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                สตฺุตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส ชาตก  
                                ทุติโย ภาโค     
                                _____________     
                                ป ฺาสนิปาต    
                                ๑ นฬินิกาชาตก      
        [๑] อุทฺทยฺหเต ๑ ชนปโท       รฏ ฺจาป วินสฺสติ     
                เอหิ นฬินิเก คจฺฉ          ต เม พฺราหฺมณมานย ฯ     
        [๒] นาห ทุกฺขกฺขมา ราช        นาห อทฺธานโกวิทา      
                กถ อห คมิสฺสามิ           วน กุ ฺชรเสวิต ฯ    
        [๓] ผีต ชนปท คนฺตฺวา          หตฺถินา จ รเถน จ      
                ทารุสงฺฆาฏยาเนน          เอว คจฺฉ นฬินิเก ฯ      
                หตฺถี อสฺสา รถา ๒ ปตฺตี    คจฺเฉวาทาย ขตฺติเย    
                ตเวว วณฺณรูเปน           วส ตมานยิสฺสสิ ฯ        
        [๔] กทลิทฺธชป ฺาโณ           อาภุชิปริวาริโต         
                เอโส ปทิสฺสติ รมฺโม        อิสิสิงฺคสฺส อสฺสโม ฯ    
                เอโส อคฺคิสฺส สงฺขาโต      เอโส ธูโม ปทิสฺสติ     
                ม ฺเ โน อคฺคึ หาเปติ      อิสิสิงฺโค มหิทฺธิโก ฯ     
#๑ สี. ย.ุ อุฑฺฑยฺหเต ฯ   ๒ ม. หตฺถิอสฺสรเถ ฯ      
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        [๕] ต ฺจ ทิสฺวาน อายนฺตึ        อามุตฺตมณิกุณฺฑล     
                อิสิสิงฺโค ปาวิสิ ภีโต        อสฺสม ปณฺณฉาทน ฯ    
                อสฺสมสฺส จ สา ทฺวาเร      เคณฺฑุเกนสฺส กีฬติ      
                วิทสยนฺตี องฺคานิ           คุยหฺ ปกาสิตานิ จ ฯ      
                ต ฺจ ทิสฺวาน กีฬนฺตึ         ปณฺณสาลคโต ชฏ ี      
                อสฺสมา นิกฺขมิตฺวาน         อิท วจนมพฺรวิ ฯ      
        [๖] อมฺโภ โก นาม โส รกฺุโข    ยสฺส เตว คต ผล       
                ทูเรป ขิตฺต ปจฺเจติ         น ต โอหาย คจฺฉติ ฯ      
        [๗] อสฺสมสฺส มม พฺรหฺเม        สมีเป คนฺธมาทเน        
                พหโว ๑ ตาทิสา รุกฺขา     ยสฺส เตว คต ผล       
                ทูเรป ขิตฺต ปจฺเจติ         น ม โอหาย คจฺฉติ ฯ      
        [๘] เอตุ ภว อสฺสมิม อเทตุ     
                ปชฺช ฺจ ภกฺข ฺจ ปฏิจฺฉ ทมฺมิ    
                อิทมาสน อตฺร ภว นิสีทตุ       
                อิโต ภว มูลผลานิ ภุ ฺชตุ ๒ ฯ    
        [๙] กินฺเต อิท อูรูนมนฺตรสฺมึ      
                สปุจฺฉิต กณฺหริวปฺปกาสติ      
                อกฺขาหิ เม ปุจฺฉิโต เอตมตฺถ    
                โกเส นุ เต อุตฺตมงฺค ปวิฏ ฯ          
        [๑๐] อห วเน มูลผเลสน จร     
#๑ สี. ปพฺพเต ฯ      ๒ ส.ี ขาทตุ ฯ     
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                อสาทยึ อจฺฉ สุโฆรรูป    
                โส ม ปติตฺวา สหสชฺฌปฺปตฺโต     
                ปนุชฺช ม อพฺพุหิ อุตฺตมงฺค ฯ    
                สวฺาย วโณ ขชชฺติ กณฺฑุวายติ    
                สพฺพ ฺจ กาล น ลภามิ สาต       
                ปโห ภว กณฺฑุมิม วิเนตตU       
                กรุตุ ภว ยาจิโต พฺราหฺมณตฺถ ฯ         
        [๑๑] คมฺภีรรูโป เต วโณ สโลหิโต       
                อปูติโก ปนฺนคนฺโธ ๑ มหา จ      
                กโรมิ เต กิ ฺจิ กสายโยค    
                ยถา ภว ปรมสขีุ ภเวยฺย ฯ    
        [๑๒] น มนฺตโยคา น กสายโยคา     
                น โอสธา พฺรหฺมจาริ กมนฺติ       
                ฆฏเฏ มุทุเกน องฺเคน ๒ วิเนหิ กณฺฑฑ ๓    
                ยถา อห ปรมสขีุ ภเวยฺย ฯ       
        [๑๓] อิโต นุ โภโต กตเมน อสฺสโม       
                กจฺจิ ภว อภิรมสิ อร ฺเ    
                กจฺจิ นุ เต มูลผล ปหูต    
                กจฺจิ ภวนฺต น วิหึสนฺติ วาฬา ฯ          
#๑ สี. ปกฺกคนฺโธ ฯ ม. วณคนฺโธ ฯ   ๒ สี. ย เต มทุุ เตน ฯ  ๓ ยุ. กณฺฑูก ฯ         
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        [๑๔] อิโต อุชุ อุตฺตราย ทิสาย      
                เขมา นที หิมวนฺตา ปภาติ     
                ตสฺสา ตีเร อสฺสโม มยฺห รมฺโม    
                อโห ภว อสฺสม มยฺห ปสฺเส ฯ     
                อมฺพา จ สาลา ติลกา ๑ จ ชมฺพุโย          
                อุทฺทาลกา ปาฏลิโย จ ผุลลฺา      
                สมนฺตโต กึปุรสิาภิคีต    
                อโห ภว อสฺสม มยฺห ปสฺเส ฯ     
                ตาลา จ มูลา จ ผลา จ เมตฺถ       
                วณฺเณน คนฺเธน อุเปตรูป     
                ต ภูมิภาเคหิ อุเปตรูป     
                อโห ภว อสฺสม มยฺห ปสฺเส ฯ     
                ผลา จ มูลา จ ปหูตเมตฺถ    
                วณฺเณน คนฺเธน รเสนเุปตา     
                อายนฺติ จ ลุทฺทกา ต ปเทส      
                มา เม ตโต มูลผล อหาสุ ฯ    
        [๑๕] ปตา มม มูลผเลสน คโต     
                อิทานิ อาคจฺฉติ สายกาเล     
                อุโภว คจฺฉามเส อสฺสมนฺต    
#๑ ติณฺฑุกาติป ฯ      
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                ยาว ปตา มูลผลโต เอตุ ฯ     
        [๑๖] อ ฺเ พหู อิสโย สาธุรูปา    
                ราชีสโย อนุมคฺเค วสนฺติ     
                เตเยว ปุจฺเฉสิ มมสฺสมนฺต       
                เต ต นยิสฺสนฺติ มม สกาเส ฯ    
        [๑๗] น เต กฏานิ ภินฺนานิ       น เต อุทกมาภต        
                อคฺคิป เต น หาปโต        กนิฺนุ มนฺโทว ฌายสิ ฯ    
                ภินฺนานิ กฏานิ หุโต จ อคฺคิ     
                ตปนีป เต สมิตา พฺรหฺมจารี      
                ป ฺจ มยฺห อุทก ฺจ โหติ       
                รมสิ ตุว พฺรหฺมภูโต ปุรตฺถา ฯ    
                อภินฺนกฏโส ิอนาภโตทโก     
                อหาสิตคฺคีสิ อสิทฺธโภชโน    
                น เม ตุว อาลปสิ มมชชฺ    
                นฏ นุ ก ึเจตสิก ฺจ ทุกฺข ฯ    
        [๑๘] อิธาคมา ชฏิโล พฺรหฺมจารี    
                สทุสฺสเนยฺโย สุตนู วิเนติ       
                เนวาติทีโฆ น ปนาติรสฺโส     
                สกุณฺหกณฺหจฺฉทเนหิ โภโต ฯ        
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                อมสฺสุชาโต อปุราณวณฺณี    
                อาธารรูป ฺจ ปนสฺส กณฺเ     
                เทวฺ ยมา ๑ คณฺฑา อุเร สุชาตา ๒         
                สวุณฺณติณฺฑุสนฺนิภา ๓ ปภสฺสรา ฯ         
                มขุ ฺจ ตสฺส ภุสทสฺสเนยฺย       
                กณฺเณสุ ลมฺพนฺติ จ กุ ฺจิตคฺคา    
                เต โชตเร จรโต มาณวสฺส     
                สตฺุต ฺจ ย สยมาน ชฏาน       
                อ ฺา จ ตสฺส สยมานิ จตสฺโส     
                นลีา ปตา โลหติกา จ เสตา    
                ตา สสเร จรโต มาณวสฺส     
                ติรฏิิสงฺฆาริว ปาวุสมฺหิ ฯ      
                น เมขล มุ ฺชมย ธาเรติ     
                น สนฺถเร โน ปน ปพฺพชสฺส     
                ตา โชตเร ชงฺฆนนฺตเร ๔ วิลคฺคา    
                สเตริตา ๕ วิชฺชุริวนฺตลิกฺเข ฯ          
                อขิลกานิ จ อวณฺฏกานิ    
                เหฏา นภฺยา กฏิสโมหิตานิ       
                อฆฏฏิตา นิจฺจกีฬ กโรนฺติ      
                หนฺตาต กึ รุกฺขผลานิ ตานิ ฯ     
#๑ สี. เทฺวปสฺส ฯ ย.ุ ทฺวาสฺส ฯ ๒ ม. อุเรสุ ชาตา ฯ  ๓ ม. สุวณฺณตินฺทุกนิภา ฯ    
#ย. โสวณฺณปณฺฑูปนิภา ฯ  ๔ ม. ชฆนนฺตเร ฯ   ๕ ม. สเตรตา ฯ      
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                ชฏา จ ตสฺส ภุสทสฺสเนยฺยา    
                ปโรสต เวลฺลิตคฺคา สุคนฺธา      
                เทวฺธาสิโร สาธุวิภตฺตรูโป       
                อโห นุโข มยฺห ตถา ชฏาสฺสุ ฯ     
                ยทา จ โส ปกริติ ตา ชฏาโย    
                วณฺเณน คนฺเธน อุเปตรูปา     
                นลีุปฺปล วาตสเมริตว     
                ตเถว สวายติ ๑ ปนสฺสโม อย ฯ     
                ปงฺโก จ ตสฺส ภุสทสฺสเนยฺโย      
                เนตาทิโส ยาทิโส มยฺห กาโย ๒    
                โส วายติ เอริโต มาลุเตน     
                วน ยถา อคฺคคิมฺเห สุผุลฺล ฯ     
                นหินฺติ โส รกุขฺผล ปพฺยา      
                สจิุตฺตรูป รุจิร ทสฺสเนยฺย     
                ขิตฺต ฺจ ตสฺส ปุนเรติ หตฺถ     
                หนฺตาต กึ รุกฺขผล นุโข ต ฯ    
                ทนฺตา จ ตสฺส ภุสทสฺสเนยฺยา      
                สทฺุธา สมา สงฺขวรูปปนฺนา    
                มโน ปสาเทนฺติ วิวริยมานา    
                น หิ ๓ นูน โส สากมขาทิ เตหิ ฯ    
#๑ ม. สวาติ ฯ  ๒ ม. มยฺห กาเย ฯ   ๓ สี. ยุ. สพฺพตฺถ น ห... ฯ     
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                อกกฺกส อคฺคฬิต มุหุ มุทุ      
                อุชุ อนุทฺธต อจปลมสฺส ภาสิต     
                รทุ มนุ ฺ กรวีกสุสฺสร       
                หทยงฺคม ร ฺชยเตว เม มโน ฯ      
                พินฺทุสฺสโร นาติวิสฺสฏวาโกฺย ๑        
                น นูน สชฺฌายมติปฺปยุตฺโต    
                อิจฺฉามิ โข ๒ ต ปนุเทว ทฏ ุ    
                มตฺิต ฺหิ ๓ เม มาณวาหุ ๔ ปุรตฺถา ฯ     
                สสุนฺธิ สพฺพตฺถ วิมฏ ิม วณ     
                ปถุุ สชุาต ขรปตฺตสนฺนิภ       
                เตเนว ม อุตฺตริยาน มาณโว       
                วิวริย อูร ชฆเนน ปฬย ิฯ       
                ตปนฺติ อาภนฺติ วิโรจเร จ    
                สเตริตา ๕ วิชฺชุริวนฺตลิกฺเข     
                พาหา มุทู อ ฺชนโลมสทิสา     
                วิจิตฺรวฏฏงฺคุลกิสฺส โสภเร ฯ     
                อกกฺกสงฺโค น จ ทีฆโลโม    
                นขสฺส ทีฆา อป โลหิตคฺคา    
                มทุูหิ พาหาหิ ปลิสฺสชนฺโต       
                กลฺยาณรูโป รมย อุปฏหิ ฯ      
#๑ ม. นาติวิสฬวาโกฺย ฯ   ๒ ม. โภ ฯ  ๓ ม. มิตฺโต หิ ฯ  ๔ ม. มาณโวหุ ฯ    
#๕ ม. สเตรตา ฯ       
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                ทมุสฺส ตูลูปนภิา ปภสฺสรา    
                สวุณฺณกมฺพูตลวฏฏสุจฺฉวี    
                หตฺถา มุทู เตหิ ม สผุสิตฺวา     
                อิโต คโต เตน ม ทหนฺติ ตาต ฯ    
                น นูน โส ขาริวิธ อหาสิ     
                น นูน โส กฏานิ สย อภ ฺชิ     
                น นูน โส หนฺติ ทุเม กุาริยา    
                นปสฺส หตฺเถสุ ขิลานิ อตฺถิ ฯ     
                อจฺโฉว โข ตสฺส วณ อกาสิ    
                โส ม พฺรวี สุขิต ม กโรหิ     
                ตาห กร ึเตน มมาป ๑ โสขฺย    
                โส จ พฺรวี สุขิโตสฺมีติ พฺรหฺเม ฯ        
                อย ฺจ เต มาลุวปณฺณสนฺถตา    
                วิกณฺิณรูปาว มยา จ เตน จ    
                กลินฺตรูปา อุทเก รมิตฺวา    
                ปนุปฺปุน ปณฺณกุฏึ วชาม ฯ       
                น มชฺช มนฺตา ปฏิภนฺติ ตาต       
                น อคฺคิหุตฺต นป ย ฺ ตตฺร ๒    
                น จาป เต มูลผลานิ ภุ ฺเช       
#๑ ม. มมาสิ ฯ  ๒ ส.ี ย ฺตนฺตฺร ฯ ม. ย ฺตนฺต ฯ           
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                ยาว น ปสฺสามิ ต พฺรหฺมจารึ ฯ     
                อทฺธา ปชานาสิ ตุวป ตาต    
                ยสฺส ทิสาย ๑ วสเต พฺรหฺมจารี          
                ต ม ทิส ปาปย ตาต ขิปฺป      
                มา เต อห อมรมิสฺสมมฺหิ ฯ       
                วิจิตฺรผุลฺล ฺหิ ๒ วน สุต มยา         
                ทชิาภิฆุฏ ทิชสงฺฆเสวิต      
                ต ม วน ปาปย ตาต ขิปฺป       
                ปรุา เต ปาณ วิชหามิ อสฺสเม ฯ     
        [๑๙] อิมสฺมาห โชติรเส วนมฺหิ    
                คนฺธพฺพเทวจฺฉรสงฺฆเสวิเต    
                อิสีนมาวาเส สนนฺตนมฺหิ    
                เนตาทิส อรตึ ปาปุเณถ ฯ     
                ภวนฺติ มิตฺตานิ อโถ น โหนติฺ    
                าตีสุ มิตฺเตสุ กโรนฺติ เปม    
                อย ฺจ ชมฺโม กสิฺส ทิวา ๓ นิวิฏโ       
                โย เนว ชานาติ กุโตมฺหิ อาคโต ฯ     
                สวาเสน หิ มิตฺตานิ         สนฺธิยนฺติ ปุนปฺปุน    
                เสวฺว มิตฺโต ๔ อสงฺคนฺตุ    อสวาเสน ชีรติ ฯ     
#๑ ม. ทิส ฯ ๒ สี.ยุ. วิจิตรปุปฺผ ฯ  ๓ สี. ริวา ฯ ม. วา ฯ  ๔ ยุ. สา จ เมตฺติ ฯ   
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                สเจ ตุว ทกฺขสิ พฺรหฺมจารึ      
                สเจ ตุว สลฺลเป ๑ พฺรหฺมจารินา          
                สมฺปนฺนสสฺสว มโหทเกน     
                ตโปคุณ ขิปฺปมิม ปหสฺสสิ ฯ     
                ปนุป เจ ทกฺขสิ พฺรหฺมจารึ      
                ปนุป เจ สลฺลเป ๒ พฺรหฺมจารินา          
                สมฺปนฺนสสฺสว มโหทเกน     
                อุสฺมาคต ขิปปฺมิม ปหสฺสสิ ฯ    
                ภูตานิ เหตานิ จรนฺติ ตาต    
                วิรปูรูเปน มนุสสฺโลเก     
                น ตานิ เสเวถ นโร สป ฺโ     
                อาสชฺชน ๓ นสฺสติ พฺรหฺมจารีติ ฯ        
                        นฬินิกาชาตก ปม ฯ    
                        __________________    
                        อุมฺมาทนฺตีชาตก    
        [๒๐] นเิวสน กสฺส นุท สุนนฺท    
                ปากาเรน ปณฺฑุมเยน คุตฺต    
                กา ทิสฺสติ อคฺคิสิขาว ทูเร      
                เวหายส ๔ ปพฺพตคฺเคว อจฺจิ ฯ     
#๑-๒ ยุ. สลลฺป ฯ  ๓ ม. อาสชฺช น ฯ  ๔ ส.ี ยุ. เวหาสย ฯ      
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                ธตีา นฺวาย กสฺส สุนนฺท โหติ    
                สณิุสา นฺวาย กสฺส อโถป ภริยา    
                อกฺขาหิ เม ขิปฺปมิเธว ปุฏโ    
                อวาวตา ยทิ วา อตฺถิ ภตฺตา ฯ     
        [๒๑] อห หิ ชานามิ ชนินฺท เอต       
                มตฺยา จ เปตฺยา จ อโถป อสฺสา    
                ตเวว โส ปุรโิส ภูมิปาล    
                รตฺตินฺทิว อปฺปมตฺโต ตวตฺเถ ฯ    
                อิทฺโธ จ ผีโต จ สุวฑฺฒิโต จ     
                อมจฺโจ จ เต อ ฺตโร ชนนิฺท      
                ตทฺเสว สา ภริยา อภิปารกสฺส      
                อุมฺมาทนฺตีติ นามเธยฺเยน ราช ฯ    
        [๒๒] อมฺโภ อมฺโภ นามมิท อิมิสฺสา    
                มตฺยา จ เปตฺยา จ กต สุสาธุ     
                ตถาหิ มยฺห อวโลกยนฺตี    
                อุมฺมตฺตก อุมฺมาทนฺตี อกาสิ ฯ    
        [๒๓] ยา ปุณฺณมาเส มิคมนฺทโลจนา       
                อุปาวิสี ปุณฺฑรีกตฺตจงฺคี       
                เทวฺ ปุณฺณมาโย ตทหู อม ฺ ึ      
                ทสิฺวาน ปาราวฏรตฺตวาสินึ ฯ       
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                อฬารปมฺเหหิ สุเภหิ วคฺคุภิ      
                ปโลภยนฺตี ม ยทา อุทิกฺขติ      
                วิชมฺหมานา ๑ หรเตว เม มโน      
                ชาตา วเน กึปุริสีว ปพฺพเต ฯ     
                ตทา หิ พฺรหตี สามา        อามุตฺตมณิกุณฺฑลา       
                เอกจฺจวสนา นารี          มิคี ภนฺตาวุทิกฺขติ ฯ    
                กทาสฺสุ ม ตมฺพนขา สุโลมา       
                พาหามุทู จนฺทนสารลิตฺตา     
                วฏฏงฺคุลี สนนฺตธีรกุตฺติยา     
                นารี อุป ฺ ิสฺสติ สีสโต สุภา ฯ    
                กทาสฺสุ ม กา ฺจนชาลุรจฺฉทา     
                ธตีา ติรีฏิสฺส วิลากมชฺฌา ๒    
                มทุูหิ พาหาหิ ปลิสฺสชิสฺสติ     
                พฺรหาวเน ชาตทุมว มาลุวา ฯ      
                กทาสฺสุ ม ๓ ลาขารสรตฺตสุจฺฉวี          
                พินฺทุตฺถนี ปุณฺฑรีกตฺตจงฺคี    
                มขุ มุเขน อุปนามยิสฺสติ    
                โสณฺโฑว โสณฺฑสฺส สุราย ถาล ฯ     
                ยทาทฺทส ต ติฏนฺตึ         สพฺพคตฺต ๔ มโนรม      
#๑ ม. วิชฺมฺภมานา ฯ ๒ ม. วิลคฺคมชฺฌา ฯ  ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔ ม. สพฺพภทฺท ฯ   
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                ตโต สกสฺส จิตฺตสฺส         นาวโพธามิ ก ฺจิ น ฯ     
                อุมฺมาทนฺตี มยา ทิฏา ๑    อามุตฺตมณิกุณฺฑลา    
                น สุปฺปามิ ทิวารตฺตึ         สหสฺสว ปราชโิต ฯ    
                สกฺโก เจ ๒ เม วร ทชฺชา  โส จ ลพฺเภถ เม วโร      
                เอกรตฺต ทฺวิรตฺต วา        ภเวยฺย ๓ อภิปารโก     
                อุมฺมาทนฺตฺยา รมิตฺวาน       สีวิราชา ตโต สิยา ๔ ฯ    
        [๒๔] ภูตานิ เม ภูตปตี นมสฺสโต    
                อาคมฺม ยกฺโข อิทเมตทพฺรวิ       
                ร ฺโ มโน อุมฺมาทนฺตฺยา นิวิฏโ         
                ททามิ เต ต ปริจารยสฺสุ ฯ       
        [๒๕] ปุ ฺา จ ธเส ๕ อมโร น จมฺหิ     
                ชโน จ เม ปาปมิท ฺจ ช ฺา    
                ภุโส จ ตฺยสฺส มนโส วิฆาโต       
                ทตฺวา ปย อุมฺมาทนฺตึ อทิฏา ๖ ฯ      
        [๒๖] ชนินฺท นา ฺตฺร ตยา มยา วา      
                สพฺพาป กมฺมสฺส กตสฺส ช ฺา     
                ยนฺเต มยา อุมฺมาทนฺตี ปทินฺนา     
                ภุเสหิ ราชา วนถ สชาหิ ฯ    
        [๒๗] โย ปาปก กมมฺ กร มนุสฺโส       
#๑ ม. อุมฺมาทนฺติมห ทิฏา ฯ  ๒ สี. ย.ุ จ ฯ  ๓ ม. ภเวยฺย ฯ  ๔ ม. สิย ฯ        
#๕ ม. ย.ุ ปุ ฺา วิธเส ฯ ๖ ม. อทฏา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ      
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                โส ม ฺติ มายิท ๑ ม ฺ ึสุ อ ฺเ        
                ปสฺสนฺติ ภูตานิ กโรนฺตเมต      
                ยุตฺตา จ เย โหนฺติ นรา ปพฺยา ฯ          
                อ ฺโ นุ เต โกจิ นโร ปพฺยา     
                สทฺเธยฺย ๒ โลกสฺมิ น เม ปยาติ          
                ภุโส จ ตฺยสฺส มนโส วิฆาโต       
                ทตฺวา ปย อุมฺมาทนฺตึ อทิฏา ฯ         
        [๒๘] อทฺธา ปยา มยฺห ชนินฺท เอสา     
                น สา มม อปฺปยา ภูมิปาล    
                คจฺเฉว ตฺว อุมฺมาทนฺตึ ภทฺทนฺเต ๓      
