโก ปเรส ภติการโก ทุคฺคตมนุสฺโส ตตฺถ วีถยิ  วสมาโน
จินฺเตสิ อห ยาคุ ทาตุ น สกฺขิสฺสามิ ขชฺชกมฺป ทสฺสามีติ
สณฺห กุณฺฑก มทฺทาเปตฺวา อุทเกน เตเมตฺวา อกฺกปณฺเณน
เวเตฺวา กุกฺกุเฬ ปจิตฺวา อิท พุทฺธสฺส ทสฺสามีติ ต อาทาย
คนฺตฺวา สตฺถุ สนฺติเก ิโต ขชฺชก อาหรถาติ เอกสฺมึ วจเน
วุตฺตมตฺเต สพฺพปฺปม คนฺตฺวา ต ปูว สตฺถุ ปตฺเต ปติฏาเปตฺวา
อฏาสิ ฯ สตฺถา อฺเหิ ทียมาน ขชฺชก อคเหตฺวา ตเมว
ปูวขชฺชก ปริภฺุชิ ฯ
ตสฺมึเยว ขเณ สมฺมาสมฺพุทฺเธน กิร มหาทุคฺคตสฺส
กุณฺฑกขชฺชก อชิคุจฺฉิตฺวา อมต วิย ปริภุตฺตนฺติ สกลนคร
เอกโกลาหลมโหสิ ฯ ราชราชมหามตฺตาทโย อนฺตมโส โทวาริเก
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อุปาทาย สพฺเพว สนฺนิปติตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา มหาทุคฺคต
อุปสงฺกมิตฺวา หนฺท โภ สต คเหตฺวา เทฺว สตานิ คเหตฺวา
ปฺจ สตานิ คเหตฺวา อมฺหาก ปตฺตึ เทหีติ วทึสุ ฯ โส
สตฺถาร ปฏิปุจฺฉิตฺวา ชานิสฺสามีติ สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา
ตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ สตฺถา ธน คเหตฺวา สพฺพสตฺตาน ปตฺตึ
เทหีติ อาห ฯ โส ธน คเหตุ อารภิ ฯ มนุสฺสา ทิคุณจตุคฺคุณอฏคุณาทิวเสน ททนฺตา นว หิรฺโกฏิโย อทสุ ฯ สตฺถา
อนุโมทน กตฺวา วิหาร คนฺตฺวา ภิกฺขูหิ วตฺเต ทสฺสิเต
สุคโตวาท ทตฺวา คนฺธกุฏึ ปาวิสิ ฯ ราชา สายณฺหสมเย
มหาทุคฺคต ปกฺโกสาเปตฺวา เสฏิฏาเนน ปูเชสิ ฯ ภิกฺขู
ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส สตฺถา มหาทุคฺคเตน
ทินฺน กุณฺฑกปูว อชิคุจฺฉนฺโต อมต วิย ปริภฺุชิ มหาทุคฺคโตป
พหุธนฺจ เสฏิฏานฺจ ลภิตฺวา มหาสมฺปตฺตึ ปตฺโตติ ฯ
สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว
อิทาเนว มยา อชิคุจฺฉนฺเตน ตสฺส กุณฺฑกปูโว ปริภุตฺโต
ปุพฺเพ รุกฺขเทวตายป หุตฺวา ปริภุตฺโตเยว ตทาป เจส
ม นิสฺสาย เสฏิฏาน อลตฺเถวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
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เอกสฺมึ เอรณฺฑรุกฺเข เทวตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ ตทา ตสฺมึ
คามเก มนุสฺสา รุกฺขเทวตามงฺคลิกา โหนฺติ ฯ อเถกสฺมึ ฉเณ
สมฺปตฺเต มนุสฺสา อตฺตโน รุกฺขเทวตาน พลิกมฺม อกสุ ฯ อเถโก
ทุคฺคตมนุสฺโส เต มนุสฺเส รุกฺขเทวตา ปฏิชคฺคนฺเต ทิสฺวา เอก
เอรณฺฑรุกฺข ปฏิชคฺคติ ฯ มนุสฺสา อตฺตโน เทวตาน
นานปฺปการานิ มาลาคนฺธวิเลปนานิ เจว ขชฺชโภชฺชาทีนิ จ
อาทาย คจฺฉึสุ ฯ โส ปน กุณฺฑกปูวฺเจว อุฬุงฺเกน จ อุทก
อาทาย คนฺตฺวา เอรณฺฑรุกฺขสฺส อวิทูเร ตฺวา จินฺเตสิ เทวตา
นาม ทิพฺพขชฺชกานิ ขาทนฺติ มยฺห เทวตา อิม กุณฺฑกปูว น
ขาทิสฺสติ กึ อิมินา การเณน นาเสมิ อหเมว น ขาทิสฺสามีติ
ตโตว นิวตฺติ ฯ โพธิสตฺโต ขนฺธวิฏเป ตฺวา โภ ปุริส สเจ ตฺว
อิสฺสโร ภเวยฺยาสิ มยฺห มธุรขชฺชก ทเทยฺยาสิ ตฺว ปน ทุคฺคโต
อห ตว ปูว น ขาทิตฺวา อฺ กึ ขาทิสฺสามิ มา เม โกฏาส
นาเสหีติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๑๐๙]ยถนฺโน ปุริโส โหติ ตถนฺนา ตสฺส เทวตา
อาหเรต กุณฺฑปูว(๒) มา เม ภาค วินาสยาติ ฯ
ตตฺถ ยถนฺโนติ ยถานุรูปโภชโน(๓) ฯ ตถนฺนาติ ตสฺส
ปุริสสฺส เทวตาป ตถารูปโภชนาว โหติ ฯ อาหเรต กุณฺฑปูวนฺติ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 324

เลมที่ 29 เอกนิปาเต ปโรสตวคฺควณฺณนา หนา 324
เอต กุณฺฑเกน กตปูว อาเนหิ มยฺห ภาค มา วินาเสหีติ ฯ
โส นิวตฺติตฺวา โพธิสตฺต โอโลเกตฺวา พลิกมฺมมกาสิ ฯ
โพธิสตฺโต ตโต โอช ปริภฺุชิตฺวา ปุริส ตฺว กิมตฺถ ม
ปฏิชคฺคสีติ อาห ฯ ทุคฺคโตมฺหิ สามิ ต นิสฺสาย ทุคฺคตภาวโต
มุจฺจิตุกามตาย ปฏิชคฺคามีติ ฯ อมฺโภ ปุริส มา จินฺตยิ ตยา
กตฺุสฺส กตเวทิโน ปูชา กตา อิม เอรณฺฑรุกฺข ปริกฺขิปตฺวา
นิธิกุมฺภิโย คีวาย คีว อาหจฺจ ิตา ตฺว รฺโ อาจิกฺขิตฺวา
สกเฏหิ ธน อาหริตฺวา ราชงฺคเณ ราสึ กโรหิ ราชา เต ตุสฺสิตฺวา
เสฏิฏาน ทสฺสตีติ วตฺวา โพธิสตฺโต อนฺตรธายิ ฯ โส ตถา
อกาสิ ฯ ราชาปสฺส เสฏิฏาน อทาสิ ฯ อิติ โส โพธิสตฺต
นิสฺสาย มหาสมฺปตฺตึ ปตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
ทุคฺคโต เอตรหิ ทุคฺคโต อโหสิ เอรณฺฑรุกฺขเทวตา ปน อหเมวาติ ฯ
กุณฺฑกปูวชาตก นวม ฯ
________________
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สพฺพสหารกปฺโห
[๑๑๐] สพฺพสหารโก นตฺถีติ อย สพฺพสหารกปฺโห
สพฺพากาเรน อุมฺมคฺคชาตเก อาวิภวิสฺสตีติ ฯ
สพฺพสหารกปฺโห นิฏิโต ฯ
ปโรสตวคฺโค เอกาทสโม ฯ
ตสฺสทุ ฺทาน
สปโรสต ตายิต เวรี ปุน
ภมจกฺกนาคสิริวฺหยโน
สุขกฺจ วต สิปฺปก พาหิยา
กุณฺฑปูว มหลฺลิกกา จ ทส (๑) ฯ
________________
# ๑. ม. ปโรสตมฺป ปณฺณิก
เวรี จ มิตฺตวินฺทก
ทุพฺพลฺจ อุทฺจนี
สาลิตตฺตมฺป จ พาหิย
กุณฑ
ฺ กปูวสพฺพสหารกนฺติ ฯ
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หสิวคฺควณฺณนา
คทฺรภปฺโห
[๑๑๑]หสิ ตุว เอว มฺสีติ อยป คทฺรภปฺโห อุมฺมคฺคชาตเกเยว อาวิภวิสฺสติ ฯ
คทฺรภปฺโห นิฏิโต ฯ
อมราเทวีปฺโห
[๑๑๒]เยน สตฺตุวิลงฺคา จาติ อยมฺป อมราเทวีปฺโห นาม
ตตฺเถว อาวิภวิสฺสติ ฯ
อมราเทวีปฺโห นิฏิโต ฯ
____________
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สิคาลชาตก
สทฺทหาสิ สิคาลสฺสาติ อิม สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺมึ สมเย ภิกฺขู ธมฺมสภาย สนฺนิปติตฺวา อาวุโส เทวทตฺเตน
ปฺจ ภิกฺขุสตานิ อาทาย คยาสีส คนฺตฺวา ย สมโณ โคตโม
กโรติ น โส ธมฺโม ยมห กโรมิ อยเมว ธมฺโมติ เต
ภิกฺขู อตฺตโน ลทฺธึ คาหาเปตฺวา านปฺปตฺต มุสาวาท กตฺวา
สงฺฆ ภินฺทิตฺวา เอกสีมาย เทฺว อุโปสถา กตาติ เทวทตฺตสฺส
อคุณ กเถนฺตา นิสีทึสุ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต
น ภิกฺขเว เทวทตฺโต อิทาเนว มุสาวาที ปุพฺเพป มุสาวาทีเยวาติ
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
สุสานปสฺเส รุกฺขเทวตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ ตทา พาราณสิย
นกฺขตฺต สงฺฆุฏ ฯ มนุสฺสา ยกฺขพลิกมฺม กโรมาติ เตสุ เตสุ
จจฺจรรจฺฉาทิฏาเนสุ มจฺฉมสาทีนิ วิปฺปกิริตฺวา กปาลเกสุ พหุ
สุร ปยึสุ ฯ อเถโก สิคาโล อฑฺฒรตฺติสมเย นิทฺธมเนน นคร
ปวิสิตฺวา มจฺฉมสาทีนิ ขาทิตฺวา สุร ปวิตฺวา ปุนฺนาคคจฺฉนฺตร
ปวิสิตฺวา ยาว อรุณุคฺคมนา นิทฺท โอกฺกมิ ฯ โส ปพุชฌ
ฺ ิตฺวา
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อาโลก ทิสฺวา อิทานิ นิกขฺ มิตุ น สกฺกาติ มคฺคสมีป คนฺตฺวา
อทิสฺสมาโน นิปชฺชิตฺวา อฺเ มนุสฺเส ทิสฺวาป กิฺจิ อวตฺวา
เอก พฺราหฺมณ มุขโธวนตฺถาย คจฺฉนฺต ทิสฺวา จินเฺ ตสิ พฺราหฺมณา
นาม ธนโลภา โหนฺติ อิม ธเนน ปโลเภตฺวา ยถา ม
อุปกจฺฉนฺตเร กตฺวา นครา นีหรติ ตถา กริสฺสามีติ ฯ โส
มนุสฺสภาสาย พฺราหฺมณาติ อาห ฯ โส นิวตฺติตฺวา โก ม
ปกฺโกสตีติ อาห ฯ อห พฺราหฺมณาติ ฯ กึการณาติ ฯ พฺราหฺมณ
มยฺห เทฺว กหาปณสตานิ อตฺถิ สเจ ม อุปกจฺฉนฺตเร กตฺวา
อุตฺตราสงฺเคน ปฏิจฺฉาเทตฺวา ยถา น โกจิ ปสฺสติ ตถา นครา
นิกฺขมาเปตุ สกฺโกสิ ตุยหฺ  เต กหาปเณ ทสฺสามีติ ฯ พฺราหฺมโณ
ธนโลเภน สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตถา กตฺวา อาทาย นครา
นิกฺขมิตฺวา โถก อคมาสิ ฯ อถ น สิคาโล ปุจฺฉิ กตร าน
พฺราหฺมณาติ ฯ อสุก นามาติ ฯ อฺ โถก าน คจฺฉาติ ฯ เอว
ปุนปฺปุน วทนฺโต มหาสุสาน ปตฺวา อิธ ม โอตาเรหีติ อาห ฯ
อถ น โอตาเรสิ ฯ สิคาโล เตนหิ พฺราหฺมณ อุตฺตริสาฏก ปฏราติ
อาห ฯ โส ธนโลเภน อตฺตโน อุตฺตราสงฺค ปฏริ ฯ อถ น อิม
รุกฺขมูล ขณาหีติ ปวีขณเน โยเชตฺวา พฺราหฺมณสฺส อุตฺตริสาฏก
อภิรุยฺห
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จตูสุ กณฺเณสุ มชฺเฌ จาติ ปฺจสุ าเนสุ สรีรนิสฺสนฺท
ปาเตตฺวา มกฺเขตฺวา เจว เตเมตฺวา จ สุสานวน ปาวิสิ ฯ
โพธิสตฺโต รุกฺขวิฏเป ตฺวา อิม คาถมาห
[๑๑๓]สทฺทหาสิ สิคาลสฺส สุราปตสฺส พฺราหฺมณ
สิปฺปกาน สต นตฺถิ กุโต กสสตา ทุเวติ ฯ
ตตฺถ สทฺทหาสีติ สทฺทหสิ ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ
ปตฺติยายสีติ อตฺโถ ฯ สิปปฺ กาน สต นตฺถีติ เอตสฺส หิ
สิปฺปกาน สตมฺป นตฺถิ ฯ กุโต กสสตา ทุเวติ เทฺว
กหาปณสตานิ ปนสฺส กุโตเยวาติ ฯ
โพธิสตฺโต อิม คาถ วตฺวา คจฺฉ พฺราหฺมณ ตว
สาฏก โธวิตฺวา นฺหายิตฺวา อตฺตโน กมฺม กโรหีติ วตฺวา
อนฺตรธายิ ฯ พฺราหฺมโณ ตถา กตฺวา วฺจิโต วตมฺหิ
อิมินาติ โทมนสฺสปฺปตฺโต ปกฺกามิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา สิคาโล เทวทตฺโต อโหสิ รุกฺขเทวตา ปน อหเมวาติ ฯ
สิคาลชาตก ตติย ฯ
_____________
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มิตจินฺติชาตก
พหุจินฺตี อปฺปจินฺตี จาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เทฺว มหลฺลกตฺเถเร อารพฺภ กเถสิ ฯ
เต กิร ชนปเท เอกสฺมึ อรฺวาเส วสฺส วสิตฺวา สตฺถุ
ทสฺสนตฺถาย คจฺฉิสฺสามาติ ปาเถยฺย สชฺเชตฺวา อชฺช คจฺฉาม
เสฺว คจฺฉามาติ มาส อติกฺกมิตฺวา ปุน ปาเถยฺย สชฺเชตฺวา ตเถว
มาส ปุน มาสนฺติ เอว อตฺตโน กุสตี ภาเวน เจว นิวาสนฏาเน
จ สาเปกฺขาย ตโย มาเส อติกฺกมิตฺวา ตโต นิกฺขมฺม เชตวน
คนฺตฺวา สภาคฏาเน ปตฺตจีวร ปฏิสาเมตฺวา สตฺถาร ปสฺสึสุ ฯ
อถ น ภิกฺขู ปุจฺฉึสุ สุจิร โว อาวุโส พุทฺธุปฏาน อกโรนฺตาน
กสฺมา เอว จิรายิตฺถาติ ฯ เต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถ เนส
โส อาลสิยกุสีตภาโว สงฺเฆ ปากโฏ ชาโต ฯ ธมฺมสภายมฺป เนส
ภิกฺขู ตเมว อาลสิยภาว นิสฺสาย กถ สมุฏาเปสุ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต เต ปกฺโกสาเปตฺวา สจฺจ กิร
ตุมฺเห ภิกฺขเว อลสา กุสตี าติ ปุจฺฉิตฺวา สจฺจ ภนฺเตติ วุตฺเต
น ภิกฺขเว อิทาเนว เต อลสา ปุพฺเพป อลสา เจว นิวาสนฏาเน
จ สาลยา สาเปกฺขาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
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อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต พาราณสิย
ตโย มจฺฉา อเหสุ ฯ พหุจินฺตี อปฺปจินฺตี มิตจินฺตีติ เตส นามานิ ฯ
เต อรฺโต มนุสฺสปถ อาคมึสุ ฯ ตตฺถ มิตจนฺตี อิตเร เทฺว
เอวมาห อย มนุสฺสปโถ นาม สาสงฺโก สปฺปฏิภโย เกวฏฏา
นานปฺปการานิ ชาลกุมนิ าทีนิ ขิปตฺวา มจฺเฉ คณฺหนฺติ มย
อรฺเมว คจฺฉามาติ ฯ อิตเร เทฺว ชนา อลสตาย เจว
อามิสคิทฺธตาย จ อชฺช คจฺฉาม เสฺว คจฺฉามาติ ตโย มาเส
อติกฺกาเมสุ ฯ อถ เกวฏฏา นทิย ชาเล ขิปสุ ฯ พหุจินฺตี อปฺปจินฺตี
จ โคจร คณฺหนฺตา ปุรโต คจฺฉนฺติ เต อตฺตโน พาลตาย
ชาลคนฺธ อสลฺลกฺเขตฺวา ชาลกุจฺฉิเมว ปวิสึสุ ฯ มิตจินฺตี ปจฺฉโต
อาคจฺฉนฺโต ชาลคนฺธ สลฺลกฺเขตฺวา เตสฺจ ชาลกุจฺฉิสฺมึ
ปวิฏภาว ตฺวา อิเมส กุสีตาน อนฺธพาลาน ชีวิตทาน
ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา พหิปสฺเสน ชาลกุจฺฉิฏาน คนฺตฺวา
ชาลกุจฺฉึ ผาเลตฺวา นิกฺขนฺตสทิโส หุตฺวา อุทก อาโลเฬนฺโต
ชาลสฺส ปุรโต ปติตฺวา ปุน ชาลกุจฺฉึ ปวิสิตฺวา ปจฺฉิมภาเคน
ผาเลตฺวา นิกฺขนฺตสทิโส อุทก อาโลเฬนฺโต ปจฺฉิมภาเค ปติ ฯ
เกวฏฏา มจฺฉา ชาล ผาเลตฺวา คตาติ มฺมานา ชาลโกฏิย
คเหตฺวา อุกฺขิปสุ ฯ เต เทฺวป มจฺฉา ชาลโต มุจฺจิตฺวา อุทเก
ปตึสุ ฯ อิติ เตหิ มิตจินฺตึ นิสฺสาย ชีวติ  ลทฺธ ฯ
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สตฺถา อิม อตีต อาหริตฺวา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา อิม
คาถมาห
[๑๑๔] พหุจินฺตี อปฺปจินฺตี จ อุโภ ชาเล อพชฺฌเร
มิตจินฺตี อโมเจสิ อุโภ ตตฺถ สมาคตาติ ฯ
ตตฺถ พหุจินฺตีติ พหุจินฺตนาย วิตกฺกพหุลตาย
เอวลทฺธนาโม ฯ อิตเรสุป ทฺวีสุ อยเมว นโย ฯ อุโภ ตตฺถ
สมาคตาติ มิตจินฺตึ นิสฺสาย ลทฺธชีวิตา ตตฺถ อุทเกสุ ปุน
อุโภป ชนา มิตจินฺตินา สทฺธึ สมาคตาติ อตฺโถ ฯ
เอว สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ
ปกาเสตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน มหลฺลกภิกฺขู
โสตาปตฺติผเล ปติฏหึสุ ฯ ตทา พหุจินฺตี อปฺปจินฺตี จ อิเม
เทฺว ภิกฺขู อเหสุ มิตจินฺตี ปน อหเมวาติ ฯ
มิตจินฺติชาตก จตุตฺถ ฯ
_________________
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อนุสาสิกชาตก
ยายฺมนุสาสตีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอก
อนุสาสิกภิกฺขุนึ อารพฺภ กเถสิ ฯ
สา กิร สาวตฺถีวาสินี เอกา กุลธีตา ปพฺพชิตฺวา
อุปสมฺปนฺนกาลโต ปฏาย สมณธมฺเม อนนุยุตฺตา อามิสคิทฺธา
หุตฺวา ยตฺถ อฺา ภิกฺขุนิโย น คจฺฉนฺติ ตาทิเส
นครสฺส เอกเทเส ปณฺฑาย จรติ ฯ อถสฺสา มนุสสฺ า
ปณีตปณฺฑปาต เทนฺติ ฯ สา รสตณฺหาย พชฺฌิตฺวา สเจ
อิมสฺมึ ปเทเส อฺา ภิกฺขุนิโย ปณฑ
ฺ าย จริสฺสนฺติ มยฺห
ลาโภ ปริหายิสฺสติ ยถา เอต ปเทส อฺา นาคจฺฉนฺติ
เอว มยา กาตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา ภิกฺขุนีอุปสฺสย คนฺตฺวา
อยฺเย อสุกฏาเน จณฺโฑ หตฺถี จณฺโฑ อสฺโส จณฺโฑ กุกกฺ ุโร
จรติ สปริสสฺ ยฏาน มา ตตฺถ ปณฺฑาย จริตฺถาติ ภิกฺขุนิโย
อนุสาสติ ฯ ตสฺสา สุตฺวา เอกา ภิกฺขนุ ีป ต ปเทส
คีว ปริวตฺเตตฺวา น โอโลเกสิ ฯ ตสฺสา เอกสฺมึ ทิวเส [๑]
ปณฺฑาย จรนฺติยา เวเคเนก เคห ปวิสนฺติยา จณฺโฑ เมณฺฑโก
ปหริตฺวา อูรฏุ ิก ภินฺทิ ฯ มนุสฺสา เวเคน อุปธาวิตฺวา
ทฺวิธา ภินฺน อูรุฏิก เอกโต พนฺธิตฺวา ต ภิกฺขุนึ มฺเจนาทาย
ภิกฺขุนีอุปสฺสย นยึสุ ฯ ภิกฺขุนิโย อย อฺา ภิกฺขุนิโย
อนุสาสิตฺวา สย ตสฺมึ ปเทเส จรนฺตี อูรุ (๒) ภินฺทาเปตฺวา

