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เอกาทสนิปาตวณฺณนา
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
มาตุโปสกชาตก
ตสฺส นาคสฺส วิปฺปวาเสนาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
มาตุโปสกภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ สามชาตกวตฺถุสทิสเมว ฯ สตฺถา
ปน ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา มา ภิกฺขเว เอต ภิกฺขุ อุชฺฌายิตฺถ
โปราณกปณฺฑิตา ติรจฺฉานโยนิย นิพฺพตฺตาป มาตรา วิยุตฺตา
สตฺตาห นิราหารตาย สุสฺสมานา ราชารห โภชน ลภิตฺวาป
มาตรา วินา น ภฺุชิสฺสามาติ มาตร ทิสฺวาว โคจร คณฺหึสูติ
วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต ตทา
โพธิสตฺโต หิมวนฺตปฺปเทเส หตฺถิโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา สพฺพเสโต
อโหสิ อภิรโู ป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ลกฺขณสมฺปนฺโน (๑) อนุวุฑฺฒิกโร
#๑. ม. ลกฺขณสปฺนฺโนติ นตฺถิ ฯ
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อสีติสหสฺสหตฺถิปริวาโร (๑) ฯ มาตา (๒) ปนสฺส อนฺธา ฯ
โส มธุรมธุรานิ ผลานิ ปน หตฺถีน ทตฺวา มาตุ สนฺติก เปเสสิ ฯ
หตฺถิโน ตสฺสา อทตฺวาว อตฺตนา ขาทนฺติ ฯ โส ปริคฺคณฺหนฺโต
ต ปวุตฺตึ ตฺวา ยูถ ฉฑฺเฑตฺวา มาตรเมว โปเสสฺสามีติ
รตฺติภาเค อฺเส หตฺถีน อชานนฺตาน มาตร คเหตฺวา
จณฺโฑรณนาม ปพฺพตปาท คนฺตฺวา เอกนิลีน (๓) อุปนิสฺสาย
ิตาย ปพฺพตคูหาย มาตร เปตฺวา โปเสสิ ฯ อเถโก พาราณสีวนจรโก (๔) มคฺคมุฬฺโห ทิส ววตฺถเปตุ อสกฺโกนฺโต มหนฺเตน
สทฺเทน ปริเทวิ ฯ โพธิสตฺโต ตสฺส สทฺท สุตฺวา อย ปุริโส
อนาโถ นโข ปน เม ต ปฏิรูป ย เอส มยิ ิเต อิธ วินสฺเสยฺยาติ
ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ต ภเยน ปลายนฺต ทิสฺวา อมฺโภ ปุริส
นตฺถิ เต ม นิสฺสาย ภย มา ปลายิ กสฺมา ตฺว ปริเทวนฺโต วิจรสีติ
ปุจฺฉิตฺวา สามิ อห มคฺคมุฬฺโห อชฺช เม สตฺตโม ทิวโสติ วุตฺเต
โภ ปุริส มา ภายิ อห ต มนุสฺสปเถ เปสฺสามีติ ต อตฺตโน
ปฏิย นิสีทาเปตฺวา อรฺา นีหริตฺวา นิวตฺติ ฯ โสป
ปาโป จินฺเตสิ อห นคร คนฺตฺวา รฺโ อาโรเจสฺสามีติ รุกขฺ สฺ
ปพฺพตสฺ กโรนฺโตว นิกฺขมิตฺวา พาราณสึ อคมาสิ ฯ
ตสฺมึ กาเล รฺโ มงฺคลหตฺถี กาลมกาสิ ฯ ราชา
สเจ เกนจิ กตฺถจิ อุปวยฺห (๕) กาตุ ยุตฺตรูโป หตฺถี ทิฏโ อตฺถิ โส
#๑. ม. อสีติหตฺถิสหสฺสปริวาโร ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โส
#ชราชิณฺณ มาตร โปเสสีติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. เอก อฬิน ฯ
#๔. ม. พาราณสิวาสีวนจรโก ฯ ๕. ม. โอปวยฺห ฯ
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อาจิกฺขตูติ เภรึ จาราเปสิ ฯ โส ปุรโิ ส ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา
มยา เทว ตุมฺหาก อุปวยฺโห ภวิตุ ยุตฺตรูโป สพฺพเสโต สีลวา
หตฺถิราชา ทิฏโ อห มคฺค เทเสสฺสามิ (๑) มยา สทฺธึ หตฺถาจริย
เปเสตฺวา ต คณฺหาเปถาติ อาห ฯ ราชา สาธูติ อิม มคฺคุทฺเทสก
กตฺวา อรฺ คนฺตฺวา อิมินา วุตฺต หตฺถินาค อาเนถาติ เตน
สทฺธึ มหนฺเตน ปริวาเรน หตฺถาจริย เปเสสิ ฯ โส เตน สทฺธึ
คนฺตฺวา โพธิสตฺต นิลีนึ ปวิสิตฺวา โคจร คณฺหนฺต ปสฺสิ ฯ
โพธิสตฺโตป หตฺถาจริย ทิสฺวา อิท ภย น อฺโต อุปฺปนฺน ตสฺส
ปาปปุริสสฺส สนฺติกา อุปฺปนฺน ภวิสสฺ ติ อห โข ปน มหพฺพโล
หตฺถิสหสฺสป วิทฺธเสตุ สมตฺโถ จ โหมิ กุชฺฌิตฺวา สรฏก เสนาวาหน
นาเสตุ สเจ ปน กุชฺฌิสสฺ ามิ สีล เม ภิชฺชิสฺสติ ตสฺมา อชฺช มม
สีส สตฺตีหิ โกฏิยมาโนป น กุชฺฌิสสฺ ามีติ อธิฏ าย สีส นาเมตฺวา
นิจฺจโลว อฏาสิ ฯ หตฺถาจริโย ปทุมสร โอตริตฺวา ตสฺส
ลกฺขณสมฺปตฺตึ ทิสฺวา เอหิ ปุตฺตาติ รชฏทามสทิสาย โสณฺฑาย
คเหตฺวา สตฺตเม ทิวเส พาราณสึ ปาปุณิ ฯ โพธิสตฺตสฺส
มาตา ปน ปุตฺเต อนาคจฺฉนฺเต ปุตฺโต เม ราชราชมหามตฺเตหิ
นีโต ภวิสฺสติ อิทานิ ตสฺส วิปฺปวาเสน อย วนฆโฏ (๒) วฑฺฒิสฺสตีติ
ปริเทวมานา เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๔๙๓]ตสฺส นาคสฺส วปฺปวาเสน
วิรฬุ ฺหา สลฺลกิโย จ กุฏชา
#๑. ม. ทสฺเสสฺสามิ ฯ ๒. ม. วนสณฺโฑ ฯ
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กุรวุ ินฺทกรวรา ภิสสามา
นิวาเต ปุปฺผิตา จ กณฺณิการา ฯ
[๑๔๙๔]โกจิเทว สุวณฺณกายุรา
นาคราช ภรนฺติ ปณฺเฑน
ยตฺถ ราชา ราชกุมาโร วา
กวจมภิเหสฺสติ อสภิโตติ (๑) ฯ
ตตฺถ วิรุฬฺหาติ วฑฺฒิตานาม นตฺเถตฺถ สสโยติ อาสึสวเสเนวมาห ฯ สลฺลกิโย จ กุฏชาติ (๒) อินฺทสาลรุกฺขา จ
กุฏชรุกฺขา จ ฯ กุรุวินฺทกรวรา ภิสสามาติ (๓) กุรุวินฺทรุกฺขา
จ กรวรนามกานิ มหาติณานิ จ ภิสานิ จ สามกานิ จาติ อตฺโถ ฯ
เอเต จ สพฺเพ อิทานิ วฑฺฒิสฺสนฺตีติ ปริเทวนฺตี ฯ นิวาเตติ
ปพฺพตปาเท ฯ ปุปฺผิตาติ มม ปุตฺเตน สาขา ภฺชิตฺวา
อขาทิยมานา กณฺณิการา (๔) จ ปุปผฺ ิตา ภวิสฺสนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ
โกจิเทวาติ กตฺถจิเทว คาเม วา นคเร วา ฯ สุวณฺณกายุราติ
สุวณฺณาภรณา ราชราชมหามตฺตา ฯ ภรนฺติ ปณฺเฑนาติ
อชฺช มาตุโปสก นาคราช ราชารหสฺส โภชนสฺส สุวฑฺฒิเตน
ปณฺเฑน โปเสนฺติ ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ นาคราเช ราชา นิสีทิตฺวา ฯ
กวจมภิเหสฺสตีติ สงฺคาม ปวิสิตฺวา ปจฺจามิตฺตาน กวจ
อภิหนิสฺสติ ภินฺทิสฺสตีติ ฯ อิท วุตฺต โหติ ยตฺถ มม ปุตฺเต
#๑. สฺยา. อสมฺภิโตติ ฯ ม. อฉมุภิโต ฯ ๒. ม. สลุลกี จ
#กุฏชา จ ฯ ๓. ม. กุรวุ ินฺทกรวีรา ภิสสามา จ ฯ
#๔. ม. กณิการา ฯ
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นิสินฺโน ราชา วา ราชกุมาโร วา อสภีโต (๑) หุตฺวา สมฺปตฺตาน
กวจ หนิสฺสติ ต [๒] เม นาคราชาน สุวณฺณาภรณา อชฺช
ปณฺเฑน ภรนฺตีติ ฯ
หตฺถาจริโยป อนฺตรามคฺเค วตฺตมาโน จ รฺโ สาสน
เปเสสิ ฯ ราชา นคร อลงฺการาเปสิ ฯ หตฺถาจริโยป
โพธิสตฺต กตคนฺธปริภณฺฑ อลงฺกตปฏิยตฺต หตฺถสิ าล เนตฺวา
วิจิตฺตสาณิยา ปริกฺขิปาเปตฺวา อุปริ วิจิตฺตานิ พนฺธาเปตฺวา
รฺโ อาโรจาเปสิ ฯ ราชา นานคฺครสโภชน อาทาย
อาคนฺตฺวา โพธิสตฺตสฺส อทาสิ ฯ โส มาตร วินา โคจร
น คณฺหิสฺสามีติ ปณฺฑ น คณฺหิ ฯ อถ น ยาจนฺโต ราชา
ตติย คาถมาห
[๑๔๙๕]คณฺหาหิ นาค กพล มา นาค กิสโก ภว
พหูนิ ราชกิจฺจานิ
ตานิ นาค กริสฺสสีติ (๓) ฯ
ต สุตฺวา โพธิสตฺโต จตุตฺถ คาถมาห
[๑๔๙๖]สา นูน สา กปฺปณิกา อนฺธา อปรินายกา (๔)
ขาณณ ปาเทน ฆฏเฏติ คิรึ จณฺโฑรณ ปตีติ ฯ
ตตฺถ สา นูน สาติ มหาราช นูน สา ฯ กปฺปณิกาติ
ปุตฺตวิโยเคน กปณา ฯ ขาณุนฺติ ตตฺถ ตตฺถ ปติตรุกฺขกลิงฺคร ฯ
ฆฏเฏตีติ ปริเทวมานา ตตฺถ ตตฺถ ปาเทน โปเถนฺตี นูน ปาเทน
#๑. ม. อฉมฺภิโต ฯ ๒. สี. เอตฺถนฺตเร มฺเติ ทิสฺสติ ฯ
#๓. สี. ยุ. ยานิ นาค กริสฺสสิ ฯ ๔. สฺยา. อปรินายิกาติ ฯ
#ม. ปริณายิกา ฯ
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หนติ ฯ (๑) จณฺโฑรณ ปตีติ จณฺโฑรณปพฺพตาภิมุขี ปพฺพตปาเท
ปริผนฺทมานาติ อตฺโถ ฯ
อถ น ราชา ปุจฺฉนฺโต ปฺจม คาถมาห
[๑๔๙๗]กานุ เต สา มหานาค อนฺธา อปรินายกา
ขาณุ ปาเทน ฆฏเฏติ คิรึ จณฺโฑรณ ปตีติ ฯ
โพธิสตฺโต ฉฏ คาถมาห
[๑๔๙๘]มาตา เม สา มหาราช อนฺธา อปรินายกา
ขาฺ ปาเทน ฆฏเฏติ คิรึ จณฺโฑรณ ปตีติ ฯ
ราชา ฉฏคาถาย ตมตฺถ สุตฺวา มฺุจาเปนฺโต สตฺตม
คาถมาห
[๑๔๙๙]มฺุจเถต มหานาค
โยย ภรติ มาตร
สเมตุ มาตรา นาโค สห สพฺเพหิ าติภีติ ฯ
ตตฺถ โยย ภรตีติ อย นาโค อห มหาราช อนฺธ มาตร
โปสามิ มยา วินา มยฺห มาตา ชีวิตกฺขย ปาปุณิสฺสติ ตาย
วินา มยฺห อิสฺสริเยน อตฺโถ นตฺถิ อชฺช เม มาตุ โคจร
อลภนฺติยา สตฺตโม ทิวโสติ วทติ ตสฺมา โย อย มาตร ภรติ
เอต มหานาค ขิปฺป มฺุจถ สพฺเพหิ าตีหิ สทฺธึ เอส มาตรา
สเมตุ สมาคจฺฉตูติ ฯ
อฏมนวมา อภิสมฺพุทฺธคาถา โหนฺติ
[๑๕๐๐]มุตฺโตว พนฺธนา นาโค กาสิราเชน เปสิโต (๒)
มุหุตฺต วิสมิตฺวาน (๓) อคมา เยน ปพฺพโต
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร คิรินตฺ ิ ทิสฺสติ ฯ ๒. สี. มุตฺโต ทามาตุ กฺุชโร ฯ
#ม. มุตฺตมาทาย กฺุชโร ฯ ๓. สฺยา. อสุสสิตฺวาน ฯ สี. วิสุสมิตุวาน ฯ

#ม. อสุสาสยิตฺวา ฯ
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ตโต โส นิลีน (๑) คนฺตฺวา สีต กฺุชรเสวิต
โสณฺฑาย (๒) อุทกมาหิตฺวา มาตร อภิสิฺจถาติ ฯ
โส กิร นาโค พนฺธนา มุตฺโต โถก วิสมิตฺวา รฺโ
ทสราชธมฺมคาถาย ธมฺม เทเสตฺวา อปฺปมตฺโต โหหิ มหาราชาติ
โอวาท ทตฺวา มหาชเนหิ คนฺธมาลาทีหิ ปูชยิ มาโน นครา
นิกฺขมิตฺวา ตทเหว ต ปทุมสร ปตฺวา มม มาตร โคจร อคาหาเปตฺวาว (๓) นาห (๔) สย คณฺหิสฺสามีติ พหู ภิสมูลานิ อาทาย
โสณฺฑาย ปุร อุทก คเหตฺวา คุหาเลณโต นิกฺขมิตฺวา คุหาทฺวาเร
นิปฺปนฺนาย (๕) มาตุ สนฺติก คนฺตฺวา สตฺตาห นิราหารตาย มาตุ
สรีรสฺส ผสฺสปฏิลาภตฺถ อุปริ อุทก สิฺจ ฯ ตมตฺถ
อาวีกโรนฺโต สตฺถา อิมา เทฺว คาถา อภาสิ ฯ โพธิสตฺตสฺส
มาตาป เทโว วสฺสตีติ สฺาย ต อกฺโกสนฺตี ทสม
คาถมาห
[๑๕๐๑]โกย อนริโย เทโว
อกาเลน ปวสฺสติ
คโต เม อตฺรโช ปุตฺโต โย มยฺห ปริจารโกติ ฯ
ตตฺถ อตฺรโชติ อตฺตนิ ชาโต ฯ
อถ น สมสฺสาเสนฺโต โพธิสตฺโต เอกาทสม คาถมาห
[๑๕๐๒]อุฏเหิ อมฺม กึ เสสิ อาคโต ตฺยาหมตฺรโช
มุตฺโตมฺหิ กาสิราเชน เวเทเหน ยสสฺสินาติ ฯ
#๑. สฺยา. นิลิน ฯ ม. ยุ. นฬินึ ฯ ๒. ม. โสณฺฑายูทกมาหตฺวา ฯ
#๓. ม. คาหาเปตฺวาว ฯ ๔. ม. นาหนฺติ นตฺถิ ฯ ๕. ม. นิสนิ ฺนาย ฯ
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ตตฺถ อาคโต ตฺยาหนฺติ อาคโต เต อห ฯ เวเทเหนาติ
าณสมฺปนฺเนน ฯ ยสสฺสินาติ มหาปริวาเรน ฯ เตน
รฺา มงฺคลหตฺถิภาวาย คหิโตป อห มุตฺโต อิทานิ ตว สนฺติก
อาคโต อุฏเหิ โคจร คณฺหาหีติ ฯ
สา ตุฏ มานสา รฺโ อนุโมทน กโรนฺตี โอสานคาถมาห
[๑๕๐๓]จิร ชีวตุ โส ราชา
กาสีน รฏวฑฺฒโน
โย เม ปุตฺต ปโมเจสิ สทา วุฑฺฒาปจายิกนฺติ ฯ
ตทา ราชา โพธิสตฺตสฺส คุเณ ปสีทิตฺวา นิลีนิยา
อวิทูเร คาม มาเปตฺวา โพธิสตฺตสฺส มาตุยา จ นิวทฺธ
ภตฺต (๑) ปฏเปสิ ฯ อปรภาเค โพธิสตฺโต มาตริ กาลกตาย
ตสฺสา สรีรปริหาร กตฺวา กรณฺฑก อสฺสมปท นาม
คโต ฯ ตสฺมึ ปน าเน หิมวนฺตโต โอตริตฺวา ปฺจสตา
อิสโย วสึสุ ฯ ต ปวตฺต เตส อทาสิ ฯ ราชา โพธิสตฺตสฺส
สมานรูปสิลาปฏิม กาเรตฺวา มหาสกฺการ ปวตฺเตสิ ฯ
ชมฺพูทีปวาสิโน (๒) อนุสวจฺฉร สนฺนิปติตฺวา หตฺถิมหนฺนาม
กรึสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ (สจฺจปริโยสาเน มาตุโปสกภิกฺขุ
โสตาปตฺติผเล (ปติฏหิ ฯ) ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ ฯ
#๑. ม. วตฺต ฯ ๒. ม. สกลชมฺพุทปี วาสิโน ฯ
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ปาปปุริโส เทวทตฺโต อโหสิ ฯ หตฺถาจริโย สารีปุตฺโต
อโหสิ สา หตฺถินี มหามายาด มาตุโปสกนาโค ปน
อหเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
มาตุโปสกชาตก ปม ฯ
ชุณฺหชาตก
สุโณหิ มยฺห วจน ชนินฺทาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อานนฺทตฺเถเรน ลทฺธวเร อารพฺภ กเถสิ ฯ
ปมโพธิยมฺหิ วีสติ วสฺสานิ ภควโต อนิวทฺธุปฏากา
อเหสุ ฯ เอกทา เถโร นาคสมาโล เอกทา นาคิโต เอกทา
อุปวาโณ เอกทา สุนกฺขตฺโต เอกทา จุนฺโท (๑) เอกทา สาคโต
เอกทา เมฆิโย ภควนฺต อุปฏหิ ฯ
อเถกทิวส ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขเว อิทานิมฺหิ
มหลฺลโก เอกจฺเจ ภิกฺขู อิมินา มคฺเคน คจฺฉามาติ วุตฺเต อฺเน
คจฺฉนฺติ เอกจฺเจ มยฺห ปตฺตจีวร ภูมิย นิกฺขิปนฺติ นิวทฺธุปฏาก
เม เอก ภิกขฺ ุ ชานาถาติ ฯ ภนฺเต อห อุปฏหิสฺสามิ อห
อุปฏหิสฺสามีติ สิรสิ อฺชลึ กตฺวา อุฏิเต สารีปุตฺตตฺเถราทโย
ตุมฺหาก ปตฺถนา มตฺถก ปตฺตา อลนฺติ ปฏิกฺขิป ฯ ตโต ภิกขฺ ู
อานนฺทตฺเถร ตฺว อาวุโส อุปฏาน ยาจาหีติ อาหสุ ฯ เถโร
สเจ เม ภนฺเต ภควา อตฺตนา ลทฺธ จีวร น ทสฺสติ ปณฺฑปาต น
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร เอกทา นนฺโทติ ทิสฺสติ ฯ
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ทสฺสติ เอกคนฺธกุฏิย วสิตุ น ทสฺสติ ม คเหตฺวา นิมนฺตน น
คมิสฺสติ สเจ ปน ภควา มยา คหิต นิมนฺตน คมิสฺสติ สจาห
ติโรรฏา ติโรชนปทา ภควนฺต ทฏุ อาคต ปริส อาคตกฺขเณเยว
ทสฺเสตุ ลภิสฺสามิ ยทา เม กงฺขา อุปฺปชฺชติ ตสฺมึ ขเณ ภควนฺต
อุปสงฺกมิตุ ลภิสฺสามิ สเจ ย ภควา มม ปรมฺมุขา ธมฺม กเถติ
อาคนฺตวา มยฺห กเถสฺสติ เอวาห ต ภควนฺต อุปฏหิสฺสามีติ
อิเม จตฺตาโร ปฏิกฺเขเป จตสฺโส อายาจนาติ อฏ วเร ยาจิ ฯ
ภควาปสฺส อทาสิ ฯ
โส ตโต ปฏาย ปฺจวีสติ วสฺสานิ นิวทฺธุปฏาโก อโหสิ ฯ
โส ปฺจสุ าเนสุ เอตทคฺเค ปน ปตฺวา อาคมสมฺปทา
อธิคมสมฺปทา ปุพฺพเหตุสมฺปทา อตฺถตฺถปริปุจฺฉาสมฺปทา
ติฏวาสสมฺปทา โยนิโสมนสิการสมฺปทา พุทฺธุปนิสฺสยสมฺปทาติ
อิมาหิ สตฺตหิ สมฺปทาหิ สมนฺนาคโต พุทฺธาน สนฺติเก อฏวรทายชฺช ลภิตฺวา พุทฺธสาสเน ปฺาโต คคณมชฺเฌ จนฺโทวิย
ปากโฏ อโหสิ ฯ อเถกทิวส ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ
อาวุโส ตถาคโต อานนฺทตฺเถร วรทาเนน สนฺตปฺเปสีติ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมายนามาติ วุตฺเต น ภิกขฺ เว อิทาเนว ปุพฺเพปาห
อาคนฺตวา กาย นุตฺถ ภิกขฺ ุเว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
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ตสฺส ปุตฺโต ชุณฺหกุมาโรนาม ตกฺกสิลาย สิปฺป อุคฺคเหตฺวา
อาจริยสฺส อนุโยค ทตฺวา รตฺติภาเค อนฺธกาเร อาจริยสฺส ฆรา
นิกฺขมิตฺวา อตฺตโน นิวาสนฏาน เวเคน คจฺฉนฺโต อฺตร
พฺราหฺมณ ภิกฺข จริตฺวา อตฺตโน นิวาสนฏาน คจฺฉนฺต
อปสฺสนฺโต พาหุนา ปหริตฺวา ตสฺส ภตฺตจาตึ (๑) ภินฺทิ ฯ
พฺราหฺมโณ ปติตฺวา วิรวิ ฯ กุมาโร การฺุเน นิวตฺติตฺวา
ต หตฺเถ คเหตฺวา อุฏาเปติ ฯ พฺราหฺมโณ ตยา ตาต มม
ภิกฺขาภาชน ภินฺน ภตฺตมูล เม เทหีติ อาห ฯ กุมาโร พฺราหฺมณ
อิทานาห ตว ต ภตฺตมูล ทาตุ น สกฺโกมิ อหโข ปน กาสิกรฺโ
ปุตฺโต ชุณฺหกุมาโรนาม มยิ รชฺเช ปติฏิเต อาคนฺตฺวา ม ธน
ยาเจยฺยาสีติ วตฺวา นิฏิตสิปฺโป อาจริย วนฺทิตฺวา พาราณสึ
คนฺตฺวา ปตุ สิปฺป ทสฺเสสิ ฯ ปตา ชีวนฺเตน เม ปุตฺโต ทิฏโ 
ราชภูตป ต ปสฺสิสฺสามีติ รชฺเช อภิส
ิ ฺจิ ฯ โส ชุณฺหราชานาม
หุตฺวา ธมฺเมน รชฺช กาเรสิ ฯ พฺราหฺมโณ ต ปวุตฺตึ สุตฺวา
อิทานิ มม ภตฺตมูล อาหราเปสฺสามีติ (๒) พาราณสึ คนฺตฺวา
ราชาน อลงฺกตนคร ปทกฺขิณ กโรนฺตเมว ทิสฺวา เอกสฺมึ
อุณฺณตปฺปเทเส ิโต หตฺถ ปสาเรตฺวา ชยาเปสิ ฯ ราชา [๓]
อโนโลเกตฺวาว อติกฺกมิ ฯ พฺราหฺมโณ เตน อทิฏภาว ตฺวา
กถ สมุฏาเปนฺโต ปม คาถมาห
#๑. ม. ภตฺตภาตึ ฯ ๒. ม. อาหริสฺสามิ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร
#อถ นนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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[๑๕๐๔]สุโณหิ มยฺห วจน ชนินฺท
อตฺเถน ชุณฺหมฺหิ อิธานุปตฺโต
น พฺราหฺมเณ อทฺธิเก ติฏมาเน
คนฺตพฺพมาหุ ทิปทินฺท เสฏาติ (๑) ฯ
ตตฺถ ชุณฺหมฺหีติ มหาราช ตยิ ชุณฺหมฺหิ อห เอเกน
อตฺเถน อิธานุปฺปตฺโต น นิการเณน อาคโตติ ทีเปติ ฯ
อทฺธิเกติ อทฺธาน อาคเต ฯ คนฺตพฺพนฺติ ต อทฺธิก อทฺธานคต
ยาจมาน พฺราหฺมณ อโนโลเกตฺวาว คนฺตพฺพนฺติ ปณฺฑิตา
น อาหุ น กเถนฺตึติ ฯ
ราชา ตสฺส วจน สุตฺวา หตฺถึ วชิรกุเสน นิคฺคเหตฺวา
ทุติย คาถมาห
[๑๕๐๕]สุโณมิ ติฏามิ วเทหิ พฺราหฺเม
เยนาป (๒) อตฺเถน อิธานุปตฺโต
ก วา ตฺวมตฺถ มยิ ปฏยาโน
อิธาคมา (๓) พฺราหฺเม ตทึฆ พฺรูหีติ ฯ
ตตฺถ อึฆาติ โจทนตฺเถ นิปาโต ฯ ตโต ปร พฺราหฺมณสฺส
จ รฺโ จ วจนปฏิวจนวเสน เสสคาถา กถิตา
[๑๕๐๖]ททาหิ เม คามวรานิ ปฺจ
ทาสีสต สตฺต คว สตานิ
#๑. สฺยา. ทฺวิปทานเสฏ ฯ ม. ทฺวิปทินฺท เสฏาติ ฯ สี. ยุ. ทิปทาน
#เสฏาติ ฯ ๒. ม. เยนาสิ ฯ ๓. ม. อิธาคโม ฯ
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ปโรสหสฺสฺจ สุวณฺณนิกฺเข
ภริยา จ เม สาทิสี เทฺว ททาหิ ฯ
[๑๕๐๗]ตโป นุ (๑) เต พฺราหฺมณ ภึสรูโป
มนฺตา นุ เต พฺราหฺมณ จิตฺตรูปา
ยกฺขา นุ เต อสฺสวา สนฺติ เกจิ
อตฺถ วา เม อภิชานาสิ กตฺต ฯ
[๑๕๐๘]น เม ตโป อตฺถิ น จาป มนฺตา
ยกฺขาป เม อสฺสวา นตฺถิ เกจิ
อตฺถป เต นาภิชานามิ กตฺต
ปุพฺเพ จ (๒) โข สงฺคติมตฺตมาสิ ฯ
[๑๕๐๙]ปม อิท ทสฺสน ชานโต เม
น ตาภิชานามิ อิโต ปุรตฺถา
อกฺขาหิ เม ปุจฺฉิโต เอตมตฺถ
กทา กุหึ วา อหุ สงฺคโม โน ฯ
[๑๕๑๐]คนฺธารราชสฺส ปุรมฺหิ รมฺเม
อวสิมฺหเส ตกฺกสิลาย เทว
ตตฺถนฺธการมฺหิ ติมิสฺสกาย (๓)
อเสน อส อภิฆฏฏยิมฺหา (๔)
เต ตตฺถ ตฺวาน อุโภ ชนินฺท
#๑. สี. ย. ยกฺขาว ฯ ๒. สฺยา. ปุพฺเพว ฯ ๓. ม. ติมีสิกาย ฯ
#๔. ม. สมฆฏฏยิมฺห ฯ
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สาราณิย วีติสาริมฺห (๑) ตตฺถ
สาเยว โน สงฺคติมตฺตมาสิ
ตโต น ปจฺฉา น ปุเร อโหสิ (๒) ฯ
[๑๕๑๑]ยทา กทาจิ มนุเชสุ พฺราหฺเม
สมาคโต (๓) สปฺปุริเสน โหติ
น ปณฺฑิตา สงฺคติสนฺถวานิ
ปุพฺเพ กต วาป วินาสยนฺติ ฯ
[๑๕๑๒]พาลา จ โข สงฺคติสนฺถวานิ
ปุพฺเพ กต วาป วินาสยนฺติ
พหหป พาเลสุ กต วินสฺสติ
ตถา หิ พาลา อกตฺุรูปา ฯ
[๑๕๑๓]ธีรา จ โข สงฺคติสนฺถวานิ
ปุพฺเพ กต วาป น นาสยนฺติ
อปฺปป ธีเรสุ กต น นสฺสติ
ตถา หิ ธีรา สุกตฺุรูปา
ททามิ เต คามวรานิ ปฺจ
ทาสีสต สตฺต คว สตานิ
ปโรสหสฺสฺจ สุวณฺณนิกฺเข
ภริยา จ เต สาทิสี เทฺว ททามิ ฯ
[๑๕๑๔]เอว สต โหติ สเมจฺจ ราช
#๑. ม. วีติสารยิมุห ฯ ๒. สฺยา. กทาจิ ฯ ๓. สฺยา. สมาคโม ฯ
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นกฺขตฺตราชาริว ตารกาน
อาปูรตี กาสิปตี ยถา อห (๑)
ตยา หิ (๒) เม สงฺคโม อชฺช ลทฺโธติ ฯ
ตตฺถ สาทิสีติ รูปวณฺณชาติกุลปฺปเทเสเนว สาทิสี (๓)
เอกสทิสา เทฺว มหายสา ภริยา จ เม เทหีติ อตฺโถ ฯ
ภึสรูโปติ กินฺนุ เต พฺราหฺมณ พลวรูป สีลาจารคุณสงฺขาต
ตโปกมฺม อตฺถีติ ปุจฺฉติ ฯ มนฺตา นุ เตติ อุทาหุ วิจิตฺรรูปา
สพฺพตฺถสาธกา มนฺตา เต อตฺถิ ฯ อสฺสวาติ วจนการกา
อิจฺฉิติจฺฉิตทายกา ยกฺขา วา เต เกจิ สนฺติ ฯ กตฺตนฺติ
กต อุทาหุ ตยา กต กิฺจิ มม อตฺถ อภิชานาสีติ ปุจฺฉติ ฯ
สงฺคติมตฺตนฺติ สมาคมมตฺต ตยา สทฺธึ ปุพฺเพ มม อาสีติ
วทติ ฯ ชานโต เมติ ชานนฺตสฺส มม อิท ปม ตว ทสฺสน ฯ
น ตาภิชานามีติ น ต อภิชานามิ ฯ ติมิสฺสกายนฺติ พลวติมิราย
รตฺติยา ฯ เต ตตฺถ ตฺวานาติ เต มย ตสฺมึ อเสน อส
ฆฏฏิตฏาเน ตฺวา ฯ วีติสาริมฺห ตตฺถาติ เอตสฺมึเยว าเน
สริตพฺพยุตฺตก กถ วีติสาริมฺหา อห ภิกฺขาภาชน เม ตยา ภินนฺ 
ภตฺตมูล เม เทหีติ อวจ ตฺว อิทานาห ตว ภตฺตมูล ทาตุ น
สกฺโกมิ อห โข ปน กาสิกรฺโ ปุตฺโต ชุณฺหกุมาโรนาม
มยิ รชฺเช ปติฏิเต อาคนฺตฺวา ม ธน ยาเจยฺยาสีติ อวจาติ อิม
สาราณีย กถ กริมฺหาติ อาห ฯ สาเยว โน สงฺคติมตฺตมาสีติ
#๑. ม. ตถาห ฯ ๒. ม. ตยาป ฯ ๓. สี. ยุ. สาทิสิโย ฯ
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เทว อมฺหาก สาเยว อฺมฺ สงฺคติมตฺตมาสิ เอกมุหุตฺต
อโหสีติ ทีเปติ ฯ ตโตติ ตโต ปน ต มุหุตฺติกมิตฺตธมฺมโต
ปจฺฉา วา ปุเร วา กทฺาจิ อมฺหาก สงฺคตินาม น ภูตปุพฺพา ฯ
น ปณฺฑิตาติ พฺราหฺมณ ปณฺฑิตานาม ต มุหุตฺติกมตฺตก
สงฺคตึ วา จิรกาลสนฺถวานิ วา กิฺจิ (๑) ปุพฺเพ กตคุณ วา น
นาเสนฺติ ฯ พหหปติ พหุกป ฯ อกตฺุรูปาติ ยสฺมา
พาลา อกตฺุสภาวา ตสฺมา เตสุ พหหป กต นสฺสตีติ อตฺโถ ฯ
สุกตฺุรูปาติ สุฏุ กตฺุสภาวา เอตฺถาป ตตฺถาป ตถา หีติ
หิกาโร การณตฺโถ ฯ ททามิ เตติ พฺราหฺมเณน ยาจิต ททนฺโต
เอวมาห ฯ เอว สตนฺติ พฺราหฺมโณ รฺโ อนุโมทน กโรนฺโต
วทติ สต สปฺปุริสาน เอกวารป สเมจฺจ สงฺคตินาม เอว โหติ ฯ
นกฺขตฺตราชาริวาติ เอตฺถ ริวกาโร๔ นิปาตมตฺต ฯ ตารกานนฺติ
ตารคณมชฺเฌ ฯ กาสิปตีติ ราชาน อาลปติ อิท วุตฺต โหติ
เทว กาสิรฏาธิปติ ยถา จนฺโท ตารกาน มชฺเฌ ิโต
ตาราคณปริวุโต ปาฏิปทโต ปฏาย ยาว ปุณฺณมา อาปูรติ
ตถา อหป อชฺช ตยา ทินฺเนหิ คามวราทีหิ อาปูรามีติ ฯ ตยา
หิ เมติ มยา ปุพฺเพ ตยา สทฺธึ ลทฺโธป สงฺคโม อลทฺโธว อชฺช
ปน มม มโนรถสฺส นิปผฺ นฺนตฺตา มยา ตยา สห สงฺคโม ลทฺโธ
นามาติ นิปฺผนฺน เม ตยา สทฺธึ เมตฺติผลนฺติ (๒) วทติ ฯ
โพธิสตฺโต ตสฺส มหนฺต ยส อทาสิ ฯ
#๑. ม. ยงฺก
ิ ฺจิ ฯ ๒. ม. มิตฺตผลนฺติ ฯ
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สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพปาห อานนฺท วเรน สนฺตปฺเปสึเยวาติ วตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ตทา พฺราหฺมโณ อานนฺโท อโหสิ ราชา ปน
อหเมวาติ (๑) ฯ
ชุณฺหชาตก ทุติย ฯ
ธมฺมเทวปุตฺตชาตก (๒)
ยโสกโร ปฺุกโรหมสฺมีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เทวทตฺตสฺส ปวิปฺปเวสน อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตทา หิ ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส เทวทตฺโต
ตถาคเตน สทฺธึ ปฏิวิรุชฌ
ฺ ิตฺวา ปวึ ปวิฏโติ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมายนามาติ วุตฺเต น อิทานิ ตาเวส ภิกฺขเว มม
ชินจกฺเก จ ปหาร ทตฺวา ปวึ ปวิฏโ  ปุพฺเพป ธมฺมจกฺเก
ปหาร ทตฺวา ปวึ ปวิฏโ  อวีจิปรายโน ชาโตติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กามาวจรเทวโลเก ธมฺโมนาม เทวปุตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ
เทวทตฺโต อธมฺโมนาม ฯ เตสุ ธมฺโม ทิพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต
#๑. ม. อโหสินฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. ยุ. ธมฺมชาตก ฯ
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ทิพฺพรถวรมารุยฺห อจฺฉราคณปริวุโต มนุสฺเสสุ สายมาส
ภฺุชิตฺวา อตฺตโน อตฺตโน ฆรทฺวาเรสุ สุขกถาย นิสินฺเนสุ
ปุณฺณมุโปสถทิวเส คามนิคมชนปทราชธานีสุ อากาเส ตฺวา
ปาณาติปาตาทีหิ ทสหิ อกุสลกมฺมปเถหิ วิรมิตฺวา มาตุปฏานธมฺม
ปตุปฏานธมฺม ติวิธสุจริตธมฺมเมว ปูเรถ เอว สคฺคปรายนา
หุตฺวา มหนฺต ยส อนุภวิสฺสถาติ มนุสฺเส ทส กุสลกมฺมปเถ
สมาทเปนฺโต ชมฺพูทีป ปทกฺขิณ กโรติ ฯ อธมฺโม ปน เทวปุตฺโต
ปาณ หนถาติ อาทินา นเยน ทส อกุสลกมฺมปเถ สมาทเปนฺโต
ชมฺพูทีป วาม กโรติ ฯ อถ เตส อากาเส รถา สมฺมุขา
อเหสุ ฯ อถ เตส ปริสา ตุมฺเห กสฺส ตุมฺเห กสฺสาติ ปุจฺฉิตฺวา
มย ธมฺมสฺสาติ มย ธมฺมสฺสาติ วตฺวา มคฺคา อุกฺกมิตฺวา ทฺวิธา
ชาตา ฯ ธมฺโมป อธมฺม อามนฺเตตฺวา สมฺม ตฺว อธมฺโม อห
ธมฺโม มคฺโค มยฺห อนุจฺฉวิโก ตว รถ อุกฺกาเมตฺวา มยฺห มคฺค
เทหีติ ปม คาถมาห
[๑๕๑๕]ยโสกโร ปฺุกโรหมสฺมิ
สทตฺถุโต (๑) สมณพฺราหฺมณาน
มคฺคารโห เทวมนุสฺสปูชิโต
ธมฺโม อห เทหิ อธมฺม มคฺคนฺติ ฯ
ตตฺถ ยโสกโรติ อห เทวมนุสฺสาน ยสทายโก ทุติยปเทป
เอเสว นโย ฯ สทตฺถุโตติ สทา ถุโต นิจฺจปฺปสฏโ ฯ
#๑. ม. สทาตฺถโต ฯ
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ตโตปโร (๑) อาห
[๑๕๑๖]อธมฺมยาน ทฬฺหมารุหิตฺวา
อสนฺตสนฺโต พลวาหมสฺมิ
ส กิสฺส เหตุมฺหิ ตวชฺชทชฺช
มคฺค อห ธมฺม อทินฺนปุพฺพ ฯ
[๑๕๑๗]ธมฺโม หเว ปาตุรโหสิ ปุพฺเพ
ปจฺฉา อธมฺโม อุทปาทิ โลเก
เชฏโ จ เสฏโ จ สนนฺตโน จ
อุยยฺ าหิ เชฏสฺส กนิฏ มคฺคา ฯ
[๑๕๑๘]น ยาจนาย นป ปาฏิรูปา
น อรหติ (๒) เตห ทเทยฺย (๓) มคฺค
ยุทฺธฺจ โน โหตุ อุภินฺนมชฺช
ยุทฺธสฺมิ โย ชียติ (๔) ตสฺส มคฺโค ฯ
[๑๕๑๙]สพฺพา ทิสา อนุสโฏหมสฺมิ (๕)
มหพฺพโล อมิตยโส อตุลฺโย
คุเณหิ สพฺเพหิ อุเปตรูโป
ธมฺโม อธมฺม ตฺว กถ วิเชสฺสสิ ฯ
[๑๕๒๐]โลเหน เว หฺติ ชาตรูป
#๑. ม. ตโต ปรา ฯ ๒. สฺยา. อรหตฺตา ฯ ม. อรหตา ฯ สี. ยุ. น
#อรหติ ฯ ๓. ม. ทเทยฺย ฯ ๔. สฺยา. ชิสฺสติ ฯ ม. เชสฺสติ ฯ
#๕. สฺยา. อนุวิสฺสโฏหมสฺมิ ฯ
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น ชาตรูเปน หนนฺติ โลห
สเจ อธมฺโม หฺติ ธมฺมมชฺช
อโย สุวณฺณ วิย ทสฺสเนยฺย ฯ
[๑๕๒๑]สเจ ตุว ยุทฺธพโล อธมฺม (๑)
น ตุยฺห วุฑฺฒา จ คุรู(๒) จ อตฺถิ
มคฺคฺจ เต ทมฺหิ (๓) ปยาปฺปเยน
วาจาทุรุตฺตานิป เต ขมามีติ ฯ
อิมา ฉ คาถา เตสเยว วจนปฏิวจนวเสน กถิตา (๔) ฯ
ตตฺถ ส กิสฺส เหตุมฺหิ ตวชฺชทชฺชนฺติ โส หิ อห อธมฺโม
อธมฺมยาน รถ อารุยฺห อภีโต พลวา กึการณา อชฺช โภ
ธมฺม กสฺสจิ อทินฺนปุพฺพ มคฺค ตุยฺห ทมฺมีติ ฯ ปุพฺเพติ
ปมกปฺปกกาเล (๕) อิมสฺมึ โลเก ทสกุสลกมฺมปถธมฺโม จ ปุพฺเพว
ปาตุรโหสิ ปจฺฉา อธมฺโม ฯ เชฏโ จาติ ปุพฺเพ นิพฺพตฺตภาเวน
อห เชฏโ จ เสฏโ จ โปราณโก จ ตฺว ปน กนิฏโ ตสฺมา มคฺคา
อุยฺยาหีติ วทติ ฯ นป ปาฏิรูปาติ อห เต เนว ยาจนาย น
ปฏิรูปวจเนน น มคฺคารหตาย มคฺค ทเทยฺย ฯ อนุสโฏติ
อหฺจตสฺโส ทิสา จตสฺโส อนุทิสาติ สพฺพา ทิสา อตฺตโน
คุเณน ปฏโต ปฺาโต ปากโฏ ฯ โลเหนาติ อยมุฏิเกน ฯ
หฺตีติ หนิสฺสติ ฯ ยุทฺธพโล อธมฺมาติ สเจ ตฺว ยุทฺธพโลสิ ฯ
#๑. สี. ยุทฺธพโลสิธมฺม ฯ ย. ยุทฺธพโลสธมฺม ฯ ๒. สฺยา. ครู ฯ
#๓. สฺยา. ทมฺมิ ฯ ๔. สี. ยุ. ิตา ฯ ๕. ปมกปฺปตกาเลติ
#ยุตฺตตร ฯ
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วุฑฺฒา จ คุรู จาติ ยทิ ตุยหฺ  อิเม วุฑฒ
ฺ า อิเม คุรู ปณฺฑิตาติ
เอว นตฺถิ ฯ ปยาปฺปเยนาติ ปเยนป อปฺปเยนป ททนฺโต
ปเยน ปย เต มคฺค ททามีติ อตฺโถ ฯ
โพธิสตฺเตน ปน อิมาย คาถาย กถิตกฺขเณเยว อธมฺโม
รเถ าตุ อสกฺโกนฺโต อวสิโร ปวิย ปติตฺวา ปวิยา วิวเร
ทินฺเน คนฺตฺวา อวีจิมฺหิเยว นิพฺพตฺติ ฯ เอตมตฺถ วิทิตฺวา
ภควา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา เสสคาถา อภาสิ
[๑๕๒๒]อิทฺจ สุตฺวา วจน อธมฺโม
อวสิโร ปติโต อุทฺธปาโท
ยุทฺธตฺถิโก (๑) น ลภามิ ยุทฺธ
เอตฺตาวตา โหติ หโต อธมฺโม ฯ
[๑๕๒๓]ขนฺตีพโล ยุทฺธพล วิเชตฺวา
หนฺตฺวา อธมฺม นิหนิตฺว ภูมฺยา
ปายาสิ จิตฺโต (๒) อภิรุยฺห สนฺทน
มคฺเคเนว อติพโล สจฺจนิกฺกโม ฯ
[๑๕๒๔]มาตาปตา สมณพฺราหฺมณา จ
อสมฺมานิตา ยสฺส สเก อคาเร
อิเธว นิกฺขิปฺป สรีรเทห
กายสฺส เภทา นิรย วชนฺติ เต
ยถา อธมฺโม ปติโต อวสิโร ฯ
#๑. สฺยา. ยุทฺธตฺถิโกเว ฯ ม. ยุทฺธตฺถิโก เจ ฯ ๒. ม. วิตฺโต ฯ
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[๑๕๒๕]มาตาปตา สมณพฺราหฺมณา จ
สุสมฺมานิตา ยสฺส สเก อคาเร
อิเธว นิกฺขิปฺป สรีรเทห
กายสฺส เภทา สุคตึ วชนฺติ เต
ยถาป ธมฺโม อภิรุยฺห สนฺทนนฺติ ฯ
ตตฺถ ยุทฺธตฺถิโก เจติ อย ตสฺส วิลาโป ฯ โส กิร
วิลปนฺโตเยว ปติตฺวา ปวึ ปวิฏโ  ฯ เอตฺตาวตาติ ภิกฺขเว
ยาวตา ปวึ ปวิฏโ เอตฺตาวตา อธมฺโม หโตนาม โหติ ฯ
ขนฺตีพโลติ ภิกฺขเว เอว อธมฺโม ปวึ ปวิฏโ  อธิวาสนขนฺตีพโล
ยุทฺธพล วิเชตฺวา วธิตฺวา ภูมิย นิหนิตฺวา ปาเตตฺวา จิตฺตชาตตาย
นิยจิตฺโต อตฺตโน รถ อารุยฺห มคฺเคเนว สจฺจนิกฺกโม ตถปรกฺกโม
เทวปุตฺโต ปายาสิ ฯ อสมฺมานิตาติ อสกฺกตา ฯ สรีรเทหนฺติ
อิมสฺมึเยว โลเก สรีรสงฺขาต เทห นิกฺขิปตฺวา ฯ นิรย
วชนฺตีติ ยสฺส ปาปปุคฺคลสฺส เอเต จ สกฺการารหา เคเหว
อสกฺกตา ตถารูปา ยถา อธมฺโม ปติโต อวสิโร เอว อวสิรา
นิรย วชนฺตตี ิ อตฺโถ ฯ สุคตึ วชนฺตีติ ยสฺส ปเนเต สกฺกตา
ตาทิสา ปณฺฑิตา ยถาป ธมฺโม สนฺทน อภิรุยฺห เทวโลก คโต
เอว สุคตึ วชนฺตีติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพป เทวทตฺโต มยา สทฺธึ ปฏิวิรชุ ฺฌิตฺวา ปวึ ปวิฏโ ติ
วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา อธมฺโม เทวทตฺโต อโหสิ
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ปริสาปสฺส เทวทตฺตสฺส ปริสา ธมฺโม ปน อหเมว ปริสา ปน
พุทฺธปริสาเยวาติ ฯ
ธมฺมเทวปุตฺตชาตก ตติย ฯ
อุทยชาตก ฯ
เอกา นิสินฺนาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต (๑)
อุกฺกณฺิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถุ กุสชาตเก (๒)
อาวีภวิสฺสติ ฯ
สตฺถา ปน ต ภิกฺขุ สจฺจ กิร ตฺว อุกฺกณฺิโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา
สจฺจ ภนฺเตติ วุตฺเต ภิกฺขุ กสฺมา กิเลสวเสน เอวรูเป
นิยฺยานิกสาสเน ปพฺพชิตฺวา อุกฺกณฺิโตสิ โปราณกปณฺฑิตาป
สมิทฺเธ ทฺวาทสโยชนิเก สุรุนฺธนนคเร รชฺช กาเรนฺตา
เทวจฺฉรปฏิภาคาย อิตฺถิยา สทฺธึ สตฺต วสฺสสตานิ เอกคพฺเภ
วสนฺตาป อินฺทฺริยานิ ภินฺทิตฺวา โลภวเสน น โอโลเกสุนฺติ วตฺวา
อตีต อาหริ
อตีเต กาสิกรฏเ สุรุนฺธนนคเร กาสิกราชา รชฺช
กาเรสิ ฯ ตสฺส เนว ปุตโฺ ต น ธีตา อโหสิ ฯ โส อตฺตโน เทวิโย
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร เอกนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๔๗ ฯ
#ตทฏกถา ๑๐/๑๓๑ ฯ
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ปุตฺเต ปฏเถาติ อาห ฯ เทวีป รฺโ วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
ตถา อกาสิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต พฺรหฺมโลกา จวิตฺวา ตสฺเสว
รฺโ อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คณฺหิตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ
อถ มหาชนสฺส หทย วฑฺเฒตฺวา ชาตภาเวน ตสฺส อุทยภทฺโทติ
นาม กรึสุ ฯ กุมารสฺส ปาทจรณกาเล อฺโ สตฺโต
พฺรหฺมโลกโต จวิตฺวา ตสฺเสว รฺโ อฺตราย เทวิยา
กุจฺฉิมฺหิ กุมาริกา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺสาป อุทยภทฺทาติ
นาม กรึสุ ฯ กุมาโร วยปฺปตฺโต สพฺพสิปฺปาน นิปฺผตฺตึ
ปาปุณิ ชาติพฺรหฺมจารี ปน อโหสิ สุปนนฺเตนป เมถุนธมฺม
น ชานาติ ฯ นาสฺส กิเลเสสุ จิตฺต อลฺลียิ ฯ ราชา ปุตฺต
อภิสิฺจิตุกาโม กุมาร อิทานิสฺส รชฺชสุขเสวนกาโล
ตเมวสฺส ทสฺสามีติ สาสน เปเสสิ ฯ โพธิสตฺโต น มยฺห
รชฺเชนตฺโถ กิเลเสสุ เม จิตฺต น อลฺลียีติ ปฏิกฺขปิ ตฺวา ปุนปฺปุน
วุจฺจมาโน รตฺตชมฺพูนุทมย อิตฺถรี ูป กาเรตฺวา สเจ (๑) เอวรูป
อิตฺถึ ลภมาโน รชฺช สมฺปฏิจฺฉิสฺสามีติ มาตาปตูน เปเสสิ ฯ
เต ต สุวณฺณรูปก สกลชมฺพูทีป ปริหราเปตฺวา ตถารูป
อิตฺถึ อลภนฺตา อุทยภทฺท อลงฺกริตฺวา ตสฺส สนฺติเก
วสาเปสุ (๒) ฯ สา ต สุวณฺณรูปก อภิภวิตฺวา อฏาสิ ฯ
อถ เนส อนิจฺฉมานานฺเว เวมาติกภคินึ อุทยภทฺทกุมารึ
อคฺคมเหสึ กตฺวา โพธิสตฺต อภิสิฺจึสุ ฯ เต ปน เทฺวป
#๑. ม. สเจติ นตฺถิ ฯ ๒. ม. เปสุ ฯ
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พฺรหฺมจริยวาสเมว วสึสุ ฯ
อปรภาเค มาตาปตูน อจฺจเยน โพธิสตฺโต รชฺช กาเรสิ ฯ
อุโภป เอกคพฺเภ วสมานา จ โลภวเสน อินฺทฺริยานิ ภินฺทิตฺวา
อฺมฺ น โอโลเกสุ อปจ โข ปน โย อมฺเหสุ ปมตร กาล
กโรติ โส นิพฺพตฺตฏานโต อาคนฺตฺวา อสุกฏาเน นิพฺพตฺโตสฺมีติ
อาโรเจตูติ สงฺกรมกสุ (๑) ฯ อถ โพธิสตฺโต อภิเสกโต
สตฺตวสฺสสตจฺจเยน กาลมกาสิ ฯ อฺโ ราชา นาโหสิ ฯ
อุทยภทฺทาเยว อาณา ปวตฺตติ ฯ อมจฺจา รชฺช อนุสาสึสุ ฯ
โส โพธิสตฺโตป จุติกฺขเณ ตาวตึสภวเน สกฺกตฺต ปตฺวา
ยสมหนฺตตาย สตฺตาห อนุสฺสริตุ นาสกฺขิ ฯ อิติ โส
มนุสฺสคณนาย สตฺตวสฺสสตจฺจเยน อาวชฺชิตฺวา อุทยภทฺท
ราชธีตร ธเนน วิมสิตฺวา สีหนาท นทาเปตฺวา ธมฺม เทเสตฺวา
สงฺกร (๒) โมเจตฺวา อาคมิสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ ตทา กิร มนุสฺสาน
ทสวสฺสสหสฺสายุกกาโล โหติ ฯ ราชธีตาป ต ทิวส รตฺติภาเค
ปทหิเตสุ ทฺวาเรสุ ปเต อารกฺเข สตฺตภูมิกปาสาทวรตเล
อลงฺกตสิริคพฺเภ เอกิกาว นิจฺจลา อตฺตโน สีล อาวชฺชมานา
นิสีทิ ฯ อถ สกฺโก สุวณฺณมาสกปูร เอก สุวณฺณปาตึ
อาทาย คนฺตฺวา สยนคพฺเภเยว ปาตุภวิตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ โพธิสตฺโต ตาย สทฺธึ สลฺลปนฺโต ปม
คาถมาห
#๑. ม. สงฺครมกสุ ฯ ๒. ม. สงฺคร ฯ ๓. ม. ิโต ฯ
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[๑๕๒๖]เอกา นิสินฺนา สุจิ สฺตูรุ (๑)
ปาสาทมารุยฺห อนินฺทิตงฺคี
ยาจามิ ต กินฺนรเนตฺตจกฺขุ
อิเมกรตฺตึ อุภโย วเสมาติ ฯ
ตตฺถ สุจีติ สุจิวตฺถนิวตฺถา ฯ สฺตูรูติ สุฏุ ปตอูรุ
อิริยาปถ สณฺเปตฺวา สุจิวตฺถา เอกิกาว นิสินฺนาสีติ วุตฺต
โหติ ฯ อนินฺทิตงฺคีติ ปาทนฺตโต ยาว เกสคฺคา อนินฺทิตสรีรา
ปรมโสภคฺคปฺปตฺตสรีรา ฯ กินฺนรเนตฺตจกฺขูติ ตีหิ มณฺฑเลหิ
ปฺจหิ จ ปสาเทหิ อุปโสภิตตฺตา กินฺนราน เนตฺตสทิเสหิ
จกฺขูหิ สมนฺนาคเต ฯ อิเมกรตฺตินฺติ อิท เอกรตฺตึ อชฺช
อิมสฺมึ อลงฺกตสยนคพฺเภ เอกโต วเสยฺยามาติ ยาจติ ฯ
ตโต ราชธีตา เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๕๒๗]โอกิณฺณนฺตรปริกฺข
ทฬฺหมณฺฑาลโกฏก (๒)
รกฺขิต ขคฺคหตฺเถหิ
ทุปฺปเวสมิท ปุร ฯ
ทหรสฺส ยุวิโน จาป
อาคโม จ น วิชฺชติ
อถ เกน นุ วณฺเณน
สงฺคม อิจฺฉเส มยาติ ฯ
ตตฺถ โอกิณฺณนฺตรปริกฺขนฺติ อิท ทฺวาทสโยชนิก
สุรุนฺธนปุร อนฺตรนฺตรา อุทกปริกฺขาน กทฺทมปริกฺขาน
สุกฺขปริกฺขานฺจ โอกิณฺณตฺตา โอกิณฺณนฺตรปริกฺข ฯ
ทฬฺหมณฺฑาลโกฏกนฺติ ถิเรหิ อทฺทาลเกหิ ทฺวารโกฏเกหิ
#๑. ม. ฺตุรู ฯ ๒. สฺยา. ทฬฺหมฏฏาลโกฏก ฯ
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จ สมนฺนาคต ฯ ขคฺคหตฺเถหีติ อาวุธหตฺเถหิ ทสหิ โยธสหสฺเสหิ
รกฺขิต ฯ ทุปปฺ เวสมิท ปุรนฺติ อิท สกลปุรป ตสฺส อนฺโต
มาปต มยฺห นิวาสนปุรป อุภย กสฺสจิ ปวิสิตุ น สกฺกา ฯ
อาคโม จาติ อิธ อิมาย เวลาย ตรุณสฺส วา โยพฺพนปฺปตฺตสฺส
วา ถามสมฺปนฺนโยธสฺส วา อฺสฺส วา มหนฺตป ปณฺณาการ
คเหตฺวา อาคจฺฉนฺตสฺส อาคโมนาม นตฺถิ ฯ สงฺคมนฺติ อถ
ตฺว เกน การเณน อิมาย เวลาย มยา สมาคม อิจฺฉสีติ ฯ
อถ สกฺโก จตุตฺถ คาถมาห
[๑๕๒๘]ยกฺโขหมสฺมิ กลฺยาณิ
อาคโตสฺมิ ตวนฺติเก (๑)
ตฺว ม นนฺทสฺสุ (๒) ภทฺทนฺเต ปุณฺณกส ททามิ เตติ ฯ
ตสฺสตฺโถ กลฺยาณิ สุนฺทรทสฺสเน อหเมโก เทวปุตฺโต
เทวตานุภาเวน อิธาคโต ตฺว อชฺช ม นนฺทสฺสุ (๒) โตเสหิ
อห เต อิม สุวณฺณมาสกปุณฺณ สุวณฺณปาตึ ททามีติ ฯ
ต สุตฺวา ราชธีตา ปฺจม คาถมาห
[๑๕๒๙]เทว วา (๓) ยกฺข อถวา มนุสสฺ 
น ปฏเย อุทย ปฏิจฺจ (๔) อฺ
คจฺเฉว ตฺว ยกฺข มหานุภาว
มา จสฺสุ คนฺตฺวา ปุนราวชิตฺถาติ ฯ
ตสฺสตฺโถ อห เทวราช เทว วา ยกฺข วา มนุสฺส วา อุทย
#๑. สี. ยุ. ตวนฺติก ฯ ๒. ม. นนฺทย ฯ ๓. สฺยา. เทว เว ฯ
#ม. เทว ว ฯ ๔. สฺยา. อุทยมติจฺจ ฯ
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อติกฺกมิตฺวา อฺ น ปฏเมิ โส ตฺว คจฺเฉว มา อิธ
อฏาสิ น เม ตยา อาภเฏน ปณฺณากาเรน อตฺโถ
คนฺตฺวาว มา อิม าน ปุนราวชิตฺถาติ ฯ
โส ตสฺสา สีหนาท สุตฺวา อตฺวา คตสทิโส หุตฺวา
ตตฺเถว อนฺตรหิโต อฏาสิ ฯ โส ปุนทิวเส ตายเมว เวลาย
สุวณฺณมาสกปูร รชฏปาตึ อาทาย ตาย สทฺธึ สลฺลปนฺโต ฉฏ
คาถมาห
[๑๕๓๐]ยา สา รตี (๑) อุตฺตมา กามโภคิน
รตีสุ สตฺตา (๒) วิสม จรนฺติ
มา ต รตึ ชียิ ตุว สุจิมฺหิ เต
ททามิ เต รูปยกสปูรนฺติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ภทฺเท ราชธีเต ยา เอสา กามโภคีน สตฺตาน
รตีสุ เมถุนกามรตินาม อุตฺตมา อุตฺตมรติ ยสฺสา รติยา
การณา สตฺตา กายทุจฺจริตาทิวิสม จรนฺติ ต รตึ ตฺว ภทฺเท
สุจิมฺหิ เต นามสมาป มา ชียิ ฯ อหป อาคจฺฉนฺโต น ตุจฺฉหตฺโถ
อาคโต หีโย สุวณฺณมาสกปูร สุวณฺณปาตึ อาหรึ อชฺช
รูปยปาฏึ สุวณฺณปูร อิม เต อห รูปย ปาตึ สุวณฺณปูร ททามีติ ฯ
ราชธีตา จินฺเตสิ อย กถาสลฺลาป ลภนฺโต ปุนปฺปุน
อาคมิสฺสติ นทานิ เตน สทฺธึ กเถสฺสามีติ ฯ สา กิฺจิ น
กเถสิ ฯ สกฺโก ตสฺสา อกถิตภาว ตฺวา ตตฺเถว อนฺตรหิโต
#๑. สี. รตีสุ ฯ ๒. สฺยา. ยเหตุ สตฺตา ฯ
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หุตฺวา ปุนทิวเส ตาย เวลาย โลหปาตึ กหาปณปูร อาทาย
ภทฺท ตฺว ม กามรติยา สนฺตปฺเปหิ อิม เต กหาปณปูร
โลหปาตึ ทสฺสามีติ อาห ฯ ต ทิวส ราชธีตา สตฺตม คาถมาห
[๑๕๓๑]นารึ นโร นิชฌ
ฺ ปย ธเนน
อุกฺกสตี ยตฺถ กโรติ ฉนฺน (๑)
วิปจฺจนีโก ตว เทวธมฺโม
ปจฺจกฺขโต โถกตเรน เอสีติ ฯ
ตสฺสตฺโถ โภ ปุริส ตฺว ชโฬ นโร หิ นาม นารึ
กิเลสรติการณา ธเนน นิชฺฌาปย นิชฌ
ฺ าเปนฺโต สฺาเปนฺโต (๒)
ยตฺถ นาริยา ฉนฺท กโรติ ต อุกฺกสติ วณฺเณตฺวา โถเมตฺวา
พหุตเรน ธเนน ปโลเภติ ตุยฺห ปเนโส เทวสภาโว วิปจฺจนิโก
ตฺว หิ มยา ปจฺจกฺขโต โถกตเรน เอสิ ปมทิวเส สุวณฺณปูร
สุวณฺณปาตึ อาหริตฺวา ทุติยทิวเส สุวณฺณปูร รชฏปาฎึ
ตติยทิวเส กหาปณปูร โลหปาตึ อาหรสีติ ฯ
ต สุตฺวา สกฺโก ภทฺเท ราชกุมาริ อห เฉกวาณิโช
นิรตฺถเกน อตฺถ น นาเสมิ สเจ ตฺว อายุนา วา วณฺเณน
วา วฑฺเฒยฺยาสิ อห เต ปณฺณาการ วฑฺเฒตฺวา อาหเรยฺย
ตฺว ปน ปริหาเปเสว เตนาหป ธน ปริหาเปมีติ วตฺวา ติสฺโส
คาถา อภาสิ
[๑๕๓๒]อายุ จ วณฺโณ (๓) จ มนุสฺสโลเก
นิหิยฺยติ มนุชาน สุคตฺเต
#๑. สี. ม. ฉนฺท ฯ ๒. สี. สนฺตปฺเปนฺโต ฯ ๓. สี. ยุ. อายุ จ
#วณฺณ จ ฯ
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เตเนว วณฺเณน ธนป ตุยฺห
นิหิยฺยติ ชิณฺณตราสิ อชฺช ฯ
เอว เม เปกฺขมานสฺส ราชปุตฺติ ยสสฺสินิ
หายเตว ตโต (๑) วณฺโณ อโหรตฺตานมจฺจเย ฯ
อิมินาว ตฺว วยสา
ราชปุตฺติ สุเมธเส
พฺรหฺมจริย จเรยฺยาสิ ภิยฺโย วณฺณวตี สิยาติ ฯ
ตตฺถ นิหิยฺยตีติ มนุสฺสาน ปน ปริสฺสาวเน อาสิตฺตอุทก
วิย ปริหายติ ฯ มนุสฺสโลกสฺมิมฺหิ สตฺตา ชีวิเตน วณฺเณน
จกฺขุปสาทาทีหิ ทิเน ทิเน ปริหายนฺเตว ฯ ชิณฺณตราสีติ
มม ปม อาคตทิวเส ปวตฺต หิ เต อายุ หีโยทิวส
น ปาปุณิ กุธาริยา ฉินฺน วิย ตตฺเถว นิรุชฺฌิ หีโย
ปวตฺตป อชฺชทิวส น ปาปุณิ หีโยว กุธาริยา ฉินฺน วิย
ตตฺเถว นิรุชฌ
ฺ ิ ตสฺมา อชฺช ชิณฺณตราสิ ราชา ฯ เอว
เมติ หีโยว ปสฺสโต อชฺเชว ปน มยฺห เอว เปกฺขมานสฺเสว
หายเตว ตโต วณฺโณ ฯ อโหรตฺตานมจฺจเยติ อิโต ปฏาย
รตฺตินฺทิเวสุ วีติวตฺเตสุ อโหรตฺตาน อจฺจเย อปณฺณตฺติกภาวเมว ภวิสฺสตีติ (๒) ทสฺเสติ ฯ อิมินาวาติ ตสฺมา ภทฺเท
สเจ ตฺว อิมินาว วเยน อิมสฺมึ สุวณฺณวณฺเณ สรีเร
ชราย อวิลุตฺเตเยว เสฏจริย จเรยฺยาสิ ปพฺพชิตฺวา
สมณธมฺม กเรยฺยาสีติ ฯ ภิยฺโย วณฺณวตี สิยาติ
#๑. สฺยา. หายเตว ตเต ฯ ม. หายเตว ตว ฯ
#๒. ม. คมิสสฺ ตีติ ฯ
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อติเรกตรวณฺณึ ภเวยฺยาสีติ ฯ
ตโต ราชธีตา อิตร คาถมาห
[๑๕๓๓]เทวา น ชีรนฺติ ยถา มนุสฺสา
คตฺเตสุ เตส วลิโย น โหนฺติ
ปุจฺฉามิ ต ยกฺข มหานุภาว (๑)
กถนฺนุ เทวาน (๒) สรีรเทโหติ ฯ
ตตฺถ สรีรเทโหติ สรีรสงฺขาโต เทโห เทวาน สรีร
กถ น ชีรติ อิท อห ต ปุจฺฉามีติ วทติ ฯ
อถสฺสา กเถนฺโต สกฺโก อิตร คาถมาห
[๑๕๓๔]เทวา น ชีรนฺติ ยถา มนุสฺสา
คตฺเตสุ เตส วลิโย น โหนฺติ
สุเว สุเว ภิยฺยตโรว เตส
ทิพฺโพ จ วณฺโณ วิปุลา จ โภคาติ ฯ
ตตฺถ ยถา มนุสฺสาติ ยถา มนุสสฺ า ชีรนฺตา รูเปน
วณฺเณน โภเคน จกฺขุปสาทาทีหิ ชีรนฺติ น เอว เทวา เตส
หิ คตฺเตสุ วลฺลิโยป น สนฺติ มฏกาฺจนมตฺตวณฺณเมว (๓) สรีร
โหติ ฯ สุเว สุเวติ ทิวเส ทิวเส ฯ ภิยยฺ ตโรวาติ อติเรกตโรว
เตส ทิพฺโพ จ วณฺโณ วิปุลา จ โภคา โหนฺติ ฯ มนุสฺเสสุ
หิ รูปปริหานิ จิร ชาตภาวสฺส สกฺขิ เทเวสุ อติเรกรูปสมฺปตฺติ
จ อติเรกปริวารสมฺปตฺติ จ ฯ เอว อปริหานธมฺโมนาเมส
#๑. ม. มหานุภาว ฯ ๒. ยุ. กถ น เทวาน ฯ
#๓. ม. มฏกฺจนปฏฏมิว ฯ
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เทวโลโก ตสฺมา ตฺว ชร อปฺปตฺวาว นิกฺขมิตฺวา ปพฺพช เอว
ปริหานิยสภาวา มนุสฺสโลกา จวิตฺวา อปริหานิยสภาว เอวรูป
เทวโลก คมิสฺสสีติ ฯ
สา เทวโลกสฺส วณฺณ สุตฺวา ตสฺส คมนมคฺค ปุจฺฉนฺตี
อิตร คาถมาห
[๑๕๓๕]กึสูธ ภีตา ชนตา อเนกา
มคฺโค จ เนกายตนปฺปวุตฺโต
ปุจฺฉามิ ต ยกฺข มหานุภาว
กตฺถ ิโต ปรโลก น ภาเยติ ฯ
ตตฺถ กึสูธ ภีตาติ เทวราช อย ขตฺติยาทิเภทา ชนตา
อเนกา กึ ภีตา กสฺส ภเยน ปริหานิยสภาวา มนุสฺสโลกา เทวโลก
น คจฺฉาตีติ ปุจฺฉติ ฯ มคฺโคติ เทวโลกคามิมคฺโค ฯ อิธ
ปน กินฺติ อาหริตฺวา โกติ ปุจฺฉา กตฺตพฺพา ฯ อย เหตฺถตฺโถ
อเนกติตฺถายตน- *วเสน ปณฺฑิเตหิ ปวุตฺโต เทวโลกมคฺโคว โก
กตโรติ วุตฺโต โหติ ฯ กตฺถ ิโตติ ปรโลก คจฺฉนฺโต กตรสฺมึ
มคฺเค ิโต น ภายตีติ ฯ
อถสฺสา กเถนฺโต สกฺโก อิตร คาถมาห
[๑๕๓๖]วาจ มนฺจ ปณิธาย สมฺมา
กาเยน ปาปานิ อกุพฺพมาโน
พหุนฺนปาน ฆรมาวสนฺโต
สทฺโธ มุทู สวิภาคี วทฺู
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สงฺคาหโก สขิโล สณฺหวาโจ
เอตฺถ ิโต ปรโลก น ภาเยติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ภทฺเท โย วาจ มนฺจ สมฺมา เปตฺวา กาเยนป
ปาปานิ อกโรนฺโต อิเม ทส กุสลกมฺมปเถ สมาทาย ปวตฺตนฺโต
พหุอนฺนปาเน ปหุตเทยฺยธมฺเม (๑) ฆเร วสนฺโต ทานสฺส วิปาโก
อตฺถีติ สทฺธาย สมนฺนาคโต มุทุจิตฺโต ทานสวิภาคตาย สวิภาคี
ปพฺพชิตา ภิกฺขาย จรมานา วทนฺติ เตส ปจฺจยทานชานนโต
อิมสฺส วาทสฺส ชานนโต วทฺู จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ สงฺคาหโก
ปยภาณิตาย สขิโล อตฺถวจนตาย สณฺหวาโจ เอตฺถ เอตฺตเก
คุณราสิมฺหิ ิโต ปรโลก คจฺฉนฺโต น ภายตีติ ฯ
ตโต ราชธีตา ตสฺส วจน สุตฺวา ถุตึ กโรนฺตี อิตร คาถมาห
[๑๕๓๗]อนุสฺสาสสิ ม ยกฺข ยถา มาตา ยถา ปตา
อุฬารวณฺณ ปุจฺฉามิ โก นุ ตฺวมสิ สุพฺรหาติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ยถา มาตาปตโร ปุตฺตเก อนุสาเสนฺติ ตถา ม
อนุสาสติ ฯ อุฬารวณฺณ โสภคฺคปฺปตฺตรูปาธารก โกนุสิ ตฺว
เอว อจฺจุคฺคตสรีโรติ ฯ
ตโต โพธิสตฺโต อิตร คาถมาห
[๑๕๓๘]อุทโยหมสฺมิ กลฺยาณิ สงฺกรตฺถายิธาคโต (๒)
อามนฺต โข ต คจฺฉามิ มุตฺโตสฺมิ ตว สงฺกราติ ฯ
ตสฺสตฺโถ กลฺยาณทสฺสเน อห ปุริมภเว ตว สามิโก
#๑. ยุ. พหูวาเทยฺยธมฺเม ฯ ๒. ม. สงฺครตฺตา อิธาวโต ฯ
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อุทโยนาม ตาวตึสภวเน สกฺโก หุตฺวา นิพฺพตฺโต อิธาคจฺฉนฺโต
น กิเลสวเสนาคโต ต วิมสิตฺวา ปน สงฺกร โมเจสฺสามีติ
สงฺกรตฺถาย ปุพฺเพ สงฺกรสฺส กตตฺตา อาคโตสฺมิ อิทานิ ต
อามนฺเตตฺวา คจฺฉามิ มุตฺโตสฺมิ ตว สงฺกราติ ฯ
ราชธีตา อสฺสาเสตฺวา สามิ ตฺว อุทยภทฺทราชาติ
อสฺสุธาราย ปวตฺตมานาย อห ตุมฺเหหิ วินา วสิตุ น สกฺโกมิ
ยถา ตุมฺหาก สนฺติเก วสามิ ตถา ม อนุสาสถาติ วตฺวา อิตร
คาถมาห
[๑๕๓๙]สเจ โข ตฺว อุทโยสิ สงฺกรตฺถายิธาคโต (๑)
อนุสาส ม ราชปุตฺต ยถาสฺสุ ปุน สงฺคโมติ ฯ
อถ น อนุสาสนฺโต มหาสตฺโต จตสฺโส คาถา อภาสิ
[๑๕๔๐]อธิปตติ วโย ขโณ ตเถว
าน นตฺถิ ธุว จวนฺติ สตฺตา
ปริชียติ อธุว สรีร
อุทเย มา ปมาท (๒) จรสฺสุ ธมฺม ฯ
กสิณา ปวี ธนสฺส ปูรา
เอกสฺเสว สิยา อนฺเธยฺยา
ต วา วิชหติ (๓) อวีตราโค
อุทเย มา ปมาท จรสฺสุ ธมฺม ฯ
#๑. สี. ยุ. สงฺกรตฺถา อิธาคโต ฯ ๒. สฺยา. ปมาเท ฯ
#๓. สฺยา. วาป ชหาติ ฯ ม. ต จาป ชหติ ฯ

ชาตกฏกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณณ
ฺ กนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 35

เลมที่ 33 อุทยชาตก หนา 35
มาตา ปตา จ ภาตโร
สามิโก สธเนน โหติ (๑)
เต วาป ชหนฺติ อฺมฺ
อุทเย มา ปมาท จรสฺสุ ธมฺม ฯ
กาโย ปรโภชนนฺติ ตฺวา (๒)
สสาเร สุคตี จ ทุคฺคตี จ (๓)
อิตรวาโสติ ชานิตฺวา (๔)
อุทเย มา ปมาท จรสฺสุ ธมฺมนฺติ ฯ
ตตฺถ อธิปตตีติ อติวิย ปตติ สิงฆฺ  อติกฺกมติ ฯ วโยติ
ปมวยาทิติวิโธป ฯ ขโณ ตเถวาติ อุปฺปาทิติภงฺคกฺขโณป
ตเถว อธิปตตีติ อุภเยนาป ภินฺโน อิเมส สตฺตาน อายุสงฺขาโร นาม
สิงฺฆโสตา นที วิย อติวตฺตนฺโต สิงฺฆ อติกฺกมตีติ ทสฺเสติ ฯ
าน นตฺถีติ อุปฺปนฺนา สงฺขารา อภิชฺชิตฺวา ติฏนฺตีติ ปตฺถนายป
เตส านนาม นตฺถิ ธุว เอกเสเนว พุทฺธ ภควนฺต อาทึ กตฺวา
สพฺเพป สตฺตา จวนฺติ ธุว มรณ อธุว ชีวิตนฺติ เอว มรณสฺสตึ
ภาเวหีติ ทีเปติ ฯ ปริชียตีติ อิท สุวณฺณวณฺณ สรีร ชีรเตว
เอว ชานาหีติ ฯ มา ปมาทนฺติ ตสฺมา ตฺว อุทยภทฺเท มา
ปมาท อาปชฺช อปฺปมตฺตา หุตฺวา ทสกุสลกมฺมปถ ธมฺม
จราหีติ ฯ
#๑. ม. ภริยา ยาป ธเนน โหติ กีตา ฯ ๒. สฺยา. วิทิตฺวา ฯ
#๓. ม. ....สุคติฺจ ทุคฺคติฺจ ฯ ๔. ม. ชานิยาน ฯ
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กสิณาติ สกลา ฯ เอกสฺเสวาติ ยทิ เอกสฺเสว รฺโ
ตสฺมึ เอกสฺมึเยว อตีตานาคตาป (๑) โหติ ฯ ต วา วิชหติ อวีตราโคติ
ตณฺหาวสิโก ปุคฺคโล เอตฺตเกนาป ยเสน อติตฺโต มรณกาเล
อวีตราโคว ต วิชหติ เอว ตณฺหาย อปูรณียภาว ชานาหีติ
ทีเปติ ฯ เตวาปติ มาตา ปุตฺต ปุตฺโต มาตร ปตา ปุตฺต ปุตฺโต
ปตร ภริยา สามิก สามิโก ภริยนฺติ เอเต อฺมฺ ปชหนฺติ
นานา โหนฺติ เอว สตฺตาน วินาภาว ชานาหีติ ทีเปติ ฯ
ปรโภชนนฺติ วิวิธาน กากาทีน ปรสตฺตาน โภชน ฯ
อิตรวาโสติ ยา เอสา อิมสฺมึ สสาเร มนุสฺสภูตา สุคติ จ
ติรจฺฉานภูตา ทุคฺคติ จ เอต อุภยป อิตรวาโสติ ชานิตฺวา มา
ปมาท จรสฺสุ ธมฺม อิเมส สตฺตาน นานาานโต อาคนฺตฺวา
เอกฏาเน สมาคโม ปริตฺโต อิเม สตฺตา อปฺปกเมว กาล เอกโต
วสนฺติ ตสฺมา อปฺปมตฺตา โหหีติ เอว มหาสตฺโต ตสฺสา โอวาท
อทาสิ ฯ
สาป ตสฺส ธมฺมกถาย ปสีทิตฺวา ถุตึ กโรนฺตี โอสานคาถมาห
[๑๕๔๑]สาธุ ภาสติ (๒) ย ยกฺโข อปฺป มจฺจาน ชีวิต
กสิรฺจ ปริตฺตฺจ
ตฺจ ทุกฺเขน สยุต
สาห เอกา ปพฺพชิสฺสามิ หิตฺวา กาส สุรุนฺธนนฺติ ฯ
ตตฺถ สาธูติ สุนฺทร ฯ อปฺป มจฺจานชีวิตนฺติ ภาสมาโน
อย เทวราชา สาธุ ภาสติ กึการณา อิทฺจ กสิรฺจ ทุกฺข
#๑. ม. อนฺาธีนา อสฺส ฯ ๒. สี. ยุ. ภาสตย ฯ
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อสฺสาทรหิต ปริตฺตฺจ น พหุก อิตฺตรกาล สเจ หิ กสิรมฺป
สมาน ทีฆกาล ปวตฺเตยฺย ปริตฺตกมฺป จ สมาน สุข ภเวยฺย
อิท ปน กสิรฺเจว ปริตฺตฺจ สกเลน วฏฏทุกฺเขน สยุตฺต
สนฺนิหิต ฯ สาหนฺติ สา อห ฯ สุรุนธฺ นนฺติ สุรุนธฺ นนครฺจ
กาสิกรฏฺจ ฉฑฺเฑตฺวา เอกิกา ปพฺพชิสฺสามีติ อาห ฯ
โพธิสตฺโต ตสฺสา โอวาท ทตฺวา สกฏานเมว คโต ฯ
สาป ปุนทิวเส อมจฺเจ รชฺช ปฏิจฺฉาเปตฺวา อนฺโตนคเรเยว
รมฺมณีเย อุยยฺ าเน อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา ธมฺม จริตฺวา
อายุปริโยสาเน ตาวตึสภวเน โพธิสตฺตสฺส ปาทปริจาริกา หุตฺวา
นิพฺพตฺติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ (สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิตภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล
ปติฏหิ) ตทา ราชธีตา ราหุลมาตา อโหสิ ฯ สกฺโก ปน
อหเมวาติ ฯ
อุทยชาตก จตุตฺถ ฯ
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มิตฺโต มิตฺตสฺสาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
กิเลสนิคฺคห อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกสฺมึ หิ สมเย สาวตฺถิวาสิโน ปฺจสตา คิหิสหายกา
ตถาคตสฺส ธมฺมเทสน สุตฺวา ปพฺพชิตฺวา อุปสมฺปท ปตฺตา
อนฺโต โกฏิสณฺาคาเร วสนฺตา อฑฺฒรตฺติกสมเย กามวิตกฺก
วิตกฺเกสุ ฯ สพฺพ เหฏา วุตฺตนเยเนว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
ภควโต อาณตฺติยา ปนายสฺมตา อานนฺเทน ภิกขฺ ุสงฺเฆ
สนฺนิปาติเต สตฺถา ปฺตฺตาสเน นิสีทิตฺวา อโนทิสฺสก กตฺวา
กามวิตกฺก วิตกฺกยิตฺถาติ อวตฺวา สพฺพสงฺคาหิกวเสน ภิกฺขเว
กิเลโส ขุทฺทโกนาม นตฺถิ ภิกฺขุนานาม อุปฺปนฺนุปฺปนฺนา
กิเลสา นิคฺคเหตพฺพา โปราณกปณฺฑิตา อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ
กิเลเส นิคฺคเหตฺวา ปจฺเจกพุทฺธาณ ปตฺตาติ วตฺวา อตีต
อาหริ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต กาสิกรฏเ
เอกสฺมึ คามเก เทฺว สหายา ปานียตุมฺพานิ อาทาย วนเขตฺต
คนฺตฺวา เอกมนฺเต เปตฺวา เขตฺต โกเฏตฺวา ปปาสิตกาเล
อาคนฺตฺวา ปานีย ปวนฺติ ฯ เตสุ เอโก ปานียตฺถาย อาคนฺตฺวา
อตฺตโน ปานีย รกฺขนฺโต อิตรสฺส ตุมฺพโต ปวิตฺวา สาย อรฺา
นิกฺขมิตฺวา นฺหายิตฺวา ิโต อตฺถิ นุโข เม กายทฺวาราทีหิ อชฺช
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กิฺจิ ปาป กตนฺติ อุปธาเรนฺโต เถเนตฺวา ปานียสฺส ปวนภาว
ทิสฺวา สเวคปฺปตฺโต หุตฺวา อย ตณฺหา วฑฺฒมานา ม อปาเยสุ
ขิปสฺสติ อิม กิเลส นิคฺคเหสฺสามีติ ปานียสฺส เถเนตฺวา ปวนภาว
อารมฺมณ กตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา ปจฺเจกพุทฺธาณ
นิพฺพตฺเตตฺวา ปฏิลทฺธคุณ อาวชฺเชนฺโต อฏาสิ ฯ อถ น
อิตโร นฺหายิตฺวา อุฏิโต เอหิ สมฺม ฆร คจฺฉามาติ อาห ฯ
คจฺฉ ตฺว มม ฆเรน กิจจฺ  นตฺถิ ปจฺเจกพุทฺธานาม มยนฺติ ฯ
ปจฺเจกพุทฺธานาม ตุมฺหาทิสา น โหนฺตีติ ฯ อถ น กีทิสา
โหนฺตีติ ฯ ทฺวงฺคุลเกสา กาสาววตฺถนิวสนา อุตฺตรหิมวนฺเต
นนฺทมูลกปพฺภาเร วสนฺตีติ ฯ โส สีส ปรามสิ ฯ ต
ขณฺเวสฺส คิหิลิงฺค อนฺตรธายิ ฯ รตฺตทุปฏฏ นิวตฺถเมว
วิชฺชุลตาสทิส กายพนฺธน พนฺธเมว (๑) อลตฺตกปฏลวณฺณ
อุตฺตราสงฺคจีวร เอกส กตเมว เมฆวณฺณ ปสุกุลจีวร ทกฺขิณสกูเฏ ปตเมว ภมรวณฺโณ มตฺติกาปตฺโต วามสกูเฏ ลคฺคิโตว
อโหสิ ฯ โส อากาเส ตฺวา ธมฺม เทเสตฺวา อุปฺปติตฺวา
นนฺทมูลกปพฺภาเรเยว โอตริ ฯ
อปโรป กาสิกคาเมเยว กุฏมฺพิโก อาปเณ นิสินฺโน เอก
ปุริส อตฺตโน ภริย อาทาย คจฺฉนฺต ทิสฺวา ต อุตตฺ มรูปธร อิตฺถึ
อินฺทฺริยานิ ภินฺทิตฺวา โอโลเกตฺวา ปุน จินฺเตสิ อยเมว โลโภ
วฑฺฒมาโน ม อปาเยสุ ขิปสฺสตีติ สเวคมานโส วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา
#๑. ม. พทฺธเมว ฯ
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ปจฺเจกพุทฺธาณ นิพฺพตฺเตตฺวา อากาเส ิโต ธมฺม เทเสตฺวา
นนฺทมูลกปพฺภารเมว คโต ฯ
อปราป กาสิกคามวาสิโนเยว เทฺว ปตาปุตฺตา เอกโต
มคฺค ปฏิปชฺชึสุ ฯ อฏวีมุเข วนโจรา ิตา โหนฺติ ฯ เต
ปตาปุตฺเต ลภิตฺวา ปุตฺต คเหตฺวา ธน อาหริตฺวา ตว ปุตฺต
คณฺหาติ ปตร วิสชฺเชนฺติ เทฺว ภาตโร ลภิตฺวา กนิฏ คเหตฺวา
เชฏก วิสชฺเชนฺติ อาจริยนฺเตวาสิเก ลภิตฺวา อาจริย คเหตฺวา
อนฺเตวาสิก วิสชฺเชนฺติ ฯ อนฺเตวาสิโก สิปฺปโลเภน ธน
อาหริตฺวา อาจริย คเหตฺวา คจฺฉติ ฯ อถ เต ปตาปุตฺตา ตตฺถ
โจราน ิตภาว ตฺวา ตฺว ม ปตาติ มา วท อหป ต ปุตฺโตติ น
วกฺขามีติ กติก กตฺวา โจเรหิ คหิตกาเล ตุมฺเห อฺมฺ กึ
โหถาติ ปุฏ า น กิฺจิ โหมาติ สมฺปชานมุสาวาท กรึสุ ฯ
เตสุ อฏวิโต นิกฺขมิตฺวา สาย นฺหายิตฺวา ิเตสุ ปุตฺโต อตฺตโน
สีส โสเธนฺโต ต มุสาวาท ทิสฺวา อิท ปาป วฑฺฒมาน ม อปาเยสุ
ขิปสฺสติ อิม กิเลส นิคฺคเหสฺสามีติ วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา
ปจฺเจกพุทฺธาณ นิพฺพตฺเตตฺวา อากาเส ิโต ปตุ ธมฺม เทเสตฺวา
นนฺทมูลกปพฺภารเมว คโต ฯ
อปโรป กาสิกคาเมเยว เอโก คามโภชโก ปาณฆาฏน (๑)
การาเปสิ ฯ อถ น พลิกมฺมกาเล มหาชโน สนฺนปิ ติตฺวา
อาห สามิ มยป มิคสุกราทโย มาเรตฺวา ยกฺขาน พลิกมฺม
#๑. สี. ปาณฆาฏ ฯ

ชาตกฏกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณณ
ฺ กนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 41

เลมที่ 33 ปานียชาตก หนา 41
กริสฺสาม พลิกมฺมกาโล เอโสติ ฯ ตุมฺหาก ปุพฺเพ กรณนิยาเมเนว
กโรถาติ ฯ มนุสฺสา พหุ ปาณาติปาตมกสุ ฯ โส พหุ
มจฺฉมส ทิสฺวา อิเม มนุสฺสา เอตฺตเก ปาเณ มาเรนฺตา มเมเวกสฺส
วจเนน มารยึสูติ กุกฺกุจจฺ  กตฺวา วาตปาน นิสฺสาย ิตโกว
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา ปจฺเจกพุทฺธาณ นิพฺพตฺเตตฺวา อากาเส
ิโต ธมฺม เทเสตฺวา นนฺทมูลกปพฺภารเมว คโต ฯ
อปโรป กาสิกรฏเเยว คามโภชโก มชฺชวิกย นิวาเรตฺวา
สามิ ปุพฺเพ อิมสฺมึ กาเล สุราฉโณนาม โหติ กึ กโรมาติ
มหาชเนน วุตฺโต ตุมฺเห โปราณิกนิยาเมเนว กโรถาติ อาห ฯ
มนุสฺสา ฉณ กตฺวา สุร ปวิตฺวา กลห กโรนฺตา หตฺถปาเท
ภฺชิตฺวา สีส ภินฺทิตฺวา กณฺณ ฉินฺทติ ฺวา พหุทณฺเฑน พชฺฌึสุ ฯ
คามโภชโก เต ทิสฺวา จินฺเตสิ มยิ อนนุชานนฺเต อิเม เอต
ทุกฺข น วินฺเทยฺยุนฺติ ฯ โส เอตฺตเกน กุกฺกุจฺจ กตฺวา วาตปาน
นิสฺสาย ิตโกว วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา ปจฺเจกโพธิาณ นิพฺพตฺเตตฺวา
อปฺปมตฺตา โหถาติ อากาเส ตฺวา ธมฺม เทเสตฺวา นนฺทมูลกปพฺภารเมว คโต ฯ
อปรภาเค ปฺจ ปจฺเจกพุทฺธา ภิกฺขาจารตฺถาย
พาราณสิทฺวาเร โอตริตฺวา สุนิวตฺถา สุปารุตา ปาสาทิเกหิ
อภิกฺกมาทีหิ ปณฺฑาย จรนฺตา ราชทฺวาร สมฺปาปุณึสุ ฯ
ราชา เต ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺโต ราชนิเวสน ปเวเสตฺวา ปาเท
โธวิตฺวา คนฺธเตเลน มกฺเขตฺวา ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน
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ปริวิสิตฺวา เอกมนฺต นิสที ิตฺวา ภนฺเต ตุมฺหาก ปมวเย
ปพฺพชฺชา โสภติ อิมสฺมึ วเย ปพฺพชนฺตา กถ กาเมสุ อาทีนว
ปสฺสถ กึ โว อารมฺมณ อโหสีติ ปุจฺฉิ ฯ เต ตสฺส กเถนฺตา
คาถมาหสุ
[๑๕๔๒]มิตฺโต มิตฺตสฺส ปานีย อทินฺน ปริภฺุชิส
เตน ปจฺฉา วิชิคุจฺฉึ
ต ปาป ปกต มยา
มา ปุน อกร ปาป
ตสฺมา ปพฺพชิโต อห ฯ
[๑๕๔๓]ปรทารฺจ ทิสฺวาน
ฉนฺโท เม อุปปชฺชถ
เตน ปจฺฉา วิชิคุจฺฉึ
ต ปาป ปกต มยา
มา ปุน อกร ปาป
ตสฺมา ปพฺพชิโต อห ฯ
[๑๕๔๔]ปตร เม มหาราช
โจรา อคณฺหิ (๑) กานเน
เตสาห ปุจฺฉิโต ชาน อฺถา น วิยากรึ
เตน ปจฺฉา วิชิคุจฺฉึ
ต ปาป ปกต มยา
[๑๕๔๕]มา ปุน อกร ปาป
ตสฺมา ปพฺพชิโต อห ฯ
ปาณาติปาตมกรุ
โสมยาเค อุปฏิเต
เตสาห สมนฺุาสึ
เตน ปจฺฉา วิชิคุจฺฉึ
ต ปาป ปกต มยา
มา ปุน อกร ปาป
ตสฺมา ปพฺพชิโต อห ฯ
[๑๕๔๖]สุราเมรยมธุกา
เย ชนา ปมาสุ โน
#๑. ม. อคณฺหุ ฯ
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พหุนฺน เต อนตฺถาย
มชฺชปานมกมฺปยุ
เตสาห สมนฺุาสึ
เตน ปจฺฉา วิชิคุจฺฉึ
ต ปาป ปกต มยา
มา ปุน อกร ปาป
ตสฺมา ปพฺพชิโต อหนฺติ ฯ
ปจฺเจกพุทฺธา อิมา ปฏิปาติยา ปฺจ คาถา อภาสึสุ ฯ
ราชาป เอกเมกสฺส พฺยากรณ สุตฺวา ภนฺเต อย ปพฺพชฺชา
ตุมฺหากเยว อนุจฺฉวิกาติ ถุตึ อกาสิ ฯ
ตตฺถ มิตฺโต มิตฺตสฺสาติ มหาราช อห เอกสฺส มิตฺโต
หุตฺวา ตสฺส มิตฺตสฺส สนฺตก ปานีย อิมินานาม นิยาเมน
ปริภฺุชิ ฯ ตสฺมาติ ยสฺมา ปุถชุ ฺชนานาม ปาปกมฺม กโรนฺติ
ตสฺมา อห มา ปุน อกรึ ฯ ปาปนฺติ ต ปาป อารมฺมณ กตฺวา
ปพฺพชิโตมฺหีติ ฯ ฉนฺโทติ มหาราช อิมินานาม นิยาเมน
มม ปรทาร ทิสฺวา กาเม ฉนฺโท อุปฺปชฺชิ ฯ อคณฺหีติ (๑)
อคณฺหึสุ ฯ ชานนฺติ เตส โจราน อย กึ เต โหตีติ ปุจฺฉิโต
ชานนฺโตเยว น กิฺจิ โหตีติ อฺถา พฺยากาสึ ฯ โสมยาเคติ
นวฉเณ อุปฏิเต โสมยาคนาม ยกฺขพลิกมฺม กรึสุ ตสฺมึ
อุปฏิเต สมนฺุาสึ ฯ สุราเมรยมธุกาติ ปฏสุราทีสุ
ปุปฺผาสวาทิเมรยฺจ ปกฺกมธุ วิย มฺมานา ฯ เย ชนา
ปมาสุ โนติ เย โน คาเม ชนา ปม เอวรูปา อาสุ อเหสุ ฯ
พหุนฺน เตติ เต เอกทิวส เอกสฺมึ ฉเณ ปตฺเต พหุนฺน อนตฺถาย
#๑. ม. อคณฺหูติ ฯ ๒. ม. นวจนฺเท อุฏิเต ฯ
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มชฺชปาน กปฺปยุ ฯ
ราชา เตส ธมฺม สุตฺวา ปสนฺนจิตฺโต จีวรสาฏเก จ
เภสชฺชานิ จ ทตฺวา ปจฺเจกพุทฺเธ อุยฺโยเชสิ ฯ เตปสฺส
อนุโมทน กตฺวา ตตฺเถว อคมสุ ฯ ตโต ปฏาย ราชา วตฺถุกาเมสุ
วิรตฺโต อนเปกฺโข หุตฺวา นานคฺครสโภชน ภฺุชติ ฺวา อิตฺถิโย
อนาลปตฺวา อโนโลเกตฺวา วิรตฺตจิตฺโต อุฏาย สิริคพฺภ ปวิสิตฺวา
นิสินฺโน เสตภิตฺติย กสิณปริกมฺม กตฺวา ฌาน นิพฺพตฺเตติ ฯ
โส ฌานปฺปตฺโต กาเม ครหนฺโต คาถมาห
[๑๕๔๗]ธิรตฺถุสุ พหุกาเม (๑) ทุคฺคนฺเธ พหุกณฺฏเก
โยจาห ปฏิเสวนฺโต
นาลภึ ตาทิส สุขนฺติ ฯ
ตตฺถ พหุกณฺฏเกติ พหุปจฺจามิตฺเต ฯ โย จาติ โย อห
อยเมว วา ปาโ ฯ ตาทิสนฺติ เอตาทิส กิเลสรหิต ฌานสุข ฯ
อถสฺส อคฺคมเหสี อย ราชา ปจฺเจกพุทฺธาน ธมฺมกถ
สุตฺวา อุกฺกณฺิตรูโป อมฺเหหิ สทฺธึ อกเถตฺวาว สิริคพฺภ ปวิฏโ
ปริคณฺหิสฺสามิ ตาว นนฺติ จินฺเตตฺวา สิริคพฺภทฺวาร คนฺตฺวา
ทฺวาเร ิตา รฺโ กาเมสุ ครหนฺตสฺส อุทาน สุตฺวา มหาราช
ตฺว กาเม ครหสิ กามสุขสทิสนาม สุข นตฺถีติ กาเม สุข
วณฺเณนฺตี อิตร คาถมาห
[๑๕๔๘]มหสฺสาทา สุขา กามา นตฺถิ กามา ปร สุข
เย กาเม ปฏิเสวนฺติ
สคฺคนฺเต อุปปชฺชเรติ ฯ
#๑. ม. ถิรตฺถุ สุพหู กาเม ฯ ๒. สฺยา. ม. เย อห ฯ
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ตตฺถ มหสฺสาทาติ มหาราช เอเต กามานาม มหาอสฺสาทา
อิโต อุตฺตรึ อฺ สุข นตฺถิ กามเสวิโน หิ อปาเย อนุปคมฺม
สคฺเค นิพฺพตฺตนฺตีติ อตฺโถ ฯ
ต สุตฺวา โพธิสตฺโต นสฺส วสลิ กึ กเถสิ กาเมสุ สุข นาม
กุโต อตฺถิ วิปริณามทุกฺขา หิ เอเตติ ครหนฺโต เสสา คาถา อภาสิ
[๑๕๔๙]อปฺปสฺสาทา ทุกฺขา กามา นตฺถิ กามา ปร ทุกฺข
เย กาเม ปฏิเสวนฺติ
นิรยนฺเต อุปปชฺชเร ฯ
[๑๕๕๐]อสิ ยถา สุนิสิโต
เนตฺตึโสว (๑) สุปายิโก
สตฺตีว อุรสี ขิตฺตา
กามา ทุกฺขตรา ตโต ฯ
[๑๕๕๑]องฺคารานว ชลิต
กาสุ สาธิกโปริส
ชาลว ทิวสนฺตตฺต
กามา ทุกฺขตรา ตโต ฯ
[๑๕๕๒]วิส ยถา หลาหล
เตล ปกฺกุฏิต (๒) ยถา
ตมฺพโลห วิลีนว
กามา ทุกฺขตรา ตโตติ ฯ
ตตฺถ เนตฺตึโสติ เนตฺติโส (๓) อิทป เอตสฺส ขคฺคสฺส นาม ฯ
ทุกฺขตราติ เอว ชาลิตงฺคารกาสุ วา ทิวสนฺตตฺตชาล วา
ปฏิจฺจสฺส ย ทุกฺข อุปฺปชฺชติ ตโตป กามาเยว ทุกฺขตราติ
อตฺโถ ฯ อนนฺตรคาถาย ยถา เอตานิ วิสาทีนิ ทุกขฺ าวหนโต
ทุกฺขานิ เอว กามาป ทุกขฺ า ต ปน กามทุกฺข อิตเรหิ ทุกฺเขหิ
ทุกฺขตรนฺติ อตฺโถ ฯ
เอว มหาสตฺโต เทวิยา ธมฺม เทเสตฺวา อมจฺเจ
#๑. สฺยา. เนตฺติโสว ฯ ๒. สี. ยุ. อุกกฺ ฏิต ฯ ๓. ม. นิกฺกรุโณ ฯ
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สนฺนิปาเตตฺวา โภ อมจฺจา ตุมฺเห รชฺช ปฏิจฺฉถ อห
ปพฺพชิสฺสามีติ วตฺวา มหาชนสฺส โรทนฺตสฺส ปริเทวนฺตสฺเสว
อุฏาย อากาเส ตฺวา โอวาท ทตฺวา อนิลปเถเนว
อุตฺตรหิมวนฺต คนฺตฺวา รมฺมณีเย ปเทเส อสฺสม มาเปตฺวา
อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา อายุปริโยสาเน พฺรหฺมโลกปรายโน
อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ภิกฺขเว กิเลโส
นาม ขุทฺทโก นตฺถิ อปฺปมตฺตโกป ปณฺฑิเตหิ นิคฺคเหตพฺโพเยวาติ วตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
(สจฺจปริโยสาเน ปฺจสตา ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏหึสุ)
ตทา ปจฺเจกพุทฺธา ปรินพิ ฺพายึสุ เทวี ราหุลมาตา อโหสิ
พาราณสิราชา ปน อหเมวาติ ฯ
ปานียชาตก ปฺจม ฯ
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มิตฺตามจฺจปริพฺยุฬฺหนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
มหาภินิกฺขมน อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกทิวสมฺหิ ภิกฺขู ธมฺมสภาย สนฺนิปติตฺวา อาวุโส สเจ
ทสพโล อคาร อชฺฌาวสิสฺสติ สกลจกฺกวาฬคพฺเภ จกฺกวตฺติราชา
อภวิสฺส สตฺตรตนสมนฺนาคโต จตุริทฺธิสมิทฺโธ ปโรสหสฺสปุตฺตปริวาโร โส เอวรูป สิริวิภว ปหาย กาเมสุ โทส ทิสฺวา
อฑฺฒรตฺติกสมเย ฉนฺนสหาเยน กณฺกมารุยฺห นครา นิกฺขมิตฺวา
อโนมานทีตีเร ปพฺพชิตฺวา ฉ วสฺสานิ ทุกฺกรการิก กตฺวา
สมฺมาสมฺโพธึ ปตฺโตติ สตฺถุ คุณกถ กถยึสุ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา
กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา
อิมายนามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว ตถาคโต มหาภินิกฺขมน
นิกฺขนฺโต ปุพฺเพป ทฺวาทสโยชนิเก พาราณสินคเร รชฺช ปหาย
นิกฺขนฺโตเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต รมฺมนคเร สพฺพทตฺโตนาม ราชา อโหสิ ฯ
อยมฺหิ พาราณสิ อุทยชาตเก สุรุนฺธนนครนาม ชาต จุลฺลสุตฺตโสมชาตเก สุทสฺสนนาม โสณนนฺทชาตเก พฺรหฺมวฑฺฒน นาม
กณฺหาลชาตเก ปุปฺผวตีนาม อิมสฺมึ (๒) ปน ยุธฺชยชาตเก
#๑. ม. ยุธฺจยชาตก ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สงฺขพฺราหฺมชาตเก
#โมฬินี นามาติ ทิสฺสติ ฯ
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รมฺมนครนาม อโหสิ เอวมสฺสา กทาจิ นาม ปริวตฺเตติ ฯ
ตตฺถ สพฺพทตฺตรฺโ ปุตฺตา สหสฺสา อเหสุ ยุธฺชยสฺส นาม
เชฏปุตฺตสฺส อุปรชฺช อทาสิ ฯ โส ทิวเส ทิวเส มหาทาน
ปวตฺเตสิ ฯ เอว คจฺฉนฺเต กาเล โพธิสตฺโต เอกทิวส ปาโตว
รถวรมารุยฺห มหนฺเตน สิริวิภเวน อุยฺยานกีฬ คจฺฉนฺโต
รุกฺขคฺคติณคฺคสาขคฺคมกฏสุตฺตชาลาทีสุ สุตฺตชาลากาเรน
ลคฺเค อุสฺสาววินฺทู ทิสฺวา สมฺม สารถิ กินฺนาเมตนฺติ ปุจฺฉิตฺวา
เอเต เทว หิมสมเย ปตนกอุสฺสาววินฺทูนามาติ สุตฺวา
ทิวสภาค อุยฺยาเน กีฬิตฺวา สายณฺหสมเย ปจฺจาคจฺฉนฺโต เต
อทิสฺวา สมฺม สารถิ กห เอเต อุสฺสาววินฺทู น เตทานิ
ปสฺสามีติ ปุจฺฉิตฺวา เทว เต สุริเย อุคฺคจฺฉนฺเต สพฺเพว
ภิชฺชิตฺวา ปวิย ปตนฺตีติ สุตฺวา สเวคปฺปตฺโต หุตฺวา
อิเมส สตฺตาน ชีวิตสงฺขาราป ติณคฺเค อุสฺสาววินฺทุสทิสา
มยา พฺยาธิชรามรเณหิ อปฬิเตเนว มาตาปตโร อาปุจฺฉิตฺวา
ปพฺพชิตุ วฏฏตีติ อุสฺสาววินฺทุเมว อารมฺมณ กตฺวา อาทิตฺเต
วิย ตโย ภเว ปสฺสนฺโต อตฺตโน เคห อาคนฺตฺวา อลงฺกตปฏิยตฺตาย
วินิจฺฉยสาลาย นิสินฺนสฺส ปตุ สนฺติกเยว คนฺตฺวา ปตร
วนฺทิตฺวา เอกมนฺเต ิโต ปพฺพชฺช ยาจนฺโต ปม คาถมาห
[๑๕๕๓]มิตฺตามจฺจปริพฺยุฬฺห
อห วนฺเท รเถสภ (๑)
ปพฺพชิสฺสามห ราช (๒) ต เทโว อนุมฺตูติ ฯ
#๑. สฺยา. รเถสภ ฯ ๒. สี. ยุ. ปพฺพชิสฺส มหาราช ฯ
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ตตฺถ ปริพฺยุฬฺหนฺติ ปริวาริต ฯ ต เทโวติ ต มม
ปพฺพชฺช เทโว อนุชานาตูติ อตฺโถ ฯ
อถ น ราชา นิวเรนฺโต ทุติย คาถมาห
[๑๕๕๔]สเจ เต อูน กาเมหิ อห ปริปูรยามิ เต
โย ต หึสติ วาเรมิ มา ปพฺพช ยุธฺชยาติ (๑) ฯ
ต สุตฺวา กุมาโร ตติย คาถมาห
[๑๕๕๕]น มตฺถิ อูน กาเมหิ หึสนฺโต (๒) เม น วิชชฺ ติ
ทีปฺจ กตฺตุมิจฺฉามิ ย ชรา นาภิกีรตีติ ฯ
ตตฺถ ทีปฺจาติ ตาต เนว มยฺห กาเมหิ โอน อตฺถิ
น ม หึสนฺโต โกจิ อตฺถิ อห ปน ปรโลกคมนาย อตฺตโน
ปติฏ กตฺตุ อิจฺฉามิ ฯ ย ชรา นาภิกรี ตีติ ย ทีป ชรา
นาภิกีรติ น วิทฺธเสติ ตมห กตฺตุมิจฺฉามิ อมตมหานิพฺพาน
คเวสิสฺสามิ น เม กาเมหิ อตฺโถ อนุชานาถ ม มหาราชาติ
วทติ ฯ
อิติ ปุนปฺปุน กุมาโร ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ ราชา มา
ปพฺพชาติ นิวาเรติ ฯ ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อุปฑฺฒคาถมาห
[๑๕๕๖]ปุตฺโต วา ปตร ยาเจ ปตา วา ปุตฺตโมรสนฺติ ฯ
ตตฺถ วากาโร สมฺปณ
 ฺฑนตฺโถ ฯ อิท วุตฺต โหติ เอว
#๑. ม. ยุธฺจยาติ ฯ ยุ. ยุวฺชย ฯ ๒. ม. หึสิตา ฯ
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ภิกฺขเว ปุตฺโต จ ปตร ยาจติ ปตา จ โอรส ปุตฺต ยาจตีติ ฯ
เสส อุปฑฺฒคาถ ราชา อาห
เนคโม ยาจเต ตาต (๑) มา ปพฺพช ยุธฺชยาติ ฯ
ตสฺสตฺโถ อย เต ตาต นิคมวาสี มหาชโน ยาจติ
นาครชโนป มา ตฺว ปพฺพชาติ ฯ
กุมาโร ปฺจม คาถมาห
[๑๕๕๗]มา ม ตาต (๒) นิวาเรสิ ปพฺพชนฺต รเถสภ
มาห กาเมหิ สมฺมตฺโต ชราย วสมนฺวคูติ ฯ
ตตฺถ วสมนฺวคูติ มา อห กาเมหิ สมฺมตฺโต ชราย
วสงฺคามีนาม โหมิ วฏฏทุกฺข ปน เขเปตฺวา ยถา จ
สพฺพฺุตาณ ปฏิวิชฺฌนโก โหมิ ตถา ม โอโลเกหีติ อธิปฺปาโย ฯ
เอว วุตเฺ ต ราชา อปฺปฏิภาโณ อโหสิ ฯ มาตา ปนสฺส
ปุตฺโต เต เทวิ ปตร ปพฺพชฺช อนุชานาเปตีติ สุตฺวา กึ ตุมฺเห
กเถถาติ นิรสุ ฺสาเสน มุเขน สุวณฺณสีวิกาย นิสที ิตฺวา สิงฺฆ
วินิจฺฉยฏาน คนฺตฺวา ยาจมานา ฉฏ คาถมาห
[๑๕๕๘]อห ต ตาต ยาจามิ
อห ปุตฺต นิวารเย
จิร ต ทฏุมิจฺฉามิ
มา ปพฺพช ยุธฺชยาติ ฯ
ต สุตฺวา กุมาโร สตฺตม คาถมาห
[๑๕๕๙]อุสฺสาโวว ติณคฺคมฺหิ สุรยิ สฺสุคฺคมน (๓) ปติ
เอวมายุมนุสฺสาน
มา ม อมฺม นิวารเยติ ฯ
#๑. ม. เนคโม ต ยาเจ ตาต ฯ ๒. ม. เทว ฯ
#๓. ม. สูริยคุ ฺคมน ฯ ๔. ม. นิวารยาติ ฯ
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ตสฺสตฺโถ อมฺม ยถา ติณคฺเค อุสฺสาววินฺทุ สุริยสฺส
อุคฺคมน ปติ าตุ น สกฺโกติ ปวิย ปตติ เอว อิเมส สตฺตาน
ชีวิต ปริตฺต ตาวกาลิก อจิรฏิติก เอวรูเป โลกสนฺนิวาเส กถ
ตฺว ม จิร ปสฺสสิ มา ม นิวาเรหีติ ฯ
เอว วุตเฺ ตป สา ปุนปฺปุน ยาจิเยว ฯ ตโต มหาสตฺโต
ปตร อามนฺเตนฺโต อฏม คาถมาห
[๑๕๖๐]ตรมาโน (๑) อิม ยาน อาโรเปตุ (๒) รเถสภ
มา เม มาตา ตรนฺตสฺส อนฺตรายกรา อหูติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ตาต รเถสภ อิม มม มาตร ตรมาโน ปุริโส
สุวณฺณสีวิกายาน อาโรเปตุ มา เม ชาติชราพฺยาธิมรณกนฺตาร
ตรนฺตสฺส อติกฺกมนฺตสฺส มาตา อนฺตรายกรา อหูติ ฯ
ราชา ปุตฺตสฺส วจน สุตฺวา คจฺฉ ภทฺเท ตว สีวิกาย
นิสีทิตฺวา รติวฑฺฒนปาสาทเยว อภิรุยฺหาติ อาห ฯ สา ตสฺส
วจน สุตฺวา าตุ อสกฺโกนฺตี นารีคณปริวุตา คนฺตฺวา ปาสาท
อภิรุยฺห กินนฺ ุโข ปุตฺตสฺส ปวุตฺตีติ วินิจฺฉยฏาน โอโลเกนฺตี
อฏาสิ ฯ โพธิสตฺโตป มาตุ คตกาเล ปุน ปตร ยาจิ ฯ
ราชา ปฏิพาหิตุ อสกฺโกนฺโต เตนหิ ตาต ตว มน มตฺถก ปาเปหิ
ปพฺพชาหีติ อนุชานาติ ฯ รฺโ อนฺุาตกาเล โพธิสตฺตสฺส
กนิฏโ ยุธฏิ ิลกุมาโรนาม ปตร วนฺทิตฺวา ตาต มยฺห
ปพฺพชฺช อนุชานาถาติ อนุชานาเปสิ ฯ อุโภป ภาตโร ปตร
#๑. สี. ยุ. ตรมานา ฯ ๒. สี. ยุ. อาโรเปนฺตุ ฯ

ชาตกฏกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณณ
ฺ กนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 52