                สโีหว เสลสฺส คุห อุเปติ ฯ      
        [๒๙] น ปฬิตา อตฺตทุกฺเขน ธีรา       
                สขุปฺผล กมฺม ปริจฺจชนฺติ       
                สมฺโมหิตา วาป สุเขน มตฺตา      
                น ปาปกมฺม ฺจ สมาจรนฺติ ฯ    
        [๓๐] ตุว ฺหิ มาตา จ ปตา จ มยฺห     
                ภตฺตา ปตี โปสโก เทวตา จ     
                ทาโส อห ตุยฺห สปุตฺตทาโร       
                ยถาสุข สีวิ ๔ กโรหิ กาม ฯ    
        [๓๑] โย อิสฺสโรมฺหติี กโรติ ปาป     
#๑ ม. มายิท ฯ  ๒ ส.ี ม. สทฺทเหยฺย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ  ๓ ม. ภทนฺเต ฯ    
#๔ ม. สามิ ฯ      
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                กตฺวา จ โส นุตฺตปเต ๑ ปเรส    
                น เตน โส ชีวติ ทีฆมายุ ๒       
                เทวาป ปาเปน สเมกฺขเร น ฯ      
        [๓๒] อ ฺาตก สามิเกหิ ปทินฺน       
                ธมฺเม  ิตา เย ปฏิจฺฉนฺติ ทาน     
                ปฏิจฺฉกา ทายกา จาป ตตฺถ    
                สขุปฺผล ฺเว กโรนฺติ กมฺม ฯ    
        [๓๓] อ ฺโ นุ เต โกจิ นโร ปพฺยา     
                สทฺเธยฺย โลกสฺมิ น เม ปยาติ    
                ภุโส จ ตฺยสฺส มนโส วิฆาโต       
                ทตฺวา ปย อุมฺมาทนฺตึ อทิฏา ฯ         
        [๓๔] อทฺธา ปยา มยฺห ชนินฺท เอสา     
                น สา มม อปฺปยา ภูมิปาล    
                ยนฺเต มยา อุมฺมาทนฺตี ปทินฺนา     
                ภุเสหิ ราชา วนถ สชาหิ ฯ    
        [๓๕] โย อตฺตทุกฺเขน ปรสฺส ทกุขฺ     
                สุเขน วา อตฺตสุข ทหติ ๓       
                ยเถวิท มยฺห ตถา ปเรส    
                โย เอว ปชานาติ ส เวทิ ธมมฺ ฯ    
        [๓๖] อ ฺโ นุ เต โกจิ ปโร ปพฺยา     
#๑ นุตฺตสเตติป ฯ   ๒ ม. ทีฆมายุ ฯ  ๓ ม. ทหาติ ฯ     
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                สทฺเธยฺย โลกสฺมิ น เม ปยาติ    
                ภุโส จ ตฺยสฺส มนโส วิฆาโต       
                ทตฺวา ปย อุมฺมาทนฺตึ อทิฏา ฯ         
        [๓๗] ชนินฺท ชานาสิ ปยา มเมสา    
                น สา มม อปฺปยา ภูมิปาล    
                ปเยน เต ทมฺมิ ปย ชนินฺท      
                ปยทายิโน เทว ปย ลภนฺติ ฯ     
        [๓๘] โส นูนาห วธิสฺสามิ         อตฺตาน กามเหตุก     
                น หิ ธมฺม อธมฺเมน         อห วธิตุมุสฺสเห ฯ     
        [๓๙] สเจ ตุว มยฺห สตึ ชนินฺท    
                น กามยาสิ นรวีร เสฏ     
                จชามิ น สพฺพชนสฺส มชฺเฌ ๑     
                มยา ปมุตฺต ตโต อวฺหเยสิ น ฯ     
        [๔๐] อทูสิย ฺเจ อภิปารก ตุว     
                จชาสิ กตฺเต อหิตาย ตฺยสฺส       
                มหา จ เต อุปวาโทป อสฺส     
                น จาป ตฺยสฺส นครมฺหิ ปกโฺข ฯ     
        [๔๑] อห สหิสฺส อุปวาทเมต    
                นนิฺท ปสส ครห ฺจ สพฺพ       
                มเมตมาคจฺฉตุ ภูมิปาล    
#๑ ยุ. สิพฺพยา ฯ     
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                ยถาสุข สีวิ ๑ กโรหิ กาม ฯ    
                โย เนว นินฺท น ปุนปฺปสส ๒     
                อาทิยติ ครห โนป ปูช    
                สริี จ ลกฺขี จ อเปติ ตมฺหา      
                อาโป สุวุฏ ีว ยถา ถลมฺหา ฯ     
                ยงฺกิ ฺจิ ทุกฺข ฺจ สุข ฺจ เอตฺโต         
                ธมฺมาติสาร ฺจ มโนวิฆาต     
                อุรสา อห ปฏิจฺฉิสฺสามิ ๓ สพฺพ         
                ปวี ยถา ถาวราน ตสาน ฯ    
        [๔๒] ธมฺมาติสาร ฺจ มโนวิฆาต     
                ทกฺุข ฺจ นิจฺฉามิ อห ปเรส     
                เอโกปม ตารยิสฺสามิ ๔ ภาร    
                ธมฺเม  ิโต กิ ฺจิ อหาปยนฺโต ฯ     
        [๔๓] สคฺคูปค ปุ ฺกมฺม ชนินฺท      
                มา เม ตุว อนฺตราย อกาสิ       
                ททามิ เต อุมฺมาทนฺตึ ปสนฺโน     
                ราชาว ย ฺเ ธน พฺราหฺมณาน ฯ     
        [๔๔] อทฺธา ตุว กตฺเต หิโตสิ มยหฺ     
                สขา มม อุมฺมาทนฺตี ตุว ฺจ      
                นนิฺเทยฺยุ เทวา ปตโร จ สพฺเพ     
#๑ ยุ. สิพฺพ ฯ  ๒ ม. ปนปฺปสส ฯ  ๓ ม. ปจฺจุตฺตริสฺสามิ ฯ ยุ. ปจฺจุปทิสฺสามิ ฯ   
#๔ ม. หารยิสฺสามิ ฯ      
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                ปาป ฺจ ปสฺส อภิสมฺปราย ฯ      
        [๔๕] น เหต ธมฺม ๑ สีวิราช วชชฺุ     
                สเนคมา ชานปทา จ สพฺเพ     
                ยนฺเต มยา อุมฺมาทนฺตี ปทินฺนา     
                ภุเสหิ ราชา วนถ สชาหิ ฯ    
        [๔๖] อทฺธา ตุว กตฺเต หิโตสิ มยหฺ     
                สขา มม อุมฺมาทนฺตี ตุว ฺจ      
                สต ฺจ ธมฺมานิ สุกิตฺติตานิ      
                สมุทฺทเวลาว ทุรจฺจยานิ ฯ    
        [๔๗] อาหุเนยฺโย เมสิ หิตานุกมฺป     
                ธาตา วิธาตา จสิ กามปาโล     
                ตยี หุตา ราช มหปฺผลา หิ ๒      
                กาเมน เม อุมฺมาทนฺตึ ปฏิจฺฉ ฯ     
        [๔๘] อทฺธา หิ สพฺพ อภิปารก ตุว     
                ธมฺม อจารี มม กตฺตุปุตฺต       
                อ ฺโ นุ เต โก อิธ โสตฺถกิตฺตา    
                ทวิฺปโท นโร อรุเณ ชีวโลเก ฯ     
        [๔๙] ตฺว นุ เสฏโ ตฺวมนุตฺตโรสิ    
                ตฺว ธมฺมคู ธมฺมวิทู สุเมโธ     
                โส ธมฺมคุตฺโต จิรเมว ชีว    
#๑ ม. น เหตธมฺม ฯ  ๒ ยุ. มหปฺผลา หิ เม ฯ      
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                ธมฺม ฺจ เม เทสย ธมฺมปาล ฯ       
        [๕๐] ตทิงฺฆ อภิปารก            สโุณหิ วจน มม          
                ธมฺมนฺเต เทสยิสฺสามิ        สต อาเสวิต อห ฯ    
                สาธุ ธมฺมรุจี ราชา         สาธุ ป ฺาณวา นโร      
                สาธุ มิตฺตานมทฺทุพฺโภ        ปาปสฺสากรณ สุข ฯ     
                อกฺโกธนสฺส วิชิเต           ิตธมฺมสฺส ราชโิน      
                สขุ มนุสฺสา อาเสถ         สตีจฺฉายาย สงฺฆเร ฯ    
                น จาหเมต อภิโรจยามิ    
                กมฺม อสเมกฺขกต อสาธุ    
                เยวาป ตฺวาน สย กโรนฺติ       
                อุปมา อิมา มยฺห ตุว สุโณหิ ฯ     
                คว ฺเจ ตรมานาน          ชิมฺห คจฺฉติ ปุงฺคโว    
                สพฺพา ตา ชิมฺห คจฺฉนฺติ      เนตฺเต ชิมฺห คเต สติ ฯ    
                เอวเมว มนุสฺเสสุ          โย โหติ เสฏสมฺมโต     
                โส เจ อธมฺม จรติ         ปเคว อิตรา ปชา          
                สพฺพ รฏ ทุกฺข เสติ        ราชา เจ โหติ อธมฺมิโก ฯ     
                คว ฺเจ ตรมานาน          อุชุ คจฺฉติ ปุงฺคโว      
                สพฺพา ตา อุชุ คจฺฉนฺติ       เนตฺเต อุชุ คเต สติ ฯ     
                เอวเมว มนุสฺเสสุ          โย โหติ เสฏสมฺมโต     
                โส เจป ๑ ธมฺม จรติ      ปเคว อิตรา ปชา         
#๑ ม. สเจ ฯ     
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                สพฺพ รฏ สุข เสติ         ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก ฯ     
                น จาปาห อธมฺเมน         อมรตฺตมภิปตฺถเย          
                อิม วา ปวึ สพฺพ          วิเชตุ อภิปารก ฯ      
                ย ฺหิ กิ ฺจิ มนุสฺเสสุ         รตน อิธ วิชชฺติ     
                คาโว ทาโส หิร ฺ ฺจ       วตฺถิย หริจนฺทน ฯ     
                อสฺสิตฺถิโย จ รตน มณิก ฺจ      
                ย ฺจาปเม จนฺทสุริยา อภิปาลยนฺติ         
                น ตสฺส เหตุ วิสม จเรยฺย    
                มชฺเฌ สิวีน อุสโภสฺมิ ชาโต ฯ     
                เนตา หิตา ๑ อุคฺคโต รฏปาโล     
                ธมฺม สิวีน อปจายมาโน    
                โส ธมฺมเมวานุวิจินฺตยนฺโต       
                ตสฺมา สเก จิตฺตวเส น วตฺโต ฯ    
        [๕๑] อทฺธา ตุว มหาราช         นิจฺจ อพฺยสน สิว     
                กรสิฺสสิ จิร รชชฺ           ป ฺา หิ ตว ตาทิสี ฯ    
                เอตนฺเต อนุโมทาม         ย ธมฺม นปฺปมชฺชส ิ     
                ธมฺม ปมชชฺ ขตฺติโย         รฏา ๒ จวติ อิสฺสโร ฯ    
                ธมฺม ฺจร ๓ มหาราช       มาตาปตูสุ ขตฺติย        
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
                ธมฺม ฺจร มหาราช          ปตฺุตทาเรสุ ขตฺติย       
#๑ ยุ. ปตา ฯ  ๒ ส.ี านา ฯ  ๓ ม. สพฺพตฺถ ธมฺม จเร... ฯ      
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                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
                ธมฺม ฺจร มหาราช          มตฺิตามจฺเจสุ ขตฺติย     
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
                ธมฺม ฺจร มหาราช          วาหเนสุ พเลสุ จ          
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
                ธมฺม ฺจร มหาราช          คาเมสุ นิคเมสุ จ         
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
                ธมฺม ฺจร มหาราช          รฏเสุ ชนปเทสุ จ        
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
                ธมฺม ฺจร มหาราช          สมเณ พฺราหฺมเณสุ จ       
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
                ธมฺม ฺจร มหาราช          มคิปกฺขีสุ ขตฺติย        
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
                ธมฺม ฺจร มหาราช          ธมฺโม จิณฺโณ สุขาวโห     
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
                ธมฺม ฺจร มหาราช          อินทฺา เทวา สพฺรหฺมกา    
                สจิุณฺเณน ทิว ปตฺตา         มา ธมฺม ราช ปามโทติ ฯ    
                        อุมฺมาทนฺตีชาตก ทุติย ฯ     
                        _____________      
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                        ๓ มหาโพธิชาตก    
        [๕๒] กินฺนุ ทณฺฑ กิมาชิน          ก ึฉตฺต กึ อุปาหน     
                ก ึองฺกุส ฺจ ปตฺต ฺจ         สงฺฆาฏิ ฺจาป พฺราหฺมณ    
                ตรมานรูโป คณฺหาสิ         กนิฺนุ ปตฺถยเส ทิส ฯ                         
        [๕๓] ทฺวาทเสตานิ วสฺสานิ        วสิตานิ ตวนฺติเก       
                นาภิชานามิ โสเณน         ปงฺคเลนาภิกูชิต ฯ      
                สวฺาย ทิตฺโตว นทติ         สกฺุกทา วิทสย     
                ตว สุตฺวา สภริยสฺส         วีตสทฺธสฺส ม ปติ ฯ    
        [๕๔] อหุ เอส กโต โทโส        ยถา ภาสสิ พฺราหฺมณ        
                เอส ภิยฺโย ปสทีามิ         วส พฺราหฺมณ มา คมา ฯ     
        [๕๕] สพฺพเสโต ปุเร อาสิ        ตโตป สพโล อหุ          
                สพฺพโลหิตโกทานิ           กาโล ปกฺกมิตุ มม ฯ      
                อพฺภนฺตร ปุเร อาสิ         ตโต มชฺเฌ ตโต พหิ     
                ปรุา นิทฺธมนา โหติ         สยเมว วชามห ฯ         
                วีตสทฺธ น เสเวยฺย         อุทปานวโนทก          
                สเจป น อนุขเณ           วารกิทฺทมคนฺธิก ฯ      
                ปสนฺนเมว เสเวยฺย         อปฺปสนฺน วิวชชฺเย       
                ปสนฺน ปยิรุปาเสยฺย         รหทวุทกตฺถิโก ฯ      
                ภเช ภชนฺต ปุรสิ           อภชนฺต น ภชฺชเย      
                อสปฺปุริสธมฺโม โส          โย ภชนฺต น ภชฺชติ ฯ      
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                โย ภชนฺต น ภชติ          เสวมาน น เสวติ         
                สเว มนุสฺสปาปฏโ         มิโค สาขสฺสิโต ยถา ฯ     
                อจฺจาภิกฺขณสสคฺคา          อสโม สรเณน จ          
                เอเตน มิตฺตา ชีรนฺติ        อกาเล ยาจนาย จ ฯ      
                ตสฺมา นาภิกฺขณ คจฺเฉ       น จ คจฺเฉ จิราจิร    
                กาเลน ยาจ ยาเจยฺย       เอว มิตฺตา น ชิรเร ๑ ฯ      
                อติจิร นิวาเสน            ปโย ภวติ อปฺปโย      
                อามนฺต โข ต คจฺฉาม       ปรุา เต โหม อปฺปยา ฯ     
        [๕๖] เอว เจ ยาจมานาน        อ ฺชลึ นาวพุชฺฌสิ        
                ปริจาริกาน สตฺตาน ๒      วจน น กโรสิ โน       
                เอวนฺต อภิยาจาม          ปุน กยิราสิ ปริยาย ฯ     
        [๕๗] เอว ฺเจ โน วิหรต         อนฺตราโย น เหสฺสติ      
                ตุยหฺ วาป ๓ มหาราช      มยฺห วา ๔ รฏวฑฺฒน    
                อปฺเปว นาม ปสฺเสม        อโหรตฺตานมจฺจเย ฯ        
        [๕๘] อุทีรณา เจ สงฺคตฺยา        ภาวายมนุวตฺตติ ฯ       
                อกามา อกรณีย วา         กรณีย วาป กฺรพฺุพติ ๕      
                อกามกรณียสฺมึ             กวิธ ปาเปน ลิมปฺติ ๖ ฯ      
                โส เจ อตฺโถ จ ธมฺโม จ    กลฺยาโณ น จ ปาปโก        
                โภโต เจ วจน สจฺจ        สุหโต วานโร มยา ฯ       
                อตฺตโน เจ หิ วาทสฺส       อปราธ วิชานิย ๗       
#๑ ม. ชียเร ฯ  ๒ ม. ปริจารกาน สต ฯ  ๓ สี. ตุมฺห ฺจาป ฯ ยุ. ตุยฺห ฺจาป ฯ      
#๔ สี. อมฺห วา ฯ ยุ. มยฺห ฺจ ฯ  ๕ ม. กุพฺพติ ฯ  ๖ ม. ลิปฺปติ ฯ อิโต ปร         
#อีทิสเมว ฯ ๗ ม. วิชานิยา ฯ           
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                น ม ตฺว ครเหยฺยาสิ        โภโต วาโท หิ ตาทิโส ฯ      
        [๕๙] อิสฺสโร สพฺพโลกสฺส         สเจ กปฺเปติ ชีวิต     
                อิทฺธึ พฺยสนภาว ฺจ          กมฺม กลฺยาณปาปก     
                นทิฺเทสการี ปุริโส          อิสฺสโร เตน ลมิฺปติ ฯ      
                โส เจ อตฺโถ จ ธมฺโม จ    กลฺยาโณ น จ ปาปโก        
                โภโต เจ วจน สจฺจ        สุหโต วานโร มยา ฯ       
                อตฺตโน เจ หิ วาทสฺส       อปราธ วิชานิย ๑       
                น ม ตฺว ครเหยฺยาสิ        โภโต วาโท หิ ตาทิโส ฯ      
        [๖๐] สเจ ปุพฺเพกตเหตุ          สุขทุกฺข นิคจฺฉติ      
                โปราณก กต ปาป          ตเมโส มุ ฺจเต อิณ      
                โปราณกอิณโมกฺโข          กฺวิธ ปาเปน ลิมฺปติ ฯ    
                โส เจ อตฺโถ จ ธมฺโม จ    กลฺยาโณ น จ ปาปโก        
                โภโต เจ วจน สจฺจ        สุหโต วานโร มยา ฯ       
                อตฺตโน เจ หิ วาทสฺส       อปราธ วิชานิย          
                น ม ตฺว ครเหยฺยาสิ        โภโต วาโท หิ ตาทิโส ฯ      
        [๖๑] จตุนฺนเยวุปาทาย           รูป สมฺโภติ ปาณิน    
                ยโต จ รูป สมฺโภติ         ตตฺเถวานุปคจฺฉติ ฯ     
                อิเธว ชีวติ ชโีว           เปจฺจ เปจฺจ วินสฺสติ     
                อุจฺฉิชฺชติ อย โลโก         เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา      
                อุจฺฉิชฺชมาเน โลกสฺมึ        กวิฺธ ปาเปน ลิมฺปติ ฯ     
#๑ ม. วิชานิยา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ       
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                โส เจ อตฺโถ จ ธมฺโม จ    กลฺยาโณ น จ ปาปโก        
                โภโต เจ วจน สจฺจ        สุหโต วานโร มยา ฯ       
                อตฺตโน เจ หิ วาทสฺส       อปราธ วิชานิย          
                น ม ตฺว ครเหยฺยาสิ        โภโต วาโท หิ ตาทิโส ฯ      
        [๖๒] อาหุ ขตฺตวิธา ๑ โลเก     พาลา ปณฺฑิตมานโิน       
                มาตร ปตร ห ฺเ          อโถ เชฏป ภาตร     
                หเนยฺย ปุตฺตทาเร จ        อตฺโถ เจ ตาทิโส สิยา ฯ    
        [๖๓] ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย        นิสีเทยฺย สเยยฺย วา    
                น ตสฺส สาข ภ ฺเชยฺย       มตฺิตทุพฺโภ ๒ หิ ปาปโก ฯ     
                อถ อตฺเถ สมปุปฺนฺเน        สมูลมป อพฺภุเห        
                อตฺโถ เม สมฺพเลนาป       สหุโต วานโร มยา ฯ       
                โส เจ อตฺโถ จ ธมฺโม จ    กลฺยาโณ น จ ปาปโก        
                โภโต เจ วจน สจฺจ        สุหโต วานโร มยา ฯ       
                อตฺตโน เจ หิ วาทสฺส       อปราธ วิชานิย          
                น ม ตฺว ครเหยยฺาสิ        โภโต วาโท หิ ตาทิโส ฯ      
        [๖๔] อเหตุวาโท ปุริโส          โย จ อิสฺสรกตฺุติโก     
                ปพฺุเพกตี จ อุจฺเฉที         โย จ ขตฺตวิโธ ๓ นโร ฯ    
                เอเต อสปฺปุริสา โลเก      พาลา ปณฺฑิตมานิโน       
                กเรยฺย ตาทิโส ปาป        อโถ อ ฺมฺป การเย      
#๑ ม. ขตฺตวิทา ฯ  ๒ ย.ุ มิตฺตทูภี ฯ  ๓ ม. ขตฺตวิโท ฯ        
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                อสปฺปุริสสสคฺโค            ทกฺุขนฺโต ๑ กฏกุทฺรโย ฯ    
        [๖๕] อุรพฺภรูเปน พกาสุ ๒ ปุพฺเพ     
                อสงฺกิโต อชยถู อุเปติ    
                หนฺตฺวา อุรณึ อชิย ๓ อช ฺจ    
                หนฺตฺวา สยิตฺวา ๔ เยนกาม ปเลติ ฯ       
                ตถาวิเธเก สมณพฺราหฺมณาเส    
                ฉทน กตฺวา ว ฺจยนฺติ มนุสฺเส    
                อนาสกา ถณฺฑิลเสยฺยกา จ    
                รโชชลฺล อุกฺกุฏกิปฺปธาน       
                ปริยายภตฺต ฺจ อปานกตฺตา     
                ปาปาจารา อรหนฺโต วทานา ฯ    
                เอเต อสปฺปุริสา โลเก      พาลา ปณฺฑิตมานิโน       
                กเรยฺย ตาทิโส ปาป        อโถ อ ฺมฺป การเย      
                อสปฺปุริสสสคฺโค            ทกฺุขนฺโต กฏกทฺุรโย ฯ     
                ยมาหุ นตฺถิ วีริยนฺติ         เหตุ ฺจ อปวทนฺติ ๕ เย     
                ปรการ อตฺตการ ฺจ         เย ตุจฺฉ สมวณฺณยุ ฯ    
                เอเต อสปฺปุริสา โลเก      พาลา ปณฺฑิตมานิโน       
                กเรยฺย ตาทิโส ปาป        อโถ อ ฺมฺป การเย      
                อสปฺปุริสสสคฺโค            ทกฺุขนฺโต กฏกทฺุรโย ฯ     
                สเจ หิ วีริย นาสฺส         กมมฺ กลฺยาณปาปก     
#๑ สี. ทกฺุกโฏ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ  ๒ ม. วกสฺส ุฯ ยุ. วกาสุ ฯ  ๓ ม.     