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 334

เลมที่ 29 เอกนิปาเต หสิวคฺควณฺณนา หนา 334
อาคตาติ ปริหาส อกสุ ฯ ตป ตาย กตการณ นจิรสฺเสว
ภิกฺขุสงฺเฆ ปากฏ อโหสิ ฯ อเถกทิวส ธมฺมสภาย ภิกฺขู อาวุโส
อสุกา อนุสาสิกภิกฺขุนี อฺา อนุสาสิตฺวา สย ตสฺมึ ปเทเส
จรมานา จณฺเฑน เมณฺฑเกน อูรุ ภินทฺ าเปสีติ ตสฺสา อคุณกถ
กเถสุ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว
อิทาเนว ปุพฺเพเปสา อฺเ อนุสาสติเยว สยมฺปน น
วตฺตติ นิจฺจกาล ทุกฺขเมว อนุภวตีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อรฺสกุณโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต สกุณเชฏโก หุตฺวา
อเนกสกุณสตปริวาโร หิมวนฺต ปาวิสิ ฯ ตสฺส ตตฺถ วสนกาเล
เอกา จณฺฑาลสกุณิกา มหาวตฺตนิมคฺค คนฺตฺวา โคจร คณฺหาติ ฯ
สา ตตฺถ สกเฏหิ ปติตานิ วีหิมุคฺควีชาทีนิ ลภิตฺวา ยถา อิทานิ
อิม ปเทส อฺเ สกุณา นาคจฺฉนฺติ ตถา กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
สกุณสงฺฆสฺส โอวาท เทติ วตฺตนิมหามคฺโค นาม สปฺปฏิภโย
หตฺถิอสฺสาทโย เจว จณฺฑโคณยุตฺตยานานิ จ สฺจรนฺติ สหสา
อุปฺปติตุ น สกฺกา โหติ น ตตฺถ คนฺตพฺพนฺติ ฯ สกุณสงฺโฆ
ตสฺสา อนุสาสิกาเตฺวว นาม อกาสิ ฯ สา เอกทิวส
วตฺตนิมหามคฺเค จรนฺตี อติมหาเวเคน อาคจฺฉนฺตสฺส ยานสฺส
สทฺท สุตฺวา นิวตฺติตฺวา โอโลเกตฺวา ทูเร ตาวาติ จรติเยว ฯ อถ
น ยาน
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วาตเวเคน สีฆเมว สมฺปาปุณิ ฯ สา อุฏาตุ นาสกฺขิ ฯ
จกฺก ภินฺทิตฺวา คต ฯ สกุณเชฏโก สกุเณ สมาเนนฺโต ต
อทิสฺวา อนุสาสิกา น ทิสฺสติ อุปธาเรถ นนฺติ อาห ฯ
สกุณา อุปธาเรนฺตา ต มหามคฺเค เทฺวธา ภินฺน ทิสฺวา
สกุณเชฏกสฺส อาโรเจสุ ฯ สกุณเชฏโก สา อฺา สกุณิกา
นิวาเรตฺวา สย ตตฺถ จรมานา ทฺวิธา ภินฺนาติ วตฺวา
อิม คาถมาห
[๑๑๕]ยายฺมนุสาสติ(๒) สย โลลุปฺปจารินี
สาย วิปกฺขิกา เสติ หตา จกฺเกน สาลิกาติ (๓)ฯ
ตตฺถ ยายฺมนุสาสตีติ ยกาโร ปทสนฺธิกโร ยา
อฺมนุสาสตีติ อตฺโถ ฯ สย โลลุปฺจารินีติ อตฺตโน
โลลุปฺปจารินี สมานา ฯ สาย วิปกฺขกิ า เสตีติ สา เอสา
วิคตปกฺขา หุตฺวา มหามคฺเค สยติ ฯ หตา จกฺเกน สาลิกาติ
ยานจกฺเกน หตา สาลิกา สกุณิกาติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา อนุสาสิกา สกุณิกา อนุสาสิกา ภิกฺขุนี อโหสิ
สกุณเชฏโก ปน อหเมวาติ ฯ
อนุสาสิกชาตก ปฺจม ฯ
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ทุพฺพจชาตก
อติกรมกราจริยาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอก
ทุพฺพจ ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺส วตฺถุ นวนิปาเต คิชฺฌชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ สตฺถา
ปน ต ภิกฺขุ อามนฺเตตฺวา ภิกฺขุ น ตฺว อิทาเนว ทุพฺพโจ
ปุพฺเพป ทุพฺพโจ ทุพฺพจภาเวน ปณฺฑิตาน โอวาท อกโรนฺโต
สตฺติปฺปหาเรน ชีวิตกฺขย ปตฺโตสีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ลงฺฆนนฏกโยนิย ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา วยปฺปตฺโต ปฺวา
อุปายกุสโล อโหสิ ฯ โส เอกสฺส ลงฺฆนกสฺส สนฺติเก
สตฺติลงฺฆนสิปฺป สิกฺขิตฺวา อาจริเยน สทฺธึ สิปฺป ทสฺเสนฺโต
วิจรติ ฯ อาจริโย ปนสฺส จตุนฺนฺเว สตฺตีน ลงฺฆนสิปฺป
ชานาติ น ปฺจนฺน ฯ โส เอกทิวส เอกสฺมึ คามเก สิปฺป
ทสฺเสนฺโต สุรามทมตฺโต ปฺจ สตฺติโย ลงฺฆิสฺสามีติ ปฏิปาฏิยา
เปสิ ฯ อถ น โพธิสตฺโต อาห อาจริย ตฺว ปฺจสตฺติลงฺฆนสิปฺป
น ชานาสิ เอก สตฺตึ หร สเจ ลงฺฆิสฺสสิ ปฺจมาย สตฺติยา วิทฺโธ
มริสฺสสีติ ฯ โส ปน สุรามทมตฺตตาย ตฺวมฺป มยฺห ปมาณ น
ชานาสีติ
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ตสฺส วจน อนาทิยิตฺวา จตสฺโส ลงฺฆิตฺวา ปฺจมาย สตฺติยา
ทณฺฑเก มธุกปุปฺผ วิย อาวุโต ปริเทวมาโน นิปชฺชิ ฯ อถ
น โพธิสตฺโต ปณฺฑิตาน วจน อกตฺวา อิม พฺยสน ปตฺโตสีติ วตฺวา
อิม คาถมาห
[๑๑๖]อติกรมกราจริย
มยฺหมฺเปต น รุจฺจติ
จตุตฺเถ ลงฺฆยิตฺวาน(๑) ปฺจมายสิ อาวุโตติ ฯ
ตตฺถ อติกรมกราจริยาติ อาจริย อชฺช ตฺว อติกร อกริ
อตฺตโน กรณโต อติเรกกรณ อกรีติ อตฺโถ ฯ มยฺหมฺเปต น
รุจฺจตีติ มยฺห อนฺเตวาสิกสฺส สมานสฺส เอต ตว กรณ
น รุจฺจติ เตน เต อห ปมเมว กเถสินฺติ ทีเปติ ฯ จตุตฺเถ
ลงฺฆยิตฺวานาติ จตุตฺเถ สตฺติผเล อปติตฺวา อตฺตาน ลงฺฆิตฺวา ฯ
ปฺจมายสิ อาวุโตติ ปณฺฑิตาน วจน อคณฺหนฺโต อิทานิ
ปฺจมาย สตฺติยา อาวุโตสีติ ฯ
อิท วตฺวา อาจริย สตฺติโต อปเนตฺวา กตฺตพฺพยุตฺตก
อกาสิ ฯ สตฺถา อิม อตีต อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา อาจริโย อย ทุพฺพโจ อโหสิ อนฺเตวาสิโก ปน
อหเมวาติ ฯ
ทุพฺพจชาตก ฉฏ ฯ
_____________
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ติตฺติรชาตก
อจฺจุคฺคตา อติพลตาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โกกาลิก อารพฺภ กเถสิ ฯ ตสฺส วตฺถุ เตรสนิปาเต
ตกฺการิยชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ
สตฺถา ปน น ภิกฺขเว โกกาลิโก อิทาเนว อตฺตโน
วาจ นิสฺสาย นฏโ ปุพฺเพป นสฺสิเยวาติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อุทิจฺจพฺราหฺมณกุเล นิพพฺ ตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ตกฺกสิลาย
สพฺพสิปฺปานิ อุคฺคณฺหิตฺวา กาเม ปหาย อิสิปพฺพชฺช
ปพฺพชิตฺวา ปฺจาภิฺาอฏสมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตสิ ฯ
หิมวนฺตปฺปเทเส สพฺโพ อิสิคโณ สนฺนิปติตฺวา ต โอวาทาจริย
กตฺวา ปริวาเรสิ ฯ โส ปฺจนฺน อิสิสตาน โอวาทาจริโย
หุตฺวา ฌานกีฬาย กีฬนฺโต หิมวนฺเต วสติ ฯ ตทา เอโก
ปณฺฑุโรคี ตาปโส กุารึ คเหตฺวา กฏ ผาเลติ ฯ อเถโก
มุขรตาปโส ตสฺส สนฺติเก นิสีทิตฺวา อิธ ปหาร เทหิ อิธ
ปหาร เทหีติ ต ตาปส โรเสสิ ฯ โส กุชฺฌิตฺวา นทานิ เม
ตฺว ทารุผาลนสิปฺป สิกฺขาปนกาจริโยติ ติณฺห กุารึ
อุกฺขิปตฺวา เอกปฺปหาเรเนว ชีวิตกฺขย ปาเปสิ ฯ
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โพธิสตฺโต ตสฺส สรีรกิจฺจ กาเรสิ ฯ ตทา อสฺสมปทโต(๑) อวิทูเร
เอกสฺมึ วมฺมิกปาเท เอโก ติตฺติโร วสติ ฯ โส สาย ปาต
วมฺมิกมตฺถเก ตฺวา มหาวสฺสิต วสฺสิ ฯ ต สุตฺวา เอโก
ลุทฺทโก ติตตฺ เิ รน ภวิตพฺพนฺติ จินฺเตตฺวา สทฺทสฺาย คนฺตฺวา
ต วธิตฺวา อาทาย คโต ฯ โพธิสตฺโต ตสฺส สทฺท อสฺสุณนฺโต
อสุกฏาเน ติตฺติโร วสติ กึ นุ โข ตสฺส สทฺโท น
สุยฺยตีติ ตาปเส ปุจฺฉิ ฯ เต โพธิสตฺตสฺส ตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
โส อุโภป ตานิ การณานิ สสนฺเทตฺวา อิสิคณมชฺเฌ อิม คาถมาห
[๑๑๗] อจฺจุคฺคตา อติพลตา(๒) อติเวล ปภาสิตา
วาจา หนติ ทุมฺเมธ ติตฺติรวาติวสฺสิตนฺติ ฯ
ตตฺถ อจฺจุคฺคตาติ อติอุคฺคตา ฯ อติพลตาติ ปุนปฺปุน
ภาสมาเนน อติพลสภาวา ฯ อติเวล ปภาสิตาติ อติกฺกนฺตเวลา
ปมาณาติกฺกเมน ภาสิตา ฯ ติตฺติรวาติวสฺสิตนฺติ ยถา ติตฺติร
อติวสฺสิต หนติ ตถา เอวรูปา วาจา ทุมฺเมธ พาลปุคฺคล
หนตีติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต อิสคิ ณสฺส โอวาท ทตฺวา จตฺตาโร
พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว โกกาลิโก อิทาเนว อตฺตโน วจน
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นิสฺสาย นฏโ ปุพฺเพป นสฺสิเยวาติ วตฺวา อิม ธมฺมเทสน
อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ทุพฺพโจ มุขรตาปโส
โกกาลิโก อโหสิ อิสิคณา พุทฺธปริสา คณสตฺถา ปน
อหเมวาติ ฯ
ติตฺติรชาตก สตฺตม ฯ
วฏฏกชาตก
นาจินฺตยนฺโต ปุริโสติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อุตฺตรเสฏิปุตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถยิ  กิร อุตฺตรเสฏี นาม อโหสิ มหาวิภโว ฯ
ตสฺส ภริยาย กุจฺฉิย เอโก ปฺุวา สตฺโต พฺรหฺมโลกา
จวิตฺวา ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา วยปฺปตฺโต อภิรูโป ปาสาทิโก
อโหสิ พฺรหฺมวณฺณี ฯ อเถกทิวส สาวตฺถิย กตฺตกิ จฺฉณนกฺขตฺเต
สงฺฆุฏเ สพฺโพ โลโก นกฺขตฺตนิสฺสิโต อโหสิ ฯ ตสฺส สหายกา
อฺเ เสฏิปุตฺตา สปชาปติกา อเหสุ ฯ อุตฺตรเสฏิปุตฺตสฺส
ปน ทีฆรตฺต พฺรหฺมโลเก วสิตตฺตา กิเลเสสุ จิตฺต น
อลฺลียติ ฯ อถสฺส สหายกา อุตฺตรเสฏิปุตฺตสฺสาป เอก อิตฺถึ
อาเนตฺวา นกฺขตฺต กีฬิสสฺ ามาติ มนฺตยิตฺวา ต อุปสงฺกมิตฺวา
สมฺม อิมสฺมึ นคเร กตฺตกิ จฺฉโณ สงฺฆุฏโ ตุยหป เอก
อิตฺถึ อาเนตฺวา นกฺขตฺต กีฬิสฺสามาติ อาหสุ ฯ น มมตฺโถ
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อิตฺถิยาติ จ วุตฺเตป น ปุนปฺปุน นิพพฺ นฺธิตฺวา สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา เอก วณฺณทาสึ สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิต กตฺวา ตสฺส
ฆร เนตฺวา ตฺว เสฏิปุตฺตสฺส สนฺติก คจฺฉาหีติ สยนฆร
เปเสตฺวา นิกฺขมึสุ ฯ สยนฆร ปวิฏมฺป ต เสฏิปุตฺโต น
โอโลเกติ นาลปติ ฯ สา จินฺเตสิ อย เอวรูป โสภคฺคปฺปตฺต
อุตฺตมวิสาลสมฺปนฺน (๑) ม เนว โอโลเกติ นาลปติ อิทานิ
น อตฺตโน อิตฺถีกุฏฏอิตถฺ ีลฬี ฺหาย โอโลกาเปสฺสามีติ อิตฺถีลฬี หฺ 
ทสฺเสนฺตี ปหฏากาเรน อคฺคทนฺเต วิวริตฺวา หสิต อกาสิ ฯ
เสฏิปุตฺโต โอโลเกตฺวา ทนฺตฏิเก นิมิตฺต คณฺหิ ฯ
อฏิกสฺา อุปฺปชฺชิ ฯ สกลป ต สรีร อฏิกสงฺขลิกา วิย
ปฺายิ ฯ โส ตสฺสา ปริพฺพย ทตฺวา คจฺฉาหีติ อุยฺโยเชสิ ฯ
ต ตสฺสา ฆรา โอติณฺณ เอโก อิสฺสโร อนฺตรวีถิย ทิสฺวา
ปริพฺพย ทตฺวา อตฺตโน ฆร เนสิ ฯ สตฺตาเห วีติวตฺเต นกฺขตฺต
โฆสิต ฯ วณฺณทาสิยา มาตา ธีตุ อาคมน อทิสฺวา เสฏิปุตฺตาน
สนฺติก คนฺตฺวา กห สาติ ปุจฺฉิ ฯ เต อุตฺตรเสฏิปุตฺตสฺส
ฆร คนฺตฺวา กห สาติ ปุจฺฉึสุ ฯ ต ขณฺเว ตสฺสา
ปริพฺพย ทตฺวา อุยฺโยเชสินฺติ ฯ อถสฺสา มาตา โรทนฺตี
กห ธีตร เม น ปสฺสามิ ธีตร เม สมาเนถาติ
อุตฺตรเสฏิปุตฺต อาทาย รฺโ สนฺตกิ  อคมาสิ ฯ
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ราชา อฏฏ วินิจฺฉินนฺโต อิเม เต เสฏิปุตฺตา วณฺณทาสึ
อาเนตฺวา ตุยฺห อทสูติ ปุจฺฉิ ฯ อาม เทวาติ ฯ อิทานิ
สา กหนฺติ ฯ น ชานามิ ต ขณฺเว น อุยฺโยเชสินฺติ ฯ
อิทานิ ตฺว สมาเนตุ สกฺโกสีติ ฯ น สกฺโกมิ เทวาติ ฯ
ราชา สเจ สมาเนตุ น สกฺโกติ ราชาณมสฺส กโรถาติ
อาห ฯ อถ น ปจฺฉาพาหุ พนฺธิตฺวา ราชาณ กริสสฺ ามาติ
คเหตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ เสฏิปุตฺต กิร วณฺณทาสึ สมาเนตุ
อสกฺโกนฺต ราชาณ กาเรตีติ สกลนคร เอกโกลาหลมโหสิ ฯ มหาชโน อุเร หตฺเถ เปตฺวา กึ นาเมต สามิ
อตฺตโน โว อนนุจฺฉวิก ลทฺธนฺติ ปริเทวติ ฯ เสฏิปุตฺตสฺส
ปจฺฉโต ปจฺฉโต ปริเทวนฺโต คจฺฉติ ฯ เสฏิปุตฺโต จินฺเตสิ
อิท มยฺห เอวรูป ทุกฺข อคาเร วสนภาเวน สมฺปนฺน สเจ อิโต
มุจฺจิสฺสามิ มหาโคตมสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ
สาป โข วณฺณทาสี ต โกลาหลสทฺท สุตฺวา กึสทฺโท
นาเมโสติ ปุจฺฉิตฺวา ต ปวุตฺตึ สุตฺวา เวเคน โอตริตฺวา อุสฺสรถ
สามิ ม ราชปุริสาน ทฏุ เทถาติ อตฺตาน ทสฺเสติ ฯ ราชปุรสิ า
ต ทิสฺวา มาตร สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา เสฏิปุตฺต มฺุจิตฺวา
ปกฺกมึสุ ฯ โส สหายปริวุโตว นทึ คนฺตฺวา สีส นฺหายิตฺวา
เคห คนฺตฺวา ภุตฺตปาตราโส มาตาปตโร ปพฺพชฺช
อนุชานาเปตฺวา จีวรสาฏเก อาทาย มหนฺเตน
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ปริวาเรน สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิตฺวา
ปพฺพชฺชฺจ อุปสมฺปทฺจ ลภิตฺวา อวิสฺสฏกมฺมฏาโน วิปสฺสน
วฑฺเฒตฺวา นจิรสฺเสว อรหตฺเต ปติฏาสิ ฯ
อเถกทิวส ธมฺมสภาย สนฺนิปติตา ภิกฺขู อาวุโส
อุตฺตรเสฏิปุตฺโต อตฺตโน ภเย อุปฺปนฺเน สาสนสฺส คุณ
ชานิตฺวา อิมมฺหา ทุกฺขา มุจฺจมาโน ปพฺพชิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
เตน สุจินฺติเตน มรณมุตโฺ ต เจว ปพฺพชิโต จ อคฺคผเล
ปติฏิโตติ ตสฺส คุณกถ กเถสุ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย
นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ าติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย
นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อุตฺตรเสฏิปุตฺโตว ภเย อุปฺปนฺเน
อิมินา อุปาเยน อิมมฺหา ทุกฺขา มุจฺจิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
มรณภยา มุตฺโต อตีเต ปณฺฑิตาป อตฺตโน ภเย อุปฺปนฺเน [๑]
อิมมฺหา ทุกฺขา มุจฺจิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา มรณภยทุกฺขโต
มุจฺจึสุเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
จุติปฏิสนฺธิวเสน ปริวตฺเตนฺโต วฏฏกโยนิย นิพพฺ ตฺติ ฯ ตทา
เอโก วฏฏกลุทฺทโก อรฺา พหู วฏฏเก อาหริตฺวา เคเห
เปตฺวา โคจร ทตฺวา มนุสฺสาน มูล คเหตฺวา อาคตาน (๒)
หตฺเถ วฏฏเก วิกฺกิณนฺโต ชีวิก กปฺเปติ ฯ โส เอกทิวส
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พหูหิ วฏฏเกหิ สทฺธึ โพธิสตฺตมฺป คเหตฺวา อาเนสิ ฯ โพธิสตฺโต
จินฺเตสิ สจาห อิมินา ทินฺน โคจร ปานียฺจ ปริภฺุชิสฺสามิ
อย ม คเหตฺวา อาคตาน มนุสฺสาน ทสฺสติ สเจ ปนาห
น ปริภฺุชิสฺสามิ อห มิลายิสฺสามิ อถ ม มิลาต (๑)
ทิสฺวา มนุสฺสา น คณฺหิสฺสนฺติ เอว เม โสตฺถิ ภวิสฺสติ
อิม อุปาย กริสฺสามีติ ฯ โส ตถา กโรนฺโต มิลายิตฺวา
อฏิจมฺมมตฺโต อโหสิ ฯ มนุสฺสา ต ทิสฺวา น คณฺหึสุ ฯ
ลุทฺทโก โพธิสตฺต เปตฺวา เสเสสุ วฏฏเกสุ ปริกขฺ ีเณสุ ปจฺฉิโต
นีหริตฺวา ทฺวาเร เปตฺวา โพธิสตฺต หตฺถตเล กตฺวา กึ
นุ โข อย วฏฏโกติ น โอโลเกตุ อารทฺโธ ฯ อถสฺส ปมตฺตภาว
ตฺวา โพธิสตฺโต ปกฺเข ปสาเรตฺวา อุปฺปติตฺวา อรฺเมว
คโต ฯ อฺเ วฏฏกา ต ทิสฺวา กึ นุ โข น ปฺายสิ
กห คโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา ลุทฺทเกน คหิโตมฺหีติ วุตฺเต กินฺติ
กตฺวา มุตฺโตสีติ ปุจฺฉึสุ ฯ โพธิสตฺโต อห เตน ทินฺนโคจร
อคเหตฺวา ปานีย อปวิตฺวา อุปายจินฺตาวเสน มุตฺโตติ วตฺวา
อิม คาถมาห
[๑๑๘] นาจินฺตยนฺโต ปุรโิ ส วิเสสมธิคจฺฉติ
จินฺติตสฺส ผล ปสฺส มุตฺโตสฺมิ วธพนฺธนาติ ฯ
ตตฺราย ปณฺฑตฺโถ ปุริโส ทุกฺข ปตฺวา อิมินา นาม
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อุปาเยน อิมมฺหา ทุกฺขา มุจฺจิสฺสามีติ อจินฺตยนฺโต อตฺตโน
ทุกฺขโมกฺขสงฺขาต วิเสส นาธิคจฺฉติ อิทานิ ปน มยา
จินฺติตกมฺมสฺส ผล ปสฺส เตเนว อุปาเยน มุตฺโตสฺมิ
วธพนฺธนา มรณโต จ พนฺธนโต จ มุตฺโต อหนฺติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต อตฺตนา กตการณ อาจิกฺขิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา มุตฺตวฏฏโก ปน อหเมวาติ ฯ
วฏฏกชาตก อฏม ฯ
อกาลราวิชาตก
อมาตาปตุสวฑฺโฒติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอก
อกาลราวึ ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร สาวตฺถีวาสิกุลปุตฺโต สาสเน ปพฺพชิตฺวา วตฺต
วา สิกฺข วา น อุคฺคณฺหิ ฯ โส อิมสฺมึ กาเล มยา
วตฺต กาตพฺพ อิมสฺมึ กาเล อุปฏาตพฺพ อิมสฺมึ กาเล
อุคฺคเหตพฺพ อิมสฺมึ กาเล สชฺฌายิตพฺพนฺติ น ชานาติ
ปมยาเมป มชฺฌิมยาเมป ปจฺฉิมยาเมป ปพุทฺธกฺขเณเยว
มหาสทฺท กโรติ ฯ ภิกฺขู นิทฺท น ลภนฺติ ฯ ธมฺมสภาย
ภิกฺขู อาวุโส อสุกภิกฺขุ เอวรูเป รตนสาสเน ปพฺพชิตฺวา
วตฺต วา สิกขฺ  วา กาล วา อกาล น ชานาตีติ
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ตสฺส อคุณ กเถสุ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตถฺ ภิกฺขเว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ
วุตฺเต น ภิกขฺ เว อิทาเนเวส อกาลราวี ปุพฺเพป
อกาลราวีเยว กาลากาล อชานนภาเวน จ คีวาย วลิตาย
ชีวิตกฺขย ปตฺโตติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อุทิจฺจพฺราหฺมณกุเล นิพพฺ ตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต สพฺพสิปฺเป ปาร
คนฺตฺวา พาราณสิย ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย หุตฺวา ปฺจสเต
มาณเว สิปฺป วาเจสิ ฯ เตส มาณวาน เอโก กาลราวี กุกฺกุโฏ
อตฺถิ ฯ เต ตสฺส วสฺสิตสทฺเทน อุฏาย สิปฺป สิกขฺ นฺติ ฯ โส
กาลมกาสิ ฯ เต อฺ กุกฺกุฏ ปริเยสนฺตา จรนฺติ ฯ อเถโก มาณวโก
สุสานวเน ทารูนิ อุทฺธรนฺโต เอก กุกฺกุฏ ทิสฺวา อาเนตฺวา ปฺชเร
เปตฺวา ปฏิชคฺคติ ฯ โส สุสาเน วฑฺฒิตตฺตา อสุกเวลาย
วสฺสิตพฺพนฺติ อชานนฺโต กทาจิ อติรตฺตึ วสฺสติ กทาจิ
อรุณุคฺคมเน ฯ มาณวา ตสฺส อติรตฺตึ วสฺสิตกาเล สิปฺป สิกฺขนฺตา
ยาว อรุณุคฺคมนา สิกฺขิตุ อสกฺโกนฺตา นิทฺทายมานา คหิตฏานป
น ปสฺสนฺติ อติปฺปภาเต วสฺสิตกาเล สชฺฌายสฺส โอกาสเมว
น ลภนฺติ ฯ มาณวา อติรตฺตึ วา วสฺสติ อติปฺปภาเต วา อิม
นิสฺสาย อมฺหาก สิปฺป น นิฏายิสฺสตีติ ต คเหตฺวา คีว วฏเฏตฺวา
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ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา อกาลราวี กุกฺกุโฏ อมฺเหหิ ฆาติโตติ
อาจริยสฺส กเถสุ ฯ อาจริโย โอวาท อคเหตฺวา สวฑฺฒิตภาเวน
มรณ ปตฺโตติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๑๑๙]อมาตาปตุสวฑฺโฒ อนาจริยกุเล(๑) วส
นาย กาลมกาล วา อภิชานาติ กุกฺกุโฏติ ฯ
ตตฺถ อมาตาปตุสวฑฺโฒติ มาตาปตโร นิสสฺ าย เตส โอวาท
อคเหตฺวา สวฑฺโฒ ฯ อนาจริยกุเล วสนฺติ อาจริยกุเลป อวสมาโน
อาจริยสิกฺขาปก กฺจิ นิสฺสาย วสิตตฺตาติ อตฺโถ ฯ กาลมกาล
วาติ อิมสฺมึ กาเล วสฺสิตพฺพ อิมสฺมึ กาเล น วสฺสิตพฺพนฺติ
เอว วสฺสิตพฺพยุตฺตก กาล อกาล วา เอส กุกฺกโุ ฏ น ชานาติ
อชานนภาเวเนว ชีวิตกฺขย ปตฺโตติ ฯ
อิท การณ ทสฺเสตฺวา โพธิสตฺโต ยาวตายุก ตฺวา
ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา อกาลราวี กุกฺกุโฏ อย ภิกฺขุ อโหสิ อนฺเตวาสิกา
พุทฺธปริสา อาจริโย ปน อหเมวาติ ฯํา
อกาลราวิชาตก นวม ฯ
_______________
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พนฺธนโมกฺขชาตก
อพทฺธา ตตฺถ พชฺฌนฺตีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
จิฺจมาณวิก อารพฺภ กเถสิ ฯ ตสฺสา วตฺถุ ทฺวาทสนิปาเต
มหาปทุมชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ
ตทา ปน สตฺถา น ภิกฺขเว จิฺจมาณวิกา อิทาเนว ม
อภูเตน อพฺภาจิกฺขติ ปุพฺเพป อพฺภาจิกฺขิเยวาติ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ปุโรหิตสฺส เคเห นิพฺพตฺโต วยปฺปตฺโต ปตุ อจฺจเยน ตสฺส
ปุโรหิโต อโหสิ ฯ เตน อคฺคมเหสิยา วโร ทินฺโน โหติ ภทฺเท
ย อิจฺฉสิ ต วเทยฺยาสีติ ฯ สา เอวมาห มยฺห อฺโ วโร
นาม น ทุลลฺ โภ อิโต ปฏาย อฺา อิตฺถี กิเลสวเสน น
โอโลเกตพฺพาติ ฯ โส ปฏิกฺขิปตฺวาป ปุนปฺปุน ปฬิยมาโน ตสฺสา
วจน อติกฺกมิตุ อสกฺโกนฺโต สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตโต ปฏาย โสฬสสุ
นาฏกิตฺถีสหสฺเสสุ กิเลสวเสน เอก อิตฺถิมฺป น โอโลเกสิ ฯ
อถสฺส ปจฺจนฺโต กุปโต ฯ ปจฺจนฺเต ิตา โยธา โจเรหิ สทฺธึ
เทฺว ตโย สงฺคาเม กตฺวา อิโต อุตฺตรึ มย น สกฺโกมาติ รฺโ
ปณฺณ เปเสสุ ฯ ราชา ตตฺถ คนฺตุกาโม
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พลกาย สหริตฺวา ต ปกฺโกสิตฺวา(๑) ภทฺเท อห ปจฺจนฺต คจฺฉามิ
ตตฺถ นานปฺปการานิ ยุทธฺ านิ โหนฺติ ชยปราชโยป อนิพทฺโธ
ตาทิเสสุ าเนสุ มาตุคาโม ทุปฺปริหาโร ตฺว อิเธว นิวตฺตาหีติ
อาห ฯ สาป น สกฺกา เทว มยา นิวตฺติตุนฺติ ปุนปฺปุน
รฺา ปฏิกขฺ ิตฺตา อาห เตนหิ เอเกก โยชน คนฺตฺวา
มยฺห สุขทุกขฺ  ชานนตฺถ เอเกก มนุสสฺ  เปเสยฺยาถาติ ฯ
ราชา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา โพธิสตฺต นคเร เปตฺวา
มหนฺเตน พลกาเยน นิกขฺ มิตฺวา คจฺฉนฺโต โยชเน โยชเน
เอเกก ปุริส อมฺหาก อาโรคฺย อาโรเจตฺวา เทวิยา สุขทุกฺข
ชานิตฺวา อาคจฺฉาติ เปเสสิ ฯ สา อาคตาคตปุริส ราชา
ต กิมตฺถ เปเสสีติ ปุจฺฉิตฺวา ตุมฺหาก สุขทุกฺข ชานนตฺถายาติ
วุตฺเต เตนหิ เอหีติ เตน สทฺธึ อสทฺธมฺม ปฏิเสวติ ฯ
ราชา ทฺวตฺตึสโยชนมคฺค คจฺฉนฺโต ทฺวตฺตึส ชเน เปเสสิ ฯ
สา สพฺเพหิ เตหิ สทฺธึ ตเถว อกาสิ ฯ
ราชา ปจฺจนฺต วูปสเมตฺวา ชนปท สมสฺสาเสตฺวา ปุน
อาคจฺฉนฺโต ตเถว ทฺวตฺตึส ชเน เปเสสิ ฯ สา เตหิป สทฺธึ
วิปฺปฏิปชฺชิเยว ฯ ราชา อาคนฺตฺวา ชยขนฺธาวารฏาเน
ตฺวา นคร ปฏิชคฺคาเปตูติ โพธิสตฺตสฺส ปณฺณ เปเสสิ ฯ
โพธิสตฺโต สกลนคร ปฏิชคฺคาเปตฺวา ราชนิเวสน ปฏิชคฺคา-
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เปนฺโต เทวิยา วสนฏาน อคมาสิ ฯ สา โพธิสตฺตสฺส
รูปโสภคฺคปฺปตฺต กาย ทิสฺวา สณฺาตุ อสกฺโกนฺตี เอหิ
พฺราหฺมณ สยน อภิรุหาติ อาห ฯ โพธิสตฺโต มา เอว
อวจ ราชาป เม ครุ อกุสลาป ภายามิ น สกฺกา
มยา เอว กาตุนฺติ อาห ฯ จตุสฺสฏิยา ปาทมูลิกาน เนว
ราชา ครุ น อกุสลา ภายนฺติ ตเวว ราชา ครุ ตฺวเยว
จ อกุสลา ภายสีติ ฯ อาม สเจ เตสมฺป เอว ภเวยฺย
น เอวรูป กเรยฺย อหมฺปน ชานมาโน เอวรูป สาหสิกกมฺม (๒)
น กริสฺสามีติ ฯ กึ พหุ วิปฺปลปสิ สเจ เม วจน น
กโรสิ สีสนฺเต ฉินฺทาเปสฺสามีติ ฯ ติฏ ตุ เอกสฺมึ อตฺตภาเว
สีส อตฺตภาวสหสฺเสป สีเส ฉินฺทนฺเตน(๓) น สกฺกา มยา
เอวรูป กาตุนฺติ ฯ สา โหตุ ชานิสฺสามีติ โพธิสตฺต ตชฺเชตฺวา
อตฺตโน คพฺภ ปวิสิตฺวา สรีเร นขวลฺช ทสฺเสตฺวา เตเลน
คตฺตานิ อพฺภฺชิตฺวา กิลิฏวตฺถ นิวาเสตฺวา คิลานาลย กตฺวา
ทาสิโย อาณาเปสิ รฺา กห เทวีติ วุตฺเต คิลานาติ
กเถยฺยาถาติ ฯ
โพธิสตฺโตป รฺโ ปฏิปถ อคมาสิ ฯ ราชา นคร
ปทกฺขิณ กตฺวา ปาสาท อภิรุยฺห กห เทวีติ ปุจฺฉิ ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 351

เลมที่ 29 พนฺธกโมกฺขชาตก หนา 351
คิลานา เทวาติ ฯ โส สิรคิ พฺภ ปวิสิตฺวา ตสฺสา ปฏึ
ปริมชฺชนฺโต กินฺเต ภทฺเท อผาสุกนฺติ ปุจฺฉิ ฯ สา ตุณฺหี
อโหสิ ฯ ตติยวาเร ราชาน โอโลเกตฺวา ตฺวป มหาราช
ชีวสิ นาม มาทิสาป อิตฺถิโย สสฺสามิกาเยวาติ อาห ฯ
กึ ปน เอต ภทฺเทติ ฯ ตุมฺเหหิ นคร รกฺขนตฺถาย ปตปุโรหิโต
นิเวสน ปฏิชคฺคามีติ อิธาคนฺตฺวา อตฺตโน วจน อกโรนฺตึ
ม ปหริตฺวา อตฺตโน มน ปูเรตฺวา คโตติ ฯ ราชา อคฺคิมฺหิ
ปกฺขิตฺตโลณสกฺขรา วิย โกเธน ตฏตฏายนฺโต สิรคิ พฺภา
นิกฺขมิตฺวา โทวาริกปาทมูลิกาทโย ปกฺโกสาเปตฺวา คจฺฉถ
ภเณ ปุโรหิต ปจฺฉาพาหุ พนฺธิตฺวา วชฺเภาวปฺปตฺต กตฺวา นครา
นีหริตฺวา อาฆาตน เนตฺวา สีสมสฺส ฉินฺทถาติ อาห ฯ เต
เวเคน คนฺตฺวา ต ปจฺฉาพาหุ พนฺธิตฺวา วชฺฌเภรึ จาราเปสุ ฯ
โพธิสตฺโต จินฺเตสิ อทฺธา ตาย ทุฏเทวิยา ราชา ปุเรตร ปริภนิ ฺโน
อชฺชทานาห อตฺตโน พเลเนว อตฺตาน โมเจสฺสามีติ ฯ โส เต
ปุริเส อาห โภ ตุมฺเห ม อมาเรนฺตา รฺโ ทสฺเสตฺวาว
มาเรถาติ ฯ กึการณาติ ฯ อห ราชกมฺมิโก พหุ เม กมฺม กต
พหูนิ นิธิฏานานิ ชานามิ ราชกุฏมพฺ  มยา วิจาริต สเจ ม
รฺโ น ทสฺเสสฺสถ พหุ ธน นสฺสสิ ฺสติ มยา รฺโ
สาปเตยฺเย อาจิกฺขิเต ปจฺฉา

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 352

เลมที่ 29 เอกนิปาเต หสิวคฺควณฺณนา หนา 352
กาตพฺพ กโรถาติ ฯ เต ต รฺโ ทสฺสยึสุ ฯ
ราชา ต ทิสฺวาว กสฺมา โภ พฺราหฺมณ มยิ ลชฺช นากาสิ
กสฺมา เต เอวรูป ปาปกมฺม กตนฺติ อาห ฯ มหาราช โส
อห โสตฺถิยกุเล ชาโต มยา กุนฺถกิปลฺลกมตฺโตป ปาณาติปาโต
น กตปุพฺโพ ติณสลากมตฺตมฺป อทินฺน นาทินฺนปุพฺพ โลภวเสน
ปเรส อิตฺถี อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวาป น โอโลกิตปุพฺพา หสนวเสนาป
มุสา น ภาสิตปุพฺพา กุสคฺเคนาป มชฺช น ปวิตปุพฺพ อห
ตุมฺเหสุ นิรปราโธ สา ปน พาลา โลภวเสน ม หตฺเถ คเหตฺวา
มยา ปฏิกฺขติ ฺตา ม ตชฺเชตฺวา อตฺตนา กตปาป อุตฺตาน กตฺวา
มม อาจิกฺขิตฺวา อนฺโตคพฺภ ปวิฏา อห นิรปราโธ ปณฺณ
คเหตฺวา ปน อาคตา จตุสฺสฏิชนา สาปราธา เต ปกฺโกสิตฺวา
ตสฺสา เตส วจน กต น กตนฺติ ปุจฺฉ เทวาติ ฯ ราชา เต
จตุสฺสฏิชเน พนฺธาเปตฺวา เทวึ ปกฺโกสาเปตฺวา ตยา เอเตหิ
สทฺธึ ปาปกมฺม กต น กตนฺติ ปุจฺฉิ กต เทวาติ วุตฺเต ต
ปจฺฉาพาหุ พนฺธาเปตฺวา อิเมส จตุสสฺ ฏิชนาน สีสานิ ฉินฺทถาติ
อาณาเปสิ ฯ อถ น โพธิสตฺโต อาห นตฺถิ มหาราช เอเตส
โทโส เทวี อตฺตโน รุจึ การาเปสิ นิรปราธา เอเต ตสฺมา
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เนส ขมถ ตสฺสาป โทโส นตฺถิ อิตถฺ ิโย นาม เมถุนธมฺเมน
อติตฺตา ชาติสภาโว หิ เอส เอตาส ภวิตพฺพยุตฺตกเมว
โหติ ตสฺมา เอตสฺสาป ขมถาติ นานปฺปกาเรน ราชาน
สฺาเปตฺวา เต จตุสฺสฏิชเน ตฺจ พาล โมเจตฺวา (๑) สพฺเพส
ยถาสกานิ านานิ ทาเปสิ ฯ เอว เต สพฺเพ โมจาเปตฺวา
สกฏาเน ปติฏาเปตฺวา โพธิสตฺโต ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา
มหาราช อนฺธพาลาน นาม อวตฺถุเกน วจเนน อพนฺธิตพฺพยุตฺตกา ปณฺฑิตา ปจฺฉาพาหุ พนฺธา ปณฺฑิตา
การณยุตฺเตน วจเนน ปจฺฉาพาหุ พนฺธาป มุตฺตา เอว
พาลา นาม อพนฺธิตพฺพยุตฺตเกป พนฺธาเปนฺติ ปณฺฑิตา
พนฺเธหิ โมเจนฺตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๑๒๐]อพทฺธา ตตฺถ พชฺฌนฺติ ยตฺถ พาลา ปภาสเร
พทฺธาป ตตฺถ มุจฺจนฺติ ยตฺถ ธีรา ปภาสเรติ ฯ
ตตฺถ อพทฺธาติ อพนฺธิตพฺพยุตฺตกา ฯ ปภาสเรติ ปภาสนฺติ
วทนฺติ กเถนฺติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต อิมาย คาถาย รฺโ ธมฺม เทเสตฺวา
มยา อิท ทุกขฺ  อคาเร วสนภาเวน ลทฺธ อิทานิ เม
อคาเรน กิจฺจ นตฺถิ ปพฺพชฺช เม อนุชานาถ เทวาติ
ปพฺพชฺช อนุชานาเปตฺวา อสฺสุมุข าติชน มหนฺตฺจ วิภว
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ปหาย อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา หิมวนฺเต วสนฺโต อภิฺา
จ สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ทุฏเทวี จิฺจมาณวิกา อโหสิ ราชา อานนฺโท
อโหสิ ปุโรหิโต ปน อหเมวาติ ฯ
พนฺธนโมกฺขชาตก ทสม ฯ
หสิวคฺโค ทฺวาทสโม ฯ
ตสฺสทุ ฺทาน
อถ คทฺรภ สตฺตุ ว กสสต
พหุจินฺติ สาสิกายาติกร
อติเวล วิเลส มนาจริโย ว
ธีรา ปภาสรเตน ทส (๑) ฯ
___________________
# ๑. ม. คทฺรภปฺหา อมรา
สิงฺคาล มิตจินฺติ จ
อนุสฺสาสิกทุพฺพจ
ติตฺติร วฏฏก ปุน
อกาลราวิ พนฺธนนฺติ ฯ
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กุสนาฬิวคฺควณฺณนา
กุสนาฬิชาตก
กเร สริกฺโขติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อนาถปณฺฑิกสฺส นิจฺฉยมิตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
อนาถปณฺฑิกสฺส หิ มิตฺตสุหชฺชาติพนฺธวา เอกโต หุตฺวา
มหาเสฏิ อย ตยา ชาติโคตฺตธนธฺาทีหิ เนว สทิโส น
อุตฺตริตโร กสฺมา เอเตน สทฺธึ สนฺถว กโรสิ มา กโรหีติ
ปุนปฺปุน นิวาเรสุ ฯ อนาถปณฺฑิโก ปน มิตฺตสนฺถโว นาม
หีเนหิป สเมหิป อติเรเกหิป กตฺตพฺโพเยวาติ เตส วจน อคเหตฺวา
โภคคาม คจฺฉนฺโต ต กุฏมฺพรกฺขก กตฺวา อคมาสีติ สพฺพ
กาฬกณฺณิวตฺถุสฺมึ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ อิธ ปน
อนาถปณฺฑิเกน อตฺตโน ฆรปฺปวตฺติยา อาโรจิตาย สตฺถา
คหปติ มิตฺโต นาม ขุททฺ โก นตฺถิ มิตฺตธมฺม รกฺขิตุ
สมตฺถภาโว เจตฺถ ปมาณ มิตฺโต นาม อตฺตนา สโมป หีโนป
วิสิฏโป คเหตพฺโพ สพฺเพป หิ เต อตฺตโน ปตฺตภาร
นิตฺถรนฺติเยว อิทานิ ตาว ตฺว อตฺตโน นิจฺฉยมิตฺต นิสฺสาย
กุฏมฺพสฺส สามิโก ชาโต โปราณา ปน นิจฺฉยมิตฺต นิสฺสาย
วิมานสามิกา ชาตาติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
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อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
รฺโ อุยฺยาเน กุสนาฬิคจฺเฉ เทวตา หุตฺวา นิพพฺ ตฺติ ฯ
ตสฺมึเยว ปน อุยฺยาเน มงฺคลสิล นิสฺสาย อุชุคตกฺขนฺโธ
ปริมณฺฑลสาขาวิฏปสมฺปนฺโน รฺโ สนฺติกา ลทฺธสมฺมาโน
รุจมงฺคลรุกฺโข อตฺถิ ฯ สมุขโกติป วุจฺจติ ฯ ตสฺมึ เอโก มเหสกฺโข
เทวราชา นิพฺพตฺติ ฯ โพธิสตฺตสฺส เตน สทฺธึ มิตฺตสนฺถโว
อโหสิ ฯ ตทา ราชา เอกตฺถมฺภเก ปาสาเท วสติ ฯ ตสฺส
โส ถมฺโภ จลิ ฯ อถสฺส จลิตภาว รฺโ อาโรเจสุ ฯ
ราชา วฑฺฒกี ปกฺโกสาเปตฺวา ตาตา มม เอกตฺถมฺภกสฺส
มงฺคลปฺปาสาทสฺส ถมฺโภ จลิโต เอก สารตฺถมฺภ อาหริตฺวา
ต นิจฺจล กาเรถาติ อาห ฯ เต สาธุ เทวาติ รฺโ วจน
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตทนุจฺฉวิก รุกฺข ปริเยสมานา อฺตฺถ
อทิสฺวา อุยฺยาน ปวิสิตฺวา ต สมุขกรุกฺข ทิสฺวา รฺโ
สนฺติก คนฺตฺวา กึ ตาตา ทิฏโ ตทนุจฺฉวิโก รุกโฺ ขติ วุตฺเต
ทิฏโ เทว อปจ โข น ฉินฺทิตุ น วิสหามาติ อาหสุ ฯ
กึการณาติ ฯ มย อฺตฺร รุกฺข อปสฺสนฺตา อุยฺยาน ปวิสิมฺหา
ตตฺราป เปตฺวา มงฺคลรุกฺข อฺ น ปสฺสาม อิติ น
มงฺคลรุกฺขตาย ฉินฺทิตุ น วิสหามาติ ฯ คจฺฉถ ฉินทฺ ิตฺวา
ปาสาท ถิร กโรถ มย อฺ มงฺคลรุกฺข
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กริสฺสามาติ ฯ เต สาธูติ พลิกมฺม คเหตฺวา อุยฺยาน คนฺตฺวา
เสฺว ฉินฺทิสฺสามาติ รุกฺขสฺส พลิกมฺม กตฺวา นิกฺขมึสุ ฯ
รุกฺขเทวตา ต การณ ตฺวา เสฺว มยฺห วิมาน
นาเสสฺสติ ทารเก คเหตฺวา กุหึ คมิสฺสามีติ คนฺตพฺพฏาน
อปสฺสนฺตี ปุตฺตเก คีวาย คเหตฺวา ปโรทิ ฯ ตสฺสา
สนฺทิฏสมฺภตฺตา รุกฺขเทวตา คนฺตฺวา กึ เอตนฺติ ปุจฺฉิตฺวา ต
การณ สุตฺวา สยมฺป วฑฺฒกีน ปฏิกฺขิปนุปาย อปสฺสนฺติโย
ต ปริสฺสชฺชติ ฺวา โรทิตุ อารภึสุ ฯ
ตสฺมึ สมเย โพธิสตฺโต รุกฺขเทวต ปสฺสิสฺสามีติ ตตฺถ
คนฺตฺวา ต การณ สุตฺวา โหตุ มา จินฺตยิตฺถ อห ต
รุกฺข ฉินฺทิตุ น ทสฺสามิ เสฺว วฑฺฒกีน อาคตกาเล มม การณ
ปสฺสถาติ ตา เทวตาโย สมสฺสาเสตฺวา ปุนทิวเส วฑฺฒกีน
อาคตเวลาย กกณฺฏกเวส คเหตฺวา วฑฺฒกีน ปุรโต คนฺตฺวา
มงฺคลรุกฺขสฺส มูล ปวิสิตฺวา ต รุกฺข สุสิร วิย กตฺวา รุกฺขมชฺเฌน
อภิรุหิตฺวา ขนฺธมตฺถเกน นิกฺขมิตฺวา สีส กมฺปยมาโน นิปชฺชิ ฯ
มหาวฑฺฒกี ต กกณฺฏก ทิสฺวา รุกฺข หตฺเถน ปหริตฺวา สุสิรรุกฺโข
เอโส นิสฺสาโร หิยฺโย อนุปธาเรตฺวาว พลิกมฺม กริมฺหาติ เอกฆน
มหารุกฺข ครหิตฺวา ปกฺกามิ ฯ รุกฺขเทวตา โพธิสตฺต นิสฺสาย
วิมานสฺส สามิกา
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ชาตา ฯ ตสฺสา ปฏิสณฺารตฺถาย สนฺทิฏสมฺภตฺตา พหู เทวตา
สนฺนิปตึสุ ฯ รุกฺขเทวตา วิมาน เม ลทฺธนฺติ ตุฏจิตฺตา
ตาส เทวตาน มชฺเฌ โพธิสตฺตสฺส คุณ กถยมาโน โภ
เทวตา มย มเหสกฺขา เทวตา หุตฺวาป ทนฺธปฺตาย อิม
อุปาย น ชานิมฺหา กุสนาฬิเทวตา ปน อตฺตโน าณสมฺปตฺติยา
อมฺเห วิมานสามิเก อกาสิ มิตฺโต นาม สทิโสป อธิโกป หีโนป
กตฺตพฺโพเยว สพฺโพป อตฺตโน ถาเมน สหายาน อุปฺปนฺน ทุกขฺ 
นิตฺถริตฺวา สุเข ปติฏาเปนฺติเยวาติ มิตฺตธมฺม วณฺณยิตฺวา อิม
คาถมาห
[๑๒๑]กเร สริกโฺ ข อถวาป เสฏโ
นิหีนโก จาป กเรยฺย เอโก
กเรยฺยุ เต พฺยสเน อุตฺตมตฺถ
ยถา อห กุสนาฬิ รุจายนฺติ
ตตฺถ กเร สริกฺโขติ ชาติอาทีหิ สทิโสป มิตตฺ ธมฺม กเรยฺย ฯ
อถวาป เสฏโติ ชาติอาทีหิ เสฏโป อธิโกป กเรยฺย ฯ นิหีนโก
จาป กเรยฺย เอโกติ เอโก ชาติอาทีหิ หีโนป มิตฺตธมฺม กเรยฺย ฯ
ตสฺมา สพฺเพป เอเต มิตฺตา กาตพฺพาเยวาติ ทีเปติ ฯ กึการณา ฯ
กเรยฺยุ เต พฺยสเน อุตฺตมตฺถนฺติ สพฺเพ เจเต สหายสฺส พฺยสเน
อุปฺปนฺเน อตฺตโน
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ปตฺตภาร วหมานา อุตฺตมตฺถ กเรยฺยุ กายิกเจตสิกทุกฺขโต ต
สหายก โมเจยฺยุเมวาติ อตฺโถ ฯ ตสฺมา หีโนป มิตโฺ ต
กาตพฺโพเยว ปเคว อิตเร ฯ ตตฺริท โอปมฺม ฯ ยถา อห
กุสนาฬิ รุจายนฺติ ยถา อห รุจาย นิพพฺ ตฺตเทวตา อยฺจ
กุสนาฬิเทวตา อปฺเปสกฺขา มิตฺตสนฺถว กริมฺหา ตตฺราปาห
มเหสกฺขาป สมานา อตฺตโน อุปฺปนฺน ทุกฺข พาลตาย อนุปายกุสลตาย หริตุ นาสกฺขึ อิมมฺปน อปฺเปสกฺขมฺป สมาน
ปณฺฑิต เทวต นิสฺสาย ทุกฺขโต มุตโฺ ตมฺหีติ ฯ ตสฺมา อฺเหิป
ทุกฺขา มุจฺจิตุกาเมหิ สมวิสิฏภาว อโนโลเกตฺวา หีโนป
ปณีโตป มิตฺโต กาตพฺโพ ฯ
รุจาเทวตา อิมาย คาถาย เทวสงฺฆสฺส ธมฺม เทเสตฺวา
ยาวตายุก ตฺวา สทฺธึ กุสนาฬิเทวตาย ยถากมฺม คตา ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
รุจาเทวตา อานนฺโท อโหสิ กุสนาฬิเทวตา ปน
อหเมวาติ ฯ
กุสนาฬิชาตก ปม ฯ
______________
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ยส ลทฺธาน ทุมฺเมโธติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
ธมฺมสภาย หิ ภิกฺขู อาวุโส เทวทตฺโต ตถาคตสฺส
ปุณฺณจนฺทสสฺสิริก มุข อสีติอนุพฺยฺชนทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฺ-ปฏิมณฺฑิต พฺยามปฺปภา
ปริกฺขิตฺต อาเวฬาเวฬาย (๑) ยมกยมกภูตา
ฆนพุทฺธรสิโย วิสฺสชฺเชตฺวา ปรมโสภคฺคปฺปตฺต อตฺตภาวฺจ
โอโลเกตฺวา จิตฺต ปสาเทตุ น สกฺโกติ อุสุยฺยเมว กโรติ พุทฺธา
นาม เอวรูเปน สีเลน สมาธินา ปฺาย วิมุตฺติาณทสฺสเนน
สมนฺนาคตาติ วุจฺจมาเน วณฺณ สหิตุ น สกฺโกติ อุสุยฺยเมว
กโรตีติ เทวทตฺตสฺส อคุณ กเถสุ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย
นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ าติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย
นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว เทวทตฺโต มม วณฺเณ
ภฺมาเน อุสุยฺย กโรติ ปุพฺเพป อกาสิเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต มคธรฏเ ราชคหนคเร เอกสฺมึ มคธราเช รชฺช
กาเรนฺเต โพธิสตฺโต หตฺถิโยนิย นิพพฺ ตฺติตฺวา สพฺพเสโต อโหสิ
เหฏา วณฺณิตสทิสาย รูปสมฺปตฺติยา สมนฺนาคโต ฯ อถ น
ลกฺขณสมฺปนฺโน อยนฺติ โส ราชา มงฺคลหตฺถึ อกาสิ ฯ อเถกสฺมึ
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ฉณทิวเส สกลนคร เทวนคร วิย อลงฺการาเปตฺวา สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิต มงฺคลหตฺถึ อภิรหุ ิตฺวา มหนฺเตน ราชานุภาเวน นคร ปทกฺขิณ อกาสิ ฯ มหาชโน ตตฺถ ตตฺถ
ตฺวา มงฺคลหตฺถิโน รูปโสภคฺคปฺปตฺต สรีร ทิสวฺ า อโห
รูป อโห คติ อโห ลีฬหฺ า อโห ลกฺขณสมฺปตฺติ เอวรูโป
นาม สพฺพเสตวรวารโณ จกฺกวตฺติรฺโ อนุจฺฉวิโกติ มงฺคลหตฺถิเมว วณฺเณสิ ฯ
ราชา มงฺคลหตฺถิสฺส วณฺณ สุตฺวา สหิตุ อสกฺโกนฺโต
อุสุยฺย อุปฺปาเทตฺวา อชฺเชว ต ปพฺพตา ปาเตตฺวา ชีวิตกฺขย
ปาเปสฺสามีติ หตฺถาจริย ปกฺโกสาเปตฺวา กินฺติ กตฺวา ตยา
อย นาโค สิกฺขาปโตติ อาห ฯ สุสิกฺขาปโต เทวาติ ฯ น
สุสิกฺขิโตติ ฯ สุสิกฺขิโต เทวาติ ฯ ยทิ สุสิกฺขิโต สกฺขิสฺสสิ
ต เวปุลฺลปพฺพตมตฺถก อาโรเปตุนฺติ ฯ อาม เทวาติ ฯ เตนหิ
เอหีติ สย โอตริตฺวา หตฺถาจริย อาโรเปตฺวา ปพฺพตปาท
คนฺตฺวา หตฺถาจริเยน หตฺถิปฏเ นิสีทาเปตฺวา(๒) หตฺถิมฺหิ
เวปุลฺลปพฺพตมตฺถก อาโรปเต สยมฺป อมจฺจคณปริวุโต
ปพฺพตมตฺถก อภิรุหิตฺวา หตฺถึ ปปาตาภิมุข กาเรตฺวา ตฺว มยา
เอส สุสิกฺขิโตติ วเทสิ ตีหิเยว น ปาเทหิ เปหีติ อาห ฯ
หตฺถาจริโย ปฏิย นิสีทติ ฺวา โภ ตีหิ ปาเทหิ ติฏ าติ
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หตฺถิสฺส ปฺหิยา สฺ อทาสิ ฯ [๑] ปุน ราชา ทฺวีหิ
ปุริมปาเทหิเยว เปหีติ อาห ฯ มหาสตฺโต เทฺว ปจฺฉิมปาเท
อุกฺขิปตฺวา ปุริมปาเทหิ อฏาสิ ฯ ปจฺฉิมปาเทหิเยวาติ วุตฺเตป
เทฺว ปุริมปาเท อุกฺขิปตฺวา ปจฺฉิมปาเทหิ อฏาสิ ฯ เอเกนาติ
วุตฺเตป ตโย ปาเท อุกฺขิปตฺวา เอเกเนว อฏาสิ ฯ อถสฺส
อปตนภาว ตฺวา สเจ ปโหสิ อากาเสน เปหีติ อาห ฯ
หตฺถาจริโย จินฺเตสิ สกลชมฺพูทีเป อิมินา สทิโส สุสิกฺขิตหตฺถี
นาม นตฺถิ นิสฺสสย ปน น เอส ปปาเต ปาเตตฺวา
มาเรตุกาโม ภวิสฺสตีติ ฯ โส ตสฺส กณฺณมูเล มนฺเตสิ ตาต
อย ราชา ต ปาเตตฺวา มาเรตุกาโม น ตฺว เอตสฺส
อนุจฺฉวิโก สเจ เต อากาเสน คนฺตุ พล อตฺถิ ม ยถานิสินฺนเยว อาทาย เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา พาราณสึ คจฺฉาติ ฯ
ปฺุิทฺธิยา สมนฺนาคโต มหาสตฺโต ต ขณฺเว อากาเส
อฏาสิ ฯ หตฺถาจริโย มหาราช อย หตฺถี ปฺุิทฺธิยา
สมนฺนาคโต น ตาทิสสฺส มนฺทปฺุสฺส ทุพฺพุทธฺ ิโน อนุจฺฉวิโก
ปณฺฑิตสฺส ปฺุสมฺปนฺนสฺส รฺโ อนุจฺฉวิโก ตาทิสา นาม
มนฺทปฺุา เอวรูป วาหน ลภิตฺวา ตสฺส คุณ อชานนฺตา
ตฺเจว วาหน อวเสสฺจ ยสสมฺปตฺตึ นาเสนฺติเยวาติ วตฺวา
หตฺถิกฺขนฺเธ นิสินฺโน อิม คาถมาห
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[๑๒๒] ยส ลทฺธาน ทุมฺเมโธ อนตฺถ จรติ อตฺตโน
อตฺตโน จ ปเรสฺจ หึสาย ปฏิปชฺชตีติ ฯ
ตตฺราย สงฺเขปตฺโถ มหาราช ตาทิโส ทุมฺเมโธ
นิปฺปฺโ ปุคฺคโล ปริวารสมฺปตฺตึ ลภิตฺวา อตฺตโน อนตฺถ
จรติ ฯ กึการณา ฯ โส หิ ยสมทมตฺโต กตฺตพฺพากตฺตพฺพ
อชานนฺโต อตฺตโน จ ปเรสฺจ หึสาย ปฏิปชฺชติ หึสา
วุจฺจติ กิลมนทุกฺขุปฺปาทน ตทตฺถาย เอว ปฏิปชฺชตีติ ฯ
เอว อิมาย คาถาย รฺโ ธมฺม เทเสตฺวา ติฏทานิ
ตฺวนฺติ อากาเส อุปฺปติตฺวา พาราณสีนครเมว คนฺตฺวา ราชงฺคเณ
อากาเส อฏาสิ ฯ สกลนคร สงฺขุภิตฺวา อมฺหาก รฺโ
อากาเสน เสตวารโณ อาคนฺตฺวา ราชงฺคเณ ิโตติ เอกโกลาหล
อโหสิ ฯ เวเคน รฺโ อาโรเจสุ ฯ ราชา นิกฺขมิตฺวา สเจ
มยฺห อุปโภคตฺถาย อาคโตสิ ภูมิย ปติฏาหีติ อาห ฯ
โพธิสตฺโต ภูมิย ปติฏาสิ ฯ อาจริโย โอตริตฺวา ราชาน วนฺทติ ฺวา
กุโต อาคโตสิ ตาตาติ วุตฺโต ราชคหโตติ วตฺวา สพฺพ ปวุตฺตึ
อาโรเจสิ ฯ ราชา มนาป เต ตาต กต อิธาคจฺฉนฺเตนาติ
หฏตุฏโ นคร สชฺชาเปตฺวา วารณ มงฺคลหตฺถฏิ าเน เปตฺวา
สกลรชฺช ตโย โกฏาเส กตฺวา เอก โพธิสตฺตสฺส อทาสิ เอก
อาจริยสฺส เอก อตฺตนา อคฺคเหสิ ฯ โพธิสตฺตสฺส อาคตกาลโต
ปฏายเยว ปน
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รฺโ สกลชมฺพูทีเป รชฺช หตฺถคตเมว ชาต ฯ ชมฺพูทีเป
อคฺคราชา หุตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา ยถากมฺม คโต(๑) ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา มคธราชา เทวทตฺโต อโหสิ พาราณสีราชา สารีปตุ ฺโต
หตฺถาจริโย อานนฺโท หตฺถี ปน อหเมวาติ ฯ
ทุมฺเมธชาตก ทุติย ฯ
นงฺคลีสชาตก
อสพฺพตฺถคามึ วาจนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โลลุทายิตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร ธมฺม กเถนฺโต อิมสฺมึ าเน อิท กเถตพฺพ
อิมสฺมึ าเน อิท น กเถตพฺพนฺติ ยุตฺตายุตฺต น ชานาติ มงฺคเล
อวมงฺคล วทนฺโต ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏนฺติ สนฺธิสิงฺฆาฏเกสุ จาติ
อิม อวมงฺคลานุโมทน กเถสิ อวมงฺคเลสุ อนุโมทน กโรนฺโต
พหู เทวา มนุสฺสา จ มงฺคลานิ อจินฺตยุนฺติ วตฺวา เอวรูปาน
มงฺคลาน สตมฺป สหสฺสมฺป กาตุ สมตฺถา โหถาติ วทติ ฯ
อเถกทิวส ธมฺมสภาย ภิกฺขู อาวุโส โลลุทายิ ยุตตฺ ายุตฺต น
ชานาติ สพฺพตฺถ อภาสิตพฺพ วาจ สพฺพตฺถ ภาสตีติ กถ
สมุฏาเปสุ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา
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กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา
อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว โลลุทายิ อิทาเนเวส
ทนฺธปริสกฺกโน กเถนฺโต ยุตฺตายุตฺต น ชานาติ ปุพฺเพป
เอวรูโป อโหสิ นิจฺจโลลุโกเยว เอโสติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
พฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ตกฺกสิลาย
สพฺพสิปฺปานิ อุคฺคณฺหิตฺวา พาราณสิย ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย
หุตฺวา ปฺจมาณวกสตาน สิปฺป วาเจสิ ฯ ตทา เตสุ มาณเวสุ
เอโก ทนฺธปริสกฺกโน โลลุโก มาณโว ธมฺมนฺเตวาสิโก หุตฺวา
สิปฺป อุคฺคณฺหาติ ทนฺธภาเวน ปน อุคฺคณฺหิตุ น สกฺโกติ
โพธิสตฺตสฺส ปน อุปกาโร อโหสิ ทาโส วิย สพฺพกิจฺจานิ
กโรติ ฯ อเถกทิวส โพธิสตฺโต สายมาส ภฺุชิตฺวา สยนปฏเ
นิปนฺโน ต มาณว หตฺถปาทปฏิปริกมฺมานิ กตฺวา คจฺฉนฺต อาห
ตาต มฺจปาเท อุปตฺถมฺเภตฺวา ยาหีติ ฯ มาณโว เอก ปาท
อุปตฺถมฺเภตฺวา เอกสฺส อุปตฺถมฺภน อลภนฺโต อตฺตโน อูรุมฺหิ
เปตฺวา รตฺตึ เขเปติ ฯ
โพธิสตฺโต ปจฺจูสสมเย อุฏาย ต ทิสฺวา กึ ตาต
นิสินฺโนสีติ ปุจฺฉิ ฯ อาจริย มฺจปาทสฺส อุปตฺถมฺภน อลภิตวฺ า
อูรุมฺหิ เปตฺวา นิสินฺโนมฺหีติ ฯ โพธิสตฺโต สวิคฺคมานโส หุตฺวา
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อย อติวิย มยฺห อุปกาโร เอตฺตกาน มาณวสตาน อนฺตเร
อยเมว ทนฺโธ สิปฺป สิกขฺ ิตุ น สกฺโกติ กถ นุ โข
อห อิม ปณฺฑิต กเรยฺยนฺติ จินฺเตสิ ฯ อถสฺส เอตทโหสิ
อตฺเถโก อุปาโย อห อิม มาณว ทารุอตฺถาย ปณฺณตฺถาย
จ วน คนฺตวฺ า อาคต อชฺช เต กึ ทิฏ กึ กตนฺติ
อาจิกฺขิสฺสติ อถ น ตยา ทิฏฺจ กตฺจ กีทิสนฺติ
ปุจฺฉิสฺสามิ โส เอวรูปนฺนามาติ อุปมาย จ การเณน จ
กเถสฺสติ อิติ น มาณว อุปมฺจ การณฺจ กถาเปตฺวา
อิมินา อุปาเยน ปณฺฑิต กริสฺสามีติ ฯ โส ต ปกฺโกสิตฺวา
ตาต มาณว อิโต ปฏาย ทารุอตฺถาย ปณฺณตฺถาย จ
คตฏาเน ย เต ตตฺถ ทิฏ วา ภุตฺต วา ปต วา
ขาทิต วา โหติ ต อาคนฺตฺวา มยฺห อาโรเจยฺยาสีติ อาห ฯ
โส สาธูติ สมฺปฏิจฉฺ ิตฺวา เอกทิวส มาณเวหิ สทฺธึ
ทารุอตฺถาย อรฺ คโต ตตฺถ สปฺป ทิสฺวา อาคนฺตฺวา
อาจริย สปฺโป เม ทิฏโ ติ อาโรเจสิ ฯ สปฺโป นาม ตาต
กีทิโสติ ฯ เสยฺยถาป นงฺคลีสาติ ฯ สาธุ สาธุ ตาต มนาปา
เต อุปมา อาหฏา สปฺปา นาม นงฺคลีสสทิสา โหนฺตีติ ฯ
อถ โพธิสตฺโต มาณวเกน มนาปา อุปมา อาหฏา สกฺขิสฺสามิ
น ปณฺฑิต กาตุนฺติ จินฺเตสิ ฯ มาณโว ปน เอกทิวส อรฺเ
หตฺถึ ทิสฺวา หตฺถี เม อาจริย ทิฏโติ อาห ฯ หตฺถี