เลมที่ 33 เอกาทสนิปาตวณฺณนา หนา 52
วนฺทิตฺวา กาเม ปหาย มหาชนปริวุตา วินิจฺฉยฏานา
นิกฺขมึสุ ฯ เทวีป มหาสตฺต โอโลเกตฺวา มม ปุตเฺ ต ปพฺพชิเต
รมฺมนคร ตุจฺฉ ภวิสฺสตีติ ปริเทวมานา คาถาทฺวยมาห
[๑๕๖๑]อภิธาวถ ภทฺทนฺเต
สฺุ เหสฺสติ รมฺมก
ยุธฺชโย อนฺุาโต สพฺพทตฺเตน ราชินา ฯ
[๑๕๖๒]โยหุ เสฏโ สหสฺสาน (๑) ยุวา กาฺจนสนฺนิโภ
โสย ปุตฺโต ปพฺพชิโต กาสายวสโน พลีติ ฯ
ตตฺถ อภิธาวถาติ ปริวาเรตฺวา ิตา นาริโย สพฺพาว โภ
ธาวถาติ อาณาเปติ ฯ ภทฺทนฺเตติ เอว คนฺตฺวา ภทฺท ตว โหตูติ
วทติ (๓) ฯ รมฺมกนฺติ รมฺมนคร สนฺธายาห ฯ โยหุ
เสฏโติ โย รฺโ ปุตโฺ ต สหสฺสสฺส เสฏโ อโหสิ โส ปพฺพชิโตติ
ปพฺพชฺชาย คจฺฉนฺต สนฺธาเยวมาห ฯ
โพธิสตฺโต ปน น ตาว ปพฺพชติ ฯ โส หิ มาตาปตโร
วนฺทิตฺวา กนิฏ ยุธฏิ ิลกุมาร คเหตฺวา นครา นิกฺขมิตฺวา
มหาชน นิวตฺเตตฺวา อุโภป ภาตโร หิมวนฺต ปวิสิตฺวา มโนรมฺเม
าเน อสฺสมปท กตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา ฌานาภิฺา
นิพฺพตฺเตตฺวา วนมูลผลาทีหิ ยาวชีว ยาเปตฺวา พฺรหฺมโลกปรายนา อเหสุ ฯ ตมตฺถ ปกาเสนฺโต โอสานคาถมาห
[๑๕๖๓]อุโภ กุมารา ปพฺพชิตา ยุธฺชโย ยุธฏิ  ิโล
ปหาย มาตาปตโร
สงฺค เฉตฺวาน มจฺจุโนติ ฯ
#๑. สฺยา. มนุสฺสาน ฯ ม. สหสฺสสฺส ฯ ๒. ม. กุมาโร ฯ
#๓. ม. วทถ ฯ
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ตตฺถ มจฺจุโนติ มารสฺส อิท วุตฺต โหติ ภิกขฺ เว ยุธฺชโย
ยุธิฏิโล จ เต อุโภป กุมารา มาตาปตโร ปหาย มารสฺส สงฺค
ราคโทสโมหสงฺค ฉินฺทิตฺวา ปพฺพชึสูติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป ตถาคโต รชฺช ฉฑฺเฑตฺวา ปพฺพชิโตเยวาติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา มาตาปตโร มหาราชกุลานิ อเหสุ ยุธฏิ ิลกุมาโร อานนฺโท อโหสิ ยุธฺชโย ปน
อหเมวาติ ฯ
ยุธฺชยชาตก ฉฏม ฯ
ทสรถชาตก
เอถ ลกฺขณสีตา จาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอก
มตปตร (๑) กุฏมฺพิก อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส หิ ปตริ กาลกเต โสกาภิภูโต สพฺพกิจฺจานิ ปหาย
โสกานุวตฺตโกว อโหสิ ฯ สตฺถา ปจฺจูสสมเย โลก โวโลเกนฺโต
ตสฺส โสตาปตฺติผลุปนิสฺสย ทิสฺวา ปุนทิวเส สาวตฺถิย ปณฺฑาย
จริตฺวา กตภตฺตกิจฺโจ ภิกฺขู อุยฺโยเชตฺวา เอก ปจฺฉาสมณ คเหตฺวา
ตสฺส เคห คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา นิสินฺน มธุรวจเนน อาลปนฺโต กึ
#๑. ม. มตปติก ฯ
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โสจสิ อุปาสกาติ วตฺวา อาม ภนฺเต ปตุโสโก ม พาธตีติ
วุตฺเต อุปาสก โปราณกปณฺฑิตา อฏวิเธ โลกธมฺเม ตตฺตโต (๑)
ชานนฺตา ปตริ กาลกเต อปฺปมตฺตกป โสก น วินฺทึสูติ วตฺวา
เตน ยาจิโต อตีต อาหริ
อตีเต พาราณสิย ทสรถมหาราชานาม อคติคมน
ปหาย ธมฺเมน รชฺช กาเรสิ ฯ ตสฺส โสฬสนฺน อิตฺถีสหสฺสาน
เชฏกา อคฺคมเหสิ เทฺว ปุตฺเต เอกฺจ ธีตร วิชายิ เชฏปุตฺโต
รามปณฺฑิโตนาม อโหสิ ทุติโย ลกฺขณกุมาโรนาม ธีตา
สิตาเทวีนาม ฯ อปรภาเค อคฺคมเหสิ กาลมกาสิ ฯ ราชา
ตสฺสา กาลกตาย จิรตร โสกวส คนฺตฺวา อมจฺเจหิ สฺาปโต
ตสฺสา กตฺตพฺพปริหาร กตฺวา อฺ อคฺคมเหสิฏาเน เปสิ ฯ
สา รฺโ ปยา มนาปา อโหสิ ฯ สาป อปรภาเค คพฺภ
คณฺหิตฺวา ลทฺธคพฺภปริหารา ปุตฺต วิชายิ ฯ ภรตกุมาโรติสฺส
นาม กรึสุ ฯ ราชา ปุตฺตสิเนเหน ภทฺเท เต วร ทมฺมิ
คณฺหาหีติ อาห ฯ สา คหิตก กตฺวา เปตฺวา กุมารสฺส
สตฺตฏวสฺสิกกาเล ราชานมุปสงฺกมิตฺวา เทว ตุมฺเหหิ มยฺห
ปุตฺตสฺส วโร ทินโฺ น อิทานิสฺส น เทถาติ อาห ฯ คณฺห
ภทฺเทติ ฯ เทว ปุตฺตสฺส เม รชฺช เทถาติ อาห ฯ ราชา
อจฺฉร ปหริตฺวา นสฺส วสลิ มยฺห เทฺว ปุตฺตา อคฺคิกฺขนฺธา วิย
ชลนฺติ เต มาราเปตฺวา ตว ปุตฺตสฺส รชฺช ยาจสีติ ตชฺเชสิ ฯ
#๑. ม. ตถโต ฯ ๒. ม. สตฺตฏวสฺสกาเล ฯ ๓. ม. วร ฯ
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สา ภีตา สิรคิ พฺภ ปวิสิตฺวา อฺเสุป ทิวเสสุ ราชาน ปุนปฺปุน
รชฺชเมว ยาจิ ฯ
ราชา ตสฺสา วร อทตฺวาว จินฺเตสิ มาตุคาโม นาม
อกตฺู มิตฺตทุพฺภี อห เม กุฏปณฺณ วา กุฏลฺจ วา กตฺวา
ปุตฺเต ฆาเตยฺยาติ ฯ โส ปุตฺเต ปกฺโกสาเปตฺวา ตมตฺถ อาโรเจตฺวา
ตาต ตุมฺหาก อิธ วสนฺตาน อนฺตราโยป ภเวยฺย ตุมฺเห
สามนฺตรชฺช วา อรฺ วา คนฺตฺวา มม มตกาเล อาคนฺตฺวา
กุลรชฺชก (๑) คณฺหถาติ วตฺวา ปุน เนมิตฺตเก พฺราหฺมเณ
ปกฺโกสาเปตฺวา อตฺตโน อายุปริจฺเฉท ปุจฺฉิตฺวา อฺานิ
ทฺวาทส วสฺสานิ ปวตฺติสฺสตีติ สุตฺวา ตาต อิโต ทฺวาทสวสฺสจฺจเยน
อาคนฺตฺวา ฉตฺต อุสฺสาเปยฺยาถาติ อาห ฯ เต สาธูติ วตฺวา
ปตร วนฺทิตวฺ า โรทนฺตา ปาสาทา โอตรึสุ ฯ สิตาเทวี อหป
ภาติเกหิ สทฺธึ คมิสฺสามีติ ปตร วนฺทิตฺวา โรทนฺตา นิกฺขมิ ฯ
เต ตโยป มหาชเนน ปริวุตา นครา นิกฺขมิตฺวา มหาชน
นิวตฺเตตฺวา อนุปุพฺเพน หิมวนฺต ปวิสิตฺวา สมฺปนฺโนทกมูลผลาผเล
ปเทเส อสฺสม มาเปตฺวา ผลาผเลน ยาเปนฺตา วสึสุ ฯ
ลกฺขณปณฺฑิโต ปน สิตา จ รามปณฺฑิต ยาจิตฺวา ตุมฺเห
อมฺหาก ปตุฏาเน ิตา ตสฺมา อสฺสมปเทเยว โหถ มย ผลาผล
อาหริตฺวา ตุมฺเห โปเสสฺสามาติ ปฏิฺ คณฺหึสุ ฯ ตโต
ปฏาย รามปณฺฑิโต ตตฺเถว อโหสิ ฯ อิตเร ผลาผล
#๑. ม. กุลสนฺนตฺก รชฺช ฯ
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อาหริตฺวา ต ปฏิชคฺคึสุ ฯ เอว เตส ผลาผเลน ยาเปตฺวา
วสนฺตาน ทสรถมหาราชา ปุตฺตโสเกน นวเม สวจฺฉเร
กาลมกาสิ ฯ ตสฺส สรีรกิจฺจ กาเรตฺวา เทวี อตฺตโน ปุตฺตสฺส
ภรตกุมารสฺส ฉตฺต อุสสฺ าเปถาติ อาห ฯ อมจฺจา ปน
ฉตฺตสามิกา อรฺเ วสนฺตีติ น อทสุ ฯ ภรตกุมาโร มม
ภาตร รามปณฺฑิต อรฺโต อาเนตฺวา ฉตฺต อุสฺสาเปสฺสามีติ
ปฺจราชกกุธภณฺฑานิ คเหตฺวา จตุรงฺคินิยา เสนาย ตสฺส
วสนฏาน ปตฺวา อวิทูเร ขนฺธาวาร นิวาสาเปตฺวา
กติปเยหิ อมจฺเจหิ สทฺธึ ลกฺขณปณฺฑิตสฺส สิตาย จ อรฺ
คตกาเล อสฺสมปท ปวิสติ ฺวา อสฺสมปททฺวาเร ปตกาฺจนรูปก
วิย รามปณฺฑิต นิราสงฺก สุขนิสินฺน อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา
เอกมนฺต ิโต รฺโ ปวุตฺตึ อาโรเจตฺวา สทฺธึ อมจฺเจหิ ปาเทสุ
นิปติตฺวา โรทิ ฯ รามปณฺฑิโต เนว โสจิ น โรทิ ฯ
อินฺทฺริยวิการมตฺตปสฺส นาโหสิ ฯ ภรตสฺส ปน โรทิตฺวา
นิสินฺนกาเล สายณฺหสมเย อิตเร เทฺว ผลาผล อาทาย
อาคมึสุ ฯ รามปณฺฑิโต จินฺเตสิ อิเม ทหรา มยฺห วิย น
ปริคฺคหณปฺา เอเตส อตฺถิ สหสา ปตา เต มโตติ วุตฺโต (๑)
โสก สณฺาเรตุ อสกฺโกนฺตาน หทยป เนส ผเลยฺย อุปาเยน
เต อุทก โอตาเรตฺวา เอต ปวุตฺตึ สาเวสฺสามีติ (๒) ฯ อถ เนส ปุรโต
เอก อุทกฏาน ทสฺเสตฺวา ตุมฺเห อติจิเรน อาคตา อิท โว
#๑. ม. วุตฺเต ฯ ๒. ม. อาโรเจสฺสามีติ ฯ
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ทณฺฑกมฺม โหตุ อุทก โอตริตฺวา ติฏถาติ อุปฑฺฒคาถมาห
[๑๕๖๔]เอถ ลกฺขณสีตา จ อุโภ โอตรโถทกนฺติ ฯ
ตสฺสตฺโถ เอถ ลกฺขณสิตา จ อาคจฺฉนฺตุ (๑) อุโภ โอตรถ
อุทกนฺติ ฯ
เต เอกวจเนเนว โอตริตฺวา อฏสุ ฯ อถ เนส ปตุ
ปวุตฺตึ อาโรเจนฺโต เสส อุปฑฺฒคาถมาห
เอวาย ภรโต อาห ราชา ทสรโถ มโตติ ฯ๚
เต ปตุ มตสาสน สุตฺวาว วิสฺี (๒) อเหสุ ฯ ปุนป
เนส กเถสิ ฯ ปุน วิสฺี อเหสุ ฯ เอว ยาวตติย วิสฺิต
ปตฺเต เต อมจฺจา อุกฺขิปตฺวา อุทกา นีหริตฺวา ถเล
นิสีทาเปสุ (๓) ฯ (ลทฺธสฺสาเสสุ เตสุ) สพฺเพ อฺมฺ
โรทิตฺวา ปริเทวิตฺวา นิสีทึสุ ฯ ตทา ภรตกุมาโร จินฺเตสิ
มยฺห ภาตา ลกฺขณกุมาโร ภคินี จ สิตาเทวี ทสรถสฺส มตสาสน
สุตฺวา โสก สณฺาเรตุ น สกฺโกนฺติ รามปณฺฑิโต ปน น โสจติ
น ปริเทวติ กินฺนุโข ตสฺส อโสจนการณ ปุจฺฉิสฺสามิ นนฺติ ฯ
โส ต ปุจฺฉนฺโต ทุติย คาถมาห
[๑๕๖๕]เกน ราม ปภาเวน โสจิตพฺพ น โสจสิ
ปตร กาลกต สุตฺวา น ต ปสหเต ทุกฺขนฺติ (๔) ฯ
#๑. ม. อาคจฺฉถ ฯ ๒. ม. วิสฺา ฯ เอวมุปริป ฯ
#๓. ม. นิสที าเปตฺวา ฯ ๔. สฺยา. ทุข ฯ
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ตตฺถ ปภาเวนาติ อานุภาเวน ฯ น ต ปสหเต
ทุกฺขนฺติ เอวรูป ทุกฺข เกน การเณน ต น ปเฬติ กึ เต อโสจนการณ
กเถหิ ตาว โนติ (๑) ฯ
อถสฺส รามปณฺฑิโต อตฺตโน อโสจนการณ กเถนฺโต อาห
[๑๕๖๖]ย น สกฺกา น ปาเลตุ (๒) โปเสน ลปต พหุ
ส กิสฺส วิฺู เมธาวี อตฺตานมุปตาปเย ฯ
[๑๕๖๗]ทหรา จ หิ เย วุฑฺฒา (๓) เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา
อทฺธา เจว ทลิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุปรายนา ฯ
[๑๕๖๘]ผลานมิว ปกฺกาน
นิจฺจ ปตนโต ภย
เอว ชาตาน มจฺจาน
นิจฺจ มรณโต ภย ฯ
[๑๕๖๙]สายเมเก น ทิสฺสนฺติ ปาโต ทิฏา พหู ชนา
ปาโต เอเก น ทิสฺสนฺติ สาย ทิฏา พหู ชนา ฯ
[๑๕๗๐]ปริเทวยมาโน เจ
กิฺจิทตฺถ อุทพฺพเห
สมฺมุฬฺโห หึสมตฺตาน กยิรา เจ น วิจกฺขโณ (๔) ฯ
[๑๕๗๑]กีโส วิวณฺโณ ภวติ
หึสมตฺตานมตฺตโน
น เตน เปตา ปาเลนฺติ นิรตฺถา ปริเทวนา ฯ
[๑๕๗๒]ยถา สรณมาทิตฺต
วารินา ปรินิพฺพเย (๕)
เอวมฺป ธีโร สุตวา
เมธาวี ปณฺฑิโต นโร
ขิปฺปมุปฺปติต โสก
วาโต ตูลว ธสเย ฯ
#๑. ม. นนฺติ ฯ ๒. ม. นิปาเลตุ ฯ ๓. ม. ทหรา จ หิ จ ฯ
#๔. สฺยา. กยิรา ต วิจกฺขโณ ฯ ๕. สฺยา. วารินาว นิพฺพาปเย ฯ
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[๑๕๗๓]เอโกว มจฺโจ อจฺเจติ
เอโกว ชายเต กุเล
สโยคปรมาเตฺวว
สมฺโภคา สพฺพปาณิน ฯ
[๑๕๗๔]ตสฺมาหิ ธีรสฺส พหุสฺสุตสฺส
สมฺปสฺสโต โลกมิม ปรฺจ
อฺาย ธมฺม หทย มนฺจ
โสกา มหนฺตาป น ตาปยนฺติ ฯ
[๑๕๗๕]โสห ยสฺจ โภคฺจ
ภริยาป จ (๑) าตเก
เสส สมฺปาลยิสสฺ ามิ (๒) กิจฺจเมต วิชานโตติ ฯ
อิมาหิ ฉหิ คาถาหิ อนิจฺจต ปกาเสสิ ฯ
ตตฺถ ปาเลตุนฺติ รกฺขิตุ ฯ ลปตนฺติ ลปนฺตาน อิท วุตฺต
โหติ ตาต ภรต ย สตฺตาน ชีวิต ต พหหป วิลปนฺตาน ปุริสาน
เอเกนาป มา อุปจฺฉิชฺชีติ น สกฺกา รกฺขิตุ ฯ โสทานิ มาทิโส
อฏ โลกธมฺเม ตตฺตโต ชานนฺโต วิฺู เมธาวี ปณฺฑิโต
มรณปริโยสานชีวิเตสุ สตฺเตสุ มเตสุ กิสฺส อตฺตานมุปตาปเย
กึการณา อนุปกาเรน สกทุกฺเขน (๓) อตฺตาน สนฺตาเปยฺยาติ ฯ
ทหรา จาติ คาถา มจฺจุนาเมสา ตาต ภรต เนว สุวณฺณรูปกสทิสาน
ทหราน ขตฺติยกุมาราทีน น คุณวุฑฺฒิปฺปตฺตาน มหาโยธาน
น พาลาน ปุถุสตฺตาน น พุทฺธาทีน ปณฺฑิตาน น จกฺกวตฺติอาทีน
อิสฺสราน น นิรวเสสาน ทลิทฺทาน ลชฺชติ สพฺเพปเม สตฺตา
#๑. ม. โสห ทสฺสฺจ โภกฺขฺจ ภริสฺสามิ จ ฯ ๒. ม. เสสฺจ
#๓. ม. โสกทุกฺเขน ฯ ๔. ม. ปุถชุ ชฺ นสตฺตาน ฯ ๕. ม. นิทธนาน ฯ

ชาตกฏกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณณ
ฺ กนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 60

เลมที่ 33 เอกาทสนิปาตวณฺณนา หนา 60
มจฺจุปรายนา มรณมุเข สมฺภคฺควิภคฺคาว ภวนฺติเยวาติ
ทสฺสนตฺถ วุตฺตา ฯ ปตนโตติ ปปตนฺโต อิท วุตฺต โหติ
ยถา หิ ตาต ภรต ปกฺกาน ผลาน ปกฺกกาลโต ปฏาย อิทานิ
วณฺฑา ภิชฺชติ ฺวา (๑) ปติสฺสนฺติ อิทานิ ปติสฺสนฺตีติ ปตนโต เตส
นิจฺจ ธุว เอกสิกเมว ภยนฺติ เอว อาสงฺกิยโต เอว ชาตาน
มจฺจานป เอกสิกเมว มรณโต ภยนฺติ นตฺถิ โส ขโณ วา ลโย วา
ยตฺถ เอเตส มรณ น อาสงฺกิตพฺพ ภเวยฺยาติ ฯ สายนฺติ
วิกาเล อิมินา รตฺติภาเค จ ทิฏาน ทิวสภาเค จ ทิฏาน
รตฺติภาเค อทสฺสน ทีเปติ ฯ กิฺจิทตฺถนฺติ ปตา เม ปุตฺโต
เมติ อาทีหิ ปริเทวมาโน เจ โปโส สมฺมุฬฺโห อตฺตาน หึสนฺโต
กิลมนฺโต อปฺปมตกมฺป อตฺถ อาหเรยฺย ฯ กยิราเจน
วิจกฺขโณติ อถ ปณฺฑิโต ปุรโิ ส เอว ปริเทว กเรยฺย ฯ
ยสฺมา ปน ปริเทวนฺโต มต วา อาเนตุ อฺ วา ตสฺส
วุฑฺฒิกาตุ น สกฺโกติ ตสฺมา นิรตฺถกตา ปริเทวิตสฺส ปณฺฑิตา
น ปริเทวนฺตีติ ฯ อตฺตานมตฺตโนติ อตฺตโน อตฺตภาว
โสกปริเทวทุกฺเขน หึสนฺโต ฯ น เตนาติ เตน ปริเทเวน
ปรโลกคตา สตฺตา น ปาเลนฺติ น ยาเปนฺติ ฯ นิรตฺถาติ
ตสฺมา เตส มตสตฺตาน อย ปริเทวนา นิรตฺถกา ฯ สรณนฺติ
นิวาสนเคห อิท วุตฺต โหติ ยถา ปณฺฑิโต ปุรโิ ส อตฺตโน
วสนาคาเร อาทิตฺเต มุหุตฺตป โวสาน อนาปชฺชติ ฺวา ฆฏสเตน
#๑. ฉิชชฺ ิตฺวา ฯ
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ฆฏสหสฺเสน วารินา นิพพฺ าปยเตว เอว ธีโร อุปฺปติต โสก
ขิปฺปเมว นิพฺพาปเย ตูล วิย วาโต ยถา สณฺาเรตุ น สกฺโกติ
เอว ธสเย วิทฺธเสยฺยาติ อตฺโถ ฯ เอโกว มจฺโจติ เอตฺถ ตาต
ภรต อิเม สตฺตา กมฺมสฺสกานาม เตหิ (๑) อิโต ปรโลก คจฺฉนฺโต
สตฺโต เอโกว อจฺเจติ อติกฺกมติ ขตฺติยาทิเก กุเล ชายมาโนป
เอโกว คนฺตฺวา ชายติ ฯ ตตฺถ ตตฺถ ปน าติมิตฺตสโยควเสน
อย เม ปตา อย เม มาตา อย เม มิตฺโตติ สโยคปรมาเตฺวว
สมฺโภคา สพฺพปาณิน ปรมตฺเถน ปน ตีสุ ภเวสุ กมฺมสฺสกาเวเต
สตฺตาติ อตฺโถ ฯ ตสฺมาติ ยสฺมา เอเตส สตฺตาน าติมิตฺตสโยค
าติมิตฺตปริโภคมตฺต เปตฺวา อิโต ปร อฺ นตฺถิ ตสฺมา
สมฺปสฺสโตติ อิมฺจ ปรฺจ โลก นานาวินาภาวเมว สมฺมา
ปสฺสโต ฯ อฺาย ธมฺมนฺติ อฏวิธ โลกธมฺม ชานิตฺวา ฯ
หทย มนฺจาติ อิท อุภยป จิตฺตสฺเสว นาม ฯ อิท วุตฺต โหติ
ลาโภ อลาโภ ยโส อยโส จ
นินฺทา ปสสา จ สุข จ ทุกฺข
เอเต อนิจฺจา มนุเชสุ ธมฺมา
มา โสจิ กึ โสจสิ โปฏปาทาติ ฯ
อิเมส อฏนฺน โลกธมฺมาน เยนเกนจิ จิตฺเตน ปฺายนฺติ (๒)
ตสฺส จ อนิจฺจต ตฺวา ิตสฺส ธีรสฺส ปยปุตฺตมรณาทิวตฺถุกา
มหนฺตาป โสกา หทย น ตาปยนฺตีติ ฯ เอก วา อฏวิธ
#๑. ม. ตถา ห ฯ ๒. ม. จิตฺต ปริยาทียติ ฯ
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โลกธมฺม ตฺวา ธีรสฺส หทยวตฺถฺุจ มนฺจ มหนฺตาป โสกา
น ตาปยนฺตีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
โสห ยสฺจ โภคฺจาติ คาถาย ตาต ภรต อนฺธพาลสตฺตาน
วิย มม โรทนปริเทวนนาม อนนุจฺฉวิก อห ปน ปตุ อจฺจเยน
ตสฺส าเนว ตฺวา กปณาทีน ทานารหาน ทาน านนฺตรารหาน
านนฺตร ยสารหาน ยส ทสฺสามิ ปตรา เม ปริภุตฺตนเยน
อิสฺสริย ภฺุชิสฺสามิ าตเก โปเสสฺสามิ อวเสสฺจ อนฺโต
ปริชนาธิก ชน ปาเลสฺสามิ ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณาน
ธมฺมิการกฺขาวรณคุตฺตึ กริสฺสามีติ เอตฺหิ วิชานโต
ปณฺฑิตปุริสสฺส อนุรูป กิจฺจนฺติ อตฺโถ ฯ
ปริสา อิม รามปณฺฑิตสฺส อนิจฺจตาปกาสน ธมฺมเทสน
สุตฺวา นิสฺโสกา อเหสุ ฯ ตโต ภรตกุมาโร รามปณฺฑิต
วนฺทิตฺวา พาราณสิรชฺช ปฏิจฺฉถาติ อาห ฯ ตาต ลกฺขณฺจ
สิตเทวิฺจ คเหตฺวา รชฺช อนุสาสถาติ ฯ ตุมฺเห ปน เทวาติ ฯ
ตาต มม ปตา ทฺวาทสวสฺสจฺจเยน อาคนฺตฺวา รชฺช กเรยฺยาสีติ
ม อโวจ อห อิทาเนว คจฺฉนฺโต ตสฺส วจนกโรนาม นาโหมิ
อฺานิ ปน ตีณิ วสฺสานิ อติกฺกมิตฺวา อาคมิสฺสามีติ ฯ
เอตฺตก กาล โก รชฺช กาเรสฺสตีติ ฯ ตุมฺเห กาเรถาติ ฯ
น มย กาเรสฺสามาติ ฯ เตนหิ ยาว มมาคมนา อิมานิ ปาทุกา
กาเรสฺสนฺตีติ อตฺตโน ติณปาทุกา โอมฺุจิตฺวา อทาสิ ฯ เต
ตโยป ชนา ปาทุกา คเหตฺวา รามปณฺฑิต วนฺทิตฺวา มหาชนปริวุตา
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พาราณสึ อคมสุ ฯ ตีณิ สวจฺฉรานิ ปาทุกา รชฺช กาเรสุ ฯ
อมจฺจา ติณปาทุกา ราชปลฺลงฺเก เปตฺวา อฏฏ วินิจฺฉนนฺติ ฯ
สเจ ทุวินิจฺฉิโต โหติ ปาทุกา อฺมฺ ปฏิหฺนฺติ ตาย
สฺาย ปุน วินิจฺฉนนฺติ สมฺมาวินิจฺฉิตกาเล ปาทุกา นิสฺสทฺทาว
สนฺนิสีทนฺติ ฯ รามปณฺฑโิ ต ติณฺณ สวจฺฉราน อจฺจเยน
อรฺา นิกฺขมิตฺวา พาราณสินคร ปตฺวา อุยฺยาน ปาวิสิ ฯ
ตสฺสาคตภาว ตฺวา กุมารา อมจฺจปริวุตา อุยฺยาน คนฺตฺวา
สิต อคฺคมเหสึ กตฺวา อุภินฺนป อภิเสก อกสุ ฯ เอว อภิเสก
ปตฺโต มหาสตฺโต อลงฺกตรเถ ตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน นคร
ปวิสิตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา สุนนฺทนปาสาทวรสฺส (๑) มหาตล
อภิรุยฺหิ ฯ ตโต ปฏาย โสฬสวสฺสสหสฺสานิ ธมฺเมน รชฺช
กาเรตฺวา อายุหปริโยสาเน สคฺคปุร ปูเรสิ ฯ
[๑๕๗๖]ทสวสฺสสหสฺสานิ สฏิวสฺสสตานิ จ
กมฺพุคิโว มหาพาหุ ราโม รชฺชมการยีติ ฯ
อย อภิสมฺพุทฺธคาถา ตมตฺถ ปกาเสติ ฯ
ตตฺถ กมฺพุคิโวติ สุวณฺณลิงฺคสทิสคิโว ฯ สุวณฺณ
หิ กมฺพุนฺติ วุจฺจติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน กุฏมฺพิโก โสตาปตฺติผเล
ปติฏหิ ฯ ตทา ทสรถมหาราชา สุทฺโธทนมหาราชา อโหสิ ฯ
#๑. ม. จนฺทกปาสาทวรสฺส ฯ
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มาตา มหามายา ฯ สิตา ราหุลมาตา ฯ ภรโต อานนฺโท ฯ
ลกฺขโณ สารีปุตฺโต ฯ ปริสา พุทฺธปริสา ฯ รามปณฺฑิโต
ปน อหเมวาติ ฯ
ทสรถชาตก สตฺตม ฯ
สวรมหาราชชาตก
ชานนฺโต โน มหาราชาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก โอสฏวิริย ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร สาวตฺถิวาสี กุลปุตฺโต สตฺถุ ธมฺมเทสน
สุตฺวา ปพฺพชิตฺวา ลทฺธปุ สมฺปโท อาจริยุปชฺฌายวตฺต
ปูเรนฺโต อุภยานิ ปาฏิโมกฺขานิ ปคุณานิ กตฺวา
ปริปุณฺณปฺจวสฺโส กมฺมฏาน คเหตฺวา อรฺเ วสิสฺสามีติ
อาจริยุปชฺฌาเย อาปุจฺฉิตฺวา โกสลรฏเ เอก ปจฺจนฺตคาม
คนฺตฺวา ตตฺถ อิริยาปเก ปสนฺเนหิ มนุสฺเสหิ ปณฺณสาล
กตฺวา อุปฏยมาโน วสฺส อุปคนฺตฺวา ยฺุชนฺโต ฆเฏนฺโต
วายมนฺโต อารทฺเธน วิริเยน เตมาส กมฺมฏาน ภาเวตฺวา
โอภาสมตฺตมฺป อุปฺปาเทตุ อสกฺโกนฺโต จินฺเตสิ อทฺธา
อห สตฺถารา เทสิเตสุ จตูสุ ปุคฺคเลสุ ปทปรโม กึ เม
อรฺวาเสน เชตวน คนฺตฺวา ตถาคตสฺส รูปสิรึ ปสฺสนฺโต
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มธุรธมฺมเทสน สุณนฺโต วีตินาเมสฺสามีติ ฯ โส วิริย โอสชฺชติ ฺวา
ตโต นิกฺขมนฺโต อนุปุพเฺ พน เชตวน คนฺตฺวา อาจริยุปชฺฌาเยหิ
เจว สนฺทิฏสมฺภตฺเตหิ จ อาคมนการณ ปุฏโ  ตมตฺถ กเถตฺวา
เตหิ กสฺมา เอวมกาสีติ ครหิตฺวา สตฺถุ สนฺติก เนตฺวา กึ
ภิกฺขเว อนิจฺฉมาน ภิกฺขุ อานยิตฺถาติ วุตฺเต อย ภนฺเต วิริย
โอสชฺชิตฺวา อาคโตติ อาโรจิเต ฯ สตฺถา สจฺจ กิราติ ปุจฺฉิตฺวา
สจฺจ ภนฺเตติ วุตฺเต กสฺมา ภิกฺขุ วิริย โอสชฺชิ อิมสฺมึ หิ
สาสเน นิพฺพิริยสฺส กุสติ ปุคฺคลสฺส อคฺคผล อรหตฺตผล
นาม นตฺถิ อารทฺธวิริยา อธิคมธมฺม อาราเธนฺติ ตฺว โข
ปน ปุพฺเพ วิริย วา โอวาทกฺขโม เตเนว การเณน
พาราณสิรฺโ ปุตฺตสตสฺส สพฺพกนิฏโ หุตฺวาป ปณฺฑิตาน
โอวาเท ตฺวา เสตจฺฉตฺต ปตฺโตสีติ วตฺวา อตีต อาหริ
อตีเต พาราณสึ ปตฺเตเนว เตน เตน สงฺคหวตฺถุนา
อาพนฺธิตฺวา สงฺคณฺหิ ฯ สพฺเพส ปโย อโหสิ มนาโป ฯ
อปรภาเค ราชาน มรณมฺเจ นิสินฺน อมจฺจา ปุจฺฉึสุ เทว
ตุมฺหาก อจฺจเยน เสตจฺฉตฺต กสฺส ทสฺสามาติ ฯ ตาต มม
ปุตฺตา สพฺเพป เสตจฺฉตฺตสฺส สามิโน โย ปน ตุมหฺ าก มน คณฺหติ
ตสฺเสว เสตจฺฉตฺต ทเทยฺยาถาติ ฯ เต ตสฺมึ กาลกเต ตสฺส
สรีรปริหาร กตฺวา สตฺตเม ทิวเส สนฺนิปติตฺวา รฺา โย
#๑. ม. อิม ธมฺม ฯ ๒. ม. อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช
#กาเรนฺเต สวรกุมาโร นาม ปุตฺตสตสฺส สพฺพกนิฏโ อโหสิ ฯ
#๓. ม. นิปนฺน ฯ
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ตุมฺหาก มน คณฺหติ ตสฺส ฉตฺต อุสสฺ าเปยฺยาถาติ วุตฺต อมฺหากฺจ
อย สวรกุมาโร มน คณฺหตีติ [๑] ตสฺส กาฺจนมาล เสตจฺฉตฺต
อุสฺสาปยึสุ ฯ สวรมหาราชา โพธิสตฺตสฺส โอวาเท ตฺวา
ธมฺเมน รชฺช กาเรสิ ฯ อิตเร เอกูนสตกุมารา ปตา กิร โน
กาลกโต สวรกุมารสฺส กิร ฉตฺต อุสสฺ าเปสุ โส สพฺพกนิฏโ
ตสฺส ฉตฺต น ปาปุณาติ สพฺพเชฏสฺส๘ ฉตฺต อุสฺสาเปสฺสามาติ
สพฺเพ เอกโต อาคนฺตฺวา ฉตฺต วา โน เทตุ ยุทฺธ วาติ สวรมหาราชสฺส ปณฺณ เปเสตฺวา นคร อุปฺปรุนฺธึสุ ฯ ราชา
โพธิสตฺตสฺส ต ปวุตฺตึ อาโรเจตฺวา อิทานิ กึ กโรมาติ ปุจฺฉิ ฯ
มหาราช ตว ภาติเกหิ สทฺธึ ยุชฺฌนกิจฺจ นตฺถิ ตฺว ปตุ สนฺตก
ธน เอกูนสตโกฏาเส กตฺวา เอกูนสตภาติกาน เปเสตฺวา อิม
ตุมฺหาก ปตุ สนฺตก โกฏาส คณฺหถ นาห ตุมฺเหหิ สทฺธึ ยุชฌ
ฺ ามีติ
สาสน ปหิณาหีติ ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ อถสฺส สพฺพเชฏกภาติโก
อุโปสถกุมาโรนาม เสเส อามนฺเตตฺวา ตาตา ราชาน นาม
อภิภวิตุ สมตฺโถ นตฺถิ อยฺจ โน กนิฏภาติโก ปฏิสตฺตุป หุตฺวา
น ติฏติ อมฺหาก ปตุ สนฺตก เปเสตฺวา นาห ตุมฺเหหิ สทฺธึ
ยุชฺฌามีติ เปเสสิ น โข ปน มย สพฺเพ เอกกฺขเณ ฉตฺต อุสฺสาเปม
เอกสฺเสว ฉตฺต ทสฺสาม (๒) อยเมว ราชา โหตุ เอถ น ปสฺสติ ฺวา
ราชกุฏมฺพ ปฏิจฺฉาเปตฺวา อมฺหาก ชนปทเมว คจฺฉามาติ อาห ฯ
อถ เต สพฺเพป กุมารา นครทฺวาร วิวราเปตฺวา ปฏิสตฺตุโน
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร าตเกหิ ปริจาริตาติ ทิสฺสนฺติ ฯ
#๒. ม. อุสสฺ าเปสฺสาม ฯ
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อหุตฺวา นคร ปวิสึสุ ฯ
ราชาป เตส อมจฺเจหิ สกฺการ (๑) คาหาเปตฺวา ปฏิมคฺค
เปเสสิ ฯ กุมารา มหนฺเตน ปริวาเรน ปตฺติกาว อาคนฺตฺวา
ราชนิเวสน อภิรุยฺหิตฺวา สวรมหาราชสฺส นิปจฺจนาการ
ทสฺเสตฺวา นีจาสเน นิสีทึสุ ฯ สวรมหาราชา เสตจฺฉตฺตสฺส
เหฏา สีหาสเน นิสีทิ ฯ มหนฺโต ยโส มหนฺต สิริโสภคฺค
อโหสิ ฯ โอโลกิโตโลกิตฏาน กมฺปติ ฯ อุโปสถกุมาโร
สวรมหาราชสฺส สิริวิภว โอโลเกตฺวา อมฺหาก ปตา อตฺตโน อจฺจเยน
สวรกุมารสฺส ราชภาว ตฺวา อฺเ อมฺหาก ชนปเท ทตฺวา
อิมสฺส น อทาสีติ จินฺเตตฺวา เตน สทฺธึ สลฺลปนฺโต ติสฺโส คาถา
อภาสิ
[๑๕๗๗]ชานนฺโต โน มหาราชา ตว สีล ชนาธิโป
อิเม กุมาเร ปูเชนฺโต
น ต เกนจิ มฺถ ฯ
[๑๕๗๘]ติฏนฺเต โน มหาราเช อาทู เทเว ทิวงฺคเต
าตี ต สมนุมฺึสุ (๒) สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโน ฯ
[๑๕๗๙]เกน สวรวตฺเตน
สฺชาเต อภิติฏสิ
เกน ต นาติวตฺตนฺติ
าติสงฺฆา สมาคตาติ ฯt
ตตฺถ ชานนฺโต โนติ ชานนฺโต นุ ฯ ชนาธิโปติ อมฺหาก
ปตา นรินฺโท ฯ อิเมติ อิเม เอกูนสเต กุมาเร ฯ ปาลิโปฏเกสุ
ปน อฺเ กุมาเรติ ลิกขฺ ิต ฯ ปูเชนฺโตติ เตน เตน ชนปเทน
#๑. ม. ปณฺณาการ ฯ ๒. ม. สมนฺุึสุ ฯ
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มาเนนฺโต ฯ น ต เกนจีติ ขุทฺทเกนป ชนปเทน ต
ปูเชตพฺพ น มฺิตฺถ ต อย มม อจฺจเยน ราชา ภวิสฺสตีติ
ตฺวา มฺเ อตฺตโน ปาทมูเลเยว วาเสสีติ ฯ ติฏนฺเต
โนติ น ธรมาเนเยว ฯ นูติ ปุจฺฉติ ฯ อาทู เทเวติ อุทาหุ
อมฺหาก ปตริ ทิวงฺคเต อตฺตโน อตฺถ วุฑฺฒึ ปสฺสนฺตา สทฺธึ
ราชการเกหิ เนคมชนปเทหิ าติโย ต ราชาโน โหตูติ
สมนุมฺึสุ วตฺเตนาติ สีลาจาเรน ฯ สฺชาเต อภิติฏสีติ
สมานชาติเก เอกูนสตภาตโร อภิภวิตฺวา ติฏสิ ฯ นาติวตฺตนฺตีติ
นาภิภวนฺติ ฯ
ต สุตฺวา สวรมหาราชา อตฺตโน คุณ กเถนฺโต ฉ คาถา
อภาสิ
[๑๕๘๐]น ราชปุตฺต อุสฺสุยฺยามิ (๑) สมณาน มเหสิน
สกฺกจฺจนฺเต นมสฺสามิ
ปาเท วนฺทามิ ตาทิน ฯ
[๑๕๘๑]เต ม ธมฺมคุเณ ยุตฺต
สุสฺสูสมนุสฺสุยฺยก
สมณา สมนุสฺสาสนฺติ
อิสิธมฺมคุเณ รตา ฯ
[๑๕๘๒]เตสาห วจน สุตฺวา
สมณาน มเหสิน
น กิฺจิ อติมฺามิ
ธมฺเม เม รมตี (๒) มโน ฯ
[๑๕๘๓]หตฺถาโรหา อนีกฏา
รถิกา ปตฺติการกา
เตส (๓) นปฺปฏิพนฺธามิ
นิพฺพตฺถ (๔) ภตฺตเวตฺตน ฯ
#๑. ม. อุสุยามิ ฯ ๒. สฺยา. นิรโต ฯ ๓. ยุ. เตสุ ฯ ๔. สฺยา.
#นิวิฎ ฯ สี. ยุ. นิพทฺธ ฯ
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[๑๕๘๔]มหามตฺตา จ เม อตฺถิ มนฺติโน ปริจาริกา
พาราณสึ วิหรนฺติ (๑)
พหู มส สุโรทก ฯ
[๑๕๘๕]อโถป วาณิชา ผีตา
นานารฏเหิ อาคตา
เตสุ เม วิหิตา รกฺขา
เอว ชานาหุโปสถาติ ฯ
ตตฺถ น ราชปุตฺตาติ อห ราชปุตตฺ กิฺจิ ชน อย นาม
สมฺปตฺติ อิมสฺส มา โหตูติ น อุสฺสยุ ฺยามิ ฯ ตาทินนฺติ ตาทิลกฺขณยุตฺตาน สมิตปาปตาย สมณาน มหนฺตาน สีลขนฺธาทีน
คุณาน เอสิตตาย มเหสิน ธมฺมิกสมณาน ปฺจปติฏิเตน ปาเท
วนฺทามิ ทาน ททนฺโต ธมฺมิกฺจ เนส รกฺขาวรณคุตฺตึ ปจฺจุปฏาเปนฺโต สกฺกจฺจนฺเต นมสฺสามิ มเนน สมฺปยายนฺโตว ปูเชมีติ
อตฺโถ ฯ เต มนฺติ เต สมณา ม อย ธมฺมิกโกฏาเส ยุตฺตปยุตฺโต
สุสฺสูสมนุสฺสุยฺยโกติ ตตฺถุโต ตฺวา ม ธมฺมคุณสยุตฺต สุสฺสุส
อนุสฺสุยฺยก อนุสาสนฺติ อิท กริ อิท มา กรีติ โอวทนฺตีติ อตฺโถ ฯ
เตสาหนฺติ เตส อห ฯ หตฺถาโรหาติ หตฺถึ อารุยหฺ ยุชฺฌนโยธา ฯ
อนีกฏาติ หตฺถานีกาทีสุ ิตา ฯ รถิกาติ รถโยธา ฯ
ปตฺติการกาติ ปตฺติโนว ฯ นิพฺพิตฺถนฺติ ย เตหิ สชฺชิต ภตฺตฺจ
เวตฺตนฺจ อห ต นปฺปฏิพนฺธามิ อปริหาเปตฺวา ททามีติ
อตฺโถ ฯ มหามตฺตาติ ภาติก มยฺห มหาปฺา มนฺเตสุ
กุสลา มหาอมจฺจาเจว อวเสสมนฺติโน จ ปริจาริกา อตฺถิ ฯ
อิมินา อิท ทสฺเสติ ตุมฺเห มนฺตสมฺปนฺเน ปณฺฑิเต อาจริเย น
#๑. สฺยา. ม. โวหรนฺติ ฯ ๒. ม. ตถโต ฯ ๓. ม. กร ฯ
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ลภิตฺถ อมฺหาก ปน อาจริโย ปณฺฑิโต อุปายกุสโล เต โน
เสตจฺฉตฺเตน โยเชสุนฺติ ฯ พาราณสินฺติ ภาติก มม ฉตฺต
อุสฺสาปตกาลโต ปฏาย อมฺหาก ราชา ธมฺมิโก อฑฺฒมาส
เทโว วสฺสติ นานาสสฺสานิ (๑) สมฺปชฺชนฺตีติ พาราณสิย พหุ
ขาทิตพฺพยุตฺตก มจฺฉมส ปาตพฺพยุตฺตก สุโรทก ชานนฺติ ฯ
เอว นครวาสิโน พหุ มจฺฉมส สุโรทก กตฺวา พาราณสึ วิหรนฺติ ฯ
ผีตาติ หตฺถิรตนอสฺสรตนมุตฺตารตนาทีนิ อาหริตฺวา นิรุปทฺทวา
โวหาร กโรนฺตา ผีตา สมิทฺธา ฯ เอว ชานาหีติ ภาติก อุโปสถ
อห อิเมหิ เอตฺตเกหิ การเณหิ สพฺพกนิฏโป หุตฺวา มม ภาติเก
อภิภวิตฺวา เสตจฺฉตฺต ปตฺโต เอว ชานาหีติ ฯ
อถสฺส คุณ สุตฺวา อุโปสโถ กุมาโร เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๕๘๖]ธมฺเมน กิร าตีน
รชฺช กาเรหิ สวร
เมธาวี ปณฺฑิโต จาสิ (๒) อโถป าติน หิโต
[๑๕๘๗]ตต าติปริพฺยุฬฺห
นานารตนโมจิต
อมิตฺตา นปฺปสหนฺติ อินทว อสุราธิโปติ ฯ
ตตฺถ ธมฺเมน กิราติ ตาต สวร มหาราช ธมฺเมน กิร ตฺว
เอกูนสตาน าตีน อตฺตโน เชฏภาติกาน อานุภาว อภิภวสิ
อิโต ปฏาย ตฺวเมว รชฺช กาเรหิ ตฺวเมว เมธาวี เจว ปณฺฑิโต
จ าตีนฺจ หิโตติ อตฺโถ ฯ ต ตนฺติ เอว วิวิธคุณสมฺปนฺน ต ฯ
าติปริพฺยุฬฺหนฺติ อมฺเหหิ เอกูนสตาตเกหิ ปริวาริต ฯ
#๑. ม. เตน สสฺสานิ ฯ ๒. สี.ยุ. จาป ฯ
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นานารตนโมจิตนฺติ นานารตเนหิ โอจิต สฺจิต พหุรตนสฺจย ฯ
อสุราธิโปติ ยถา ตาวตึเสหิ ปริวุต อินฺท อสุรราชา นปฺปสหติ
เอว อมฺเหหิ อารกฺข กโรนฺเตหิ ปริวาริต ติโยชนสติเก
กาสิกรฏเ ทฺวาทสโยชนิกาย พาราณสิยา รชฺช กาเรนฺต
อมิตฺตา น พาธิสฺสนฺตีติ ทีเปติ ฯ สวรมหาราชา สพฺเพสป
ภาติกาน มหนฺต ยส อทาสิ ฯ เต ตสฺส สนฺติเก อฑฺฒมาส
วสิตฺวา มหาราช ชนปเทสุ โจเรสุ อุฏหนฺเตสุ มย ชานิสฺสาม
ตฺว รชฺชสุข อนุภวาติ วตฺวา อตฺตโน อตฺตโน ชนปท คตา ฯ
ราชา โพธิสตฺตสฺส โอวาเท ตฺวา อายุหปริโยสาเน เทวนคร
ปูเรนฺโต อคมาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ภิกฺขุ เอว ตฺว ปุพฺเพ
โอวาทกฺขโม อิทานิ กสฺมา วิริย น อกาสีติ วตฺวา สจฺจานิ
ปกาเสตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ (สจฺจปริโยสาเน โส ภิกฺขุ
โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ) ตทา สวรกุมาโร ราชา อย ภิกฺขุ อโหสิ
อุโปสถกุมาโร สารีปุตฺโต เสสภาติกา เถรานุเถรา ปริสา ปน
พุทฺธปริสา โอวาททายโก อมจฺโจ ปน อหเมวาติ ฯ
สวรมหาราชชาตก อฏม ฯ
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อุมฺมุชชฺ นฺติ นิมุชชฺ นฺตีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ปฺาปารมึ อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกทิวส หิ สายณฺหสมเย ตถาคตสฺส ธมฺม เทเสตุ
นิกฺขมน อาคมยมานา ภิกฺขู ธมฺมสภาย นิสีทิตฺวา อาวุโส อโห
วต สตฺถา มหาปฺโ ปุถุปฺโ หาสปฺโ ชวนปฺโ
ติกฺขปฺโ นิพฺเพธิกปฺโ ตตฺร ตตฺร อุปายาย ปฺาย
สมนฺนาคโต วิปุลาย ปวิสมาย มหาสมุทฺโท วิย คมฺภีราย
อากาโส วิย วิตฺถิณฺณาย จ สกลชมฺพทู ีปสฺมึ หิ อุฏิตปฺโห
ทสพล อติกกฺ มิตฺวา คนฺตุ สมตฺโถนาม นตฺถิ ยถา มหาสมุทฺเท
อุฏิตา อุมฺมิ เวล ปตฺตมตฺตาว ภิชฺชติ เอว น โกจิ ปฺโห ทสพล
อติกฺกมิ สตฺถุ ปาทมูล ปตฺโต (๑) ภิชฺชติเอวาติ ทสพลสฺส
มหาปฺาปารมึ วณฺณยนฺตา นิสีทึสุ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา
กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา
อิมายนามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว ตถาคโต อิทาเนว ปฺวา
ปุพฺเพป อปริปกฺกาเณน ปฺวาเยว อนฺโธป หุตฺวา
มหาสมุทฺเท อุทกสฺาย อิมสฺมึ สมุทฺเท อิท นาม
รตนนฺติ อฺาสีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
#๑. ม. ปตฺวา ฯ

ชาตกฏกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณณ
ฺ กนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 73

เลมที่ 33 สุปารกชาตก หนา 73
อตีเต กุรุรฏเ กุรรุ าชา นาม รชฺช กาเรสิ ฯ ภรุกจฺฉ(๑)
นาม ปฏฏนคาโม อโหสิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต ภรุกจฺเฉ นิยามกเชฏกสฺส ปุตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ ปาสาทิโก สุวณฺณวณฺโณ ฯ
สุปารกกุมาโรติสฺส นาม กรึสุ ฯ โส มหนฺเตน ปริวาเรน
วฑฺฒนฺโต โสฬสวสฺสกาเลเยว นิยามกสิปฺเปเยว นิปฺผตฺตึ ปตฺวา
อปรภาเค ปตุอจฺจเยน นิยามกเชฏโก หุตฺวา นิยามกกมฺม
อกาสิ ฯ ปณฺฑิโต าณสมฺปนฺโน อโหสิ ฯ เตน อารุฬฺหนาวาย พฺยาปตฺตินาม นตฺถิ ฯ ตสฺส อปรภาเค โลณชลปหตานิ
เทฺวป จกฺขูนิ นสฺสึสุ ฯ โส ตโต ปฏาย นิยามกเชฏโก หุตวฺ าป
นิยามกกมฺม อกตฺวา ราชาน นิสฺสาย ชีวิสฺสามีติ ราชาน
อุปสงฺกมิ ฯ อถ น ราชา อคฺฆาปนิยกมฺเม เปสิ ฯ โส ตโต
ปฏาย รฺโ หตฺถิรตนอสฺสรตนฺจ มุตฺตาสารมณิสาราทีนิ
อคฺฆาเปสิ ฯ
อเถกทิวส รฺโ มงฺคลหตฺถี ภวิสฺสตีติ กาฬปาสาณกูฏวณฺณ เอก วารณ อาเนสุ ฯ ต ทิสฺวา ราชา ปณฺฑิตสฺส
ทสฺเสถาติ อาห ฯ อถ น ตสฺส สนฺตกิ  นยึสุ ฯ โส หตฺเถน
ตสฺส สรีร ปริมชฺชิตฺวา นาย มงฺคลหตฺถี ภวิตุ อนุจฺฉวิโก ปจฺฉา
ปาเทหิ วามนกธาตุโก เอส เอตหิ มาตา วิชายมานา องฺเกน
ปฏิจฺฉิตุ นาสกฺขิ ตสฺมา ภูมิย ปติตฺวา ปจฺฉิมปาเทหิ วามนกธาตุโก
ชาโตติ อาห ฯ เต หตฺถึ คเหตฺวา อาคเต มนุสฺเส ปุจฺฉึสุ ฯ
#๑. ม. กุรุกจฺฉ นาม ฯ เอวมุปริป ฯ
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เต สจฺจ ปณฺฑิโต กเถตีติ วทึสุ ฯ ต การณ ราชา สุตฺวา
หฏตุฏโ ตสฺส อฏ กหาปเณ ทาเปสิ ฯ
ปุเนกทิวส รฺโ มงฺคลอสฺโส ภวิสฺสตีติ เอก อสฺส
อานยึสุ ฯ ตป ราชา ปณฺฑิตสฺส สนฺตกิ  เปเสสิ ฯ โส ตป
หตฺเถน ปรามสิตฺวา อย มงฺคลอสฺโส ภวิตุ น ยุตโฺ ต เอตสฺส หิ
ชาตทิวเสเยว มาตา มริ ตสฺมา มาตุ ขีร อลภนฺโต น สมฺมา
วฑฺฒิโตติ อาห ฯ อสฺเส คเหตฺวา อาคตมนุสฺสา สาปสฺส
กถา สจฺจาติ วทึสุ ฯ ตป สุตฺวา ราชา ตุสิตฺวา อฏ กหาปเณเยว
ทาเปสิ ฯ อเถกทิวส รฺโ มงฺคลรโถ ภวิสฺสตีติ รถ อานยึสุ ฯ
ตป ราชา ตสฺส สนฺติก เปเสสิ ฯ โส ต หตฺเถน ปรามสิตฺวา
อย รโถ สุสริ รุกฺเขน กโต ตสฺมา รฺโ น อนุจฺฉวิโกติ อาห ฯ
สาปสฺส กถา สจฺจาว อโหสิ ฯ ราชา ตป สุตฺวา ตุสิตฺวา อฏกหาปเณ ทาเปสิ ฯ อถสฺส มหคฺฆ กมฺพลรตน อาหรึสุ ฯ
ตป ตสฺเสว เปเสสิ ฯ ตป หตฺเถน ปรามสิตฺวา อิมสฺส
มูสิกจฺฉินฺน เอก าน อตฺถีติ อาห ฯ โสเธนฺตา ต ทิสฺวา
รฺโ อาโรเจสุ ฯ ราชา ต การณ สุตฺวา ตุสิตฺวา อฏเว
กหาปเณ ทาเปสิ ฯ
โส จินเฺ ตสิ อย ราชา เอวรูปานิ อจฺฉริยานิ ทิสฺวา อฏ
กหาปเณ ทาเปสิ อิมสฺส ทาโย นฺหาปตทาโย นฺหาปตสฺส ชาติโก
ภวิสฺสติ กึ เม เอวรูเปน ราชุปฏาเนน อตฺตโน วสนฏานเมว
คมิสฺสามีติ โส ภรุกจฺฉปฏฏนเมว ปจฺจาคมิ ฯ ตสฺมึ ตตฺถ
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วสนฺเต พาณิชา นาว สชฺเชตฺวา ก นิยามก กริสฺสามาติ
มนฺเตตฺวา (๑) สุปารกปณฺฑิเตน อารุฬฺหนาวา น พฺยาปชฺชติ เอส
ปณฺฑิโต อุปายกุสโล อนฺโธ สมาโนป สุปารกปณฺฑิโต จ
อุตฺตโมติ ต อุปสงฺกมิตฺวา นิยามโก โน โหหีติ วตฺวา ตาตา อห
อนฺโธ กถ นิยามกกมฺม กริสฺสามีติ วุตฺเต สามิ อนฺธาป ตุมฺเหเยว
อมฺหาก อุตฺตมาติ ปุนปฺปุน ยาจึสุ ฯ สาธุ ตาตา ตุมฺเหหิ
อาโรปตสฺาย นิยฺยามโก ภวิสฺสามีติ เตส นาว อภิรูหิ ฯ
เต นาวาย มหาสมุทฺท ปกฺขนฺทึสุ ฯ นาวา สตฺต ทิวสานิ
นิรุปทฺทวา อคมาสิ ฯ ตโต อกาลวาต อุปฺปาติต อุปฺปชฺชติ ฯ
นาวา จตฺตาโร มาเส ปกติสมุทฺทปฏเ จริตฺวาว ขุรมาลิสมุทฺท นาม
ปตฺตา ฯ ตตฺถ มจฺฉา มนุสฺสสมานสรีรา ขุรนาสา อุทเก
อุมฺมุชฺชนิมฺมชุ ฺช กโรนฺติ ฯ พาณิชา เต ทิสฺวา มหาสตฺต
ตสฺส สมุทฺทสฺส นาม ปุจฺฉนฺตา ปม คาถมาหสุ
[๑๕๘๘]อุมฺมุชฺชนฺติ นิมชุ ฺชนฺติ มนุสฺสา ขุรนาสิกา
สุปารกนฺต ปุจฺฉาม
สมุทฺโท กตโม อยนฺติ ฯ
เอว เตหิ ปุฏโ  มหาสตฺโต อตฺตโน นิยามกสุตฺเตน
สสนฺเทตฺวา ทุติย คาถมาห
[๑๕๘๙]ภรุกจฺฉา ปยาตาน (๒) พาณิชาน ธเนสิน
นาวาย วิปฺปนฏาย
ขุรมาลีติ วุจฺจตีติ ฯ
ตตฺถ ปยาตานนฺติ ภรุกจฺฉปฏฏนา นิกฺขมิตฺวา คจฺฉนฺตาน ฯ
#๑. ม. มนฺเตสุ ฯ ๒. ม. กุรุกจฺฉา ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. สฺยา.
#วาณิชาน ฯ เอวมุปริป ฯ
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ธเนสินนฺติ ตุมฺหาก พาณิชาน ธน ปริเยสนฺตาน ฯ นาวาย
วิปฺปนฏายาติ ตาตา ตุมฺหาก อิมาย วิเทส ปกฺขนฺตาย
นาวาย กมฺมการณาย (๑) ปกติสมุทฺท อติกฺกมิตฺวา สมฺปตฺโต อย
สมุทฺโท ขุรมาลีติ วุจฺจตีติ เอวเมต ปณฺฑิตา กเถนฺตีติ ฯ
ตสฺมึ ปน สมุทฺเท วชิร อุสฺสนฺน โหติ ฯ โส มหาสตฺโต
สจาห อย วชิรสมุทฺโทติ เอว เอเตส กเถสฺสามิ โลเภน พหุ วชิร
คเหตฺวา นาว โอสีทาเปสฺสนฺตีติ เตส อนาจิกฺขิตฺวาว นาว
โอลมฺพาเปตฺวา อุปาเยเนว โยตฺต คเหตฺวา มจฺฉคหณนิยาเมน
ชาล ขิปาเปตฺวา วชิรสาร อุทฺธริตฺวา นาวาย ปกฺขิปตฺวา อฺ
อปฺปคฺฆ ภณฺฑ ฉฑฺฑาเปสิ ฯ นาวา ต สมุทฺท อติกฺกมิตฺวา
ปุรโต อคฺคิมาลึนาม คตา ฯ โส ปชฺชลิตอคฺคิกฺขนฺโธ วิย
มชฺฌนฺติกสุรโิ ย วิย จ โอภาส มฺุจนฺโต อฏาสิ ฯ พาณิชา
[๑๕๙๐]ยถา อคฺคิ สุริโย จ (๒) สมุทโฺ ท ปฏิทิสฺสติ
สุปารกนฺต ปุจฺฉาม สมุทฺโท กตโม อยนฺติ ฯ
คาถาย ต ปุจฺฉึสุ ฯ ปุน มหาสตฺโตป เนส อนนฺตรคาถาย
กเถสิ
[๑๕๙๑]ภรุกจฺฉา ปยาตาน พาณิชาน ธเนสิน
นาวาย วิปฺปนฏาย อคฺคิมาลีติ วุจฺจตีติ ฯ
ตสฺมึ ปน สมุทฺเท สุวณฺณ อุสฺสนฺน อโหสิ ฯ มหาสตฺโตป
ปุริมนเยเนว ตโตป สุวณฺณ คาหาเปตฺวา นาวาย ปกฺขิปาเปสิ ฯ
#๑. ม. กมฺมการก ฯ ๒. ม. ยถา อคฺคีว สุริโย ว ฯ
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นาวาป ต สมุทฺท อติกฺกมิตฺวา ขีร วิย ทธิ วิย จ โอภาสนฺต
ทธิมาลึนาม สมุทฺท ปาปุณิ ฯ พาณิชา
[๑๕๙๒]ยถา ทธิ จ ขีรฺจ
สมุทฺโท ปฏิทสิ ฺสติ
สุปารกนฺต ปุจฺฉาม
สมุทฺโท กตโม อยนฺติ
อิมาย คาถาย ตสฺสาป นาม ปุจฉฺ ึสุ ฯ เตส มหาสตฺโต
อนนฺตรคาถาย อาจิกฺขิ
[๑๕๙๓]ภรุกจฺฉา ปยาตาน
พาณิชาน ธเนสิน
นาวาย วิปฺปนฏาย
ทธิมาลีติ วุจฺจตีติ ฯ
ตสฺมึ ปน สมุทฺเท รชฏ อุสฺสนฺน โหติ ฯ อถ โส ตป
อุปาเยน คาหาเปตฺวา นาวาย ปกฺขิปาเปสิ ฯ นาวา ต สมุทฺท
อติกฺกมิตฺวา นีลกุสติณวิย สมฺปนฺนสสฺสมิว จ โอภาสมาน นีลวณฺณ
กุสมาลึนาม สมุทฺท ปาปุณิ ฯ พาณิชา
[๑๕๙๔]ยถา กุโส จ สสฺโส จ สมุทฺโท ปฏิทิสสฺ ติ
สุปารกนฺต ปุจฺฉาม
สมุทฺโท กตโม อยนฺติ
คาถาย ตสฺสาป นาม ปุจฺฉึสุ ฯ โส อนนฺตรคาถาย
อาจิกฺขิ
[๑๕๙๕]ภรุกจฺฉา ปยาตาน
พาณิชาน ธเนสิน
นาวาย วิปฺปนฏาย
กุสมาลีติ วุจฺจตีติ ฯ
ตสฺมึ ปน สมุทฺเท นีลมณิรตน อุสฺสนฺน อโหสิ ฯ โสป
น อุปาเยน คาหาเปตฺวา นาวาย ปกฺขิปาเปสิ ฯ นาวาป ต
สมุทฺท อติกกฺ มิตฺวา นฬวน วิย เวฬุวน วิย จ ขายมาน
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นฬมาลึนาม สมุทฺท ปาปุณิ ฯ พาณิชา
[๑๕๙๖]ยถา นโฬ จ เวฬุ จ
สมุทฺโท ปฏิทิสฺสติ
สุปารกนฺต ปุจฺฉาม
สมุทฺโท กตโม อยนฺติ
คาถาย ตสฺสาป นาม ปุจฺฉึสุ ฯ มหาสตฺโต ต อนนฺตรคาถาย กเถสิ
[๑๕๙๗]ภรุกจฺฉา ปยาตาน
พาณิชาน ธเนสิน
นาวาย วิปฺปนฏาย
นฬมาลีติ วุจฺจตีติ ฯ
ตสฺมึ ปน สมุทฺเท มสารคลฺลเวฬุริย อุสฺสนฺน โหติ ฯ โส
ตป อุปาเยน คาหาเปตฺวา นาวาย ปกฺขิปาเปสิ ฯ
อปโร นโย นโฬติ วิจฺฉิกนโฬ กกฺกฏกนโฬป โส รตฺตวณฺโณ
โหติ ฯ เวฬูติ ปน ปวาลสฺเสเวต นาม โส จ สมุทฺโท ปวาฬสฺส
อุสฺสนฺโน รตฺโตภาโส อโหสิ ฯ ตสฺมา ยถา นโฬ จ เวฬุ
จาติ ปุจฺฉึสุ ฯ
มหาสตฺโต ตโต ปวาล คาหาเปสีติ ฯ พาณิชา นฬมาลึ
อติกฺกมิตฺวา พลวามุขสมุทฺทนาม ปสฺสึสุ ฯ ตตฺถ อุทก
อุกฺกุชิตฺวา สพฺพโตภาเคน อุคฺคจฺฉติ ฯ ตสฺมึ สพฺพโตภาเคน
อุคฺคต อุทก สพฺพโตภาเคน ฉินฺนตฏมหาโสพฺโภ วิย ปฺายติ
อุมฺมิยา อุคฺคตาย เอกโต ปปาตสทิส โหติ ภยชนโน สทฺโท
อุปฺปชฺชติ โสตานิ ภินฺทนฺโต วิย หทยสฺส ผาเลนฺโต วิย จ ฯ
ต ทิสฺวา พาณิชา ภีตตสิตา
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[๑๕๙๘]มหพฺภโย ภึสนโก
สทฺโท สุยฺยตมานุโส
ยถา โสพฺโภ ปปาโตว สมุทฺโท ปฏิทิสฺสติ
สุปารกนฺต ปุจฺฉาม
สมุทฺโท กตโม อยนฺติ
คาถาย ตสฺส นาม ปุจฺฉึสุ ฯ
ตตฺถ สุยฺยตมานุโสติ สุยฺยติ อมานุสฺโส สทฺโท ฯ
มหาสตฺโต
[๑๕๙๙]ภรุกจฺฉา ปยาตาน
พาณิชาน ธเนสิน
นาวาย วิปฺปนฏาย
พลวามุขีติ (๑) วุจฺจตีติ ฯ
โพธิสตฺโต อนนฺตรคาถาย ตสฺส นาม อาจิกฺขิตฺวา ตาตา
อิม พลวามุข สมุทฺท ปตฺตา นิวตฺเตตุ สมตฺถานาม นาวา นตฺถิ
อย สมฺปตฺตนาว นิมฺมุชชฺ าเปตฺวา วินาส ปาเปตีติ อาห ฯ
ตฺจ นาว สตฺต มนุสฺสสตานิ อภิรูหึสุ ฯ เต สพฺเพ มรณภยภีตา
เอกปฺปหาเรเนว อวิจิมฺหิ ปจฺจมานสตฺตา วิย อติกลูน (๒) สร
มฺุจยมานา ปริเทวึสุ ฯ มหาสตฺโต เปตฺวา ม อฺโ เอเตส
โสตฺถิภาว กาตุ สมตฺโถนาม นตฺถิ สจฺจกิริยาย เตส โสตฺถึ
กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา เต อามนฺเตตฺวา ตาตา ขิปฺป ม
คนฺโธทเกน นฺหาเปตฺวา อหตวตฺถานิ นิวาสาเปตฺวา ปุณฺณปาตึ
สชฺเชตฺวา นาวาย ธุเร เปถาติ ฯ เต พาณิชา เวเคน ตถา
กรึสุ ฯ มหาสตฺโต อุโภหิ หตฺเถหิ ปุณฺณปาตึ คเหตฺวา นาวาย
ธุเร ิโต สจฺจกิริย กโรนฺโต โอสานคาถมาห
#๑. ม. พฬวามุขีติ ฯ สี. ยุ. วฬพามขีติ ฯ ๒. ม. อติการฺุ รว
#มฺุจึสุ ฯ
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[๑๖๐๐]ยโต สรามิ อตฺตาน ยโต ปตฺโตสฺมิ วิฺุต
นาภิชานามิ สฺจิจฺจ เอกปาณป หึสิตุ (๑)
เอเตน สจฺจวชฺเชน โสตฺถึ นาวา นิวตฺตตูติ ฯ
ตตฺถ ยโตติ ยโต ปฏาย อห อตฺตาน สรามิ ยโต ปฏาย
จมฺหิ วิฺุต ปตฺโตติ อตฺโถ ฯ เอกปาณป หึสิตุนฺติ เอตฺถนฺตเร
สฺจิจฺจ เอก กุณฺกิปลลฺ กิ ปาณป หึสิตุ นาภิชานามิ ฯ
เทสนามตฺตเมเวต ฯ โพธิสตฺโต ปน ติณสลากป อุปาทาย
อฺสฺส สนฺตก น คหิตปุพฺพ โลภวเสน ปรทาร น
โอโลกิตปุพพฺ  มุสา น ภาสิตปุพฺพา ติณคฺเคนาป มชฺช น
ปตปุพฺพนฺติ เอว ปฺจ สีลวเสน สจฺจกิริย อกาสิ ฯ กตฺวา จ
ปน ปุณฺณปาติยา อุทก นาวาย ธุเร อภิสิฺจิ ฯ
จตฺตาโร มาเส วิเทส ปกฺขนฺตา นาวา นิวตฺติตฺวา อิทฺธิมา
วิย สจฺจานุภาเวน เอกทิวเสเนว ภรุกจฺฉปฏฏน อคมาสิ ฯ
คนฺตฺวา จ ปน ถเล อฏอุสภมตฺต าน ปกฺขนฺทิตฺวา นาวิกสฺส
ฆรทฺวาเรเยว อฏาสิ ฯ มหาสตฺโต เตส พาณิชาน สุวณฺณรชฏมณิปวาลวชิรานิ ภาเชตฺวา อทาสิ ฯ เอตฺตเกหิ โว
รตเนหิ อล มา ปุน สมุทฺท ปวิสถาติ เตส โอวาท ทตฺวา ยาวชีว
ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา เทวปุร ปูเรสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา เอว ภิกขฺ เว ปุพฺเพป
ตถาคโต มหาปฺโเยวาติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
#๑. ม. หึสิต ฯ
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อนฺธปริสา พุทฺธปริสา อเหสุ สุปารกปณฺฑิโต ปน อหเมวาติ ฯ
สุปารกชาตก นวม ฯ
เอกาทสนิปาตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ตสฺสทุ ฺทาน
สิริ มาตุสโุ ปสกนาควโร
ปุน ชุณฺหก ธมฺมมุทยวโร
อถ ปานีย ยุธฺชยโถ จ
ทส สวร ปารคเตน นว ฯ
ชาตกุทฺทาน
ม. มาตุโปสกชุณฺโห ธมฺมอุทยปานีโย
ยุธฺจโย ทสรโถ สวโร จ สุปฺปารโค
เอกาทสนิปาตมฺหิ สงฺคีตา นว ชาตกา ฯ
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ทฺวาทสนิปาตวณฺณนา
จุลกุณาลชาตก
ขุทฺทาน (๑) ลหุจิตฺตานนฺติ อิท ชาตก กุณาลชาตเก (๒)
อาวีภวิสฺสติ ฯ
จุลกุณาลชาตก ปม ฯ
ภทฺทสาลชาตก
กา ตฺว สุทฺเธหิ วตฺเถหีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
าตตฺถจริย อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถยิ  หิ อนาถปณฺฑิกสฺส นิเวสเน ปฺจนฺน ภิกฺขุสตาน
นิพทฺธ โภชน ปวตฺตติ ตถา วิสาขาย จ โกสลรฺโ จ ฯ ตตฺถ
ปน กิฺจาป นานคฺครสโภชน ทียติ ฯ ภิกฺขูน ปเนตฺถ โกจิ
วิสฺสาสิโก นตฺถิ ตสฺมา ภิกฺขู ราชนิเวสเน น ภฺุชนฺติ ฯ เต
ภตฺต คเหตฺวา อนาถปณฺฑิกสฺส วา วิสาขาย วา อฺเส วา
#๑. ม. ลุทฺธาน ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๑๐๖ ฯ ตทฏกถา ๘/๓๓๐ ฯ
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วิสฺสาสิกาน ฆร คนฺตฺวา ภฺุชนฺติ ฯ ราชา เอกทิวส ปณฺณาการ
อาภต (๑) ภิกฺขูน เทถาติ ภตฺตคฺค เปเสตฺวา ภตฺตคฺเค ภิกฺขู นตฺถีติ
วุตฺเต กห คตาติ ปุจฺฉิตฺวา อตฺตโน วิสฺสาสิกเคเหสุ นิสีทิตฺวา
ภฺุชนฺตีติ สุตฺวา ภุตฺตปาตราโส สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา ภนฺเต
โภชนนาม กึ ปรมนฺติ ปุจฺฉิ ฯ วิสฺสาสิกปรม มหาราช
กฺชิกกาณาชภตฺตป (๒) หิ วิสฺสาสิเกน ทินฺน มธุร โหตีติ ฯ
ภนฺเต เกหิ ปน สทฺธึ ภิกฺขูน วิสฺสาโส โหตีติ ฯ าตีหิ วา
เสกฺขกุเลหิ วา มหาราชาติ ฯ ตโต ราชา จินฺเตสิ เอก สากิยธีตร
อาเนตฺวา อคฺคมเหสึ กริสฺสามิ เอว มยา สทฺธึ ภิกฺขูน าติโก (๓)
ปรมวิสฺสาโส ภวิสฺสตีติ ฯ โส อุฏายาสนา อตฺตโน นิเวสน
คนฺตฺวา กปลวตฺถุปุร ทูต เปเสสิ ธีตร กิร เม เทนฺตุ อห ตุมฺเหหิ
สทฺธึ าติภาว อิจฺฉามีติ ฯ
สากิยา ทูตสฺส วจน สุตฺวา สนฺนปิ ติตฺวา มนฺตยึสุ มย
โกสลรฺโ อาณาปวตฺติฏาเน วสาม สเจ ทาริก น ทสฺสาม
มหนฺต วร ภวิสฺสตีติ สเจ ทสฺสาม กุลวโส โน ภิชฺชิสฺสติ กึ นุโข
กาตพฺพนฺติ ฯ อถ เน มหานาโม อาห มา จินฺตยิตฺถ มม ธีตา
วาสภขตฺติยานาม นาคมุณฺฑายนาม ทาสิยา กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺตา
โสฬสวสฺสุทเฺ ทสิกา อุตฺตมรูปธรา โสภคฺคปฺปตฺตา ปตุ วเสน
ขตฺติยชาติกา ตมสฺส ขตฺติยกฺาติ เปเสสฺสามาติ ฯ สากิยา
สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ทูเต ปกฺโกสาเปตฺวา สาธุ ทาริก ทสฺสาม
#๑. ม. อาหฏ ฯ ๒. ม. กฺชิกมตฺตกมฺป ฯ ๓. ม. าตเก วิย ฯ
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อิทาเนว น คเหตฺวา คจฺฉถาติ อาหสุ ฯ ต สุตฺวา ทูตา จินฺเตสุ
อิเม สากิยานาม ชาตึ นิสฺสาย อติมานิโน สทิสี โนติ วตฺวา
อสทิสึป ทเทยฺยุ เอเตหิ สทฺธึ เอกโต ภฺุชมานเมว คณฺหิสฺสามาติ ฯ เต เอวมาหสุ มย คเหตฺวา คจฺฉนฺตา ยา ตุมฺเหหิ
สทฺธึ เอกโต ภฺุชติ ต คเหตฺวา คมิสฺสามาติ ฯ สากิยา
เตส นิวาสนฏาน ทาเปตฺวา กึ กริสสฺ ามาติ จินฺตยึสุ ฯ
มหานาโม อาห มา ตุมฺเห จินฺตยิตฺถ อห อุปาย กริสฺสามิ ตุมฺเห
มม โภชนกาเล วาสภขตฺติย อลงฺกริตฺวา อาเนตฺวา มยา เอกสฺมึ
กวเล คหิตมตฺเตเยว อสุโก ราชานาม ปณฺณ ปหิณิ อิม
ตาว สาสน สุณาถาติ ปณฺณ ทสฺเสยฺยาถาติ ฯ เต สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตสฺมึ ภฺุชมาเน กุมาริก อลงฺกรึสุ ฯ
มหานาโม ธีตร เม อาเนถ มยา สทฺธึ ภฺุชตูติ อาห ฯ
อถ น อลงฺกริตฺวา ตาวเทว โถก ปปฺจ กตฺวา อานยึสุ ฯ สา
ปตรา สทฺธึ ภฺุชิสฺสามีติ เอกปาติยา หตฺถ โอตาเรสิ ฯ
มหานาโม ตาย สทฺธึ เอกปณฺฑ คเหตฺวา มุเข เปสิ ทุติยปณฑ
ฺ สฺส
หตฺเถ ปสาริตมตฺเต เทว อสุกรฺานาม ปณฺณ ปหิต อิม ตาว
สาสน สุณาถาติ ปณฺณ อุปนาเมสุ ฯ มหานาโม อมฺม ตฺว
ภฺุชาหีติ ทกฺขิณหตฺถ ปาติยาเยว กตฺวา วามหตฺเถน ปณฺณ
คเหตฺวา ปณฺณ โอโลเกสิ ฯ ตสฺส สาสน อุปธาเรนฺตสฺเสว
อิตรา ภฺุชิ ฯ โส ตสฺส (๑) ภุตฺตกาเล หตฺถ โธวิตฺวา มุข
#๑. ม. ตสฺสา ฯ
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วิกฺขาเลสิ ฯ เต ทิสฺวา ทูตา นิจฺจเยเนว สา เอตสฺส ธีตาติ
นิฏมคมสุ น ต อนฺตร ชานิตุ สกฺขสึ ุ ฯ มหานาโม มหนฺเตน
ปริวาเรน ธีตร เปเสสิ ฯ ทูตาป น สาวตฺถึ เนตฺวา อย กุมาริกา
ชาติสมฺปนฺนา มหานามสฺส ธีตาติ วทึสุ ฯ อถ ต สุตฺวา
ราชา ตุสิตฺวา สกลนคร อลงฺการาเปตฺวา ต รตนราสิมฺหิ เปตฺวา
อคฺคมเหสิฏาเน เปตฺวา อภิสิฺจาเปสิ ฯ สา รฺโ ปยา
อโหสิ มนาปา ฯ
อถสฺสา น จิรสฺเสว คพฺโภ ปติฏ หิ ฯ ราชา คพฺภปริหาร
อทาสิ ฯ สา ทสมาสจฺจเยน สุวณฺณวณฺณ ปุตฺต วิชายิ ฯ
อถสฺส นามคหณทิวเส ราชา อตฺตโน อยฺยกสฺส สนฺติก เปเสสิ
สากฺยราชธีตา วาสภขตฺติยา ปุตฺต วิชายิ กิมสฺส นาม กโรตูติ ฯ
ต ปน สาสน คเหตฺวา คโต อมจฺโจ โถกพธิรธาตุโก ฯ โส ต
คนฺตฺวา รฺโ อยฺยกสฺส อาโรเจสิ ฯ โส ต สุตฺวา วาสภขตฺติยา
ปุตฺต วิชายิตฺวาป สพฺพชน อภิภวติ อิทานิ ปน รฺโ อติวิย
วลฺลภา ภวิสสฺ ตีติ อาห ฯ พธิรามจฺโจ วลฺลภาติ วจน ทุสฺสุต
สุตฺวา วิฏฏโภติ สลฺลกฺเขตฺวา ราชาน อุปคนฺตฺวา เทว กุมารกสฺส
กิร วิฏฏโภติ นาม กโรถาติ อาห ฯ ราชา โปราณก โน
กุลทตฺติก นาม ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา วิฏฏโภติสฺส นาม อกาสิ ฯ
ตโต ปฏาย กุมาโร กุมารปริหาเรน วฑฺฒนฺโต สตฺตวสฺสิกกาเล
อฺเส กุมาราน มาตามหากุลโต หตฺถีรูปกอสฺสรูปกาทีนิ
#๑. ม. ต ฯ

ชาตกฏกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณณ
ฺ กนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 86

เลมที่ 33 ทฺวาทสนิปาตวณฺณนา หนา 86
อาหริยมานานิ ทิสฺวา มาตร ปุจฺฉิ อมฺม อฺเส ปตามหากุลโต
ปณฺณาการ อาหริยติ มยฺห โกจิ กิฺจิ น เปเสติ กึ ตฺว นิมฺมาตา
นิปฺปติกาติ ฯ อถ น สา ตาต ตว สากฺยราชาโน มาตามหา
ทูเร วสนฺตา เตน เต กิฺจิ น เปเสนฺตีติ วตฺวา วฺเจสิ ฯ
ปุน โสฬสวสฺสกาเล อมฺม มาตามหากุล ปสฺสิตุกาโมมฺหีติ
วตฺวา อล ตาต กึ ตตฺถ กริสฺสสีติ วาริยมาโนป ปุนปฺปุน
ยาจิ ฯ อถสฺส มาตา เตนหิ คจฺฉาติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ โส ปตุ
อาโรเจตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน นิกขฺ มิ ฯ วาสภขตฺติยา ปุเรตร
ปณฺณ เปเสสิ อห อิธ สุข วสามิ สามิโน มาสฺส กิฺจิ อนฺตร
ทสฺเสถาติ ฯ สากิยา วิฏฏภสฺส อาคมน ตฺวา ต วนฺทิตุ น
สกฺกาติ ตสฺมา ทหรทหเร กุมารเก ชนปท ปหิณึสุ ฯ กุมาเร
กปลวตฺถุ สมฺปตฺเต สากิยา สณฺาคาเร สนฺนิปตึสุ ฯ กุมาโร
สณฺาคาร คนฺตฺวา อฏาสิ ฯ อถ น อยนฺเต ตาต ปตามหา
อย มาตุโลติ วทึสุ ฯ โส สพฺเพ วนฺทมาโน วิจริ ฯ โส ยาว
ปฏิยา รุชนปมาณา วนฺทิตฺวา เอกป อตฺตาน วนฺทนฺต อทิสวฺ า
กินฺนุ โข ม วนฺเทนฺตา นตฺถีติ ปุจฺฉิ ฯ สากิยา ตาต ตว
กนิฏกุมารา ชนปท คตาติ วตฺวา ตสฺส มหนฺต สกฺการ กรึสุ ฯ
โส กติปาห วสิตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน นิกฺขมิ ฯ อเถกา
ทาสี สณฺาคาเร เตน นิสินฺนผลก อิท วาสภขตฺติยาย ทาสิยา
ปุตฺตสฺส นิสินฺนผลกนฺติ อกฺโกสิตฺวา ขีโรทเกน โธวิ ฯ เอโก
ปุริโส อตฺตโน อาวุธ ปมุสฺสิตฺวา นิวตฺโต ต คณฺหนฺโต วิฏฏภ-
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กุมารสฺส ต อกฺโกสนสทฺท สุตฺวา ต อนฺตร ปุจฺฉิตฺวา วาสภขตฺติยา
ทาสิยา กุจฺฉิมฺหิ มหานามสกฺกสฺส ชาตาติ ตฺวา คนฺตฺวา
พลนิกายสฺส กเถสิ ฯ วาสภขตฺติยา กิร ทาสีธีตาติ มหาโกลาหล
อโหสิ ฯ
กุมาโร ต สุตวฺ า เอเต ตาว มม นิสินฺนผลก ขีโรทเกน
โธวนฺตุ อห ปน รชฺเช ปติฏิตกาเล เอเตส คลโลหิต คเหตฺวา
มม นิสินฺนผลก โธวิสฺสามีติ จิตฺต เปสิ ฯ ตสฺมึ สาวตฺถึ คเต
อมจฺจา สพฺพ ปวุตฺตึ รฺโ อาโรเจสุ ฯ ต สุตฺวา ราชา มยฺห
ทาสีธีตร อทสูติ สากิยาน กุชฺฌิตฺวา วาสภขตฺติยาย จ ปุตฺตสฺส
จ ทินฺน ปริหาร อจฺฉินฺทิตฺวา ทาสทาสีหิ ลทฺธพฺพปริหารมตฺตเมว
ทาเปสิ ฯ ตโต กติปาหจฺจเยน สตฺถา ราชนิเวสน คนฺตฺวา
นิสีทิ ฯ ราชา สตฺถาร วนฺทิตฺวา ภนฺเต ตุมฺหาก าตเกหิ
ทาสีธีตา มยฺห ทินฺนา เตนสฺสาห สปุตฺตาย ปริหาร อจฺฉินฺทิตฺวา
ทาสทาสีหิ ลทธพฺพปริหารมตฺตเมว ทาเปสินฺติ อาห ฯ สตฺถา
อยุตฺตเมว มหาราช สากิเยหิ กต ททนฺเตหินาม สมชาติกา
ทาตพฺพา อสฺส ต ปน มหาราช วทามิ วาสภขตฺติยา ราชธีตา
ขตฺติยรฺโ เคเห อภิเสก ลภิ วิฏฏโภป ขตฺติยราชานเมว
ปฏิจฺจ ชาโต มาตุ โคตฺตนาม กึ กริสสฺ ติ ปตุ โคตฺตเมว ปมาณนฺติ
โปราณกปณฺฑิตา ทลิทฺทติ ฺถิยา กฏหาริกาย อคฺคมเหสิฏาน
อทสุ ตสฺสา จ กุจฺฉิมฺหิ ชาตกุมาโร ทฺวาทสโยชนิกาย พาราณสิยา
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รชฺช ปตฺวา กฏหาริกราชานาม ชาโตติ กฏหาริกชาตก (๑)
กเถสิ ฯ ราชา สตฺถุ ธมฺมกถ สุตฺวา ปตุ โคตฺตเมว กิร ปมาณนฺติ
ตุสิตฺวา มาตาปุตฺตาน ปกติปริหารเมว ทาเปสิ ฯ
รฺโ ปน พนฺธุโลนาม เสนาปติ มลฺลิกนาม อตฺตโน
ภริย วฺฌึ ตว กุลฆรเมว คจฺฉาหีติ กุสินารเมว เปเสสิ ฯ
สา สตฺถาร ทิสฺวาว คมิสฺสามีติ เชตวน ปวิสิตฺวา ตถาคต
วนฺทิตฺวา เอกมนฺต ิตา กห คจฺฉสีติ ปุฏา สามิโก เม ภนฺเต
กุลฆร เปเสตีติ วตฺวา กสฺมาติ วุตฺตา วฺฌา อปุตฺตกา ภนฺเตติ
วตฺวา สตฺถารา ยทิ เอว คมนกิจฺจ นตฺถิ นิวตฺตาหีติ วุตฺตา ตุฏา
สตฺถาร วนฺทิตฺวา นิเวสนเมว อคมาสิ ฯ กสฺมา นิวตฺตาสีติ จ
ปุฏา ทสพเลน นิวตฺติตาห สามีติ อาห ฯ เสนาปติ ทิฏ
ภวิสฺสติ ตถาคเตน การณนฺติ อาห ฯ สา น จิรสฺเสว คพฺภ
ปฏิลภิตฺวา อุปฺปนฺนโทหฬา โทหโฬ เม อุปฺปนฺโนติ อาโรเจสิ ฯ
กึโทหโฬติ ฯ สามิ เวสาลินคเร คณราชกุลาน (๒) อภิเสกมงฺคลโปกฺขรณิย โอตริตฺวา นฺหาตฺวา ปานีย ปาตุกามมฺหิ
สามีติ ฯ เสนาปติ สาธูติ วตฺวา สหสฺสถามธนุ คเหตฺวา ต
รเถ อาโรเปตฺวา สาวตฺถิโต นิกฺขมิตวฺ า รถ วาเหนฺโต เวสาลึ
ปาวิสิ ฯ
ตสฺมิฺจ กาเล โกสลรฺา จ พนฺธุลเสนาปตินา จ สทฺธึ
เอกาจริยกุเล อุคฺคหิตสิปฺโป มหาลิ อนฺโธ ลิจฺฉวีน อตฺถฺจ
#๑. ขุ. ชา. ๒๗/ภ ฯ ตทฏกถา ๑/๒๐๔ ฯ ๒. ม. ลิจฺฉวิราชาน ฯ
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ธมฺมฺจ อนุสาสนฺโต ทฺวารสมีเปเยว วสติ ฯ โส รถสฺส
อุมฺมาเร ปฏิฆาฏสทฺท สุตฺวา พนฺธุลมลฺลสฺส รถวาหนสทฺโท (๑)
เอโส อชฺช ลิจฺฉวีน ภย อุปฺปชฺชิสฺสตีติ อาห ฯ โปกฺขรณิยา
อนฺโต จ พหิ จ อารกฺขา พลวา อุปริ โลหชาล ปตฺถต สกุณานป
โอกาโส นตฺถิ ฯ เสนาปติ ปน รถา โอตริตฺวา อารกฺขเก
ขคฺเคน ปหรนฺโต ปลาเปตฺวา โลหชาล ฉินฺทิตฺวา อนฺโตโปกฺขรณิย
ภริย โอตาราเปตฺวา นฺหาเปตฺวา ปาเยตฺวา สยป นฺหาตฺวา
มลฺลิก รเถ อาโรเปตฺวา นครา นิกฺขมิตฺวา อาคมนมคฺเคเนว
ปายาสิ ฯ อารกฺขกา คนฺตฺวา ลิจฺฉวีน อาโรเจสุ ฯ เต
ลิจฺฉวีราชาโน กุชฺฌิตฺวา ปฺจรถสตานิ อารุยฺห พนฺธุลมลฺล
คณฺหิสฺสามาติ นิกฺขมึสุ ต ปวุตฺตึ มหาลิสฺส อาโรเจสุ ฯ มหาลิ
มา คมิตฺถ โส หิ โว สพฺเพ ฆาเฏสฺสตีติ อาห ฯ เตป มย
คมิสฺสามเยวาติ วทึสุ ฯ เตนหิ จกฺกสฺส ยาว นาภิโต ปวิฏฏาน
ทิสฺวา นิวตฺเตยฺยาถ ตโต อนิวตฺตนฺตา ปุรโต อสนิสทฺท วิย
สุณิสฺสถ ตมฺหา านา นิวตฺเตยฺยาถ ตโต อนิวตฺตนฺตา ตุมฺหาก
รถธุเรสุ ฉิททฺ  ปสฺสิสฺสถ ปุรโต มา คมิตฺถาติ ฯ เต ตสฺส วจเนน
อนิวตฺติตฺวา ต อนุพนฺธึสุเยว ฯ
มลฺลิกา ทิสฺวา รถา สามิ ปฺายนฺตีติ อาห ฯ เตนหิ
เอกสฺเสว รถสฺส ปฺายนกาเล มม อาโรเจยฺยาสีติ ฯ
สา ยทา สพฺเพ เอกโต วิย หุตฺวา ปฺายึสุ ตทา เอกเมว สามิ
#๑. ม. รถปตนสทฺโท ฯ
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รถสีส ปฺายตีติ อาห ฯ พนฺธโุ ล เตนหิ อิมา รสฺมโิ ย
คณฺหาติ ตสฺสา รสฺมิโย ทตฺวา รเถ ิโตว ธนุ อาโรเปสิ ฯ รถจกฺก
ยาว นาภิโต ปวึ ปาวิสิ ฯ ลิจฺฉวิโน คนฺตฺวา ต าน ทิสฺวาป
น นิวตฺตึสุ ฯ อิตโร โถก คนฺตฺวา ขิย โปเถสิ ฯ โส อสนิสทฺโท วิย
อโหสิ ฯ เต ตโตป น นิวตฺตึสุ อนุพนฺธนฺตา คจฺฉนฺเตว ฯ
พนฺธุโล รเถ ิตโกว เอก สร ขิป ฯ โส ปฺจนฺน รถสตาน สีส
ฉิทฺท กตฺวา ปฺจนฺน ราชสตาน ปริกฺขารพนฺธาเน วินิวิชฺฌติ ฺวา
ปวึ ปาวิสิ ฯ เต อตฺตโน วิทฺธภาว อชานิตฺวา ติฏ เร ติฏ
เรติ วทนฺตา อนุพนฺธึสุเยว ฯ พนฺธโุ ล รถ เปตฺวา ตุมฺเห
มตกา มตเกหิ สทฺธึ มยฺห ยุทฺธนาม นตฺถีติ อาห ฯ เต
มตกานาม อมฺหาทิสา น โหนฺตีติ วทึสุ ฯ เตนหิ สพฺพปฺจฺฉิมสฺส
ปริกฺขาร โมเจถาติ อาห ฯ เต โมจยึสุ ฯ โส มุตตฺ มตฺโตเยว
มริตฺวา ปติโต ฯ อถ เน สพฺเพป ตุมฺเห เอวรูปา อตฺตโน ฆรานิ
คนฺตฺวา สวิธาตพฺพ สวิทหิตฺวา ปุตฺตทาร อนุสาเสตฺวา สนฺนาห
โมเจถาติ อาห ฯ เต ตถา กตฺวา สพฺเพ ชีวิตกฺขย ปตฺตา ฯ
พนฺธุโลป มลฺลิก สาวตฺถึ อาเนติ ฯ สา โสฬสกฺขตฺตุ
ยมเก ปุตฺเต วิชายิ ฯ สพฺเพป ปุตฺตา สูรา ถามสมฺปนฺนา อเหสุ
สพฺพสิปฺเป นิปฺผตฺตึ ปาปุณึสุ ฯ เอเกกสฺส ปุริสสหสฺสปริวาโร
อโหสิ ฯ ปตรา สทฺธึ ราชนิเวสน คจฺฉนฺเตหิ เตเหว ราชงฺคณ
ปริปูริ ฯ อเถกทิวส วินิจฺฉเย กูฏฏฏปราชิตา มนุสฺสา พนฺธุล
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา มหาวิรว วิรวนฺตา วินิจฺฉยามจฺจาน กูฏฏฏกรณ
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ตสฺส อาโรเจสุ ฯ โส วินิจฺฉย คนฺตฺวา ต อฏฏ ตีเรตฺวา สามิกเมว
สามิก อกาสิ อสามิกเมว อสามิก อกาสิ ฯ มหาชโน
มหาสทฺเทน สาธุการ ปวตฺเตสิ ฯ ราชา กิมิทนฺติ ปุจฺฉิตฺวา
ตมตฺถ สุตฺวา ตุสิตฺวา สพฺเพป เต อมจฺเจ หาเรตฺวา พนฺธุลสฺเสว
วินิจฺฉย นิยฺยาเทสิ ฯ โส ตโต ปฏาย สมฺมา วินิจฺฉยิ ฯ ตโต
โปราณกวินิจฺฉยิกา ลฺจ อลภนฺตา อปฺปลาภา หุตฺวา พนฺธุโล
รชฺช ปฏเตีติ ราชกุเล ปริภินฺทึสุ ฯ ราชา เตส กถ คเหตฺวา
จิตฺต นิคฺคเหตุ นาสกฺขิ ฯ อิมสฺมึ อิเธว ฆาฏิยมาเน ครหา
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ ปุน จินฺเตสิ ปยุตฺตปุริเสหิ ปจฺจนฺต ปหราเปตฺวา
เต ปุน ปลาเปตฺวา นิวตฺตกาเล อนฺตรามคฺเค ปุตฺเตหิ สทฺธึ
มาราเปตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา พนฺธุล ปกฺโกสาเปตฺวา ปจฺจนฺโต
กิร กุปโต ตว ปุตฺเตหิ สทฺธึ คนฺตฺวา โจเร คณฺหาหีติ ปหิณิตฺวา
ตตฺเถวสฺส ทฺวตฺตึสาย ปุตฺเตหิ สทฺธึ สีส ฉินฺทิตฺวา อาหรถาติ
เตหิ สทฺธึ อฺเป สมตฺเถ มหาโยเธ เปเสสิ ฯ ตสฺมึ ปจฺจนฺต
คจฺฉนฺเตเยว เสนาปติ กิร อาคจฺฉตีติ ปยุตฺตโจรา ปลายึสุ ฯ
โส ต ปเทส อาวาสาเปตฺวา ชนปท สณฺเปตฺวา นิวตฺติ ฯ
อถสฺส นครโต อวิทูเร าเน เต โยธา สทฺธึ ปุตฺเตหิ สีส
ฉินฺทึสุ ฯ ต ทิวส มลฺลกิ าย ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ เทฺว
อคฺคสาวกา นิมนฺติตา โหนฺติ ฯ อถสฺสา ปุพฺพณฺหสมเย
สามิกสฺส เต สทฺธึ ปุตฺเตหิ สีส ฉินฺทสึ ูติ ปณฺณ อาหริตฺวา อทสุ ฯ
สา ต ปวุตฺตึ ตฺวา กสฺสจิ กิฺจิ อวตฺวา ปณฺณ อุจฺจงฺเก กตฺวา
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ภิกฺขุสงฺฆเมว ปริวีสิ ฯ อถสฺสา ปริจาริกา ภิกฺขูน ภตฺต ทตฺวา
สปฺปปาตึ อาหรนฺตา เถราน ปุรโต ปาตึ ภินฺทึสุ ฯ ธมฺมเสนาปติ
อุปาสิเก เภทนธมฺม ภินนฺ  น จินฺเตตพฺพนฺติ อาห ฯ สา อุจฺจงฺกโต
ปณฺณ นีหริตฺวา ทฺวตฺตึสาย ปุตฺเตหิ สทฺธึ ปตุ สีส ฉินฺนนฺติ เม
อิม ปณฺณ อาหรึสุ อห อิท สุตฺวาป น จินฺเตมิ อิมิสฺสา
ปน สปฺปปาติยา ภินฺนาย กึ จินฺเตยฺยามิ ภนฺเตติ อาห ฯ
ธมฺมเสนาปติ อนิมิตฺตมนฺาตนฺติอาทีนิ วตฺวา ธมฺม เทเสตฺวา
อุฏายาสนา วิหาร อคมาสิ ฯ สาป ทฺวตฺตึสสุณิสาโย
ปกฺโกสาเปตฺวา ตุมฺหาก สามิกา นิรปราธา อตฺตโน ปุริมกมฺมผล
ลภึสุ ตุมฺเห มา โสจิตฺถ รฺโ อุปริ มโนปโทส มา กริตฺถาติ
โอวทิ ฯ
รฺโ จารปุริสา ต กถ สุตฺวา คนฺตฺวา เตส นิทฺโทสภาว
รฺโ กเถสุ ฯ ราชา สเวคปฺปตฺโต ตสฺสา นิเวสน คนฺตฺวา
มลฺลิกฺจ สุณิสาโย จสฺสา โทส ขมาเปตฺวา มลฺลิกาย วร อทาสิ ฯ
สา คหิโต เม โหตูติ วตฺวา ตสฺมึ คเต มตกภตฺต ทตฺวา นฺหาตฺวา
ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา เทว ตุมฺเหหิ เม วโร ทินฺโน มม อฺเน
อตฺโถ นตฺถิ ทฺวตฺตึสาย เม สุณิสาน มมฺจ กุลคมน อนุชานาถาติ
อาห ฯ ราชา ตสฺสา วจน สมฺปฏิจฺฉิ ฯ สา ทฺวตฺตึสสุณิสาโย
สกสกกุล เปเสตฺวา สย กุสินารนคเร อตฺตโน กุลฆร อคมาสิ ฯ
ราชาป พนฺธลุ เสนาปติโน ภาคิเนยฺยสฺส ทีฆการายนสฺส นาม
เสนาปติฏาน อทาสิ ฯ โส ปน มาตุโล เม อิมนิ า มาริโตติ
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รฺโ โอตาร คเวสนฺโต จรติ ฯ ราชา นิรปราธสฺส พนธุลสฺส
มาริตกาลโต ปฏาย วิปปฺ ฏิสารี จิตตฺ สฺสาท น ลภติ รชฺชสุข
นานุโภติ ฯ ตทา สตฺถา สากิยาน เวตฺตนุปฺปนฺน (๑) กุล นาม
นิคม อุปนิสฺสาย วิหรติ ฯ ราชา ตตฺถ คนฺตฺวา อารามโต
อวิทูเร ขนฺธาวาร นิวาเสตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน สตฺถาร
วนฺทามีติ วิหาร คนฺตฺวา ปฺจราชกกุธภณฺฑานิ ทีฆการายนสฺส
ทตฺวา เอกโกว คนฺธกุฏึ ปาวิสิ ฯ สพฺพ ธมฺมเจติยสุตฺตนิยาเมเนว (๒)
เวทิตพฺพ ฯ ตสฺมึ คนฺธกุฏึ ปวิฏเ ทีฆการายโน ตานิ
ราชกกุธภณฺฑานิ คเหตฺวา วิฏฏภ ราชาน กตฺวา รฺโ เอก
อสฺส เอกฺจ อุปฏานการิก มาตุคาม นิวตฺเตตฺวา สาวตฺถึ
อคมาสิ ฯ ราชา สตฺถารา สทฺธึ ปยกถ กเถตฺวา นิกฺขนฺโต
เสน อทิสฺวา ต มาตุคาม ปุจฺฉิตฺวา ต ปวุตฺตึ สุตวฺ า ภาคิเนยฺย
อาทาย อาคนฺตฺวา วิฏฏภ คเหสฺสามีติ ราชคหนคร
คจฺฉนฺโต วิกาเล ทฺวาเรสุ ปทหิเตสุ นคร ปวิสิตุ อสกฺโกนฺโต
เอกิสฺสา สาลาย นิปชฺชติ ฺวา วาตาตเปน กิลมนฺโต รตฺติภาเค
ตตฺเถว กาลมกาสิ ฯ วิภาตาย รตฺติยา เทว โกสลนรินฺท
อิทานิ อนาโถสิ ชาโตติ วิลปนฺติยา ตสฺสา อิตฺถิยา ปริเทวสทฺท
สุตฺวา รฺโ อาโรเจสุ ฯ โส มาตุลสฺส มหนฺเตน สกฺกาเรน
สรีรกิจฺจ กาเรสิ ฯ
วิฏฏโภป รชฺช ลภิตฺวา ต เวร สริตฺวา สพฺเพป สากิเย
#๑. ม. เวฬุ ฯ ๒. ม.ม. ๑๓/๕๐๖ ฯ
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มาเรสฺสามีติ มหติยา เสนาย นิกฺขมิ ฯ ต ทิวส สตฺถา
ปจฺจูสสมเย โลก โอโลเกนฺโต าติสงฺฆสฺส วินาส ทิสฺวา าติสงฺคห
กาตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา ปุพฺพณฺหสมเย ปณฺฑาย จริตฺวา
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต คนฺธกุฏิย สีหเสยฺย กปฺเปตฺวา สายณฺหสมเย
อากาเสน คนฺตฺวา กปลวตฺถุสามนฺเต เอกสฺมึ กวรจฺฉาเย
รุกฺขมูเล นิสที ิ ฯ ตโต อวิทูเร วิฏฏภสฺส รชฺชสิมาย มหนฺโต (๑)
สณฺฑจฺฉาโย นิโครฺธรุกฺโข อตฺถิ ฯ วิฏฏโภ สตฺถาร ทิสฺวา
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ภนฺเต กึ การณา เอวรูปาย อุณฺหเวลาย
อิมสฺมึ กวรจฺฉาเย รุกฺขมูเล นิสีทถ เอกสฺมึ สณฺฑจฺฉาเย
นิโคฺรธมูเล นิสีทถ ภนฺเตติ วตฺวา โหตุ มหาราช าตกาน ฉายา
นาม สีตลาติ วุตฺเต าตกาน รกฺขณตฺถาย สตฺถา อาคโต
ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา นิวตฺติตฺวา สาวตฺถิเมว
ปจฺจาคมิ ฯ สตฺถาป อุปปฺ ติตฺวา เชตวนเมว คโต ฯ
ราชา สากิยาน โทส สริตฺวา ทุตยิ ป นิกฺขมิตวฺ า ตตฺเถว
สตฺถาร ปสฺสิตฺวา ปุน นิวตฺติ ฯ ตติยวาเร นิกฺขมิตฺวา ตตฺเถว
สตฺถาร ปสฺสิตฺวา นิวตฺติตฺวา จตุตฺถวาเร ปน ตสฺมึ นิกฺขนฺเต
สตฺถา สากิยาน ปุพฺพกมฺม โอโลเกตฺวา เตส นทิย วิสปกฺเขปนปาปกมฺมสฺส อปฺปฏิพาหิยภาว ตฺวา จตุตฺถวาเร น
อคมาสิ ฯ วิฏฏโภ ราชา ขีรปวทารเก อาทึ กตฺวา สพฺเพ
สากิเย ฆาเฏตฺวา คลโลหิเตน นิสินฺนผลก โธวิตฺวา ปจฺจาคมาสิ ฯ
#๑. ม. อนฺโต ฯ
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สตฺถริ ปน ตติยวาเร คมนโต ปจฺจาคนฺตฺวา ปุนทิวเส ปณฺฑาย
จริตฺวา นิฏาปตภตฺตกิจฺเจ คนฺธกุฏิย ปวีสนฺเต สายณฺเห
สนฺนิปติตา ภิกฺขู ธมฺมสภาย นิสีทิตฺวา อาวุโส สตฺถา อตฺตาน
ทสฺเสตฺวา ราชาน นิวตฺเตตฺวา าตเก มรณภยา โมเจสิ เอว
าตกาน อตฺถจโร สตฺถาติ ภควโต คุณกถ กเถสุ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมายนามาติ วุตฺเต น ภิกขฺ เว อิทาเนว ตถาคโต
าตกาน อตฺถ จรติ ปุพฺเพป อจริเยวาติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺโตนาม ราชา ทสราชธมฺเม
อโกเปตฺวา ธมฺเมน รชฺช กาเรนฺโต เอกทิวส จินฺเตสิ ชมฺพูทีปตเล
ราชาโน พหุถมฺเภสุ ปาสาเทสุ วสนฺติ ตสฺมา พหูหิ ถมฺเภหิ
ปาสาทกรณนาม อนจฺฉริย ยนฺนูนาห เอกถมฺภ ปาสาท กเรยฺย
เอว สพฺพราชูน อคฺคราชา ภวิสฺสามีติ ฯ โส วฑฺฒกึ (๑)
ปกฺโกสาเปตฺวา มยฺห โสภคฺคปฺปตฺต เอกถมฺภก ปาสาท กโรถาติ
อาห ฯ เต สาธูติ สมฺปฏิจฉฺ ิตฺวา อรฺ ปวิสิตฺวา อุชุมหนฺเต
เอกถมฺภกปาสาทารเห พหู รุกฺเข ทิสวฺ า อิเม รุกขฺ า สนฺติ มคฺโค
ปน วิสโม น สกฺกา โอตาเรตุ รฺโ อาจิกฺขิสฺสามาติ จินฺเตตฺวา
ตถา อกสุ ฯ ราชา เยน เกนจิ อุปาเยน สณิก โอตาเรถาติ
วตฺวา เทว เกนจิ อุปาเยน น สกฺกาติ วุตฺเต เตนหิ มม อุยยฺ าเน
#๑. ม. วฑฺฒกี ฯ

ชาตกฏกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณณ
ฺ กนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 96

เลมที่ 33 ทฺวาทสนิปาตวณฺณนา หนา 96
เอก รุกฺข อุปธาเรถาติ อาห ฯ วฑฺฒกี อุยฺยาน คนฺตฺวา เอก
สุชาต อุชุก คามนิคมปูชิต ราชกุลโตป ลทฺธพลิกมฺม มงฺคลสาลรุกฺข ทิสฺวา รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา ตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
ราชา อุยฺยาเน รุกโฺ ขนาม มม ปฏิลทฺโธ คจฺฉถ ต ฉินฺทถาติ
อาห ฯ เต สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา คนฺธมาลาทิหตฺถา อุยฺยาน
คนฺตฺวา รุกฺเข คนฺธปฺจงฺคุลิก ทตฺวา สุตฺเตน ปริกฺขิปตฺวา
ปุปฺผกณฺณิก พนฺธิตฺวา ทีป ชาเลตฺวา พลิกมฺม กตฺวา อิโต สตฺตเม
ทิวเส อาคนฺตฺวา รุกฺข ฉินฺทิสฺสาม ราชา เฉทาเปสิ อิมสฺมึ รุกฺเข
นิพฺพตฺตเทวตา อฺตฺถ คจฺฉนฺตุ อมฺหาก โทโส นตฺถีติ สาเวสุ ฯ
อถ ตสฺมึ นิพฺพตฺตเทวตา ต วจน สุตวฺ า นิสฺสสย อิเม
วฑฺฒกี อิม รุกฺข ฉินฺทิสสฺ นฺติ วิมาน เม นสฺสิสฺสติ วิมานปริยนฺติกเมว โข ปน มยฺห ชีวิต อิมฺจ รุกฺข ปริวาเรตฺวา ิเตสุ
ตรุณสาลรุกฺเขสุ นิพฺพตฺตาน มม าติเทวตานป พหูนิ วิมานานิ
นสฺสิสฺสนฺติ น โข ปน ม ตถา อตฺตโน วินาโส พาธติ ยถา าตีน
ตสฺมา มยา เนส ชีวิตทาน ทาตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา อฑฺฒรตฺติกสมเย ทิพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต รฺโ สิริคพฺภ ปวิสิตฺวา
สกลคพฺภ เอโกภาส กตฺวา อุสฺสีสกปสฺเส โรทมาโน อฏาสิ ฯ
ราชา ต ทิสฺวา ภีตตสิโต เตน สทฺธึ สลฺลปนฺโต ปม คาถมาห
[๑๖๓๑]กา ตฺว สุทฺเธหิ วตฺเถหิ อเฆ เวหาสย ิตา (๑)
เกน ตฺยสฺสูนิ วตฺตนฺติ กุโต ต ภยมาคตนฺติ ฯ
#๑. สฺยา. เวหายสณฺิตา ฯ
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ตตฺถ กา ตฺวนฺติ นาคยกฺขสุปณฺณสกฺกาทีสุ กานาม ตฺวนฺติ
ปุจฺฉติ ฯ วตฺเถหีติ วจนมตฺตเมเวต ฯ สพฺเพป ปน
ทิพฺพาลงฺกาเร สนฺธาเยวมาห ฯ อเฆติ อปฺปฏิเฆ อากาเส ฯ
เวหาสยนฺติ ตสฺเสว เววจน ฯ เกน ตฺยสฺสูนีติ เกน การเณน
ตว อสฺสูนิ ปวตฺตนฺติ ฯ กุโตติ าติวิโยคธนวินาสาทีน กึ
นิสฺสาย ต ภยมาคตนฺติ ปุจฺฉติ ฯ ต สุตฺวา เทวราชา เทฺว
คาถา อภาสิ
[๑๖๑๔]ตเวว เทว วิชิเต ภทฺทสาโลติ ม วิทู
สฏีวสฺสสหสฺสานิ ติฏ โต ปูชิตสฺส เม
[๑๖๑๕]การยนฺตา นครานิ อคาเร จ ทิสมฺปติ
วิวเิ ธ จาป ปาสาเท น มนฺเต อวมฺึสุ (๑)
ยเถว มนฺเต ปูเชสุ ตเถว ตฺวป ปูชยาติ ฯ
ตตฺถ ติฏโตติ มหาราช สกลพาราณสินคเรน เจว
คามนิคเมหิ จ ตยา จ ปูชิตสฺส นิจฺจ พลิกมฺมฺจ สกฺการฺจ
ลภนฺตสฺส มยฺห อิมสฺมึ อุยฺยาเน ติฏนฺตสฺส เอตฺตโก กาโล คโตติ
ทสฺเสติ ฯ นครานีติ นครปฏิสงฺขรกมฺมานิ ฯ อคาเร จาติ
ภูมิเคหานิ ฯ ทิสมฺปตีติ ทิสาน ปติ มหาราช ฯ น มนฺเตติ
เต นครปฏิสงฺขรณาทีนิ กโรนฺตา อิมสฺมึ นคเร โปราณกราชาโน
ม นาติมฺึสุ นาติกฺกมึสุ น วิเหเสุ มม นิวาสนรุกฺข ฉินทฺ ิตฺวา
อตฺตโน กมฺม น กรึสุ มยฺห ปน สกฺการเมว กรึสูติ อวจ ฯ ยเถวาติ
#๑. สฺยา. อจฺจมฺิสุ ฯ
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ตสฺมา ยเถว เต โปราณกราชาโน ม ปูชยึสุ เอโกป อิม รุกขฺ 
น ฉินฺทาเปติ ตวฺจาป ตเถว ปูชย มา เม รุกฺข เฉทยีติ ฯ
ตโต ราชา เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๖๑๖]ตว (๑) อห น ปสฺสามิ ถูล กาเยน เต ทุม
อาโรหปรินาเหน
อภิรูโปสิ ชาติยา
[๑๖๑๗]ปาสาท การยิสฺสามิ
เอกถมฺภ มโนรม
ตตฺถ ต อุปเนสฺสามิ
จิรนฺเต ยกฺข ชีวิตนฺติ
ตตฺถ กาเยนาติ ปมาเณน ฯ อิท วุตฺต โหติ ตว ปมาเณน
ต วิย ถูล มหนฺต อห อฺ ทุม น ปสฺสามิ ตฺวฺเว ปน
อาโรหปริณาเหน สุชาตสงฺขาตาย สมสณฺานอุชุภาวปฺปการาย
ชาติยา จ อภิรูโป โสภคฺคปฺปตฺโต เอกถมฺภปาสาทารโห อโหสิ ฯ
ปาสาทนฺติ ตสฺมา ต เฉทาเปตฺวา อห ปาสาท การาเปสฺสเมว ฯ
ตตฺถ ตนฺติ ต ปนาห สมฺม เทวราช ตตฺถ ปาสาเท
อุปเนสฺสามิ โส ตฺว มยา สทฺธึ เอกโตว วสนฺโต อคฺคคนฺธมาลาทีนิ
ลภนฺโต สกฺการปฺปตฺโต สุข ชีวิสฺสสิ นิวาสนฏานาภาเวน เม
วินาโส ภวิสฺสตีติ มา จินฺตยิ จิรนฺเต ยกฺข ชีวิต ภวิสฺสตีติ ฯ
ต สุตฺวา เทวราชา เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๖๑๘]เอว จิตฺต อุทปาทิ
สรีเรน วินาภาโว
ปุถุโส ม วิกนฺเตตฺวา ขณฺฑโส อวกนฺตถ
#๑. สฺยา. ตฺจ ฯ ๒. ม. ต อิวาห น ปสฺสามิ ฯ
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[๑๖๑๙]อคฺเค จ เฉตฺวา มชฺเฌ จ ปจฺฉา มูลฺจ ฉินฺทถ (๑)
เอว เม ฉิชฺชมานสฺส
น ทุกฺข มรณ สิยาติ ฯ
ตตฺถ เอว จิตฺต อุทปาทีติ ยทิ เอว จิตฺต ตว อุปฺปนฺน ฯ
สรีเรน วินาภาโวติ ยทิ เต มม สรีเรน ภทฺทสาลรุกฺเขน สทฺธึ มม
วินาภาโว ปติฏิโต ฯ ปุถุโสติ อถ น พหุธา ฯ วิกนฺเตตฺวาติ
ฉินฺทิตฺวา ฯ ขณฺฑโสติ ขณฺฑาขณฺฑ กตฺวา อวกนฺตถ ฯ
อคฺเค จาติ อวกนฺติตฺวา จ ปน ปม อคฺเค ตโต มชฺเฌ เฉตฺวา
สพฺพปจฺฉา มูเล ฉินฺทถ เอว เม ฉิชฺชมานสฺส น ทุกฺข มรณ
สิยา สุข นุ ขณฺฑโส ภเวยฺยาติ ยาจติ ฯ
ตโต ราชา เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๖๒๐]หตฺถปาท ยถา ฉินฺเท
กณฺณนาสฺจ ชีวิเต (๒)
ตโต ปจฺฉา สีเส (๓) ฉินฺเท ต ทุกฺข มรณ สิยา
[๑๖๒๑]สุข นุ ขณฺฑโส ฉินฺท (๔)
ภทฺทสาล วนปฺปติ
กึ เหตุ กึ อุปาทาย
ขณฺฑโส ฉินฺทมิจฺฉสีติ ฯ
ตตฺถ หตฺถปาทนฺติ หตฺเถ จ ปาเท จ ฯ ต ทุกฺขนฺติ
เอว ปฏิปาฏิยา ฉิชฺชนฺตสฺส โจรสฺส มรณ ทุกฺข สิยา ฯ สุข นูติ
สมฺม ภทฺทสาล วชฺฌปฺปตฺตา โจรา สุเขน มริตุกามา สีสจฺเฉท
ยาจนฺติ น ขณฺฑโส เฉทน ตฺว ปน เอว ยาจสิ เตน ต ปุจฺฉามิ
สุข นุ ขณฺฑโส ฉินฺทนฺติ ฯ กึ เหตูติ ขณฺฑโส ฉินฺทนาม น
#๑. สฺยา. ปจฺฉา มูลมฺหิ ฉินฺทถ ฯ ยุ. มูล วิฉินฺทถ ฯ ๒. สฺยา.
#ชีวโต ฯ ๓. สฺยา. ม. สิโร ฯ ๔. ม. ฉินฺน ฯ

ชาตกฏกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณณ
ฺ กนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 100