#อชิก ฯ  ๔ ม. อุตฺราสยิตฺวา ฯ  ๕ ม. อเหตุ ฺจ ปวทนฺติ ฯ     
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                น ภเร วฑฺฒกึ ราชา        นป ยนฺตานิ การเย ฯ      
                ยสฺมา จ วีริย อตฺถิ         กมฺม กลฺยาณปาปก    
                ตสฺมา ยนฺตานิ กาเรติ       ราชา ภรติ วฑฺฒกึ ฯ     
                ยทิ วสฺสสต เทโว          น วสฺเส น หิม ปเต      
                อุจฺฉิชฺเชยฺย อย โลโก       วินสฺเสยฺย อย ปชา ฯ      
                ยสฺมา จ วสฺสตี เทโว       หิม ฺจานุผุสียติ ๑     
                ตสฺมา สสฺสานิ ปจฺจนฺติ       รฏ ฺจ ปาลยเต จิร ฯ     
                คว ฺเจ ตรมานาน          ชิมฺห คจฺฉติ ปุงฺคโว    
                สพฺพา ตา ชิมฺห คจฺฉนฺติ      เนตฺเต ชิมฺห คเต สติ ฯ    
                เอวเมว มนุสฺเสสุ          โย โหติ เสฏสมฺมโต     
                โส เจ อธมฺม จรติ         ปเคว อิตรา ปชา          
                สพฺพ รฏ ทุกฺข เสติ        ราชา เจ โหติ อธมฺมิโก ฯ     
                คว ฺเจ ตรมานาน          อุชุ คจฺฉติ ปุงฺคโว      
                สพฺพา ตา ๒ อุชุ คจฺฉนฺติ ๓ เนตฺเต อุชุ คเต สติ ฯ     
                เอวเมว มนุสฺเสสุ          โย โหติ เสฏสมฺมโต     
                โส เจป ธมฺม จรติ         ปเคว อิตรา ปชา         
                สพฺพ รฏ สุข เสติ         ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก ฯ     
                มหารุกฺขสฺส ผลิโน          อาม ฉินฺทติ โย ผล    
                รส ฺจสฺส น ชานาติ         พีช ฺจสฺส วินสฺสติ ฯ    
#๑ ม. หิม ฺจานุผุสายติ ฯ  ๒ ม. คาวี ฯ  ๓ ม. ยนติฺ ฯ         
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                มหารุกฺขูปม รฏ           อธมฺเมน โย ปสาสติ    
                รส ฺจสฺส น ชานาติ         รฏ ฺจสฺส วินสฺสติ ฯ     
                มหารุกฺขสฺส ผลิโน          ปกฺก ฉินฺทติ โย ผล     
                รส ฺจสฺส วิชานาติ          พีช ฺจสฺส น นสฺสติ ฯ     
                มหารุกฺขูปม รฏ           ธมฺเมน โย ปสาสติ     
                รส ฺจสฺส วิชานาติ          รฏ ฺจสฺส น นสฺสติ ฯ    
                โย จ ราชา ชนปท         อธมฺเมน ปสาสติ     
                สพฺโพสธีภิ โส ราชา        วิรุทฺโธ โหติ ขตฺติโย ฯ      
                ตเถว เนคเม หึส          เย ยตฺุตา กยวิกฺกเย      
                โอชทานพลีกาเร           ส โกเสน วิรุชฺฌติ ฯ       
                ปหารวรเขตฺต ฺ ู           สงฺคาเม กตนิสฺสเม       
                อุสฺสิเต หึสย ราชา         ส พเลน วิรุชฺฌติ ฯ    
                ตเถว อิสโย หสึ           สยเม พฺรหฺมจาริเย ๑     
                อธมฺมจารี ขตฺติโย          โส สคฺเคน วิรุชฺฌติ ฯ    
                โย จ ราชา อธมฺมฏโ      ภรยิ หนฺติ อทูสก ๒    
                ลทฺุท ปสวเต าน ๓       ปตฺุเตหิ จ วิรุชฺฌติ     
                ธมฺม จเร ชานปเท         เนคเมสุ ๔ พเลสุ จ       
                อิสโย จ น หึเสยฺย         ปตฺุตทาเร สม ฺจเร ฯ     
                ส ตาทิโส ภูมิปติ           รฏปาโล อโกธโน        
#๑ สี. พฺรหฺมจาริโน ฯ ม. ส ฺเต พฺรหฺมจาริโย ฯ  ๒ ม. อทูสิก ฯ  ๓ ส.ี ปาป ฯ     
#๔ สี. นิคเมสุ ฯ     
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                สามนฺเต ๑ สมฺปกมฺเปติ     อินฺโทว อสุราธิโปติ ฯ    
                        มหาโพธชิาตก ตติย ฯ    
                        _______________    
                        ตสฺสุทฺทาน ฯ      
                สนิฬีนิกมวฺหยโน ปโม    
                ทติุโย ปน สอุมฺมทนฺตีวโร    
                ตติโย ปน โพธิสิรีวฺหยโน     
                กถิตา ปน ตีณิ ชิเนน สุภา ฯ      
                ป ฺาสนิปาต นฏิ ิต ฯ     
                        ____________      
#๑ ม. สปตฺเต ฯ       
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                                สฏ ินิปาต    
                        ๑ โสณกชาตก    
        [๖๖] กสฺส สุตฺวา สต ทมฺมิ        สหสฺส ทิฏโสณก ๑      
                โก เม โสณกมกฺขาติ        สหาย ปสุกีฬิต ฯ       
                อถ พฺรวิ มาณวโก          ทหโร ป ฺจจูฬโก    
                มยหฺ สุตฺวา สต เทหิ        สหสฺส ทิฏโสณก ๒      
                อห เต ๓ โสณกมกขิฺสฺส     สหาย ปสุกีฬิต ฯ    
        [๖๗] กตรสฺมึ โส ชนปเท         รฏเสุ นิคเมสุ จ        
                กตฺถ โสณกมทฺทกฺขิ ๔       ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ    
        [๖๘] ตเวว เทว วิชิเต          ตเววุยฺยานภูมิยา         
                อุชุวสา มหาสาลา          นโีลภาสา มโนรมา ฯ       
                ติฏนฺติ เมฆสมานา         รมมฺา อ ฺโ ฺนิสฺสิตา      
                เตส มูลสฺม ิโสณโก         ฌายติ อนุปาทิโน        
                อุปาทาเนสุ โลเกสุ         ฑยฺหมาเนสุ นิพฺพุโต ฯ     
        [๖๙] ตโต จ ราชา ปายาสิ       เสนาย จตุรงฺคิยา          
                การาเปตฺวา สม มคฺค       อคมา เยน โสณโก ฯ       
                อุยยฺานภูมึ คนฺตฺวาน         วิจรนฺโต พฺรหาวเน    
#๑-๒ สี. ย.ุ ทฏ ุ-ฯ   ๓ สี. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔ สี. ย.ุ กตฺถ เต โสณโก       
#ทิฏโ ฯ       
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                อาสีน โสณก ทกฺขิ          ฑยหฺมาเนสุ นิพฺพุต ฯ      
        [๗๐] กปโณ วตาย ๑ ภิกฺขุ       มณฺุโฑ สงฺฆาฏิปารุโต     
                อมาติโก อปติโก           รุกขฺมูลสฺมิ ฌายติ ฯ    
        [๗๑] อิม วากฺย นิสาเมตฺวา       โสณโก เอตทพฺรวิ      
                น ราช กปโณ โหติ         ธมฺม กาเยน ผสฺสย ฯ      
                โยธ ๒ ธมฺม นิรงฺกตฺวา     อธมฺม อนุวตฺตติ      
                ส ราช กปโณ โหติ         ปาโป ปาปปรายโน ฯ          
        [๗๒] อรินฺทโมติ เม นาม         กาสิราชาติ ม วิทู     
                กจฺจิ โภโต สุขเสยฺยา       อิธ ปตฺตสฺส โสณก ฯ     
        [๗๓] สทาป ภทฺรมธนสฺส          อนาคารสฺส ภิกฺขุโน      
                น เตส โกฏเ โอเปนฺติ     น กุมฺเภ น กโฬปยา     
                ปรินิฏ ิตเมสานา           เตน ยาเปนฺติ สุพฺพตา ฯ      
                ทติุยมฺป ภทฺรมธนสฺส         อนาคารสฺส ภิกฺขุโน     
                อนวชฺชปณฺโฑ โภตฺตพฺโพ      น จ โกจูปโรธติ ฯ      
                ตติยมฺป ภทฺรมธนสฺส         อนาคารสฺส ภิกฺขุโน    
                นพฺิพุโต ปณฺโฑ โภตฺตพฺโพ     น จ โกจูปโรธติ ฯ    
                จตุตฺถมฺป ภทฺรมธนสฺส        อนาคารสฺส ภิกฺขุโน     
                มตฺุตสฺส รฏเ จรโต        สงฺโค ยสฺส น วิชฺชติ ฯ      
                ป ฺจมมฺป ภทฺรมธนสฺส        อนาคารสฺส ภิกฺขุโน    
                นครมฺหิ ฑยฺหมานมฺหิ         นาสฺส กิ ฺจิ อฑยฺหถ ฯ      
#๑ ม. วตย ฯ   ๒ ม. โย จ ฯ     
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                ฉฏมฺป ภทฺรมธนสฺส         อนาคารสฺส ภิกฺขุโน    
                รฏเ วิลุมฺปมานมฺหิ         นาสฺส ก ฺจิ อหารถ ๑ ฯ    
                สตฺตมมฺป ภทฺรมธนสฺส        อนาคารสฺส ภิกฺขุโน    
                โจเรหิ รกฺขิต มคฺค         เย จ ฺเ ปริปนฺถิกา    
                ปตฺตจีวรมาทาย            โสตฺถึ คจฺฉติ สุพฺพโต ฯ    
                อฏมมฺป ภทฺรมธนสฺส        อนาคารสฺส ภิกฺขุโน    
                ย ย ทิส ปกฺกมติ           อนเปกฺโขว คจฺฉติ ฯ     
        [๗๔] พหูป ภทฺรา เอเตส ๒      โย ตฺว ภิกฺขุ ปสสสิ    
                อห ฺจ คิทฺโธ กาเมสุ        กถ กาหามิ โสณก ฯ      
                ปยา เม มานุสา กามา      อโถ ทิพฺยาป เม ปยา     
                อถ เกน น ุวณฺเณน         อุโภ โลเก ลภามเส ฯ       
        [๗๕] กาเม ๓ คิทฺธา กามรตา    กาเมสุ อธิมุจฺฉิตา       
                นรา ปาปานิ กตฺวาน        อุปปชฺชนฺติ ทคฺุคตึ ฯ    
                เย จ กาเม ปหนฺตฺวาน ๔   นกิฺขนฺตา อกุโตภยา       
                เอโกทิภาวาธิคตา          น เต คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ ฯ    
                อุปมนฺเต กริสฺสามิ          ต สุโณหิ อรินทฺม     
                อุปมาย มิเธกจฺเจ ๕       อตฺถ ชานนฺติ ปณฺฑิตา ฯ      
                คงฺคาย กุณป ทิวา          วุยหฺมาน มหณฺณเว      
                วายโส สมจินฺเตสิ          อปฺปป ฺโ อเจตโส ฯ      
#๑ ม. อหีรถ ฯ   ๒ ส.ี พหูนิ สมณภทฺรานิ ฯ ย.ุ พหูป ภทฺรกา เอเต ฯ    
#๓ สี. ยุ. กาเมสุ ฯ  ๔ ส.ี ยุ. ปหตฺวาน ฯ  ๕ ส.ี ย.ุ ปเธกจฺเจ ฯ      
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                ยาน ฺจ วติท ลทฺธ          ภกโฺข จาย อนปฺปโก    
                ตตฺถ รตฺตึ ตตฺถ ทิวา        ตตฺเถว นิรโต มโน ฯ    
                ขาท นาคสฺส มสานิ         ปว ภาคีรโสทก        
                สมฺปสฺส วนเจตฺยานิ         น ปเลตฺถ วิหงฺคโม ฯ     
                ต ฺจ โอตรณี คงฺคา         ปมตฺต กุณเป รต        
                สมุทฺท อชฺฌคาหาสิ          อคตี ยตฺถ ปกฺขิน ฯ     
                โส จ ภกฺขปรกิฺขีโณ         อุทปตฺวา ๑ วิหงฺคโม     
                น ปจฺฉโต น ปุรโต         นตฺุตร โนป ทกฺขิณ ฯ     
                ทปี โส นชฺฌคา ค ฺฉิ        อคตี ยตฺถ ปกฺขิน     
                โส จ ตตฺเถว ปาปตฺถ       ยถา ทุพฺพลโก ตถา ฯ       
                ต ฺจ สามุทฺทิกา มจฺฉา       กุมฺภีลา มกรา สุสู    
                ปสยฺหการา ขาทึสุ          ผนทฺมาน วิปกฺขิก ๒ ฯ      
                เอวเมว ตุว ราช          เย จ ฺเ กามโภคิโน       
                คิทฺธา เจ น วมิสฺสนฺติ       กากป ฺาย ๓ เต วิทู ฯ    
                เอสา เต อุปมา ราช       อตฺถสนฺทสฺสนี กตา         
                ตฺว ฺจ ป ฺายเส เตน       ยทิ กาหสิ วา น วา ฯ     
        [๗๖] เอกวาจป ทฺวิวาจ          ภเณยฺย อนุกมปฺโก      
                ตตุตฺตรึ น ภาเสยฺย         ทาโส วยฺยสฺส ๔ สนฺติเก ฯ     
        [๗๗] อิท วตฺวาน ปกฺกามิ         โสณโก อมิตพุทฺธิมา    
                เวหาเส อนฺตลิกฺขสฺมึ        อนสุาสิตฺวาน ขตฺติย ฯ     
#๑ สี. อุปฺปติตฺวา ฯ ยุ. อุทาปตฺวา ฯ  ๒ ม. วิปกฺขก ฯ สี. ยุ. วิปกฺขิน ฯ        
#๓ กากป ฺาว ฯ  ๔ ส.ี ทาโส อยฺยสสฺ ฯ  ยุ. ทาโส อยิรสฺส ฯ      
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        [๗๘] โก นุเม ราชกตฺตาโร       สตูา เวยฺยตฺติมาคตา ๑     
                รชชฺ นิยฺยาทยิสฺสามิ         นาห รชฺเชน มตฺถิโก ฯ    
                อชฺเชว ปพฺพชสิฺสามิ         โก ช ฺา มรณ สุเว    
                นาห กาโกว ทมฺุเมโธ       กามาน วสมนฺวคา ๒ ฯ    
        [๗๙] อตฺถิ เต ทหโร ปุตฺโต       ทฆีาวุ รฏวฑฺฒโน      
                ต รชฺเช อภิสิ ฺจสฺสุ         โส โน ราชา ภวิสฺสติ ฯ    
        [๘๐] ขิปฺป กุมาร อาเนถ         ทฆีาวว รฏวฑฺฒน     
                ต รชฺเช อภิสิ ฺจสฺสุ         โส โว ราชา ภวิสฺสติ ฯ    
        [๘๑] ตโต กุมารมาเนสุ          ทฆีาวว รฏวฑฺฒน        
                ต ทิสฺวา อาลป ราชา       เอกปุตฺต มโนรม ฯ     
                สฏ ี คามสหสฺสานิ          ปริปุณฺณานิ สพฺพโส     
                เต ปุตฺต ปฏิปชชฺสฺสุ         รชฺช นิยฺยาทยามิ เต ฯ    
                อชฺเชว ปพฺพชสิฺสามิ         โก ช ฺา มรณ สุเว    
                มาห กาโกว ทมฺุเมโธ       กามาน วสมนฺวค ฯ       
                สฏ ี นาคสหสฺสานิ          สพฺพาลงฺการภูสิตา      
                สวุณฺณกจฺฉา มาตงฺคา        เหมกปฺปนวาสสา ฯ        
                อารูฬฺหา คามณีเยภิ         โตมรงฺกุสปาณิภิ        
                เต ปุตฺต ปฏิปชชฺสฺสุ         รชฺช นิยฺยาทยามิ เต ฯ    
                อชฺเชว ปพฺพชสิฺสามิ         โก ช ฺา มรณ สุเว                          
                มาห กาโกว ทมฺุเมโธ       กามาน วสมนฺวค ฯ       
#๑ ม. สุทฺทา เวยฺยตฺตมาคตา ฯ  ๒ ม. วสมนฺวค ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ        
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                สฏ ี อสฺสสหสฺสานิ          สพฺพาลงฺการภูสิตา     
                อาชานียา จ ๑ ชาติยา     สนิฺธวา สีฆวาหนา         
                อารูฬฺหา คามณีเยภิ         อินทฺิยาจาปธาริภิ      
                เต ปุตฺต ปฏิปชชฺสฺสุ         รชฺช นิยฺยาทยามิ เต ฯ    
                อชฺเชว ปพฺพชสิฺสามิ         โก ช ฺา มรณ สุเว    
                มาห กาโกว ทมุเฺมโธ       กามาน วสมนฺวค ฯ       
                สฏ ี รถสหสฺสานิ           สนฺนทฺธา อุสฺสิตทฺธชา    
                ทปีา อโถป เวยฺยคฺฆา       สพฺพาลงฺการภูสิตา ฯ    
                อารูฬฺหา คามณีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ ๒    
                เต ปุตฺต ปฏิปชชฺสฺสุ         รชฺช นิยฺยาทยามิ เต ฯ    
                อชฺเชว ปพฺพชสิฺสามิ         โก ช ฺา มรณ สุเว    
                มาห กาโกว ทมฺุเมโธ       กามาน วสมนฺวค ฯ       
                สฏ ี เธนุสหสฺสานิ          โรห ฺา ปุงฺควูสภา    
                ตา ปุตฺต ปฏิปชชฺสฺสุ         รชฺช นิยฺยาทยามิ เต ฯ    
                อชฺเชว ปพฺพชสิฺสามิ         โก ช ฺา มรณ สุเว    
                มาห กาโกว ทมฺุเมโธ       กามาน วสมนฺวค ฯ       
                โสฬสิตฺถีสหสฺสานิ           สพฺพาลงฺการภูสิตา     
                วิจิตฺรวตฺถาภรณา           อามุตฺตมณิกุณฺฑลา      
                ตา ปุตฺต ปฏิปชชฺสฺสุ         รชฺช นิยฺยาทยามิ เต ฯ    
                อชฺเชว ปพฺพชสิฺสามิ         โก ช ฺา มรณ สุเว    
#๑ ม. ว ฯ  ๒ ม. วมฺมิภิ ฯ      
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                มาห กาโกว ทมฺุเมโธ       กามาน วสมนฺวค ฯ       
        [๘๒] ทหรสฺเสว เม ตาต         มาตา มตาติ เม สุต        
                ตยา วินา อห ตาต         ชีวิตตป น อุสฺสเห ฯ     
                ยถา อาร ฺก นาค         โปโต อเนฺวติ ปจฺฉโต     
                เชสฺสนฺต คิริทุคฺเคสุ         สเมสุ วิสเมสุ จ ฯ    
                เอวนฺต อนุคจฺฉามิ          ปตฺุตมาทาย ๑ ปจฺฉโต    
                สภุโร เต ภวิสสฺามิ         น เต เหสฺสามิ ทุพฺภโร ฯ     
        [๘๓] ยถา สามุทฺทิก นาว         วาณิชาน ธเนสิน      
                โวหาโร ตตฺถ คเณฺหยฺย      วาณิชา พฺยสนี สิยา      
                เอวเมวาย ปุตฺตก ๒       อนฺตรายกโร มม ฯ         
        [๘๔] อิม กุมาร ปาเปถ          ปาสาท รติวฑฺฒน       
                ตตฺถ กมฺพุสหตฺถาโย         ยถา สกฺกว อจฺฉรา      
                ตา น ตตฺถ รมิสสฺนฺติ ๓     ตาหิ เจโส ๔ รมิสฺสติ ฯ     
        [๘๕] ตโต กุมาร ปาเปสุ         ปาสาท รติวฑฺฒน        
                ต ทิสฺวา อวจุ ก ฺา        ทฆีาวว รฏวฑฺฒน ฯ     
                เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ        อาทู สกฺโก ปรุินฺทโท     
                โก วา ตฺว กสฺส วา ปุตฺโต   กถ ชาเนมุ ต มย ฯ     
        [๘๖] นมฺหิ เทโว น คนฺธพฺโพ      นป สกโฺก ปุรินฺทโท    
                กาสิร ฺโ อห ปุตฺโต        ทฆีาวุ รฏวฑฺฒโน     
                มม ภรถ ภทฺท โว          อห ภตฺตา ภวามิ โว ฯ    
#๑ ม. ปตฺตมาทาย ฯ  ๒ ม. ปุตฺตกล ิฯ  ๓ ม รเมสฺสนฺติ ฯ  ๔ ย.ุ เมโส ฯ       
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        [๘๗] ต ตตฺถ อวจุ ก ฺา         ทฆีาวว รฏวฑฺฒน      
                กหุึ ราชา อนุปฺปตฺโต        อิโต ราชา กหุึ คโต ฯ    
        [๘๘] ปงฺก ราชา อติกฺกนฺโต       ถเล ราชา ปติฏ ิโต    
                อกณฺฏก อคหน             ปฏิปนฺโน มหาปถ ฯ       
                อห ฺจ ปฏิปนฺโนสฺมิ          มคฺค ทุคฺคติคามนิ     
                สกณฺฏก สคหน             เยน คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ ฯ    
        [๘๙] ตสฺส เต สฺวาคต ราช       สหีสฺเสว คิริพฺพช      
                อนุสาส มหาราช           ตฺว โน สพฺพาสมิสฺสโรติ ฯ      
                        โสณกชาตก ปม ฯ     
                        ____________      
                        ๒ สงฺกิจฺจชาตก     
        [๙๐] ทสิฺวา นิสินฺน ราชาน        พฺรหฺมทตฺต รเถสภ    
                อถสฺส ปฏิเวเทสิ           ยสฺสาสิ อนุกมฺปโก ฯ     
                สงฺกิจฺจาย อนุปฺปตฺโต        อิสีน สาธุสมฺมโต     
                ตรมานรูโป นิยยฺาหิ         ขิปฺป ปสฺส มเหสิน ฯ    
                ตโต จ ราชา ตรมาโน      ยุตฺตมารุยฺห สนฺทน        
                มตฺิตามจฺจปริพฺยูโฬฺห ๑      อคมาสิ รเถสโภ ฯ     
                นกิฺขิปฺป ป ฺจ กกุธานิ        กาสีน รฏวฑฺฒโน     
                วาลวีชนิมุณฺหสี             ขคฺค ฉตฺต ฺจุปาหน ฯ     
                โอรุยฺห ราชา ยานมฺหา      ปยิตฺวา ปฏิจฺฉท       
#๑ สี. ย.ุ -ปรพฺิพูโฬฺห ฯ      
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                อาสีน ทายปสฺสสฺมึ          สงฺกิจฺจมุปสงฺกมิ ฯ     
                อุปสงฺกมิตฺวา โส ราชา      สมฺโมทิ อิสนิา สห      
                ต กถ วีติสาเรตฺวา         เอกมนฺต อุปาวิสิ ฯ     
                เอกมนฺต นิสินฺโนว          อถ กาล อม ฺถ        
                ตโต ปาปานิ กมฺมานิ        ปจฺุฉิตุ ปฏิปชฺชถ ฯ     
                อิสึ ปุจฺฉาม ๑ สงฺกิจฺจ      อิสีน สาธุสมฺมต    
                อาสีน ทายปสฺสสฺมึ          อิสิสงฺฆปุรกฺขต ฯ    
                ก คตึ เปจฺจ คจฺฉนฺติ        นรา ธมฺมาติจาริโน    
                อติจิณฺโณ มยา ธมฺโม        ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ    
        [๙๑] อิสิ อวจ สงฺกิจฺโจ          กาสีน รฏวฑฺฒน     
                อาสีน ทายปสฺสสฺมึ          มหาราช สุโณหิ เม ฯ    
                อุปฺปเถน วชนตฺสฺส          โย มคฺคมนุสาสติ        
                ตสฺส เจ วจน กยิรา        นาสฺส มคฺเคยฺย กณฺฏโก ฯ      
                อธมฺม ปฏิปนนฺสฺส           โย ธมฺมมนุสาสติ       
                ตสฺส เจ วจน กยิรา        น โส คจฺเฉยฺย ทคฺุคตึ ฯ      
        [๙๒] ธมฺโม ปโถ มหาราช        อธมฺโม ปน อุปฺปโถ         
                อธมฺโม นิรย เนติ          ธมโฺม ปาเปติ สุคฺคตึ ฯ      
                อธมฺมจาริโน ราช          นรา วิสมชีวิโน    
                ย คตึ เปจฺจ คจฺฉนฺติ        นริเย เต สุโณหิ เม ฯ      
                ส ฺชีโว กาฬสุตฺโต จ        สงฺฆาโฏ ๒ เทฺว จ โรรุวา    
#๑ สี. ย.ุ ปุจฺฉามิ ฯ   ๒ ม. สงฺฆาโต ฯ     
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                อถาปโร มหาวีจิ           ตาปโน จ ปตาปโน ฯ         
                อิจฺเจเต อฏ นิรยา        อกขฺาตา ทูรติกฺกมา     
                อากิณฺณา ลุทฺทกมฺเมหิ        ปจฺเจกา โสฬสุสฺสทา ฯ      
                กทริยา ตาปนา ๑ โฆรา    อจฺจิมนฺโต ๒ มหพฺภยา     
                โลมหสนรูปา จ            เภสฺมา ปฏิภยา ทุขา ฯ     
                จตุกฺกณฺณา ๓ จตุทฺวารา     วิภตฺตา ภาคโส มิตา    
                อโยปาการปริยนฺตา         อยสา ปฏิกุชชฺิตา ฯ       
                เตส อโยมยา ภูมิ          ชลิตา เตชสา ยุตา        
                สมนฺตา โยชนสต           ผุฏา ติฏนฺติ สพฺพทา ฯ    
                เอเต ปตนฺติ นิรเย         อุทฺธปาทา อวสิรา      