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 367

เลมที่ 29 นงฺคลีสชาตก หนา 367
นาม ตาต กีทิโสติ ฯ เสยฺยถาป นงฺคลีสาติ ฯ โพธิสตฺโต
หตฺถิสฺส โสณฺฑา นงฺคลีสสทิสา โหนฺติ ทนฺตาทโย เอวรูปา
จ เอวรูปา จ อยมฺปน พาลตาย วิภชิตฺวา กเถตุ อสกฺโกนฺโต
โสณฺฑ สนฺธาย กเถสิ มฺเติ ตุณฺหี อโหสิ ฯ อเถกทิวส
นิมนฺตเน อุจฺฉุ ลภิตฺวา อาจริย อชฺช มย อุจฺฉุ ขาทิมฺหาติ
อาห ฯ อุจฺฉุ นาม กีทิสาติ วุตฺเต เสยฺยถาป นงฺคลีสาติ
อาห ฯ อาจริโย โถก ปฏิรูป การณ กเถสีติ ตุณฺหี
ชาโต ฯ ปุเนกทิวส นิมนฺตเน เอกจฺเจ มาณวา คุฬ ทธินา
ภฺุชึสุ เอกจฺเจ ขีเรน ฯ โส อาคนฺตฺวา อาจริย อชฺช
มย ทธินา ขีเรน จ ภฺุชิมฺหาติ วตฺวา ทธิขีรนฺนาม
กีทิส โหตีติ วุตฺเต เสยฺยถาป นงฺคลีสาติ อาห ฯ อาจริโย
อย มาณโว สปฺโป นงฺคลีสสทิโสติ กเถนฺโต ตาว สุกถิต
กเถสิ หตฺถี นงฺคลีสสทิโสติ กเถนฺเตนาป โสณฺฑ สนฺธาย
เลเสน กถิต อุจฺฉุ นงฺคลีสสทิสนฺติ กถเนป เลโส อตฺถิ
ทธิขีรานิ ปน นิจฺจ ปณฺฑรานิ ปกฺขติ ฺตภาชนสณฺานานิ
อิธ สพฺเพน สพฺพ อุปม น กเถสิ น สกฺกา อิม โลลุก
สิกฺขาเปตุนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๑๒๓]อสพฺพตฺถคามึ วาจ พาโล สพฺพตฺถ ภาสติ
นาย ทธึ เวทิ น นงฺคลีส
ทธิมฺปย(๒) มฺติ นงฺคลีสนฺติ ฯ
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ตตฺราย สงฺเขปตฺโถ ยา วาจา อุปมาวเสน สพฺพตฺถ
น คจฺฉติ ต อสพฺพตฺถคามิวาจ พาโล ปุคฺคโล สพฺพตฺถ
ภาสติ ทธิ นาม กีทิสนฺติ ปุฏโ  เสยฺยถาป นงฺคลีสาติ
วทเตว เอว วทนฺโต นาย ทธึ เวทิ น นงฺคลีส ฯ
กึการณา ฯ ยสฺมา ทธิมปฺ ย มฺติ นงฺคลีสนฺติ ยสฺมา
อย ทธึป นงฺคลีสเมว มฺติ ฯ อถวา ทธีติ ทธิเมว ฯ
ปยนฺติ ขีร ฯ ทธิฺจ ปยฺจ ทธิปย ฯ ยสฺมา ทธิขีรานิป
อย นงฺคลีสเมว มฺติ ตาทิโสวาย พาโล กึ อิมนิ าติ
อนฺเตวาสิกาน กถ (๑) กเถตฺวา ปริพพฺ ย ทตฺวา ต อุยฺโยเชสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา โลลมาณโว โลลุทายิ อโหสิ ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย
ปน อหเมวาติ ฯ
นงฺคลีสชาตก ตติย ฯ
อมฺพชาตก
วายเมเถว ปุริโสติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอก
วตฺตสมฺปนฺน พฺราหฺมณ(๑) อารพฺภ กเถสิ ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 369

เลมที่ 29 นงฺคลีสชาตก หนา 369
โส กิร สาวตฺถีวาสิกุลปุตฺโต สาสเน อุร ทตฺวา
ปพฺพชิโต วตฺตสมฺปนฺโน อโหสิ อาจริยุปชฺฌายวตฺตานิ
ปานียปริโภชนียอุโปสถาคารชนฺตาฆราทีนิ วตฺตานิ จ สาธุก
กโรติ จุทฺทสสุ มหาวตฺเตสุ อสีติกฺขนฺธกวตฺเตสุ จ ปริปูรกิ ารีเยว
อโหสิ วิหาร สมฺมชฺชติ ปริเวณ วิตกฺกมาลก วิหารมคฺค
สมฺมชฺชติ มนุสฺสาน ปานีย เทติ ฯ มนุสฺสา ตสฺส วตฺตสมฺปตฺติย
ปสีทิตฺวา ปฺจสตมตฺตานิ ธุวภตฺตานิ อทสุ ฯ มหาลาภสกฺกาโร
อุปฺปชฺชิ ฯ ต นิสฺสาย พหุนฺน ผาสุวิหาโร ชาโต ฯ อเถกทิวส
ธมฺมสภาย ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส อสุโก นาม
ภิกฺขุ อตฺตโน วตฺตสมฺปตฺติยา มหนฺต ลาภสกฺการ นิพฺพตฺเตสิ
เอต เอก นิสฺสาย พหุนฺน ผาสุวิหาโร ชาโตติ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพปาย ภิกฺขุ วตฺตสมฺปนฺโน ปุพฺเพเปต เอก นิสฺสาย ปฺจ
อิสิสตานิ ผลาผลตฺถาย อรฺ อคนฺตฺวา เอเตเนว
อานีตผลาผเลหิ ยาเปสุนฺติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
# ๑. ม. ภิกฺขุ ฯ
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อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อุทิจฺจพฺราหฺมณกุเล นิพพฺ ตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต อิสปิ พฺพชฺช
ปพฺพชิตฺวา ปฺจสตอิสิปริวาโร ปพฺพตปาเท วิหาสิ ฯ ตทา
หิมวนฺเต จณฺโฑ นิทาโฆ อโหสิ ฯ ตตฺถ ตตฺถ ปานียานิ
ฉิชฺชึสุ ฯ ติรจฺฉานา ปานีย อลภมานา กิลมนฺติ ฯ อถ เตสุ
ตาปเสสุ เอโก ตาปโส เตส ปปาสทุกฺข ทิสฺวา เอก รุกฺข
ฉินฺทิตฺวา โทณึ กตฺวา ปานีย อุสฺสิฺจิตฺวา [๑] เตส ปานีย
อทาสิ ฯ พหูสุ สนฺนิปติตฺวา ปานีย ปวนฺเตสุ ตาปสสฺส
ผลาผลตฺถาย คมโนกาโส น โหติ ฯ โส นิราหาโรป ปานีย
เทติเยว ฯ มิคคณา จินฺเตสุ อย อมฺหาก ปานีย เทนฺโต
ผลาผลตฺถาย คนฺตุ โอกาส น ลภติ นีราหารตาย อติวิย
กิลมติ หนฺท มย กติก กโรมาติ ฯ เต กติก อกสุ
อิโต ปฏาย ปานีย ปวนตฺถาย อาคจฺฉนฺเตน อตฺตโน
พลานุรูเปน ผล คเหตฺวา อาคนฺตพฺพนฺติ ฯ ตโต ปฏาย
เอเกโก ติรจฺฉาโน อตฺตโน พลานุรูเปน มธุรมธุรานิ
อมฺพชมฺพูปนสาทีนิ คเหตฺวาว อาคจฺฉติ ฯ เอกสฺส อตฺถาย
อาภต ผลาผล อฑฺฒเตยฺยสกฏภารปฺปมาณ อโหสิ ฯ ปฺจสตา
ตาปสา ตเทว ปริภฺุชนฺติ ฯ อติเรก ฉฑฺฑิยิตฺถ ฯ
โพธิสตฺโต ต ทิสฺวา เอก วตฺตสมฺปนฺน นิสสฺ าย
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เอตฺตกาน ตาปสาน ผลาผลตฺถาย อคนฺตฺวา ยาปน อุปฺปนฺน
วิริยนฺนาม กาตพฺพเมวาติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๑๒๔]วายเมเถว ปุริโส น นิพพฺ ินฺเทยฺย ปณฺฑิโต
วายามสฺส ผล ปสฺส ภุตฺตา อมฺพา อนีติหนฺติ ฯ
ตตฺราย สงฺเขปตฺโถ ปณฺฑิโต อตฺตโน วตฺตปูรณาทิเก
กมฺมมฺหิ วายเมเถว น อุกฺกณฺเยฺย ฯ กึการณา ฯ วายามสฺส
นิปฺผลตาย อภาวโต ฯ อิติ มหาสตฺโต วายาโม นาม สผโลว
โหตีติ อิสิคณ อาลปนฺโต วายามสฺส ผล ปสฺสาติ อาห ฯ
กีทิส ฯ ภุตฺตา อมฺพา อนีติหนฺติ ฯ ตตฺถ อมฺพาติ เทสนามตฺต ฯ
เตหิ ปน นานปฺปการานิ ผลาผลานิ อาภตานิ เตส สมฺปนฺนตราน
วา อุสฺสนฺนตราน วา วเสน อมฺพาติ วุตฺต ฯ เย อิเม ปฺจหิ
อิสิสเตหิ สย อรฺ อคนฺตฺวา เอตสฺส อตฺถาย อานีตา อมฺพา
ภุตฺตา อิท วายามสฺส ผล ฯ ตฺจ โข ปน อนีติห อิติห
อิติ อาหาติ เอว อิติหอิติเหน คเหตพฺพ น โหติ ปจฺจกฺขเมว
ต ผล ปสฺสาติ ฯ เอว มหาสตฺโต อิสิคณสฺส โอวาท อทาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
วตฺตสมฺปนฺโน ตาปโส อย ภิกฺขุ อโหสิ คณสตฺถา ปน อหเมวาติ ฯ
อมฺพชาตก จตุตฺถ ฯ
_____________
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พหุมฺป โส วิกตฺเถยฺยาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก วิกตฺถิก ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ ตสฺส วตฺถุ เหฏา
กถิตสทิสเมว ฯ
อตีเต ปน พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
มหาวิภโว อโหสิ ฯ ตสฺส ภริยา ปุตตฺ  วิชายิ ฯ ทาสีปสฺส ต
ทิวสเมว ปุตฺต วิชายิ ฯ เต เอกโตว วฑฺฒึสุ ฯ เสฏิปุตฺเต
ปุพฺเพ เลข สิกฺขนฺเต ทาโสปสฺส ผลก วหมาโน คนฺตฺวา เตเนว
สทฺธึ เลข สิกฺขิ เทฺว ตโย โวหาเร อกาสิ ฯ โส อนุกฺกเมน
วจนกุสโล โวหารกุสโล ยุวา อภิรโู ป อโหสิ นาเมน กฏาหโก
นาม ฯ โส เสฏิสฺส ฆเร ภณฺฑาคาริกกมฺม กโรนฺโต จินฺเตสิ
น ม อิเม สพฺพกาล ภณฺฑาคาริกกมฺเมว กาเรสฺสนฺติ กิฺจิเทว
โทส ทิสฺวา ตาเฬตฺวา พนฺธิตฺวา ลกฺขเณน องฺเกตฺวา
ทาสปริโภเคนป ปริภฺุชิสฺสนฺติ ปจฺจนฺเต โข ปน เสฏิสฺส
สหายโกป เสฏี อตฺถิ ยนฺนูนาห เสฏิสฺส วจเนน เลข อาทาย
ตตฺถ คนฺตฺวา อห เสฏิปุตฺโตติ วตฺวา ต เสฏึ วฺเจตฺวา
ตสฺส ธีตร คเหตฺวา สุข วเสยฺยนฺติ ฯ โส สยเมว ปณฺณ
คเหตฺวา อห อสุกนฺนาม มม ปุตฺต ตว สนฺติก ปหิณึ
อาวาหวิวาหสมฺพนฺโธ นาม มยฺห ตยา ตุยฺหฺจ มยา สทฺธึ
ปฏิรูโป ตสฺมา ตฺว อิมสฺส ทารกสฺส อตฺตโน ธีตร ทตฺวา
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เอต ตตฺเถว วสาเปหิ อหป โอกาส ลภิตฺวา อาคมิสฺสามีติ
ลิขิตฺวา เสฏิสฺเสว มุทฺทิกาย ลฺจิตฺวา ยถารุจิต ปริพฺพยฺเจว
คนฺธวตฺถาทีนิ จ คเหตฺวา ปจฺจนฺต คนฺตฺวา เสฏึ ทิสฺวา
วนฺทิตฺวา อฏาสิ ฯ อถ น เสฏี กุโต อาคโตสิ ตาตาติ
ปุจฺฉิ ฯ พาราณสิโตติ ฯ กสฺส ปุตฺโตสีติ ฯ พาราณสีเสฏิสฺสาติ ฯ
เกนตฺเถนาคโตสีติ ฯ ตสฺมึ ขเณ กฏาหโก อิท ทิสฺวา
ชานิสฺสถาติ ปณฺณ อทาสิ ฯ เสฏี ปณฺณ วาเจตฺวา อิทานาห
ชีวามิ นามาติ ตุฏจิตฺโต ธีตร ทตฺวา ปติฏาเปสิ ฯ ตสฺส
ปริวาโร มหนฺโต อโหสิ ฯ โส ยาคุขชฺชกาทีสุ วา
สุทฺธคนฺธวตฺถาทีสุ วา อุปนีเตสุ เอวมฺป นาม ยาคุ
ปจนฺติ เอว ขชฺชก เอว ภตฺต อโห ปจฺจนฺตวาสิกา
นามาติ ยาคุอาทีนิ ครหติ อิเม ปจฺจนฺตวาสิภาเวเนว
อหตสาฏเก วลฺชิตุ น ชานนฺติ คนฺเธป ปสิตุ ปุปฺผานิ
คนฺถิตุ น ชานนฺตีติ วตฺถกมฺมการาทโย(๑) ครหติ ฯ
โพธิสตฺโต ทาส อปสฺสนฺโต กฏาหโก น ทิสฺสติ
กุหึ คโต ปริเยสถ นนฺติ สมนฺตา มนุสฺเส ปโยเชสิ ฯ
เตสุ เอโก ตตฺถ คนฺตฺวา ต ทิสฺวาว สฺชานิตวฺ า อตฺตาน
อชานาเปตฺวา คนฺตฺวา (๒) โพธิสตฺตสฺส อาโรเจสิ ฯ โพธิสตฺโต
ต ปวุตฺตึ สุตฺวา อยุตฺต เตน กต คนฺตฺวา น คเหตฺวา
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อาคมิสฺสามีติ ราชาน อาปุจฺฉิตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน
นิกฺขมิ ฯ เสฏี กิร ปจฺจนฺต คจฺฉตีติ สพฺพตฺถ ปากโฏ
ชาโต ฯ กฏาหโก เสฏี กิร อาคจฺฉตีติ สุตฺวา จินฺเตสิ
น โส อฺเน การเณน อาคจฺฉติ ม นิสฺสาเยวสฺส
อาคมเนน ภวิตพฺพ สเจ ปนาห ปลายิสฺสามิ ปุน อาคนฺตุ
น สกฺกา ภวิสฺสติ อตฺถิ ปเนส อุปาโย มม สามิกสฺส
ปฏิปถ คนฺตฺวา ทาสกมฺม กตฺวา ตเมว อาราเธสฺสามีติ ฯ
โส ตโต ปฏาย ปริสมชฺเฌ เอว ภาสติ อฺเ พาลมนุสฺสา
อตฺตโน พาลภาเวน มาตาปตูน คุณ อชานนฺตา เตส โภชนเวลาย
อปจิติกมฺม อกตฺวา เตหิ สทฺธึเยว ภฺุชนฺติ มยมฺปน มาตาปตูน
ปริภฺุชนกาเล ปฏิคฺคห อุปเนม เขฬสรก อุปเนม โภชนานิ
อุปเนม ปานียมฺป วีชนิมฺป คเหตฺวา อุปติฏามาติ ยาว
สรีรวลฺชนกาเล อุทกกลส อาทาย ปฏิจฺฉนฺนฏานคมนา
สพฺพ ทาเสหิ สามิกาน กตฺตพฺพกิจฺจ ปกาเสสิ ฯ โส เอว ปุรสิ (๒)
อุคฺคณฺหาเปตฺวา โพธิสตฺตสฺส ปจฺจนฺตสมีป อาคตกาเล สสฺสรุ 
อโวจ ตาต มม กิร ปตา ตุมฺหาก ทสฺสนตฺถาย อาคจฺฉติ ตุมฺเห
ขาทนียโภชนีย ปฏิยาทาเปถ อห ปณฺณาการ คเหตฺวา ปฏิปถ
คมิสฺสามีติ ฯ โส สาธุ ตาตาติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ
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กฏาหโก พหุปณฺณาการมาทาย มหนฺเตน ปริวาเรน คนฺตฺวา
โพธิสตฺต วนฺทิตฺวา ปณฺณาการ อทาสิ ฯ โพธิสตฺโตป ปณฺณาการ
คเหตฺวา เตน สทฺธึ ปฏิสณฺาร กตฺวา ปาตราสกาเล ขนฺธาวาร
นิวาเสตฺวา สรีรวลฺชนตฺถาย ปฏิจฉฺ นฺนฏาน ปาวิสิ ฯ กฏาหโก
อตฺตโน ปริวาร นิวตฺตาเปตฺวา กลส อาทาย โพธิสตฺตสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา อุทกกิจฺจปริโยสาเน ปาเทสุ ปติตฺวา สามิ อห ตุมฺหาก
ยตฺตก อิจฺฉถ ตตฺตก ธน ทสฺสามิ มา เม ยส อนฺตรธายิตฺถาติ
อาห ฯ โพธิสตฺโต ตสฺส วตฺตสมฺปทาย ปสีทิตฺวา มา ภายิ
นตฺถิ เต มม สนฺติกา อนฺตราโยติ สมสฺสาเสตฺวา ปจฺจนฺตนคร
ปาวิสิ ฯ มหนฺโต สกฺกาโร อโหสิ ฯ กฏาหโกปสสฺ นิรนฺตร
ทาเสน กตฺตพฺพกิจฺจ กโรติ ฯ อถ น เอกาย เวลาย สุขนิสินฺน
ปจฺจนฺตเสฏี อาห มหาเสฏิ มยา ตุมฺหาก ปณฺณ ทิสฺวาว
ตุมฺหาก ปุตฺตสฺส ทาริกา ทินฺนาติ ฯ โพธิสตฺโต กฏาหก ปุตตฺ เมว
กตฺวา ตทนุจฺฉวิก ปยวจน วตฺวา เสฏึ โตเสสิ ตโต ปฏาย
กฏาหกสฺส มุข โอโลเกตุ สมตฺโถ นาม นาโหสิ ฯ
อเถกทิวส มหาสตฺโต เสฏิธีตร ปกฺโกสิตวฺ า เอหิ
อมฺม สีเส เม อูกา วิจินาหีติ ต อาคนฺตฺวา อูกา คเหตฺวา
ิต ปยวจน วตฺวา อมฺม กจฺจิ เต มม ปุตฺโต
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สุขทุกฺเขสุ อปฺปมตฺโต อุโภ ชนา สมฺโมทมานา สมคฺคสวาส
วสถาติ ปุจฺฉิ ฯ ตาต มหาเสฏิปุตฺตสฺส(๑) อฺโ โทโส
นตฺถิ เกวล อาหาร ครหตีติ ฯ อมฺม นิจฺจกาเลเปส
ทุกฺขสีโลว อปจ เต อหนฺตสฺส มุขพนฺธนมนฺต ทสฺสามิ
ต ตฺว สาธุก อุคฺคณฺหิตฺวา มม ปุตฺตสฺส โภชนกาเล
ครหนฺตสฺส อุคฺคหิตนิยาเมเนว ปุรโต ตฺวา วเทยฺยาสีติ
คาถ อุคฺคณฺหาเปตฺวา กติปาห วสิตฺวา พาราณสิเมว อคมาสิ ฯ
กฏาหโกป พหุขาทนียโภชนียมาทาย อนุมคฺค คนฺตฺวา
พหุ ธน ทตฺวา วนฺทิตฺวา นิวตฺติ ฯ โส โพธิสตฺตสฺส คตกาลโต
ปฏาย อติเรกมานี อโหสิ ฯ โส เอกทิวส เสฏิธีตาย
นานคฺครสโภชน อุปเนตฺวา กฏจฺฉุ อาทาย ปริวิสนฺติยา ภตฺต
ครหิตุ อารภิ ฯ เสฏิธีตา โพธิสตฺตสฺส สนฺติเก
อุคฺคหิตนิยาเมเนว อิม คาถมาห
[๑๒๕]พหุมฺป โส วิกตฺเถยฺย อฺ ชนปท คโต
อนฺวาคนฺตวาน ทูเสยฺย ภฺุช โภเค กฏาหกาติ ฯ
ตตฺถ พหุมฺป โส วิกตฺเถยฺย อฺ ชนปท คโตติ โย
อตฺตโน ชาติภูมิโต อฺ ชนปท คโต โหติ ยตฺถสฺส ชาตึ
น ชานนฺติ โส พหุมฺป วิกตฺเถยฺย วมฺภนวจน วเทยฺย ฯ
อนฺวาคนฺตวาน ทูเสยฺยาติ อิม ตาว วาร สามิกสฺส
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ปฏิปถ คนฺตฺวา ทาสกิจฺจสฺส กตตฺตา กสาหิ ปหริตฺวา
ปฏิจมฺมุปฺปาตนโต จ ลกฺขณาหนนโต จ มุตฺโตสิ สเจ
อนาจาร กโรสิ ปุน อฺสฺมึ อาคมนวาเร ตว สามิโก
อนฺวาคนฺตฺวาน ทูเสยฺย อิม เคห อนุอาคนฺตฺวา กสาภิฆาเตหิ
เจว ลกฺขณาหนเนน จ ชาติปฺปกาเสเนว ต ทูเสยฺย อุปหเนยฺย
ตสฺมา อิม อนาจาร ปหาย ภฺุช โภเค กฏาหก มา
ปจฺฉา อตฺตโน ทาสภาว ปากฏ กาเรตฺวา วิปฺปฏิสารี อโหสีติ
อยเมว เสฏิโน อธิปฺปาโย ฯ
เสฏิธีตา ปน เอตมตฺถ อชานนฺตี อุคฺคหิตนิยาเมน
พฺยฺชนเมว ปยิรุทาหสิ ฯ กฏาหโก เสฏินา มม กูฏ (๑)
อาจิกฺขิตฺวา เอติสฺสา สพฺพ กถิต ภวิสฺสตีติ ตโต ปฏาย
ปุน ภตฺต วิครหิตุ น วิสหิ นิหีนมาโน ยถาลทฺธ ภฺุชิตฺวา
ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา กฏาหโก วิกตฺถิกภิกขฺ ุ อโหสิ พาราณสีเสฏี ปน
อหเมวาติ ฯ
กฏาหกชาตก ปฺจม ฯ
_____________
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อสิลกฺขณชาตก
ตเถเวกสฺส กลฺยาณนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โกสลรฺโ อสิลกฺขณปาก พฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร กมฺมาเรหิ รฺโ อสีน อาหฏกาเล อสึ อุปสิงฺฆิตฺวา
อสิลกฺขณ อุทาหรติ ฯ โส เยส หตฺถโต ลาภ ลภติ เตส
อสึ ลกฺขณสมฺปนฺโน มงฺคลสยุตฺโตติ วทติ เยส หตฺถโต น
ลภติ เตส อสึ อวลกฺขโณติ ครหติ ฯ อเถโก กมฺมาโร อสึ
กตฺวา โกสิย สุขุม มริจจุณฺณ ปกฺขิปตฺวา รฺโ อสึ อาหริ ฯ
ราชา พฺราหฺมณ ปกฺโกสิตฺวา อสึ วีมสาหีติ อาห ฯ พฺราหฺมณสฺส
อสึ อากฑฺฒิตฺวา อุปสิงฺฆนฺตสฺส มริจจุณฺณานิ นาส ปวิสิตฺวา
ขิปตุกามต อุปฺปาเทสุ ฯ ตสฺส ขิปนฺตสฺส นาสิกา อสิธาราย
ปหฏา ทฺวิธา ฉิชฺชิ ฯ ตสฺเสว นาสิกาย ฉินฺนภาโว ภิกฺขุสงฺเฆ
ปากโฏ ขาโต ฯ อเถกทิวส ธมฺมสภาย ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ
อาวุโส รฺโ กิร อสิลกฺขณปาโก พฺราหฺมโณ อสิลกฺขณ
อุปสิงฺฆนฺโต นาสิก ฉินฺทาเปสีติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย
นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ าติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย
นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว โส พฺราหฺมโณ อสึ อุปสิงฺฆนฺโต
นาสิกจฺเฉท ปตฺโต ปุพฺเพป ปตฺโตเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต ตสฺส
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อสิลกฺขณปาโก พฺราหฺมโณ อโหสิ ฯ สพฺพ ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุุสทิสเมว ฯ ราชา ปน ตสฺส เวชฺเช ทตฺวา นาสิกโกฏึ ผาสุก
การาเปตฺวา ลาขาย ปฏินาสิก กาเรตฺวา ปุน ต อุปฏากเมว
อกาสิ ฯ พาราณสีรฺโ ปน ปุตฺโต นตฺถิ เอกา ธีตา เจว
ภาคิเนยฺโย จ อเหสุ ฯ โสป อุโภป เต อตฺตโน สนฺติเกเยว
วฑฺฒาเปสิ ฯ เต เอกโต วฑฺฒนฺตา อฺมฺ ปฏิพทฺธจิตฺตา
อเหสุ ฯ ราชาป อมจฺเจ ปกฺโกสาเปตฺวา มยฺห ภาคิเนยฺโยป
อิมสฺส รชฺชสฺส สามิโกว ธีตร เอตสฺเสว ทตฺวา อภิเสกมสฺส
กโรมีติ วตฺวา ปุน จินฺเตสิ มยฺห ภาคิเนยฺโย สพฺพถาป
เม าตโกเยว เอตสฺส อฺ ราชธีตร อาเนตฺวา อภิเสก
กตฺวา ธีตร อฺสฺส รฺโ ทสฺสามิ เอว โน าตกา พหู
ภวิสฺสนฺติ ทฺวินฺน รชฺชาน มยเมว สามิกา ภวิสฺสามาติ ฯ
โส อมจฺเจหิ สทฺธึ สมฺมนฺเตตฺวา อุโภเปเต วิสุ กาตุ วฏฏตีติ
ภาคิเนยฺย อฺสฺมึ นิเวสเน ธีตร อฺสฺมึ นิวาเสสิ ฯ เต
โสฬสวสฺสุทเฺ ทสิกภาว ปตฺวา อติวิย ปฏิพทฺธจิตฺตา อเหสุ ฯ
ราชกุมาโร เกน นุ โข อุปาเยน มาตุลธีตร ราชเคหา นีหราเปตุ
สกฺกา ภเวยฺยาติ จินฺเตนฺโต อตฺเถโก อุปาโยติ มหาอิกฺขณิก
ปกฺโกสาเปตฺวา ตสฺสา สหสฺสภณฺฑิก ทตฺวา กึ มยา
กตฺตพฺพนฺติ วุตฺเต อมฺม อชฺช ตว กโรนฺติยา อนิปฺผตฺติ
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นาม นตฺถิ กิฺจิเทว การณ วตฺวา ยถา มม มาตุโล
ราชธีตร อนฺโตเคหา นีหราเปติ ตถา กโรหีติ อาห ฯ
สาธุ สามิ อห ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา เอว วกฺขามิ เทว
ราชธีตาย อุปริ กาฬกณฺณิ อตฺถิ เอตฺตก กาล นิวตฺติตฺวา
โอโลเกนฺโตป นตฺถิ อห ราชธีตร อสุกทิวเส นาม รถ
อาโรเปตฺวา พหู อาวุธหตฺเถ ปุริเส อาทาย มหนฺเตน
ปริวาเรน สุสาน คนฺตฺวา มณฺฑลปฏ ิกาย เหฏาสุสานมฺจเก
มตกมนุสฺส นิปชฺชาเปตฺวา อุปริมฺเจ ราชธีตร เปตฺวา
คนฺโธทกฆฏาน อฑฺฒุตฺตรสเตน นฺหาเปตฺวา กาฬกณฺณึ ปวา
เหสฺสามีติ เอว วตฺวา ราชธีตร สุสาน เนสฺสาม (๑) ตฺว
อมฺหาก ตตฺถ คมนทิวเส อมฺเหหิ ปุเรตรเมว โถก
มริจจุณฺณมาทาย อาวุธหตฺเถหิ อตฺตโน มนุสฺเสหิ ปริวุโต รถ
อารุยฺห สุสาน คนฺตฺวา รถ สุสานทฺวาเร เอกเทเส เปตฺวา
อาวุธหตฺเถ มนุสฺเส สุสานวน ปเวเสตฺวา สย สุสาเน
มณฺฑลปฏิก คนฺตฺวา มตโก วิย ปฏิกุชฺโช หุตฺวา นิปชฺช
อห ตตฺถ อาคนฺตฺวา ตว อุปริ มฺจก อฏริตฺวา ราชธีตร
อุกฺขิปตฺวา มฺเจ เปสฺสามิ ตฺว ตสฺมึ ขเณ มริจจุณฺณ
นาสิกาย ปกฺขิปตฺวา เทฺว ตโย วาเร ขิเปยฺยาสิ ตยา
ขิปตกาเล มย ราชธีตร ปหาย ปลายิสฺสาม อถ ตฺว
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ราชธีตร สีส นฺหาเปตฺวา สยมฺป สีส นฺหายิตฺวา ต อาทาย
อตฺตโน นิเวสน คจฺเฉยฺยาสีติ ฯ โส สาธุ ภทฺทโก สุนฺทโร
อุปาโยติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ
สาป คนฺตฺวา รฺโ ตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ราชา
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ ราชธีตายป ต อนฺตร อาจิกฺขิ ฯ สาป
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ สา นิกฺขมนทิวเส กุมารสฺส สฺ ทตฺวา
มหนฺเตน ปริวาเรน สุสาน คจฺฉนฺตี อารกฺขมนุสฺสาน
ภยชนนตฺถ อาห มยา ราชธีตาย มฺเจ ปตกาเล
เหฏามฺเจ มกตปุริโส ขิปสฺสติ ขิปตฺวา จ เหฏามฺจา
นิกฺขมิตฺวา ย ปม ปสฺสสิ ฺสติ ตเมว คเหสฺสติ อปฺปมตฺตา
ภเวยฺยาถาติ ฯ ราชกุมาโร ปุเรตร คนฺตฺวา วุตฺตนเยเนว
ตตฺถ นิปชฺชิ ฯ มหาอิกฺขณิกา ราชธีตร อุกฺขิปตฺวา
มณฺฑลปฏิกฏาน คจฺฉนฺตี มา ภายีติ สฺาเปตฺวา
มฺเจ เปสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ กุมาโร มริจจุณฺณ นาสาย
ปกฺขิปตฺวา ขิป ฯ เตน ขิปตมตฺเตเยว มหาอิกฺขณิกา
ราชธีตร ปหาย มหารว รวมานา สพฺพปฺปม ปลายิ ฯ
ตสฺสา ปลายิตกาลโต (๑) ปฏาย เอโกป าตุ สมตฺโถ
นาม นาโหสิ ฯ คหิตคหิตานิ อาวุธานิ ฉฑฺเฑตฺวา สพฺเพ
ปลายึสุ ฯ กุมาโร ยถาสมฺมนฺติต สพฺพ กตฺวา ราชธีตร
อาทาย อตฺตโน นิเวสน อคมาสิ ฯ
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อิกฺขณิกา คนฺตฺวา ต การณ รฺโ อาโรเจสิ ฯ
ราชา ปกติยาป สา มยา ตสฺเสวตฺถาย โปสิตา (๑) ปายาเส
ฉฑฺฑิตสปฺป วิย ชาตนฺติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อปรภาเค ภาคิเนยฺยสฺส
รชฺช ทตฺวา ธีตร มหาเทวึ กาเรสิ ฯ โส ตาย สทฺธึ
สมคฺคสวาส วสมาโน ธมฺเมน รชฺช กาเรสิ ฯ โสป
อสิลกฺขณปาโก ตสฺเสว อุปฏาโก อโหสิ ฯ ตสฺเสกทิวส
ราชุปฏาน อาคนฺตฺวา ปฏิสุริย ตฺวา อุปฏหนฺตสฺส ลาขา
วิลียิ ปฏินาสิกา ภูมิย ปติ ฯ โส ลชฺชาย อโธมุโข อฏาสิ ฯ
อถ น ราชา ปริหสนฺโต อาจริย มา จินฺตยิตฺถ ขิปต
นาม เอกสฺส กลฺยาณ อโหสิ เอกสฺส ปาปก ตุมฺเหหิ
ขิปเตน นาสา ฉิชฺชิยิตฺถ มย ปน มาตุลธีตร
ลภิตฺวา รชฺช ลภิมฺหาติ(๒) วตฺวา อิม คาถมาห
[๑๒๖]ตเถเวกสฺส(๓) กลฺยาณ ตเถเวกสฺส ปาปก
ตสฺมา สพฺพ น กลฺยาณ สพฺพ วาป น ปาปกนฺติ ฯ
ตตฺถ ตเถเวกสฺสาติ ตเทเวกสฺส ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ
ทุติยปเทป เอเสว นโย ฯ
อิติ โส อิมาย คาถาย ต การณ อาหริตฺวา ทานาทีนิ
ปฺุานิ กตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิมาย เทสนาย โลกสมฺมตาน กลฺยาณปาปกาน
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อเนกสิกภาว ปกาเสตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
อสิลกฺขณปาโก เอตรหิ อสิลกฺขณปาโกว ภาคิเนยฺโย ราชา
ปน อหเมวาติ ฯ
อสิลกฺขณชาตก ฉฏ ฯ
กลณฺฑุกชาตก
เต เทสา ตานิ วตฺถนู ีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก วิกตฺถิก ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตตฺถ เทฺวป วตฺถูนิ กฏาหกชาตกสทิสาเนว ฯ อิธ
ปเนส พาราณสีเสฏิโน ทาโส กลณฺฑุโก นาม อโหสิ ฯ
ตสฺส ปลายิตฺวา ปจฺจนฺตเสฏิธีตร คเหตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน
วสนกาเล พาราณสีเสฏี ปริเยสาเปตฺวาป ตสฺส คตฏาน
อชานนฺโต คจฺฉ กลณฺฑุก ปริเยสาติ อตฺตนา วุฏ สุกโปตก
เปเสสิ ฯ สุกโปตโก อิโต จิโต จ จรนฺโต ต นคร
สมฺปาปุณิ ฯ ตสฺมิฺจ กาเล กลณฺฑุโก นทึ กีฬิตกุ าโม
พหุ มาลาคนฺธวิเลปนฺเจว ขาทนียโภชนียฺจ คาหาเปตฺวา
นทึ คนฺตฺวา เสฏิธีตาย สทฺธึ นาว อารุยฺห อุทเก
กีฬติ ฯ ตสฺม
ิ ฺจ เทเส นทีกีฬ กีฬนฺตา อิสฺสรชาติกา
ติขิณเภสชฺชปริวาร ขีร ปวนฺติ ฯ เตน เตส ทิวสภาคมฺป
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อุทเก กีฬนฺตาน สีต น พาธติ ฯ อยมฺปน กลณฺฑุโก
ขีรคณฺฑุส คเหตฺวา มุข วิกฺขาเลตฺวา ต ขีร นุฏุภติ
นุฏุภนฺโตป อุทเก อนุฏ ุภิตฺวา เสฏิธีตาย สีเส นุฏุภติ ฯ
สุกโปตโกป นทีตีร คนฺตฺวา เอกิสฺสา อุทุมฺพรสาขาย
นิสีทิตฺวา โอโลเกนฺโต กลณฺฑุก สฺชานิตฺวา เสฏิธีตาย สีเส
นุฏุภนฺต ทิสฺวา อเร กลณฺฑุก ทาส อตฺตโน ชาติฺจ
วสนฏานฺจ อนุสฺสร ขีรคณฺฑุส คเหตฺวา มุข วิกฺขาเลตฺวา
ชาติสมฺปนฺนาย สุขสวฑฺฒาย เสฏิธีตาย สีเส มา นุฏุภิ
อตฺตโน ปมาณ น ชานาสีติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๑๒๗]เต เทสา ตานิ วตฺถูนิ อหฺจ วนโคจโร
อนุวิจฺจ โข ต คณฺเหยฺยุ ปว ขีร กลณฺฑุกาติ ฯ
ตตฺถ เต เทสา ตานิ วตฺถูนีติ มาตุกุจฺฉึ สนฺธาย วทติ ฯ
อยเมตฺถ อธิปฺปาโย ยตฺถ เต วสิต น เต ขตฺติยธีตาทีน กุจฺฉิเทสา
ยตฺถ วสิ ปติฏิโต ตานิ น ขตฺติยธีตาน กุจฺฉิวตฺถูนิ อถ โข
ทาสีกุจฺฉิย ตฺว วสิ เจว ปติฏิโต จาติ ฯ อหฺจ วนโคจโรติ
ติรจฺฉานคโตป เอตมตฺถ ชานามีติ ทีเปติ ฯ อนุวิจฺจ โข ต
คณฺเหยฺยุนฺติ เอว อนาจาร จรมาน มยา คนฺตฺวา อาโรจิเต
อนุวิจฺจ ชานิตฺวา ตว สามิกา ตาเฬตฺวา เจว ลกฺขณาหตฺจ
กตฺวา ต คณฺเหยฺยุ คเหตฺวา
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คมิสฺสนฺติ ตสฺมา อตฺตโน ปมาณ กตฺวา (๑) เสฏิธีตาย สีเส
อนุฏุภิตฺวา ปว ขีร ฯ กลณฺฑุกาติ ต นาเมน อาลปติ ฯ
กลณฺฑุโกป สุกโปตก สฺชานิตฺวา ม ปากฏ กเรยฺยาติ
ภเยน เอหิ สามิ กทา อาคโตสีติ อาห ฯ สุกโปตโกป
น เอส ม หิตกามตาย ปกฺโกสติ คีว ปน เม วฏเฏตฺวา
มาเรตุกาโมติ ตฺวา น เม ตยา อตฺโถติ ตโต อุปฺปติตฺวา
พาราณสึ คนฺตฺวา ยถาทิฏ เสฏิโน วิตฺถาเรน กเถสิ ฯ
เสฏี อยุตฺตก เตน กตนฺติ คนฺตฺวา ตสฺส อาณ กาเรตฺวา
พาราณสิเมว น เนตฺวา ทาสปริโภเคน ปริภฺุชิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา กลณฺฑโุ ก อย ภิกฺขุ อโหสิ พาราณสีเสฏี ปน
อหเมวาติ ฯ
กลณฺฑุกชาตก สตฺตม ฯ
_______________
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มูสิกชาตก (๑)
โย เว ธมฺมทฺธช กตฺวาติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต เอก กุหก ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตทา หิ สตฺถา ตสฺส กุหกภาเว อาโรจิเต น ภิกฺขเว
อิทาเนว ปุพฺเพเปส กุหโกเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
มูสิกโยนิย ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา วุฑฺฒิมนฺวาย มหาสรีโร
สูกรจฺฉาปกสทิโส หุตฺวา อเนกสตมูสิกาหิ ปริวุโต อรฺเ
วิจรติ ฯ อเถโก สิคาโล อิโต จิโต จ วิจรนฺโต ต มูสิกยูถ
ทิสฺวา อิมา มูสิกา วฺเจตฺวา ขาทิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา มูสิกาน
อาสยสฺส อวิทูเร สุริยาภิมุโข วาต ปวนฺโต เอเกน ปาเทน
อฏาสิ ฯ โพธิสตฺโต โคจราย จรมาโน ต ทิสฺวา สีลวา
เอโส ภวิสฺสตีติ ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ภนฺเต ตฺว โก
นามาติ ปุจฺฉิ ฯ ธมฺมโิ ก นามาติ ฯ จตฺตาโร ปาเท ภูมิย
อฏเปตฺวา กสฺมา เอเกเนว ิโตสีติ ฯ มยิ จตฺตาโร ปาเท
ปวิย เปนฺเต ปวี สหิตุ น สกฺโกติ ตสฺมา เอเกเนว
ติฏามีติ ฯ มุข วิวริตฺวา กสฺมา โตสีติ ฯ มย อฺ น
ภกฺขยาม วาตเมว ภกฺขยามาติ ฯ อถ กสฺมา สุริยาภิมุขา
ติฏถาติ (๒)ฯ สุรยิ  นมสฺสามาติ ฯ โพธิสตฺโต ตสฺส วจน สุตฺวา
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สีลวา เอโส ภวิสฺสตีติ ตโต ปฏาย มูสิกคเณน สทฺธึ
สาย ปาต ตสฺส อุปฏาน คจฺฉติ ฯ อถสฺส อุปฏาน
กตฺวา คมนกาเล สิคาโล สพฺพปจฺฉิม มูสิก คเหตฺวา มส
ขาทิตฺวา อชฺโฌหริตฺวา มุข ปฺุฉิตฺวา ติฏติ ฯ อนุปุพฺเพน
มูสิกคโณ ตนุโก ชาโต ฯ มูสิกา ปุพฺเพ อมฺหาก อย อาสโย
นปฺปโหติ มย นิรนฺตรา ติฏาม อิทานิ สิถิโล เอวมฺป
อาสโย น ปูรเตว กึ นุ โข เอตนฺติ โพธิสตฺตสฺส ปวุตฺตึ
อาโรเจสุ ฯ โพธิสตฺโต เกน นุ โข การเณน มูสิกา ตนุกาติ
จินฺเตนฺโต สิคาเล อาสงฺก เปตฺวา วีมสิสฺสามิ นนฺติ
อุปฏานกาเล เสสมูสิกา ปุรโต กตฺวา สย ปจฺฉโต อโหสิ ฯ
สิคาโล ตสฺส อุปริ ปกฺขนฺทิ ฯ โพธิสตฺโต อตฺตโน คหณตฺถาย
ต ปกฺขนฺต ทิสฺวา นิวตฺเตตฺวา โภ สิคาล อิทนฺเต วตฺตสมาทาน
น ธมฺมสุธมฺมตาย ปเรสมฺปน วิหึสนตฺถาย ธมฺมทฺธช กตฺวา
จรสีติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๑๒๘]โย เว ธมฺมทฺธช กตฺวา นิคุยฺโห ปาปมาจเร
วิสฺสาสยิตฺวา ภูตานิ พิฬารนฺนาม ต วตนฺติ ฯ
ตตฺถ โย เวติ ขตฺติยาทีสุ โยโกจิเทว ฯ ธมฺมทฺธช กตฺวาติ
ทสกุสลกมฺมปถ ธมฺมทฺธช กตฺวา ต กโรนฺโต วิย อุสฺสาเปตฺวา
ทสฺเสนฺโตติ อตฺโถ ฯ วิสสฺ าสยิตฺวาติ สีลวา อยนฺติ สฺาย
สฺชาตวิสฺสาสานิ กตฺวา ฯ พิฬารนฺนาม ต วตนฺติ ต เอว
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ธมฺมทฺธช กตฺวา รโห ปาปานิ กโรนฺตสฺเสว วต
เกราฏิกวตนฺนาม โหตีติ อตฺโถ ฯ
มูสิกราชา กเถนฺโตว อุปฺปติตฺวา ตสฺส คีวาย ปติตฺวา
หนุกสฺส เหฏา อนฺโตคลนาฬิย ฑสิตฺวา คลนาฬึ ผาเลตฺวา
ชีวิตกฺขย ปาเปสิ ฯ มูสิกคโณ นิวตฺติตฺวา สิคาล มุรุมุราติ
ขาทิตฺวา อคมาสิ ฯ ปมาคตาป กิรสฺส มส ลภึสุ ปจฺฉา
อาคตา น ลภึสุ ฯ ตโต ปฏาย มูสิกคโณ นิพฺภโย ชาโต
สุขลาโภ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา สิคาโล กุหกภิกฺขุ อโหสิ มูสิกราชา ปน อหเมวาติ ฯ
มูสิกชาตก อฏม ฯ
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อคฺคิกชาตก (๑)
นาย สิขา ปฺุเหตูติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
กุหกฺเว ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ เหฏาวุตฺตสทิส ฯ
อตีตสฺมิฺหิ พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
โพธิสตฺโต มูสิกราชา หุตฺวา อรฺเ วสติ ฯ อเถโก สิคาโล(๒)
วนฑาเห อุฏิเต ปลายิตุ อสกฺโกนฺโต เอกสฺมึ รุกฺเข สีส
อาหจฺจ อฏาสิ ฯ ตสฺส สกลสรีเร โลมานิ ฌายึสุ ฯ รุกฺข
อาหจฺจ ิตฏาเน ปน มตฺถเก จูฬา วิย โถกานิ โลมานิ
อฏสุ ฯ โส เอกทิวส โสณฺฑิย ปานีย ปวนฺโต ฉาย
โอโลเกนฺโต จูฬ ทิสฺวา อุปฺปนฺนทานิ เม ภณฺฑมูลนฺติ
อรฺเ วิหรนฺโต ต มูสิกาทรึ ทิสฺวา อิมา มูสิกา วฺเจตฺวา
ขาทิสฺสามีติ เหฏา วุตฺตนเยเนว อวิทูเร อฏาสิ ฯ อถ
น โพธิสตฺโต โคจราย จรนฺโต ทิสวฺ า สีลวา อยนฺติ
สฺาย อุปสงฺกมิตฺวา ตฺว กินฺนาโมสีติ ปุจฺฉิ ฯ อห
อคฺคิกภารทฺวาโช นามาติ ฯ อถ กสฺมา อาคโตสีติ ฯ ตุมฺหาก
รกฺขนตฺถายาติ ฯ กินฺติ กตฺวา อมฺเห รกฺขิสฺสสีติ ฯ อห
นงฺคุฏคณนนฺนาม ชานามิ ตุมฺหาก ปาโต นิกฺขมิตฺวา
โคจราย คมนกาเล เอตฺตกาติ คเณตฺวา ปจฺจาคมนกาเลป