เลมที่ 33 ทฺวาทสนิปาตวณฺณนา หนา 100
สุข การเณน ปเนตฺถ ภวิตพฺพนฺติ ต ปุจฺฉนฺโต เอวมาห ฯ
อถสฺส อาจิกฺขนฺโต ภทฺทสาโล เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๖๒๒]ยฺจ เหตุ อุปาทาย
เหตุธมฺมูปสฺหิต
ขณฺฑโส ฉินฺทมิจฺฉามิ มหาราช สุโณหิ เม
[๑๖๒๓]าติ เม สุขสวฑฺฒา
มม ปสฺเส นิวาตชา
เตปห อุปหึเสยฺย
ปเรส อสุโขจิตนฺติ ฯ
ตตฺถ เหตุธมฺมูปสฺหิตนฺติ มหาราช ย เหตุสภาวยุตฺตเมว น เหตุปฏิรูปก เหตุ อุปาทาย อารพฺภ
สนฺธายาห ขณฺฑโส ฉินทฺ มิจฺฉามิ ต โอหิตโสโต สุณาหีติ
อตฺโถ ฯ าติ เมติ มม ภทฺทสาลรุกฺขสฺส ฉายาย
สุขสวฑฺฒา ฯ มม ปสฺเสติ ตรุณสาลรุกฺเขสุ นิพพฺ ตฺตา
มยา กตวาตปริตฺตาณตฺตา นิวาตชา มม าตกา เทวสงฺฆา
อตฺถิ ฯ เต อห วิสาลสาขาวิฏโป มูเล ฉินฺทิตฺวา ปตนฺโต
อุปหึเสยฺย สมฺภคฺควิมาเน กโรนฺโต วินาเสยฺยนฺติ อตฺโถ ฯ
ปเรส อสุโขจิตนฺติ เอว สนฺเต มยา เตส ปเรส
าติเทวสงฺฆาน อสุข ทุกฺข โอจิต วฑฺฒิต นจาห เตส
ทุกฺขกาโม ตสฺมา ภทฺทสาล ขณฺฑโส ฉินฺทมิจฺฉามีติ
อยเมตฺถาธิปฺปาโย ฯ
ต สุตฺวา ราชา ธมฺมิโก วตาย เทวปุตฺโต อตฺตโน
วิมานวินาสโตป าตีน วิมานวินาส น อิจฺฉติ าตีน
อตฺถ จรติ อภยมสฺส ทสฺสามีติ ตุสิตฺวา โอสานคาถมาห
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[๑๖๒๔]เจตยรูป (๑) เจเตสิ ภทฺทสาล วนปฺปติ
หิตกาโมสิ าตีน อภย สมฺม ททามิ (๒) เตติ ฯ
ตตฺถ เจตยรูป เจเตสีติ าตีสุ มุทุจิตฺต ตาย (๓) จินฺเตนฺโต
จินฺเตพฺพยุตฺตกเมว เจเติ สมฺม ภทฺทสาล ฯ เจตยรูป (๔)
เฉเทสีติป ปาโ ฯ ตสฺสตฺโถ ขณฺฑโส ฉินฺทมิจฺฉนฺโต เฉเทตพฺพยุตฺตกเมว เฉเทสีติ ฯ อภยนฺติ เอตสฺมึ เต สมฺม คุเณ ปสีทิตฺวา
อภย ททามิ น เม ปาสาเทนตฺโถ นาห ต เฉทาเปสฺสามิ คจฺฉ
าติสงฺฆปริวุโต สกฺกโต ครุกโต สุข ชีวาติ อาห ฯ
เทวราชา รฺโ ธมฺม เทเสตฺวา อคมาสิ ฯ ราชา
ตสฺโสวาเท ตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา สคฺคปท ปูเรสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา เอว ภิกขฺ เว ปุพฺเพป
ตถาคโต าตฺถจริย อจริเยวาติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ ตรุณสาเลสุ นิพฺพตฺตเทวตา
พุทฺธปริสา อเหสุ ภทฺทสาลเทวราชา ปน อหเมวาติ ฯ
ภทฺทสาลชาตก ทุติย ฯ
#๑. สฺยา. ม. เจเตยฺยรูป ฯ สี. ยุ. เจตพฺพรูป ฯ ๒. สฺยา. ม.
#ทมฺมิ ฯ ๓. ม. มุทุจิตฺตตาย ฯ ๔. ม. เฉเทยฺยรูป ฯ
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กสนฺติ วปนฺติ เต ชนาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เทวทตฺตสฺส ปฺจกุลสตานิ คเหตฺวา นิรเย ปวิฏ ภาว อารพฺภ
กเถสิ ฯ
โส หิ อคฺคสาวเกสุ ปริส คเหตฺวา ปกฺกนฺเตสุ โสก สณฺาเรตุ
อสกฺโกนฺโต อุณฺหโลหิเต มุขโต นิกขฺ มนฺเต พลวเวทนาปฬิโต
ตถาคตสฺส คุณ อนุสฺสริตฺวา อหเมว นว มาเส ตถาคตสฺส
อนตฺถ จินฺเตสึ สตฺถุ ปน มยิ ปาปจิตฺตนาม นตฺถิ อสีติมหาเถรานป
มยิ อาฆาโตนาม นตฺถิ มยากตกมฺเมน อหเมว อิทานิ อนาโถ
ชาโต สตฺถาราปมฺหิ วิสสฺ ฏโ มหาเถเรหิป าติเสฏเน ราหุลเถเรนป สากฺยราชกุเลหิป คนฺตฺวา สตฺถาร ขมาเปสฺสามีติ
ปริสาย สฺ ทตฺวา อตฺตาน มฺจเกน คาหาเปตฺวา รตฺตึ รตฺตึ
คจฺฉนฺโต โกสลรฏ สมฺปาปุณิ ฯ อานนฺทตฺเถโร สตฺถุ อาโรเจสิ
เทวทตฺโต กิร ภนฺเต ตุมฺเห ขมาเปตุ อาคจฺฉตีติ ฯ อานนฺท
เทวทตฺโต มม ทสฺสน น ลภิสฺสตีติ ฯ
อถ ตสฺมึ สาวตฺถีนครทฺวาร สมฺปตฺเต ปุน เถโร อาโรเจสิ ฯ
ภควาป ตเถว อวจสิ ฯ ตสฺส เชตวนทฺวาเร เชตวนโปกฺขรณีสมีป
อาคตสฺส ปาป มตฺถก ปาปุณิ ฯ สรีเร ฑาโห อุปฺปชฺชิ ฯ
นฺหาตฺวา ปานีย ปวิตุกาโม หุตฺวา มฺจกา ม อาวุโส โอตาเรถ
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ปานีย ปวิสฺสามีติ อาห ฯ ตสฺส โอตาเรตฺวา ภูมิย ปตมตฺตสฺเสว
จิตฺตสฺสาเท อลทฺเธเยว มหาปวี วิวร อทาสิ ฯ ตาวเทว น
อวีจิโต อคฺคิชาลา อุฏาย ปริกฺขิปตฺวา คณฺหิ ฯ โส ปาปกมฺม
เม มตฺถก ปตฺตนฺติ ตถาคตสฺส คุเณ อนุสฺสริตฺวา
อิเมหิ อฏีหิ ต อคฺคปุคฺคล
เทวาติเทว นรทมฺมสารถึ
สมนฺตจกฺขุ สตปฺุลกฺขณ
ปาเณหิ พุทฺธ สรณ อุเปมีติ ฯ
อิมาย คาถาย สรเณ ปติฏหนฺโต อวีจิปรายโน อโหสิ ฯ ตสฺส
ปน ปฺจ อุปฏากกุลสตานิ อเหสุ ฯ ตานิป ตสฺส ปกฺขิกานิ
หุตฺวา ทสพล อกฺโกสิตวฺ า อวีจิมฺหิเยว นิพฺพตฺตึสุ ฯ เอว โส
ปฺจ กุลสตานิ คณฺหิตฺวา อวีจิมฺหิ ปติฏิโต ฯ
อเถกทิวส ธมฺมสภาย ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส
เทวทตฺโต ปาโป ลาภสกฺการคิทฺธตาย สมฺมาสมฺพุทฺเธ อฏานโกป
พนฺธิตฺวา อนาคตภย อโนโลเกตฺวา ปฺจหิ กุลสเตหิ สทฺธึ
อวีจิปรายโน ชาโตติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกฺขเว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมายนามาติ วุตฺเต
น ภิกฺขเว อิทาเนว เทวทตฺโต ลาภสกฺการคิทฺโธ หุตฺวา
อนาคตภย น โอโลเกสิ ปุพฺเพป อนาคตภย อโนโลเกตฺวา
ปจฺจุปฺปนฺนสุขคเวสเนน สทฺธึ ปริสาย มหาวินาส ปตฺโตติ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
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อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต พาราณสิโต
อวิทูเร กุลสหสฺสนิวาโส มหาวฑฺฒกีคาโม อโหสิ ฯ ตตฺถ
วฑฺฒกี ตุมฺหาก มฺจ กริสฺสาม ป กริสฺสาม เคห กริสฺสามาติ
วตฺวา มนุสฺสาน หตฺถโต พหุอิณ คณฺหิตฺวา กิฺจิ กาตุ
นาสกฺขึสุ ฯ มนุสฺสา ทิฏ ทิฏเ วฑฺฒกี โจเทนฺติ ปลิพุทฺธนฺติ ฯ
เต อิณายเกหิ ชเนหิ อุปทฺทูตา สุข วสิตุ อสกฺโกนฺตา วิเทส
คนฺตฺวา ยตฺถ กตฺถจิ วสิสฺสามาติ อรฺ ปวิสิตฺวา รุกฺเข
ฉินฺทิตฺวา มหตึ นาว พนฺธิตฺวา นทึ โอตาเรตฺวา อาหริตฺวา
คามโต คาวุตอฑฺฒโยชนมตฺเต าเน เปตฺวา อฑฺฒรตฺติสมเย
คาม อาคนฺตฺวา ปุตฺตทาร อาทาย นาวฏาน คนฺตฺวา ต นาว
อภิรุยฺห อนุกฺกเมน มหาสมุทฺท ปวิสติ ฺวา วาตวเสน วิจรนฺตา
สมุทฺทมชฺเฌ เอก ทีปก สมฺปาปุณึสุ ฯ ตสฺมึ ปน ทีปเก สย
ชาตสาลิอุจฺฉุกทฺทลิอมฺพชมฺพูปนสตาล นาฬิเกราทีนิ วิวิธานิ
ผลาผลานิ อตฺถิ ฯ อฺตโรป ภินฺนนาโว ปุรโิ ส ปมตร
ต ทีปก ปตฺวา สาลิภตฺต ภฺุชมาโน อุจฺฉุอาทีนิ ขาทมาโน
ถูลสรีโร นคฺโค ปรุฬฺหเกสมสฺสุ ตสฺมึ ทีปเก ปฏิวสติ ฯ
อถ เตป วฑฺฒกี จินฺตยึสุ สเจ อย ทีปโก รกฺขสปริคฺคหิโต
ภวิสฺสติ สพฺเพป วินาส ปาปุณิสฺสาม ปริคณฺหิสฺสาม ตาว
นนฺติ ฯ อถ สตฺตฏ ปุรสิ า สุรา พลวนฺโต สนฺนทฺธปฺจาวุธา
หุตฺวา โอตริตฺวา ทีปก ปริคณฺหึสุ ฯ ตสฺมึ ขเณ โส ปุริโส
ภุตฺตปาตราโส อุจฺฉุรส ปวิตฺวา สุขปฺปตฺโต รมฺมณีเย ปเทเส
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รชฏปฏฏสทิเส วาลุกตเล สีตาย ฉายาย อุตฺตานโก นิปชฺชิตฺวา
ชมฺพูทีปวาสิโน กสนฺตา วปนฺตา เอวรูป สุข น ลภนฺติ ชมฺพูทีปโต
มยฺห อยเมว ทีปโก วรตโรติ คายมาโน อุทาน อุทาเนสิ ฯ
อถ สตฺถา ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา ภิกฺขเว โส ปุรโิ ส อิม อุทาน
อุทาเนสีติ ทสฺเสนฺโต ปม คาถมาห
[๑๖๒๕]กสนฺติ วปนฺติ เต ชนา
มนุชา กมฺมผลูปชีวิโน
นยิมสฺส ทีปกสฺส ภาคิโน
ชมฺพูทีปา อิท เม วรนฺติ (๑) ฯ
ตตฺถ เต ชนาติ ชมฺพูทีปวาสิโน ชนา ฯ กมฺมผลูปชีวิโนติ
นานากมฺมาน ผลูปชีวิโน สตฺตา ฯ
อถ เต ทีปก ปริคณฺหมานา ปุริสา ตสฺส คีตสทฺท สุตฺวา
มนุสฺสสทฺโท วิย สุยฺยติ ชานิสฺสาม นนฺติ สทฺทานุสาเรน คนฺตฺวา
ต ปุริส ทิสวฺ า ยกฺโข ภวิสฺสตีติ ภีตา สเร สนฺนหึสุ ฯ โสป
เต ทิสฺวา อตฺตโน วธภเยน นาห สามิ ยกฺโข ปุรโิ สมฺหิ ชีวิตทาน
เม เทถาติ ยาจนฺโต ปุริสานาม ตุมฺหาทิสา นคฺคา น โหนฺตีติ
วุตฺเต ปุนปฺปุน ยาจิตฺวา มนุสฺสภาว าเปสิ ฯ เต ต ปุริส
อุปสงฺกมิตฺวา สมฺโมทนีย กถ กตฺวา ตสฺส ตตฺถ อาคตนิยาม
ปุจฺฉึสุ ฯ โสป เตส สพฺพ กเถตฺวา ตุมฺเห อตฺตโน
ปฺุสมฺปตฺติยา อิธาคตา อย อุตฺตมทีโป น เหตฺถ สหตฺเถน
#๑. สฺยา. อิทเมว โน วร ฯ
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กมฺม กตฺวา ชีวนฺติ สย ชาตสาลิโนเจว อุจฺฉุอาทีนฺเจตฺถ อนฺโต
นตฺถีติ อนุกกฺ ณฺา วสถาติ อาห ฯ อิธ ปน วสนฺตาน
อมฺหาก อฺโป ปริปนฺโถ นตฺถีติ ฯ อฺ ภย เอตฺถ นตฺถิ
อย ปน อมนุสฺสปริคฺคหิโต อมนุสฺสา ตุมฺหาก อุจฺจารปสฺสาว
ทิสฺวา กุชฺเฌยฺยุ ตสฺมา ต กโรนฺตา วาลุก วิยูหิตฺวา วาลุกาย
ปฏิจฺฉาเทยฺยาถ เอตฺตก อิธ ภย อฺ นตฺถิ นิจฺจ อปฺปมตฺตา
ภเวยฺยาถาติ ฯ เต ตตฺถ วาส อุปกปฺเปสุ ฯ ตสฺมึ ปน
กุลสหสฺเส ปฺจนฺน ปฺจนฺน กุลสตาน เชฏกา เทฺว วฑฺฒกี
อเหสุ ฯ เตสุ เอโก พาโล อโหสิ รสคิทฺโธ เอโก ปณฺฑิโต
รเสสุ อคิทฺโธ ฯ
อปรภาเค สพฺเพป เต ตตฺถ สุข วสนฺตา ถูลสรีรา หุตฺวา
จินฺตยึสุ จิร วต โน สูรา อุจฺฉุรเสน เมรย กตฺวา ปวิสฺสามาติ ฯ
เต เมรย กาเรตฺวา ปวิตฺวา มตฺตวเสน คายนฺตา นจฺจนฺตา
กีฬนฺตา ปมตฺตา ตตฺถ อุจฺจารปสฺสาว กตฺวา อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา
ทีปก ชิคุจฺฉ ปฏิกลู  กรึสุ ฯ เทวตา อิเม อมฺหาก กีฬามณฺฑล
ปฏิกูล กโรนฺตีติ กุชฺฌิตวฺ า สมุทฺท อุตฺตราเปตฺวา ทีปกโสธน
กริสฺสามาติ จินฺเตตฺวา อย กาฬปกฺโข อชฺช อมฺหาก สมาคโม
จ ภินฺโน อิโตทานิ ปณฺณรสเม ทิวเส ปุณฺณมุโปสถทิวเส
จนฺทสฺส อุคฺคมนเวลาย สมุทฺท อุพพฺ ตฺเตตฺวา สพฺเพปเม
ฆาเตสฺสามาติ ทิวส ปยึสุ ฯ อถ เนส อนฺตเร เอโก ธมฺมิโก
เทวปุตฺโต มา อิเม มม ปสฺสนฺตสฺเสว นสฺสนฺตูติ อนุกมฺปาย
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เตสุ สายมาส ภฺุชิตฺวา ฆรทฺวาเร สุขกถาย นิสนิ ฺเนสุ
สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิโต สกลทีปก เอโกภาส กตฺวา อุตฺตราย
ทิสาย อากาเส ตฺวา อมฺโภ วฑฺฒกี เทวตา ตุมฺหาก กุทฺธา
อิมสฺมึ าเน มา วสิตฺถ อิโต อฑฺฒมาสจฺจเยน หิ เทวตา สมุทฺท
อุพฺพตฺเตตฺวา สพฺเพว ตุมเฺ ห ฆาเตสฺสนฺติ อิโต นิกขฺ มิตฺวา
ปลายถาติ ทุติย คาถมาห
[๑๖๒๖]ติปฺจรตฺตูปคตมฺหิ จนฺเท
เวโค มหา เหสฺสติ (๑) สาครสฺส
อุปาวส (๒) ทีปมิม อุฬาร
มา โว วธิ คจฺฉถ เลณมฺนฺติ ฯ
ตตฺถ อุปาวสนฺติ อิม ทีป อุปาวสนฺโต อุลโฺ ลเลนฺโต
ภวิสฺสติ ฯ มา โววธีติ โส สาครเวโค ตุมฺเห มา วธิ ฯ
อิติ โส เตส โอวาท ทตฺวา อตฺตโน านเมว
คโต ฯ ตสฺมึ คเต อปโร สาหสิโก กกฺขโล เทวปุตฺโต
อิเม อิมสฺส วจน คเหตฺวา ปลาเปยฺยุ อห เนส คมน
นิวาเรตฺวา สพฺเพป มหาวินาส ปาเปสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
ทิพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต สกลคาม เอโกภาส กโรนฺโต
อาคนฺตฺวา ทกฺขิณทิสาย อากาเส ตฺวา เอโก เทวปุตฺโต
อิธาคโตติ ปุจฺฉิตฺวา อาคโตติ วุตฺเต โส โว กึ กเถสีติ
วตฺวา อิทนาม สามีติ วุตเฺ ต โส ตุมฺหาก อิธ นิวาส
#๑. สฺยา. ม. เหหิติ ฯ ๒. สฺยา. อุปฺลา ฯ สี. อุปลาปย ฯ
#ม. อุปลฺ าวิสฺส ฯ
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น อิจฺฉติ โรเสน กเถติ ตุมฺเห อฺตฺถ อคนฺตฺวา อิเธว วสถาติ
วตฺวา เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๖๒๗]น ชาตย (๑)  สาครวาริเวโค
อุปาวส (๒)ทีปมิม อุฬาร
ต เม นิมิตฺเตหิ พหูหิ ทิฏ
มา เภถ กึ โสจถ ปโมทถ โว (๓)
[๑๖๒๘]ปหูตภกฺข พหุอนฺนปาน
ปตตฺถ อาวาสมิม อุฬาร
น โว ภย ปฏิปสฺสามิ กิฺจิ
อาปุตฺตปุตฺเตหิ ปโมทถวฺโหติ ฯ
ตตฺถ น ชาตยนฺติ น ชาตุ อย ฯ มาเภถาติ มา ภายิตฺถ ฯ
ปโมทถวฺโหติ ปมุทิตา ปติโสมนสฺสชาตา โหถ ฯ อาปุตฺตปุตฺเตหีติ
ยาว ปุตฺตานป ปุตฺเตหิ ปโมทถ นตฺถิ โว อิมสฺมึ าเน
ภยนฺติ ฯ
เอว โส อิมาหิ ทฺวหี ิ คาถาหิ เต อสฺสาเสตฺวา ปกฺกามิ ฯ
ตสฺส ปกฺกนฺตกาเล ธมฺมกิ เทวปุตฺตสฺส วจน สุตวฺ า อนาทิยนฺโต
พาลวฑฺฒกี สุณนฺตุ เม โภนฺโต วจนนฺติ เสสวฑฺฒกี อามนฺเตตฺวา
ปฺจม คาถมาห
#๑. ม. ชาตุย ฯ ๒. สฺยา. อุปฺลาวสฺส ฯ สี. อุปาตเย ฯ
#ม. อุปลฺ วิสสฺ  ฯ ๓. สฺยา. ม. โมทถโวฺห ฯ
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[๑๖๒๙]โย เต อย (๑) ทกฺขิณสฺส (๒) ทิสาย
เขม ปฏิกโฺ กสติ (๓) ตสฺส สจฺจ
น อุตฺตโร เวทิ ภยาภยสฺส
มา เภถ กึ โสจถ โมทถวฺโหติ ฯ
ตตฺถ ทกฺขิณสฺสนฺติ ทกฺขิณาย อยเมว วา ปาโ ฯ
ต สุตฺวา รสคิทฺธา ปฺจสตวฑฺฒกี ตสฺส พาลสฺส วจน
อาทยึสุ ฯ อิตโร ปน ปณฺฑิตวฑฺฒกี ต วจน อนาทิยนฺโต
เต วฑฺฒกี อามนฺเตตฺวา จตสฺโส คาถา อภาสิ
[๑๖๓๐]ยถา อิเม วิปฺปวทนฺติ ยกฺขา
เอโก ภย สสติ เขมเมโก
ตทิงฺฆ มยฺห วจน สุณาถ
ขิปฺป ลหุ มา วินสฺสิมฺห (๔) สพฺเพ ฯ
[๑๖๓๑]สพฺเพ สมาคมฺม กโรม นาว
โทณึ ทฬฺห สพฺพยนฺตูปปนฺน
สเจ อย ทกฺขิโณ สจฺจมาห
โมฆ ปฏิกฺโกสติ อุตฺตโรย ฯ
[๑๖๓๒]สา เจว โน โหหีติ อาปทตฺถา
อิมฺจ ทีป น ปริจฺจเชม
สเจ จ โข อุตฺตโร สจฺจมาห
โมฆ ปฏิกฺโกสติ ทกฺขิณาย (๕) ฯ
#๑. สฺยา. โย เทวาย ฯ ๒. สฺยา. ม. ทกฺขิณาย ฯ ๓. ม.
#เขมนฺติ ปกฺโกสติ ฯ ๔. สฺยา. วินสิมฺห ฯ ๕. สฺยา. ทกฺขิโณย ฯ
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[๑๖๓๓]ตเมว นาว อภิรุยฺห สพฺเพ
เอว มย โสตฺถติ เรมุปาร
น เว สุคณฺห ปเมน เสฏ
กนิฏมาปาถคต คเหตฺวา ฯ
โย จีธ มชฺฌ ปวิเจยฺย คณฺห (๒)
สเว นโร เสฏมุเปติ านนฺติ ฯ
ตตฺถ วิปฺปวทนฺตีติ อฺมฺ วิรุทฺธ วทนฺติ ฯ
ลหุนฺติ ปุริมสฺส อตฺถทีปน ฯ โทณินตฺ ิ คมฺภีร มหานาว ฯ
สพฺพยนฺตูปปนฺนนฺติ สพฺเพหิ ถิยาริตฺตาทีหิ ยนฺเตหิ อุปปนฺน ฯ
สา เจว โน โหหีติ อาปทตฺถาติ สา จ โน นาวา ปจฺฉาป
อุปฺปนฺนาย อาปทาย อนตฺถา ภวิสฺสติ อิมฺจ ทีป น
ปริจฺจชิสฺสาม ฯ ตเรมูติ ตเรยฺยาม ฯ น เว สุคณฺหนฺติ
น เว เอกนฺเตน สุเขน คณฺหิตพฺพ ฯ เสฏนฺติ อุตฺตม ตถ
สจฺจ ฯ กนิฏ นฺติ ปมวจน อุปาทาย ปจฺฉิมวจน กนิฏ
นาม ฯ อิธาป น เว สุคณฺหนฺติ อนุวตฺตเนว ฯ อิท วุตฺต
โหติ อมฺโภ วฑฺฒกี เยน เกนจิ ปเมน วุตฺต วจน อิทเมว เสฏ
ตถ สจฺจนฺติ น สุเขน คณฺหิตพฺพเมว ฯ ยถา จ ต เอว กนิฏ
ปจฺฉา วุตฺตวจนป หิ อิทเมว เสฏ ตถ สจฺจนฺติ น คณฺหิตพฺพ ฯ
ย ปน โสตวิสยอาปาถคต โหติ ต อาปาถคต คเหตฺวา อิธ
ปณฺฑิตปุริโส ปุริมฺจ ปจฺฉิมฺจ วจน ปวิเจยฺย วิจินิตฺวา
#๑. ม. ตจฺฉ ฯ ๒. สฺยา. ม. คณฺหติ ฯ ๓. ม. อตฺถา ฯ
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ตีเรตฺวา อุปปริกฺขิตฺวา มชฺฌ (๑) คณฺหติ ฯ ย ตถ สจฺจ สภาวภูต
ตเมว ปจฺจกฺข กตฺวา คณฺหติ ฯ สเว นโร เสฏมุเปติ านนฺติ
โส อุตฺตม าน อุเปติ อธิคจฺฉติ วินฺทติ ปฏิลภตีติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา อาห อมฺโภ มย ทฺวินฺน เทวปุตฺตาน
วจน กริสฺสาม นาว ตาว สชฺเชยฺยาม ตโต สเจ ปมสฺส วจน
สจฺจ ภวิสฺสติ ต อภิรูหติ ฺวา ปลายิสฺสาม อถ อิตรสฺส วจน
สจฺจ ภวิสฺสติ นาว เอกมนฺต เปตฺวา อิเธว วสิสสฺ ามาติ ฯ
เอว วุตฺเต พาลวฑฺฒกี อมฺโภ ตฺว อุทกปาติย สสสุมาร ปสฺสสิ
อติวิย ทีฆสุตฺโตสิ ปโม เทวปุตฺโต อมฺเหสุ โรเสน กเถสิ ปจฺฉิโม
สิเนเหน อิม เอวรูป วรทีป ปหาย กุหึ คจฺฉิสฺสาม สเจ ปน ตฺว
คนฺตุกาโม ตว ปริส คณฺหิตฺวา นาว กโรหิ อมฺหาก นาวาย กิจฺจ
นตฺถีติ อาห ฯ ปณฺฑิโต อตฺตโน ปริส คเหตฺวา นาว สชฺเชตฺวา
นาวาย สพฺพูปกรณานิ อาโรเปตฺวา สปริโส นาวาย อฏาสิ ฯ
ตโต ปุณฺณมีทิวเส จนฺทุคฺคมนเวลาย สมุทฺทโต อุมฺมิ อุตฺตริตฺวา
ชาณุปฺปมาณา หุตฺวา ทีปก โธวนตฺถา คตา ฯ ปณฺฑิโต
สมุทฺทสฺส อุตฺตรณภาว ตฺวา นาว วิสชฺเชสิ ฯ พาลวฑฺฒกี
ปกฺขิกานิ ปฺจกุลสตานิ สมุทฺทโต อุมฺมิ ทีปโธวนตฺถาย
อาคตา เอตฺตกเมว เอตฺตกเมวาติ กเถนฺตาว นิสที ึสุ ฯ ตโต
กฏิปฺปมาณา ปุริสปฺปมาณา ตาลปฺปมาณาติ สาครอุมฺมิ
ทีปกมฺป วหมานา อาคจฺฉติ ฯ ปณฺฑิโต อุปายกุสลตาย รเส
#๑. ม. ตจฺฉ ฯ
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อลคฺโค โสตฺถินา คโต ฯ พาลวฑฺฒกี รสคิทฺเธน อนาคตภย
อโนโลเกตฺวา ปฺจหิ กุลสเตหิ สทฺธึ วินาส ปตฺโต ฯ
อิโต ปรานุสาสนี ตมตฺถ ทีปยมานา ติสฺโส อภิสมฺพุทฺธคาถาโย โหนฺติ ฯ
[๑๖๓๔]ยถาป เต สาครวาริมชฺเฌ
สกมฺมุนา โสตฺถิ วหึสุ วาณิชา
อนาคตตฺถ ปฏิวิชฺฌิยาน (๑)
อปฺปป นาจฺเจติ จ ภูริปฺโ ฯ
[๑๖๓๕]พาลา จ โมเหน รสานุคิทฺธา
อนาคต อปฺปฏิวิชฺฌิยตฺถ
ปจฺจุปฺปนฺเน สีทนฺติ อตฺถชาเต
สมุทฺทมชฺเฌ ยถา เต มนุสฺสา ฯ
[๑๖๓๖]อนาคต ปฏิกยิราถ กิจฺจ
มา ม กิจฺจ กิจฺจกาเล พฺยเธสิ
ต ตาทิส ปฏิกตกิจฺจการึ
น ต กิจฺจ กิจฺจกาเล พฺยเธสีติ ฯ
ตตฺถ สกมฺมุนาติ อนาคตภย ทิสฺวา ปุเรตร กเตน
อตฺตโน กมฺเมน ฯ โสตฺถิ วหึสูติ เขเมน คมึสุ ฯ วาณิชาติ
สมุทฺเท วิจรณภาเวน วฑฺฒกี วุตฺตา ฯ ปฏิวิชฺฌิยานนฺติ
เอว ภิกฺขเว ปมตร กตฺตพฺพ อนาคต อตฺถ ปฏิวิชฺฌิตฺวา อิธ
#๑. สฺยา. ม. ปฏิวิชฺฌิยาน ฯ
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โลเก ภูริปฺโ กุลปุตฺโต อปฺปมตฺตกป อตฺตโน อตฺถ นาจฺเจติ
นาติวตฺตติ น หาเปตีติ อตฺโถ ฯ อปฺปฏิวิชฺฌิยตฺถนฺติ
อปฺปฏิวิชฺฌิตวฺ า อตฺถ ปมเมว กตฺตพฺพ อกตฺวาติ อตฺโถ ฯ
ปจฺจุปฺปนฺเนติ ยทา ต อนาคต อตฺถชาต อุปฺปชฺชติ ตทา ตสฺมึ
ปจฺจุปฺปนฺเน สีทนฺติ อตฺถชาเต อตฺตโน ปติฏ น ลภนฺติ สมุทฺเท
เต พาลวฑฺฒกี มนุสฺสา วิย วินาส ปาปุณนฺติ ฯ อนาคตนฺติ
ภิกฺขเว ปณฺฑิตปุริโส อนาคต ปมตร กตฺตพฺพ กิจฺจ สมฺปรายิก
วา ทิฏธมฺมิก วา ปฏิกยิราถ ปุเรตรเมว กเรยฺย ฯ
กึการณา ฯ มา ม กิจฺจ กิจฺจกาเล พฺยาเธสีติ ปุเร กตฺตพฺพ
หิ ปุเร อกยิรมาน ปจฺฉา ปจฺจุปฺปนฺนภาวปฺปตฺต อตฺตโน
กิจฺจกาเล กายจิตฺตาพาเธน พฺยาเธสีติ ปมเมว น ปณฺฑิโต
กเรยฺย ฯ ต ตาทิสนฺติ ตถา สณฺิต ปุริส ฯ ปฏิกตกิจฺจการินฺติ
ปฏิกิจฺเจว กตฺตพฺพกิจฺจการิน ฯ ต กิจฺจ กิจฺจกาเลติ อนาคต
กิจฺจ กยิรมาน ปจฺฉา ปจฺจุปฺปนฺนภาวปฺปตฺต อตฺตโน กิจฺจกาเล
กายจิตฺตาพาธกาเล ตาทิส ปุริส น พฺยาเธติ น พาธตีติ ฯ
กสฺมา ฯ ปุเรเยว กตตฺตาติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพป เทวทตฺโต ปจฺจุปฺปนฺนสุเข ลคฺโค อนาคต ภย
อโนโลเกตฺวา สปริโส วินาส ปตฺโตติ วตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ตทา พาลวฑฺฒกี เทวทตฺโต ปจฺจุปฺปนฺนสุเข
ลคฺโค อโหสิ ทกฺขิณทิสาย ิโต อธมฺมิกเทวปุตฺโต โกกาลิโก
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อุตฺตรทิสาย ิโต ธมฺมิกเทวปุตฺโต สารีปุตฺโต ปณฺฑิตวฑฺฒกี
ปน อหเมวาติ ฯ
สมุทฺทวาณิชชาตก ตติย ฯ
กามชาตก
กาม กามยมานสฺสาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร พฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอโก กิร สาวตฺถิวาสี พฺราหฺมโณ อจิรวติตีเร
เขตฺตกรณตฺถาย อรฺ โกเฏสิ (๑) ฯ สตฺถา ตสฺส อุปนิสฺสย ทิสฺวา
สาวตฺถิย ปณฺฑาย ปวิสนฺโต มคฺคา โอกฺกมฺม เตน สทฺธึ
ปฏิสนฺถาร กตฺวา กึ กโรสิ พฺราหฺมณาติ วตฺวา เขตฺตฏาน
โกฏาเปสึ โภ โคตมาติ วุตฺเต สาธุ พฺราหฺมณกมฺม กโรหีติ วตฺวา
อคมาสิ ฯ เอเตเนวุปาเยน ฉินฺนรุกฺเข หาเรตฺวา เขตฺตสฺส
โสธนกาเล เกทารพนฺธนกาเล วปนกาเลติ ปุนปฺปุน
คนฺตฺวา เตน สทฺธึ ปฏิสนฺถาร อกาสิ ฯ ปุนทิวเส โส พฺราหฺมโณ
อชฺช โภ โคตม มยฺห วปฺปมงฺคล อห อิมสฺมึ สสฺเส นิปฺผนฺเน
พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส มหาทาน ทสฺสามีติ อาห ฯ สตฺถา
ตุณฺหีภาเวน อธิวาเสตฺวา ปกฺกามิ ฯ ปุเนกทิวส พฺราหฺมโณ
สสฺส โอโลเกนฺโต อฏาสิ ฯ สตฺถา ตตฺถ กึ กโรสิ
#๑. สี. โกฏเสิ ฯ ยุ. โกฏเฏสิ ฯ

ชาตกฏกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณณ
ฺ กนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 115

เลมที่ 33 กามชาตก หนา 115
พฺราหฺมณาติ ปุจฺฉิตฺวา สสฺส โอโลเกมิ โภ โคตมาติ วุตฺเต สาธุ
พฺราหฺมณาติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ ตทา พฺราหฺมโณ จินฺเตสิ
สมโณ โคตโม อภิณฺห อาคจฺฉติ นิสฺสสย ภตฺเตน อตฺถิโก
ทสฺสามิสฺส ภตฺตนฺติ ฯ ตสฺเสว จินฺเตตฺวา เคห คตทิวเส
สตฺถาป ตตฺถ อคมาสิ ฯ อถ พฺราหฺมณสฺส อติวิย วิสฺสาโส
อุปฺปชฺชิ ฯ อถาปรภาเค ปริณเต สสฺเส เสฺว เขตฺต ลายิสฺสามีติ
สนฺนิฏาน กตฺวา นิปนฺเน พฺราหฺมเณ อจิรวติยา อุปริ
สพฺพรตฺตึ ฆนกรวสฺส วสฺสิ ฯ มโหโฆ อาคนฺตฺวา เอกนาลิมตฺตป อเสเสตฺวา สพฺพ สสฺส สมุททฺ  ปเวเสสิ ฯ พฺราหฺมโณ
โอฆมฺหิ โอสริเต สสฺสวินาส โอโลเกตฺวา สกภาเวน สณฺาเรตุ
นาสกฺขิ พลวโสกาภิภูโต หตฺเถน อุร ปหริตฺวา ปริเทวมาโน
เคห คนฺตฺวา วิลปนฺโต นิปชฺชิ ฯ
สตฺถา ปจฺจูสสมเย โสกาภิภูต พฺราหฺมณ ทิสฺวา
พฺราหฺมณสฺส อวสฺสโย ภวิสฺสามีติ ปุนทิวเส สาวตฺถิย ปณฺฑาย
จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต ภิกฺขู วิหาร เปเสตฺวา
ปจฺฉาสมเณน สทฺธึ ตสฺส เคหทฺวาร อคมาสิ ฯ พฺราหฺมโณ
สตฺถุ อาคตภาว สุตฺวา ปฏิสนฺถารตฺถาย เม สหาโย อาคโต
ภวิสฺสตีติ ลทฺธสฺสาโส อาสน ปฺาเปสิ ฯ สตฺถา ปวิสิตฺวา
ปฺตฺตาสเน นิสีทิ พฺราหฺมณ กสฺมา ทุพฺพณฺโณสิ กินฺเต
อผาสุกนฺติ ปุจฺฉิ ฯ โภ โคตม อจิรวติตีเร มยา รุกฺขจฺเฉทโต
ปฏาย กต กมฺม ตุมฺเห ชานาถ อห อิมสฺมึ สสฺเส นิปฺผนฺเน
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ตุมฺหาก ทาน ทสฺสามีติ วกฺขามิ อิทานิ เม สพฺพนฺต สสฺส
มโหโฆ สมุทฺทเมว ปเวเสสิ ต กิฺจิ อวสิฏ นตฺถิ สกฏสตมตฺต
ธฺ วินฏ เตน เม มหาโสโก อุปฺปนฺโนติ ฯ กึ ปน
พฺราหฺมณ โสจนฺตสฺส นฏ ปุนาคจฺฉตีติ ฯ โนเหต โภ
โคตมาติ ฯ เอว สนฺเตป กสฺมา โสจสิ อิเมส สตฺตาน
ธนธฺนาม อุปฺปชฺชนกาเล อุปฺปชฺชติ นสฺสนกาเล นสฺสติ
กิฺจิ สงฺขารคต อนสฺสนธมฺมนาม นตฺถิ มา จินฺตยีติ ฯ
อิติ น สตฺถา สมสฺสาเสตฺวา ตสฺส สปฺปายธมฺม เทเสนฺโต
กามสุตฺต กเถสิ ฯ สุตฺเต ปริโยสาน คจฺฉนฺเต พฺราหฺมโณ
โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ สตฺถา ต นิสฺโสก กตฺวา
อุฏายาสนา วิหาร อคมาสิ ฯ สตฺถา อสุกนาม พฺราหฺมณ
โสกสลฺลสมปฺปต นิสฺโสก กตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏาเปสีติ
สกลนคร อฺาสิ ฯ ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏ าเปสุ
อาวุโส ทสพโล พฺราหฺมเณน สทฺธึ เมตฺตึ กตฺวา วิสฺสาสิโก หุตฺวา
อุปาเยเนว ตสฺส โสกสมปฺปตสฺส ธมฺม เทเสตฺวา ต นิสฺโสก
กตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏาเปสีติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา
กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา
อิมายนามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพปาห เอต
นิสฺโสกมกาสินฺติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺตสฺส รฺโ เทฺว ปุตฺตา
#๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๐๘/๔๘๔
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อเหสุ ฯ โส เชฏกสฺส อุปรชฺช อทาสิ กนิฏสฺส เสนาปติฏาน ฯ อปรภาเค พฺรหฺมทตฺเต กาลกเต อมจฺจา
เชฏกสฺส อภิเสก เปสุ ฯ โส น มยฺห รชฺเชนตฺโถ กนิฏสฺส
เม เทถาติ วตฺวา ปุนปฺปุน ยาจิยมาโนป ปฏิกฺขิปต ฺวา
กนิฏสฺส อภิเสเก กเต น เม อิสฺสริเยน อตฺโถติ อุปรชฺชาทีนิป
น อิจฺฉิ ฯ เตนหิ สาธุรสโภชนานิ ภฺุชนฺโต อิเธว วสาหีติ
วุตฺเตป น เม อิมสฺมึ นคเร กิจฺจ อตฺถีติ พาราณสิโต นิกฺขมิตฺวา
ปจฺจนฺต คนฺตฺวา เอก เสฏิกุล นิสฺสาย สหตฺเถน กมฺม กโรนฺโต
วสิ ฯ เต อปรภาเค ตสฺส ราชกุมารภาว ตฺวา กมฺม กาตุ
น อทสุ กุมารปริหาเรเนว ต ปริกรึสุ (๑) ฯ อปรภาเค ราชกมฺมิกา ปจฺจนฺต คนฺตฺวา เขตฺตปฺปมาณคหณตฺถาย ต คาม
อคมสุ ฯ เสฏี ราชกุมาร อุปสงฺกมิตฺวา สามิ มย ตุมฺเห
โปเสม กนิฏภาติกสฺส ปณฺณ เปเสตฺวา อมฺหาก พลึ หาเรถาติ ฯ
อาห ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อห อสุกเสฏิกุล นาม
อุปนิสฺสาย วสามิ ม นิสฺสาย เอเตส พลึ วิสชฺเชหีติ ปณฺณ
เปเสสิ ฯ ราชา สาธูติ วตฺวา ตถา กาเรสิ ฯ
อถ น สกลคามวาสิโนป ชนปทวาสิโนป ปรคามวาสิโนป
อุปสงฺกมิตฺวา มย ตุมฺหากเยว พลึ ทสฺสาม อมฺหาก วิสชฺชาเปหีติ อาหสุ ฯ โส เตสป อตฺถาย ปณฺณ เปเสตฺวา วิสชฺชาเปสิ ฯ
ตโต ปฏาย เต ตสฺเสว พลึ อทสุ ฯ อถสฺส มหาลาภสกฺกาโร
#๑. ม. ปริหรึสุ ฯ
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นิพฺพตฺติ ฯ เตน ตสฺส ตณฺหาป มหตี ชาตา ฯ โส อปรภาเค
สพฺพป ต ชนปท ยาจิ อุปฑฺฒรชฺช ยาจิ ฯ กนิฏโ ป ตสฺส
อทาสิเยว ฯ โส ตณฺหาย วฑฺฒมานาย อุปฑฺฒรชฺเชนป
อสนฺตุฏโ รชฺช คณฺหิสสฺ ามีติ ชนปทปริวุโต ต นคร คนฺตฺวา
พหินคเร ตฺวา รชฺช วา เม เทตุ ยุทธฺ  วาติ กนิฏ สฺส ปณฺณ
ปหิณิ ฯ กนิฏโ จินฺเตสิ อย พาโล ปุพฺเพ รชฺชป อุปรชฺชาทีนิป
ปฏิกฺขิปตฺวา อิทานิ ยุทฺเธน คณฺหามีติ วทติ สเจ โข ปนาห
อิม ยุทฺเธน มาเรสฺสามิ ครหา เม ภวิสฺสติ กึ เม รชฺเชนาติ ฯ
อถสฺส อล ยุทฺเธน รชฺช คณฺหตูติ เปเสสิ ฯ โส รชฺช คเหตฺวา
กนิฏสฺส อุปรชฺช ทตฺวา ตโต ปฏาย รชฺช กาเรนฺโต
ตณฺหาวสิโก หุตฺวา เอเกน รชฺเชน อสนฺตุฏโ เทฺว ตีณิ รชฺชานิ
ปฏเตฺวา ตณฺหาย โกฏึ นาทฺทส ฯ
ตทา สกฺโก เทวราชา เก นุโข โลเก มาตาปตโร
อุปฏหนฺติ เก ทานาทีนิ ปฺุานิ กโรนฺติ เก ตณฺหาวสิกาติ
โอโลเกนฺโต ตสฺส ตณฺหาวสิกภาว ตฺวา อย พาโล
พาราณลิรชฺเชนป น ตุสติ อห สิกฺขาเปสฺสามิ นนฺติ มาณวกเวเสน ราชทฺวาเร ตฺวา เอโก อุปายกุสโล มาณโว ราชทฺวาเร
ิโตติ อาโรจาเปตฺวา ปวิสตูติ วุตฺเต ปวิสิตฺวา ราชาน ชยาเปตฺวา
กึการณา อาคโตสีติ วุตฺเต มหาราช ตุมฺหาก กิฺจิ วตฺตพฺพ
อตฺถิ รโห ปจฺจาสึสามีติ อาห ฯ สกฺกานุภาเวน ตาวเทว
มนุสฺสา ปกฺกามึสุ ฯ อถ น มาณโว อห มหาราช ผีตานิ
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อากิณฺณมนุสฺสานิ สมฺปนฺนพลพาหนานิ ตีณิ นครานิ ปสฺสามิ
อห เต อตฺตโน อานุภาเวน ตีณิ รชฺชานิ คเหตฺวา ทสฺสามิ
ปปฺจ อกตฺวา สีฆ คนฺตุ วฏฏตีติ อาห ฯ โส โลภวสิโก
ราชา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ สกฺกานุภาเวน ปน น โก วา ตฺว กุโต
วา อาคโต กึ วา เต ลทฺธุ วฏฏตีติ น ปุจฺฉิ ฯ โสป เอตฺตก
วตฺวา ตาวตึสภวนเมว อคมาสิ ฯ
ราชา อมจฺเจ ปกฺโกสาเปตฺวา เอโก มาณโว อมฺหาก ตีณิ
รชฺชานิ คเหตฺวา ทมฺมีติ อาห ต ปกฺโกสถ นคเร เภริฺจาราเปตฺวา พลกาย สนฺนิปาเตถ ปปฺจ อกตฺวา ตีณิ รชฺชานิ
คณฺหิสฺสามาติ วตฺวา กึ ปน เต มหาราช ตสฺส มาณวสฺส
สกฺกาโร วา กโต นิวาสนฏาน วา ปุจฺฉิตนฺติ วุตฺเต เนว สกฺการ
อกาสึ น นิวาสนฏาน ปุจฺฉึ คจฺฉถ น อุปธาเรถาติ อาห ฯ
อุปธาเรนฺตา น อทิสฺวา มหาราช สกลนคเร ต มาณว น
ปสฺสามาติ อาโรจยึสุ ฯ ต สุตฺวา ราชา โทมนสฺสชาโต ตีสุ
นคเรสุ รชฺช นฏ มหนฺเตนมฺหิ ยเสน ปริหโี น น จ เม ปริพฺพย
อทาสิ น นิวาสนฏานนฺติ มยฺห กุชฺฌิตฺวา มาณโว อนาคโต
ภวิสฺสตีติ ปุนปฺปุน จินฺเตสิ ฯ อถสฺส ตณฺหาวสิกสฺส กาเย
ฑาโห อุปฺปชฺชิ ฯ สกลสรีเร ปริฑยฺหนฺเต อุทร โขเภตฺวา
โลหิตปกฺขนฺทิกา อุทปาทิ ฯ เอก ภาชน ปวิสติ เอก
นิกฺขมติ ฯ เวชฺชา ติกิจฺฉิตุ น สกฺโกนฺติ ฯ ราชา กิลมติ ฯ
อถสฺส พฺยาธิปฬิตภาโว สกลนคเร ปากโฏ อโหสิ ฯ
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ตทา โพธิสตฺโต ตกฺกสิลโต สพฺพสิปฺปานิ อุคฺคณฺหิตฺวา
พาราณสินคเร มาตาปตูน สนฺติก อาคโต ต รฺโ ปวุตฺตึ
สุตฺวา อห ติกิจฺฉิสฺสามีติ ราชทฺวาร คนฺตฺวา เอโก กิร ตรุณมาณโว ตุมฺเห ติกิจฺฉิตุ อาคโตติ อาโรจาเปสิ ฯ ราชา
มหนฺตมหนฺตา ทิสาปาโมกฺขเวชฺชาป ม ติกิจฺฉิตุ น สกฺโกนฺติ
ตรุณมาณโว กึ สกฺขิสฺสติ ปริพฺพย ทตฺวา วิสฺสชฺเชถ นนฺติ
อาห ฯ ต สุตฺวา มาณโว มยฺห เวชฺชเวตเนน กมฺม นตฺถิ
อห ติกิจฺฉิสฺสามิ เกวล เภสชฺชมูลมตฺต เทตูติ อาห ฯ ต สุตฺวา
ราชา สาธูติ ปกฺโกสาเปสิ ฯ มาณโว ราชาน ทิสวฺ า มา ภายิ
มหาราช อห ติกิจฺฉิสฺสามิ อปจ โข ปน เม โรคสฺส สมุฏาน
อาจิกฺขถาติ ฯ ราชา หรายมาโน กึ เต สมุฏาเนน เภสชฺชเมว
กโรหีติ อาห ฯ มหาราช เวชฺชานาม อย พฺยาธิ อิม
นิสฺสาย สมุฏิโตติ ตฺวา ตทนุจฺฉวิก เภสชฺช กโรนฺตีติ ฯ
ราชา สาธุ ตาตาติ สมุฏาน กเถนฺโต เอเกน มาณเวน
อาคนฺตฺวา ตีสุ นคเรสุ รชฺช คเหตฺวา ทสฺสามีติ วุตฺต อาทึ
กตฺวา สพฺพ กเถตฺวา อิติ เม ตาต ตณฺห นิสฺสาย พฺยาธิ
อุปฺปนฺโน สเจ ติกิจฺฉิตุ สกฺโกสิ ติกจิ ฺฉาหีติ อาห ฯ กึ
ปน มหาราช โสจนาย ตานิ นครานิ สกฺกา ลทฺธุนฺติ ฯ
น สกฺกา ตาตาติ ฯ เอว สนฺเต กสฺมา โสจสิ มหาราช
สพฺพเมว สวิฺาณก อวิฺาณก วตฺถุ อตฺตโน สรีร อาทึ
กตฺวา ปหาย คมนีย จตูสุ นคเรสุ รชฺช คเหตฺวาป น ตฺว
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เอกปฺปหาเรเนว จตสฺโส ภตฺตปาติโย ภฺุชิสฺสสิ น จตูสุ
สยเนสุ สยิสสฺ สิ น จตฺตาริ วตฺถยุคานิ อจฺฉาทิสฺสสิ ตณฺหาวสิเกน
นาม ภวิตุ น วฏฏติ อย หิ ตณฺหานาม วฑฺฒมานา จตูหิ
อปาเยหิ มุจฺจิตุ น เทตีติ ฯ อิติ น มหาสตฺโต โอวทิตฺวา
ตสฺส ธมฺม เทเสนฺโต อาห
[๑๖๓๗]กาม กามยมานสฺส
ตสฺส เจ ต สมิชฺฌติ
อทฺธา ปติมโน โหติ
ลทฺธา มจฺโจ ยทิจฺฉติ ฯ
[๑๖๓๘]กาม กามยมานสฺส
ตสฺส เจ ต สมิชฺฌติ
ตโต น อปร กาเม
ฆมฺเม ตณฺหว วินทฺ ติ ฯ
[๑๖๓๙]ควว สิงฺคิโน สิงฺค
วฑฺฒมานสฺส วฑฺฒติ
เอว มนฺทสฺส โปสสฺส พาลสฺส อวิชานโต
ภิยโฺ ย ตณฺหา ปปาสา จ วฑฺฒมานสฺส วฑฺฒติ ฯ
[๑๖๔๐]ปพฺยา สาลิยวก
ควาสฺส ทาสโปริส
ทตฺวาป (๑) นาลเมกสฺส อิติ วิทฺธา (๒) สม จเร ฯ
[๑๖๔๑]ราชา ปสยฺห ปวึ วิชิตฺวา
สสาครนฺต มหิมาวสนฺโต
โอร สมุทฺทสฺส อติตฺตรูโป
ปาร สมุทฺทสฺสป ปฏเยว (๓)
[๑๖๔๒]ยาว อนุสฺสร กาเม
มนสา ติตฺติ นาชฺฌคา
#๑. ม. ทตฺวา จ ฯ ๒. ม. วิทฺวา ฯ ๓. ม. ปตฺถเยถ ฯ
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ตโต นิวตฺตา ปฏิกฺกมฺม ทิสวฺ า
เต เว ติตฺตา เย ปฺาย ติตฺตา ฯ
[๑๖๔๓]ปฺาย ติตฺตีน เสฏ น โส กาเมหิ ตปฺปติ
ปฺาย ติตฺต ปุริส
ตณฺหา น กุรุเต วส ฯ
[๑๖๔๔]อปจิเนเถว กามานิ (๑) อปฺปจฺฉสฺส อโลลุโป
สมุทฺทมตฺโต ปุริโส
น โส กาเมหิ ตปฺปติ
[๑๖๔๕]รถกาโรว จมฺมสฺส
ปริกนฺต อุปาหน ฯ
ย ย จชติ (๒) กามาน ต ต สมฺปชฺชเต สุข
สพฺพฺจ (๓) สุขมิจฺเฉยฺย สพฺเพ กาเม ปริจฺจเชติ ฯ
ตตฺถ กามนฺติ วตฺถุกามป กิเลสกามป ฯ กามยมานสฺสาติ
ปฏยมานสฺส ฯ ตสฺส เจ ต สมิชฺฌตีติ ตสฺส ปุคฺคลสฺส
ต กามิตวตฺถุ สมิชฺฌติ เจว นิปฺปชฺชติ จาติ อตฺโถ ฯ ตโต
น อปร กาเมติ เอตฺถ นนฺติ นิปาตมตฺต ฯ อปรนฺติ
อปรภาคทีปน ฯ กาเมติ อุปโยเค พหุวจน ฯ อิท วุตฺต
โหติ สเจ กาม กามยมานสฺส ตสฺส ต กามิตวตฺถุ สมิชฺฌติ
ตสฺมึ สมิทฺเธ ตโตปร โส ปุคฺคโล กามยมาโน ยถานาม ฆมฺเม
คิมฺหกาเล วาตาตเปน กิลนฺโต ตณฺห วินฺทติ ปานียปปาส
ปฏิลภติ เอว ภิยฺโย กามตณฺหาสงฺขาเต กาเม วินทฺ ติ ปฏิลภติ
รูปตณฺหาทิกา ตณฺหา ตสฺส วฑฺฒติเยวาติ ฯ คววาติ
โครูปสฺส วิย ฯ สิงฺคิโนติ มตฺถก ผาเลตฺวา อุฏิตสิงฺคิสฺส ฯ
#๑. ม. กามาน ฯ ๒. สฺยา. ชหติ ฯ ๓. สฺยา. ม. สพฺพฺเจ ฯ
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มนฺทสฺสาติ มนฺทปฺสฺส ฯ พาลสฺสาติ พาลธมฺมยุตฺตสฺส
อิท วุตฺต โหติ ยถา วจฺฉกสฺส วฑฺฒนฺตสฺส สรีเรเนว สทฺธึ สิงฺค
วฑฺฒติ เอว อนฺธพาลสฺสาป อปฺปตฺตกามตณฺหา จ ปตฺตกามปปาสา จ อปราปร วฑฺฒตีติ ฯ
สาลิยวกนฺติ สาลิเขตฺต ยวเขตฺต ฯ เอเตน สาลิยวาทิก
สพฺพ ธฺ ทสฺเสติ ฯ ทุติยปเทน สพฺพ ทฺวิปทจตุปท
ทสฺเสติ ฯ ปมปเทน วา สพฺพ อวิฺาณก อิตเรน
สวิฺาณก ฯ ทตฺวาปาติ ทตฺวาป อิท วุตฺต โหติ ติฏนฺตุ
ตีณิ รชฺชานิ สเจ โส มาณโว อฺ วา สกลป ปวึ สวิฺาณกาวิฺาณกรตนปุร กสฺสจิ ทตฺวา คจฺเฉยฺย อิทป เอตฺตก วตฺถุ
เอกสฺเสว อล ปริยนฺต เอว ทุปฺปูรา เอสา ตณฺหานาม ฯ อิติ
วิทฺธา สม จเรติ เอว ชานนฺโต ปุริโส ตณฺหาวสิโก อหุตฺวา
กายสุจริตาทีนิ (๑) ปูเรนฺโต สม จเรยฺย ฯ โอรนฺติ โอริมโกฏาส
ปตฺโต ฯ เตน อติตฺตรูโป ปุน สมุททฺ ปารป ปฏเยฺย เอว
ตณฺหาวสิกสตฺตานาม ทุปฺปูราติ ทสฺเสติ ฯ ยาวาติ
อนิยามิตปริจฺเฉโท ฯ อนุสฺสรนฺติ อนุสฺสรนฺโต ฯ นาชฺฌคาติ
น วินฺทติ อิท วุตฺต โหติ มหาราช ปุริโส อปริยนฺเตป กาเม
มนสา อนุสฺสรนฺโต ติตฺตึ น วินฺทติ ปตฺตุกาโมว โหติ เอว
กาเมสุ สตฺตาน ตณฺหา วฑฺฒเตว ฯ ตโต นิวตฺตาติ ตโต ปน
วตฺถุกามกิเลสกามโต จิตฺเตน นิวตฺติตฺวา กาเยน ปฏิกฺกมฺม#๑. ม. กายสมาจาราทีนิ ฯ
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าเณเนว อาทีนว ทิสฺวา เย ปฺาย ติตฺตา ปริปณ
ุ ฺณา เตว
ติตฺตา นาม ฯ
ปฺาย ติตฺตีน เสฏนฺติ ปฺาย ติตฺตีน อย
ปริปุณฺณเสฏโ อยเมว วา ปาโ ฯ น โส กาเมหิ ตปฺปตีติ
น ปริฑยฺหตีติ ปาโ ฯ ยสฺมา ปฺาย ติตฺโต ปุริโส กาเมหิ
ปริฑยฺหตีติ อตฺโถ ฯ น กุรุเต วสนฺติ ตาทิส หิ ปุริส ตณฺหา
วเส วตฺเตตุ น สกฺโกติ เสฺวว ปน ตณฺหาย อาทีนว ทิสฺวา คงฺคมาโล
วิย อฑฺฒมาสกราชา วิย จ ตณฺหาวเส น วตฺตตีติ อตฺโถ ฯ
อปจิเนเถวาติ วิทฺธเสยฺยาเถว ฯ สมุททฺ มตฺโตติ มหติยา
ปฺาย สมนฺนาคตตฺตา สมุทฺทปฺปมาโณ ฯ โส มหนฺเตน
อคฺคินาป สมุทฺโท วิย กิเลสกาเมหิ น ตปฺปติ น ฑยฺหติ ฯ
รถกาโรติ จมฺมกาโร ฯ ปริกนฺตนฺติ ปริกนฺตนฺโต ฯ
อิท วุตฺต โหติ ยถา จมฺมกาโร อุปาหน ปริกนฺตนฺโต ยย จมฺมสฺส
คยฺหุปคมนฏาน โหติ ตต วชฺเชตฺวา อุปาหน กตฺวา
อุปาหนมูล ลภิตฺวา สุขิโต โหติ เอวเมว ปณฺฑิโต จมฺมการสตฺถสทิสาย ปฺาย กนฺตนฺโต ยย โอธึ กามาน จชติ เตน
เตนสฺส กาโมธินา วิรหิต ตต กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม จ
สุข สมฺปชฺชติ วิคตทรถ สพฺเพน สพฺพป กายกมฺมาทิสุข
วิคตปริฬาหเมว อิจฺเฉยฺย กสิณ ภาเวตฺวา ฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา
สพฺพกาเม ปริจฺจเชติ ฯ
#๑. ม. สรภงฺคมาณโว วิย ฯ ๒. ม. สเจ ปน ฯ
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โพธิสตฺตสฺส ปน อิม คาถ กเถนฺตสฺส รฺโ เสตจฺฉตฺต
อารมฺมณ กตฺวา โอทาตกสิณชฺฌาน อุทปาทิ ฯ ราชาป
อโรโค อโหสิ ฯ โส ตุฏโ  สยนา วุฏาย เอตฺตกา เวชฺชา
ติกิจฺฉิตุ นาสกฺขึสุ ปณฺฑิตมาณโว ปน อตฺตโน าณวิสเยน
ม นิโรค อกาสีติ เตน สทฺธึ สลฺลปนฺโต ทสม คาถมาห
[๑๖๔๖]อฏ เต ภาสิตา คาถา สพฺพา โหนฺติ สหสฺสิยา (๑)
ปฏิคฺคณฺห มหาพฺรหฺเม สาเธต ตว ภาสิตนฺติ ฯ
ตตฺถ อฏาติ ทุติยคาถ อาทึ กตฺวา กามาทีนวสยุตฺตา
อฏ ฯ สหสฺสิยาติ สหสฺสารหา ฯ ปฏิคฺคณฺหาติ อฏ
สหสฺสานิ คณฺห ฯ สาเธต ตว ภาสิตนฺติ สาธุ เอต ตว
ภาสิต วจน ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต เอกาทสม คาถมาห
[๑๖๔๗]น เม อตฺโถ สหสฺเสหิ สเตหิ นหุเตหิ จ (๒)
ปจฺฉิม ภาสโต คาถ กาเม เม นิรโต มโนติ ฯ
ตตฺถ ปจฺฉิมนฺติ รถกาโรว จมฺมสฺสาติ คาถ ฯ กาเม
เม นิรโต มโนติ อิม คาถ ภาสมานสฺเสว วตฺถุกาเมป
กิเลสกาเมป มโน นาภิรมิ อห หิ อิม คาถ ภาสมาโน อตฺตโนว
ธมฺมเทสนาย ฌาน นิพฺพตฺเตสึ มหาราชาติ ฯ
ราชา ภิยฺโยโส มตฺตาย ตุสิตฺวา มหาสตฺต วณฺเณนฺโต
โอสานคาถมาห
#๑. สฺยา.สี.ยุ.สหสฺสิโย ฯ ๒. สฺยา.ม.นหุเตหิ วา ฯ
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[๑๖๔๘]ภทฺโท (๑) วตาย มาณวโก สพฺพโลกวิทู มุนิ
โย ตณฺห ทุกฺขชนนึ ปริชานาติ ปณฺฑิโต ฯ
ตตฺถ ทุกฺขชนนินฺติ สกลวฏฏทุกขฺ ชนนึ ฯ ปริชานาตีติ
ปริชานิ ปริจฺฉินฺทิตฺวา ปริลฺุจิตฺวา นีหรตีติ โพธิสตฺต
วณฺเณนฺโต เอวมาห ฯ
โพธิสตฺโต มหาราช อปฺปมตฺโต หุตฺวา ธมฺม จราติ
ราชาน โอวทิตฺวา อากาเสน หิมวนฺต คนฺตฺวา อิสิปพฺพชฺช
ปพฺพชิตฺวา ยาวตายุก ตฺวา พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา เอว ภิกขฺ เว ปุพฺเพปาห
เอต พฺราหฺมณ นิสฺโสกมกาสินฺติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
ราชา เอส พฺราหฺมโณ อโหสิ ปณฺฑิตมาณโว ปน อหเมวาติ ฯ
กามชาตก จตุตฺถ ฯ
ชนสนฺธชาตก ฯ
ทส ขลุมานิ านานีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โกสลรฺโ โอวาทตฺถาย กเถสิ ฯ
เอกสฺมึ หิ กาเล ราชา อิสฺสริยมทมตฺโต กิเลสสุขนิสฺสิโต
วินิจฺฉยป น ปฏเปสิ พุทฺธุปฏานป ปมชฺชิ ฯ โส เอกทิวส
#๑. สฺยา. ม.ภทฺรโก ฯ
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ทสพล อนุสสฺ ริตฺวา สตฺถาร วนฺทิสฺสามีติ ภุตฺตปาตราโส
รถวรมารุยฺห วิหาร คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา นิสีทิ ฯ อถ
น สตฺถา กึ มหาราช จิร น ปฺายสีติ วตฺวา พหุกิจฺจตาย
โน ภนฺเต พุทฺธุปฏานสฺส โอกาโส น ชาโตติ วุตฺเต มหาราช
มาทิเสนาม โอวาททายเก สพฺพฺูพุทฺเธ ธุรวิหาเร วิหรนฺเต
อยุตฺต ตว ปมชฺชิตุ รฺานาม ราชกิจฺเจสุ อปฺปมตฺเตน
รฏวาสีน มาตาปตุสเมน อคติคมน ปหาย ทสราชธมฺเม
อโกเปตฺวา (๑) รชฺช กาเรตุ วฏฏติ รฺโ หิ ธมฺมิกภาเว สติ
ปริสาปสฺส ธมฺมิกา โหนฺติ อนจฺฉริย โข ปเนต ย มยิ อนุสาสนฺเต
ตฺว ธมฺเมน รชฺช กาเรยฺยาสิ โปราณกปณฺฑิตา อนุสาสเก
อาจริเย อวิชฺชมาเนป อตฺตโน มติยา ติวิธสุจริตธมฺเม
ปติฏาย มหาชนสฺส ธมฺม เทเสตฺวา สปริสา สคฺคปุร (๒)
ปูรยมานา อคมสูติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺติ ฯ ชนสนฺธกุมาโรติสฺส
นาม กรึสุ ฯ อถสฺส วยปฺปตฺตสฺส ตกฺกสิลโต สพฺพสิปฺปานิ
อุคฺคณฺหิตฺวา อาคตกาเล ราชา สพฺพานิ พนฺธนาคารานิ
โสธาเปตฺวา อุปรชฺช อทาสิ ฯ โส อปรภาเค ปตุ อจฺจเยน
รชฺเช ปติฏาย จตูสุ นครทฺวาเรสุ นครมชฺเฌ ราชทฺวาเร จาติ
ฉ ทานสาลาโย กาเรตฺวา ทิวเส ทิวเส ฉ สตสหสฺสานิ ปริจฺจชิตฺวา
#๑. ม. อโกเปนฺเตน ฯ ๒. ม. สคฺคปถ ฯ
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สกลชมฺพูทปี  สโขเภตฺวา มหาทาน ปวตฺเตนฺโต พนฺธนาคารานิ
นิจฺจ วิวฏานิ กาเรตฺวา ธมฺมคณฺฑิก โสธาเปตฺวา จตูหิ
สงฺคหวตฺถูหิ โลก สงฺคณฺหนฺโต ปฺจสีลานิ รกฺขนฺโต อุโปสถวาส
วสนฺโต ธมฺเมน รชฺช กาเรสิ ฯ อนฺตรนฺตรา จ รฏวาสิโน
สนฺนิปาเตตฺวา ทาน เทถ สีล สมาทิยถ ธมฺม จรถ (๑) ธมฺเมน
กมฺมนฺเต จ โวหาเร จ ปโยเชถ ทหรกาเลเยว สิปฺปานิ อุคฺคณฺหถ
ธน อุปฺปาเทถ คามกูฏกมฺม ปสุณกมฺม มา กริตฺถ
จณฺฑา ผรุสา มา อหุตฺถ มาตุปฏาน ปตุปฏาน ปูเรถ
กุเลเชฏาปจายิโน ภวถาติ ธมฺม เทเสตฺวา มหาชน สุจริตธมฺเม
ปติฏาเปสิ ฯ โส เอกทิวส ปณฺณรสีอุโปสเถ สมาทินฺนุโปสโถ
มหาชนสฺส ภิยฺโย ภิยโฺ ย หิตสุขตฺถาย อปฺปมาทวิหารตฺถาย
ธมฺม เทเสสฺสามีติ จินฺเตตฺวา นคเร เภริฺจาราเปตฺวา อตฺตโน
โอโรเธ อาทึ กตฺวา สพฺพ นครชน สนฺนิปาเตตฺวา ราชงฺคเณ
อลงฺกตรตนมณฺฑปมชฺเฌ ปฺตฺตวรปลฺลงฺเก นิสีทิตฺวา อมฺโภ
นครวาสิโน ตุมฺหาก ตปนีเย จ อตปนีเย จ ธมฺเม เทเสสฺสามิ
อปฺปมตฺตา หุตฺวา โอหิตโสตา สกฺกจฺจ สุณาถาติ ธมฺม เทเสสิ ฯ
สตฺถา สจฺจปริภาวิต มุขรตน วิวริตฺวา ต เทสน มธุเรน
สเรน โกสลรฺโ อาวิกโรนฺโต
[๑๖๔๙]ทส ขลุมานิ (๒) านานิ ยานิ ปุพฺเพ อกริตฺวา
ส ปจฺฉา อนุตปฺปติ
อิจฺจาห ราชา ชนสนฺโธ (๓)
#๑. ม. ภาวน ภาเวถ ฯ ๒. ม. ขลุ อิมานิ ฯ
#๓. ม. อิจฺเจวาห ชนสนฺโธ ฯ
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[๑๖๕๐]อลทฺธา จิตฺต (๑) ตปติ ปุพฺเพ อสมุทานิต
น ปุพฺเพ ธนเมสิสฺส
อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ
[๑๖๕๑]สกฺยรูป ปุเร สนฺต
มยา สิปฺป น สิกฺขิต
กิจฉฺ า วุตฺติ อสิปฺปสฺส อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ
[๑๖๕๒]กูฏเวที ปุเร อาสึ
ปสโุ ณ ปฏิมสิโก
จณฺโฑ จ ผรุโส จาสึ (๒) อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ
[๑๖๕๓]ปาณาติปาตี ปุเร อาสึ ลุทฺโธ (๓)จาป อนาริโย
ภูตาน นาวชานิสฺส (๔) อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ
[๑๖๕๔]พหูสุ วต สนฺตีสุ
อนาปทาสุ อิตฺถิสุ
ปรทาร อเสวิสฺส (๕) อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ
[๑๖๕๕]พหุมฺหิ วต สนฺตมฺหิ
อนฺนปาเน อุปฏิเต
น ปุพฺเพ อททึ ทาน
อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ
[๑๖๕๖]มาตร ปตร จาป
ชิณฺณเก คตโยพฺพเน (๖)
ปหุสนฺโต น โปสิสฺส อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ
[๑๖๕๗]อาจริยมนุสตฺถาร
สพฺพกามรสาหร
ปตร อติมฺิสฺส
อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ
[๑๖๕๘]สมเณ พฺราหฺมเณ จาป สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
น ปุพฺเพ ปยิรุปาสิสฺส อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ
#๑. สฺยา ม. วิตฺถ ฯ ๒. ม. จาป ฯ ๓. สฺยา. ม.ลุทฺโท ฯ
#๔. ม. นาปจายิสฺส ฯ ๕. สฺยา. อาเสวิสฺส ฯ
#๖. ม. ชิณณ
ฺ ก คตโยพฺพน ฯ
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[๑๖๕๙]สาธุ โหติ ตโป จิณฺโณ สนฺโต จ ปยิรปุ าสิโต
อจิณฺโณ เม ตโป ปุพฺเพ (๑) อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ
[๑๖๖๐]โย จ เอตานิ านานิ
โยนิโส ปฏิปชฺชติ
กร ปุริสกิจฺจานิ น จ ปจฺฉานุตปฺปตีติ (๒)
อิมา คาถา อาห ฯ
ตตฺถ านานีติ การณานิ ฯ ปุพฺเพติ ปมเมว อกริตฺวา ฯ
ส ปจฺฉา อนุตปฺปตีติ โส ปม กตฺตพฺพานิ อการโก ปุคฺคโล
อิธ โลเกป ปรโลเกป ตปฺปติ กิลมติ ฯ ปจฺฉา วา
อนุตปฺปตีติป ปาโ ฯ อิจฺจาหาติ [๓] เอว ราชา ชนสนฺโธ
อโวจ ฯ อิจฺจาสุหาติป ปาโ ฯ ตตฺถ สุกาโร (๔) นิปาตมตฺต ฯ
อิจฺจาสุ อาหาติ ปทจฺเฉโท ฯ อิมานิ ทส ตปนียการณานิ
ปกาเสตุ โพธิสตฺตสฺส ธมฺมกถา โหติ ฯ
ตตฺถ ปุพฺเพติ ปเมว ตรุณกาเล ปรกฺกม อกตฺวา
อสมุทานิต อสมฺภูต (๕) ธน มหลฺลกกาเล อลภิตฺวา ตปฺปติ โสจติ
ปเร จ สุขิเต ทิสฺวา สย ทุกฺข ชีวนฺโต ปุพฺเพ ธน ปริเยสิสสฺ นฺติ
เอว ปจฺฉานุตปฺปติ ตสฺมา มหลฺลกกาเล สุข ชีวิตกุ ามา ทหรกาเลเยว
ธมฺมิกานิ กสิกมฺมาทีนิ กตฺวา ธน ปริเยสถาติ ทสฺเสติ ฯ
ปุเร สนฺตนฺติ ปุพฺเพ (๖) ทหรกาเล อาจริเย ปยิรุปาสิตฺวา
#๑. สฺยา. ม. น จ ปุพฺเพ ตโป จิณฺโณ ฯ ๒. สฺยา. ส ปจฺฉา
#นานุตปฺปติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อิติ อาหาติ ปทจฺเฉโทติ
#ทิสฺสติ ฯ ๔. ฒ. อสฺสุ-กาโร ฯ ๕. ม. อสมฺภต ฯ ๖. ม.ปุเร ฯ
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มยา กาตุ สกฺยรูป สมาน หตฺถิสิปฺปาทิก กิฺจิ สิปฺป น สิกขฺ ิต ฯ
กิจฺฉาติ มหลฺลกกาเล อสิปฺปสฺส ทุกขฺ า ชีวิตวุตฺติ เนว สกฺกา
ตทา สิปฺป สิกฺขิตุ ตสฺมา มหลฺลกกาเล ชีวิตุกามา ตรุณกาเลเยว สิปฺปานิ สิกฺขถาติ ทสฺเสติ ฯ กูฏเวทีติ กูฏชานนโก
คามกูโฏ วา โลกสฺส อนตฺถการโก วา ตุลากูฏานิ การโก วา
กูฏฏฏการโก วาติ อตฺโถ ฯ อาสินฺติ เอวรูโป อห ปุพฺเพ
อโหสึ ฯ ปสุโณติ เปสฺุการโก ฯ ปฏิมสิโกติ ลฺจ
คเหตฺวา อสามิเก สามิเก สามิเก อสามิเก กโรนฺโต ปเรส ปฏิมส
ขาทโก ฯ อิติ ปจฺฉาติ เอว มรณมฺเจ นิปนฺโน อนุตปฺปติ
ตสฺมา สเจ นิรเย น วสิตุกามตฺถ มา เอวรูป ปาปกมฺม กริตถฺ าติ
โอวทติ ฯ
ลุทฺโธติ ทารุโณ สาหสิโก ฯ อนาริโยติ น อริโย
อสฺิโต ทุสฺสีโล นีจสมาจาโร ฯ นาวชานิสฺสนฺติ ขนฺติเมตฺตานุทยวเสน นีจวุตฺติโก นาโหสึ ฯ เสส ปุริมนเยเนว
โยเชตพฺพ ฯ อนาปทาสูติ อปทาน อาปโท ปริคฺคโหติ อตฺโถ ฯ
น อาปโท ยาส อตฺถีติ อนาปทา ฯ อฺเหิ อกตปริคฺคหาสูติ
อตฺโถ ฯ อุปฏิเตติ ปจฺจุปฏิเต ฯ น ปุพฺเพติ อิโต ปุพฺเพ
ทาน น อทท ฯ ปหุสนฺโตติ ธนพเลนป กายพเลนป โปสิตุ
สมตฺโถ ปฏิพโล สมาโน ฯ อาจริยนฺติ อาจารสิกฺขาปนตาย
อิธ ปตา อาจริโยติ อธิปเฺ ปโต ฯ อนุสตฺถารนฺติ อนุสาสก ฯ
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สพฺพกามรสาหรนฺติ สพฺเพ วตฺถุกามรเส อาหริตฺวา โปสิตาน (๑) ฯ
อติมฺิสฺสนฺติ ตสฺส โอวาท อคณฺหนฺโต อติกกฺ มิตฺวา มฺิสฺส ฯ
น ปุพฺเพติ อิโต ปุพฺเพ ธมฺมิกสมณพฺราหฺมเณ คิลาเน
มิลาเต จีวราทีนิ ทตฺวา อปฺปฏิชคฺคเนน ปยิรุปาสิสฺส ฯ
ตโปติ สุจริตตโป ฯ สนฺโตติ กายาทีหิ ทฺวาเรหิ อุปสนฺโต
สีลวา ฯ อิท วุตฺต โหติ ติวิธสุจริตสงฺขาโต ตโป จิณฺโณ เอวรูโป จ
สนฺโต ปยิรปุ าสิโตนาม สาธุ สุนฺทโร ฯ น ปุพฺเพติ มยา
ทหรกาเล เอวรูโป ตโป น จิณฺโณ อิติ ปจฺฉา ชราชิณฺโณ
มรณภยตชฺชโิ ต อนุตปฺปติ โสจติ ฯ สเจ ตุมฺเห เอว น
โสจิตุกามา ตโปกมฺม กโรถาติ วทติ ฯ โย จ เอตานิ านานีติ
โย ปน เอตานิ ทสการณานิ ปมเมว อุปาเยน ปฏิปชฺชติ
สมาทาย วตฺตติ ปุริเสหิ กตฺตพฺพานิ ธมฺมิกกิจฺจานิ กโรนฺโต โส
อปฺปมาทวิหาริปุริโส ปจฺฉา นานุตปฺปติ โสมนสฺสปฺปตฺโตว โหตีติ ฯ
อิติ มหาสตฺโต อนฺวฑฺฒมาส อิมินา นิยาเมน มหาชนสฺส
ธมฺม เทเสสิ ฯ มหาชโนป ตสฺส โอวาเท ตฺวา ตานิ ทส
านานิ ปูเรตฺวา สคฺคปรายโน อโหสีติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา เอว มหาราช โปราณกปณฺฑิตา อนาจริยกา อตฺตโนว มติยา ธมฺม เทเสนฺตา (๒)
มหาชน สคฺคปุเร (๓) ปติฏาเปสุนฺติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
#๑. ม. โปสิตาร ฯ ๒ . ม. เทเสตฺวา ฯ ๓. ม. สคฺคปเถ ฯ
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ตทา ปริสา พุทฺธปริสา อโหสิ (๑) ชนสนฺธราชา ปน อหเมวาติ ฯ
ชนสนฺธชาตก ปฺจม ฯ
มหากณฺหชาตก ฯ
กณฺโห กณฺโห จ โฆโรจาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โลกตฺถจริย อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกทิวส หิ ภิกฺขู ธมฺมสภาย นิสีทิตฺวา ยาวฺจิท อาวุโส
สตฺถา พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน อตฺตโน ผาสุวิหาร ปหาย
โลกสฺเสว อตฺถ จรติ ปรมาภิสมฺโพธึ ปตฺวา สย ปตฺตจีวรมาทาย
อฏารสโยชนมคฺค คนฺตฺวา ปฺจวคฺคิยเถราน ธมฺมจกฺก
ปวตฺเตตฺวา ปฺจมิยา ปกฺขสฺส อนตฺตลกฺขณสุตฺต กเถตฺวา
สพฺเพส อรหตฺต อทาสิ อุรุเวล คนฺตฺวา เตภาติกชฏิลาน
อฑฺฒุฑฺฒานิ ปฏิหาริยสหสฺสานิ ทสฺเสตฺวา ปพฺพาเชตฺวา
คยาสีเส อาทิตฺตปริยาย กเถตฺวา ชฏิลสหสฺสาน อรหตฺต
อทาสิ มหากสฺสปสฺส ติคาวุตานิ ปจฺจุคฺคมน กตฺวา (๒) ตีหิ
โอวาเทหิ อุปสมฺปท อทาสิ เอโก ปจฺฉาภตฺเต ปฺจจตฺตาฬีสโยชนมคฺค
คนฺตฺวา ปุกฺกุสาติกุลปุตฺต อนาคามิผเล ปติฏาเปสิ มหากปฺปนสฺส
วีสโยชนสต ปจฺจุคฺคมน กตฺวา อรหตฺต อทาสิ เอโก ปจฺฉาภตฺเต
ตึสโยชนมคฺค คนฺตฺวา กกฺขล ผรุส องฺคุลิมาล อรหตฺเต ปติฏ าเปสิ
#๑. ม. อเหสุ ฯ ๒. ม. คนฺตฺวา ฯ
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ตึสโยชนเมว มคฺค คนฺตวฺ า อาฬวก ยกฺข โสตาปตฺติผเล
ปติฏาเปตฺวา กุมารสฺส โสตฺถิมกาสิ ตาวตึสภวเน เตมาส
วสนฺโต อสีติยา เทวโกฏีน ธมฺมาภิสมย สมฺปาเทสิ พฺรหฺมโลก
คนฺตฺวา พกพฺรหฺมุโน ทิฏึ ภินฺทิตฺวา ทสนฺน พฺรหฺมสหสฺสาน
อรหตฺต อทาสิ อนุสวจฺฉร ตีสุ มณฺฑเลสุ จาริก
จรมาโน อุปนิสฺสยสมฺปนฺนาน มนุสสฺ าน สรณานิเจว สีลานิ
จ เทติ นาคสุปณฺณาทีนป นานปฺปการ อตฺถ จรตีติ
ทสพลสฺส โลกตฺถจริยคุณ วณฺณยึสุ (๑) ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา
กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมายนามาติ วุตฺเต อนจฺฉริย ภิกฺขเว สฺวาห
อิทานิ อภิสมฺโพธึ ปตฺวา โลกสฺส อตฺถจริย ปุพฺเพ
สราคาทิกาเลป โลกตฺถจริยเมว อจรินฺติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล พาราณสิย
อุสฺสินฺนโร (๒) นาม ราชา รชฺช กาเรสิ ฯ กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺเธ
จตุสจฺจเทสนาย มหาชน พนฺธนา โมเจตฺวา นิพฺพานนคร
ปูเรตฺวา ปรินิพฺพุเต ทีฆสฺส อทฺธาโน อจฺจเยน สาสน
โอสกฺกิ ฯ ภิกฺขู เอกวีสติยา อเนสนาหิ ชีวิต กปฺเปนฺติ
ภิกฺขุนีหิ สสคฺค กโรนฺติ ปุตฺตธีตาหิ วฑฺฒนฺติ ฯ ภิกฺขู
ภิกฺขุธมฺม ภิกฺขุนิโย ภิกขฺ ุนีธมฺม อุปาสกา อุปาสกธมฺม
#๑. ม. กถยึสุ ฯ ๒. ม. อุสีนโก ฯ สี. ยุ อุสีนโร
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พฺราหฺมณา พฺราหฺมณธมฺม วิสชฺเชสุ ฯ เยภุยฺเยน มนุสฺสา
ทส อกุสลกมฺมปเถ สมาทาย วตฺตึสุ ฯ มตา มตา อปาเยสุ
ปูรยึสุ ฯ ตทา สกฺโก เทวราชา นเว เทวปุตฺเต อปสฺสนฺโต
มนุสฺสโลก โอโลเกตฺวา มนุสฺสาน อปาเยสุ นิพฺพตฺตภาว ตฺวา
สตฺถุ สาสน โอสกฺกิต ทิสฺวา กึ นุโข กริสฺสามีติ จินฺเตนฺโต อตฺเถโก
อุปาโยติ มหาชน ภาเยตฺวา ตาเสตฺวา ภีตภาว ตฺวา อสฺสาเสตฺวา
ธมฺม เทเสตฺวา โอสกฺกิต สาสน ปคฺคยฺห อปร วสฺสสหสฺส
ปวตฺตนการณ กริสฺสามีติ สนฺนิฏาน กตฺวา มาตลิเทวปุตฺต
โมจปฺปมาณทาฒ จตูหิ ทาเฒหิ นิจฺฉรนฺตรสึ ภยานก คพฺภินีน
ทสฺสเนเนว คพฺภปาตนสมตฺถ โฆรรูป อาชาเนยฺยปฺปมาณ
กาฬวณฺณ มหากณฺห สุนข กตฺวา ปฺจพนฺธเนน พนฺธิตฺวา
รตฺตมาลมสฺส สีเส ปลนฺธิตฺวา รชฺชโุ กฏิย อาทาย เทฺว
กาสายานิ นิวาเสตฺวา ปจฺฉามุเข เกเส พนฺธิตฺวา รตฺตมาล
ปลนฺธิตฺวา อาโรปตปวาฬวณฺณชิย มหาธนุ คเหตฺวา
วชิรคฺคนาราจ นเขน ปริวตฺตนฺโต วนจรกเวส คเหตฺวา นครโต
โยชนมคฺเค าเน โอตริตฺวา โภ โลโก วินสฺสตีติ ติกฺขตฺตุ
สทฺทมนุสฺสาเวตฺวา มนุสฺเส อุตฺราเสตฺวา นครูปจาร คนฺตฺวา
ปุน สทฺทมกาสิ ฯ
มนุสฺสา ต สุนข ทิสฺวา อุตฺราสฺตา นคร ปวิสิตฺวา ต ปวุตฺตึ
รฺโ อาโรเจสุ ฯ ราชา สีฆ นครทฺวารานิ ปทหถาติ ทฺวารานิ
ปทหาเปสิ ฯ สกฺโกป อฏารสหตฺถ ปาการ อุลลฺ เฆตฺวา
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สุนเขน สทฺธึ อนฺโต นคเร ปติฏหิ ฯ มนุสฺสา ภีตตสิตา
ปลายิตฺวา เคหานิ ปวิสิตฺวา ทฺวารานิ ปทหึสุ ฯ มหากณฺโหป
ทิฏทิฏเ มนุสฺเส อุปธาวิตฺวา สนฺตาเสนฺโต ราชนิเวสน
อคมาสิ ฯ ราชงฺคเณ มนุสฺสา ภเยน ปลาเปตฺวา ราชนิเวสน
ปวิสิตฺวา ทฺวาร ปทหึสุ ฯ อุสินฺนรราชาป โอโรเธ คเหตฺวา
ปาสาท อภิรูหิ ฯ มหากณฺโห ปุริมปาเท อุกฺขิปตฺวา กวาเฏ
เปตฺวา มหาภุสิต ภุสิ ฯ ตสฺส ภุสิตสทฺโท เหฏา อวิจึ อุปริ
ภวคฺค คณฺหิ (๑) ฯ สกลจกฺกวาฬ เอกนินฺนาท อโหสิ ฯ
ปุณฺณกชาตเก (๒) ปุณณ
ฺ กรฺโ กุสชาตเก กุสรโ ภูริทตฺตชาตเก สุทสฺสนนาครฺโ อิมสฺมึ มหากณฺหชาตเก อย สทฺโทติ
อิเม ตโย สทฺทา ชมฺพูทเี ป มหาสทฺทานาม อเหสุ ฯ
นครวาสิโน ภีตตสิตา หุตฺวา เอกปุริโสป สกฺเกน สทฺธึ
กเถตุ นาสกฺขิ ฯ ราชาเยว ปน สตึ อุปฏเปตฺวา วาตปาน
นิสฺสาย สกฺก อามนฺเตตฺวา อมฺโภ ลุทฺธก กสฺมา เต สุนโข ภุสตีติ
อาห ฯ โส ฉาตภาเวนาติ ฯ เตนหิสฺส ภตฺต ทาเปสฺสามีติ
อนฺโตชนสฺส จ อตฺตโน จ ปกฺกภตฺต สพฺพ ทาเปสิ ฯ ต สพฺพ
สุนโข เอกกพล วิย กตฺวา ปุน สทฺทมกาสิ ฯ ปุน ราชา
ปุจฺฉิตฺวา อิทานิป เม สุนโข ฉาโตเยวาติ สุตฺวา หตฺถิอสฺสาทีน
ปกฺกภตฺต สพฺพ อาหราเปตฺวา ทาเปสิ ฯ ตสฺมึป เอกปฺปหาเรเนว
นิฏาปเต สกลนครสฺส ปกฺกภตฺต ทาเปสิ ฯ ตป โส ตเถว
#๑. ม. ปตฺวา ฯ ๒. ม. วิธุรชาตเก ฯ
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ภุตฺวา ปุน สทฺทมกาสิ ฯ ราชา น เอส สุนโข นิสฺสสย ยกฺโข
เอตสฺส อาคมนการณ ปุจฺฉิสฺสามีติ ภีตตสิโต หุตฺวา
ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห
[๑๖๖๑]กณฺโห กณฺโห จ โฆโร จ สุกฺกทาโฒ ปตาปวา (๑)
พนฺโธ ปฺจหิ รชฺชูหิ กึ วีร (๒) สุนโข ตวาติ ฯ
ตตฺถ กณฺโห กณฺโหติ ภยวเสน ทฬฺหีกมฺมวเสน วา
อาเมณฺฑิต ฯ โฆโรติ ปสฺสนฺตาน ภยชนโก ฯ ปตาปวาติ
ทาเฒหิ นิกฺขนฺเตน รสิปตาเปน ปตาปวา ฯ กึ วีราติ วิริยวนฺต
ตเวส เอวรูโป กกฺขโล สุนโข กึ กโรติ กึ มิเค คณฺหาติ อุทาหุ เต
อมิตฺเต กินฺเต อิมินา วิสชฺเชหิ นนฺติ อธิปฺปาเยเนวมาห ฯ
ต สุตฺวา สกฺโก ทุติย คาถมาห
[๑๖๖๒]นาย มิคาน อตฺถาย
อุสินฺนร (๓) ภวิสฺสติ
มนุสฺสาน อนโย หุตฺวา ตทา กณฺโห ปโมกฺขตีติ ฯ
ตสฺสตฺโถ อย หิ มิคมส ขาทิสฺสามีติ อิธ นาคโต ตสฺมา
มิคาน อตฺโถ น ภวิสฺสติ มนุสฺสมส ปน ขาทิตุ อาคโต ตสฺมา
เตส อนโย มหาวินาสการโก หุตฺวา ยทา อเนน มนุสฺสา วินาส
ปาติตา ภวิสฺสนฺติ ตทา อย กณฺโห ปโมกฺขติ มม หตฺถโต
มฺุจิสฺสตีติ ฯ
อถ น ราชา กึ ปน เต โภ ลุทธฺ ก สุนโข สพฺเพสเยว
มนุสฺสาน มส ขาทิสฺสติ อุทาหุ ตว อมิตฺตานฺเวาติ ปุจฺฉิตฺวา
#๑. ม. ปภาสวา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. รวิ ฯ เอวมุปริป ฯ
#๓. ม. อุสีนเก ฯ
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อมิตฺตานฺเว เม มหาราชาติ วุตฺโต (๑) ปุน เก ปน อิธ ตว
อมิตฺตาติ ปุจฺฉิตฺวา อธมฺมาภิรตา วิสมจาริโน มหาราชาติ
วุตฺเต กเถหิ ตาว เต อมฺหากนฺติ ปุจฺฉิ ฯ อถสฺส กเถนฺโต
เทวราชา ทส คาถา อภาสิ
[๑๖๖๓]ปตฺตหตฺถา สมณกา
มุณฺฑา สงฺฆาฏิปารุตา
นงฺคเลหิ กสิสฺสนฺติ
ตทา กณฺโห ปโมกฺขติ ฯ
[๑๖๖๔]ตปสฺสินิโย ปพฺพชิตา มุณฺฑา สงฺฆาฏิปารุตา
ยทา โลเก คมิสฺสนฺติ ตทา กณฺโห ปโมกฺขติ ฯ
[๑๖๖๕]ทีฆุตฺตโรฏา ชฏิลา ปงฺกทนฺตา รชสฺสิรา
อิณ โมทาย (๒) คจฺฉนฺติ ตทา กณฺโห ปโมกฺขติ ฯ
[๑๖๖๖]อธิจฺจ เวเท สาวิตฺตึ
ยฺ ตตฺรฺจ (๓) พฺราหฺมณา
ภติกาย ยชิสฺสนฺติ
ตทา กณฺโห ปโมกฺขติ ฯ
[๑๖๖๗]มาตร ปตร วาป (๔)
ชิณฺณเก คตโยพฺพเน
ปหุสนฺตา น ภรนฺติ
ตทา กณฺโห ปโมกฺขติ ฯ
[๑๖๖๘]มาตร ปตร วาป
ชิณฺณเก คตโยพฺพเน
พาลา ตุมฺเหติ วกฺขนฺติ ตทา กณฺโห ปโมกฺขติ ฯ
[๑๖๖๙]อาจริยภริย สขาภริย มาตุลานิติ (๕)
ยทา โลเก คมิสฺสนฺติ ตทา กณฺโห ปโมกฺขติ ฯ
#๑. ม. วุตฺเต ฯ ๒. สฺยา โจทย ฯ มโจทาย ฯ สี. ยุ. โวทาย ฯ
#๓. ม. ยฺตนฺตจ ฯ ๔. สฺยา มจาป ฯ เอวมุปริป ฯ
#๕. สฺยา อาจริยภาริย สขี มาตุลานี ปตุจฺฉฺกึ ฯ สี. ปตุจฺฉย ฯ
#ยุ...ปตุจฺฉส ฯ
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[๑๖๗๐]อสิจมฺม คเหตฺวาน
ขคฺค ปคฺคยฺห พฺราหฺมณา
ปนฺถฆาต กริสสฺ นฺติ
ตทา กณฺโห ปโมกฺขติ ฯ
[๑๖๗๑]สุกฺกจฺฉวี เวธเวรา
ถูลพาหู อปาตุภา
มิตฺตเภท กริสฺสนฺติ
ตทา กณฺโห ปโมกฺขติ ฯ
[๑๖๗๒]มายาวิโน เนกติกา
อสปฺปุริสจินฺติกา
ยทา โลเก ภวิสฺสนฺติ ตทา กณฺโห ปโมกฺขตีติ ฯ
ตตฺถ สมณกาติ มย สมณกมฺหาติ ปฏิฺามตฺตเกน
หิฬิตโวหาเรเนวมาห ฯ กสิสฺสนฺตีติ เต ตทาป กสนฺติเยว ฯ
อย ปน อชานนฺโต วิย เอวมาห ฯ อย หิสฺส อธิปปฺ าโย เอเต
เอวรูปา ทุสฺสีลา มม อมิตฺตา ยทา มม สุนเขน เอเต มาเรตฺวา
มส ขาทิตุ ภวิสฺสติ ตทา เอส กณฺโห อิโต ปฺจรชฺชุพนฺธนา
โมกฺขตีติ อิมินา อุปาเยน สพฺพคาถาสุ อธิปฺปายโยชนา
เวทิตพฺพา ฯ
ปพฺพชิตาติ พุทฺธสาสเน ปพฺพชิตา ฯ คมิสสฺ นฺตีติ
อคารมชฺเฌ ปฺจกามคุเณ ปริภฺุชนฺติโย วิจริสสฺ นฺติ ฯ
ทีฆุตฺตโรฏาติ ทาฒิกาน วฑฺฒิตตฺตา ทีฆอุตฺตโรฏา ฯ
ปงฺกทนฺตาติ ปงฺเกน มเลน สมนฺนาคตา ทนฺตา ฯ อิณ
โมทายาติ ภิกฺขาจริยาย ธน สหริตฺวา วฑฺฒิยา อิณ ปโยเชตฺวา
ต โมทิตฺวา ตโต ลทฺเธน ชีวิต กปฺเปนฺตา ยทา คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ ฯ
สาวิตฺตินฺติ สาวิตฺติฺจ อธิยิตฺวา ฯ ยฺ ตตฺรฺจาติ
ยฺวิธานก ตตฺร ยฺสุตฺต อธิยิตฺวาติ อตฺโถ ฯ ภติกายาติ
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เต ราชราชมหามตฺเต อุปสงฺกมิตฺวา ตุมฺหาก ยฺ ยชิสฺสาม
ธน โน เทถาติ เอว ภติอตฺถาย ยฺ ยชิสฺสนฺติ ฯ ปหุสนฺตาติ
โปสิตุ สมตฺถา สมานา ฯ พาลา ตุมเฺ หติ พาลา น กิฺจิ
ชานาถาติ อาทีนิ วกฺขนฺติ ฯ คมสฺสนฺตีติ โลกธมฺม เสวนวเสน
คมิสฺสนฺติ ฯ ปนฺถฆาตนฺติ ปนฺเถ ตฺวา มนุสฺเส มาเรตฺวา
เตส ภณฺฑคหณ ฯ
สุกฺกจฺฉวีติ กสาวจุณฺณาทิฆสเนน สมุฏาปตา
สุกฺกจฺฉวิวณฺณา ฯ เวธเวราติ วิธวา มตปติกา ตาหิ วิธวาหิ
เวร จรนฺตีติ เวธเวรา ฯ ถูลพาหูติ ปาทปริมทฺทนาทีหิ
สมุทฺทนาทีหิ สมุฏาปตมสตาย มหาพาหู ฯ อปาตุภาติ
อปากฏภาวา ธนุปฺปาทวิรหิตาติ อตฺโถ ฯ มิตฺตเภทนฺติ
มิตฺตเภทน อยเมว วา ปาโ ฯ อิท วุตฺต โหติ ยทา เอวรูปา
อิตฺถีธุตฺตา อิมา อมฺเห น ชหิสฺสนฺตีติ สหิรฺา วิธวา อุปคนฺตฺวา
สวาส กปฺเปตฺวา ตาส สนฺตก ขาทิตฺวา ตาหิ สทฺธึ มิตฺตเภท
กริสฺสนฺติ วิสฺสาส ภินฺทิตฺวา อฺ สหิรฺ คมิสฺสนฺติ ตทา
เอส เต โจเร สพฺเพว ขาทิตฺวา มุจฺจิสฺสตีติ ฯ อสปฺปุริสจินฺติกาติ
อสปฺปุริสจินฺเตหิ ปรทุกฺขจินฺตนสีลา ฯ ตทา สพฺเพปเม
ฆาเตตฺวา ขาทิตมโส กณฺโห ปโมกฺขตีติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา อิเม มยฺห มหาราช อมิตฺตาติ เต
เต อธมฺมการเก ปกฺขนฺทติ ฺวา ขาทิตุกาม (๑) วิย กตฺวา ทสฺเสสิ ฯ
#๑. ม. ขาทิตุกามต ฯ
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โส ตโตมหาชนสฺส จิตฺตุตฺราสกาเล สุนข รชฺชุยา อากฑฺฒิตฺวา
ปต วิย กตฺวา ลุทฺธกเวส ชหิตฺวา อตฺตโน อานุภาเวน อากาเส
ชชฺชลมาโน ตรุณสุริโย วิย ตฺวา มหาราช อห สกฺโก เทวราชา
อย โลโก วินสฺสตีติ อาคโต ปมตฺตา หิ มหาชนา อธมฺเม วตฺเตตฺวา
มตมตา สมฺปติ อปาเย ปูเรนฺติ เทวโลโก ตุจฺโฉ วิย ชาโต อิโต
ปฏาย อธมฺมิเกสุ กตฺตพฺพ อห ชานิสฺสามิ ตฺว อปฺปมตฺโต โหหิ
มหาราชาติ จตูหิ สตารหคาถาหิ ธมฺม เทเสตฺวา มนุสฺเส
ทานสีเลสุ ปติฏาเปตฺวา โอสกฺกิตสาสน อฺ วสฺสสหสฺส
ปวตฺตนสมตฺถ กตฺวา มาตลึ อาทาย สกฏานเมว คโต ฯ
มหาชนา ทานสีลาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺตึสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา เอว ภิกขฺ เว ปุพฺเพปาห
โลกสฺส อตฺถเมว จรามีติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา มาตลิ
อานนฺโท อโหสิ สกฺโก ปน อหเมวาติ ฯ
มหากณฺหชาตก ฉฏ ฯ
โกสิยชาตก ฯ
โกสิยชาตก สุธาโภชนชาตเก อาวีภวิสฺสตีติ ฯ
โกสิยชาตก สตฺตม ฯ
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เมณฺฑกปฺหาชาตก
เมณฺฑกปฺหา อุมฺมงฺคชาตเก (๑) อาวีภวิสฺสตีติ ฯ
เมณฺฑกปฺหาชาตก อฏม ฯ
มหาปทุมชาตก
นาทิฏา ปรโต โทสนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
จิฺจมาณวิก อารพฺภ กเถสิ ฯ
ปมโพธิยมฺหิ ทสพลสฺส ปุถุภูเตสุ สาวเกสุ อปริมาเณสุ
เทวมนุสฺเสสุ อริยภูมึ โอกฺกนฺเตสุ ปตฺถเตสุ สตฺถุ คุณสมุทเยสุ
มหาลาภสกฺกาโร อุทปาทิ ฯ ติตฺถิยา สุริยุคฺคมเน ขชฺโชปนกสทิสา
อเหสุ หตลาภสกฺการา ฯ เต อนฺตรวิถยิ  ตฺวา กึ สมโณ
โคตโมวฺ พุทฺโธ มยป พุทฺธา ตสฺเสว ทินฺน มหปฺผล อมฺหากมฺป
ทินฺน มหปฺผลเมว อมฺหากมฺป เทถ กโรถาติ เอว มนุสฺเส
สมาทเปตฺวาป (๒) ลาภสกฺกาเร อลภิตฺวา รโห สนฺนิปติตฺวา เกน
นุโข อุปาเยน สมณสฺส โคตมสฺส มนุสฺสาน อนฺตเร อวณฺณ
อุปฺปาเทตฺวา ลาภสกฺการ นาเสยฺยามาติ มนฺตยึสุ ฯ
ตทา หิ สาวตฺถิย จิฺจมาณวิกา นาเมกา ปริพฺพาชิกา
#๑. ขุ. ชา. ๒๘/๒๒๓ ฯ ตทฏกถา ๙/๒๔๓ ฯ
#๒. ม. วิฺาเปนฺตาป ฯ
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อุตฺตมรูปธรา โสภคฺคปฺปตฺตา เทวจฺฉรา วิย ฯ ตสฺสา สรีรโต
รสิโย นิจฺฉรนฺติ ฯ อเถโก ขรมนฺตี เอวมาห จิฺจมาณวิก
ปฏิจฺจ สมณสฺส โคตมสฺส อวณฺณ อุปฺปาเทตฺวา ลาภสกฺการ
นาเสยฺยามาติ ฯ เต อตฺเถโส อุปาโยติ สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ อถ
สา ติตฺถิยาราม อาคนฺตฺวา (๑) วนฺทิตฺวา อฏาสิ ฯ ติตฺถิยา
ตาย สทฺธึ น กเถสุ ฯ สา โก นุโข เม โทโสติ ยาวตติย วนฺทามิ
อยฺยาติ วตฺวา อยฺยา โก นุโข เม โทโส กึ มยา สทฺธึ น กเถถาติ
อาห ฯ ภคินิ สมณ โคตม อมฺเห วิเหเนฺต หตลาภสกฺกาเร
กตฺวา วิจรนฺต น ชานาสีติ ฯ น ชานามิ อยฺยา กึ ปเนตฺถ
มยา กตฺตพฺพนฺติ ฯ สเจ ตฺว ภคินิ อมฺหาก สุขมิจฺฉสิ อตฺตาน
ปฏิจฺจ สมณสฺส โคตมสฺส อวณฺณ อุปฺปาเทตฺวา ลาภสกฺการ
นาเสหีติ ฯ
สา สาธุ อยฺยา มยฺหเมเวโส ภาโร มา จินฺตยิตฺถาติ วตฺวา
ปกฺกมิตฺวา อิตฺถิมายาสุ กุสลตาย ตโต ปฏาย สาวตฺถิวาสีน
ธมฺมกถ สุตฺวา เชตวนา นิกฺขมนสมเย อินฺทโคปกวณฺณ ปฏ
ปารุปตฺวา คนฺธมาลาทิหตฺถา เชตวนาภิมุขี คจฺฉนฺตี อิมาย
เวลาย กุหึ คจฺฉสีติ วุตฺเต กึ ตุมฺหาก มม คมนฏาเนนาติ วตฺวา
เชตวนสมีเป ติตฺถิยาราเม ปวิสิตฺวา ปาโตว ภควนฺต (๒) วนฺทสิ ฺสามาติ นครา นิกฺขมนฺเต อุปาสกชเน เชตวเน วุฏ า วิย หุตฺวา
นคร ปวิสนฺตี กุหึ วุฏาสีติ วุตฺเต กึ ตุมฺหาก มม วุฏาเนนาติ
#๑. ม. คนฺตฺวา ฯ ๒. ม. อคฺควนฺทน ฯ
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วตฺวา เอกมาสทฺวิมาสจฺจเยน ปุจฺฉิยมานา เชตวเน สมเณน
โคตเมน สทฺธึ เอกคนฺธกุฏิยา วุฏมฺหีติ ปุถชุ ฺชนาน
สจฺจ นุโข เอต โนติ กงฺข อุปฺปาเทตฺวา เตมาสจตุมาสจฺจเยน
ปโลติกาหิ อุทร เวเตฺวา คพฺภินิวณฺณ ทสฺเสตฺวา อุปริ รตฺตปฏ
ปารุปตฺวา สมณ โคตม ปฏิจฺจ คพฺโภ ลทฺโธติ อนฺธพาล คาหาเปตฺวา อฏนวมาสจฺจเยน อุทเร ทารุมณฺฑลิก พนฺธิตฺวา อุปริ
ปฏ ปารุปตฺวา หตฺถปาทปฏิโย โคหนุเกน โกฏาเปตฺวา
อุสฺสท ทสฺเสตฺวา กิลนฺตินฺทฺริยา หุตฺวา สายณฺหสมเย ตถาคเต
อลงฺกตธมฺมาสเน นิสีทิตฺวา ธมฺม เทเสนฺเต ธมฺมสภ คนฺตวา
ตถาคตสฺส ปุรโต ตฺวา มหาสมณ มหาชนสฺส ตฺว ธมฺม เทเสสิ
มธุโร เต สทฺโท สุผุสิต ทนฺตาวรณ อห ปน ต ปฏิจฺจ คพฺภ ลภิตฺวา
ปริปุณฺณคพฺภา ชาตา เนว เม ปสูติฆร ชานาสิ น สปฺปเตลาทีนิ
สย อกโรนฺโต อตฺตโน อุปฏากานป อฺตร โกสลราชาน วา
อนาถปณฺฑิก วา วิสาข วา มหาอุปาสิก อิมิสฺสา จิฺจมาณวิกาย
กตฺตพฺพยุตฺตก กโรหีติ น วเทสิ อภิรมิตตเยว ชานาสิ คพฺภปริหาร
น ชานาสีติ คูถปณฺฑ คเหตฺวา จนฺทมณฺฑล ทูเสตุ วายมนฺตี
วิย ปริสมชฺเฌเยว ตถาคต อกฺโกสิ ฯ ตถาคโต ต สุตฺวา
ธมฺมกถ เปตฺวา สีโห วิย อภินทนฺโต ภคินิ ตยา กถิตสฺส
ตถภาว วา วิตถภาว วา อหเมว จ ตฺวฺจ ชานามาติ ฯ อาม
สมณ ตยา จ มยา จ าตภาเวเนต ชาตนฺติ ฯ
ตสฺมึ ขเณ สกฺกสฺส ภวน อุณฺหาการ ทสฺเสสิ ฯ สกฺโก
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อาวชฺชมาโน จิฺจมาณวิกา ตถาคต อภูเตน อกฺโกสตีติ ตฺวา
อิท วตฺถุ โสเธสฺสามีติ จตูหิ เทวปุตฺเตหิ สทฺธึ อาคมิ ฯ
เทวปุตฺตา มูสิกโปตกา หุตฺวา ทารุมณฺฑลิกสฺส พนฺธรชฺชุเก
เอกปฺปหาเรน ฉินฺทึสุ ฯ ปารุปนปฏ วาโต อุกฺขปิ  ฯ
ทารุมณฺฑล ปตมาน ตสฺสา ปาทปฏ ิย ปติ ฯ อุโภ อคฺคปาทา
ฉินฺทึสุ ฯ มนุสฺสาป อุฏาย กาลกณฺณิ สมฺมาสมฺพุทฺธ
อกฺโกสสีติ สีเส เขฬ ปาเตตฺวา เลฑฺฑุทณฺฑาทิหตฺถา เชตวนา
นีหรึสุ ฯ อถสฺสา ตถาคตสฺส จกฺขุปถ อติกฺกนฺตกาเล
มหาปวี ภิชฺชิตฺวา วิวรมทาสิ ฯ อวีจิโต อคฺคิชาลา อุฏหิ ฯ
สา กุลทตฺตยิ  กมฺพล ปารุปมานา วิย คนฺตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ ฯ
อฺติตฺถิยาน ลาภสกฺกาโร ปริหายิ ฯ ทสพลสฺส ภิยฺโยโส
มตฺตาย วฑฺฒิ ฯ ปุนทิวเส ธมฺมสภาย กถ สมุฏ าเปสุ อาวุโส
จิณฺจมาณวิกา เอว อุฬาร อคฺคทกฺขิเณยฺย สมฺมาสมฺพุทฺธ อภูเตน
อกฺโกสิตฺวา มหาวินาส ปตฺตาติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย
นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ าติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย
นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป เอสา ม อภูเตน
อกฺโกสิตฺวา วินาส ปตฺตาเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺติ ฯ ผุลฺลปทุมสริกฺขมุขตฺตา
ปนสฺส ปทุมกุมาโรเตฺวว นาม กรึสุ ฯ โส วยปฺปตฺโต ตกฺกสิลาย
คนฺตฺวา สพฺพสิปฺปานิ อุคฺคณฺหิตฺวา อาคมิ ฯ อถสฺส มาตา
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กาลมกาสิ ฯ ราชา อฺ อคฺคมเหสึ กตฺวา ปุตฺตสฺส อุปรชฺช
อทาสิ ฯ อปรภาเค ราชา ปจฺจนฺต กุปต วูปสเมตุ คจฺฉนฺโต
อคฺคมเหสึ ภทฺเท อิเธว วส อห ปจฺจนฺต วูปสเมตุ คจฺฉามีติ วตฺวา
นาห อิเธว วสิสฺสามิ อหป คมิสฺสามีติ วุตฺเต ยุทฺธภูมิย อาทีนว
ปกาเสตฺวา ยาว มมาคมนา อนุกฺกณฺมนา วส อห ปทุมกุมาร
ยถา ตว กตฺตพฺพกิจฺเจสุ อปฺปมตฺโต โหติ เอว อาณาเปตฺวา
คมิสฺสามีติ วตฺวา ตถา กตฺวา คนฺตฺวา ปจฺจามิตฺเต ปลาเปตฺวา
ชนปท สนฺตปฺเปตฺวา ปจฺจาคนฺตฺวา พหินคเร ขนฺธาวาร
นิวาเสสิ ฯ โพธิสตฺโตป ปตุ อาคตภาว ตฺวา นคร อลงฺการาเปตฺวา ราชเคห ปฏิชคฺคาเปนฺโต เอกโกว ตสฺสา สนฺติก
อคมาสิ ฯ
สา ตสฺส รูปสมฺปตฺตึ ทิสฺวา ปฏิพทฺธจิตฺตา อโหสิ ฯ
โพธิสตฺโต ต วนฺทิตฺวา อมฺม อมฺหาก กึ กตฺตพฺพนฺติ ปุจฺฉิ ฯ
อถ ม อมฺมาติ มา วเทสีติ อุฏาย หตฺเถ คเหตฺวา สยน อภิรหู าติ
อาห ฯ กึการณาติ ฯ ยาว ราชา น อาคจฺฉติ ตาว อุโภป
กิเลสรติยา รมิสฺสามาติ อาห ฯ อมฺม ตฺว มม มาตา จ
สสฺสามิกา จ มยา สปริคคฺ โห มาตุคาโม นาม กิเลสวเสน
อินฺทฺริยานิ ภินฺทิตฺวา น โอโลกิตปุพฺโพ กถ ตยา สทฺธึ เอวรูป
กิลิฏกมฺม กริสฺสามีติ ฯ สา เทฺว ตโย วาเร กเถตฺวา ตสฺมึ
อนิจฺฉมาเน มม วจน น กโรสีติ อาห ฯ อมฺม น กโรมีติ ฯ
เตนหิ เอว รฺโ กเถตฺวา สีส เต ฉินฺทาเปสฺสามีติ ฯ
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มหาสตฺโต ตว รุจิยา กโรหีติ ต ลชฺชาเปตฺวา ปกฺกามิ ฯ
สา ภีตตสิตา จินฺเตสิ สจาย ปมตร ปตุ อาโรเจสฺสติ
ชีวิต เม นตฺถิ อหเมว ปุเรตร กเถสฺสามีติ ภตฺต อภฺุชิตฺวา
กิลิฏวตฺถ นิวาเสตฺวา สรีเร นขราชิโย ทสฺเสตฺวา กุหึ เทวีติ
รฺา ปุจฺฉิตกาเล คิลานาติ กเถยฺยาถาติ ปริจาริกาน สฺ
ทตฺวา คิลานาลย กตฺวา นิปชฺชิ ฯ ราชาป นคร ปทกฺขิณ
กตฺวา นิเวสน อารุยฺห ต อปสฺสนฺโต กุหึ เทวีติ ปุจฺฉิตฺวา
คิลานาติ สุตฺวา สิริคพฺภ ปวิสิตฺวา กึ เต เทวิ อผาสุกนฺติ ปุจฺฉิ ฯ
สา ตสฺส วจน อสุณนฺตี วิย หุตฺวา เทฺว ตโย วาเร ปุจฺฉิตาป
ตุณฺหี อโหสิ ฯ เทวิ กึ ม น กเถสีติ ฯ สสฺสามิกอิตฺถิโย
นาม มาทิสา น โหนฺตีติ วตฺวา เกนจิ วิเหิตาสิ สีฆ เม กเถหิ
สีสมสฺส ฉินทฺ ิสฺสามีติ วุตฺเต ก ตฺว มหาราช นคเร เปตฺวา
คโตสีติ ฯ ปุตฺต ปทุมกุมารนฺติ ฯ โส มยฺห วสนฏาน
อาคนฺตฺวา ตาต มา เอว กโรหิ อห ตว มาตาติ วุจฺจมาโนป
เปตฺวา ม อฺโ ราชา นาม นตฺถิ อห ต เคเห กริตฺวา
กิเลสรติยา รมิสฺสามีติ ม เกเสสุ คเหตฺวา อปราปร ลฺุจิตฺวา
อตฺตโน วจน อกโรนฺต วธิตฺวา โกเฏตฺวา คโตติ อาห ฯ
ราชา อนุปปริกฺขิตฺวาว อาสีวิโส วิย กุทฺโธ ปุริเส
อาณาเปสิ คจฺฉถ ปทุมกุมาร พนฺธิตฺวา อาเนถาติ ฯ เต นคร
อวตฺถรนฺตา วิย เคห คนฺตฺวา ต พนฺธิตฺวา ปหริตฺวา
ปจฺฉาพาหุ ทฬฺหพนฺธน พนฺธิตฺวา รตฺตกณฺณเวรมาล คีวาย
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ปฏิมฺุจิตฺวา วชฺฌภาว กตฺวา ปหรนฺตา อานยึสุ ฯ โส เทวิยา
อิท กมฺมนฺติ ตฺวา โภ ปุริสา นาห รฺโ โทสการโก นิรปราโธวาหมสฺมีติ วิลปนฺโต อาคจฺฉติ ฯ สกลนคร สขุภิตฺวา ราชา กิร
มาตุคามสฺส วจน คเหตฺวา มหาปทุมกุมาร ฆาตาเปตีติ
สนฺนิปติตฺวา กุมารสฺส ปาทมูเล นิปติตฺวาว น เต อิท สามิ
อนุจฺฉวิกนฺติ มหาสทฺเทน ปริเทวิ ฯ อถ น เนตฺวา เต
ราชปุริสา รฺโ ทสฺเสสุ ฯ ราชา ทิสฺวาว จิตฺต นิคฺคณฺหิตุ
อสกฺโกนฺโต อย อราชาว ราชลีล กโรติ มม ปุตโฺ ต หุตฺวา
อคฺคมเหสิยา อปรชฺฌติ คจฺฉถ น โจรปปาเต ปาเตตฺวา วินาส
ปาเปถาติ อาห ฯ มหาสตฺโต น มยฺห ตาต เอวรูโป อปราโธ
อตฺถิ มาตุคามสฺส กถ คเหตฺวา มา ม นาเสหีติ ปตร ยาจิ ฯ
โส ตสฺส กถ น คณฺหิ ฯ
ตโต โสฬสสหสฺสา อนฺเตปุริกา ตาต มหาปทุมกุมาร เต
อตฺตโน อนนุจฺฉวิก อิท ลทฺธนฺติ มหาวิรว วิรวึสุ ฯ สพฺเพ
ขตฺติยมหาสาลาทโยป อมจฺจปริชนาป เทว กุมาโร สีลาจารคุณสมฺปนฺโน วสานุรกฺขิโต รชฺชทายาโท มา น มาตุคามสฺส วจน
คเหตฺวา อนุปปริกฺขิตฺวา วินาเสหิ รฺา นาม นิสมฺมการินา
ภวิตพฺพนฺติ วตฺวา สตฺต คาถา อภาสึสุ
[๑๖๙๘]นาทิฏา (๑) ปรโต โทส อณณถูลานิ สพฺพโส
อิสฺสโร ปณเย ทณฺฑ สาม อปฺปฏิเวกฺขิย ฯ
#๑. ม. นาทฏา ฯ
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[๑๖๙๙]โย จ อปฺปฏิเวกฺขิตฺวา ทณฺฑ กุพฺพติ ขตฺติโย
สกณฺฏกว (๑) คิลติ
ชจฺจนฺโธว สมกฺขิก ฯ
[๑๗๐๐]อทณฺฑิย ทณฺฑิยติ (๒) ทณฺฑิยฺจ อทณฺฑิย
อนฺโธว วิสม มคฺค
น ชานาติ สมาสม ฯ
[๑๗๐๑]โย จ เอตานิ านานิ
อณณถูลานิ สพฺพโส
สุทิฏมนุสาเสยฺย
สเว โวหริตุมรหติ ฯ
[๑๗๐๒]เนกนฺตมุทุนา สกฺกา
เอกนฺตติกฺขเณน (๓) วา
อตฺต มหนฺเต (๔) เปตุ ตสฺมา อุภยมาจเร ฯ
[๑๗๐๓]ปริภูโต มุทุ โหติ
อติติกฺโขว (๕) เวรวา
เอตฺจ อุภย ตฺวา
อนุมชฺฌ สมาจเร ฯ
[๑๗๐๔]พหุมฺป รตฺโต ภาเสยฺย ทุฏโป พหุ ภาสติ
น อิตฺถิการณา ราช
ปุตฺต ฆาเตตุมรหสีติ ฯ
ตตฺถ นาทิฏาติ อทิสฺวา (๖) ฯ ปรโตติ ปรสฺส ฯ
สพฺพโสติ สพฺพานิ ฯ อณณถูลานีติ ขุทฺทกมหนฺตานิ วชฺชานิ ฯ
สาม อปฺปฏิเวกฺขิยาติ ปรวจน ปหาย (๗) อตฺตโน ปจฺจกฺข อกตฺวา
ปวิสฺสโร ราชา ทณฺฑ น ปณเย น ปฏเปยฺย มหาสมฺมตราชกาลสฺมึ หิ สตโต อุตฺตริทณฺโฑ นาม นตฺถิ ตาฬน#๑. สฺยา. ม. สกณฺฏก โส ฯ ๒. ม. ทณฺฑยติ ฯ
#๓. ม. เอกนฺตติขิเณน ฯ ๔. สฺยา. มหตุเต ฯ ๕. สฺยา. ม.
#อติติกฺโข จ ฯ ๖. ม. นาทฏาติ น อทิสฺวา ฯ ๗. ม. ปรสฺส
#วจน คเหตฺวา ฯ
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ครหนปพฺพาชนโต อุทฺธ หตฺถปาทจฺเฉทนฆาตนนฺนาม นตฺถิ
ปจฺฉา กกฺขลราชูน กาเล เอต อุปฺปนฺน ต สนฺธาย เต อมจฺจา
เอกนฺเตเนว ปรสฺส โทส สาม อทิสฺวา กาตุ น ยุตฺตนฺติ กเถนฺตา
เอวมาหสุ ฯ
โย จ อปฺปฏิเวกฺขิตฺวาติ มหาราช เอว ปฏิเวกฺขิตฺวา
โทสานุจฺฉวิเก ทณฺเฑ ปเณตพฺเพ โย ราชา อคติคมเน ิโต ต
โทส อปฺปฏิเวกฺขิตฺวา หตฺถจฺเฉทาทิทณฺฑ กโรติ โส อตฺตโน
ทุกฺขการณ กโรนฺโต สกณฺฏก โภชน คิลติ นาม ชจฺจนฺโธ วิย
สมกฺขิก ภฺุชติ นาม ฯ อทณฺฑิยนฺติ โย อทณฺฑิย อทณฺฑปเณตพฺพ ทณฺเฑตฺวา ทณฺฑิยฺจ ทณฺฑปเณตพฺพ อทณฺเฑตฺวา
อตฺตโน รุจิเมว กโรติ โส อนฺโธว วิสม มคฺค ปฏิปนฺโนป น
ชานาติ สมาสม คโต ปาสาณาทีสุ ปกฺขลนฺโต อนฺโธ วิย จตูสุ
อปาเยสุ มหานิรเยสุ มหาทุกฺข ปาปุณาตีติ อตฺโถ ฯ เอตานิ
านานีติ เอตานิ ทณฺฑิยาทณฺฑิยการณานิเจว ทณฺฑิยการเณสุป
อณณถูลานิ จ สพฺพานิ สุทิฏ ทิสฺวา อนุสาเสยฺย สเว ราชา
โวหริตุ รชฺช อนุสาสิตุ อรหตีติ อตฺโถ ฯ
อตฺต มหนฺเต เปตุนฺติ เอวรูเป อนุปฺปนฺเน โภเค อุปฺปาเทตฺวา อุปฺปนฺเน ถาวเร กตฺวา อตฺตาน มหนฺเต อุฬาเร อิสฺสริเย
เปตุ น สกฺโกตีติ อตฺโถ ฯ มุทูติ มุทรุ าชา รฏวาสิกาน
ปริภูโต โหติ อวฺาโต โส รชฺช นิจฺโจร กาตุ น สกฺโกติ ฯ
เวรวาติ อติติกฺขสฺส ปน สพฺเพป รฏวาสิกา เวริโน โหนฺตีติ โส
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เวรวา นาม โหติ ฯ อนุมชฺฌนฺติ อนุภตู  มุทุติขิณภาวาน
มชฺฌ สมาจเร อมุทุ อติกฺโข หุตฺวา รชฺช กาเรตีติ
อตฺโถ ฯ น อิตฺถิการณาติ ปาปก ลามก มาตุคาม
นิสฺสาย วสานุรกฺขิต ฉตฺตทายาท ปุตฺต ฆาเตตุ นารหสิ
มหาราชาติ ฯ
เอว นานาการเณหิ กเถนฺตาป อมจฺจา อตฺตโน กถ
คาหาเปตุ นาสกฺขึสุ ฯ โพธิสตฺโตป ยาจนฺโต อตฺตโน กถ
คาหาเปตุ นาสกฺขิ ฯ อนฺธพาโล ปน โส ราชา คจฺฉถ น
โจรปปาเต ขิปถาติ อาณาเปนฺโต อฏม คาถมาห
[๑๗๐๕]สพฺโพว โลโก เอกโต (๑) อิตฺถี จ อยเมกิกา
เตนาห ปฏิปชฺชิสฺส
คจฺฉถ ปกฺขิเปถ นนฺติ (๒) ฯ
ตตฺถ เตนาหนฺติ เยน การเณน สพฺโพ โลโก เอกโต
กุมารสฺส ปกฺโข หุตฺวา ิโต อยฺจ อิตฺถี เอกิกาว เตน
การเณนาห อิมิสฺสา วจน ปฏิปชฺชิสสฺ  คจฺฉถ น ปพฺพต
อาโรเปตฺวา ปปาเต ขิปถาติ ฯ
เอว วุตเฺ ต โสฬสสหสฺสาสุ ราชิตฺถีสุ เอกาป สกภาเวน
สณฺาเรตุ นาสกฺขิ ฯ สกลนครวาสิโน พาหา ปคฺคยฺห
กนฺทิตฺวา เกเส วิกิรยิ มานา วิลปสุ ฯ ราชา อิเม อิมสฺส
ปปาตขิปน ปฏิพาเหยฺยุนฺติ สปริวาโร คนฺตฺวา มหาชนสฺส
ปริเทวนฺตสฺเสว น อุทฺธปาท อโธสิร คาหาเปตฺวา ปปาเต
#๑. สี. ยุ. เอกนฺโต ฯ ๒. สฺยา. คจฺฉ ปกฺขิปเถว น ฯ
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ขิปาเปสิ ฯ อถสฺส เมตฺตาภาวนานุภาเวน ปพฺพเต อธิวตฺถา
เทวตา มา ภายิ มหาปทุมาติ ต สมสฺสาเสตฺวา อุโภหิ หตฺเถหิ
คเหตฺวา หทเย เปตฺวา ทิพฺพสมฺผสฺส ผราเปตฺวา โอตริตฺวา
ปพฺพตปาทปติฏิตนาคภวเน นาคราชสฺส ผณคพฺเภ เปสิ ฯ
นาคราชา โพธิสตฺต นาคภวน เนตฺวา อตฺตโน ยส มชฺเฌ
ภินฺทิตฺวา อทาสิ ฯ โส ตตฺถ เอกสวจฺฉร วสิตฺวา มนุสฺสปถ
คมิสฺสามีติ วตฺวา กตร านนฺติ วุตฺเต หิมวนฺต คนฺตฺวา
ปพฺพชิสฺสามีติ อาห ฯ นาคราชา สาธูติ ต คเหตฺวา มนุสฺสปเถ
ปติฏเปตฺวา ปพฺพชิตปริกฺขาเร ทตฺวา สกฏานเมว คโต ฯ
โสป หิมวนฺต ปวิสิตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา ฌานาภิฺา
นิพฺพตฺเตตฺวา วนมูลผลาหาโร ตตฺถ ปฏิวสติ ฯ
อเถโก พาราณสิวาสี วนจรโก ต าน ปตฺโต มหาสตฺต
สฺชานิตฺวา นนุ ตฺว เทว มหาปทุมกุมาโรติ วตฺวา อาม
สมฺมาติ วุตฺเต ต วนฺทิตวฺ า กติปาห ตตฺถ วสิตฺวา พาราณสึ
คนฺตฺวา รฺโ อาโรเจสิ เทว ปุตโฺ ต เต หิมวนฺตปฺปเทเส
อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา ปณฺณสาลาย วสติ อห ตสฺส สนฺติเก
วสิตฺวา อาคโตติ ฯ สุปจฺจกฺขโต เต ทิฏโติ ฯ อาม เทวาติ ฯ
ราชา มหาพลกายปริวุโต ตตฺถ คนฺตฺวา วนปริยนฺเต ขนฺธาวาร
พนฺธิตฺวา อมจฺจปริวุโต ปณฺณสาล คนฺตฺวา กาฺจนรูปก
วิย ปชฺชลนฺต สิริยา ปณฺณสาลทฺวาเร นิสินฺน มหาสตฺต ทิสฺวา
วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ อมจฺจา วนฺทิตฺวา ปฏิสนฺถาร
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กตฺวา นิสีทึสุ ฯ โพธิสตฺโต ราชาน ผเลน ปฏิปจุ ฺฉิตฺวา
ปฏิสนฺถาร อกาสิ ฯ อถ น ราชา ตาต มยา ตฺว คมฺภีเร
ปปาเต ขิปาปโต กถ สชีวิโตสีติ ปุจฺฉนฺโต นวม คาถมาห
[๑๗๐๖]อเนกตาเล นรเก คมฺภีเร จ สุทุตฺตเร
ปาติโต คิริทุคฺคสฺมึ เกน ตฺว ตตฺถ นามรีติ ฯ
ตตฺถ อเนกตาเลติ อเนกตาลปฺปมาเณ ฯ นามรีติ น
อมริ (๑) ฯ
(กุมาโร อาห)
[๑๗๐๗]นาโค นาคพโล (๒) ตตฺถ ถามวา คิริสานุโช
ปจฺจุคฺคหิ (๓) ม โภเคหิ เตนาห ตตฺถ นามรินฺติ ฯ
[๑๗๐๘]เอหิ ต ปฏิเนสฺสามิ
ราชปุตฺต สก ฆร
รชฺช กาเรหิ ภทฺทนฺเต กึ อรฺเ กริสฺสสีติ ฯ
[๑๗๐๙]ยถา คิลิตฺวา พลิส
อุทฺธเรยฺย สโลหิต
อุทฺธริตฺวา สุขี อสฺส
เอว ปสฺสามิ อตฺตานนฺติ (๔) ฯ
(ต สุตฺวา ราชา อาห)
[๑๗๑๐]กึ นุ ตฺว พลิส พฺรสู ิ
กึ ตฺว พฺรูสิ สโลหิต
กึ นุ ตฺว อุพฺภต พฺรูสิ ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ
(ตาปโส อาห)
#๑. ยุ. นามรีติ น มริ ฯ ๒. สฺยา. ชาตพโล ฯ ๓. ม. ปจฺจคฺคหิ ฯ
#๔. สฺยา. อตฺตนา ฯ ยุ. อตฺตนิ ฯ
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[๑๗๑๑]กามาห พลิส พฺรมู ิ
หตฺถิอสฺส สโลหิต
จตฺตาห อุพฺภต พฺรูมิ
เอว ชานาหิ ขตฺติยาติ ฯ
อิมาสุ ปฺจสุ เอกนฺตริกา ติสฺโส คาถา โพธิสตฺตสฺส เทฺว
รฺโ ฯ
ตตฺถ ปจฺจุคฺคหีติ ปพฺพตปตนกาเล เทวตาย
ปฏิคฺคหิตฺวา ทิพฺพสมฺผสฺเสน สมสฺสาเสตฺวา อุปนีต ม ปฏิคฺคณฺหิ
คเหตฺวา จ ปน ม นาคภวน เนตฺวา มหนฺต ยส ทตฺวา
มนุสฺสปถ เนหีติ วุตฺเต (๑) ม มนุสสฺ ปถ อาเนสิ สฺวาห
อิธาคนฺตฺวา ปพฺพชิโต อิติ เตน เทวตาย จ นาคราชสฺส จ
อานุภาเวน อห ตตฺถ น มรินฺติ สพฺพ อาโรเจสิ ฯ
เอหีติ ราชา ตสฺส วจน สุตฺวา โสมนสฺสปฺปตฺโต หุตฺวา
ตาต อห พาลภาเวน อิตฺถิยา วจน คเหตฺวา เอว สีลาจารคุณสมฺปนฺเน ตยิ อปรชฺฌึ ขมาหิ เมติ ปาเทสุ นิปติตฺวา
อุฏเหิ มหาราช ขมามิ เต โทส อิโต ปร ปุน มา เอว
อนิสมฺมการี ภเวยฺยาสีติ วุตฺเต ตาต ตฺว อตฺตโน กุลสนฺตก
เสตจฺฉตฺต อุสฺสาเปตฺวา รชฺช อนุสาสนฺโต มยฺห ขมสิ นามาติ
เอวมาห ฯ
อุทฺธริตวฺ าติ หทยวกฺกาทีนิ อสมฺปตฺตเมว ต อุทฺธริตฺวา
สุขี อสฺส ฯ อตฺตานนฺติ อตฺตาน มหาราช เอว อห หิ ปุน
โสตฺถิภาวปฺปตฺต คิลิตพลิส ปุริสมิว อตฺตาน ปสฺสามีติ ฯ
#๑. ม. วุตฺโต ฯ
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กึนุ ตฺวนฺติ อิท ราชา ตมตฺถ วิตถฺ ารโต โสตุ
ปุจฺฉติ ฯ กามาหนฺติ ปฺจกามคุเณ อห หตฺถิอสฺส สโลหิตนฺติ
พฺรูมิ ฯ จตฺตาหนฺติ จตฺต อห ยทา ต สพฺพป จตฺต โหติ
ปริจฺจตฺตทานิ อห อุพฺภตนฺติ พฺรูมิ ฯ
อิติ โข มหาราช มยฺห รชฺเชน กิจฺจ นตฺถิ ตฺว ปน
ทสราชธมฺเม อโกเปตฺวา อคติคมน ปหาย ธมฺเมน รชฺช
กาเรหีติ มหาสตฺโต ปตุ โอวาท อทาสิ ฯ โส โรทิตฺวา
กนฺทิตฺวา นคร คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค อมจฺเจ ปุจฺฉิ อห กึ (๑)
นิสฺสาย เอวรูเปน อาจารคุณสมฺปนฺเนน ปุตฺเตน วิโยค
ปตฺโตติ ฯ อคฺคมเหสึ เทวาติ ฯ ราชา ต อุทฺธปาท คาหาเปตฺวา
โจรปฺปาเต ขิปาเปตฺวา ธมฺเมน รชฺช กาเรสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา เอว ภิกขฺ เว ปุพฺเพเปสา
ม อกฺโกสิตฺวา วินาส ปตฺตาติ วตฺวา
[๑๗๑๒]จิฺจมาณวิกา มาตา
เทวทตฺโต จ เม ปตา
อานนฺโท ปณฺฑโิ ต นาโค สารีปุตฺโต จ เทวตา
อห ตทา ราชปุตฺโต (๒) เอว ธาเรถ ชาตกนฺติ
โอสานคาถาย ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
มหาปทุมชาตก นวม ฯ
#๑. ม. ก ฯ ๒. ม. ราชปฺตฺโต อห อาสึ ฯ
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กานิ กมฺมานิ กุพฺพานนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โกสลรฺโ อตฺถจรก อมจฺจ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร รฺโ พหุปกาโร อโหสิ ฯ อถสฺส ราชา
อติเรกสมฺมาน กาเรสิ ฯ อวเสสา ต อสหมานา เทว อสุโก
อมจฺโจ ตุมฺหาก อนตฺถการโกติ ปริภินฺทึสุ ฯ ราชา ต
ปริคฺคณฺหนฺโต กิฺจิ โทส อทิสฺวา อห อิมสฺส กิฺจิ โทส น
ปสฺสามิ กถ นุโข สกฺกา มยา อิมสฺส มิตฺตภาว วา อมิตฺตภาว
วา ชานิตุนฺติ จินฺเตตฺวา อิม ปฺห เปตฺวา ตถาคต อฺโ
ชานิตุ น สกฺขิสฺสติ คนฺตฺวา ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ โส ภุตฺตปาตราโส
สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ภนฺเต กถ นุโข สกฺกา ปุรเิ สน อตฺตโน
มิตฺต วา อมิตฺต วา ชานิตุนฺติ ปุจฺฉิ ฯ อถ น สตฺถา ปุพฺเพป
มหาราช ปณฺฑิตา อิม ปฺห จินฺเตตฺวา ปณฺฑิเต ปุจฺฉิตฺวา เตหิ
กถิตวเสน ตฺวา อมิตฺเต วชฺเชตฺวา มิตฺเต เสวึสูติ วตฺวา เตน
ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส อตฺถธมฺมานุสาสโก อมจฺโจ อโหสิ ฯ ตทา พาราณสิย
รฺโ เอก อตฺถจรก อมจฺจ เสสา ปริภินฺทึสุ ฯ ราชา ตสฺส
โทส อปสฺสนฺโต กถ นุโข สกฺกา อมิตฺต วา มิตฺต วา าตุนฺติ
มหาสตฺต ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห
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[๑๗๑๓]กานิ กมฺมานิ กุพฺพาน กถ วิฺู ปรกฺกเม
อมิตฺต ชาเนยฺย เมธาวี ทิสฺวา สุตฺวา จ ปณฺฑิโตติ
ตสฺสตฺโถ กานิ กมฺมานิ กโรนฺต เมธาวี ปณฺฑิโต
ปุริโส จกฺขุนา ทิสฺวา โสเตน ต สุตวฺ า อย มยฺห อมิตฺโตติ
ชาเนยฺย ตสฺส ชานนตฺถาย กถ วิฺู ปรกฺกเมยฺยาติ ฯ
อถสฺส อมิตฺตลกฺขณ กเถนฺโต อาห
[๑๗๑๔]น น อุมฺหยเต ทิสฺวา
น จ น ปฏินนฺทติ
จกฺขูนิ จสฺส น ททา (๑) ปฏิโลมฺจ วตฺตติ
[๑๗๑๕]อมิตฺเต ตสฺส ภชติ
มิตฺเต ตสฺส น เสวติ
วณฺณกาเม นิวาเรติ
อกฺโกสนฺเต ปสสติ
[๑๗๑๖]คุยฺหฺจ ตสฺส นกฺขาติ ตสฺส คุยฺห น คุยฺหติ
กมฺมนฺตสฺส น วณฺเณติ ปฺสฺส นปฺปสสติ
[๑๗๑๗]อภเว นนฺทติ ตสฺส
ภเว ตสฺส น นนฺทติ
อจฺฉริย (๒) โภชน ลทฺธา ตสส นุปฺปชฺชเต สติ
ตโต น นานุกมฺปติ
อโห โสป (๓) ลเภยฺยิโต
[๑๗๑๘]อิจฺเจเต โสฬสาการา อมิตฺตสฺมึ ปติฏิตา
เยหิ อมิตฺต ชาเนยฺย ทิสฺวา สุตฺวา จ ปณฺฑิโตติ ฯ
มหาสตฺโต อิมา ปฺจ คาถา วตฺวา ปุน
[๑๗๑๙]กานิ กมฺมานิ กุพพฺ าน กถ วิฺู ปรกฺกเม
มิตฺต ชาเนยฺย เมธาวี ทิสฺวา สุตฺวา จ ปณฺฑิโตติ
#๑. สฺยา. จกฺขูนิสฺส น ททาติ ฯ ๒. ม. อจฺเฉร ฯ เอวมุปริป ฯ
#๓. สฺยา. อหาโสป ฯ
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อิมาย คาถาย มิตฺตลกฺขณ ปุฏโ เสสคาถา อภาสิ
[๑๗๒๐]ปวุตฺถฺจสฺส (๑) สรติ อาคต อภินนฺทติ
ตโต เกลายิโก โหติ
วาจาย ปฏินนฺทติ ฯ
[๑๗๒๑]มิตฺเต ตสฺเสว ภชติ
อมิตฺเต ตสฺส น เสวติ
อกฺโกสนฺเต นิวาเรติ
วณฺณกาเม ปสสติ ฯ
[๑๗๒๒]คุยฺหฺจ ตสฺส วกฺขาติ (๒) ตสฺส คุยฺหฺจ คุยฺหติ (๓)
กมฺมฺจ ตสฺส วณฺเณติ ปฺมสฺส (๔) ปสสติ ฯ
[๑๗๒๓]ภเว จ นนฺทติ ตสฺส
อภเว ตสฺส น นนฺทติ
อจฺฉริย โภชน ลทฺธา ตสฺส อุปฺปชฺชเต สติ ฯ
[๑๗๒๔]ตโต น อนุกมฺปติ
อโห (๕) โสป ลเภยฺยิโต
อิจฺเจเต โสฬสาการา มิตฺตสฺมึ สุปติฏิตา ฯ
เยหิ มิตฺตฺจ ชาเนยฺย (๖) ทิสฺวา สุตฺวา จ ปณฺฑิโตติ ฯ
ตตฺถ น น อุมฺหยเตติ ต มิตฺตปฏิรูปก ทิสฺวา สิต น
กโรติ ปหฏาการ น ทสฺเสติ ฯ น จ น ปฏินนฺทตีติ ตสฺส
กถ ปฏิคณฺหนฺโต น ปฏินนฺทติ น ตุสติ ฯ จกฺขูนิ จสฺส น
ททาติ โอโลเกนฺต น โอโลเกติ ฯ ปฏิโลมฺจาติ ตสฺส กถ
ปฏิปฺผรติ ปฏิสตฺตุ โหติ ฯ วณฺณกาเมติ ตสฺส วณฺณ ภณนฺเต ฯ
นกฺขาตีติ อตฺตโน คุยฺห ตสฺส นาจิกฺขติ ฯ กมฺมนฺตสฺสาติ
เตน กตกมฺม วณฺณยติ ฯ ปฺสฺสาติ ตสฺส ปฺ น ปสสติ
าณสมฺปนฺน น ปสสติ ฯ อภเวติ อวุฑฺฒิยา ฯ ตสฺส
#๑. ม. ปวุตถฺ  ตสฺส ฯ ๒. สฺยา. ม. อกฺขาติ ฯ ๓. สฺยา. ม.
#คูหติ ฯ ๔. ม. ปฺ ตสฺส ฯ ๕. สฺยา. ปหาโสป ฯ
#๖. ยุ. มิตฺต สุชาเนยฺย ฯ
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นุปฺปชฺชเตติ มิตฺตปฏิรูปกสฺส มม มิตฺตสฺสาป อิโต ทสฺสามีติ
สติ น อุปฺปชฺชติ ฯ นานุกมฺปตีติ มุทจุ ิตฺเตน น จินฺเตติ ฯ
ลเภยฺยิโตติ ลเภยฺย อิโต ฯ อาการาติ การณานิ ฯ
ปวุตฺถนฺติ วิเทสคต ฯ เกลายิโกติ เกลายติ มมายติ ปฏเติ
ปเหติ อิจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ วาจายาติ มธุรวจเนน ต สมุทาจรนฺโต
นนฺทติ (๑) ฯ เสส วุตฺตปฏิปกฺขนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
ราชา มหาสตฺตสฺส กถาย อตฺตมโน หุตฺวา ตสฺส มหนฺต
ยส อทาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา เอว มหาราช ปุพฺเพเปส
ปฺโห สมุฏ าติ ปณฺฑิตาว น กถยึสุ อิเมหิ ทฺวตฺตึสาย อากาเรหิ
อมิตฺโต จ มิตฺโต จ ชานิตพฺโพติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
ราชา อานนฺโท อโหสิ ปณฺฑิโต ปน อหเมวาติ ฯ
มิตฺตามิตฺตชาตก ทสม ฯ
ตสฺสทุ ฺทาน
ลหุจิตฺต สสาล กสนฺติ ปุน
อถ กาม ทสขลุฏานวโร
อถ กณฺห สุโกสิย เมณฺฑวโร
ปทุโม ปุน มิตฺตวเรน ทส ฯ
อิติ ชาตกฏกถาย ทสชาตกปฏิมณฺฑิตสฺส
ทฺวาทสนิปาตสฺสตฺถวณฺณนา นิฏิตา ฯ
#๑. ม. ปฏินนฺทติ ตฺสฺสติ ฯ
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เตรสนิปาตวณฺณนา
อมฺพชาตก
อาหาสิ เม อมฺพผลานิ ปุพฺเพติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
เทวทตฺโต หิ อห พุทฺโธ ภวิสสฺ ามิ มยฺห สมโณ โคตโม
เนว อาจริโย น อุปชฺฌาโยติ อาจริย ปจฺจกฺขาย ฌานา ปริหโี น
สงฺฆ ภินฺทิตฺวา อนุปุพฺเพน สาวตฺถึ อาคจฺฉนฺโต พหิเชตวเน
ปวิยา วิวเร ทินฺเน อวีจึ ปาวิสิ ฯ ตทา ธมฺมสภาย ภิกฺขู กถ
สมุฏาเปสุ อาวุโส เทวทตฺโต อาจริย ปจฺจกฺขาย มหาวินาส
ปตฺโต อวีจิมหานิรเย นิพฺพตฺโตติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย
นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย
นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป เทวทตฺโต อาจริย
ปจฺจกฺขาย มหาวินาส ปตฺโต เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต ตสฺส
ปุโรหิตกุล อหิวาตกโรเคน วินสฺสิ ฯ เอโก ปุตโฺ ต ภิตฺตึ ภินฺทิตฺวา
ปลายิโต ฯ โส ตกฺกสิล คนฺตฺวา ทิสาปาโมกฺขสฺส อาจริยสฺส
สนฺติเก ตโย เวเท จ อวเสสสิปฺปานิ จ อุคฺคณฺหิตฺวา อาจริย
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วนฺทิตฺวา นิกฺขมนฺโต เทสจาริตฺต ชานิสฺสามีติ จรนฺโต เอก
ปจฺจนฺตนคร ปาปุณิ ฯ ต นิสฺสาย มหาจณฺฑาลคามโก อโหสิ ฯ
ตทา โพธิสตฺโต ตสฺมึ คาเม ปฏิวสติ ปณฺฑิโต พฺยตฺโต อกาเล
ผล คณฺหาปนมนฺต ชานาติ ฯ โส ปาโต วุฏาย กาช อาทาย ตโต
คามา นิกฺขมิตฺวา อรฺเ เอก อมฺพรุกฺข อุปคนฺตฺวา สตฺตปทมตฺถเก ิโต ต มนฺต ปริวตฺเตตฺวา อมฺพรุกฺข เอเกน อุทกปสเตน
ปหริ ฯ รุกฺขโต ต ขณฺเว ปุราณปณฺณานิ ปตนฺติ นวานิ
อุฏหนฺติ ปุปฺผานิ ปุปฺผิตฺวา ปตนฺติ อมฺพผลานิ อุฏาย
มุหุตฺเตเนว ปจิตฺวา มธุรานิ โอชวนฺตานิ ทิพฺพมฺพสทิสานิ หุตฺวา
รุกฺขโต ปตนฺติ ฯ มหาสตฺโต ตานิ อุจฺจินิตฺวา ยาวทตฺถ
ขาทิตฺวา กาช ปูเรตฺวา เคห คนฺตฺวา ตานิ วิกีณิตฺวา ปุตฺตทาร
โปเสสิ ฯ
โส พฺราหฺมณกุมาโร มหาสตฺต อกาเล อมฺพปกฺกานิ
อาหริตฺวา วิกีณนฺต ทิสฺวา นิสฺสสเยน เตหิ มนฺตพเลน อุปฺปนฺเนหิ
ภวิตพฺพ อิม ปุริส นิสฺสาย อิม อนคฺฆมนฺต ลภิสสฺ ามีติ จินฺเตตฺวา
มหาสตฺตสฺส อมฺพานิ อาหรณนิยาม ปริคฺคณฺหนฺโต ตถโต
ตฺวา ตสฺมึ อรฺโต อนาคเตเยว ตสฺส เคห คนฺตฺวา อชานนฺโต
วิย หุตฺวา ตสฺส ภริย กุหึ อาจริโยติ ปุจฺฉิตฺวา อรฺ คโตติ
วุตฺเต ต อาคมยมาโน ตฺวา อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ปจฺจุคฺคนฺตฺวา
หตฺถโต กาช คเหตฺวา อาหริตฺวา เคเห เปสิ ฯ มหาสตฺโต
ต โอโลเกนฺโต ภริย อาห ภทฺเท อย มาณโว มนฺตตฺถาย อาคโต
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น ปนสฺส หตฺเถ มนฺโต สฺสติ อสปฺปุริโส เอโสติ ฯ มาณโวป
อห อิม มนฺต อาจริยสฺส อุปการโก หุตฺวา ลภิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
ตโต ปฏาย ตสฺส เคเห สพฺพกิจฺจานิ กโรติ ทารูนิ อาหรติ วิหึ
โกเฏติ ภตฺต ปจติ มุขโธวนาทีนิ เทติ ปาเท โธวติ ฯ
เอกทิวส มหาสตฺเตน ตาต มาณว มฺจปาทาน เม
อุปธาน เทหีติ วุตฺเต อฺ อปสฺสิตฺวา สพฺพรตฺตึ อูรุมฺหิ
เปตฺวา นิสีทิ ฯ อปรภาเค มหาสตฺตสฺส ภริยา ปุตฺต วิชายิ ฯ
ตสฺสา ปสูติกาเล ปริกมฺม สพฺพมกาสิ ฯ สา เอกทิวส มหาสตฺต
อาห สามิ อย มาณโว ชาติสมฺปนฺโน หุตฺวาป มนฺตตฺถาย อมฺหาก
เวยฺยาวจฺจ กโรติ เอตสฺส หตฺเถ มนฺโต ติฏตุ วา มา วา เทถสฺส
มนฺตนฺติ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตสฺส มนฺต ทตฺวา เอวมาห
ตาต อนคฺโฆ มนฺโต ตว อิม นิสฺสาย มหาลาภสกฺกาโร ภวิสฺสติ
รฺา วา ราชมหามตฺเตน วา โก เต อาจริโยติ ปุฏกาเล มา
ม นิคฺคหิ สเจ หิ มยฺห อาจริโย จณฺฑาโล ตสฺส เม สนฺติกา
มนฺโต คหิโตติ ลชฺชนฺโต พฺราหฺมณมหาสาโล เม อาจริโยติ
กเถสฺสสิ อิมสฺส มนฺตสฺส ผล น ภวิสฺสตีติ ฯ โส กึการณา
นิคฺคหิสฺสามิ เกนจิ ปุฏกาเล ตุมฺเหเยว กเถสฺสามีติ วตฺวา ต
วนฺทิตฺวา จณฺฑาลคามโต นิกฺขมิตฺวา มนฺต วิมสิตฺวา อนุปุพฺเพน
พาราณสึ ปตฺวา อมฺพานิ วิกีณิตฺวา พหุธน ลภิ ฯ
อเถกทิวส อุยฺยานปาโล ตสฺส หตฺถโต อมฺพ กีณิตฺวา
รฺโ อทาสิ ฯ ราชา ต ปริภฺุชิตฺวา อโห อติมธุโร กุโต ตยา
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เอวรูป อมฺพ ลทฺธนฺติ ปุจฺฉิ ฯ เทว เอโก มาณโว อกาลอมฺพผลานิ อาเนตฺวา วิกีณติ ตโต เม คหิตนฺติ ฯ อิโต ปฏาย อิธ
อมฺพานิ อาหรตูติ น วเทหีติ ฯ โสป ตถา อกาสิ ฯ มาณโวป
ตโต ปฏาย อมฺพานิ ราชกุล หรติ ฯ รฺา ม อุปฏหาติ
วุตฺเต ราชาน อุปฏหนฺโต พหุธน ลภิตฺวา อนุกฺกเมน วิสฺสาสิโก
ชาโต ฯ อถ น เอกทิวส ราชา ปุจฺฉิ มาณว กุโต อกาเล
เอวรูปานิ วณฺณคนฺธรสสมฺปนฺนานิ อมฺพานิ อาหรสิ กินฺเต
นาโค วา สุปณฺโณ วา เทโว วา โกจิ เทติ อุทาหุ มนฺตพล
เอตนฺติ ฯ น เม มหาราช โกจิ เทติ อนคฺโฆ ปน เม มนฺโต
อตฺถิ ตสฺเสต พลนฺติ ฯ เตนหิ มยมฺป เต เอกทิวส มนฺตพล
ทฏุกามาติ ฯ สาธุ เทว ทสฺเสสฺสามีติ ฯ ราชา ปุนทิวเส
เตน สทฺธึ อุยฺยาน คนฺตฺวา ทสฺเสหีติ อาห ฯ โส สาธูติ อมฺพรุกฺข
อุปคนฺตฺวา สตฺตปทมตฺถเก ิโต มนฺต ปริวตฺเตตฺวา รุกฺข อุทเกน
ปหริ ฯ ต ขณฺเว อมฺพรุกฺโข เหฏาวุตฺตนิยาเมเนว ผล
คเหตฺวา มหาเมโฆ วิย อมฺพผลวสฺส วสฺสิ ฯ มหาชโน สาธุการ
อทาสิ ฯ เจลุกฺเขปา ปวตฺตึสุ ฯ
ราชา อมฺพผลานิ ขาทิตฺวา ตสฺส พหุธน ทตฺวา มาณว
เอวรูโป เต อจฺฉริยมนฺโต กสฺส สนฺติเก คหิโตติ ปุจฺฉิ ฯ มาณโว
สจาห จณฺฑาลสฺส สนฺติเกติ วกฺขามิ ลชฺชิตพฺพตฺต ภวิสฺสติ
มฺจ ครหิสฺสนฺติ มนฺโต โข ปน เม ปคุโณ อิทานิ น นสฺสิสสฺ ติ
ทิสาปาโมกฺข อาจริย อปทิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา มุสาวาท กตฺวา
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ตกฺกสิลาย ทิสาปาโมกฺขาจริยสฺส สนฺติเก คหิโต เมติ วทนฺโต
อาจริย ปจฺจกฺขาสิ ฯ ต ขณฺเว มนฺโต อนฺตรธายิ ฯ
ราชา โสมนสฺสชาโต ต อาทาย นคร ปวิสิตฺวา ปุเนกทิวส
อมฺพานิ ขาทิสฺสามีติ อุยฺยาน คนฺตฺวา มงฺคลสิลาปเฏ นิสินโฺ น
มาณว อมฺพานิ อาหราติ ฯ โส สาธูติ อมฺพ อุปคนฺตฺวา
สตฺตปทมตฺถเก ิโต มนฺต ปริวตฺเตสฺสามีติ มนฺเต
อนุปฏหนฺเต อนฺตรหิตภาว ตฺวา ลชฺชิโต อฏาสิ ฯ
ราชา อย ปุพฺเพ ปริสมชฺเฌเยว อมฺพานิ อาหริตฺวา
อมฺหาก เทติ ฆนเมฆวสฺส วิย อมฺพวสฺส วสฺสาเปติ
อิทานิ ถทฺโธ วิย ิโต กินฺนุโข การณนฺติ จินฺเตตฺวา
ต ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห
[๑๗๒๕]อาหาสิ เม อมฺพผลานิ ปุพฺเพ
อณูนิ ถูลานิ จ พฺรหฺมจาริ
เตเหว มนฺเตหิ นทานิ ตุยฺห
ทุมปฺผลานิ ปาตุภวนฺติ พฺรหฺเมติ ฯ
ตตฺถ อาหาสีติ อาหริ ฯ ทุมปฺผลานีติ รุกฺขผลานิ ฯ
ต สุตฺวา มาณโว สเจ อชฺช ผล น คณฺหามีติ วกฺขามิ
ราชา เม กุชฌ
ฺ ิสฺสติ มุสาวาเทน น วฺเจสฺสามีติ ทุติย คาถมาห
[๑๗๒๖]นกฺขตฺตโยค ปฏิมานยามิ
ขณ มุหุตฺตฺจ มนฺเตน ปสฺส (๑)
#๑. สี. ยุ. ขณ มุหุตฺต น ม โตสยนฺติ ฯ
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นกฺขตฺตโยคฺจ ขณฺจ ลทฺธา
อทฺธา หริสฺส อมฺพผล พหุนฺติ (๑)
ตตฺถ อทฺธา หริสฺส อมฺพผลนฺติ อทฺธา อมฺพผล
อาหริสฺสามิ ฯ ราชา อย อฺทา นกฺขตฺตโยค น วทติ
กินฺนุโข เอตนฺติ ปุจฺฉนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๗๒๗]นกฺขตฺตโยค น ปุเร อภาณิ
ขณ มุหุตฺต น ปุเร อสสิ
อถาหริ อมฺพผล มุหุตฺต (๒)
วณฺเณน คนฺเธน รเสนุเปต ฯ
[๑๗๒๘]มนฺตาภิชปฺเปน ปุเรป (๓) ตุยฺห
ทุมปฺผลานิ ปาตุภวนฺติ พฺรหฺเม
สวาชฺช น วาเทสิ (๔) ชปฺปมฺป มนฺต (๕)
อย โส โก นาม ตวชฺชธมฺโมติ ฯ
ตตฺถ น วาเทสีติ น สกฺโกสิ ฯ ชปฺปมฺปติ ชปฺปนฺโตป
ปริวตฺเตนฺโตป ฯ อย โสติ อยเมว โส ตว สภาโว อชฺช โก
นาม ชาโตติ ฯ
ต สุตฺวา มาณโว น สกฺกา ราชาน มุสาวาเทน วฺเจตุ
สเจป เม สภาเว กถิเต น อาณ กเรยฺย สภาวเมว กเถสฺสามีติ
#๑. สฺยา. หริสสมฺพผล พหุก ฯ สี. ยุ. อถาหริสฺสมฺพผล ปหุ ฯ
#๒. สฺยา. ปหุต ฯ ม. สย หรี อมฺพผล ปหูต ฯ ๓. ม. ปุเร ฯ
#สี. ยุ. ปรสฺส ฯ ๔. สี. ม. ปาเรสิ ฯ ๕. สี. ยุ. มนฺเต ฯ
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จินฺเตตฺวา เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๗๒๙]จณฺฑาลปุตฺโต มม สมฺปทาสิ
ธมฺเมน มนฺเต ปกติฺจ สสิ
มาจสฺสุ เม ปุจฺฉิโต นามโคตฺต
คุยหฺ ิตฺโถ มา ต วิชเหยฺยุ มนฺตา (๑) ฯ
[๑๗๓๐]โสห ชนินฺเทน ชนมฺป ปุฏโ
มกฺขาภิภูโต อลิก อภาณึ
มนฺตา อิเม พฺราหฺมณสฺสาติ มิจฺฉา
ปหีนมนฺโต กปโณ รุทามีติ ฯ
ตตฺถ ธมฺเมนาติ สเมน การเณน อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวาว
อทาสิ ฯ ปกติฺจ สสีติ มา เม ปุจฺฉิโต นามโคตฺต คุยฺหิตฺโถ
สเจ คุยฺหิสิ มนฺโต เต นสฺสิสฺสตีติ เตส นสฺสนปกติฺจ มยฺห สสิ ฯ
พฺราหฺมณสฺสาติ มิจฺฉาติ พฺราหฺมณสฺส สนฺติเก มยา อิเม มนฺตา
คหิตาติ มิจฺฉา อภาณึ เตน เม มนฺตา นฏา สฺวาห ปหีนมนฺโต
อิทานิ กปโณ โรทามีติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา อย ปาปธมฺโม เอวรูป รตน น
โอโลเกสิ เอวรูปสฺมึ อุตตฺ มรตเน ลทฺเธ ชาติ กึ กริสฺสตีติ กุชฺฌิตฺวา
ตสฺส ครหนฺโต
[๑๗๓๑]เอรณฺฑา ปุจิมนฺทา วา อถ วา ปาลิภทฺทกา
มธุ มธุตฺถิโก วินฺเท
โส หิ ตสฺส ทุมุตฺตโม ฯ
#๑. ม. อตฺถ วิชเหยฺย มนฺโต ฯ
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[๑๗๓๒]ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา สุทฺทา จณฺฑาลปุกฺกุสา
ยมฺหา ธมฺม วิชาเนยฺย โส หิ ตสฺส นรุตฺตโม ฯ
[๑๗๓๓]อิมสฺส ทณฺฑฺจ วธฺจ ทตฺวา
คเล คเหตฺวา พลยาถ (๑) ชมฺม
โย อุตฺตมตฺถ กสิเรน ลทฺธ
มานาติมาเนน วินาสยิตฺถาติ
อิมา คาถา อาห ฯ
ตตฺถ มธุตฺถิโกติ มธุอตฺถิโก ปุริโส อรฺเ มธุ โอโลเกนฺโต
เอเตส รุกฺขาน ยโต มธุ ลภติ โสว ทุโม ตสฺส ทุมุตฺตโม นาม
ตเถว ขตฺติยาทีสุ ยมฺหา ปุริสา ธมฺม การณ ยุตฺตมตฺถ วิชาเนยฺย
โส ตสฺส อุตฺตโม นโร ฯ อิมสฺส ทณฺฑฺจาติ อิมสฺส ปาปธมฺมสฺส
สพฺพหรณทณฺฑกเวฬุ เปสีกาทีหิ ปฏ ิจมฺม อุปฺปาตาเปตฺวา
วธฺจ ทตฺวา อิม ชมฺม คเล คเหตฺวาว พลยาถ พลการตฺต (๒)
ปาเปตฺวา นิทฺธมถ กึ อิมนิ า อิธ วสนฺเตนาติ ฯ
ราชปุรสิ า ตถา กตฺวา ตฺว คจฺฉ อุปเนตฺวา ตวาจริยสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา ต อาราเธตฺวาว สเจ ปุน มนฺเต ลภิสฺสสิ
อิธาคจฺเฉยฺยาสิ โน เจ อิม ทิส มา โอโลเกยฺยาสีติ ต
นิพฺพิสยมกสุ ฯ โส อนาโถ หุตฺวา เปตฺวา อาจริย น เม อฺ
ปฏิสรณ อตฺถิ ตสฺเสว สนฺติก คนฺตฺวา อาราเธตฺวา ปุน ต มนฺต
ยาจิสฺสามีติ โรทนฺโต ต คาม อคมาสิ ฯ อถ น อาคจฺฉนฺต
#๑. ม. ขลยาถ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ขลิการตฺต ฯ สี. ยุ. ขลิการ ฯ
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ทิสฺวา มหาสตฺโต ภริย อามนฺเตตฺวา ภทฺเท ปสฺสมิ  ปาปกมฺม
ปริหีนมนฺต ปุน อาคจฺฉนฺตนฺติ อาห ฯ โส มหาสตฺต
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสินฺโน กึการณา อาคโตสีติ
ปุฏโ อาจริย มุสาวาท กตฺวา อาจริย ปจฺจกฺขิตฺวา มหาวินาส
ปตฺโตมฺหีติ วตฺวา อจฺจย เทเสตฺวา ปุน มนฺเต ยาจนฺโต คาถมาห
[๑๗๓๔]ยถา สม มฺมาโน ปเตยฺย
โสพฺภ คุห นรก ปูติปาท
รชฺชูติ วา อกฺกเม กณฺหสปฺป
อนฺโธ ยถา โชติมธิฏเหยฺย
เอวป ตฺว ม ขลิต สปฺ
ปหีนมนฺตสฺส ปุน สมฺปทาหีติ (๑) ฯ
ตตฺถ ยถา สมนฺติ ยถา ปุรโิ ส อิท สม านนฺติ มฺมาโน
โสพฺภ คุห วา ภูมิผลิตสงฺขาต นรก วา ปูติปาท วา ปเตยฺย ฯ
ปูติปาทนฺติ หิมวนฺตปฺปเทเส มหารุกโฺ ข สุกฺขิตฺวา มโต ตสฺส
มูเลสุ ปูติเกสุ ชาเตสุ ตสฺมึ าเน มหาอาวาโฏ โหติ ตสฺส
นามฏาน ฯ โชติมธิฏเหยฺยาติ อคฺคึ อกฺกเมยฺย ฯ เอว
ปติ เอว อหป ปฺาจกฺขุโน อภาวา อนฺโธ ตุมหฺ าก วิเสส
อชานนฺโต ตุมฺเหสุ ขลิโต ต ม ขลิต วิทิตฺวา ฯ สปฺาติ
าณสมฺปนฺน ปหีนมนฺตสฺส มม ปุนป เทถ ฯ
อถ น อาจริโย ตาต กึ กเถสิ อนฺโธ หิ สฺาย ทินฺนาย
#๑. ม. ปุนปฺปทาหีติ ฯ สี. ยุ. ปุนปฺปสีทาติ ฯ
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โสพฺภาทีนิ ปฏิหรติ มยา ปมเมว ตว กถิต อิทานิ กิมตฺถ มม
สนฺติก อาคโตสีติ วตฺวา
[๑๗๓๕]ธมฺเมน มนฺเต (๑) ตว สมฺปทาสึ
ตฺวมฺป ธมฺเมน ปฏิคฺคเหสิ
ปกติมฺป เต อตฺตมโน อสสิ (๒)
ธมฺเม ิต ต น ชเหยฺย มนฺโต ฯ
[๑๗๓๖]โส (๓) พาล มนฺต กสิเรน ลทฺธ
ย ทุลฺลภ อชฺช มนุสฺสโลเก
กิจฉฺ า ลทฺธา ชีวิต อปฺปปฺ (๔)
วินาสยี อลิก ภาสมาโน ฯ
[๑๗๓๗]พาลสฺส มุฬฺหสฺส อกตฺุโน จ
มุสา ภณนฺตสฺส อสฺิตสฺส (๕)
มนฺเต มย ตาทิสเก น เทม
กุโต มนฺโต (๖) คจฺฉ น มยฺห รุจฺจสีติ
อิมา คาถา อาห ฯ
ตตฺถ ธมฺเมนาติ อหป ตว อาจริยภาค หิรฺ วา
สุวณฺณ วา อคเหตฺวา ธมฺเมเนว สมฺปทาสึ ตฺวมฺป กิฺจิ อทตฺวา
ธมฺเมน สเมเนว ปฏิคฺคเหสิ ฯ ธมฺเม ิตนฺติ อาจริยปูชกธมฺเม
#๑. ม. มนฺต ฯ ๒. ม. อสสึ ฯ ๓. ม. โย ฯ
#๔. สฺยา. อปฺปปฺโ ฯ สี. กิจฺฉา ลทฺธ ชีวิก อปฺปปฺโ ฯ
#ม. กิฺจาป ลทฺธา ชีวิตุ อปฺปปฺโ ฯ ๕. สฺยา. อสฺตสฺส ฯ
#๖. สฺยา. มนฺตา ฯ
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ิต ฯ ตาทิสเกติ ตถารูเป อกาลผลคณฺหาปนเก มนฺเต น
เทม คจฺฉ น เม รุจฺจสีติ ฯ
โส เอว อาจริเยน อุยฺโยชิโต กึ มยฺห ชีวิเตนาติ อรฺ
ปวิสิตฺวา อนาถมรณ มรีติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพป เทวทตฺโต อาจริย ปจฺจกฺขาย มหาวินาส ปตฺโตติ วตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ตทา อกตฺู มาณโว เทวทตฺโต อโหสิ
ราชา อานนฺโท จณฺฑาลปุตฺโต ปน อหเมวาติ ฯ
อมฺพชาตก ปม ฯ
ผนฺทนชาตก
กุาริหตฺโถ ปุริโสติ อิท สตฺถา โรหิณีนทีตีเร วิหรนฺโต
าตกาน กลห อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถุ ปน กุณาลชาตเก
อาวีภวิสฺสติ ฯ ตทา ปน สตฺถา าตเก อามนฺเตตฺวา มหาราชา
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต พหินคเร
วฑฺฒกีคาโม อโหสิ ฯ ตตฺร เอโก พฺราหฺมณวฑฺฒกี อรฺา
ทารูนิ อาหริตฺวา รถ กตฺวา ชีวิต กปฺเปสิ ฯ ตทา หิมวนฺตปฺปเทเส
มหาผนฺทนรุกฺโข อโหสิ ฯ เอโก กาฬสีโห โคจร ปริเยสิตฺวา
อาคนฺตฺวา ตสฺส มูเล นิปชฺชิ ฯ อถสฺส เอกทิวส วาเต ปหรนฺเต
เอโก สุกฺขทณฺฑโก ปติตวฺ า ขนฺเธ อวตฺถาสิ ฯ โส โถก ขนฺเธน
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รุชฺชนฺเตน ภีตตสิโต อุฏ าย ปกฺขนฺทิตฺวา ปุน นิวตฺโต อาคตมคฺค
โอโลเกนฺโต กิฺจิ อทิสฺวา อฺโ ม สีโห วา พฺยคฺโฆ วา
อนุพนฺโธ นตฺถิ อิมสฺมึ ปน รุกฺเข นิพฺพตฺตเทวตา ม เอตฺถ
นิปชฺชนฺต น สหติ มฺเ โหตุ ชานิสฺสามีติ อฏาเน โกป
พนฺธิตฺวา รุกฺข ปหริตฺวา เนว ตว รุกฺขปตฺต ขาทามิ น สาข
ภฺุชามิ (๑) อฺเ มิเค อิธ สยนฺเต สหสิ มฺเจว น สหสิ
โก มยฺห โทโส อฺ กติปาห อาคเมหิ สมูลก เต
รุกฺข อุปฺปาตาเปตฺวา ขณฺฑาขณฺฑ เฉทาเปสฺสามีติ รุกฺขเทวต
ตชฺชิตฺวา เอก ปุริส อุปธาเรนฺโต วิจริ ฯ ตทา โส
พฺราหฺมณวฑฺฒกี เทฺว ตโย มนุสฺเส อาทาย รถทารูน อตฺถาย
ยานเกน ต ปเทส คนฺตฺวา เอกสฺมึ าเน ยานก เปตฺวา
วาสิผรสุหตฺโถ รุกฺเข อุปธาเรนฺโต ผนฺทนสมีป อคมาสิ ฯ
กาฬสีโห ต ทิสฺวา อชฺช มยา ปจฺจามิตฺตสฺส ปฏึ ทฏุ
วฏฏตีติ อาคนฺตฺวา รุกฺขมูเล อฏาสิ ฯ วฑฺฒกีป อิโตจิโต
จ โอโลเกนฺโต ผนฺทนสมีเปน ปายาสิ ฯ โส ยาว เอโส
นาติกฺกมติ ตาวเทวสฺส กเถสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ปม คาถมาห
[๑๗๓๘]กุาริหตฺโถ ปุรโิ ส
วนโมคฺคยฺห ติฏสิ
ปุฏโ เม สมฺม อกฺขาหิ กึ ทารุ เฉตุมิจฺฉสีติ ฯ
ตตฺถ ปุริโสติ ตฺว กุาริหตฺโถ เอโก ปุริโส อิม วน โอคฺคยฺห
ติฏสีติ ฯ
#๑. ม. ภฺชามิ ฯ
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โส ตสฺส วจน สุตวฺ า อจฺฉริย วต โภ น วต เม อิโต ปุพฺเพ
มิโค มานุสสฺ วาจ ภาสนฺโต ทิฏปุพฺโพ เอส รถานุจฺฉวิก ทารุ
ชานิสฺสติ ปุจฺฉามิ ตาว นนฺติ จินฺเตตฺวา ทุติย คาถมาห
[๑๗๓๙]อีโส (๑) วนานิ จรสิ สมานิ วิสมานิ จ
ปุฏโ เม สมฺม อกฺขาหิ กึ ทารุ เนมิยา ทฬฺหนฺติ ฯ
ตตฺถ อีโสติ ตฺวป เอโก กาฬสีโห วนานิ จรสิ ตฺว
รถานุจฺฉวิก ทารุ ชานิสฺสสีติ ฯ
ต สุตฺวา กาฬสีโห อิทานิ เม มโนรโถ มตฺถก ปาปุณิสฺสตีติ
จินฺเตตฺวา ตติย คาถมาห
[๑๗๔๐]เนว สาโล น ขทิโร
นาสฺสกณฺโณ กุโต ธโว
รุกโฺ ข จ (๒) ผนฺทโนนาม ต ทารุ เนมิยา ทฬฺหนฺติ ฯ
โส ต สุตฺวา โสมนสฺสชาโต สุทิวโส วต อชฺช อรฺ
ปวิฏโมฺหิ ติรจฺฉานคโต เม รถานุจฺฉวิก ทารุ อาจิกฺขติ อโห
สาธูติ ปุจฺฉนฺโต จตุตฺถ คาถมาห
[๑๗๔๑]กีทสี านิสฺส ปณฺณานิ ขนฺโธ วา ปน กีทิโส
ปุฏโ เม สมฺม อกฺขาหิ ยถา ชาเนมุ ผนฺทนนฺติ ฯ
อถสฺส โส อาจิกฺขนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๗๔๒]ยสฺส สาขา ปลมฺพนฺติ นมนฺติ น จ ภฺชเร
โส รุกโฺ ข ผนฺทโนนาม ยสฺส มูเล อห ิโต ฯ
[๑๗๔๓]อาราน (๓) จกฺกนาภีน อีสาเนมิรถสฺส จ
สพฺพสฺส เต กมฺมนิโย อย เหสฺสติ ผนฺทโนติ ฯ
#๑. ม. อิสโส ฯ ๒. สี. ยุ. รุกฺโขว ฯ ๓. สฺยา. ม. อราน ฯ
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ตตฺถ อารานนฺติ อิท โส กทาเจส อิม รุกฺข น คณฺเหยฺย
คุณมฺปสฺส กเถสฺสามีติ จินฺเตตฺวา เอวมาห ฯ ตตฺถ อีสาเนมิรถสฺส
จาติ รถอีสาย จ เนมิยา จ เสสสฺส จ สพฺพสฺส เต เอส
กมฺมนิโย กมฺมกฺขโม ภวิสฺสตีติ ฯ
โส เอว อาจิกฺขิตฺวา ตุฏมานโส เอกมนฺเต จริ ฯ วฑฺฒกีป
รุกฺข ฉินฺทิตุ อารภิ ฯ รุกขฺ เทวตา จินฺเตสิ มยา เอตสฺส อุปริ
น กิฺจิ ปาติต อย อฏาเน อาฆาต พนฺธิตฺวา มม วิมาน นาเสติ
อหฺจ วินสฺสิสฺสามิ เอเกนุปาเยน จ อิมเยว อีส นาเสสฺสามีติ
วนกมฺมิกปุรโิ ส วิย หุตฺวา ตสฺส สนฺติก อาคนฺตฺวา ปุจฺฉิ โภ
ปุริส มนาโป เต รุกฺโข ลทฺโธ อิม ฉินฺทิตฺวา กึ กริสฺสสีติ ฯ
รถเนมึ กริสสฺ ามิ อิมินา รุกฺเขน รโถ ภวิสฺสตีติ ฯ เกน เต
อกฺขาตนฺติ ฯ เอเกน กาฬสีเหนาติ ฯ สาธุ สุฏุ เตน
อกฺขาต อิมินา รุกฺเขน รโถ สุนฺทโร ภวิสฺสติ กาฬสีหสฺส ปน
คลจมฺม อุปฺปาเตตฺวา จตุรงฺคุลิมตฺเต าเน อยปเฏน วิย
เนมิมณฺฑเล ปริกฺขิตฺเต เนมิ จ ถิรา ภวิสฺสติ พหฺุจ ธน
ลภิสฺสสีติ ฯ กาฬสีหจมฺม กุโต ลจฺฉามีติ ฯ ตฺว พาลโกสิ
อยนฺตาว รุกโฺ ข วเน ิโต น ปลายติ ตฺว เยน โส รุกโฺ ข อกฺขาโต
ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา สามิ ตยา ทสฺสติ  รุกฺข กตรฏาเน
ฉินฺทามีติ วฺเจตฺวา อาเนหิ อถ น นิราสก อิธ จ เอตฺถ จ
ฉินฺทาติ มุขตุณฺฑ ปสาเรตฺวา อาจิกฺขนฺต ติขิเณน มหาผรสุนา
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โกฏเฏตฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา จมฺม อาทาย วรมส ขาทิตฺวา
รุกฺข ฉินฺทาติ เวร กปฺเปติ (๑) ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อิมา คาถา อาห
[๑๗๔๔]อิติ ผนฺทนรุกฺโขป
เทวตา (๒) อชฺฌภาสถ
มยฺหป วจน อตฺถิ
ภารทฺวาช สุณาหิ เม ฯ
[๑๗๔๕]อิมสฺส (๓) อุปกฺขนฺธมฺหา อุกฺกจฺจ จตุรงฺคุลึ
เตน เนมึ ปริหเรสิ (๔) เอว ทฬฺหตร สิยา ฯ
[๑๗๔๖]อิติ ผนฺทนรุกฺโขป
เวร กปฺเปสิ (๕) เทวตา (๒)
ชาตานฺจ อชาตาน
อีสาน ทุกขฺ มาวหีติ ฯ
ตตฺถ ภารทฺวาชาติ ต โคตฺเตนาลปติ ฯ อุปกฺขนฺธมฺหาติ
ขนฺธโต ฯ อุกฺกจฺจาติ อุกฺกนฺติตฺวา ฯ
วฑฺฒกี รุกฺขเทวตาย วจน สุตฺวา อโห อชฺช มยฺห
มงฺคลทิวโสติ กาฬสีห ฆาเตตฺวา รุกฺข ฉินฺทิตฺวา ปกฺกามิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๗๔๗]อิจฺเจว (๖) ผนฺทโน อีส อีโส จ ปน ผนฺทน
อฺมฺ วิวาเทน
อฺมฺมฆาตยุ ฯ
[๑๗๔๘]เอวเมว มนุสฺเสสุ (๗) วิวาโท ยตฺถ ชายติ
มยุรนจฺจ นจฺจนฺติ
ยถา เต อีสผนฺทนา ฯ
#๑. ม. อปฺเปสิ ฯ ๒. ม. ตาวเท ฯ ๓. ม. อิสฺสสฺส ฯ
#๔. ม. ปสาเรสิ ฯ ๕. ม. อปฺเปสิ ฯ ๖. สฺยา. ม. อิจฺเจว ฯ
#๗. ม. มนุสฺสาน ฯ
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[๑๗๔๙]ต โว วทามิ ภทฺท โว ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา
สมฺโมทถ มา วิวทิตฺถ (๑) มา โหถ อีสผนฺทนา ฯ
[๑๗๕๐]สามคฺยเมว (๒) สิกฺเขถ พุทฺเธเหต ปสสิต
สามคฺคิรโต (๓) ธมฺมฏโ โยคกฺเขมา น ธสตีติ ฯ
ตตฺถ อฆาตยุนฺติ ฆาตาเปสุ ฯ มยุรนจฺจ นจฺจนฺตีติ
มหาราช ยตฺถ หิ มนุสฺสาน วิวาโท โหติ ตตฺถ ยถา นาม มยุรา
นจฺจนฺตา ปฏิจฺฉาเทตพฺพ รหสฺสนฺต ปากฏ กโรนฺติ เอว เต
มนุสฺสา อฺมฺสฺส รนฺธ ปกาเสนฺตา มยุรนจฺจ นจฺจนฺติ
นาม ฯ ยถา เต อีสผนฺทนาติ อฺมฺสฺส รนฺธ ปกาเสนฺตา
นจฺจึสุ นาม ฯ ต โวติ เตน การเณน ตุมฺเห วทามิ ภทฺท
ตุมฺหาก โหตุ ฯ ยาวนฺเตตฺถาติ ยาวนฺโต เอตฺถ ฯ อีสผนฺทนสทิสา
มา อหุตฺถ ฯ สามคฺยเมวาติ สมคฺคภาวเมว ตุมฺเห สิกฺขถ
อิท ปฺาพุทฺเธหิ ปณฺฑิเตหิ ปสสิต ฯ ธมฺมฏโติ สุจริตธมฺเม
ิโต ฯ โยคกฺเขมาติ โยเคหิ เขมา นิพฺพานา ฯ น ธสตีติ
น ปริหายติ ฯ อิติ นิพฺพาเนน เทสนาย กูฏ คณฺหิ ฯ
ราชาโน ตสฺส ธมฺมกถ สุตฺวา สมคฺคา ชาตา ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
ต การณ สุตฺวา (๔) ตสฺมึ วนสณฺเฑ วุฏา เทวตา ปน อหเมวาติ ฯ
ผนฺทนชาตก ทุติย ฯ
#๑. ม. วิวทถ ฯ ๒. ม. สามคฺคิเมว ฯ ๓. สฺยา. สามคฺยรโต ฯ
#๔. ม. วิทิตฺวา ฯ
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อิเธว หส นิปตาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ทฬฺหธมฺมธนุคฺคหสุตฺตนฺตเทสน อารพฺภ กเถสิ ฯ
ภควตา หิ เสยฺยถาป ภิกฺขเว จตฺตาโร ทฬฺหธมฺมา
ธนุคฺคหา สุสิกฺขิตา กตหตฺถา กตุปาสนา จตุทฺทิสา ิตา อสฺสุ
อเถโก ปุริโส อาคจฺเฉยฺย อห อิเมส จตุนฺน ทฬฺหธมฺมาน
ธนุคฺคหาน สุสิกฺขิตาน กตหตฺถาน กตุปาสนาน จตุทฺทิสา
กณฺเฑ ขิตฺเต อปฺปติเต (๑) ปวิย คเหตฺวา อาคมิสฺสามีติ ฯ ต
กึ มฺถ ภิกฺขเว ชเวน ชวนฺโต ปุรโิ ส (๒) ปรเมน ชเวน
สมนฺนาคโตติ [๓] เอว ภนฺเตติ ยถา จ ภิกฺขเว ตสฺส ปุรสิ สฺส
ชโว ยถา จ จนฺทิมสุริยาน ชโว ตโต สีฆตโร ยถา จ ภิกฺขเว
ตสฺส ปุริสสฺส ชโว ยถา จ ยาว เทวตา จนฺทิมสุริยาน ปุรโต
ธาวนฺติ ตาส เทวตาน ชโว ตโต สีฆตโร (๔) อายุสงฺขารา ขียนฺติ
ตสฺมาติห ภิกฺขเว เอว สิกฺขิตพฺพ อุปฺปนฺนานิ กามราคปปาสานิ
ปชหิสฺสาม น จ โน กามราคปปาสานิ จิตฺต ปริยาทาย สฺสนฺติ
อปฺปมตฺตา ภวิสฺสามาติ (๕) เอวฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ
อิมสฺส สุตฺตสฺส กถิตทิวสโต ปฏาย ทุติยทิวเส ภิกฺขู ธมฺมสภาย
กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส สตฺถา อตฺตโน พุทฺธวิสเย ตฺวา อิเมส
#๑. ม. อปติฏิเต ฯ ๒. ม. ชวโน ปุริโส ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร
#เอว วจนายาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. สีฆตร ฯ ๕. ม. วิหริสฺสามาติ ฯ
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สตฺตาน อายุสขาเร อิตเร ทุพฺพเล กตฺวา ปริทสฺเสนฺโต (๑)
ปุถุชชฺ นภิกฺขู อติวิย สนฺตาส ปาเปสิ อโห พุทฺธพลนฺนามาติ ฯ
สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต อนจฺฉริย ภิกฺขเว สฺวาห
อิทานิ สพฺพฺุต ปตฺโต สตฺตาน อายุสขาร อิตรภาว
ทสฺเสตฺวา ภิกฺขู สเวเชตฺวา ธมฺม เทเสมิ มยา หิ ปุพฺเพ
อเหตุกหสโยนิย นิพฺพตฺเตนาป สขาราน อิตรภาว
ทสฺเสตฺวา พาราณสิราชาน อาทึ กตฺวา สกลราชปริส
สเวเชตฺวา ธมฺโม เทสิโตติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ชวนหสโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา นวุติหสสหสฺสปริวุโต จิตฺตกูเฏ
วสติ ฯ โส เอกทิวส ชมฺพูทีปตเล เอกสฺมึ สเร สปริวาโร
สยชาตสาลึ ขาทิตฺวา อากาเสว สุวณฺณกิลฺช ปฏเปนฺโต (๒)
วิย มหนฺเตน ปริวาเรน พาราณสินครสฺส มตฺถเกน มนฺทมนฺทาย
วิลาสคติยา จิตฺตกูฏ คจฺฉติ ฯ อถ น พาราณสิราชา ทิสฺวา
อิมินาป มาทิเสน รฺา ภวิตพฺพนฺติ อมจฺจาน วตฺวา ตสฺมึ
สิเนห อุปฺปาเทตฺวา มาลาคนฺธวิเลปน คเหตฺวา มหาสตฺต
โอโลเกนฺโต สพฺพตุริยานิ ปคฺคณฺหาเปสิ ฯ มหาสตฺโต ต
อตฺตโน สกฺการ กโรนฺต ทิสฺวา หเส ปุจฺฉิ ราชา มม เอวรูป
สกฺการ กโรนฺโต กึ ปจฺจาสึสตีติ ฯ ตุมฺเหหิ สทฺธึ มิตฺตภาว
#๑. ม. ปริทีเปนฺโต ฯ ๒. ม. ปตฺรนฺโต ฯ
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เทวาติ ฯ เตนหิ รฺโ อมฺเหหิ สทฺธึ มิตฺตภาโว โหตูติ รฺา
สทฺธึ มิตฺตภาว กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อเถกทิวส รฺโ อุยฺยาน
คตกาเล อโนตตฺตทห คนฺตฺวา เอเกน ปกฺเขน อุทก เอเกน
จนฺทนจุณฺณ อาทาย ราชาน เตน อุทเกน นฺหาเปตฺวา
จนฺทนจุณฺเณน โอกิริตฺวา มหาชนสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว สปริวาโร
จิตฺตกูฏ อคมาสิ ฯ ตโต ปฏาย ราชา มหาสตฺต ทฏุกาโม
สหาโย เม อชฺช อาคมิสฺสตีติ อาคมนมคฺค โอโลเกนฺโต
อจฺฉติ ฯ
ตทา มหาสตฺตสฺส กนิฏา เทฺว หสโปตกา สุริเยน สทฺธึ
ชวิสฺสามาติ มนฺเตตฺวา มหาสตฺตสฺส อาโรเจสุ มย สุริเยน สทฺธึ
ชวิสฺสามาติ ฯ ตาต สุริยเวโค นาม สีโฆ สุริเยน ชวิตุ
น สกฺขิสฺสถ อนฺตราว วินสฺสิสฺสถ มา คมิตฺถาติ ฯ เต ทุติยป
ตติยป ยาจึสุ ฯ โพธิสตฺโตป เต ยาวตติยวาเรป นิวาเรติเยว (๑) ฯ
เต มานถทฺธา อตฺตโน พล อชานนฺตา มหาสตฺตสฺส อนาจิกฺขิตฺวาว
สุริเยน สทฺธึ ชวิสฺสามาติ สุริเย อนุคคฺ เตเยว คนฺตฺวา
ยุคนฺธรมตฺถเก นิสีทึสุ ฯ มหาสตฺโต เต อทิสฺวา กห นุโข เต
คตาติ ปุจฺฉิตฺวา ต ปวุตฺตึ สุตฺวา จินฺเตสิ เต สุริเยน สทฺธึ ชวิตุ
น สกฺขิสฺสนฺติ อนฺตราว นสฺสิสฺสนฺติ ชีวิตทาน เตส ทสฺสามีติ ฯ
โสป คนฺตฺวา ยุคนฺธรมตฺถเกเยว นิสที ิ ฯ อถ อุคฺคเต สุริยมณฺฑเล
หสโปตกา อุปฺปติตฺวา สุริเยน สทฺธึ ปกฺขนฺทึสุ ฯ มหาสตฺโตป
#๑. ม. วาเรสิเยว ฯ
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เตหิ สทฺธึ ปกฺขนฺทิ ฯ กนิฏภาติโก ยาว ปุพฺพณฺหสมยา
ชวิตฺวา กิลมิ ฯ ปกฺขสนฺธีสุ อคฺคิอุฏานกาโล วิย อโหสิ โส
โพธิสตฺตสฺส สฺ อทาสิ ภาติก น สกฺโกมีติ ฯ อถ น
มหาสตฺโต มา ภายิ ชีวติ นฺเต ทสฺสามีติ ปกฺขปฺชเรน
ปริกฺขิปตฺวา อสฺสาเสตฺวา จิตฺตกูฏปพฺพต เนตฺวา หสาน มชฺเฌ
เปตฺวา ปุน ปกฺขนฺทิตฺวา สุริย ปตฺวา อิตเรน สทฺธึ ปายาสิ ฯ
โสป ยาว อุปกฏมชฺฌนฺติกา (๑) สุริเยน สทฺธึ ชวิตฺวา กิลมิ ฯ
ปกฺขสนฺธีสุ อคฺคิอุฏานกาโล วิย อโหสิ ฯ ตโต (๒) โพธิสตฺตสฺส
สฺ อทาสิ ภาติก น สกฺโกมีติ ฯ ตป มหาสตฺโต ตเถว
สมสฺสาเสตฺวา ปกฺขปฺชเรนาทาย จิตฺตกูฏเมว อคมาสิ ฯ
ตสฺมึ ขเณ สุริโย นภมชฺฌ ปาปุณิ ฯ
อถ มหาสตฺโต อชฺช มม สรีรพล วิมสิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
เอกเวเคเนว ปกฺขนฺทิตฺวา ยุคนฺธรมตฺถเก นิสีทิตฺวา ตโต
อุปฺปติตฺวา เอกเวเคเนว สุริย ปาปุณิตฺวา กาเลน ปุรโต กาเลน
ปจฺฉโต ชวิตฺวา จินฺเตสิ มยฺห สุริเยน สทฺธึ ชวน นาม นิรตฺถก
อโยนิโสมนสิการสมฺภูต กึ เม อิมินา พาราณสึ คนฺตฺวา มม
สหายสฺส รฺโ อตฺถยุตฺต ธมฺมยุตฺต กถ กเถสฺสามีติ ฯ โส
นิวตฺติตฺวา สุริเย นภมชฺฌ อนติกฺกนฺเตเยว สกลจกฺกวาฬคพฺภ
อนฺตนฺเตน อนุสยายิตฺวา เวค ปริหาเปนฺโต สกลชมฺพูทีป
อนฺตนฺเตน อนุสยายิตฺวา พาราณสึ ปาปุณิ ฯ ทฺวาทสโยชนิก
#๑. ม. อุปกฏมชฌนฺหกิ า ฯ ๒. ม. ตทา ฯ
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สกลนคร หสฉนฺน วิย อโหสิ ฉิทฺท นาม น ปฺายิ อนุกฺกเมน
เวเค ปริหาเปนฺเต (๑) อากาเส ฉิทฺทานิ ปฺายึสุ ฯ มหาสตฺโต
เวค ปริหาเปตฺวา อากาสโต โอตริตฺวา สีหปฺชรสฺส อภิมุขฏาเน
อฏาสิ ฯ ราชา อาคโต เม สหาโยติ โสมนสฺสปฺปตฺโต ตสฺส
นิสีทนตฺถาย กาฺจนป ปฺาเปตฺวา สมฺม ปวิส อิธ นิสีทาติ
วตฺวา ปม คาถมาห
[๑๗๕๑]อิเธว หส นิปต
ปย เม ตว ทสฺสน
อิสฺสโรสิ อนุปฺปตฺโต ย อิธตฺถิ ปเวทยาติ ฯ
ตตฺถ อิธาติ กาฺจนป สนฺธายาห ฯ นิปตาติ นิสีท ฯ
อิสฺสโรสีติ ตฺว อิมสฺส านสฺส อิสฺสโร สามิ หุตฺวา อาคโตสีติ
วทติ ฯ ย อิธตฺถีติ ปเวทยาติ ย อิมสฺมึ นิเวสเน อตฺถิ ต
อปริสงฺกนฺโต อมฺหาก กเถหิ ฯ
มหาสตฺโต กาฺจนปเ นิสีทิ ฯ ราชา สตปากสหสฺสปาเกหิ เตเลหิ ตสฺส ปกฺขนฺตรานิ มกฺเขตฺวา กาฺจนตฏฏเก
มธุลาเช จ มธุโรทกฺจ สกฺขโรทกฺจ ทาเปตฺวา มธุรปฏิสนฺถาร
กตฺวา สมฺม เอกโกว อาคโตสิ กห คมิตฺถาติ ปุจฺฉิ ฯ โส ต
ปวุตฺตึ วิตฺถาเรน กเถสิ ฯ อถ น ราชา อาห สมฺม มมป
สุริเยน สทฺธึ ชวิตเวค ทสฺเสหีติ ฯ มหาราช น สกฺกา ต เวค
ทสฺเสตุนฺติ ฯ เตนหิ เม สริกฺขกมตฺต ทสฺเสหีติ ฯ สาธุ
มหาราช สริกฺขกมตฺต ทสฺเสสฺสามิ อกฺขณเวธิธนุคฺคเห
#๑. ม. ปริหายนฺเต ฯ
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สนฺนิปาเตหีติ ฯ ราชา สนฺนิปาเตสิ ฯ มหาสตฺโต สพฺพเสฏเก
จตฺตาโร ธนุคฺคเห คเหตฺวา ราชนิเวสนา โอรุยฺห ราชงฺคเณ
สิลาถมฺภ นิกฺขณาเปตฺวา อตฺตโน คิวาย กณฺฑ (๑) พนฺธาเปตฺวา
สิลาถมฺภมตฺถเก นิสีทิตฺวา จตฺตาโร ปน ธนุคฺคเห สิลาถมฺภ
นิสฺสาย จตุทฺทิสาภิมุเข ปาเปตฺวา มหาราช อิเม จตฺตาโร
ชนา เอกปฺปหาเรน จตุทฺทิสาภิมุขาว จตฺตาริ กณฺฑานิ ขิปนฺตุ
ตานาห ปวึ อปฺปตฺตาเนว อาหริตฺวา เอเตส ปาทมูเล
ปาเตสฺสามิ มม กณฺฑคหณตฺถาย คตภาว กณฺฑสทฺทสฺาย
ชาเนยฺยาสิ อห ปน น ปฺายิสฺสามีติ (๒) วตฺวา เตหิ
เอกปฺปหาเรเนว ขิตฺตกณฺฑานิ ชิยาโต มุตฺตมตฺตานิ อาหริตฺวา
เตส ปาทมูเล ปาเตตฺวา สิลาถมฺภมตฺถเก นิสินฺนเมว อตฺตาน
ทสฺเสตฺวา ทิฏโ เต มหาราช มยฺห เวโคติ วตฺวา มหาราช อย
เวโค มยฺห เนว อุตฺตโม น มชฺฌโิ ม ปริตฺโต ลามกเวโค เอส เอว
สิยา (๓) มหาราช อมฺหาก เวโคติ อาห ฯ
อถ น ราชา ปุจฺฉิ สมฺม อตฺถิ ปน ตุมฺหาก เวคโต อฺโ
สีฆตโร เวโคติ ฯ อาม มหาราช อมฺหาก อุตฺตมเวคโตป
สตคุเณน สหสฺสคุเณน สตสหสฺสคุเณน อิเมส สตฺตาน
อายุสขารา สีฆตรา ขียนฺติ ภิชชฺ นฺติ ขย คจฺฉนฺตีติ ขณิกนิโรธวเสน อรูปธมฺมาน เภท ทสฺเสติ ฯ ราชา มหาสตฺตสฺส กถ
#๑. ม. ฆณฺฏ ฯ ๒. ม. ม ปน น ปสฺสิสฺสสีติ ฯ ๓. ม.
#เอวสีโฆ ฯ ๔. ม. รูปธมฺมาน นิโรธ ทสฺเสติ ฯ ๕. ม.
#เอตฺถนฺตเร ตโต นามธมฺมานนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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สุตฺวา มรณภยภีโต สตึ ปจฺจุปฏเปตุ อสกฺโกนฺโต ภูมิย ปตติ ฯ
มหาชโน อุตฺราสสมฺปตฺโต อโหสิ ฯ รฺโ มุข อุทเกน
สิฺจิตฺวา สตึ ปฏิลภาเปสุ ฯ อถ น มหาสตฺโต มหาราช มา
ภายิ มรณสตึ ภาเวหิ ธมฺม จราหิ ทานาทีนิ ปฺุานิ กโรหิ
อปฺปมตฺโต โหหิ เทวาติ โอวทิ ฯ อถ ราชา สมิ มย
ตุมฺหาทิเสน าณสมฺปนฺเนน อาจริเยน วินา วสิตุ น สกฺขิสสฺ าม
จิตตฺกูฏปพฺพต อคนฺตฺวา มยฺห ธมฺม เทเสนฺโต โอวาทาจริโย
หุตฺวา อิเธว วสาหีติ ยาจนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๗๕๒]สวเนน เอกสฺส ปยา ภวนฺติ
ทิสฺวา ปเนกสฺส วิโยคฉนฺโท (๑) ฯ
ทิสฺวา จ สุตฺวา จ ปยา ภวนฺติ
กจฺจิ นุโข เม ปยสิ ทสฺสเนน ฯ
[๑๗๕๓]สวเนน ปโย เมสิ
ภิยฺโย จาคมฺม ทสฺสน
เอว ปยทสฺสโน สมาโน (๒) วส หส มม สนฺติเกติ (๓) ฯ
ตาส อตฺโถ สมฺม หสราช สวเนน เอกจฺเจ ปยา โหนฺติ
เอวคุโณ นามาติ สุตฺวา สวเนน ปยายติ เอกสฺส ปเนกจฺเจ
ทิสฺวาว ฉนฺโท วิคจฺฉติ เปม อนฺตรธายติ ขาทิตุ อาคตา ยกฺขา
วิย อุปฏหนฺติ เอกสฺส เอกจฺเจ ทิสฺวา จ สุตฺวา จ อุภยฺจาป
ปยา โหนฺติ เตน ต ปุจฺฉามิ กจฺจิ นุโข เม ปยสิ ทสฺสเนนาติ กจฺจิ
#๑. สฺยา. วิเนติ ฉนฺโท ฯ ม. วิเยติ ฉนฺโท ยุ. วิเหติ ฉนฺโท ฯ
#๒. ม. เม ฯ ๓. ม. มมนฺติเก ฯ
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นุโข ม ปยายสิ มยฺห ปน ตฺว สวเนน ปโยว ทสฺสน ปนาคมฺม
อติปโยว เอว มม ปยทสฺสโน สมาโน จิตฺตกูฏ อคนฺตฺวา อิธ มม
สนฺติเก วสาติ ฯ
โพธิสตฺโต อาห
[๑๗๕๔]วเสยฺยาม ตวาคาเร
นิจฺจ สกฺกตปูชิตา
มตฺโต จ เอกทา มชฺช (๑) หสราช ปจนฺตุ เมติ ฯ
ตตฺถ มตฺโต จ เอกทาติ มหาราช มย ตว ฆเร นิจฺจ
ปูชิตา วเสยฺยาม ตฺว ปน กทาจิ สุรามทมตฺโต มสขาทนตฺถ
หสราช ปจนฺตุ เมติ วเทยฺยาสิ อถ เอว ตวานุชีวิโน ม มาเรตฺวา
ปเจยฺยุ ตทาห กึ กริสฺสามีติ ฯ
อถสฺส ราชา เตนหิ มชฺชเมว น ปวิสฺสามีติ ปฏิฺ ทาตุ
คาถมาห
[๑๗๕๕]ธิรตฺถุ ต มชฺชปาน
ย เม ปยตร ตยา
น จาป มชฺช ปวิสฺสามิ (๒) ยาว เม วจฺฉสี ฆเรติ ฯ
ตโต ปร โพธิสตฺโต ฉ คาถา อาห
[๑๗๕๖]สุวิชาน สิงฺคาลาน (๓) สกุนฺตานฺจ (๔) วสฺสิต
มนุสฺสวสฺสิต ราช
ทุวิชานตร (๕) ตโต ฯ
[๑๗๕๗]อป เจ มฺตี โปโส าติมิตฺโต สขาติ วา
โย ปุพฺเพ สุมโน หุตฺวา ปจฺฉา สมฺปชฺชเต ทิโส ฯ
#๑. ม. วชฺเช ฯ สี. ยุ. วชฺชา ฯ ๒. ม. ปสฺสามิ ฯ สี. ยุ. ปายามิ ฯ
#๓. สฺยา. สิคาลาน ฯ ๔. สฺยา. ม. สกุณานฺจ ฯ ๕. สฺยา. ม.
#ทุพฺพิชานตร ฯ
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[๑๗๕๘]ยสฺมึ มโน นิวิสติ
อวิทูเร สหาป โส
สนฺติเกป หิ โส ทูเร
ยสฺมา วิวสเต (๑) มโน ฯ
[๑๗๕๙]อนฺโตป เจ (๒) โหติ ปสนฺนจิตฺโต
ปาร สมุทฺทสฺส ปสนฺนจิตฺโต
อนฺโตป โส โหติ ปทุฏจิตฺโต
ปาร สมุทฺทสฺส ปทุฏจิตฺโต ฯ
[๑๗๖๐]สวสนฺตา วิวสนฺติ
เย ทิสา เต รเถสภ
อารา ิตา (๓) สวสนฺติ มนสา รฏวฑฺฒน ฯ
[๑๗๖๑]อติจีรนิวาเสน (๔)
ปโย ภวติ อปฺปโย
อามนฺต โข ต คจฺฉามิ (๕) ปุรา เต โหมิ อปฺปโยติ (๖) ฯ
ตตฺถ วสฺสิตนฺติ มหาราช ติรจฺฉานคตา หิ อุชุหทยา เตน
เตส วสฺสิต สุวิชาน มนุสฺสา ปน กกฺขลา ตสฺมา เตส วจน
ทุวิชานตรนฺติ อตฺโถ ฯ โย ปุพฺเพติ โย ปุคฺคโล ปมเมว
อตฺตมโน หุตฺวา ตฺว มยฺห าตโก มิตฺโต ปาณสโม สขาติ อป
เอว มฺติ เสฺวว ปจฺฉา ทิโส เวรี สมฺปชฺชติ. เอว ทุชชฺ านา
มนุสฺสหทยา (๗) ฯ นิวิสตีติ มหาราช ยสฺมึ ปุคฺคเล เปมวเสน
มโน นิวิสติ โส เกวล ทูเร วสนฺโตป อวิทูเร สหาป โส วสติเยว
นาม ยสฺมึ ปน ปุคฺคเล มโน วิวสติ อเปติ โส สนฺติเก วสนฺโตป
#๑. ม. ยสฺมึ นาวิสเต ฯ ๒. ม. ฌส ฯ ๓. สฺยา. ม. อารา สนฺโต ฯ
#๔. สฺยา. ม. อติจิร นิวาเสน ฯ ๕. ม. คจฺฉาม ฯ ๖. ม. โหม
#อปฺปยา ฯ ๗. ม. ทุพฺพิชาน นาม มนุสฺสหทยนฺติ ฯ
ทูเรเยว ฯ อนฺโตป โส โหตีติ มหาราช โย สหาโย
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ทูเรเยว ฯ
อนุโตป โส โหตีติ มหาราช โย สหาโย ปสนฺนจิตฺโต โส
จิตฺเตน อลฺลิยิตตฺตา (๑) ปาร สมุทฺทสฺส วสนฺโตป อนฺโตเยว โหติ
โย ปทุฏจิตฺโต โส จิตฺเตน อนลฺลิยติ ตฺตา (๒) อนฺโต วสนฺโตป
ปาร สมุทฺทสฺส โหติ นาม ฯ เย ทิสา เตติ เย เวริโน ปจฺจตฺถกิ า
เอกโต วสนฺตาป เต ทูเร วสนฺติเยว สนฺโต ปน ปณฺฑิตา
อารา ิตาป เมตฺตาภาวิเตน มนสา อาวชฺชนฺตา สนฺติเกเยว ฯ
ปุรา เต โหมีติ ยาว ตว อปฺปโย น โหมิ ตาวเทว ต อามนฺเตตฺวา
คจฺฉามีติ วทติ ฯ
อถ น ราชา อาห
[๑๗๖๒]เอว เจ ยาจมานาน
อฺชลึ นาวพุชฺฌสิ
ปริจารกาน สนฺตาน (๓) วจน น กโรสิ โน
เอวนฺต อภิยาจาม
ปุน กยิราสิ ปริยายนฺติ ฯ
ตตฺถ เอวเจติ สเจ หสราช เอว อฺชลึ ปคฺคยฺห
ยาจมานาน อมฺหาก อิม อฺชลึ นาวพุชฺฌสิ ตว ปริจารกาน
สมานาน วจน น กโรสิ อถ น เอว ยาจาม ฯ ปุน
กยิราสิ ปริยายนฺติ กาลานุกาล อิธาคมนาย วาร กเรยฺยาสีติ
อตฺโถ ฯ
ตโต โพธิสตฺโต อาห
#ม. อลฺลีนตฺตา ฯ ๒. ม. อนลฺลีนตฺตา ฯ ๓. ม. สต ฯ ยุ. สตฺตาน ฯ
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[๑๗๖๓]เอว เจ โน วิหรต
อนฺตราโย น เหสฺสติ
ตุยหฺ  วาป (๑) มหาราช มยฺห วา (๒) รฏวฑฺฒน
อปฺเปวนาม ปสฺเสม (๓) อโหรตฺตานมจฺจเยติ ฯ
ตตฺถ เอว เจ โนติ มหาราช มา จินฺตยิตฺถ สเจ อมฺหากเยว
วิหรนฺตาน ชีวิตนฺตราโย น ภวิสฺสติ อปฺเปวนาม อุโภป
อฺมฺ ปสฺสิสฺสาม อปจ ตฺว มยา ทินฺน โอวาทเมว มม
าเน เปตฺวา เอว อิตรชีวิเต โลกสนฺนิวาเส อปฺปมตฺโต หุตฺวา
ทานาทีนิ ปฺุานิ กโรนฺโต ทสราชธมฺเม อโกเปตฺวา ธมฺเมน
รชฺช กาเรหิ เอว หิ เม โอวาท กโรนฺโต ม ปสฺสิสฺสสิเยวาติ ฯ
เอว มหาสตฺโต ราชาน โอวทิตฺวา จิตฺตกูฏเมว คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา เอว ภิกขฺ เว ปุพฺเพป
ติรจฺฉานโยนิย นิพฺพตฺเตนาป มยา อายุสขาราน ทุพฺพลภาว
ทสฺเสตฺวา ธมฺโม เทสิโตเยวาติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
ราชา อานนฺโท อโหสิ กนิฏโ โมคฺคลฺลาโน มชฺฌิโม สารีปุตฺโต
เสสหสคณา พุทฺธปริสา ชวนหโส ปน อหเมวาติ ฯ
ชวนหสชาตก ตติย ฯ
#๑. ม. จาป ฯ ๒. ม. จ ฯ ๓. สฺยส. ปสฺเสม ฯ

ชาตกฏกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณณ
ฺ กนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 187

เลมที่ 33 จุลลฺ นารทกสฺสปชาตก หนา 187
จุลลฺ นารทกสฺสปชาตก (๑)
น เต กฏานิ ภินฺนานีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ถูลกุมาริกปโลภน อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถวิ าสิโน กิเรกสฺส กุลสฺส ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา
ธีตา อโหสิ โสภคฺคปฺปตฺตา ฯ น จ น โกจิ วาเรสิ ฯ อถสฺสา
มาตา จินฺเตสิ มม ธีตา วยปฺปตฺตา น จ น โกจิ วาเรสิ อามิเสน
มจฺฉ วิย เอตาย เอก สากิยภิกขุ ปโลเภตฺวา อุปฺปพฺพาเชตฺวา
ต นิสฺสาย ชีวิสฺสามีติ ฯ ตทา สาวตฺถิวาสี เอโก กุลปุตฺโต
สาสเน อุร ทตฺวา ปพฺพชิตฺวา อุปสมฺปนฺนกาลโต ปฏาย
สิกฺขาปท ปหาย อาลสิโย สรีรมณฺฑนมนุยุตฺโต วิหาสิ ฯ
มหาอุปาสิกา เคเห ยาคุขาทนียโภชนียานิ สมฺปาเทตฺวา ทฺวาเร
ิตา อนฺตรวิถิยา คจฺฉนฺเตสุ เอก ภิกขฺ ุ รสตณฺหาย พนฺธิตฺวา
คเหตุ สกฺกุเณยฺยรูป อุปธาเรนฺตี เตปฏกอภิธมฺมิกวินยธราน
มหนฺเตน ปริวาเรน คจฺฉนฺตาน อนฺตเร กฺจิ คยฺหุปค อทิสฺวา
เตส ปจฺฉโต คจฺฉนฺตาน มธุรธมฺมกถิกานป ฉินฺนวลาหกสทิสาน (๒)
ปณฺฑปาติกานป อนฺตเร กฺจิ อทิสฺวาว เอก ยาว พหิองฺคปจฺจงฺคา (๓)
อกฺขีนิ อฺเชตฺวา [๔] ทุกุลนฺตรวาสก นิวาเสตฺวา ฆฏิตมฏ
จีวร ปารุปตฺวา มณิวณฺณปตฺต อาทาย มโนรม ฉตฺต ธารยมาน
#๑. ม. จูฬนารทชาตกวณฺณนา ฯ ๒. ม. อจฺฉินฺนวลาหกสทิสาน ฯ
#สี. ฉนฺนวลาหกสทิสาน ฯ ๓. ม. อปงฺคา ฯ
#๔. ม. เอตฺถนฺตเร เกเส โอสณฺเหตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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วิสฏินฺทฺริย กายทฬฺหพหุล อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา อิม สกฺกา
คณฺหิตุนฺติ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ปตฺต คเหตฺวา เอถ ภนฺเตติ ฆร
อาเนตฺวา นิสีทาเปตฺวา ยาคุอาทีนิ ปริวีสิตฺวา กตภตฺตกิจฺจ ต
ภิกฺขุ ภนฺเต อิโต ปฏาย อิเธว อาคจฺเฉยฺยาถาติ อาห ฯ
โสป ตโต ปฏาย ตตฺเถว คนฺตฺวา อปรภาเค วิสฺสาสิโก อโหสิ ฯ
อเถกทิวส มหาอุปาสิกา ตสฺส สวนปเถ ตฺวา อิมสฺมึ
เคเห อุปโภคปริโภคมตฺตา อตฺถิ ตถารูโป ปน เม ปุตฺโต วา
ชามาตโร วา เคห วิจาเรตุ สมตฺโถ นตฺถีติ อาห ฯ โส ตสฺสา
วจน สุตฺวา กิมตฺถ นุโข กเถตีติ โถก หทเย วิทฺโธ วิย อโหสิ ฯ
สา ธีตร อาห อิม ปโลเภตฺวา ตว วเส วตฺตาเปหีติ อาห ฯ สา
ตโต ปฏาย มณฺฑิตปสาธิตา อิตฺถีกูฏวิลาเสหิ ต ปโลเภสิ ฯ
ถูลกุมาริกาติ น จ ถูลสรีราติ ทฏพฺพา ถูลา วา โหตุ กีสา วา
ปฺจกามคุณิกราเคน ปน ถูลตาย ถูลกุมาริกาติ วุจฺจติ ฯ โส
หิ ทหโร กิเลสวสิโก หุตฺวา นทานาห พุทฺธสาสเน ปติฏาตุ
สกฺขิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา วิหาร คนฺตฺวา ปตฺตจีวร นิยฺยาเทตฺวา
อสุกฏาน นาม คมิสฺสามิ ตตฺร เม วตฺถานิ เปเสถาติ วตฺวา
วิหาร คนฺตฺวา ปตฺตจีวร นิยฺยาเทตฺวา อุกฺกณฺิโตสฺมีติ
อาจริยุปชฺฌาเย อาห ฯ เต ต อาทาย สตฺถุ สนฺติก เนตฺวา
ภนฺเต อย ภิกฺขุ อุกฺกณฺิโตติ อาโรเจสุ ฯ สตฺถา สจฺจ กิร ตฺว
ภิกฺขุ อุกฺกณฺิโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา สจฺจ ภนฺเตติ วุตฺเต
เกนุกฺกณฺาปโตสีติ วตฺวา ถูลกุมาริกาย ภนฺเตติ วุตฺเต
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ภิกฺขุปุพฺเพเปสา ตว อรฺเ วสนฺตสฺส พฺรหฺมจริยสฺสนฺตราย
กตฺวา มหนฺต อนตฺถมกาสิ ปุน ตฺว เอตเมว นิสฺสาย กสฺมา
อุกฺกณฺิโตสีติ วตฺวา ภิกขฺ ูหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กาสิกรฏเ มหาโภเค พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา อุคฺคหิตสิปฺโป กุฏมพฺ  สณฺเปสิ ฯ อถสฺส ภริยา เอกปุตฺต วิชายิตฺวา
กาลมกาสิ ฯ โส ยเถว เม ปยภริยาย มรณ โหติ เอว มยิป
มรณ อาคมิสฺสติ (๑) กึ เม ฆราวาเสน ปพฺพชิสสฺ ามีติ จินฺเตตฺวา
กาเม ปหาย ปุตฺต อาทาย หิมวนฺต ปวิสิตฺวา เตน สทฺธึ
อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา ฌานาภิฺา นิพฺพตฺเตตฺวา วนมูลผลาหาโร อรฺเ วิหาสิ ฯ ตทา ปจฺจนฺตคามวาสิโน โจรา
ชนปท ปวิสิตฺวา คาม ปหริตฺวา กรมเร คเหตฺวา ภณฺฑิก
อุกฺขิปาเปตฺวา ปจฺจนฺต ปายึสุ ฯ เตส อนฺตเร เอกา อภิรูปา
กุมาริกา เกราฏิกปฺาย สมนฺนาคตา ฯ สา จินฺเตสิ อิเม
อมฺเห คเหตฺวา ทาสิโภเคน ปริภฺุชสิ ฺสนฺติ เอเกน อุปาเยน
ปลายิตุ วฏฏตีติ ฯ สา สามิ สรีรกิจฺจ กาตุกามมฺหิ โถก
ปฏิกฺกมิตฺวา ติฏถาติ วตฺวา โจเร วฺเจตฺวา ปลายิ อรฺเ
วิจรนฺตี โพธิสตฺตสฺส ปุตฺต อสฺสเม กตฺวา ผลาผลตฺถาย คตกาเล
ปุพฺพณฺหสมเย อสฺสม ปาปุณิตฺวา ต ตาปสกุมาร กามรติยา
ปโลเภตฺวา สีลมสฺส ภินฺทิตฺวา อตฺตโน วเส วตฺเตตฺวา กินฺเต
#๑. ยุ. มยฺหมฺป มรณ น ลชฺชิสฺสติ ฯ
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อรฺวาเสน เอหิ คาม คจฺฉาม ตตฺร หิ รูปาทโย กามคุณา
สุลภาติ อาห ฯ โสป สาธูติ สมฺปฏิจฉฺ ิตฺวา ปตา เม อรฺโต
ผลาผล อาหริตุ คโต ต ทิสฺวา อุโภป เอกโตว คมิสฺสามาติ อาห ฯ
สา จินฺเตสิ อย ตรุณทารโก น กิฺจิ ชานาติ ปตรา
ปนสฺส มหลฺลกกาเล ปพฺพชิเตน ภวิตพฺพ โส อาคนฺตฺวา อิธ กึ
กโรสีติ ม โปเถตฺวา ปาเท คเหตฺวา กฑฺฒิตฺวา อรฺเ ขิปสฺสติ
ตสฺมึ อนาคเตเยว ปลายิสฺสามีติ ฯ อถ น อห ปุรโต คจฺฉามิ
ตฺว ปจฺฉา คจฺเฉยฺยาสีติ วตฺวา มคฺคสฺ อาจิกฺขิตฺวา ปกฺกามิ ฯ
โส ตสฺสา คตกาลโต ปฏาย อุปฺปนฺนโทมนสฺโส ยถา ปุเร กิฺจิ
วตฺต อกตฺวา สีส ปารุปต ฺวา อนฺโตปณฺณสาลาย ปชฺฌายนฺโต
นิปชฺชิ ฯ มหาสตฺโต ผลาผล อาทาย อาคนฺตฺวา ตสฺสา
ปทวลฺช ทิสฺวา อย มาตุคามสฺส ปทวลฺโช ชาโต ปุตฺตสฺส เม
สีล ภินฺน ภวิสฺสตีติ จินฺเตนฺโต ปณฺณสาล ปวิสติ ฺวา ผลาผล
โอตาเรตฺวา ปุตฺต ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห
[๑๗๖๔]น เต กฏานิ ภินฺนานิ น เต อุทกมาภต
อคฺคิป เต น หาสิโต (๑) กินฺนุ มนฺโทว ฌายสีติ ฯ
ตตฺถ อคฺคิป เต น หาสิโตติ อคฺคิป ตยา น ชลิโต ฯ
มนฺโทวาติ นิปฺปฺโ อนฺธพาโล วิย อโหสิ ฯ
โส ปตุ กถ สุตฺวา อุฏาย ปตร วนฺทิตฺวา คารเวเนว
อรฺวาสา มนุสฺสวาส คมนตฺถาย ปเวเทนฺโต (๒) คาถาทฺวยมาห
#๑. ม. หาปโต ฯ ๒. ม. อรฺวาเส อนุสฺสาห ปเวเทนโต ฯ
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[๑๗๖๕]น อุสฺสเห วเน วตฺถุ
กสฺสปามนฺตยามิ ต
ทุกฺโข วาโส อรฺสฺมึ รฏ อิจฺฉามิ คนฺตเว ฯ
[๑๗๖๖]ยถา อห อิโต คนฺตฺวา ยสฺมึ ชนปเท วส
อาจาร พฺรเหฺม สิกฺเขยฺย ต ธมฺม อนุสาส มนฺติ ฯ
ตตฺถ กสฺสปามนฺตยามิ ตนฺติ กสฺสป อามนฺตยามิ ต ฯ
คนฺตเวติ คนฺตุ ฯ อาจารนฺติ ยสฺมึ ชนปเท วสามิ ตตฺถ วสนฺโต
ยถา อาจาร ชนปทจาริตฺต สิกฺเขยฺย ชาเนยฺย ต ธมฺม อนุสาส
โอวทาหีติ วทติ ฯ
มหาสตฺโต สาธุ ตาต เทสจาริตฺต เต กเถสฺสามีติ วตฺวา
คาถาทฺวยมาห
[๑๗๖๗]สเจ อรฺ หิตฺวาน วนมูลผลานิ จ
รฏเ โรจยเส วาส ต ธมฺม นิสาเมหิ เม ฯ
[๑๗๖๘]วิส มา ปฏิเสวิตฺถ (๑) ปปาต ปริวชฺชย
ปงฺเก จ มา วิสีทิตฺโถ ยตฺโต อาสีวิเส (๒) จราติ (๓) ฯ
ตตฺถ ธมฺมนฺติ สเจ รฏวาส โรจยสิ เตนหิ ตฺว ชนปทจาริตฺต
ธมฺม นิสาเมหิ ฯ ยตฺโต อาสีวิเสติ อาสีวิสสฺส สนฺติเก ยตฺตปฏิยตฺโต
จเรยฺยาสิ สกฺโกนฺโต อาสีวิส ปริวชฺเชยฺยาสีติ อตฺโถ ฯ
ตาปสกุมาโร สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส อตฺถ อชานนฺโต ปุจฺฉิ
[๑๗๖๙]กึนุ วิส ปปาโต วา ปงฺโก วา พฺรหฺมจาริน
ก ตฺว อาสีวิส พฺรูหิ ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ
#๑. ม. ปฏิเสวิตฺโถ ฯ ๒. ม. จาสีวิเส ฯ ๓. สฺยา. จเร ฯ
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อิตโรปสฺส พฺยากาสิ
[๑๗๗๐]อาสโว ตาต โลกสฺมึ
สุรา นาม ปวุจฺจติ
มนฺุา (๑) สุรภี วคฺคู (๒) มธุขุทฺทรสูปมา (๓)
วิส ตทาหุ อริยา (๔)
พฺรหฺมจริยสฺส นารท ฯ
[๑๗๗๑]อิตฺถิโย ตาต โลกสฺมึ
ปมตฺต ปมเถนฺติ ตา
หรนฺติ ยุวิโน จิตฺต (๕)
ตูลภฏว มาลุโต
ปปาโต เอส อกฺขาโต
พฺรหฺมจริยสฺส นารท ฯ
[๑๗๗๒]ลาโภ สิโลโก สกฺกาโร
ปูชา ปรกุเลสุ จ
ปงฺโก เอโสว (๖) อกฺขาโต พฺรหฺมจริยสฺส นารท ฯ
[๑๗๗๓]มหนฺตา ตาต ราชาโน
อาวสนฺติ มหึ อิม
มา (๗) ตาทิเส มนุสฺสินฺเท มหนฺเต ตาต นารท ฯ
[๑๗๗๔]อิสสฺ ราน อธิปตีน
น เตส ปาทโต จเร
อาสีวิโส โส อกฺขาโต (๘)
พฺรหฺมจริยสฺส นารท ฯ
[๑๗๗๕]ภตฺตตฺโถ ภตฺตกาเล ย (๙)
ย เคห อุปสงฺกเม
ยนฺเตตฺถ (๑๐) กุสล ชฺา ตตฺถ ฆาเสสน จเร ฯ
ปวิสิตฺวา ปรกุเล (๑๑)
ปานสฺส (๑๒) โภชนาย วา
มิต ขาเท มิต ภฺุเช
น จ รูเป มน กเร ฯ
#๑. ม. มนุโ ฯ ๒. ม. วคฺคุ ฯ ๓. ม. สาทุ ขุทฺทรสูปโม ฯ
#๔. ม. สิส ตทาหุ อริยา เส ฯ ๕. สฺยา. ผรนฺติ มุนโิ น จิตฺต ฯ
#๖. ม. เอโส จ ฯ ๗. สิยา. ม. เต ฯ ๘. สฺยา. ม. อาสีวิโสติ
#อกฺขาโต ฯ ๙. สฺยา. ม. ภตฺตกาเล จ ฯ ๑๐. สฺยา. ม. ยเทตฺถ ฯ
#๑๑. สฺยา. ม. ปรกุล ฯ ๑๒. สฺยา. ปานตฺโถ ม. ปานตฺถ ฯ
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[๑๗๗๖]คุฏ มชฺช กิราสฺจ (๑) สภาธิกรณานิ จ (๒)
อารกา ปริวชฺเชหิ
ยานีว วิสม ปถนฺติ ฯ
ตตฺถ อาสโวติ ปุปฺผาสวาทิวิส ฯ ตทาหูติ ต อาสวสงฺขาต
สุร อริยา พฺรหฺมจริยสฺส วิสนฺติ วทนฺติ ฯ ปมตฺตนฺติ
มุฏสฺสตึ ฯ ตูลภฏ วาติ รุกฺขโต ภสฺเสตฺวา ปติตตูล
วิย ฯ อกฺขาโตติ พุทฺธาทีหิ กถิโต ฯ สิโลโกติ กิตฺติวณฺโณ ฯ
สกฺกาโรติ อฺชลีกมฺมาทิ ฯ ปูชาติ คนฺธมาลาทีหิ ปูชา ฯ
ปงฺโกติ โอสีทาปนฏเน ปงฺโกติ อกฺขาโต ฯ มหนฺเตติ
มหนฺตภาวปฺปตฺเต ฯ น เตส ปาทโต จเรติ เตส สนฺติเก
น จเร ราชกุลุปโก น สิยาติ อตฺโถ ฯ ราชาโน หิ อาสีวิโส
วิย มุหุตฺเตเนว กุชฺฌิตฺวา อนยพฺยสน ปาเปนฺติ ฯ อปจ
อนฺเตปุรปฺปเวสเน วุตฺตาทีนววเสน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
ภตฺตตฺโถติ ภตฺเตน อตฺถิโก หุตฺวา ฯ ยนฺเตตฺถ กุสลนฺติ
ยนฺเต อุปสงฺกมิตพฺพเคเหสุ กุสล อนวชฺช ปฺจาโคจรรหิต
ชาเนยฺยาสิ ตตฺถ ฆาเสสน จเรยฺยาสีติ อตฺโถ ฯ น จ รูเป
มน กเรติ กุเล มตฺตฺู หุตฺวา โภชน ภฺุชนฺโตป ตตฺถ
อิตฺถีรูเป มน มา กเรยฺยาสิ มา จกฺขุ อุมฺมิเลตฺวา อิตฺถีรูเป
นิมิตฺต คณฺเหยฺยาสีติ วทติ ฯ คุฏ มชฺช กิราสฺจาติ อย
โปฏเกสุ ปาโ อฏกถาย ปน โคฏ มชฺช กิราสฺจาติ
วตฺวา โคฏนฺติ คุนฺน ิตฏาน ฯ มชฺชนฺติ ปานาคาร ฯ
#๑. ม. โคฏ มชฺช กิราฏฺจ ฯ ๒. สฺยา. ม. นิกริ ณานิ จ ฯ
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กิราสนฺติ ธุตฺตเกราฏิกชนนฺติ วุตฺต ฯ สภาธิกรณานิ จาติ (๑)
สภาโย จ หิรฺสุวณฺณานฺจ นิธิฏาน (๒) ฯ อารกาติ
เอตานิ สพฺพานิ ทูรโต ปริวชฺเชยฺยาสีติ ฯ ยานีวาติ
สปฺปเตลยาเนน คจฺฉนฺโต วิสม มคฺค วิย ฯ
มาณโว ปตุโน กเถนฺตสฺเสว สตึ ปฏิลภิตฺวา ตาต อล เม
มนุสฺสปเถนาติ อาห ฯ อถสฺส ปตา เมตฺตาทิภาวน อาจิกฺขิ ฯ
ตสฺส โอวาเท ตฺวา นจิรสฺเสว ฌานาภิฺา นิพฺพตฺเตสิ ฯ
อุโภ ปตุปุตฺตา (๓) อปริหีนชฺฌานา พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตึสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
สา กุมาริกา อย ถูลกุมาริกา อโหสิ ตาปสกุมาโร อุกฺกณฺิตภิกฺขุ
ปตา ปน อหเมวาติ ฯ
จุลลฺ นารทกสฺสปชาตก จตุตฺถ ฯ
ทูตชาตก
ทูเต เต พฺรหฺเม ปาเหสินฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อตฺตโน ปฺาปสสน อารพฺภ กเถสิ ฯ
ธมฺมสภาย ภิกฺขู สตฺถุ คุณกถ สมุฏาเปสุ ปสฺสถาวุโส
ทสพลสฺส อุปายโกสลฺล นนฺทสฺส กุลปุตฺตสฺส อจฺฉราโย ทสฺเสตฺวา
อรหตฺต อทาสิ จุลฺลปนฺถกสฺส ปโลติก ทตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ
อรหตฺต อทาสิ กมฺมารปุตฺตสฺส ปทุม ทตฺวา อรหตฺต อทาสิ เอว
#๑. ม. สภา นิกิรณานิ จาติ ฯ ๒. ม. นิกิรณฏานานิ จ ฯ
#๓. ม. ปตาปุตฺตา ฯ
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นานาอุปาเยหิ สตฺเต วิเนตีติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ
ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ
วุตฺเต น ภิกขฺ เว อิทาเนว ตถาคโต อิท โหตีติ อุปายชานเนน
อุปายกุสโล ปุพฺเพป อุปายกุสโลเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต ชนปโท
อหิรฺโ อโหสิ ฯ โส หิ ชนปท ปเฬตฺวา ธนเมว สงฺกฑฺฒิ ฯ
ตทา โพธิสตฺโต กาสิกคาเม พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต
ตกฺกสิล คนฺตฺวา ปจฺฉา ธมฺเมน ภิกฺข จริตฺวา อาจริยสฺส ธน
อาหริสฺสามีติ วตฺวา สิปปฺ  ปฏเปตฺวา นิฏิตสิปฺโป อนุโยค
ทตฺวา อาจริย ตุมฺหาก อาจริยธน อาหริสฺสามีติ อาปุจฺฉิตฺวา
นิกฺขมฺม ชนปเท จรนฺโต ธมฺเมน สเมน ปริเยสิตวฺ า สตฺต นิกเฺ ข
ลภิตฺวา อาจริยสฺส ทสฺสามีติ คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค คงฺค ตริตุ
นาว อภิรูหิ ฯ ตสฺส ตตฺถ นาวาย ปริวตฺตมานาย ต สุวณฺณ
อุทเก ปติ ฯ โส จินฺเตสิ ทุลลฺ ภ หิรฺ ชนปเท ปุน
อาจริยธเน ปริเยสิยมาเน ปปฺโจ ภวิสฺสติ ยนฺนูนาห
คงฺคาตีเรเยว นีราหาโร นิสีเทยฺย ตสฺส เม นิสินนฺ ภาว
อนุปุพฺเพน ราชา ชานิสสฺ ติ ตโต อมจฺเจ เปเสสฺสติ อห
เตหิ สทฺธึ น มนฺเตสฺสามิ ตโต ราชา สย อาคมิสฺสติ
อิมินา อุปาเยน ตสฺส สนฺติเก อาจริยธน ลภิสฺสามีติ ฯ
โส คงฺคาตีเร อุตฺตริสาฏก ปารุปตฺวา ยฺสุตฺต พหิ
เปตฺวา รชฏปฏวณฺเณ วาลุกาตเล สุวณฺณปฏิมา วิย
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นิสีทิ ฯ ต นีราหาร นิสนิ ฺน ทิสฺวา มหาชโน กสฺมา
นิสินฺโนสีติ ปุจฺฉติ ฯ กสฺสจิ น กเถสิ ฯ ปุนทิวเส
ทฺวารคามวาสิโน ตสฺส ตตฺถ นิสินฺนภาว สุตฺวา อาคนฺตฺวา
ปุจฺฉึสุ ฯ เตสป น กเถสิ ฯ เต ตสฺส กิลมถ ทิสฺวา
ปริเทวนฺตา ปกฺกมึสุ ฯ ตติยทิวเส นครวาสิโน อาคมึสุ
จตุตฺถทิวเส นครโต อิสสฺ รชนา ปฺจมีทิวเส ราชปุริสา ฯ
ฉฏทิวเส ราชา อมจฺเจ เปเสสิ ฯ เตหิป สทฺธึ น
กเถสิ ฯ สตฺตเม ทิวเส ราชา ภยปฺปตฺโต หุตฺวา ตสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห
[๑๗๗๗]ทูเต เต พฺรหฺเม ปาเหสึ คงฺคาตีรสฺมิ ฌายโต
เตส ปุฏโ น พฺยากาสิ ทุกฺข ตุยฺห มต (๑) นุ เตติ ฯ
ตตฺถ ตุยฺห มต นุ เตติ กึ นุโข พฺราหฺมณ ย ตว
ทุกฺข อุปฺปนฺน ต ตุยฺหเมว มต น อฺสฺส อาจิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต มหาราช ทุกขฺ  นาม หริตุ
สมตฺถสฺเสวาจิกฺขิตฺพฺพ น อฺสฺสาติ วตฺวา สตฺต คาถา อภาสิ
[๑๗๗๘]สเจ เต ทุกฺข อุปฺปชฺเช (๒) กาสีน รฏวฑฺฒน
มา โข โน (๓) ตสฺส อกฺขาหิ โย ต ทุกฺข (๔) น โมจเย ฯ
[๑๗๗๙]โย ตสฺส (๕) ทุกฺขชาตสฺส เอกนฺต อป ภาสโต (๖)
วิปฺปโมเจยฺย ธมฺเมน
กาม ตสฺส ปเวทเย (๗) ฯ
#๑. ม. คุยฺหมต ฯ ๒. สฺยา. ทุกฺขมุปฺปชฺเช ฯ ๓. สฺยา. ม. นนฺ ฯ
#๔. สฺยา. ม. ทุกฺขา ฯ ๕. ยุ. โย จ ตถา ฯ ๖. ม. เอกงฺคมป
#ภาคโส ฯ สี. ยุ. เอกนฺตมฺป ภาสโต ฯ ๗. สฺยา. ปเวทย ฯ
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[๑๗๘๐]สุวชิ าน สิงฺคาลาน
สกุนฺตานฺจ วสฺสิต
มนุสฺสวสฺสิต ราช
ทุพฺพิชานตร ตโต ฯ
[๑๗๘๑]อป เจ มฺตี โปโส าติมิตฺโต สขาติ วา
โย ปุพฺเพ สุมโน หุตฺวา ปจฺฉา สมฺปชฺชเต ทิโส ฯ
[๑๗๘๒]โย อตฺตโน ทุกฺขมนานุปุฏโ
ปเวทเย ชนฺตุมกาลรูเป (๑)
อานนฺทิโน (๒) ตสฺส ภวนฺติ มิตฺตา (๓)
หิเตสิโน ตสฺส ทุกฺขี ภวนฺติ ฯ
[๑๗๘๓]กาลฺจ ตฺวาน ตถาวิธสฺส
เมธาวิน เอกมน วิทิตฺวา
อกฺเขยฺย ติปฺปานิ (๔) ปรสฺส ธีโร
สณฺห คิร อตฺถวตึ ปมฺุเจ ฯ
[๑๗๘๔]สเจ จ ชฺา อวิสยฺหมตฺตโน
นาย นีติ มยฺห สุขาคมาย (๕)
เอโกป (๖) ติปปฺ านิ สเหยฺย ธีโร
สจฺจ หิโรตฺตปฺปมเปกฺขมาโนติ ฯ
ตตฺถ อุปฺปชฺเชติ สเจ ตว อุปฺปชฺเชยฺย ฯ มา อกฺขาหีติ
#๑. สฺยา. ม. ชนฺตุ อกาลรูเป ฯ ๒. สฺยา. อนนฺทิโน ฯ
#๓. สี. ยุ. ภวนฺตมิตฺตา ฯ ๔. ม. ติพฺพานิ ฯ
#๕. สฺยา. น ดตหิ มยฺห สุขาคมาย ฯ ๖. สฺยา. เอโกว ฯ
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มา กเถหิ ฯ ทุพฺพิชานตร ตโตติ ติรจฺฉานคตวสฺสิตโตป
ทุพฺพิชานตร ตสฺมา ตถโต อชานิตฺวา หริตุ อสมตฺถสฺส อตฺตโน
ทุกฺข น กเถตพฺพเมวาติ (๑) ฯ อป เจติ คาถาย กถิตตฺตาว ฯ
อนานุปุฏโติ ปุนปฺปุน ปุฏโ ฯ ปเวทเยติ กเถติ ฯ
อกาลรูเปติ อกาเล ฯ กาลนฺติ อตฺตโน คุยฺหสฺส กถนกาล ฯ
ตถาวิธสฺสาติ ปณฺฑิตปุรสิ  อตฺตนา สทฺธึ เอกมน วิทิตฺวา
ตถาวิธสฺส อาจิกฺเขยฺย ฯ ติปฺปานีติ ทุกฺขานิ (๒) ฯ สเจติ
ยทิ อตฺตโน ทุกฺข อวิสยฺห อตฺตโน วา ปเรส วา ปุริสกาเร
สติ กิจฺจ (๓) ชาเนยฺย ฯ นีตีติ เอว โลกปเวณิ (๔) อฏโลกธมฺมาติ
อตฺโถ ฯ อิท วุตฺต โหติ อถ อย โลกปเวณิ น จ มยฺหเมว
สุขาคมาย อุปฺปนฺเนหิ (๕) อฏหิ โลกธมฺเมหิ มุตฺโต นาม
นตฺถิ เอว สนฺเต สุขเมว ปฏเนฺเตน ปรสฺส ทุกฺขาโรปน
นาม อยุตฺต เนต หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺเนน กตฺตพฺพ อตฺถิ
จ เม หิโรตฺตปฺปนฺติ สจฺจ สวิชฺชมาน อตฺตนิ หิโรตฺตปฺป
อเปกฺขมาโนว อฺสฺส อนาโรเจตฺวา เอโกว ติปปฺ านิ สเหยฺย
ธีโรติ ฯ
เอว มหาสตฺโต สตฺตหิ คาถาหิ รฺโ ธมฺม เทเสตฺวา
อตฺตโน อาจริยสฺส ธนสฺส ปริเยสิตภาว ทสฺเสนฺโต จตสฺโส คาถา
อภาสิ
#๑. ยุ. กเถตพฺพ เทวาติ ฯ ๒. ยุ. ขรานิ ฯ ๓. ม. ปุริสากาเรน
#อเตกิจฺฉ ฯ ๔. ม. เต หีติ เตเอว โลกปเวณิกา ฯ ๕. ม. อุปฺปนฺนา ฯ
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[๑๗๘๕]อห รฏานิ วิจรนฺโต นิคเม ราชธานิโย
ภิกฺขมาโน มหาราช
อาจริยสฺส ธนตฺถิโก ฯ
[๑๗๘๖]คหปตี ราชปุริเส
มหาสาเล จ พฺราหฺมเณ
อลตฺถ สตฺต นิกฺขานิ
สุวณฺณสฺส ชนาธิป
เต เม นฏา มหาราช ตสฺมา โสจามิห(๑) ภุส ฯ
[๑๗๘๗]ปุรสิ า เต มหาราช
มนสานุวิจินฺติตา
นาล ทุกฺขา ปโมเจตุ
ตสฺมา เตส น พฺยาหรึ ฯ
[๑๗๘๘]ตฺวฺจ เมสิ (๒) มหาราช มนสานุวิจินฺติโต
อล ทุกฺขา ปโมเจตุ
ตสฺมา ตุยหฺ  ปเวทยินฺติ ฯ
ตตฺถ ภิกฺขมาโนติ เอเต คหปติอาทโย ยาจมาโน ฯ เต
เมติ เต สตฺต นิกฺขา มม คงฺคาตรนฺตสฺส นฏา คงฺคาย ปติตา ฯ
ปุริสา เตติ มหาราช ตว ทูตปุริสา ฯ มนสานุวิจินฺติตาติ
นาล อิเม ม ทุกฺขา โมเจตุนฺติ มยา าตา ฯ ตสฺมาติ
เตน การเณน เตส อตฺตโน ทุกฺข นาจิกฺขึ ฯ ปเวทยินฺติ
กเถสึ ฯ
ราชา ตสฺส ธมฺมกถ สุตฺวา มา จินฺตยิ พฺราหฺมณ อห เต
อาจริยธน ทสฺสามีติ ทฺวิคุณ ธน อทาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา โอสานคาถมาห
[๑๗๘๙]ตสฺสาทาสิ ปสนฺนจิตฺโต (๓) กาสีน รฏวฑฺฒโน
ชาตรูปมเย นิกฺเข
สุวณฺณสฺส จตุทฺทสาติ ฯ
#๑. สฺยา. ม. โสจามห ฯ ๒. สฺยา. ม. โข เม ฯ
#๓. ม. ปสนฺนตฺโต ฯ
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ตตฺถ ชาตรูปมเยติ เต สุวณฺณสฺส จุทฺทส นิกฺเข ชาตรูปมเย
เยว อทาสิ น จ ยสฺส วา ตสฺส วา สุวณฺณสฺสาติ อตฺโถ ฯ
มหาสตฺโต รฺโ โอวาท ทตฺวา อาจริยสฺส ธน ทตฺวา
ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา ราชาป ตสฺโสวาเท ิโต ธมฺเมน
รชฺช กาเรตฺวา อุโภป ยถากมฺม คตา ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพป ตถาคโต อุปายกุสโลเยวาติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ อาจริโย สารีปุตฺโต มาณโว ปน
อหเมวาติ ฯ
ทูตชาตก ปฺจม ฯ
กาลิงคฺ ชาตก (๑)
ราชา กาลิงฺโค จกฺกวตฺตีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อานนฺทตฺเถเรน กต มหาโพธิปูช อารพฺภ กเถสิ ฯ
เวเนยฺยสงฺคหตฺถาย หิ ตถาคเต ชนปทจาริก ปกฺกนฺเต
สาวตฺถิวาสิโน คนฺธมาลาทิหตฺถา เชตวน คนฺตฺวา อฺ
ปูชนียฏาน อลภิตฺวา คนฺธกุฏิทวฺ าเร ปาเตตฺวา คจฺฉนฺติ เตน (๒)
อุฬารปาโมชฺชา โหนฺติ ฯ ต การณ ตฺวา อนาถปณฺฑิโก
ตถาคตสฺส เชตวน อาคตกาเล อานนฺทตฺเถรสฺส สนฺติก คนฺตฺวา
ภนฺเต อย วิหาโร ตถาคเต จาริก ปกฺกนฺเต นิปปฺ จฺจโย โหติ
#๑. ม. กาลิงฺคโพธิชาตกวณฺณนา ฯ ๒. ม. เต ฯ
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มนุสฺสาน คนฺธมาลาทีหิ ปูชนียฏาน น โหติ สาธุ ภนฺเต
ตถาคตสฺส อิมมตฺถ อาโรเจตฺวา เอกสฺส ปูชนียฏานสฺส
สกฺกุเณยฺยภาว ชานาถาติ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
ตถาคต ปุจฺฉิ กติ นุโข ภนฺเต เจติยานีติ ฯ ตีณิ อานนฺทาติ ฯ
กตมานิ ตีณีติ ฯ สารีริก ปาริโภคิก อุทฺทิสิกนฺติ (๑) ฯ
สกฺกา ปน ภนฺเต ตุมฺเหสุ จรนฺเตสุเยว เจติย กาตุนฺติ ฯ
อานนฺท สารีริก น สกฺกา กาตุ ตมฺหิ พุทฺธาน ปรินิพฺพุตกาเล
โหติ อุทฺทิสกิ มวตฺถุก มมายนมตฺตเมว โหติ พุทฺเธหิ ปริภุตฺโต
มหาโพธิ พุทฺเธสุ ธรนฺเตสุป ปรินิพพฺ ุเตสุป เจติยเมวาติ ฯ
ภนฺเต ตุมฺเหสุ ปกฺกนฺเตสุ เชตวนมหาวิหาโร อปฺปฏิสรโณ โหติ
มนุสฺสา ปูชนียฏาน น ลภนฺติ มหาโพธิโต พีช อาหริตฺวา
เชตวนทฺวาเร โรเปสฺสามิ ภนฺเตติ อาห ฯ สาธุ อานนฺท โรเปหิ
เอว สนฺเต เชตวเน มม นิพทฺธวาโส วิย ภวิสฺสตีติ ฯ เถโร
โกสลนรินฺทสฺส อนาถปณฺฑิกสฺส วิสาขาทีนฺจ อาโรเจตฺวา
เชตวนทฺวาเร โพธิโรปนฏาเน อาวาฏ ขณาเปตฺวา มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร อาห ภนฺเต อห เชตวนทฺวาเร โพธึ โรเปสฺสามิ
มหาโพธิโต เม โพธิปกฺก อาหรถาติ ฯ เถโร สาธูติ สมฺปฏิจฉฺ ิตฺวา
อากาเสน โพธิมณฺฑ คนฺตฺวา วณฺฑา ปริคลนฺต ปกฺก ภูมึ
อปฺปตฺตเมว จีวเรน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อาทาย อาหริตฺวา
อานนฺทตฺเถรสฺส อทาสิ ฯ อานนฺทตฺเถโร อชฺช กิร โพธึ
#๑. ม. อุทฺทสิ ฺสกนฺติ ฯ
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โรเปสฺสามาติ โกสลราชาทีน อาโรเจสิ ฯ ราชา สายณฺหสมเย มหนฺเตน ปริวาเรน สพฺพูปกรณานิ คาหาเปตฺวา
อาคมิ ฯ ตถา อนาถปณฺฑิโก จ วิสาขา จ อฺโ จ สทฺโธ ชโน ฯ
เถโร มหาโพธิโรปนฏาเน มหนฺต สุวณฺณกฏาห เปตฺวา
เหฏา ฉิทฺท กาเรตฺวา อิท โพธิปกฺก โรเปหิ มหาราชาติ รฺโว
อทาสิ ฯ โส จินฺเตสิ รชฺช นาม น สพฺพกาล อมฺหาก ติฏติ
อิท มยา อนาถปณฺฑิเกน โรปาเปตุ วฏฏตีติ ฯ โส ต โพธิปกฺก
มหาเสฏิสฺส หตฺเถ เปสิ ฯ อนาถปณฺฑิโก คนฺธกลล
วิยูหิตฺวา ตตฺถ ปาเตสิ ฯ ตสฺมึ ตสฺส หตฺถโต มุตตฺ มตฺเตเยว
สพฺเพส ปสฺสนฺตานฺจ นงฺคลสีสปฺปมาโณ โพธิขนฺโธ ปฺาสหตฺถุพฺเพโธ อุฏหิ ฯ จตูสุ ทิสาสุ อุทฺธฺจาติ ปฺจ
มหาสาขา ปณฺณาสหตฺถาว นิกฺขมึสุ ฯ อิติ โส ตขณฺเว
วนปฺปติเชฏโก หุตฺวา อฏาสิ ฯ ราชา อฏสตมตฺเต
สุวณฺณรชฏฆเฏ คนฺโธทเกน ปูเรตฺวา นีลุปฺปลหตฺถกาทิปฏิมณฺฑิเต
มหาโพธึ ปริกฺขิปตฺวา ปุณฺณฆฏปนฺติโย นาม ปาเปสิ สตฺตรตนมย
เวทิก กาเรสิ สุวณฺณมิสฺสก วาลุก โอกิริ ปาการปริกฺเขป กาเรสิ
สตฺตรตนมยทฺวารโกฏก กาเรสิ ฯ สกฺกาโร มหา อโหสิ ฯ
เถโร ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา ภนฺเต ตุมฺเหหิ มหาโพธิมูเล
สมาปนฺนสมาปตฺตึ มยา โรปตโพธิมูเล นิสีทิตฺวา มหาชนสฺส
หิตตฺถาย สมาปชฺชถาติ อาห ฯ อานนฺท กึ กเถสิ มยิ มหาโพธิมณฺเฑ สมาปนฺนสมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา นิสินฺเน อฺโ
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ปเทโส ธาเรตุ น สกฺโกตีติ ฯ ภนฺเต มหาชนสฺส หิตตฺถาย
อิมสฺส ภูมิปปฺ เทสสฺส ธูรนิยาเมน (๑) สมาปตฺติสุเขน ต โพธิมูล
ปริภฺุชถาติ ฯ สตฺถา เอกรตฺตึ สมาปตฺติสุเขน ต ปริภฺุชิ ฯ
เถโร โกสลราชาทีน กเถตฺวา โพธิมห นาม กาเรสิ ฯ โสป โข
โพธิ อานนฺทตฺเถเรน โรปตตฺตา อานนฺทโพธิเยวาติ
ปฺายิตฺถ ฯ ตทา ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส
อายสฺมา อานนฺโท ธรนฺเตเยว ตถาคเต โพธึ โรปาเปตฺวา
มหาปูช กโรติ อโห มหาคุโณ เถโรติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย
นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ าติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย
นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป อานนฺโท สปริวาเรสุ
จตูสุ มหาทีเปสุ มนุสฺเส คเหตฺวา พหุคนฺธมาเล อาหราเปตฺวา
มหาโพธิมณฺเฑ โพธิมห กาเรสิเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต กาลิงฺครฏเ ทนฺตปุรนคเร กาลิงฺโค นาม ราชา
รชฺช กาเรสิ ฯ ตสฺส มหากาลิงฺโค จุลฺลกาลิงฺโคติ เทฺว ปุตฺตา
อเหสุ ฯ เตสุ เนมิตฺตกา เชฏปุตฺต (๒) ปตุ อจฺจเยน รชฺช
กาเรสฺสตีติ พฺยากรึสุ ฯ กนิฏ (๓) ปน อย อิสปิ พฺพชฺช
ปพฺพชิตฺวา ภิกฺขาย จริสฺสติ ปุตฺโต ปนสฺส จกฺกวตฺติ ภวิสฺสตีติ
พฺยากรึสุ ฯ อปรภาเค เชฏปุตฺโต ปตุ อจฺจเยน ราชา อโหสิ ฯ
กนิฏโ ปน อุปราชา ฯ โส ปุตฺโต กิร เม จกฺกวตฺติ ภวิสฺสตีติ
ปุตฺต นิสฺสาย มานมกาสิ ฯ ราชา อสหนฺโต จุลลฺ กาลิงฺค
#๑. สี. ยุ. วหนนิยาเมน ฯ ๒. ม. เชฏปุตฺโต ๓. ม. กนิฏโ ฯ
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คณฺหาติ เอก อตฺถจรก อาณาเปสิ ฯ โส คนฺตฺวา กุมาร
ราชา ต คณฺหาเปตุกาโม ตว ชีวิต รกฺขาติ อาห ฯ โส อตฺตโน
ลฺจมุทฺทิกฺจ สุขุมกมฺพลฺจ ขคฺคฺจาติ อิมานิ ตีณิ
อตฺถจรกสฺส อมจฺจสฺส ทสฺเสตฺวา อิมาย สฺาย มม ปุตฺตสฺส
รชฺช ทเทยฺยาถาติ วตฺวา อรฺ ปวิสิตฺวา รมณีเย ภูมิภาเค
อสฺสม กตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา นทีตีเร วาส กปฺเปสิ ฯ
มทฺทรฏเป สาคลนคเร มทฺทรฺโ อคฺคมเหสี ธีตร วิชายิ ฯ
ต เนมิตฺตกา อย ภิกฺข จริตฺวา ชีวิสฺสติ ปุตฺโต ปนสฺสา จกฺกวตฺติ
ภวิสฺสตีติ พฺยากรึสุ ฯ ชมฺพูทีปราชาโน ต ปวุตตฺ ึ สุตฺวา
เอกปฺปหาเรเนว อาคนฺตฺวา นคร รุนธฺ ึสุ ฯ มทฺทราชา จินฺเตสิ
สจาห อิม เอกสฺส ทสฺสามิ เสสราชาโน กุชฺฌิสฺสนฺติ มม ธีตร
รกฺขิสฺสามีติ ธีตรฺจ ภริยฺจ คเหตฺวา อฺาตกเวเสน ปลายิตฺวา
อรฺ ปวิสิตฺวา กาลิงฺคกุมารสฺส อสฺสมปทโต อุปริภาเค
อสฺสม กตฺวา ปพฺพชิตฺวา อฺุฉาจริยาย ชีวิต กปฺเปนฺโต ตตฺถ
ปฏิวสติ ฯ มาตาปตโร ธีตร รกฺขิสฺสามาติ ต อสฺสมปเท
กตฺวา ผลาผลตฺถาย คจฺฉนฺติ ฯ สา เตส คตกาเล นานาปุปฺผานิ คเหตฺวา ปุปฺผจุมฺพิตก กตฺวา คงฺคาตีเร เปสิ ฯ
โสปาณปนฺตี วิย ชาโต ฯ เอโก สุปุปผฺ ิโต อมฺพรุกฺโข อตฺถิ ฯ ต
อภิรุยฺหิตฺวา กีฬิตฺวา ปุปผฺ จุมฺพิตก ขิปติ ฯ ต เอกทิวส
คงฺคาย นฺหายนฺตสฺส กาลิงฺคกุมารสฺส สีเส ลคฺคิ ฯ โส
โอโลเกตฺวา อิท เอกาย อิตฺถิยา กต โน จ โข มหลฺลิกาย กต
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ตรุณกุมาริกาย กต วิมสิสฺสามิ ตาว นนฺติ กิเลสวเสน อุปริคงฺค
คนฺตฺวา ตสฺสา อมฺพรุกฺเข นิสีทิตฺวา มธุเรน สเรน คายนฺติยา
สทฺท สุตฺวา รุกฺขมูล คนฺตฺวา ต ทิสฺวา ภทฺเท กานาม ตฺวนฺติ
อาห ฯ มานุสีหมสฺมิ สามีติ ฯ เตนหิ โอตราหีติ ฯ น
สกฺกา สามิ อห ขตฺติยาติ ฯ ภทฺเท อห ขตฺติโยว โอตราหีติ ฯ
สามิ น วจนมตฺเตเนว ขตฺติโย โหติ ยทิ ขตฺติโย ขตฺติยมาย
กเถถาติ ฯ เต อุโภป อฺมฺ ขตฺติยมาย กถยึสุ ฯ
เตส ปยสวาสวเสน วสนฺตาน ราชธีตา คพฺภ ลภิตฺวา ทสมาสจฺจเยน
ธฺปฺุลกฺขณสมฺปนฺน ปุตฺต วิชายิ ฯ กาลิงฺโคติสฺส นาม
อกสุ ฯ โส วยปฺปตฺโต ปตุ เจว อยฺยกสฺส จ สนฺติเก สพฺพสิปฺปาน นิปผฺ ตฺตึ ปาปุณิ ฯ อถสฺส ปตา นกฺขตฺตโยควเสน
ภาตุ มตภาว ตฺวา ตาต มา ตฺว อรฺเ วส เปเตยฺโย มหากาลิงฺโค กาลกโต ตฺว ทนฺตปุร คนฺตฺวา กุลสนฺตก รชฺช คณฺหาหีติ
วตฺวา อตฺตนา อานีต มุททฺ ิกฺจ กมฺพลฺจ ขคฺคฺจ ทตฺวา
ตาต ทนฺตปุรนคเร อสุกวีถิย อมฺหาก อตฺถจรโก อมจฺโจ อตฺถิ
ตสฺส เคเห สยนมชฺเฌ โอตริตฺวา อิมานิ ตีณิ รตนานิ ตสฺส
ทสฺเสตฺวา มม ปุตฺตภาว อาจิกฺข โส ต รชฺเช ปติฏเปสฺสตีติ
อุยฺโยเชสิ ฯ โส มาตาปตโร จ อยฺยเก จ วนฺทิตฺวา ปฺุมหิทฺธิยา
อากาเสน อาคนฺตฺวา อมจฺจสฺส สยนปฏเเยว โอตริตฺวา โกสิ
ตฺวนฺติ ปุฏโ จุลฺลกาลิงคฺ สฺส ปุตฺโตมฺหีติ อาจิกฺขิตฺวา ตานิ
รตนานิ ทสฺเสสิ ฯ อมจฺโจ ราชปริสาย อาโรเจสิ ฯ อมจฺจา
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นคร อลงฺการาเปตฺวา ตสฺส ฉตฺต อุสฺสาปยึสุ ฯ
อถสฺส กาลิงฺคสฺส ภารทฺวาโชนาม ปุโรหิโต ตสฺส
จกฺกวตฺติวตฺตานิ อาจิกฺขิ ฯ โส ต วตฺต ปูเรสิ ฯ อถสฺส
ปณฺณรสุโปสถทิวเส จกฺกทหโต จกฺกรตน อุโปสถกุลโต
หตฺถิรตน วลาหกอสฺสราชกุลโต อสฺสรตน เวปุลลฺ ปพฺพตโต
มณิรตน อาคมิ อิตฺถีคหปติปรินายกรตนานิ ปาตุภวึสุ ฯ โส
จกฺกวาฬคพฺเภ รชฺช คณฺหิตฺวา เอกทิวส ฉตฺตึสโยชนาย
เสนาย (๑) ปริวุโต สพฺพเสต เกลาสกูฏปฏิภาค หตฺถึ อภิรุยหฺ
มหนฺเตน สิริวิลาเสน มาตาปตูน สนฺติก ปายาสิ ฯ อถสฺส
สพฺพพุทฺธาน ชยมณฺฑลสฺส ปวินาภิภูตสฺส มหาโพธิมณฺฑลสฺส
อุปริภาเคน นาโค คนฺตุ นาสกฺขิ ฯ ราชา ปุนปฺปุน โจเทสิ ฯ
โส นาสกฺขิเยว ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา ปม คาถมาห
[๑๗๙๐]ราชา กาลิงฺโค จกฺกวตฺติ ธมฺเมน ปวิมนุสาสิ (๒)
อคมาสิ (๓) โพธิสมีป นาเคน มหานุภาเวนาติ ฯ
อถสฺส รฺโ ปุโรหิโต รฺา สทฺธึ คจฺฉนฺโต อากาเสน
อาวรณ นาม นตฺถิ กึ นุโข ราชา หตฺถึ เปเสตุ น สกฺโกติ
วิมสิสฺสามีติ อากาสโต โอรุยฺห สพฺพพุทฺธาน ชยปลฺลงฺก
ปวินาภิมณฺฑลภูต ภูมิภาค ปสฺสิ ฯ ตทา กิร ตตฺถ
อฏกรีสมตฺเต าเน สสกมสฺสุมตฺตป (๔) ติณ นาม นตฺถิ รชฏปฏวณฺณา
#๑. ม. ปริสาย ฯ ๒. ม. ปวิมนุสาส ฯ ๓. ม. อคมา ฯ
#๔. เกสมสฺสุมตฺตมฺป ฯ
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วาลุกา วิปฺปกิณฺณา โหติ ฯ สมนฺตา ติณลตาวนปฺปตโย
โพธิมณฺฑ ปทกฺขิณ กตฺวา อาวตฺติตฺวา โพธิมณฺฑาภิมุขาว
อฏสุ ฯ พฺราหฺมโณ ภูมิภาค โอโลเกตฺวา อิท หิ
สพฺพพุทฺธาน สพฺพกิเลสวิธสนฏาน อิมสฺส อุปริภาเคน
สกฺกาทีหิป น สกฺกา คนฺตุนฺติ จินฺเตตฺวา กาลิงฺครฺโ สนฺติก
คนฺตฺวา โพธิมณฺฑสฺส วณฺณ กเถตฺวา ราชาน โอตราติ อาห ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อิมา คาถา อาห
[๑๗๙๑]กาลิงฺโค ภารทฺวาโช ราชาน กาลิงฺคสมณโกลฺ (๑)
จกฺกวตฺตยโต ปริคฺคเหตฺวา (๒) ปฺชลี อิทมโวจ
[๑๗๙๒]ปจฺโจโรห มหาราช
ภูมิภาโคย สมณุคีโต (๓)
อิธ อนธิวรา พุทฺธา
อภิสมฺพุทฺธา วิโรจนฺติ ฯ
[๑๗๙๓]ปทกฺขิณโต อาวฏฏา
ติณลตา อสฺมึ ภูมิภาคสฺมึ
ปวิยา อย (๔) มณฺโฑ
อิติ โน สุต มหาราช (๕) ฯ
[๑๗๙๔]สาครปริยนฺตาย (๖)
สพฺพภูตธรณิยา
ปวิยา อย มณฺโฑ
โอโรหิตฺวา นโม กโรหิ ฯ
[๑๗๙๕]เย เต ภวนฺติ นาคา
อภิชาตาว กฺุชรา
เอตฺตาวตา ปเทส ต (๗)
เต นาคา เนวมุปยนฺติ ฯ
#๑. สฺยา. กาลิงฺโค ภารทฺวาโช จ ราชาน กาลิงฺคสมณโกลฺ ฯ
#๒. ยุ. ปริเณตฺวา ฯ ๓. สฺยา. ภูมิภาโค ยถา สมณุคีโต ฯ
#๔. ม. นาภิย ฯ ๕. อิติ โน สุต (มนฺเต) มหาราช ฯ
#๖. ม. สาครปริยนฺตาย เมทินิยา ฯ ๗. สุยา. ม. ปเทส เต ฯ
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[๑๗๙๖]อภิชาโต นาโค กาม
เปเสหิ กฺุชร ทนฺตึ
เอตฺตาวตา ปเทสา (๑) จ น สกฺกา นาเคน อุปคนฺตุ (๒) ฯ
[๑๗๙๗]ต สุตฺวา กาลิงฺโค ราชา เวยฺยฺชนิกวโจ นิสาเมตฺวา
สมฺเปเสสิ นาค อุยฺยาม (๓) มย ยถา อิท (๔) วจน ฯ
[๑๗๙๘]สมฺเปสิโต จ รฺา นาโค โกฺโจว อภินทิตฺวาน
ปฏิสกฺกิตฺวา นิสีทิ
ครุภาร (๕) อสหมาโนติ ฯ
ตตฺถ สมณโกลฺนฺติ ตาปสาน ปุตฺต ฯ จกฺกวตฺตยโตติ
จกฺกวตฺตยมาน จกฺกวตฺตินฺติ อตฺโถ ฯ ปริคฺคเหตฺวาติ ภูมิภาค
วิมสิตฺวา ฯ สมณุคีโตติ สพฺพพุทฺเธหิ วณฺณิโต ฯ อนธิวราติ
อตุลฺยา อปฺปเมยฺยา ฯ วิโรจนฺตีติ วิหตสพฺพกิเลสนฺธการา
ตรุณสุริโย วิย อิธ นิสนิ ฺนา วิโรจนฺติ ฯ ติณลตาติ ติณานิ จ
ลตานิ จ ฯ มณฺโฑติ จตุนหุตาธิกทฺวิโยชนสตสหสฺสพหลาย
ปวิยา มณฺโฑ สาโร นาภิภูโต อจลฏาน กปฺเป สณฺหนฺเต
ปม สณฺหติ วินสฺสนฺเต ปจฺฉา วินสฺสติ ฯ อิติ โน สุตนฺติ
เอว อมฺเหหิ ลกฺขณมนฺตวเสน สุต ฯ โอโรหิตฺวาติ อากาสา
โอตริตฺวา อิมสฺส สพฺพพุทฺธาน กิเลสวิธสนฏานสฺส นมการ
กโรหิ ปูชาสกฺการมนุวเธหิ (๖) ฯ เย เตติ เย เต จกฺกวตฺติรฺโ
หตฺถิรตนสงฺขาตา อุโปสถกุเล นิพฺพตฺตนาคา ฯ เอตฺตาวตาติ
#๑. ม. ปเทโส ฯ ๒. ม. สกฺกา นาเคนุปคนฺตุ ฯ ๓. ม. อุสฺสาม ฯ
#๔. ม. มย ยถิมสฺสิท ฯ ๕. ม. ครุว ภาร ฯ ๖. นโม กโรหิ
#ปูชาสกฺการ กโรหิ ฯ
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สพฺเพป เต เอตฺตก ปเทส เนวมุปยนฺติ โจทิยมานาป (๑) น
อุปคจฺฉนฺติเยว ฯ อภิชาโตติ โคจริยาทีนิ อฏ หตฺถิกุลานิ
อภิภวิตฺวา อติกฺกมิตฺวา อุโปสถกุเล ชาโต ฯ กฺุชรนฺติ
อุตฺตม ฯ เอตฺตาวตาติ เอตฺตโก ปเทโส สกฺกา เอเตน
นาเคน อุปคนฺตุ อิโต อุตฺตรึ น สกฺกา อภิกงฺขนฺโต วชิรงฺกุเสน
สฺ ทตฺวา เปเสหีติ ฯ เวยฺยฺชนิกวโจ นิสาเมตฺวาติ
ภิกฺขเว โส ราชา ตสฺส ลกฺขณปากสฺส เวยฺยฺชนิกสฺส
กาลิงฺคภารทฺวาชสฺส วโจ นิสาเมตฺวา อุปธาเรตฺวา ชานิสฺสาม
มย ยถา อิมสฺส วจน ยทิ วา สจฺจ ยทิ วา อลิกนฺติ วิมสนฺโต
นาค เปเสตีติ อตฺโถ ฯ โกฺโจว อภินทิตฺวานาติ ภิกฺขเว
โส นาโค เตน รฺา วชิรงฺกุเสน โจเทตฺวา เปสิโต โกฺจสกุโณ
วิย นทิตฺวา ปฏิสกฺกิตฺวา โสณฺฑ อุกขฺ ิปตฺวา คีว อุนฺนาเมตฺวา
ครุภาร วหิตุ อสกฺโกนฺโต วิย อากาเสเยว นิสีทิ ฯ
โส เตน ปุนปฺปุน วิชฺฌิยมาโน เวทน สหิตุ อสกฺโกนฺโต
กาลมกาสิ ฯ ราชา ปนสฺส มตภาว อชานนฺโต ตถา (๒)
นิสินฺโนว อโหสิ ฯ กาลิงฺคภารทฺวาโช มหาราช ตว นาโค
นิรุทฺโธ อฺ หตฺถึ สงฺกมาติ อโวจ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา ทสม คาถมาห
[๑๗๙๙]กาลิงฺโค ภารทฺวาโช นาค ขีณายุก วิทิตฺวาน
ราชาน กาลิงฺค ตรมาโน อชฺฌภาสิตฺถ
#๑. ม. โกฏฏิยมานาป ฯ ๒. ม. ปฏเ ฯ
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อฺ สงฺกม นาค นาโค ขีณายุโก มหาราชาติ ฯ
ตตฺถ นาโค ขีณายุโกติ นาโค เต ชีวิตกฺขย ปตฺโต
ยกิฺจิ กโรนฺเตน น หิ สกฺกา ปฏเ นิสินฺเนน
โพธิมณฺฑมตฺถเกน คนฺตุ อฺ นาค สงฺกมาติ ฯ
รฺโ ปฺุิทฺธิพเลน อฺโ นาโค อุโปสถกุลโต
อาคนฺตฺวา ปฏึ อุปนาเมสิ ฯ ราชา ตสฺส ปฏิย โอปนิสีทิ ฯ
ตสฺมึ ขเณ มตหตฺถี ภูมิย ปติ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อิตรคาถมาห
[๑๘๐๐]ต สุตฺวา กาลิงฺโค ตรมาโน
สงฺกมิ นาค สงฺกนฺเตว รฺเ
นาโค ตตฺเถว ปติ ภูมฺยา
เวยฺยฺชนิกวโจ ยถา ตถา อหุ นาโคติ ฯ
อถ ราชา อากาสา โอรุยฺห โพธิมณฺฑ โอโลเกตฺวา
ปาฏิหาริย ทิสฺวา ภารทฺวาชสฺส ถุตึ กโรนฺโต อาห
[๑๘๐๑]กาลิงฺคภารทฺวาช กาลิงฺโค (๑) พฺราหฺมณ อิทมโวจ
ตวเมวาสิ สมฺพุทฺโธ
สพฺพฺู สพฺพทสฺสาวีติ ฯ
พฺราหฺมโณ ต อนธิวาเสนฺโต อตฺตาน นีเจ าเน เปตฺวา
พุทฺเธเยว อุปสงฺกมิตฺวา (๒) วณฺเณสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อิมา คาถา อภาสิ
[๑๘๐๒]ต อนธิวาเสนฺโต กาลิงฺโค
พฺราหฺมโณ อิทมโวจ
#๑. ม. กาลิงฺโค ราชา กาลิงค ฯ ๒. ม. อุกฺขิปตฺวา ฯ
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เวยฺยฺชนิกา หิ มย
พุทฺธา สพฺพฺุโน มหาราช ฯ
[๑๘๐๓]สพฺพฺู สพฺพวิทู จ พุทธฺ า [๑] ลกฺขเณน ชานนฺติ
อาคมพลสา (๒) หิ มย พุทฺธา สพฺพ ปชานนฺตีติ ฯ
ตตฺถ เวยฺยฺชนิกาติ มหาราช มย พฺยฺชน ทิสฺวา
พฺยากรณสมตฺถา สุคตพุทฺธานาม มหาราช พุทฺธา ปน
สพฺพฺู สพฺพวิทู พุทฺธา หิ อตีตาทิเภท สพฺพ ชานนฺติเจว
วิทิยนฺติ (๓) จ สพฺพฺุตาเณน เต สพฺพ ชานนฺติ ลกฺขเณน
มย ปน อาคมพลสา อตฺตโน สิปฺปพเลเนว ชานาม ตฺจ
เอกเทสเมว พุทฺธา ปน สพฺพ ปชานนฺตีติ ฯ
ราชา พุทฺธคุเณ สุตฺวา โสมนสฺสปฺปตฺโต หุตฺวา
สกลจกฺกวาฬ วาสิเกหิ พหุ คนฺธมาล อาหราเปตฺวา มหาโพธิมณฺเฑ สตฺตาห โพธิปูช กาเรสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต อิม คาถาทฺวยมาห
[๑๘๐๔]มหายิตฺวาน (๔) สมฺโพธึ นานาตุริเยหิ วิชฺชมาเนหิ
มาลาวิเลปน อภิหริตฺวา (๕) ปาการปริกเฺ ขป กาเรสิ
อถ ราชา ปายาสิ ฯ
[๑๘๐๕]สฏิวาหสหสฺสานิ
ปุปฺผานิ (๖) สนฺนิปาตยิ
ปูเชสิ ราชา กาลิงฺโค โพธิมณฺฑมนุตฺตรนฺติ ฯ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ยุ. อาคมปุริสา ฯ
#๓. ม. ปสฺสนฺติ ฯ ๔. สฺยา. ปหสิตฺวา ฯ ม. มหยิตฺวา ฯ
#๕. สี. ยุ. มาลาคนฺธวิเลปน อาหริตฺวา ฯ ๖. ม. ปุปฺผาน ฯ
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ตตฺถ ปายาสีติ มาตาปตูน สนฺติก อคมาสิ โส
มหาโพธิมณฺเฑ อฏารสหตฺถ สุวณฺณถมฺภ อุสฺสาเปสิ ตสฺส
สตฺตรตนมย เวทิก การาเปสิ รตนมิสสฺ กวาลิก โอกิริตฺวา
ปาการปริกฺเขป กาเรสิ สตฺตรตนมย ทฺวารโกฏก กาเรสิ
เทวสิก ปุปผฺ านิ สฏิวาหสหสฺสานิ ปาตยิ เอว โพธิมณฺฑ
ปูเชสิ ฯ ปาลิย ปน สฏิวาหสหสฺสาน ปุปฺผานนฺติ
เอตฺตกเมวาคต ฯ
เอว มหาโพธิปูช กตฺวา คนฺตฺวา มาตาปตโร อาทาย
ทนฺตปูรเมว อาคนฺตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา ตาวตึสภวเน
นิพฺพตฺติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพป อานนฺโท โพธิปูช อกาสิเยวาติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา กาลิงฺโค อานนฺโท อโหสิ กาลิงฺคภารทฺวาโช ปน
อหเมวาติ ฯ
กาลิงฺคชาตก ฉฏ ฯ
อกิตตฺ ิชาตก
อกิตฺตึ ทิสฺวาน สมฺมนฺตนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก สาวตฺถีวาสิก ทานปติอุปาสก อารพฺภ กเถสิ ฯ
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โส กิร สตฺถาร นิมนฺเตตฺวา สตฺตาห พุทฺธปฺปมุขสฺส
ภิกฺขุสงฺฆสฺส มหาทาน ทตฺวา ปริโยสานทิวเส อริยสงฺฆสฺส
สพฺพปริกฺขาเร อทาสิ ฯ อถ สตฺถา ปริสมชฺเฌเยว ิโต
อนุโมทน กโรนฺโต อุปาสก มหา เต ปริจฺจาโค อติทุกฺกร ตยา
กต อย หิ ทานวโสนาม โปราณกปณฺฑิตาน วโส ทานนาม
คีหินาป ปพฺพชิเตนาป ทาตพฺพเมว โปราณกปณฺฑิตา
ปพฺพชิตฺวา ปน อรฺเ วสนฺตา อโลณนิทฺธูปน อุทกมตฺตสิตการปณฺณฺจ ขาทนฺตาป สมฺปตฺตยาจกาน ทตฺวา
สย ปติสุเขน ยาเปสุนฺติ วตฺวา ภนฺเต อิท ตาว สพฺพปริกฺขารทาน
มหาชนสฺส ปากฏ ตุมฺเหหิ วุตฺต อปากฏ ต โน กเถถาติ เตน
ยาจิโต อตีต อาหริ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อสีติโกฏิวิภวสฺส พฺราหฺมณสฺส มหาสาลกุเล นิพพฺ ตฺติ ฯ
อกิตฺตีติสฺส นาม กรึสุ ฯ ตสฺส ปทสา คมนกาเล ภคินึป
วิชายิ ฯ ยสวตีติสฺสา นาม กรึสุ ฯ มหาสตฺโต โสฬสวสฺสกาเล
ตกฺกสิล คนฺตฺวา สพฺพสิปฺปานิ อุคฺคณฺหิตฺวา ปจฺจาคมาสิ ฯ
อถสฺส มาตาปตโร กาลมกสุ ฯ โส เตส เปตกิจฺจานิ กาเรตฺวา
ธนวิโลกน กโรนฺโต อสุโกนาม เอตฺตก ธน สณฺาเปตฺวา อตีโต
อสุโก เอตฺตกนฺติ วจน สุตฺวา สวิคฺคมานโส หุตวฺ า อิท ปน เม
ปฺายติ น ธนสฺส สหารกา สพฺเพ อิม ธน ปหาเยว คตา อห
น ต อาทาย คมิสฺสามีติ ภคินึ ปกฺโกสาเปตฺวา ตฺว อิม ธน
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ปฏิปชฺชาหีติ อาห ฯ ตุมฺหาก ปน โก อชฺฌาสโยติ ฯ
ปพฺพชิตุกาโมมฺหีติ ฯ ภาติก อห ตุมฺเหหิ ฉฑฺฑิตเขล สิรสา
น สมฺปฏิจฺฉิสฺสามิ น เม อิมินา อตฺโถ อหมฺป ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ
โส ราชาน อาปุจฺฉิตฺวา เภริฺจาราเปตฺวา ธเนน อตฺถิกา
อกิตฺติปณฺฑิตสฺส เคห คจฺฉนฺตูติ
โส สตฺตาห มหาทาน ปวตฺเตตฺวา ธเน อขียมาเน
จินฺเตสิ มยฺห อายุสงฺขารา ขียนฺติ กึ เม ธนขีณาย อตฺถิกา
คณฺหิสฺสนฺตีติ นิเวสนทฺวาร วิวริตฺวา ทินฺนฺเว หรนฺตูติ
สหิรฺสุวณฺณ เคห ปหาย าติมณฺฑลสฺส ปริเทวนฺตสฺส
ภคินึ คเหตฺวา พาราณสิโต นิกฺขมิ ฯ เยน ทฺวาเรน นิกฺขมิ
ต อกิตฺติทฺวารนาม ชาต ฯ เยน ติตฺเถน นทึ โอติณฺโณ ตมฺป
อกิตฺติติตฺถนาม ชาต ฯ โส เทฺว ตีณิ โยชนานิ คนฺตฺวา
รมณีเย าเน ปณฺณสาล กตฺวา ภคินิยา สทฺธึ ปพฺพชิ ฯ
ตสฺส ปพฺพชิตกาลโต ปฏาย พหู คามนิคมราชธานิวาสิโน
ปพฺพชึสุ มหาปริวาโร อโหสิ มหาลาภสกฺกาโร นิพฺพตฺติ
พุทฺธุปฺปาโท วิย ปวตฺติ ฯ อถ มหาสตฺโต อย ลาภสกฺกาโร
อติมหา ปริวาโรป เม มหนฺโต มยา เอกเกเนว วิหริตุ วฏฏตีติ
จินฺเตตฺวา อเวลาย อนฺตมโส ภคินึป อชานาเปตฺวา เอกโกว
นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน ทมิฬรฏ ปตฺวา กาจิรปฏฏนสมีเป (๑)
อุยฺยาเน วิหรนฺโต ฌานาภิฺา นิพฺพตฺเตสิ ฯ ตตฺราปสฺส
#๑. สี.ยุ. กาวีรปฏฏนสมีเป ฯ
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มหาลาภสกฺกาโร อุปฺปชฺชิ ฯ โส ต ชิคุจฺฉนฺโต ฉฑฺเฑตฺวา
อากาเสน คนฺตฺวา นาคทีปสมีเป การทีป (๑) โอตริ ฯ ตทา
การทีโป อหิทีโปนาม อโหสิ ฯ โส ตตฺถ มหนฺต การรุกฺข
อุปนิสฺสาย ปณฺณสาล มาเปตฺวา วาส กปฺเปสิ ฯ ตสฺส ตตฺถ
วสนภาว น โกจิ ชานาติ ฯ อถสฺส ภคินิ ภาตร คเวสมานา
อนุปุพฺเพน ทมิฬรฏ ปตฺวา ต อทิสวฺ า เตน วสิตฏาเนเยว
วสิ ฌานมฺปน นิพฺพตฺเตตุ นาสกฺขิ ฯ
มหาสตฺโต อปฺปจฺฉตาย กตฺถจิ อคนฺตฺวา ตสฺส การรุกฺขสฺส
ผลกาเล ผลานิ ขาทติ ปตฺตกาเล ปตฺตานิ อุทกสินฺนานิ
ขาทติ ฯ ตสฺส สีลเตเชน สกฺกสฺส ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน
อุณฺหาการ ทสฺเสสิ ฯ สกฺโก โก นุโข ม านา จาเวตุกาโมติ
อาวชฺเชนฺโต อกิตฺติปณฺฑิต ทิสฺวา กิมตฺถ นุโข เอส ตาปโส สีล
รกฺขติ สกฺกตฺต ปฏเติ อุทาหุ อฺ วีมสิสฺสามิ นนฺติ อย หิ
ทุกฺเขน ชีวิต กปฺเปสิ อุทกสินฺนมตฺตานิ การปตฺตานิ ขาทติ
สเจ สกฺกตฺต ปฏเติ อตฺตโน สินฺนปตฺตานิ มยฺห ทสฺสติ โน เจ
น ทสฺสตีติ พฺราหฺมณวณฺเณน ตสฺส สนฺติก อาคมิ ฯ โพธิสตฺโต
การปตฺตานิ เสเทตฺวา โอตาเรตฺวา สีตลภูตานิ ขาทิสฺสามีติ
ปณฺณสาลทฺวาเร นิสีทิ ฯ อถสฺส ปุรโต สกฺโก ภิกฺขาย
อฏาสิ ฯ มหาสตฺโต ต ทิสฺวา โสมนสฺสปฺปตฺโต หุตฺวา ลาภา
วต เม ยาจก ปสฺสามิ อชฺช มม มโนรถ มตฺถก ปาเปตฺวา ทาน
#๑. ม. การทีเป ฯ
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ทสฺสามีติ ปกฺกภาชเนเนว อาทาย คนฺตฺวา อิท เม ทาน
สพฺพฺุตาณสฺส ปจฺจโย โหตูติ อตฺตโน อเสเสตฺวาว ตสฺส
ภิกฺขาภาชเน ปกฺขิป ฯ พฺราหฺมโณ ต คเหตฺวา โถก คนฺตฺวา
อนฺตรธายิ ฯ มหาสตฺโตป ตสฺส ทตฺวา ปุน อปจิตฺวา
ปติสุเขเนว วีตินาเมตฺวา ปุนทิวเส ปจิตฺวา ตตฺเถว ปณฺณสาลทฺวาเร นิสีทิ ฯ
สกฺโก ปุน พฺราหฺมณเวเสน อาคมิ ฯ ปุนป ตสฺส
ทตฺวา มหาสตฺโต ตเถว วีตินาเมสิ ฯ ตติยทิวเสป ตเถว ทตฺวา
อโห เม ลาภา การปตฺตานิ นิสฺสาย มหนฺต ปฺุ ปสุตนฺติ
โสมนสฺสปฺปตฺโต ตโย ทิวเส อนาหารตาย ทุพฺพโลป สมาโน
มชฺฌนฺติกสมเย ปณฺณสาลโต นิกฺขมิตฺวา ทาน อาวชฺเชนฺโต
ปณฺณสาลทฺวาเร นิสีทิ ฯ สกฺโก จินฺเตสิ อย พฺราหฺมโณ ตโย
ทิวเส นิราหาโร หุตฺวา เอว ทุพฺพโลป หุตฺวา ทาน เทนฺโต
ตุฏจิตฺโต เทติ จิตฺตสฺส อฺถตฺตป นตฺถิ อห อิม อิท นาม
ปฏเตฺวา ทาน เทตีติ น ชานามิ ปุจฺฉิตฺวา อชฺฌาสยมสฺส [๑]
ชานิสฺสามีติ ฯ โส [๒] มชฺฌนฺติเก อาคนฺตฺวา มหาสตฺตสฺส
ปุรโต ตฺวา อมฺโภ ตาปส เอวรูเป อุณฺหวาเต ปหรนฺเต เอวรูเป
โลณชลปริกขฺ ิตฺเต อรฺเ กิมตฺถ ตโปกมฺม กโรสีติ ปุจฺฉิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา ปม คาถมาห
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร สุตฺวา ทานการณนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร
#มชฺฌนฺหิเกวีติวตฺเต มหนฺเตน สิริโสภคฺเคน คคนตเร ตรุณสุริโย
#วิย ชลมาโนติ ทิสฺสนฺติ ฯ
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[๑๘๐๖]อกิตฺตึ ทิสฺวาน สมฺมนฺต สกฺโก ภูตปติ (๑) พฺรวิ
กึ ปฏย มหาพฺรหฺเม เอโก สมฺมสิ ฆมฺมนีติ ฯ
ตตฺถ กึ ปฏยนฺติ กึ มนุสฺสสมฺปตฺตึ ปฏเนฺโต อุทาหุ
สคฺคสมฺปตฺติอาทีน อฺตรนฺติ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต สกฺกภาวฺจสฺส ตฺวา นาห เอตา
สมฺปตฺติโย ปฏเมิ สพฺพฺุต ปน ปฏเนฺโต ตโปกมฺม กโรมีติ
ปกาเสตุ ทุติย คาถมาห
[๑๘๐๗]ทุกโฺ ข ปุนพฺภโว สกฺก สรีรสฺส จ เภทน
สมฺโมหมรณ ทุกฺข
ตสฺมา สมฺมามิ วาสวาติ ฯ
ตตฺถ ตสฺมาติ ยสฺมา ปุนปฺปุน ขนฺธาน เภทน
สมฺโมหมรณฺจ ทุกฺข ตสฺมา ยตฺเถตานิ นตฺถิ ต นิพฺพาน
ปฏเนฺโต อิธ สมฺมามีติ เอว อตฺตโน นิพฺพานชฺฌาสยต ทีเปติ ฯ
ต สุตฺวา สกฺโก ตุฏ มานโส สพฺพภเวสุ กิราย อุกฺกณฺิโต
นิพฺพานตฺถาย อรฺเ วิหรติ วรมสฺส ทสฺสามีติ วเรน
นิมนฺเตนฺโต ตติย คาถมาห
[๑๘๐๘]เอตสฺมึ เต สุลปเต
ปฏิรูเป สุภาสิเต
วร กสฺสป เต ทมฺมิ
ยกิฺจิ มนสิจฺฉสี ติ ฯ
ตตฺถ ยกิฺจิ มนสิจฺฉสีติ ยกิฺจิ มนสา อิจฺฉสิ
ต ทมฺมิ วร คณฺหาหีติ ฯ
มหาสตฺโต วร คณฺหนฺโต จตุตฺถ คาถมาห
#๑. สฺยา. ม. ภูตปตี ฯ

ชาตกฏกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณณ
ฺ กนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 218

เลมที่ 33 เตรสนิปาตวณฺณนา หนา 218
[๑๘๐๙]วรฺเจ เม อโท สกฺก สพฺพภูตานมิสฺสร
เยน ปุตฺเต จ ทาเร จ
ธนธฺ ปยานิ จ
ลทฺธา น อนุตปฺเปนฺติ (๑) โส โลโภ น มยี วเสติ ฯ
ตตฺถ วรฺเจ เม อโทติ สเจ มยฺห วร เทสิ ฯ ปยานิ
จาติ อฺานิ จ ยานิ ปยภณฺฑานิ ฯ น อนุตปฺเปนฺตีติ
ปุนปฺปุน ปุตฺตาทโย ปฏเนฺติเยว น ติตฺตึ อุปคจฺฉนฺติ ฯ
น มยี วเสติ มยิ มาวสตุ มา อุปฺปชฺชตุ ฯ
อถสฺส สกฺโก ตุสิตฺวา อุตฺตริมฺป วร เทนฺโต มหาสตฺโต
จ วร คณฺหนฺโต อิมา คาถา อภาสึสุ
[๑๘๑๐]เอตสฺมึ เต สุลปเต
ปฏิรูเป สุภาสิเต
วร กสฺสป เต ทมฺมิ
ยงฺกิฺจิ มนสิจฺฉสิ ฯ
[๑๘๑๑]วรฺเจ เม อโท สกฺก สพฺพภูตานมิสฺสร
เขตฺต วตฺถุ หิรฺฺจ ควาสฺส ทาสโปริส
เยน ชาเตน ขียนฺติ
โส โทโส น มยี วเส ฯ
[๑๘๑๒]เอตสฺมึ เต สุลปเต
ปฏิรูเป สุภาสิเต
วร กสฺสป เต ทมฺมิ
ยกิฺจิ มนสิจฺฉสิ ฯ
[๑๘๑๓]วรฺเจ เม อโท สกฺก สพฺพภูตานมิสฺสร
พาล น ปสฺเส น สุเณ น จ พาเลน สวเส
พาเลนลฺลาปสลฺลาป
น กเร น จ โรจเย ฯ
[๑๘๑๔]กินนฺ ุ เต อกร พาโล
วท กสฺสป การณ
#๑. สฺยา. ม. ลทฺธา นรา น ตปฺปนฺติ ฯ
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เกน กสฺสป พาลสฺส
ทสฺสน นาภิกงฺขสิ ฯ
[๑๘๑๕]อนย นยติ ทุมฺเมโธ
อธุราย นิยฺุชติ
ทุนฺนโย เสยฺยโส โหติ สมฺมา วุตฺโตป กุปฺปติ (๑)
วินย โส น ชานาติ
สาธุ ตสฺส อทสฺสน ฯ
[๑๘๑๖]เอตสฺมึ เต สุลปเต
ปฏิรูเป สุภาสิเต
วร กสฺสป เต ทมฺมิ
ยงฺกิฺจ มนสิจฺฉสิ ฯ
[๑๘๑๗]วรฺเจ เม อโท สกฺก สพฺพภูตานมิสฺสร
ธีร ปสฺเส สุเณ ธีร
ธีเรน สห สวเส
ธีเรนลฺลาปสลฺลาป
ต กเร ตฺจ โรจเย ฯ
[๑๘๑๘]กินนฺ ุ เต อกร ธีโร
วท กสฺสป การณ
เกน กสฺสป ธีรสฺส
ทสฺสน อภิกงฺขสิ ฯ
[๑๘๑๙]นย นยติ เมธาวี
อธุราย น ยฺุชติ
สุนโย เสยฺยโส โหติ สมฺมา วุตฺโต น กุปฺปติ
วินย โส ปชานาติ
สาธุ เตน สมาคโม ฯ
[๑๘๒๐]เอตสฺมึ เต สุลปเต
ปฏิรูเป สุภาสิเต
วร กสฺสป เต ทมฺมิ
ยงฺกิฺจิ มนสิจฺฉสิ ฯ
[๑๘๒๑]วรฺเจ เม อโท สกฺก สพฺพภูตานมิสฺสร
ตโต รตฺยา วิวสเน (๒) สุริยสฺสุคฺคมน ปติ
ทิพฺพา ภกฺขา ปาตุภเวยฺยุ สีลวนฺโต จ ยาจกา
ททโต เม น ขีเยถ
ทตฺวา นานุตปฺเปยฺยห
#๑. สฺยา. ม. สมฺมา วุตฺโต ปกฺปฺปติ ฯ ๒. ม. วิวสาเน ฯ
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ทท จิตฺต ปสาเทยฺย
เอต สกฺก วร วเร ฯ
[๑๘๒๒]เอตสฺมึ เต สุลปเต
ปฏิรูเป สุภาสิเต
วร กสฺสป เต ทมฺมิ
ยงฺกิฺจิ มนสิจฺฉสิ ฯ
[๑๘๒๓]วรฺเจ เม อโท สกฺก สพฺพภูตานมิสฺสร
น ม ปุน อุเปยฺยาสิ
เอต สกฺก วร วเร ฯ
[๑๘๒๔]พหูหิ วตฺตจริยาหิ
นรา จ อถ นาริโย
ทสฺสน อภิกงฺขนฺติ
กินฺนุ เม ทสฺสเน ภย ฯ
[๑๘๒๕]ต ตาทิส เทววณฺณึ (๑) สพฺพกามสมิทฺธิน
ทิสฺวา ตโป ปมชฺเชยฺย เอต เต ทสฺสเน ภยนฺติ ฯ
ตตฺถ เยน ชาเตนาติ เยน จิตฺเตน ชาเตน กุทธฺ า สตฺตา
ปาณวธาทีน กตตฺตา ราชทณฺฑวเสน วิสขาทนาทีหิ วา อตฺตโน
มารวเสน เอตานิ เขตฺตาทีนิ ขียนฺติ โส โทโส น มยิ วเสยฺยาติ
ยาจติ ฯ น สุเณติ อสุกฏาเนนาม วสตีติป อิเมหิ การเณหิ
น สุเณยฺย ฯ กินฺนุ เต อกรนฺติ กินฺนุ ตว พาเลน มาตา
มาริตา อุทาหุ ตว ปตา อฺ วา ปน เต กึ นาม อนตฺถ
อกร (๒) ฯ อนย นยตีติ อการณ การณนฺติ คณฺหาติ
ปาณาติปาตาทีนิ กตฺวา ชีวิต กปฺเปสฺสามีติ เอวรูปานิ
ทารุณกมฺมานิ จินฺเตติ ฯ อธุรายนฺติ สทฺธาธุรสีลธุรปฺาธุเรสุ
อโยเชตฺวา อโยเค นิยฺุชติ ฯ ทุนฺนโย เสยฺยโส โหตีติ
ทุนฺนโยว ตสฺส เสยฺโย โหติ ปฺจ ทุสฺสีลกมฺมานิ สมาทาย
#๑. สฺยา. ม. เทววณฺณ ฯ ๒. สี. อกริ ฯ
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วตฺตนเมว เสยฺโยติ คณฺหาติ หิตปฏิปตฺติยา วา ทุนฺนโย โหติ
เนตุ อสกฺกุเณยฺยตฺตา ฯ สมฺมา วุตฺโตติ เหตุนา การเณน
วุตฺโต กุปฺปติ ฯ วินยนฺติ เอว อภิกฺกมิตพฺพนฺติ อาทิก อาจารวินย
น ชานาติ โอวาทฺจ น สมฺปฏิจฺฉติ สาธุ ตสฺสาติ เอเตหิ
การเณหิ ตสฺส อทสฺสนเมว สาธุ ฯ สุริยสฺสุคฺคมน ปตีติ
สุริยสฺสุคฺคมนเวลาย ฯ ทิพฺพา ภกฺขาติ ทิพฺพโภชน ฯ
ยาจกาติ ตสฺส ทิพฺพโภชนสฺส ปฏิคฺคาหกา ฯ วตฺตจริยาหีติ
ทานสีลอุโปสถกมฺเมหิ ฯ ทสฺสน อภิกงฺขนฺตีติ ทสฺสน มม
อภิกงฺขนฺติ ฯ ต ตาทิสนฺติ อายสฺมนฺต เอวรูป ทิพฺพาลงฺการภูสิต ฯ ปมชฺเชยฺยนฺติ ปมาท อาปชฺเชยฺย ตว สิริสมฺปตฺตึ
ปฏเยฺย เอว นิพฺพานตฺถาย ปวตฺติเต ตโปกมฺเม สกฺกฏาน
ปฏเนฺโต ปมตฺโตนาม ภเวยฺย เอว ตว ทสฺสน มยฺห ภยนฺติ ฯ
สกฺโก สาธุ ภนฺเต น เต อิโต ปฏาย สนฺติก อาคมิสฺสามีติ ต อภิวาเทตฺวา ขมาเปตฺวา ปกฺกามิ ฯ มหาสตฺโต
ยาวชีว ตตฺเถว วสนฺโต พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา พฺรหฺมโลเก
นิพฺพตฺติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา สกฺโก อนุรุทฺโธ อโหสิ อกิตฺติปณฺฑิโต ปน
อหเมวาติ ฯ
อกิตฺติชาตก สตฺตม ฯ
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อหเมว ทุพฺภาสิต ภาสิ พาโลติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต โกกาลิก อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกสฺมึ หิ อนฺโตวสฺเส เทฺว อคฺคสาวกา คณ ปหาย
วิวิตฺตวาส วสิตุกามา สตฺถาร อาปุจฺฉิตฺวา โกกาลิกรฏเ
โกกาลิกวสนฏาน คนฺตฺวา ต เอวมาหสุ อาวุโส โกกาลิก
ต นิสฺสาย อมฺหาก อมฺเห จ นิสฺสาย ตว ผาสุวิหาโร ภวิสสฺ ติ
อิม เตมาส อิเธว วเสยฺยามาติ ฯ โก ปนาวุโส ม นิสฺสาย
ตุมฺหาก ผาสุวิหาโรติ ฯ สเจ ตฺว อาวุโส อคฺคสาวกา
อิธ วิหรนฺตตี ิ กสฺสจิ นาโรเจยฺยาสิ มย สุข วิหเรยฺยาม อย
ต นิสฺสาย อมฺหาก ผาสุวิหาโรติ ฯ อถ ตุมฺเห นิสฺสาย มยฺห
โก ผาสุวิหาโรติ ฯ มย ตุยฺห อนฺโตเตมาส ธมฺม วาเจสฺสาม
ธมฺมกถ กเถสฺสาม เอสตุยฺห อมฺเห นิสฺสาย ผาสุวิหาโรติ ฯ
วสถาวุโส ยถาชฺฌาสเยนาติ โส เตส ปฏิรูป เสนาสน อทาสิ ฯ
เต ผลสมาปตฺติสุเขน สุข วสึสุ ฯ โกจิ เนส ตตฺถ วสนภาว
น ชานาติ ฯ
เต วุตฺถวสฺสา ปวาเรตฺวา อาวุโส ต นิสฺสาย สุข วุตฺถมฺหา
สตฺถาร วนฺทิตุ คจฺฉามาติ ต อาปุจฺฉึสุ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฉฺ ิตฺวา
เต อาทาย ธุรคาเม ปณฺฑาย จริ ฯ เถรา กตภตฺตกิจฺจา
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คามโต นิกฺขมึสุ ฯ โกกาสิโก เต อุยโฺ ยเชตฺวา นิวตฺติตฺวา
มนุสฺสาน อาโรเจสิ อุปาสกา ตุมฺเห ติรจฺฉานคตสทิสา เทฺว
อคฺคสาวเก เตมาส ธุรวิหาเร วสนฺเต น ชานิตฺถ อิทานิ โข
คตาติ ฯ มนุสฺสา กสฺมา ปน ภนฺเต อมฺหาก นาโรจยิตฺถาติ
วตฺวา พหหสปฺปเตลาทิเภสชฺชฺเจว วตฺถจฺฉาทนฺจ คเหตฺวา
เถเร อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ขมถ โน ภนฺเต มย ตุมฺหาก
อคฺคสาวกภาว น ชานาม อชฺช โน โกกาลิกภทฺทนฺตสฺส วจเนน
าต อมฺหาก อนุกมฺปาย อิมานิ เภสชฺชวตฺถจฺฉาทนานิ
คณฺหถาติ ฯ
โกกาลิโก เถรา อปฺปจฺฉา สนฺตุฏา อิมานิ วตฺถานิ
อตฺตนา อคเหตฺวา มยฺห ทสฺสนฺตีติ จินฺเตตฺวา อุปาสเกหิ สทฺธึเยว
เถราน สนฺตกิ  คโต ฯ เถรา ภิกฺขุปริปาจิตตฺตา ตโต กิฺจิ
เนว อตฺตนา คณฺหึสุ น โกกาลิกสฺส ทาเปสุ ฯ อุปาสกา
ภนฺเต อิทานิ อคณฺหนฺตา ปุน อมฺหาก อนุคฺคหตฺถาย อิธาคจฺเฉยฺยาถาติ ยาจึสุ ฯ เถรา อธิวาเสตฺวา สตฺถุ สนฺติก อคมึสุ ฯ
โกกาลิโก อิเม เถรา อตฺตนา อคณฺหนฺตา มยฺหมฺป น ทาเปสุนฺติ
อาฆาต พนฺธิ ฯ เถราป สตฺถุ สนฺติเก โถก วสิตฺวา อตฺตโน
อตฺตโน ปริวาเร ปฺจสเต ภิกฺขู อาทาย ภิกฺขุสหสฺเสน สทฺธึ
จาริกฺจรมานา โกกาลิกรฏ ปตฺตา ฯ เต อุปาสกา
ปจฺจุคฺคมน กตฺวา เถเร อาทาย ตเมว วิหาร เนตฺวา เทวสิก
มหาสกฺการ กรึสุ ฯ ปหูต เภสชฺชวตฺถจฺฉาทน อุปฺปชฺชิ ฯ
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เถเร หิ สทฺธึ อาคตภิกฺขู จีวรานิ วิจาเรนฺตา สทฺธึ อาคตาน
ภิกฺขูนฺเว เทนฺติ โกกาลิกสฺส น เทนฺติ ฯ เถราป ตสฺส
น ทาเปนฺติ ฯ โกกาลิโก จีวร อลภิตวฺ า ปาปจฺฉา สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา ปุพฺเพ ทิยฺยมาน ลาภ อคเหตฺวา อิทานิ คณฺหนฺติ
ปูเรตุ น สกฺกา อฺเ น โอโลเกนฺตีติ เถเร อกฺโกสติ ปริภาสติ ฯ
เถรา โกกาลิโก อมฺเห นิสฺสาย อกุสล ปสวตีติ สปริวารา
นิกฺขมิตฺวา อฺ ภนฺเต กติปาห วสถาติ มนุสฺเสหิ ยาจิยมานาป
นิวตฺติตุ น อิจฺฉึสุ ฯ
อเถโก ทหรภิกฺขุ อาห อุปาสกา กถ เถรา วสิสฺสนฺติ
ตุมฺหาก กุลปุ กตฺเถโร อิเมส วาส น สหตีติ ฯ เต ตสฺส สนฺตกิ 
คนฺตฺวา ภนฺเต ตุมฺเห กิร เถราน อิธ วาส น สหถ คจฺฉถ ภนฺเต
ขมาเปตฺวา วา นิวตฺเตถ ปลายิตฺวา วา อฺตฺถ วสถาติ ฯ
โส อุปาสกาน ภเยน คนฺตฺวา เถเร ยาจิ ฯ เถรา คจฺฉาวุโส
น มย นิวตฺตามาติ ปกฺกมึสุ ฯ โส เถเร นิวตฺเตตุ อสกฺโกนฺโต
วิหารเมว ปจฺจาคโต ฯ อถ น อุปาสกา ปุจฺฉึสุ นิวตฺติตา เต
ภนฺเต เถราติ ฯ นิวตฺเตตุ นาสกฺขึ อาวุโสติ ฯ อถ น
อิมสฺมึ ปาปธมฺเม อิธ วสนฺเต เปสลา ภิกฺขู น วสิสฺสนฺติ
นิกฑฺฒิสฺสาม นนฺติ จินฺเตตฺวา ภนฺเต มา ตฺว อิธ วส อมฺเห
นิสฺสาย ตุยฺห กิฺจิ นตฺถีติ อาหสุ ฯ โส เตหิ อพหุมานกโต (๑)
ปตฺตจีวรมาทาย เชตวน คนฺตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา
#๑. ม. นิกฺกฑฺฒิโต ฯ
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ปาปจฺฉา ภนฺเต สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา ปาปกาน อิจฺฉาน วส
คตาติ อาห ฯ อถ น สตฺถา มาเหว โกกาลิก อวจ ปสาเทหิ
โกกาลิก สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ จิตฺต เปสลา1 ภิกฺขูติ ธาเรหิ ฯ
วาริโตป โกกาลิโก ตุมฺเห ภนฺเต ตุมหฺ าก อคฺคสาวกาน
สทฺทหถ อห ปจฺจกฺขโต อทฺทส ปาปกา เอเต ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺตา
ทุสฺสีลาติ วตฺวา ยาวตติย สตฺถารา นิวาริโตป ตเถว วตฺวา
อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ ตสฺส ปกฺกนฺตมตฺตสฺเสว สกลสรีเร
สาสปมตฺตา ปฬกา อุฏหิตฺวา อนุปุพฺเพน วฑฺฒิตฺวา
เวฬุวปกฺกมตฺตา หุตฺวา ภิชฺชิตฺวา ปุพพฺ โลหิตานิ ปคฺฆรึสุ ฯ
โส นิตถฺ ุนนฺโต เวทนาปฺ- *ปตฺโต เชตวนทฺวารโกฏเก นิปชฺชิ ฯ
โกกาลิเกน เทฺว อคฺคสาวกา อกฺกุฏาติ ยาว พฺรหฺมโลกา
เอกโกลาหล อโหสิ ฯ
อถสฺส อุปชฺฌาโย ตุที นาม (๑) พฺรหฺมา ต การณ ตฺวา
อาคนฺตฺวา ต เถเร ขมาเปสฺสามีติ อากาเส ตฺวา โกกาลิก ผรุส
เต กมฺม กต อคฺคสาวเก ปสาเทหีติ อาห ฯ โก ปน ตฺว
อาวุโสติ ฯ ตุทีพฺรหฺมานาม อหนฺติ นนุ ตฺว อาวุโส ภควตา
อนาคามีติ พฺยากโต อนาคามี จ อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกาติ
วุตฺต ตฺว สงฺการฏาเน ยกฺโข ภวิสสฺ ตีติ มหาพฺรหฺมาน อปสาเทสิ ฯ
โส ต อตฺตโน วจน คาหาเปตุ อสกฺโกนฺโต ตว วาจาย ตฺวเมว
ปฺายิสฺสสีติ วตฺวา สุทฺธาวาสเมว คโต ฯ โกกาลิโกป กาล
#๑. ม. ตุรู นาม ฯ เอวมุปริป ฯ
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กตฺวา ปทุมนิรเย อุปฺปชฺชิ ฯ ตสฺส ตตฺถ นิพฺพตฺตภาว ตฺวา
สหมฺปติมหาพฺรหฺมา ตถาคตสฺส อาโรเจสิ ฯ สตฺถา ภิกฺขูน
อาโรเจสิ ฯ ภิกฺขู ตสฺสอคุณ กเถนฺตา ธมฺมสภาย กถ
สมุฏาเปสุ อาวุโส โกกาลิโก กิร สารีปุตตฺ โมคฺคลฺลาเน
อกฺโกสิตฺวา อตฺตโน มุข นิสฺสาย ปทุมนิรเย อุปฺปนฺโนติ ฯ
สตฺถา อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมายนามาติ วุตฺเต น ภิกขฺ เว โกกาลิโก อิทาเนว
วจเนน หโต อตฺตโน มุข นิสฺสาย ทุกฺข อนุภวติ ปุพฺเพเปส
อตฺตโน มุข นิสฺสาย ทุกขฺ  อนุโภสิเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต ตสฺส
ปุโรหิโต ปงฺคโล นิกฺขนฺตทาโฒ อโหสิ ฯ ตสฺส พฺราหฺมณี
อฺเน พฺราหฺมเณน สทฺธึ อติจริ ฯ โสป ตาทิโสว ฯ
ปุโรหิโต พฺราหฺมณึ ปุนปฺปุน วาเรนฺโตป วาเรตุ อสกฺโกนฺโต
จินฺเตสิ อิม มม เวรึ สหตฺถา มาเรตุ น สกฺกา อุปาเยน น
มาเรสฺสามีติ ฯ โส ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา อาห มหาราช
ตว นคร สกลชมฺพูทีเป อคฺคนคร ตฺว อคฺคราชา เอว อคฺครฺโ
นาม ตว ทกฺขิณทฺวาร ทุยุตฺต อวมงฺคลนฺติ ฯ อาจริย อิทานิ
กึ กาตพฺพนฺติ ฯ มงฺคล โยเชตพฺพนฺติ ฯ กึ ลทฺธุ วฏฏตีติ ฯ
ปุราณทฺวาร หาเรตฺวา มงฺคลยุตฺตานิ ทารูนิ คเหตฺวา
นครปริคฺคาหกาน ภูตาน พลึ ทตฺวา มงฺคลนกฺขตฺเตน ปติฏาเปตุ
วฏฏตีติ ฯ เตนหิ เอว กโรถาติ ฯ ตทา โพธิสตฺโต ตกฺการิโย
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นาม มาณโว หุตฺวา ตสฺส สนฺติเก สิปฺป อุคฺคณฺหาติ ฯ
ปุโรหิโต ปุราณทฺวาร หาเรตฺวา นว ปติฏาเปตฺวา ราชาน
อาห นิฏิต เทว ทฺวาร เสฺว ภทฺทกนกฺขตฺต ต อนติกฺกมิตฺวา
พลึ กตฺวา ทฺวาร ปติฏาเปตุ วฏฏตีติ ฯ เตนหิ อาจริย
พลิกมฺมตฺถาย กึ ลทฺธุ วฏฏตีติ ฯ เทว มเหสกฺข ทฺวาร
มเหสกฺขเทวตาหิ ปริคฺคหิต เอก ปงคฺ ล นิกฺขนฺตทาฒ อุภโต
วิสุทฺธ พฺราหฺมณ มาเรตฺวา ตสฺส มสโลหิเตน พลึ กตฺวา สรีร
เหฏา ขิปตฺวา ทฺวาร ปติฏาเปตพฺพ เอว ตุมฺหากฺจ นครสฺส
จ โสตฺถิ (๑) ภวิสฺสตีติ ฯ สาธุ อาจริย เอวรูป พฺราหฺมณ
มาเรตฺวา ทฺวาร ปติฏาเปหีติ ฯ
โส ตุฏ มานโส เสว ปจฺจามิตฺตสฺส ปฏึ ปสฺสิสฺสามีติ
อุสฺสาหชาโต อตฺตโน เคห คนฺตฺวา มุข รกฺขิตุ อสกฺโกนฺโต
ตุริตตุริโต ภริย อาห ปาเป จณฺฑาลิ อิโต ปฏาย เกน สทฺธึ
อภิรมิสฺสสิ เสฺว เต ชาร มาเรตฺวา พลิกมฺม กริสฺสามีติ ฯ
นิรปราธ กึการณา มาเรสฺสสีติ ฯ ราชา กฬารปงฺคลสฺส
พฺราหฺมณสฺส มสโลหิเตน พลิกมฺม กตฺวา นครทฺวาร ปติฏ าเปหีติ
อาห ชาโร จ เต กฬารปงฺคโล ต มาเรตฺวา พลิกมฺม กริสฺสามีติ ฯ
สา ชารสฺส สนฺติก สาสน ปาเหสิ ราชา กิร กฬารปงฺคล
พฺราหฺมณ มาเรตฺวา พลึ กาตุกาโม สเจ ชีวิตุกาโม อฺเป
ตยา สทิเส พฺราหฺมเณ คเหตฺวา สกาลสฺเสว ปลายสฺสูติ ฯ
#๑. ม. วุฑฒิ ฯ
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โส ตถา อกาสิ ฯ ต นคเร ปากฏ อโหสิ ฯ สกลนครโต
สพฺเพ กฬารปงฺคลา ปลายึสุ ฯ
ปุโรหิโต อมิตฺตสฺส ปลาตภาว อชานิตฺวา ปาโตว ราชาน
อุปสงฺกมิตฺวา เทว อสุกฏาเน กฬารปงฺคโล พฺราหฺมโณ อตฺถิ
ต คณฺหาเปถาติ อาห ฯ ราชา อมจฺเจ เปเสสิ ฯ เต ต
อปสฺสนฺตา อาคนฺตฺวา ปลาโต กิราติ อาโรเจสุ ฯ อฺตฺถ
อุปธาเรถาติ ฯ สกลนคเร อุปธาเรนฺตาป น ปสฺสสึ ุ ฯ ตโต
อฺ อุปธาเรถาติ วุตฺเต เทว เปตฺวา ปุโรหิต อฺโ เอวรูโป
นตฺถีติ วทึสุ ฯ ปุโรหิต น สกฺกา มาเรตุนฺติ ฯ เทว กึ วเทถ
ปุโรหิตสฺส การณา อชฺช ทฺวาเร อปติฏาปเต นคร อคุตฺต
ภวิสฺสติ อาจริโย กเถนฺโต อชฺช อติกฺกมิตฺวา อิโต
สวจฺฉรจฺจเยน นกฺขตฺต ลภิสฺสสีติ กเถสิ สวจฺฉร นคเร อทฺวารเก
ปจฺจตฺถิกาน โอกาโส ภวิสฺสติ อิม มาเรตฺวา อฺเน พฺยตฺเตน
พฺราหฺมเณน พลิกมฺม กาเรตฺวา ทฺวาร ปติฏาเปสฺสามาติ ฯ
อตฺถิ ปนฺโ อาจริยสทิโส ปณฺฑติ พฺราหฺมโณติ ฯ อตฺถิ เทว
ตสฺเสว อนฺเตวาสิโก ตกฺการิยมาณโวนาม ตสฺส ปุโรหิตฏาน
ทตฺวา มงฺคล กโรถาติ ฯ
ราชา ต ปกฺโกสาเปตฺวา สมฺมาน กาเรตฺวา ปุโรหิตฏาน
ทตฺวา ตถา กาตุ อาณาเปสิ ฯ โส มหนฺเตน ปริวาเรน
นครทฺวาร อคมาสิ ฯ ปุโรหิต ราชานุภาเวน พนฺธิตฺวา
อานยึสุ ฯ มหาสตฺโต ทฺวารปนฏาเน อาวาฏ ขณาเปตฺวา
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สาณึ ปริกฺขปิ าเปตฺวา อาจริเยน สทฺธึ อนฺโตสาณิย อฏาสิ ฯ
อาจริโย อาวาฏ โอโลเกนฺโต อตฺตโน ปติฏ อลภนฺโต อนตฺโถ (๑)
ตาว เม นิปผฺ าทิโต อโหสิ พาลตาย ปน มุข รกฺขิตุ อสหนฺโต
เวเคน ปาปตฺถิยา กเถสึ อตฺตนาว เม อตฺตโน วโธ อาภโตติ
มหาสตฺต อาลปนฺโต ปม คาถมาห
[๑๘๒๗]อหเมว ทุพฺภาสิต ภาสิ พาโล
ภงฺโกว อรฺเ (๒) อหิมวฺหายมาโน
ตกฺการิเย โสพฺภมิม ปตามิ
น กิเรว สาธุ อติเวลภาณีติ
ตตฺถ ทุพฺภาสิต ภาสีติ ทุพฺภาสิต ภาสึ ฯ ภงฺโกวาติ
ยถา อรฺเ มณฺฑโก วสนฺโต อตฺตโน ขาทก อหึ อเวหติ โส
ต อวฺหยมาโน (๓) ทุพฺภาสิต ภาสตินาม เอว อหเมว ทุพฺภาสิต
ภาสึ ฯ ตกฺการิเยติ ตสฺส นาม อิตฺถีลงิ ฺค [๔] ต อาลปนฺโต
เอวมาห ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต ทุติย คาถมาห
[๑๘๒๗]ปปฺโปติ มจฺโจ อติเวลภาณี
พนฺธ วธ โสกปริเทวฺจ (๕)
อตฺตานเยว ครหาสิ เอตฺโต (๖)
อาจริย ต นิขณนฺติ (๗) โสพฺเภติ ฯ
#๑. ม. อตฺโถ ฯ ๒. สฺยา ม. เภโกวรฺเ อหิมวฺหาย มาโน ฯ
#๓. ม. อวฺหายมาโน ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร นาม เตเนวาติ
#ทิสฺสติ ฯ ๕. สฺยา. ม. โสกปริทฺทวฺจ ฯ ๖. สฺยา. ม. เอตฺถ ฯ
#๗. ม. อาเจร ย ต นิขณนฺติ ฯ
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ตตฺถ อติเวลภาณีติ เวลาติกฺกนฺต ปมาณาติกฺกนฺต
กตฺวา กถนนาม น สาธุ อติเวลภาณี ปุรโิ ส น สาธูติป อตฺโถ ฯ
โสกปริเทวฺจาติ อาจริย เอวเมว อติเวลภาณี ปุริโส วธพนฺธฺจ (๑)
โสกฺจ มหนฺเตน สทฺเทน ปริเทวฺจ ปปฺโปติ ฯ ครหาสีติ
ปร อครหิตวฺ า อตฺตานเยว ครเหยฺยาสิ ฯ เอตฺโตติ เอตสฺมึ
การเณ ฯ อาจริย ตนฺติ อาจริย เยน การเณน ต
นิขณนฺติ โสพฺเภ ต ตยาว กต ตสฺมา อตฺตานเมว
ครเหยฺยาสีติ วทติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา อาจริย วาจ อรกฺขิตฺวา น เกวล
ตวเมว ทุกฺขปฺปตฺโต อฺเป ปตฺตาเยวาติ อตีต อาหริตฺวา
ทสฺเสติ
ปุพฺเพ กิร พาราณสิย กาลีนาม คณิกา อโหสิ ฯ
ตสฺสา ตุณฺฑิโลนาม ภาตา ฯ กาลี เอกทิวส สหสฺส
คณฺหาติ ฯ ตุณฺฑิโล ปน อิตฺถีธุตฺโต สุราธุตฺโต อกฺขธุตฺโต
จ อโหสิ ฯ สา ตสฺส ธน เทติ ฯ โส ลทฺธลทฺธ วินาเสติ ฯ
สา ต วาเรนฺตีป วาเรตุ นาสกฺขิ ฯ โส เอกทิวส ชูเต ปราชิโต
นิวตฺถวตฺถานิ ทตฺวา กฏสารขณฺฑ นิวาเสตฺวา ตสฺสา เคห
อาคมิ ฯ ตาย จ ทาสิโย อาณตฺตา โหนฺติ ตุณฺฑิลสฺส
อาคตกาเล กิฺจิ อทตฺวา คีวาย น คเหตฺวา นีหเรยฺยาถาติ ฯ
ตา ตถา กรึสุ ฯ โส คนฺตฺวา ทฺวารมูเล โรทนฺโต อฏาสิ ฯ
#๑. ม. วธ พนฺธฺจ ฯ สี. ยุ. วธพนฺธูนฺจ ฯ
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อเถโก เสฏีปุตฺโต นิจฺจกาล กาลิยา สหสฺส อาหรนฺโต (๑)
ตทิวส ต (๒) ทิสฺวา กึ ตุณฺฑิล โรทสีติ ปุจฺฉิ ฯ สามิ ชูเต ปราชิโต
มม ภคินิยา สนฺติก อาคโตมฺหิ ตา ม ทาสิโย คีวาย คเหตฺวา
นีหรึสูติ ฯ เตนหิ ติฏ ภคินิยา เต กเถสฺสามีติ โส คนฺตฺวา
ภาตา เต กฏสารขณฺฑ นิวาเสตฺวา ทฺวารมูเล ิโต วตฺถานิสสฺ
กิมตฺถ น เทสีติ อาห ฯ อห ตาวน เทมิ สเจ ปน เต สิเนโห
อตฺถิ ตฺว เทหีติ ฯ ตสฺมึ ปน คณิกาย ฆเร อิท จาริตฺต อาภต
สหสฺสโต (๓) ปฺจ สตานิ คณิกาย โหนฺติ ปฺจ สตานิ วตฺถคนฺธมาลา
มูลานิ โหนฺติ ฯ อาคตปุริสา ตสฺมึ ฆเร ลทฺธวตฺถานิ นิวาเสตฺวา
รตฺตึ วสิตฺวา ปุนทิวเส คจฺฉนฺตา ตมฺป เปตฺวา อาภตวตฺถาเนว
นิวาเสตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ ตสฺมา เสฏีปุตฺโต ตาย ทินฺนวตฺถานิ
นิวาเสตฺวา อตฺตโน สาฏเก ตุณฺฑิลสฺส ทาเปสิ ฯ โส นิวาเสตฺวา
นทนฺโต ตชฺเชนฺโต (๔) คนฺตฺวา สุราเคห ปาวิสิ ฯ กาลีป ทาสิโย
อาณาเปสิ เสฺว เอตสฺส คมนกาเล วตฺถานิ อจฺฉินฺเทยฺยาถาติ ฯ
ตา ตสฺส นิกฺขมนกาเล อิโตจิโต จ อุปธาวิตฺวา วิลุมฺปมานา
วิย (๕) สาฏเก คเหตฺวา อิทานิ ยาหิ กุมาราติ นคฺค กตฺวา
วิสชฺเชสุ ฯ โส นคฺโคว นิกฺขมิ ฯ ชโน ปริหาส กโรติ ฯ
โส ลชฺชิตฺวา มยาเวต กต อหเมว อตฺตโน มุข รกฺขิตุ นาสกฺขินฺติ
ปริเทวิ ฯ อิท ตาว ทสฺเสตุ ตติย คาถมาห
#๑. ม. อาหราเปนฺโต ฯ ๒. ม. ต ทิวส ตนฺติ นตฺถิ ฯ ๓. ม.
#อาภตสหสฺสโต ฯ ๔. ม. คชฺชนฺโต ฯ ๕. ม. วิยสทฺโท นตฺถิ ฯ
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[๑๘๒๘]กิเมวาห ตุณฺฑิล อปุจฺฉึ (๑)
กเรยฺยาส (๒) ภาตร กาลิกาย
นคฺโควาห (๓) วตฺถยุคฺจ ฉินฺโน (๔)
อยมฺป อตฺโถ พหุ ตาทิโสวาติ ฯ
ตตฺถ พหุ ตาทิโสวาติ เสฏีปุตฺโตป หิ อตฺตนา กเตเหว
ทุกฺข ปตฺโต ตฺวมฺป ตสฺมา อย ตุยฺห ทุกฺขปฺปตฺติ [๕] พหูหิ
การเณหิ ตาทิโสว ฯ
อปโรป พาราณสิย อชปาลาน ปมาเทน โคจรภูมิย ทฺวสี ุ
เมณฺเฑสุ ยุชฺฌนฺเตสุ เอโก กุลิงฺคสกุโณ อิเม อิทานิ ภินฺเนหิ
สีเสหิ มริสสฺ นฺติ วาเรสฺสามิ เตติ มาตุล มา ยุชฌ
ฺ ถาติ วาเรตฺวา
เตส กถ อคเหตฺวา ยุชฺฌนฺตานฺเว ปฏิยมฺป สีเสป นิสีทิตฺวา
ยาจิตฺวา วาเรตุ อสกฺโกนฺโต เตนหิ ม มาเรตฺวา ยุชฺฌถาติ
อุภินฺน สีสนฺตร ปาวิสิ ฯ เต อฺมฺ ปหรึสุเยว ฯ
โส สณฺหกรณีย ปสิโตวิย อตฺตนา กเตเนว วินาส ปตฺโต ฯ
อิท อปรป การณ ทสฺเสนฺโต จตุตฺถ คาถมาห
[๑๘๒๙]โย ยุชฺฌมานาน อยุชฺฌมาโน
เมณฺฑนฺตร ปจฺจุปติ (๖) กุลงิ ฺโคฑ
โส ปสิโต เมณฺฑสิเรหิ ตตฺถ
อยมฺป อตฺโถ พหุ ตาทิโสวาติ ฯ
#๑. สฺยา. อนุปุจฺฉึ ฯ ๒. ม. กเรยฺย ส ฯ ๓. สฺยา. ม. นคฺโควห ฯ
#๔. สฺยา. ชิโน ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺโถติ ทิสสฺ ติ ฯ
#๖. สฺยา. ม. อจฺจุปตี ฯ
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ตตฺถ เมณฺฑนฺตรนฺติ เมณฺฑาน อนฺตร ฯ ปจฺจุปตีติ
อติคนฺตฺวา อุปฺปติ อากาเส สีสาน เวมชฺเฌ อฏาสีติ อตฺโถ ฯ
ปสิโตติ ปฬโิ ต ฯ
อปเรป พาราณสีวาสิโน โคปาลกา ผลิต ตาลรุกฺข
ทิสฺวา เอก ผลตฺถาย รุกขฺ  อาโรเปสุ ฯ ตสฺมึ ผลานิ ปาเตนฺเต
เอโก กณฺหสปฺโป วมฺมกิ า นิกฺขมิตฺวา ตาลรุกฺข อภิรูหิ ฯ
เหฏา ิตา ทณฺฑาทีหิ ปหรนฺตาป ต นิวาเรตุ นาสกฺขึสุ ฯ
เต สปฺโป ตาล อภิรูหตีติ อิตรสฺส อาจิกฺขึสุ ฯ โส ภีโต มหารว
รวิ ฯ เหฏา ิตา เอก ถิรสาฏก จตูสุ กณฺเณสุ คเหตฺวา
อิมสฺมึ สาฏเกปติตาติ อาหสุ ฯ โส ปริคลนฺโต (๑) จตุนฺนป
อนฺตเร สาฏกมชฺเฌ ปติ ฯ ตสฺส ปาตนเวเคน เต สณฺาเรตุ
อสกฺโกนฺตา อฺมฺ สีเสน ปหริตฺวา ภินฺเนหิ สีเสหิ
ชีวิตกฺขย ปตฺตา ฯ อิท การณ ทสฺเสนฺโต ปฺจม คาถมาห
[๑๘๓๐]จตุโร ชนา โปฏก อคฺคเหสุ (๒)
เอกฺจ โปส อนุรกฺขมานา
สพฺเพว เต ภินฺนสิรา สยึสุ
อยมฺป อตฺโถ พหุ ตาทิโสวาติ ฯ
ตตฺถ โปฏกนฺติ สาฏก (๓) ฯ สพฺเพว เตติ เตป จตฺตาโร
ชนา อตฺตนา กเตเนว ภินฺนสีสา สยึสุ ฯ
#๑. ม. ปตนฺโต ฯ ๒. สฺยา. ม. โปตฺถกมคฺคเหสุ ฯ ๓. สี. ยุ.
#ฆนสาฏก ฯ ม. สาณสาฏก ฯ
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อปราป พาราณสีวาสิโน เอฬกโจรา รตฺตึ เอก อช
เถเนตฺวา ทิวา อรฺเ ขาทิสฺสามาติ ตสฺสา อวสฺสนตฺถาย
มุข พนฺธิตฺวา เวฬุคุมฺเพ เปสุ ฯ ปุนทิวเส ต ขาทิตุ
คจฺฉนฺตา อาวุธ ปมุสฺสิตฺวา อคมสุ ฯ เต อช มาเรตฺวา มส
ปจิตฺวา ขาทิสฺสาม อาหรถาวุธนฺติ เอกสฺสาป หตฺเถ อาวุธ
อทิสฺวา วินา อาวุเธน เอต มาเรตฺวาป มส คเหตุ น สกฺกา
วิสชฺเชม น ปฺุมสฺสา อตฺถีติ วิสชฺเชสุ ฯ ตทา เอโก
เวฬุกาโร เวฬฬ คเหตฺวา ปุนป อาคนฺตฺวา คเหสฺสามีติ
นฬการสตฺถ เวฬุปตฺตนฺตเร เปตฺวา ปกฺกามิ ฯ อชา
มุตฺตมฺหีติ ตุสิตฺวา เวฬุมูเล กีฬมานา ปจฺฉิมปาเทหิ ปหริตฺวา
ต สตฺถก ปาเตสิ ฯ โจรา สตฺถสทฺท สุตฺวา อุปธาเรนฺตา
ต ทิสฺวา ตุฏมานสา อช มาเรตฺวา มส ขาทึสุ ฯ อิติ สาป
อชา อตฺตนา กเตเนว มตาติ อิท ทสฺเสตุ ฉฏ คาถมาห
[๑๘๓๑]อชา ยถา เวฬุคุมพฺ สฺมึ พนฺธา (๑)
อเวกฺขิปนฺตี (๒) อสิมชฺฌคจฺฉิ
เตเนว ตสฺสา คลก วิกนฺตา (๓)
อยมฺป อตฺโถ พหุ ตาทิโสวาติ ฯ
ตตฺถ อเวกฺขิปนฺตีติ กีฬมานา ปจฺฉิมปาเท ขิปนฺตี ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา อตฺตโน วจน รกฺขิตฺวา มิตภาณิโน
นาม มรณทุกฺขา มฺุจนฺตีติ ทสฺเสตฺวา กินฺนรวตฺถุ อาหริ ฯ
#๑. ม. พทฺธา ฯ ๒. ม. อวกฺขิปนฺตี ฯ ๓. ม. คลกาวกนฺต ฯ
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พาราณสีวาสี กิเรโก ลุทฺทกปุตโฺ ต (๑) หิมวนฺต คนฺตฺวา
เอเกน อุปาเยน ชายปติเก เทฺว กินฺนเร คเหตฺวา อาเนตฺวา
รฺโ อทาสิ ฯ ราชา อทิฏปุพฺเพ กินฺนเร ทิสฺวา ตุสิตฺวา
ลุทฺทก อิเมส โก คุโณติ ปุจฺฉิ ฯ เทว เอเต มธุเรน สเรน
คายนฺติ มนฺุ นจฺจนฺติ มนุสฺสา เอว คายิตุ วา นจฺจิตุ วา
น ชานนฺตีติ ฯ ราชา ลุททฺ กสฺส พหุธน ทตฺวา กินฺนเร คายถ
นจฺจถาติ อาห ฯ กินฺนรา สเจ มย คายนฺตา พฺยฺชน
ปริปุณฺณ กาตุ น สกฺขิสสฺ าม ทุคฺคหิต โหติ อมฺเห ครหิสฺสนฺติ
วธิสฺสนฺติ พหุ กเถนฺตานฺจ มุสาวาโทป โหตีติ มุสาวาทภเยน
รฺา ปุนปฺปุน วุตฺตาป น คายึสุ น นจฺจึสุ ฯ ราชา
กุชฺฌิตฺวา อิเม มาเรตฺวา มส ปจิตฺวา อาหรถาติ
อาณาเปนฺโต สตฺตม คาถมาห
[๑๘๓๒]นยิเม เทวา นาป (๒) คนฺธพฺพปุตฺตา
มิคา อิเม อตฺถวสาภตา อิเม (๓)
เอกฺจ น สายมาเส ปจนฺตุ
เอกฺจ น ปุน ปาตราเส (๔) ปจนฺตูติ ฯ
ตตฺถ มิคา อิเมติ อิเม สเจ เทวา คนฺธพฺพา วา ภเวยฺยุ
นจฺเจยฺยฺุเจว คาเยยฺยฺุจ อิเม ปน มิคา ติรจฺฉานคตา ฯ
อตฺถวสาภตา อิเมติ อตฺถ ปจฺจาสึสนฺเตน ลุทฺเทน อานีตตฺตา
#๑. ม. ลุทฺทโกฯ ๒. ม. อิเม น เทวา น ฯ ๓. ม. อตฺถวส
#คตา เม ฯ ๔. สฺยา. เอก ปุนปฺปาตราเส ฯ สี. ยุ. เอกจ จ น
#ปาตราเส ฯ
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อตฺถวเสน มม หตฺถ อาภตา (๑) เอเตสุ เอก สายมาเส เอก
ปาตราเส ปจนฺตูติ ฯ
กินฺนรี จินฺเตสิ ราชา กุทฺโธ นิสฺสสย มาเรสฺสติ อิทานิ
กเถตุ กาโลติ อนนฺตร (๒) คาถมาห
[๑๘๓๓]สต สหสฺสาน ทุพฺภาสิตาน (๓)
กลมฺป นาคฺฆติ สุภาสิตสฺส
ทุพฺภาสิต สงฺกมาโน กิเลโส
ตสฺมา ตุณฺหี กึปุริโส (๔) น พาลยาติ
ตตฺถ สงฺกมาโน กิเลโสติ กทาจิ อห ภาสมานา
ทุพฺภาสิต ภาเสยฺย เอว ทุพฺภาสิต สงฺกมาโน กิลสิ ฺสติ กิลมติ ฯ
ตสฺมาติ เตน การเณน ตุมฺหาก น คายึ น พาลภาเวนาติ ฯ
ราชา กินฺนริยา ตุสิตฺวา อนนฺตร คาถมาห
[๑๘๓๔]ยา เมสา พฺยากาสิ (๕) ปมฺุจเถต
คิร
ิ ฺจ น หิมวนฺต นยนฺตุ
อิมฺจ โข เทนฺตุ มหานสาย
ปาโตว น ปาตราเส ปจนฺตูติ ฯ
ตตฺถ ยา เมสาติ ยา เม เอสา ฯ เทนฺตูติ มหานสตฺถาย
เทนฺตุ ฯ
กินฺนโร รฺโ วจน สุตฺวา อย ม อกเถนฺต อวสฺส
#๑. สี. ยุ. มม อาภตา ฯ ม. มม หตฺถ คตา ฯ ๒. ม. อฏม ฯ
#๓. ม. สหสฺสานิ ทุภาสิตานิ ฯ ๔. ม. กิมฺปรุ ิสา ฯ
#๕. ม. พฺยาหาสิ ฯ
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มาเรสฺสติ อิทานิ กเถตุ วฏฏตีติ อิตร คาถมาห
[๑๘๓๕]ปชฺชุนฺนนาถา ปสโว ปสุนาถา อย ปชา
ตฺว นาโถสิ (๑) มหาราช อมฺหนาถา มม ภริยา (๒)
ทฺวินฺนมฺตร ตฺวา มุตฺโต คจฺเฉยฺยปพฺพตนฺติ
ตตฺถ ปชฺชุนฺนนาถาติ ติณภกฺขา ปสโว เมฆนาถา นาม ฯ
ปสุนาถา อย ปชาติ อย ปน มนุสฺสปชา ปฺจโครเสหิ อุปชีวนฺตี
ปสุนาถา ปสุปติฏา ฯ ตฺว นาโถสีติ ตฺว มม ปติฏา
อสิ ฯ อมฺหนาถา มม ภริยาติ อหมสฺสา ปติฏา ฯ
ทฺวินฺนมฺตร ตฺวา มุตฺโต คจฺเฉยฺย ปพฺพตนฺติ อมฺหาก
ทฺวินฺน อนฺตเร เอโก เอก มต ตฺวา สย มรณโต มุตฺโต ปจฺฉา
หิมวนฺต คจฺเฉยฺย ชีวมานา มย อฺมฺ น ชหาม ตสฺมา
สเจป อิม หิมวนฺต เปเสตุกาโม ม ปม มาเรตฺวา ปจฺฉา
เปเสหีติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา มหาราช น มย ตว วจน อกาตุกามตาย ตุณฺหี อหุมฺหา มหากถาย ปน โทส ทิสวฺ า น
กถยิมฺหาติ ทีเปนฺโต อิม คาถทฺวยมาห
[๑๘๓๖]น เว นินฺทา สุปริวชฺชยาถ (๓)
นานา ชนา เสวิตพฺพา ชนินฺท
เยเนว เอโก ลภเต ปสส
เตเนว อฺโ ลภเต นินฺทิตาร ฯ
#๑. สฺยา. นาโถสฺมิ ฯ ๒. ม. นาโถห ภริยาย เม ฯ
#๓. ม. สุปริวชฺชเยถ ฯ
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[๑๘๓๗]สพฺโพ โลโก ปรจิตฺเตน (๑) อติจิตฺโต
สพฺโพ โลโก จิตฺตวาสมฺหิ จิตฺเต
ปจฺเจกจิตฺตา ปุถุ สพฺพสตฺตา
กสฺสีธ จิตฺตสฺส วเส น วตฺตตีติ (๒) ฯ
ตตฺถ สุปริวชฺชยาถาติ มหาราช นินฺทา นาม สุเขน
ปริวชฺเชตุ น สกฺกา ฯ นานา ชนาติ นานา ฉนฺทชนา ฯ
เยเนวาติ เยน สีลาทิคุเณน เอโก ปสส ลภฺติ เตเนว อฺโ
นินฺทิตาร ลภติ อมฺหาก หิ กินฺนราน อนฺตเร กถเนน ปสส ลภติ
มนุสฺสาน อนฺตเร อกถเนน นินฺท อิติ นินฺทานาม ทุปริวชฺชนียา
สฺวาห กถ ตว สนฺติกา ปสส ลภิสฺสามีติ ฯ สพฺโพ โลโก
ปรจิตฺเตน อติจิตฺโตติ มหาราช อสปฺปุริโส หิ ปาณาติปาตาทิจิตฺเตน สปฺปุรโิ ส ปาณาติปาตาเวรมณีอาทิจิตฺเตน
อติจิตฺโตติ (๓) เอว สพฺโพ โลโก ปรจิตฺเตน อติจิตฺโตติ อตฺโถ ฯ
จิตฺตวาสมฺหิ จิตฺเตติ สพฺโพ โลโก ปน อตฺตโน หีเนน วา
ปณีเตน วา จิตฺเตน จิตฺตวานามเยว ฯ ปจฺเจกจิตฺตาติ
ปาฏิเยกจิตฺตา ปุถุปฺปเภทา สพฺเพ สตฺตา เตสุ กสฺเสกสฺส ตว
วา อฺสฺส วา จิตฺเต (๔) น กินฺนรี วา มาทิโส วา อฺโ วา
วตฺเตยฺย ตสฺมา อย มม จิตฺตวเส น วตฺตตีติ มา มยฺห กุชฺฌิ
สพฺเพ สตฺตา หิ อตฺตโน จิตฺตวเส น คจฺฉนฺติ (๕) เทวาติ กึปุริโส
#๑. ม. ปริจิตฺโต ฯ ๒. สฺยา. วตฺเต ฯ ๓. ยุ. อธิจิตฺโตติ ฯ
#๔. ม. จิตฺเตน ฯ ๕. ม. จิตฺตวเสน คจฺฉนฺติ ฯ
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รฺโ ธมฺม เทเสติ ฯ
ราชา สภาวเมว เอส กเถติ ปณฺฑิโต กินฺนโรติ
โสมนสฺสปฺปตฺโต หุตฺวา โอสานคาถมาห
[๑๘๓๘]ตุณฺหี อหุ กึปุรโิ ส อภาณิโส (๑)
โยทานิ พฺยากาสิ ภยสฺส ภีโต
โสทานิ มุตฺโต สุขิโต อโรโค
วาจา คิเรวตฺถวตี (๒) นรานนฺติ ฯ
ตตฺถ วาจา คิเรวตฺถวตี นรานนฺติ วาจา คิรา อิเมส
สตฺตาน อตฺถวตี หิตาวหา โหตีติ อตฺโถ ฯ
ราชา กินฺนเร สุวณฺณปฺชเร นิสีทาเปตฺวา ตเมว ลุทฺทก
ปกฺโกสาเปตฺวา คจฺฉ อิเม คหิตฏาเนเยว วิสชฺเชหีติ
วิสชฺชาเปสิ ฯ
มหาสตฺโตป ปสฺสาจริย เอว กินฺนรา วาจ รกฺขิตฺวา
ปตฺตกาเล กถิเตน สุภาสิเตเนว มุตฺตา ตฺวมฺปน ทุกฺกถิเตน
มหาทุกฺข ปตฺโตติ อิท อุทาหรณ ทสฺเสตฺวา อาจริย มา ภายิ
ชีวิต เต ทสฺสามีติ อสฺสาเสสิ อปจ โข ปน ตุมฺเห ม รกฺเขยฺยาถาติ
วุตฺเต น ตาว นกฺขตฺตโยโค ลพฺภตีติ ตทิวส วีตินาเมตฺวา
มชฺฌิมยามสมนนฺตเร มต เอฬก อาหราเปตฺวา พฺราหฺมณ
ยตฺถ กตฺถจิ คนฺตฺวา ชีวาหีติ กฺจิ อชานาเปนฺโต อุยฺโยเชตฺวา
เอฬกมเสน พลึ กตฺวา ทฺวาร ปติฏาเปสิ ฯ
#๑. สฺยา. ม. สภริโย ฯ ๒. สฺยา. ม. วาจากิเรวตฺถวตี ฯ
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สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพป โกกาลิโก วาจาย หโตเยวาติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา กฬารปงฺคโล โกกาลิโก อโหสิ ตกฺการิยปณฺฑิโต ปน
อหเมวาติ ฯ
ตกฺการิยชาตก อฏม ฯ
รุรุชาตก (๑)
ตสฺส คามวร ทมฺมตี ิ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร ภิกฺขูหิ พหุปฺปกาโร เต อาวุโส เทวทตฺต สตฺถา
ตฺวฺจ ตถาคต นิสฺสาย ปพฺพชฺช ลภิ ตีณิ ปฏกานิ อุคฺคณฺหิ
ลาภสกฺการ สมฺปาปุณีติ วุตฺเต อาวุโส สตฺถารา มม ติณคฺคมตฺโตป
อุปกาโร น กโต อห สยเมว ปพฺพชฺชึ สยป ตีณิ ปฏกานิ
อุคฺคณฺหึ สย ลาภสกฺการ ปาปุณินฺติ กเถสิ ฯ ภิกขฺ ู ธมฺมสภาย
กถ สมุฏาเปสุ อกตฺู อาวุโส เทวทตฺโต อกตเวทีติ ตสฺเสว
อคุณกถ กเถสุ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ
กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมายนามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว
เทวทตฺโต อิทาเนว อกตฺู ปุพฺเพป อกตฺูเยวาติ วตฺวา
#๑. สฺยา. รุรมุ ิคชาตก ฯ เอวมุปริป ฯ ม. รุรุมิคราชชาตกวณฺณนา ฯ
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ปุพฺเพเปส มยา ชีวิเต ทินฺเนป มม คุณมตฺตมฺป น ชานาตีติ
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต เอโก
อสีติโกฏิวิภโว เสฏี ปุตฺต ลภิตฺวา มหาธนโกติสฺส นาม กตฺวา
สิปฺป อุคฺคณฺหนฺโต เม ปุตฺโต กิลมิสสฺ ตีติ น กิฺจิ สิปฺป
อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ โส คีตนจฺจวาทิตขาทนโภชนโต อุทฺธ น กิฺจิ
อฺาสิ ฯ ต วยปฺปตฺต ปฏิรูเปน ทาเรน สโยเชตฺวา
มาตาปตโร กาลมกสุ ฯ โส เตส อจฺจเยน อิตฺถีธุตฺตอกฺขธุตฺตาทีหิ (๑) ปริวโุ ต นานาพฺยสนมุเขหิ สพฺพ ธน วิทฺธเสตฺวา
อิณ อาทาย ตมฺป ทาตุ อสกฺโกนฺโต อิณายิเกหิ โจทิยมาโน
จินฺเตสิ กึ มยฺห ชีวิเตน เอเกนมฺหิ (๒) อตฺตภาเวน อฺโวิย ชาโต
มตเมว เสยฺโยติ ฯ โส อิณายิเก อาห ตุมฺหาก อิณปณฺณานิ
คเหตฺวา อาคจฺฉถ คงฺคาตีเร เม นิหติ  กุลสนฺตก ธน อตฺถิ ต
โว ทสฺสามีติ ฯ เต เตน สทฺธึ อคมสุ ฯ โส อิธ ธนนฺติ
นิธิฏาน อาจิกฺขนฺโตวิย คงฺคาย ปติตฺวา มริสฺสามีติ ปลายิตฺวา
คงฺคาย ปติ ฯ โส จณฺฑโสเตน วุยฺหนฺโต การฺุรว รวิ ฯ
ตทา มหาสตฺโต รุรุมิคโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา ปริวาร ฉฑฺเฑตฺวา
เอกโกว คงฺคานิวตฺตเน รมณีเย สาลมิสฺสเก สุปปุ ฺผิตอมฺพวเน
วสติ อุโปสถอุปวาสกรณตฺถาย ฯ ตสฺส สรีรจฺฉวิ สุมชฺชิตกาฺจนผลกวณฺณา อโหสิ ตสฺส ปาทา (๓) ลาขารสปริกมฺมกตา
#๑. ม. อิตฺถธี ุตฺตสุราธุตฺตาทีหิ ฯ ๒. สี.ยุ.เตเนวมฺหิ ฯ
#๓. ม. หตฺถปาทา ฯ
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วิย นงฺคุฏ จามรินงฺคุฏวิย สิงฺคานิ รชฏทามสทิสานิ อกฺขีนิ
สุมชฺชิตมณิคุลิกาวิย มุข โอทหิตฺวา ปตรตฺตกมฺพลเคณฺฑุก
วิย เอวรูป ตสฺส รูป อโหสิ ฯ โส อฑฺฒรตฺติกสมเย ตสฺส
การฺุสทฺท สุตฺวา มนุสฺสสทฺโท สุยฺยติ มา มยิ ธรนฺเต มรตุ
ชีวิตมสฺส ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา สยนโต (๑) อุฏาย นทีตีเร คนฺตฺวา
อมฺโภ ปุริส มา ภายิ ชีวติ นฺเต ทสฺสามีติ อสฺสาเสตฺวา โสต
ฉินฺทนฺโต คนฺตฺวา ต ปฏิย อาโรเปตฺวา ตีร ปาเปตฺวา อตฺตโน
วสนฏาน เนตฺวา อสฺสาเสตฺวา ผลาผลานิ ทตฺวา ทฺวีหติหจฺจเยน
โภ ปุริส อหนฺต อิโต อรฺา นีหริตฺวา พาราณสีมคฺเค
เปสฺสามิ ตฺว โสตฺถินา คมิสฺสสิ อปจ โข ปน อสุกฏาเน นาม
กาฺจนมิโค วสตีติ ธนการณา ม รฺโ วา (๒) ราชมหามตฺตสฺส
วา มา อาจิกฺขาหีติ อาห ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฉฺ ิ ฯ
มหาสตฺโต ตสฺส ปฏิฺ คเหตฺวา ต อตฺตโน ปฏิย อาโรเปตฺวา
พาราณสีมคฺเค โอตาเรตฺวา นิวตฺติ ฯ ตสฺส พาราณสีปวิสนทิวเสเยว เขมานาม เทวี รฺโ อคฺคมเหสี ปจฺจูสกาเล
สุปนนฺตเร (๓) สุวณฺณวณฺณ มิค อตฺตโน ธมฺม เทเสนฺต ทิสฺวา
จินฺเตสิ สเจ เอวรูโป มิโค น ภเวยฺย น ต สุปเนน ปสฺเสยฺย
อทฺธา ภวิสฺสติ รฺโ อาโรเจสฺสามีติ ฯ สา ราชาน
อุปสงฺกมิตฺวา มหาราช อห สุวณฺณวณฺณ มิค ปสฺสิตุ อิจฺฉามิ
สุวณฺณวณฺณมิคสฺส ธมฺม โสตุกามา ลภิสฺสามิ เจ ชีวิสฺสามิ
#๑. ม. สยนคุมฺพา ฯ ๒. ม. เจว ฯ ๓. ม. สุปนนฺเต ฯ
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โน เจ นตฺถิ เม ชีวิตนฺติ อาห ฯ ราชา ต อสฺสาเสตฺวา สเจ
มนุสฺสโลเก อตฺถิ ลภิสฺสสีติ วตฺวา พฺราหฺมเณ ปกฺโกสาเปตฺวา
สุวณฺณวณฺโณ มิโคนาม โหตีติ ปุจฺฉิตฺวา อาม เทว โหตีติ
สุตฺวา อลงฺกตหตฺถิขนฺเธ สุวณฺณจงฺโกฏเก สหสฺสถวิก เปตฺวา
โย สุวณฺณมิค อาจิกฺขิสฺสติ ตสฺส สทฺธึ สหสฺสถวิกสุวณฺณจงฺโกฏเกน
ตฺจ หตฺถึ ตโต จ อุตฺตรึ ทาตุกาโม หุตฺวา สุวณฺณปฏเฏ
คาถ ลิขาเปตฺวา เอก อมจฺจ ปกฺโกสาเปตฺวา เอหิ ตฺว ตาต
มม วจเนน อิม คาถ นครวาสีน กเถหีติ อิมสฺมึ ชาตเก
ปม คาถมาห
[๑๘๓๙]ตสฺส (๑) คามวร ทมฺมิ นาริโย จ อลงฺกตา
โก เม ต มิคมกฺขาสิ (๒) มิคาน มิคมุตฺตมนฺติ ฯ
อมจฺโจ สุวณฺณปฏฏ คเหตฺวา สกลนคเร จาราเปสิ ฯ อถ
โข เสฏิปุตฺโต พาราณสึ ปวิสนฺโต ต กถ สุตฺวา อมจฺจสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา อห รฺโ เอวรูป มิค อาจิกฺขิสฺสามิ ม
รฺโ ทสฺเสหีติ อาห ฯ อมจฺโจ หตฺถิโต โอตริตวฺ า ต รฺโ
สนฺติก เนตฺวา อย กิร เทว ต อาจิกฺขิสฺสามีติ วเทตีติ
ทสฺเสสิ ฯ ราชา สจฺจ อมฺโภ ปุริสาติ ปุจฺฉิ ฯ โส สจฺจ
มหาราช ตฺว เอต ยส มยฺห เทหีติ วทนฺโต ทุติย คาถมาห
[๑๘๔๐]มยฺห คามวร เทหิ นาริโย จ อลงฺกตา
โส เต ต มิคมกฺขามิ อหนฺเต มิคมุตฺตมนฺติ (๓) ฯ
#๑. สี. ยุ. กสฺส ฯ ๒. ม. โย เม ต มิคมกฺขาติ ฯ ๓. สฺยา. ม.
#อห เต มิคมกฺขิสฺส มิคาน มิคมุตฺตมนฺติ ฯ
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ต สุตฺวา ราชา ตสฺส มิตฺตทุพฺภิสฺส ตุสิตฺวา อมฺโภ
กุหึ มิโค วสตีติ ปุจฺฉิตฺวา อสุกฏาเนนาม เทวาติ วุตฺเต
ตเมว มคฺคุทฺเทส กตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน ต าน
อคมาสิ ฯ อถ น โส มิตฺตทุพฺภิ เสน เทว สนฺนิสีทาเปหีติ
สนฺนิสินฺนาย เสนาย เอหีติ วตฺวา เอโส เทว สุวณฺณมิโค
เอตสฺมึ าเน วสตีติ หตฺถ ปสาเรตฺวา อาจิกฺขนฺโต
ตติย คาถมาห
[๑๘๔๑]เอตสฺมึ วนสณฺฑสฺมึ อมฺพา สาลา จ ปุปฺผิตา
อินฺทโคปกสฺฉนฺนา เอตฺเถโส ติฏ ติ มิโคติ ฯ
ตตฺถ อินฺทโคปกสฺฉนฺนาติ เอตสฺส วนสณฺฑสฺส
ภูมิ อินฺทโคปกวณฺณาย รตฺตาย สุขสมฺผสฺสาย ติณชาติยา
สฺฉนฺนา สสฺสกุจฺฉิ วิย (๑) มุทุกา เอตฺถ เอตสฺมึ รมณีเย
วนสณฺเฑ โส ติฏตีติ ทสฺเสสิ ฯ
ราชา ตสฺส วจน สุตฺวา อมจฺเจ อาณาเปสิ ตสฺส มิคสฺส
ปลายิตุ อเทนฺตา ขิปฺป อาวุธหตฺเถหิ ปุริเสหิ สทฺธึ วนสณฺฑ
ปริวาเรถาติ ฯ เต ตถา กตฺวา อุนฺนทึสุ ฯ ราชา กติปเยหิ
ชเนหิ สทฺธึ เอกมนฺต อฏาสิ ฯ โส ปุริโส (๒) อวิทูเร อฏาสิ ฯ
มหาสตฺโต ต สทฺท สุตฺวา จินฺเตสิ มหโต พลกายสฺส สทฺโท
ตมฺหา เม ปุริสา ภเยน อุปฺปนฺเนน ภวิตพฺพนฺติ ฯ โส
#๑. สี. ยุ. ติวสฺสิกสสกสฺส กุจฺฉิ ฯ ๒. ม. โสปสฺส ฯ
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อุฏาย สกลปริส โอโลเกตฺวา รฺโ ิตฏานเยว ทิสฺวา เม
โสตฺถิ ภวิสฺสติ เอตฺเถว มยา คนฺตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา ราชาภิมุโข
ปายาสิ ฯ ราชา ต อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา นาคพโล มิโค
อวตฺถรนฺโต อาคจฺเฉยฺย สร สนฺนยฺหิตฺวา อิม มิค สนฺตาเสตฺวา
สเจ ปลายติ วิชฺฌิตฺวา ทุพฺพล กตฺวา คณฺหิสฺสามีติ ธนุ
อาโรเปตฺวา โพธิสตฺตาภิมุโข อโหสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา คาถทฺวยมาห
[๑๘๔๒]ธนุ อทชฺฌ (๑) กตฺวาน อุสุ สนฺนยฺหุปาคมิ (๒)
มิโค จ ทิสฺวา ราชาน ทูรโตวชฺฌภาสถ (๓)
อาคเมหิ มหาราช
มา ม วิชฺฌ รเถสภ
โก นุ เต อิทมกฺขาสิ
เอตฺเถโส ติฏติ มิโคติ ฯ
ตตฺถ อทชฺฌนฺติ ชิยาย สเรน จ สทฺธึ เอกเมว กตฺวา ฯ
สนฺนยฺหาติ สนฺนยฺหิตฺวา (๔) ฯ อาคเมหีติ ติฏ มหาราช
มา ม วิชฺฌ ชีวคาหเมว คณฺหาติ มธุราย วาจาย
อภาสิ ฯ
ราชา ตสฺส มธุรกถาย พชฺฌิตฺวา ธนุ โอตาเรตฺวา คารเวน
อฏาสิ ฯ มหาสตฺโตป ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา มธุรปฏิสนฺถาร
กตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ มหาชโนป สพฺพาวุธานิ ฉฑฺเฑตฺวา
อาคนฺตฺวา ราชาน ปริวาเรสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ มหาสตฺโต
#๑. สฺยา. ม. อเทฺวชฺฌ ฯ ๒. สี. ยุ. สนฺธายุปาคมิ ฯ ๓. สฺยา. ม.
#ทูรโต อชฺฌภาสถ ฯ ๔. สี. ยุ. สนฺธายาติ สนฺทหิตฺวา ฯ

ชาตกฏกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณณ
ฺ กนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 246

เลมที่ 33 เตรสนิปาตวณฺณนา หนา 246
สุวณฺณกิงฺกิณิก จาเลนฺโตวิย มธุรสเรน ราชาน ปุจฺฉิ
อาคเมหิ มหาราช มา ม วิชฺฌ รเถสภ
โก นุ เต อิทมกฺขาสิ เอตฺเถโส ติฏติ มิโคติ ฯ
ตสฺมึ ขเณ ปาปปุริโส โถก ปฏิกฺกมิตฺวา ตตฺเถว
อฏาสิ ฯ ราชา อิมินา เม ตฺว ทสฺสิโตติ กเถนฺโต ฉฏ
คาถมาห
[๑๘๔๓]เอส ปาปจโร โป โส สมฺม ติฏติ อารกา
โส หิ (๑) เม อิทมกฺขาสิ เอตฺเถโส ติฏติ มิโคติ ฯ
ตตฺถ ปาปจโรติ วิสฏาจาโร ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต ต มิตฺตทุพฺภึ ครหิตฺวา รฺา สทฺธึ
สลฺลปนฺโต สตฺตม คาถมาห
[๑๘๔๔]สจฺจ กิเรวมาหสุ
นรา เอกจฺจิยา อิธ
กฏ นิปาวต (๒) เสยฺโย น เตฺวเวกจฺจิโย นโรติ ฯ
ตตฺถ นิปาวตนฺติ อุตฺตาริต ฯ เอกจฺจิโยติ เอกจฺโจ
ปน มิตฺตทุพฺภิ ปาปปุคฺคโล อุทเก มรนฺโตป (๓) อุตฺตาริโต น เตฺวว
เสยฺโย กฏฺหิ นานปฺปกาเรน อุปการ สวตฺตติ มิตฺตทุพฺภิ
ปน วินาสาย ตสฺมา ตโต กฏเมว วรตรนฺติ โปราณกปณฺฑิตา
กถยึสุ มยา ปน เตส วจน น กตนฺติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา อิตร คาถมาห
[๑๘๔๕]กึนุ รุรู(๔) ครหสิ มิคาน
กึ ปกฺขิน กึ ปน มนุสฺสาน
#๑. ม. โส ย ฯ ๒. สี. วิปลาวิต ฯ ๓. ม. ปตนฺโตป ฯ
#๔. สฺยา. ม. รุรุ ฯ

ชาตกฏกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณณ
ฺ กนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 247

เลมที่ 33 รุรุชาตก หนา 247
ภย หิ ม วินฺทติ อนปฺปรูป (๑)
สุตฺวาน ต มานุสึ (๒) ภาสมานนฺติ ฯ
ตตฺถ มิคานนฺติ มิคาน อฺตร ครหสิ อุทาหุ ปกฺขีน
มนุสฺสานนฺติ ปุจฺฉิ ฯ ภย หิ ม วินฺทตีติ ภย ม ปฏิลภติ อห
อตฺตโน อนิสฺสโร ภยสนฺตโก วิย โหมิ ฯ อนปฺปรูปนฺติ
มหนฺต ฯ
ตโต มหาสตฺโต มหาราช น มิคาทีน มนุสฺสาน ปน
ครหามีติ ทสฺเสนฺโต นวม คาถมาห
[๑๘๔๖]ยมุทฺธริ วหเน (๓) วุยฺหมาน
มโหทเก สลิเล สีฆโสเต
ตโตนิทาน ภยมาคต มม
ทุกฺโข หเว ราช อสพฺภิ สงฺคโมติ ฯ
ตตฺถ วหเนติ ปติตปติเต วหิตุ สมตฺเถ คงฺคาวเห ฯ
มโหทเก สลิเลติ มหาอุทเก มหาสลิเลติ อตฺโถ ฯ อุภเยนาป
คงฺคาวหสฺเสว พหูทก ต ทสฺเสติ ฯ ตโตนิทานนฺติ มหาราช
โย มยฺห ตยา ทสฺสิโต ปุรโิ ส เอโส คงฺคาย วุยฺหมาโน
อฑฺฒรตฺติกสมเย การฺุวร วิรวนฺโต อุตฺตาริโต ตโตนิทาน
เม อิทมชฺช ภย อาคต อสปฺปุริเสหิ สมาคโมนาม ทุกฺโข
มหาราชาติ ฯ
#๑. สฺยา. ม. นปฺปรูป ฯ ๒. สฺยา. มานุสิ ฯ ๓. ม. วาหเน ฯ
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ต สุตฺวา ราชา ตสฺส กุชฺฌิตฺวา เอว พหุปการสฺส นาม
คุณ น ชานาติ วิชฺฌิตฺวา น ชีวิตกฺขย ปาเปสฺสามีติ ทสม
คาถมาห
[๑๘๔๗]โสห จตุปตฺตมิม วิหงฺคม
ตนุจฺฉิท หทเย โอสชฺชามิ
หนามิ ต มิตฺตทุพฺภึ อกิจฺจการึ
โย ตาทิส กมฺมกต น ชานีติ (๑) ฯ
ตตฺถ จตุปตฺตนฺติ จตูหิ วาชปตฺเตหิ สมนฺนาคต ฯ
วิหงฺคมนฺติ อากาสงฺคม ฯ ตนุจฺฉิทนฺติ สรีรจฺฉินฺทน ฯ
โอสชฺชามีติ เอตสฺส หทเย วิสชฺเชมีติ ฯ
ตโต มหาสตฺโต มา เอส ม นิสสฺ าย นสฺสตูติ จินฺเตตฺวา
เอกาทสม คาถมาห
[๑๘๔๘]ธีรสฺส พาลสฺส หเว ชนินฺท
สนฺโต วธ นปฺปสสนฺติ ชาตุ
กามา (๒) ฆร คจฺฉตุ ปาปธมฺโม
ยฺจสฺส ภตฺต ตเทตสฺส เทหิ
อหฺจ เต กามกโร ภวามีติ ฯ
ตตฺถ กามาติ กาเมน ยถารุจิยา อตฺตโน ฆร คจฺฉตุ ฯ
ยฺจสฺส ภตฺต ตเทตสฺส เทหีติ ยฺจสฺส อิทนาม เต ทสฺสามีติ
ตยา กถิต ต ตสฺส เทหิ ฯ กามกโรติ อิจฺฉากโร ย อิจฺฉสิ ต
#๑. สฺยา. ชาเน ฯ ๒. สฺยา. ม. กาม ฯ เอวมุปริป ฯ
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กโรหิ มส วา เม ขาท กีฬามิค วา กโรหิ สพฺพตฺถ เต อนุกลู วตฺติ
ภวิสฺสามีติ อตฺโถ ฯ
ต สุตฺวา ราชา ตุฏ มานโส มหาสตฺตสฺส ถุตึ กโรนฺโต
อนนฺตร คาถมาห
[๑๘๔๙]อทฺธา รุรู อฺตโร สต โส
โย ทุพฺภิโน (๑) มานุสสฺส น ทุพฺภิ (๒)
กามา ฆร คจฺฉตุ ปาปธมฺโม
ยฺจสฺส ภตฺต ตเทตสฺส ทมฺมิ
อหฺจ เต คามวร ททามีติ ฯ
ตตฺถ สต โสติ (๓) อทฺธา ตฺว สต ปณฺฑิตาน อฺตโร ฯ
คามวรนฺติ อห ตว ธมฺมกถาย ปสีทติ ฺวา ตุมฺหาก คามวร อภย
ททามิ อิโต ปฏาย ตุมฺเห นิพฺภยา ยถารุจิยา วิจรถาติ
มหาสตฺตสฺส วร อทาสิ ฯ
อถ น มหาสตฺโต มหาราช มนุสฺสานาม อฺ มุเขน
ภณนฺติ อฺ กโรนฺตีติ ปริคฺคณฺหนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๘๕๐]สุวิชาน สิงฺคาลาน
สกุนฺตานฺจ วสฺสิต
มนุสฺสวสฺสิต ราช
ทุพฺภิชานตร ตโต
อป เม มฺตี โปโส าติมิตฺโต สขาติ วา
โย ปุพฺเพ สุมโน หุตฺวา ปจฺฉา สมฺปชฺชเต ทิโสติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา มิคราชา มา ม เอว อมฺิ อห หิ รชฺช
#๑. ม. ทุพฺภโต ฯ ยุ. ทุภโต ฯ ๒. สฺยา. ทุพฺภี ฯ ๓. สี. สต เสติ ฯ
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ชหนฺโตป ตุยฺห ทินฺน วร น ชหิสฺส สทฺทหถ มยฺห วร คณฺหาติ ฯ
มหาสตฺโต ตสฺส สนฺติกา วร คณฺหนฺโต อตฺตาน อาทึ กตฺวา
สพฺพสตฺตาน อภยทาน วร คณฺหิ ฯ ราชาป วร ทตฺวา
โพธิสตฺต นคร เนตฺวา นครฺจ มหาสตฺตฺจ อลงฺการาเปตฺวา
เทวิยา ธมฺม เทสาเปสิ ฯ มหาสตฺโต เทวึ อาทึ กตฺวา รฺโ
จ ราชปริสาย จ มธุราย มนุสฺสภาสาย ธมฺม เทเสตฺวา ราชาน
ทสหิ ราชธมฺเมหิ โอวทิตฺวา มหาชน อนุสาเสตฺวา อรฺ
ปวิสิตฺวา มิคคณปริวุโต วาส กปฺเปสิ ฯ ราชา สพฺพสตฺตาน
อภย ทมฺมีติ นคเร เภริฺจาราเปสิ ฯ ตโต ปฏาย มิคปกฺขีน
โกจิ หตฺถ ปสาเรตุ สมตฺโถนาม นาโหสิ ฯ มิคคโณ มนุสฺสาน
สสฺสานิ ขาทติ ฯ โกจิ วาเรตุ น สกฺโกติ ฯ มหาชโน ราชงฺคณ
คนฺตฺวา อุปกฺโกสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อิม คาถมาห
[๑๘๕๑]สมาคตา ชานปทา
เนคมา จ สมาคตา
มิคา ธฺานิ (๑) ขาทนฺติ ต เทโว ปฏิเสธตูติ ฯ
ตตฺถ เทโวติ ต มิคคณ เทโว ปฏิเสธตูติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา คาถทฺวยมาห
[๑๘๕๒]กาม ชนปโท มาสิ
รฏฺจาป วินสฺสตุ
น เตฺววาห รุรุ ทุพฺเภ ทตฺวา อภย ปกฺขนิ  (๒) ฯ
#๑. ม. สสฺสานิ ฯ ๒. ม. อภยทกฺขิณ ฯ
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[๑๘๕๓]มา เม ชนปโท อาสิ
มา (๑) ม ชนปโท อหุ (๑)
น เตฺววาห มิคราชสฺส วร ทตฺวา มุสา ภเณติ ฯ
ตตฺถ มาสีติ กาม มยฺห ชนปโท มา โหตุ ฯ รุรุนฺติ น
เตฺวว อห สุวณฺณวณฺณสฺส รุรุมิคราชสฺส อภย ปกฺขีน ทตฺวา (๒)
ทุพฺภิสฺสามีติ ฯ
มหาชโน รฺโ วจน สุตฺวา กิฺจิ วตฺตุ อวิสหนฺโต
ปฏิกฺกมิ ฯ สา กถา วิตฺถาริตา อโหสิ ฯ ต สุตฺวา มหาสตฺโต
มิคคณ สนฺนิปาตาเปตฺวา อิโต ปฏาย มนุสฺสาน สสฺส มา
ขาทถาติ โอวทิตฺวา อตฺตโน อตฺตโน เขตฺเตสุ ปณฺณสฺ
พนฺธาเปนฺตูติ (๓) มนุสสฺ าน เปเสสิ (๔) ฯ เต ตถา กรึสุ ฯ
ตาย สฺาย มิคา ยาวชฺชกาลา สสฺสานิ น ขาทนฺติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพป เทวทตฺโต อกตฺูเยวาติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา เสฏิปุตฺโต เทวทตฺโต อโหสิ ราชา อานนฺโท รุรุมิโค ปน
อหเมวาติ ฯ
รุรุชาตก นวม ฯ
#๑. ม. รฏฺจาป วินสฺสตุ ฯ ๒. ม. อภยทกฺขิณ ทตฺวา ฯ
#๓. ม. พนฺธนฺตูติ ฯ ๔. ม. โฆสาเปสิ ฯ
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อาสึเสเถว ปุริโสติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อตฺตนา
สงฺขิตฺเตน ปุจฺฉิตปฺหสฺส ธมฺมเสนาปติโน วิตฺถาเรน พฺยากรณ
อารพฺภ กเถสิ ฯ ตทา ปน สตฺถา เถร สงฺขิตฺเตน ปฺห
ปุจฺฉิ ฯ เทโวโรหเณ ตตฺราย สงฺเขปโต อนุปุพฺพิกถา ฯ
ราชคหเสฏิโน หิ สนฺตเก จนฺทนปตฺเต อายสฺมตา
ปณฺโฑล- ภารทฺวาเชน อิทฺธิยา คหิเต สตฺถา ภิกฺขนู  อิทฺธ-ิ
ปาฏิหาริยกรณ ปฏิกฺขิป ฯ ตทาป ติตฺถิยา ปฏิกขฺ ิตฺต
สมเณน โคตเมน อิทฺธิปาฏิหาริยกรณ อิทานิ สยป น กริสสฺ ตีติ
จินฺเตตฺวา มงฺกุภูเตหิ อตฺตโน สาวเกหิ กึ ภนฺเต อิทฺธิยา ปตฺต
น คณฺหิตฺถาติ วุจฺจมานา เนต อาวุโส อมฺหาก ทุกกฺ ร ฉวสฺส
ปน ทารุปตฺตสฺสตฺถาย อตฺตโน สณฺหสุขุมคุณ โก คิหีน
ปกาเสสฺสตีติ น คณฺหิมฺหา สมณา ปน สากฺยปุตฺติยา
โลลพาลตาย อิทฺธึ ทสฺเสตฺวา คณฺหึสุ มา อมฺหาก อิทฺธิกรณ
ภาโรติ จินฺตยิตฺถ มย หิ ติฏนฺตุน สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา
อากงฺขมานา ปน สมเณน โคตเมน สทฺธึ อิทฺธึ ทสฺเสยฺยาม สเจ
หิ สมโณ โคตโม เอก ปาฏิหาริย กริสฺสติ มยป ทิคุณ กริสสฺ ามาติ
กถยึสุ ฯ ต สุตฺวา ภิกฺขู ภควโต อาโรเจสุ ภนฺเต ติตฺถิยา กิร
ปาฏิหาริย กริสฺสนฺตีติ ฯ สตฺถา อาห ภิกฺขเว กโรนฺตุ อหป
#๑. ม. สรภมิคชาตก ฯ
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กริสฺสามีติ ฯ ต สุตฺวา พิมฺพิสาโร อาคนฺตฺวา ภควนฺต ปุจฺฉิ
ภนฺเต ปาฏิหาริย กิร กริสฺสถาติ ฯ อาม มหาราชาติ ฯ
นนุ ภนฺเต สิกฺขาปท ปฺตฺตนฺติ ฯ มหาราช ต มยา
สาวกาน ปฺตฺต พุทฺธานมฺปน สิกฺขาปทนาม นตฺถิ ยถา
หิ มหาราช ตว อุยฺยาเน ปุปฺผผล อฺเส วาริต น ตว เอว
สมฺปทมิท ทฏพฺพนฺติ ฯ กห ปน ภนฺเต ปาฏิหาริย
กริสฺสถาติ ฯ สาวตฺถินครทฺวาเร คณฺฑามฺพรุกฺขมูเลติ ฯ
อมฺเหหิ ตตฺถ กึ กตฺตพฺพนฺติ ฯ น กิฺจิ มหาราชาติ ฯ
ปุนทิวเส สตฺถา กตภตฺตกิจฺโจ จาริก ปกฺกามิ ฯ มนุสฺสา
กุหึ ภนฺเต สตฺถา คจฺฉตีติ ปุจฺฉนฺติ ฯ สาวตฺถินครทฺวาเร
คณฺฑามฺพรุกฺขมูเล ติตฺถิยมทฺทน ยมกปาฏิหาริย กาตุนฺติ ฯ
เตส ภิกฺขูน กถ สุตฺวา มหาชโน อจฺฉริยรูป กึ (๑) ปาฏิหาริย
ภวิสฺสติ ปสฺสิสฺสาม นนฺติ ฆรทฺวารานิ นิกฺกฑฺเฒตฺวา (๒)
สตฺถาราเยว สทฺธึ อคมาสิ ฯ อฺติตฺถิยา มยมฺป สมณสฺส
โคตมสฺส ปาฏิหาริยกรณฏาเน ปาฏิหาริย กริสสฺ ามาติ
อุปฏาเกหิ สทฺธึ สตฺถารเมว อนุพนฺธึสุ ฯ สตฺถา อนุปุพฺเพน
สาวตฺถึ คนฺตฺวา รฺา ปาฏิหาริย กิร ภนฺเต กริสฺสถาติ
ปุจฺฉิโต กริสฺสามีติ วตฺวา กทา ภนฺเตติ วุตฺเต อิโต สตฺตเม
ทิวเส อาสาฬฺหปุณฺณมาสิยนฺติ อาห ฯ มณฺฑป กโรมิ
ภนฺเตติ ฯ อล มหาราช มม ปาฏิหาริยกรณฏาเน สกฺโก
#๑. ม. กิร ฯ ๒. ม. ฉฑฺเฑตฺวา ฯ
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ทฺวาทสโยชนิก รตนมณฺฑป กริสฺสตีติ ฯ เอต การณ นคเร
อุคฺโฆสาเปมิ ภนฺเต ติ ฯ อุคฺโฆสาเปหิ มหาราชาติ ฯ
ราชา ธมฺมโฆสก อลงฺกตหตฺถิปฏิย อาโรเปตฺวา สตฺถา กิร
สาวตฺถีนคเร คณฺฑามฺพรุกฺขมูเล ติตฺถยิ มทฺทน ปาฏิหาริย
กริสฺสติ อิโต สตฺตเม ทิวเสติ ยาว ฉฏทิวสา เทวสิก โฆสน
กาเรสิ ฯ ติตถฺ ิยา คณฺฑามฺพรุกฺขมูเล กิร กริสฺสตีติ สามิกาน
ธน ทตฺวา สาวตฺถีสามนฺเต อมฺพรุกเฺ ข ฉินฺทาเปสุ ฯ
ธมฺมโฆสโก ปุณฺณมีทิวเส ปาโตว อชฺช ภควโต ปาฏิหาริย
ภวิสฺสตีติ อุคฺโฆเสสิ ฯ เทวตานุภาเวน สกลชมฺพทุ ีเป ทฺวาเร
ตฺวา อุคฺโฆสิตวิย อโหสิ ฯ เย เย คนฺตุ จิตฺต อุปฺปาเทนฺติ
เต เต สาวตฺถีปตฺตเมว อตฺตาน ปสฺสึสุ ฯ ทฺวาทสโยชนิกา
ปริสา อโหสิ ฯ สตฺถา ปาโตว สาวตฺถึ ปณฺฑาย ปวิสิตฺวา
นิกฺขมิ ฯ คณฺโฑ (๑) นาม อุยฺยานปาโล ปณฺฑิปกฺกเมว
กุมฺภปฺปมาณ (๒) มหนฺต อมฺพปกฺก รฺโ หรนฺโต สตฺถาร
นครทฺวาเร ทิสฺวา ตถาคตสฺเสว อนุจฺฉวิกนฺติ อทาสิ ฯ
สตฺถา ปฏิคคฺ เหตฺวา ตตฺเถว เอกมนฺต นิสินฺโน ปริภฺุชิตฺวา
อานนฺท อิม อมฺพฏึ อุยยฺ านปาลสฺส อิมสฺมึ าเน โรปนตฺถาย
เทหิ เอส คณฺฑามฺโพ (๓) นาม ภวิสฺสตีติ อาห ฯ เถโร ตถา
อกาสิ ฯ อุยยฺ านปาโล ปสุ วิยูหิตฺวา โรเปสิ ฯ ต ขณฺเว
อฏึ ภิชชฺ ิตฺวา มูลานิ โอตรึสุ ฯ นงฺคลสีสปฺปมาโณ รตฺตงฺกุโร
#๑. ม. กณฺโฑ ฯ ๒. สี. กุมฺภณฺฑปฺปมาณ ฯ ๓. ม. กณฺฑมฺโพ ฯ
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อุฏหิ ฯ มหาชนสฺส โอโลเกนฺตสฺเสว ปณฺณาสหตฺถกฺขนฺโธ
ปณฺณาสหตฺถสาโข อุพฺเพเธนป หตฺถสติโก อมฺพรุกฺโข
สมฺปชฺชิ ฯ ตาวเทวสฺส ปุปฺผานิ จ ผลานิ จ อุฏ หึสุ ฯ
โส มธุรสุวณฺณวณฺณผลภริโต (๑) นภ ปูเรตฺวา อฏาสิ ฯ
วาตปฺปหรณกาเล มธุรปกฺกานิ ปตึสุ ฯ ปจฺฉา อาคจฺฉนฺตา
ภิกฺขู ปริภฺุชิตฺวา อาคมึสุ ฯ สายณฺหสมเย เทวราชา
อาวชฺชนฺโต สตฺถุ รตนมณฺฑปกรณ (๒) อมฺหาก ภาโร โหตีติ
ตฺวา วิสฺสุกมฺม เปเสตฺวา ทฺวาทสโยชนิก นีลุปปฺ ลสฺฉนฺน
สตฺตรตนมณฺฑป กาเรสิ ฯ เอว ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา
สนฺนิปตึสุ ฯ สตฺถา ติตฺถยิ มทฺทน อสาธารณ สาวเกหิ
ยมกปาฏิหาริย กริตฺวา พหุชนสฺส ปสนฺนภาว ตฺวา โอรุยฺห
พุทฺธาสเน นิสินฺโน ธมฺม เทเสสิ ฯ วีสติปาณโกฏิโย อมตปาน
ปวึสุ ฯ ตโต ปุริมพุทฺธา ปน ปาฏิหาริย กตฺวา กตฺถ คจฺฉนฺตีติ
อาวชฺเชนฺโต ตาวตึสภวนนฺติ ตฺวา พุทฺธาสนา อุฏาย
ทกฺขิณปาท ยุคนฺธรมตฺถเก เปตฺวา วามปาเทน สิเนรุมตฺถก
อกฺกมิตฺวา ปาริฉตฺตกมูเล ปณฺฑุกมฺพลสิลาย วสฺส อุปคนฺตฺวา
อนฺโตเตมาส เทวาน อภิธมฺมกถ (๓) กเถสิ ฯ ปริสาป สตฺถุ
คตฏาน อชานนฺตี ทิสวฺ าว คมิสฺสามาติ ฯ ตตฺเถว เตมาส
วสิ ฯ อุปกฏาย ปวารณาย มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร คนฺตฺวา
ภควโต อาโรเจสิ ฯ อถ น สตฺถา ปุจฺฉิ กห ปน เอตรหิ
#๑. ม. มธุกรปริวุโต ฯ ๒. ยุ. สตฺตรตนมณฺฑปกรณ ฯ
#๓. ม. อภิธมฺมปฏก ฯ

ชาตกฏกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณณ
ฺ กนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 256