                อิสีน อติวตฺตาโร           ส ฺตาน ตปสฺสิน ฯ     
                เต ภูนหุโน ปจฺจนฺติ         มจฺฉา พิลกตา ยถา      
                สวจฺฉเร อสงฺเขยฺเย        นรา กิพฺพิสการิโน ฯ    
                ฑยฺหมาเนน คตฺเตน         นจฺิจ สนฺตรพาหิร       
                นริยา นาธิคจฺฉนฺติ          ทวฺาร นิกฺขมเนสิโน ฯ      
                ปรุตฺถิเมน ธาวนฺติ          ตโต ธาวนฺติ ปจฺฉโต    
                อุตฺตเรนป ธาวนฺติ          ตโต ธาวนฺติ ทกฺขิณ     
                ย ย ฺหิ ทฺวาร คจฺฉนฺติ       ตนฺตเทว ปถิยฺยเร ๔ ฯ    
                พหูนิ สตสหสฺสานิ           ชนา นิรยคามิโน         
                พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺติ       ปตฺวา ทุกฺข อนปฺปก ฯ     
#๑ สี. ย.ุ กทรียตปนา ฯ ม. กทริยตาปนา ฯ  ๒ ย.ุ อจฺจิมนฺตา ฯ  ๓ จตุกฺโกณาติป ฯ    
#๔ ม. ปธียเร ฯ ส.ี ปถิยฺยติ ฯ       
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                อาสีวิสว กุปฺปต            เตชสึ ทูรติกฺกม    
                น สาธุรูเป อาสีเท         ส ฺตาน ตปสฺสิน ฯ     
                อติกาโย มหิสฺสาโส         อชฺชุโน เกกกาธิโป       
                สหสฺสพาหุ อุจฺฉินฺโน         อิสิมาสชฺช โคตม ฯ     
                อรช รชสา วจฺฉ           กีส อวกฺรีย ๑ ทณฺฑกี    
                ตาโลว มลูโต ฉินฺโน        ส ราชา วิภวงฺคโต ฯ      
                อุปหจฺจ มน เมชฺโฌ ๒      มาตงฺคสฺมึ ยสสฺสิเน    
                สปาริสชฺโช อุจฺฉินฺโน        เมชฺฌาร ฺ ๓ ตทา อหุ ฯ    
                กณฺหทีปายนาสชฺช           อิสึ อนฺธกเวนฺทโย ๔    
                อ ฺม ฺ มุสเล ๕ หนฺตฺวา   สมฺปตฺตา ยมสาธน ฯ     
                อถาย อิสินา สตฺโต         อนฺตลิกฺขจโร ปุเร      
                ปาเวกฺขิ ปวึ เจจฺโจ       หีนตฺโต กาลปรยิาย ฯ     
                ตสฺมา หิ ฉนฺทาคมน         นปฺปสสนฺติ ปณฺฑิตา    
                อทุฏจิตฺโต ภาเสยฺย        คิร สจฺจูปส ฺหิต ฯ    
                มนสา เจ ปทุฏเน         โย นโร เปกฺขเต มุนึ      
                วิชชฺาจรณสมฺปนฺน           คนฺตฺวา โส นิรย อโธ ฯ     
                เย วุฑฺเฒ ปริภาสนฺติ        ผรสุูปกฺกมา ชนา       
                อนปจฺจา อทายาทา         ตาลวตฺถู ๖ ภวนฺติ เต ฯ     
                โย จ ปพฺพชิต หนฺติ         กตกิจฺจ มเหสิน      
                ส กาฬสุตฺเต นิรเย         จิร รตฺตาย ปจฺจติ ฯ    
#๑ ม. อวกริยิ ฯ   ๒ ม. มชฺโฌ ฯ  ๓ ม. มชฺฌาร ฺ ฯ  ๔ สี. ย.ุ อนฺธกเวณฺหุโย ฯ     
#ม. -เวณฺฑโย ฯ  ๕ ม. อ ฺโ ฺ มุสลา ฯ   ๖ ม. ตาลวตฺถุ ฯ ยุ. ตาลาวตฺถุ ฯ          
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                โย จ ราชา อธมฺมฏโ      รฏวิทฺธสโน มโต ๑     
                ตาปยิตฺวา ชนปท           ตาปเน เปจฺจ ปจฺจติ ฯ    
                โส จ วสฺสสหสฺสาน ๒      สต ทิพฺยานิ ปจฺจติ     
                อจฺจิสงฺฆปเรโต โส         ทกุขฺ เวเทติ เวทน ฯ     
                ตสฺส อคฺคิสิขา กายา        นจฺิฉรนฺติ ปภสฺสรา     
                เตโชภกฺขสฺส คตฺตานิ        โลมคฺเคหิ ๓ นเขหิ จ ฯ      
                ฑยฺหมาเนน คตฺเตน         นจฺิจ สนฺตรพาหิร       
                ทกฺุขาภิตุนฺโน นทติ          นาโค ตุณฺฑฏฏิโต ๔ ยถา ฯ     
                โย โลภา ปตร หนฺติ        โทสา วา ปุริสาธโม      
                ส กาฬสุตฺเต นิรเย         จิร รตฺตาย ปจฺจติ ฯ    
                ส ตาทิโส ปจฺจติ โลหกุมฺภิย     
                ปกฺก ฺจ สตฺตีหิ หนนฺติ นตฺิตจ    
                อนฺธ กริตฺวา มตฺุตกรีสภกฺข    
                ขาเร นิมุชชฺนฺติ ตถาวิธ นร ฯ    
                ตตฺต ปกฺกุฏ ิตมโยคุฬ ฺจ       
                ทีเฆ จ ผาเล จิรรตฺตตาปเต       
                วิกขฺมฺภมาทาย วิภชฺช ๕ รชชฺุภิ          
                วิวเฏ มุเข สสวยนฺติ ๖ รกฺขสา ฯ         
                สามา จ โสณา สพลา จ คิชฺฌา       
                กาโกลสงฺฆา จ ทิชา อโยมุขา       
#๑ สี. จฺโต ฯ ม. มโค ฯ  ๒ ม. -สหสฺสานิ ฯ  ๓ ม. โลเมหิ จ ฯ    
#๔ สี. ตุตฺตทฺทิโต ฯ ม. ตุตฺตฏฏิโต ฯ  ๕ ส.ี วิพทธฺ ฯ ม. วิพนธฺ ฯ  ๖ สี. ย.ุ     
#สจวยนฺติ ฯ ม. สมฺปวิสนฺติ ฯ         
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                สงฺคมฺม ขาทนฺติ วิผนฺทมาน      
                ชิวฺห วิภชฺช วิฆาส สโลหิต ฯ    
                ต ทฑฺฒตาล ปริภินฺนคตฺต       
                นปิฺโปถยนฺตา อนุวิจรนฺติ รกฺขสา          
                รตี หิ เตส ทุขิโน ปนีตเร       
                เอตาทิสสฺมึ นิรเย วสนฺติ    
                เยเกจิ โลเก อิธ เปตฺติฆาติโน ฯ    
                ปตฺุโต จ มาตร หนฺตฺวา      อิโต คนฺตฺวา ยมกฺขย    
                ภุสมาปชฺชเต ทุกฺข          อตฺตกมฺมผลูปโค ฯ      
                อมนุสฺสา อติพาลา          หนฺตาร ชนยนฺติยา       
                อโยมเยหิ วาเลหิ          ปฬยนฺติ ปุนปฺปุน ฯ     
                ต ปสฺสว ๑ สกา คตฺตา     รธุิร ๒ อตฺตสมฺภว     
                ตมฺพโลหวิลีนว             ตตฺต ปาเยนฺติ มตฺติฆ ฯ    
                ชคุิจฺฉ กุณป ปูตึ            ทุคฺคนฺธ คูถกทฺทม     
                ปพฺุพโลหิตสงฺกาส           รหโทคฺคยฺห ๓ ติฏติ ฯ    
                ตเมน กิมิโย ๔ ตตฺถ       อติกายา อโยมุขา        
                ฉวึ เภตฺวาน ๕ ขาทนฺติ     ปคิทฺธา ๖ มสโลหิเต ฯ      
                โส จ ต นิรย ปตฺโต        นมิุคฺโค สตโปริส      
                ปติูก กุณป วาติ            สมนฺตา สตโยชน ฯ     
                จกขฺุมาป หิ จกฺขูนิ ๗       เตน คนฺเธน ชิยยฺติ    
#๑ ม. ตมสฺสว ฯ ยุ. ต ปสฺสุต ฯ  ๒ ม. รุหิร ฯ   ๓ ม. รหทโมคยฺห ฯ      
#๔ ม. กิมโย ฯ  ๕ สี. ยุ. เฉตฺวาน ฯ   ๖ ม. สคิทฺธา ฯ  ๗ ม. จกขฺูหิ ฯ     
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                เอตาทิส พฺรหฺมทตฺต         มาตุโฆ ลภเต ทุข ฯ    
                ขุรธารมนุกฺกมฺม            ติกขฺ ทูรภิสมฺภว     
                ปตนฺติ คพฺภปาตินิโย ๑      ทุคฺค เวตฺตรณึ นทึ ฯ      
                อโยมยา สิมฺพลโิย          โสฬสงฺคุลิกณฺฏกา        
                อุภโต มภิลมพฺนฺติ           ทุคฺค เวตฺตรณึ นทึ ฯ      
                เต อจฺจิมนฺโต ติฏนฺติ       อคฺคิกฺขนฺธาว อารกา      
                อาทิตฺตา ชาตเวเทน        อุทฺธ โยชนมุคฺคตา ฯ     
                เอเต ปชฺชนฺติ ๒ นิรเย     ตตฺเต ติขิณกณฺฏเก      
                นาริโย จ อติจารินิโย ๓    นรา จ ปรทารคู ฯ        
                เต ปตนฺติ อโธกฺขนฺธา       วิวตฺตา วิหตา ปุถู     
                สยนฺติ วินิวิทฺธงฺคา          ทฆี ชคฺคนฺติ สพฺพทา ๔ ฯ    
                ตโต รตฺยา วิวสเน ๕      มหตึ ปพฺพตูปม    
                โลหกุมฺภึ ปวชชฺนฺติ          ตตฺต อคฺคิสมูทก ฯ    
                เอว ทิวา จ รตฺโต จ       ทุสฺสลีา โมหปารตุา๑     
                อนุโภนฺติ สก กมฺม          ปพฺุเพ ทุกฺกฏมตตฺโน ฯ     
                ยา จ ภริยา ธนกฺกีตา       สามิก อติม ฺติ        
                สสฺสุ วา สสฺสุร วาป        เชฏ วาป นนนฺทน ๖    
                ตสฺสา วงฺเกน ชิวฺหคฺค       นิพฺพหนฺติ สพนฺธน ฯ      
                ส พฺยามมตฺต กิมิน          ชิวฺห ปสฺสติ อตฺตโน ๗     
#๑ ม. คพฺภปาติโย ฯ  ๒ ม. วชนฺติ ฯ สี. ย.ุ สชนฺติ ฯ  ๓ ม. อติจารา ฯ      
#๔ สี. ย.ุ สวรึ ฯ  ๕ ม. วิวสาเน ฯ  ๖ ม. นนนฺทร ฯ  ๗ ม. อตฺตนิ ฯ        
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                วิ ฺาเปตุ น สกฺโกติ        ตาปเน เปจฺจ ปจฺจติ ฯ    
                โอรพฺภิกา สูกรกิา          มจฺฉิกา มิคพนฺธกา      
                โจรา โคฆาตกา ลุทฺทา      อวณฺเณ วณฺณการกา ฯ       
                สตฺตีหิ โลหกูเฏหิ           เนตฺตึเสหิ อุสูหิ จ     
                ห ฺมานา ขารนทึ          ปปตนฺติ อวสิรา ฯ        
                สาย ปาโต กูฏการี         อโยกูเฏหิ ห ฺติ        
                ตโต วนฺต ทุรตฺตาน         ปเรส ภุ ฺชเต ๑ สทา ฯ     
                ธงฺกา เภรณฺฑกา คิชฺฌา      กาโกลา จ อโยมุขา       
                วิปฺผนฺทมาน ขาทนฺติ         นร กิพฺพิสการก ฯ     
                เย มิเคน มิค หนฺติ         ปกขึฺ วา ปน ปกขิฺนา     
                อสนฺโต รชสา ฉนฺนา        คนฺตฺวา ๒ เต นิรยุสฺสท ๓ ฯ     
        [๙๓] สนฺโตว ๔ อุทธฺ คจฺฉนฺติ     สุจิณฺเณนีธ กมฺมุนา      
                สจิุณฺณสฺส ผล ปสฺส          สินฺทา ๕ เทวา สพฺรหฺมกา    
                ตนฺต พฺรูมิ มหาราช         ธมฺม รฏปตี จร      
                ตถา ตถา ๖ ราช จราหิ ธมฺม      
                ยถา ต สุจิณฺณ นานุตปฺเปยฺย ปจฺฉาติ ฯ     
                        สงฺกิจฺจชาตก ทุติย ฯ    
                        __________________    
                        ตสฺสุทฺทาน ฯ      
                อถ สฏ ินิปาตมฺหิ           สณุาถ มม ภาสิต       
#๑ ม. ภุ ฺชเร ฯ  ๒ ม. คนฺตา ฯ  ๓ ย.ุ นิรย อโธ ฯ  ๔ ม. -จ ฯ     
#๕ ม. สอินทฺา ฯ   ๖ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ      
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                        ชาตกสวฺหยโน ปวโร     
                        โสณกอรนิฺทมสวฺหยโน      
                        ตถาวุตฺตรเถสภสงฺกิจฺจวโร ฯ      
                             สฏ ินิปาต นิฏ ิต ฯ       
                                _________       
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                                สตฺตตินิปาต    
                                ๑ กุสชาตก    
        [๙๔] อิทนฺเต รฏ สธน สโยคฺค      
                สกายุร สพฺพกามูปปนฺน    
                อิทนฺเต รชฺช อนุสาส อมฺม       
                คจฺฉามห ยตฺถ ปยา ปภาวตี ฯ     
        [๙๕] อนุชุภูเตน หร มหนฺต     
                ทวิา จ รตฺโต จ นิสีถกาเล    
                ปฏิคจฺฉ ตฺว ขิปฺป กุสาวตึ [๑]         
                นจฺิฉามิ ทุพฺพณฺณมห วสนฺต ฯ     
        [๙๖] นาห คมิสฺสามิ อิโต กุสาวตึ     
                ปภาวตี วณฺณปโลภิโต ตว     
                รมามิ มทฺทสฺส นิเกตรมฺเม    
                หตฺิวาน รฏ ตว ทสฺสเน รโต ฯ     
                ปภาวตี วณฺณปโลภิโต ตว     
                สมฺมูฬฺหรูโป วิจรามิ เมทนึ ๒     
                ทสิ น ชานามิ กุโตมฺหิ อาคโต    
                ตยิมฺหิ มตฺโต มคิมนฺทโลจเน      
                โสวณฺณจีรวสเน         ชาตรูปสุเมขเล   
#๑ ม. กุส ฯ   ๒ ม. เมทินึ ฯ           
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                สสฺุโสณิ ตว กามา หิ        นาห รชฺเชน มตฺถิโก ฯ    
        [๙๗] อภูติ ตสฺส โภ โหติ         โย อนิจฺฉนฺตมิจฺฉติ    
                อกาม ราช กาเมหิ ๑      อกนฺโต กนฺตมิจฺฉสิ ๒ ฯ    
        [๙๘] อกาม วา สกาม วา        โย นโร ลภเต ปย         
                ลาภเมตฺถ ปสสาม          อลาโภ ตตฺถ ปาปโก ฯ       
        [๙๙] ปาสาณสาร ขณสิ           กณิการสฺส ทารุนา         
                วาต ชาเลน พาเธสิ        โย อนิจฺฉนฺตมิจฺฉสิ ฯ    
        [๑๐๐] ปาสาโณ นูน เต หทเย      โอหิโต มทุุลกฺขเณ         
                โย เต สาต น วินฺทามิ      ติโรชนปทาคโต ฯ         
                ยทา ม ภกุฏ ึ๓ กตฺวา      ราชปุตฺตี อุทิกฺขติ ๔      
                อาฬาริโก ตทา โหมิ        ร ฺโ มทฺทสฺสนฺเตปุเร ๕ ฯ    
                ยทา อุมฺหยมานา ม         ราชปุตฺตี อุทิกฺขติ ๔    
                นาฬาริโก ตทา โหมิ        ราชา โหมิ ตทา กุโส ฯ                           
        [๑๐๑] สเจ หิ วจน สจฺจ          เนมิตฺตาน ภวิสฺสติ    
                เนว เม ตฺว ปตี อสฺส       กาม ฉินฺทนฺตุ สตฺตธา ฯ     
        [๑๐๒] สเจ หิ วจน สจฺจ          อ ฺเส ยทิ วา มม     
                เนว ตุยฺห ปตี อตฺถิ         อ ฺโ สีหสฺสรา กุสา ฯ     
        [๑๐๓] เนกฺข คีว เต กาเรสฺส      ปตฺวา ขุชฺเช กุสาวตึ      
                สเจ ม นาคนาสูรุ          โอโลเกยฺย ปภาวตี ฯ      
#๑ ม. กาเมสิ ฯ  ๒ ม. อกนฺต กนฺตุมิจฺฉสิ ฯ  ๓ สี. ยุ. ภูกฏุึ ฯ  ๔ สี. ยุ.        
#ราชปุตฺติ อทิกฺขสิ ฯ  ๕ สี. ย.ุ มทฺทสสฺ ถีปุเร ฯ  
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                เนกฺข คีว เต กาเรสฺส      ปตฺวา ขุชฺเช กุสาวตึ      
                สเจ ม นาคนาสูรุ          อาลเปยฺย ปภาวตี ฯ       
                เนกฺข คีว เต กาเรสฺส      ปตฺวา ขุชฺเช กุสาวตึ      
                สเจ ม นาคนาสูรุ          อุมหฺาเยยฺย ปภาวตี ฯ    
                เนกฺข คีว เต กาเรสฺส      ปตฺวา ขุชฺเช กสุาวตึ      
                สเจ ม นาคนาสูรุ          ปมหฺาเยยฺย ปภาวตี ฯ     
                เนกฺข คีว เต กาเรสฺส      ปตฺวา ขุชฺเช กุสาวตึ      
                สเจ ม นาคนาสูรุ          ปาณีภิ อุปสผุเส ฯ      
        [๑๐๔] น หิ นูนาย ราชปุตฺตี        กุเส สาตป วินฺทติ    
                อาฬาริเก ภเต โปเส       เวตฺตเนน อนตฺถิเก ฯ       
        [๑๐๕] น หิ นูน อย ขุชฺชา         ลภติ ชิวฺหาย เฉทน    
                สนุิสิเตน สตฺเถน           เอว ทุพฺภาสิต ภณ ฯ    
        [๑๐๖] มา น รูเปน ปาเมสิ        อาโรเหน ปภาวตี          
                มหายโสติ กตฺวาน          กรสฺสุ รุจิเร ปย ฯ     
                มา น รูเปน ปาเมสิ        อาโรเหน ปภาวตี ๑       
                มหทฺธโนติ กตฺวาน          กรสฺสุ รุจิเร ปย ฯ    
                มา น รูเปน ปาเมสิ        อาโรเหน ปภาวตี          
                มหพฺพโลติ กตฺวาน          กรสฺสุ รุจิเร ปย ฯ    
                มา น รูเปน ปาเมสิ        อาโรเหน ปภาวตี          
                มหารฏโติ กตฺวาน         กรสฺสุ รุจิเร ปย ฯ    
#๑ ยุ. ปภาวติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ     
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                มา น รูเปน ปาเมสิ        อาโรเหน ปภาวตี          
                มหาราชาติ กตฺวาน         กรสฺสุ รุจิเร ปย ฯ     
                มา น รูเปน ปาเมสิ        อาโรเหน ปภาวตี          
                สหีสฺสโรติ กตฺวาน          กรสฺสุ รุจิเร ปย ฯ     
                มา น รูเปน ปาเมสิ        อาโรเหน ปภาวตี          
                วคฺคุสฺสโรติ กตฺวาน         กรสฺสุ รุจิเร ปย ฯ    
                มา น รูเปน ปาเมสิ        อาโรเหน ปภาวตี          
                พินฺทุสฺสโรติ กตฺวาน         กรสฺสุ รุจิเร ปย ฯ      
                มา น รูเปน ปาเมสิ        อาโรเหน ปภาวตี          
                ม ฺชุสฺสโรติ กตฺวาน         กรสฺสุ รุจิเร ปย ฯ    
                มา น รูเปน ปาเมสิ        อาโรเหน ปภาวตี          
                มธุรสฺสโรติ ๑ กตฺวาน      กรสฺสุ รุจิเร ปย ฯ     
                มา น รูเปน ปาเมสิ        อาโรเหน ปภาวตี          
                สตสิปฺโปติ กตฺวาน          กรสฺสุ รุจิเร ปย ฯ     
                มา น รูเปน ปาเมสิ        อาโรเหน ปภาวตี          
                ขตฺติโยติป กตฺวาน          กรสฺสุ รุจิเร ปย ฯ    
                มา น รูเปน ปาเมสิ        อาโรเหน ปภาวตี          
                กสุราชาติ กตฺวาน          กรสฺสุ รุจิเร ปย ฯ    
        [๑๐๗] เอเต นาคา อุปตฺถทฺธา      สพฺเพ ติฏนฺติ วมฺมิกา ๒     
                ปรุา มทฺทนฺติ ปาการ        อาเนเตต ปภาวตึ ฯ     
#๑ ม. มธุสฺสโรติ ฯ   ๒ ม. วมฺมิตา ฯ     
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        [๑๐๘] สตฺต พิเล ๑ กริตฺวาน      อหเมต ปภาวตึ          
                ขตฺติยาน ปทสฺสามิ          เย ม หนฺตุ อิธาคตา ฯ      
        [๑๐๙] อวุฏหิ ราชปุตฺตี           สามา โกเสยฺยวาสินี     
                อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ        ทาสีคณปุรกฺขตา ฯ    
        [๑๑๐] ต นูน กกฺกูปนิเสวิต มุข      
                อาทาสทนฺตาถรุปจฺจเวกฺขิต       
                สภุ สุเนตฺต วิรช อนงฺคณ     
                ฉุฑฺฑ วเน สฺสติ ขตฺติเยหิ ฯ     
                เต นูน เม อสิเต เวลฺลิตคฺเค     
                เกเส มุทู จนฺทนสารลิตฺเต    
                สมากุเล สีวถกิาย มชฺเฌ    
                ปาเทหิ คิชฺฌา ปริกฑฺฒยนฺติ ๒ ฯ          
                ตา นูน เม ตมฺพนขา สุโลมา    
                พาหา มุทู จนฺทนสารลิตฺตา    
                ฉินฺนา วเน อุชฺฌิตา ขตฺติเยหิ     
                คยหฺ ธงฺโก ๓ คจฺฉติ เยน กาม ฯ          
                เต นูน ตาลูปนิเภ อลมฺเพ     
                นิเสวิเต กาสิกจนฺทเนน     
                ถเนสุ เม ลมฺพิสฺสติ สิคาโล      
                มาตูว ปุตฺโต ตรุโณ ตนุโช ฯ      
#๑ สี. ย.ุ ขณฺเฑ ฯ     ๒ ม ปริกฑฺฒิสฺสนฺติ ฯ  ๓ ยุ. วโก ฯ     
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                ต นูน โสณึ ปถุลุ สุโกฏฏิต     
                นิเสวิต ก ฺจนเมขลาหิ     
                ฉินฺน วเน ขตฺติเยหิ อวตฺถ     
                สคิาลสงฺฆา ปริกฑฺฒยนฺติ ๑ ฯ    
                โสณา ธงฺกา ๒ สิคาลา จ   เย จ ฺเ สนฺติ ทา ิโน    
                อชรา นูน เหสฺสนฺติ         ภกฺขยิตฺวา ปภาวตึ ฯ    
                สเจ มสานิ หรึสุ           ขตฺติยา ทูรคามิโน      
                อฏ ีนิ อมฺม ยาจิตฺวา        อนุปนฺเถ ทหาถ น ฯ     
                เขตฺตานิ อมฺม กาเรตฺวา     กณิกาเรตฺถ โรปเย ๓    
                ยทา เต ปุปฺผิตา อสฺสุ       เหมนฺตาน หิมจฺจเย    
                สเรยฺยาถ มม อมฺม         เอววณฺณา ปภาวตี ฯ      
        [๑๑๑] ตสฺสา มาตา อุทฏาสิ       ขตฺติยา เทววณฺณินี     
                ทสิฺวา อสิ ฺจ สูน ฺจ         ร ฺโ มทฺทสฺสนฺเตปุเร ฯ     
        [๑๑๒] อิมินา นูน อสินา           สุส ฺ ตนุมชฺฌิม     
                ธตีร มทฺท ๔ หนฺตฺวาน      ขตฺติยาน ปทสฺสสิ ๕ ฯ     
        [๑๑๓] น เม อกาสิ วจน          อตฺถกามาย ปุตฺติเก       
                สาชฺช โลหิตส ฺฉนฺนา        คจฺฉสิ ยมสาธน ฯ       
                เอวมาปชฺชติ โปโส         ปาปย ฺจ นิคจฺฉติ        
                โย เจ ๖ หิตาน วจน      น กโรติ อตฺถทสฺสิน ฯ     
                สเจว อชฺช ธาเรสิ         กุมาร จารุทสฺสน        
#๑ ม. ปริกฑฺฒิสฺสนฺติ ฯ   ๒ ยุ. วกา ฯ  ๓ ม. โรปย ฯ  ๔ ย.ุ มทฺโท ฯ       
#๕ ยุ. ปทสสฺติ ฯ   ๖ ม. เว ฯ          
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                กุเสน ชาต ขตฺติย          สุวณฺณมณิเมขล ฯ      
                ปชูิต ๑ าติสงฺเฆหิ        น คจฺฉสิ ยมกฺขย     
                ยตฺถสฺสุ เภรี นทติ          กุ ฺชโร จ นกิชูติ     
                ขตฺติยาน กุเล ภทฺเท        กึ นุ สุขตร ตโต ฯ    
                อสฺโส หสิยติ ๒ ทฺวาเร     กุมาโร อุปโรทติ        
                ขตฺติยาน กุเล ภทฺเท        กึ นุ สุขตร ตโต ฯ    
                มยรูโก ฺจาภิรุเท           โกกลิาภินิกูชิเต       
                ขตฺติยาน กุเล ภทฺเท        กึ นุ สุขตร ตโต ฯ    
        [๑๑๔] กห นุ โส สตฺตุมทฺทโน       ปรรฏปฺปมทฺทโน       
                กโุส โสฬารป ฺาโณ        โย โน ทกฺุขา ปโมจเย ฯ    
        [๑๑๕] อิเธว โส สตฺตุมทฺทโน       ปรรฏปฺปมทฺทโน        
                กโุส โสฬารป ฺาโณ        โย เน สพฺเพ วธิสฺสติ ๓ ฯ     