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 390

เลมที่ 29 เอกนิปาเต กุสนาฬิวคฺควณฺณนา หนา 390
คเณสฺสามิ เอว สาย ปาต คเณนฺโต รกฺขิสฺสามีติ ฯ เตนหิ
รกฺข มาตุลาติ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฉฺ ิตฺวา นิกฺขมนกาเล
เอโก เทฺว ตโยติ คเณตฺวา ปจฺจาคมนกาเลป ตเถว คเณตฺวา
สพฺพปจฺฉิม คเหตฺวา ขาทติ ฯ เสส ปุริมสทิสเมว ฯ
อิธ ปน มูสิกราชา นิวตฺติตฺวา ิโต โภ อคฺคิกภารทฺวาช นาย ตว ธมฺมสุธมฺมตาย มตฺถเก จูฬา ปตา
กุจฺฉิการณา ปน ปตาติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๑๒๙]นาย สิขา ปฺุเหตุ ฆาสเหตุ อย สิขา
นงฺคุฏคณน ยาติ อลนฺเต โหตุ อคฺคิกาติ ฯ
ตตฺถ นงฺคุฏคณน ยาตีติ องฺคุฏคณนา วุจฺจติ ฯ อย
มูสิกคโณ องฺคุฏคณน น คจฺฉติ น อุเปติ น ปูรติ ปริกฺขย
คจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ อลนฺเต โหตุ อคฺคิกาติ สิคาล นาเมน
อาลปนฺโต อาห ฯ เอตฺตาวตา เต อล โหตุ น อิโต ปร มูสิกา
ขาทิสฺสสิ อมฺเหหิ วา ตยา วา สทฺธึ สวาโส อล โหตุ น
มย อิทานิ ตยา สทฺธึ วสิสฺสามาติป อตฺโถ ฯ เสส ปุริมสทิสเมวาติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา สิคาโล อย ภิกฺขุ อโหสิ มูสิกราชา ปน อหเมวาติ ฯ
อคฺคิกชาตก นวม ฯ
_____________
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โกสิยชาตก
ยถา วาจาว ภฺุชสฺสูติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก สาวตฺถิย มาตุคาม อารพฺภ กเถสิ ฯ
สา กิเรกสฺส สทฺธสฺส ปสนฺนสฺส อุปาสกสฺส พฺราหฺมณสฺส
พฺราหฺมณี ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา รตฺตึ อติจริตฺวา ทิวา กิฺจิ
กมฺม อกตฺวา คิลานาลย ทสฺเสตฺวา นิฏุนมานา นิปชฺชิ ฯ
อถ น พฺราหฺมโณ ภทฺเท กินฺเต อผาสุกนฺติ ปุจฺฉิ ฯ วาตา
เม วิชฺฌนฺตตี ิ ฯ อถ กึ ลทฺธุ วฏฏตีติ ฯ สินิทฺธมธุรานิ
ปณีตปฺปณีตานิ ยาคุภตฺตเตลาทีนีติ ฯ พฺราหฺมโณ ย ย อิจฺฉติ ต
ต อาหริตฺวา เทติ ทาโส วิย สพฺพกิจจฺ านิ กโรติ ฯ สา ปน
พฺราหฺมณสฺส เคห ปวิฏกาเล นิปชฺชิ พหิ นิกฺขนฺตกาเล ชาเรหิ
สทฺธึ วีตินาเมติ ฯ อถ พฺราหฺมโณ อิมิสฺสาย สรีเร วิชฺฌนวาตาน
ปริยนฺโตว น ปฺายตีติ เอกทิวส คนฺธมาลาทีนิ อาทาย
เชตวน คนฺตฺวา สตฺถาร ปูเชตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิตฺวา
กึ พฺราหฺมณ น ปฺายสีติ วุตฺเต ภนฺเต พฺราหฺมณิยา กิร
เม สรีเร วาตา วิชฺฌนฺติ สฺวาห ตสฺสา สปฺปเตลาทีนิ เจว ปณีตปฺปณีตโภชนานิ จ ปริเยสามิ สรีรมสฺสา ฆนวิปฺปสนฺนฉวิวณฺณ
ชาต วาตโรคสฺส ปน ปริยนฺโตว น ปฺายติ อหนฺต
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ปฏิชคฺคนฺโตว อิธาคมนสฺส โอกาส น ลภามีติ ฯ สตฺถา
พฺราหฺมณิยา ปาปภาว ตฺวา พฺราหฺมณ เอว นิปนฺนสฺส
มาตุคามสฺส โรเค อวูปสนฺเต อิทฺจิทฺจ เภสชฺช กาตุ วฏฏติ
ปุพฺเพป เต ปณฺฑิเตหิ กถิต ภวสงฺเขปคตตฺตาป น สลฺลกฺเขสีติ
วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
พฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติตฺวา ตกฺกสิลาย สพฺพสิปฺปานิ
อุคฺคณฺหิตฺวา พาราณสิย ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย อโหสิ ฯ
เอกสตราชธานีสุ ขตฺติยกุมารา จ พฺราหฺมณกุมารา จ เยภุยฺเยน
ตสฺเสว สนฺติเก สิปฺป อุคฺคณฺหึสุ ฯ อเถโก ชนปทวาสี พฺราหฺมโณ
โพธิสตฺตสฺส สนฺติเก ตโย เวเท อฏารส วิชชฺ ฏานานิ
อุคฺคณฺหิตฺวา พาราณสิยฺเว กุฏมฺพ สณฺเปตฺวา ทิวเส ทิวเส
ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ โพธิสตฺตสฺส สนฺติก อาคจฺฉติ ฯ ตสฺส พฺราหฺมณี
ทุสฺสีลา อโหสิ ปาปธมฺมาติ สพฺพ ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุสทิสเมว ฯ
โพธิสตฺโตป อิมินา การเณน โอวาทคมนาย (๑) โอกาส
น ลภามีติ วุตฺเต สา มาณวิกา อิม วฺเจตฺวา นิปชฺชตีติ
ตฺวา ตสฺสา โรคานุจฺฉวิก เภสชฺช อาจิกฺขิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
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อาห ตาต ตฺว อิโต ปฏาย ตสฺสา สปฺปขีรรสาทีนิ
มา อทาสิ โคมุตฺเต ปน ปฺจปณฺณ ติผลาทีนิ จ ปกฺขิปตฺวา
โกฏเฏตฺวา นวตมฺพโลหภาชเน ปกฺขิปตฺวา โลหคนฺธ คา
หาเปตฺวา รชฺชุ วา โยตฺต วา รุกฺขลต (๑) วา คเหตฺวา
อิทนฺเต โรคสฺส อนุจฺฉวิก เภสชฺช อิท วา ปว อุฏาย วา
ตยา ภุตฺตสฺส ภตฺตสฺส อนุจฺฉวิก กมฺม กโรหีติ วตฺวา อิม คาถ
วเทยฺยาสิ สเจ เภสชฺช น ปวติ อถ น รชฺชยุ า วา โยตฺเตน
วา ลตาย วา กติปฺปหาเรหิ ปหริตฺวา เกเสสุ คเหตฺวา อากฑฺฒิตฺวา
กปฺปุเรน โปเถยฺยาสิ ต ขณฺเว อุฏาย กมฺม กริสฺสตีติ ฯ
โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา วุตฺตนิยาเมเนว เภสชฺช กตฺวา ภทฺเท
อิม เภสชฺช ปวาหีติ อาห ฯ เกน เต อิท อาจิกฺขิตนฺติ ฯ
อาจริเยน ภทฺเทติ ฯ อปเนหิ น น ปวิสฺสามีติ ฯ มาณโว
น ตฺว อตฺตโน รุจิยา ปวิสฺสสีติ รชฺชุ คเหตฺวา อตฺตโน
โรคสฺส อนุจฺฉวิก เภสชฺช วา ปว ยาคุภตฺตานุจฺฉวิก กมฺม
วา กโรหีติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๑๓๐]ยถา วาจา จ ภฺุชสฺสุ ยถา ภุตฺตฺจ พฺยาหร
อุภยนฺเต น สเมติ วาจา ภุตฺตฺจ โกสิเยติ ฯ
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ตตฺถ ยถา วาจา จ ภฺุชสฺสูติ ยถา เต วาจา ตถา
จ ภฺุชสฺสุ วาตา เม วิชฺฌนฺตีติ วาจาย อนุจฺฉวิกเมว กตฺวา
ภฺุชสฺสูติ อตฺโถ ฯ ยถาวาจ วาติป ปาโ ยุตฺต ฯ
ยถาวาจายาติป ปนฺติ ฯ สพฺพตฺถ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ ยถา
ภุตฺตฺจ พฺยาหราติ ยนฺเต ภุตฺต ตสฺส อนุจฺฉวิกเมว พฺยาหร
อโรคมฺหีติ วตฺวา เคเห กตฺตพฺพกมฺม กโรหีติ อตฺโถ ฯ
ยถาภูตฺจาติป ปาโ ฯ อถวา ฯ อโรคมฺหีติ ยถาภูตเมว
วตฺวา กมฺม กโรหีติ อตฺโถ ฯ อุภยนฺเต น สเมติ วาจา
ภุตฺตฺจ โกสิเยติ ยา จ เต อย วาจา วาตา ม
วิชฺฌนฺตีติ ยฺจ เต อิท ปณีตโภชน ภุตฺต อิท อุภยป
ตุยฺห น สเมติ ตสฺมา อุฏาย กมฺม กโรหิ ฯ โกสิเยติ
ต โคตฺเตน อาลปติ ฯ
เอว วุตเฺ ต โกสิยพฺราหฺมณธีตา อาจริเยน อุสฺสุกฺก
อาปนฺนกาลโต ปฏาย น สกฺกา มยา เอว วฺเจตุ อุฏาย
กมฺม กริสฺสามีติ อุฏาย กมฺม อกาสิ อาจริเยน เม
ทุสฺสีลภาโว าโต น อิทานิ สกฺกา อิโต ปฏาย ปุน
เอวรูป กาตุนฺติ อาจริเย คารเวน ปาปกมฺมโตป วิรมิตฺวา
สีลวตี อโหสิ ฯ
สาป พฺราหฺมณี สมฺมาสมฺพุทฺเธน กิรมฺหิ าตาติ
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สตฺถริ คารเวน น ปุน อนาจาร อกาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ชายปติกา อิทานิ ชายปติกาว อาจริโย ปน
อหเมวาติ ฯ
โกสิยชาตก ทสม ฯ
กุสนาฬิวคฺโค เตรสโม ฯ
ตสฺสทุ ทาน
กุสนาฬิสริ ิวหยโน จ ยส
ทธิ มมฺพ กฏาหก ปฺจมโก
อถ ปาป สขิร พิฬารวต
สิขี โกสิยสวฺหยเนน ทส (๑) ฯ
___________________
# ๑. ม. กุสนาฬิ จ ทุมฺเมธ นงฺคลีสมฺพกฏาห
อสิลกฺขณกลณฺฑุก พิฬารคฺคิกโกสิยนฺติ ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 396

เลมที่ 29 หนา 396
อสมฺปทานวคฺควณฺณนา
อสมฺปทานชาตก
อสมฺปทาเนนิตรีตรสฺสาติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺมิฺหิ กาเล ภิกขฺ ู ธมฺมสภาย กถ สมุฏ าเปสุ
อาวุโส เทวทตฺโต อกตฺู ตถาคตสฺส คุณ น ชานาตีติ ฯ
สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว
อิทาเนว เทวทตฺโต อกตฺู ปุพฺเพป อกตฺูเยวาติ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต มคธรฏเ ราชคเห เอกสฺมึ มคธรฺเ รชฺช
กาเรนฺเต โพธิสตฺโต ตสฺเสว เสฏี อโหสิ อสีติโกฏิวิภโว
สงฺขเสฏี นาเมน ฯ พาราณสิย ปลิยเสฏี นาม(๑) อสีติโกฏิวิภโว
อโหสิ ฯ เต อฺมฺ สหายกา อเหสุ ฯ เตสุ พาราณสิย
ปลิยเสฏิสฺส เกนจิเทว กรณีเยน มหนฺต ภย อุปฺปชฺชิ ฯ
สพฺพ สาปเตยฺย ปริหายติ ฯ โส ทลิทฺโท อปฺปฏิสรโณ หุตฺวา
ภริย อาทาย สงฺขเสฏึ ปจฺจย กตฺวา พาราณสิโต นิกฺขมิตฺวา
ปทสาว ราชคห คนฺตฺวา สงฺขเสฏิสฺส นิเวสน อคมาสิ ฯ โส
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ต ทิสฺวาว สหาโย เม อาคโตติ ปริสสฺ ชฺชิตฺวา สกฺการสมฺมาน
กตฺวา กติปาห วีตินาเมตฺวา เอกทิวส สมฺม เกนตฺเถน
อาคโตสีติ ปุจฺฉิ ฯ ภย เม สมฺม อุปปฺ นฺน สพฺพ ธน
ปริกฺขีณ อุปตฺถมฺโภ เม โหหีติ ฯ โสป สาธุ สมฺม มา
ภายีติ ภณฺฑาคาร วิวราเปตฺวา จตฺตาฬีส หิรฺโกฏิโย
ทาเปตฺวา เสสป ปริจฺเฉทปริวาร สพฺพ อตฺตโน สนฺตก
สวิฺาณก อวิฺาณก มชฺเฌ ภินฺทติ ฺวา อุปฑฺฒเมว
อทาสิ ฯ โส ต วิภว อาทาย ปุน พาราณสึ คนฺตฺวา
นิวาส กปฺเปสิ ฯ
อปรภาเค สงฺขเสฏิสฺสาป ตาทิสเมว ภย อุปฺปชฺชิ ฯ
โส อตฺตโน ปฏิสรณ อุปธาเรนฺโต สหายสฺส เม มหาอุปกาโร
กโต อุปฑฺฒวิภโว ทินฺโน น โส ม ทิสฺวา ปริจจฺ ชิสฺสติ
ตสฺส สนฺติก คมิสฺสามีติ จินฺเตนฺโต ภริย อาทาย ปทสาว
พาราณสึ คนฺตฺวา ภริย อาห ภทฺเท ตว มยา สทฺธึ
อนฺตรวีถิย คมนนฺนาม น ยุตฺต มยา เปสิตยาน อารุยฺห
มหนฺเตน ปริวาเรน ปจฺฉา อาคมิสฺสสิ ยาว ยาน เปเสมิ
ตาว อิเธว โหหีติ วตฺวา ต สาลาย เปตฺวา สย นคร
ปวิสิตฺวา เสฏิสฺส ฆร คนฺตฺวา ราชคหนครโต ตุมฺหาก
สหาโย สงฺขเสฏี นาม อาคโตติ อาโรจาเปสิ ฯ โส อาคจฺฉตูติ
ปกฺโกสาเปตฺวา ต ทิสฺวา เนว อาสนา วุฏาสิ น
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ปฏิสณฺารมกาสิ เกวล กิมตฺถ อาคโตสีติ ปุจฺฉิ ฯ ตุมฺหาก
ทสฺสนตฺถ อาคโตมฺหีติ ฯ นิวาโส เต กห คหิโตติ ฯ น
ตาว นิวาสนฏาน อตฺถิ เสฏิฆรณิมฺป สาลาย เปตฺวา
อาคโตมฺหีติ ฯ ตุมฺหาก อิธ นิวาสนฏาน นตฺถิ นิวาป คเหตฺวา
เอกสฺมึ าเน ปจาเปตฺวา ภฺุชิตฺวา คจฺฉถ ปุน (๑) อมฺเห
มา ปสฺสิตฺถาติ วตฺวา มยฺห สหายสฺส ทุสฺสนฺเต พนฺธิตฺวา
เอก พหลปลาปตุมฺพ เทหีติ ทาส อาณาเปสิ ฯ ต ทิวส
กิร โส รตฺตสาลีน สกฏสหสฺสมตฺต โอธุนาเปตฺวา โกฏาคาร
ปูราเปสิ จตฺตาฬีสโกฏิธน คเหตฺวา อาคโต อกตฺู มหาโจโร
สหายสฺส ตุมฺพมตฺเต ปลาเป ทาเปสิ ฯ ทาโส ปจฺฉิย เอก
ปลาปตุมฺพ ปกฺขิปตฺวา โพธิสตฺตสฺส สนฺติก อคมาสิ ฯ
โพธิสตฺโต จินฺเตสิ อย อสปฺปุรโิ ส มม สนฺติกา
จตฺตาฬีสโกฏิธน ลภิตฺวา อิทานิ ปลาปตุมฺพ ทาเปสิ คณฺหามิ
นุ โข มา คณฺหามีติ ฯ อถสฺส เอตทโหสิ อย ตาว
อกตฺู มิตฺตทุพฺภี กตวินาสกภาเวน มยา สทฺธึ มิตฺตภาว
ภินฺทิ สจาห เอเตน ทินฺน ปลาปตุมฺพ ลามกตฺตา น
คณฺหิสฺสามิ อห มิตฺตภาว ภินฺทิสฺสามิ อนฺธพาลา ปริตฺตก
ลทฺธ อคณฺหนฺตา มิตฺตภาว วินาเสนฺติ อหมฺปน เอเตน
ทินฺน ปลาปตุมฺพ คเหตฺวา มม วเสน มิตฺตภาว
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ปติฏาเปสฺสามีติ ฯ โส ปลาปตุมฺพ ทุสฺสนฺเต พนฺธิตฺวา
ปาสาทา โอรุยฺห สาล อคมาสิ ฯ อถ น ภริยา กินฺเต
อยฺย ลทฺธนฺติ ปุจฺฉิ ฯ ภทฺเท อมฺหาก สหาโย ปลยิ เสฏี
ปลาปตุมฺพ ทตฺวา อมฺเห อชฺเชว วิสสฺ ชฺเชสีติ ฯ สา อยฺย
กิมตฺถ อคฺคเหสิ กึ เอต จตฺตาฬีสโกฏิธนสฺส อนุจฺฉวิกนฺติ
โรทิตุ อารภิ ฯ โพธิสตฺโต ภทฺเท มา โรทิ อห เตน
สทฺธึ มิตฺตเภทภเยน มม วเสน มิตฺตภาว เปตุ คณฺหึ
ตฺว กึการณา โรทสีติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๑๓๑]อสมฺปทาเนนิตรีตรสฺส
พาลสฺส มิตฺตานิ กลี ภวนฺติ
ตสฺมา หรามิ ภุส อฑฺฒมาน
มา เม มิตฺติ ภิชชฺ ิตฺถ สสฺสตายนฺติ ฯ
ตตฺถ อสมฺปทาเนนาติ อสปฺปทาเนน ฯ สรโลเปน(๒) สนฺธิ ฯ
อคหเณนาติ อตฺโถ ฯ อิตรีตรสฺสาติ ยสฺสกสฺสจิ ลามกาลามกสฺสาป ฯ พาลสฺส มิตฺตานิ กลี ภวนฺตีติ ทนฺธสฺส
อปฺปฺสฺส มิตฺตานิ กลี นาม กาฬกณฺณิสทิสานิ โหนฺติ
ภิชฺชนฺตีติ อตฺโถ ฯ ตสฺมา หรามิ ภุส อฑฺฒมานนฺติ เตน
การเณนาห สหาเยน ทินฺน เอก ปลาปตุมฺพ หรามิ
คณฺหามีติ ทสฺเสติ ฯ มานนฺติ หิ อฏนฺน นาฬีน นาม ฯ
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จตุนฺน อฑฺฒมานาน จตสฺโส จ นาฬิโย ตุมฺโพ นาม ฯ
เตน วุตฺต ปลาปตุมฺพนฺติ ฯ มา เม มิตฺติ ภิชฺชิตฺถ สสฺสตายนฺติ
มม สหาเยน สทฺธึ มิตฺติ มา ภิชชฺ ิตฺถ สสฺสตาว อย
โหตูติ อตฺโถ ฯ
เอว วุตเฺ ต จ เสฏิภริยา โรทเตว ฯ ตสฺมึ ขเณ
สงฺขเสฏินา ปลิยเสฏิสฺส ทินฺโน กมฺมนฺตทาโส สาลาทฺวาเรน
อาคจฺฉนฺโต เสฏิภริยาย โรทนสทฺท สุตฺวา สาล ปวิสิตฺวา
อตฺตโน สามิเก ทิสฺวา ปาเทสุ ปติตฺวา โรทิตฺวา กนฺทิตฺวา
กิมตฺถ อิธาคตตฺถ สามีติ ปุจฺฉิ ฯ เสฏี สพฺพ อาโรเจสิ ฯ
กมฺมนฺตทาโส โหตุ สามิ มา จินฺเตตฺถาติ อุโภ สมสฺสาเสตฺวา
อตฺตโน เคห เนตฺวา คนฺโธทเกน นฺหาเปตฺวา โภเชตฺวา
สามิกา โว อาคตาติ เสสทาเส สนฺนิปาเตตฺวา ทสฺเสตฺวา
กติปาห วีตินาเมตฺวา สพฺเพ ทาเส คเหตฺวา ราชงฺคณ
คนฺตฺวา อุปรวมกาสิ ฯ ราชา ปกฺโกสาเปตฺวา กึ เอตนฺติ
ปุจฺฉิ ฯ เต สพฺพ ต ปวุตฺตึ รฺโ อาโรเจสุ ฯ ราชา
เตส วจน สุตฺวา อุโภป เสฏี ปกฺโกสาเปตฺวา สงฺขเสฏึ ปุจฺฉิ
สจฺจ กิร ตยา มหาเสฏิ ปลยิ เสฏิสฺส จตฺตาฬีสโกฏิธน
ทินฺนนฺติ ฯ มหาราช มม สหายสฺส ม ตกฺเกตฺวา
ราชคห อาคตสฺส น เกวล ธน สพฺพ วิภวชาต
สวิฺาณกาวิฺาณก เทฺว โกฏาเส กตฺวา สมภาค
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อทาสินฺติ ฯ ราชา สจฺจเมตนฺติ ปลิยเสฏึ ปุจฺฉิ ฯ อาม
เทวาติ ฯ ตยา ปนสฺส ตฺเว ตกฺเกตฺวา อาคตสฺส อตฺถิ
โกจิ สกฺกาโร วา สมฺมาโน วา กโตติ ฯ โส ตุณฺหี
อโหสิ ฯ อปจ ปน เต เอตสฺส ปลาปตุมพฺ มตฺต ทุสฺสนฺเต
ปกฺขิปาเปตฺวา ทาปต อตฺถีติ ฯ ตมฺป สุตฺวา ตุณฺหีเยว
อโหสิ ฯ ราชา กึ กาตพฺพนฺติ อมจฺเจหิ สทฺธึ มนฺเตตฺวา
ต ปริภาสิตฺวา คจฺฉถ ปลิยเสฏิสฺส ฆเร สพฺพ วิภว
สงฺขเสฏิสฺส เทถาติ อาห ฯ โพธิสตฺโต มหาราช มยฺห
ปรสนฺตเกน อตฺโถ นตฺถิ มยา ทินฺนมตฺตเมว ปน ทาเปถาติ
อาห ฯ ราชา โพธิสตฺตสฺส สนฺตก ทาเปสิ ฯ โพธิสตฺโต
สพฺพ อตฺตนา ทินฺนวิภว ปฏิลภิตฺวา ทาสปริวุโต ราชคหเมว
คนฺตฺวา กุฏมฺพ สณฺเปตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา
ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ปลิยเสฏี เทวทตฺโต อโหสิ สงฺขเสฏี ปน อหเมวาติ ฯ
อสมฺปทานชาตก ปม ฯ
_______
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ปฺจภีรุกชาตก
กุสลูปเทเส ธิติยา ทฬฺหาย จาติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อชปาลนิโคฺรเธ มารธีตุปฺปโลภนสุตฺตนฺต อารพฺภ
กเถสิ ฯ
ภควตา หิ อาทิโต ปฏาย
(๑)ททฺทลฺลมานา อาคฺฉุ ตณฺหา จ อรตี รคา (๒)
ตา ตตฺถ ปนุที สตฺถา ตูล ภฏว มาลุโตติ
เอว ยาว ปริโยสานา ตสฺส สุตฺตนฺตสฺส กถิตกาเล ธมฺมสภาย
สนฺนิปติตา ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส สมฺมาสมฺพุทฺโธ
มารธีตโร อเนกสตานิ ทิพฺพรูปานิ มาเปตฺวา ปโลภนตฺถาย
อุปสงฺกมนฺติโย อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา น โอโลเกสิ อโห
พุทฺธพลนฺนาม อจฺฉริยนฺติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ
ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ
วุตฺเต น ภิกขฺ เว อิทาเนว มยฺห สพฺพาสเว เขเปตฺวา
สพฺพฺุต ปตฺตสฺส มารธีตาน อโนโลกน นาม อจฺฉริย
อหฺหิ ปุพฺเพ โพธิาณ ปริเยสมาโน สกฺกิเลสกาเล หิ
อภิสงฺขต ทิพฺพรูปมฺป อินฺทฺริยานิ ภินฺทิตฺวา กิเลสวเสน
อโนโลเกตฺวาว คนฺตฺวา มหารชฺช ปาปุณินฺติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
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อตีเต พาราณสิย พฺรหมฺทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ภาติกสตสฺส กนิฏโ  อโหสิ ฯ สพฺพ เหฏา ตกฺกสิลชาตเก
วุตฺตนเยเนว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ ตทา ปน ตกฺกสิลานครวาสีหิ
พหินคเร สาลาย โพธิสตฺต อุปสงฺกมิตฺวา ยาจิตฺวา รชฺช
ปฏิจฺฉาเปตฺวา อภิเสเก กเต ตกฺกสิลานครวาสิโน นคร
เทวนคร วิย ราชภวนฺจ อินฺทภวน วิย อลงฺกรึสุ ฯ ตทา
โพธิสตฺโต นคร ปวิสิตวฺ า ราชภวเน ปาสาเท มหาตเล
สมุสฺสาปตเสตจฺฉตฺต รตนวรปลฺลงฺก อารุยฺห เทวราชลีฬฺหาย
นิสีทิ ฯ อมจฺจา จ พฺราหฺมณคหปติกาทโย จ ขตฺติยกุมารา
จ สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตา ปริวาเรตฺวา อฏสุ ฯ
เทวจฺฉรปฺปฏิภาคา โสฬสสหสฺสนาฏกิตฺถิโย นจฺจคีตวาทิตกุสลา
อุตฺตมวิลาสสมฺปนฺนา นจฺจคีตวาทิตานิ ปโยเชสุ ฯ คีตวาทิตสทฺเทน
ราชภวน เมฆตฺถนิตปูริโต มหาสมุทฺทกุจฺฉิ วิย เอกนินฺนาท
อโหสิ ฯ โพธิสตฺโต ต อตฺตโน สิรโิ สภคฺคปฺปตฺต โอโลกยมาโน
จินฺเตสิ สจาห ตาส ยกฺขนิ ีน อภิสงฺขต ทิพฺพรูป โอโลกิสฺส
ชีวิตกฺขย ปตฺโต อภวิสฺส อิม สิรโิ สภคฺค น โอโลกิสฺส
ปจฺเจกพุทฺธาน ปน โอวาเท ิตภาเวน อิท มยา ปตฺตนฺติ
เอวฺจ ปน จินฺเตตฺวา อุทาน อุทาเนนฺโต อิม คาถมาห
[๑๓๒]กุสลูปเทเส ธิติยา ทฬฺหาย จ
อวตฺถิตตฺตา ภยภีรุตาย จ
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น รกฺขสีน วสมาคมิมฺห เส
ส โสตฺถิภาโว มหตา ภเยน เมติ ฯ
ตตฺถ กุสลูปเทเสติ กุสลาน อุปเทเส ปจฺเจกพุทฺธาน
โอวาเทติ อตฺโถ ฯ ธิติยา ทฬฺหาย จาติ ทฬฺหาย ธิติยา
จ ถิเรน อพฺโภจฺฉินฺนนิรนฺตรวิริเยน จาติ อตฺโถ ฯ อวตฺถิตตฺตา
ภยภีรุตาย จาติ ภยภีรุตาย อวตฺถิตตาย จ ฯ ตตฺถ ภยนฺติ
จิตฺตุตฺราสมตฺต ปริตฺตภย ฯ ภีรุตาติ สรีรกมฺปนปฺปตฺต มหาภย ฯ
อิท อุภยมฺป มหาสตฺตสฺส ยกฺขินิโย นาเมตา มนุสฺสขาทิกาติ
เภรวารมฺมณป นาโหสิ ฯ เตนาห อวตฺถิตตฺตา ภยภีรุตาย
จาติ ฯ ภยภีรุตาย อภาเวเนว เภรวารมฺมณ ทิสฺวาป
อนิวตฺตนภาเวนาติ อตฺโถ ฯ น รกฺขสีน วสมาคมิมฺหเสติ
ยกฺขกนฺตาเร ตาส รกฺขสีน วส น อาคมิมฺห ฯ ยสฺมา
อมฺหาก กุสลูปเทเส ธิติ จ ทฬฺหา อโหสิ ภยภีรุตาภาเวน
จ อนิวตฺตนสภาวา อหุมฺหา ตสฺมา รกฺขสีน วส น
อาคมิมฺหาติ วุตฺต โหติ ฯ ส โสตฺถิภาโว มหตา ภเยน
เมติ โส เม อย อชฺช มหตา ภเยน รกฺขสีน สนฺติเก (๑)
ปตฺตพฺเพน ทุกฺขโทมนสฺเสน โสตฺถิภาโว เขมภาโว ปติโสมนสฺสภาโวเยว ชาโตติ ฯ
เอว มหาสตฺโต อิมาย คาถาย ธมฺม เทเสตฺวา ธมฺเมน