เลมที่ 33 เตรสนิปาตวณฺณนา หนา 256
สารีปุตฺโตติ ฯ เอส ภนฺเต ยมกปาฏิหาริเย ปสีทติ ฺวา
ปพฺพชิเตหิ ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ สงฺกสฺสนคเร วสตีติ ฯ
โมคฺคลฺลาน อิโต สตฺตเม ทิวเส สงฺกสฺสนครทฺวาเร โอตริสสฺ ามิ
ตถาคต ทฏุกามา สงฺกสฺสนครทฺวาเร สนฺนิปตนฺตูติ ฯ
เถโร สาธูติ ปฏิสุณิตฺวา อาคนฺตฺวา ปริสาย อาโรเจสิ สกลปริส
สาวตฺถิโต ตึสโยชน สงฺกสฺสนคร เอกมุหุตฺเตเนว ปาเปสิ ฯ
สตฺถา วุตฺถวสฺโส ปวาเรตฺวา มหาราช มนฺสฺสโลก คมิสฺสามีติ
สกฺกสฺส อาโรเจสิ ฯ สกฺโก วิสฺสุกมฺม อามนฺเตตฺวา ทสพลสฺส
มนุสฺสโลก คมนตฺถาย โสปาณ กโรหีติ อาห ฯ โส
สิเนรุมตฺถเก โสปาณสีส สงฺกสฺสนครทฺวาเร ธุรโสปาณ กตฺวา
มชฺเฌ มณิมย เอกสฺมึ ปสฺเส รชฏมย เอกสฺมึ ปสฺเส โสวณฺณมยนฺติ
ตีณิ โสปาณานิ มาเปสิ สตฺตรตนมยา เวทิกาปริกฺเขปา ฯ
สตฺถา โลกวิวรณ ปาฏิหาริย กตฺวา มชฺเฌ มณิมเยน โสปาเณน
โอตริ ฯ สกฺโก ปตฺตจีวร อคฺคเหสิ สุยาโม วาฬวิชนึ
สหมฺปติพฺรหฺมา ฉตฺต ธาเรสิ ฯ ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา
ทิพฺพคนฺธมาลาทีหิ ปูชยึสุ ฯ สตฺถาร ธุรโสปาเณ ปติฏหนฺต
ปมเมว สารีปุตฺตตฺเถโร วนฺทิ ฯ ปจฺฉา เสสปริสา ฯ ตสฺมึ
สมาคเม สตฺถา จินฺเตสิ โมคฺคลฺลาโน อิทฺธิมาติ ปากโฏ อุปาลิ
วินยธโรติ สารีปุตฺตสฺส ปน ปฺาคุโณ อปากโฏ เปตฺวา
ม กิร สมฺมาสมฺพุทฺธ อฺโ เอเตน สทิสปฺโนาม นตฺถิ
ปฺาคุณมสฺส ปากฏ กริสฺสามีติ ฯ ปม ตาว ปุถุชชฺ นปฺห
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ปุจฺฉิ ฯ ต ปุถุชชฺ นาว กถยึสุ ฯ ตโต โสตาปนฺนาน วิสเย
ปฺห ปุจฺฉิ ฯ ต โสตาปนฺนาว กถยึสุ ฯ ปุถชุ ฺชนา น
ชานึสุ ฯ ตโต (๑) สกทาคามิวิสเย อนาคามิวิสเย ขีณาสววิสเย
มหาสาวกวิสเย จ ปฺห ปุจฺฉิ ฯ ตป เหฏิมา น ชานึสุ
อุปริมา จ กถยึสุ ฯ อคฺคสาวกวิสเย ปุฏปฺหป อคฺคสาวกา
กถยึสุ ฯ อฺเ น ชานึสุ ฯ ตโต สารีปุตฺตตฺเถรสฺส วิสเย
ปฺห ปุจฺฉิ ฯ ต เถโรว กเถสิ ฯ อฺเ น ชานึสุ ฯ
มนุสฺสา โก นาโม เอส เถโร สตฺถารา สทฺธึ กเถสีติ ปุจฺฉิตฺวา
ธมฺมเสนาปติ สารีปุตฺตตฺเถโรนามาติ สุตฺวา อโห มหาปฺโติ
วทึสุ ฯ ตโต ปฏาย เทวมนุสฺสาน อนฺตเร เถรสฺส มหาปฺาคุโณ ปากโฏ ชาโต ฯ อถ น สตฺถา
เย จ สงฺขาตธมฺมาเส เย จ เสขา ปุถู อิธ
เตส เม นิปโก อิริย ปุฏโ เม พฺรหู ิ มาริสาติ
พุทฺธวิสเย ปฺห ปุจฺฉิตฺวา อิมสฺส นุโข สารีปุตฺต สงฺขิตฺเตน
ภาสิตสฺส กถ วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏพฺโพติ อาห ฯ เถโร ปฺห
โอโลเกตฺวา สตฺถา ม เสขาเสขานเมว อาคมนปฏิปท ปุจฺฉตีติ
ปฺเห นิกฺกงฺโข หุตฺวา อาคมนปฏิปทา นาม ขนฺธาทิวเสน
พหูหิ มุเขหิ สกฺกา กเถตุ กตรากาเรน นุโข กเถนฺโต สตฺถุ
อชฺฌาสย คณฺหิตุ นาสกฺขิสฺสามีติ อชฺฌาสเย กงฺขิ ฯ สตฺถา
สารีปุตฺโต ปฺเหสุ นิกฺกงฺโข อชฺฌาสเย ปน เม กงฺขติ มยา
#๑. ม. เอว ฯ
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ปน นเย อทินฺเน กเถตุ น สกฺขิสฺสติ นยมสฺส ทสฺสามีติ นย
เทนฺโต ภูตมิท สารีปุตฺต สมนุปสฺสสีติ อาห ฯ เอว กิรสฺส
อโหสิ สารีปุตฺโต มมชฺฌาสย คเหตฺวา กเถนฺโต ขนฺธวเสน
กถิสฺสตีติ ฯ เถรสฺส สห นยทาเนน โส ปฺโห นยสเตน
นยสหสฺเสน อุปฏาสิ ฯ โส สตฺถารา ทินฺนนเยน ตฺวา
พุทฺธวิสเย ปฺห กเถสิ ฯ สตฺถา ทฺวาทสโยชนิกาย ปริสาย
ธมฺม เทเสสิ ฯ ตึสปาณโกฏิโย อมตปาน ปวึสุ ฯ สตฺถา
ปริส อุยโฺ ยเชตฺวา จาริก จรนฺโต อนุปุพฺเพน สาวตฺถึ คนฺตฺวา
ปุนทิวเส สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตฺวา ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต
ภิกฺขูหิ วตฺเต ทสฺสิเต คนฺธกุฏึ ปาวิสิ ฯ สายณฺหสมเย ภิกฺขู
เถรสฺส คุณกถ กเถนฺตา ธมฺมสภาย นิสีทึสุ มหาปฺโ อาวุโส
สารีปุตฺโต ปุถุปฺโ ชวนปฺโ [๑] นิพฺเพธิกปฺโ
ทสพเลน สงฺขิตฺเตน ปุจฺฉิต ปฺห วิตฺถาเรน อตฺถ กเถสีติ ฯ
สตฺถา อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมายนามาติ วุตฺเต น ภิกขฺ เว อิทาเนว ปุพฺเพเปส
สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ กเถสิเยวาติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
สรภมิคโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา อรฺเ ปฏิวสติ ฯ ราชา
มิคจิตฺตโก อโหสิ ถามสมฺปนฺโน อฺ มนุสฺส มนุสฺโสติป น
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ติกฺขปฺโติ ทิสฺสติ ฯ
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คเณติ โส เอกทิวส มิควธ คนฺตฺวา อมจฺเจ อาห ยสฺส ปสฺเสน
มิโค ปลายติ เตเนวสฺส อาณา ทาตพฺพาติ (๑) ฯ เต จินฺตยึสุ
กทาจิ เวมชฺเฌ ิตมิโค โกฏก วิรชุ ฺฌติ อุฏิต มิค
กทาจิ ปลายิตมฺป (๒) อชฺช ปน เยน เกนจิ อุปาเยน รฺโ
ิตฏานฺเว อาโรเปสฺสามาติ จินฺเตตฺวา จ ปน กติก กตฺวา
รฺโ ทูรมคฺค อทสุ ฯ เต มหนฺต คุมฺพ ปริกฺขิปต ฺวา
มุคฺคราทีหิ ภูมึ ปหรึสุ ฯ ปมเมว สรภมิโค อุฏาย ติกฺขตฺตุ
คุมฺพ อนุปริคนฺตฺวา ปลายนฺโต ปลายโนกาส โอโลเกนฺโต
เสสทิสาสุ มนุสฺเส พาหาย พาหุ ธนุนา ธนุ อาหจฺจ นิรนฺตเร
ิเต ทิสฺวา รฺโ ิตฏาเนเยว โอกาส อทฺทส ฯ โส อุมฺมลิ ิเตสุ
อกฺขีสุ วาลิก ขิปมาโนวิย ราชาน อภิมุโข อคมาสิ ฯ ราชา
ต พลสมฺปนฺน (๓) ทิสฺวา สร ขิปตฺวา วิรชฺฌิ (๔) ฯ สรภมิคา นาม
วฺเจตุ เฉกา โหนฺติ สเร อภิมุข อาคจฺฉนฺเต เวค หาเปตฺวา
ติฏนฺติ ปจฺฉโต อาคจฺฉนฺเต เวเคน ชวนฺติ อุปริภาเคน
อาคจฺฉนฺเต ปฏึ นาเมนฺติ ปสฺเสนาคจฺฉนฺเต โถก อปคจฺฉนฺติ
กุจฺฉิมชฺฌ สนฺธายาคจฺฉนฺเต ปริวตฺติตฺวา ปตนฺติ สเร อติกฺกนฺเต
วาตจฺฉินฺนวลาหกเวเคน ปลายนฺตีติ ฯ โสป ราชา ตสฺมึ
ปริวตฺติตฺวา ปติเต สรภมิโค เม วิทฺโธติ นาท มฺุจิ ฯ สรโภ
#๑. ม. เตน โส ฑณฺโฑ ทาตพฺโพติ ฯ สี. เตเนว โส ทาตพฺ#โพติ ฯ ๒. ม. กทาจิ เวมชฺเฌ ิตมิค วิชฺฌนฺติ กทาจิ อุฏิต
#กทาจิ ปลายนฺตมฺป ฯ ๓. ม. ลหุสมฺปตฺต ฯ ๔. ม. วิชฺฌิ ฯ
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อุฏาย วาตเวเคน ปลายิ พลมณฺฑล ภิชฺชิตฺวา ฯ อุโภสุ
ปสฺเสสุ ิตา อมจฺจา สรภ ปลายมาน ทิสฺวาว เอกโต หุตฺวา
ปุจฺฉึสุ มิโค กสฺส ิตฏาน อภิรูหีติ ฯ รฺโ ิตฏานนฺติ ฯ
ราชา วิทฺโธ เมติ วทติ ฯ โก เตน วิทฺโธติ ฯ นิพฺพิรุชฺโฌ
โภ อมฺหาก ราชา ภูมิ เตน วิทฺธาติ อิติ เต นานปฺปกาเรน
รฺา สทฺธึ เกฬึ กรึสุ ฯ ราชา จินฺเตสิ อิเม ม ปริหาสนฺติ
มม ปมาณ น ชานนฺติ ทฬฺห นิวาเสตฺวา ปตฺติโกว ขคฺค
อาทาย สรภ คณฺหิสฺสามีติ เวเคน ปกฺขนฺทิ ฯ อถ น ทิสฺวา
ตีณิ โยชนานิ อนุพนฺธิ ฯ สรโภ อรฺ ปาวิสิ ฯ ราชาป
ปาวิสิเยว ฯ ตตฺถ สรภมิคสฺส คมนมคฺเค สฏีมตฺตหตฺโถ
มหาปูติปาทนรกอาวาโฏ อตฺถิ ฯ โส ตึสมตฺตหตฺโถ อุทเกน
ปุณฺโณ ติเณน ปฏิจฺฉนฺโน ฯ สรโภ อุทกคนฺธ ฆายิตฺวาว
อาวาฏภาว ตฺวา โถก โอสกฺกิตฺวา คโต ฯ ราชา ปน อุชกุ เมว
คจฺฉนฺโต ตสฺมึปตติ ฯ สรโภ ตสฺส ปทสทฺท อสุณนฺโต
นิวตฺติตฺวา ต อปสฺสนฺโต นรกอาวาเฏ ปติโต ภวิสฺสตีติ ตฺวา
อาคนฺตฺวา โอโลเกนฺโต ต คมฺภีรอุทเก อปฺปติฏ กิลมนฺต ทิสฺวา
เตน กต อปราธ หทเย อกตฺวา สฺชาตการฺุโ มา มยิ
ปสฺสนฺเตว ราชา นสฺสตุ อิมมฺหา ทุกฺขา น โมเจสฺสามีติ
อาวาฏตีเร ิโต มา ภายิ มหาราช อห ต ทุกฺขา โมเจสฺสามีติ
วตฺวา อตฺตโน ปยปุตฺต อุทฺธริตุ อุสสฺ าห กโรนฺโตวิย ตสฺสุทฺธรณตฺถาย สีลาโยค กตฺวา อุทฺธริสฺสามีติ อาคนฺตฺวา ราชาน สฏิหตฺถา

ชาตกฏกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณณ
ฺ กนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 261

เลมที่ 33 สรภชาตก หนา 261
นรกา อุทฺธริตฺวา อสฺสาเสตฺวา ปฏึ อาโรเปตฺวา อรฺโต
นีหริตฺวา เสนาย อวิทูเร โอตาเรตฺวา โอวาทมสฺส ทตฺวา ปฺจสุ
สีเลสุ ปติฏาเปสิ ฯ ราชา มหาสตฺต วินา วสิตุ อสกฺโกนฺโต
อาห สามิ สรภมิคราช มยา สทฺธึ พาราณสึ เอหิ ทฺวาทสโยชนิกาย เต พาราณสิยา รชฺช ทมฺมิ ต กาเรหีติ ฯ มหาราช
มย ติรจฺฉานคตา น โน รชฺเชนตฺโถ สเจ เต มยิ สิเนโห อตฺถิ
มยา ทินฺนานิ สีลานิ รกฺขนฺโต รฏวาสิโนป สีล รกฺขาเปหีติ
ต โอวทิตฺวา อรฺเมว ปาวิสิ ฯ โส อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ
ตสฺส คุเณ สรนฺโตว เสน สมฺปาปุณิตฺวา เสนางฺคปริวุโต นคร
คนฺตฺวา อิโต ปฏาย สกลรฏวาสิโน ปฺจ สีลานิ รกฺขนฺตูติ
ธมฺมเภรึ จาราเปสิ ฯ มหาสตฺเตน ปน อตฺตโน กตคุณ กสฺสจิ
อกเถตฺวา สาย นานคฺครสโภชน ภฺุชิตฺวา อลงฺกตสยเน
สยิตฺวา ปจฺจูสกาเล มหาสตฺตสฺส คุณ สริตฺวา อุฏ าย สยนปฏิย
ปลฺลงฺเกน นิสีทิตฺวา ปติปุณฺเณน หทเยน ฉหิ คาถาหิ อุทาน
อุทาเนสิ
[๑๘๕๔]อาสึเสเถว (๑) ปุริโส น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต
ปสฺสามิ โวห อตฺตาน ยถา อิจฺฉึ ตถา อหุ ฯ
[๑๘๕๕]อาสึเสเถว (๑) ปุริโส น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต
ปสฺสามิ โวห อตฺตาน อุทกา ถลมุพภฺ ต ฯ
#๑. ม. อาสีเสเถว ฯ
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[๑๘๕๖]วายเมเถว ปุริโส
น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต
ปสฺสามิ โวห อตฺตาน ยถา อิจฺฉึ ตถา อหุ ฯ
[๑๘๕๗]วายเมเถว ปุริ โส
น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต
ปสฺสามิ โวห อตฺตาน อุทกา ถลมุพภฺ ต ฯ
[๑๘๕๘]ทุกขฺ ูปนี โต ป นโร สปฺโ
อาส น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย
พหู หิ ผสฺสา อหิตา หิตา จ
อวิตกฺกิตา (๑) มจฺจุมุปปชฺชนฺติ (๒) ฯ
[๑๘๕๙]อจินฺติตมฺป ภวติ
จินฺติตมฺป วนสฺสติ
น หิ จินฺตามยา โภคา อิตถฺ ิยา ปุริสสฺส วาติ ฯ
ตตฺถ อาสึเสเถวาติ อาสาเฉทกมฺม อกตฺวา อตฺตโน
กมฺเมสุ อาส กโรเถว น อุกฺกณฺเยฺย ฯ ยถา อิจฺฉินฺติ อห
หิ สฏิหตฺถา นรกา อุฏ าน อิจฺฉึ โสมฺหิ ตเถว ชาโต ตโต
อุฏิโตเยวาติ ทีเปติ ฯ อหิตา หิตา จาติ ทุกฺขผสฺสา จ
สุขผสฺสา จ มรณผสฺสา จ ชีวิตผสฺสา จาติป อตฺโถ สตฺตานมฺหิ
มรณผสฺโส อหิโต ชีวิตผสฺโส หิโต เตส อวิตกฺกิโต อจินฺติโตป
มรณผสฺโส อาคจฺฉตีติ ทสฺเสติ ฯ อจินฺติตมฺปติ มยา อาวาเฏ
ปติสฺสามีติ อจินฺติต สรภ มาเรสฺสามีติ จินฺติต อิทานิ ปน เม
จินฺติต นฏ อจินฺติตเมว ชาต ฯ โภคาติ ยสปริวารา เอเต
จินฺตามยา น โหนฺติ ตสฺมา าณวตา วิริยเมว กตฺตพฺพ วิริยวโต
#๑. สฺยา. อวิตกฺกิตาโร ฯ ๒. ม. มจฺจมุปพฺพชนฺติ ฯ
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หิ อจินฺติตป กต โหติเยว ฯ
ตสฺส อุทาน อุทาเนนฺตสฺเสว อรุณ อุฏหิ ฯ ปุโรหิโต
ปาโตว สุขเสยฺยาย ปุจฺฉนตฺถ อาคนฺตฺวา ทฺวาเร ิโต ตสฺส
อุทานคีตสทฺท สุตฺวา จินเฺ ตสิ ราชา หีโย มิควธ อคมาสิ ต (๑)
สรภมิค วิรทฺโธ ภวิสฺสติ ตโต อมจฺเจหิ อวหสิยมาโน มาเรตฺวา
ต อาหริสฺสามีติ ขตฺติยมาเนน ต อนุพนฺธนฺโต สฏีหตฺเถ นรเก
ปติโต ภวิสฺสติ ทยาลุนา สรภราเชน รฺโ โทส อจินฺเตตฺวา
ราชา อุทฺธริโต ภวิสฺสติ เตน มฺเ อุทาน อุทาเนสีติ ฯ
เอว พฺราหฺมณสฺส รฺโ ปริปุณฺณพฺยฺชน อุทาน สุตฺวา
สุมชฺชิเต อาทาเส มุข โอโลเกนฺตสฺส ฉายาวิย รฺา จ
สรเภน จ กตการณ ปากฏ อโหสิ ฯ โส นเขน ทฺวาร
อาโกเฏสิ ฯ ราชา โก เอโสติ ปุจฺฉิ ฯ อห เทว ปุโรหิโตติ ฯ
อถ ทฺวาร วิวริตฺวา อิโต เอหาจริยาติ อาห ฯ โส ปวิสิตฺวา
ราชาน ชยาเปตฺวา เอกมนฺต ิโต อห มหาราช ตยา
อรฺเ กตการณ ชานามิ ตฺว เอก สรภมิค อนุพนฺธนฺโต
นรเก ปติโต อถ น โส สรโภ สีลา โยค กตฺวา นรกโต อุทธฺ ริ
โส ตฺว ตสฺส คุณ สริตฺวา อุทาน อุทาเนสีติ วตฺวา เทฺว
คาถา อภาสิ
[๑๘๖๐]สรภ คิริทุคฺคสฺมึ ย ตฺว อนุสฺสรี ปุเร
อลีนจิตฺตสฺส ตุว วิกฺกนฺตมนุชีวสิ ฯ
#๑. ม. ตตฺถ ฯ
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[๑๘๖๑]โย ต วิทุคฺคา นรกา สมุทฺธริ
สีลาย โยค (๑) สรโภ กริตฺวา
ทุกฺขูปนีต มจฺจุมุขา ปโมจยิ
อลีนจิตฺต ตเมว (๒) วเทสีติ ฯ
ตตฺถ อนุสฺสรีติ อนุพนฺธิ ฯ วิกกฺ นฺตนฺติ อุทฺธรณตฺถาย
กตปรกฺกม ฯ อนุชีวสีติ อุปชีวสิ ตสฺสานุภาเวน ตยา ชีวิต
ลทฺธนฺติ อตฺโถ ฯ อุทฺธรีติ อุตฺตาเรสิ (๓) ฯ ตเมว วเทสีติ
สุวณฺณสรภมิค อิธ สิริสยเน นิสินฺโน วณฺเณสิ ฯ
ต สุตฺวา อย มยา สทฺธึ น มิควธ คโต สพฺพเมว
ปวุตฺตึ ชานาติ กถ นุโข ชานาติ ปุจฺฉิสฺสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา
นวม คาถมาห
[๑๘๖๒]กึ ตฺว ตตฺเถว ตทา อโหสิ
อุทาหุ เต โกจิ นุ (๔) เอตทกฺขา
วิวฏจฺฉโท นุสิ สพฺพทสฺสี
าณ นุ เต พฺราหฺมณ ภึสรูปนฺติ ฯ
ตตฺถ ภึสรูปนฺติ กึ นุ ตว าณ พลวชาติก เตเนต
ชานาสีติ ฯ
พฺราหฺมโณ นาห สพฺพฺู พุทฺโธ พฺยฺชน อมกฺเขตฺวา
ตยา กถิตคาถาน ปน มยฺห อตฺโถ อุปฏาตีติ ทีเปนฺโต ทสม
คาถมาห
#๑. สฺยา. โยคฺค ฯ ๒. ม. ตมิค ฯ ๓. ม. อุทฺธริ ฯ ๔. ม. น ฯ
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[๑๘๖๓]น เจวาห ตตฺถ ตทา อโหสึ
น จาป เม โกจิ น เอตทกฺขา
คาถาปทานฺจ สุภาสิตาน
อตฺถ ตทาเนนฺติ ชนินฺท ธีราติ ฯ
ตตฺถ สุภาสิตานนฺติ พฺยฺชน อมกฺเขตฺวา สุฏุ ภาสิตาน ฯ
อตฺถ ตทาเนนฺตีติ โย เตส อตฺโถ ต อาเนนฺติ อุปธาเรนฺตีติ
อตฺโถ ฯ
ราชา ตสฺส ตุสิตฺวา พหุธน อทาสิ ตโต ปฏาย ทานาทีนิ
ปฺุานิ อภิรโต อโหสิ ฯ มนุสฺสาป ปฺุาภิรตา หุตฺวา
มตมตา สคฺคปูรเมว ปูรยึสุ ฯ อเถกทิวส ราชา ลกฺข
วิชฺฌิสฺสามีติ ปุโรหิต อาทาย อุยฺยาน คโต ฯ ตทา สกฺโก
เทวราชา พหู นเว เทเวเจว เทวกฺาโย จ ทิสวฺ า กึ นุโข
การณนฺติ อาวชฺเชนฺโต สรภมิเคน นรกา อุทฺธริตฺวา รฺา
สีเลสุ ปติฏ าปตภาว ตฺวา รฺโ อานุภาเวน มหาชนา
ปฺุานิ กโรนฺติ เตน เทวโลโก ปริปูรติ อิทานิ โข ปน ราชา
ลกฺข วิชฺฌิตุ อุยฺยาน คโต ตป วีมสิตฺวา สีหนาท นทาเปตฺวา
สรภมิคสฺส คุณ กถาเปตฺวา อตฺตโน จ สกฺกภาว ชานาเปตฺวา
อากาเส ิโต ธมฺม เทเสตฺวา เมตฺตาย เจว ปฺจนฺนฺจ สีลาน
คุณ กเถตฺวา อาคมิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อุยฺยาน อคมาสิ ฯ
ราชาป ลกฺข วิชฌ
ฺ ิสฺสามีติ ธนุ อาโรเปตฺวา สร สนฺนยฺหิ ฯ
ตสฺมึ ขเณ สกฺโก รฺโ จ ลกฺขสฺส จ อนฺตเร อตฺตโน อานุภาเวน
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สรภ ทสฺเสสิ ฯ ราชา ต ทิสฺวา สร น มฺุจิ ฯ อถ น สกฺโก
ปุโรหิตสฺส สรีเร อธิมุจฺจิตฺวา คาถมภาสิ
[๑๘๖๔]อาทาย ปตฺต (๑) ปรวิริยฆาตึ
จาเป สร กึ วิจิกิจฺฉเส ตุว
นุณฺโณ สโร สรภ หนฺตุ ขิปฺป
อนฺน หิ เอต วรปฺ รฺโติ ฯ
ตตฺถ ปตฺตนฺติ วาชปตฺเตหิ สมนฺนาคต ฯ ปรวิริยฆาตินฺติ ปเรส วิริยฆาตก ฯ จาเป สรนฺติ เอต ปตฺตสขาต
สร จาเป อาทาย สนฺนยฺหิตฺวา อิทานิ ตฺว กึ วิจิกิจฺฉสิ ฯ
หนฺตูติ ตยา วิสฺสฏโ หุตฺวา เอส สโร ขิปฺป อิม สรภ หนตุ ฯ
อนฺน หิ เอตนฺติ วรปฺ มหาราช สรโภนาม รฺโ อาหาโร
ภกฺโขติ อตฺโถ ฯ
ตโต ราชา คาถมาห
[๑๘๖๕]อทฺธา ปชานามิ อหป เอต
อนฺน มิโค พฺราหฺมณ ขตฺติยสฺส
ปุพฺเพ กตฺจ อปจายมาโน
ตสฺมา มิค สรภ โน หนามีติ ฯ
ตตฺถ ปุพฺเพ กตฺจาติ พฺราหฺมณ อห เจต เอกเสน
ชานามิ ยถา มิโค ขตฺติยสฺส อนฺน ปุพฺเพ ปน อิมินา มยฺห
กตคุณ ปูเชมิ ตสฺมา ต น หนามีติ ฯ
#๑. ม. ปุตฺตึ ฯ
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ตโต สกฺโก คาถทฺวยมาห
[๑๘๖๖]เนโส มิโค มหาราช
อสุเรโส ทิสมฺปติ
เอต หนฺตฺวา มนุสฺสินฺท ภวสฺสุ อมราธิโป ฯ
[๑๘๖๗]สเจ มหาราช (๑) วิจิกิจฺฉเส ตุว
หนฺตุ มิค สรภ สหายก
สปุตฺตทาโร นรวีริยเสฏ (๒)
หนฺตฺวา โน เจ ตุว เวตรณึ ยมสฺสาติ (๓) ฯ
ตตฺถ อสุเรโสติ อสุโร เอโส อสุรเชฏโก สกฺโก เอโสติ
อธิปฺปาเยน วทติ ฯ อมราธิโปติ ตฺว เอต สกฺก มาเรตฺวา
สย สกฺโก เทวราชา โหหีติ วทติ ฯ เวตรณึ ยมสฺสาติ สเจ
เอต สหาโย เมติ จินฺเตตฺวา น หนิสสฺ สิ สปุตฺตทาโร ยมสฺส
เวตรณีนิริย คนฺตฺวา ภวิสฺสสีติ ต ตาเสติ ฯ
ตโต ราชา เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๘๖๘]กาม อห ชานปทา จ สพฺเพ
ปุตฺตา จ ทารา จ สหายสงฺฆา
คจฺฉาม (๔) ต เวตรณึ ยมสฺส
น เตฺวว หฺเ มม ปาณทสฺส (๕) ฯ
[๑๘๖๙]อย มิโค กิจฺฉคตสฺส มยฺห
เอกสฺส กตฺตา วิวนสฺมึ โฆเร
#๑. สฺยา. ม. สเจ จ ราช ฯ ๒. สฺยา. ม. นรวีรเสฏ ฯ
#๓. สฺยา. คนฺตวา ตุว เวตรณี ยมสฺส ฯ ๔. สฺยา. ม.
#คจฺเฉมุ ฯ ๕. ม. ปาณโท โย ฯ
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ต ตาทิส ปุพฺพกิจฺจ สรนฺโต
ชาน มหาพฺรหฺเม กถ หเนยฺยนฺติ ฯ
ตตฺถ มม ปาณทสฺสาติ พฺราหฺมณ โย มม ปาณโท (๑)
อสฺส เยน เม ปย ชีวิต ทินฺน นรก ปวิสนฺเตน มยา โส น เตฺวว
หฺโ น หนิตพฺโพ อวชฺโฌ เอโสติ วทติ ฯ เอกสฺส กตฺตา
วิวนสฺมึ โฆเรติ ทารุเณ อรฺเ ปวิฏกสฺส สโต เอกสฺส
อสหายกสฺส มม กตฺตา การโก ชีวิตสฺส ทายโก สฺวาห ต อิมินา
กต ตาทิส ปุพฺพกิจฺจ สรนฺโตเยว ต คุณ ชานนฺโตเยว กถ
หเนยฺย ฯ
อถ สกฺโก ปุโรหิตสฺส สรีรโต อปคนฺตฺวา สกฺกตฺตภาว
มาเปตฺวา อากาเส ตฺวา รฺโ คุณ ปกาเสนฺโต
คาถทฺวยมาห
[๑๘๗๐]มิตตฺ าภิราธิ จิรเมว ชีว
รชฺช อิม ธมฺมคุเณ ปสาส
นารีคเณหิ ปริจารยนฺโต (๒)
โมทสฺสุ รฏเ ติทิเวว วาสโว ฯ
[๑๘๗๑]อกฺโกธโน นิจฺจปสนฺนจิตฺโต
สพฺพาติถี ยาจโยโค กตฺวา (๓)
ทตฺวา จ ภุตฺวา จ ยถานุภาว
#๑. ม. ปาณเทโท ฯ ๒. ม. ปริจาริยนฺโต ฯ ๓. สฺยา. ปาหุนเก
#กริตฺวา ฯ ม. สพฺพาติถี ยาจโยโค ภวิตฺวา ฯ
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อนินฺทิโต สคฺคมุเปหิ านนฺติ ฯ
ตตฺถ มิตฺตาภิราธีติ มิตฺเต อาราเธนฺโต [๑] มิตฺเต
อทุพฺภมาโน ฯ สพฺพาติถีติ สพฺเพ ธมฺมิกสมณพฺราหฺมเณ
อติถี ปาหุนเกเยว กตฺวา ปริจรนฺโต ยาจิตพฺพยุตฺตโก หุตฺวา ฯ
อนินฺทิโตติ ทานาทีนิ ปฺุานิ กรเณน ปมุทิโตเจว โลเกน
จ อนินฺทิโต หุตฺวา สคฺคฏาน อุเปหีติ ฯ
เอว วตฺวา สกฺโก เทวราชา อห มหาราช ต ปริคฺคณฺหิตุ
อาคโต ตฺว อตฺตาน ปริคฺคหิตุ นาทาสิ อปฺปมตฺโต โหหีติ ต
โอวทิตฺวา สกฏานเมว คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพปสารีปุตฺโต สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ
ชานาติเยวาติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ราชา อานนฺโท
อโหสิ ปุโรหิโต สารีปตุ ฺโต สรภมิโค ปน อหเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
สรภชาตก ทสม ฯ
อิติ ชาตกฏกถาย ทสชาตกปฏิมณฺฑิตสฺส
เตรสนิปาตสฺสตฺถวณฺณนา นิฏิตา ฯ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร โตเสนฺโต เตสูติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ปริหรนฺโต ฯ
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ตสฺสทุ ฺทาน
วรมมฺพ การิ สหสวโร
อถรฺสฺมึ ทูตกปฺจมโก
อถ โพธิ อกิตฺติ สตกฺกรินา
อถ รุรุมิเคน ปโร สรโภ (๑)
เตรสนิปาต นิฏิต ฯ
#๑. ม. อมฺม ผนฺทนชวนนารททูตกลิงฺคา อกิตฺติ ตกฺการิย รุรสู รภ
#ทส เตรเส ฯ
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ปกิณฺณกนิปาตวณฺณนา
สาลิเกทารชาตก
สมฺปนฺน สาลิเกทารนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
มาตุโปสกภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถุ (๑) ปน สามชาตเก (๒)
อาวีภวิสฺสติ ฯ
สตฺถา ปน ต ภิกฺขุ ปกฺโกสาเปตฺวา สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ คีหี
โปเสสีติ ปุจฺฉิตฺวา สจฺจ ภนฺเตติ กินฺเต โหนฺตีติ วตฺวา
มาตาปตโร เม ภนฺเตติ วุตฺเต สาธุ ภิกฺขุ โปราณกปณฺฑิตาป
ติรจฺฉานา หุตฺวา สกุณโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา ชิณฺเณ มาตาปตโร
กุลาวเก นิปชฺชาเปตฺวา มุขตุณฺเฑน โคจร อาหริตฺวา โปเสสุนฺติ
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต ราชคเห มคธราชานาม รชฺช กาเรสิ ฯ ตทา
นครโต ปุพพฺ ตฺตราย ทิสาย สาลินทฺ ิโยนาม พฺราหฺมณคาโม
อโหสิ ฯ ตสฺส ปุพฺพุตฺตรทิสาย มคธเขตฺต ฯ ตตฺถ
#๑. ม. ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๑๘๕
#ตทฏกถา ๙/๑๑๕ ฯ
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โกสิยโคตฺโตนาม สาลินทฺ ิยวาสี พฺราหฺมโณ สหสฺสกรีสมตฺต
เขตฺต คเหตฺวา สาลึ วปาเปสิ ฯ อุฏ ิเต จ ปน สสฺเส วตึ ถิร
กาเรตฺวา กสฺสจิ ปณฺณาสกรีสมตฺต กสฺสจิ สฏีกรีสมตฺตนฺติ
เอว ปฺจสตกรีสมตฺต เขตฺต อตฺตโน ปริสานฺเว
อารกฺขณตฺถาย ทตฺวา เสส ปฺจสตกรีสมตฺต วตึ กตฺวา
เอกสฺส ภติกสฺส อทาสิ ฯ โส ตตฺถ กุฏึ กตฺวา ตตฺถ รตฺตินฺทิว
วสติ ฯ เขตฺตสฺส ปน ปุพฺพุตฺตรทิสาย เอกสฺมึ สานุปพฺพเต
มหนฺต สิมฺพลีวน อตฺถิ ฯ ตตฺถ อเนกานิ สุวสตานิ วสนฺติ ฯ
ตทา โพธิสตฺโต ตสฺมึ สุวสเฆ สุวรฺโ ปุตฺโต หุตฺวา นิพพฺ ตฺติ ฯ
โส วยปฺปตฺโต อภิรโู ป ถามสมฺปนฺโน สกฏนาภิปฺปมาณสรีโร
อโหสิ ฯ อถสฺส ปตา มหลฺลกกาเล อห อิทานิ ทูร คนฺตุ
น สกฺโกมิ ตฺว อิม คณ ปริหราติ ปุตฺตสฺส รชฺช (๑) นิยฺยาเทติ ฯ
โส ปุนทิวสโต ปฏาย มาตาปตูน โคจรตฺถาย คนฺตุ นาทาสิ ฯ
สุวคณ ปริหรนฺโต หิมวนฺต คนฺตฺวา สยชาตสาลิวเนสุ ยาวทตฺถ
สาลึ ขาทิตฺวา อาคมนกาเล มาตาปตูน ปโหนก โคจร อาทาย
อาคนฺตฺวา มาตาปตโร โปเสสิ ฯ
อถสฺส เอกทิวส สุวา อาโรเจสุ ปุพฺเพ อิมสฺมึ กาเล
มคธเขตฺเต สาลึ วปติ อิทานิ กินฺนุ โข กตนฺติ ฯ เตนหิ
ชานาถาติ เทฺว สุเว ปหิณิ (๒) ฯ สุวา คนฺตฺวา มคธเขตฺเต
โอตรนฺตา ตสฺส ภติยา รกฺขณปุริสสฺส เขตฺเต โอตริตฺวา สาลึ
#๑. ม. คณ ฯ ๒. ม. ปหิณึสุ ฯ
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ขาทิตฺวา เอก สาลิสีส อาทาย สิมฺพลีวน อาคนฺตฺวา สาลิสีส
มหาสตฺตสฺส ปาทมูเล เปตฺวา ตตฺถ เอวรูโป สาลีติ
วทึสุ ฯ โส ปุนทิวเส สุวคณปริวุโต ตตฺถ คนฺตฺวา ตสฺมึ
ภติกสฺส เขตฺเต โอตริ ฯ โส ปน ปุรโิ ส สุเว สาลึ ขาทนฺเต
ทิสฺวา อิโตจิโต จ ธาวิตฺวา วาเรนฺโตป วาเรตุ น สกฺโกติ ฯ
เสสา สุวา ยาวทตฺถ สาลึ ขาทิตฺวา ตุจฺฉมุขาว คจฺฉนฺติ ฯ
สุวราชา ปน พหูนิ สาลิสีสานิ เอกโต กตฺวา ตุณฺเฑนาทาย
ปุรโต คนฺตฺวา อาหริตฺวา มาตาปตูน เทติ ฯ สุวา ปน
ปุนทิวสโต ปฏาย ตตฺเถว สาลึ ขาทึสุ ฯ อถ โส ปุรโิ ส สุเว
สาลึ ขาทนฺเต ทิสฺวา อิโตจิโต จ ธาวิตฺวา วาเรนฺโตป
วาเรตุ นาสกฺขิ สเจ อิเม อฺ กติปาห เอว ขาทิสฺสนฺติ
กิฺจิ น ภวิสฺสติ พฺราหฺมโณ สาลึ อคฺฆาเปตฺวา มยฺห
อิณ กริสฺสติ คนฺตฺวา ตสฺส อาโรเจสฺสามีติ ฯ โส
สาลิมุฏินา สทฺธึ ตถารูป ปณฺณาการ คเหตฺวา สาลินฺทิยคาม
คนฺตฺวา พฺราหฺมณ ปสฺสติ ฺวา วนฺทิตฺวา ปณฺณาการ ทตฺวา
เอกมนฺต ิโต กึ โภ ปุรสิ สมฺปนฺน สาลิเขตฺตนฺติ
ปุฏโ อาม พฺราหฺมณ สมฺปนฺนนฺติ วตฺวา เทฺว คาถา
อภาสิ
[๑๘๗๒]สมฺปนฺน สาลิเกทาร สุวา ภฺุชนฺติ โกสิย
ปฏิเวเทมิ เต พฺราหฺเม น ต (๑) วาเรตุมุสฺสเห
#๑. ม. เน ฯ
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เอโกว (๑) ตตฺถ สกุโณ โส เนส สพฺพสุนฺทโร
ภุตฺวา สาลึ ยถากาม ตุณฺเฑนาทาย คจฺฉตีติ ฯ
ตตฺถ สมฺปนฺนนฺติ ปริปุณฺณ อเวกลฺล ฯ สาลิเกทารนฺติ
สาลิเขตฺต ฯ สพฺพสุนฺทโรติ สพฺเพหิ โกฏาเสหิ สุนฺทโร
รตฺตตุณฺโฑ ชิฺชุกสนฺนภิ กฺขิ รตฺตปาโท ตีหิ รตฺตราชีหิ
ปริกฺขิตฺตคีโว มหามยุรปฺปมาโณ โส ยาวทตฺถ สาลึ ขาทิตฺวา
อฺ ตุณฺเฑน คเหตฺวา คจฺฉตีติ ฯ
พฺราหฺมโณ ตสฺส กถ สุตฺวา สุวราเช สิเนห
อุปฺปาเทตฺวา เขตฺตปาล ปุจฺฉิ อมฺโภ ปุริส ปาส โอเฑตุ
ชานาสีติ ฯ อาม ชานามีติ ฯ อถ น คาถาย
อชฺฌภาสิ
[๑๘๗๓]อุชฌ
ฺ นฺตุ (๒) พาลปาสานิ ยถา พชฺเฌถ โส ทิโช
ชีวฺจ น คเหตฺวาน
อานเยหิ (๓) มมนฺติเกติ ฯ
ตตฺถ อุชฺฌนฺตูติ โอฑยนฺตุ ฯ พาลปาสานีติ
อสฺสวาลาทิรชฺชุมยปาสานิ ฯ ชีวฺจ นนฺติ ชีวิตเยว
นนฺติ ฯ อานเยหีติ อาเนหิ ฯ
ต สุตฺวา เขตฺตปาโล สาลึ อคฺฆาเปตฺวา อิณสฺส อกตภาเวน
ตุฏโ คนฺตวฺ า อสฺสปาเส วตฺเตตฺวา อชฺช อิมสฺมึ าเน
โอตริสฺสตีติ สุวรฺโ โอตรณฏาน สลฺลกฺเขตฺวา ปุนทิวเส
ปาโตว วาตปฺปหาเรน จรณก อกตฺวา ปาส โอเฑตฺวา สุวาน
#๑. สฺยา. ม. เอโก จ ฯ ๒. ม. โอฑฺเฑนฺตุ ฯ ๓. สี. ยุ. อานเยถ ฯ
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อาคมน โอโลเกนฺโต กุฏยิ  นิสีทิ ฯ สุวราชาป สุวคณปริวุโต
อาคนฺตฺวา อโลลุปฺปจารตาย หีโย ขาทิตฏาเน โอฑิตปาเส
ปาท ปเวเสนฺโตว โอตริ ฯ โส อตฺตโน พทฺธภาว ตฺวา
จินฺเตสิ สจาห อิทานิ พทฺธรว รวิสฺสามิ าตกา เม มรณภยตชฺชิตา
โคจร อคเหตฺวา ปลายิสฺสนฺติ ยาว เอเตส โคจรคหณ ตาว
อธิวาเสสฺสามีติ ฯ โส เตส สุหิตภาว ตฺวา มรณภยตชฺชิโต
หุตฺวา ติกฺขตฺตุ พทฺธรว รวิ ฯ อถ สพฺเพ สุตฺวา ปลายึสุ ฯ
สุวราชา เอโก เม าตีสุ นิวตฺติตฺวา โอโลเกนฺโตป นตฺถิ กึ นุโข
มยา ปาป กตนฺติ วิลปนฺโต คาถมาห
[๑๘๗๔] เอเต ภุตฺวา ปวิตฺวา จ ปกฺกมนฺติ วิหงฺคมา
เอโก พทฺโธสฺมิ ปาเสน กึ ปาป ปกต มยาติ ฯ
เขตฺตปาโล สุวราชสฺส พทฺธรว สุวาน จ อากาเส
ปกฺขนฺทนสทฺท สุตฺวา กึ นุโขติ กุฏิยา โอรุยฺห ปาสฏาน
คนฺตฺวา สุวราช ทิสฺวา ยสฺเสว เม ปาโส โอฑิโต เสฺวว พทฺโธติ
ตุฏมานโส สุวราช ปาสโต โมเจตฺวา เทฺว ปาเท เอกโต กตฺวา
พนฺธิตฺวา ทฬฺห อาทาย สาลินฺทิยคาม คนฺตฺวา สุวราช
พฺราหฺมณสฺส อทาสิ ฯ พฺราหฺมโณ พลวสิเนเหน มหาสตฺต
อุโภหิ หตฺเถหิ ทฬฺห คเหตฺวา องฺเก นิสีทาเปตฺวา เตน สทฺธึ
สลฺลปนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๘๗๕]อุทร นูน อฺเส สุว อจฺโจทร ตว
ภุตฺวา สาลึ ยถากาม ตุณฺเฑนาทาย คจฺฉสิ ฯ
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โกฏนฺนุ ตตฺถ ปูเรสิ สุว เวรนฺนุ เต มยา
ปุฏโ เม สมฺม อกฺขาหิ กุหึ สาลี นิธยี สีติ (๑) ฯ
ตตฺถ อุทร นูนาติ อฺเส อุทรเมว มฺเ ตว อุทร
ปน อติอุทร ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ สิมฺพลีวเน ฯ ปูเรสีติ
วสฺสารตฺตตฺถาย ปูเรสิ ฯ นิธียสีติ นิเธสิ นิธาน กตฺวา
เปสีติ ฯ
ต สุตฺวา สุวราชา มธุราย มนุสฺสวาจาย สตฺตม คาถมาห
[๑๘๗๖]น เม เวร ตยา สทฺธึ โกฏโ มยฺห น วิชฺชติ
อิณ มฺุจามิณ ทมฺมิ สมฺปตฺโต โกฏิสิมฺพลึ (๒)
นิธึป ตตฺถ นิทหามิ เอว ชานาหิ โกสิยาติ ฯ
ตตฺถ อิณ มฺุจามิณ ทมฺมีติ ตว สาลึ หริตฺวา อิณ
มฺุจามิเจว อิณ ททามิ จาติ ฯ นิธึปติ เอก ตตฺถ สิมฺพลีวเน
อนุคามิก นิธึป นิทหามิ ฯ
อถ น พฺราหฺมโณ ปุจฺฉิ
[๑๘๗๗] กีทิส เต อิณทาน อิณโมกฺโขว (๓) กีทโิ ส
นิธินิธาน อกฺขาหิ อถ ปาสา ปโมกฺขสีติ ฯ
ตตฺถ อิณทานนฺติ อิณสฺส ทาน ฯ นิธินิธานนฺติ นิธิโน
นิธานนฺติ ฯ
เอว พฺราหฺมเณน ปุฏโ สุวราชา ตสฺส พฺยากโรนฺโต
จตสฺโส คาถา อภาสิ
#๑. สฺยา. นิเธยฺยสิ ฯ ม. นิทาหสีติ ฯ ๒. ม. โกฏสิมฺพลึ ฯ
#๓. สฺยา. อิณโมกฺโข จ ฯ
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[๑๘๗๘]อชาตปกฺขา ตรุณา
ปุตฺตกา มยฺห โกสิย
เต ม ภตฺตา (๑) ภริสฺสนฺติ ตสฺมา เตส อิณ ทเท ฯ
มาตา ปตา จ เม วุฑฺฒา ชิณฺณกา คตโยพฺพนา
เตส ตุณฺเฑน หาตูน
มฺุเจ ปุพฺเพ กต อิณ ฯ
อฺเ จ (๒) ตตฺถ สกุณา ขีณปกฺขา สุทุพฺพลา
เตส ปฺุตฺถิโก ทมฺมิ ต นิธ อาหุ ปณฺฑิตา ฯ
อีทิส เม อิณทาน
อิณโมกฺโข จ อีทิโส
นิธินิธาน อกฺขามิ
เอว ชานาหิ โกสิยาติ ฯ
ตตฺถ หาตูนาติ หริตฺวา ฯ ต นิธนิ ฺติ ต ปฺุกมฺม
ปณฺฑิตา อนุคามิก นิธึ นาม กเถนฺติ ฯ นิธินิธานนฺติ นิธิโน
นิธาน นิทหนฺติป ปาโ อยเมว วา ปาโ ฯ
พฺราหฺมโณ มหาสตฺตสฺส ธมฺมกถ สุตฺวา ปสนฺนจิตฺโต
เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๘๗๙]ภทฺทโก วตาย ปกฺขี
ทิโช ปรมธมฺมิโก
เอกจฺเจสุ มนุสฺเสสุ
อย ธมฺโม น วิชฺชติ ฯ
ภฺุช สาลึ ยถากาม
สห สพฺเพหิ าติภิ
ปุนป สุว ปสฺเสมุ
ปย เม ตว ทสฺสนนฺติ ฯ
ตตฺถ ภฺุช สาลินฺติ อิโต ปฏาย นิพภฺ โย หุตฺวา
ภฺุชาติ กรีสสหสฺสมฺป ตสฺเสว นิยยฺ าเทนฺโต เอวมาห ฯ
ปสฺเสมูติ อตฺตโน รุจิยา อาคต อฺเสุป ทิวเสสุ ต
#๑. สฺยา. ม. ภตา ฯ ๒. สฺยา. ม. อฺเป ฯ
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ปสฺเสยฺยามาติ ฯ
เอว พฺราหฺมโณ มหาสตฺต ยาจิตฺวา ปยปุตฺต
วิย มุทุจิตฺเตน โอโลเกนฺโต ปาทโต พนฺธน โมเจตฺวา
สตปากเตเลน ปาเท มกฺเขตฺวา ภทฺทปเ นิสีทาเปตฺวา
กาฺจนตฏเกน (๑) มธุลาเช ขาทาเปตฺวา สกฺขโรทก ปาเยสิ ฯ
อถสฺส สุวราชา อปฺปมตฺโต โหหิ มหาพฺราหฺมณาติ วตฺวา
โอวาท เทนฺโต อาห
[๑๘๘๐]ภุตตฺ ฺจ ปตฺจ ตวสฺสมมฺหิ
รตฺติฺจ (๒) โน โกสิย เตสกาส (๓)
นิกฺขิตฺตทณฺเฑสุ ททาหิ ทาน
ชิณฺเณ จ มาตาปตโร ภรสฺสตู ิ ฯ
ตตฺถ ตวสฺสมมฺหีติ ตว นิเวสเน ฯ รตีติ อภิรติ
ต สุตฺวา พฺราหฺมโณ ตุฏหทโย อุทาน อุทาเนนฺโต
คาถมาห
[๑๘๘๑]ลกฺขี วต เม อุทปาทิ อชฺช
โย ต (๔) อทฺทส (๕) ปวร (๖) ทิชาน
สุวสฺส สุตฺวาน สุภาสิตานิ
กาหามิ ปฺุานิ อนปฺปกานีติ ฯ
ตตฺถ ลกฺขีติ สิริป ปฺุป ปฺาป ฯ
#๑. ม. กาฺจนกตเฏ ฯ ๒. ม. รตี ฯ ๓. สฺยา. เตสกาเส ฯ
#๔. สฺยา. โยห ฯ ๕. ม. อทฺทสาส ฯ ๖. สฺยา. ปรม ฯ
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มหาสตฺโต พฺราหฺมเณน อตฺตโน ทินฺน กรีสสหสฺสมตฺต
เขตฺต ปฏิกฺขิปตฺวา อฏกรีสมตฺตเมว คณฺหิ ฯ พฺราหฺมโณ
ถมฺภานิ ขณิตฺวา ตสฺส เขตฺต นิยฺยาเทตฺวา คนฺธมาลาทีหิ
ปูเชตฺวา ขมาเปตฺวา คจฺฉ สามิ อสฺสุมุเข โรทมาเน มาตาปตโร
อสฺสาเสหีติ อุยฺโยเชสิ ฯ โส ตุฏมานโส สาลิสสี 
อาทาย คนฺตฺวา มาตาปตูน ปุรโต นิกฺขิปตฺวา อมฺมตาตา
อุฏเถาติ อาห ฯ เต ตสฺส อสฺสุมุขา หสมานา (๑) อุฏหึสุ ฯ
ตาวเทว สุวคณา สนฺนิปติตฺวา กถ มุตฺโตสิ เทวาติ ปุจฺฉึสุ ฯ
โส เตส สพฺพ วิตฺถารโต กเถสิ ฯ โกสิโยป สุวรฺโ โอวาท
สุตฺวา ตโต ปฏาย ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณาน มหาทาน
ปฏเปสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา โอสานคาถมาห
[๑๘๘๒]โส โกสิโย อตฺตมโน อุทคฺโค
อนฺนฺจ ปานฺจภิสหริตฺวา
อนฺเนน ปาเนน ปสนฺนจิตฺโต
สนฺตปฺปยิ สมเณ พฺราหฺมเณ จาติ ฯ
ตตฺถ สนฺตปฺปยีติ คหิตคหิตภาชนานิ ปูเรนฺโต ตปฺเปสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา เอว ภิกขฺ เว มาตุโปสน
ฺนาม ปณฺฑิตาน วโสติ วตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
(สจฺจปริโยสาเน โส ภิกขฺ ุ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ) ตทา
#๑. ม. โรทมานา ฯ
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สุวคณา พุทฺธปริสา อเหสุ มาตาปตโร มหาราชกุลานิ อเหสุ
เขตฺตปาโล ฉนฺโน พฺราหฺมโณ อานนฺโท สุวราชา ปน อหเมวาติ ฯ
สาลิเกทารชาตก ปม ฯ
.
จนฺทกินฺนรชาตก (๑)
อุปนียติท มฺเติ อิท สตฺถา กปลวตฺถุปุร อุปนิสฺสาย
นิโคฺรธาราเม วิหรนฺโต ราชนิเวสเน ราหุลมาตร อารพฺภ
กเถสิ ฯ อิท ปน ชาตก ทูเรนิทานโต ปฏาย กเถตพฺพ ฯ
สา ปเนสา นิทานกถา ยาว ลฏิวเน อุรุเวลกสฺสปสฺส สีหนาทา
อปณฺณกชาตเก กถิตา ฯ ตโต ปร ยาว กปลวตฺถคุ มนา
เวสฺสนฺตรชาตเก อาวีภวิสฺสติ ฯ
สตฺถา ปน ปตุ นิเวสเน นิสีทิตฺวา อนฺตราภตฺตสมเย
มหาธมฺมปาลชาตก กเถตฺวา กตภตฺตกิจฺโจ ราหุลมาตุ นิเวสเน
นิสีทิตฺวา ตสฺสา คุเณ กเถนฺโต จนฺทกินฺนรชาตก กเถสฺสามีติ
ราชาน ปตฺต คาหาเปตฺวา ทฺวีหิ อคฺคสาวเกหิ สทฺธึ ราหุลมาตุ
นิเวสนฏาน ปายาสิ ฯ ตทา ตสฺสา ปมุขา (๒) จตฺตาฬีสสหสฺสนาฏกิตฺถิโย วสนฺติ ฯ ตาสุ ขตฺติยกฺานฺเจว
นวุติอธิกสหสฺส ฯ สา ตถาคตสฺส อาคมน ตฺวา สพฺพา
#๑. ม. จนฺทกินฺนรีชาตก ฯ ๒. สี. ยุ. ปมุเข ฯ ม. สมฺมุขา ฯ
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กาสายาเนว นิวาเสนฺตูติ ตาส อาโรเจสิ (๑) ฯ ตา ตถา กรึสุ ฯ
สตฺถา อาคนฺตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสีทิ ฯ อถ ตา สพฺพาป
เอกปฺปหาเรเนว วิรวึสุ ฯ มหาปริเทวสทฺโท อโหสิ ฯ ราหุลมาตาป ปริเทวิตฺวา โสก วิโนเทตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา ราชคเตน
พหุมาเนน สคารเวน นิสีทิ ฯ ตทา ราชา ตสฺสา คุณกถ
อารพฺภ ภนฺเต มม สุณิสา ตุมฺเหหิ กาสาวานิ นิวตฺถานีติ สุตฺวา
กาสาวาเนว นิวาเสสิ มาลาทีนิ ปริจจฺ ตฺตานีติ (๒) สุตฺวา มาลาทีนิ
ปริจฺจชิ อุจฺจาสยนมหาสยนานิ ปริจฺจตฺตานีติ สุตฺวา ภูมิสยนาว
ชาตา ตุมฺหาก ปพฺพชิตกาเล วิธวา หุตฺวา อฺเหิ ราชูหิ
เปสิต ปณฺณาการ น คณฺหิ เอว ตุมฺเหสุ อสหิรจิตฺตา เอสาติ
นานปฺปกาเรน ตสฺสา คุณกถ กเถสิ ฯ สตฺถา อนจฺฉริย
มหาราช ย เอสา อิทานิ มม ปจฺฉิเม อตฺตภาเว มยิ สสิเนหา
อสหิรจิตฺตา อนฺเนยฺยา ภเวยฺย เอสา ติรจฺฉานโยนิย
นิพฺพตฺตาป มยิ อสหิรจิตฺตา อนฺเนยฺยา อโหสีติ วตฺวา เตน
ยาจิโต อตีต อาหริ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
หิมวนฺตปฺปเทเส กินฺนรโยนิย นิพฺพตฺติ ฯ จนฺทา นามสฺส
ภริยา ฯ เต อุโภป จนฺทนามเก รชฏปพฺพเต วสึสุ ฯ ตทา
พาราณสีราชา อมจฺจาน รชฺช นิยฺยาเทตฺวา เทฺว กาสาวานิ
นิวาเสตฺวา สนฺนทฺธปฺจาวุโธ เอกโกว หิมวนฺต ปาวิสิ ฯ โส
#๑. ม. อาโรจาเปสิ ฯ ๒. ม. ภูมิย สยติ ฯ
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มิควธ มส ขาทนฺโต เอก ขุทฺทกนทึ อนุปุพฺเพน สฺจรนฺโต (๑)
อุทฺธ อภิรูหิ ฯ จนฺทปพฺพตวาสิโน กินฺนรา วสฺสารตฺตสมเย
อโนตริตฺวา ปพฺพเตเยว วสนฺติ นิทาเฆ โอตรนฺติ ฯ ตทา
โส จนฺทกินนฺ โร อตฺตโน ภริยาย สทฺธึ โอตริตฺวา เตสุ เตสุ
าเนสุ คนฺเธ วิลิมฺปนฺโต ปุปฺผเรณณ ขาทนฺโต ปุปฺผปฏเกน (๒)
นิวาเสนฺโต ปารุปนฺโต ลตาโทลาทีหิ (๓) กีฬนฺโต มธุรสเรน คายนฺโต
ต ขุทฺทกนทึ ปตฺวา เอกสฺมึ นิวตฺตฏาเน โอตริตฺวา อุทเก
ปุปฺผานิ วิกีริตฺวา อุทกกีฬ กีฬิตฺวา ปุปฺผปฏเกน นิวาเสตฺวา
ปารุปตฺวา รชฏปฏฏวณฺณาย พาลุกาย ปุปฺผสยน ปฺาเปตฺวา
เอก เวฬุทณฺฑก คเหตฺวา สยเน นิสที ิ ฯ ตโต จนฺทกินฺนโร
เวฬฬ วาเทนฺโต มธุรสทฺเทน คายิ ฯ จนฺทกินฺนรี มุทุหตฺเถ
นาเมตฺวา ตสฺสาวิทูเร ิตา นจฺจิเจว คายิ จ ฯ โส ราชา เตส
สทฺท สุตฺวา ปทสทฺท อสาเวนฺโต สณิก คนฺตฺวา ปฏิจฺฉนฺเน
ตฺวา เต กินฺนเร ทิสฺวา กินฺนริยา ปฏิพทฺธจิตฺโต หุตฺวา ต
กินฺนร วิชฺฌติ ฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา อิมาย สทฺธึ สวาส
กปฺเปสฺสามีติ จินฺเตตฺวา จนฺทกินฺนร วิชฺฌิ ฯ โส เวทนาปฺปตฺโต
ปริเทวมาโน จตสฺโส คาถา อภาสิ
[๑๘๘๓]อุปนียติท มฺเ จนฺเท โลหิตมเทน (๔) มชฺชามิ (๕)
ชหามิ (๖) ชีวติ  ปาณา เม จนฺเท นิรุชฺฌนฺติ ฯ
#๑. ม. อนุสฺจรนฺโต ฯ ๒. ม. ปุปฺผปเฏ ฯ ๓. ม. ลตาโทลานิ ฯ
#๔. สฺยา. โลหิตมทฺทเน ฯ ๕. ม. อชฺชาป ฯ ๖. สฺยา. วิชหามิ ฯ
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โอสธิ (๑) เม ทุกฺข หทย เม ฑยฺหเต นิตมามิ (๒)
ตว จนฺทิยา โสจนฺติยา น น อฺเหิ โสเกหิ ฯ
ติณมิว [๓] มิลายามิ นที อปริปุณฺณาว (๔) สุสฺสามิ
ตว จนฺทิยา โสจนฺติยา น น อฺเหิ โสเกหิ ฯ
วสฺสมิว สเร ปาเท [๕] อสฺสูนิ วตฺตเร มยฺห
ตว จนฺทิยา โสจนฺติยา น น อฺเหิ โสเกหีติ ฯ
ตตฺถ อุปนียตีติ สนฺธิวิจฺเฉท (๖) นียติ ฯ อิทนฺติ
ชีวิต ฯ ปาณาติ ภทฺเท จนฺเท มม ชีวติ ปาณา นิรุชฺฌนฺติ ฯ
โอสธิ เมติ (๗) ชีวิต เม โอสีทติ ฯ นิตมามีติ อติกิลมามิ ฯ ตว
จนฺทิยาติ อิม มม ทุกฺข ฯ น น อฺเหิ โสเกหีติ อถ โข ตว
จนฺทิยา โสจนฺติยา โสกเหตุ ยสฺมา ตฺว มม วิโยเคน โสจิสฺสสิ
ตสฺมาติ อตฺโถ ฯ ติณมิว มิลายามีติ ตตฺตปาสาเณ ขิตฺตติณมิว
มูลฉินฺนวนมิว มิลายามีติ วทติ ฯ สเร ปาเทติ ยถา นาม
ปพฺพตปาเท ปติตวสฺส สริตฺวา อจฺฉินฺนธาร วตฺตติ ฯ
มหาสตฺโต อิมาหิ จตูหิ คาถาหิ ปริเทวิตฺวา ปุปฺผสยเน
นิปนฺโนว สตึ วิสชฺเชตฺวา ปริวตฺติ ฯ ราชาป ิโตว ฯ อิตรา
มหาสตฺเต ปริเทวนฺเต อตฺตโน รติยา มตฺตา หุตฺวา ตสฺส
วิทฺธภาว น ชานาติ วิสฺ ปน น ปริวตฺติตฺวา นิปนฺน ทิสฺวา
#๑. ม. โอสีทิ ฯ ๒. ม. นิตมฺมามิ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร
#วนมิวาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. สี. ยุ. อปริปณ
ุ ฺณิยาว ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺ#ตเร อิมานีติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. สนฺตติวิจฺเฉท ฯ ๗. ม. โอสีทิ
#เมติ ฯ
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กินฺนุ โข เม สามิกสฺส ทุกฺขนฺติ อุปธาเรนฺตี ปหารมุขโต
ปคฺฆรนฺต โลหิต ทิสฺวา ปยสามิเก อุปฺปนฺน พลวโสก สณฺาเรตุ
อสกฺโกนฺตี มหาสทฺเทน ปริเทวิ ฯ ราชา กินฺนโร มโต
ภวิสฺสตีติ นิกฺขมิตฺวา อตฺตาน ทสฺเสสิ ฯ จนฺทา ต ทิสฺวา
อิมินา เม โจเรน ปยสามิโก วิทฺโธ ภวิสฺสตีติ กมฺปมานา
ปลายิตฺวา ปพฺพตมตฺถเก ตฺวา ราชาน ปริภาสนฺตี ปฺจ
คาถา อภาสิ
[๑๘๘๔]ปาโปสิ โข (๑) ราชปุตฺต โย เม อิจฺฉิตปตึ วรากิยา
วิชฌ
ฺ วนมูลสฺมึ โยย (๒) วิทโฺ ธ ฉมา เสติ ฯ
อิม มยฺห หทยโสก ปฏิมุจฺจตุ ราชปุตฺต ตว มาตา
โย มยฺห หทยโสโก กึปรุ ิส อเปกฺขมานาย (๓) ฯ
อิม มยฺห หทยโสก ปฏิมุจฺจตุ ราชปุตฺต ตว ชายา
โย มยฺห หทยโสโก กึปรุ ิส อเปกฺขมานาย ฯ
มา จ ปุตฺต (๔) มา จ ปตึ อทฺทกฺขิ ราชปุตฺต ตว มาตา
โย กึปุริส อวธิ อทูสก มยฺห กามาหิ ฯ
มา จ ปุตฺต มา จ ปตึ อทฺทกฺขิ ราชปุตฺต ตว ชายา
โย กึปุริส อวธิ อทูสก มยฺห กามาหีติ ฯ
ตตฺถ วรากิยาติ กปณาย ฯ ปฏิมจุ ฺจตูติ ปติลภตุ
ผุสฺสตุ ปาปุณาตุ ฯ มยฺห กามาหีติ มยิ กาเมน ฯ
#๑. สฺยา. ปาโป โข ฯ ม. ปาโป โขสิ ฯ ๒. สฺยา. โสย ฯ
#๓. สฺยา. ม. อเวกฺขมานาย ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. สี. ยุ. ปุตฺเต ฯ
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ราชา ต ปฺจหิ คาถาหิ ปริเทวิตฺวา ปพฺพตมตฺถเก
ิตเยว อสฺสาเสนฺโต คาถมาห
[๑๘๘๕]มา ตฺว จนฺเท โรทิ มา โสจิ วนติมิรมตฺตกฺขิ
มม ตฺว โหหิสิ ( ๑) ภริยา ราชกุเล ปูชิตา นารีภีติ ฯ
ตตฺถ จนฺเทติ มหาสตฺตสฺส ปริเทวนกาเล นามสฺส
สุตตฺตา เอวมาห ฯ วนติมิรมตฺตกฺขีติ วนติมิรปุปฺผสมานกฺขิ ฯ
ปูชิตา นารีภีติ โสฬสนฺน อิตฺถีสหสฺสาน เชฏกา (๒)
อคฺคมเหสี ฯ
จนฺทา ตสฺส วจน สุตฺวา ตฺว กึ วเทสีติ สีหนาท
นทนฺตี อนนฺตร คาถมาห
[๑๘๘๖]อป นูนาห มริสฺส น จ ปน (๓) ราชปุตฺต ตว เหสฺส
โย กึปรุ ิส อวธิ อทูสก มยฺห กามาหีติ ฯ
ตตฺถ อป นูนาหนฺติ อป เอกเสเนว อห มริสฺส ฯ
โส ตสฺสา วจน สุตฺวา นิจฺฉนฺทราโค หุตฺวา อิตร คาถมาห
[๑๘๘๗]อป ภีรุเก [๔] ชีวิตุกามเก กึปุริสิ คจฺฉสิ หิมวนฺต
ตาลิสตคฺครโภชนา (๕) อฺเ ต มิคา รมิสฺสนฺตีติ ฯ
ตตฺถ อป ภีรุเกติ อติภีรุกชาติเก ฯ ตาลิสตคฺครโภชนาติ
ตฺว ตาลิสปตฺตตคฺครปตฺตโภชนา มิคี ตสฺมา อฺเ (๖) ต
#๑. สฺยา. เหหิสิ ฯ ๒. ม. เชฏิกา ฯ ๓. สฺยา. อป นูนาห
#มริสฺส นาห ฯ ๔. เอตฺถนฺตเร อปสทฺโทติ ทิสสฺ ติ ฯ
#๕. สี. ยุ. ตาลิสฺสตครโภชเน ฯ ๖. สี. ยุ. อรฺเ ฯ
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มิคา รมิสฺสนฺติ น ตฺว ราชกุเล รหา (๑) คจฺฉาติ น อวจ ฯ
วตฺวา จปน นิรเปกฺโข หุตฺวา ปกฺกามิ ฯ สา ตสฺส
คตภาว ตฺวา โอรุยฺห มหาสตฺต อาลิงฺคิตฺวา ปพฺพตมตฺถก
อาโรเปตฺวา ปพฺพตตเล นิปชฺชาเปตฺวา สีสมสฺส อตฺตโน อุรสู ุ
เปตฺวา พลวปริเทว ปริเทวมานา ทฺวาทส คาถา อภาสิ
[๑๘๘๘]เต ปพฺพตา ตา จ กณฺฑรา ตา จ คิริคุหาโย (๒)
ตตฺถ (๓) ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส (๔) ฯ
เยสุ ปพฺพเตสุ มย เอกโต อภิรมิมฺหา
ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ฯ
เต ปณฺณสณฺตา รมณียา วาฬมิเคหิ อนุจฺฉินฺนา (๕)
ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ฯ
อจฺฉา สวนฺตี คิรินทิโย (๖) กุสุมาภิกิณฺณโสตาโย
ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ฯ
นีลานิ หิมวโต ปพฺพตสฺส กูฏานิ ทสฺสนียานิ (๗)
ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ฯ
ปตานิ หิมวโต ปพฺพตสฺส กูฏานิ ทสฺสนียานิ
#๑. ม. ราชกุลารหา ฯ ๒. ม. ตเถว ติฏจนฺติ ฯ ๓. ม. ตตฺเถว ฯ
#๔. ม. กสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. สฺยา. อนุจิณฺณา ฯ ๖. สฺยา.
#คิริวนนทิโย ฯ ๗. ม. ทสฺสเนยฺยานิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ฯ
ตมฺพานิ หิมวโต ปพฺพตสฺส กูฏานิ ทสฺสนียานิ
ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ฯ
ตุงฺคานิ หิมวโต ปพฺพตสฺส กูฏานิ ทสฺสนียานิ
ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ฯ
เสตานิ หิมวโต ปพฺพตสฺส กูฏานิ ทสฺสนียานิ
ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ฯ
จิตฺรานิ หิมวโต ปพฺพตสฺส กูฏานิ ทสฺสนียานิ
ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาสิ ฯ
ยกฺขคณเสวิเต คนฺธมาทเน โอสเถหิ สฺฉนฺเน
ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ฯ
กึปุริสเสวิเต คนฺธมาทเน โอสเถหิ สฺฉนฺเน
ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาสนฺติ ฯ
ตตฺถ เต ปพฺพตาติ เยสุ มย เอกโต อภิรุหมิ ฺหา (๑) อิเม เต
ปพฺพตา จ กณฺฑรา จ คิริคุหาโย ตตฺเถว ิตา เตส อห อิทานิ ต
อปสฺสนฺตี กถ กาส กึ กริสฺสามีติ เตสุ ปุปฺผผลปลฺลวาทิโสภ ต
อปสฺสนฺตี กถ อธิวาเสตุ สกฺขิสฺสามีติ ปริเทวติ ฯ ปณฺณสณฺตาติ
ตาลิสปตฺตาทิคนฺธปณฺณสณฺตา ฯ อจฺฉาติ วิปฺปสนฺโนทกา ฯ
นีลานีติ มณิมยานิ ฯ ปตานีติ โสวณฺณมยานิ ฯ ตมฺพานีติ
มโนสิลามยานิ ฯ ตุงฺคานีติ อุจฺจานิ ติขิณคฺคานิ ฯ เสตานีติ
#๑. ม. อภิรมิมุห ฯ
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รชฏมยานิ ฯ จิตฺรานีติ สตฺตรตนมิสฺสิตานิ ฯ ยกฺขคณเสวิเตติ ภุมฺมเทวตาหิ เสวิเต ฯ
อิติ สา ทฺวาทสหิ คาถาหิ ปริเทวิตฺวา มหาสตฺตสฺส อุเร
หตฺถ เปตฺวา สนฺตาปภาว ตฺวา จนฺโท ชีวติเยว เทวตาอุชฺฌานกมฺม กตฺวา ชีวิตมสฺส ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา กินฺนุ โข โลกปาลา
นาม นตฺถิ อุทาหุ วิปฺปวุฏา อาทู มตา เต เม ปยสามิก น
รกฺขนฺตีติ เทวุชฺฌานกมฺม อกาสิ ฯ ตสฺสา โสกเวเคน สกฺกสฺส
ภวน อุณฺห อโหสิ ฯ สกฺโก อาวชฺเชนฺโต ต การณ ตฺวา
พฺราหฺมณวณฺเณนาคนฺตฺวา กุณฺฑิกโต อุทก คเหตฺวา มหาสตฺต
สิฺจิ ฯ ตาวเทว วิส อนฺตรธายิ ฯ วโณ รูหิ อิมสฺมึ าเน
วิทฺโธติป น ปฺายิ ฯ มหาสตฺโต สุขิโต อุฏาสิ ฯ จนฺทา
ปยสามิก ต อโรค ทิสฺวา โสมนสฺสปฺปตฺตา สกฺกสฺส ปาเท
วนฺทนฺตี อนนฺตร คาถมาห
[๑๘๘๙]วนฺเท เต [๓] อยิราพฺราหฺเม โย เม อิจฺฉิต ปตึ วรากิยา
อมเตน อภิสิฺจิ สมาคตสฺมึ (๔) ปยตเมนาติ ฯ
ตตฺถ อมเตนาติ อุทก อมตนฺติ มฺมานา เอวมาห ฯ
ปยตเมนาติ ปยตเรน อยเมว ปาโ ฯ
สกฺโก เตส โอวาท อทาสิ อิโต ปฏาย จนฺทปพฺพโต
โอรุยฺห มนุสฺสปถ มา คมิตฺถ อิเธว วสถาติ เอวฺจปน เต
#๑. ม. อทุ ฯ ๒. ม. อาสน ฯ ๓. สฺยา. เอตฺถนฺตเร ปาเทติ
#ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. สมาคตาสฺมึ ฯ
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โอวทิตฺวา สกฏานเมว คโต ฯ จนฺทาป กึ โน สามิ อิมินา
สปริปนฺถฏาเนน เอหิ จนฺทปพฺพตเมว คมิสฺสามาติ วตฺวา
โอสานคาถมาห
[๑๘๙๐]วิจรามทานิ คิริวรนทิโย กุสุมาภิกิณฺณโสตาโย
นานาทุมวสนาโย ปย วทาม (๑) อฺมฺสฺสาติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพเปสา มยิ อสหิรจิตฺตา อนฺเนยฺยาเอวาติ วตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ราชา เทวทตฺโต อโหสิ สกฺโก อนุรทุ ฺโธ
จนฺทา ราหุลมาตา จนฺทกินฺนโร ปน อหเมวาติ ฯ
จนฺทกินฺนรชาต ก ทุติย ฯ
มหาอุกฺกสุ ชาตก
อุกฺกา มิลาจา (๒) พนฺธนฺตีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
มิตฺตคนฺถกอุปาสก (๓) อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร สาวตฺถิย ปริชิณฺณกุลสฺส ปุตฺโต สหาย เปเสตฺวา
อฺตร กุลธีตร วาราเปติ ฯ อตฺถิ ปนสฺส อุปฺปนฺน กิจฺจ
นิฏรณสมตฺโถ มิตฺโต จ สหาโย จาติ ฯ นตฺถีติ ฯ เตนหิ
มิตฺเต ตาว คนฺเถตูติ วุตฺเต ตสฺมึ โอวาเท ตฺวา ปม ตาว จตูหิ
#๑. สฺยา. ปยวทา ฯ ๒. ม. จิลาจา ฯ ๓. ม. มิตฺตพนฺธกอุปาสก ฯ
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โทวาริเกหิ สทฺธึ เมตฺตึ อกาสิ อนุปุพฺเพน นครคุตฺติกานีกมหามตฺตาทีหิ สทฺธึ เมตฺตึ อกาสิ เสนาปตินาป อุปราเชนาป สทฺธึ
เมตฺตึ อกาสิ เตหิ ปน สทฺธึ เอกโต หุตฺวา รฺา สทฺธึ เมตฺตึ
อกาสิ ตโต อสีติยา มหาเถเรหิ สทฺธึ อานนฺทตฺเถเรน สทฺธึ
เอกโต หุตฺวา ตถาคเตน สทฺธึ เมตฺตึ อกาสิ ฯ อถ น สตฺถา
สรเณสุ จ สีเลสุ จ ปติฏ าเปสิ ฯ ราชาป เอตสฺส อิสฺสริยมทาสิ ฯ
โส มิตฺตคนฺถโกเยวาติ ปากโฏ ชาโต ฯ อถสฺส ราชา มหนฺต
เคห ทตฺวา อาวาหมงฺคล กาเรสิ ฯ ราชาน อาทึ กตฺวา
มหาชโน ปณฺณากาเร ปหิณิ ฯ อถสฺส ภริยา รฺา ปหิต
ปณฺณาการ อุปราชสฺส อุปราเชน ปหิต ปณฺณาการ เสนาปติสฺสาติ เอเตเนวุปาเยน สกลนครวาสิโน อาพนฺธิตฺวา
คณฺหิ ฯ สตฺตเม ทิวเส มหาสกฺการ กตฺวา ทสพล นิมนฺเตตฺวา
ปฺจสตภิกฺขุสงฺฆสฺส พุทฺธปฺปมุขสฺส มหาทาน ทตฺวา ภตฺตกิจฺจาวสาเน สตฺถารา กถิต อนุโมทน สุตฺวา อุโภป ชายปติกา
โสตาปตฺติผเล ปติฏหึสุ ฯ ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ
อาวุโส มิตฺตคนฺถกอุปาสโก อตฺตโน ภริย นิสฺสาย ตสฺสา วจน
สุตฺวา สพฺเพหิ เมตฺตึ กตฺวา รฺโ สนฺตกิ า มหนฺต สมฺปตฺตึ (๑)
ลภิ ตถาคเตน สทฺธึ เมตฺตึ กตฺวา อุโภป โสตาปตฺติผเล ปติฏิตาติ ฯ
สตฺถา อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนเวส เอว
#๑. ม. สกฺการ ฯ
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มาตุคาม นิสฺสาย มหนฺต ยส ปตฺโต ปุพฺเพป ติรจฺฉานโยนิย
นิพฺพตฺโต ปเนส เอติสฺสา วจเนน พหูหิ จ เมตฺตึ กตฺวา
ปุตฺตโสกโต มุตฺโตติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต เอเต
ปจฺจนฺตวาสิโน ยตฺถ ยตฺถ พหุมส ลภนฺติ ตตฺถ ตตฺถ คาม
อาพนฺธิตฺวา (๑) อรฺ (๒) จริตฺวา มิคาทโย มาเรตฺวา มส อาหริตฺวา
ปุตฺตทาเร โปเสนฺติ ฯ เตส คามโต อวิทูเร มหาชาตสโร
อตฺถิ ฯ ตสฺส ทกฺขิณปสฺเส เอโก เสนสกุโณ ปจฺฉิมปสฺเส
เอกา เสนสกุณิกา อุตฺตรปสฺเส สีหมิคราชา ปาจีนปสฺเส
อุกฺกุสสกุณราชา วสติ ชาตสรมชฺเฌ ปน อุณฺณตฏาเน กจฺฉโป
วสติ ฯ ตทา เสโน เสนึ ภริยา เม โหตีติ วทติ ฯ อถ น สา
อาห อตฺถิ ปน เต โกจิ มิตฺโตติ ฯ นตฺถิ ภทฺเทติ ฯ อมฺหาก
อุปฺปนฺน ภย วา ทุกฺข วา นิฏรณสมตฺถ (๓) มิตฺต วา สหาย วา
ลทฺธุ วฏฏติ มิตฺเต ตาว คณฺหาหีติ ฯ เกน สทฺธึ เมตฺตึ กโรม
ภทฺเทติ ฯ ปาจีนปสฺเส วสนฺเตน อุกฺกุสราเชน อุตฺตรปสฺเส
สีเหน สรมชฺเฌ กจฺฉเปน สทฺธึ เมตฺตึ กโรหีติ ฯ โส ตสฺสา
วจน สุตฺวา สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตถา อกาสิ ฯ ตทา เต อุโภป
วาส กปฺเปตฺวา ตสฺมึเยว สเร เอกสฺมึ ทีปเก กทมฺพรุกฺโข
อตฺถิ สมนฺตา อุทเกน ปริกฺขิตฺโต ตสฺมึ กุลาวก กตฺวา ปฏิวสึสุ ฯ
เตส อปรภาเค เทฺว โปตกา ชายึสุ ฯ เตส ปกฺเขสุ
#๑. ม. นิวาเสตฺวา ฯ ๒. ม. อรฺเ ฯ ๓. ม. หรณสมตฺถ ฯ
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อสฺชาเตสุเยว เอกทิวส เต ชานปทา ทิวส อรฺ จรนฺตา
กิฺจิ มส อลภิตฺวา น สกฺกา ตุจฺฉหตฺเถหิ ฆร คนฺตุ มจฺเฉ วา
กจฺฉเป วา คณฺหิสฺสามาติ สร โอตริตฺวา ต ทีป คนฺตฺวา ตสฺส
กทมฺพสฺส มูเล นิปชฺชิตฺวา มกสาทีหิ ขชฺชมานา เตส ปลาปนตฺถาย อรณึ มตฺเถตฺวา อคฺคึ นิพฺพตฺเตตฺวา ธูม กรึสุ ฯ
ธูโม อุคฺคนฺตฺวา สกุเณ ปหริ ฯ สกุณโปตกา วิรวึสุ ฯ
ชานปทา ต สุตฺวา อมฺโภ สกุณโปตกาน สทฺโท อุฏเถ อุกฺกา
พนฺธถ ฉาตา สยิตุ น สกฺโกม สกุณมส ขาทิตฺวาว สยิสฺสามาติ
วตฺวา อคฺคึ ชาเลตฺวา อุกฺกา พนฺธึสุ ฯ สกุณิกา เตส สทฺท
สุตฺวา อิเม อมฺหาก โปตก ขาทิตุกามา มย เอวรูปสฺส ภยสฺส
นีหรณตฺถาย มิตฺเต คณฺหาม สามิก อุกฺกุสราชสฺส สนฺติก
เปเสสฺสามีติ จินฺเตตฺวา คจฺฉ สามิ โน ปุตฺตาน ภย อุปฺปนฺน
อุกฺกุสราชสฺส อาโรเจหีติ วตฺวา ปม คาถมาห
[๑๘๙๑]อุกฺกา มิลา จา (๑) พนฺธนฺติ ทีเป
ปชา มม ขาทิตุ ปฏยนฺติ
มิตฺต สหายฺจ วเทหิ เสนก
อาจิกฺข าติพฺยสน ทิชานนฺติ ฯ
ตตฺถ มิลาจาติ ชานปทา ฯ ทีเปติ ทีปกมฺหิ ฯ ปชา
มมนฺติ มม ปุตฺตเก ฯ เสนกาติ เสนกสกุณ นาเมน อาลปติ ฯ
าติพฺยสน ทิชานนฺติ อมฺหาก าตีน ทิชาน อิท พฺยสน
#๑. ม. จิลาจา ฯ
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อุกฺกุสราชสฺส คนฺตฺวา อาจิกฺขาหีติ วทติ ฯ
โส เวเคน ตสฺส วสนฏาน คนฺตฺวา วสฺสิตฺวา อตฺตโน
อาคตภาว ชานาเปตฺวา กโตกาโส ปวิสิตฺวา (๑) วนฺทิตฺวา กึการณา
อาคโตสีติ ปุฏโ อาคตการณ ทสฺเสนฺโต ทุติย คาถมาห
[๑๘๙๒]ทิโช ทิชาน ปวโรสิ ปกฺขิ จ (๒)
อุกฺกุสราช สรณ [๓] อุเปมิ (๔)
ปชา มม ขาทิตุ ปฏยนฺติ
ลุทฺธา (๕) มิลาจา ภว เม สุขายาติ ฯ
ตตฺถ ทิโชติ ตฺว ทิโช เจว ทิชาน ปวโร จ ฯ
อุกฺกุสราชา เสนก มา ภายีติ อสฺสาเสตฺวา ตติย คาถมาห
[๑๘๙๓]มิตฺต สหาย (๖) กโรนฺติ ปณฺฑิตา
กาเล อกาเล สุขเมสนาย (๗)
กโรมิ เต เสนก เอตมตฺถ
อริโย หิ อริยสฺส กโรติ กิจฺจนฺติ ฯ
ตตฺถ กาเล อกาเลติ ทิวา จ รตฺตึ จ ฯ อริโยติ อิธ
อาจาโร อริโยติ อธิปฺเปโต กิเมตฺถ อริยนฺติ วทติ อาจารสมฺปนฺโน
หิ อาจารสมฺปนฺนสฺส กิจฺจ กโรเตว ฯ
อถ น ปุจฺฉิ กึ สมฺม รุกฺข อภิรหู ึสุ มิลาจาติ ฯ น ตาว
อภิรูหนฺติ ฯ อุกฺกาเยว พนฺธนฺตีติ ฯ เตนหิ ตฺว สีฆ คนฺตฺวา
#๑. ม. อุปสงฺกมิตฺวา ฯ ๒. ม. ปกฺขมิ ฯ สี. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. อุเปม ฯ ๕. สฺยา. ม.
#ลุทฺทา ฯ ๖. สฺยา. ม. สหายฺจ ฯ ๗. สฺยา. ม. สุขเมสมานา ฯ
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มม สหายิก อสฺสาเสตฺวา มมาคมนภาว อาจิกฺขาติ ฯ โส
ตถา อกาสิ ฯ อุกฺกุสราชาป อาคนฺตฺวา กทมฺพสฺส อวิทูเร
มิลาจาน อภิรูหณ โอโลเกนฺโต เอกสฺมึ รุกฺขคฺเค นิสีทิตฺวา
เอกสฺส มิลาจสฺส อภิรูหณกาเล เอตสฺมึ กุลาวกสฺส อวิทูเร
อภิรูฬฺเห สเร นิมชุ ฺชิตฺวา ปกฺเขหิ จ มุเขน จ อุทก อาหริตฺวา
อุกฺกาย อุปริ อาสิฺจิ สา นิพฺพายิ ฯ มิลาจา อิมฺจ เสนกสกุณ
โปตเก จสฺส ขาทิสฺสามาติ โอตริตฺวา ปุน อุกฺก ชาลาเปตฺวา
อภิรูหึสุ ฯ ปุน โส อุทก วิชฺฌาเปสิ ฯ เอเตนุปาเยน
พนฺธพนฺธ นิพฺพาเปนฺตสฺเสวสฺส อฑฺฒรตฺโต ชาโต ฯ โส
อติวิย กิลมิ ฯ เหฏา อุทเร กิโลมก ตนุต คต ฯ อกฺขีนิ
รตฺตานิ ชาตานิ ฯ ต ทิสวฺ า สกุณิกา สามิก อาห สามิ
อติวิย กิลนฺโต อุกฺกุสราชา เอตสฺส โถก วิสมตฺถาย คนฺตฺวา
กจฺฉปราชสฺส กเถหีติ ฯ โส ต วจน สุตฺวา อุกฺกสุ  อุปสงฺกมิตฺวา
คาถาย อชฺฌภาสิ
[๑๘๙๔]ย โหติ กิจฺจ อนุกมฺปเกน
อริยสฺส อริเยน กต ตยิท
อตฺตานุรกฺขี ภว มา อฑยฺห (๑)
ลจฺฉาม ปุตฺเต ตยิ ชีวมาเนติ ฯ
ตตฺถ ตยิทนฺติ ตยา อิท อยเมว ปาโติ ฯ
โส ตสฺส วจน สุตฺวา สีหนาท นทนฺโต ปฺจม คาถมาห
#๑. สฺยา. อฑยฺหิ ฯ
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[๑๘๙๕]ตเมว (๑) รกฺขาวรณ กโรนฺโต
สรีรเภทาป น สนฺตสฺสามิ
กโรนฺติ เหเต (๒) สขีน สขาโร
ปาณ ปชนฺตา (๓) สตเมส ธมฺโมติ ฯ
ฉฏ ปน สตฺถา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา ตสฺส คุณ วณฺเณนฺโต
อาห
[๑๘๙๖]สุทุกฺกร กมฺมมกาสิ
อณฺฑโชย (๔) วิหงฺคโม
อตฺถาย กุรุโร ปุตฺเต
อฑฺฒรตฺเต อนาคเตติ ฯ
ตตฺถ กุรุโรติ อุกฺกุสราชา ฯ ปุตฺเตติ เสนสฺส ปุตฺเต
รกฺขนฺโต เตส อตฺถาย ฯ อฑฺฒรตฺเต อนาคเตติ ยาว
ทิยฑฺฒยามา วายาม กโรนฺโต ทุกฺกร อกาสิ ฯ
เสโนป อุกฺกุสราช โถก วิสมาหิ สมฺมาติ วตฺวา กจฺฉปสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา ต อุฏาเปตฺวา กึ สมฺม อาคโตสีติ วุตฺเต เอวรูปนาม ภย อุปฺปนฺน อุกกฺ ุสราชา ปมยามโต ปฏาย วายมนฺโต
กิลมติ เตนหิ ตว สนฺตกิ  อาคโตสฺมีติ วตฺวา สตฺตม คาถมาห
[๑๘๙๗]จุตาป เหเก ขลิตา สกมฺมุนา
มิตฺตานุกมฺปาย ปติฏหนฺติ
ปุตฺตา มมตฺตา จ (๕) คติมาคโตสฺมิ
อตฺถ จเรถ มม วาริจราติ ฯ
#๑. ม. ตเวว ฯ ๒. ม. เหเก ฯ ๓. สฺยา. ม. จชนฺตา ฯ
#๔. ม. อณฺฑชาย ฯ ๕. สฺยา. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ตสฺสตฺโถ สามิ เอกจฺเจ หิ ยสโต วา ธนโต วา จุตาป
สกมฺมุนา ขลิตาป มิตฺตาน อนุกมฺปาย ปติฏหนฺติ มมฺจ
ปุตฺตา อตฺตา อาตุรา เตนาห ต คตึ ปฏิสรณ กตฺวา อาคโตสฺมิ
ปุตฺตาน ชีวิตทาน ททนฺโต อตฺถ เม จราหีติ ฯ
ต สุตฺวา กจฺฉโป อิตร คาถมาห
[๑๘๙๘]ธเนน ธฺเน จ อตฺตนา จ
มิตฺต สหายฺจ กโรนฺติ ปณฺฑิตา
กโรมิ เต เสนก เอตมตฺถ
อริโย อริยสฺส กโรติ กิจฺจนฺติ ฯ
อถสฺส ปุตฺโต อวิทูเร นิปนฺโน ปตุ วจน สุตฺวา มา เม
ปตา กิลมตุ กิจฺจ กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา นวม คาถมาห
[๑๘๙๙]อปฺโปสฺสุกฺโก ตาต ตฺว นิสีท
ปุตฺโต ปตุ จรติ อตฺถจริย
อห จริสฺสามิ เตฺวว อตฺถ (๑)
เสนสฺส ปุตฺเต ปริตฺตายมาโนติ ฯ
อถ น ปตา คาถาย อชฺฌภาสิ
[๑๙๐๐]อทฺธา หิ ตาต สตเมส ธมฺโม
ปุตฺโต ปตูน จเร (๒) อตฺถจริย
อปฺเปว ม ทิสฺวาน ปวฑฺฒกาย
เสนสฺส ปุตฺตา น วิเหเยยฺยุนฺติ ฯ
#๑. ม. ตเวตมตฺถ ฯ ๒. สฺยา. ปตุ จเร ฯ สี. ยุ. ปตุ ยฺจเรถ ฯ
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ตตฺถ สตเมส ธมฺโมติ ปณฺฑิตาน เอส ธมฺโม ฯ ปุตฺตา
นาติ เสนปุตฺเต มิลาจา น เหเยยฺยุ ฯ
เอว วตฺวา มหากจฺฉโป สมฺม มา ภายิ ตฺว ปุรโต
คจฺฉ อิทานาห คมิสฺสามีติ ต อุยโฺ ยเชตฺวา อุทเก ปติตฺวา
กลลฺจ เสวาลฺจ สงฺกฑฺฒิตฺวา อาทาย ทีปก คนฺตฺวา
อคฺคึ วิชฺฌาเปตฺวา นิปชฺชิ ฯ มิลาจา กึ โน เสนโปตเกหิ
อิม กาณกจฺฉป ปริวตฺติตฺวา มาเรสฺสาม อย โน สพฺเพส
ปโหสฺสตีติ วลฺลิโย อุทฺธริตฺวา ชิย คเตฺวา นิวตฺถปโลติก
วิโมเจตฺวา เตสุ เตสุ าเนสุ พนฺธิตฺวา กจฺฉป ปริวตฺเตตุ
น สกฺโกนฺติ ฯ กจฺฉโปป เต อากฑฺฒนฺโต คนฺตฺวา
คมฺภีรฏาเน อุทเก ปติ ฯ เตป กจฺฉปโลเภน สทฺธึ
คนฺตฺวา อุทกปุณฺณาย กุจฺฉิยา กิลมนฺตา นิกฺขมิตฺวา โภ
เอเกน โน อุกฺกุเสน ยาว อฑฺฒรตฺตา อุกฺกา วิชฌ
ฺ าปตา
อิทานิ อิมินา กจฺฉเปน อุทเก ปติตฺวา อุทก ปาเยตฺวา
มโหทรา กตมฺหา ปุน อคฺคึ กตฺวา อรุเณ อุคฺคเตป อิเม
เสนโปตเก ขาทิสฺสามาติ อคฺคึ กาตุ อารภึสุ ฯ สกุณิกา
เตส กถ สุตวฺ า สามิ อิเม ยาย กายจิเวลาย อมฺหาก
ปุตฺเต ขาทิตฺวาว คมิสฺสนฺติ สหายสฺส โน สีหสฺส สนฺติก
คจฺฉาติ อาห ฯ โส ต ขณฺเว ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา กึ
อเวลาย อาคโตสีติ วุตฺเต อาทิโต ปฏาย ต ปวุตฺตึ
อาโรเจตฺวา เอกาทสม คาถมาห ฯ
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[๑๙๐๑]ปสู มนุสฺสา มิควิริยเสฏ
ภยฏิตา (๑) เสฏมุปคจฺฉนฺติ (๒)
ปุตฺตา มมตฺตา คติมาคโตสฺมิ
ตฺว โนสิ ราชา ภว เม สุขายาติ ฯ
ตตฺถ ปสูติ สพฺพติรจฺฉาเน อาห อิท วุตฺต โหติ สามิ
มิเคสุ วิริเยน เสฏโ โลกสฺมึ สพฺเพ ติรจฺฉานาป มนุสฺสาป
ภยฏิตา หุตฺวา เสฏ อุปคจฺฉนฺติ มม จ ปุตฺตา อาตุรา
ตสฺวาห ต คตึ กตฺวา อาคโตสฺมิ ตฺว อมฺหาก ราชา สุขาย เม
ภวาติ ฯ
ต สุตฺวา สีโห คาถมาห
[๑๙๐๒]กโรมิ เต เสนก เอตมตฺถ
อายาม เต ต ทิสต วธาย
กถ หิ วิฺู ปหุ สมฺปชาโน
น วายเม อตฺตชนสฺส คุตฺติยาติ ฯ
ตตฺถ ต ทิสตนฺติ ต ทิสาน สมุห ต ตว ปจฺจตฺถิกคณนฺติ
อตฺโถ ฯ ปหูติ อมิตฺเต หนฺตุ สมตฺโถ ฯ สมฺปชาโนติ
มิตฺตสฺส ภยุปฺปตฺตึ ชานนฺโต ฯ อตฺตชนสฺสาติ อตฺตสมสฺส
องฺคสมสฺส ชนสฺส มิตฺตสฺสาติ อตฺโถ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา คจฺฉ ตฺว ปุตฺเต สมสฺสาเสหีติ ต
#๑. สฺยา. ม. ภยฏฏิตา ฯ สี.ยุ. ภยทฺทติ า ฯ
#๒. สฺยา. เสฏมุปพฺพชนฺติ ฯ
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อุยฺโยเชตฺวา มณิวณฺณ อุทก มทฺทมาโน ปายาสิ ฯ มิลาจา ต
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา กุรุเรน ตาว อมฺหาก อุกฺกา วิชฺฌาปตา
กจฺฉเปนมฺหาก (๑) นิวตฺถปโลติกาน อสฺสามิกา กตา อิทานิป สีโห
โน ชีวิตกฺขยเมว ปาเปสฺสตีติ มรณภยตชฺชิตา เยน วา เตน วา
ปลายึสุ ฯ สีโห ตสฺส มูล อาคนฺตฺวา รุกฺขมูเล น กิฺจิ อทฺทส ฯ
อถ น กุรุโร (๒) จ กจฺฉโป จ เสโน จ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทึสุ ฯ โส
เตส มิตฺตานิสส กเถตฺวา อิโต ปฏาย มิตฺตธมฺม อภินฺทิตฺวา
อปฺปมตฺตา โหถาติ โอวทิตฺวา ปกฺกามิ ฯ เตป สกฏานานิ
คตา ฯ เสนสกุณิกา อตฺตโน ปุตฺต โอโลเกตฺวา มิตฺเต นิสฺสาย
อมฺเหหิ ทารกา ลทฺธาติ สุขนิสินฺนสมเย เสเนน สทฺธึ สลฺลปนฺตี
มิตฺตธมฺมปกาสนา (๓) นาม ฉ คาถา อภาสิ
[๑๙๐๓]มิตฺต กยิราถ สุหทยฺจ
อยิรฺจ กยิราถ สุขาคมาย
นิวตฺถโกโชว สเรภิหนฺตฺวา
โมทาม ปุตฺเตหิ สมงฺคิภูตา ฯ
[๑๙๐๔]สกมิตฺต สฺส กมฺเมน
สหายสฺสาปลายิโน
กุชฺชนฺตมุปฺปกุชฺชนฺติ (๔) โลมหสา หทยงฺคม ฯ
[๑๙๐๕]มิตฺต สหาย อธิคมฺม ปณฺฑิโต
โส ภฺุชติ ปุตฺต ปสุ ธน วา
#๑. ม. อมฺเห ฯ ๒. ม. กุรโร ฯ ๓. ม. มิตฺตธมฺม ปกาสมานา ฯ
#๔. สฺยา. กุชนฺตมฺปกฺชนฺติ ฯ
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อหฺจ ปุตฺตา จ ปติ จ มยฺห
มิตฺตานุกมฺปาย สมงฺคิภูตา ฯ
ราชาวตา สุรวตา จ อตฺโถ
สมฺปนฺนสขิสฺส ภวนฺติ เหเต
โย (๑) มิตฺตวา ยสวา อุคฺคตตฺโต
อสฺมึ โลเก โมทติ กามกามิ ฯ
[๑๙๐๖]กรณียานิ มิตฺตานิ
ทลิทฺเทนาป เสนก
ปสฺส มิตฺตานุกมฺปาย สมคฺคมฺหา สาตเก ฯ
สูเรน พลวนฺเตน
โย มิตฺต (๒) กุรุเต ทิโช
เอว โส สุขิโต โหติ
ยถาห ตวฺจ เสนกาติ ฯ
ตตฺถ มิตฺตฺจาติ ยกฺจิ อตฺตโน มิตฺตฺจ ฯ สุหทยฺจาติ
สุหทยสหายฺจ สามิกฏาน (๓) อยิรฺจ กโรเถว ฯ นิวตฺถโกโชว (๔) สเรภิหนฺตฺวาติ เอตฺถ โกโชติ กวโจ ยถานาม ปฏิมุกฺกกวโจ
สเร อภิหนติ นิวาเรติ เอว มยป มิตฺตพเลน ปจฺจตฺถิเก อภิหนฺตฺวา
ปุตฺเตหิ สทฺธึ โมทามาติ วทติ ฯ สกมิตฺตสฺส กมฺเมนาติ สกสฺส
มิตฺตสฺส ปรกฺกเมน ฯ สหายสฺสาปลายิโนติ สหายสฺส อปลายิโน
มิคราชสฺส ฯ โลมหสาติ ปกฺขิโน อมฺหาก ปุตฺตกา มฺจตยฺจ
กุชฺชนฺต หทยงฺคม มธุรสร นิจฺฉาเรตฺวา อุปกุชฺชนฺติ ฯ
สมงฺคิภูตาติ เอกฏาเน ิตา ฯ ราชวตา สุรวตา จ อตฺโถติ
#๑. สฺยา. ม. โส ฯ ๒. ม. มิตฺเต ฯ สี. เมตฺดต ฯ ๓. ม.
#สามิกสงฺขาต ฯ ๔. นิวตฺถโกโจว ฯ
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ยสฺส สีหสทิโส ราชา อุกฺกุสกจฺฉปสทิสา จ สูรา มิตฺตา โหนฺติ
เตน ราชวตา สุรวตา จ อตฺโถ สกฺกา ปาปุณิตุ ฯ ภวนฺติ
เหเตติ โย จ สมฺปนฺนสโข ปริปุณฺณมิตฺตธมฺโม ตสฺส เหเต สหายา
ภวนฺติ ฯ อุคฺคตตฺโตติ สิริโสภคฺเคน อุคฺคตภาโว ฯ
อสฺมิฺจ โลเกติ อิธโลกสงฺขาเต อสฺมึ โลเก โมทติ ฯ กามกามีติ
สามิก อาลปติ โส หิ กาเม กามยนฺโต กามกามิ นาม ฯ
สมคฺคมฺหาติ สมคฺคา ชาตมฺหา ฯ สาตเกติ าตเกหิ ปุตฺเตหิ
สทฺธึ ฯ
เอว สา ฉหิ คาถาหิ มิตฺตธมฺมสฺส คุณ กเถสิ ฯ เต
สพฺเพป สหายกา มิตฺตธมฺม อภินฺทิตฺวา ยาวตายุก ตฺวา
ยถากมฺม คตา ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนเวส
ภริย นิสฺสาย สุขปฺปตฺโต ปุพฺเพป สุขปฺปตฺโตเยวาติ วตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ตทา เสโน จ เสนี จ ชายปติกา (๑) อเหสุ ปุตฺตกจฺฉโป
ราหุโล ปตา มหาโมคฺคลฺลาโน อุกฺกโุ ส สารีปุตฺโต สีโห ปน
อหเมวาติ ฯ
มหาอุกฺกสุ ชาตก ตติย ฯ
#๑. ม. ชยมฺปติกา (สพฺพตฺถ)
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ขราชินา ชฏิลา ปงฺกทนฺตาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก กุหก ภิกขฺ ุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส หิ นิยฺยานิกสาสเน ปพฺพชิตฺวาป จตุปจฺจยตฺถาย
ติวิธ กุหกวตฺถุ ปูเรติ ฯ อถสฺส อคุณ ปกาเสนฺตา ภิกฺขู ธมฺมสภาย
กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส อสุโกนาม ภิกฺขุ เอวรูเป นิยฺยานิกสาสเน
ปพฺพชิตฺวา กุหก นิสฺสาย ชีวิต กปฺเปตีติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา
กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย
นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนเวส ปุพฺเพป กุหโกเยวาติ วตฺวา
อตีต อาหริ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ปุโรหิโต อโหสิ ปณฺฑิโต พฺยตฺโต ฯ โส เอกทิวส อุยฺยานกีฬ
คโต เอก อภิรูปก คณิก ทิสฺวา ปฏิพทฺธจิตฺโต ตาย สทฺธึ สวาส
กปฺเปสิ ฯ สา ต ปฏิจฺจ คพฺภ ลภิ คพฺภสฺส ปฏิลทฺธภาว ตฺวา
ต อาห สามิ คพฺโภ เม ปติฏิโต ชาตกาเล นาม กโรนฺตี อสฺส
กินฺติ นาม (๑) กโรมีติ ฯ โส วณฺณทาสิยา กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺตตฺตา (๒)
น สกฺกา กุลนาม กาตุนฺติ จินฺเตตฺวา ภทฺเท อย วาตฆาตรุกฺโข
อุทฺทาลโกนาม อิธ ปฏิลทฺธตฺตา อุทฺทาลโกติสฺส นาม กเรยฺยาสีติ
#๑. สี. ยุ. อยฺยกสฺส นาม ฯ ๒. สี. ยุ. นิพฺพตฺตสฺส ฯ
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วตฺวา องฺคุลิมุทฺทิก อทาสิ สเจ ธีตา โหติ อิมาย น โปเสยฺยาสิ
สเจ ปุตฺโต อถ น วยปฺปตฺต มยฺห ทสฺเสยฺยาสีติ ฯ สา อปรภาเค
ต ปุตฺต วิชายิตฺวา อุทฺทาลโกติสฺส นาม อกาสิ ฯ
โส วยปฺปตฺโต มาตร ปุจฺฉิ อมฺม โก เม ปตาติ ฯ ปุโรหิโต
ตาตาติ ฯ ยทิ เอว เวเท อุคฺคณฺหิสฺสามีติ มาตุ หตฺถโต
มุทฺทิกฺจ อาจริยภาคฺจ คเหตฺวา ตกฺกสิล คนฺตฺวา ทิสาปาโมกฺขสฺส อาจริยสฺส สนฺติเก สิปฺป คณฺหนฺโต เอก ตาปสคณ
ทิสฺวา อิเมส สนฺติเก วร สิปฺป ภวิสฺสติ ต อุคฺคณฺหิสฺสามีติ สิปฺปโลเภน ปพฺพชิตฺวา เตส วตฺตปฏิวตฺต กตฺวา อาจริยา ม ตุมฺหาก
ชานนสิปฺป สิกฺขาเปถาติ อาห ฯ เต อตฺตโน ชานนนิยาเมน
ต สิกฺขาเปสุ ฯ ปฺจนฺน ตาปสสตาน เอโกป เตน อติเรกปฺโ
นาโหสิ ฯ เสฺวว เตส ปฺาย อคฺโค ฯ อถสฺส เต
สนฺนิปติตฺวา อาจริยฏาน อทสุ ฯ อถ เน โส อาห มาริสา ตุมฺเห
นิจฺจ วนมูลผลาหารา อรฺเ วสถ มนุสฺสปถ กสฺมา น คจฺฉถาติ ฯ
มาริส มนุสสฺ านาม มหาทาน ทตฺวา อนุโมทน การาเปนฺติ
ธมฺมกถ กถาเปนฺติ ปฺห ปุจฺฉนฺติ มย เตน ภเยน ตตฺถ น
คจฺฉามาติ ฯ มาริสา สเจป จกฺกวตฺติราชา ภวิสฺสติ มน
คเหตฺวา กถน นาม มยฺห ภาโร ตุมเฺ ห มา ภายิตฺถาติ วตฺวา
เตหิ สทฺธึ จาริก จรมาโน อนุปุพฺเพน พาราณสึ ปตฺวา ราชุยยฺ าเน
วสิตฺวา ปุนทิวเสเยว สพฺเพหิ สทฺธึ ทฺวารคาเม ภิกฺขาย จริ ฯ
มนุสฺสา มหาทาน อทสุ ฯ ตาปสา ปุนทิวเส นคร ปวิสึสุ ฯ
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มนุสฺสา มหาทาน อทสุ ฯ อุทฺทาลกตาปโส ทานานุโมทน
กโรติ มงฺคล วทติ ปฺห วิสชฺเชติ ฯ มนุสฺสา ปสีทิตฺวา พหู
ปจฺจเย อทสุ ฯ สกลนาครา ปณฺฑิโต คณสตฺถา ธมฺมิกตาปโส
อาคโตติ รฺโ กถยึสุ ฯ
ราชา กุหึ วสตีติ ปุจฺฉิตฺวา อุยฺยาเนติ สุตฺวา สาธุ อชฺช
เนส ทสฺสนาย คมิสฺสามีติ อาห ฯ เอโกป ปุริโส คนฺตฺวา
ราชา กิร โว ปสฺสิตุ อาคจฺฉตีติ อุทฺทาลกสฺส กเถสิ ฯ โสป
อิสิคณ อามนฺเตตฺวา มาริสา กิร ราชา อาคมิสฺสติ อิสฺสโร นาม
เอกทิวส อาราเธตฺวา ยาวชีว อล โหตีติ ฯ กึ ปน กาตพฺพ
อาจริยาติ ฯ โส เอวมาห ตุมฺเหสุ เอกจฺเจ วคฺคุลิวตฺต จรนฺตุ
เอกจฺเจ อุกฺกุฏิกปฺปธานมนุยฺุชนฺตุ เอกจฺเจ กณฺฏเกสุ สยิกา
ภวนฺตุ เอกจฺเจ ปฺจตป ตปนฺตุ เอกจฺเจ อุทโกโรหณกมฺม
กโรนฺตุ เอกจฺเจ ตตฺถ มนฺเต สชฺฌายนฺตูติ ฯ เต ตถา กรึสุ ฯ
สย ปน อฏ วา ทส วา ปณฺฑิเต ปณฺฑิตวาทิโน คเหตฺวา
มโนรเม อาธารเก รมณีย โปฏก เปตฺวา อนฺเตวาสิกปริวุโต
สุปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ ตสฺมึ ขเณ ราชา ปุโรหิต อาทาย
มหนฺเตน ปริวาเรน อุยฺยาน คนฺตฺวา เต มิจฺฉาตป จรนฺเต ทิสวฺ า
อปายภเยหิ มุตฺตาติ ปสีทิตฺวา อุทฺทาลกสฺส สนฺติก คนฺตฺวา
ปฏิสนฺถาร กตฺวา เอกมนฺต นิสินฺโน ตุฏมานโส ปุโรหิเตน
สทฺธึ สลฺลปนฺโต ปม คาถมาห
#๑. ม. กณฺฏกาปสฺสยิกา ภวนฺตุ ฯ ๒. สี.ยุ. มโนหเร ฯ
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[๑๙๐๗]ขราชินา ชฏิลา ปงฺกทนฺตา
ทุมฺมกฺขรูปา เย มนฺต ชปนฺติ (๑)
กจฺจิ นุ เต มานุสเก จ โยเค (๒)
อิท วิทู ปริมุตตฺ า อปายาติ ฯ
ตตฺถ ขราชินาติ สขุเรหิ อชินจมฺเมหิ สมนฺนาคตา ฯ
ปงฺกทนฺตาติ ทนฺตกฏสฺส อขาทเนน มลคฺคหิตทนฺตา ฯ
ทุมฺมกฺขรูปาติ อนฺชิตกฺขา อมณฺฑิตรูปา ลูขสงฺฆาฏิธรา ฯ
มานุสเก จ โยเคติ มนุสฺเสหิ กตฺตพฺพวิริเย ฯ อิท วิทูติ อิท
ตปจรณฺจ มนฺตชฺฌานฺจ ชานนฺตา ฯ อปายาติ กจฺจิ
อาจริยา อิเมหิ จตูหิ อปาเยหิ มุตฺตาติ ปุจฺฉติ ฯ
ต สุตฺวา ปุโรหิโต อย ราชา อฏาเน ปสนฺโน ตุณฺหีภวิตุ
น วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา ทุติย คาถมาห
[๑๙๐๘]ปาปานิ กมฺมานิ กเรยฺย (๓) ราช
พหุสฺสุโต เจ น จเรยฺย ธมฺม
สหสฺสเวโทป น ต ปฏิจฺจย
ทุกฺขา ปมฺุเจ จรณ อปตฺวาติ ฯ
ตตฺถ พหุสฺสุโตติ สเจ มหาราช อห พหุสฺสุโตมฺหีติ ปคุณเวโทป ทสกุสลธมฺม น จเรยฺย ตีหิ ทฺวาเรหิ ปาปาเนว กเรยฺย
ติฏนฺตุ ตโย เวทา สหสฺสเวทาป สมานา ต พาหุสจฺจ ปฏิจฺจ
#๑. สี.ยุ. ทุมฺมุขรูปา เย เม ชปนฺติ ฯ ๒. สฺยา. ม. มานุสเก
#ปโยเค ฯ ๓. ม. กเรถ ฯ
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อฏสมาปตฺติสงฺขาต จรณ อปตฺวา อปายทุกฺขโต น มุจฺเจยฺยาติ ฯ
ตสฺส ต วจน สุตฺวา อุทฺทาลโก จินฺเตสิ ราชา ยถา วา
ตถา วา อิสคิ ณสฺส ปสีทิ อย ปน พฺราหฺมโณ จรนฺต โคณ
ทณฺเฑน ปหรติ วฑฺฒิตภตฺเต กจวร ขิปติ กเถสฺสามิ เตน
สทฺธินฺติ กเถนฺโต ตติย คาถมาห
[๑๙๐๙]สหสฺสเวโทป น ต ปฏิจฺจ
ทุกฺขา ปมฺุเจ จรณ อปตฺวา
มฺามิ เวทา อผลา ภวนฺติ
สสยม จรณฺเว สจฺจนฺติ ฯ
ตตฺถ อผลาติ ตว วาเท เวทา จ เสสสิปฺปานิ จ อผลานิ
อาปชฺชนฺติ ตานิ กสฺมา อุคฺคณฺหนฺติ สีลสยเมน สทฺธึ จรณฺเว
เอก สจฺจ อาปชฺชตีติ ฯ
ตโต ปุโรหิโต คาถมาห
[๑๙๑๐]นาเหว เวทา อผลา ภวนฺติ
สสยม จรณฺเว สจฺจ
กิตฺติฺจ ปปฺโปติ อธิจฺจ เวเท
สนฺตึ ปาปุณาติ (๑) จรเณน ทนฺโตติ ฯ
ตตฺถ นาเหวาติ นาห เวทา อผลาติ วทามิ อปจ โข ปน
สสยม จรณ สจฺจเมว สภาวภูต อุตฺตม เตน หิ สกฺกา ทุกฺขา
มุจฺจิตุ ฯ สนฺตึ ปาปุณาตีติ สมาปตฺติสงฺขาเตน จรเณน ทนฺโต
#๑. สฺยา. ปุเณติ ฯ สี. ปุโนติ ฯ ยุ. ปุเนติ ฯ
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หทยสนฺติกร (๑) นิพฺพาน ปาปุณาตีติ ฯ
ต สุตฺวา อุทฺทาลโก น สกฺกา อิมินา สทฺธึ ปฏิปกฺขวเสน
วาทิตุ (๒) ปุตฺเตน (๓) [๔] วุตฺเต สิเนห อกโรนฺโตนาม นตฺถิ
ปุตฺตภาวมสฺส กเถสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ปฺจม คาถมาห
[๑๙๑๑]ภจฺจา มาตา ปตา พนฺธุ (๕) เยน ชาโตสฺวเยว (๖) โส
อุทฺทาลโก อห โภโต โสตฺถิยา กุลวสโกติ (๗) ฯ
ตตฺถ ภจฺจาติ มาตา จ ปตา จ เสสพนฺธุ จ ภริตพฺพา นาม
เยน ปน ชาโต โสเยว โส โหติ อตฺตาเยว หิ อตฺตโน ชายติ อหป
ตยา อุทฺทาลรุกฺขมูเล ชาโต (๘) ตยา วุตฺตเมว นาม กต อุทฺทาลโก
อห โภติ ฯ
โส เอกเสน อุทฺทาลโก ตฺวนฺติ วุตฺเต อามาติ วตฺวา มยา
เต มาตุ สฺาณ ทินฺน ต กุหินฺติ อิท พฺราหฺมณาติ มุทฺทิก
ตสฺสหตฺเถ เปสิ ฯ พฺราหฺมโณ มุททฺ ิก สฺชานิตฺวา นิจฺจเยน
ปน ตฺว พฺราหฺมโณ พฺราหฺมณธมฺเม ปน ปชานาสีติ วตฺวา
พฺราหฺมณธมฺเม ปุจฺฉนฺโต ฉฏ คาถมาห
[๑๙๑๒]กถ โภ พฺราหฺมโณ โหติ กถ ภวติ เกวลี
กถฺจ ปรินิพฺพาน
ธมฺมฏโ กินฺติ วุจฺจตีติ ฯ
อุทฺทาลโก ตสฺส อาจิกฺขนฺโต สตฺตม คาถมาห
#๑. ม. ภยสนฺติกร ฯ ๒. ม. าตุ ฯ ๓. ม. ปุตฺเตนาติ นตฺถิ ฯ
#๔. ม. เอตฺถนฺตเร ปุตฺโต ตวาหนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. พนฺธู ฯ
#๖. ม. สเยว ฯ ๗. สฺยา. โสตฺถิยกุลวสโต ฯ ๘. ม. ชนิโต ฯ
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[๑๙๑๓]นิร กตฺวา อคฺคิมาทาย พฺราหฺมโณ
อาโปสิฺจ ยช อุสฺเสติ ยูป
เอวงฺกโร พฺราหฺมโณ โหติ เขมี
ธมฺเม ิต เตน อมาปยึสูติ ฯ
ตตฺถ นิร กตฺวา อคฺคิมาทายาติ นิรนฺตร กตฺวา อคฺคึ กตฺวา
ปริจรติ ฯ อาโปสิฺจ ยช อุสฺเสติ ยูปนฺติ อภิเสกกมฺม กโรนฺโต
สมฺมาปาส วา วาจาเปยฺย วา นิรคฺคล วา ยชนฺโต สุวณฺณยูป
อุสฺสาเปติ ฯ เขมีติ เขมปฺปตฺโต ฯ อมาปยึสูติ เตเนว จ
การเณน ธมฺเม ิต กเถนฺติ ฯ
ต สุตฺวา ปุโรหิโต เตน กถิต พฺราหฺมณธมฺม ครหนฺโต
อฏม คาถมาห
[๑๙๑๔]น สุทฺธิ เสจเนน อตฺถิ นป เกวลิ พฺราหฺมโณ
น เจว ขนฺติ โสรจฺจ (๑) นป โส ปรินพิ ฺพุโตติ ฯ
ตตฺถ เสจเนนาติ เตน วุตฺเตสุ พฺราหฺมณธมฺเมสุ เอก
ทสฺเสตฺวา สพฺพ ปฏิกฺขิปติ อิท วุตฺต โหติ อคฺคิสฺส ปริจรเณน
วา อุทกเสจเนน วา ปสุฆาตยฺเน วา สุทฺธินาม นตฺถิ นป
เอตฺตเกน พฺราหฺมโณ เกวลปริปุณฺโณ โหติ น อธิวาสนขนฺติ น
สีลโสรจฺจ นป กิเลสปรินพิ ฺพาเนน ปรินิพฺพุโตนาม โหตีติ ฯ
ตโต น อุทฺทาลโก ยทิ เอว พฺราหฺมโณ น โหติ อถ กถ
โหตีติ ปุจฺฉนฺโต นวม คาถมาห
#๑. ม. น ขนฺตี นาป โสรจฺจ ฯ
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[๑๙๑๕]กถ โภ (๑) พฺราหฺมโณ โหติ กถ ภวติ เกวลี
กถฺจ ปรินิพฺพาน
ธมฺมฏโ กินฺติ วุจฺจตีติ ฯ
ปุโรหิโตปสฺส กเถนฺโต อิตร คาถมาห
[๑๙๑๖]อกฺเขตฺตพนฺธุ อมโม นิราโส
นิโลภปาโป ภวโลภขีโณ
เอวงฺกโร พฺราหฺมโณ โหติ เขมี
ธมฺเม ิต เตน อมาปยึสูติ ฯ
ตตฺถ อกฺเขตฺตพนฺธูติ อเขตฺโต อพนฺธุ เขตฺตวตฺถุคามนิคมปริคฺคเหน เจว าติพนฺธวมิตฺตพนฺธวสหายพนฺธวสิปฺปพนฺธวปริคฺคเหน จ รหิโต ฯ อมโมติ สตฺตสงฺขาเรสุ ตณฺหาทิฏิมมายนา รหิโต ฯ นิราโสติ ลาภธนปุตฺตชีวิตาสาย
รหิโต ฯ นิโลภปาโปติ ปาปโลเภน วิสมโลเภน รหิโต ฯ
ภวโลภขีโณติ ขีโณ ภวราโค ฯ
ตโต อุทฺทาลโก คาถมาห
[๑๙๑๗]ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา สุทฺทา จณฺฑาลปุกฺกุสา
สพฺเพว สุรตา (๒) ทนฺตา สพฺเพว ปรินิพฺพุตา
สพฺเพส สีตภูตาน
อตฺถิ เสยฺโยว (๓) ปาปโยติ ฯ
ตตฺถ อตฺถิ เสยฺโยว ปาปโยติ เอเต ขตฺติยาทโย สพฺเพ
โสรจฺจาทีหิ สมนฺนาคตา โหนฺติ เอว ภูตาน ปน เอเตส อย เสยฺโย
#๑. ม. โส ฯ ๒. สฺยา. ม. โสรตา ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. สฺยา. ม.
#เสยฺโยถ ฯ เอวมุปริป ฯ
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อย ปาปโยติ เอว หีนุกฺกฏตา อตฺถิ นตฺถีติ ปุจฺฉติ ฯ
อถสฺส อรหตฺตุปฺปตฺติโต ปฏาย หีนุกฺกฏตานาม นตฺถีติ
ทสฺเสตุ พฺราหฺมโณ คาถมาห
[๑๙๑๘]ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา สุทฺทา จณฺฑาลปุกฺกสุ า
สพฺเพว สุรตา ทนฺตา สพฺเพว ปรินิพฺพุตา
สพฺเพส สีตภูตาน
นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโยติ ฯ
อถ น ครหนฺโต อุททฺ าลโก คาถทฺวยมาห
[๑๙๑๙]ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา สุทฺทา จณฺฑาลปุกฺกุสา
สพฺเพว สุรตา ทนฺตา สพฺเพว ปรินิพฺพุตา ฯ
สพฺเพส สีตภูตาน
นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย
ปสฏ (๑) จรสิ พฺราหฺมฺ โสตฺถิยกุลวสตนฺติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ยทิ เอเตหิ คุเณหิ สมนฺนาคตาน วิเสโส นตฺถิ
เอโก จ วณฺโณ โหติ เอว สนฺเต ตฺว อุภโต สุชาตภาว นาเสนฺโต
ปสฏ จรสิ พฺราหฺมฺ จณฺฑาลสโม โหติ โสตฺถยิ กุลวสต
นาเสติ ฯ
อถ น ปุโรหิโต อุปมาย สฺาเปนฺโต คาถทฺวยมาห
[๑๙๒๐]นานารตฺเตหิ วตฺเถหิ วิมาน ภวติ ฉาทิต
น เตส ฉายา วตฺถาน โส ราโค อนุปชฺชถ
เอวเมว มนุสฺเสสุ
ยทา สุชฺฌนฺติ มาณวา
เต สชาตึ ปมฺุจนฺติ (๒) ธมฺมมฺาย สุพฺพตาติ ฯ
#๑. ม. ปนฏ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. เตส ชาตี ปุจฺฉนฺติ ฯ
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ตตฺถ วิมานนฺติ เคห วา มณฺฑโป (๑) วา ฯ ฉายาติ เตส
วตฺถาน ฉายา โส นานาวิโธ ราโค วิจิตฺโต (๒) ราโค น โหติ
สพฺพา ฉายา เอกวณฺณาว (๓) โหนฺติ ฯ เอวเมวาติ มนุสฺเสสุป
เอวเมว เอกจฺเจ อาณพฺราหฺมณา อกรเณเนว จตุวณฺณ (๔)
สทฺธึ ปฺาเปนฺติ เอสา อตฺถีติ มา คณฺหิ ยทา อริยมคฺเคน
อิห สุชฺฌนฺติ ตทา เตหิ ปฏิวิทฺธ นิพพฺ านธมฺม ชานิตฺวา
สุพฺพตา สีลวนฺโต ปณฺฑติ ปุริสา เต สชาตึ มฺุจนฺติ นิพฺพานปตฺติโต ปฏาย หิ ชาตินาม นิรตฺถกาติ ฯ
อุทฺทาลโก ปุน ปุจฺฉาหริตุ อสกฺโกนฺโต อปฺปฏิภาโณ
นิสีทิ ฯ อถ น พฺราหฺมโณ ราชาน อาห สพฺเพ เอเต
มหาราช กุหกา สกลชมฺพุทีป โกหฺเเนว นาเสสฺสนฺติ
อุทฺทาลก อุปฺปพฺพาเชตฺวา ปุโรหิต กโรถ เสเส อุปฺปพฺพาเชตฺวา ผลกาวุธานิ ทตฺวา เสวเก กโรถาติ ฯ สาธุ อาจริยาติ
ตถา อกาสิ ฯ โส ราชาน อุปฏหนฺโต ยถากมฺม คโตติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพเปส กุหโกเยวาติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา อุทฺทาลโก
กุหกภิกฺขุ อโหสิ ราชา อานนฺโท ปุโรหิโต ปน อหเมวาติ ฯ
อุทฺทาลกชาตก จตุตฺถ ฯ
#๑. ม. มณฺฑป ฯ ๒. ม. วิจิตฺโตติ นตฺถิ ฯ อุเปตีติ ทิสฺสติ ฯ
#๓. สี. สพฺพฉายา วตฺถาน เอกวณฺโณเว ฯ ๔. ม. จาตุวณฺเณ ฯ
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อสฺส คว รชฏ ชาตรูปนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อุกฺกณฺิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถุ ปน กุสราชชาตเก
อาวีภวิสฺสติ ฯ
ตทา ปน สตฺถา สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ อุกฺกณฺิโตสีติ
ปุจฺฉิตฺวา สจฺจ ภนฺเตติ กึ ปฏิจฺจาติ กิเลส ภนฺเตติ วุตฺเต ภิกฺขุ
เอวรูเป นิยฺยานิกสาสเน ปพฺพชิตฺวา กสฺมา กิเลส ปฏิจฺจ
อุกฺกณฺิโตสิ โปราณกปณฺฑิตา อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ พาหิรกปพฺพชฺช
ปพฺพชิตฺวา วตฺถุกามกิเลสกาเม อารพฺภ อุปฺปชฺชนกสฺ
สปถ กตฺวา วิหรึสูติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อสีติโกฏิวิภวสฺส พฺราหฺมณมหาสาลสฺส ปุตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ
มหากาฺจนกุมาโรติสฺส นาม กรึสุ ฯ อถสฺส ปทสา วิจรณกาเล อปโรป ปุตฺโต ชายิ อุปกาฺจนกุมาโรติ นาม กรึสุ ฯ
เอว ปฏิปาฏิยา สตฺต ปุตตฺ า อเหสุ ฯ สพฺพกนิฏา ปเนกา
ธีตา ฯ ตสฺสา กาฺจนเทวีติ นาม กรึสุ ฯ มหากาฺจนกุมาโร
วยปฺปตฺโต ตกฺกสิลโต สพฺพสิปฺปานิ อุคฺคณฺหิตฺวา อาคจฺฉิ ฯ
อถ น มาตาปตโร ฆราวาเสน พนฺธิตุกามา อตฺตโน สมานชาติกุลโต เต ทาริก อาเนยฺยาม ฆราวาส สณฺเปหีติ วทึสุ ฯ
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อมฺมตาตา น มยฺห ฆราวาเสนตฺโถ มยฺห หิ ตโย ภวา อาทิตฺตา
วิย สปฺปฏิภยา พนฺธนาคาราวิย ปลิพนฺธนา (๑) อุกฺการภูมิ วิย
ปรมเชคุจฺฉา หุตฺวา อุปฏหนฺติ มยา สุปเนนป เมถุนธมฺโม
น ทิฏปุพฺโพ อฺเ โว ปุตฺตา อตฺถิ เต ฆราวาเสน นิมนฺเตถาติ
วตฺวา ปุนปฺปุน ยาจิโตป สหาเย เปเสตฺวา เตหิ ยาจิโตป
น อิจฺฉิ ฯ
อถ น สหายา สมฺม กึ ปน ตฺว ปฏเนฺโต กาเม ปริภ
ุ ฺชิตุ
น อิจฺฉสีติ ปุจฺฉึสุ ฯ โส เตส เนกฺขมฺมชฺฌาสยต อาโรเจสิ ฯ
ต สุตฺวา มาตาปตโร เสสปุตฺเต นิมนฺเตสุ ฯ เตป น อิจฺฉึสุ ฯ
กาฺจนเทวี น อิจฺฉติเยว ฯ อปรภาเค มาตาปตโร กาลมกสุ ฯ
มหากาฺจนปณฺฑิโต มาตาปตูน กตฺตพฺพกิจฺจ กตฺวา อสีติโกฏิธเนน กปณทลิทฺทกาน มหาทาน ทตฺวา ฉ ภาตโร ภคินึ
เอก ทาส เอก ทาสึ เอก สหายกฺจ อาทาย มหาภินิกฺขมน
นิกฺขมิตฺวา หิมวนฺต ปาวิสิ ฯ เต ตตฺถ ปทุมสร นิสฺสาย
รมณียภูมิภาเค อสฺสม กตฺวา ปพฺพชิตฺวา วนมูลผลาหาเรหิ
ยาปยึสุ ฯ เต อรฺ คจฺฉนฺตา เอกโตว คนฺตฺวา ยตฺเถโก
ผล วา ปตฺต วา ปสฺสติ ตตฺถ อิตเรป ปกฺโกสิตฺวา ทิฏสุตาทีนิ
กเถนฺตา อุจฺจินนฺติ ฯ คามสฺส กมฺมฏานวิย โหติ ฯ
อาจริโย มหากาฺจนตาปโส จินฺเตสิ อมฺหาก อสีติโกฏิธน
ฉฑฺเฑตฺวา ปพฺพชิตาน เอว โลลุปฺปวเสน ผลาผลตฺถาย วิจรณ
#๑. ม. ปลิพทุ ฺธา ฯ
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นาม อปฺปฏิรูป อิโต ปฏาย อหเมว ผล อาหริสฺสามีติ ฯ
โส อสฺสม ปตฺวา สพฺเพป เต สายณฺหสมเย สนฺนิปาเตตฺวา
ตมตฺถ อาโรเจตฺวา ตุมฺเห อิเธว สมณธมฺม กโรนฺโต อจฺฉถ
อห ผลาผล อาหริสฺสามีติ อาห ฯ อถ น อุปกาฺจนาทโย
มย อาจริย ตุมฺเห นิสฺสาย ปพฺพชิตา ตุมฺเห อิเธว สมณธมฺม
กโรถ ภคินิ โน อิเธว โหตุ ทาสีป ตสฺสา สนฺติเก อจฺฉตุ มย
อฏ ชนา วาเรน ผลาผล อาหริสฺสาม ตุมฺเห ปน ตโย
วารมุตฺตกา โหถาติ วตฺวา ปฏิฺ คณฺหึสุ ฯ
ตโต ปฏาย อฏสุ ชเนสุ เอเกโก วาเรน วาเรน
ผลาผลานิ อาหรติ ฯ เสสา อตฺตโน อตฺตโน สาลายเมว
โหนฺติ (๑) อการเณน เอกโต ภวิตุ น ลภนฺติ ฯ วารปฺปตฺโต
ผลาผล อาหริตฺวา เอโก ปาสาโณ อตฺถิ ตตฺถ ปาสาณผลเก
ผลาผเล เอกาทส โกฏาเส กตฺวา คณฺฑิสฺ (๒) ทตฺวา อตฺตโน
โกฏาส อาทาย วสนฏาน ปวิสติ ฯ เสสา คณฺฑิสฺาย (๒)
นิกฺขมิตฺวา อุลฺโลลสทฺท (๓) อกตฺวา คารวปริหาเรน คนฺตฺวา
อตฺตโน ปาปุณนโกฏาส อาทาย วสนฏาน คนฺตฺวา
ปริภฺุชิตฺวา สมณธมฺม กโรนฺติ ฯ อปรภาเค ภึสานิ
อาหริตฺวา ขาทนฺตา เตชตปา (๔) โฆรตปา ปรมาชิตินฺทฺริยา (๕)
#๑. สี.ยุ. เสสา อตฺตโน ปาปุณนโกฏาส อาทาย วสนฏาน
#คนฺตวา อตฺตโน ปณุณสาลายเมวโหนฺติ ฯ ๒. ม. ฆณฺฑิสฺ ฯ
#๓. ม. โลลุปฺป ฯ ๔. ม. ตตฺตตปา ฯ ๕. สี.ยุ. ปริมาริตินฺทฺริยา ฯ
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กสิณปริกมฺม กโรนฺตา วิหรึสุ ฯ อถ เตส สีลเตเชน สกฺกสฺส
ภวน กมฺป ฯ สกฺโกป กามาธิมุตฺตา นุโข อิเม อิสโย โนติ
อาสงฺก กโรติเยว ฯ โส อิเม ตาว อิสโย ปริคณฺหิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา อตฺตโน อานุภาเวน มหาสตฺตสฺส โกฏาส ตโย ทิวเส
อนฺตรธาเปสิ ฯ โส ปมทิวเส โกฏาส อทิสฺวา มม โกฏาโส
ปมฺมุฏโ ภวิสฺสตีติ จินฺเตสิ ทุติยทิวเส มม โทเสน ภวิตพฺพ
ปณามวเสน มม โกฏาส น เปสิ มฺเติ จินฺเตสิ ตติยทิวเส
เกน นุโข การเณน มยฺห โกฏาส น เปสิ สเจ เม โทโส ภวิสฺสติ
ขมาเปสฺสามีติ สายณฺหสมเย คณฺฑิสฺ อทาสิ ฯ
สพฺเพ สนฺนิปติตฺวา เกน คณฺฑิสฺา ทินฺนาติ อาหสุ ฯ
มยา ตาตาติ ฯ กึการณา อาจริยาติ ฯ ตาตา ตติยทิวเส
เกน ผลาผล อาภตนฺติ ฯ เอโก อุฏาย มยา อาจริยาติ
วนฺทิตฺวา อฏาสิ ฯ เสสโกฏาเส กโรนฺเตน เต มยฺห โกฏาโส
กโต โน วาติ ฯ อาม อาจริย เชฏกโกฏาโส เม กโตติ ฯ
หีโย เกนาภตนฺต ฯ มยาปติ อปโร อุฏาย วนฺทิตฺวา
อฏาสิ ฯ โกฏาส กโรนฺโต ม อนุสฺสริ โน วาติ ฯ
ตุมฺหาก เม เชฏกโกฏาโส ปโตติ ฯ อชฺช เกนาภตนฺติ ฯ
มยาติ อปโร อุฏาย วนฺทิตฺวา อฏาสิ ฯ โกฏาส กโรนฺโต
ม อนุสฺสริ โน วาติ ฯ ตุมฺหาก เม เชฏกโกฏาโส กโตติ ฯ
ตาตา อชฺช มยฺห โกฏาส อลภนฺตสฺส ตโย ทิวสา ปมทิวเส
โกฏาส อทิสฺวา โกฏาส กโรนฺโต ม ปมฺมฏุ โ ภวิสฺสตีติ จินฺเตสึ
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ทุติยทิวเส มม โกจิ โทโส ภวิสฺสตีติ จินฺเตสึ อชฺช ปน สเจ เม
โทโส อตฺถิ ขมาเปสฺสามีติ จินฺเตตฺวา คณฺฑิสฺาย ตุมฺเห
สนฺนิปาเตสึ เอเต ภึสโกฏาเส ตุมฺเห กริมฺหาติ วทถ อห น
ลภามิ เอเตส เถเนตฺวา ขาทก าตุ วฏฏติ กาเม ปหาย
ปพฺพชิตาน ภึสมตฺต เถนนนาม อปฺปฏิรูปนฺติ ฯ เต ตสฺส
กถ สุตฺวา อโห สาหสิกกมฺมนฺติ สพฺเพว อุพฺเพคจิตฺตา (๑) อเหสุ ฯ
ตสฺมึ อสฺสมปเท วนเชฏรุกฺขเทวตา วิฏปา โอตริตฺวา
อาคนฺตฺวา เตสฺเว สนฺติเก นิสีทิ ฯ อาเนฺชกรณ
การิยมาโน ทุกฺข อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต อาลาน ภินฺทิตฺวา
ปลายิตฺวา อรฺ ปวิฏโ เอโก วารโณ กาเลน กาล อิสิคณ
วนฺทติ ฯ โสป อาคนฺตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ สปฺปกีลาปนโก
เอโก วานโร อหิตุณฺฑกสฺส หตฺถโต มุจฺจิโต อรฺ ปวิสิตฺวา
ตตฺเถว อสฺสเม วสติ ฯ โสป ต ทิวส อิสิคณ วนฺทิตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ สกฺโก อิสิคณ ปริคณฺ หิสฺสามีติ เตส สนฺตเิ ก
อทิสฺสมานกาโย อฏาสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ โพธิสตฺตสฺส กนิฏโ
อุปกาฺจนตาปโส อุฏายาสนา โพธิสตฺต วนฺทิตฺวา เสสาน
อปจิตึ ทสฺเสตฺวา อาจริย อห อฺ อปฏเปตฺวา อตฺตานฺเว
โสเธตุ ลภามีติ ปุจฺฉิ ฯ โส อาม ลภสีติ ฯ โส อิสิคณมชฺเฌ
ตฺวา สเจ เต มยา ภึสานิ ขาทิตานิ เอวรูโปนาม โหมีติ สปถ
กโรนฺโต ปม คาถมาห
#๑. ม. อุพฺเพคปตฺตา ฯ
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[๑๙๒๑]อสฺส คว รชฏ ชาตรูป
ภริยฺจ โส (๑) ลภต มนาป
ปุตฺเตหิ ทาเรหิ สมงฺคิ โหตุ
ภึสานิ (๒) เต พฺราหฺมณ โย อหาสีติ ฯ
ตตฺถ อสฺส ควนฺติ อิท โส ยตฺตกานิ ปยวตฺถูนิ โหนฺติ
เตหิ วิปฺปโยเคหิ ตตฺตกานิ โสกทุกฺขานิ อุปฺปชฺชนฺตีติ วตฺถุกาเม
ครหนฺโต อาหาติ เวทิตพฺโพ ฯ
ต สุตฺวา อิสิคโณ มาริส มาริส กถ อติภาริโย เต
สปโถติ กณฺเณ ปทหิ ฯ โพธิสตฺโต ปน ตาต อติภาริโย เต
สปโถ น ตฺว ขาทสิ ตว ปตฺตาสเน นิสีทาติ อาห ฯ ตสฺมึ
ปม สปถ กตฺวา นิสินฺเน ทุติยภาตา สหสา อุฏ าย มหาสตฺต
วนฺทิตฺวา สปเถน อตฺตาน โสเธนฺโต ทุติย คาถมาห
[๑๙๒๒]มาลฺจ โส กาสิกจนฺทนฺจ
ธาเรตุ ปุตฺตสฺส พหู ภวนฺตุ
กาเมสุ ติพฺพ กุรุต อเปกฺข
ภึสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสีติ ฯ
ตตฺถ ติพฺพนฺติ วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ พหล อเปกฺข
กโรตูติ ฯ อิท โส ยสฺเสเตสุ ติพฺพา อเปกฺขา โส เตหิ
วิปฺปโยเคหิ มหนฺต ทุกฺข ปาปุณาตีติ ทุกฺขปฏิกฺเขปนวเสเนว
อาห ฯ
#๑. สฺยา. ม. เอตฺถนฺตเร อิธสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. สฺยา. ม.
#ภิสานิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ตสฺมึ นิสินฺเน เสสาป อตฺตโน อชฺฌาสยานุรูเปน
ต ต คาถ อภาสึสุ
[๑๙๒๓]ปหูตธฺโ กสิมา ยสสฺสี
ปุตฺเต คิหี ธนิมา สพฺพกาเม
วย อปสฺส ฆรมาวสาตุ
ภึสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ
[๑๙๒๔]โส ขตฺติโย โหตุ ปสยฺหการี
ราชาธิราชา พลวา ยสสฺสี
โส จาตุรนฺต มหิมาวสาตุ
ภึสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ
[๑๙๒๕]โส พฺราหฺมโณ โหตุ อวีตราโค
มุหุตฺตนกฺขตฺตปเถสุ ยุตฺโต
ปูเชตุ น รฏปตี ยสสฺสี
ภึสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ
[๑๙๒๖]อชฺฌายิก (๑) สพฺพมนฺตฺจ เวท (๒)
ตปสฺสิน มฺตุ สพฺพโลโก
ปูเชนฺตุ น ชานปทา สเมจฺจ
ภึสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ
[๑๙๒๗]จตุสฺสท คามวร สมิทฺธ
ทินฺน หิ โส ภฺุชตุ วาสเวน
#๑. สฺยา. ม. อชฺฌายก ฯ ๒. สฺยา. ม. สพฺพสมนฺตเวท ฯ
#สี. สพฺพสมตฺตเวทน ฯ
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อวีตราโค มรณ ขิเปตุ (๑)
ภึสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ
[๑๙๒๘]โส คามณิ โหตุ สหายมชฺเฌ
นจฺเจหิ คีเตหิ ปโมทมาโน
มา ราชโต พฺยสนมลตฺถ (๒) กิฺจิ
ภึสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ
[๑๙๒๙]ย เอกราชา ปวึ วิชิตฺวา
อิตฺถีสหสฺสาน (๓) เปตุ อคฺค
สีมนฺตินีน ปวรา ภวาตุ
ภึสานิ เต พฺราหฺมณ โย (๔) อหาสิ ฯ
[๑๙๓๐]ทาสีน (๕) หิ สา สพฺพสมาคตาน
ภฺุเชยฺย สาธุ (๖) อวิกมฺปมานา
จราตุ ลาเภน วิกตฺถมานา
ภึสานิ เต พฺราหฺมณ โย (๔) อหาสิ ฯ
[๑๙๓๑]อาวาสิโก โหตุ มหาวิหาเร
นวกมฺมิโก โหตุ กชงฺคลาย(๗)
อาโลกสนฺธึ ทิวสา (๘) กโรตุ
ภึสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ
#๑. สฺยา. ม. อุเปตุ ฯ ๒. ม. โส ราชโต พฺยสฺนมาลตฺถ ฯ
#๓. สี.ยุ. อิตถฺ ีสหสฺสสฺส ฯ ๔. ม. ยา ฯ ๕. ม. อิสีน ฯ
#๖. สฺยา. สาทุ ฯ ๗. ม. คชงฺคลาย ฯ ๘. ม. ทิวส ฯ
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[๑๙๓๒]โส พชฺฌตุ ปาสสเตภิ ฉพฺภิ (๑)
รมฺมา วนา นียตุ ราชธานึ
คุตฺเตหิ โส หฺตุ ปาจเนภิ
ภึสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ
[๑๙๓๓]อลกฺกมาลี ติปุกณฺณวิทฺโธ
ลฏิหโต สปฺปมุข อุเปตุ
สกฺจ พทฺโธ (๒) วิสิข จราตุ
ภึสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสีติ ฯ
ตตฺถ ตติเยน วุตฺตคาถาย กสิมาติ สมฺปนนกสิกมฺโม ฯ
ปุตฺเต คิหี ธนิมา สพฺพกาเมติ ปุตฺเต ลภตุ คิหี โหตุ
สตฺตวิเธน ธนิมา โหตุ รูปาทิเภเท สพฺพกาเม ลภตุ ฯ
วย อปสฺสนฺติ มหลฺลกกาเล ปพฺพชฺชานุรูปป อตฺตโน
วย อปสฺสนฺโต ปฺจกามคุณสมิทฺธ ฆรเมว อาวสตูติ อิท
โส ปฺจกามคุณสมิทฺโธ กามคุณวิปฺปโยเคน มหาวินาส
ปาปุณาตีติ ทสฺเสตุ กเถสิ ฯ
จตุตฺเถน วุตฺตคาถาย ราชาธิราชาติ ราชูน อนฺตเร
อติราชาติ อิท โส อิสฺสรานนาม อิสฺสริเย ปริคลิเต มหนฺต
ทุกฺข อุปฺปชฺชตีติ รชฺเช โทส ทสฺเสนฺโต กเถสิ ฯ ปฺจเมน
วุตฺตคาถาย อวีตราโคติ ปุโรหิตฏานตณฺหาย สตณฺโหติ อิท โส
#๑. สี.ยุ. ฉมฺหิ ฯ ๒. ม. สกฺกจฺฉพนฺโธ ฯ สี. ยุ. สกฺกจฺจพทฺโธ ฯ
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ปุโรหิตสฺเสว ปุโรหิจฺเจว คลิเต มหนฺต โทมนสฺส อุปฺปชฺชตีติ
ทสฺเสตุ กเถสิ ฯ ฉฏเน วุตฺตคาถาย ตปสฺสีนนฺติ
ตปสฺสี สีลสมฺปนฺโนติ ต มฺตุ อิท โส ลาภสกฺการาปคเมน
มหนฺต โทมนสฺส อุปฺปชฺชตีติ ลาภสกฺการครหวเสน กเถสิ ฯ
สหายกตาปเสน วุตฺตคาถาย จตุสฺสทนฺติ อากิณฺณมนุสฺสตาย มนุสฺเสหิ ปหุตธฺตาย ธฺเน สุลภทารูหิ
สมฺปนฺโนทกตาย อุทเกนาติ จตูหิ อุสฺสนฺน อุสสฺ ทสมนฺนาคตนฺติ
อตฺโถ ฯ วาสเวนาติ วาสเวน ทินฺนวิย อจล วาสวโต
ลทฺธวรานุภาเวน ต ราชาน อาราเธตฺวา เตน ทินฺนนฺติป
อตฺโถ ฯ อวีตราโคติ กทฺทเม สุกราทโยวิย กามปงฺเก
นิมุคฺโคว หุตฺวา ฯ อิติ โส กามาน อาทีนว กเถนฺโต เอวมาห ฯ
ทาเสน วุตฺตคาถาย คามณีติ คามเชฏโก อยป
กาเม ครหนฺโตเยว เอวมาห ฯ กาฺจนเทวิยา วุตฺตคาถาย
ยนฺติ ย อิตฺถนิ ฺติ อตฺโถ ฯ เอกราชาติ อคฺคราชา ฯ
อิตฺถีสหสฺสานนฺติ วจนมฏตาย วุตฺต โสฬสนฺน อิตฺถีสหสฺสาน
อคฺคฏาเน เปตูติ อตฺโถ ฯ สีมนฺตนิ ีนนฺติ สีมนฺตธราน
อิตฺถีนนฺติ อตฺโถ ฯ อิติ เอสา อิตฺถีภาเว ิตาป ทุคฺคนฺธคูถราสิ
วิย กาเม ครหนฺตีเยว เอวมาห ฯ ทาสิยา วุตฺตคาถาย
สพฺพสมาคตานนฺติ สพฺเพส สนฺนิปติตาน มชฺเฌ นิสีทิตฺวา
อกมฺปมานา อโนสกฺกมานา สาธุรส ภฺุชตูติ อตฺโถ ฯ
#๑. ม. เอก ฯ
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ทาสีน กิร สามิกาน (๑) สนฺติเก นิสีทิตฺวา ภฺุชนนาม อปฺปย
อิติ สา อตฺตโน อปฺปยตาย เอวมาห ฯ จราตูติ จรตุ ฯ
ปรลาเภน วิกตฺถมานาติ ลาภเหตุ กุหกกมฺม (๒) กโรนฺตี
ลาภสกฺการ อุปฺปาเทนฺตีติ อตฺโถ อิมนิ า สา ทาสีภาเว
ิตาป กิเลสวตฺถุเมว ครหตีติ ฯ เทวตาย วุตฺตคาถาย
อาวาสิโกติ อาวาสชคฺคนโก ฯ กชงฺคลายนฺติ เอวนามเก
นคเร ตตฺถ กิร ทพฺพสมฺภารา สุลภา ฯ อาโลกสนฺธึ ทิวสาติ
เอกทิวเสเนว วาตปาน กโรตุ โส กิร เทวปุตฺโต กสฺสปพุทฺธกาเล กชงฺคลนคร นิสฺสาย โยชนิเก ชิณฺณมหาวิหาเร
อาวาสิกสงฺฆตฺเถโร หุตฺวา ชิณฺณวิหาเร นวกมฺม กโรนฺโตว
มหาทุกฺข อนุภวิ ตสฺมา ตเทว ทุกฺข อารพฺภ เอวมาห ฯ
หตฺถินา วุตฺตคาถาย ปาสสเตภีติ พหูหิ ปาเสหิ ฯ ฉพฺภีติ
จตูสุ ปาเทสุ คีวาย กฏิภาเค จาติ ฉสุ าเนสุ ฯ คุตฺเตหีติ
ทิกณฺฏเกหิ ทีฆลฏีหิ ฯ ปาจเนภีติ รสปาจเนหิ องฺกุสเกหิ ฯ
โส วารโณ กิร อตฺตนา อนุภูต ทุกฺขฺเว อารพฺภ เอวมาห ฯ
วานเรน วุตฺตคาถาย อลกฺกมาลีติ อหิตุณฺฑิเกน กณฺเ
ปริกฺขิปตฺวา ปตาย อลกฺกมาลาย สมนฺนาคโต ฯ
ติปุกณฺณวิทฺโธติ ติปุปลนฺธเนน ปลนฺธกณฺโณ ฯ ลฏิหโตติ
สปฺปกีฬ สิกขฺ าปยมาโน ลฏิยา หโต หุตฺวา เอโสป อหิตุณฺฑิกหตฺเถ อตฺตนา อนุภูตทุกฺขเมว สนฺธาย เอวมาห ฯ
#๑. ม. สามิกสฺส ฯ ๒. ม. กุหนกมฺม ฯ
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เอว เตรสหิ ชเนหิ สปเถ กเต มหาสตฺโต จินฺเตสิ กทาจิ
อิเม อย อนฏเมว นฏนฺติ กเถตีติ มยิ อาสงฺก (๑) กเรยฺยุ อหป
สปถ กโรมีติ สปถ กโรนฺโต อิม คาถมาห
[๑๙๓๔]โย เว อนฏ (๒) นฏนฺติ อาห (๓)
กาเมว โส ลภตุ ภฺุชตุ จ (๔)
อคารมชฺเฌ มรณ อุเปตุ
โย วาโภนฺโต สงฺกติ กฺจิเทวาติ ฯ
ตตฺถ โภนฺโตติ อาลปน อิท วุตฺต โหติ ภวนฺโต โย
อนฏเ โกฏาเส นฏเมวาติ วทติ โย วา ตุมฺเหสุ กฺจิ
อาสงฺกติ โส ปฺจกามคุเณ ลภตุเจว ภฺุชตุ จ รมณียเมว
ปพฺพชฺช อลภิตฺวา อคารมชฺเฌเยว มรตูติ ฯ
อิสีหิ ปน สปเถ กเต สกฺโก ภายิตฺวา อห อิเมป
วีมสนฺโต ภึสานิ อนฺตรธาเปสึ อิเม ฉฑฺฑิตเขลปณฺฑวิย กาเม
ครหนฺตา สปถ กโรนฺติ กามคุณครหการณ เต ปุจฺฉิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา ทิสฺสมานรูโป โพธิสตฺต วนฺทิตฺวา ปุจฺฉนฺโต อนนฺตร
คาถมาห
[๑๙๓๕]ยเทสมานา วิจรนฺติ โลเก
อิฏฺจ กนฺตฺจ พหูนเมต
ปย มนฺุ อิธ (๕) ชีวโลเก
กสฺมา อิสโย นปฺปสสนฺติ กาเมติ ฯ
#๑. สี. อาฆาต ฯ ๒. ม. อนฏว ฯ ๓. ม. จาห ฯ ๔. ม.
#ลภต ภฺุชต จ ฯ ๕. ม. จิธ ฯ
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ตตฺถ ยเทสมานาติ ย วตฺถุกาม กิเลสกามฺจ
กสิโครกฺขาทีหิ สมวิสมกมฺเมหิ ปริเยสมานา สตฺตา โลเก
วิจรนฺติ เอต พหูน เทวมนุสฺสาน อิฏ ฺจ กนฺตฺจ ปยฺจ
มนฺฺุจ กสฺมา อิสโย นปฺปสสนฺติ กาเมติ อตฺโถ ฯ กาเมติ
อิมินา ต วตฺถุ สรูปโต ทสฺเสติ ฯ
อถสฺส ปฺห วิสชฺเชนฺโต มหาสตฺโต เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๘๓๖]กาเมสุ เว หฺเร พชฺฌเร จ
กาเมสุ ทุกฺขฺจ ภยฺจ ชาต
กาเมสุ ภูตาธิปตี ปมตฺตา
ปาปานิ กมฺมานิ กโรนฺติ โมหา ฯ
เต ปาปธมฺมา ปสเวตฺวา (๑) ปาป
กายสฺส เภทา นิรย วชนฺติ
อาทีนว กามคุเณสุ ทิสฺวา
ตสฺมา อิสโย นปฺปสสนฺติ กาเมติ ฯ
ตตฺถ กาเมสูติ กามเหตุ กาเม นิสฺสาย กายทุจฺจริตาทีนิ
กโรนฺตีติ อตฺโถ ฯ หฺเรติ ทณฺฑาทีหิ หฺนฺติ ฯ
พชฺฌเรติ รชฺชุพนฺธนาทีหิ พชฺฌนฺติ ฯ ทุกฺขนฺติ กายิกเจตสิก
อสาต ทุกฺข ฯ ภยนฺติ อตฺตานุวาทาทิก สพฺพภย ฯ
ภูตาธิปตีติ สกฺก อาลปติ ฯ อาทีนว กามคุเณสุ ทิสฺวาติ
#๑. สฺยา. ปสเวตฺว ฯ
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เอวรูป โทส โส ปเนส อาทีนโว ทุกฺขกฺขนฺธาทีหิ สุตฺเตหิ
ทีเปตพฺโพติ ฯ
สกฺโก มหาสตฺตสฺส กถ สุตฺวา สวิคฺคมานโส อนนฺตร
คาถมาห
[๑๙๓๗]วีมสมาโน อิสิโน ภิสานิ
ตีเร คเหตฺวาน ถเล นิเธสึ
สุทฺธา อปาปา อิสโย วสนฺติ
เอตานิ เต พฺรหฺมจารี ภึสานีติ ฯ
ตตฺถ วีมสมาโนติ ภนฺเต อห อิเม อิสโย กามาธิมุตฺตา
วา โน วาติ วีมสมาโน ฯ อิสิโนติ ตว มเหสิโน สนฺตกานิ
ภึสานิ ฯ ตีเร คเหตฺวานาติ ตีเร นิกฺขิตฺตานิ คเหตฺวา ถเล
เอกมนฺเต นิเธสึ ฯ สุทฺธาติ อิทานิ มยา ตุมฺหาก สปถกิริยาย
าต อิเม อิสโย สุทฺธา อปาปา หุตฺวา วสนฺตีติ ฯ
ต สุตฺวา โพธิสตฺโต อาห
[๑๙๓๘]น เต นฏา โน ปน กีฬเนยฺยา
น พนฺธวา โน ปน เต สหายา
กสฺมึ (๑) ปรวมฺภ (๒) สหสฺสเนตฺต
อิสีภิ ตฺว กีฬสิ เทวราชาติ ฯ
ตตฺถ น เต นฏาติ เทวราช มย ตว นฏา วา
กีฬิตพฺพยุตฺตกา วา เกนจิ น โหม นาป ตว าตกาว น สหายา
#๑. สฺยา. ม. กิสฺมึ ฯ ๒. สี. ปรถมฺภ ฯ ม. อุปตฺถมฺภ ฯ
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อถ ตฺวฟ กิสฺมึ ปรวมฺภ กตฺวา กึ นิสฺสาย อิสีหิ สทฺธึ กีฬสีติ
อตฺโถ ฯ
อถ น สกฺโก ขมาเปนฺโต วีสติม คาถมาห
[๑๙๓๙]อาจริโย เมสิ ปตา จ มยฺห
เอสา ปติฏา ขลิตสฺส พฺรหฺเม
เอกาปราธ ขมตุ ภูริปฺ
น ปณฺฑิตา โกปพลา ภวนฺตีติ ฯ
ตตฺถ เอสา ปติฏาติ เอสา ตว ปาทจฺฉายา อชฺช มม
ขลิตสฺส ปติฏา โหตุ ฯ โกปพลาติ ปณฺฑิตานาม ขนฺติพลา
ภวนฺติ น โกปพลาติ ฯ
มหาสตฺโต สกฺกสฺส เทวรฺโ ขมิตฺวา สย อิสิคณ
ขมาเปนฺโต อิตร คาถมาห
[๑๙๔๐]สุวาสิต อิสีน เอกรตฺตึ
ย วาสว ภูตปติทฺทสาม
สพฺเพว โภนฺโต สุมนา ภวนฺตุ
ย พฺราหฺมโณ ปจฺจุปาทิ ภึสานีติ ฯ
ตตฺถ สุวาสิต อิสีน เอกรตฺตินฺติ อายสฺมนฺตาน
เอกรตฺตึป อิมสฺมึ อรฺเ วสิต สุวสิตเมว กึการณา ย
วาสว ภูตปตึ อทฺทสาม สเจ มย นคเร วสิมฺหา อิม น
#๑. สี.ยุ. กิสมฺ ึ ปรตฺถมฺภ กึ อุปตฺถมฺภ กตฺวา ฯ ๒. สฺยา.
#ม. ขม ภูมิปฺ ฯ ๓. สฺยา. ม. โกธพลา ฯ ๔. เทวราชสฺสาติ ฯ
#ยุตฺตตร ฯ ๕. ม. เอกรตฺต ฯ
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อทฺทสมฺหา ฯ โภนฺโตติ ภวนฺโต สพฺเพ สุมนา ภวนฺตุ
โสมนสฺสา ภวนฺตุ สกฺกสฺส เทวรฺโ ขมนฺตุ กึการณา
ย พฺราหฺมโณ ปจฺจุปาทิ ภึสานีติ ยสฺมา ตุมฺหาก อาจริโย ภึสานิ
ปฏิลภตีติ ฯ
สกฺโก อิสิคณ วนฺทิตฺวา เทวโลกเมว คโต ฯ อิสิคโณป
ฌานาภิฺา นิพฺพตฺเตตฺวา พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา เอว ภิกขฺ เว โปราณกปณฺฑิตา สปถ กตฺวา กิเลเส ชหึสูติ วตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ
สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิตภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ชาตก
สโมธาเนนฺโต ปุน สตฺถา ติสฺโส โอสานคาถา อภาสิ
[๑๙๔๑]อหฺจ สารีปุตฺโต จ
โมคฺคลฺลาโน จ กสฺสโป
อนุรุทฺโธ ปุณณ
ฺ านนฺโท ตทาสุ สตฺต ภาตโร ฯ
ภคินี อุปฺปลวณฺณา
ทาสี ขุชชฺ ตุ ฺตรา ตทา
จิตฺโต คหปติ ทาโส
ยกฺโข สาตาคิโร ตทา ฯ
ปาลิเลยฺโย (๑) ตทา นาโค มธุโร (๒) เสฏโ จ วานโร (๓)
กาฬุทายี ตทา สกฺโก เอว ธาเรถ ชาตกนฺติ ฯ
ภึสกชาตก ปฺจม ฯ
#๑. สี.ยุ. ปาริเลยฺโย จ ฯ ๒. สฺยา. ม. มธุโท ฯ สี. ยุ. มธุโว ฯ
#๓. สฺยา. ม. เสฏวานโร ฯ
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มเหสี รุจิโน ภริยาติ อิท สตฺถา สาวตฺถิย อุปนิสฺสาย
ปุพฺพาราเม มิคารมาตุ ปาสาเท วิหรนฺโต วิสาขาย มหาอุปาสิกาย ลทฺเธ อฏ วเร อารพฺภ กเถสิ ฯ
สา หิ เอกทิวส เชตวเน ธมฺมกถ สุตฺวา ภควนฺต สทฺธึ
ภิกฺขุสงฺเฆหิ สฺวาตนาย นิมนฺเตตฺวา ปกฺกามิ ฯ ตสฺสา ปน
รตฺติยา อจฺจเยน จาตุทฺทีปโก มหาเมโฆ วสฺสิ ฯ ภควา ภิกฺขู
อามนฺเตตฺวา ยถา ภิกฺขเว เชตวเน วสฺสติ เอว จตูสุ ทีเปสุ
วสฺสติ โอวสฺสาเปถ ภิกขฺ เว กาย ปจฺฉิมโก มหาเมโฆติ วตฺวา
โอวสฺสาปตกาเล ภิกฺขูหิ สทฺธึ อิทฺธพิ เลน เชตวเน อนฺตรหิโต
วิสาขาย โกฏเก ปาตุรโหสิ ฯ อุปาสิกา อจฺฉิริย วต โภ
อพฺภูต วต โภ ตถาคตสฺส มหิทฺธิตา มหานุภาวตา ยตฺร หิ
นาม ชณฺณุมตฺเตสุป โอเฆสุ วตฺตมาเนสุ กฏิมตฺเตสุป โอเฆสุ
วตฺตมาเนสุ น หิ นาม เอกภิกฺขุสฺสาป ปาทา วา จีวรานิ
วา อลฺลานิ ภวิสฺสนฺตีติ ตุฏหฏา อุทคฺคา พุทฺธปฺปมุข
ภิกฺขุสงฺฆ ปริวีสิตฺวา กตภตฺตกจฺจ ภควนฺต เอตทโวจ อฏาห
ภนฺเต ภควนฺต วรานิ ยาจามีติ ฯ อติกฺกนฺตวรา โข วิสาเข
ตถาคตาติ ฯ ยานิ จ ภนฺเต โว กปฺปยานิ ยานิ จ อนวชฺชานิ
ตานิ วรานิ ภนฺเต อห ยาจามีติ อาห ฯ วเทหิ วิสาเขติ ฯ
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อิจฺฉามิห ภนฺเต ภิกฺขุสงฺฆสฺส ยาวชีว วสฺสิกสาฏิก ทาตุ
อาคนฺตุกภตฺต ทาตุ คมิกภตฺต ทาตุ คิลานภตฺต ทาตุ
คิลานุปฏากภตฺต ทาต คิลานเภสชฺช ทาตุ ธุวยาคุ ทาตุ
ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส อุทกสาฏก ทาตุนฺติ ฯ
สตฺถา ปน กึ วิสาเข ตฺว อตฺถวส สมฺปสฺสมานา ตถาคต
อฏ วรานิ ยาจสีติ ปุจฺฉิตฺวา ตาย อฏวรานิสเส กถิเต สาธุ
สาธุ วิสาเข อิมานิสเส สมฺปสฺสมานา ตถาคต อฏ วรานิ
ยาจสีติ วตฺวา อนุชานามิ เต วิสาเข อฏ วรานีติ อฏ วเร
ทตฺวา อนุโมทน กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อเถกทิวส สตฺถริ ปุพฺพาราเม
วิหรนฺเต ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏ าเปสุ อาวุโส วิสาขา
มหาอุปาสิกา มาตุคามตฺตภาเว (๑) ตฺวาป ทสพลสฺส สนฺติกา
อฏ วเร ลภิ อโห มหาคุณาติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ
ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมายนามาติ
วุตฺเต น ภิกขฺ เว อิทาเนว วิสาขา มม สนฺติเก วเร ลภติ
ปุพฺเพป ลภิเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต มิถิลาย สุรุจนิ าม ราชา รชฺช กาเรนฺโต ปุตฺต
ปฏิลภิตฺวา ตสฺส สุรุจิกมุ าโรเตฺวว นาม อกาสิ ฯ โส วยปฺปตฺโต
ตกฺกสิลาย สิปฺป อุคฺคณฺหิสฺสามีติ คนฺตฺวา นครทฺวาเร สาลาย
นิสีทิ ฯ พาราณสีรฺโป ปุตฺโต พฺรหฺมทตฺตกุมาโร นาม
ตตฺเถว คนฺตฺวา สุรุจิกุมารสฺส นิสินฺนผลเกเยว นิสีทิ ฯ
#๑. สี. ยุ. มาตุคามภาเว ฯ
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เต อฺมฺ ปุจฺฉิตฺวา วิสฺสาสิกา หุตฺวา เอกโตว อาจริยสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา อาจริยภาค ทตฺวา สิปฺป ปฏเปนติ น จิรสฺเสว
นิฏิตสิปฺปา อาจริย อาปุจฺฉิตฺวา โถก มคฺค เอกโต คนฺตฺวา
ทฺวิธาปเถ ิตา อฺมฺ อาลิงฺคิตฺวา มิตฺตธมฺมานุรกฺขณตฺถ
กติก กรึสุ สเจ มม ปุตโฺ ต ชายติ ตว ธีตา วา ตว ปุตฺโต มม
ธีตา วา เตส อาวาหวิวาห กริสฺสามาติ ฯ เตสุ รชฺช กาเรนฺเตสุ
สุรุจิมหาราชสฺส ปุตฺโต ชายิ ฯ สุรุจกิ ุมาโรติสฺส นาม กรึสุ ฯ
พฺรหฺมทตฺตสฺส ธีตา ชายิ ฯ สุเมธาติสฺสา นาม กรึสุ ฯ
สุรุจิกุมาโร วยปฺปตฺโต ตกฺกสิลาย คนฺตฺวา สิปฺป อุคฺคเหตฺวา
อาคจฺฉิ ฯ อถ น ปตา รชฺเช อภิสิฺจิตุกาโม อโหสิ สหายสฺส
กิรเม พาราณสีรฺโ ธีตา อตฺถิ ตเมวสฺส อคฺคมเหสึ
กริสฺสามีติ ตสฺสา อตฺถาย พหุปณฺณาการ ทตฺวา อมจฺเจ
เปเสสิ ฯ เตส อนาคตกาเลเยว พาราณสีราชา เทวึ ปุจฺฉิ
ภทฺเท มาตุคามสฺส กึ อติเรก ทุกฺขนฺติ ฯ สปตฺติโรส ทุกฺข
เทวาติ ฯ เตนหิ ภทฺเท อมฺหาก ธีตร สุเมธาเทวึ ตมฺหา
ทุกฺขา โมเจตฺวา โย เอต เอกิกเมว คณฺหิสฺสติ ตสฺส ทสฺสามาติ
อาห ฯ โส เตหิ อมจฺเจหิ อาคนฺตฺวา ตสฺสา นาเม คหิเต
ตาตา กาม มยา ปุพฺเพ มยฺห สหายสฺส ปฏิฺา การิตา (๑)
อิม ปน มย น อิตฺถีฆฏาย อนฺตเร ปกฺขิปตุกามา (๒) โย เอต
เอกิกเมว คณฺหิสฺสติ ตสฺส ทาตุกามมฺหาติ อาห ฯ เต รฺโ
#๑. ม. กตา ฯ ๒. ม. ยุ. ขิปกามา ฯ

ชาตกฏกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณณ
ฺ กนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 331

เลมที่ 33 สุรุจิชาตก หนา 331
สนฺติก ปหิณึสุ ฯ ราชา อมฺหาก รชฺช มหนฺต สตฺตโยชนิก
มิถิลนคร ตีณิ โยชนสตานิ รชฺชปริจเฺ ฉโท เหฏิมนฺเตน โสฬส
อิตฺถีสหสฺสานิ ลทฺธุ วฏฏตีติ วตฺวา นาโรเจสิ (๑) ฯ
สุรุจิกุมาโร ปน สุเมธาย รูปสมฺปท สุตฺวา สวนสสคฺเคน
พชฺฌิตฺวา อหนฺต เอกิกเมว คณฺหิสฺสามิ น มยฺห อิตฺถีฆฏาย
อตฺโถ ตเมว อาเนตูติ มาตาปตูน เปเสสิ ฯ เต ตสฺส มน
อภินฺทิตฺวา พหุธน เปเสตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน ต อาเนตฺวา
กุมารสฺส อคฺคมเหสึ กตฺวา เอกโต อภิสิฺจึสุ ฯ โส
สุรุจิมหาราชานาม หุตฺวา ธมฺเมน รชฺช กาเรนฺโต ตาย สทฺธึ
ปยสวาส วสิ ฯ สา ปน ทส วสฺสสหสฺสานิ ตสฺส เคเห วสนฺตี
เนว ปุตฺต วา ธีตร วา อลตฺถ ฯ อถ นาครา สนฺนิปติตฺวา
ราชงฺคเณ อุปกฺโกสิตฺวา กิเมตนฺติ วุตฺเต รฺโ โทโส นตฺถิ
วสานุปาลโก ปน โว ปุตฺโต น วิชชฺ ติ ตุมฺหาก เอกา เทวี
ราชกุลนฺนาม เหฏิมนฺเตน โสฬสหิ อิตฺถีสหสฺเสหิ ภวิตพฺพ
อิตฺถีฆฏ คณฺห เทว ตาสุ เอกา ปฺุวตี ปุตฺต ลภิสฺสตีติ วตฺวา
ตาตา กึ กเถุ อห อฺ น คณฺหิสฺสามีติ ปฏิฺ ทตฺวา มยา
เอสา อานีตา น สกฺกา มุสาวาท กาตุ น มยฺห อิตฺถีฆฏาย
อตฺโถติ รฺา ปฏิกฺขิตฺตา ปกฺกมึสุ ฯ สุเมธา ต กถ สุตฺวา
ราชา ตาว สจฺจวาทิตาย อฺา อิตฺถิโย น อาเนติ อหเมว
ปนสฺส อาเนสฺสามีติ รฺโ มาตุสทิสภริยฏาเน ตฺวา อตฺตโน
#๑. ม. น โรเจสิ ฯ
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รุจิยา ขตฺติยกฺาน สหสฺส อมจฺจกฺาน สหสฺส เสฏิกฺาน (๑)
สหสฺส สพฺพสมยนาฏกิตฺถีน สหสฺสนฺติ จตฺตาริ อิตฺถีสหสฺสานิ
อาเนสิ ฯ ตาป ทส วสฺสสหสฺสานิ ราชกุเล วสิตวฺ า เนว
ปุตฺต น ธีตร ลภึสุ ฯ เตเนว อุปาเยน อปรานิป ติกฺขตฺตุ
จตฺตาริ สหสฺสานิ อาเนสิ ฯ ตาป เนว ปุตฺต น ธีตร ลภึสุ ฯ
เอตฺตาวตา โสฬส อิตฺถีสหสฺสานิ อเหสุ ฯ จตฺตาฬีส
วสฺสสหสฺสานิ อติกฺกมึสุ ฯ ตานิ ตาย เอกิกาย วุตฺเถหิ ทสหิ
สทฺธึ ปฺาส วสฺสสหสฺสานิ โหนฺติ ฯ อถ นาครา สนฺนิปติตฺวา
ปุน อุปกฺโกสิตฺวา กิเมตนฺติ วุตฺเต เทว ตุมฺหาก เทวิโย (๒) ปุตฺต
ปฏเตตอาณาเปถาติ วทึสุ ฯ ราชา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
ตุมฺเห ปุตฺต ปฏเถาติ อาห ฯ ตา ตโต ปฏาย ปุตฺต
ปฏยมานา นานาเทวาน นมสฺสนฺติ นานาวตฺตานิ ปริจรนฺติ (๓) ฯ
ปุตฺโต นุปฺปชฺชเตว ฯ อถ ราชา สุเมธ อาห ภทฺเท ปุตฺต
ปฏเหีติ ฯ สา สาธูติ ปณฺณรสิย [๔] อุโปสถ สมาทาย
สิริคพฺเภ สีลานิ อาวชฺชมานา กปฺปยมฺเจ นิสีทิ ฯ เสสา
อชวตฺตโควตฺตา [๕] หุตฺวา อุยฺยาน อคมสุ ฯ สุเมธาย
สีลเตเชน สกฺกสฺส ภวน กมฺป ฯ สกฺโก อาวชฺเชตฺวา สุเมธา
ปุตฺต ปฏเติ ปุตฺตมสฺสา ทสฺสามิ น โข ปน สกฺกา ย วา ต
วา ทาตุ อนุจฺฉวิกมสฺสา ปุตฺต อุปธาเรสฺสามีติ อุปธาเรนฺโต
#๑. ม. คหปติกฺาน ฯ ๒. ม. อิตฺถโิ ย ฯ ๓. ม. จรนฺติ ฯ
#๔. ม. เอตฺถนฺตเร อฏงฺคสมนฺนาคตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม.
#เอตฺถนฺตเร ปุตฺต อลภิตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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นฬการเทวปุตฺต ปสฺสิ ฯ โส หิ ปฺุสมฺปนฺโน สตฺโต
ปุริมตฺตภาเว พาราณสิย วสนฺโต วปกาเล (๑) เขตฺต คจฺฉนฺโต
เอก ปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวา ทาสกมฺมกเร วปถาติ ปหิณิ (๒) สย
นิวตฺติตฺวา ปจฺเจกพุทฺธ เคห เนตฺวา โภเชตฺวา ปุน คงฺคาตีเร
อาเนตฺวา ปุตฺเตน สทฺธึ เอกโตว หุตฺวา อุทุมฺพรภิตฺติปาท
นฬภิตฺติก ปณฺณสาล กตฺวา ทฺวาร โยเชตฺวา จงฺกม กตฺวา
ปจฺเจกพุทฺธ ตตฺเถว เตมาส วสาเปตฺวา วุตฺถวสฺส เทฺว
ปตาปุตฺตา ติจีวเรน อจฺฉาเทตฺวา อุยฺโยชยึสุ ฯ เอเตเนว
นิยาเมน สตฺต (๓) ปจฺเจกพุทฺเธ ตาย ปณฺณสาลาย วสาเปตฺวา
จีวรานิ อจฺฉาทยึสุ ฯ เทฺว ปตาปุตฺตา นฬการา หุตฺวา
คงฺคาตีเร เวฬฬ อุทฺธรนฺตา (๔) ปจฺเจกพุทฺธ ทิสวฺ า เอวมกสูติป
วทนฺติเยว ฯ เต กาล กตฺวา ตาวตึสภวเน นิพฺพตฺติตฺวา ฉสุ
กาเมสุ (๕) อนุโลมปฏิโลมวเสน มหนฺต เทวิสฺสริย อนุภวนฺตา
วิจรนฺติ ฯ เต ตโต จวิตฺวา อุปริเทวโลเก นิพฺพตฺติตุกามา ฯ
สกฺโก ตถาภาว (๖) ตฺวา เตสุ เอกสฺส วิมานทฺวาร คนฺตฺวา ต
อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ิต อาห มาริส ตยา มนุสฺสโลก คนฺตุ
วฏฏตีติ ฯ มหาราช มนุสฺสโลโก เชคุจฺโฉ ปฏิกโู ล ตตฺถ ิตา
ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา เทวโลก ปฏเนฺติ ตตฺถ คนฺตฺวา
กึ กริสฺสามีติ ฯ มาริส เทวโลเก ปริภฺุชิตพฺพทิพฺพสมฺปตฺตึ
#๑. สี. ยุ. วยปตฺตกาเล ฯ ๒. สี. ยุ. ปหิณิตฺวา ฯ ๓. ม.
#สตฺตฏ ฯ ๔. ม. อุปธาเรนฺตา ฯ ๕. ม. กามาวจรสคฺเคสุ ฯ
#๖. ม. คตภาว ฯ
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มนุสฺสโลเก ปริภฺุชิสฺสสิ ปฺจวีสติโยชนุพฺเพเธ นวโยชนายาเม
อฏโยชนวิตฺถาเร รตนปาสาเท วสิสฺสสิ อธิวาเสหีติ ฯ โส
อธิวาเสสิ ฯ สกฺโก ตสฺส ปฏิฺ คเหตฺวา อิสิเวเสน
ราชุยฺยาน คนฺตฺวา ตาส อิตฺถีน อุปริ อากาเส จงฺกมนฺโต
อตฺตาน ทสฺเสตฺวา กสฺสา ปุตฺตวร เทมิ กา ปุตฺตวร คณฺหิสฺสตีติ
อาห ฯ ภนฺเต มยฺห เทหิ มยฺห เทหีติ อิตฺถีสหสฺสานิ
หตฺเถ (๑) อุกฺขิปสุ ฯ ตโต สกฺโก อาห อห สีลวตีน ปุตฺต
ทมฺมิ ตุมฺหาก กึ สีล โก อาจาโรติ ฯ ตา อุกฺขิตฺตหตฺเถ
สมฺมิฺชิตฺวา สเจ สีลวติยา ทาตุกาโม สุเมธาย สนฺติก
คจฺฉาหีติ วทึสุ ฯ โส อากาเสเนว คนฺตฺวา ตสฺสา ปาสาททฺวาเร
สีหปฺชเร อฏาสิ ฯ อถสฺสา ตา อิตฺถิโย อาโรจยึสุ
เอถ เทวิ เอโก เทวราชา ตุมฺหาก ปุตฺตวร ทสฺสามีติ
อากาเสนาคนฺตฺวา สีหปฺชเร ิโตติ ฯ สา ครุปริหาเรน
คนฺตฺวา สีหปฺชร อุคฺฆาเฏตฺวา สจฺจ กิร ภนฺเต ตุมฺเห สีลวติยา
ปุตฺตวร เทถาติ อาห ฯ อาม เทวีติ ฯ เตนหิ มยฺห
เทถาติ ฯ กึ ปน เต สีล กเถหิ สเจ เม รุจฺจติ ทสฺสามิ เต
ปุตฺตวรนฺติ ฯ สา ตสฺส วจน สุตฺวา เตนหิ สุณาถาติ วตฺวา
อตฺตโน สีลคุณ กเถนฺตี ปณฺณรส คาถา อภาสิ ฯ
[๑๙๔๒]มเหสี รุจิโน (๒) ภริยา อานีตา ปม อห
ทส วสฺสสหสฺสานิ
ย ม สุรุจิ อานยิ (๓) ฯ
#๑. สี.ยุ. หตฺถสหสฺสานิ ฯ ๒. ม. สุรุจิโน ฯ ๓. ม. สุรุจิมานยิ ฯ
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สาห พฺราหฺมณ ราชาน เวเทห มิถิลคฺคห
นาภิชานามิ กาเยน
วาจาย อุท เจตสา
สุรุจึ อติมฺิตฺถ (๑) อาวี วา ยทิ วา รโห ฯ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
ปุตฺโต อุปฺปชฺชต อิเส
มุสา เม ภณมานาย
มุทฺธา เม (๒) ผลตุ สตฺตธา ฯ
[๑๙๔๓]ภตฺตุ มนาปา สสฺสุ ปยา มาตา ปตา จ สสฺสุโร (๓)
เต ม พฺราหฺเม วิเนตาโร ยาว ลทฺธุ (๔) สุชีวิต ฯ
สาห อหึสารตินี
กามสา ธมฺมจารินี
สกฺกจฺจ เต อุปฏาสึ รตฺตินฺทิวมตนฺทิตา ฯ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
ปุตฺโต อุปฺปชฺชต อิเส
มุสา เม ภณมานาย
มุทฺธา เม ผลตุ สตฺตธา ฯ
[๑๙๔๔]โสฬสิตฺถีสหสฺสานิ
สหภริยานิ พฺราหฺมณ
ตาสุ อิสฺสา วา โกโธ วา นาหุ มยฺห กุทาจน
หิเตน ตาส นนฺทามิ
น จ เม กาจิ อปฺปยา
อตฺตานวานุกมฺปามิ
สทา สพฺพา สปตฺติโย ฯ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
ปุตฺโต อุปฺปชฺชต อิเส
มุสา เม ภณมานาย
มุทฺธา เม ผลตุ สตฺตธา ฯ
[๑๙๔๕]ทาเส กมฺมกเร โปเส (๕) เย จฺเ อนุชีวิโน
#๑. สี.ยุ. อติมฺิตฺโถ ฯ ๒. สฺยา. เมสทฺโท นตฺถิ ฯ เอวมุปริป ฯ
#๓. ม. ภตฺตฺ มม สสฺสุ มาตา ปตา จาป จ สสฺสุโร ฯ
#๔. สฺยา. ม. อกฺสุ ฯ ๕. ม. เปสฺเส ฯ
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โปเสมิ (๑) สห ธมฺเมน สทา ปมุทติ ินฺทฺริยา ฯ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
ปุตฺโต อุปฺปชฺชต อิเส
มุสา เม ภณมานาย
มุทฺธา เม ผลตุ สตฺตธา ฯ
[๑๙๔๖]สมเณ พฺราหฺมเณ จาป อฺเ วาป (๒) วณิพพฺ เก
ตปฺเปมิ อนฺนปาเนน
สทา ปยตปาณินี ฯ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
ปุตฺโต อุปฺปชฺชต อิเส
มุสา เม ภณมานาย
มุทฺธา เม ผลตุ สตฺตธา ฯ
[๑๙๔๗]จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ
ยา จ ปกฺขสฺส อฏมึ (๓)
ปาริหาริยปกฺขฺจ (๔) อฏงฺคสุสมาหิต (๕)
อุโปสถ อุปวสามิ
สทา สีเลสุ สวุตา ฯ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
ปุตฺโต อุปฺปชฺชต อิเส
มุสา เม ภณมานาย
มุทฺธา เม ผลตุ สตฺตธาติ ฯ
ตตฺถ มเหสีติ อคฺคมเหสี ฯ รุจโิ นติ (๖) สุรจุ ิสฺส
รฺโ ฯ ปมนฺติ โสฬสนฺน อิตฺถีสหสฺสาน สพฺพปม ฯ
ย มนฺติ ยสฺมึ กาเล สุขสวาสาย ม สุรุจิ อานยิ ตโต
ปฏาย อห ทส วสฺสสหสฺสานิ เอกิกาว อิมสฺมึ เคเห
วสึ ฯ อติมฺิตฺถาติ (๗) มุหุตฺตมฺป สมฺมุขา วา ปรมฺมุขา
วา อติกฺกมิตฺวา มฺินฺติ น อภิชานามิ (๘) น สรามิ ฯ
#๑. ม. เปเสมิ ฯ ๒. สฺยา. ม. อฺเ จาป ฯ ๓. สฺยา. ม.
#อฎมี ฯ ๔. สฺยา. ม. ปาฏิหาริยปกฺขฺจ ฯ
#๕. ม. อฏงฺคสุสมาคต ฯ ๖. ม. สุรจุ ิโนติ ฯ ๗. สี.
#อติมฺิตฺโถ ฯ ๘. ม. น ชานาติ ฯ

ชาตกฏกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณณ
ฺ กนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 337

เลมที่ 33 สุรุจิชาตก หนา 337
อิเสติ ต อาลปติ ฯ
เต มนฺติ สสฺสุโร จ สสฺสุ จาติ เต อุโภป ม ฯ
วิเนตาโรติ เตหิ (๑) วินตี มฺหิ เต มม ยาว ชีวึสุ ตาว โอวาทมทสุ ฯ
อหึสารตินีติ อหึสาสงฺขาตาย อรติยา สมนฺนาคตา มยา หิ
กุณฺกิปลฺลิกาทิ (๒) โกจิ น หึสิตปุพฺโพ ฯ กามสาติ เอกนฺเตเนว ฯ ธมฺมจารินีติ ทสกุสลกมฺมปเถสุ ปูเรมิ ฯ
อุปฏาสินฺติ ปาทปริกมฺมาทีนิ กิจฺจานิ กโรนฺตี อุปฏหึ ฯ
สหภริยานีติ มยา สห เอกสามิกสฺส ภริยาภูตานิ ฯ
นาหูติ กิเลส นิสฺสาย อิสฺสาธมฺโม วา โกธธมฺโม วา มยฺห น
ภูตปุพฺโพ ฯ หิเตนาติ ย ตาส หิต เตเนว นนฺทามิ อุเร
ปุตฺตธีตโรวิย ตา ทิสฺวา ตุสฺสามิ ฯ กาจีติ ตาสุ เอกาป มยฺห
อปฺปยานาม นตฺถิ สพฺพาป ทยาตาเยว (๓) ฯ อนุกมฺปามีติ
มุทุจิตฺเตน ตานิ สพฺพานิ โสฬสสหสฺสานิป อตฺตาน วิย
อนุกมฺปามิ ฯ
สหธมฺเมนาติ เยน การเณน โย ย กาตุ สกฺโกติ สา
ต ตสฺมึ กมฺเม ปโยเชมีติ อตฺโถ ฯ ปมุทิตินฺทฺริยาติ เปเสนฺตี
นิจฺจ ปมุทิตินฺทฺริยาว หุตฺวา เปเสมิ อเร ทุฏทาสิ (๔) อิท นาม
กโรหีติ เอว กุชฺฌิตฺวา น เม โกจิ กตฺถจิ เปสิตปุพฺโพ ฯ
ปยตปาณินีติ โธตหตฺถา ปสาริตหตฺถาว หุตฺวา ฯ ปาริหาริย#๑. ม. ม วิเนตาโร ฯ ๒. ม. กุนถฺ กิปลฺลโิ กป ฯ ๓. สี.
#หยิตาเยว ฯ ม. ปยกาเยว ฯ ๔. ม. ทุฏทาส ฯ
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ปกฺขฺจาติ ปฺจมี อฏมี จาตุทฺทสี ปณฺณรสีติ
ปจฺจุคฺคมนานุคฺคมนวเสน จตฺตาโร ทิวสา ฯ สทาติ
นิจฺจกาล ปฺจสุ สีเลสุ สวุตา เตหิ ปหิตโคปตตฺตภาวา
โหมีติ ฯ
เอว ตสฺสา คาถาสเตนป คาถาสหสฺเสนป วณฺณิยมานาน
คุณาน ปมาณนฺนาม นตฺถิ ฯ ตาย ปณฺณรสหิ คาถาหิ
อตฺตโน คุณ (๑) วณฺณิตกาเลเยว สกฺโก อตฺตโน พหุกรณียตาย
ตสฺสา กถ อวจฺฉินฺทิตฺวา อพฺภูตาเยว เต คุณาติ ต ปสสนฺโต
คาถทฺวยมาห
[๑๙๔๘]สพฺเพว เต ธมฺมคุณา ราชปุตฺติ ยสสฺสินิ
สวิชฺชนฺติ ตยิ ภทฺเท
เย ตฺว กิตฺเตสิ อตฺตนิ ฯ
ขตฺติโย ชาติ สมฺปนฺโน อภิชาโต ยสสฺสิมา
ธมฺมราชา วิเทหาน
ปุตฺโต อุปปฺ ชฺชเต ตวาติ ฯ
ตตฺถ ธมฺมคุณาติ สภาวคุณา ภูตคุณา ฯ สวิชฺชนฺตีติ
เย ตยา วุตฺตา เต สพฺเพว ตยิ อุปสมฺปชฺชนฺตีติ (๒) ฯ อภิชาโตติ
อุภโต สุทฺธชาโต (๓) ฯ ยสสฺสิมาติ ยสสมฺปนฺเนน ปริวารสมฺปนฺเนน สมนฺนาคโต ฯ อุปฺปชฺชเตติ เอวรูโป ปุตฺโต ตว
อุปฺปชฺชิสฺสติ มา จินฺตยีติ ฯ
สา ตสฺส วจน สุตวฺ า โสมนสฺสชาตา ต ปุจฺฉนฺตี เทฺว
คาถา อภาสิ
#๑. ม. คุณาน ฯ ๒. ม. อุปลพฺภนฺติ ฯ ๓. ม. อติชาโต สุทธฺ ชาโต ฯ
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[/ชถช]รุมฺหิ (๑) รโชชลฺลธโร
อเฆ เวหายสณฺิโต
มนฺุ ภาสสี (๒) วาจ
ย มยฺห หทยงฺคม ฯ
เทวตา นุสิ สคฺคมฺหา
อิสิ วาป (๓) มหิทฺธิโก
โกสิ วา (๔) ตฺว อนุปฺปตฺโต อตฺตาน เม ปเวทยาติ ฯ
ตตฺถ รุมฺหีติ อนฺชิตกฺขามณฺฑิโต สกฺโก อาคจฺฉนฺโต
รมณีเยน ตาปสเวเสน อาคโต ปพฺพชิตเวเสน อาคตตฺตา ปน
สา เอวมาห ฯ อเฆติ อปฺปฏิเฆ าเน ฯ ย มยฺหนฺติ ย
เอต มยฺห มนฺุ วาจ ภาสสิ ต ภาสมาโน ตฺว เทวตา นุสิ
สคฺคมฺหา อิธาคโต อิสิ วาป (๕) มหิทฺธิโก สกฺกาทีสุ โก วา ตฺว
อสิ อิธานุปฺปตฺโต ฯ อตฺตาน เม ปเวทยาติ ยถาภูต กเถหีติ
วทติ ฯ
สกฺโก ตสฺสา กเถนฺโต ฉ คาถา อภาสิ
[๑๙๕๐]ย เทวสงฺฆา วทนฺติ (๖)
สุธมฺมาย สมาคตา
โสหมสฺมิ (๗) สหสฺสกฺโข อาคโตสฺมิ ตฺวนฺติเก ฯ
อิตฺถิโย ชีวโลกสฺมึ
ยา โหนฺติ (๘) สมจารินี
เมธาวินี สีลวตี
สสฺสุเทวา ปติพฺพตา ฯ
ตาทิสาย สุเมธาย
สุจิกมฺมาย นาริยา
เทวา ทสฺสนมายนฺติ
มานุสิยา อมานุสา ฯ
#๑. สฺยา. ทุมฺมิ ฯ ๒. สฺยา. ม. ภาสเส ฯ ๓. ม. วาสิ ฯ
#๔. สฺยา. โก วาสิ ฯ ๕. ม. วาสิ ฯ ๖. สฺยา. ม. วนฺทนฺติ ฯ
#๗. สฺยา. ม. โสห สกฺโก ฯ ๘. ม. โหติ ฯ
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ตฺว ภทฺเท สุจิณฺเณน
ปุพฺเพ สุจริเตน วา (๑)
อิธ ราชกุเล ชาตา
สพฺพกามสมิทฺธินี ฯ
อย จ เต ราชปุตฺติ
อุภยตฺถ กฏคฺคโห
เทวโลกูปปตฺตี จ
กิตฺติ จ อิธ ชีวิเต
จีร สุเมเธ สุขินี
ธมฺมมตฺตนิ ปาลย
เอสาห ติทิว ยามิ
ปย เม ตว ทสฺสนนฺติ ฯ
ตตฺถ สหสฺสกฺโขติ อตฺถ ปุริสสฺส สหสฺเสหิ จินฺติต ต
มุหุตฺตทสฺสนวเสน (๒) สหสฺสกฺโขติ ฯ อิตฺถิโยติ อิตฺถี
สมจารินี (๓) ตีหิ ทฺวาเรหิ สมจริยาย สมนฺนาคตา ฯ ตาทิสายาติ
ตถารูปาย ฯ สุเมธายาติ สุปฺาย ฯ อุภยตฺถ กฏคฺคโหติ
อย ตว อิมสฺมึ จ อตฺตภาเว อนาคเต จ ชยคฺคโห เตสุ
อิธโลกปรโลเกสุ อนาคเต เทวโลกูปปตฺติ จ อิธ ชีวิเต ปวตฺตมาเน
กิตฺติ จาติ อย อุภยตฺถ กฏคฺคโหนาม ฯ ธมฺมนฺติ เอว
สภาวคุณ จิร อตฺตนิ ปาลย ฯ เอสาหนฺติ เอโส อห ฯ ปย
เมติ มยฺห ตว ทสฺสน ปยทสฺสน ฯ
เทวโลเก ปน เม กิจฺจกรณีย อตฺถิ ตสฺมา คจฺฉามิ ตฺว
อปฺปมตฺตา โหหีติ ตสฺสา โอวาท ทตฺวา ปกฺกามิ ฯ นฬกาโร
ปน ปจฺจูสกาเลเยว จวิตฺวา ตสฺสา กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ
สา คพฺภสฺส ปติฏิตภาว ตฺวา รฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา
#๑. สฺยา. ม. จ สุจริเตน จ ฯ ๒. ม. อตฺถสหสฺสสฺส ต มุทุตฺต
#ทสฺสนวเสน ฯ ๓. ม. สมจารินีติ ฯ
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คพฺภปริหาร อทาสิ ฯ สา ทสมาสจฺจเยน ปุตฺต วิชายิ ฯ
มหาปนาโทติสฺส นาม กรึสุ ฯ อุภยรฏวาสิโน สามิ ปุตฺตสฺส
โน ขีรมูลนฺติ เอเกก กหาปณ ราชงฺคเณ ขิปสุ ฯ มหาราสิ
อโหสิ ฯ รฺา ปฏิกฺขิตฺตาป สามิ ปุตฺตสฺส โน วฑฺฒิตกาเล
ปริพฺพ โย ภวิสฺสตีติ อคฺคเหตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ กุมาโร มหาปริวาเรน วฑฺฒิตฺวา วยปฺปตฺโต โสฬสวสฺสกาเล สพฺพสิปฺเปสุ
นิปฺผตฺตึ ปาปุณิ ฯ ราชา ปุตฺตสฺส วย โอโลเกตฺวา เทวึ อาห
ภทฺเท ปุตฺต เม รชฺชาภิเสกกาเล (๑) รมณียมสฺส ปาสาท กาเรตฺวา
อภิเสก กาเรสฺสามีติ ฯ สา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ ราชา
วตฺถุวิชฺชาจริเย ปกฺโกสาเปตฺวา ตาตา วฑฺฒกึ คเหตฺวา
อมฺหาก นิเวสนโต อวิทูเร ปุตฺตสฺส เม ปาสาท มาเปถ รชฺเช
น อภิสิฺจิสฺสามีติ อาห ฯ เต สาธุ เทวาติ ภูมิปเทส วีมสนฺติ ฯ
ตสฺมึ ขเณ สกฺกสฺส ภวน อุณฺหาการ ทสฺเสติ ฯ โส
ต การณ ตฺวา วิสฺสุกมฺม อามนฺเตตฺวา คจฺฉ ตาต มหาปนาทกุมารสฺส อายาเมน นวโยชน วิตฺถาเรน อฏโยชน
อุพฺเพเธน ปฺจวีสติโยชน รตนปาสาท มาเปหีติ เปเสสิ ฯ
โส วฑฺฒกีเวเสน วฑฺฒกีน สนฺติก คนฺตฺวา ตุมฺเห ปาตราส
ภฺุชิตฺวา เอถาติ เต เปเสตฺวา ทณฺฑเกน ภูมึ ปหริ ฯ
ตาวเทว วุตฺตปฺปกาโร สตฺตภูมิโก ปาสาโท อุฏ หิ ฯ
มหาปนาทสฺส ปาสาทมงฺคล ฉตฺตลาภาภิเสกมงฺคล อาวาห#๑. ม. รชฺชาภิเสกกาโล ฯ
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มงฺคลนฺติ ตีณิ มงฺคลานิ เอกโกว อเหสุ ฯ มงฺคลฏาเน
อุภยรฏวาสิโน สนฺนิปติตฺวา มงฺคลฉเณน สตฺต วสฺสานิ
วีตินาเมสุ ฯ เนว เต ราชา อุยฺโยเชสิ ฯ เตส วตฺถาลงฺการขาทนียโภชนียาทิ สพฺพ ราชกุลสนฺตกเมว อโหสิ ฯ เต
สตฺตสวจฺฉรสฺส อจฺจเยน อุปกฺโกสิตฺวา สุรุจิมหาราเชน กิเมตนฺติ
ปุฏา มหาราช อมฺหาก มงฺคล ภฺุชนฺตาน สตฺต วสฺสานิ
คตานิ กทา มงฺคลสฺส ปริโยสาน ภวิสฺสตีติ อาหสุ ฯ ตโต
ราชา ปุตฺเตน เม เอตฺตก กาล น หสิตปุพฺพ ยทา โส
หสิสฺสติ ตทา คจฺฉถาติ ฯ อถสฺส มหาชโน เภริฺจาราเปตฺวา
นเฏ สนฺนิปาเตสิ ฯ ฉ นฏสหสฺสานิ สนฺนิปติตฺวา สตฺต
โกฏาสา หุตฺวา นจฺจนฺตา ราชาน หสาเปตุ นาสกฺขึสุ ฯ
ตสฺส (๑) หิ ทีฆรตฺต ทิพฺพนาฏกาน ทิฏตฺตา เตส นจฺจ อมนฺุ
อโหสิ ฯ ตทา กณฺฑกณฺโณ (๒) จ ปณฺฑุกณฺโณ จาติ เทฺว
นาฏกเชฏกา มย ราชาน หสาเปสฺสามาติ ราชงฺคเณ (๓)
ปวิสึสุ ฯ เตสุ กณฺฑกณฺโณ จ ราชทฺวาเร มหนฺต อตุล นาม
อมฺพ มาเปตฺวา สุตฺตคุฬ ขิปตฺวา ตสฺส สาขาย ลคฺคาเปตฺวา
สุตฺเตน อตุลมฺพ อภิรูหิ ฯ อตุลมฺโพ กิร เวสฺสวณฺณสฺส
อมฺโพ ฯ อถสฺส (๔) เวสฺสวณฺณทาสา [๕] องฺคปจฺจงฺคานิ
ฉินฺทิตฺวา ปาเตสุ ฯ เสสนาฏกา ตานิ สโมธาเนตฺวา อุทเกน
#๑. ม. ตสฺส กิร ฯ ๒. ม. กณฺฑุกณฺโณ จ ฯ ๓. ม.
#ราชงฺคณ ฯ ๔. ม. อถ ตมฺป ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร คเหตฺวาติ
#ทิสฺสติ ฯ
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อภิสิฺจึสุ ฯ โส ปุปฺผปฏ นิวาเสตฺวา ปารุปตฺวา นจฺจนฺโต
อุฏหิ ฯ มหาปนาโท ต ทิสฺวา เนว หสิ ฯ ปณฺฑุกณฺโณ
ราชงฺคเณ ทารุจิตฺตก กาเรตฺวา อตฺตโน ปริสาย สทฺธึ อคฺคึ
ปาวิสิ ฯ ตสฺมึ นิพฺพตฺเต ทารุจิตฺตก อุทเกน อภิฺจึสุ ฯ
โส สปริโส ปุปฺผปฏ นิวาเสตฺวา ปารุปตฺวา นจฺจนฺโต อุฏหิ ฯ
ต ทิสฺวา ราชา เนว หสิ ฯ อิติ ต ราชาน หสาเปตุ อสกฺโกนฺตา
มนุสฺสา อุปทฺทูตา อเหสุ ฯ สกฺโก ต การณ ตฺวา คจฺฉ ตาต
มหาปนาท หสาเปตฺวา อุฏเหีติ เทวนฏ เปเสสิ ฯ โส
อาคนฺตฺวา ราชงฺคเณ อากาเส ตฺวา อุปฑฺฒงฺคนาม ทสฺเสสิ
เอโกว หตฺโถ เอโกว ปาโท เอโก อกฺขิ เอกา ภมุกาป นจฺจติ จลติ
ผนฺทติ เสส นิจฺจล อโหสิ ฯ ต ทิสฺวา มหาปนาโท โถก หสิต
อกาสิ ฯ มหาชโน ปน หสนฺโต หส สณฺาเรตุ สตึ
ปจฺจุปฏาเปตุ อสกฺโกนฺโต องฺคานิ วิสชฺเชตฺวา ราชงฺคเณเยว
ปติ ฯ ตสฺมึ กาเล มงฺคล นิฏิต เสสเมตฺถ ปนาโทนาม โส
ราชา ยสฺส ยูโป สุวณฺณมโยติ มหาปนาทชาตเก วณฺเณตพฺพ ฯ
ราชา มหาปนาโท ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา อายุหปริโยสาเน
เทวโลกเมว คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก เอว
ภิกฺขเว วิสาขา ปุพฺเพป มม สนฺติกา วร ลภิเยวาติ
วติวา สโมธาเนสิ ตทา มหาปนาโท ภทฺทชิ อโหสิ
#ม. ตสฺมึ นิพฺพฺเต ฯ ๒. ม. เอหีติ ฯ ๓. ม. ทาา ฯ
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สุเมธาเทวี วิสาขา วิสฺสุกมฺโม อานนฺโท สกฺโก ปน
อหเมวาติ ฯ
สุรุจิชาตก ฉฏ ฯ
ปฺจอุโปสถชาตก
อปฺโปสฺสุโกทานิ ตุว กโปตาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อุโปสถิเก ปฺจสเต อุปาสเก อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตทา หิ ภควา ธมฺมสภาย จตุปริสมชฺเฌ อลงฺกตพุทฺธาสเน
นิสีทิตฺวา มุทุจิตฺเตน ปริส โอโลเกตฺวา อชฺช อุปาสกานป กถ
ปฏิจฺจ เทสนา สมุฏหิสฺสตีติ ตฺวา อุปาสเก อามนฺเตตฺวา
อุปาสกา อุโปสถิก (๑) กโรถาติ ปุจฺฉิตฺวา อาม ภนฺเตติ วุตฺเต
สาธุ ตุมฺเหหิ กต อุโปสโถนาเมส โปราณกปณฺฑิตาน วโส
โปราณกปณฺฑิตา หิ ราคาทิกิเลส ปริคฺคหณตฺถ อุโปสถวาส
วสึสูติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต มคธรฏาทีน ติณฺณ รฏาน อนฺตเร อติวิย รมณีโย
อฏวีปเทโส อโหสิ ฯ โพธิสตฺโต มคธรฏเ พฺราหฺมณมหาสาลกุเล
นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต กาเม ปหาย นิกฺขมิตฺวา ต อฏวึ ปวิสิตฺวา
อสฺสมปท กตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา วาส กปฺเปสิ ฯ
ตสฺส ปน อสฺสมสฺส อวิทูเร เอกสฺมึ เวฬุคหเน ภริยาย
#๑. ม. อุโปสถิกตฺถ อุปาสกาติ ฯ
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สทฺธึ กโปตสกุโณ วสติ เอกสฺมึ วมฺมิเก อหิ เอกสฺมึ วนคุมฺเพ
สิงฺคาโล เอกสฺมึ วนคุมฺเพ อจฺโฉ ฯ เต จตฺตาโรป กาเลน กาล
อิสึ อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺม สุณนฺติ ฯ
อเถกทิวส กโปโต ภริยาย สทฺธึ กุลาวกา นิกฺขมิตฺวา
โคจราย ปกฺกามิ ฯ ตสฺส ปจฺฉโต คจฺฉนฺตึ กโปตึ เอโก เสโน
คเหตฺวา ปลายิ ฯ ตสฺสา วิรวสทฺท สุตฺวา กโปโต นิวตฺติตฺวา
โอโลเกนฺโต ต กโปตึ เตน หริยมาน ปสฺสิ ฯ เสโนป ต
วิรวนฺติฺเว มาเรตฺวา ขาทิ ฯ กโปโต ตาย วิโยเคน
ปริฑยฺหมาโน จินฺเตสิ อย ราโค อติวิย ม กิลเมติ น อิทานิ อิม
อนิคฺคเหตฺวา โคจราย ปกฺกมิสฺสามีติ ฯ โส โคจรปถ ปจฺฉินฺทิตฺวา
ตาปสสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ราค นิคฺคหาย อุโปสถ สมาทิยิตฺวา
เอกมนฺเต นิปชฺชิ ฯ สปฺโปป โคจร ปริเยสิสฺสามีติ วสนฏานา
นิกฺขมิตฺวา ปจฺจนฺตคาเม คาวีจรณฏาเน โคจร ปริเยสติ ฯ
ตทา คาม โภชกสฺส สพฺพเสโต มงฺคลอุสโภ โคจร คเหตฺวา เอกสฺมึ
วมฺมิกปาเท ชณฺณุนา ปติฏาย สิงฺเคน มตฺติก คณฺหนฺโต กีฬติ ฯ
สปฺโปป คาวีน ปทสทฺเทน ภีโต ต วมฺมิก ปเวสิตุ ปกฺขนฺโต ฯ
อถ น อุสโภ ปาเทน อกฺกมิ ฯ โส ต กุชฌ
ฺ ิตฺวา ฑสิ ฯ อุสโภ
ตตฺเถว ชีวิตกฺขย ปตฺโต ฯ คามวาสิโน อุสโภ กิร มโตติ สุตวฺ า
สพฺเพ เอกโต อาคนฺตฺวา โรทิตฺวา ต คนฺธมาลาทีนิ ปูเชตฺวา
อาวาเฏ นิกขฺ ณิตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ สปฺโป เตส คตกาเล นิกฺขมิตฺวา
อห โกธ นิสฺสาย อิม ชีวิตา โวโรเปตฺวา มหาชนสฺส โสก
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ปาเปสึ น อิทานิ อิม อนิคฺคเหตฺวา โคจราย ปกฺกมิสฺสามีติ
นิวตฺติตฺวา ต อสฺสม คนฺตฺวา โกธ นิคฺคหณตฺถาย อุโปสถ
สมาทิยิตฺวา นิปชฺชิ ฯ
สิงฺคาโลป โคจร ปริเยสนฺโต เอก มตหตฺถึ ทิสฺวา มหาโคจโร เม ลทฺโธติ ตุฏโ  คนฺตฺวา โสณฺฑาย ฑสิ ถมฺเภ ทฏกาโล
วิย อโหสิ ตตฺถ อสฺสาท อลภิตฺวา ทนฺเต ฑสิ ปาสาเณ ทฏกาโล
วิย อโหสิ กุจฺฉิย ฑสิ กุสุลเก ทฏกาโลวิย อโหสิ นงฺคุฏเ ฑสึ
มูสเล ทฏกาโลวิย อโหสิ วจฺจมคฺเค ฑสิ มธุกปูเว ทฏกาโล
วิย อโหสิ ฯ โส โลภวเสน ขาทนฺโต อนฺโตกุจฺฉิย ปาวิสิ ตตฺถ
ฉาตกาเล มส ขาทิ ปปาสิตกาเล โลหิต ปวิ นิปชฺชนกาเล
อนฺตานิ ปปฺผาสฺจ อวตฺถริตฺวา นิปชฺชิ ฯ โส อิเธว
อนฺนปานฺจ นิปฺผนฺน อฺตฺถ กึ กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
ตตฺเถว อภิรโต พหิ อนิกฺขมิตฺวา อนฺโตกุจฺฉิยเยว วสิ ฯ
อปรภาเค วาตาตเปน หตฺถิกุณเป สุกฺขนฺเต กรีสมคฺโค ปทหิโต ฯ
สิงฺคาโล อนฺโตกุจฺฉิย นิปชฺชมาโน อปฺปมสโลหิโต ปณฺฑุกสรีโร
หุตฺวา นิกฺขมนมคฺค น ปสฺสิ ฯ อเถกทิวส อกาลเมโฆ วสฺสิ ฯ
กรีสมคฺโค เตมิยมาโน มุทุ หุตฺวา วิวร ทสฺเสสิ ฯ สิงฺคาโลป
ฉิทฺท ทิสฺวา อติจิรมฺหิ กิลมนฺโต อิมินา ฉิทฺเทน ปลายิสฺสามีติ
กรีสมคฺค สีเสน ปหริ ฯ ตสฺส สมฺพาเธ าเน เวเคน นิกฺขมนฺตสฺส
สินฺนสรีรสฺส สพฺพานิ โลมานิ กรีสมคฺเค ลคฺคานิ ฯ ตาลกนฺโท
#๑. สี.ยุ. อยถาเล ฯ ม. อยสลาเก ฯ ๒. ม. ฆตปูเว ฯ
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วิย (๑) นิลฺโลมสรีโร หุตฺวา นิกฺขมิ ฯ โส โลภ นิสฺสาย มยา อิท
ทุกฺข อนุภูต อิทานิ อิม อนิคฺคเหตฺวา โคจร น คณฺหิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา ต อสฺสม คนฺตฺวา โลภ นิคฺคหณตฺถาย อุโปสถ
สมาทิยิตฺวา เอกมนฺเต นิปชฺชิ ฯ
อจฺโฉป อรฺา นิกฺขมิตฺวา อติจฺฉาภิภูโต มลฺลรฏเ
ปจฺจนฺตคาม คโต ฯ คามวาสิโน อจฺโฉ กิร อาคโตติ ธนุทณฺฑาทิหตฺถา นิกฺขมิตฺวา เตน ปวิฏ คุมฺพ ปริวาเรสุ ฯ โส
มหาชเนน ปริวาริตภาว ตฺวา นิกฺขมิตฺวา ปลายิ ฯ
ปลายนฺตเมว น ธนูหิเจว ทณฺเฑหิ จ โปเถสุ ฯ โส ภินฺเนน
สีเสน โลหิเตน ปคฺฆรนฺเตน อตฺตโน วสนฏาน คนฺตฺวา อิท
ทุกฺข มม อติจฺฉาโลภวเสน อุปฺปนฺน น ทานิ อิม อนิคฺคเหตฺวา
โคจร คณฺหิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ต อสฺสม คนฺตฺวา อติจฺฉานิคฺคหณตฺถาย อุโปสถ สมาทิยิตฺวา เอกมนฺเต นิปชฺชิ ฯ
ตาปโสป อตฺตโน ชาตึ นิสฺสาย มานวสิโก หุตฺวา ฌาน
อุปฺปาเทตุ น สกฺโกติ ฯ อเถโก ปจฺเจกพุทฺโธ ตสฺส มานนิสฺสิตภาว ตฺวา อย น อฺโ สตฺโต พุทฺธงฺกุโร เอส อิมสฺมึเยว
กปฺเป สพฺพฺุต ปาปุณิสฺสติ อิมสฺส มานนิคฺคห กตฺวา สมาปตฺตินิพฺพตฺตนการณ กริสฺสามีติ ตสฺมึ ปณฺณสาลาย นิปนฺเนเยว
อุตฺตรหิมวนฺตโต อาคนฺตวา ตสฺส ปาสาณผลเก นิสีทิ ฯ โส
นิกฺขมิตฺวา ต อตฺตโน อาสเน นิสินฺน ทิสฺวา มานนิสฺสิตภาเวน
#๑. สี.ยุ. ตาลขนฺโธ วิย ฯ
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อนตฺตมโน หุตฺวา ต อุปสงฺกมิตฺวา อจฺฉร ปหริตฺวา นสฺส วสล
กาลกณฺณิ มุณฺฑกสมณ มม กิมตฺถ นิสินฺนผลเก นิสินฺโนสีติ
อาห ฯ อถ น โส สปฺปรุ ิส กสฺมา มานนิสฺสิโต อห ปฏิวิทฺธปจฺเจกพุทฺธาโณ ตฺว อิมสฺมึเยว กปฺเป สพฺพฺู พุทฺโธ ภวิสฺสสิ
พุทฺธงฺกุโรสิ ปารมิโย ปูเรตฺวา อาคโต อฺ เอตฺตกนาม กาล
อติกฺกมิตฺวา พุทฺโธ ภวิสสฺ สิ พุทฺธภาเว ิโต สิทฺธตฺโถ นาม
ภวิสฺสสีติ นามฺจ กุลฺจ โคตฺตฺจ อคฺคสาวกาทโย จ
อาจิกฺขิตฺวา กิมตฺถ มานนิสฺสิโต หุตวฺ า ผรุโส อโหสิ นยิท
ตวานุจฺฉวิกนฺติ โอวาท อทาสิ ฯ โส เตน เอว วุตฺเตป เนว
น วนฺทิ เนว กทาห พุทฺโธ ภวิสฺสามีติ อาทีนิ ปุจฺฉิ ฯ
อถ ปจฺเจกพุทฺโธ มม ชาติยา วา มม คุณาน วา
มหนฺตภาว น ชานาสิ (๑) สเจ สกฺโกสิ อหวิย อากาเส
วิจราหีติ วตฺวา อากาเส อุปฺปติตฺวา อตฺตโน ปาทปสุ ตสฺส
ชฏามณฺฑเล วิกีรนฺโต อุตฺตรหิมวนฺตเมว คโต ฯ
ตาปโส ตสฺส คตกาเล สเวคปฺปตฺโต หุตฺวา อย สมโณเยว
ครุสรีโร วาตมุเข ขิตฺตตูลปจุวิย อากาเสน คจฺฉนฺโต อห
ชาติมาเนน เอวรูปสฺส ปจฺเจกพุทฺธสฺส เนว ปาเท วนฺทึ เนว
กทาห พุทฺโธ ภวิสฺสามีติ ปุจฺฉึ ชาตินาเมสา กึ กริสฺสติ อิมสฺมึ
โลเก สีลจรณเมว มหนฺต อย โข ปน เม มาโน วฑฺฒมาโน นิรย
อุปเนสฺสติ นทานิ อิม มาน อนิคฺคเหตฺวา ผลาผลตฺถาย
#๑. ม. ตว ชาติยา มม คุณาน มหนฺตภาร ชาเน ฯ
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คมิสฺสามีติ ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา มาน นิคฺคหณตฺถาย อุโปสถ
สมาทิยิตฺวา กฏตฺถริกาย นิสินฺโน มหาาโณ กุลปุตฺโต มาน
นิคฺคเหตฺวา กสิณ วฑฺเฒตฺวา อภิฺา จ อฏสมาปตฺติโย จ
นิพฺพตฺเตตฺวา นิกฺขมิตฺวา จงฺกมโกฏิย ปาสาณผลเก นิสีทิ ฯ
อถ น กโปตาทโย อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ
มหาสตฺโต กโปต ปุจฺฉิ ตฺว อฺเสุ ทิวเสสุ น อิมาย เวลาย
อาคจฺฉสิ โคจร น ปริเยสสิ กินฺนุ โข อชฺช อุโปสถิโก ชาโตสีติ ฯ
อาม ภนฺเตติ ฯ อถ น เกน การเณนาติ ปุจฺฉนฺโต ปม
คาถมาห
[๑๙๕๑]อปฺโปสฺสุโกทานิ ตุว กโปต
วิหงฺคม น ตุว (๑) โภชนตฺโถ
ขุท (๒) ปปาส อธิวาสยนฺโต
กสฺมา ภวูโปสถิโก (๓) กโปตาติ (๔) ฯ
ตตฺถ อปฺโปสฺสุโกติ นิราลโย ฯ น ตวาติ อชฺช ตว
โภชเนนตฺโถ นตฺถีติ ฯ
ต สุตฺวา กโปโต เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๙๕๒]อห ปุเร สทฺธิ คโต (๕) กโปติยา
ตสฺมึ ปเทสมฺหิ อุโภ (๖) รมาม
#๑. สฺยา. ม. ตว ฯ ๒. สฺยา. ขุทฺท ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. สฺยา. ม.
#โปสถิโก ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. สี.ยุ. กโปโต ฯ ๕. สฺยา. ม.
#คิทฺธิคโต ฯ ๖. ม. อสฺมึ ปเทสสฺมมิ ุโภ ฯ
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อถคฺคหี สากุณิโก กโปตึ
อกามโก ตาย วินา อโหสึ ฯ
นานาภาวา วิปฺปโยเคน ตสฺสา
มโนมย เวทน เวทยามิ
ตสฺมา อห อุโปสถ ปาลยามิ
ราโค มม มา ปุนราคมาสีติ ฯ
ตตฺถ รมามาติ อิมสฺมึ ภูมิภาเค กามรติยา รมาม ฯ
สากุณิโกติ เสนสกุโณ ฯ
กโปเตน อตฺตโน อุโปสถกมฺเม วณฺณิเต มหาสตฺโต
สปฺปาทีสุ เอกเมก ปุจฺฉิ ฯ เตป ยถาภูต พฺยากรึสุ ฯ สปฺป
ปุจฺฉนฺโต อาห
[๑๙๕๔]อนุชฺชุคามิ อุรค ทุชิวฺห
ทาฒาวุโธ โฆรวิโสสิ สปฺป
ขุท ปปาส อธิวาสยนฺโต
กสฺมา ภวูโปสถิโก นุ ทีฆาติ ฯ
สปฺโป อาห
[๑๙๕๕]อุสโภ อหุ พลวา คามิกสฺส
จลกฺกกุโธ วณฺณพลูปปนฺโน
#๑. ม. นานาภวา ฯ ๒. สฺยา. ม. เวทน เวทยามิ ฯ ๓. สฺยา.
#ตสฺมา อหโปสถ ฯ ม. ตสฺมา อหโปสถ ฯ ๔. สี.ยุ. ทีโฆ ฯ
#๕. สฺยา. ม. จลกฺกกู ฯ
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โส ม อกฺกมิ ต กุปโต อฑสฺสึ (๑)
ทุกฺขาภิตุนฺโน มรณ อุปาคมิ (๒) ฯ
ตโต ชนา นิกฺขมิตฺวาน คามา
กนฺทิตฺวา โรทิตฺวา อุปกฺกมึสุ (๓)
ตสฺมา อหุโปสถ (๔) ปาลยามิ
โกโธ มม มา ปุนราคมาสีติ ฯ
สิงฺคาล ปุจฺฉนฺโต อาห
[๑๙๕๕]มตาน มสานิ พหู สุสาเน
มนฺุรูป ตว โภชเนต
ขุท ปปาส อธิวาสยนฺโต
กสฺมา ภวูโปสถิโก สิงฺคาลาติ (๕) ฯ
สิงฺคาโล อาห
[๑๙๕๖]ปวิสฺส (๖) กุจฺฉึ มหโต คชสฺส
กุณเป รโต หตฺถิมส คิทฺโธ (๗)
อุณฺโห จ วาโต ติขิณา จ รสฺมิโย
เตหิ โสสต (๘) ตสฺส กรีสมคฺค ฯ
กีโส จ ปณฺฑู จ อห ภทนฺเต
#๑. สฺยา. ม. อฑสึ ฯ ๒. สฺยา. ม. อุปาคา ฯ ๓. สฺยา. ม.
#อปกฺกมึสุ ฯ ๔. สฺยา. อหโปสถ ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. สี.ยุ.
#สิคาโล ฯ ๖. สฺยา. ปวิสฺส ฯ ม. ปวิสิ ฯ ๗. สฺยา. ม.
#หตฺถิมเสสุ คิทฺโธ ฯ สี.ยุ. หตฺถิมเส ปคิทฺโธ ฯ ๘. สฺยา.
#ม. เต โสสยุ ฯ
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น เม อภินิกฺขมนสฺส (๑) มคฺโค
มหา จ เมโฆ สหสา ปวสฺสิ
โส เตมยิ ตสฺส กรีสมคฺค ฯ
ตโต อห นิกฺขมิสฺส (๒) ภทนฺเต๚
จนฺโท ยถา ราหุมุขา ปมุตฺโต
ตสฺมา อหุโปสถ ปาลยามิ
โลโภ จ (๓) ม มา ปุนราคมาสีติ ฯ
อจฺฉ ปุจฺฉนฺโต อาห
[๑๙๕๗]วมฺมิกถูปสฺมึ กิปลฺลิกานิ
นิปฺโปถยนฺโต ตุว ปุเร จราสิ
ขุท ปปาส อธิวาสยนฺโต
กสฺมา ภวูโปสถิโก นุ อจฺฉาติ (๔) ฯ
อจฺโฉ อาห
[๑๙๕๘]สก นิเกต อติเหฬยาโน (๕)
อตฺริจฺฉตาย มลฺลคาม (๖) อคฺฉึ (๗)
ตโต ชนา นิกฺขมิตฺวาน คามา
โกทณฺฑเกน ปริโปถยึสุ ม ฯ
โส ภินฺนสีโส รุธิรมกฺขิตงฺโค (๘)
#๑. สฺยา. น เม อหุ นิกขฺ มนาย ฯ ๒. สฺยา. ม. นิกฺขมิส ฯ
#๓. สฺยา. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. สี.ยุ. อจฺโฉ ฯ ๕. ม. อติหีฬยาโน ฯ
#๖. สฺยา. ม. มลต ฯ ม. อตฺริจฺฉา มลุลคาม ฯ ๗. สฺยา. ม. อคจฺฉึ ฯ
#๘. สฺยา. ม. รุหิรมกฺขิตงฺโค ฯ
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ปจฺจาคมาสึ วุสิต (๑) นิเกต
ตสฺมา อหุโปสถ ปาลยามิ
อตฺริจฺฉตา มา ปุนราคมาสีติ ฯ
ตตฺถ อนุชฺชุคามีติอาทีหิ ต อาลปติ ฯ จลกฺกกุโธติ
จลมานกกุโธ ฯ ทุกฺขาภิตุนฺโนติ โส อุสโภ ทุกฺเขน อภิภูโต
อาตุโร หุตวฺ า ฯ พหูติ พหูนิ ฯ ปวิสสฺ นฺติ ปาวิสึ ฯ
รสฺมิโยติ สุรยิ รสฺมิโย ฯ นิกฺขมิสฺสนฺติ นิกฺขมึ ฯ กิปลฺลิกานีติ
อุปจิกาโย ฯ นิปฺโปถยนฺโตติ ขาทมาโน ฯ อติเหฬยาโนติ
อติมฺนฺโต นินฺทนฺโต ครหนฺโต ฯ โกทณฺฑเกนาติ
ธนุทณฺฑเกหิเจว มุคฺคเรหิ จ ฯ
เอวนฺเต จตฺตาโรป อตฺตโน อุโปสถกมฺม วณฺเณตฺวา
อุฏาย มหาสตฺต วนฺทิตฺวา ภนฺเต ตุมฺเห อฺเสุ ทิวเสสุ
อิมาย เวลาย ผลาผลตฺถาย คจฺฉถ อชฺช อคนฺตฺวา กสฺมา
อุโปสถ กริตฺถาติ ปุจฺฉนฺตา คาถมาหสุ
[๑๙๕๙]ย โน อปุจฺฉิตฺถ ตุว ภทนฺเต
สพฺเพว พฺยากริมฺหา ยถาปชาน
มยมฺป ปุจฺฉาม ตุว ภทนฺเต
กสฺมา ภวูโปสถิโก นุ พฺรหฺเมติ ฯ
โสป เนส พฺยากาสิ
[๑๙๖๐]อนูปลิตฺโต จ (๒) มม อสฺสมมฺหิ
ปจฺเจกพุทฺโธ มุหุตฺต นิสีทิ
#๑. สฺยา. สสถ ฯ ม. สก ฯ ๒. สฺยา. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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โส ม อเวที คติมาคติฺจ
นามฺจ โคตฺตฺจ (๑) จรณฺจ สพฺพ ฯ
เอวมห นิคฺคหึ (๒) ตสฺส ปาเท
น จาปห นามโคตฺเตน (๓) ปุจฺฉึ
ตสฺมา อหุโปสถ ปาลยามิ
มาโน มม มา ปุนราคมาสีติ ฯ
ตตฺถ ย โนติ ย อตฺถ ตฺว อมฺเห อปุจฺฉิ ฯ ยถาปชานนฺติ
อตฺตโน ปชานนิยาเมน ต มย พฺยากริมฺห ฯ อนูปลิตฺโตติ
สพฺพกิเลเสหิ อนูปลิตฺโต ฯ โส ม อเวทีติ โส มม อิทานิ
คนฺตพฺพฏานฺจ คตฏานฺจ อนาคเต ตฺว เอวนฺนาโม พุทโฺ ธ
ภวิสฺสสิ เอวงฺโคตฺโต เอวรูป เต สีล จรณ ภวิสฺสตีติ เอว นามฺจ
โคตฺตฺจ จรณฺจ สพฺพ ม อเวทิ ชานาเปสิ กเถสิ เมติ อตฺโถ ฯ
เอวมห นิคฺคหินฺติ เอว กเถนฺตสฺสาป ตสฺส อห อตฺตโน มาน
นิสฺสาย ปาเท น วนฺทินฺติ ฯ
เอว มหาสตฺโต อตฺตโน อุโปสถกรณ กเถตฺวา เต
โอวทิตฺวา อุยฺโยเชตฺวา ปณฺณสาล ปาวิสิ ฯ อิตเรป
ยถาฏานานิ อคมสุ ฯ มหาสตฺโต อปริหีนชฺฌาโน
พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ อิตเร ตสฺโสวาเท ตฺวา
สคฺคปรายนา อเหสุ ฯ
#๑. สฺยา. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. สฺยา. เอวมุปห วนฺทิ ฯ ม.
#เอวมฺปห วนฺทิ ฯ สี. ยุ. เอวมุปห นิคฺคเห ฯ ๓. สฺยา. น
#จาปห มานคเตน ฯ ม. น จาป น ฯ
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สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา เอว อุปาสกา อุโปสโถ
นาเมโส โปราณกปณฺฑิตาน วโส อุปวสิตพฺโพ อุโปสโถติ (๑) วตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ตทา กโปโต อนุรุทฺโธ อโหสิ อจฺโฉ กสฺสโป
สิงฺคาโล โมคฺคลฺลาโน สปฺโป สารีปุตโฺ ต ตาปโส ปน อหเมวาติ ฯ
ปฺจอุโปสถชาตก สตฺตม ฯ
มหาโมรชาตก
สเจ หิ ตฺยาห ธนเหตุ คหิโตติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต เอก อุกฺกณฺิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตฺหิ ภิกฺขุ สตฺถา สจฺจ กิร ตฺว อุกฺกณฺิโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา
สจฺจ ภนฺเตติ วุตฺเต ภิกฺขุ อย นนฺทริ าโค ตาทิส กินฺนาม นาโลเลสฺสติ น หิ สิเนรุอุปปฺ าฏิตวาโต (๒) สามนฺเต ปุราณปณฺณ ลุชฺชติ (๓)
ปุพฺเพว สตฺต วสฺสสตานิ อนฺโตกิเลสสมุทาจาร วาเรตฺวา
วิหรนฺเต วิสุทฺธสตฺเตเปส อาโลเลสิเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ปจฺจนฺตปเทเส โมรสกุณยิ า กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ อคฺคเหสิ ฯ
คพฺเภ ปริปากคเต มาตา โคจรภูมิย อณฺฑ ปาเตตฺวา ปกฺกามิ ฯ
#๑. ม. อุโปสถวาโสติ ฯ ๒. ม. สิเนรุอุพฺพาหนกวาโต ฯ สี. ยุ.
#สิเนรุ อุปฺปาฏนกวาโต ฯ ๓. ม. ปุราณปณฺณสฺส ลชฺชติ ฯ
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อณฺฑฺจนาม มาตุ อโรคภาเว สติ อฺสฺมึ ทีฆชาติกาทิปริปนฺเถ
จ อวิชฺชมาเน น นสฺสติ ฯ ตสฺมา ต อณฺฑ กณฺณกิ ารมกุล
วิย สุวณฺณวณฺณวิย หุตฺวา ปริณตกาเล อตฺตโน ธมฺมตาย
ภิชฺชิ ฯ สุวณฺณวณฺโณ โมรจฺฉาโป นิกฺขมิ ฯ ตสฺส เทฺว
อกฺขีนิ ชิฺชิกผลสทิสานิ ตุณฺฑ ปวาลวณฺณ ติสฺโส รตฺตราชิโย
คีว ปริกฺขิปต ฺวา ปฏิมชฺเฌ อคมึสุ ฯ โส วยปฺปตฺโต
ภณฺฑสกฏปฺปรมสรีโร อภิรูโป อโหสิ ฯ ต สพฺเพ นีลโมรา
สนฺนิปติตฺวา ราชาน กตฺวา ปริวารยึสุ ฯ
โส เอกทิวส อุทกโสณฺฑิย ปานีย ปวนฺโต อตฺตโน
รูปสมฺปตฺตึ ทิสฺวา จินฺเตสิ อห สพฺพโมเรหิ อติเรกรูปโสโภ
สจาห อิเมหิ สทฺธึ มนุสสฺ ปเถ วสิสฺสามิ ปริปนฺโถ เม อุปฺปชฺชิสฺสติ
หิมวนฺต คนฺตฺวา เอกโกว ผาสุกฏาเน วสิสฺสามีติ ฯ โส
รตฺติภาเค โมเรสุ ปฏิสลฺลีเนสุ กฺจิ อชานาเปตฺวา อุปฺปติตฺวา
หิมวนฺต ปวิสิตฺวา ติสฺโส ปพฺพตราชิโย อติกฺกมิตฺวา จตุตฺถาย
ปพฺพตราชิยาย เอกสฺมึ อรฺเ ปทุมสฺฉนฺโนมหาชาตสฺสโร
อตฺถิ ตสฺส อวิทูเร เอก ปพฺพต นิสฺสาย มหานิโคฺรธรุกฺโข อตฺถิ
ตสฺส สาขาย นิลียิ ฯ ตสฺส ปน ปพฺพตสฺส เวมชฺเฌ มนาปา
คุหา อตฺถิ ฯ โส ตตฺถ วสิตุกาโม หุตฺวา ตสฺสา สมฺมุเข
ปพฺพตตเล นิลียิ ฯ ตมฺปน าน เนว เหฏาภาเคน อภิรูหิตุ
น อุปริภาเคน โอตริตุ สกฺกา พิฬารทีฆชาติกมนุสฺสภเยหิ
วินิมุตฺต ฯ โส อิท เม ผาสุกฏานนฺติ ต ทิวส ตตฺเถว วสิตฺวา
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ปุนทิวเส ปพฺพตคุหโตอุฏาย ปพฺพตมตฺถเก ปุรตฺถาภิมุโข
นิสินฺโน อุเทนฺต สุริยมณฺฑล ทิสฺวา อตฺตโน ทิวารกฺขาวรณตฺถาย
อุเทตยฺจกฺขุมา เอกราชาติ ปริตฺต กตฺวา โคจรภูมิย โอตริตวฺ า
โคจร จริตฺวา สาย อาคนฺตฺวา ปพฺพตมตฺถเก ปจฺฉิมาภิมุโข
นิสินฺโน อตฺถงฺคต สุริยมณฺฑล ทิสฺวา รตฺติรกฺขาวรณตฺถาย
อเปตยฺจกฺขุมา เอกราชาติ ปริตฺต กตฺวา เอเตนุปาเยน วสติ ฯ
อถ น เอกทิวส เอโก ลุทฺทกปุตฺโต อรฺเ วิจรนฺโต
ปพฺพตมตฺถเก นิสินฺน ทิสฺวา อตฺตโน นิเวสน อาคนฺตฺวา
มรณกาเล ปุตฺต อาห ตาต จตุตฺถาย ปพฺพตราชิยา อรฺเ
สุวณฺณโมโร อตฺถิ สเจ ราชา ปุจฺฉติ อาจิกฺเขยฺยาสีติ ฯ
อเถกสฺมึ ทิวเส พาราณสีรฺโ เขมานาม อคฺคมเหสี ปจฺจูสกาเล สุปน ปสฺสิ ฯ เอวรูโป สุปโน อโหสิ สุวณฺณวณฺโณ
โมโร ธมฺม เทเสติ สา สาธุการ ทตฺวา ธมฺม สุณาติ โมโร ธมฺม
เทเสตฺวา อุฏาย ปกฺกามิ สา โมรราช คจฺฉนฺต ทิสฺวา คณฺหถ
นนฺติ วทนฺตีเยว ปพุชฺฌิ ปพุชฺฌิตฺวา จ ปน สุปนภาว ตฺวา
สุปโนติ วุตฺเต ราชา น อาทร กริสสฺ ติ โทหลา เมติ วุตฺเต
กริสฺสตีติ จินฺเตตฺวา โทหลินีวิย หุตวฺ า นิปชฺชิ ฯ อถ น
ราชา อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ ภทฺเท กึ เต อผาสุกนฺติ ฯ โทหลา
เม อุปฺปนฺนาติ ฯ กึ อิจฺฉสิ ภทฺเทติ ฯ สุวณฺณสฺส โมรสฺส
ธมฺม โสตุ เทวาติ ฯ ภทฺเท กุโต เอวรูป โมร ลจฺฉามาติ ฯ
เทว สเจ น ลภามิ ชีวิต เม นตฺถีติ ฯ ภทฺเท มา จินฺตยิ สเจ
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กตฺถจิ อตฺถิ ลภิสฺสสีติ อสฺสาเสตฺวา ราชาสเน นิสินฺโน อมจฺเจ
ปุจฺฉิ อมฺโภ เทวี สุวณฺณวณฺณสฺส โมรสฺส ธมฺม โสตุกามา โมโรนาม สุวณฺณวณฺโณ โหติ โน วาติ ฯ พฺราหฺมณา ชานิสฺสนฺติ
เทวาติ ฯ
ราชา พฺราหฺมเณ ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ ฯ พฺราหฺมณา
เอวมาหสุ มหาราช ชลเชสุ มจฺฉา กจฺฉปา กกฺกฏกา ถลเชสุ
มิคา หสา โมรา ติตฺติราติ เอเต ติรจฺฉานคตา มนุสฺสาป
สุวณฺณวณฺณา โหนฺตีติ อมฺหาก ลกฺขณมนฺเตสุ อาคตาติ ฯ
ราชา อตฺตโน วิชิเต ลุททฺ กปุตฺเต สนฺนิปาเตตฺวา สุวณฺณโมโร
โว ทิฏปุพฺโพติ อาห ฯ ยสฺส ปน ปตา อาจิกฺขิ โส อาห
มยาป น ทิฏปุพฺโพ ปตา ปน เม อสุกฏาเนนาม สุวณฺณวณฺโณ โมโร อตฺถีติ กเถสีติ ฯ อถ น ราชา สมฺม มยฺหฺจ เต
เทวิยา จ ชีวติ  ทินฺน ภวิสฺสติ ตสฺมา ตฺว ตตฺถ คนฺตฺวา ต พนฺธิตฺวา
อาเนหีติ พหุธน ทตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ โส ปุตฺตทารสฺส ธน
ทตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา มหาสตฺต ทิสฺวา ปาเส โอเฑตฺวา อชฺช
พชฺฌิสฺสติ อชฺช พชฺฌิสฺสตีติ อพชฺฌิตฺวาว มโต ฯ เทวีป
ปฏน อลภนฺตี มตา ฯ ราชา เอต โมร นิสฺสาย ปยภริยา เม
มตาติ กุชฺฌติ ฺวา เวรวสิโก หุตฺวา หิมวนฺเต จตุตฺถาย ปพฺพตราชิยา สุวณฺณวณฺโณ โมโร วสติ ตสฺส มส ขาทิตฺวา อชรามโร
โหตีติ สุวณฺณปฏเฏ ลิขาเปตฺวา ต ปณฺณ สารมฺชุสาย
เปตฺวา กาลมกาสิ ฯ
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อถฺโ ราชา อโหสิ ฯ โส สุวณฺณปฏเฏ อกฺขรานิ
ทิสฺวา อชรามโร ภวิสฺสามีติ ตสฺส คหณตฺถาย เอก ลุทฺทก (๑)
เปเสสิ ฯ โสป ตตฺเถว มโต ฯ เอว ฉ ราชปริวฏฏา มตา ฉ
ลุทฺทกปุตฺตา หิมวนฺเตเยว มตา ฯ สตฺตเมน รฺา เปสิโต
สตฺตโม ลุททฺ โก ต อชฺช อชฺเชว พนฺธิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา สตฺต
สวจฺฉรานิ ต พนฺธิตุ อสกฺโกนฺโต จินฺเตสิ กินฺนุ โข อิมสฺส
โมรราชสฺส ปาเท ปาสสฺส อสฺจรณการณนฺติ ฯ อถ น
ปริคฺคณฺหนฺโต สาย ปาต ปริตฺต กโรนฺต ทิสฺวา อิมสฺมึ าเน
อฺโ โมโร นตฺถิ อิมินา พฺรหฺมจริเยน ภวิตพฺพ พฺรหฺมจริยานุภาเวน เจว ปริตฺตานุภาเวน จสฺส ปาเท ปาโส (๒) น พชฺฌสิ ฺสตีติ
นยโต ปริคฺคเหตฺวา ปจฺจนฺตชนปท คนฺตฺวา เอก โมรึ พนฺธิตวฺ า
ยถา อจฺฉราย ปหตาย วสฺสติ ปาณิมฺหิ ปหเต นจฺจติ เอว
สิกฺขาเปตฺวา อาทาย คโต โพธิสตฺตสฺส ปริตฺตกรณโต ปุเรตรเมว
ปาส โอเฑตฺวา อจฺฉร ปหริตฺวา โมรึ วสฺสาเปสิ ฯ โมโร ตสฺสา
สทฺท สุณนฺโต ตาวเทวสฺส สตฺต วสฺสสตานิ สนฺนิสินฺนกิเลโส
ผณ กตฺวา ทณฺเฑน ปหตาสีวิโสวิย อุฏหิ ฯ โส กิเลสาตุโร
หุตฺวา ปริตฺต กาตุ อสกฺกุณิตฺวาว เวเคน ตสฺสา สนฺติก คนฺตฺวา
ปาเส ปาท ปเวเสนฺโตเยว อากาเสน โอตริ ฯ สตฺต วสฺสสตานิ
อสฺจรณปาโส ต ขฺเว สณฺจริตฺวา ปาท พนฺธิ ฯ
อถ น ลุทฺทกปุตฺโต ยฏิอคฺเค โอลมฺพนฺต ทิสฺวา จินฺเตสิ
#๑. ม. ลุทฺทปุตฺต ฯ ๒. ม. ปาโท ปาเส ฯ
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อิม โมรราช ฉ ลุทฺทกปุตฺตา พนฺธิตุ นาสกฺขึสุ อหมฺป สตฺต
สวจฺฉรานิ พนฺธิตุ นาสกฺขึ อชฺช ปาตราเส (๑) อิม โมรึ นิสสฺ าย
กิเลสาตุโร หุตฺวา ปริตฺต กาตุ อสกฺกุณิตฺวา อาคมฺม ปาเส
พทฺโธ เหฏาสีสโก โอลมฺพติ เอวรูโป เม สีลวา กิลมิโต เอวรูป
รฺโ ปณฺณาการตฺถาย อุปเนตุ อยุตฺต กึ เม รฺา ทินฺเนน
สกฺกาเรน วิสชฺเชสฺสามิ นนฺติ ปุน จินฺเตสิ อย นาคพโล
ถามสมฺปนฺโน มยิ อุปสงฺกมนฺเต เอส ม มาเรตุ อาคจฺฉตีติ
มรณภยตชฺชโิ ต หุตฺวา ผนฺทมาโน ปาท วา ปกฺข วา ภินฺเทยฺย
อนุปคนฺตฺวา ปน ปฏิจฺฉนฺโน หุตฺวา ขุรปฺเปน ตสฺส ปาส
ฉินฺทิสฺสามิ ตโต สยเมว ยถารุจิยา คมิสฺสตีติ ฯ โส ปฏิจฺฉนฺเน
ตฺวา ธนุ อาโรเปตฺวา ขุรปฺป สนฺนยฺหิตฺวา ิโต ฯ โมโรป
อย ลุทฺทโก ม กิเลสาตุร กตฺวา พนฺธนภาวเมว ตฺวา อนุสฺสุกฺโก
อจฺฉิสฺสติ (๒) กห นุโข โสติ จินฺเตตฺวา อิโตจิโต จ โอโลเกนฺโต ธนุ
อาโรเปตฺวา ิต ทิสฺวา มาเรตฺวา ม อาทาย คนฺตุกาโม ภวิสฺสตีติ
มฺมาโน มรณภยตชฺชโิ ต หุตฺวา ชีวิต ยาจนฺโต ปม คาถมาห
[๑๙๖๑]สเจ หิ ตฺยาห ธนเหตุ คหิโต (๓)
มา ม อวธิ ชีวคาห คเหตฺวา
รฺโ จ (๔) ม สมฺม อุปนฺติ (๕) เนหิ
มฺเ ธน ลจฺฉสินปฺปรูปนฺติ ฯ
#๑. ม. ปเนส ฯ ๒. ม. นิราสงฺโก อาคจฺฉิสฺสติ ฯ ๓. ม.
#คาหิโต ฯ ๔. สี. ยุ. รฺโว ฯ ๕. ม. อุปนฺติก ฯ
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ตตฺถ สเจ หิ ตฺยาหนฺติ สเจ หิ เต อห ฯ อุปนฺติ เนหีติ
อุปนฺติก เนหิ ฯ ลจฺฉสินปฺปรูปนฺติ ลจฺฉสิ อนปฺปรูปนฺติ ฯ
ต สุตฺวา ลุทฺทกปุตโฺ ต จินฺเตสิ โมรราชา อย วิชฌ
ฺ ิตุกามตาย
ขุรปฺป สนฺนยฺหตี ิ มฺเ อสฺสาเสสฺสามิ นนฺติ ฯ โส อสฺสาเสนฺโต
ทุติย คาถมาห
[๑๙๖๒]น เม อย ตุยฺห วธาย อชฺช
สมาหิโต ถามธนุขุรปฺโป (๑)
ปาสฺจ ตฺยาห อธิปาตยิสฺส
ยถาสุข คจฺฉตุ โมรราชาติ ฯ
ตตฺถ อธิปาตยิสฺสนฺติ ฉินฺทยิสฺส ฯ
ตโต โมรราชา เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๙๖๓]ย สตฺตวสฺสานิ มมานุพนฺธิ
รตฺตินฺทิว ขุปฺปปาส สหนฺโต
อถ กิสฺส ม ปาสวสูปนีต
ปมุตฺตเว อิจฺฉสิ พนฺธนสฺมา ฯ
ปาณาติปาตา วิรโต นุสชฺช
อภยนฺนุ เต สพฺพภูเตสุ ทินฺน
ย ม ตุว ปาสวสูปนีต
ปมุตฺตเว อิจฺฉสิ พนฺธนสฺมาติ ฯ
ตตฺถ ยนฺติ ยสฺมา ม เอตฺตก กาล ตฺว อนุพนฺธิ ตสฺมา ต
#๑. สฺยา. จาปวโร ขุรปฺโป ฯ สี. ยุ. จาปวเร ฯ ม. จาปธุเร ฯ
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ปุจฺฉามิ อถ กิสฺส ม ปาสวเส (๑) อุปนีต พนฺธนสฺมา ปโมเจตุ
อิจฺฉสีติ อตฺโถ ฯ วิรโต นุสชฺชาติ วิรโต นุสิ อชฺช ฯ
สพฺพภูเตสูติ สพฺพสตฺตาน ฯ
อิโต ปร วจนปฏิวจนสมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ
[๑๙๖๔]ปาณาติปาตา วิรตสฺส พฺรูหิ
อภยฺจ โย สพฺพภูเตสุ เทติ
ปุจฺฉามิ ต โมรราเช ตมตฺถ
อิโต (๒) จุโต กึ ลภเต สุข โส ฯ
[๑๙๖๕]ปาณาติปาตา วิรตสฺส พฺรูมิ
อภยฺจ โย สพฺพภูเตสุ เทติ
ทิฏเว ธมฺเม ลภเต ปสส
สคฺคฺจ โส ยาติ สรีรเภทา ฯ
[๑๙๖๖]น สนฺติ เทวา อิจฺจาหุ (๓) เอเก
อิเธว ชีโว วิภว อุเปติ
ตถา ผล สุกฏทุกฺกฏาน
ทตฺตุปฺตฺตฺจ วทนฺติ ทาน
เตส วโจ อรหต สทฺทหาโน
ตสฺมา อห สกุเณ พาธยามีติ ฯ
อิมา อุตฺตานสมฺพนฺธคาถา ปาลินเยเนว เวทิตพฺพา ฯ
ตตฺถ อิจฺจาหุ เอเกติ เอกจฺเจ สมณพฺราหฺมณา เอว
#๑. ม. ปาสวส ฯ ๒. สฺยา. อิติ ฯ ๓. สฺยา. ม. อาหุ ฯ
#๔. ม. อิตอ อาหุ ฯ
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กเถนฺติ ฯ เตส วโจ อรหต สทฺทหาโนติ ตสฺส กิร กุลุปกา
อุจฺเฉทวาทิโน นคฺคสมณกา เต ต ปจฺเจกโพธิาณสฺส อุปนิสฺสยสมฺปนฺนป สตฺต อุจฺเฉทวาท คณฺหาเปสุ โส เตหิ สสคฺเคน
กุสลากุสลผล นตฺถีติ คเหตฺวา สกุเณ มาเรติ เอว มหาสาวชฺชา
เอสา อสปฺปุริสเสวนานาม เตเยว จาย อรหนฺโตติ มฺมาโน
เอวมาห ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต ตสฺส ปรโลกสฺส อตฺถภิ าว กเถสฺสามีติ
ปาสยฏิย อโธสิโร โอลมฺพนฺโตว คาถมาห
[๑๙๖๗]จนฺโท จ สุริโย จ อุโภ สุทสฺสนา
คจฺฉนฺติ โอภาสยมนฺตลิกฺเข
อิมสฺส โลกสฺส ปรสฺส กิ (๑) เต
กถนฺนุ เต อาหุ มนุสฺสโลเกติ ฯ
ตตฺถ อิมสฺสาติ กึ นุโข อิมสฺส โลกสฺส สนฺติกา อุทาหุ
ปรโลกฺสฺสาติ ภุมฺมตฺเถ วา เอต สามิวจน ฯ กถนฺนุ เตติ
เอเตสุ วิมาเนสุ จนฺทิมสุริยเทวปุตฺเตสุ กถนฺนุ กเถนฺติ กึ อตฺถีติ
อุทาหุ นตฺถีติ กึ เทวา อุทาหุ มนุสฺสาติ ฯ
ลุทฺทกปุตฺโต คาถมาห
[๑๙๖๘]จนฺโท จ สุริโย จ อุโภ สุทสฺสนา
คจฺฉนฺติ โอภาสยมนฺตลิกฺเข
ปรสฺส โลกสฺส น เต อิมสฺส
เทวาติ เต อาหุ มนุสฺสโลเกติ ฯ
#๑. สฺยา. ม. วา ฯ
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อถ น มหาสตฺโต อาห
[๑๙๖๙]เอตฺเถว เต นีหตา หีนวาทา
อเหตุกา เย น วทนฺติ กมฺม
ตถา ผล สุกฏทุกฺกฏาน
ทตฺตุปฺตฺตฺจ (๑) วทนฺติ ทานนฺติ ฯ
ตตฺถ เอตฺเถว เต นีหตาติ สเจ จนฺทมิ สุริยา เทวโลเก
ิตา น มนุสฺสโลเก สเจ จ เต เทวา น ปน มนุสฺสา เอตฺเถว
เอตฺตเก พฺยากรเณ เต ตว กุลุปกา หีนวาทา นีหตา โหนฺติ ฯ
อเหตุกาติ วิสุทฺธิยา วา สงฺกิเลสสฺส วา เหตุภูต กมฺม นตฺถีติ
เอววาทา ฯ ทตฺตุปฺฺตฺตนฺติ ยฺจ (๒) ทาน พาลเกหิ
ปฺตฺตนฺติ วทนฺตีติ ฯ
โส มหาสตฺเต กเถนฺเต กเถนฺเต สลฺลกฺเขตฺวา คาถมาห
[๑๙๗๐]อทฺธา หิ สจฺจ วจน ตเวต
กถ หิ ทาน อผล ภเวยฺย
ตถา ผล สุกฏทุกฺกฏาน
ทตฺตุปฺตฺตฺจ กถ ภเวยฺย ฯ
กถงฺกโร กินฺติกโร กิมาจร
กึ เสวมาโน เกน ตโปคุเณน
อกฺขาหิ เม โมรราเช ตมตฺถ
ยถา อห โน นิรย ปเตยฺยนฺติ ฯ
#๑. สฺยา. ม. ทตฺตุปฺตฺต เย จ ฯ ๒. ม. เย จ ฯ
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ตตฺถ ทตฺตุปฺตฺตฺจาติ ทาน ทตฺตุปฺตฺตนฺ นาม
กถ ภเวยฺยาติ อตฺโถ ฯ กถงฺกโรติ กตร กมฺม กโรนฺโต ฯ
กินฺติกโรติ เกน การเณน กโรนฺโต อห นิรย น คจฺเฉยฺย ฯ
อิตรานิ ตสฺเสว เววจนานิ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต สจาห อิม ปฺห น กเถสฺสามิ
มนุสฺสโลโก ตุจฺโฉวิย ชาโต (๑) ภวิสฺสติ ตตฺเถวสฺส ธมฺมิกาน
สมณพฺราหฺมณาน อตฺถิภาว กเถสฺสามีติ จินฺเตตฺวา เทฺว
คาถา อภาสิ
[๑๙๗๑]เยเกจิ อตฺถิ สมณา ปพฺยา
กาสาววตฺถา อนคาริยา จรนฺติ (๒)
ปาโตว ปณฺฑาย จรนฺติ กาเล
วิกาลจริยา วิรตา หิ สนฺโต ฯ
เต ตตฺถ กาเลนุปสงฺกมิตฺวา
ปุจฺเฉหิ ย เต มนโส ปย สิยา
เต เต ปวกฺขนฺติ ยถาปชาน
อิมสฺส โลกสฺส ปรสฺส จตฺถนฺติ ฯ
ตตฺถ สนฺโตติ สนฺตปาปา ปณฺฑิตา ปจฺเจกพุทฺธา ฯ
ยถาปชานนฺติ เต ตุยฺห อตฺตโน ชานนนิยาเมน วกฺขนฺติ กงฺข เต
ฉีนฺทิตฺวา กเถสฺสนฺติ ฯ ปรสฺส จตฺถนฺติ อิมินานาม กมฺเมน
มนุสฺสโลเก นิพฺพตฺตนฺติ อิมินา เทวโลเก อิมินา นิรยาทีสูติ เอว
#๑. ม. กโต ฯ ๒. ม. กาสายวตฺถา อนคาริยา เต ฯ ๓. สฺยา.
#ม. ปุจฺฉาหิ ฯ
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อิมสฺส จ ปรสฺส จ โลกสฺส อตฺถ อาจิกฺขิสฺสนฺติ เต ปุจฺฉาติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา นิรยภเยน สนฺตชฺเชสิ ฯ โส ปน
ปูริตปารมิปจฺเจกโพธิสตฺโต สุริยรสฺมสิ มฺผสฺส โอโลเกตฺวา ิต
ปริณตปทุมวิย ปริปากคตาโณ วิจรติ ฯ โส ตสฺส ธมฺมกถ
สุณนฺโต ิตปเทเนว ิโต สงฺขาเร ปริคฺคณฺหิตฺวา ติลกฺขณ
สมฺมสนฺโต ปจฺเจกโพธิาณ ปฏิวิชฌ
ฺ ิ ฯ ตสฺส ปฏิเวโธ จ
มหาสตฺตสฺส ปาสโต โมกฺโข จ เอกกฺขเณเยว อโหสิ ฯ
ปจฺเจกพุทฺโธ สพฺพกิเลเส ปทาเลตฺวา ภวปริยนฺเต ิโตว อุทาน
อุทาเนนฺโต คาถมาห
[๑๙๗๒]ตจว ชิณฺณ อุรโค ปุราณ
ปณฺฑุปลาส หริโต ทุโมว
เอส ปหีโน (๑) มม ลุทฺทภาโว
ชหามห ลุทฺทกภาวมชฺชาติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ยถา ชิณณ
ฺ  ปุราณ ตจ อุรโค ปชหติ ยถา จ
หริโต สมฺปชฺชมาโน นีลปตฺโต ทุโม กตฺถจิ ปต ปณฺฑุปลาส
ปชหติ เอว อหมฺป อชฺช ลุทฺทกภาว ปชหิตฺวา ิโต โสทานิ เอส
ปหีโน มม ลุทฺทกภาโว สาธุ วต ปชหามห ลุททฺ กภาวมชฺชาติ ฯ
ชหามหนฺติ ปชหึ อหนฺติ อตฺโถ ฯ
โส อิม อุทาน อุทาเนตฺวา อห ตาว สพฺพกิเลสพนฺธเนหิ
มุตฺโต นิเวสเน ปน เม พนฺธิตฺวา ปตา พหู สกุณา อตฺถิ เต กถ
#๑. สฺยา. ม. เอสปฺปหีโน ฯ
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โมเจสฺสามีติ จินฺเตตฺวา มหาสตฺต ปุจฺฉิ โมรราช นิเวสเน เม
พหู สกุณา พทฺธา อตฺถิ เต กถ โมเจสฺสามีติ ฯ ปจฺเจกพุทฺธโต
หิ สพฺพฺูโพธิสตฺตานฺเว อุปายปริคฺคเห าณ มหนฺตตร
โหติ ฯ เตน น อาห เยน โพธิมคฺเคน สพฺเพ กิเลเส ปทาเลตฺวา
ปจฺเจกโพธิาณ ปฏิวิทฺธ ต อารพฺภ สจฺจกิริย กโรถ สกลชมฺพูทีเป พนฺธน คโต สตฺโตนาม น ภวิสฺสตีติ ฯ โส โพธิสตฺเตน
ทินฺนฏาเน (๑) ตฺวา สจฺจกิริย กโรนฺโต คาถมาห
[๑๙๗๓]เย จาป เม สกุณา อตฺถิ พทฺธา (๒)
สตานิเนกานิ นิเวสนสฺมึ
เตส อห (๓) ชีวิตมชฺช ทมฺมิ
โมกฺขฺจ เต ปตฺโต สก นิเกตนฺติ ฯ
ตตฺถ โมกฺขฺจ เต ปตฺโตติ (๔) สจาห (๕) โมกฺขปตฺโต ปจฺเจกโพธิาณ ปฏิวิชฺฌิตฺวา ิโต เต สตฺเต ชีวิตทาเน (๖) อนุกมฺปามิ
เอเตน สจฺเจน ฯ สก นิเกตนฺติ สพฺเพป สตฺตา อตฺตโน
วสนฏาน คจฺฉนฺตูติ วทติ ฯ
อถสฺส สจฺจกิริยสมนฺตรกาลเมว (๗) สพฺเพ พนฺธนา มุจฺจิตฺวา
ตุฏรว รวนฺตา สกฏานเมว อคมึสุ ฯ ตสฺมึ ปน ขเณ เตส
เตส เคเหสุ วิฬาร อาทึ กตฺวา สกลชมฺพูทีเป พนฺธนคโต สตฺโต
นาม น โหติ ฯ ปจฺเจกพุทฺโธ หตฺถ อุกฺขิปตฺวา สีส ปรามสิ ฯ
#๑. ม. ทินฺนนยทฺวาเร ฯ ๒. สฺยา. พนฺธา ฯ ๓. ม. เตสมฺปห ฯ
#๔. ม. โมกฺขฺจ เต ปตฺตาติ ฯ ๕. ม. สฺวาห ฯ
#๖. ม. ชีวิตทาเนน ฯ ๗. ม. สจฺจกิริยาสมกาลเมว ฯ
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ตาวเทว คีหิลิงฺค อนฺตรธายิ ปพฺพชิตลิงฺค ปาตุรโหสิ ฯ โส
สฏิวสฺสิกตฺเถโรวิย อากปฺปสมฺปนฺโน อฏปริกขฺ ารธโร หุตวฺ า
ตฺวเมว มม ปติฏา อโหสีติ โมรราชสฺส อฺชลึ ปคฺคยฺห ปทกฺขิณ
กตฺวา อากาเส อุปฺปติตฺวา นนฺทมูลปพฺภาร อคมาสิ ฯ
โมรราชาป ยฏิอคฺคโต อุปฺปติตฺวา โคจร คเหตฺวา อตฺตโน
สกฏานเมว คโต ฯ อิทานิ ลุทฺทกสฺส สตฺตวสฺสานิ ปาสหตฺถสฺส
จริตฺวาป โมรราชาน นิสสฺ าย ทุกฺขา มุตฺตภาว ปกาเสนฺโต
สตฺถา โอสานคาถมาห
[๑๙๗๔]ลุทโฺ ทจริ ปาสหตฺโถ อรฺเ
พาเธตุ โมราธิปตึ ยสสฺสึ
พนฺธิตฺวา โมราธิปตึ ยสสฺสึ
ทุกฺขา ปมฺุจิ ยถาห ปมุตฺโตติ ฯ
ตตฺถ พาเธตูติ พาเธตุ (๑) อยเมว ปาโ พนฺธิตฺวาติ
ิตสฺส ธมฺมกถ สุตฺวา ปฏิลทฺธสเวโค หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ
ยถาหนฺติ ยถา อห สยมฺภูาเณน มุตฺโต เอวเมว เหส มุตฺโตติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ (สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิตภิกฺขุ อรหตฺเต
ปติฏหิ (๒) ) ตทา ปจฺเจกพุทฺโธ ปรินิพฺพายิ โมรราชา ปน
อหเมวาติ ฯ
มหาโมรชาตก อฏม ฯ
#๑. สี.ยุ. หาเรตุ ฯ ม. มาเรตุ ฯ ๒. ม. อรหตฺต ปาปุณฺ ฯ
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ยเทสมานา วิจริมฺหาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เทฺว
มหลฺลกตฺเถเร อารพฺภ กเถสิ ฯ
มหาโกสลฺโล กิร พิมฺพิสารสฺส ธีตร เทนฺโต ธีตุ
นฺหานียมูลตฺถาย กาสิกคาม อทาสิ ฯ ปเสนทิราชา อชาตสตฺตุนา ปตริ มาริเต ต คาม อจฺฉินฺทิ ฯ เตสุ ตสฺสตฺถาย
ยุชฺฌนฺเตสุ ปม อชาตสตฺตุสฺส ชโย อโหสิ ฯ โกสลราชา
ปราชย ปตฺโต อมจฺเจ ปุจฺฉิ เกน นุโข อุปาเยน อชาตสตฺตุ
คณฺเหยฺยามาติ ฯ มหาราช ภิกฺขูนาม มนฺตกุสลา โหนฺติ
จารปุริเส เปเสตฺวา ภิกฺขูน กถ ปริคคฺ ณฺหิตุ วฏฏตีติ ฯ ราชา
สาธูติ ปฏิสณ
ุ ิตฺวา เอถ ตุมฺเห วิหาร คนฺตฺวา ปฏิจฺฉนฺนา หุตฺวา
ภทนฺตาน กถ ปริคฺคณฺหถาติ ปุริเส ปโยเชสิ ฯ เชตวเนป
พหู ราชปุรสิ า ปพฺพชิตา โหนฺติ ฯ เตสุ เทฺว มหลฺลกตฺเถรา
วิหารปจฺจนฺเต ปณฺณสาลาย วสนฺติ เอโก ธนุคฺคหติสฺสตฺเถโร
นาม เอโก มนฺตทตฺตตฺเถโร (๑) นาม ฯ เต สพฺพรตฺตึ สุปตฺวา
ปจฺจูสกาเล ปพุชฺฌึสุ ฯ
เตสุ ธนุคฺคหติสฺสตฺเถโร อคฺคึ ชาเลตฺวา อาห ภนฺเต
มนฺตทตฺตตฺเถราติ ฯ กึ ภนฺเตติ ฯ นิทฺทายถ ตุมฺเหติ ฯ
#๑. ม. มนุตทิ ตฺตตฺเถโร ฯ เอวมุปริป ฯ
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น นิทฺทายาม กึ กาตพฺพนฺติ ฯ ภนฺเต พาลโก วตาย
ปเสนทิโกสลราชา ปาตีมตฺตโภชนเมว ปริภฺุชิตุ ชานาตีติ ฯ
อถ กึ ภนฺเตติ ฯ อตฺตโน กุจฺฉิมฺหิ ปาณกมตฺเตน อชาตสตฺตุนา
ปราชิโต ราชาติ ฯ กึ ปน ภนฺเต กาตุ วฏฏตีติ ฯ ภนฺเต
มนฺตทตฺตตฺเถร ยุทฺธนาม สกฏพฺยุหจกฺกพฺยุหปทุมพฺยุหาทิวเสน
ติวิธ เตสุ ภาคิเนยฺย อชาตสตฺตุ คณฺหนฺเตน สกฏพฺยุห กตฺวา
คณฺหิตุ วฏฏตีติ อสุกนาม อสุกนาม ปพฺพตฺขณฺฑ (๑) ทฺวีสุ
ปสฺเสสุ ปุริเส เปตฺวา ปุรโต พล ทสฺเสตฺวา อนฺโต ปวิฏภาว
ตฺวา นทิตฺวา วคฺคิตฺวา กุมิเน ปวิฏ มจฺฉวิย อนฺโตมุฏิย
กตฺวา คเหตุ สกฺกาติ ฯ
ปโยชิตปุริสา ต กถ สุตฺวา คนฺตฺวา รฺโ อาโรเจสุ ฯ
ราชา มหติยา เสนาย คนฺตฺวา ตถา กตฺวา อชาตสตฺตุ คเหตฺวา
สงฺขลิกพนฺธเนน พนฺธิตฺวา กติปาห นิมฺมท กตฺวา ปุน เอวรูป
มา กรีติ อสฺสาเสตฺวา โมเจตฺวา ธีตร วชิรกุมารึนาม ตสฺส
ทตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน วิสชฺเชสิ ฯ โกสลรฺา ธนุคฺคหติสฺสตฺเถรสฺส สวิธาเนน อชาตสตฺตุ คหิโตติ ภิกฺขูน อนฺตเร
กถา สมุฏหิ ฯ ธมฺมสภาย ตเมว กถ สมุฏาเปสุ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมายนามาติ วุตฺเต น ภิกขฺ เว อิทาเนว ปุพฺเพป
ธนุคฺคหติสฺสตฺเถโร ยุทฺธสวิธาเน เฉโกติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
#๑. ม. อสุกสฺมึ นาม ปพฺพตกณฺเณ ฯ
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อตีเต พาราณสีนครสฺส ทฺวารคามวาสี เอโก วฑฺฒกี
อตฺตโน ทารุอตฺถาย อรฺ ปวิสิตฺวา อาวาเฏ ปติต เอก สุกรโปตก
ทิสฺวา อาเนตฺวา ตจฺฉกสุกโรติสฺส นาม กตฺวา โปเสสิ ฯ โส
ตสฺส อุปการโก อโหสิ ฯ ตุณฺเฑน รุกฺข ปริวตฺติตฺวา เทติ
นาสิกาย เวเตฺวา กาฬสุตฺต กฑฺฒติ มุเขน ฑสิตฺวา วาสินิขาทนมุคฺคร อาหรติ ฯ โส วุฑฺฒิปตฺโต มหาพโล มหาสรีโร
อโหสิ ฯ อถ วฑฺฒกีป ตสฺมึ ปุตฺตเปม ปจฺจุปฏเปตฺวา อิม
อิเธว วสนฺต โกจิเทว หึเสยฺยาติ อรฺเ วิสชฺเชสิ ฯ โส จินฺเตสิ
อห อิมสฺมึ อรฺเ เอกโกว วสิตุ น สกฺขิสฺสามิ าตเก
ปริเยสิตฺวา เตหิ ปริวุโต วสิสฺสามีติ ฯ โส วนฆฏาย สูกเร
ปริเยสนฺโต พหู สุกเร ทิสฺวา ตุสิตฺวา ติสฺโส คาถา อภาสิ
[๑๙๗๕]ยเทสมานา วิจริมฺหา ปพฺพตานิ วนานิ จ
อนฺเวส วิปุเล (๑) าตี เตเม อธิคตา มยา ฯ
พหุ จิท มูลผล
ภกฺโข จาย อนปฺปโก
รมฺมาป คิรินทิโย (๒) ผาสุวาโส ภวิสฺสติ ฯ
อิเธวาห วสิสฺสามิ
สห สพฺเพหิ าตีภิ
อปฺโปสฺสุกฺโก นิราสงฺกิ (๓) อโสโก อกุโตภโยติ ฯ
ตตฺถ ยเทสมานาติ ย าติคณ ปริเยสนฺตา มย วิจริมฺหา ฯ
อนฺเวสนฺติ จิร วต อนฺเวสนฺโตป จรึ ฯ เตเมติ เต อิเม ฯ
ภกฺโขติ เสฺวว วนมูลผลาผลสงฺขาโต ภกฺโข ฯ อปฺโปสฺสุกฺโกติ
#๑. ม. วิจรึ ฯ ๒. สฺยา. ม. รมฺมา จิมา คิรินชฺโช ฯ ๓. ม.
#นิราสงฺกี ฯ
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อปฺโปสฺสุกฺโก หุตฺวา ฯ
สูกรา ตสฺส วจน สุตฺวา จตุตฺถ คาถมาหสุ
[๑๙๗๖]อฺมฺหิ เลณ ปริเยส สตฺตุ โน อิธ วิชฺชติ
โส ตจฺฉ สุกเร หนติ อิธาคนฺตฺวา วรวรนฺติ ฯ
ตตฺถ ตจฺฉาติ ต นาเมน อาลปติ ฯ วรวรนฺติ สุกเร
หนติ หนนฺโต ถูลสรีร วร วรฺเว หนติ ฯ
อิโต ปร อุตฺตานสมฺพนฺธคาถา ปาลินเยเนว เวทิตพฺพา
[๑๙๗๗]โกนมฺหาก อิธ สตฺตุ
โก าตี สุสมาคเต
ทุปฺปธเส (๑) ปธเสติ ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ
[๑๙๗๘]อุทฺธคฺคราชี มิคราชา พลี ทาฒาวุโธ (๒) มิโค
โส ตจฺฉ สุกเร หนฺติ อิธาคนฺตฺวา วรวร ฯ
[๑๙๗๙]น โน ทาฒานิ วิชฺชนฺติ (๓) พล กาเย สมูหต (๔)
สพฺเพสมคฺคา หุตฺวาน วส คาหาม เอกก ฯ
[๑๙๘๐]หทยงฺคม กณฺณสุข
วาจ ภาสสิ ตจฺฉก
โยป ยุทฺเธ ปลาเปถ (๕) ตป ปจฺฉา หนามเสติ ฯ
ตตฺถ โกนมฺหากนฺติ อห ตุมฺเห ทิสฺวาว อิเม สูกรา
อปฺปมสโลหิตา ภเยน เตส ภวิตพฺพนฺติ จินฺตยึ ตสฺมา เม
สรีรราชีหิ สมนฺนาคโต พฺยคฺฆ สนฺธาเยวมาหสุ ฯ โยปติ โย
#๑. สี.ยุ. อปฺปธเส ฯ ๒. สฺยา. ม. ทาาวุโธ ฯ ๓. สฺยา. ม.
#เนว ทาา น วิชชฺ นฺติ ฯ ๔. สฺยา. ม. สโมหิต ฯ เอวมุปริป ฯ
#๕. สฺยา. ปาลเยถ ฯ ม. ปลาเยยฺย ฯ
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อมฺหาก อนฺตเร เอโกป ปลายิสฺสติ ต มย ปจฺฉา หนิสฺสามาติ ฯ
ตจฺฉกสุกโร สพฺเพ สุกเร เอกจิตฺเต กตฺวา ปุจฺฉิ กาย
เวลาย พฺยคฺโฆ อาคมิสฺสตีติ ฯ อชฺช ปาโตว เอก คเหตฺวา
คโต เสฺว ปาโตว อาคมิสฺสตีติ ฯ โส ยุทฺธกุสโล อิมสฺมึ าเน
ิโต น สกฺกา เชตุนฺติ ภูมิสีส ชานาติ ตสฺมา เอก ปเทส
สลฺลกฺเขตฺวา รตฺติเมว สุกเร โคจร คาหาเปตฺวา พลวปจฺจูสโต
ปฏาย ยุทฺธนาม สกฏพฺยุหาทิวเสน ติวิธ โหตีติ วตฺวา
ปทุมพฺยุห สวิทหิตฺวา มชฺฌฏาเน ขีรปเต สุกรโปตเก เปสิ เต
ปริวาเรตฺวา เตส มาตโร ตา ปริวาเรตฺวา มชฺฌิมสุกริโย
ตาส อนฺตรา สุกรโปตเก เตส อนฺตรา มกุลทาเฒ ตรุณสุกเร
เตส อนฺตรา มหาทาเฒ เตส อนฺตรา ชิณฺณสุกเร ตตฺถ ตตฺถ
ทสวคฺค วีสติวคฺค ตึสวคฺคฺจ กตฺวา พลคุมฺพ เปตฺวา อตฺตโน
อตฺถาย เอก อาวาฏ พฺยคฺฆสฺส ปตนตฺถาย เอก สุปฺปสณฺาน
ปพฺภารก กตฺวา ขณาเปสิ ทฺวินฺน อาวาฏาน อนฺตเร อตฺตโน
วสนตฺถาย ปก กาเรสิ ฯ โส ถามสมฺปนฺเน โยธสุกเร
คเหตฺวา ตสฺมึ ตสฺมึ าเน สุกเร อสฺสาเสนฺโต วิจริ ฯ ตสฺเสว
กโรนฺตสฺส สุริโย: อุคฺคจฺฉติ ฯ
อถ พฺยคฺฆราชา กูฏชฏิลสฺส อสฺสมปทา นิกขฺ มิตฺวา
ปพฺพตตเล อฏาสิ ฯ ต ทิสฺวา สุกรา อาคโต โน ภทนฺเต
เวรีติ วทึสุ ฯ มา ภายถ ย เอส กโรติ ต สพฺพ ปฏิปกฺขา
หุตฺวา กโรถาติ ฯ พฺยคฺโฆ สรีร วิธูนิตฺวา สลต โอสกฺกนฺโต

ชาตกฏกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณณ
ฺ กนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 374

เลมที่ 33 ปกิณฺณกนิปาตวณฺณนา หนา 374
วิย ปสฺสาวมกาสิ ฯ สุกราป ตเถว กรึสุ ฯ พฺยคโฆ สูกเร
โอโลเกตวา มหานาท นทิ ฯ สุกราป ตเถว กรึสุ ฯ โส
เตส กิริย ทิสฺวา จินฺเตสิ น อิเมปุพฺพสทิสา อชฺช มยฺห
ปฏิสตฺตุโน หุตฺวา วคฺควคฺคา ิตา สวิทหโก เตส เสนานายโกป
อตฺถิ อชฺช มยา เอเตส สนฺติก คนฺตุ น วฏฏตีติ มรณภยภีโต
นิวตฺติตฺวา กูฏชฏิลสฺส สนฺติก คโต ฯ อถ น โส ตุจฺฉหตฺถ
ทิสฺวา นวม คาถมาห
[๑๙๘๑]ปาณาติปาตา วิรโต นุสชฺช (๑)
อภย นุ เต สพฺพภูเตสุ ทินฺน
ทาฒา นุ เต มิควิริย (๒) น สนฺติ
โย สงฺฆปฺปตฺโต กปโณวชฺฌายสีติ ฯ
ตตฺถ สงฺฆปฺปตฺโตติ โย ตฺว สุกรสงฺฆปฺปตฺโต หุตฺวา
กิฺจิ โคจร อลภิตฺวา กปโณวิย ฌายสีติ ฯ
อถสฺส พฺยคฺโฆ ติสฺโส คาถา อภาสิ
[๑๙๘๒]น เม ทาฒา น วิชฺชนฺติ พล กาเย สมูหต (๓)
าตี จ ทิสฺวาน สมงฺคิ เอกโต
ตสฺมาชฺฌายามิ (๔) วนมฺหิ เอกโก ฯ
อิมสฺสุท ยนฺติ ทิสาทิส (๕) ปุเร
ภยทฺทิตา เลณคเวสิโน ปุถู
#๑. สฺยา. ม. นุ อชฺช ฯ ๒. ม. มิควธาย ฯ ๓. สฺยา. ม.
#สโมหิต ฯ ๔. สฺยา. ม. ตสฺมา จ ฌายามิ ฯ ๕. ม. ทิโสทิส ฯ
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เตทานิ สงฺคมฺม วสนฺติ เอกโต
ยตฺถ ิตา ทุปฺปสหาชฺช (๑) เต มยา ฯ
ปรินายกสมฺปนฺนา
สหิตา เอกวาทิโน
เต ม สมคฺคา หึเสยฺยุ ตสฺมา เตส น ปฏเยติ ฯ
ตตฺถ สมงฺคิ เอกโตติ สหิโต หุตฺวา เอกโต ิเต ฯ
อิมสฺสุทนฺติ อิเม สุท มยา อกฺขีนิ อุมมฺ ิเลตฺวา โอโลกิตมตฺตาว
ปุพฺเพป ทิโสทิส คจฺฉนฺติ ฯ ปุถูติ วิสุ วิสุ ฯ ยตฺถ ิตาติ
ยสฺมึ ภูมิภาเค ิตา ฯ ปรินายกสมฺปนฺนาติ เสนานายกสมฺปนฺนา ฯ ตสฺมา เนส น ปฏเยติ เตน การเณน เอเตส
น ปฏเมิ ฯ
ต สุตฺวา กูฏชฏิโล ตสฺส อุสฺสาห ชเนนฺโต คาถมาห
[๑๙๘๓]เอโกว อินฺโท อสุเร ชินาติ
เอโกว เสโน หนฺติ ทิเช ปสยฺห
เอโกว พฺยคฺโฆ มิคสงฺฆปตฺโต
วรวร หนฺติ พลฺหิ ตาทิสนฺติ ฯ
ตตฺถ มิคสงฺฆปตฺโตติ มิคคณปตฺโต หุตฺวา วรวร มิค
หนติ ฯ พลฺหิ ตาทิสนฺติ ตาทิส ตสฺส พล ฯ
อถ น พฺยคฺโฆ คาถมาห
[๑๙๘๔]นเหว อินฺโท น เสโน นป พฺยคฺโฆ มิคาธิโป
สมคฺเค สหิเต าตี
พฺยคฺโฆ (๒) น กุรุเต วเสติ ฯ
#๑. สฺยา. ม. ยตฺถฏิตา ทุปฺปสหชฺช ฯ ๒. ม. น พฺนคฺเฆ ฯ
#สี.ยุ. พฺยคฺเฆ จ ฯ
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ตตฺถ พฺยคฺโฆ นาติ (๑) พฺยคฺฆสทิเส หุตฺวา สรีรวิธูนนาทีนิ
กตฺวา ิเต วเส น กุรุเต อตฺตโน วเส วตฺตาเปตุ น สกฺโกตีติ
อตฺโถ ฯ
ปุน ชฏิโล อุสฺสาเหนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๙๘๕]กุมฺภิลิกา (๒) สกุณิกา สงฺฆิโน คณจาริโน
สมฺโมทมานา เอกชฺฌ อุปฺปตนฺติ อุยฺยนฺติ จ (๓) ฯ
เตส พนฺธิยมานาน (๔) เอเกตฺถ อปสกฺกติ (๕)
ตฺจ เสโน นิตาเลติ
เวยฺยคฺฆิเยว สา คตีติ ฯ
ตตฺถ กุมฺภิลิกาติ เอวนฺนามกา ขุทฺทกสกุณา ฯ
อุปฺปตนฺตีติ โคจเร จรนฺตา ฯ อุยฺยนฺติ จาติ โคจร
คเหตฺวา อากาเสน คจฺฉนฺติ ฯ เอเกตฺถ อปสกฺกตีติ เอโกว
เอเตสุ โอสกฺกิตฺวา วา เอกปสฺเสน วา วิสุ คจฺฉติ ฯ นิตาเลตีติ
ปหริตฺวา คณฺหติ ฯ เวยฺยคฺฆิเยว สา คตีติ พฺยคฺฆานเมว
สา คติ เวยฺยคฺฆิ พฺยคฺฆาน สมคฺควาส (๖) คจฺฉนฺตานมฺป เอสา
เอวรูปา คติ พฺยคฺฆาน คติเยวนาม โหติ น หิ สกฺกา สพฺเพหิ
เอกโตว คนฺตุ ตสฺมา โย เอว ตตฺถ เอโก คจฺฉติ ต คณฺหาติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา พฺยคฺฆราช ตฺว อตฺตโน พล น ชานาสิ
มา ภายิ เกวล นทิตฺวา ปกฺขนฺทิ เอกโตว คจฺฉนฺตา นาม
นตฺถีติ อุสฺสาเหสิ ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ
#๑. ม. พฺยคฺเฆติ ฯ ๒. สฺยา. กุมฺภิลกา ฯ ๓. ม. ฑยนฺติ จ ฯ
#๔. สฺยา. ม. เตสฺจ ฑยมานาน ฯ ๕. สี.ยุ. อปวตฺตติ ฯ
#๖. ม. พยคฺฆาน เอสาติ เวยฺยคฺฆิ สมคฺคาน ฯ
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ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๙๘๖]อุสฺสาหิโต ชฏิเลน
ลุทฺเธนามิสจกฺขุนา (๑)
ทาฒิ ทาฒีสุ ปกฺขนฺทิ (๒) มฺมาโน ยถา ปุเรติ ฯ
ตตฺถ ทาฒีติ สย ทาฒาวุโธ อิตเรสุ ทาฒาวุเธสุ
ปกฺขนฺทิ ฯ ยถา ปุเรติ ย ปุพฺเพ มฺติ ตเถว มฺมาโน ฯ
โส กิร คนฺตฺวา ปพฺพตตเล อฏาสิ ฯ สุกรา
ปุนาคโต สามิ โจโรติ ตจฺฉกสฺส อาโรเจสุ ฯ โส มา ภายถาติ
เต อสฺสาเสตฺวา อุฏาย ทฺวินฺน อาวาฏาน อนฺตเร ปกาย
อฏาสิ ฯ พฺยคฺโฆ เวค ชเนตฺวา ตจฺฉกสุกร สนฺธาย
ปกฺขนฺทิ ฯ ตจฺฉกสุกโร ปริวตฺติตฺวา ปจฺฉามุโข ปุริมาวาเฏ
ปติ ฯ พฺยคฺโฆ เวค สนฺธาเรตุ อสกฺโกนฺโต คนฺตวฺ า สุปฺปปพฺภาราวาเฏ ปติตฺวา ปฺุชกโต อฏาสิ ฯ ตจฺฉกสุกโร เวเคน
อุฏาย อาวาฏา อุตฺตาเรตฺวา ตสฺส อนฺตรสตฺถิมฺหิ ทาฒ
โอตาเรตฺวา ยาว หทยา ผาเลตฺวา คจฺฉติ ฯ มส ขาทิตฺวา
มุเขน ฑสิตฺวา พหิอาวาเฏ ปาเตตฺวา คณฺหถ มสนฺติ อาห ฯ
ปมาคตา เอกวารเมว ตุณฺโฑตารณมตฺต ลภึสุ ฯ ปจฺฉา
อาคตา อลภิตฺวา พฺยคฺฆมสนาม กีทสิ นฺติ วทึสุ ฯ ตจฺฉกสุกโร
อาวาฏา อุตฺตริตฺวา สุกเร โอโลเกตฺวา กึ นุโข น ตุสฺสถาติ
อาห ฯ สามิ เอโก ตาว พฺยคฺโฆ คหิโต อฺโ ปเนโก
#๑. สฺยา. ม. ลุทฺเทนามิสจกฺขุนา ฯ ๒. สฺยา. ทาี ทาีสุ
#ปกฺขนฺทิ ฯ
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ทูสกพฺยคฺโฆ คหิโต อฺโ ปเนโก พฺยคฺฆนายโก (๑) อตฺถีติ ฯ
โกนาเมโสติ ฯ พฺยคฺเฆน อาภตาภต มส ขาทโก กูฏชฏิโลติ ฯ
เตนหิ เอถ คณฺหิสฺสาม นนฺติ เตหิ สทฺธึ เวเคน ปกฺขนฺทิ ฯ
ชฏิโล พฺยคฺโฆ จิรายตีติ ตสฺส อาคมนมคฺค โอโลเกนฺโต
พหู สุกเร อาคจฺฉนฺเต ทิสฺวา อิเม พฺยคฺฆ มาเรตฺวา มม
มารณตฺถาย อาคจฺฉนฺติ มฺเติ ปลายิตฺวา เอก อุทุมฺพรรุกฺข
อภิรูหิ ฯ สุกรา เอต รุกฺข อารูฬโฺ หติ วทึสุ ฯ กึ รุกฺขนฺติ ฯ
อุทุมฺพรรุกฺขนฺติ ฯ เตนหิ มา จินฺตยิตฺถ อิทานิ น คณฺหิสฺสามาติ
ตรุณสุกเร ปกฺโกสิตฺวา รุกฺขมูลโต ปสุ อปพฺยูหาเปสิ สุกรีหิ
มุขปูร อุทก อาหราเปสิ มหาทาฒสุกเรหิ สมนฺตา มูลานิ
ฉินฺทาเปสิ เอก อุชกุ  โอติณฺณมูลเมว อฏาสิ ตโต เสสสุกเร
ตุมฺเห อเปถาติ โอสฺสาเรตฺวา ชณฺณุเกหิ ปติฏหิตฺวา ทาเฒน
มูเล ปหริ ฯ ผรสุนา ปหตวิย ฉินฺทิตฺวา ต รุกฺข ปริวตฺเตตฺวา (๒)
กูฏชฏิล ปติตมตฺตเมว สมฺปฏิจฺฉิตฺวา มส ภกฺเขสุ ฯ ต อจฺฉริย
ทิสฺวา รุกฺขเทวตา คาถมาห
[๑๙๘๗]สาธุ สมฺพหุลา าตี
อป รุกฺขา อรฺชา
สุกเรหิ สมคฺเคหิ
พฺยคฺโฆ เอกายเน หโตติ ฯ
ตตฺถ เอกายเน หโตติ เอกมคฺคสฺมึเยว หโต ฯ
อุภินฺนป จ เนส หตภาว ปกาเสนฺโต สตฺถา อิม คาถมาห
#๑. ม. ทสพฺยคฺฆนโก ฯ ยุ. ทสพฺยคฺฆนายโก ฯ ๒. ม. ฉิชชฺ ติ ฺวา
#คต รุกฺโข ปริวตฺติตฺวา ปติ ฯ
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[๑๙๘๘]พฺราหฺมณฺเจว พยคฺฆฺจ อุโภ หนฺตวาน สุกรา
อานนฺทิโน ปโมทิตา (๑) มหานาทมนาทึสูติ (๒) ฯ
ปุน ตจฺฉกสุกโร ปุจฺฉิ อฺเป โว อมิตฺตา อตฺถีติ ฯ
สุกรา นตฺถิ สามีติ วตฺวา ต อภิสิฺจิตฺวา ราชาน กริสฺสามาติ
อุทก ปริเยสนฺตา ชฏิลสฺส ปานียสงฺข ทิสฺวา ต ทกฺขิณาวฏฏ
สงฺขรตน ปูเรตฺวา อุทก อาหริตฺวา ตจฺฉกสุกร อุทุมฺพรมูเลเยว
อภิสิฺจึสุ ฯ อภิเสกอุทก อภิสิตฺต สุกรึ ตสฺส อคฺคมเหสึ กรึสุ ฯ
ตโต ปฏาย อุทุมฺพรภทฺทปเ นิสีทาเปตฺวา ทกฺขิณาวฏฏสงฺเขน
อภิเสกกรณ ปวตฺต ฯ
ตมฺป อตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา โอสานคาถมาห
[๑๙๘๙]เตสุทุมฺพรมูลสฺมึ (๓) สุกรา สุสมาคตา
ตจฺฉก อภิสิฺจึสุ
ตฺว โน ราชาสิ อิสฺสโรติ ฯ
ตตฺถ เตสุทุมฺพรมูลสฺมินฺติ เต สุกรา สุกาโร นิปาตมตฺต ฯ
อุทุมฺพรมูลสฺมินฺติ อุทุมฺพรสฺส มูเล ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพป ธนุคฺคหติสฺโส (๔) ยุทฺธสวิธาเน เฉโกติ วตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ตทา กูฏชฏิโล เทวทตฺโต อโหสิ ตจฺฉกสุกโร
ธนุคคฺ หติสฺโส รุกฺขเทวตา ปน อหเมวาติ ฯ
ตจฺฉกสุกรชาตก นวม ฯ
#๑. ม. ปมุทติ า ฯ ๒. สฺยา. มหานาทมนาทิสุ ฯ ม. มหานาท
#ปนาทิสุนฺติ ฯ ๓. ม. เต สุ อุทุมฺพรมูลสฺมึ ฯ
#๔. ม. ธนุคคฺ หติสฺสตฺเถโร ฯ
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วาณิชา สมิตึ กตฺวาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
สาวตฺถีวาสิโน วาณิเช อารพฺภ กเถสิ ฯ
เต กิร โวหารตฺถาย คจฺฉนฺตา สตฺถุ มหาทาน ทตฺวา
สรเณสุ จ สีเลสุ จ ปติฏ าย ภนฺเต สเจ อโรคา อาคมิสฺสาม
ปุน ตุมฺหาก ปาเท วนฺทิสฺสามาติ วตฺวา ปฺจสเตหิ สกเฏหิ
นิกฺขมิตฺวา กนฺตาร ปตฺวา มคฺค อสลฺลกฺเขตฺวา มคฺคมูฬฺหา
นิรุทเก นิราหาเร อรฺเ วิจรนฺตา เอก นาคปริคฺคหิต นิโคฺรธรุกฺข
ทิสฺวา สกฏานิ โมเจตฺวา รุกฺขมูเล นิสีทึสุ ฯ เต ตสฺส อุทกติณานิ
วิย นีลานิ สินิทฺธานิ ปตฺตานิ อุทกปุณฺณานิวิย จ สาขานิ
ทิสฺวา จินฺตยึสุ อิมสฺมึ รุกฺเข อุทก สฺจรณวิย ปฺายติ
อิมสฺส ปุริมสาข ฉินฺทาม ปานีย โย (๑) ทสฺสตีติ ฯ อเถโก
รุกฺข อภิรูหติ ฺวา สาข ฉินฺทิ ฯ ตาลขนฺธปฺปมาณา อุทกธารา
ปวตฺติ ฯ เต ตตฺถ นฺหาตฺวา ปวิตฺวา จ ทกฺขิณสาข ฉินฺทึสุ ฯ
ตโต นานคฺครสโภชน นิกฺขมิ ฯ ต ภฺุชิตฺวา ปจฺฉิมสาข ฉินฺทึสุ ฯ
ตโต อลงฺกตอิตฺถิโย นิกขฺ มึสุ ฯ ตาหิ สทฺธึ อภิรมิตฺวา
อุตฺตรสาข ฉินฺทึสุ ฯ ตโต สตฺต รตนานิ นิกฺขมึสุ ฯ ตานิ
คเหตฺวา ปฺจ สกฏสฺตานิ ปูเรตฺวา สาวตฺถึ ปจฺจาคนฺตฺวา ธน
#๑. ม. โน ฯ
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สงฺโคเปตฺวา คนฺธมาลาทิหตฺถา เชตวน คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา
ปูเชตฺวา เอกมนฺต นิสินนฺ า ธมฺมกถ สุตฺวา นิมนฺเตตฺวา ปุนทิวเส
มหาทาน ทตฺวา ภนฺเต อิมสฺมึ ทาเน อมฺหาก ธนทายิกาย
รุกฺขเทวตาย ปตฺตึ เทมาติ ปตฺตึ อทสุ ฯ สตฺถา นิฏิตภตฺตกิจฺโจ
กตรรุกฺขเทวตาย ปตฺตึ เทถาติ ปุจฺฉิ ฯ วาณิชา นิโคฺรธรุกฺเข
ธนสฺส ลทฺธการณ (๑) ตถาคตสฺส อาโรเจสุ ฯ สตฺถา ตุมฺเห
ตาว มตฺตฺุตาย ตณฺหาวสิกา อหุตฺวา ธน ลภิตฺถ ปุพฺเพ ปน
อมตฺตฺุตาย ตณฺหาวสิกา ธนฺจ ชีวิตฺจ ชหึสูติ (๒) วตฺวา
เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสีนคร (๓) ตเทว กนฺตาร เสฺวว นิโคฺรโธ ฯ
วาณิชา มคฺคมูฬฺหา ตเมว นิโคฺรธ ปสฺสึสุ ฯ
ตมตฺถ สตฺถา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา กเถนฺโต คาถา
อาห
[๑๙๙๐]วาณิชา สมิตึ กตฺวา
นานารฏโต อาคตา
ธนหารา (๔) ปกฺกมึสุ เอก กตฺวาน คามณึ ฯ
เต ต กนฺตารมาคมฺม
อปฺปภกฺข อนูทก
มหานิโคฺรธมทฺทกฺขุ สีตจฺฉาย มโนรม ฯ
เตป (๕) ตตฺถ นิสีทิตฺวา ตสฺส รุกฺขสฺส ฉาทิยา
วาณิชา สมจินฺเตสุ
พาลา โมเหน ปารุตา ฯ
#๑. ม. ลทฺธาการ ฯ ๒. ม. วิชหึสูติ ฯ ๓. ม. พาราณสีนคเร ฯ
#๔. ม. ธนาหรา ฯ ๕. สฺยา. เต จ ฯ
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อลฺลายเต (๑) อย รุกฺโข
อป วารีว (๒) สนฺทติ
อิงฺฆสฺส ปุริม สาข
มย ฉินฺทาม วาณิชา ฯ
สา จ ฉินฺนาว ปคฺฆริ
วาริ อจฺฉ (๓) อนาวิล
เต ตตฺถ นฺหาตฺวา ปวิตฺวา จ (๔) ยาว อิจฺฉึสุ (๕) วาณิชา ฯ
ทุติย สมจินฺเตสุ
พาลา โมเหน ปารุตา
อิงฺฆสฺส ทกฺขิณ สาข
มย ฉินฺทาม วาณิชา ฯ
สา จ ฉินฺนาว ปคฺฆริ
สาลิมโสทน พหุ
อปฺโปทกวณฺเณ (๖) กุมฺมาเส สิงฺคิวิทลสุปโย (๗)
เต ตตฺถ ภุตฺวา ขาทิตฺวา
ยาว อิจฺฉึสุ วาณิชา ฯ
ตติย สมจินฺเตสุ
พาลา โมเหน ปารุตา
อิงฺฆสฺส ปจฺฉิม สาข
มย ฉินฺทาม วาณิชา ฯ
สา จ ฉินฺนาว ปคฺฆริ
นาริโย สมลงฺกตา
วิจิตฺตวตฺถาภรณา
อามุตฺตมณิกุณฺฑลา ฯ
อปสุ วาณิชา เอกา
นาริโย ปฺจวีสติ
สมนฺตา ปริกรึสุ (๘)
ตสฺส รุกฺขสฺส ฉาทิยา
เต ตาหิ ปริวาเรตฺวา (๙)
ยาว อิจฺฉึสุ วาณิชา ฯ
จตุตฺถ สมจินฺเตสุ
พาลา โมเหน ปารุตา
อิงฺฆสฺส อุตฺตรึ สาข
มย ฉินฺทาม วาณิชา ฯ
#๑. สี.ยุ. อทฺทายเต ฯ ๒. สี.ยุ. วารี จ ฯ ๓. สฺยา. อจฺฉ วาริ ฯ
#ม. อจฺฉ วารี ฯ ๔. สฺยา. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. สฺยา. ติจฺฉึสุ ฯ
#๖. สฺยา. ม. อปฺโปทวณฺเณ ฯ ๗. ม. สิงฺคึ วิทลสูปโย ฯ
#๘. ม. ปริวารึสุ ฯ ๙. ม. ปริจาเรตฺวา ฯ
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สา จ ฉินฺนาว ปคฺฆริ มุตตฺ าเวฬุริยา พหู
รตน (๑) ชาตรูปฺจ กุตฺติโย ปฏิยานิ จ
กาสิกานิ จ วตฺถานิ
อุฏฏิยาเนว (๒) กมฺพลา
เต ตตฺถ ภาเร พนฺธิตฺวา ยาว อิจฺฉึสุ วาณิชา ฯ
ปฺจม สมจินฺเตสุ
พาลา โมเหน ปารุตา
อิงฺฆสฺส มูล (๓) ฉินฺทาม อป ภิยฺโยลภามฺหเส (๔) ฯ
สมุฏหิ (๕) สตฺถวาโห ยาจมาโน กตฺชลิ
นิโคฺรเธ(๖) กึ อปรชฺฌถ (๗) วาณิชา ภทฺทมตฺถุ เต ฯ
วาริหารี (๘) ปุริมา สาขา อนฺนปานฺจ ทกฺขิณา
นาริทา ปจฺฉิมา สาขา สพฺพกาเม จ อุตฺตรา
นิโคฺรเธ(๙) กึ อปรชฺฌถ (๗) วาณิชา ภทฺทมตฺถุ เต ฯ
ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายา
นิสีเทยฺย สเยยฺย วา
น ตสฺส สาข ภฺเชยฺย มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก ฯ
เต จ ตสฺส อนาทิตฺวา (๑๐) เอกสฺส วจน พหู
นิสฺสิตา(๑๑) หิ กุารีหิ มูลโต น อุปกฺกมุนฺติ ฯ
ตตฺถ สมิตึ กตฺวาติ พาราณสิย สมาคม กตฺวา พหู
เอกโต หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ ปกฺกมึสูติ ปฺจหิ สกฏสเตหิ
#๑. สฺยา. ส. ม. รชต ฯ ๒. สฺยา. อุทธฺ ิยานิ ฯ ม. อุทฺทิยานิ ฯ
#สี. ยุ. อุทฺทิยาเน จ กมฺพเล ฯ ๓. สฺยา. มูเล ฯ ๔. สฺยา
#ลภามเส ฯ ๕. สฺยา. ม. อถุฏหิ ฯ ๖. สฺยา. ม. นิโคฺรโธ ฯ
#๗. สฺยา. ม. อปรชฺฌติ ฯ ๘. ม. วาริทา ฯ ๙. นิโคฺรโธ ฯ
#๑๐. ม. ตสฺสานาทิยิตฺวา ฯ ๑๑. สฺยา. นิสิตา ฯ
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พาราณเสยฺยก ภณฺฑ อาทาย ปกฺกมึสุ ฯ คามณินฺติ เอก
ปฺวนฺตตร สตฺถวาห กตฺวา ฯ ฉาทิยาติ (๑) ฉายาย ฯ
อลฺลายเตติ อุทกภริโตวิย หุตฺวา (๒) ปฺายติ ฯ ฉินฺนาว
ปคฺฆรีติ เอโก รุกฺขาโรหณกุสโล อภิรูหิตฺวา ต ฉินฺทิ สา
ฉินฺนมตฺตา ปคฺฆรีติ ทสฺเสติ ฯ ปรโตป เอเสว นโย ฯ
อปฺโปทกวณฺเณ กุมฺมาเสติ อปฺโปทกปายาสสทิเส
กุมฺมาเส ฯ สิงฺคีติ สิงฺคเวราทิก อุตฺตริภงฺค ฯ วิทลสุปโยติ
มุคฺคสูปาทโย ฯ วาณิชา เอกาติ เอเกกสฺส วาณิชสฺส ยตฺตกา
วาณิชา เตสุ เอเกกสฺส เอเกกาว สตฺถวาหสฺส ปน สนฺติเก
ปฺจวีสติ ิตาติ อตฺโถ ฯ ปริกรึสูติ ปริวาเรสุ ตาหิ ปน
สทฺธึเยว นาคราชานุภาเวน ตานิ วิตานสยนาทีนิ ปคฺฆรึสุ ฯ
กุตฺติโยติ หตฺถตฺถรณาทโย ฯ ปฏิยานิ จาติ อุณฺณามยปจฺจตฺถรณาทีนิ ฯ เสตกมฺพลานีติป วทนฺติเยว ฯ อุฏฏิยาเนว
กมฺพลาติ อุฏฏิยานนฺนาม กมฺพลา อตฺถิ ฯ เต ตตฺถ ภาเร
พนฺธิตฺวาติ ยาวตฺตก อิจฺฉึสุ ตาวตฺตก ตตฺถ คเหตฺวา ปฺจ
สกฏสตานิ ปูเรตฺวาติ อตฺโถ ฯ วาณิชา ภทฺทมตฺถุ เตติ
เอเกก วาณิช อาลปนฺโต ภทฺท เต อตฺถูติ อาห ฯ อนฺนปานฺจาติ
อนฺน ปานฺจ อทาสิ ฯ สพฺพกาเม จาติ สพฺพกาเม จ อทาสิ ฯ
มิตฺตทุพฺโภติ มิตฺตาน ทุพฺโภ มิตฺตาน ทุพฺภนปุริโส หิ ปาปโก
ลามโกนาม ฯ อนาทิตฺวาติ อนาทยิตฺวา ตสฺส วจน อคเหตฺวา ฯ
#๑. ม. ฉายยาติ ฯ ๒. อุทกภริโต วิย อลฺโล หุตฺวา ฯ
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อุปกฺกมุนฺติ โมหา อุปกฺกมม ฉินฺทิตุ อารภึสุ ฯ
อถ เน ฉินฺทนตฺถาย รุกฺข อุปคเต ทิสฺวา นาคราชา
จินฺเตสิ อห เอเตส ปปาสิตาน ปานีย ทาเปสึ ตโต ทิพฺพโภชน
อถสฺส (๑) สยนานิเจว ปริจาริกานาริโย จ ตโต ปฺจสกฏสตปูร
รตน อิทานิ ปนิเม รุกฺข มูลโต ฉินฺทสิ ฺสามาติ วทนฺติ อติวิย
ลุทฺธา เปตฺวา สตฺถวาห เสเส มาเรตุ วฏฏตีติ ฯ โส เอตฺตกา
สนฺนทฺธโยธา นิกฺขมนฺตุ เอตฺตกา ธนุคฺคหา เอตฺตกา จมฺมิโนติ (๒)
เสน วิจาเรสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๙๙๑]ตโต จ (๑) นาคา นิกฺขมึสุ สนฺนทฺธา ปฺจวีสติ
ธนุคฺคหาน ติสตา
ฉสหสฺสา จ จมฺมิโนติ (๒) ฯ
ตตฺถ สนฺนทฺธาติ สุวณฺณรตนาทิจมฺมิกวจฺฉิตา (๓) ฯ
ธนุคฺคหาน ติสตาติ เมณฺฑวิสาณธนุคฺคหาน ตีณิ สตานิ ฯ
จมฺมิโนติ (๒) โยธา จมฺมิกผลกหตฺถา (๔) ฉสหสฺสาติ ฯ
[๑๙๙๒]เอเต หนถ พนฺธถ
มา โว มฺุจิตฺถ ชีวิต
เปตฺวา สตฺถวาหฺจ (๕) สพฺเพ ตสฺมึ กโรถ เตติ (๖) ฯ
อย นาคราเชน วุตฺตคาถา ฯ
ตตฺถ มา โว มฺุจิตฺถ ชีวิตนฺติ กสฺสจิ เอกสฺสาป ชีวิต
มา โว มฺุจิตฺถ ฯ
#๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. วมฺมิโนติ ฯ ๓. ม. สุวณฺณรตนา
#ทิวมฺมกวจิกา ฯ ๔. ม. เขฬกผรกหตฺถา ฯ ๕. สฺยา. ม. สตฺถ#วาหว ฯ ๖. สฺยา. ม. สพฺเพ ภสฺม กโรถ เน ฯ
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นาคา ตถา กตฺวา อุตฺตรตฺถรณาทีนิ ปฺจสุ สกฏสเตสุ
อาโรเปตฺวา สตฺถวาห คเหตฺวา สย ตานิ สกฏานิ ปาเชตฺวา
พาราณสึ คนฺตฺวา สพฺพ ธน ตสฺส เคเห ปฏิสาเมตฺวา ต
อาปุจฺฉิตฺวา อตฺตโน นาคภวนเมว คตา ฯ
ตมตฺถ วิทิตฺวา สตฺถา โอสานคาถมาห (๑)
[๑๙๙๓]ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโน
โลภสฺส น วส คจฺเฉ
หเนยฺย ทิสก มน (๒)
เอวมาทีนว (๓) ตฺวา ตณฺหา ทุกฺขสฺส สมฺภว
วีตตณฺโห อนาทาโน สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ
ตตฺถ ตสฺมาติ ยสฺมา โลภวสิกาว มหาวินาส ปตฺตา
สตฺถวาโห อุตฺตมสมฺปตฺตึ ตสฺมา ฯ หเนยฺย ทิสก มนนฺติ (๒)
อตฺตโน อุปฺปชฺชมาน นานาวิธาน โลภสตฺตาน (๔) สนฺตก มน
โลภสมฺปยุตตฺ  จิตฺต หเนยฺยาติ อตฺโถ ฯ เอวมาทีนวนฺติ เอว
โลเภ อาทีนว ชานิตฺวา ฯ ตณฺหา ทุกฺขสฺส สมฺภวนฺติ
ชาติอาทิทุกฺขสฺส สา จ ตณฺหา สมฺภโว ตโต เอว ต ทุกฺข นิพฺพตฺติ
เอว ตณฺหาว ทุกฺขสฺส สมฺภว ตฺวา วีตตณฺโห อนาทาโน (๕)
มคฺเคนาคตาย สติยา สโต หุตฺวา ภิกขฺ ุ ฯ ปริพฺพเชติ (๖) อิริเยถ
วตฺเตถาติ ฯ อรหตฺเตน เทสนาย กูฏ คณฺหิ ฯ
#๑. ม. โอวาทวเสน คาถาทฺวยมาห ฯ ๒. ม. หเนยฺยาริสก มน ฯ
#๓. สี. ยุ. เอตมาทีนว ฯ ๔. ม. โลภสตฺตูน ฯ ๕. ม. วีตตณฺโห
#ตณฺหา อนาทาเนน อนาทาโน ฯ ๖. ม. สโต หุตฺวา ภิกฺขุ#ปริพฺพเย ฯ
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อิมฺจ ปน ธมฺมเทสน อาหริตฺวา เอว อุปาสกา ปุพฺเพ
โลภวสิกา วาณิชา มหาวินาส ปตฺตา ตสฺมา โลภวสิเกหิ น
ภวิตพฺพนฺติ วตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
(สจฺจปริโยสาเน เต วาณิชา โสตาปตฺติผเล ปติฏิตา) ตทา
นาคราชา สารีปุตฺโต อโหสิ สตฺถวาโห ปน อหเมวาติ ฯ
มหาวาณิชชาตก ทสม ฯ
สาธินราชชาตก
อพฺภูโต วต โลกสฺมนิ ฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อุโปสถิเก อุปาสเก อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตทา หิ สตฺถา อุปาสกา โปราณกปณฺฑิตา อตฺตโน
อุโปสถกมฺม นิสฺสาย มนุสฺสสรีเรเนว เทวโลก คนฺตฺวา จิร
วสึสูติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต มิถิลานคเร สาธิโนนาม ราชา ธมฺเมน รชฺช
กาเรสิ โส จตูสุ นครทฺวาเรสุ นครมชฺเฌ นิเวสนทฺวาเรติ ฉ
ทานสาลาโย กาเรตฺวา สกลชมฺพูทีป อุนฺนงฺคล กตฺวา มหาทาน
ปวตฺเตสิ ฯ เทวสิก ฉ สตสหสฺสานิ วลฺชนก ธน คจฺฉติ (๑) ฯ
ปฺจ สีลานิ รกฺขติ อุโปสถ อุปวสติ ฯ รฏวาสิโนป ตสฺส
#๑. ม. วยกรณ คจฺฉนฺติ ฯ
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โอวาเท ตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา มตมตา เทวนคเรเยว
นิพฺพตฺตึสุ สุธมฺมเทวสภ ปูเรตฺวา นิสินฺนา เทวา รฺโ
สีลาทิคุณเมว วณฺณยนฺติ ฯ ต สุตฺวา เสสเทวา ราชาน
ทฏุกามาว อเหสุ ฯ สกฺโก เทวราชา เตส มน วิทิตฺวา อาห
สาธินราชาน ทฏุกามาติ ฯ อาม เทวาติ ฯ โส มาตลึ
อาณาเปสิ คจฺฉ เวชยนฺตรถ โยเชตฺวา สาธินราชาน อาเนหีติ ฯ
โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา รถ โยเชตฺวา เวเทหรฏ อคมาสิ ฯ
ตทา ปุณฺณมีทิวโส โหติ ฯ มาตลิ มนุสฺสาน สายมาส ภฺุชิตฺวา
ทฺวาเร สุขกถาย สนฺนิสนิ ฺนกาเล จนฺทมณฺฑเลน สทฺธึ รถ
เปเสสิ ฯ มนุสฺสา เทฺว จนฺทา อุฏิตาติ วทนฺตา ปุน
จนฺทมณฺฑล โอหาย รถ อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา นาย จนฺโท เอโส รโถ
เทวปุตฺโตป ปฺายติ กสฺเสต มโนมยสินฺธวยุตฺต ทิพฺพรถ อาเนติ
น อฺสฺส อมฺหาก รฺโ ภวิสฺสติ ราชา หิ โน ธมฺมิโก
ธมฺมราชาติ โสมนสฺสชาตา หุตฺวา อฺชลึ ปคฺคยฺห ิตา ปม
คาถมาหสุ
[๑๙๙๔]อพฺภูโต วต โลกสฺมึ อุปปฺ ชฺชิ โลมหสโน
ทิพฺโพ รโถ ปาตุรหุ เวเทหสฺส ยสสฺสิโนติ ฯ
ตสฺสตฺโถ อพฺภูโต วต เตส อมฺหาก ราชา โลกสฺมึ โลมหสโน
อุปฺปชฺชิ ยสฺส ทิพฺโพ รโถ ปาตุรโหสิ เวเทหสฺส ยสสฺสิโนติ ฯ
มาตลิ รถ อาเนตฺวา มนุสฺเสสุ มาลาทีนิ ปูเชนฺเตสุ
ติกฺขตฺตุ นคร ปทกฺขิณ กตฺวา รฺโ นิเวสนทฺวาร คนฺตฺวา
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รถ นิวตฺเตตฺวา ปจฺฉาภาเคน สีหปฺชรอุมฺมาเร เปตฺวา
อาโรหณสชฺช กตฺวา อฏาสิ ฯ ต ทิวสมฺป ราชา ทานสาล
โอโลเกตฺวา อิมินา นิยาเมเนว ทาน เทถาติ อาณาเปตฺวา อุโปสถ
สมาทาย ทิวส วีตินาเมตฺวา อมจฺจคณปริวุโต อลงฺกตมหาตเล
ปาจีนสีหปฺชราภิมุโข ธมฺมยุตฺต กถ กเถนฺโต นิสินฺโน โหติ ฯ
อถ น มาตลิ รถาภิรูหณตฺถ นิมนฺเตตฺวา อาทาย อคมาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อิมา คาถา อภาสิ
[๑๙๙๕]เทวปุตฺโต มหิทฺธิโก มาตลิ เทวสารถิ
นิมนฺตยิตฺถ ราชาน
เวเทห มิถิลคฺคห
เอหิม รถมารุยหฺ
ราช เสฏ ทิสมฺปติ
เทวา ทสฺสนกามา เต ตาวตึสา สอินฺทกา
ทสฺสมานา (๑) หิ เต เทวา สุธมฺมาย สมจฺฉเร ฯ
ตโต จ ราชา สาธิโน ปมุโข รถมารุหิ (๒)
สหสฺสยุตฺต อภิรุยฺห (๓) อคา เทวาน สนฺติเก
สหสฺสยุตฺต หยวาหึ
ทิพฺพยานมธิฏ ิโต
ยายมาโน มหาราชา
อทฺทส เทวสภ อิท ฯ
ต เทวา ปฏินนฺทึสุ
ทิสฺวา ราชานมาคต
สฺวาคตนฺเต มหาราช อโถ เต อทุราคต
นิสีททานิ ราชิสิ
เทวราชสฺส สนฺติเก ฯ
#๑. สฺยา. ม. สรมานา ฯ ๒. สฺยา. ม. เวเท โห มิถลิ คฺโห ฯ
#๓. สฺยา. ม. สหสฺสยุตฺตมารุยฺห ฯ ( ) สฺยา. อย คาถา นตฺถิ ฯ
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สกฺโกป ปฏินนฺทิตฺถ เวเทห มิถิลคฺคห
นิมนฺตยิตฺถ (๑) กาเมหิ อาสเนน จ วาสโว
สาธุ โขสิ อนุปปฺ ตฺโต อาวาส วสวตฺติน
วส เทเวสุ ราชิสิ
สพฺพกามสมิทฺธิสุ
ตาวตึเสสุ เทเวสุ
ภฺุช กาเม อมานุเสติ ฯ
ตตฺถ สมจฺฉเรติ อจฺฉนฺติ ฯ อคา เทวาน สนฺติเกติ
เทวาน สนฺตก อคมาสิ ตสฺมึ หิ รถ อภิรูหิตฺวา ิเต รโถ อากาส
ปกฺขนฺทิ โส มหาชนสฺส โอโลเกนฺตสฺเสว อนฺตรธายิ มาตลิ
ราชาน เทวโลก อาเนสิ ต ทิสฺวา เทวตา จ สกฺโก จ หฏตุฏา
ปจฺจุคฺคมน กตฺวา ปฏิสนฺถาร กรึสุ ตมตฺถ ทสฺเสตุ ต เทวาติอาทิ
วุตฺต ฯ ตตฺถ ปฏินนฺทึสตู ิ ปุนปฺปุน นนฺทึสุ ฯ อาสเนน
จาติ ราชาน อาลิงฺคิตฺวา อิธ นิสีทาติ อตฺตโน ปณฺฑุกมฺพลสิลาสเนน จ กาเมหิ จ นิมนฺเตสิ อุปฑฺฒรชฺช ทตฺวา
เอกาสเน นิสีทาเปสิ ฯ
ตสฺส สกฺเกน เทวรฺา ทสโยชนสหสฺส เทวนคร
อฑฺฒติยา จ เทวจฺฉรโกฏิโย เวชยนฺตปาสาทฺจ มชฺเฌ
ภินฺทิตฺวา ทินฺน สมฺปตฺตึ อนุภวนฺตสฺส มนุสฺสคณนาย สตฺต
วสฺสสตานิ อติกฺกนฺตานิ ฯ เตน อตฺตภาเวน เทวโลเก วสติ (๒) ฯ
ปฺุาน ขีณกาเล อนภิรติ อุปฺปนฺนา ตสฺมา สกฺเกน สทฺธึ
สลฺลปนฺโต คาถมาห
#๑. สี.ยุ นิมนฺตยี จ ฯ ๒. ม. วสน ฯ
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[๑๙๙๖]อห ปุเร สคฺคคโต รมามิ
นจฺเจหิ คีเตหิ จ วาทิเตหิ
โสทานิปชฺช (๑) น รมามิ สคฺเค
อายุนฺนุ ขีณ (๒) มรณสฺส (๓) สนฺติเก
อุทาหุ มุฬฺโหสฺมิ ชนินฺทเสฏาติ ฯ
ตตฺถ อายุนฺนุ ขีณนฺติ กึ นุ มม สรีเร ชีวิตินทฺ ฺริย ขีณ
อุทาหุ อุปจฺเฉทกกมฺมวเสน มรณสนฺติ เก ชาตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ
ชนินฺทเสฏาติ ชนินฺทาน เทวาน เสฏาติ ฯ
อถ น สกฺโก อาห
[๑๙๙๗]น ตายุ ขีโณ (๔) มรณฺจ (๕) ทูเร
น จาป มุฬฺโห นรวีร เสฏ
ตุยหฺ ฺจ ปฺุานิ ปริตฺตกานิ
เยส วิปาก อิธ เวทยิตฺโถ (๖)
วส เทวานุภาเวน ราช เสฏ ทิสมฺปติ
ตาวตึเสสุ เทเวสุ ภฺุช กาเม อมานุเสติ ฯ
ตตฺถ ปริตฺตกานีติ อิท เตน อตฺตภาเวน เทวโลเก
วิปากทายกานิ ปฺุานิ สนฺธาย วุตฺต อิตรานิ ปน ตสฺส
ปฺุานิ ปวิย ปสุวิย อปฺปมาณานิ ฯ วส เทวานุภาเวนาติ
อห เต อตฺตโน ปฺุานิ มชฺเฌ ภินฺทิตฺวา ทสฺสามิ มมานุภาเวน
#๑. สฺยา. ม. โสทานิ อชฺช ฯ ๒. สฺยา. ม. ขีโณ ฯ ๓. สฺยา.
#ม. มรณนฺนุ ฯ ๔. สฺยา. ม. ขีณ ฯ ๕. สี.ยุ. น จายุ ขีณ
#มรณ เต ฯ ๖. ยุ. เวทยโต ฯ
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วสาติ ฯ
ต สมสฺสาเสนฺโต อาห
(สาธุ โขสิ อนุปฺปตฺโต อาวาส วสวตฺติน
วส เทเวสุ ราชิสิ
สพฺพกามสมิทฺธิสุ
ตาวตึเสสุ เทเวสุ
ภฺุช กาเม อมานุเสติ) ฯ
อถ น ปฏิกฺขิปนฺโต มหาสตฺโต อาห
[๑๙๙๘]ยถา ยาจิตฺตก (๑) ยาน ยถา ยาจิตฺตก ธน
เอว สมฺปทเมเวต
ย ปรโต ทานปจฺจยา
น จาหเมต อิจฺฉามิ
ย ปรโต ทานปจฺจยา
สย กตานิ ปฺุานิ
ต เม อาเวณิย ธน
โสห คนฺตฺวา มนุสฺเสสุ กาหามิ กุสล พหุ
ทาเนน สมจริยาย
สยเมน ทเมน จ
ย กตฺวา สุขิโต โหติ
น จ ปจฺฉานุตปฺปตีติ ฯ
ตตฺถ ย ปรโต ทานปจฺจยาติ ย ปเรน ทินฺนตฺตา ลพฺภติ ต
ยาจิตฺตกสทิสเมว โหติ ยาจิตฺตก หิ ตุฏกาเล เทนฺติ กุทฺธกาเล (๒)
อจฺฉินฺทิตฺวา คณฺหนฺตีติ ฯ สมจริยายาติ กายาทีหิ ปาปสฺส
อกรเณน ฯ สยเมนาติ สีลสยเมน ฯ ทเมนาติ อินฺทฺริยทมเนน ฯ ย กตฺวาติ ย กริตฺวา สุขิโตเจว โหติ น จ
ปจฺฉานุตปฺปติ ตถารูปเมว กมฺม กริสสฺ ามีติ ฯ
#( ) สฺยา. ม. อย คาถา นตฺถิ ฯ ๑. สฺยา. ม. ยาจิตก ฯ
#เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อตุฏกาเล ฯ
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อถสฺส วจน สุตฺวา สกฺโก มาตลึ อาณาเปสิ คจฺฉ สาธินราชาน มิถลิ  เนตฺวา อุยฺยาเน โอตาเรหีติ ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ
ราชา ตสฺมึเยว อุยฺยาเน จงฺกมติ ฯ อถ น อุยฺยานปาโล ทิสฺวา
ต อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ปุจฺฉิตฺวา ต สฺชานิตฺวา คนฺตฺวา
นารทสฺส รฺโ อาโรเจสิ ฯ โส จ รฺโ อาคมนภาว สุตฺวา
อุยฺยานปาล ตฺว ปุรโต คนฺตฺวา อุยฺยาน สชฺชิตฺวา ตสฺส จ
มยฺหฺจ เทฺว อาสนานิ ปฺาเปหีติ ต อุยฺยานปาล อุยฺโยเชสิ ฯ
โส ตถา อกาสิ ฯ อถ น ราชา ปุจฺฉิ กสฺส เทฺว อาสนานิ
ปฺาเปสีติ ฯ เอก ตุมฺหาก เอก อมฺหาก รฺโติ อาห ฯ
อถ ราชา โก อฺโ สตฺโต มม สนฺติเก อาสเน นิสีทิสฺสตีติ
วตฺวา เอกสฺมึ นิสีทิตฺวา เอกสฺมึ ปาเท เปสิ ฯ นารทราชา
อาคนฺตฺวา ตสฺส ปาเท วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ โส กิรสฺส
สตฺตโมว นตฺตา (๑) ฯ ตทา กิรสฺส สตายุกกาโลว อโหสิ ฯ
มหาสตฺโต ปน อตฺตโน ปฺุพเลน เอตฺตก กาล วีตินาเมสิ ฯ
โส นารทสฺส รฺโ หตฺเถ คเหตฺวา อุยฺยาเน วิจรนฺโต ติสฺโส
คาถา อภาสิ
[๑๙๙๙]อิมานิ ตานิ เขตฺตานิ
อิม นิกฺข สุกณ
ุ ฺฑล (๒)
อิมา ตา หริตานุปา
อิมา นชฺชา (๓) สวนฺติโย
อิมา ตา โปกฺขรณิโย รมฺมา จากวากูปกุชฺชิตา (๔)
#๑. ม. ปนตฺตา ฯ ๒. สฺยา. สกุณฺฑล ฯ ๓. สฺยบา. ม. นชฺโช ฯ
#๔. สี.ยุ. จกฺกวากูปกุชิตา ฯ ม. จกฺกวากปกูชิตา ฯ
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มณฺฑาลเกหิ สฺฉนฺนา ปทุมุปฺปลเกหิ จ
ยสฺสิมานิ มมายึสุ
กตร (๑) นุ เต ทิส คตา ฯ
ตานิ [๒] เขตฺตานิ โส ภูมิภาโค
เต เม อารามวนูปจารา (๓)
ตเมว มยฺห ชนต อปสฺสโต
สฺฺุจ เม นารท ขายเต ทิสาติ ฯ
ตตฺถ เขตฺตานีติ ภูมิภาเค สนฺธายาห ฯ อิม นิกฺขนฺติ
อิม ตาทิสเมว อุทกนิทฺธมน ฯ สุกุณฑ
ฺ ลนฺติ โสภเณน
มุสลปเวสนกุณฺฑเลน สมนฺนาคต ฯ หริตานุปาติ อุทกนิทฺธมนสฺส อุโภสุ ปสฺเสสุ หริตติณสฺฉนฺนา อนุปา ภูมิโย ฯ
ยสฺสิมานิ มมายึสูติ ตาต นารท เย มม อุปฏากา จ โอโรธา จ
อิมสฺมึ อุยฺยาเน มหนฺเตน ยเสน มยา สทฺธึ วิจรนฺตา อิมานิ
านานิ มมายึสุ ปยายึสุ ฯ กตร นุ เต ทิส คตาติ กตฺถ าเน
เต เปสิตา ฯ ตานิ เขตฺตานีติ อิมสฺมึ อุยฺยาเน ตาเนว เอตานิ
อุปโรปกาวิรหู ณฏานานิ ฯ เต เม อารามวนูปจาราติ (๔) อิเม
เตเยว อารามวนูปจารา (๕) วิหารภูมิโยติ อตฺโถ ฯ
อถ น นารโท อาห
#๑. สฺยา. ม. กึ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสสฺ ติ ฯ
#๓. สี.ยุ. เต อารามา เต วนเมฆจารา ฯ ๔. สี.ยุ วนเม
#ปจาราติ ฯ ม. เตเยว อารามวนูปจาราติ ฯ ๕. สี.ยุ. วนปจารา
#วเน ฯ
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เทว ตุมฺหาก เทวโลก
คตาน อิทานิ สตฺต วสฺสสตานิ
อห โว สตฺตโม นตฺตา (๑)
ตุมฺหาก อุปฏากา สพฺเพ
มรณมุข ปตฺตา อิท โว
อตฺตโน สนฺตก รชฺช อนุภวถาติ ฯ
ราชา ตาต นารท นาห อิธาคจฺฉนฺโต รชฺชตฺถาย อาคโต
ปฺุกรณตฺถายมฺหิ อาคโต อห ปฺุเมว กริสฺสามีติ วตฺวา
คาถา อาห
[๒๐๐๐]ทิฏ า มยา วิมานา (๒) โอภาเสนฺตา จตุทฺทิสา
สมฺมุขา เทวราชสฺส
ติทสานฺจ สมฺมุ ขา ฯ
วุตถฺ  เม ภวน ทิพฺย
ภุตฺตา กามา อมานุสา
ตาวตึเสสุ เทเวสุ
สพฺพกามสมิทฺธิสุ ฯ
โสห เอตาทิส หิตฺวา ปฺุายมฺหิ อิธาคโต
ปฺฺุเจว (๓) จริสฺสามิ นาห รชฺเชน อตฺถิโก ฯ
อทณฺฑาวจร มคฺค
สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิต
ต มคฺค ปฏิปชฺชิสฺส
เยน คจฺฉนฺติ สุพฺพตาติ ฯ
ตตฺถ วุตฺถ เม ภวน ทิพฺยนฺติ เวชยนฺต สนฺธายาห ฯ
โสห เอตาทิสนฺติ ตาต นารท โสห พุทฺธาเณน อปริฉินฺทยิ 
#๑. ม. ปนตฺตา ฯ ( ) สฺยา. อย คาถา นตฺถิ ฯ เอวมุปริป ฯ
#๒. ม. วิมานานิ ฯ ๓. สฺยา. ม. ธมฺมเมว ฯ
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เอวรูป กามคุณสมฺปตฺตึ ปหาย ปฺุกรณตฺถาย อิธาคโต ฯ
อทณฺฑาวจรนฺติ อทณฺเฑหิ นิกฺขิตฺตทณฺฑสตฺเถหิ อวจริตพฺพ
สมฺมาทิฏิปุเรกฺขาร อฏงฺคิก มคฺค ฯ สุพฺพตาติ เยน
มคฺเคน สุพฺพตา สพฺพฺู พุทฺธา คจฺฉนฺติ อหมฺป อคตปุพฺพ
ทิส คนฺตุ โพธิตเล นิสีทิตฺวา ตเมว มคฺค ปฏิปชฺชสิ ฺสามีติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต อิมา คาถา สพฺพฺุตาเณ ขิปตฺวา
กเถสิ ฯ อถ น นารโท ปุนป อาห รชฺช เยว อนุสาสาติ ฯ
ตาต น เม รชฺเชนตฺโถ สตฺต วสฺสสตานิ นิฏิตทาน (๑) สตฺตาเหเนว
ทาตุกาโมมฺหีติ ฯ นารโท สาธูติ ตสฺส วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
มหาทาน ปฏิยาเทสิ ฯ ราชา สตฺตาห มหาทาน ทตฺวา สตฺตเม
ทิวเส กาล กตฺวา ตาวตึสภวเนเยว นิพฺพตฺติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา เอว อุปาสกา
วสิตพฺพยุตฺตก อุโปสถกมฺมนฺนามาติ ทสฺเสตฺวา สจฺจานิ
ปกาเสตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ (สจฺจปริโยสาเน เตสุ อุโปสถิเกสุ
อุปาสเกสุ เกจิ โสตาปตฺติผเล เกจิ สกทาคามิผเล เกจิ
อนาคามิผเล เกจิ อรหตฺตผเล ปติฏหึสุ) ตทา นารทราชา
สารีปุตฺโต มาตลิ อานนฺโท อโหสิ สกฺโก อนุรุทโฺ ธ เสสปริสา
พุทฺธปริสา สาธินราชา ปน อหเมวาติ ฯ
สาธินราชชาตก เอกาทสม ฯ
#๑. สี. ิตทาน ฯ ม. วิคต ทาน ฯ
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ราชา อโวจ วิธูรนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อสทิสทาน อารพฺภ กเถสิ ฯ ต อฏนิปาเต วิธูรชาตเก
วิตฺถาริตเมว ฯ
ราชา กิร ต ทาน ททนฺโต สตฺถาร เชฏก กตฺวา ปฺจ
ภิกฺขุสตานิ วิจินิตฺวา คณฺหิตฺวา มหาขีณาสวานฺเว อทาสิ ฯ
อถสฺส ภิกฺขู คุณกถ กเถนฺตา อาวุโส ราชา อสทิสทาน เทนฺโต
วิจินิตฺวา มคฺคผลฏาเน อทาสีติ ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ ฯ
สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต อนจฺฉริย
ภิกฺขเว ย โกสลราชา มาทิสสฺส พุทฺธสฺส อุปฏาโก หุตฺวา
วิเจยฺย ทาน เทติ โปราณกปณฺฑิตา อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ
วิเจยฺย ทาน อทสูติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ
อตีเต ภิกฺขเว กุรุรฏเ อินฺทปตฺตนคเร ยุธิฏิลโคตฺโต
โกรพฺโย ราชา รชฺช กาเรสิ ฯ ตสฺส วิธูโรนาม อมจฺโจ
อตฺถฺจ ธมฺมฺจ อนุสาสิ ฯ ราชา สกลชมฺพูทปี  โขเภนฺโต
มหาทาน เทติ ฯ มนุสฺเสสุ ต คเหตฺวา ภฺุชนฺเตสุ เอโกป
ปฺจสีลมตฺต รกฺขนฺโตนาม นตฺถิ สพฺเพ ทุสฺสีลาว ฯ ทาน
ราชาน น โตเสติ ฯ ราชา วิเจยฺย ทาน มหปฺผลนฺติ สีลวนฺตาน
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ทาตุกาโม หุตฺวา จินฺเตสิ วิธูรปณฺฑิเตน สทฺธึ มนฺตยิสฺสามีติ ฯ
โส ต อุปฏาน อาคต อาสเน นิสีทาเปตฺวา ปฺห ปุจฺฉิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อุปฑฺฒคาถมาห
[๒๐๐๑]ราชา อโวจ วิธูร
ธมฺมกาโม ยุธิฏ ิโลติ ฯ
ปุรโต รฺโ จ วิธูรสฺส จ วจนปฏิวจน อโหสิ ฯ
พฺราหฺมเณ วิธูร ปริเยส สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
วิรเต เมถุนา ธมฺมา
เย เม ภฺุเชยฺยุ โภชน
ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสามิ (๑) ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ
ทุลฺลภา พฺราหฺมณา เทว สีลวนฺโต พหุสฺสุตา
วิรตา เมถุนา ธมฺมา
เย เต ภฺุเชยฺยุ โภชน ฯ
ทส ขลุ มหาราช
ยา ตา พฺราหฺมณชาติโย
เตส วิภงฺควิจย
วิตฺถาเรน สุโณหิ เม ฯ
ปสิพฺพเก คเหตฺวาน
ปุณฺเณ มูลสฺส สวุเต
โอสธิกาเย (๒) คนฺเถนฺติ นฺหาปยนฺติ (๓) ชปนฺติ จ ฯ
ติกิจฺฉกสมา ราช
เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
อกฺขาตา เต มหาราช ตาทิเส นิปตามเส ฯ
อเปตา เต จ พฺราหฺมฺา (อิติ ราชา จ (๔) โกรพฺโย)
น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
อฺเ วิธูร ปริเยส
สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
#๑. ม. ทสฺสาม ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. โอสธิกาโย ฯ ๓. สี.ยุ.
#นฺหายนฺติ ฯ ๔. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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วิรเต เมถุนา ธมฺมา
เย เม ภฺุเชยฺยุ โภชน
ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสามิ ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ
[๒๐๐๔]กิงกฺ ิณิโย คเหตฺวาน (๑) โฆเสนฺติ ปุรโตป เต
เปสนานิป คจฺฉนฺติ
รถจริยาสุ สิกฺขเร
ปริจาริกสมา ราช
เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
อกฺขาตา เต มหาราช ตาทิเส นิปตามเส ฯ
[๒๐๐๕]อเปตา เต จ พฺราหฺมฺา (อิติ ราชา จ โกรพฺโย)
น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
อฺเ วิธูร ปริเยส
สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
วิรเต เมถุนา ธมฺมา
เย เม ภฺุเชยฺยุ โภชน
ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสามิ ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ
[๒๐๐๖]กมณฺฑลล คเหตฺวาน ปงฺกทณฺฑฺจ (๒) พฺราหฺมณา
ปจฺจุเปสฺสนฺติ ราชาโน คาเมสุ นิคเมสุ จ
นาทินฺเน วุฏเหสฺสาม คามมฺหิ นิคมมฺหิ วา (๓)
นิคฺคาหกสมา ราช
เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
อกฺขาตา เต มหาราช ตาทิเส นิปตามเส ฯ
[๒๐๐๗]อเปตา เต จ พฺราหฺมฺา (อิติ ราชา จ โกรพฺโย)
น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
อฺเ วิธูร ปริเยส
สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
#๑. ม. กึกิณกิ าโย คเหตฺวา ฯ ๒. สฺยา.ม. วงฺกทณฺฑฺจ ฯ
#๓. สี.ยุ. คามิมฺหิ จ วนิมฺหิ จ ฯ ม. คามมฺหิ วา วนมฺหิ วา ฯ

ชาตกฏกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณณ
ฺ กนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 400

เลมที่ 33 ปกิณฺณกนิปาตวณฺณนา หนา 400
วิรเต เมถุนา ธมฺมา
เย เม ภฺุเชยฺยุ โภชน
ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสามิ ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ
[๒๐๐๘]ปรุฬฺหกจฺฉนขโลมา
ปงฺกทนฺตา รชสฺสิรา
โอกิณฺณา รชชลฺเลหิ (๑) ยาจกา วิจรนฺติ เต
ขาณุฆาตสมา ราช
เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
อกฺขาตา เต มหาราช ตาทิเส นิปตามเส ฯ
[๒๐๐๙]อเปตา เต จ พฺราหฺมฺา (อิติ ราชา จ โกรพฺโย)
น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
อฺเ วิธูร ปริเยส
สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
วิรเต เมถุนา ธมฺมา
เย เม ภฺุเชยฺยุ โภชน
ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสามิ ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ
[๒๐๑๐]หรีตก อามลก
อมฺพ ชมฺพพ วิเภทก (๒)
ลพุช ทนฺตโปณานิ
เวฬุวา พทรานิ จ
ราชายตน อุจฺฉุปูฏ
ธูมเนตฺต มธุอฺชน
อุจฺจาวจานิ ปณียานิ
วิปเณนฺติ (๓) ชนาธิป
วาณิชกสมา ราช
เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
อกฺขาตา เต มหาราช ตาทิเส นิปตามเส ฯ
[๒๐๑๑]อเปตา เต จ พฺราหฺมฺา (อิติ ราชา จ โกรพฺโย)
น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
#๑. สฺยา. ม. รชเรณูหิ ฯ ๒. สี.ยุ. อมฺพชมฺพุวิภีฏก ฯ ม. วิภีตก ฯ
#๓. สฺยา. วิกีณนฺติ ฯ
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อฺเ วิธูร ปริเยส
สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
วิรเต เมถุนา ธมฺมา
เย เม ภฺุเชยฺยุ โภชน
ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสามิ ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ
[๒๐๑๒]กสิวาณิชฺช (๑) กาเรนฺติ โปสยนฺติ อเชฬเก
กุมาริโย ปเวจฺฉนฺติ
วิวาหนฺตาวาหนฺติ จ
สมา อมฺพฏเวเสหิ
เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
อกฺขาตา เต มหาราช ตาทิเส นิปตามเส ฯ
[๒๐๑๓]อเปตา เต จ พฺราหฺมฺา (อิติ ราชา จ โกรพฺโย)
น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
อฺเ วิธูร ปริเยส
สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
วิรเต เมถุนา ธมฺมา
เย เม ภฺุเชยฺยุ โภชน
ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสามิ ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ
[๒๐๑๔]นิกขฺ ิตฺตภิกฺข ภฺุชนฺติ คาเมสุ (๒) เต ปุโรหิตา
พหู เน ปริปุจฺฉนฺติ
อณฺฑจฺเฉทานิ ลฺจกา (๓)
ปสูป ตตฺถ หฺนฺติ มหิสา สุกรา อชา
โคฆาตกสมา ราช
เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
อกฺขาตา เต มหาราช ตาทิเส นิปตามเส ฯ
[๒๐๑๕]อเปตา เต จ พฺราหฺมฺา (อิติ ราชา จ โกรพฺโย)
#๑. สฺยา.กสิวณิชฺช ฯ สี.ยุ. กาสึ วณิชฺช ฯ ๒. สฺยา. ม.
#คาเมเสฺวเก ฯ ๓. สฺยา. อณฺฑจฺเฉทา นิลฺจกา ฯ ม. นิลนฺฉกา ฯ
#ยุ. ติจฺฉกา ฯ
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น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
อฺเ วิธูร ปริเยส
สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
วิรเต เมถุนา ธมฺมา
เย เม ภฺุเชยฺยุ โภชน
ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสามิ ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ
[๒๐๑๖]อสิจมฺม คเหตฺวาน
ขคฺค ปคฺคยฺห พฺราหฺมณา
เวสฺสปเถสุ ติฏ นฺติ
สตฺถ อมฺพาหยนฺติป
สมา โคปนิสาเทหิ
เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
อกฺขาตา เต มหาราช ตาทิเส นิปตามเส ฯ
[๒๐๑๗]อเปตา เต จ พฺราหฺมฺา (อิติ ราชา จ โกรพฺโย)
น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
อฺเ วิธูร ปริเยส
สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
วิรเต เมถุนา ธมฺมา
เย เม ภฺุเชยฺยุ โภชน
ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสามิ ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ
[๒๐๑๘]อรฺเ กุฏิก กตฺวา
กูฏานิ การยนฺติ เต
สส วิฬาร (๑) พาเธนฺติ อาโคธา มจฺฉกจฺฉป
เต ลุทฺทกสมา ราช (๒) เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
อกฺขาตา เต มหาราช ตาทิเส นิปตามเส ฯ
[๒๐๑๙]อเปตา เต จ พฺราหฺมฺา (อิติ ราชา จ โกรพฺโย)
น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
อฺเ วิธูร ปริเยส
สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
#๑. สฺยา. ม. สสวิฬาเร ฯ ๒. สี.ยุ. ลุททฺ กา เต มหาราช ฯ
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วิรเต เมถุนา ธมฺมา
เย เม ภฺุเชยฺยุ โภชน
ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสามิ ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ
[๒๐๒๐]อฺเ ธนสฺส กามาหิ เหฏา มฺเจ ปสกฺขิตา (๑)
ราชาโน อุปริ นฺหาเปนฺติ (๒) โสมยาเค อุปฏิเต
มลมชฺชสมา ราช
เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
อกฺขาตา เต มหาราช ตาทิเส นิปตามเส ฯ
[๒๐๒๑]อเปตา เต จ พฺราหฺมฺา (อิติ ราชา จ โกรพฺโย)
น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา
อฺเ วิธูร ปริเยส
สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
วิรเต เมถุนา ธมฺมา
เย เม ภฺุเชยฺยุ โภชน
ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสามิ ยตฺถ ทินฺน มหปฺผลนฺติ ฯ
ตตฺถ สีลวนฺเตติ มคฺเคนาคตสีเล ฯ พหุสฺสุเตติ
ปฏิเวธพหุสฺสุเต ฯ ทกฺขณ
ิ นฺติ ทาน ฯ เยติ เย ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณา ต ทาน ภฺุเชยฺยุ เต ทุลลฺ ภา ฯ พฺราหฺมณชาติโยติ พฺราหฺมณกุลานิ ฯ เตส วิภงฺควิจยนฺติ เตส
พฺราหฺมณาน วิภาค มม ปฺาย วิจิตภาว วิตฺถาเรน
สุณาหิ ฯ สวุเตติ พนฺธมุเข ฯ โอสธิกาเย คนฺเถนฺตีติ
อิท อิมสฺส โรคสฺส เภสชฺช อิท อิมสฺสาติ เอว สิโลเก (๓)
พนฺธิตฺวา มนุสฺสาน เทนฺติ ฯ นฺหาปยนฺตีติ นฺหาปน
นาม กโรนฺติ ฯ ชปนฺติ จาติ ภูตวิชฺช ปริวตฺเตนฺติ ฯ
#๑. ม. ปสกฺกิตา ฯ ๒. สฺยา.ม. นฺหายนฺติ ฯ ๓. สี.ยุ. ปโลติเก ฯ
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ติกิจฺฉกสมาติ เวชฺชสทิสา ฯ เตป วุจจฺ นฺตีติ เตป
พฺราหฺมณา วา มย อพฺราหฺมณา วาติ อชานิตฺวาว
เวชฺชกมฺเมน ชีวิต กปฺเปนฺตา โวหาเรน พฺราหฺมณาติ
วุจฺจนฺติ ฯ อกฺขาตา เตติ อิเม เต มยา เวชฺชพฺราหฺมณา นาม
อกฺขาตา ฯ นิปตามเสติ เวเทหิ ตาทิเส พฺราหฺมเณ
นิมนฺตนตฺถาย อุปสงฺกมาม อตฺถิ เต เอเตหิ อตฺโถติ ปุจฺฉิ ฯ
พฺราหฺมฺาติ พฺราหฺมณธมฺโม (๑) ฯ น เต วุจฺจนฺตีติ เต
วาหิตปาปตาย พฺราหฺมณานาม น วุจฺจนฺติ ฯ
กิงฺกิณิโยติ (๒) มหาราช อปเรป พฺราหฺมณา อตฺตโน
พฺราหฺมณธมฺม ฉฑฺเฑตฺวา ชีวิกตฺถาย ราชราชมหามตฺตาน
ปุรโต กสตาเล คเหตฺวา วาเทนฺตา คายนฺตา คจฺฉนฺติ ฯ
เปสนานิปติ ทาสกมฺมกราวิย .เปสนานิป คจฺฉนฺติ ฯ
รถจริยาสูติ รถสิปฺป สิกขฺ นฺติ ฯ ปริจาริกสมาติ ทาสกมฺมกรสทิสา ฯ ปงฺกทณฺฑนฺติ ทนฺตกฏ (๓) ฯ ปจฺจุเปสฺสนฺติ
ราชาโนติ อปเรป พฺราหฺมณา ราชราชมหามตฺเต ปฏิจฺจ
อาคมฺม สนฺธาย อุปเสวนฺติ ฯ คาเมสุ นิคเมสุ จาติ เตส
นิเวสนทฺวาเร นิสีทนฺติ ฯ นิคฺคาหกสมาติ นิคฺคาหการเกหิ
พลิสาธกราชปุริเสหิ สมา ยถา เต ปุรสิ า อคเหตฺวา น
คมิสฺสามาติ นิคฺคห กตฺวา คณฺหนฺติเยว ตถา คาเม วา วเน วา
#๑. ม. พฺราหฺมณธมฺมโต ฯ ๒. ม. กิงฺกิณิกาโยติ ฯ
#๓. ม. วงฺกทนฺตกฏ ฯ
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อลทฺเธ (๑) มย มรนฺตาป น อุฏหิสฺสามาติ อุปวสนฺติ ฯ เตปติ
เตป พลิสาธกสทิสา ปาปธมฺมา ฯ
รชชลฺเลหีติ (๒) รเชหิ จ ปสูหิ จ โอกิณฺณา ฯ ยาจกาติ
ธนยาจกา ขาณุฆาตสมาติ มลินสรีรตาย ฌามเขตฺเต ขาณุฆาตเกหิ ภูมึ ขณิตฺวา ฌามขาณุกอุทฺธรณมนุสฺเสหิ สมา
อคเหตฺวา น คมิสฺสามาติ นิจฺจลภาเวน ิตตฺตา นิกฺขณิตฺวา
ปตขาณุกาวิยาติ อตฺโถ ฯ เตปติ เตป ตถา ลทฺธ ธน
วฑฺฒิยา ปโยเชตฺวา ปุน ตถา วิจรนฺตา (๓) ทุสสฺ ีลา พฺราหฺมณา ฯ
อุจฺฉุปูฏนฺติ อุจฺฉฺุเจว ผาณิตปูฏฺจ ฯ มธุอฺชนนฺติ
มธฺุเจว อฺชนฺจ ฯ อุจฺจาวจานีติ อปฺปคฺฆมหคฺฆานิ (๔) ฯ
ปณิยานีติ ภณฺฑานิ ฯ วิปเณนฺตีติ กีณนฺติ วิกีณนฺติ ฯ
เตปติ เตป อิมานิ เอตฺตกานิ วิกีณิตฺวา ชีวิตกปฺปกา วาณิชกพฺราหฺมณา ฯ โปสยนฺตีติ กยวิกเยน ชีวิตกปฺปนตฺถ
โปเสนฺตีติ ฯ ปเวจฺฉนฺตีติษ อตฺตโน ธีตโร หิรฺสุวณฺณ
คเหตฺวา ปเรส เทนฺติ เต เอว ปเรส ททมานา วิวาหนฺติ นาม
อตฺตโน ปุตฺตาน อตฺถาย คณฺหมานา อาวาหนฺติ นาม ฯ
อมฺพฏเวเสหีติ (๕) กุฏม ฺพิเกหิ เจว คหปตีหิ จ สมา เตป โวหารวเสน พฺราหฺมณาติ วุจฺจนฺติ ฯ
นิกฺขิตฺตภิกฺขนฺติ คามปุโรหิตา หุตฺวา อตฺตโน อตฺถาย
#๑. ม. อลทฺธา ฯ ๒. ม. รชเรณูหีติ ฯ ๓. ม. ตเถว ิตตฺตา ฯ
#๔. ม. มหคฺฆอปฺปคฺฆานิ ฯ ยุ. มหคฺฆสมคฺฆานิ ฯ
#๕. ม. อมฺพฏเวสฺเสหีติ ฯ
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นิมนฺตภิกฺข ฯ พหู เนติ พหู ชนา เต คามปุโรหิเต นกฺขตฺตมุหุตฺตมงฺคลานิ ปุจฺฉนฺติ ฯ อณฺฑจฺเฉทานิ ลฺจกาติ ภตึ
คเหตฺวา พลิพทฺธาทีน อณฺฑจฺเฉทกา เจว ติสูลาทิองฺคกรเณน
ลฺจกา จ ลกฺขณการกาติ อตฺโถ ฯ ตตฺถาติ เตส คามปุโรหิตาน เคเหสุ มสวิกีณนตฺถ เอเต ปสุอาทโยป หฺนฺติ ฯ
เตปติ เตป โคฆาตกสมา พฺราหฺมณาติ วุจฺจนฺติ ฯ อสิจมฺมนฺติ
อสิฺเจว จมฺมกณฺฑวารณฺจ ฯ เวสฺสปเถสูติ วาณิชาน
คมนมคฺเคสุ ฯ อมฺพาหยนฺตีติ สตฺถวาหาน หตฺถโต
สตมฺป สหสฺสมฺป คเหตฺวา สตฺถ โจรา อฏวึ อาวหนฺติ ฯ
โคปนิสาเทหีติ โคปาลเกหิ เจว เนสาเทหิ จ คามฆาตกโจเรหิ
สมาติ วุจฺจนฺติ ฯ เตปติ เตป เอวรูปา พฺราหฺมณาติ วุจฺจนฺติ ฯ
กูฏานิ การยนฺติ เตติ กูฏปาสาทีนิ โรเปนฺติ ฯ สส วิฬารนฺติ
สสฺจ พิฬาเร จ เอเตน ถลจเร มิเค ทสฺเสติ ฯ อาโคธา
มจฺฉกจฺฉปนฺติ ถลเชสุ ตาว อาโคธโตว มหนฺเต จ ขุทฺทเก จ
ปาณิโน พาเธนฺติ มาเรนฺติ ชลเชสุ มจฺฉกจฺฉเป ฯ เตปติ
เตป ลุทฺทกสมา พฺราหฺมณาติ วุจฺจนฺติ ฯ
อฺเ ธนสฺส กามาหีติ อปเร พฺราหฺมณา ธน ปฏเนฺตา ฯ
เหฏา มฺเจ ปสกฺขิตาติ กลิปวาหนกมฺม กาเรสฺสามาติ
รตนมย มฺจ กาเรตฺวา ตสฺส เหฏา นิปนฺนา อจฺฉนฺติ
#๑. ม. นิพทฺธภิกฺข ฯ ๒. ม. อสิลฏิฺเจว กณฺฑวารณฺจ ฯ
#๓. ม. สตฺเถ ฯ ๔. ม. วตฺต ฯ
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อถ เนส โสมยาเค อุปฏิเต ราชาโน อุปริ นฺหายนฺติ เต กิร
โสมยาเค นิฏิเต อาคนฺตฺวา ตสฺมึ มฺเจ นิสีทนฺติ อถ
เน อฺเ พฺราหฺมณา กลึ ปวาเหสฺสามาติ นฺหาเปนฺติ ฯ
รตนมฺโจ จ รฺโ ราชาลงฺกาโร จ สพฺโพ เหฏา นิปนฺนสฺเสว
โหติ ฯ เตปติ เตป มลมชฺชเนหิ นฺหาปเตหิ สทิสา พฺราหฺมณาติ
วุจฺจนฺติ ฯ
เอวมฺปเม โวหารมตฺเต พฺราหฺมเณ ทสฺเสตฺวา อิทานิ
ปรมตฺถพฺราหฺมเณ ทสฺเสนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ
[๒๐๒๒]อตฺถิ โข พฺราหฺมณา เทว สีลวนฺโต พหุสฺสุตา
วิรตา เมถุนา ธมฺมา
เย เต ภฺุเชยฺยุ โภชน ฯ
เอกจฺเจ (๑) ภตฺต ภฺุชนฺติ น จ มชฺช ปวนฺติ เต
อกฺขาตา เต มหาราช ตาทิเส นิปตามเสติ ฯ
ตตฺถ สีลวนฺโตติ อริยสีเลน สมนฺนาคตา ฯ พหุสฺสุตาติ
ปฏิเวธพาหุสจฺเจน สมนฺนาคตา ฯ ตาทิเสติ เอวรูเป
พาหิตปาเป ปจฺเจกพุทฺธพฺราหฺมเณ นิมนฺตนตฺถาย อุปสงฺกมามาติ ฯ
ราชา ตสฺส กถ สุตฺวา ปุจฺฉิ สมฺม วิธูร เอวรูปา อคฺคทกฺขิเณยฺยา พฺราหฺมณา กห วสนฺตีติ ฯ อุตฺตรหิมวนฺเต
นนฺทมูลกปพฺภาเร มหาราชาติ ฯ เตนหิ ปณฺฑิต ตว พเลน
มยฺห เต พฺราหฺมเณ ปริเยสาติ ตุฏมานโส คาถมาห
#๑. สฺยา. ม. เอกฺจ ฯ
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[๒๐๒๓]เอเต โข พฺราหฺมณา วิธูร สีลวนฺโต พหุสฺสุตา
เอเต วิธูร ปริเยส
ขิปฺปฺจ เน นิมนฺตยาติ ฯ
มหาสตฺโต สาธูติ ตสฺส วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เตนหิ
มหาราช นคร อลงฺกริตฺวา สพฺเพ นครวาสิโน ทาน ทตฺวา
อุโปสถ อธิฏาย สมาทินฺนสีลา โหนฺตูติ เภริฺจาราเปตฺวา
ตุมฺเหป สทฺธึ ปริสชเนน อุโปสถ สมาทิยาถาติ วตฺวา สย ปาโตว
ภฺุชิตฺวา อุโปสถ สมาทาย สายณฺหสมเย ชาติปุปฺผปุณฺณสุวณฺณสมุคฺค อาหราเปตฺวา รฺา สทฺธึ ปฺจปติฏิต ปติฏ เปตฺวา ปจฺเจกพุทฺธาน คุเณ อนุสฺสริตวฺ า วนฺทิตฺวา อุตฺตรหิมวนฺเต นนฺทมูลกปพฺภารวาสิโน ปฺจสตา ปจฺเจกพุทฺธา เสฺว
อมฺหาก ภิกฺข คณฺหนฺตูติ นิมนฺเตตฺวา อากาเส อฏ ปุปฺผมุฏ ิโย
วิสชฺเชสิ ฯ ตทา ตตฺถ ปฺจสตา ปจฺเจกพุทฺธา วสนฺติ ฯ
ปุปฺผานิ คนฺตฺวา เตส ปจฺเจกพุทฺธาน สนฺติเก อุปริ ปตึสุ ฯ เต
อาวชฺเชนฺตา ต การณ ตฺวา มาริสา วิธูรปณฺฑิเตน นิมนฺต-ิ
ตมฺหา น โข ปเนส อิตรสตฺโต พุทธฺ งฺกุโร เอส อิมสฺมิฺเว
กปฺเป พุทฺโธ ภวิสฺสติ กริสฺสามสฺส สงฺคหนฺติ นิมนฺตน
อธิวาสยึสุ ฯ มหาสตฺโต ปุปฺผาน อนาคตสฺาย อธิวาสิตภาว ตฺวา มหาราช ปจฺเจกพุทฺธา อาคมิสฺสนฺติ
สกฺการสมฺมาน กโรหีติ อาห ฯ ราชา ปุนทิวเส มหาสกฺการ
กตฺวา มหาตเล มหารหานิ อาสนานิ ปฺาเปสิ ฯ ปจฺเจกพุทฺธาป อโนตตฺตทเห กตสรีรปฏิชคฺคนา เวล สลฺลกฺเขตฺวา
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อากาเสนาคนฺตฺวา ราชงฺคเณ โอตรึสุ ฯ ราชา จ โพธิสตฺโต
จ ปสนฺนมานสา เตส หตฺถโต ปตฺเต คเหตฺวา ปาสาท อาโรเปตฺวา
นิสีทาเปตฺวา ทกฺขิโณทก ทตฺวา ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน
ปริวีสึสุ เตส ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน ปุนทิวสตฺถายาติ เอว สตฺตเม
ทิวเส นิมนฺเตตฺวา มหาทาน ทตฺวา สตฺตเม ทิวเส สพฺพปริกฺขารา
อทสุ ฯ เต อนุโมทน กตฺวา อากาเสน ตตฺเถว คตา ฯ
ปริกฺขาราป เตเหว สทฺธึเยว คตา ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนจฺฉริย ภิกฺขเว
โกสลรฺโ มม อุปฏากสฺส สโต วิเจยฺยทาน ทาตุ โปราณกปณฺฑิตา อนุปฺปนฺเนป พุทฺเธ ทาน อทสุเยวาติ วตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ ปจฺเจกพุทฺธา
ปรินิพฺพุตา วิธูรปณฺฑิโต ปน อหเมวาติ ฯ
ทสพฺราหฺมณชาตก ทฺวาทสม ฯ
ภิกฺขาปรมฺปรชาตก
สุขุมาลรูป ทิสฺวานาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร กุฏม ฺพิก อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร สทฺโธ โหติ ปสนฺโน ตถาคตสฺส เจว สงฺฆสฺส จ
นิวทฺธ มหาสกฺการ กโรติ ฯ อเถกทิวส โส จินฺเตสิ อห
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พุทฺธรตนสฺส เจว สงฺฆสฺส จ ปณีตโภชนานิ เจว สุขุมวตฺถานิ
จ ททนฺโต นิวทฺธ มหาสกฺการ กโรมิ อิทานิ ธมฺมรตนสฺสาป
มหาสกฺการ กริสฺสามิ กินนฺ ุ โข ตสฺส สกฺการ กโรนฺเตน
กาตพฺพนฺติ ฯ โส พหูนิ คนฺธมาลาทีนิ อาทาย เชตวน คนฺตฺวา
สตฺถาร วนฺทิตฺวา ปุจฺฉิ อห ภนฺเต ธมฺมรตนสฺส สกฺการ
กตฺตุกาโม กินฺนุ โข ตสฺส สกฺการ กโรนฺเตน กาตพฺพนฺติ ฯ
อถ น สตฺถา สเจ ธมฺมรตนสฺส สกฺการ กาตุกาโม
ธมฺมภณฺฑาคาริกสฺส อานนฺทสฺส สกฺการ กโรหีติ
อาห ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปุนทิวเส เถร
นิมนฺเตตฺวา มหนฺเตน สกฺกาเรน อตฺตโน เคห เนตฺวา
มหารหาสเน นิสีทาเปตฺวา คนฺธมาลาทีหิ ปูเชตฺวา
นานคฺครสโภชน ทตฺวา มหคฺเฆ ติจีวรปโหนเก สาฏเก
อทาสิ ฯ เถโรป อยมฺป สกฺกาโร ธมฺมรตนสฺส กโต น มยฺห
อนุจฺฉวิโก ธมฺมเสนาปติสฺส อนุจฺฉวิโกติ จินฺเตตฺวา ปณฺฑปาตฺจ วตฺถานิ จ วิหาร นีหริตฺวา สารีปุตฺตตฺเถรสฺส อทาสิ ฯ
โสป อย สกฺกาโร ธมฺมรตนสฺส กโต เอกนฺเตน ธมฺมสฺสามิสมฺมาสมฺพุทฺธสฺเสว อนุจฺฉวิโกติ จินฺเตตฺวา ทสพลสฺส อทาสิ ฯ
สตฺถา อตฺตโน อุตฺตริตร อทิสฺวา ปณฺฑปาต ปริภฺุชิ จีวรสาฏเก
อคฺคเหสิ ฯ
ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส อสุโก นาม
กุฏมฺพิโก ธมฺมรตนสฺส สกฺการ กโรมีติ ธมฺมภณฺฑาคาริกสฺส
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อานนฺทตฺเถรสฺส อทาสิ เถโร นาย มยฺห อนุจฺฉวิโกติ ธมฺมเสนาปติโน อทาสิ โสป นาย มยฺห อนุจฺฉวิโกติ ตถาคตสฺส อทาสิ
ตโต ตถาคโต อฺ อุตฺตริตร อปสฺสนฺโต อตฺตโน ธมฺมสฺสามิตาย
มยฺหเมว โส สกฺกาโร อนุจฺฉวิโกติ ต ปณฺฑปาต ปริภฺุชิตฺวา
จีวรสาฏเก จ คณฺหิ เอว โส ปณฺฑปาโต ยถานุจฺฉวิกตาย
ธมฺมสฺสามิโนว ปาทมูเล คโตติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา
กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา
อิมายนามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว ปณฺฑปาโต ปรมฺปราย
ยถานุจฺฉวิก คจฺฉติ ปุพฺเพ อนุปฺปนฺเนป พุทฺเธ อคมาสิเยวาติ
วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺโต อคติคมน ปหาย ทส
ราชธมฺเม อโกเปนฺโต ธมฺเมน รชฺช กาเรสิ ฯ เอว สนฺเตปสฺส
วินิจฺฉโย น โหติ สฺุโวิย ฯ ราชา อตฺตโน อคุณคเวสโก
หุตฺวา อนฺโตนิเวสนาทีนิป ปริคฺคณฺหนฺโต อนฺเตปุเร จ อนฺโตนคเร
จ ทฺวารคาเมสุ จ อตฺตโน อคุณ กเถนฺต อทิสฺวา ชนปเท
คเวสิสฺสามีติ อมจฺจาน รชฺช นิยฺยาเทตฺวา ปุโรหิเตน สทฺธึ
อฺาตกเวเสน กาสิกรฏเ จรนฺโต กฺจิ อคุณ กเถนฺต อทิสฺวา
ปจฺจนฺเต เอก นิคม คนฺตฺวา พหิทฺวารสาลาย นิสที ิ ฯ ตสฺมึ
ขเณ นิคมวาสี อสีติโกฏิวิภโว กุฏมพฺ ิโก มหนฺเตน ปริวาเรน
นฺหานติตฺถ คจฺฉนฺโต สาลาย นิสินนฺ  สุวณฺณวณฺณ สุขุ มาลสรีร
ราชาน ทิสฺวา อุปฺปนฺนสิเนโห สาล ปวิสิตฺวา ปฏิสนฺถาร กตฺวา
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อิเธว โหถาติ วตฺวา เคห คนฺตฺวา นานคฺครสโภชน สมฺปาเทตฺวา
มหนฺเตน ปริวาเรน ภตฺตภาชนานิ คาหาเปตฺวา อคมาสิ ฯ
ตสฺมึ ขเณ หิมวนฺตวาสี ปฺจาภิฺโ ตาปโส อาคนฺตฺวา ตตเถว
นิสีทิ ฯ นนฺทมูลกปพฺภารโต ปจฺเจกพุทฺโธป อากาเสน
อาคนฺตฺวา ตตฺเถว นิสีทิ ฯ
กุฏมฺพิโก รฺโ หตฺถโธวน ทตฺวา นานคฺครเสหิ
สูปพฺยฺชเนหิ ภตฺตปาตึ สชฺเชตฺวา รฺโ อุปนาเมสิ ฯ
ราชา ต คเหตฺวา ปุโรหิตสฺส พฺราหฺมณสฺส อทาสิ ฯ
พฺราหฺมโณ ต ภตฺตปาตึ คเหตฺวา ตาปสสฺส อทาสิ ฯ ตาปโส
ต ภตฺตปาตึ คเหตฺวา ปจฺเจกพุทฺธสฺส สนฺติก คนฺตฺวา
วามหตฺเถน ภตฺตปาตึ คเหตฺวา ทกฺขิณหตฺเถน กมณฺฑลุ
คเหตฺวา ทกฺขิโณทก ทตฺวา ปตฺเต ภตฺต ปกฺขิป ฯ โส
กฺจิ อนิมนฺเตตฺวา อนาปุจฺฉิตฺวา ปริภฺุชิ ฯ ตสฺส
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน กุฏม ฺพิโก จินฺเตสิ มยา รฺโ ภตฺต
ทินฺน รฺา ภตฺต พฺราหฺมณสฺส ทินนฺ  พฺราหฺมเณน
ภตฺต ตาปสสฺส ทินฺน ตาปเสน ปจฺเจกพุทฺธสฺส ภตฺต
ทินฺน ปจฺเจกพุทฺโธ กฺจิ อนาปุจฺฉิตฺวาว ปริภฺุชิ กินฺนุ
โข อิเมส เอตฺตกาน ทานการณ กึ อิมสฺส กฺจิ
อนาปุจฺฉิตฺวา ภฺุชนการณ อนุปุพฺเพน เต ปุจฺฉิสฺสามีติ
โส เอเกก อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ปุจฺฉิ ฯ เตปสฺส กเถสุ
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[๒๐๒๔]สุขุมาลรูป ทิสฺวา
รฏา วิวนมาคต
กูฏาคารวรูเปต
มหาสยนมุปาสิต (๑)
ตสฺส เต เปมเกนาห
อทาสึ วฑฺฒโมทน (๒)
สาลีน วิจิตฺต ภตฺต
สุจิมสูปเสจน (๓)
ต ตฺว ภตฺต ปฏิคฺคยฺห พฺราหฺมณสฺส อทาปยิ (๔)
อตฺตาน อนสิตฺวาน
โกย ธมฺโม นมตฺถุ เต ฯ
[๒๐๒๕]อาจริโย พฺราหฺมโณ มยฺห กิจฺจากิจฺเจสุ ปาวโต (๕)
คุรุ จ อามนฺตนิโก (๖) จ ทาตุมรหามิ โภชน ฯ
[๒๐๒๖]พฺราหฺมณทานิ ปุจฺฉามิ โคตม ราชปูชิต
ราชา เต ภตฺต ปาทาสิ สุจิมสูปเสจน
ต ตฺว ภตฺต ปฏิคฺคยฺห อิสิสฺส โภชน อทา
อเขตฺตฺูสิ ทานสฺส โกย ธมฺโม นมตฺถุ เต ฯ
[๒๐๒๗]ภรามิ ปุตฺตทาเร จ
ฆเรสุ คธิโต (๗) อห
ภฺุช มานุสิเก กาเม
อนุสาสามิ ราชิโน
อารฺิกสฺส อิสิโน
จิร รตฺต ตปสฺสิโน
วุฑฺฒสฺส ภาวิตตฺตสฺส ทาตุมรหามิ โภชน ฯ
[๒๐๒๘]อิสิฺจทานิ ปุจฺฉามิ
กีส ธมฺมนิสณฺิต
ปรุฬฺหกจฺฉนขโลม
ปงฺกทนฺต รชสฺสิร
เอโก อรฺเ วิหรสิ นาวกงฺขสิ ชีวิต
#๑. สฺยา. มหาสยนมุโปจิต ฯ ๒. สี. ยุ. พทธฺโมทน ฯ
#๓. ม. สุจึ มสูปเสจน ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. อทาสยิ ฯ
#๕. สฺยา. วฺยาวโฏ ฯ ๖. สฺยา. อามนฺตนิโย ฯ ๗. สี. ยุ. คถิโต ฯ
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ภิกฺขุ เกน ตยา เสยฺโย ยสฺส ตฺว โภชน อทา ฯ
[๒๐๒๙]ขณมาลุกลมฺพานิ (๑) พิลาลิตกฺกลานิ (๒) จ
ธุนิสามากนิวาร
สสาทิย ปสาทิย (๓)
สาก ภึส มธุมส (๔)
พทรา อามลกานิ (๕) จ
ตานิ อาหตฺถ (๖) ภฺุชามิ อตฺถิ เม โส ปริคฺคโห
ปจนฺโต อปจนฺตสฺส
อมมสฺส สกิฺจโน
อนาทานสฺส สาทาโน ทาตุมรหามิ โภชน ฯ
[๒๐๓๐]ภิกขฺ ฺุจทานิ ปุจฺฉามิ ตุณฺหิมาสิน สุพฺพต
อิสิ เตภตฺต ปาทาสิ
สุจิมสูปเสจน
ต ตฺว ภตฺต ปฏิคฺคยฺห ตุณฺหี ภฺุชสิ เอกโก
นาฺ กฺจิ นิมนฺเตสิ โกย ธมฺโม นมตฺถุ เต ฯ
[๒๐๓๑]น ปจามิ น ปาเจมิ
น ฉินฺทามิ น เฉทเย
ต ม อกิฺจน ตฺวา
สพฺพปาเปหิ อารน (๗)
วาเมน ภิกฺข อาทาย
ทกฺขิเณน กมณฺฑลล
อิสิ เม ภตฺต ปาทาสิ
สุจิมสูปเสจน ฯ
เอเต หิ ทาตุมรหนฺติ สมมา สปริคฺคหา
ปจฺจนีกมห มฺเ
โย ทาตาร นิมนฺตเยติ ฯ
#๑. ม. ขณนฺตาลุกลมฺพานิ ฯ ๒. สี. ยุ. พิฬาลิตกฬานิ ฯ
#๓. สฺยา. สหาริย ปหาริย ฯ สี. ม. สฆาริย ฯ ๔. สฺยา. มธุ มส ฯ
#๕. สฺยา. ม. พทรามลกานิ ฯ ๖. สฺยา. อาหตฺว ฯ ม. อาหริตฺวา ฯ
#๗. สฺยา. ม. อารต ฯ
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ตตฺถ วิวนนฺติ นิรุทการฺสทิส อิม ปจฺจนฺต อาคต ฯ
กูฏาคารวรูเปตนฺติ กูฏาคารวเรน (๑) อุเปต เอก วรกูฏาคารวาสีนนฺติ อตฺโถ ฯ มหาสยนมุปาสิตนฺติ ตตฺเถว สุปฺตฺต
สิริสยน อุปาสิต ฯ ตสฺส เตติ เอวรูป ต ทิสฺวา อห ฯ
เปมเกนาติ ตสฺส ตว เปมเกน (๒) ฯ วฑฺฒโมทนนฺติ อุตฺตโมทน ฯ วิจิตฺตนฺติ อปคตขณฺฑกาลเกหิ วิจิตฺตตณฺฑุเลหิ
กต ฯ อทาปยีติ อทาสิ ฯ อตฺตานนฺติ อตฺตนา อยเมว วา
ปาโ ฯ อนสิตฺวานาติ อภฺุชิตฺวา ฯ โกย ธมฺโมติ
มหาราช โก เอส ตุมฺหาก สภาโว ฯ นมตฺถุ เตติ นโม ตว
อตฺถุ โย ตฺว อตฺตนา อภฺุชิตฺวา ปรสฺส อทาสิ ฯ
อาจริโยติ กุฏมฺพิก เอส มยฺห อาจารสิกฺขาปโก อาจริโย ฯ
ปาวโตติ อุยฺยุตฺโต (๓) ฯ อามนฺตนิโกติ อามนฺเตตพฺพยุตฺตโก
มยา ทินฺน คเหตุ อนุรูโป ฯ ทาตุมรหามีติ ตสฺมา อห
เอวรูปสฺส อาจริยสฺส โภชน ทาตุ อรหามีติ ราชา พฺราหฺมณสฺส
คุณ วณฺเณสิ ฯ อเขตฺตฺูสีติ กาม ทานสฺส เขตฺต มยิ
ทินฺน มหปฺผล น โหตีติ เอว อตฺตนิ ทาน อเขตฺต ชานาสิ
มฺเติ ฯ อนุสาสามีติ อตฺตโน อตฺถ ปหาย รฺโ อตฺถฺจ
ธมฺมฺจ อนุสาสามิ
เอว อตฺตโน อคุณ กเถตฺวา ฯ อารฺิกสฺสาติ อิสิโน
#๑. สี.ยุ. กูฏาคารวเร ฯ ๒. ม. ตสฺส เตติ เอวรูป ทิสฺวา อห
#เปมมกาสึ ฯ ตสฺส เต เปมเกน ฯ ๓. ม. อุสฺสโุ ก ฯ
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คุณ กเถสิ ฯ อิสิโนติ สีลาทิคุณปริเยสกสฺส ฯ ตปสฺสิโนติ
ตปสฺสิกสฺส ฯ วุฑฺฒสฺสาติ ปณฺฑิตสฺส คุณวุฑฺฒสฺส ฯ
นาวกงฺขสีติ สย ทุลฺลภโภชโน หุตฺวา เอวรูป โภชน
อฺสฺส เทสิ กึ อตฺตโน ชีวิต น กงฺขสิ ฯ ภิกขฺ ุ
เกนาติ อย ภิกฺขุ กตเรน คุเณน ตยา เสฏตโร ฯ
ขณมาลุกลมฺพานีติ ขณนฺโต อาลุกลมฺพานิ (๑) เจว ตาลกนฺทานิ จ ฯ
พิลาลิตกฺกลานิ จาติ วิลาลิกนฺทตกฺกลกนฺทานิ จ ฯ ธุน-ิ
สามากนิวารนฺติ (๒) สามาก นิวารฺจ ธุนิตฺวา ฯ สสาทิย
ปสาทิยนฺติ เอเต สามากนิวาเร ธุนนฺโต สสาเทตฺวา (๓) ปุน
สุกฺขาปเต ปสาเทตฺวา สุปฺเปน ปปฺโผเฏตฺวา ตณฺฑุเล โกเฏตฺวา
ตณฺฑุเล อาทาย ปจิตฺวา ภฺุชามีติ วทติ ฯ สากนฺติ ยงฺกิฺจิ
สูเปยฺยปณฺณ ฯ มสนฺติ สีหพฺยคฺฆวิฆาสาทิมส ฯ ตานิ
อาหตฺถาติ ตานิ สากาทีนิ อาหริตฺวา ฯ อมมสฺสาติ ตณฺหาทิฏิมมรหิตสฺส ฯ สกิฺจโนติ สปลิโพโธ ฯ อนาทานสฺสาติ
นิคฺคหณสฺส ฯ ทาตุมรหามีติ เอวรูปสฺส ปจฺเจกพุทฺธสฺส
อตฺตนา ลทฺธโภชน ทาตุ อรหามิ ฯ
ตุณฺหิมาสินนฺติ กิฺจิ อวตฺวา นิสินฺน ฯ อกิฺจนนฺติ
ราคกิฺจนาทิรหิต ฯ อารนนฺติ วิรหิต สพฺพปาปานิ ปหาย
ิต ฯ กมณฺฑลุนฺติ กมณฺฑ ฯ เอเต หีติ เอเต ราชาทโย
ตโย ชนาติ หตฺถ ปสาเรตฺวา เต นิทฺทิสนฺโต เอวมาห ฯ
#๑. ม. อาลูนิ ฯ ๒. ธุน สามากนิวารนฺติ ฯ ๓. ม. สฆาเรตฺวา
#ยุ. สสาเรตฺวา ฯ
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ทาตุมรหนฺตีติ มาทิสสฺส ทาตุ อรหนฺติ ฯ ปจฺจนีกนฺติ ปจฺจนีกปฏิปท ทายกสฺส หิ นิมนฺตน เอกวีสติยา อเนสนาสุ
อฺตราย ปณฺฑปฏิปณฺฑปริเยสนาย ชีวิตกปฺปนสงฺขาตา
มิจฺฉาชีวปฏิปตฺติ นาม โหตีติ ฯ
ตสฺส ต สุตฺวา กุฏมฺพิโก อตฺตมโน เทฺว โอสานคาถา
อภาสิ
[๒๐๓๒]อตฺถาย วต เม อชฺช
อิธาคจฺฉิ รเถสโภ
โยห อชฺช ปชานามิ (๑) ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ
รฏเสุ คิทฺธา ราชาโน กิจฺจากิจฺเจสุ พฺราหฺมณา
อิสี มูลผเล คิทธฺ า
วิปฺปมุตฺตา จ ภิกฺขโวติ ฯ
ตตฺถ รเถสโภติ ราชาน สนฺธายาห ฯ กิจฺจากิจฺเจสูติ
รฺโ กิจฺจกรณีเยสุ ฯ ภิกฺขโวติ ปจฺเจกพุทฺธภิกฺขโว ปน
สพฺพภเวหิ วิปฺปมุตฺตา ฯ
ปจฺเจกพุทฺโธ ตสฺส ธมฺม เทเสตฺวา สกฏานเมว คโต ฯ
ตถา ตาปโส ฯ ราชา ปน กติปาห ตสฺส สนฺติเก วสิตฺวา
พาราณสิเมว คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปณฺฑปาโต ยถานุจฺฉวิก คจฺฉติ ปุพฺเพป คโตเยวาติ วตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ธมฺมปูชกกุฏม ฺพิโก ธมฺมรตนสฺส
สกฺการการโก กุฏมฺพิโก อโหสิ ราชา อานนฺโท ปุโรหิโต
#๑. สี. อิโต ปุพฺเพฺ น ชานามิ ฯ
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สารีปุตฺโต อโหสิ ปจฺเจกพุทฺโธ ปรินพิ ฺพุโต หิมวนฺตตาปโส ปน
อหเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
ภิกฺขาปรมฺปรชาตก เตรสม ฯ
อิติ
ชาตกฏกถาย เตรสชฺาตกปฏิมณฺฑิตสฺส
ปกิณฺณกนิปาตสฺสตฺถวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ตสฺสุทฺทาน
เกทาร กินฺนราเจว อุกฺกุสุททฺ าลโก ภิส
สุรุจิ อุโปสโถเจว โมโร ตจฺฉกวาณิโช
สาธิโน พฺราหฺมโณ ภิกฺขา เตรเสว ปกิณฺณเกติ (๑) ฯ
#๑. สฺยา. สุว กินฺนรมุกกฺ ขราชินโส
ภิสชาต มเหสี กโปตวโร
อถ โมร สตจฺฉก วาณิชโก
อถ ราช สพฺราหฺมณ ภิกฺขปร
ปกิณฺณกนิปาต นิฏิต ฯ
ชาตกุทฺทาน
ม. เกทาร จนฺทกินฺนรี อุกฺกสุทฺทาลภิสก
สุรุจิ ปฺจุโปสถ มหาโมรฺจ ตจฺฉก
มหาวาณิช สาธิน ทสพฺราหฺมณชาตก
ภิกฺขาปรมฺปราป จ เตรสานิ ปกิณฺณเก ฯ
_______________________