        [๑๑๖] อุมฺมตฺติกา นุ ภณสิ          อนฺธพาลา ปภาสสิ      
                กโุส เจ อาคโต อสฺส       กึ นุ ๔ ชาเนมุ ต มย ฯ      
        [๑๑๗] เอโส อาฬาริโก โปโส      กุมารีปุรมนฺตเร    
                ทฬฺห กตฺวาน สเวลฺล ๕     กุมฺภึ โธวติ โอนโต ฯ      
        [๑๑๘] เวณี ตฺวมสิ จณฺฑาลี         อาทูสิ กุลคนฺธินี     
                กถ มทฺทกุเล ชาตา         ทาส กยิราสิ กามุก ฯ     
        [๑๑๙] นมฺหิ เวณี น จณฺฑาลี        น จมฺหิ กลุคนฺธินี    
                โอกฺกากปุตฺโต ภทฺทนฺเต      ตฺว นุ ทาโสติ ม ฺสิ ฯ    
#๑ ยุ. ปชูิตา ฯ  ๒ ม. อสฺโส จ สิสติ ฯ  ๓ สี. โย โน ทุกฺขา ปโมจเย ฯ      
#๔ ม. น ฯ   ๕ ม. เวลลฺึ ฯ      
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        [๑๒๐] โย พฺราหฺมณสหสฺสานิ        สทา โภเชติ วึสติ ๑    
                โอกฺกากปุตฺโต ภทฺทนฺเต      ตฺว นุ ทาโสติ ม ฺสิ ฯ    
                ยสฺส นาคสหสฺสานิ          สทา โยเชนฺติ วีสติ      
                โอกฺกากปุตฺโต ภทฺทนฺเต      ตฺว นุ ทาโสติ ม ฺสิ ฯ    
                ยสฺส อสฺสสหสฺสานิ          สทา โยเชนฺติ วีสติ     
                โอกฺกากปุตฺโต ภทฺทนฺเต      ตฺว นุ ทาโสติ ม ฺสิ ฯ    
                ยสฺส รถสหสสฺานิ           สทา โยเชนฺติ วีสติ      
                โอกฺกากปุตฺโต ภทฺทนฺเต      ตฺว นุ ทาโสติ ม ฺสิ ฯ    
                        [๒]      
                ยสฺส เธนุสหสฺสานิ          สทา ทูหนฺติ วีสติ      
                โอกฺกากปุตฺโต ภทฺทนฺเต      ตฺว นุ ทาโสติ ม ฺสิ ฯ    
        [๑๒๑] ตคฺฆ เต ทุกฺกฏ พาเล       ย ขตฺติย มหพฺพล     
                นาค มณฺฑูกวณฺเณน          น น อกฺขาสิ มาคต ๓ ฯ     
        [๑๒๒] อปราธ มหาราช           ตฺว โน ขม รเถสภ          
                ย ตฺว ๔ อ ฺาตเวเสน     น ฺาสิมฺหา อิธาคต ฯ    
        [๑๒๓] มาทิสสฺส น ต ฉนฺน         โยห อาฬารโิก ภเว     
                ตฺว ฺเว เม ปสีทสฺสุ        นตฺถิ เต เทว ทุกฺกฏ ฯ     
        [๑๒๔] คจฺฉ พาเล ขมาเปหิ        กุสราช มหพฺพล          
                ขมาปโต กุสราชา          โส เต ทสฺสติ ชวิีต ฯ    
        [๑๒๕] ปตุสฺส วจน สุตฺวา          เทววณฺณี ปภาวตี      
                สริสา อคฺคหี ปาเท         กสุราช มหพฺพล ฯ       
#๑ ม. วีสตึ ฯ อิโต ปร อีทสิเมว ฯ    
#๒ สี. ย.ุ ยสสฺ อุสภสหสฺสานิ          สทา โยเชนฺติ วีสตึ ฯ      
#        โอกฺกาก ... ... ...     ... ... ... ... ทาโสติ ม ฺสิ ฯ    
#๓ ม. น น อกฺขาสิธาคต ฯ    ๔ ม. ต ฯ     
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        [๑๒๖] ยาว ๑ รตฺโย อติกฺกนฺตา    ตามา เทว ตยา วินา      
                วนฺเท เต สิรสา ปาเท      มา เม กุชฺฌ รเถสภ ฯ      
                สจฺจนฺเต ๒ ปฏิชานามิ      มหาราช สุโณหิ เม       
                น จาป อปฺปย ตุยฺห         กเรยฺยามิ อห ปนุ ฯ      
                เอว ฺจ ยาจมานาย         วจน เม น กาหสิ    
                อิทานิ ม ตาโต หนฺตฺวา      ขตฺติยาน ปทสฺสติ ฯ     
        [๑๒๗] เอวนฺเต ยาจมานาย        กึ น กาหามิ เต วโจ        
                วิกทฺุโธ ตฺยสฺมิ กลฺยาณี       มา ตฺว ภายิ ปภาวตี ฯ     
                สจฺจนฺเต ๒ ปฏิชานามิ      ราชปุตฺตี สุโณหิ เม    
                น จาป อปฺปย ตุยฺห         กเรยฺยาม ิอห ปนุ ฯ      
                ตว กามา หิ สุสโฺสณิ        พหุทุกฺข ติติกฺขิส     
                พหุมทฺทกุล หนฺตฺวา          นยิตุ ต ปภาวตี ฯ    
        [๑๒๘] โยชยนฺตุ รเถ อสฺเส        นานาจิตฺเต สมาหิเต๕     
                อถ ทกฺขถ เม เวค         วิธเมนฺตสฺส ๓ สตฺตโว ฯ    
                ต ฺจ ตตฺถ อุทิกฺขึสุ          ร ฺโ มทฺทสฺสนฺเตปุเร ๔     
                วิชมฺภมาน สีหว            โปเนฺต ทิคุณ ภุช ฯ     
        [๑๒๙] หตฺถิกฺขนฺธ ฺจ อารุยฺห        อาโรเปตฺวา ปภาวตึ     
                สงฺคาม โอตริตฺวาน         สหีนาท นที กโุส ฯ     
                ตสฺส ต นทโต สุตฺวา        สหีสฺเสวีตเร มิคา      
#๑ ม. ยามา ฯ  ๒ ม. สพฺพ เต ฯ  ๓ ม. วิธมนฺตสฺส ฯ  ๔ สี. มททฺสฺส ถีปุเร ฯ          
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                ขตฺติยา วิปลายึสุ           กสุสทฺทภยฏฏติา ๑ ฯ    
                หตฺถาโรหา อนีกฏา        รถิกา ปตฺติการกา        
                อ ฺม ฺสฺส ฉินฺทนฺติ         กุสสทฺทภยฏฏิตา ฯ     
                ตสฺมึ สงฺคามสีสสฺมึ          ปสฺสิตฺวา หฏมานโส ๒    
                กสุสฺส ร ฺโ เทวินฺโท       อทา เวโรจน มณึ ฯ     
                โส ต วิชิตฺวา สงฺคาม       ลทฺธา เวโรจน มณึ    
                หตฺถิกฺขนฺธคโต ราชา        ปาเวกฺขิ นคร ปุร ฯ     
                ชีวคฺคาห คเหตฺวาน         พนฺธิตฺวา สตฺต ขตฺติเย      
                สสฺสุรสฺสูปนาเมสิ           อิเม เต เทว สตฺตโว ฯ    
                สพฺเพว เต วส คตา        อมิตฺตา วิหตา ตว         
                กาม กโรหิ เต ตยา        มุ ฺจ วา เต หนสฺสุ วา ฯ    
        [๑๓๐] ตุเยฺหว สตฺตโว เอเต       นหิ เต มยฺห สตฺตโว      
                ตฺว ฺเว โน มหาราช       มุ ฺจ วา เต หนสฺสุ วา ฯ    
        [๑๓๑] อิมา เต ธีตโร สตฺต        เทวก ฺ ูปมา สุภา        
                ททาหิ เนส เอเกก         โหนฺตุ ชามาตโร ตว ฯ     
        [๑๓๒] อมฺหาก ฺเจว ตาส ฺจ        ตฺว โน สพฺเพสมิสฺสโร     
                ตฺว ฺเว โน มหาราช       เทหิ เนส ยทจฺิฉสิ ฯ     
        [๑๓๓] เอกเมกสฺส เอเกก         อทา สีหสฺสโร กุโส        
                ขตฺติยาน ตทา เตส         ร ฺโ มทฺทสฺส ธีตโร ฯ    
                ปณิตา เตน ลาเภน         ตุฏา สีหสฺสเร กุเส     
#๑ ยุ. กุสสททฺภยฏ ิตา ฯ     ๒ สี. ตุฏมานโส ฯ      
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                สกรฏานิ ปายึสุ           ขตฺติยา สตฺต ตาวเท ฯ     
                ปภาวติ ฺจ อาทาย          มณึ เวโรจน สภุ ๑      
                กสุาวตึ กุโส ราชา         อคมาสิ มหพฺพโล ฯ        
                ตฺยสฺสุ เอกรเถ ยนฺตา       ปวิสนฺตา กุสาวตึ       
                สมานา วณฺณรูเปน          นา ฺม ฺาติโรจิสุ ๒ ฯ    
                มาตา ปุตฺเตน สงฺค ฺฉิ       อุภโย จ ชยมฺปตี       
                สมคฺคา เต ตทา อาสุ       ผีต ธรณิมาวสุนฺติ ฯ     
                        กุสชาตก ปม ฯ      
                        ____________      
                        ๒ โสณนนฺทชาตก    
        [๑๓๔] เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ        อาทู ๓ สกฺโก ปุรินฺทโท     
                มนุสฺสภูโต อิทฺธิมา          กถ ชาเนมุ ต มย ฯ    
        [๑๓๕] นมฺหิ ๔ เทโว น คนฺธพฺโพ   นมฺห ิ๕ สกฺโก ปรุินทฺโท    
                มนุสฺสภูโต อิทฺธิมา          เอว ชานาหิ ภารถ ฯ     
        [๑๓๖] กตรูปมิท โภโต ๖         เวยฺยาวจฺจ อนปฺปก     
                เทวมฺหิ วสฺสนามมฺหิ         อโนวสฺส ภว อกา ฯ    
                ตโต วาตาตเป โฆเร       สีตจฺฉาย ภว อกา ฯ        
                ตโต อมิตฺตมชฺเฌสุ          สรตาณ ภว อกา ฯ       
                ตโต ผีตานิ รฏานิ         วสิโน เต ภว อกา       
                ตโต เอกสต ขเตฺย         อนุยนฺเต ๗ ภว อกา ฯ    
#๑ ยุ. ตทา ฯ  ๒ ส.ี นา ฺม ฺมติโรจยุ ฯ  ๓ ม. อทุ ฯ สี. ยุ. อาทฺ ฯ      
#๔-๕ ม. นาป ฯ  ๖ สี. ย.ุ โภตา ฯ  ๗ ย.ุ อนุยุตฺเต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ           
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                ปติตาสฺสุ มย โภโต         วร ต ภุ ฺชมิจฺฉสิ     
                หตฺถิยาน อสฺสรถ           นาริโย จ อลงฺกตา      
                นิเวสนานิ รมฺมานิ          มย โภโต ททามเส ฯ      
                อถวงฺเค วา มคเธ         มย โภโต ททามเส    
                อถวา อสฺสกาวนฺตึ          สมุนา ทมฺม เต มย ฯ     
                อุปฑฺฒ วาป รชฺชสฺส         มย โภโต ททามเส      
                สเจ เต อตฺโถ รชฺเชน      อนุสาส ยทิจฺฉสิ ฯ        
        [๑๓๗] น เม อตฺโถป รชฺเชน       นคเรน ธเนน วา    
                อโถป ชนปเทน            อตฺโถ มยฺห น วิชชฺติ ฯ     
        [๑๓๘] โภโตว รฏเ วิชิเต        อร ฺเ อตฺถิ อสฺสโม     
                ปตา มยฺห ชเนตฺตี จ        อุโภ สมฺมนฺติ อสฺสเม ฯ     
                เตสาห ปุพฺพาจริเยสุ        ปุ ฺ น ลภามิ กาตเว    
                ภวนฺต อชฺฌาวร กตฺวา       โสณ ยาเจมุ สวร ฯ     
        [๑๓๙] กโรมิ เต ต วจน          ย ม ภณสิ พฺราหฺมณ     
                เอต ฺจ โข โน อกฺขาหิ      กวีนฺโต โหนฺตุ ยาจกา ฯ    
        [๑๔๐] ปโรสต ชานปทา           มหาสาลา จ พฺราหฺมณา       
                อิเม จ ขตฺติยา สพฺเพ       อภิชาตา ยสสฺสิโน       
                ภว ฺจ ราชา มโนโช        อล เหสฺสนฺติ ยาจกา ฯ     
        [๑๔๑] หตฺถี อสฺเส จ โยเชนฺตุ      รถ สนฺนยฺห สารถิ     
                อาพนฺธนานิ คณฺหาถ         ปาทาสุสฺสารยทฺธเช ๑    
#๑ สี. ปาเทสุสฺสารย ธเช ฯ     
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                อสฺสมนฺต คมิสฺสามิ          ยตฺถ สมฺมติ โกสิโย ฯ      
        [๑๔๒] ตโต จ ราชา ปายาสิ       เสนาย จตุรงฺคินี          
                อคมาสิ อสฺสม รมฺม         ยตฺถ สมฺมติ โกสิโย ฯ    
        [๑๔๓] กสฺส กาทมฺพโย กาโช       เวหาส จตุรงฺคุล        
                อส อสผุส เอติ            อุทหารสฺส ๑ คจฺฉโต ฯ     
        [๑๔๔] อห โสโณ มหาราช         ตาปโส สหิตพฺพโต    
                ภรามิ มาตาปตโร          รตฺตินฺทิวมตนฺทิโต ฯ     
                วนผล ฺจ มูล ฺจ            อาหริตฺวา ทิสมฺปติ      
                โปเสมิ มาตาปตโร         ปุพฺเพกตมนุสฺสร ฯ๙      
        [๑๔๕] อิจฺฉาม อสฺสม คนฺตุ         ยตฺถ สมฺมติ โกสิโย     
                มคฺค โน โสณ อกฺขาหิ       เยน คจฺเฉมุ ๒ อสฺสม ฯ     
        [๑๔๖] อย เอกปที ราช           เยเนต เมฆสนฺนิภ        
                โกวิลาเรหิ ส ฺฉนฺน         เอตฺถ สมฺมติ โกสิโย ฯ      
        [๑๔๗] อิท วตฺวาน ปกฺกามิ         ตรมาโน มหาอิสิ        
                เวหาเส อนฺตลิกฺขสฺมึ        อนุสาเสตฺวาน ขตฺติเย ฯ     
                อสฺสม ปริมชชฺิตฺวา          ป ฺเปตฺวาน ๓ อาสน      
                ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา          ปตร ปฏโิพธยิ ฯ      
                อิเม อายนฺติ ราชาโน       อภิชาตา ยสสฺสิโน        
                อสฺสมา นิกฺขมิตฺวาน         นิสีท ตฺว ๔ มหาอิเส ฯ    
                ตสฺส ต วจน สตฺุวา         ตรมาโน มหาอิสิ        
#๑ ม. อุทหาราย ฯ   ๒ ส.ี คจฺฉาม ฯ  ๓ ม. ป ฺาเปตฺวาน ฯ  ๔ สี. นิสีทาหิ ฯ          
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                อสฺสมา นิกฺขมิตฺวาน         สทฺวารมฺหิ อุปาวิสิ ฯ      
        [๑๔๘] ต ฺจ ทิสฺวาน อายนฺต        ชลนฺตริว เตชสา       
                ขตฺตสงฺฆปริพฺยูฬฺห           โกสิโย เอตทพฺรวิ ฯ    
                กสฺส เภรี มุทิงฺคา จ        สงฺขา ปณวทินฺทิมา ๑    
                ปรุโต ปฏิปนนฺานิ           หาสยนฺตา รเถสภ ฯ      
                กสฺส ก ฺจนปฏเฏน          ปุถุนา วิชฺชุวณฺณินา    
                ยุวา กลาปสนฺนทฺโธ         โก เอติ สิริยา ชล ฯ    
                อุกฺกามุขปหฏว            ขทิรงฺคารสนฺนิภ      
                มขุ ฺจ รุจิราภาติ           โก เอติ สิริยา ชล ฯ    
                กสฺส ปคฺคหิต ฉตฺต          สสลาก มโนรม        
                อาทิจฺจรสาวรณ            โก เอติ สิริยา ชล ฯ                         
                กสฺส องฺค ปริคฺคยฺห         วาลวีชนิมุตฺตม      
                จรนฺติ วรปุ ฺสฺส ๒        หตฺถิกฺขนฺเธน อายโต ฯ      
                กสฺส เสตานิ ฉตฺตานิ        อาชานียา จ วมฺมิกา ๓    
                สมนฺตา ปริกิรนฺติ           โก เอติ สิริยา ชล ฯ    
                กสฺส เอกสต ขตฺยา         อนุยนฺตา ยสสฺสิโน       
                สมนฺตา อนุปริยนฺติ          โก เอติ สิริยา ชล ฯ    
                หตฺถิอสฺสรถปตฺติ-           เสนา จ จตุรงฺคินี     
                สมนฺตา อนุปริยนฺติ          โก เอติ สิริยา ชล ฯ    
                กสฺเสสา มหตี เสนา        ปฏ ิโต อนุวตฺตติ       
#๑ สี. ย.ุ ปณวเทณฺฑิมา ฯ   ๒ สี. ยุ. วรป ฺสฺส ฯ  ๓ ม. วมฺมิตา ฯ     
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                อกฺโขภินี ๑ อปริยนฺตา      สาครสฺเสว อูมิโย ฯ    
        [๑๔๙] ราชาภิราชา มโนโช        อินฺโทว ชยต ปติ          
                นนฺทสฺสชฺฌาวร เอติ         อสฺสม พฺรหฺมจาริน ฯ      
                ตสฺเสสา มหตี เสนา        ปฏ ิโต อนุวตฺตติ       
                อกฺโขภินี อปรยินฺตา         สาครสฺเสว อูมิโย ฯ    
        [๑๕๐] อนุลิตฺตา จนฺทเนน          กาสิกุตฺตมธาริโน ๒    
                สพฺเพ ป ฺชลิกา หุตฺวา       อิสีน อชฺฌุปาคมม ฯ     
        [๑๕๑] กจฺจิ นุ โภโต กุสล         กจฺจิ โภโต อนามย     
                กจฺจิ อุ ฺเฉน ยาเปถ        กจฺจิ มูลผลา พหู ฯ     
                กจฺจิ ฑสา มกสา จ         อปฺปเมว สิรึสปา ๓      
                วเน พาฬมิคากิณฺเณ         กจฺจิ หึสา น วิชฺชติ ฯ    
        [๑๕๒] กุสล ฺเจว โน ราช         อโถ ราช อนามย    
                อโถ อุ ฺเฉน ยาเปม        อโถ มลูผลา พหู ฯ         
                อโถ ฑสา มกสา จ         อปฺปเมว สิรึสปา    
                วเน พาฬมิคากิณฺเณ         หสึา มยฺห น วิชฺชติ ฯ    
                พหูนิ วสฺสปูคานิ            อสฺสเม สมฺมต ๔ อิธ    
                นาภิชานามิ อุปฺปนฺน         อาพาธ อมโนรม ฯ     
                สวฺาคตนฺเต มหาราช        อโถ เต อทุราคต          
                อิสฺสโรสิ อนุปฺปตฺโต         ย อิธตฺถิ ปเวทย ฯ     
                ติณฺฑุกานิ ปยาลานิ          มธุเก กาสมาริโย ๕     
#๑ สี. อกโฺขภนี ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ม. อกฺโขภณี ฯ  ๒ ยุ. กาสิวตฺถธาริโน ฯ      
#๓ ม. สรีสปา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๔ ส.ี วสโต อิธ ฯ  ๕ ม. กาสุมาริโย ฯ     
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                ผลานิ ขุทฺทกปฺปานิ          ภุ ฺช ราช วร วร ฯ     
                อิทป ปานิย สตี            อาภต คิริคพฺภรา    
                ตโต ปว มหาราช          สเจ ตฺว อภิกงฺขสิ ฯ      
        [๑๕๓] ปฏิคฺคหิต ย ทินฺน           สพฺพสฺส อคฺฆิย กต     
                นนฺทสฺสาป นิสาเมถ         วจน โส ๑ ปวกฺขติ ฯ     
                อชฺฌาวรมฺหา นนฺทสฺส        โภโต สนฺติกมาคตา       
                สณุาตุ เม ๒ ภว วจน      นนฺทสฺส ปริสาย จ ฯ     
        [๑๕๔] ปโรสต ชานปทา           มหาสาลา จ พฺราหฺมณา       
                อิเม จ ขตฺติยา สพฺเพ       อภิชาตา ยสสฺสิโน       
                ภว ฺจ ราชา มโนโช        อนุม ฺนฺตุ เม วโจ ฯ      
                เย จ สนฺติ ๓ สมิตาโร     ยกขฺานิ อิธมสฺสเม       
                อร ฺเ ภูตภพฺยานิ          สณุนฺตุ วจน มม ฯ      
                นโม กตฺวาน ภูตาน         อิสึ วกฺขามิ สุพฺพต    
                โส ตฺยาห ทกฺขิณา พาห      ตว โกสิย สมฺมโต ฯ      
                ปตร เม ชเนตฺตึ จ         ภตฺตุกามสฺส เม สโต     
                วีร ปุ ฺมิท าน           มา ม โกสิย วารย ฯ     
                สพฺภิเหต อุป ฺาต          มเมต อุปนิสฺสช      
                อุฏานปาริจริยาย          ทฆีรตฺต ตยา กต       
                มาตาปตูสุ ปุ ฺานิ          มม โลกทโท ภว ฯ       
                ตเถว สนฺติ มนชุา          ธมฺเม ธมฺมปท วิทู      
#๑ สี. ย ฯ ยุ. ย โส ฯ  ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓ ส.ี เย วสนฺติ ฯ       
#ยุ. เย ห ิสนติฺ ฯ     
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                มคฺโค สคฺคสฺส โลกสฺส       ยถา ชานาสิ ตฺว อิเส ฯ      
                อุฏานปาริจริยาย          มาตาปตุสุขาวห        
                ต ม ปุ ฺานิ วาเรติ        อรยิมคฺคาวโร นโร ฯ     
        [๑๕๕] สุณนฺตุ โภนฺโต วจน         ภาตุรชฺฌาวรา มม       
                กลุวส มหาราช            โปราณ ปริหาปย         
                อธมฺมจารี เชฏเสุ ๑      นิรย โส อุปปชชฺติ ๒ ฯ     
                เย จ ธมฺมสฺส กสุลา        โปราณสฺส ทิสปติ        
                จาริตฺเตน จ สมฺปนฺนา       น เต คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ ฯ     
                มาตา ปตา จ ภาตา จ      ภคินี าติพนฺธวา          
                สพฺเพ เชฏสฺส เต ภารา    เอว ชานาหิ ภารถ ๓ ฯ     
                อาทิยิตฺวา ครุ ภาร         นาวิโก วิย อุสฺสเห    
                ธมฺม ฺจ นปฺปมชฺชามิ         เชฏโ จสฺมิ รเถสภ ฯ    
        [๑๕๖] อธิคตมฺหา ตเม าณ        ชาลว ชาตเวทโต          
                เอวเมว โน ภว ธมฺม       โกสิโย ปวิทสยิ ฯ       
                ยถา อุทยมาทิจฺโจ          วาสุเทโว ปภงฺกโร        
                ปาณีน ปวิทเสติ            รูป กลฺยาณปาปก      
                เอวเมว โน ภว ธมฺม       โกสิโย ปวิทสยิ ฯ       
        [๑๕๗] เอว เม ยาจมานสฺส        อ ฺชลึ นาวพุชฺฌถ         
                ตว ปฏจโร ๔ เหสฺส      วุฏ ิโต ปริจารโก ฯ     
        [๑๕๘] อทฺธา นนฺท วิชานาสิ        สทฺธมฺม สพฺภิเทสิต     
#๑ สี. โย เชฏโ ฯ  ๒ ม. โสปปชชฺติ ฯ  ๓ ม. ภารธ ฯ  ๔ ม. ปทฺธจโร ฯ       
#ยุ. พทฺธ ฺจโร ฯ     
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                อรโิย อริยสมาจาโร        พาฬฺห ตฺว มม รจฺุจสิ ฯ      
                ภวนฺต วทามิ โภติ ฺจ        สุณาถ วจน มม         
                นาย ภาโร ภารมตฺโต ๑    อหุ มยฺห กุทาจน ฯ      
                ต ม อุปฏ ิต สนฺต          มาตาปตุสุขาวห    
                นนฺโท อชฺฌาวร กตฺวา       อุปฏานาย ยาจติ ฯ     
                โย เจ ๒ อิจฺฉติ กาเมน    สนตฺาน พฺรหฺมจาริน    
                นนฺท โว วรถ ๓ เอโก     ก นนฺโท อุปติฏตุ ฯ    
        [๑๕๙] ตยา ตาต อนุ ฺาตา        โสณ ต นิสฺสติา มย      
                อุปฆาตุ ลเภ นนฺท          มทฺุธนิ พฺรหฺมจาริน ฯ      
        [๑๖๐] อสฺสตฺถสฺเสว ตรุณ          ปวาล ๔ มาลุเตริต     
                จิรสฺส นนฺท ทิสฺวาน         หทย เม ปเวธติ ฯ    
                ยทา สุตฺตาป สุปฺปนฺเต ๕    นนฺท ปสฺสามิ อาคต    
                อุทคฺคา สุมนา โหมิ         นนฺโท โน อาคโต อย ฯ     
                ยทา จ ปฏิพุชฌฺิตฺวา         นนฺท ปสฺสามิ นาคต     
                ภิยโฺย อาวิสติ โสโก        โทมนสฺส ฺจนปฺปก ฯ     
                สาห อชฺช จิรสสฺป          นนฺท ปสฺสามิ อาคต    
                ภตฺตุ จ มยฺห ฺจ ปโย        นนฺโท โน ปาวิสี ฆร ฯ      
                ปตุ จ ๖ นนฺโท สุปฺปโย     ย นนฺโท นปฺปวเส ฆร ๗     
                ลภตุ ตาต นนฺโท ต         ม นนฺโท อุปติฏตุ ฯ     
#๑ ม. ภารมโต ฯ  ๒ ม. เว ฯ  ๓ ยุ. นนฺท ว วทถ ฯ  ๔ ม. ปวาฬ ฯ    
#๕ ม. สุปเน ฯ   ๖ ม. ปตุป ฯ   ๗ ม. ฆรา ฯ        
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        [๑๖๑] อนุกมฺปกา ปติฏา จ        ปุพฺเพ รสทที จ โน      
                มคฺโค สคฺคสฺส โลกสฺส       มาตา ต วรเต อิเส ฯ    