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 405

เลมที่ 29 ฆตาสนชาตก หนา 405
รชฺช กาเรตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
อห เตน สมเยน ตกฺกสิล คนฺตฺวา รชฺช ปตฺตกุมาโร
อโหสินฺติ ฯ
ปฺจภีรุกชาตก ทุติย ฯ
ฆตาสนชาตก
เขม ยหินฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อฺตร
ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส หิ ภิกฺขุ สตฺถุ สนฺติกา (๑) กมฺมฏาน คเหตฺวา
เอก ปจฺจนฺตคาม คนฺตฺวา เอก คามก นิสฺสาย
อรฺเสนาสเน วสฺส อุปคจฺฉิ ฯ ตสฺส ปมมาเสเยว ปณฺฑาย
ปวิฏสฺส ปณฺณสาลา ฌายิตฺถ ฯ โส วสนฏานาภาเวน
กิลมนฺโต อุปฏากาน อาจิกฺขิ ฯ เต โหตุ ภนฺเต ปณฺณสาล
กริสฺสาม กสาม ตาว วปาม ตาวาติ อาทีนิ วทนฺตา เตมาส
วีตินาเมสุ ฯ โส เสนาสนสปฺปายาภาเวน กมฺมฏาน มตฺถก
ปาเปตุ นาสกฺขิ ฯ โส นิมิตฺตมตฺตมฺป อนุปปฺ าเทตฺวา วุฏวสฺโส
เชตวน คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ สตฺถา
เตน สทฺธึ ปฏิสณฺาร กตฺวา กินฺนุ โข เต ภิกฺขุ กมฺมฏาน
# ๑. ม. สนฺตเิ ก ฯ
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สปฺปาย ชาตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ โส อาทิโต ปฏาย อสปฺปายภาว
กเถสิ ฯ สตฺถา ปุพฺเพ โข ภิกฺขุ ติรจฺฉานาป อตฺตโน
สปฺปายาสปฺปาย ตฺวา สปฺปายกาเล วสิตฺวา อสปฺปายกาเล
วสนฏาน ปหาย อฺตฺถ อคมสุ กสฺมา อตฺตโน
สปฺปายาสปฺปาย น อฺาสีติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
สกุณโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา วิฺุต ปตฺวา โสภคฺคปฺปตฺโต
สกุณราชา หุตฺวา เอกสฺมึ อรฺายตเน ชาตสฺสรตีเร
สาขาวิฏปสมฺปนฺน พหลปตฺตปลาส มหารุกฺข อุปนิสฺสาย
สปริวาโร วาส กปฺเปสิ ฯ พหู สกุณา ตสฺส รุกฺขสฺส
อุทกมตฺถเก ปฏฏสาขาสุ วสนฺตา สรีรวลฺช อุทเก
ปาเตนฺติ ฯ ตสฺมิฺจ ชาตสฺสเร จณฺโฑ นาคราชา วสติ ฯ
ตสฺส เอตทโหสิ อิเม สกุณา มยฺห นิวาสชาตสฺสเร
สรีรวลฺช ปาเตนฺติ ยนฺนูนาห อุทกโต อคฺคึ อุฏาเปตฺวา
รุกฺข ฌาเปตฺวา เอเต ปลาเปยฺยนฺติ ฯ โส กุทฺธมานโส
รตฺติภาเค สพฺพสกุณาน สนฺนิปติตฺวา รุกฺขสาขาสุ นิปนฺนกาเล
ปม ตาว อุทฺธนาโรปต วิย อุทก ปกฺกุฏาเปตฺวา ทุติยวาเร
ธูม อุปฏาเปตฺวา ตติยวาเร ตาลกฺขนฺธปฺปมาณ ชาล
อุฏาเปสิ ฯ โพธิสตฺโต อุทกโต ชาล อุฏหมาน ทิสฺวา โภ
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สกุณา อคฺคินา อาทิตฺต นาม อุทเกน นิพฺพาเปนฺติ อิทานิ
ปน อุทกเมว อาทิตฺต น สกฺกา อมฺเหหิ อิธ วสิตุ อฺตฺถ
คมิสฺสามาติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๑๓๓]เขม ยหึ ตตฺถ อรี อุทีริโต
ทกสฺส มชฺเฌ ชลเต ฆตาสโน
น อชฺช วาโส มหิยา มหีรุเห
ทิสา ภชวฺโห สรณชฺช โน ภยนฺติ ฯ
ตตฺถ เขม ยหึ ตตฺถ อรี อุทีริโตติ ยสฺมึ อุทกปฏเ
เขมภาโว นิพฺภยภาโว ตสฺมึ สตฺตุ ปจฺจตฺถิโก สมฺปตฺโต (๑)ฯ
ทกสฺสาติ อุทกสฺส ฯ ฆตาสโนติ อคฺคิ โส หิ ฆต อสนาติ
ตสฺมา ฆตาสโนติ วุจฺจติ ฯ น อชฺช วาโสติ อชฺช โน
วาโส นตฺถิ ฯ มหิยา มหีรุเหติ มหิรโุ หติ วุจฺจติ รุกฺโข ฯ
ตสฺมึ ฯ อิมิสสฺ า มหิยา ชาเต รุกฺเขติ อตฺโถ ฯ ทิสา ภชวฺโหติ
ทิสา ภชถ คจฺฉถ ฯ สรณชฺช โน ภยนฺติ อชฺช อมฺหาก
สรณโตว ภย ชาต ปฏิสรณฏานโต ภย อุปฺปนฺนนฺติ อตฺโถ ฯ
เอว วตฺวา โพธิสตฺโต อตฺตโน วจนกเร สกุเณ อาทาย
อุปฺปติตฺวา อฺตฺถ คโต ฯ โพธิสตฺตสฺส วจน อคเหตฺวา
ิตสกุณา ชีวิตกฺขย ปตฺตา ฯ
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สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน โส ภิกฺขุ อรหตฺเต
ปติฏาสิ ฯ ตทา โพธิสตฺตสฺส วจนกรา สกุณา พุทฺธปริสา
อเหสุ สกุณราชา ปน อหเมวาติ ฯ
ฆตาสนชาตก ตติย ฯ
ฌานโสธนชาตก
เย สฺิโนติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
สงฺกสฺสนครทฺวาเร อตฺตนา สงฺขิตฺเตน ปุจฺฉิตปฺหสฺส
ธมฺมเสนาปตินา วิตฺถารพฺยากรณ อารพฺภ กเถสิ ฯ ตตฺริท
อตีตวตฺถุ ฯ
อตีเต กิร พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
โพธิสตฺโต อรฺายตเน กาล กโรนฺโต อนฺเตวาสิเกหิ ปุจฺฉิโต
เนวสฺีนาสฺีติ อาห ฯเปฯ ตาปสา เชฏนฺเตวาสิกสฺส
กถ น คณฺหึสุ ฯ โพธิสตฺโต อาภสฺสรโต อาคนฺตฺวา อากาเส
ตฺวา อิม คาถมาห
[๑๓๔]เย สฺิโน เตป ทุคฺคตา
เยป อสฺิโน เตป ทุคฺคตา
เอต อุภย วิวชฺชย
ต สมาปตฺติสุข อนงฺคณนฺติ ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 409

เลมที่ 29 ฌานโสธนชาตก หนา 409
ตตฺถ เย สฺิโนติ เปตฺวา เนวสฺานาสฺายตนลาภิโน อวเสเส สจิตฺตกสตฺเต ทสฺเสติ ฯ เตป ทุคฺคตาติ
ตสฺสา สมาปตฺติยา อลาภโต เตป ทุคฺคตา นาม ฯ เยป
อสฺิโนติ อสฺิภเว นิพฺพตฺเต อจิตฺตกสตฺเต ทสฺเสติ ฯ
เตป ทุคคฺ ตาติ เตป อิมิสสฺ าเยว สมาปตฺติยา อลาภโต
ทุคฺคตาเยว นาม ฯ เอต อุภย วิวชฺชยาติ เอต อุภยมฺป
สฺิภาวฺจ อสฺิภาวฺจ วิวชฺชย ปชหาติ อนฺเตวาสิก
โอวทติ ฯ ต สมาปตฺติสุข อนงฺคณนฺติ ต เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติลาภิโน สนฺตสนฺเตน สุขนฺติ สงฺข คต
ฌานสุข อนงฺคณ นิทฺโทส พลวจิตฺเตกคฺคตาสภาเวนป ต
อนงฺคณ นาม ชาต ฯ
เอว โพธิสตฺโต ธมฺม เทเสตฺวา อนฺเตวาสิกสฺส คุณ
กเถตฺวา พฺรหฺมโลกเมว อคมาสิ ฯ ตทา เสสตาปสา
เชฏนฺเตวาสิกสฺส สทฺทหึสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา เชฏนฺเตวาสิโก สารีปุตฺโต มหาพฺรหฺมา ปน อหเมวาติ ฯ
ฌานโสธนชาตก จตุตฺถ ฯ
________________
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จนฺทาภชาตก
จนฺทาภนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สงฺกสฺสนครทฺวาเร เถรสฺเสว ปฺหสฺส พฺยากรณ อารพฺภ กเถสิ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
โพธิสตฺโต อรฺายตเน กาล กโรนฺโต อนฺเตวาสิเกน (๑)
ปุจฺฉิโต จนฺทาภ สุริยาภนฺติ วตฺวา อาภสฺสเรสุ นิพฺพตฺโต ฯ
ตาปสา เชฏนฺเตวาสิกสฺส น สทฺทหึสุ ฯ โพธิสตฺโต อาภสฺสรโต
อาคนฺตฺวา อากาเส ิโต อิม คาถมาห
[๑๓๕]จนฺทาภ สุริยาภฺจ โยธ ปฺาย คาธติ
อวิตกฺเกน ฌาเนน โหติ อาภสฺสรูปโคติ ฯ
ตตฺถ จนฺทาภนฺติ โอทาตกสิณ ทสฺเสติ ฯ สุริยาภนฺติ
ปตกสิณ ฯ โยธ ปฺาย คาธตีติ โย ปุคฺคโล อิธ สตฺตโลเก
อิท กสิณทฺวย ปฺาย คาธติ อารมฺมณ กตฺวา อนุปวิสติ
ตตฺถ วา (๒) ปติฏหติ ฯ อถวา ฯ จนฺทาภ สุริยาภฺจ โยธ
ปฺาย คาธตีติ ยตฺตก าน จนฺทาภา จ สุริยาภา จ
ปฏฏา ตตฺตเก าเน ปฏิภาคกสิณ วฑฺเฒตฺวา ต อารมฺมณ
กตฺวา ฌาน นิพฺพตฺเตติ อุภยมฺเปต อาภ ปฺาย คาธติ
นาม ฯ ตสฺมา อยเมตฺถ อตฺโถเยว ฯ อวิตกฺเกน ฌาเนน โหติ
อาภสฺสรูปโคติ โส ปุคฺคโล ตถา กตฺวา ปฏิลทฺเธน ทุติเยน
# ๑. ม. อนฺเตวาสิเกหิ ฯ ๒. ม. ตตฺเถว ฯ
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ฌาเนน อาภสฺสรพฺรหฺมโลกูปโค โหตีติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต ตาปเส โพเธตฺวา เชฏนฺเตวาสิกสฺส
คุณ กเถตฺวา พฺรหฺมโลกเมว คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา เชฏนฺเตวาสิโก สารีปุตฺโต มหาพฺรหฺมา ปน
อหเมวาติ ฯ
จนฺทาภชาตก ปฺจม ฯ
สุวณฺณหสชาตก
ย ลทฺธ เตน ตุฏพฺพนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ถุลลฺ นนฺท ภิกฺขุนึ อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถยิ ฺหิ อฺตโร อุปาสโก ภิกฺขุนีสงฺฆ ลสุเณน
ปวาเรตฺวา เขตฺตปาล อาณาเปสิ สเจ ภิกฺขุนิโย อาคจฺฉนฺติ
เอเกกาย ภิกฺขุนิยา เทฺว ตโย ภณฺฑิเก เทหีติ ฯ ตโต ปฏาย
ภิกฺขุนิโย ตสฺส เคหป เขตฺตป ลสุณตฺถาย คจฺฉนฺติ ฯ
อเถกสฺมึ อุสสฺ วทิวเส ตสฺส เคเห ลสุณ ปริกฺขย อคมาสิ ฯ
ุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี สปริวารา เคห คนฺตฺวา ลสุเณน
อาวุโส อตฺโถติ วตฺวา นตฺถยฺเย ยถาภต ลสุณ ปริกฺขีณ
เขตฺต คจฺฉถาติ วุตฺตา เขตฺต คนฺตฺวา น มตฺต ชานิตฺวา
ลสุณ หราเปสิ ฯ เขตฺตปาโล อุชฺฌายิ กถ หิ นาม ภิกฺขุนิโย
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น มตฺต ชานิตฺวา ลสุณ หราเปสฺสนฺตีติ ฯ ตสฺส กถ
สุตฺวา ยา ตา ภิกฺขุนิโย อปฺปจฺฉา ฯเปฯ ตาป ตาส
สุตฺวา ภิกฺขูป อุชฌ
ฺ ายึสุ อุชฺฌายิตฺวา จ ปน ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภควา ถุลลฺ นนฺท ภิกฺขุนึ ครหิตฺวา
ภิกฺขเว มหิจฺโฉ ปุคฺคโล นาม วิชาตมาตุยาป อปฺปโย อโหสิ
อมนาโป อปฺปสนฺนาน ปสาเทตุ ปสนฺนาน วา ภิยฺโยโส
มตฺตาย ปสาท ชเนตุ อนุปฺปนฺน ลาภ อุปฺปาเทตุ อุปฺปนฺน
วา ปน ถิร กาตุ น สกฺโกติ อปฺปจฺโฉ ปน อปฺปสนฺเน
ปสาเทตุ ปสนฺนาน ภิยฺโยโส มตฺตาย ปสาท ชเนตุ
อนุปฺปนฺน ลาภ อุปฺปาเทตุ อุปฺปนฺน วา ปน ถิร กาตุ
สกฺโกตีติ อาทินา นเยน ภิกฺขุนีน ตทนุจฺฉวิก ธมฺม กเถตฺวา
น ภิกฺขเว ถุลฺลนนฺทา อิทาเนว มหิจฺฉา ปุพฺเพป มหิจฺฉาเยวาติ
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อฺตรสฺมึ พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส วยปฺปตฺตสฺส
สมชาติกา กุลา ปชาปตึ อาหรึสุ ฯ ตสฺส (๑) นนฺทา นนฺทวตี
สุนนฺทาติ ติสฺโส ธีตโร อเหสุ ฯ ตาสุ ปรกุล คตาสุเยว
โพธิสตฺโต กาล กตฺวา สุวณฺณหสโยนิย นิพฺพตฺติ ฯ
ชาติสฺสราณฺจสฺส อุปฺปชฺชิ ฯ โส วยปฺปตฺโต หุตฺวา
# ๑. ม. ตสฺสา ฯ
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สุวณฺณปตฺตสฺฉนฺน โสภคฺคปฺปตฺต มหนฺต อตฺตภาว ทิสฺวา
กุโต นุ โข จวิตฺวา อห อิธูปปนฺโนติ อาวชฺเชนฺโต
มนุสฺสโลกโตติ ตฺวา ปุน กถ นุ โข เม พฺราหฺมณี
จ ธีตโร จ ชีวนฺตีติ อุปธาเรนฺโต ปเรส ภตึ กตฺวา
กิจฺเฉน ชีวนฺตีติ จ ตฺวา จินฺเตสิ มยฺห สรีเร โสวณฺณมยานิ
ปตฺตานิ โกฏฏนฆฏฏนกฺขมานิ อิโต ตาส เอเกก ปตฺต
ทสฺสามิ เตน เม ปชาปตี จ ธีตโร จ สุข ชีวิสฺสนฺตีติ ฯ
โส ตตฺถ คนฺตฺวา ปฏิวสโกฏิย นิลียิ ฯ พฺราหฺมณี จ ธีตโร
จ โพธิสตฺต ทิสฺวา กุโต อาคโตสิ สามีติ ปุจฺฉึสุ ฯ อห
ตุมฺหาก ปตา กาล กตฺวา สุวณฺณหสโยนิย นิพฺพตฺโต ตุมฺเห
ทฏุ อาคโต อิโต ปฏาย ตุมฺหาก ปเรส ภตึ กตฺวา
ทุกฺขชีวิกาย ชีวิตกิจฺจ นตฺถิ อห โว เอเกก ปตฺต ทสฺสามิ
ต วิกฺกิณิตฺวา สุเขน ชีวถาติ เอเกก ปตฺต ทตฺวา
อคมาสิ ฯ โส เอเตน นิยาเมน อนฺตรนฺตรา อาคนฺตฺวา
เอเกก ปตฺต เทติ ฯ พฺราหฺมณี จ ธีตโร จ อฑฺฒา
สุขิตา อเหสุ ฯ อเถกทิวส สา พฺราหฺมณี ธีตโร อามนฺเตสิ
อมฺมา ติรจฺฉานาน นาม จิตฺต ทุชฺชาน กทาจิ โว ปตา
อิธ นาคจฺเฉยฺย กึ กริสฺสาม อิทานิสฺส อาคตกาเล สพฺพานิ
ปตฺตานิ ลฺุจิตฺวา คณฺหามาติ ฯ ตา เอว โน ปตา
กิลมิสฺสตีติ น สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ พฺราหฺมณี ปน มหิจฺฉตาย
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ปุเนกทิวส สุวณฺณราชหสสฺส อาคตกาเล เอหิ ตาว สามีติ
วตฺวา ต อตฺตโน สนฺติก อุปคต อุโภหิ หตฺเถหิ คเหตฺวา
สพฺพปตฺตานิ ลฺุจิ ฯ ตานิ ปน โพธิสตฺตสฺส รุจึ วินา
พลกฺกาเรน คหิตตฺตา สพฺพานิ พกปตฺตสทิสานิ อเหสุ ฯ
โพธิสตฺโต ปกฺเข ปสาเรตฺวา คนฺตุ นาสกฺขิ ฯ อถ น สา
มหาจาฏิยา ปกฺขิปตฺวา โปเสสิ ฯ ตสฺส ปุน อุฏหนฺตานิ
ปตฺตานิ เสตานิ สมฺปชฺชสึ ุ ฯ โส สฺชาตปกฺโข อุปฺปติตฺวา
อตฺตโน วสนฏานเมว คนฺตฺวา น ปุน อคมาสิ ฯ
สตฺถา อิม อตีต อาหริตฺวา น ภิกฺขเว ถุลลฺ นนฺทา
อิทาเนว มหิจฺฉา ปุพฺเพป มหิจฺฉาเยว มหิจฺฉตาย จ
ปน สุวณฺณมฺหา ปริหีนา อิทานิ อตฺตโน มหิจฺฉตายเอว
ลสุณมฺหาป ปริหายิสฺสติ ตสฺมา อิโต ปฏาย ลสุณ
ขาทิตุ น ลภิสฺสติ ยถา จ ถุลฺลนนฺทา เอว ต นิสฺสาย
เสสภิกฺขุนิโยป ตสฺมา พหุ ลภิตฺวาป ปมาณเมว ชานิตพฺพ
อปฺป ลภิตฺวา ปน ยถาลทฺเธเนว สนฺโตโส กาตพฺโพ อุตฺตรึ
น ปฏเตพฺพนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๑๓๖]ย ลทฺธ เตน ตุฏพฺพ อติโลโภ หิ ปาปโก
หสราช คเหตฺวาน สุวณฺณา ปริหายตีติ ฯ
ตตฺถ ตุฏพฺพนฺติ ตุสิตพฺพ ฯ
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(๑)อิท ปน วตฺวา สตฺถา อเนกปริยาเยน ครหิตฺวา ยา
ปน ภิกฺขุนี ลสุณ ขาเทยฺย ปาจิตฺติยนฺติ สิกฺขาปท
ปฺาเปตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา พฺราหฺมณี อย
ถุลลฺ นนฺทา อโหสิ ติสฺโส ธีตโร อิทานิ ติสฺโสเยว ภคินิโย
สุวณฺณหสราชา ปน อหเมวาติ ฯ
สุวณฺณหสชาตก ฉฏ ฯ
พพฺพุชาตก
ยตฺเถโก ลภเต พพฺพูติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
กาณมาตาสิกฺขาปท (๒) อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถยิ  หิ กาณมาตา นาม ธีตุวเสน ปากฏนามา
อุปาสิกา อโหสิ โสตาปนฺนา อริยสาวิกา ฯ สา ธีตร กาณ
อฺตรสฺมึ คามเก สมานชาติยสฺส ปุริสสฺส อทาสิ ฯ กาณา
เกนจิเทว กรณีเยน มาตุ ฆร อคมาสิ ฯ อถสฺสา สามิโก
กติปาหจฺจเยน ทูต ปาเหสิ อาคจฺฉตุ กาณา อิจฺฉามิ กาณาย
อาคตนฺติ ฯ กาณา ทูตสฺส วจน สุตวฺ า อมฺม คมิสฺสามีติ
มาตร อาปุจฺฉิ ฯ กาณมาตา เอตฺตก กาล วสิตฺวา กถ
ตุจฺฉหตฺถา คมิสฺสสีติ ปูว ปจิ ฯ ตสฺมึเยว ขเณ เอโก
ปณฺฑปาตจาริโก ภิกฺขุ ตสฺสา นิเวสน อคมาสิ ฯ อุปาสิกา
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ต นิสีทาเปตฺวา ปตฺตปูร ปูว ทาเปสิ ฯ โส กฺขุ นิกฺขมิตฺวา
อฺสฺส อาจิกฺขิ ฯ ตสฺสาป ตเถว ทาเปสิ ฯ โสป นิกฺขมิตฺวา
อฺสฺส อาจิกฺขิ ฯ ตสฺสาป ตเถว ทาเปสิ ฯ โสป นิกฺขมิตฺวา
อฺสฺส อาจิกฺขิ ฯ ตสฺสาป ตเถวาติ เอวมฺป จตุนฺน ชนาน
ทาเปสิ ฯ ยถาปฏิยตฺต ปูว ปริกฺขย อคมาสิ ฯ กาณาย
คมน น สมฺปชฺชิ ฯ อถสฺสา สามิโก ทุติยมฺป ตติยมฺป ทูต
ปาเหสิ ตติย ปาเหนฺโตว สเจ กาณา นาคจฺฉิสฺสติ
อห อฺ ปชาปตึ อาเนสฺสามีติ ปาเหสิ ฯ ตโยป วาเร
เตเนว อุปาเยน คมน น สมฺปชฺชิ ฯ กาณาย สามิโก อฺ
ปชาปตึ อาเนสิ ฯ กาณา ต ปวุตฺตึ สุตฺวา โรทมานา
อฏาสิ ฯ
สตฺถา ต การณ ตฺวา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย กาณมาตาย นิเวสน คนฺตฺวา ปฺตฺตาสเน
นิสีทิตฺวา กาณมาตร ปุจฺฉิ กิสฺสาย กาณา โรทตีติ อิมินา
นาม การเณนาติ จ สุตฺวา กาณมาตร สมสฺสาเสตฺวา ธมฺมกถ
กเถตฺวา อุฏ ายาสนา วิหาร อคมาสิ ฯ อถ เตส จตุนฺน
ภิกฺขูน ตโย วาเร ยถาปฏิยตฺต ปูว คเหตฺวา กาณาย คมนสฺส
อุปจฺฉินฺนภาโว ภิกฺขุสงฺเฆ ปากโฏ ชาโต ฯ อเถกทิวส ภิกฺขู
ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส จตูหิ นาม ภิกฺขูหิ
ตโย วาเร กาณมาตาย ปกฺกปูว ขาทิตฺวา กาณาย
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คมนนฺตราย กตฺวา สามิเกน ปริจฺจตฺต ธีตร นิสสฺ าย
มหาอุปาสิกาย โทมนสฺส อุปฺปาทิตนฺติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา
กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา
อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว เต จตฺตาโร
ภิกฺขู กาณมาตาย สนฺตก ขาทิตฺวา ตสฺสา โทมนสฺส
อุปฺปาเทสุ ปุพฺเพป อุปฺปาเทสสเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
โพธิสตฺโต ปาสาณโกฏฏกกุเล นิพพฺ ตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต
ปริโยทาตสิปฺโป อโหสิ ฯ กาสีรฏเ เอกสฺมึ นิคเม เอโก
มหาวิภโว เสฏี อโหสิ ฯ ตสฺส นิธานคตาเยว จตฺตาฬีส
หิรฺโกฏิโย อเหสุ ฯ อถสฺส ภริยา กาล กตฺวา ธนสิเนเหน
คนฺตฺวา ธนปฏิย มูสิกา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ เอว อนุกฺกเมน
สพฺพมฺป ต กุล อพฺภตฺถ อคมาสิ ฯ วโส อุจฺฉิชฺชิ ฯ โส
คาโมป ฉฑฺฑิโต อปณฺณตฺติกภาว อคมาสิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต
ตสฺมึ ปุราณคามฏาเน ปาสาเณ อุปฺปาเตตฺวา โกฏเฏติ ฯ
อถ สา มูสกิ า โคจราย จรมานา โพธิสตฺต ปุนปฺปุน
ปสฺสนฺตี อุปนฺนสิเนหา หุตฺวา จินฺเตสิ มยฺห ธน พหุ
นิกฺการเณน นสฺสิสฺสติ อิมินา สทฺธึ เอกโต หุตฺวา อิม
ธน [๑] ขาทิสฺสามีติ ฯ สา เอกทิวส เอก กหาปณ มุเขน
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ทตฺวา มส วิกฺกีณาเปตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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ฑสิตฺวา โพธิสตฺตสฺส สนฺติก อคมาสิ ฯ โส ต ทิสฺวา
ปยวาจาย สมาลปนฺโต กึ นุ โข อมฺม กหาปณ คเหตฺวา
อาคตาสีติ อาห ฯ ตาต อิม คเหตฺวา อตฺตนาป ปริภฺุช
มยฺหมฺป มส อาหราติ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา กหาปณ
อาทาย นคร คนฺตฺวา เอเกน มาสเกน มส กิณิตฺวา อาหริตฺวา
ตสฺสา อทาสิ ฯ สา ต คเหตฺวา อตฺตโน นิวาสนฏาน
คนฺตฺวา สารุจิยา ขาทิ ฯ ตโต ปฏาย อิมินาว นิยาเมน
ทิวเส ทิวเส โพธิสตฺตสฺส กหาปณ เทติ ฯ โสปสสฺ า มส
อาหรติ ฯ
อเถกทิวส ต มูสิก วิฬาโร อคฺคเหสิ ฯ อถ น สา
เอวมาห สมฺม มา ม มาเรสีติ ฯ กึการณา น มาเรยฺยามิ
อหมฺหิ ฉาโต มส ขาทิตุกาโม น สกฺกา มยา น
มาเรตุนฺติ ฯ กึ ปน เอกทิวสเมว มส ขาทิตุกาโมสิ อุทาหุ
นิจฺจกาลนฺติ ฯ ลภมาโน นิจฺจมฺป ขาทิตุกาโมมฺหีติ ฯ ยทิ
เอว อหนฺเต นิจฺจกาล มส ทสฺสามิ วิสฺสชฺเชหิ มนฺติ ฯ
อถ น วิฬาโร เตนหิ อปฺปมตฺตา โหหีติ วิสฺสชฺเชสิ ฯ
ตโต ปฏาย สา อตฺตโน อาภต มส เทฺว โกฏาเส
กตฺวา เอก วิฬารสฺส เทติ เอก สย ขาทิ ฯ อถ น
เอกทิวส อฺโป วิฬาโร อคฺคเหสิ ฯ ตมฺป ตเถว สฺาเปตฺวา
อตฺตาน วิสฺสชฺชาเปสิ ฯ ตโต ปฏาย ตโย โกฏาเส กตฺวา
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ขาทนฺติ ฯ ปุน อฺโ อคฺคเหสิ ฯ ต ตเถว สฺาเปตฺวา
อตฺตาน โมจาเปสิ ฯ ตโต ปฏาย จตฺตาโร โกฏาเส กตฺวา
ขาทนฺติ ฯ ปุน อฺโ อคฺคเหสิ ฯ ต ตเถว สฺาเปตฺวา
อตฺตาน โมจาเปสิ ฯ ตโต ปฏาย ปฺจ โกฏาเส กตฺวา
ขาทนฺติ ฯ สา ปฺจมโกฏาส ขาทมานา อปฺปหารตาย
กิลนฺตา กีสา อโหสิ อปฺปมสโลหิตา ฯ
โพธิสตฺโต ต ทิสฺวา อมฺม กสฺมา มิลาตาสีติ วตฺวา
อิมินา นาม การเณนาติ วุตฺโต ตฺว เอตฺตก กาล
กสฺมา มยฺห นาจิกฺขสิ อหเมตฺถ กตฺตพฺพ ชานิสฺสามีติ
ต สมสฺสาเสตฺวา สุทฺธผลิกปาสาเณน คุห กตฺวา อาหริตฺวา
อมฺม ตฺว อิม คุห ปวิสิตฺวา นิปชฺชติ ฺวา อาคตาคตาน
ผรุสาหิ วาจาหิ สนฺตชฺเชยฺยาสีติ อาห ฯ สา คุห ปวิสิตฺวา
นิปชฺชิ ฯ อเถโก วิฬาโร อาคนฺตฺวา เทหิ เม มสนฺติ
อาห ฯ อถ น มูสิกา อเร ทุฏวิฬาร กินฺเต อห
มสหาริกา อตฺตโน ปุตฺตาน มส ขาทาติ สนฺตชฺเชสิ ฯ
วิฬาโร ผลิกคุหาย นิปนฺนภาว อชานนฺโต โกธวเสน มูสิก
คณฺหิสฺสามีติ สหสา ปกฺขนฺทิตฺวา หทเยน ผลิกคุหาย ปหรติ ฯ
ตาวเทวสฺส หทย ภิชชฺ ิ อกฺขีนิ นิกฺขมนาการปฺปตฺตานิ
ชาตานิ ฯ โส ตตฺเถว ชีวิตกฺขย ปตฺวา เอกมนฺต ปฏิจฺฉนฏาเน
# ๑. ม. วุตฺเต ฯ
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ปตติ ฯ เอเตนุปาเยน อปโรป อปโรปติ จตฺตาโรป ชนา
ชีวิตกฺขย ปาปุณึสุ ฯ ตโต ปฏาย มูสิกา นิพฺภยา หุตฺวา
โพธิสตฺตสฺส เทวสิก เทฺว ตโย กหาปเณ เทติ ฯ เอว
อนุกฺกเมน สพฺพมฺป ธน โพธิสตฺตสฺเสว อทาสิ ฯ เต อุโภป
ยาวชีว เมตฺตึ อภินฺทิตฺวา ยถากมฺม คตา ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน (๑) อาหริตฺวา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา
อิม คาถมาห
[๑๓๗]ยตฺเถโก ลภเต พพฺหุ ทุติโย ตตฺถ ชายติ
ตติโย จ จตุตฺโถ จ อิทนฺเต พพฺพุกา พิลนฺติ ฯ
ตตฺถ ยตฺถาติ ยสฺมึ าเน ฯ พพฺพูติ วิฬาโร ฯ
ทุติโย ตตฺถ ชายตีติ ยถา (๒) เอโก มูสิก วา มส วา
ลภติ ทุติโยป ตตฺถ วิฬาโร ชายติ อุปฺปชฺชติ ตถา ตติโย
จ จตุตฺโถ จ เอว เต ตทา จตฺตาโร วิฬารา อเหสุ
หุตฺวา จ ปน ทิวเส มส ขาทนฺตา เต พพฺพุกา อิท
ผลิกมย พิล อุเรน ปหริตฺวา สพฺเพป ชีวิตกฺขย ปตฺตาติ ฯ
เอว สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา จตฺตาโร วิฬารา เต จตฺตาโร ภิกฺขู อเหสุ มูสิกา
กาณมาตา ปาสาณโกฏฏกมณิกาโร ปน อหเมวาติ ฯ
พพฺพุชาตก สตฺตม ฯ
__________
# ๑. ม. อตีต ฯ ๒. ม. ยตฺถ ฯ
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โคธชาตก
กินฺเต ชฏาหิ ทุมฺเมธาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก กุหกภิกขฺ ุ อารพฺภ กเถสิ ฯ ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ เหฏา
กถิตสทิสเมว ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
โคธโยนิย ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ ตทา เอโก ปฺจาภิฺโ
อุคฺคตโป ตาปโส เอก ปจฺจนฺตคาม นิสฺสาย อรฺายตเน
ปณฺณสาลาย วสติ ฯ คามวาสิโน ตาปส สกฺกจฺจ อุปฏหนฺติ ฯ
โพธิสตฺโต ตสฺส จงฺกมนโกฏิย เอกสฺมึ วมฺมิเก วสติ วสนฺโต
จ ปน ทิวเส ทิวเส ตโย วาเร ตาปส อุปสงฺกมิตฺวา
ธมฺมูปสฺหิต อตฺถูปสฺหิต วจน สุตฺวา ตาปส วนฺทิตฺวา
วสนฏานเมว คจฺฉติ ฯ อปรภาเค ตาปโส คามวาสิโน
อาปุจฺฉิตฺวา ปกฺกามิ ฯ ปกฺกมนฺเต จ ปน ตสฺมึ อสฺสมปเท
วาส กปฺเปสิ ฯ โพธิสตฺโต อยมฺป สีลวาติ สลฺลกฺเขตฺวา
ปุริมนเยเนว ตสฺส สนฺตกิ  อคมาสิ ฯ
อเถกทิวส นิทาฆสมเย อกาลเมเฆ วุฏเ วมฺมิเกหิ
มกฺขิกา นิกขฺ มึสุ ฯ ตาส ขาทนตฺถ โคธา อาหิณฺฑึสุ ฯ
คามวาสิโน นิกฺขมิตฺวา มกฺขิกาขาทกา พหู โคเธ คเหตฺวา
สินิทฺธสมฺภารสยุตฺต อมฺพิลมฺพิลโคธมส สมฺปาเทตฺวา ตาปสสฺส
อทสุ ฯ ตาปโส โคธมส ขาทิตฺวา ตณฺหาย พทฺโธ อิท
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มส อติมธุร กิสฺส มส นาเมตนฺติ ปุจฺฉิตฺวา โคธมสนฺติ
สุตฺวา มม สนฺติเก มหาโคโธ อาคจฺฉติ ต มาเรตฺวา
มส ขาทิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ปจนภาชนฺจ สปฺปโลณาทีนิ
จ อาหราเปตฺวา เอกมนฺเต เปตฺวา มุคฺคร อาทาย กาสาเยน
ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปณฺณสาลาทฺวาเร โพธิสตฺตสฺส อาคมน
โอโลกยมาโน อุปสนฺตุปสนฺโต วิย หุตฺวา นิสีทิ ฯ
โพธิสตฺโต สายณฺหสมเย ตาปสสฺส สนฺติก คมิสฺสามีติ
นิกฺขมิตฺวา อุปสงฺกมนฺโตว ตสฺส อินฺทฺริยวิการ ทิสฺวา จินฺเตสิ
นาย ตาปโส อฺเสุ ทิวเสสุ นิสินฺนากาเรน นิสินฺโน
อชฺเชเวส ม โอโลเกนฺโตป ทุฏินฺทฺรโิ ย หุตฺวา โอโลเกติ
ปริคฺคณฺหิสฺสามิ นนฺติ ฯ โส ตาปสสฺส เหฏาวาเต ตฺวา
โพธมสคนฺธ ฆายิตฺวา อิมินา กูฏตาปเสน อชฺช โคธมส
ขาทิต ภวิสฺสติ เตเนส รสตณฺหาย พทฺโธ อชฺช ม
อตฺตโน สนฺติก อุปสงฺกมนฺต มุคฺคเรน ปหริตฺวา มส ปจิตฺวา
ขาทิตุกาโม ภวิสฺสตีติ ตสฺส สนฺติก อนุปคนฺตฺวาว ปฏิกฺกมิตฺวา
วิจรติ ฯ ตาปโส โพธิสตฺตสฺส อนาคมนภาว ตฺวา อิมินา
อย ม มาเรตุกาโมติ าต ภวิสฺสติ เตน การเณน นาคจฺฉติ
อนาคจฺฉนฺตสฺสาปสฺส กุโต มุตฺตีติ มุคฺคร นีหริตฺวา ขิป ฯ
โส ตสฺส อคฺคนงฺคุฏเมว อาสาเทสิ ฯ โพธิสตฺโต เวเคน
วมฺมิก ปวิสติ ฺวา อฺเน ฉิทฺเทน สีส อุกฺขิปตฺวา อมฺโภ
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กูฏชฏิล อห ตว สนฺติก อุปสงฺกมนฺโต สีลวาติ สฺาย
อุปสงฺกมึ อิทานิ ปน เต มยา กูฏภาโว าโต ตาทิสสฺส
มหาโจรสฺส กึ อิมินา ปพฺพชฺชาลิงฺเคนาติ วตฺวา ต ครหนฺโต
อิม คาถมาห
[๑๓๘] กินฺเต ชฏาหิ ทุมฺเมธ กินฺเต อชินสาฏิยา
อพฺภนฺตรนฺเต คหน พาหิรมฺปริมชฺชสีติ ฯ
ตตฺถ กินฺเต ชฏาหิ ทุมฺเมธาติ อมฺโภ ทุมฺเมธ นิปฺปฺ
เอตา ปพฺพชิเตน ธาเรตพฺพา ชฏา ปพฺพชฺชาคุณรหิตสฺส
กินฺเต ตาหิ ชฏาหีติ อตฺโถ ฯ กินฺเต อชินสาฏิยาติ อชินสาฏิยา
อนุจฺฉวิกสฺส สวรสฺส อภาวกาลโต ปฏาย กินฺเต อชินสาฏิยา ฯ
อพฺภนฺตรนฺเต คหนนฺติ ตว อพฺภนฺตร หทย ราคโทสโมหคหเนน คหน ปฏิจฺฉนฺน ฯ พาหิรมฺปริมชฺชสีติ โส ตฺว
อพฺภนฺตเร คหเน นฺหานาทีหิ เจว ลิงคฺ คหเณน จ พาหิร
ปริมชฺชสิ ต ปริมชฺชนฺโต กฺชิกปูริตลาพุ วิย วิสปูริตจาฏิ
วิย อาสีวิสปูริตวมฺมิโก วิย คูธปูริตจิตฺตฆโฏ วิย จ พหิมฏโว
อโหสิ กึ ตยา โจเรน อิธ วสนฺเตน สีฆ อิโต ปลายาหิ
โน เจ ปลายสิ คามวาสีน เต อาจิกฺขิตฺวา นิคฺคห
การาเปสฺสามีติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต กูฏตาปส ตชฺเชตฺวา วมฺมิกเมว ปาวิสิ ฯ
กูฏตาปโสป ตโต ปกฺกามิ ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 424

เลมที่ 29 เอกนิปาเต อสมฺปทานวคฺควณฺณนา หนา 424
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา กูฏตาปโส อย กุหโก อโหสิ ปุริโม สีลวนฺตตาปโส
สารีปุตฺโต โคธปณฺฑิโต ปน อหเมวาติ ฯ
โคธชาตก อฏม ฯ
อุภโตภฏชาตก
อกฺขี ภินฺนา ปโฏ นฏโติ อิท สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตทา กิร ธมฺมสภาย ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส
เสยฺยถาป นาม ฉวาลาต อุภโต ปทิตตฺ  มชฺเฌ คูธมกฺขิต
เนวารฺเ กฏตฺถ ผรติ น คาเม กฏตฺถ ผรติ เอวเมว
เทวทตฺโต เอวรูเป นิยฺยานิกสาสเน ปพฺพชิตฺวา อุภโต ปริภฏโ
อุภโต ปริพาหิโร ชาโต คิหิโภคา จ ปริหีโน สามฺตฺถฺจ
น ปริปูเรตีติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกขฺ เว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ
วุตฺเต น ภิกขฺ เว เทวทตฺโต อิทาเนว อุภโต ปริภฏโ
อตีเตป อุภโต ปริภฏโ อโหสิเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
รุกฺขเทวตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ ตทา เอกสฺมึ คามเก พาลิสิกา
วสนฺติ ฯ อเถโก พาลิสิโก พลิส อาทาย ทหเรน ปุตฺเตน
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สทฺธึ ยสฺมึ โสพฺเภ ปกติยาป พาลิสิกา มจฺเฉ คณฺหนฺติ
ตตฺเถว คนฺตฺวา พลิส ขิป ฯ พลิโส อุทกปฏิจฺฉนฺเน เอกสฺมึ
ขาณุเก ลคฺคิ ฯ พาลิสิโก อากฑฺฒิตุ อสกฺโกนฺโต จินฺเตสิ
อย พลิโส มหามจฺเฉ ลคฺโค ภวิสฺสติ ปุตฺตก มาตุ สนฺติก
เปเสตฺวา ปฏิวิสฺสเกหิ สทฺธึ กลห การาเปมิ เอว อิโต
น โกจิ โกฏาส ปจฺจาสึสตีติ (๑)ฯ โส ปุตฺต อาห คจฺฉ
ตาต อมฺเหหิ มหามจฺฉสฺส ลทฺธภาว มาตุ อาจิกฺขาหิ
ปฏิวิสฺสเกหิ สทฺธึ กลห กโรหีติ วเทหีติ ฯ โส ปุตฺต เปเสตฺวา
พลิส อากฑฺฒิตุ อสกฺโกนฺโต รชฺชุจฺเฉทนภเยน อุตฺตริสาฏก
ถเล เปตฺวา อุทก โอตริตฺวา มจฺฉโลเภน มจฺฉ อุปธาเรนฺโต
ขาณุเกหิ ปหริตฺวา เทฺวป อกฺขีนิ ภินฺทิ ฯ ถเล ปต
สาฏกปสฺส โจโร หริ ฯ โส เวทนาปตฺโต หุตฺวา หตฺเถน
อกฺขีนิ อุปฺปฬยมาโน คเหตฺวา อุทกา อุตฺตริตฺวา กมฺปมาโน
สาฏก ปริเยสติ ฯ สาปสสฺ ภริยา กลห กตฺวา กสฺสจิ
อปจฺจาสึสนภาว กริสฺสามีติ เอกสฺมึเยว กณฺเณ ตาลปณฺณ
ปลนฺธิตฺวา เอก อกฺขึ อุกฺขลิมสิยา อฺชิตฺวา กุกฺกุร
องฺเกนาทาย ปฏิวิสฺสกฆร อคมาสิ ฯ อถ น เอกา สหายิกา
เอวมาห เอกสฺมึเยว เต กณฺเณ ตาลปณฺณ ปลนฺธติ  เอกอกฺขิ
อฺชิต ปยปุตฺต วิย กุกฺกรุ  องฺเกนาทาย ฆรโต ฆร
# ๑. ม. ปจฺจาสีสิสฺสตีติ ฯ อวมุปริป ฯ
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คจฺฉสิ กึ อุมฺมตฺติกาสิ ชาตาติ ฯ นาห อุมฺมตฺติกา ตฺว
ปน ม อการเณน อกฺโกสสิ ปริภาสสิ อิทานิ ต คามโภชกสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา อฏกหาปเณน ทณฺฑาเปสฺสามีติ ฯ เอว กลห
กตฺวา อุโภป คามโภชกสฺส สนฺติก อคมสุ ฯ ตาส กลเห
วิโสธิยมาเน ตสฺสาเยว มตฺถเก ทณฺโฑ ปติ ฯ อถ น พนฺธิตฺวา
ทณฺฑ เทหีติ โปเถตุ อารภึสุ ฯ
รุกฺขเทวตา คาเม ตสฺสา อิม ปวุตฺตึ อรฺเ จสฺสา
ปติโน ต พฺยสน ทิสฺวา ขนฺธนฺตเร ิตา โภ ปุริส
ตุยฺห อุทเกป กมฺมนฺโต ปทุฏโ ถเลป อุภโต ภฏโสิ
ชาโตติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๑๓๙]อกฺขี ภินฺนา ปโฏ นฏโ สขีเคเห จ ภณฺฑน
อุภโต ปทุฏา กมฺมนฺตา อุทกมฺหิ ถลมฺหิ จาติ ฯ
ตตฺถ สขีเคเห จ ภณฺฑนนฺติ สขี นาม สหายิกา ฯ
ตสฺสา เคเห ตว ภริยาย ภณฺฑน กต ภณฺฑน
กตฺวา พนฺธิตฺวา โปเถตฺวา ทณฺฑ ทาปยติ ฯ อุภโต ปทุฏาติ
เอว ตว ทฺวสี ุป าเนสุ กมฺมนฺตา ปทุฏา ภินฺนาเยว ฯ
กตเรสุ ทฺวีสุ ฯ อุทกมฺหิ ถลมฺหิ จาติ อกฺขิเภเทน ปฏนาเสน
อุทเก กมฺมนฺตา ปทุฏา สขีเคเห ภณฺฑเนน ถเล กมฺมนฺตา
ปทุฏาติ ฯ
# ๑. อฏ กหาหาปเณ ฯ
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สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา พาลิสิโก เทวทตฺโต อโหสิ รุกฺขเทวตา ปน อหเมวาติ ฯ
อุภโตภฏชาตก นวม ฯ
กากชาตก
นิจฺจ อุพฺพิคฺคหทยาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
าตตฺถจริย อารพฺภ กเถสิ ฯ
ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ ทฺวาทสนิปาเต ภทฺทสาลชาตเก (๑) อาวิภวิสฺสติ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กากโยนิย นิพฺพตฺติ ฯ อเถกทิวส รฺโ ปุโรหิโต พหินคเร
นทิย นฺหายิตฺวา คนฺเธหิ วิลิมฺเปตฺวา มาล ปลนฺธติ ฺวา
วรวตฺถนิวตฺโถ นคร ปวิสติ ฯ นครทฺวารโตรณคฺเค เทฺว
กากา นิสินฺนา โหนฺติ ฯ เตสุ เอโก เอก อาห สมฺม
อห อิมสฺส พฺราหฺมณสฺส มตฺถเก สรีรวลฺช ปาเตสฺสามีติ ฯ
อิตโร มา เต เอว รุจิ อย พฺราหฺมโณ อิสฺสโร อิสฺสรชเนน
สทฺธึ เวร นาม ปาปก อยฺหิ กุทฺโธ สพฺเพป กาเก
วินาเสยฺยาติ ฯ น สกฺกา ต มยา น ปาเตตุนฺติ ฯ เตนหิ
ปฺายิสฺสสีติ วตฺวา อิตโร กาโก ปลายิ ฯ โส โตรณสฺส
# ๑. ขุ.ชา. ๒๗/๑๖๑๓/๓๒๔ ฯ
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เหฏาภาค สมฺปตฺเต พฺราหฺมเณ โอลมฺพก ธาเรนฺโต วิย
ตสฺส มตฺถเก วจฺจ ปาเตสิ ฯ พฺราหฺมโณ กุชฺฌิตฺวา กาเกสุ
เวร พนฺธิ ฯ
ตสฺมึ กาเล เอกา ภติยา วีหิโกฏฏิกทาสี วีหี เคหทฺวาเร
อาตเป ปฏริตฺวา รกฺขนฺตี นิสินฺนาว นิทฺท โอกฺกมิ ฯ ตสฺสา
ปมาท ตฺวา เอโก ทีฆโลมโก เอฬโก อาคนฺตฺวา วีหี
ขาทิ ฯ สา ปพุชฺฌิตฺวา ต ทิสฺวา ปลาเปสิ ฯ เอฬโก
ทุติยมฺป ตติยมฺป ตสฺสา ตเถว นิทฺทายนกาเล อาคนฺตฺวา
วีหี ขาทิ ฯ สาป น ติกฺขตฺตุ ปลาเปตฺวา จินฺเตสิ ปุนปฺปุน
ขาทนฺโต อุปฑฺฒวีหึ ขาทิสฺสติ พหุ เม เฉโท ภวิสฺสติ
อิทานิสฺส ปุน อนาคมนการณ กริสสฺ ามีติ ฯ สา อลาต
คเหตฺวา นิทฺทายมานา วิย นิสีทิตฺวา วีหี ขาทนตฺถาย
เอฬเก สมฺปตฺเต อุฏาย อลาเตน นิพฺพาเปสฺสามีติ เวเคน
คนฺตฺวา หตฺถิสาลาย สมีเป เอกิสฺสา ติณกุฏิยา สรีร ฆสิ ฯ
สา ปชฺชลิ ฯ ตโต อุฏิตชาลา หตฺถิสาล คณฺหิ ฯ หตฺถิสาลาสุ
ฌายนฺตีสุ หตฺถิปฏานิ ฌายึสุ ฯ พหู หตฺถี วณิตสรีรา
อเหสุ ฯ เวชฺชา หตฺถี อโรเค กาตุ อสกฺโกนฺตา รฺโ
อาโรเจสุ ฯ ราชา ปุโรหิต อาห อาจริย หตฺถิเวชฺชา หตฺถี
ติกิจฺฉิตุ น สกฺโกนฺติ อป กิฺจิ เภสชฺช ชานาสีติ ฯ
ชานามิ มหาราชาติ ฯ กึ ลทฺธุ วฏฏตีติ ฯ กากวสา
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มหาราชาติ ฯ เตนหิ กาเก มาเรตฺวา วส อาหรถาติ
อาห ฯ ตโต ปฏาย กาเก มาเรตฺวา วส อลภิตฺวา ตตฺถ
ตตฺเถว ราสึ กโรนฺต ฯ กากาน มหาภย อุปฺปนฺน ฯ
ตทา โพธิสตฺโต อสีติสหสฺสกากปริวาโร (๑) มหาสุสาเน
วสติ ฯ เอโก กาโก อาคนฺตฺวา กากาน อุปฺปนฺน ภย
โพธิสตฺตสฺส อาโรเจสิ ฯ โส จินฺเตสิ เปตฺวา ม อฺโ
มยฺห าตกาน อุปฺปนฺน ภย หริตุ สมตฺโถ นตฺถิ หริสฺสามิ
นนฺติ ทส ปารมิโย อาวชฺเชตฺวา เมตฺตาปารมึ ปุเรจาริก
กตฺวา เอกเวเคเนว ปกฺขนฺทิตฺวา วิวฏมหาวาตปาเน ปวิสิตฺวา
รฺโ อาสนสฺส เหฏา ปาวิสิ ฯ อถ น เอโก มนุสฺโส
คเหตุกาโม อโหสิ ฯ ราชา สรณ ปวิฏโ มา คณฺหีติ
วาเรสิ ฯ มหาสตฺโต โถก วิสฺสมิตฺวา เมตฺตาปารมึ อาวชฺเชตฺวา
เหฏาสนา นิกฺขมิตฺวา ราชาน อาห มหาราช รฺา
นาม ฉนฺทาทิวเสน อคนฺตฺวา รชฺช กาเรตุ วฏฏติ ย ย
กมฺม กตฺตพฺพ โหติ สพฺพ นิสมฺม อุปธาเรตฺวา กาตุ
วฏฏติ ยฺจ กริยมาน นิปฺปชฺชติ ตเทว กาตุ วฏฏติ
น อิตร สเจ หิ ราชาโน กริยมาน น นิปฺปชฺชติ
ต กโรนฺติ มหาชนสฺส มรณภยปริโยสาน มหาภย อุปฺปชฺชติ
ปุโรหิโต เวรวสิโก หุตฺวา มุสาวาท อภาสิ กากาน วสา
# ๑. ม. อสีตกิ ากสหสสฺปริวาโร ฯ
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นาม นตฺถีติ ฯ ต สุตฺวา ราชา ปสนฺนจิตฺโต (๑)โพธิสตฺต
กาฺจนภทฺทปเ นิสีทาเปตฺวา ตตฺถ นิสินฺนสฺส ปกฺขนฺตรานิ
สตปากสหสฺสปากเตเลหิ มกฺขาเปตฺวา กาฺจนตฏฏเก ราชารห
สุจิโภชน โภชาเปตฺวา ปานีย ปาเยตฺวา สุหิต วิคตทรก
มหาสตฺต เอตทโวจ ปณฺฑิต ตฺว กากาน วสา นาม
นตฺถีติ วเทสิ เกน การเณน เนส วสา นตฺถีติ ฯ โพธิสตฺโต
อิมินา จ อิมนิ า จ การเณนาติ สกลนิเวสน เอกสทฺท
กตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
[๑๔๐]นิจฺจ อุพฺพิคฺคหทยา สพฺพโลกวิเหสกา
ตสฺมา เนส วสา นตฺถิ กากานมฺหาก าตินนฺติ ฯ
ตตฺราย สงฺเขปตฺโถ มหาราช กากา นาม นิจจฺ 
อุพฺพิคฺคมานสา ภยปฺปตฺตาว วิหรนฺติ ฯ สพฺพโลกวิเหสกาติ
ขตฺติยาทโย มนุสฺเสป อิตฺถีปุริเสป กุมารกุมาริกาทโยป
วิเหเนฺตา กิลมนฺตา วิจรนฺติ ตสฺมา อิเมหิ ทฺวีหิ การเณหิ
เนส อมฺหาก าตีน กากาน วสา นาม นตฺถิ อตีเตป
อภูตปุพฺพา อนาคเตป น ภวิสฺสนฺตีติ ฯ
เอว มหาสตฺโต อิม การณ อุตฺตาน กตฺวา มหาราช
รฺา นาม อนิสมฺม อนุปธาเรตฺวา กมฺม น กตฺตพฺพนฺติ
ราชาน ปโพเธสิ ฯ ราชา ตุสฺสิตฺวา โพธิสตฺต รชฺเชน ปูเชสิ ฯ
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โพธิสตฺโต ตสฺส รชฺช รฺโเยว ปฏิทตฺวา ราชาน ปฺจสุ
สีเลสุ ปติฏาเปตฺวา สพฺพสตฺตาน อภย ยาจิ ฯ ราชา ตสฺส
ธมฺมเทสน สุตฺวา สพฺพสตฺตาน อภย ทตฺวา กากาน
นิพทฺธทาน ปฏเปตฺวา ทิวเส ทิวเส ตณฺฑุลมฺพนสฺส ภตฺต
ปจิตฺวา นานคฺครเสหิ โอมทฺทิตฺวา กากาน ทาน ทียติ ฯ
มหาสตฺตสฺส ปน ราชโรธนเมว ทียิตฺถ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา พาราณสีราชา อานนฺโท อโหสิ กากราชา ปน
อหเมวาติ ฯ
กากชาตก ทสม ฯ
อสมฺปทานวคฺโค จุทฺทสโม ฯ
ตสฺสทุ ฺทาน
อิตรี รกฺขสิ เขมิโย จ
ปโรสตปเฺปน อาภสฺสโร ปุน
อถ หสวรุตฺตม พพฺพุ ชฏ
ปฏนฏก กากวเรน ทส (๒) ฯ
_____________
# ๑. ม. ปฏเปสิ ฯ
# ๒. ม. อสมฺปทานภีรุก
ฆตาสนฌานโสธ
จณฺฑาภ สุวณฺณหส พพฺพุโคธุภโต ภฏ
กากราชาติ เต ทสาติ ฯ
________________
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กกณฺฏกวคฺควณฺณนา
โคธชาตก
น ปาปชนสเสวีติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต เอก
วิปกฺขเสวึ ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ มหิฬามุขชาตเก กถิตสทิสเมว ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
โคธโยนิย ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ โส วยปฺปตฺโต นทีตีเร มหาพิเล
อเนกโคธสตปริวาโร วาส กปฺเปสิ ฯ ตสฺส ปุตฺโต โคธปลฺลิโก
นาม เอเกน กกณฺฏเกน สทฺธึ มิตฺตสนฺถว กตฺวา เตน
สทฺธึ สมฺโมทมาโน วิหรนฺโต กกณฺฏก ปริสฺสชิสฺสามีติ
อวตฺถรติ ฯ ตสฺส เตน สทฺธึ วิสฺสาส โคธราชสฺส อาโรเจสุ ฯ
โคธราชา ปุตฺต ปกฺโกสาเปตฺวา ตาต ตฺว อฏาเน วิสฺสาส
กโรสิ กกณฺฏกา นาม นีจชาติกา เตน สทฺธึ วิสสฺ าโส
น กตฺตพฺโพ สเจ ตฺว เตน สทฺธึ วิสสฺ าส กริสฺสสิ ต
กกณฺฏก นิสสฺ าย สพฺพมฺเปต โคธกุล วินาส ปาปุณิสฺสติ
อิโต ปฏาย เอเตน สทฺธึ วิสฺสาส มา อกาสีติ อาห ฯ โส
กโรติเยว ฯ โพธิสตฺโต ปุนปฺปุน กเถนฺโตป ตสฺส เตน สทฺธึ
วิสฺสาส วาเรตุ อสกฺโกนฺโต อวสฺส อมฺหาก เอต กกณฺฏก
นิสฺสาย ภย อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺมึ อุปฺปนฺเน ปลายนมคฺค
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สมฺปาเทตุ วฏฏตีติ เอเกน ปสฺเสน วาตพิล การาเปสิ ฯ
ปุตฺโตปสฺส อนุกฺกเมน มหาสรีโร อโหสิ ฯ กกณฺฏโก ปน
ปุริมปฺปมาโณเยว ฯ อิตโร กกณฺฏก ปริสฺสชิสฺสามีติ อนฺตรนฺตรา
อวตฺถรติเยว ฯ กกณฺฏกสฺส ปพฺพตกูเฏน อวตฺถรณกาโล วิย
อโหสิ ฯ โส กิลมนฺโต จินฺเตสิ สเจ อย อฺานิ กติปยานิ
ทิวสานิ ม เอว ปริสฺสชิสฺสติ ชีวิต เม นตฺถิ เอเกน
ลุทฺทเกน สทฺธึ เอกโต หุตฺวา อิม โคธกุล วินาเสสฺสามีติ ฯ
อเถกทิวส นิทาฆสมเย เมเฆ วุฏเ วมฺมิกโต มกฺขิกา
อุฏหึสุ ฯ ตโต ตโต โคธา นิกฺขมิตฺวา มกฺขิกาโย ขาทนฺติ ฯ
เอโก โคธลุทฺทโก โคธพิล ภินฺทนตฺถาย กุทฺทาล คเหตฺวา
สุนเขหิ สทฺธึ อรฺ ปาวิสิ ฯ กกณฺฏโก ต ทิสวฺ า อชฺช
อตฺตโน มโนรถ ปูเรสฺสามีติ ต อุปสงฺกมิตฺวา อวิทูเร
นิปชฺชิตฺวา โภ ปุริส กสฺมา อรฺเ วิจรสีติ ปุจฺฉิ ฯ
โคธาน อตฺถายาติ ฯ อห อเนกสตาน โคธาน อาสย ชานามิ
อคฺคิฺจ ปลาสฺจ อาทาย เอหีติ ต ตตฺถ เนตฺวา อิมสฺมึ
าเน ปลาส ปกฺขิปตฺวา อคฺคึ ทตฺวา ธูม กตฺวา สมนฺตา
สุนเข เปตฺวา สย มหามุคฺคร คเหตฺวา นิกฺขนฺตา โคธา
ปหริตฺวา มาเรตฺวา ราสึ กโรสีติ ฯ เอวฺจ ปน วตฺวา
อชฺช ปจฺจามิตฺตสฺส ปฏึ ปสฺสิสฺสามีติ เอกสฺมึ าเน สีส
# ๑. ม. ราสึ กตฺวา ยาหีติ ฯ
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อุกฺขิปตฺวา นิปชฺชิ ฯ ลุทฺทโกป ปลาสธูมมกาสิ ฯ ธูโม พิล
ปาวิสิ ฯ โคธา ธูมนฺธา มรณภยตชฺชิตา นิกฺขมิตฺวา ปลายิตุ
อารทฺธา ฯ ลุทฺทโก นิกขฺ นฺตนิกฺขนฺต ปหริตฺวา มาเรติ ฯ
ตสฺส หตฺถโต มุตฺตา สุนขา คณฺหึสุ ฯ โคธาน มหาวินาโส
อุปฺปชฺชิ ฯ โพธิสตฺโต กกณฺฏก นิสสฺ าย ภย อุปฺปนฺนนฺติ
ตฺวา ปาปปุริสสสคฺโค นาม น กาตพฺโพ ปาเป นิสฺสาย
หิตสุข นาม นตฺถิ เอกสฺส ปาปกกณฺฏกสฺส วเสน เอตฺตกาน
โคธาน วินาโส ชาโตติ วาตพิเลน ปลายนฺโต อิม คาถมาห
[๑๔๑]น ปาปชนสเสวี อจฺจนฺตสุขเมธติ
โคธากุล กกณฺฏาว กลึ ปาเปติ อตฺตานนฺติ ฯ
ตตฺราย สงฺเขปตฺโถ ปาปชนสเสวี ปุคฺคโล อจฺจนฺต สุข
นิรนฺตรสุข นาม น เอธติ น วินฺทติ น ปฏิลภติ ฯ
ยถา กึ ฯ โคธากุล กกณฺฏาว ยถา กกณฺฏกา โคธากุล
สุข น ลภติ เอว ปาปชนสเสวี สุข น ลภติ เอกนฺเตเนว
กลึ ปาเปติ อตฺตาน กลิ วุจฺจติ วินาโส เอกนฺเตเนว
ปาปเสวี อตฺตานฺจ อฺเ จ อตฺตนา สทฺธึ วสนฺเต วินาส
ปาเปตีติ ฯ ปาลิยมฺปน กลึ ปาเปยฺยาติ ลิขนฺติ ฯ ต พฺยฺชน
อฏกถาย นตฺถิ ฯ อตฺโถปสฺส น ยุชชฺ ติ ฯ ตสฺมา ยถาวุตฺตเมว
คเหตพฺพ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
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ตทา กกณฺฏโก เทวทตฺโต อโหสิ โพธิสตฺตสฺส ปุตฺโต
อโนวาทกโคธปลฺลิโก วิปกฺขเสวี ภิกฺขุ โคธราชา ปน
อหเมวาติ ฯ
โคธชาตก ปม ฯ
สิคาลชาตก
เอต หิ เต ทุราชานนฺติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เทวทตฺตสฺส วธาย ปริสกฺกน อารพฺภ กเถสิ ฯเปฯ
ธมฺมสภาย หิ ภิกฺขูน กถ สุตฺวา สตฺถา น ภิกฺขเว
เทวทตฺโต อิทาเนว มยฺห วธาย ปริสกฺกติ ปุพฺเพป ปริสกฺกิเยว
น จ ม มาเรตุ อสกฺขิ สยเมว ปน กิลนฺโตเยวาติ
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
สิคาลโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา สิคาลราชา หุตฺวา สิคาลคณปริวุโต
สุสานวเน วิหาสิ ฯ เตน สมเย ราชคเห อุสฺสโว อโหสิ ฯ
เยภุยฺเยน มนุสฺสา สุร ปวนฺติ ฯ สุราฉโณเยว กิเรโส ฯ
อเถตฺถ สมฺพหุลา ธุตฺตา พหุ สุรฺจ มสฺจ อาหราเปตฺวา
มณฺฑิตปฺปสาธิตา คายิตฺวา สุรฺจ ปวนฺติ มสฺจ ขาทนฺติ ฯ
เตส ปมยามาวสาเน มส ขีณ สุรา ปน พหุกาว ฯ
อเถโก มสขณฺฑ เทหีติ อาห มส ขีณนฺติ จ วุตฺเต
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มยิ ิเต มสกฺขโย นาม นตฺถีติ วตฺวา อามกสุสาเน
มตมนุสฺสมส ขาทนตฺถาย อาคต สิคาล มาเรตฺวา มส
อาหริสฺสามีติ มุคฺคร คเหตฺวา นิทฺธมนมคฺเคน นครา
นิกฺขมิตฺวา สุสาน คนฺตฺวา มุคฺคร คเหตฺวา มตโก วิย
อุตฺตาโน นิปชฺชิ ฯ ตสฺมึ ขเณ โพธิสตฺโต สิคาลคณปริวุโต
ตตฺถ คโต ต ทิสฺวา นาย มตโกติ ตฺวาป สุฏุตร
อุปปริกฺขิสฺสามีติ ตสฺส อโธวาเต ตฺวา สรีรคนฺธ ฆายิตฺวา
ตตฺตโตวสฺส อมตภาว ตฺวา ลชฺชาเปตฺวา น อุยโฺ ยเชสฺสามีติ
คนฺตฺวา มุคฺครโกฏิย ฑสิตฺวา อากฑฺฒิ ฯ ธุตฺโต มุคฺคร น
วิสฺสชฺเชสิ อุปสงฺกมนฺตป น โอโลเกนฺโต น คาฬฺหตร
อคฺคเหสิ ฯ โพธิสตฺโต ปฏิกฺกมิตฺวา โภ ปุริส สเจ ตฺว
มตโก ภเวยฺยาสิ น มยิ มุคฺคร อากฑฺฒนฺเต คาฬฺหตร
คณฺเหยฺยาสิ อิมินา การเณน ตว มตภาโว วา อมตภาโว
วา ทุชฺชาโนติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๑๔๒]เอต หิ เต ทุราชาน ย เสสิ มตสายิต
ยสฺส เต กฑฺฒมานสฺส หตฺถา ทณฺโฑ น มุจฺจตีติ ฯ
ตตฺถ เอต หิ เต ทุราชานนฺติ เอต การณ ตว
ทุวิฺเยฺย ฯ ย เสสิ มตสายิตนฺติ เยน การเณน ตฺว มตสายิต
เสสิ มตโก วิย หุตฺวา สยสิ ฯ ยสฺส เต กฑฺฒมานสฺสาติ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 437