                ปพฺุเพ รสทที โคตฺตี         มาตา ปุ ฺ ูปส ฺหิตา     
                มคฺโค สคฺคสฺส โลกสฺส       มาตา ต วรเต อิเส ฯ    
        [๑๖๒] อากงฺขมานา ปุตฺตผล        เทวตาย นมสฺสติ         
                นกฺขตฺตานิ จ ปุจฺฉติ         อุตุสวจฺฉรานิ จ ฯ     
                ตสฺสา อุตุสิ ๑ นฺหาตาย     โหติ คพฺภสฺสวกฺกโม ๒      
                เตน โทหฬิน ีโหติ          สหุทา เตน วุจฺจติ ฯ     
                สวจฺฉร วา อูน วา         ปรหิริตฺวา วิชายติ    
                เตน สา ชนยนตีฺติ          ชเนตฺตี เตน วุจฺจติ ฯ     
                ถนกฺขีเรน คีเตน           องฺคปาวุรเณน จ          
                โรทนฺต ปุตฺต โตเสติ        โตเสนฺตี เตน วุจฺจติ ฯ    
                ตโต วาตาตเป โฆเร       มมมฺ กตฺวา อุทิกฺขติ      
                ทารก อปฺปชานนฺต          โปเสนฺตี เตน วุจฺจติ ฯ      
                ย ฺจ มาตุ ธน โหติ         ย ฺจ โหติ ปตุทฺธน    
                อุภยมฺเปตสฺส โคเปติ        อป ปุตฺตสฺส โน สิยา ฯ      
                เอว ปุตฺต อทุ ปตฺุต         อิติ มาตา วิห ฺติ     
                ปมตฺต ปรทาเรสุ           นสิฺสิเว ๓ ปตฺตโยพฺพเน(     
                สาย ปุตฺต อนายนฺต         อิติ มาตา วิห ฺติ ฯ      
#๑ ม. อุตุมฺห ิฯ    ๒ ม. คพฺภสฺสโวกฺกโม ฯ    ๓ ม. นิสีเถ ฯ       
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                เอว กิจฺฉาภโต โปโส       มาตุ อปริจารโก          
                มาตริ มิจฺฉาจริตฺวาน        นริย โส อุปปชฺชติ ๑ ฯ    
                เอว กิจฺฉาภโต โปโส       ปตุ อปริจารโก          
                ปตริ มิจฺฉาจริตฺวาน         นิรย โส อุปปชฺชติ ฯ      
                ธนมฺป ๒ ธนกามาน        นสฺสติ อิติ เม สุต     
                มาตร อปรจิริตฺวาน         กิจฺฉ วา โส นิคจฺฉติ ฯ     
                ธนมฺป ๓ ธนกามาน        นสฺสติ อิติ เม สุต     
                ปตร อปริจริตฺวาน          กจฺิฉ วา โส นิคจฺฉติ ฯ    
                อานนฺโท จ ปโมโท จ       สทา หสิตกีฬิต     
                มาตร ปริจริตฺวาน          ลพฺภเมต วิชานโต ฯ     
                อานนฺโท จ ปโมโท จ       สทา หสิตกีฬิต     
                ปตร ปริจริตฺวาน           ลพฺภเมต วิชานโต ฯ    
                ทาน ฺจ ปยวาจ ฺจ ๔       อตฺถจริยา จ ยา อิธ      
                สมานตฺตตา จ ธมฺเมสุ       ตตฺถ ตตฺถ ยถารห ฯ      
                เอเต โข สงฺคหา โลเก     รถสฺสาณีว ยายโต    
                เอเต จ สงฺคหา นาสฺสุ      น มาตา ปุตฺตการณา       
                ลเภถ มาน ปูช วา         ปตา วา ปุตฺตการณา ฯ    
                ยสฺมา จ สงฺคหา เอเต      สมเวกฺขนฺติ ๕ ปณฺฑิตา     
                ตสฺมา มหตฺต ปปฺโปนฺติ       ปาสสา จ ภวนฺติ เต ฯ      
                พฺรหฺมาติ มาตาปตโร        ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร    
#๑ ม. โสปปชฺชติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ  ๒-๓ ม. ธนาป ฯ  ๔ ม. เปยฺยวชฺช ฺจ ฯ       
#๕ ม. สมฺมเวกฺขนฺติ ฯ        



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 67 

                อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตาน       ปชาย อนุกมฺปกา ฯ      
                ตสฺมา หิ เต นมสฺเสยฺย      สกฺกเรยฺย จ ปณฺฑิโต    
                อนฺเนน อโถ ปาเนน        วตฺเถน สยเนน จ     
                อุจฺฉาทเนน นฺหาเนน        ปาทาน โธวเนน จ ฯ       
                ตาย น ปาริจริยาย ๑      มาตาปตูสุ ปณฺฑิตา      
                อิเธว น ปสสนติฺ           เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ     
                        โสณนนฺทชาตก ทุติย ฯ     
                        ____________      
                                ตสฺสทฺุทาน    
                อถ สตฺตติมมฺหิ นิปาตวเร     
                สภาวนฺตุกุสาวติราชวโร     
                อถ โสณสุนนทฺวโร จ ปุน     
                อภิวาสิต สตฺตติมมฺหิ สุเต ฯ     
                        สตฺตตินิปาต นิฏ ิต ฯ      
                        ____________      
#๑ ยุ. ปรจิริยาย ฯ     
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                                อสีตินิปาต    
                        ๑ จุลฺลหสชาตก     
        [๑๖๓] สุมุข อนุปจินนฺตา           ปกฺกมนฺติ วิหงฺคมา    
                คจฺฉ ตุวป มา กงฺขิ         นตฺถิ พนฺเธ ๑ สหายตา ฯ     
        [๑๖๔] คจฺเฉ วาห น วา คจฺเฉ     น เตน อมโร สิย         
                สขิุตนฺต อุปาสิตฺวา          ทุกฺขิตนฺต กถ ชเห ฯ    
                มรณ วา ตยา สทฺธึ         ชีวิต วา ตยา วินา      
                ตเทว มรณ เสยฺโย         ย ฺเจ ชีเว ตยา วินา ฯ    
                เนส ธมฺโม มหาราช        ยนฺต เอว คต ชเห        
                ยา คติ ตุยฺห สา มยฺห       รุจฺจเต วิหคาธิป ฯ     
        [๑๖๕] กา นุ ปาเสน พนฺธสฺส ๒    คติ อ ฺา มหานสา        
                สา กถ เจตยานสฺส         มุตฺตสฺส ตว รุจฺจติ ฯ    
                ก วา ตฺว ปสฺสเส อตฺถ      มม ตุยฺห ฺจ ปกฺขิม     
                าตีนวาวสิฏาน           อุภินฺน ชีวิตกฺขเย ฯ      
                ยนฺน ก ฺจนเทฺวปจฺฉ ๓      อนฺเธน ตมสา กต       
                ตาทิเส ส ฺจช ปาณ         กมิตฺถมภิโชตเย ๔ ฯ    
        [๑๖๖] กถ นุ ปตต เสฏ          ธมฺเม อตฺถ น พุชฺฌสิ    
                ธมฺโม อปจิโต สนฺโต        อตฺถ ทสฺเสติ ปาณิน ฯ    
                โสห ธมฺม อเปกฺขาโน       ธมฺมา จตฺถ สมุฏ ิต    
#๑ ม. พทฺเธ ฯ   ๒ ม. พทฺธสฺส ฯ  ๓ ม. ก ฺจนเทป ฺฉ ฯ  ๔ ม. กมตฺถ ... ฯ      
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                ภตฺติ ฺจ ตยิ สมฺปสฺส         นาวกงฺขามิ ชีวิต ฯ      
                อทฺธา เอโส สต ธมฺโม      โย มิตฺโต มิตฺตมาปเท    
                น จเช ชีวิตสฺสาป          เหตุ ธมฺมมนุสฺสร ฯ    
        [๑๖๗] สฺวาย ธมฺโม จ เต จิณฺโณ    ภตฺติ จ วิทติา มยิ    
                กาม กรสฺส ุมเยฺหต         คจฺเฉวานุมโต มยา ฯ    
                อปเตฺวว คเต กาเล        ย ขณฺฑ ๑ าติน มยา    
                ตยา ต พุทฺธิสมฺปนฺน ๒      อสฺส ปรมสวุต ฯ     
        [๑๖๘] อิจฺเจว มนฺตยนฺตาน         อริยาน อริยวุตฺติน      
                ปจฺจทิสฺสถ เนสาโท         อาตุรานมิวนฺตโก ฯ       
                เต สตฺตุมภิส ฺจิกฺข          ทีฆรตฺต หิตา ทิชา     
                ตุณฺหี มาสิตฺถ อุภโย         น ส ฺจเลสุมาสนา ฯ    
                ธตรฏเ จ ทิสฺวาน         สมุฑฺเฑนฺเต ตโต ตโต     
                อภิกฺกมถ เวเคน           ทิชสตฺตุ ทิชาธิเป ฯ      
                โส จ เวเคนภิกฺกมฺม        อาสชฺช ปรเม ทิเช        
                ปจฺจกมฺปตฺถ ๓ เนสาโท     พนฺธา อิติ วิจินฺตย ฯ      
                เอก ฺจ พนฺธมาสีน          อพนฺธ ฺจ ปุนาปร       
                อาสชฺช พนฺธมาสีน          เปกฺขมานมทีนว ฯ       
                ตโต โส วิมโตเยว         ปณฺฑเร อชฺฌภาสถ    
                ปวฑฺฒกาเย อาสีเน         ทชิสงฺฆคณาธิเป ฯ         
                ยนฺนุ ปาเสน มหตา         พนฺโธ น กรุุเต ทิส      
#๑ สี. พทฺธ ฯ ยุ. พนฺธ ฯ  ๒ ม. พุทฺธิสมฺปนฺน ฯ      ๓ ม. ปจฺจกมิตฺถ ฯ          
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                อถ กสฺมา อพนฺโธ ตฺว       พลี ปกฺขี น คจฺฉสิ ฯ     
                ก ึนุ ตฺยาย ทิโช โหติ       มุตฺโต พนฺธ อุปาสสิ      
                โอหาย สกุณา ยนฺติ         กึ เอโก อวหียสิ ฯ       
        [๑๖๙] ราชา เม โส ทิชามิตฺต      สขา ปาณสโม จ เม         
                เนว น วิชหิสฺสามิ          ยาว กาลปริยาย ๑ ฯ     
        [๑๗๐] กถ ปนาย วิหงฺโค          นาทฺทส ปาสโมฑฺฑิต     
                ปท เหต มหนฺตาน          โพทฺธุมรหนฺติ อาปท ฯ    
        [๑๗๑] ยทา ปราภโว โหติ         โปโส ชีวิตสงฺขเย          
                อถ ชาล ฺจ ปาส ฺจ         อาสชฺชาป น พุชฺฌติ ฯ    
        [๑๗๒] อป เตฺวว มหาป ฺ         ปาสา พหุวิธา กตา        
                คุยหฺมาสชฺช ๒ พชฺฌนฺติ      อเถว ชีวิตกฺขเย ฯ     
        [๑๗๓] อป นาย ตยา สทฺธึ         สวาสสฺส ๓ สุขุทฺรโย    
                อป โน อนุม ฺาสิ          อป โน ชีวิต ทเท ฯ    
        [๑๗๔] น เจว เม ตฺว พนฺโธสิ      นป อิจฺฉามิ เต วธ    
                กาม ขิปฺปมิโต คนฺตฺวา       ชีว ตฺว อนิโฆ จิร ฯ     
        [๑๗๕] เนวาหเมตมิจฺฉามิ          อ ฺเตฺรตสฺส ชีวิตา     
                สเจ เอเกน ตุฏโสิ        มุ ฺเจต ม ฺจ ภกฺขย ฯ     
                อาโรหปริณาเหน           ตุลยฺสฺมา วยสา อุโภ       
                น เต ลาเภน ชินตฺถิ ๔     เอเตน นิมินา ตุว ฯ     
#๑ กาลปริสสฺยนติฺป ฯ   ๒ สี. ย.ุ คูฬหฺมาสชฺช ฯ    ๓ สี. ยุ. สมภฺาสสฺส ฯ         
#๔ ม. ชีวตฺถ ิฯ โอนตาติป ฯ           
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                ตทิงฺฆ สมเปกฺขสฺสุ ๑       โหตุ คิทฺธิ ตวสฺมสุ ๒     
                ม ปุพฺเพ พนฺธปาเสน        ปจฺฉา มุ ฺจ ทิชาธิป ฯ      
                ตาวเทว จ เต ลาโภ       กตสฺส ๓ ยาจนาย จ          
                มตฺิติ จ ธตรฏเหิ          ยาว ชีวาย เต สยิา ฯ     
        [๑๗๖] ปสฺสนฺตุ โน มหาสงฺฆา       ตยา มุตฺต อิโต คต    
                มตฺิตามจฺจา จ ภจฺจา จ      ปตฺุตทารา จ พนฺธวา ฯ     
                น จ เต ตาทิสา มิตฺตา      พหูน อิธ วิชชฺเร       
                ยถา ตฺว ธตรฏสฺส         ปาณสาธารโณ สขา ฯ       
                โส เต สหาย มุ ฺจามิ       โหติ ราชา ตวานุโค      
                กาม ขิปปฺมิโต คนฺตฺวา       าติมชฺเฌ วิโรจถ ฯ     
        [๑๗๗] โส ปตีโต ปมุตฺเตน         ภตฺตุนา ภตฺตุคารโว      
                อชฺฌภาสถ วงฺกงฺโค         วาจ กณฺณสุข ภณ       
                เอว ลุทฺทก นนทฺสฺสุ         สห สพฺเพหิ าติภิ    
                ยถาหมชฺช นนทฺามิ          มตฺุต ทิสฺวา ทิชาธิป ฯ     
        [๑๗๘] เอหิ ต อนุสิกฺขามิ          ยถา ตฺวมป ลจฺฉเส    
                ลาภ ตวาย ธตรฏโ        ปาป กิ ฺจิ น ทกฺขติ ฯ    
                ขิปฺปมนฺเตปุร คนฺตฺวา ๔     ร ฺโ ทสฺเสหิ โน อุโภ    
                อพนฺเธ ปกตีภูเต           กาเช อุภยโต  ิเต ฯ      
                ธตรฏา มหาราช          หสาธิปติโน อิเม          
#๑ สี. ย. สมเวกฺขสฺสุ ฯ  ๒ ม. ตวมฺหสุ ฯ  ๓ ม. กตาสฺส ฯ  ๔ ม. เนตฺวา ฯ      
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                อย หิ ราชา หสาน         อย เสนาปตีตโร ฯ       
                อสสย อิม ทิสวฺา           หสราช นราธิโป      
                ปตีโต สุมโน วิตฺโต         พหุ ทสฺสติ เต ธน ฯ    
        [๑๗๙] ตสฺส ต วจน สุตฺวา         กมฺมุนา อุปปาทยิ      
                ขิปฺปมนฺเตปุร คนฺตฺวา        ร ฺโ หเส อทสฺสยิ    
                อพนฺเธ ปกตีภูเต           กาเช อุภยโต  ิเต ฯ      
                ธตรฏา มหาราช          หสาธิปติโน อิเม          
                อย หิ ราชา หสาน         อย เสนาปตีตโร ฯ       
        [๑๘๐] กถ ปนิเม วิหงฺคา          ตว หตฺถตฺถมาคตา ๑     
                กถ ลุทฺโท มหนฺตาน         อิสฺสเร อิธ อชฺฌคา ฯ    
        [๑๘๑] วิหิตา สนฺติเม ปาสา        ปลฺลเลสุ ชนาธิป        
                ย ยทายตน ม ฺเ          ทชิาน ปาณโรธน ฯ       
                ตาทิส ปาสมาสชฺช          หสราชา อพชฺฌถ          
                ต อพนฺโธ อุปาสีโน         มมาย อชฺฌภาสถ ฯ       
                สทุุกฺกร อนริเยหิ           ทหเต ภาวมุตฺตม      
                ภตฺตุรตฺเถ ปรกฺกนฺโต        ธมฺมยุตฺโต วิหงฺคโม ฯ      
                อตฺตโนย ๒ จชิตฺวาน       ชีวิต ชีวิตารโห       
                อนุตฺถุนนฺโต อาสีโน         ภตฺตุ ยาจิตฺถ ชีวิต ฯ     
                ตสฺส ต วจน สตฺุวา         ปสาทมหมชฺฌคา    
                ตโต น ปามุจึ ปาสา        อนุ ฺาสึ สุเขน จ ฯ     
#๑ ม. หตฺถตฺตมาคตา ฯ  ๒ ม. อตฺตนาย ฯ      
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                โส ปตีโต ปมตฺุเตน         ภตฺตุนา ภตฺตุคารโว      
                อชฺฌภาสถ วงฺกงฺโค         วาจ กณฺณสุข ภณ ฯ     
                เอว ลุทฺทก นนทฺสฺสุ         สห สพฺเพหิ าติภิ    
                ยถาหมชฺช นนทฺามิ          มตฺุต ทิสฺวา ทิชาธิป ฯ     
                เอหิ ต อนุสิกฺขามิ          ยถา ตฺวมป ลจฺฉเส    
                ลาภ ตฺยาย ๑ ธตรฏโ     ปาป กิ ฺจิ น ทกฺขติ ฯ      
                ขิปฺปมนฺเตปุร คนฺตฺวา ๒     ร ฺโ ทสฺเสหิ โน อุโภ    
                อพนฺเธ ปกตีภูเต           กาเช อุภยโต  ิเต ฯ      
                ธตรฏา มหาราช          หสาธิปติโน อิเม          
                อย ฺหิ ราชา หสาน         อย เสนาปตีตโร ฯ       
                อสสย อิม ทิสวฺา           หสราช นราธิโป      
                ปตีโต สุมโน วิตฺโต         พหุ ทสฺสติ เต ธน ฯ    
                เอวเมตสฺส วจนา          อานีตาเม อุโภ มยา         
                เอตฺเถว หิ อิเม อสฺสุ ๓    อุโภ อนุมตา มยา ฯ     
                โสย เอวงฺคโต ปกฺขี        ทโิช ปรมธมฺมโิก        
                มาทิสสฺส หิ ลทฺุทสฺส         ชนเยยฺยาถ มทฺทว ฯ     
                อุปยาน ฺจ เต เทว         นา ฺ ปสฺสามิ เอทิส    
                สพฺพสากุณิกคาเม ๔        ต ปสฺส มนชุาธิป ฯ      
        [๑๘๒] ทิสฺวา นิสินฺน ราชาน        ปเ โสวณณฺเย สุเภ    
                อชฺฌภาสถ วงฺกงฺโค         วาจ กณฺณสุข ภณ ฯ     
#๑ ม. ตวาย ฯ  ๒ ม. เนตฺวา ฯ  ๓ ม. อาสุ ฯ  ๔ ม...กุณิกาคาเม ฯ      
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                กจฺจิ นุ โภโต กสุล         กจฺจิ โภโต อนามย     
                กจฺจิ รฏมิท ผีต           ธมฺเมน มนุสาสสิ ฯ     
        [๑๘๓] กุสล ฺเจว เม หส          อโถ หส อนามย          
                อโถ รฏมิท ผีต           ธมฺเมน มนุสาสห ฯ     
        [๑๘๔] กจฺจิ นุ เต ๑ อมจฺเจสุ     โทโส โกจิ น วิชฺชติ     
                กจฺจิ จ เต ตวตฺเถสุ        นาวกงฺขนฺติ ชีวิต ฯ     
        [๑๘๕] อโถป เม อมจฺเจสุ         โทโส โกจิ น วิชฺชติ     
                อโถป เต มมตฺเถสุ         นาวกงฺขนฺติ ชีวิต ฯ    
        [๑๘๖] กจฺจิ เต สาทิสี ภริยา       อสฺสวา ปยภาณินี      
                ปตฺุตรูปยสูเปตา            ตว ฉนฺทวสานุคา ฯ       
        [๑๘๗] อโถ เม สาทิสี ภริยา       อสฺสวา ปยภาณินี        
                ปตฺุตรูปยสูเปตา            มม ฉนฺทวสานุคา ฯ       
        [๑๘๘] ภวนฺนุ ๒ กจฺจิ นุ มหา-     สตฺตุหตฺถตฺถต ๓ คโต      
                ทกฺุขมาปชฺช ๔ วิปุล        ตสฺมึ ปมมาปเท ฯ     
                กจฺจิ ยนฺนาปติตฺวาน         ทณฺเฑน สมโปถยิ        
                เอวเมเตส ชมฺมาน         ปาติก ภวติ ตาวเท ฯ     
        [๑๘๙] เขมมาสิ มหาราช          เอวมาปริยาสติ ๕          
                น จาย กิ ฺจิรสฺมาสุ         สตฺตูว สมปชฺชถ ฯ     
                ปจฺจกมฺปตฺถ ๖ เนสาโท     ปุพฺเพว อชฺฌภาสถ       
                ตทาย สุมุโขเยว           ปณฺฑิโต ปจฺจภาสถ ฯ      
#๑ ม. กจฺจิ โภโต ฯ  ๒ ม. ภวนฺต ฯ สี. ยุ. ภว ตุ ฯ  ๓ ม. ...สตฺตุหตฺถตฺต ฯ      
#๔ ม. ทุกฺขมาปชฺชิ ฯ  ๕ ม. เอวมาปทิยา สติ ฯ  สี. ย.ุ เอวมาปทิ สสติ ฯ     
#๖ ม. ปจฺจกมิตฺถ ฯ     
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                ตสฺส ต วจน สตฺุวา         ปสาทมยมชฺฌคา          
                ตโต ม ปามุจิ ปาสา        อนุ ฺาสิ สุเขน จ ฯ     
                อิท ฺจ สุมุเขเนว           เอตทตฺถาย จินฺติต     
                โภโต สกาเส อาคมน       เอตสฺส ธนมิจฺฉตา ฯ        
        [๑๙๐] สฺวาคต ฺเจวิท ภวต         ปตีโต จสฺมิ ทสฺสนา    
                เอโส จาป พหุวิตฺต         ลภต ยาวทิจฺฉติ ฯ     
        [๑๙๑] สนฺตปฺปยิตฺวา เนสาท        โภเคหิ มนุชาธิโป      
                อชฺฌภาสถ วงฺกงฺโค ๑      วาจ กณฺณสุข ภณ ฯ     
        [๑๙๒] ย ขลุ ธมฺมมาธีน           วโส วตฺตติ กิ ฺจิ น ๒    
                สพฺพตฺถิสฺสริย ภวต          ปสาสถ ยทิจฺฉถ ฯ     
                ทานตฺถ อุปโภตฺตุ วา        ย ฺจ ฺ อุปกปฺปติ    
                เอต ททามิ โว วิตฺต        อิสสฺริย วิสฺสชามิ โว ฯ     
        [๑๙๓] ยถา จ มฺยาย สุมุโข        อชฺฌภาเสยฺย ปณฺฑิโต    
                กามสา พุทฺธิสมฺปนฺโน        ตมสฺส ๓ ปรมปฺปย ฯ    
        [๑๙๔] อห ขลุ มหาราช           นาคราชาริวนฺตร          
                ปฏิวตฺตุ น สกโฺกมิ          น เม โส วินโย สิยา ฯ    
                อมฺหาก ฺเจว โส ๔ เสฏโ  ตฺว ฺจ อุตฺตมสตฺตโว     
                ภูมิปาโล มนุสสฺินฺโท         ปูชา พหูหิ เหตุภิ ฯ    
                เตส อุภินฺน ภณต           วตฺตมาเน วินิจฺฉเย     
                นนฺตร ๕ ปฏิวตฺตพฺพ        เปสฺเสน มนุชาธิป ฯ     
#๑ ม. วกกุงฺค ฯ  ๒ ม. กิ ฺจน ฯ  ๓ ม. ต มฺยาสฺส ฯ  ๔ สี. ย.ุ โย ฯ     
#๕ สี. ย.ุ นานฺตร ฯ     
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        [๑๙๕] ธมฺเมน กิร เนสาโท        ปณฺฑิโต อณฺฑโช อิติ      
                น เหว อกตตฺตสฺส          นโย เอตาทิโส สิยา ฯ      
                เอว อคฺคปกติมา           เอว อุตฺตมสตฺตโว       
                ยาวตตฺถิ มยา ทิฏา        นา ฺ ปสฺสามิ เอทิส ฯ     
                ตุฏโสฺมิ โว ปกติยา        วากฺเยน มธุเรน จ      
                เอโส จาป มมจฺฉนฺโท       จิร ปสฺเสยฺย โว อุโภ ฯ      
        [๑๙๖] ย กิจฺจ ปรเม มิตฺเต        กตมสฺมาสุ ต ตยา     
                ปตฺตา นิสฺสสย ตฺยมฺหา       ภตฺติรสฺมาสุ ยา ตว ฯ     
                อทุ ฺจ นูน สุมหา-          าติสงฺฆสฺสมนฺตร      
                อทสฺสเนน อสฺมาก          ทุกฺข พหูสุ ปกฺขิสุ ฯ    
                เตส โสกวิฆาตาย          ตยา อนุมตา มย    
                ต ปทกฺขิณโต กตฺวา         าตี ปสฺเสมุรินฺทม ฯ     
                อทฺธาห วิปุล ปตึ           ภวต วินฺทามิ ทสฺสนา     
                เอโส วาป มหาอตฺโถ       าติวิสฺสาสนา สิยา ฯ     
        [๑๙๗] อิท วตฺวา ธตรฏโ         หสราชา นราธิป        
                อุตฺตม ชวมนฺวาย           าติสงฺฆมุปาคมม ฯ      
                เต อโรเค อนุปฺปตฺเต       ทสิฺวาน ปรเม ทิเช       
                เกกาติมกรุ หสา           ปถุุสทฺโท อชายถ ฯ       
                เต ปตีตา ปมุตฺเตน         ภตฺตุนา ภตฺตุคารวา      
                สมนฺตา ปริกรสึุ ๑         อณฺฑชา ลทฺธปจฺจยา ฯ๕     
#๑ ม. ปริกิรสึุ ฯ      
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        [๑๙๘] เอว มิตฺตวต อตฺถา         สพฺเพ โหนฺติ ปทกฺขิณา      
                หสา ยถา ธตรฏา         าติสงฺฆมุปาคมุนฺติ ฯ    
                        จุลลฺหสชาตก ปม ฯ    
                        _______________    
                        ๒ มหาหสชาตก    
        [๑๙๙] เอเต หสา ปกฺกมนฺติ        วงฺกงฺคา ภยเมริตา      
                หริตฺตจ เหมวณฺณ           กาม สุมุข ปกฺกม ฯ      
                โอหาย ม าติคณา         เอก ปาสวส คต          
                อนเปกฺขมานา คจฺฉนฺติ       กึ เอโก อวหียสิ ฯ      
                ปเตว ปตต เสฏ          นตฺถ ิพนฺเธ ๑ สหายตา    