เลมที่ 29 สิคาลชาตก หนา 437
ยสฺส ตว ทณฺฑโกฏิย คเหตฺวา กฑฺฒิยมานสฺส หตฺถโต ทณฺโฑ
น มุจฺจติ โส ปน ตฺว ตตฺตโต มตโก นาม นาโหสีติ ฯ
เอว วุตเฺ ต โส ธุตฺโต อย มม อมตภาว ชานาตีติ
อุฏาย ทณฺฑ ขิป ฯ ทณฺโฑ วิรชฺฌิ ฯ ธุตฺโต คจฺฉสิ
วิรทฺโธทานิ สิยาติ อาห ฯ โพธิสตฺโต นิวตฺติตฺวา โภ ปุริส
ม วิรชฺฌนฺโตป ตฺว อฏ มหานิรเย โสฬส จ อุสฺสทนิรเย
อวิรทฺโธเยวาสีติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ ธุตฺโต กิฺจิ อลภิตฺวา
สุสานา นิกฺขมิตฺวา ปริกฺขาย นฺหายิตฺวา อาคตมคฺเคเนว นคร
ปาวิสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ธุตฺโต เทวทตฺโต อโหสิ สิคาลราชา ปน อหเมวาติ ฯ
สิคาลชาตก ทุติย ฯ
____________
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ลสี จ เต นิปฺผลิตาติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เทวทตฺเตน คยาสีเส สุคตาลยสฺส ทสฺสิตภาว อารพฺภ กเถสิ ฯ
เทวทตฺโต หิ ปริหนี ชฺฌาโน ลาภสกฺการา ปริหีโน
อตฺเถโก อุปาโยติ จินฺเตตฺวา สตฺถาร ปฺจ วตฺถนู ิ ยาจิตฺวา
อลภมาโน ทฺวินฺน อคฺคสาวกาน สทฺธิวิหาริเก อธุนา ปพฺพชิเต
ธมฺมวินยมฺหิ อโกวิเท ปฺจสเต ภิกฺขู คเหตฺวา คยาสีส คนฺตฺวา
สงฺฆ ภินฺทิตฺวา เอกสีมาย อาเวณิก สงฺฆกมฺม อกาสิ ฯ
สตฺถา เตส ภิกฺขูน าณปริปากกาล ตฺวา เทฺว อคฺคสาวเก
เปเสสิ ฯ เต ทิสฺวา เทวทตฺโต ตุฏมานโส รตฺตึ ธมฺม
เทสยมาโน พุทฺธลีฬฺห กริสฺสามีติ สุคตาลย ทสฺเสนฺโต
วิคตถีนมิทฺโธ โข อาวุโส สารีปุตฺต ภิกฺขุสงฺโฆ ปฏิภาตุ
ต ภิกฺขูน ธมฺมีกถา ปฏ ิ เม อาคิลายติ ตมห อายมิสฺสามีติ
วตฺวา นิทฺท อุปคโต ฯ เทฺว อคฺคสาวกา เตส ภิกขฺ ูน ธมฺม
เทเสตฺวา มคฺคผเลหิ ปโพเธตฺวา สพฺเพ อาทาย เวฬุวนเมว
ปจฺจาคมึสุ ฯ โกกาลิโก วิหาร ตุจฺฉ ทิสฺวา เทวทตฺตสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา อาวุโส เทวทตฺต ปริสนฺเต ภินฺทิตฺวา เทฺว
อคฺคสาวกา วิหาร ตุจฺฉ กตฺวา คตา ตฺว ปน นิททฺ ายสิเยวาติ วตฺวา อุตฺตราสงฺคมสฺส อปเนตฺวา ภิตฺติย ปฏิกณฺฏก
ผุสนฺโต วิย ปฺหิกาย น หทเย ปหริ ฯ ตาวเทวสฺส มุขโต
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โลหิต อุคฺคฺฉิ ฯ โส ตโต ปฏาย คิลาโน อโหสิ ฯ สตฺถา
เถร ปุจฺฉิ สารีปุตฺต ตุมฺหาก คตกาเล เทวทตฺโต กึ
อกาสีติ ฯ ภนฺเต เทวทตฺโต อมฺเห ทิสฺวา พุทฺธลีฬฺห
กริสฺสามีติ สุคตาลย ทสฺเสนฺโต มหาวินาส ปตฺโตติ ฯ สตฺถา
น โข สารีปุตฺต เทวทตฺโต อิทาเนว มม อนุภโรนฺโต วินาส
ปตฺโต ปุพฺเพป ปตฺโตเยวาติ วตฺวา เถเรน ยาจิโต อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
เกสรสีโห หุตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส กาฺจนคุหาย วาส กปฺเปสิ ฯ
โส เอกทิวส กาฺจนคุหาย นิกฺขมิตฺวา วิชมฺภิตฺวา จตุทฺทิส
โอโลเกตฺวา สีหนาท นทิตฺวา โคจราย ปกฺกมนฺโต มหามหิส
วธิตฺวาว มส ขาทิตฺวา เอก สร โอตริตฺวา มณิวณฺณสฺส
อุทกสฺส กุจฉฺ ึ ปูเรตฺวา คุห สนฺธาย ปายาสิ ฯ อเถโก
สิคาโล โคจรปฺปสุโต สหสาว สีห ทิสฺวา ปลายิตุ อสกฺโกนฺโต
สีหสฺส ปุรโต ปาเทสุ ปติตฺวา นิปชฺชติ กึ ชมฺพกุ าติ
วุตฺเต อห เต สามิ ปาเท อุปฏาตุกาโมมฺหีติ อาห ฯ
สีโห สาธุ เอหิ ม อุปฏห วรมสานิ ต ขาทาเปสฺสามีติ
วตฺวา สิคาล อาทาย กาฺจนคุห อคมาสิ ฯ สิคาโล ตโต
ปฏาย สีหวิฆาส ขาทติ ฯ โส กติปาหจฺจเยน ถุลลฺ สรีโร
# ๑. ม. นิปชฺชิ ฯ
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อโหสิ ฯ อถ น เอกทิวส คุหาย นิปนฺนโกว สีโห อาห
คจฺฉ ชมฺพุก ตฺว ปพฺพตสิขเร ตฺวา ปพฺพตปาเท สฺจรนฺเตสุ
หตฺถิอสฺสมหิสาทีสุ ยสฺส มส ขาทิตุกาโมสิ ต โอโลเกตฺวา
อาคนฺตฺวา อสุกมส ขาทิตุกาโมมฺหีติ วตฺวา วิโรจ สามีติ
วเทหิ อห ต วธิตฺวา มธุรมส ขาทิตฺวา ตุยฺหมฺป ทสฺสามีติ ฯ
สิคาโล ปพฺพตสิขร อภิรุหิตฺวา นานปฺปกาเร มิเค โอโลเกตฺวา
ยสฺเสว มส ขาทิตุกาโม อโหสิ กาฺจนคุห ปวิสิตฺวา ตเมว
สีหสฺส อาโรเจตฺวา ปาเทสุ ปติตฺวา วิโรจ สามีติ วทติ ฯ
สีโห เวเคน ปกฺขนฺทิตฺวา สเจป มตฺตวรวารโณ อโหสิ
ตตฺเถว น ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา สยป วรมส ขาทติ
สิคาลสฺสาป เทติ ฯ สิคาโล กุจฺฉิปูร มส ขาทิตฺวา คุห
ปวิสิตฺวา นิทฺทายติ ฯ
โส คจฺฉนฺเต กาเล มาน วฑฺเฒติ อหมฺป จตุปฺปโทว
กึการณา ทิวเส ทิวเส ปเรหิ โปสิยมาโน วิหรามิ อิโต
ปฏาย อหมฺป หตฺถิอาทโย ปหริตวฺ า มส ขาทิสฺสามิ สีโหป
มิคราชา วิโรจ สามีติ วุตฺตเมว ปท นิสฺสาย วารเณ วเธสิ
อห สีเหน วิโรจ ชมฺพุกาติ ม วทาเปตฺวา เอก วรวารณ
วธิตฺวา มส ขาทิสฺสามีติ ฯ โส สีห อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจ
สามิ มยา ทีฆรตฺต ตุมฺเหหิ วธิตวรวารณาน มส ขาทิต
อหมฺป เอก วารณ ปหริตฺวา (๑) มส ขาทิตุกาโม ตสฺมา
# ๑. ม. วรวารณ มาเรตฺวา ฯ
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ตุมฺเหหิ นิปนฺนฏาเน กาฺจนคุหาย นิปชฺชิสฺสามิ ตุมฺเห
ปพฺพตปาเท วิจรนฺต วรวารณ โอโลเกตฺวา มม สนฺติก
อาคนฺตฺวา วิโรจ ชมฺพุกาติ วเทถ เอตฺตกมตฺตมฺป (๑) มจฺเฉร
มา กริตฺถาติ ฯ อถ น สีโห อาห น ตฺว ชมฺพุก
วารเณ วธิตุ สมตฺโถ สีหกุเล อุปฺปนฺโน วารณ ปหริตฺวา
มส ขาทนสมตฺโถ สิคาโล นาม โลเก นตฺถิ มา เต เอว
รุจฺจิ มยา วธิตวรวารณานฺเว มส ขาทิตฺวา วสสฺสูติ (๒)ฯ
โส เอว วุตฺโตป โอรมิตุ(๓) น อิจฺฉิ ปุนปฺปุน ยาจิเยว ฯ สีโห
ต นิวาเรตุ อสกฺโกนฺโต สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เตนหิ มม วสนฏาน
ปวิสิตฺวา นิปชฺชาติ ชมฺพุก กาฺจนคุหาย นิปชฺชาเปตฺวา สย
ปพฺพตปาเท มตฺตวรวารณ โอโลเกตฺวา คุหาทฺวาร คนฺตฺวา
วิโรจ ชมฺพุกาติ อาห ฯ สิคาโล กาฺจนคุหาย นิกฺขมิตฺวา
วิชมฺภิตฺวา จตุทฺทิส โอโลเกตฺวา ติกฺขตฺตุ วสฺสิตฺวา
มตฺตวารณสฺส กุมฺเภ ปติสฺสามีติ ปกฺขนฺทิตฺวา วิรชฺฌิตฺวา
ปาทมูเล ปติ ฯ วารโณ ทกฺขิณปาท อุกฺขิปตฺวา ตสฺส สีส
อกฺกมิ ฯ สีสฏีนิ จุณฺณวิจุณฺณานิ อเหสุ ฯ อถสฺส สรีร
วารโณ ปาเทน ฆสิตฺวา ราสึ กตฺวา อุปริ ลณฺฑ ปาเตตฺวา
โกฺจนาท นทนฺโต อรฺ ปาวิสิ ฯ
โพธิสตฺโต อิม ปวุตฺตึ ทิสฺวา อิทานิ วิโรจ ชมฺพุกาติ
# ๑. ม. เอตฺตกมตฺตสฺมึ ฯ ๒. ม. วสฺสาติ ฯ ๓. ม. วิรมิตุ ฯ
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วตฺวา อิม คาถมาห
[๑๔๓]ลสี จ เต นิปผฺ ลิตา มตฺถโก จ ปผาลิโต
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา อชฺช โข ตฺว วิโรจสีติ ฯ
ตตฺถ ลสีติ มตฺถลุงฺค ฯ นิปฺผลิตาติ นิกฺขนฺตา ฯ เอว
โพธิสตฺโต อิม คาถ วตฺวา ยาวตายุก ตฺวา ยถากมฺม
คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา สิคาโล เทวทตฺโต อโหสิ สีโห ปน อหเมวาติ ฯ
วิโรจนชาตก ตติย ฯ
นงฺคุฏชาตก
พหุมฺเปต อสพฺภิ ชาตเวทาติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อาชีวกาน มิจฺฉาตป อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตทา กิร อาชีวกา เชตวนปฏิย นานปฺปการ มิจฺฉาตป
จรนฺติ ฯ สมฺพหุลา ภิกฺขู เตส ต อุกกฺ ุฏิกปฺปธานวคฺคุลิวตฺตกณฺฏกาปสฺสยปฺจตปนาทิเภทมิจฺฉาตป ทิสฺวา ภควนฺต ปุจฺฉึสุ
อตฺถิ นุ โข ภนฺเต อิม มิจฺฉาตป นิสฺสาย กุสล วา
วุฑฺฒิ วาติ ฯ สตฺถา น ภิกฺขเว เอวรูป มิจฺฉาตป นิสฺสาย
กุสล วา วุฑฒ
ฺ ิ วา อตฺถิ ปุพฺเพ ปณฺฑิตา เอวรูป ตป
นิสฺสาย กุสล วา วุฑฺฒิ วา ภวิสฺสตีติ สฺาย ชาตคฺคึ
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คเหตฺวา อรฺ ปวิสิตฺวา อคฺคิชุหนาทิวเสน กิฺจิ วุฑฒึ
อปสฺสนฺโต อคฺคึ อุทเกน นิพฺพาเปตฺวา กสิณปริกมฺม กตฺวา
อภิฺา จ สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา พฺรหฺมโลกปรายนา
อเหสุนฺติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อุทิจฺจพฺราหฺมณกุเล นิพพฺ ตฺติ ฯ ตสฺส ชาตทิวเส มาตาปตโร
ชาตคฺคึ คเหตฺวา เปสุ ฯ อถ น โสฬสวสฺสิกกาเล เอตทโวจุ
มย เต ปุตฺต ชาตทิวเส อคฺคึ คณฺหิมฺห สเจ อคาร
อชฺฌาวสิตุกาโม ตโย เวเท อุคฺคณฺห อถ พฺรหฺมโลก
คนฺตุกาโม อคฺคึ คเหตฺวา อรฺ ปวิสิตฺวา อคฺคึ ปริจรนฺโต
มหาพฺรหฺมาน อาราเธตฺวา พฺรหฺมโลกปรายโน โหหีติ ฯ โส
น มยฺห อคาเรน อตฺโถติ อคฺคึ คเหตฺวา อรฺ ปวิสิตฺวา
อสฺสมปท มาเปตฺวา อคฺคึ ปริจรนฺโต อรฺเ วิหาสิ ฯ โส
เอกทิวส ปจฺจนฺตคามเก โคทกฺขิณ ลภิตฺวา ต โคณ อสฺสมปท
เนตฺวา จินฺเตสิ อคฺคึ ภควนฺต โคมส ขาทาเปสฺสามีติ ฯ
อถสฺส เอตทโหสิ อิธ โลณ นตฺถิ อคฺคิ ภควา อโลณ
ขาทิตุ น สกฺขิสฺสติ คามโต โลณ อาหริตฺวา อคฺคึ ภควนฺต
สโลณก ขาทาเปสฺสามีติ ฯ โส ต ตตฺเถว พนฺธิตฺวา โลณตฺถาย
คามก อคมาสิ ฯ ตสฺมึ คเต สมฺพหุลา ลุทฺทกา ต าน
อาคตา โคณ ทิสฺวา วธิตวฺ า มส ปจิตวฺ า ขาทิตฺวา
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นงฺคุฏฺจ ชงฺฆฺจ จมฺมฺจ ตตฺเถว ฉฑฺเฑตฺวา อวเสสมสมาทาย อคมสุ ฯ พฺราหฺมโณ อาคนฺตฺวา นงฺคุฏาทิมตฺต
ทิสฺวา จินฺเตสิ อย อคฺคิ ภควา อตฺตโนป สนฺตก รกฺขิตุ
น สกฺโกติ ม ปน กทา รกฺขิสฺสติ อิมินา อคฺคิปริจรเณน
นิรตฺถเกน ภวิตพฺพ นตฺถิ อิโตนิทาน กุสล วา วุฑฺฒิ
วาติ ฯ โส อคฺคิปาริจริยาย วิคตจฺฉนฺโท อมฺโภ อคฺคิ ตฺว
อตฺตโนป สนฺตก รกฺขิตุ อสกฺโกนฺโต ม กทา รกฺขิสฺสสิ
มส นตฺถิ เอตฺตเกนป ตุสฺสาหีติ นงฺคุฏาทีนิ อคฺคิมฺหิ
ปกฺขิปนฺโต อิม คาถมาห
[๑๔๔]พหุมฺเปต อสพฺภิ ชาตเวท
ยนฺต วาลธินาภิปูชยาม
มสารหสฺส นตฺถชฺช มส
นงฺคุฏมฺป ภว ปฏิคฺคหาตูติ ฯ
ตตฺถ พหุมฺเปตนฺติ เอตฺตกมฺป พหุ ฯ อสพฺภตี ิ อสปฺปุริส
อสาธุชาติก ฯ ชาตเวทาติ อคฺคึ อาลปติ ฯ อคฺคิ หิ ชาตมตฺโตว
เวทิยติ ขายติ ปากโฏ โหติ ตสฺมา ชาตเวโทติ วุจฺจติ ฯ
ยนฺต วาลธินาภิปูชยามาติ ย อชฺช มย อตฺตโนป สนฺตก
รกฺขิตุ อสมตฺถ ภควนฺต วาลธินา อภิปูชยาม เอตมฺป เต
พหุเมวาติ ทสฺเสติ ฯ มสารหสฺสาติ มสารหสฺส ตุยฺห นตฺถิ
อชฺช มส ฯ นงฺคุฏมฺป ภว ปฏิคฺคหาตูติ อตฺตโน สนฺตก
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รกฺขิตุ อสกฺโกนฺโต ภว อิม สชงฺฆจมฺม นงฺคุฏมฺป
ปฏิคฺคณฺหตูติ ฯ
เอว วตฺวา มหาสตฺโต อคฺคึ อุทเกน นิพฺพาเปตฺวา
อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา อภิฺา จ สมาปตฺติโย จ
นิพฺพตฺเตตฺวา พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา นิพฺพุตคฺคิตาปโส อหเมวาติ ฯ
นงฺคุฏชาตก จตุตฺถ ฯ
ราธชาตก
น ตฺว ราธ วิชานาสีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ปุราณทุติยิกาปโลภน อารพฺภ กเถสิ ฯ
ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ อินทฺ ฺริยชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ
สตฺถา ปน ต ภิกฺขุ อามนฺเตตฺวา ภิกฺขุ มาตุคาโม
นาม อรกฺขิโย (๑)อารกฺข เปตฺวา รกฺขนฺโตป น รกฺขิตุ
น สกฺโกติ ตฺวมฺป ภิกฺขุ ปุพฺเพ เอต อารกฺข เปตฺวา
รกฺขนฺโตป รกฺขิตุ นาสกฺขิ อิทานิ กถ รกฺขสีติ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
#๑. ม. อารกฺข เปตฺวา รกฺขนฺตาป รกฺขิตุ น สกฺโกนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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สุกโยนิย นิพฺพตฺติ ฯ กาสีรฏเ เอโก พฺราหฺมโณ โพธิสตฺตฺจ
กนิฏภาติกฺจสฺส ปุตฺตฏาเน เปตฺวา โปเสสิ ฯ เตสุ
โพธิสตฺตสฺส โปฏปาโทติ นาม อโหสิ อิตรสฺส ราโธติ ฯ
ตสฺส ปน พฺราหฺมณสฺส ภริยา อนาจารา โหติ ทุสฺสีลา ฯ
โส โวหารตฺถาย คจฺฉนฺโต อุโภป ภาตโร อาห ตาตา
สเจ โว มาตา พฺราหฺมณี อนาจาร จรติ วาเรยฺยาถ
นนฺติ ฯ โพธิสตฺโต อาห สาธุ ตาต วาเรตุ สกฺโกนฺโต
วาเรสฺสามิ อสกฺโกนฺโต ตุณฺหี ภวิสสฺ ามีติ ฯ เอว พฺราหฺมโณ
พฺราหฺมณึ สุกาน นิยฺยาเทตฺวา โวหารตฺถาย คโต ฯ ตสฺส
คตทิวสโต ปฏาย พฺราหฺมณี อติจริตุ อารทฺธา ฯ
ปวิสนฺตานฺจ นิกฺขมนฺตานฺจ ปมาณ [๑] นตฺถิ ฯ ตสฺสา
กิริย ทิสฺวา ราโธ โพธิสตฺต อาห ภาติก อมฺหาก ปตา
สเจ โว มาตา อนาจาร จรติ วาเรยฺยาถาติ วตฺวา
คโต อิทานิเปสา อนาจาร จรติ วาเรม นนฺติ ฯ โพธิสตฺโต
ตาต ตฺว อตฺตโน อพฺยตฺตตาย พาลภาเวเนว วเทสิ
มาตุคาม นาม อุกฺขิปตฺวา จรนฺตาป รกฺขิตุ น สกฺโกนฺติ
ย กมฺม กาตุ น สกฺโกนฺติ น ต กาตุ วฏฏตีติ วตฺวา
อิม คาถมาห ฯ
[๑๔๕]น ตฺว ราธ วิชานาสิ อฑฺฒรตฺเต อนาคเต
อพฺยายต(๒) วิลปสิ วิรตฺเต โกสิยายเนติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อนฺโตติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อพฺยยต ฯ เอวมุปริป ฯ
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ตตฺถ น ตฺว ราธ วิชานาสิ อฑฺฒรตฺเต อนาคเตติ
ตาต ราธ ตฺว น ชานาสิ อฑฺฒรตฺเต อนาคเต ปมยาเมเยว
เอตฺตกา ชนา อนาคตา อิทานิ โก ชานาติ กิตฺตกาป
อาคมิสฺสนฺตีติ ฯ อพฺยายต วิลปสีติ ตฺว อพฺยตฺตวิลาป วิลปสิ ฯ
วิรตฺเต โกสิยายเนติ มาตา โน โกสิยายนี พฺราหฺมณี วิรตฺตา
อมฺหาก ปตริ นิปฺเปมา ชาตาว สจสฺสา ตสฺมึ สิเนโห
วา เปม วา ภเวยฺย น เอวรูป อนาจาร กเรยฺยาติ
อิมมตฺถ เอเตหิ พฺยฺชเนหิ ปกาเสสิ ฯ
เอว ปกาเสตฺวา จ ปน พฺราหฺมณิยา สทฺธึ ราธสฺส วตฺตุ
น อทาสิ ฯ สา ยาว พฺราหฺมณสฺส อนาคมนา ยถารุจิยา
วิจริ ฯ พฺราหฺมโณ อาคนฺตฺวา โปฏปาท ปุจฺฉิตฺวา ตาต กีทิสี
โว มาตาติ ฯ โพธิสตฺโต พฺราหฺมณสฺส สพฺพ ยถาภูต
กเถตฺวา กึ เต ตาต เอวรูปาย ทุสฺสีลายาติ วตฺวา ตาต
อมฺเหหิ มาตุยา โทสสฺส กถิตกาลโต ปฏาย น สกฺกา
อิธ วสิตุนฺติ พฺราหฺมณสฺส ปาเท วนฺทิตฺวา สทฺธึ ราเธน
อุปฺปติตฺวา อรฺ อคมาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ
สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิตภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ ตทา
พฺราหฺมโณ จ พฺราหฺมณี จ เอเตเยว เทฺวชนา อเหสุ ราโธ
ปน อานนฺโท โปฏปาโท ปน อหเมวาติ ฯ
ราธชาตก ปฺจม ฯ
_____________
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กากชาตก (๑)
อป นุ หนุกา สนฺตาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
สมฺพหุเล มหลฺลเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ ฯ
เต กิร คิหิกาเล สาวตฺถิย กุฏมพฺ ิกา อฑฺฒา มหทฺธนา
อฺมฺสหายกา เอกโต หุตฺวา ปฺุานิ กโรนฺตา สตฺถุ
ธมฺมเทสน สุตฺวา มย มหลฺลกา กินโฺ น ฆราวาเสน
สตฺถุ สนฺติเก รมณีเย พุทฺธสาสเน ปพฺพชิตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต
กริสฺสามาติ สพฺพ สาปเตยฺย ปุตฺตนตฺตาทีน ทตฺวา อสฺสุมุข
าติสงฺฆ ปหาย สตฺถาร ปพฺพชฺช ยาจิตฺวา ปพฺพชึสุ
ปพฺพชิตฺวา จ ปน ปพฺพชฺชานุรูป สมณธมฺม น กรึสุ
มหลฺลกภาเวน ธมฺมมฺป น ปริยาปุณึสุ คิหิกาเล วิย
ปพฺพชิตกาเลป วิหารปริยนฺเต ปณฺณสาล กาเรตฺวา เอกโตว
วสึสุ ปณฺฑาย จรนฺตาป อฺตฺถ อคนฺตฺวา เยภุยฺเยน
อตฺตโน ปุตฺตทารสฺเสว เคห คนฺตฺวา ภฺุชึสุ ฯ เตสุ เอกสฺส
ปุราณทุติยิกา สพฺเพสป มหลฺลกตฺเถราน อุปการิกา อโหสิ ฯ
ตสฺมา เสสาป อตฺตนา ลทฺธมาหาร คเหตฺวา ตสฺสาเยว เคเห
นิสีทิตฺวา ภฺุชนฺติ ฯ สาป เตส ยถาสนฺนิหิต สูปพฺยฺชน
เทติ ฯ สา อฺตเรน อาพาเธน ผุฏ า กาลมกาสิ ฯ อถ
เต มหลฺลกตฺเถรา วิหาร คนฺตฺวา อฺมฺ คีวาสุ คเหตฺวา
มธุรหตฺถรสา อุปาสิกา กาลกตาติ วิหารปจฺจนฺเต โรทนฺตา
# ๑. ม. สมุททฺ กากชาต... ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๒. ม. ปุตฺตธีตาทีน ฯ ๓. ม. โรเคน ฯ
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วิจรึสุ ฯ เตสมฺปน สทฺท สุตฺวา อิโต จิโต จ ภิกฺขู สนฺนิปติตฺวา
อาวุโส กสฺมา โรทถาติ ปุจฺฉึสุ ฯ เต อมฺหาก สหายสฺส
ปุราณทุติยิกา มธุรหตฺถรสา กาลกตา อมฺหาก อติวิย
อุปการกา อิทานิ กุโต ตถารูป ลภิสสฺ าม อิมินา การเณน
โรทิมฺหาติ อาหสุ ฯ เตส ต วิปฺปการ ทิสฺวา ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส อิมินา นาม การเณน
มหลฺลกตฺเถรา อฺมฺ คีวาสุ คเหตฺวา วิหารปจฺจนฺเต
โรทนฺตา วิจรนฺตีติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตถฺ ภิกฺขเว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ
วุตฺเต น ภิกขฺ เว อิทาเนว เต ตสฺสา กาลกิริยาย โรทนฺตา
วิจรนฺติ ปุพฺเพเปเต อิม กากโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา สมุทฺเท
มต นิสฺสาย สมุทฺทา อุทก อุสฺสิฺจิตฺวา เอต นีหริสฺสามาติ
วายมนฺตา ปณฺฑิเต นิสฺสาย ชีวิต ลภึสตู ิ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
สมุทฺทเทวตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ อเถโก กาโก อตฺตโน ภริย
กากึ อาทาย โคจร ปริเยสมาโน สมุทฺทตีร อคมาสิ ฯ ตสฺมึ
กาเล มนุสฺสา สมุทฺทตีเร ขีรปายาสมจฺฉมสสุราทีหิ นาคพลิกมฺม กตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ อเถโก กาโก พลิกมฺมฏาน คนฺตฺวา
ขีราทีนิ ทิสวฺ า สทฺธึ กากิยา ขีรปายาสมจฺฉมสาทีนิ
ปริภฺุชิตฺวา พหุ สุร ปวิ ฯ เต อุโภ สุรามทมตฺตา สมุทฺทกีฬ
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กีฬิสฺสามาติ เวลนฺเต นิสที ิตฺวา นฺหายิตุ อารภึสุ ฯ อเถกา
อุมฺมิ อาคนฺตฺวา กากึ คเหตฺวา สมุทฺเท ปเวเสสิ ฯ ตเมโก
มจฺโฉ สหริตฺวา อชฺโฌหริ ฯ กาโก ภริยา เม มตาติ โรทิ
ปริเทวิ ฯ อถสฺส (๑) ปริเทวนสทฺท สุตฺวา พหู กากา สนฺนิปติตฺวา
กึการณา โรทสีติ ปุจฺฉึสุ ฯ สหายิกา โว เวลนฺเต นฺหายมานา
อุมฺมิยา หฏาติ ฯ เต สพฺเพป เอกรว รวนฺตา โรทึสุ ฯ
อถ เนส เอตทโหสิ อิม สมุทฺทูทก นาม อมฺหาก กึ
ปโหสิ อุทก อุสฺสิฺจิตฺวา สมุทฺท ตุจฺฉ กตฺวา สหายิก
นีหริสฺสามาติ ฯ เต มุข ปูเรตฺวาว อุทก พหิ ฉฑฺเฑนฺติ
โลณูทเกน จ คเล สุสฺสมาเน อุฏายุฏาย ถล คนฺตฺวา
วิสฺสมนฺติ ฯ เต หนูสุ กิลมนฺเตสุ มุเขสุ สุกฺขนฺเตสุ อกฺขีสุ
รตฺเตสุ [๒] กิลมนฺตา หุตฺวา อฺมฺ อามนฺเตตฺวา อมฺโภ
มย สมุทฺทา อุทก คเหตฺวา พหิ ปาเตม คหิตคหิตฏาน
ปุน อุทเกน ปูเรติ สมุททฺ  ตุจฺฉ กาตุ น สกฺขิสฺสามาติ
วตฺวา อิม คาถมาหสุ
[๑๔๖]อป นู หนุกา สนฺตา มุขฺจ ปริสุสฺสติ
โอรมาม น ปาเรม ปูรเตว มโหทธีติ ฯ
ตตฺถ อป นู หนุกา สนฺตาติ อป [๓] อมฺหาก หนุกา
กิลนฺตา ฯ โอรมาม น ปาเรมาติ มย อตฺตโน พเลน
# ๑. ม. มส ขาทิตฺวา ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ทีนาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อป โน หนุกา สนฺตาติ ทิสฺสติ ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 451

เลมที่ 29 กากชาตก หนา 451
มหาสมุทฺทา อุทก อากฑฺฒมานา โอสาเรม ตุจฺฉ ปน น
กาตุ น สกฺโกม อยฺหิ ปูรเตว มโหทธีติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา สพฺเพป เต กากา ตสฺสา
กากิยา เอวรูปนฺนาม ตุณฺฑ อโหสิ เอวรูปานิ วฏฏกฺขีนิ
เอวรูป ฉวิสณฺาน เอวรูโป มธุรสทฺโท สา โน อิม
โจรสมุทฺท นิสฺสาย นฏาติ พหุ วิปฺปลปสุ ฯ เต เอว
วิปฺปลปมาเน สมุทฺทเทวตา เภรวรูป ทสฺเสตฺวา ปลาเปสิ ฯ
เอว เตส โสตฺถิ อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา กากี อย ปุราณทุติยิกา อโหสิ กาโก มหลฺลกตฺเถโร
เสสกากา เสสมหลฺลกตฺเถรา สมุทฺทเทวตา ปน อหเมวาติ ฯ
กากชาตก ฉฏ ฯ
_____________
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ปุปฺผรตฺตชาตก
นยิท ทุกฺข อทุ ทุกขฺ นฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก อุกฺกณฺิตภิกฺขุ อารพฺก กเถสิ ฯ
โส หิ ภิกฺขุ ภควตา สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ อุกกฺ ณฺิโตติ
วุตฺโต สจฺจนฺติ วตฺวา เกน อุกฺกณฺาปโตสีติ ปุฏโ
ปุราณทุติยิกายาติ วตฺวา มธุรหตฺถรสา ภนฺเต สา อิตฺถี
น สกฺโกมิ ต วินา วสิตนุ ฺติ อาห ฯ อถ น สตฺถา
เอสา เต ภิกฺขุ อนตฺถการิกา ปุพฺเพป ตฺว เอต นิสสฺ าย
สูเล อุตฺตาสิโต เอตฺเว ปริเทวมาโน (๑) กาล กตฺวา นิรเย
นิพฺพตฺโต อิทานิ น กสฺมา ปุน ปฏเสีติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อากาสฏกเทวตา อโหสิ ฯ อถ พาราณสิย กตฺติกรตฺติวารจฺฉโณ สมฺปตฺโต โหติ ฯ นคร เทวนคร วิย อลงฺกรึสุ ฯ
สพฺโพ ชโน ฉณกีฬานิสสฺ ิโต อโหสิ ฯ เอกสฺส ปน ทุคฺคตมนุสฺสสฺส เอกเมว ฆนสาฏกยุค อโหสิ ฯ โส ต สุโธต
โธวาเปตฺวา โอภฺชาเปตฺวา สตวลิกสหสฺสวลิก กาเรตฺวา
เปสิ ฯ อถ น ภริยา เอวมาห อิจฺฉามห สามิ เอก
กุสุมฺภรตฺต นิวาเสตฺวา เอก ปารุปตฺวา ตว กณฺเ ลคฺคา
# ๑. ม. ปตฺถยมาโน ฯ
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กตฺติกรตฺติวาร จริตุนฺติ ฯ ภทฺเท กุโต อมฺหาก ทลิทฺทาน
กุสุมฺภ สุทฺธวตฺถ นิวาเสตฺวา กีฬาหีติ ฯ กุสุมฺภรตฺต
อลภมานา ฉณกีฬ น กีฬสิ ฺสามิ ตฺว อฺ อิตฺถึ คเหตฺวา
กีฬสฺสูติ ฯ ภทฺเท กึ ม ปเฬสิ กุโต อมฺหาก กุสมุ ฺภนฺติ ฯ
สามิ ปุริสสฺส อิจฺฉาย สติ กินฺนาม นตฺถิ นนุ รฺโ
กุสุมฺภวตฺถุสฺมึ พหุ กุสุมภฺ นฺติ ฯ ภทฺเท ตณฺาน รกฺขสปริคฺคหิตโปกฺขรณีสทิส พลวารกฺขา น สกฺกา อุปสงฺกมิตุ
มา เต เอต รุจฺจิ ยถาลทฺเธเนว ตุสฺสสฺสูติ ฯ สามิ รตฺติภาเค
อนฺธกาเร สติ ปุริสสฺส อคมนียฏาน นาม นตฺถีติ ฯ (๑) เอกา
อากาสจารินี เทวตา ตสฺส อนาคตภย ทิสฺวา ต นิวาเรสิ (๑)ฯ
อิติ โส ตาย ปุนปฺปนุ  กเถนฺติยา กิเลสวเสน วจน
คเหตฺวา โหตุ ภทฺเท มา จินฺตยิตฺถาติ ต สมสฺสาเสตฺวา
รตฺติภาเค ชีวิต ปริจฺจชิตฺวา นครา นิกฺขมิตฺวา รฺโ
กุสุมฺภวตฺถุ คนฺตฺวา วตึ มทฺทิตฺวา อนฺโตวตฺถุ ปาวิสิ ฯ
อารกฺขมนุสฺสา วติสทฺท สุตฺวา โจโร โจโรติ ปริวาเรตฺวา
คเหตฺวา ปริภาสิตฺวา โกฏเฏตฺวา พนฺธิตฺวา ปภาตาย รตฺติยา
รฺโ ทสฺเสสุ ฯ ราชา คจฺฉถ น สูเล อุตฺตาเสถาติ
อาห ฯ อถ น ปจฺฉาพาหุ พนฺธิตฺวา วชฺฌเภริยา วชฺชมานาย
นครา นิกฺขาเมตฺวา(๒) สูเล อุตฺตาเสสุ ฯ พลวเวทนา วตฺตนฺติ ฯ
# ๑. ม. อิเม ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. นิกขฺ มาเปตฺวา ฯ
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กากา สีเส นิลียิตฺวา กณยคฺคสทิเสหิ ตุณฺเฑหิ อกฺขีนิ
วิชฺฌนฺติ ฯ โส ตถารูปมฺป ทุกฺข อมนสิกริตฺวา ตเมว อิตฺถึ
อนุสฺสริตฺวา ตาย นามมฺหิ ฆนปุปฺผรตฺตนิวตฺถาย (๑) กณฺเ
อาสตฺตพาหุยุคลาย สทฺธึ กตฺติกรตฺตวิ ารโต ปริหโี นติ วตฺวา
อิม คาถมาห
[๑๔๗]นยิท ทุกฺข อทุ ทุกขฺ  ย ม ตุทติ วายโส
ย สามา ปุปฺผรตฺเตน กตฺติก นานุโภสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ นยิท ทุกฺข อทุ ทุกฺข ย ม ตุทติ วายโสติ
ยฺจ อิท สูเล ลคฺคนปจฺจย กายิกเจตสิกทุกฺข ยฺจ โลหมเยหิ
วิย ตุณฺเฑหิ วายโส ตุทติ อิท สพฺพป มยฺห น ทุกฺข
อทุ ทุกฺข เอตเยว ปน เม ทุกฺขนฺติ อตฺโถ ฯ กตร ฯ
ย สามา ปุปผฺ รตฺเตน กตฺติก นานุโภสฺสตีติ ย สา
ปยงฺคุสามา มม ภริยา เอก กุสุมฺภรตฺต นิวาเสตฺวา เอก
ปารุปตฺวาป เอกฆนปุปฺผรตฺเตน วตฺถยุเคน อจฺฉนฺนา ม (๒)
กณฺเ คเหตฺวา กตฺติกรตฺติวาร นานุโภสฺสติ(๓) อิม มยฺห
ทุกฺข เอตเทว หิ ม พาธตีติ ฯ
โส น เอว มาตุคาม อารพฺภ วิปปฺ ลปนฺโตเยว กาล
กตฺวา นิรเย นิพฺพตฺติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
# ๑. ม. ฆนปุปฺผรตฺตวตฺถนิวตฺถาย ฯ ๒. ม. มม ฯ
# ๓. ม. นานุภวิสฺสติ ฯ
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ตทา ชายปติกา อิทานิ ชายปติกา ต การณ ปจฺจกฺข
กตฺวา ิตา อากาสฏกเทวตา ปน อหเมวาติ ฯ
ปุปฺผรตฺตชาตก สตฺตม ฯ
สิคาลชาตก
นาห ปุน น จ ปุนนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
กิเลสนิคฺคห อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถยิ  กิร ปฺจสตมตฺตา สหายกา มหาวิภวา
เสฏิปุตฺตา สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา สาสเน อุร ทตฺวา
ปพฺพชิตฺวา เชตวเน อนฺโตโกฏิสณฺาเร วิหรึสุ ฯ อเถกทิวส
เตส อฑฺฒรตฺตสมเย กิเลสนิสฺสิโต สงฺกปฺโป อุปฺปชฺชิ ฯ เต
อุกฺกณฺิตา อตฺตโน (๑) ชหิตกิเลเส ปุน คณฺหิตุ จิตฺต อุปฺปาทยึสุ ฯ
อถ สตฺถา อฑฺฒรตฺตสมนนฺตเร สพฺพฺุตาณทณฺฑทีปก
อุกฺขิปตฺวา กตราย นุ โข รติยา เชตวเน ภิกฺขู วิหรนฺตีติ
ภิกฺขูน อชฺฌาสย โอโลเกนฺโต เตส ภิกฺขูน อพฺภนฺตเร
กามราคสงฺกปฺปสฺส อุปฺปนฺนภาว อฺาสิ ฯ สตฺถา จ นาม
เอกปุตฺติกา อิตฺถี อตฺตโน ปุตฺต วิย เอกจกฺขุโก ปุริโส จกฺขุ
วิย อตฺตโน สาวเก รกฺขติ ปุพฺพณฺหาทีสุ ยสฺมึ ยสฺมึ
สมเย เตส กิเลสา อุปฺปชฺชนฺติ เต เตส กิเลเส ตโต
# ๑. ม. อตฺตนา ฯ
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ปร วฑฺฒิตุ อทตฺวา ตสฺมึ ตสฺมึเยว สมเย นิคฺคณฺหาติ ฯ
เตนสฺส เอตทโหสิ อย จกฺกวตฺติรฺโ อนฺโตนคเรเยว
โจราน อุปฺปชฺชนกาโล วิย วตฺตติ อิทาเนว เตส ธมฺมเทสน
สุตฺวา กิเลเส นิคฺคณฺหิตฺวา อรหตฺต ทสฺสามีติ ฯ โส
สุรภิคนฺธกุฏโิ ต นิกฺขมิตวฺ า มธุรสฺสเรน อานนฺทาติ อายสฺมนฺต
ธมฺมภณฺฑาคาริก อานนฺทตฺเถร อามนฺเตสิ ฯ เถโร กึ
ภนฺเตติ อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา อฏาสิ ฯ อานนฺท ยตฺตกา
ภิกฺขู อนฺโตโกฏิสณฺาเร วิหรนฺติ สพฺเพว คนฺธกุฏิปริเวเณ
สนฺนิปาเตหีติ ฯ เอว กิรสฺส อโหสิ สจาห เตเยว ปฺจสเต
ภิกฺขู ปกฺโกสาเปสฺสามิ สตฺถารา โน อพฺภนฺตเร กิเลสาน
อุปฺปนฺนภาโว าโตติ สวิคฺคมานสา ธมฺมเทสน ปฏิจฺฉิตุ (๑) น
สกฺขิสฺสนฺตีติ ฯ ตสฺมา สพฺเพ สนฺนิปาเตหีติ อาห ฯ เถโร
สาธุ ภนฺเตติ อปาปุรณ อาทาย ปริเวเณน ปริเวณ
อาหิณฺฑิตฺวา สพฺเพ ภิกฺขู คนฺธกุฏิปริเวเณ สนฺนิปาเตตฺวา
พุทฺธาสน ปฺาเปสิ ฯ
สตฺถา ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชุ กาย ปณิธาย สิลาปวิย
ปติฏหมาโน สิเนรุ วิย ปฺตฺตพุทฺธาสเน นิสีทิ อาเวฬาเวฬายมกยมกา ฉพฺพณฺณฆนพุทฺธรสิโย วิสฺสชฺเชนฺโต ฯ ตาป
รสิโย ปาตีมตฺตา ฉตฺตมตฺตา กูฏาคารกุจฺฉิมตฺตา ฉิชฺชิตฺวา
# ๑. ม. สมฺปฏิจฺฉิตุ ฯ
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ฉิชฺชิตฺวา คคนตเล วิชชฺ ุลตา วิย สฺจรึสุ ฯ อณฺณวกุจฺฉึ
โขเภตฺวา พาลสุริยุคฺคมนกาโล วิย อโหสิ ฯ ภิกขฺ ุสงฺโฆป
สตฺถาร วนฺทิตฺวา ครุจิตฺต ปจฺจุปฏเปตฺวา รตฺตกมฺพลสาณึ (๑)
ปริกฺขิปนฺโต วิย ปริวาเรตฺวา นิสีทิ ฯ สตฺถา พฺรหฺมสฺสร
นิจฺฉาเรนฺโต ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา ภิกฺขเว ภิกฺขุนา นาม กามวิตกฺก พฺยาปาทวิตกฺก วิหึสาวิตกฺกนฺติ อิเม ตโย อกุสลวิตกฺเก
วิตกฺเกตุ น วฏฏติ อนฺโต อุปฺปนฺนกิเลโส หิ ปริตฺตโกติ
อวฺาตุ น วฏฏติ กิเลโส นาม ปจฺจามิตฺตสทิโส ปจฺจามิตฺโต
จ ขุทฺทโก นาม นตฺถิ โอกาส ลภิตวฺ า วินาสเมว ปาเปติ
เอวเมว อปฺปมตฺตโกป กิเลโส อุปฺปชฺชิตฺวา วฑฺฒิตุ ลภนฺโต
มหาวินาส ปาเปติ กิเลโส นาเมส หลาหลวิสูปโม อุปฺปาทิตจฺฉวิกณฺฑุสทิโส อาสีวิสปฺปฏิภาโค อสนิอคฺคิสทิโส อลฺลียิตุ น
ยุตฺโต อาสงฺกิตพฺโพ อุปปฺ นฺนกฺขเณเยว ปฏิสงฺขาพเลน
ภาวนาพเลน ยถา มุหุตฺตป หทเย อฏตฺวา ปทุมินิปตฺตา
อุทกวินฺทูนิ วิย วิวตฺตนฺติ เอว วิชหิตพฺโพ โปราณกปณฺฑิตาป
อปฺปมตฺตก กิเลส ครหิตวฺ า ยถา ปุน อพฺภนฺตเร น อุปฺปชฺชติ
เอว นิคฺคณฺหึสูติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
# ๑. ม. รตฺตกมฺพลสาณิยา ฯ ๒. ม. อวมฺิตุ ฯ
# ๓. อุปฺปาทิตจฺฉวิคณฺฑสทิโส ฯ ๔. ม. วิวตฺตติ ฯ
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สิคาลโยนิย ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา อรฺเ นทีตีเร นิวาส
กปฺเปสิ ฯ อเถโก ชรหตฺถี คงฺคาตีเร กาลมกาสิ ฯ สิคาโล
โคจรปฺปสุโต ต หตฺถิสรีร ทิสฺวา มหา เม โคจโร อุปฺปนฺโนติ
ต คนฺตฺวา โสณฺเฑ ฑสิ ฯ นงฺคลีสาย ทฏกาโล วิย
อโหสิ ฯ โส นตฺเถตฺถ ขาทิตพฺพยุตฺตกนฺติ ทนฺเตสุ ฑสิ ฯ
ถมฺเภ ทฏกาโล วิย อโหสิ ฯ กณฺเณ ฑสิ ฯ สุปฺปโกฏิย
ทฏกาโล วิย อโหสิ ฯ อุทเร ฑสิ ฯ กุสูเล ทฏกาโล
วิย อโหสิ ฯ ปาเท ฑสิ ฯ อุทุกฺขเล ทฏกาโล วิย อโหสิ ฯ
นงฺคุฏเ ฑสิ ฯ มุสเล ทฏกาโล วิย อโหสิ ฯ โส เอตฺถาป
นตฺถิ ขาทิตพฺพยุตฺตกนฺติ สพฺพตฺถ อสฺสาท อลภนฺโต วจฺจมคฺเค
ฑสิ ฯ มุทุปูเว ทฏกาโล วิย อโหสิ ฯ โส ลทฺธนฺทานิ
เม อิมสฺมึ สรีเร มุทุ ขาทิตพฺพยุตฺตกฏานนฺติ ตโต ปฏาย
ขาทิตฺวา อนฺโตกุจฺฉึ ปวิสิตฺวา วกฺกหทยาทีนิ ขาทิตฺวา
ปปาสิตกาเล โลหิต ปวิตฺวา นิปชฺชิตุกามกาเล อุทร โอตฺถริตวฺ า
นิปชฺชติ ฯ อถสฺส เอตทโหสิ อิท หตฺถิสรีร มยฺห นิวาสนสุขตาย เคหสทิส ขาทิตุกามตาย สติ ปหูตมส กินฺทานิ เม
อฺตฺถ คมนนฺติ ฯ โส อฺตฺถ อคนฺตฺวา หตฺถิกุจฺฉิยเมว
มส ขาทิตฺวา วสติ ฯ
คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต กาเล นิทาฆสมเย วาตสมฺผสฺเสน
เจว สุริยรสฺมิสนฺตาเปน จ ต กุณป สุสฺสิตฺวา วลิโย
# ๑. ม. มตหตฺถิสรีร ฯ
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คณฺหิ ฯ สิคาลสฺส ปวิฏ ทฺวาร ปหิต ฯ อนฺโตกุจฺฉิ อนฺธกาโร
อโหสิ ฯ สิคาลสฺส โลกนฺตริกนิวาโส วิย ชาโต ฯ กุณเป
สุสฺสนฺเต มสมฺป สุสฺสิ ฯ โลหิตมฺป ปจฺฉิชฺชิ ฯ โส นิกฺขมนทฺวาร
อลภนฺโต ภยปฺปตฺโต หุตฺวา สนฺธาวนฺโต อิโต จิโต จ ปหริตฺวา
นิกฺขมนทฺวาร ปริเยสมาโน วิจรติ ฯ เอว ตสฺมึ อุกฺขลิย
ปฏปณฑ วิย อนฺโตกุจฉฺ ิย นิปชฺชมาเน กติปาหจฺจเยน
มหาเมโฆ ปาวสฺสิ ฯ อถ น กุณป เตมิตฺวา อุฏาย
ปกติสณฺาเนน อฏาสิ ฯ วจฺจมคฺโค วิวโฏ หุตฺวา ตารกา
วิย ปฺายิ ฯ สิคาโล ต ฉิทฺท ทิสฺวา อิทานิ เม ชีวิต
ลทฺธนฺติ ยาว หตฺถิสีสา ปฏิกฺกมิตฺวา เวเคน ปกฺขนฺทิตฺวา
วจฺจมคฺค สีเสน ปหริตฺวา นิกฺขมิ ฯ ตสฺส สุสฺสินฺนสรีรตฺตา (๑)
สพฺพโลมานิ วจฺจมคฺเคเยว อลฺลียึสุ ฯ โส ตาลกฺขนฺธสทิเสน
นิลฺโลเมน สรีเรน อุพฺพิคฺคจิตฺโต มุหุตฺต ธาวิตฺวา นิวตฺติตฺวา
นิสินฺโน สรีร โอโลเกตฺวา อิท ทุกฺข มยฺห น อฺเน
กต โลภเหตุ ปน โลภการณา โลภ นิสฺสาย มยา เอต
กต อิโตทานิ ปฏาย น โลภวสิโก ภวิสฺสามิ ปุน หตฺถ-ิ
สรีรนฺนาม น ปวิสิสฺสามีติ สวิคฺคหทโย หุตฺวา อิม คาถมาห
[๑๔๘]นาห ปุน น จ ปุน น จาป อปุนปฺปุน
หตฺถิโพนฺทึ ปเวกฺขามิ ตถา หิ ภยตชฺชิโตติ ฯ
ตตฺถ น จาป อปุนปฺปุนนฺติ อกาโร นิปาตมตฺโต ฯ
# ๑. สี. ยุ. สสินฺนสรีรตฺตา ฯ ม. สฺฉนฺนสรีรตฺตา ฯ
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อยมฺปเนส สกลายป คาถาย อตฺโถ ฯ อหฺหิ อิโต ปุน
ตโต จ ปุนนฺติ วุตฺตวารโต ปุน ตโตป ปุนปฺปนุ  วารณสรีรสงฺขาต หตฺถิโพนฺทึ น ปเวกฺขามิ ฯ กึการณา ฯ ตถา
หิ ภยตชฺชิโตติ ตถา หิ อห อิมสฺมึเยว ปเวสเน ภยตชฺชิโต
มรณภเยน สนฺตาส สเวค อาปาทิโตติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา ตโตว ปลายิตฺวา ปุน ต วา
อฺ วา หตฺถิสรีร นาม นิวตฺติตฺวาป น โอโลเกติ ฯ
ตโต ปฏาย น โลภวสิโก อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ภิกฺขเว อนฺโต
อุปฺปนฺนกิเลสสฺส นาม วฑฺฒิตุ อทตฺวา ตตฺถ ตตฺเถว นิคฺคณฺหิตุ
วฏฏตีติ วตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
สจฺจปริโยสาเน ปฺจสตาป เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏหึสุ ฯ
อวเสเสสุ เกจิ โสตาปนฺนา เกจิ สกทาคามิโน เกจิ
อนาคามิโน อเหสุ ฯ ตทา ปน สิคาโล อหเมวาติ ฯ
สิคาลชาตก อฏม ฯ
# ๑. ม. ปุนาติ ฯ
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เอกปณฺณชาตก
เอกปณฺโณ อย รุกฺโขติ อิท สตฺถา เวสาลึ อุปนิสฺสาย
มหาวเน กูฏาคารสาลาย วิหรนฺโต เวสาลิก ทุฏลิจฺฉวิกุมาร
อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺมึ หิ กาเล เวสาลีนคร คาวุตนฺตเร (๑) ตีหิ ปากาเรหิ
ปริกฺขิตฺต ตีสุ าเนสุ โคปุรฏฏาลกยุตฺต ปรมโสภคฺคปฺปตฺต ฯ
ตตฺถ นิจฺจกาล รชฺช กาเรตฺวา วสนฺตานฺเว ราชูน
สตฺตสหสฺสานิ สตฺตสตานิ สตฺต จ ราชาโน โหนฺติ ตตฺตกาเยว
อุปราชาโน ตตฺตกา เสนาปติโน ตตฺตกา ภณฺฑาคาริกา ฯ
เตส ราชกุมาราน อนฺตเร เอโก ทุฏ ลิจฺฉวิ ราชกุมาโร
นาม อโหสิ โกธโน จณฺโฑ ผรุโส [๒] ทณฺเฑน ฆฏิตาสีวิโส
วิย นิจฺจ ปชฺชลิโต ฯ โกธวเสน ตสฺส ปุรโต เทฺว ตีณิ
วจนานิ กเถตุ สมตฺโถ นาม นตฺถิ ฯ ต เนว มาตาปตโร
น าตโย น มิตฺตสุหชฺชา สิกฺขาเปตุ สกฺขึสุ ฯ
อถสฺส มาตาปตูน เอตทโหสิ อย กุมาโร อติผรุโส
สาหสิโก เปตฺวา สมฺมาสมฺพุทฺธ อฺโ อิม วิเนตุ สมตฺโถ
นาม นตฺถิ พุทฺธเวเนยฺเยน ภวิตพฺพนฺติ ฯ เต ต อาทาย
สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา อาหสุ ภนฺเต อย กุมาโร
จณฺโฑ ผรุโส โกเธน ชลติ อิมสฺส โอวาท เทถาติ ฯ
# ๑. ม. คาวุตคาวุตนฺตเร ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สาหสิโกติ ทิสฺสติ ฯ
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สตฺถา กุมาร โอวทิ กุมาร อิเมสุ นาม สตฺเตสุ ตยา
จณฺเฑน ผรุเสน สาหสิเกน วิเหกชาติเกน น ภวิตพฺพ
ผรุสวาโจ นาม วิชาตมาตุยาป ปตุโนป ปุตฺตทารสฺสป
ภาติกภคินีนมฺป มิตฺตพนฺธวานมฺป อปฺปโย โหติ
อมนาโป ฑสิตุ อาคจฺฉนฺโต สปฺโป วิย อฏวิย อุฏิตโจโร
วิย ขาทิตุ อาคจฺฉนฺโต ยกฺโข วิย จ อุพฺเพชนีโย หุตฺวา
ทุติยกจิตฺตวาเร นิรยาทีสุ นิพฺพตฺตติ ทิฏเเยว ธมฺเม โกธโน
ปุคฺคโล มณฺฑิตปฺปสาธิโตป ทุพฺพณฺโณว โหติ ปุณฺณจนฺทสสฺสิริกมฺปสสฺ มุข ชาลาภิหตปฺปทุม วิย มลคฺคหิต กาฺจนาทาสมณฺฑล วิย วิรูป โหติ ทุทฺทสิก โกธ นิสฺสาย หิ
สตฺตา สตฺถ อาทาย อตฺตนาว อตฺตาน ปหรนฺติ วิส ขาทนฺติ
รชฺชยุ า อุพพฺ นฺธนฺติ ปปาต ปตนฺติ (๑) เอว โกธวเสน กาล
กตฺวา นิรยาทีสุ อุปฺปชฺชนฺติ วิเหกชาติยาป ทิฏเเยว ธมฺเม
ครห ปตฺวา กายสฺส เภทา นิรยาทีสุ อุปฺปชฺชนฺติ ปุน
มนุสฺสตฺต ลภิตฺวาป ชาตกาลโต ปฏาย โรคพหุลาว โหนฺติ
จกฺขุโรโค โสตโรโคติ อาทีสุ จ โรเคสุ เอกโต อุฏาย
เอตสฺมึ ปตนฺติ โรเคน อปริมุตฺตา หุตฺวา นิจฺจ ทุกฺขิตาว
โหนฺติ ตสฺมา สพฺพสตฺเตสุ เมตฺตจิตฺเตน มุทุจิตฺเตน ภวิตพฺพ
เอวรูโป หิ ปุคฺคโล นิรยาทิภเยน ปริมุจฺจตีติ ฯ โส กุมาโร
# ๑. ม. ปปาตา ปปตนฺติ ฯ
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สตฺถุ โอวาท สุตฺวา เอโกวาเทเนว นิหตมาโน ทนฺโต
นิพฺพิเสวโน เมตฺตจิตฺโต มุทุโกว อโหสิ อฺ อกฺโกสนฺตป
ปหรนฺตป นิวตฺติตฺวา น โอโลเกสิ อุทฺธฏทาโ วิย สปฺโป
อฬจฺฉินฺโน วิย กกฺกฏโก ฉินฺนวิสาโณ วิย จ อุสโภ อโหสิ ฯ
ตสฺส ต ปวุตฺตึ ตฺวา ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ
อาวุโส ทุฏลิจฺฉวิกุมาร สุจิรป โอวทิตฺวา เนว มาตาปตโร
น าติมิตฺตาทโย ทเมตุ สกฺขึสุ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปน ต
เอโกวาเทเนว ทเมตฺวา นิพฺพิเสวน กตฺวา มตฺตวรวารณ วิย
สมุคฺคหิตาณฺฉการณ อกาสิ ยาว สุภาสิตฺจิท หตฺถิทมเกน ภิกขฺ เว หตฺถิทมฺโม สาริโต เอกเยว ทิส ธาวติ
ปุรตฺถิม วา ปจฺฉิม วา อุตฺตร วา ทกฺขิณ วา อสฺสทมเกน ฯเปฯ
โคณทเมเกน ฯเปฯ ทกฺขณ
ิ  วา ตถาคเตน ภิกฺขเว
อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน ปุริสทมฺโม สาริโต อฏ ทิสา
วิธาวติ รูป รูปานิ ปสฺสติ อยเมว ตาทิโส ฯเปฯ โส
วุจฺจติ โยคฺคาจริยาน อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถีติ น หิ
อาวุโส สมฺมาสมฺพุทฺเธน สทิโส ปุริสทมฺมสารถิ นาม อตฺถตี ิ ฯ
สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว
อิทาเนเวส มยา เอโกวาเทน ทมิโต ปุพฺเพปาห อิม เอโก# ๑. ม. มุทุตติ ฺโต ฯ ๒. ม.อุ. ๑๔/๖๓๗/๔๐๙ ฯ
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วาเทเนว ทเมสินฺติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อุทิจฺจพฺราหฺมณกุเล นิพพฺ ตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ตกฺกสิลาย ตโย
เวเท สพฺพสิปฺปานิ จ อุคฺคเหตฺวา กิฺจิ กาล ฆราวาส
วสิตฺวา มาตาปตูน อจฺจเยน อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตวฺ า อภิฺา
จ สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา หิมวนฺเต วาส กปฺเปสิ ฯ
ตตฺถ จิร วสิตฺวา โลณมฺพิลเสวนตฺถาย ชนปท คนฺตฺวา
พาราณสึ ปตฺวา ราชุยฺยาเน วสิตฺวา ปุนทิวเส สุนิวตฺโถ
สุปารุโต ตาปสากปฺปสมฺปนฺโน ภิกฺขาย นคร ปวิสิตฺวา
ราชงฺคณ ปาปุณิ ฯ
ราชา สีหปฺชเรน โอโลเกนฺโต ต ทิสฺวา อิรยิ าปเถ
ปสีทิตฺวา อย ตาปโส สนฺตินฺทุริโย สนฺตมานโส ยุคมตฺตทสฺโส
ปทวาเร ปทวาเร สหสฺสถวิก เปนฺโต วิย สีหวิชมฺภิเตน
อาคจฺฉติ สเจ สนฺตธมฺโม นาเมโก อตฺถิ อิมสฺส เตน
อพฺภนฺตเร ภวิตพฺพนฺติ จินฺเตตฺวา เอก อมจฺจ โอโลเกสิ ฯ
โส กึ กโรมิ เทวาติ อาห ฯ เอต ตาปส อาเนหีติ ฯ
โส สาธุ เทวาติ โพธิสตฺต อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา หตฺถโต
ภิกฺขาภาชน คเหตฺวา กึ มหาปฺุาติ วุตฺเต ภนฺเต ราชา
ต ปกฺโกสตีติ อาห ฯ โพธิสตฺโต น มย ราชกุลปุ กา
หิมวนฺตกา นามมฺหาติ อาห ฯ อมจฺโจ คนฺตฺวา ตมตฺถ
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รฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา อฺโ อมฺหาก กุลุปโก นตฺถิ
อาเนหิ นนฺติ อาห ฯ อมจฺโจ คนฺตฺวา โพธิสตฺต วนฺทิตฺวา
ยาจิตฺวา ราชนิเวสน ปเวเสสิ ฯ ราชา โพธิสตฺต วนฺทิตฺวา
สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺเต กาฺจนปลฺลงฺเก นิสีทาเปตฺวา อตฺตโน ปฏิยตฺต
นานคฺครสโภชน โภเชตฺวา กห ภนฺเต วสถาติ ปุจฺฉิ ฯ
หิมวนฺตกา มย มหาราชาติ ฯ อิทานิ กห คจฺฉถาติ ฯ
วสฺสารตฺตานุรูป เสนาสน อุปธาเรม มหาราชาติ ฯ เตนหิ
ภนฺเต อมฺหากฺเว อุยฺยาเน วสถาติ ปฏิฺ คเหตฺวา สยมฺป
ภฺุชิตฺวา โพธิสตฺต อาทาย อุยฺยาน คนฺตฺวา ปณฺณสาล
มาเปตฺวา รตฺติฏานทิวาฏานานิ กาเรตฺวา ปพฺพชิตปริกฺขาเร
ทตฺวา อุยฺยานปาล ปฏิจฺฉาเปตฺวา นคร ปาวิสิ ฯ
ตโต ปฏาย โพธิสตฺโต อุยฺยาเน วสติ ฯ ราชาปสฺส
ทิวเส ทิวเส ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ อุปฏาน คจฺฉติ ฯ ตสฺส ปน
รฺโ ทุฏกุมาโร นาม ปุตฺโต อโหสิ จณฺโฑ ผรุโส ฯ
เนว น ราชา ทเมตุ สกฺขิ น เสสาตกา ฯ อมจฺจาป
พฺราหฺมณคหปติกาป เอกโต หุตฺวา สามิ มา เอว กริ
เอว กาตุ น ลพฺภาติ กุชฌ
ฺ ิตฺวา กเถนฺตาป กถ คาหาเปตุ
น สกฺขึสุ ฯ ราชา จินฺเตสิ เปตฺวา มม อยฺย สีลวนฺต
ตาปส (๑) อฺโ อิม กุมาร ทเมตุ สมตฺโถ นาม นตฺถิ
# ๑. ม. หิมวนฺตตาปส ฯ
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โสเยว น ทเมสฺสตีติ ฯ โส กุมาร อาทาย โพธิสตฺตสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา ภนฺเต อย กุมาโร จณฺโฑ ผรุโส มย
เอต ทเมตุ น สกฺโกม ตุมฺเห น เอเกน อุปาเยน สิกฺขาเปถาติ
กุมาร โพธิสตฺตสฺส นิยฺยาเทตฺวา ปกฺกามิ ฯ โพธิสตฺโต กุมาร
คเหตฺวา อุยฺยาเน วิจรนฺโต เอกโต เอเกน เอกโต เอเกนาติ
ทฺวีหิเยว ปตฺเตหิ เอก นิมฺพโปตก ทิสฺวา กุมาร อาห กุมาร
เอตสฺส นิมฺพรุกฺขโปตกสฺส (๑) ปณฺณ ขาทิตฺวา รส ชานาหีติ ฯ
โส เอตสฺส เอก ปณฺณ ขาทิตฺวา รส ตฺวา ฉิฉีติ สห
เขเฬน ภูมิย นุฏุภิ กึ เอต กุมาราติ วุตฺเต ภนฺเต
อิทาเนเวส รุกฺโข หลาหลวิสูปโม วฑฺฒนฺโต ปน พหู มนุสเฺ ส
มาเรสฺสตีติ ต นิมฺพโปตก อุปฺปาเฏตฺวา หตฺเถหิ ปริมทฺทิตฺวา
อิม คาถมาห
[๑๔๙]เอกปณฺโณ อย รุกโฺ ข น ภูมิยา จตุรงฺคุโล
ผเลน วิสกปฺเปน มหาย กึ ภวิสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ เอกปณฺโณติ อุโภสุ ปสฺเสสุ เอเกก ปณฺณ (๒)ฯ น
ภูมิยา จตุรงฺคุโลติ ภูมิโต จตุรงฺคุลมตฺตมฺป น วฑฺฒิโต ฯ
ผเลนาติ ผลรเสน ฯ วิสกปฺเปนาติ หลาหลวิสสทิเสน ฯ เอว
ขุทฺทโกป สมาโน เอวรูเปน ติตฺตกปณฺเณน สมนฺนาคโตติ
อตฺโถ ฯ มหาย กึ ภวิสฺสตีติ ยทา จ ปนาย วุฑฺฒิปฺปตฺโต
# ๑. ม. ตาว รุกฺขโปตกสฺส ฯ ๒. ม. เอเกกปณฺโณ ฯ
# ๓. สี. ยุ. ปลาเสนฯ
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มหา ภวิสฺสติ ตทา กึ ภวิสฺสติ อทฺธา มนุสฺสมารณโก
ภวิสฺสตีติ เอต อุปฺปาเฏตฺวา มทฺทิตฺวา ฉฑฺเฑสินฺติ อาห ฯ
อถ น โพธิสตฺโต เอตทโวจ กุมาร ตฺว อิม นิมฺพโปตก
อิทาเนว เอวติตฺตโก มหลฺลกกาเล กึ ภวิสฺสติ กุโต อิม
นิสฺสาย วุฑฺฒีติ อุปฺปาเฏตฺวา มทฺทติ ฺวา ฉฑฺเฑสิ ยถา
ตฺว เอตสฺมึ ปฏิปชฺชิ เอวเมว ตว รฏวาสิโนป อย กุมาโร
ทหรกาเลเยว เอว จณฺโฑ ผรุโส มหลฺลกกาเล รชฺช ปตฺวา
กึ นาม กริสสฺ ติ กุโต อมฺหาก เอต นิสฺสาย วุฑฺฒีติ ตว
กุลสนฺตก รชฺช อทตฺวา นิมฺพโปตก วิย ต อุปฺปาเฏตฺวา
รฏา ปพฺพาชนิยกมฺม กริสฺสนฺติ ตสฺมา นิมฺพรุกฺขปฺปฏิภาคต
ปชหิตฺวา อิโต ปฏาย ขนฺติเมตฺตานุทฺทยสมฺปนฺโน โหหีติ ฯ
โส ตโต ปฏาย นิหตมาโน นิพฺพิเสวโน ขนฺติเมตฺตา
นุทฺทยสมฺปนฺโน หุตฺวา โพธิสตฺตสฺส โอวาเท ตฺวา ปตุ
อจฺจเยน รชฺช ปตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา ยถากมฺม
คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนเวส
ทุฏลิจฺฉวิกุมาโร มยา ทมิโต ปุพฺเพปาห เอต ทเมสึเยวาติ
วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ทุฏกุมาโร อย ลิจฺฉวิกุมาโร
อโหสิ ราชา อานนฺโท โอวาททายกตาปโส ปน อหเมวาติ ฯ
เอกปณฺณชาตก นวม ฯ
__________
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สฺชีวชาตก
อสนฺต โย ปคฺคณฺหาตีติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
อชาตสตฺตุสฺส รฺโ อสนฺต สมฺปคฺคห อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส หิ พุทฺธาน ปฏิกณฺฏกภูเต ทุสฺสีเล ปาปธมฺเม
เทวทตฺเต ปสีทิตฺวา ต อสนฺต อสปฺปรุ ิส ปคฺคยฺห ตสฺส
สกฺการ กริสสฺ ามีติ พหุ ธน ปริจฺจชิตฺวา คยาสีเส วิหาร
กาเรตฺวา ตสฺส วจน คเหตฺวา ปตร ธมฺมราชาน โสตาปนฺน
อริยสาวก ฆาเตตฺวา อตฺตโน โสตาปตฺติมคฺคสฺส อุปนิสฺสย
ฉินฺทิตฺวา มหาวินาส ปตฺโต ฯ โส หิ เทวทตฺโต ปวึ ปวิฏโ ติ
สุตฺวา กจฺจิ นุ โข มมฺป ปวี คิเลยฺยาติ ภีตตสิโต
รชฺชสุข น ลภติ สยเน อสฺสาท น วินฺทติ ติพฺพาการณาภิตุนฺโน เปโต วิย (๒) กมฺปมาโน วิจรติ ฯ โส (๓) ปวึ
คิลมาน วิย อวีจิชาล นิกขฺ มนฺต วิย อตฺตาน (๓) อาทิตฺตาย
โลหปวิยา อุตฺตาน นิปชฺชาเปตฺวา อยสูเลหิ โกฏฏิยมาน วิย
จ สมนุปสฺสิ ฯ เตนสฺส ปหฏกุกฺกฏุ สฺเสว มุหุตฺตมฺป กมฺปมานสฺส
อวฏาน นาม นาโหสิ ฯ สมฺมาสมฺพุทฺธ ปสฺสิตุกาโม
ขมาเปตุกาโม ปฺห ปุจฺฉิตุกาโม อโหสิ อตฺตโน ปน
อปราธมหนฺตตาย อุปสงฺกมิต น สกฺโกติ ฯ
# ๑. ม. อสฺสาทสุข ฯ ๒. ม. หตฺถโิ ปโต ฯ
# ๓. ม. อวีจชิ าล นิกฺขมนฺติ วิย ปวิยา อตฺตาน คีลิยมาน วิย ฯ
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อถสฺส ราชคหนคเร กตฺติกรตฺตวิ าเร สมฺปตฺเต เทวนคเร
วิย อลงฺกเต มหาตเล อมจฺจคณปริวุตสฺส กาฺจนาสเน
นิสินฺนสฺส ชีวก โกมารภจฺจ อวิทูเร นิสินฺน ทิสวฺ า เอตทโหสิ
ชีวก คเหตฺวา สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สนฺติก คมิสฺสามิ น โข
ปน สกฺกา มยา อุชุกเมว คนฺตุ อห สมฺม ชีวก สย
คนฺตุ น สกฺโกมิ เอหิ ม สตฺถุ สนฺตกิ  เนหีติ อเนกปริยาเยนสฺส รตฺติสมฺปท วณฺเณตฺวา กึ นุ โข อชฺช มย
สมณ วา พฺราหฺมณ วา ปยิรูปาเสยฺยาม ยนฺโน ปยิรูปาสต
จิตฺต ปสีเทยฺยาติ วกฺขามิ ต สุตฺวา อมจฺจา อตฺตโน
สตฺถาราน วณฺณ กเถสฺสนฺติ ชีวโกป สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส วณฺณ
กเถสฺสติ อถ น คเหตฺวา สตฺถุ สนฺติก คจฺฉิสฺสามีติ ฯ
โส ปฺจหิ ปเทหิ รตฺตึ วณฺเณสิ
ลกฺขฺา วต โภ โทสินา รตฺติ
อภิรูปา วต โภ โทสินา รตฺติ
ทสฺสนียา วต โภ โทสินา รตฺติ
ปาสาทิกา วต โภ โทสินา รตฺติ
รมณียา วต โภ โทสินา รตฺติ
ก นุ โข อชฺช มย สมณ วา พฺราหฺมณ วา ปยิรปู าเสยฺยาม
ยนฺโน ปยิรปู าสต จิตฺต ปสีเทยฺยาติ (๓)ฯ
อเถโก อมจฺโจ ปุรณกสฺสปสฺส วณฺณ กเถสิ เอโก
# ๑. ม. เทวนคร วิย นคเร อลงฺกเต ฯ
# ๒. ม. วุตฺตุ ฯ ๓. ที. สี. ๙/๙๑/๖๑ ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 470

เลมที่ 29 เอกนิปาเต กกณฺฏกวคฺควณฺณนา หนา 470
มกฺขลิโคสาลสฺส เอโก อชิตเกสกมฺพลสฺส เอโก ปกุธกจฺจายนสฺส เอโก สฺชยเวฬฏปุตฺตสฺส เอโก นาฏปุตฺตนิคฺคณฺสฺสาติ ฯ ราชา เตส กถ สุตวฺ า ตุณฺหี อโหสิ ฯ
โส หิ ชีวกสฺเสว มหามจฺจสฺส กถ ปจฺจาสึสติ ฯ ชีวโกป
รฺา ม อารพฺภ กถิเตเยว ชานิสฺสามีติ อวิทูเร ตุณฺหี
นิสีทิ ฯ อถ น ราชา อาห ตฺว ปน สมฺม ชีวก กึ
ตุณฺหีติ ฯ ตสฺมึ ขเณ ชีวโก อุฏายาสนา เยน ภควา
เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา เอโส เทว ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
อมฺหาก อมฺพวเน วิหรติ สทฺธึ อฑฺฒเตรเสหิ ภิกฺขุสเตหิ ต
โข ปน ภควนฺต เอว กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโตติ
นวสตานิ ปาฏิหาริยานิ ชาติโต ปฏาย ปุพฺพนิมิตฺตาทิเภท
ภควโต อานุภาว ปกาเสตฺวา ต ภควนฺต เทโว ปยิรูปาสตุ
ธมฺม สุณาตุ ปฺห ปุจฺฉตูติ อาห ฯ ราชา สมฺปณ
ุ ฺณมโนรโถ
หุตฺวา เตนหิ สมฺม ชีวก หตฺถิยานานิ กปฺปาเปหีติ ยานานิ
กปฺปาเปตฺวา มหนฺเตน ราชานุภาเวน ชีวกมฺพวน คนฺตฺวา
ตตฺถ มณฺฑลมาเล ภิกฺขุสงฺฆปริวุต ตถาคต ทิสฺวา สนฺตวีจิมชฺเฌ
มหานาว วิย นิจฺจล ภิกขฺ ุสงฺฆ อิโต จิโต จ อนุวิโลเกตฺวา
เอวรูปา นาม เม ปริสา น ทิฏปุพฺพาติ อิริยาปเถเยว
ปสีทิตฺวา สงฺฆสฺส อฺชลึ ปคฺคณฺหิตฺวา ถุตึ วตฺวา (๑) ภควนฺต
# ๑. ม. กตฺวา ฯ
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วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสินโฺ น สามฺผลปฺห ปุจฺฉิ ฯ อถสฺส
ภควา ทฺวีหิ ภาณวาเรหิ ปฏิมณฺฑิต สามฺผลสุตฺตนฺต (๑)
กเถสิ ฯ โส สุตฺตปริโยสาเน อตฺตมโน ภควนฺต ขมาเปตฺวา
อุฏายาสนา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
สตฺถา อจิรปกฺกนฺตสฺส รฺโ ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา
ขตาย ภิกฺขเว ราชา อุปหตาย ภิกฺขเว ราชา สจาย
ภิกฺขเว ราชา อิสฺสริยสฺส การณา ปตร ธมฺมกิ  ธมฺมราชาน
ชีวิตา น โวโรเปสฺสติ (๒) อิมสฺมึเยว อาสเน วิรช วีตมล
ธมฺมจกฺขุ อุปฺปชฺชิสฺสติ (๓) เทวทตฺตมฺปน นิสฺสาย อสนฺต สมฺปคฺคห
กตฺวา โสตาปตฺติผลา ปริหีโนติ อาห ฯ
ปุนทิวเส ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส
อชาตสตฺตุ กิร อสนฺต สมฺปคฺคห กตฺวา ทุสฺสีล ปาปธมฺม
เทวทตฺต นิสฺสาย ปตุฆาตกมฺมสฺส กตตฺตา โสตาปตฺติผลา
ปริหีโน เทวทตฺเตน นาสิโต ราชาติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา
กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา
อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อชาตสตฺตุ อิทาเนว
อสนฺต สมฺปคฺคห กตฺวา มหาวินาส ปตฺโต ปุพฺเพเปส
อสนฺต สมฺปคฺคเหเนว อตฺตาน นาเสสีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
# ๑. ที.สี. ๙/๙๑/๖๑ ฯ ๒. ม. โวโรเปสฺสถ ฯ ๓. ม. อุปฺปชฺชิสสฺ ถ ฯ
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มหาวิภเว พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ตกฺกสิล
คนฺตฺวา สพฺพสิปฺปานิ อุคฺคณฺหิตฺวา พาราณสิย ทิสาปาโมกฺโข
อาจริโย หุตฺวา ปฺจมาณวกสตาน สิปฺป วาเจสิ ฯ เตสุ
มาณเวสุ เอโก สฺชีโว นาม มาณโว อตฺถิ ฯ โพธิสตฺโต
ตสฺส มตกุฏ าปนมนฺต อทาสิ ฯ โส อุฏาปนมนฺตเมว คเหตฺวา
ปฏิพาหนมนฺต อคเหตฺวา เอกทิวส มาณเวหิ สทฺธึ ทารุอตฺถาย
อรฺ คนฺตฺวา เอก มตพฺยคฺฆ ทิสฺวา มาณเว อาห โภ
อิม มตพฺยคฺฆ อุฏาเปสฺสามีติ ฯ มาณวา น สกฺขิสฺสสีติ
อาหสุ ฯ ปสฺสนฺตานฺเยว โว อุฏาเปสฺสามีติ ฯ สเจ มาณว
สกฺโกสิ อุฏ าเปหีติ เอวฺจ ปน วตฺวา เต มาณวา
รุกฺข อภิรุหสึ ุ ฯ สฺชีโว มนฺต ปริวตฺเตตฺวา มตพฺยคฺฆ
สกฺขราย ปหรติ ฯ พฺยคฺโฆ อุฏาย เวเคน คนฺตฺวา สฺชีว
คลนาลิย ฑสิตฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา ตตฺเถว ปติ ฯ [๑]
อุโภ เอกฏาเนเยว มตา นิปชฺชึสุ ฯ มาณวา ทารูนิ อาทาย
คนฺตฺวา ต ปวุตฺตึ อาจริยสฺส อาโรเจสุ ฯ อาจริโย มาณเว
อามนฺเตตฺวา ตาตา อสนฺต สมฺปคฺคหกา นาม (๒) อยุตฺตฏาเน
สกฺการสมฺมาน กโรนฺตา เอวรูป ทุกขฺ  ปฏิลภนฺติเยวาติ วตฺวา
อิม คาถมาห
[๑๕๐]อสนฺต โย ปคฺคณฺหาติ อสนฺต จูปเสวติ
ตเมว ฆาส กุรุเต
พฺยคฺโฆ สฺชีวิโก ยถาติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สฺชีโว ตตฺเถว ปตีติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. อสนฺตปกฺคหการา นาม ฯ

ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 473

เลมที่ 29 สฺชีวชาตก หนา 473
ตตฺถ อสนฺตนฺติ ตีหิ ทุจฺจริเตหิ สมนฺนาคต ทุสฺสีล
ปาปธมฺม ฯ โย ปคฺคณฺหาตีติ ย ขตฺติยาทีสุ โยโกจิ เอวรูป
ทุสฺสีล ปพฺพชิต วา จีวราทิสมฺปทาเนน คหฏ วา อุปรชฺชเสนาปติฏานาทิสมฺปทาเนน ปคฺคณฺหาติ สกฺการสมฺมาน
กโรตีติ อตฺโถ ฯ อสนฺต จูปเสวตีติ โย จ เอวรูป อสนฺต
ทุสฺสีล อุปเสวติ ภชติ ปยิรูปาสติ ฯ ตเมว ฆาส กุรเุ ตติ
ตเมว อสนฺต สมฺปคฺคณฺหก โส ทุสสฺ ีโล ปาปปุคฺคโล ฆสติ
ขาทติ วินาส ปาเปติ ฯ กถ ฯ พฺยคฺโฆ สฺชีวิโก ยถาติ
ยถา สฺชีเวน มาณเวน มนฺต ปริวตฺเตตฺวา มตพฺยคฺโฆ
สฺชีวิโก ชีวิตสมฺปทาเนน สมฺปคฺคหิโต อตฺตโน ชีวิตทายก
สฺชีวเมว ชีวิตา โวโรเปตฺวา ตตฺเถว ปาเตสิ เอว อฺโป
โย อสนฺต สมฺปคฺคห กโรติ โส ทุสฺสีโล ต อตฺตโน
สมฺปคฺคหกเมว วินาเสติ เอว อสนฺต สมฺปคฺคหกา วินาส
ปาปุณนฺตีติ ฯ
โพธิสตฺโต อิมาย คาถาย มาณวาน ธมฺม เทเสตฺวา
ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา มตพฺยคฺฆุฏาปโก มาณโว อชาตสตฺตุ อโหสิ ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย ปน อหเมวาติ ฯ
สฺชีวชาตก ทสม ฯ
กกณฺฏกวคฺโค ปณฺณรสโม ฯ
___________________
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ตสฺสุทฺทาน
สุขเมธต ทณฑวโร จ ปุน
ลสิ วาลธิ ปฺจมราธวโร
สมโหทธิ กตฺติก โพนฺทิ ปุน
จตุรงฺคุล พฺยคฺฆวเรน ทส (๑) ฯ
เอกนิปาตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ตตฺร วคฺคุทฺทาน ภวติ ฯ
อปณฺณก สีลวคฺค กุรุงฺค
กุลาวก อตฺถกาเมน ปฺจม
อาสึโส อิตฺถี วรุณ อปายิ
ลิตฺตวคฺเคน เต ทส
ปโรสต หสิ สริกฺข อสมฺปท
ปาปเสวิวคฺโค เอกนิปาตมฺหิลงฺกต ฯ
เอกนิปาต นิฏิต (๒) ฯ
________________
# ๑. ม. โคธสิงฺคาลวิโรจ
นงฺคุฏ ราธกากฺจ
ปุปฺผรตฺตฺจ สิงฺคาล เอกปณฺณฺจ สฺชีว ฯ
# ๒. ม. อถ วคฺคุทฺทาน
อปณฺณโก สีลวคฺโค
กุรุงฺโค จ กุลาวโก
อตฺถกาโม จ อาสีโส อิตฺถีวรุณปายิมฺหา
ลิตฺโต ปโรสต หจิ
กุสนาฬา สมฺปทาโน
กกณฺฏโก ปณฺณรส
สตปณฺณาส ชาติกาติ ฯ
เอกนิปาตวณฺณนา นิฏิตา ฯ