                มา อนีฆาย หาเปสิ         กาม สุมุข ปกฺกม ฯ       
        [๒๐๐] นาห ทุกฺขปเรโตป          ธตรฏ ตุว ชเห        
                ชีวิต มรณ วา เม          ตยา สทฺธ ึภวิสฺสติ ฯ     
                นาห ทุกฺขปเรโตป          ธตรฏ ตุว ชเห        
                น ม อนริยสยุตฺเต          กมฺเม โยเชตุมรหสิ ฯ     
                สกุมาโร สขา ตฺยสฺมิ        สจิตฺเตสฺมิ ๒ เต  ิโต      
                าโต เสนาปติ ตฺยาห       หสาน ปวรุตฺตม         
                กถมห วิกตฺถสิฺส ๓         าติมชฺเฌ อิโต คโต    
                ต หิตฺวา ปตต เสฏ        กนิฺเต วกฺขามิโต คโต    
                อิธ ปาณ จชิสฺสามิ          นานริย กตฺตุมุสฺสเห ฯ     
#๑ ม. พทฺเธ ฯ  ๒ ม. สจิตฺเต จสฺมิ ฯ  ๓ ยุ. วิกตฺติสฺส ฯ      
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        [๒๐๑] เอโส หิ ธมฺโม สุมุข        ย ตฺว อริยปเถ  ิโต     
                โย ภตฺตาร สขาร ม        น ปริจฺจตฺตุมุสฺสเห ฯ    
                ต ฺหิ เม เปกฺขมานสฺส       ภย นเตฺวว ชายติ       
                อธิคจฺฉสิ ตฺว มยฺห          เอวภูตสฺส ชีวิต ฯ      
        [๒๐๒] อิจฺเจว มนฺตยนฺตาน         อริยาน อริยวุตฺติน      
                ทณฺฑมาทาย เนสาโท        อาปตี ตุริโต ภุส ฯ       
                ตมาปตนฺต ทิสฺวาน          สุมุโข อติพฺรูหยิ ๑     
                อฏาสิ ปุรโต ร ฺโ        หโส วิสฺสาสย พฺยถ ฯ      
                มา ภายิ ปตต เสฏ        น หิ ภายนฺติ ตาทิสา     
                อห โยค ปยุ ฺชิสฺส          ยตฺุต ธมฺมูปส ฺหิต     
                เตน ปริยาปทาเนน         ขิปฺป ปาสา ปโมกฺขสิ ฯ    
        [๒๐๓] ตสฺส ต วจน สุตฺวา         สมุุขสฺส สุภาสิต     
                ปหฏโลโม เนสาโท        อ ฺชลิสฺสูปนามยิ ๒ ฯ     
                น เม สุต วา ทิฏ วา      ภาสนฺโต มานุสึ ทิโช     
                อรยิ พฺรูหนฺโต ๓ วงฺกงฺโค   จชนฺโต มานุสึ คิร ฯ     
                กนิฺนุ ตาย ทิโช โหติ        มุตฺโต พนฺธ ๔ อุปาสสิ     
                โอหาย สกุณา ยนฺติ         กึ เอโก อวหียสิ ฯ       
        [๒๐๔] ราชา เม โส ทิชามิตฺต      เสนาปจฺจสฺส การยึ       
                ตมาปเท ปริจฺจตฺตุ          นสฺุสเห วิหคาธิป ฯ    
                มหาคณาย ๕ ภตฺตา เม     มา เอโก พฺยสน อคา       
#๑ สี. ย.ุ อปริพฺรูหยิ ฯ  ๒ ม. อ ฺชลสิฺส ปณามยิ ฯ  ๓ ม. พฺรุวาโน ฯ      
#๔ ม. พทฺธ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ  ๕ ม. มหาคณาย ฯ           
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                ยถา ต สมฺม เนสาท        ภตฺตาย อภิโต รเม ฯ      
        [๒๐๕] อริยวุตฺติ ๑ วงฺกงฺค        โย ปณฺฑมปจายสิ      
                จชามิ เต ต ภตฺตาร        คจฺฉถูโภ ยถาสุข ฯ     
        [๒๐๖] สเจ อตฺตปฺปโยเคน         โอหิโต หสปกฺขิน        
                ปฏิคฺคณฺหาม เต สมฺม        เอต อภยทกฺขิณ ฯ      
                โน เจ อตฺตปฺปโยเคน       โอหิโต หสปกฺขิน        
                อนิสฺสโร มุ ฺจ อเมฺห        เถยฺย กยริาสิ ลุทฺทก ฯ     
        [๒๐๗] ยสฺส ตฺว ภตโก ร ฺโ       กาม ตสฺเสว ปาปย       
                ตสฺส ๒ สยมโน ราชา      ยถาภิ ฺ กริสฺสติ ฯ     
        [๒๐๘] อิจฺเจว วุตฺโต เนสาโท      เหมวณฺเณ หริตฺตเจ     
                อุโภ หตฺเถหิ ปคฺคยฺห ๓     ป ฺชเร อชฺฌโวทหิ ฯ    
                เต ป ฺชรคเต ปกฺขี         อุโภ ภสฺสรวณฺณิเน       
                สมุุข ธตรฏ ฺจ            ลทฺุโท อาทาย ปกฺกมิ ฯ      
        [๒๐๙] หริยมาโน ธตรฏโ         สุมุข เอตทพฺรวิ         
                พาฬฺห ภายามิ สุมุข         สามาย ลกฺขณูรุยา      
                อสฺมาก วธม ฺาย          อถตฺตาน วธิสฺสติ ฯ     
                ปากหสา จ สุมุข           สุเหมา เหมสุตฺตจา       
                โก ฺจี สมุทฺทตีเรว          กปณา นูน รุจฺจติ ฯ    
        [๒๑๐] เอว มหนฺโต โลกสฺส        อปฺปเมยฺโย มหาคณี       
                เอกิตฺถิมนุโสเจยฺย          นยทิ ป ฺวโตมิว ฯ    
#๑ ม. อริยวตฺตสิ ฯ    ๒ ม. ตตฺถ ฯ  ๓ ม. สงฺคยฺห ฯ           
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                วาโตว คนฺธมาเทติ         อุภย เฉกปาปก    
                พาโล อามกปกกฺว          โลโล อนฺโธว อามิส ฯ     
                อวินิจฺฉย ฺ ู อตฺเถสุ         มนฺโทว ปฏิภาสิ ม     
                กิจฺจากิจฺจ น ชานาสิ        สมปฺตฺโต กาลปริยาย ฯ     
                อฑฺฒุมฺมตฺโต อุทีเรสิ         โย เสยฺโย ม ฺสิตฺถิโย     
                พหุสาธารณา เหตา         โสณฺฑานว สุราฆร ฯ       
                มายา เจตา มรีจีว         โสกา โรคา จุปทฺทวา       
                ขราว พนฺธนา เจตา        มจฺจุปาสา คุหาสยา         
                ตาสุ โย วิสฺสเส โปโส      โส นเรสุ นราธโม ฯ       
        [๒๑๑] ย วุฑฺเฒหิ อุป ฺาต         โก ต นินฺทิตุมรหติ      
                มหาภูติตฺถิโย นาม          โลกสฺมึ อุปปชฺชิสุ ฯ     
                ขิฑฺฑา ปณิหิตา ตาสุ         รติ ตาสุ ปติฏ ิตา    
                วีชานิ ตาสุ รูหนฺติ          ยททิ สตฺตา ปชายเร     
                ตาสุ โก นิพฺพิเช ๑ โปโส   ปาณมาสชฺช ปาณิภิ ฯ     
                ตฺวเมว นา ฺโ สุมุข        ถนี อตฺเถสุ ยุ ฺชสิ     
                ตสฺส ตฺยชฺช ภเย ชาเต      ภีเตน ชายเต มติ ฯ       
                สพฺโพ หิ สสย ปตฺโต        ภย ภีรุ ติติกขฺติ    
                ปณฺฑิตา หิ มหนฺตาโน        อตฺเถ ยุ ฺชนฺติ ทุยฺยุเช ฯ    
                เอตทตฺถาย ราชาโน        สรูมิจฺฉนฺติ มนฺติน      
                ปฏิพาหติ ย สโูร           อาปท อตฺตปริยาย ฯ    
#๑ ม. นิพฺพิเท ฯ     
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                มา โน อชฺช วิกนฺตึสุ        ร ฺโ สูทา มหานเส     
                ตถาหิ วณฺโณ ปตฺตาน        ผล เวฬฬว ต วธิ ฯ     
                มตฺุโตป เนจฺฉสิ อุฑฺเฑตุ      สย พนฺธ อุปาคมิ    
                โสปชฺช สสย ปตฺโต         อตฺถ คณฺหาหิ มา มุข ฯ     
        [๒๑๒] โส ตฺว ๑ โยค ปยุ ฺชสฺสุ    ยุตฺต ธมฺมปูส ฺหิต     
                ตว ปริยาปทาเนน          มม ปาเณสน จร ฯ    
        [๒๑๓] มา ภายิ ปตต เสฏ        น หิ ภายนฺติ ตาทิสา     
                อห โยค ปยุ ฺชิสฺส          ยตฺุต ธมฺมูปส ฺหิต     
                มม ปริยาปทาเนน          ขิปฺป ปาสา ปโมกฺขสิ ฯ    
        [๒๑๔] โส ลุทโฺท หสกาเชน        ราชทฺวาร อุปาคมิ       
                ปฏิเวเทถ ม ร ฺโ         ธตรฏายมาคโต ฯ         
        [๒๑๕] เต ทิสฺวา ปุ ฺสงฺกาเส      อุโภ ลกฺขณสมฺมเต ๒     
                ขลุ ส ฺมโน ราชา         อมจฺเจ อชฺฌภาสถ ฯ        
                เทถ ลุทฺทสฺส วตฺถานิ        อนฺน ปาน ฺจ โภชน    
                กามงฺกโร หิร ฺสฺส         ยาวนฺโต เอส อิจฺฉติ ฯ    
        [๒๑๖] ทิสฺวา ลุทฺท ปสนฺนตฺต        กาสิราเชตทพฺรวิ ๓-      
                ยทาย ๔ สมฺม เขมก       ปณฺุณา หเสหิ ติฏติ ฯ    
                กถ รุจิมชฺฌคต             ปาสหตฺโถ อุปาคมิ      
                โอกิณฺณ าติสงฺเฆหิ         นมิฺมชฺฌิม กถ คหิ ฯ     
        [๒๑๗] อชฺช เม สตฺตมา รตฺติ       อาทานานิ ๕ อุปาสโต    
#๑ ม. ต ฯ   ๒ สี. ย.ุ ลกฺข ฺาสมฺมเต ฯ  ๓ ม. กาสิราชา ตทพฺรวิ ฯ  ๔ ยทฺยาย ฯ    
#๕ ม. อทนานิ ฯ       
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                ปทเมตสฺส อเนฺวส          อปฺปมตฺโต ฆฏสฺสิโต ฯ    
                อถสฺส ปทมททฺกฺขึ           จรโต อาทเนสน          
                ตตฺถาห โอทหึ ปาส         เอวนฺต ทิชมคฺคหึ ฯ    
        [๒๑๘] ลุทฺท เทฺว อิเม สกุณา       อถ เอโกติ ภาสสิ       
                จิตฺต นุ เต วิปรยิตฺต ๑     อาทู กินฺนุ ชิคึสสิ ฯ     
        [๒๑๙] ยสฺส โลหิตกา ตาลา        ตปเนยฺยานิภา ๒ สุภา     
                อุร สหจฺจ ติฏนฺติ          โส เม พนฺธ อุปาคมิ ฯ     
                อถาย ภสฺสโร ปกฺขี         อพนฺโธ พนฺธมาตุร      
                อรยิ พฺรูหนฺโต ๓ อฏาสิ    วทนฺโต ๔ มานุสึ คิร ฯ    
        [๒๒๐] กถนฺนุทานิ ๕ สุมุข         หนน สหจฺจ ติฏสิ    
                อาทู เม ปริส ปตฺโต        ภยา ภีโต น ภาสสิ ฯ     
        [๒๒๑] นาห กาสิปติ ภีโต          โอคฺคยฺห ปริส ตว      
                นาห ภยา น ภาสิสฺส        วากฺย อตฺถสฺมิ ตาทิเส ฯ    
        [๒๒๒] น เต อภิสฺสร ปสฺเส        น รเถ นป ปตฺติเก      
                นาสฺส จมฺม ว กฏี วา       วมฺมิเน ๖ จ ธนคฺุคเห ฯ    
                น หิร ฺ สุวณฺณ วา         นคร วา สุมาปต     
                โอกิณฺณปริข ทุคฺค           ทฬฺหมฏฏาลโกฏก    
                ยตฺถ ปวิฏโ สมุุข          ภายิตพฺพ น ภายสิ ฯ     
        [๒๒๓] น เม อภิสสฺเรนตฺโถ        นคเรน ธเนน วา    
                อปเถน ปถ ยาม           อนฺตลิกฺเข จรา มย ฯ      
#๑ วิปลฺลตฺถนฺติป ฯ  ๒ ม. ตปนียนิภา ฯ  ๓ ม. พฺรุวาโน ฯ  ๔ ม. จชนฺโต ฯ    
#๕ ม. อถ ก ึทานิ ฯ สี. ยุ. อถ กินฺน ุฯ  ๖ ม. วมมฺิเต ฯ      
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                สตุา จ ปณฺฑิตาตฺยมฺหา       นิปุณา จตฺถจินฺตกา ๑      
                ภาเสมตฺถวตึ วาจ          สจฺเจ จสฺส ปติฏ ิโต ฯ    
                กิ ฺจ ตุยฺห อสจฺจสฺส         อนริยสฺส กรสิฺสติ     
                มสุาวาทิสฺส ลุทฺทสฺส         ภณิตป สุภาสิต ฯ     
        [๒๒๔] ต พฺราหฺมณาน วจนา        อิม เขมมการยิ         
                อภย ฺจ ตยา ฆุฏ          อิมาโย ทสธา ทิสา ฯ     
                โอคฺคยฺห เต โปกฺขรณึ       วิปฺปสนฺโนทก สุจึ     
                ปหูต ขาทน ๒ ตตฺถ        อหึสา เจตฺถ ปกฺขิน ฯ    
                อิท สุตฺวาน นิคฺโฆส         อาคตมฺหา ตวนฺติเก     
                เต เต พนฺธสฺมา ปาเสน     เอตนฺเต ภาสิต มุสา ฯ    
                มสุาวาท ปุรกฺขตฺวา         อิจฺฉาโลภ ฺจ ปาปก    
                อุโภสนฺธึ อติกฺกมฺม          อสาต อุปปชฺชติ ฯ    
        [๒๒๕] นาปรชฺฌาม สุมุข           นป โลภาว มคฺคหึ        
                สตุา จ ปณฺฑิตาตฺยตฺถ        นิปุณา จตฺถจินฺตกา ๓ ฯ    
                อปฺเปวตฺถวตึ วาจ          พฺยาหเรยฺยุ ๔ อิธาคตา      
                ตถาต สมฺม เนสาโท        วุตฺโต สุมุข มคฺคหิ ฯ    
        [๒๒๖] เนว ภูตา ๕ กาสิปติ       อุปนีตสฺมิ ชวิีเต       
                ภาเสมตฺถวตึ วาจ          สมฺปตฺตา กาลปริยาย ฯ     
                โย มิเคน มิค หนฺติ         ปกขีฺน ๖ ปน ปกฺขินา      
                สุเตน วา สุต กิลฺยา ๗     กึ อนริยตร ตโต ฯ     
#๑-๓ ม. อตฺถจินฺตกา ฯ  ๒ ม. จาทน ฯ  ๔ สี. ย.ุ พฺยากเรยฺยุ ฯ  ๕ ม. ภีตา ฯ        
#๖ ม. ปกฺขึ วา ฯ  ๗ ม. กณฺิยา ฯ สี. ยุ. กิเณ ฯ กีเลฺย อิติป ฯ     
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                โย จาริยรุท ภาเส         อนรยิธมฺมวสฺสิโต        
                อุโภ โส ธสเต โลกา       อิธ เจว ปรตฺถ จ ฯ        
                น มชฺเชถ ยส ปตฺโต        น พฺยาเธ ๑ ปตฺตสสย     
                วายเมเถว กิจฺเจสุ         สวเร วิวรานิ จ ฯ       
                เย วุฑฺฒา อพฺภติกฺกนฺตา      สมฺปตฺตา กาลปริยาย    
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          เอว เต ๒ ติทิวงฺคตา ฯ    
                อิท สุตฺวา กาสิปติ          ธมมฺมตฺตนิ ปาลย      
                ธตรฏ ฺจ มุ ฺจาหิ          หสาน ปวรุตฺตม ฯ    
        [๒๒๗] อาหรนฺตูทก ปชชฺ           อาสน ฺจ มหารห        
                ป ฺชรโต ปโมกฺขามิ         ธตรฏ ยสสฺสนิ ฯ      
                ต ฺจ เสนาปตึ ธีร          นปิุณ อตฺถจินฺตก     
                โย สุเข สุขิโต ร ฺโ ๓    ทุกฺขิเต โหติ ทุกฺขิโต ฯ    
                เอทิโส โข อรหติ          ปณฺฑมสฺนาตุ ภตฺตุโน     
                ยถาย สุมุโข ร ฺโ         ปาณสาธารโณ สขา ฯ       
        [๒๒๘] ป ฺจ สพฺพโสวณฺณ          อฏปาท มโนรม       
                มฏ กาสิกวตฺถิน ๔        ธตรฏโ อุปาวิสิ ฯ                         
                โกจฺฉ ฺจ สพฺพโสวณฺณ        เวยฺยคฺฆปริสิพฺพิต     
                สมุุโข อชฺฌปาเวกฺขิ ๕      ธตรฏสฺสนนฺตรา ฯ     
                เตส กา ฺจนปตฺเตหิ         ปถุู อาทาย กาสิโย      
                หสาน อภิหาเรสุ           อคฺค ร ฺโ ปวาสิต ฯ    
#๑ สี. ย.ุ พฺยเถ ฯ ๒ สี. ยุ. เอเวเต ฯ ๓ ม. ร ฺเ ฯ ๔ สี. กาสิกปตฺถิณฺณ ฯ        
#ม. กาสิกมตฺถนฺน ฯ ๕ ม. อชฌฺุปาเวกฺขิ ฯ     
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        [๒๒๙] ทิสฺวา อภิหต อคฺค          กาสิราเชน เปสิต     
                กสุโล ขตฺตธมฺมาน          ตโต ปุจฺฉิ อนนฺตรา ฯ     
                กจฺจิ นุ โภโต กสุล         กจฺจิ โภโต อนามย     
                กจฺจิ รฏมิท ผีต           ธมฺเมน อนุสาสสิ ๑ ฯ     
        [๒๓๐] กุสล ฺเจว เม หส          อโถ หส อนามย          
                อโถ รฏมิท ผีต           ธมฺเมน อนุสาสห ฯF    
        [๒๓๑] กจฺจิ โภโต อมจฺเจสุ        โทโส โกจิ น วิชฺชติ    
                กจฺจิ จ เต ตวตฺเถสุ        นาวกงฺขนฺติ ชีวิต ฯ     
        [๒๓๒] อโถป เม อมจฺเจสุ         โทโส โกจิ น วิชฺชติ     
                อโถป เต มมตฺเถสุ         นาวกงฺขนฺติ ชีวิต ฯ    
        [๒๓๓] กจฺจิ เต สาทิสี ภริยา       อสฺสวา ปยภาณินี      
                ปตฺุตรูปยสูเปตา            ตว ฉนฺทวสานุคา ฯ       
        [๒๓๔] อโถ เม สาทิสี ภริยา       อสฺสวา ปยภาณินี        
                ปตฺุตรูปยสูเปตา            มม ฉนฺทวสานุคา ฯ       
        [๒๓๕] กจฺจิ รฏ อนุปฺปฬ          อกุโตจิอุปทฺทว    
                อสาหเสน ธมฺเมน          สเมน อนุสาสสิ ฯ    
        [๒๓๖] อโถ รฏ อนุปฺปฬ          อกุโตจิอุปทฺทว      
                อสาหเสน ธมฺเมน          สเมน อนุสาสห ฯ    
        [๒๓๗] กจฺจิ สนฺโต อปจิตา         อสนฺโต ปริวชฺชิตา      
                โน จ ๒ ธมฺม นิรงฺกตฺวา    อธมฺมมนุวตฺตสิ ฯ      
#๑ ม. มนุสาสสิ ฯ ๒ ม. เจ ฯ     
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        [๒๓๘] สนฺโต จ เม อปจิตา        อสนฺโต ปริวชฺชิตา        
                ธมฺมเมวานุวตฺตามิ          อธมฺโม เม นิรงฺกโต ฯ     
        [๒๓๙] กจฺจิ นุนาคต ๑ ทีฆ        สมเวกฺขสิ ขตฺติย     
                กจฺจิ มตฺโต มทนีเย         ปรโลก น สนฺตสิ ฯ      
        [๒๔๐] อห อนาคต ทีฆ            สมเวกฺขามิ ปกฺขิม      
                 ิโต ทสสุ ธมฺเมสุ          ปรโลก น สนฺตสึ ๒ ฯ     
                ทาน สีล ปริจฺจาค          อาชฺชว มทฺทว ตป     
                อกฺโกธ อวิหึส ฺจ           ขนฺติ ฺจ อวิโรธน ฯ     
                อิจฺเจเต กุสเล ธมฺเม        ิเต ปสฺสามิ อตฺตนิ    
                ตโต เม ชายเต ปติ        โสมนสฺส ฺจนปฺปก ฯ       
                สมุุโข จ อจินฺเตตฺวา        วิสชฺช ิ๓ ผรุส คิร      
                ภาวโทสมน ฺาย           อสฺมากาย วิหงฺคโม ฯ      
                โส กุทฺโธ ผรสุ วาจ        นจฺิฉาเรสิ อโยนิโส    
                ยานสฺมาสุ ๔ น วิชฺชนฺติ     นยิท ป ฺวตามิว ฯ     
        [๒๔๑] อตฺถิ เม ต อติสาร         เวเคน มนุชาธิป        
                ธตรฏเ จ พนฺธสฺมึ         ทกฺุข เม วิปุล อหุ ฯ      
                ตฺว โน ปตาว ปตฺุตาน       ภูตาน ธรณีริว       
                อสฺมาก อธิปนฺนาน          ขมสฺสุ ราชกุ ฺชร ฯ    
        [๒๔๒] เอวนฺเต ๕ อนุโมทาม      ย ภาว น นิคูหสิ        
                ขีล ปภินฺทสิ ปกฺขิ           อุชโุกสิ วิหงฺคม ฯ    
#๑ ม. นานาคต ฯ ๒ ม. สนฺตเส ฯ ๓ สี. ย.ุ วิสฺสช ิฯ ๔ ม. ยานเสฺมสุ ฯ      
#๕ ม. เอต เต ฯ      
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        [๒๔๓] ยงฺกิ ฺจิ รตน อตฺถิ          กาสิราชนิเวสเน      
                รชต ชาตรูป ฺจ            มุตฺตา เวฬุริยา พหู ฯ     
                มณโย สงฺขมุตฺต ฺจ          วตฺถิก ๑ หริจนฺทน     
                อชิน ทนฺตภณฺฑ ฺจ           โลห กาฬายส พหุ      
                เอต ททามิ โว วิตฺต        อิสสฺร ๒ วิสฺสชามิ โว ฯ    
        [๒๔๔] อทฺธา อปจิตา ตฺยมฺหา       สกฺกตา จ รเถสภ         
                ธมฺเมสุ วตฺตมานาน         ตฺว โน อาจริโย ภว ฯ     
                อาจริย สมนุ ฺาตา         ตยา อนุมตา มย          
                ต ปทกฺขิณโต กตฺวา         าตี ๓ ปสฺเสมุรินฺทม ฯ     
        [๒๔๕] สพฺพรตฺตึ จินฺตยิตฺวา         มนฺตยิตฺวา ยถาตถ     
                กาสิราชา อนุ ฺาสิ         หสาน ปวรุตฺตม ฯ     
        [๒๔๖] ตโต รตฺยา วิวสเน         สรุิยสฺสุคฺคมน ปติ      
                เปกฺขโต กาสิราชสฺส        ภวนโต ๔ วิคาหิสุ ฯ     
        [๒๔๗] เต อโรเค อนุปฺปตฺเต       ทิสฺวาน ปรเม ทิเช       
                เกกาติมกรุ หสา           ปถุุสทฺโท อชายถ ฯ       
                เต ปตีตา ปมุตฺเตน         ภตฺตุนา ภตฺตุคารวา      
                สมนฺตา ปริกรสึุ ๕         อณฺฑชา ลทฺธปจฺจยา ฯ    
        [๒๔๘] เอว มิตฺตวต อตฺถา         สพฺเพ โหนฺติ ปทกฺขิณา      
                หสา ยถา ธตรฏา         าติสงฺฆมุปาคมุนฺติ ฯ    
                        มหาหสชาตก ทุติย ฯ    
#๑ ม. วตฺถก ฯ ๒ ม. อิสฺสริย ฯ ๓ ม. าตี ฯ ๔ ม. ภวนา เต ฯ      
#๕ ม. ปริกิรสึุ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ       
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                        ๓ สุธาโภชนชาตก      
        [๒๔๙] เนว กีณามิ น ๑ วิกฺกิณามิ     
                        น จาป เม สนฺนิจโย อิธตฺถิ ๒    
                        สุกิจฺฉรูป วติท ปริตฺต      
                        ปตฺโถทโน นาลมย ทุวินฺน ฯ     
        [๒๕๐] อปฺปมฺหา อปฺปก ทชชฺา       อนุมชฺฌโต มชฺฌก      
                พหุมฺหา พหุก ทชฺชา         อทาน นุปปชฺชติ ฯ     
                ต ต วทามิ โกสิย          เทหิ ทานานิ ภุ ฺช จ    
                อรยิมคฺค สมารุห ๓        เนกาสี ลภเต สุข ฯ     
        [๒๕๑] โมฆ ฺจสฺส หุต โหติ         โมฆ ฺจาป สมีหิต     
                อติถิสฺมึ โย นสิินฺนสฺมึ        เอโก ภุ ฺชติ โภชน ฯ     
                ต ต วทามิ โกสยิ          เทหิ ทานานิ ภุ ฺช จ    
                อรยิมคฺค สมารุห           เนกาสี ลภเต สุข ฯ     
        [๒๕๒] สจฺจ ตสฺส หุต โหติ         สจฺจ ฺจาป สมีหิต     
                อติถิสฺมึ โย นสิินฺนสฺมึ        เนโก ภุ ฺชติ โภชน ฯ     
                ต ต วทามิ โกสิย          เทหิ ทานานิ ภุ ฺช จ    
                อรยิมคฺค สมารุห           เนกาสี ลภเต สุข ฯ     
        [๒๕๓] สร ฺจ ชุหติ โปโส          พหุกาย คยาย จ    
                โทเณ ติมฺพรุติตฺถสฺมึ         สีฆโสเต มหาวเห ฯ    
                อตฺร จสฺส หุต โหติ         อตฺร จสฺส สมหีิต     
#๑ ม. นป ฯ ๒ ม. จ อตฺถ ิฯ ๓ ม. สมารูห ฯ ส.ี ย.ุ อริย มคฺค ฯ อิโต ปร          
#อีทิสเมว ฯ     
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                อติถิสฺมึ โย นสิินฺนสฺมึ        เนโก ภุ ฺชติ โภชน ฯ     
                ต ต วทามิ โกสิย          เทหิ ทานานิ ภุ ฺช จ    
                อรยิมคฺค สมารุห           เนกาสี ลภเต สุข ฯ     
        [๒๕๔] พลิส หิ โส นิคิลติ ๑       ทีฆสุตฺต สพนฺธน    
                อติถิสฺมึ โย นสิินฺนสมฺึ        เอโก ภุ ฺชติ โภชน ฯ     
                ต ต วทามิ โกสิย          เทหิ ทานานิ ภุ ฺช จ    
                อรยิมคฺค สมารุห           เนกาสี ลภเต สุข ฯ     
        [๒๕๕] อุฬารวณฺณา วต พฺราหฺมณา อิเม     
                        อย ฺจ โว สุนโข กิสฺส เหตุ      
                        อุจฺจาวจ วณฺณนิภ วิกุพฺพติ     
                        อกฺขาถ โน พฺราหฺมณา เก นุ ตุเมฺห ฯ      
        [๒๕๖] จนฺโท จ สุรโิย จ อุโภ อิธาคตา    
                        อย ปน มาตลิ เทวสารถ ิ   
                        สกโฺกหมสฺมี ติทสานมินฺโท       
                        เอโส จ โข ป ฺจสิโขติ วุจฺจติ ฯ          
        [๒๕๗] ปาณิสฺสรา มุทิงฺคา จ        มุรชาลมฺพรานิ จ       
                สตฺุตเมน ปโพเธนฺติ         ปฏิพุทฺโธ จ นนฺทติ ฯ    
        [๒๕๘] เยเกจิเม มจฺฉริโน กทริยา       
                        ปริภาสกา สมณพฺราหฺมณาน    
                        อิเธว นิกฺขิปฺป สรีรเทห       
#๑ สี. ย.ุ นิคฺคิลติ ฯ       
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                        กายสฺส เภทา นิรย วชนฺติ ฯ     
                        เยเกจิเม สุคติมาสสานา ๑       
                        ธมฺเม  ิตา สยเม สวิภาเค      
                        อิเธว นิกฺขิปฺป สรีรเทห       
                        กายสฺส เภทา สุคตึ วชนฺติ ฯ     
        [๒๕๙] ตฺว โน ๒ าติ ปุริมาสุ ชาติสุ         
                        โส มจฺฉรี โกสิโย ๓ ปาปธมฺโม     
                        ตเวว อตฺถาย อิธาคตมฺหา     
                        มา ปาปธมฺโม นิรย อปตฺถ ๔ ฯ     
        [๒๖๐] อทฺธา หิ เม เต ๕ หิตกามา ย ม สมนุสาสถ          
                โสห ตถา กรสิฺสามิ         สพฺพ วุตฺต หิเตสิภิ ฯ     
                        เอโสหมชเฺชว อุปารมามิ    
                        น จาปห กิ ฺจิ กเรยฺย ปาป    
                        น จาป เม กิ ฺจิ อเทยฺยมตฺถิ     
                        น จาปทตฺวา อุทก ปวามิ ๖ ฯ    
                        เอว ฺจ เม ททโต สพฺพกาล    
                        โภคาป เม ๗ วาสว ขียสิฺสนฺติ    
                        ตโต อห ปพฺพชิสฺสามิ สกฺก      
                        หิตฺวา กามานิ ยโถธิกานิ ฯ      
        [๒๖๑] นคุตฺตเม คิริวเร คนฺธมาทเน     
#๑ ม. สคฺุคติมาสมานา ฯ  ๒ ม. โนสิ ฯ  ๓ ม. โรสโก ฯ  ๔ ม. คมิตฺถ ฯ    
#๕ ม. ม โว ฯ   ๖ สี. อุทกมฺปห ปเพ ฯ   ๗ ม. โภคา อิเม ฯ     
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                        โมทนฺติ ตา เทววราภิปาลิตา      
                        อถาคมา อิสิวโร สพฺพโลกคู       
                        สุปุปฺผิต ทมุวรสาขมาทิย ฯ     
                        สุจึ สุคนฺธ ติทเสหิ สกฺกต    
                        ปุปฺผุตฺตม อมรวเรภิ เสวิต    
                        อลทฺธม ฺเหิ ว ทานเวหิ ๑      
                        อ ฺตฺร เทเวหิ ตทารห หิต ๒ ฯ         
                        ตโต จตสฺโส กนกตฺตจูปมา     
                        อุฏาย นาริโย ปมทาธิปา มุนึ     
                        อาสา จ สทฺธา จ สิรี ตโต หิรี     
                        อิจฺจพฺรวว นารท เทวพฺราหฺมณ ฯ         
                        สเจ อนุทฺทิฏ ตยา มหามุนิ    
                        ปุปฺผ อิท ปาริฉตฺตสฺส พฺรหฺเม         
                        ททาหิ โน สพฺพา คติ เต อิชฺฌตุ    
                        ตฺวป โน โหหิ ยเถว วาสโว ฯ    
                        ต ยาจมานาภิสเมกฺข นารโท       
                        อิจฺจาพฺรวี สงฺกลห อุทีรยิ    
                        น มยฺหมตฺถตฺถิ อิเมหิ โกจิ น    
                        ยาเยว โว เสยฺยสิ สา ปลนฺธตุ ฯ          
        [๒๖๒] ตฺว โนตฺตเมวาภิสเมกฺข นารท    
#๑ ม. อลทฺธ มจฺเจหิ ว ทานเวหิ วา ฯ   ๒ ม. หิท ฯ     
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                        ยสฺสิจฺฉสิ ตสฺสมนุปฺปเวจฺฉสุ     
                        ยสฺสา ห ิโน นารท ตฺว ปทสฺสสิ    
                        สาเยว โน เหหิติ เสฏสมฺมตา ฯ    
        [๒๖๓] อกลลฺเมต วจน สุคตฺเต     
                        โก พฺราหฺมโณ โก กลห ๑ อุทีรเย         
                        คนฺตฺวาน ภูตาธิปเมว ปุจฺฉถ     
                        สเจ น ชานาถ อิธุตฺตมธมฺม ฯ    
        [๒๖๔] ตา นารเทน ปรมปฺปโกปตา     
                        อุทีริตา วณฺณมเทน มตฺตา    
                        สกาส ๒ คนฺตฺวาน สหสฺสจกฺขุโน          
                        ปุจฺฉึสุ ภูตาธิป กา นุ เสยฺยสิ ฯ       
        [๒๖๕] ตา ทิสฺวา อายตฺตมนา ปุรินฺทโท    
                        อิจฺจาพฺรวี เทววโร กต ฺชลี     
                        สพฺพาว โว โหถ สุภคฺเค ๓ สาทิสี         
                        โก เนว ๔ ภทฺเท กลห อทีรยิ ฯ    
        [๒๖๖] โย สพฺพโลก ฺจรโก ๕ มหามุนิ    
                        ธมฺเม  ิโต นารโท สจฺจนิกฺกโม     
                        โส โน พฺรวี คิริวเร คนฺธมาทเน    
                        คนฺตฺวาน ภูตาธิปเมว ปุจฺฉถ     
                        สเจ น ชานาถ อิธุตฺตมธมฺม ฯ    
#๑ ม. สงฺกลห ฯ   ๒ ม. สกาเส ฯ  ๓ ม. สุคตฺเต ฯ  ๔ โก เนธ อิติป ฯ       
#๕ ม. สพฺพโลกจฺจริโต ฯ       
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        [๒๖๗] อสู พฺรหาร ฺจโร มหามุนิ       
                        นาทตฺวา ภตฺต วรคตฺเต ภุ ฺชติ    
                        วิเจยฺย ทานานิ ททาติ โกสิโย    
                        ยสฺสา ห ิโส ทสฺสติ สาว เสยฺยสิ ฯ        
        [๒๖๘] อสู หิ โส สมฺมติ ทกฺขิณ ทิส    
                        คงฺคาย ตีเร หิมวนฺตปสฺสินิ ๑    
                        ส โกสโิย ทุลลฺภปานโภชโน    
                        ตสฺส สุธ ปาปย เทวสารถิ ฯ      
        [๒๖๙] โส มาตลิ เทววเรน เปสิโต    
                        สหสฺสยุตฺต อภิรุยฺห สนฺทน    
                        สุขิปฺปเมว อุปคมฺม อสฺสม      
                        อทิสฺสมาโน มุนิโน สธุ อทา ฯ     
        [๒๗๐] อุทคฺคิหุตฺต อุปติฏโต หิ เม          
                        ปภงฺกร โลกตโมนุทุตฺตม    
                        สพฺพานิ ภูตานิ อธิจฺจ ๒ วาสโว          
                        โก เนว เม ปาณิสุ กึ สุโธทหิ ฯ    
                        สงฺขูปม เสตมตุลฺยทสฺสน       
                        สุจึ สุคนฺธ ปยรูปมพฺภุต     
                        อทิฏปุพฺพ มม ชาตจกฺขุภิ ๓    
                        กา เทวตา ปาณิสุ กึ สุโธทหิ ฯ     
#๑ ม. -ปสฺสนิ ฯ ส.ี ย.ุ -ปสฺมนิ ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ อติจฺจ ฯ  ๓ ม. ชาตุ จกฺขุภิ ฯ        
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        [๒๗๑] อห มหินฺเทน มเหสิ เปสิโต      
                        สุธาภิหาสึ ตุริโต มหามนุิ      
                        ชานาสิ ม มาตลิ เทวสารถิ       
                        ภุ ฺชสฺสุ ภตฺตุตฺตม มาภิวารยิ ๑ ฯ     
                        ภุตฺตา จ สา ทฺวาทส หนฺติ ปาปเก          
                        ขุทฺท ปปาส อรตึ ทรถ กิล ๒         
                        โกธูปนาห ฺจ วิวาทเปสุณ    
                        สีตุณฺหตนฺทิ ฺจ รสุตฺตม อิท ฯ         
        [๒๗๒] น กปฺปติ มาตลิ มยฺห ภุ ฺชิตุ     
                        ปุพฺเพ อทตฺวา อิติ เม วตุตฺตม          
                        น จาป เอกาสนมรียปูชิต ๓     
                        อสวิภาคี จ สุข น วินฺทติ ฯ     
        [๒๗๓] ถีฆาตกา เยเกจิเม ๔ ปรทาริกา     
                        มิตฺตทฺทโุน เย จ สปนติฺ สุพฺพเต         
                        สพฺเพว ๕ เต มจฺฉริป ฺจมาธมา     
                        ตสฺมา อทตฺวา อุทกมฺป นาสฺมิเย ๖ ฯ     
                        โสหิตฺถิยา วา ปุริสสฺส วา ปน     
                        ทสฺสามิ ทาน วิทุสมฺปวณฺณิต     
                        สทฺธา วท ฺ ู อิธ วีตมจฺฉรา     
#๑ สี. ย.ุ มา วิจารยิ ฯ  ๒ สพฺพตฺถ โปตฺถเก ขมนฺติ ขายติ ฯ ม. ทรกฺลม ฯ    
#๓ สี. ยุ. เอกาสน อริยปูขิต ฯ  ๔ ม. เย จิเม ฯ  ๕ ม. จ ฯ  ๖ ม. นาสฺนิเย ฯ        
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                        ภวนฺติ เหเต สุจิสจฺจสมฺมตา ฯ     
        [๒๗๔] อโต มตา เทววเรน เปสิตา     
                        ก ฺา จตสฺโส กนกตฺตจูปมา       
                        อาสา จ สทฺธา จ สิรี ตโต หิรี     
                        ต อสฺสม อาคมุ ๑ ยตฺถ โกสิโย ฯ        
                        ตา ทิสฺวา สพฺพา ปรมปฺปโมทิตา ๒         
                        สุเภน วณฺเณน สิขาริวคฺคิโน     
                        ก ฺา จตสฺโส จตุโร จตุทฺทิสา     
                        อิจฺจาพฺรวี มาตลิโนว ๓ สมฺมุขา ฯ       
                        ปุริม ทิส กา ตฺว ปภาสิ เทวเต๕        
                        อลงฺกตา ตารวราว โอสธี    
                        ปุจฺฉามิ ต ก ฺจนเวลฺลิวิคฺคเห          
                        อาจิกฺข เม ตฺว กตมาสิ เทวตา ฯ          
        [๒๗๕] สิราห เทวี มนุเชสุ ๔ ปชูิตา     
                        อปาปสตฺตูปนิเสวินี สทา     
                        สุธาวิวาเทน ตวนฺติมาคตา    
                        ต ม สุธาย วรป ฺ ภาชย ฯ      
                        ยสฺสาหมิจฺฉามิ สุธ มหามุนิ    
                        โส สพฺพกาเมหิ นโร ปโมทติ       
                        สิรีติ ม ชานาหิ ชูหตุตฺตม     
#๑ สี. ย.ุ อาคมม ฯ  ๒ ม. สพฺโพ ปรมปฺปโมทิโต ฯ  ๓ ม. จ ฯ  ๔ ม. มนุเชภิ ฯ           
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                        ต ม สุธาย วรป ฺ ภาชย ฯ      
        [๒๗๖] สิปฺเปน วิชชฺาจรเณน พุทฺธิยา     
                        นรา อุเปตา ปคุณา สกมฺมุนา      
                        ตยา วิหีนา น ลภนฺติ กิ ฺจิ น ๑        
                        ตยิท น สาธุ ยทิท ยตา กต ฯ     
                        ปสฺสามิ โปส อลส มหคฺฆส      
                        สุทุกฺกลีุนป อรูปม นร     
                        ตยานุคุตฺโต สิริ ชาติมามป     
                        เปเสติ ทาส วิย โภควา สุขี ฯ     
                        ตนฺต อสจฺจ อวิภชฺชเสวินึ     
                        ชานามิ มุฬฺห วิทุรานุปาตินึ     
                        น ตาทิสี อรหติ อาสนูทก    
                        กโุต สุธา คจฺฉ น มยฺห รุจฺจสิ ฯ         
        [๒๗๗] กา สุกฺกทาา ปฏิมุตฺตกุณฺฑลา                                  
                        จิตฺตงฺคทา กมฺพุวิมฏธารินี     
                        โอสิตฺตวณฺณ ปริทยฺห โสภติ ๒    
                        กุสคฺคิรตฺต อปฬยฺห ม ฺชรึ ฯ    
                        มิคีว ภนฺตา สรจาปธารินา    
                        วิราธิตา มนฺทมิว อุทิกฺขสิ     
                        โก เต ทุติโย อิธ มนฺทโลจเน     
#๑ ม. กิ ฺจน ฯ  ๒ ม. โสภสิ ฯ         
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                        น ภายสิ เอกิกา กานเน วเน ฯ     
        [๒๗๘] น เม ทุติโย อิธมตฺถิ โกสยิ     
                        มสกฺกสารปฺปภวมฺหิ เทวตา    
                        อาสา สุธาสาย ตวนฺติมาคตา       
                        ต ม สุธาย วรป ฺ ภาชย ฯ      
        [๒๗๙] อาสาย ยนฺติ วณิชา ธเนสิโน      
                        นาว สมารยฺุห ปเรนฺติ อณฺณเว     
                        เต ตตฺถ สีทนฺติ อโถป เอกทา    
                        ชินาธนา เอนฺติ วินฏปาภตา ฯ     
                        อาสาย เขตฺตานิ กสนฺติ กสฺสกา     
                        วปนฺติ พีชานิ กโรนฺตุปายโส     
                        อีตีนิปาเตน อวุฏ ิตาย วา ๑     
                        น กิ ฺจิ วินฺทนฺติ ตโต ผลาคม ฯ         
                        อถตฺตการานิ กโรนฺติ ภตฺตุสุ    
                        อาส ปุรกขฺตฺว นรา สุเขสิโน    
                        เต ภตฺตุรตฺถา อติคาฬฺหิตา ปุน    
                        ทิสา ปนสสฺนฺติ อลทฺธ กิ ฺจิ น ๒ ฯ     
                        ชหิตฺว ๓ ธ ฺ ฺจ ธน ฺจ าตเก    
                        อาสาย สคฺคาธิมนา สุเขสิโน      
#๑ สี. ย.ุ อวฏ ิกาย วา ฯ  ๒ ม. กิ ฺจน ฯ  ๓ ม. หตฺิวาน ฯ     
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                        ตปนฺติ ลูขป ตป จิรตฺตร     
                        กุมฺมคฺคมารุยฺห ปเรนฺติ ทุคฺคตึ ฯ       
                        อาสา วิสวาทิกสมฺมตา อิเม      
                        อาเส สุธาย ๑ วินยสฺสุ อตฺตนิ    
                        น ตาทิสี อรหติ อาสนูทก    
                        กโุต สุธา คจฺฉ น มยฺห รุจฺจสิ ฯ         
        [๒๘๐] ททฺทลฺลมานา ยสสา ยสสฺสินี      
                        ชิฆ ฺนามวฺหยน ทิสปติ    
                        ปุจฺฉามิ ต ก ฺจนเวลฺลิวิคฺคเห          
                        อาจิกฺข เม ตฺว กตมาสิ เทวตา ฯ          
        [๒๘๑] สทฺธาห เทวี มนุเชสุ ๒ ปชูิตา    
                        อปาปสตฺตูปนิเสวินี สทา     
                        สุธาวิวาเทน ตวนฺติมาคตา    
                        ต ม สุธาย วรป ฺ ภาชย ฯ      
        [๒๘๒] ทาน ทม จาคมโถป สยม    
                        อาทาย สทฺธาย กโรนฺติ เหกทา     
                        เถยฺย มุสา กูฏมโถป เปสุณ    
                        กโรนฺติ เหเก ปุน วิจฺจุตา ตยา ฯ         
                        ภริยาสุ โปโส สทิสีสุ เปกฺขวา     
                        สลีูปปนฺนาสุ ปติพฺพตาสุป      
#๑ ม. สุธาส ฯ  ๒ ม. -มนุเชหิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ         
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                        วิเนตฺวา ๑ ฉนฺท กุลิตฺถยิาสุป ๒     
                        กโรติ สทธฺ ปุน กุมฺภทาสิยา ฯ    
                        ตฺวเมว สทฺเธ ปรทารเสวินี       
                        ปาป กโรสี กุสล นิริ ฺจสิ ๓    
                        น ตาทิสี อรหติ อาสนูทก    
                        กโุต สุธา คจฺฉ น มยฺห รุจฺจสิ ฯ         
        [๒๘๓] ชฆิ ฺรตฺตึ อรุณสฺมิมูหเต      
                        ยา ทิสฺสติ อุตฺตมรูปวณฺณินี    
                        ตถูปมา ม ปฏิภาสิ เทวเต    
                        อาจิกฺข เม ตฺว กตมาสิ อจฺฉรา ฯ         
                        กาฬา นิทาเฆริว อคฺคิชาริว ๔     
                        อนิเลริตา โลหิตปตฺตมาลินี      
                        กา ติฏสี มนฺทมิคาว โลกย ๕    
                        ภาเสสมานาว คิร น มุ ฺจสิ ฯ    
        [๒๘๔] หิราห เทวี มนุเชสุ ปูชิตา      
                        อปาปสตฺตูปนิเสวินี สทา     
                        สุธาวิวาเทน ตวนฺติมาคตา    
                        สาห น สกฺโกมิ สุธป ยาจิตุ     
                        โกปนรูปา วิย ยาจนิตฺถิยา ฯ    
        [๒๘๕] ธมฺเมน าเยน สุคตฺเต ลจฺฉสิ    
#๑ ม. วิเนตฺวาน ฯ  ๒ ส.ี ยุ. กลุธีติยาสุป ฯ  ๓ ม. กสุลมฺป ริ ฺจสิ ฯ     
#๔ สี. อคฺคชาติว ฯ ยุ. อคฺคิชาติว ฯ  ๕ สี. ยุ. มนฺทมวิาวโลกย ฯ      
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                        เอโส ห ิธมฺโม น ห ิยาจนา สุธา    
                        ต ต อยาจนฺติมห นิมนฺตเย     
                        สุธ ย ๑ ย ฺจิจฺฉสิ ตป ทมฺมิ เต ฯ     
                        สา ตฺว มยา อชฺช สกมฺหิ อสฺสเม          
                        นิมนฺติตา ก ฺจนเวลฺลิวิคฺคเห     
                        ตุว ฺหิ เม สพฺพรเสหิ ปูชติา    
                        ต ปูชยิตฺวาน สุธป อสฺมิเย ฯ          
        [๒๘๖] สา โกสิเยนานุมตา ชุตีมตา       
                        อทฺธา หิร ีรมฺม ปาวิสิยสฺสม    
                        อุทกวนฺต ผลมริยปูชิต     
                        อปาปสตฺตูปนิเสวินี ๒ สทา ฯ    
                        รกฺุขคฺคหนา พหุเกตฺถ ปุปฺผิตา    
                        อมฺพา ปยาลา ปนสา จ กสึุกา     
                        โสภ ฺชนา โลทฺทมโถป ปทฺมกา     
                        เกตกา จ ภงฺคา ติลกา จ ปุปฺผิตา ฯ        
                        สาลา กเรรี พหุเกตฺถ ชมฺพุโย    
                        อสฺสตฺถนโิคฺรธมธุกา จ เวทิสา ๓         
                        อุทฺทาลกา ปาตลิ สินฺทวุาริตา ๔         
                        มนุ ฺคนฺธา มุจฺจลินฺทเกตกา ฯ    
                        หเรณุกา เวลุกา เวณุติณฺฑุกา ๕          
#๑ ม. สุธาย ฯ  ๒ ม. -นิเสวิต ฯ  ๓ ม. อสฺสตฺถนิโคฺรธมธุกเวตสา ฯ     
#๔ ม. -วารกา ฯ  ๕ ม. เกณุตินฺทุกา ฯ     
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                        สามากนิวารมโถป จีนกา    
                        โมจา กทลี พหุเกตฺถ สาลิโย      
                        ปวีหโย อาภุชิโน จ ตณฺฑุลา ฯ    
                ตสฺส จ อุตฺตรปสฺเสน ๑     ชาตา โปกฺขรณี สิวา     
                อกกฺกสา อปพฺภารา         สาธุ อปฺปฏิคนฺธิกา ฯ     
                ตตฺถ มจฺฉา สนฺนิรตา        เขมิโน พหุโภชนา        
                สิงฺคุสวงฺกา สกุลา ๒       สตวงฺกา จ โรหิตา      
                อาลิคคฺครกากิณฺณา          ปาฏินา กากมจฺฉกา ฯ     
                ตตฺถ ปกฺขี สนนฺิรตา         เขมิโน พหุโภชนา       
                หสา โก ฺจา มยูรา จ       จากวากา ๓ จ กุกฺกุหา     
                กณุาลกา พหู จิตฺรา         สขิณฺฑี ชีวชีวกา ฯ     
                ตตฺถ ปาณา สมายนฺติ        นานามิคคณา พหู          
                สหีา พฺยคฺฆา วราหา จ      อจฺฉโกกตรจฺฉโย ฯ        
                ปลสทา จ ควชา ๔        มหิสา โรหิตา รุรู          
                เอเณยฺยา จ วราหา จ      คณิโน นีกสูกรา ฯ          
                กทลิมิคา พหูเกตฺถ          วิฬารา สสกณฺณิกา       
                        ฉมาคิรี ปปฺุผวิจิตฺรสนฺถตา     
                        ทชิาภิฆุฏา ทิชสงฺฆเสวิตา ฯ     
        [๒๘๗] สา สุตฺตจา นีลทุมาภิลมฺพิตา    
                        วิชชฺุมหาเมฆริวานุปชฺชถ    
#๑ ม. ตสฺเสวุตฺตรปสฺเสน ฯ  ๒ ม. สงฺกุลา ฯ  ๓ ม. จกฺกวากา ฯ      
#๔ ม. ปลาสาทา ควชา จ ฯ       
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                        ตสฺสา สุสมฺพนฺธสิร กสุามย    
                        สุจึ สุคนฺธ อชินูปเสวิต      
                        อตฺริจฺฉโกจฺฉ ๑ หิริเมตทพฺรวิ         
                        นิสีท กลฺยาณิ สุขยิทมาสน ฯ    
                        ตสฺสา ตทา โกจฺฉคตาย โกสิโย     
                        ยทิจฺฉมานาย ชฏาชุตินธฺโร ๒    
                        นเวหิ ปตฺเตหิ สย สหูทก       
                        สุธาภิหาสี ตุริโต มหามนุิ ฯ    
                        สา ต ปฏิคฺคยฺห อุโภหิ ปาณิภิ    
                        อิจฺจาพฺรวี อตฺตมนา ชฏาธร     
                        หนฺทาห เอตรหิ ปูชิตา ตยา      
                        คจฺเฉยฺย พฺรหฺเม ติทิว ชติาวินี ฯ     
                        สา โกสิเยนานุมตา ชุตีมตา       
                        อุทีริตา วณฺณมเทน มตฺตา    
                        สกาเส คนฺตฺวาน สหสฺสจกฺขุโน    
                        อย สุธา วาสว เทหิ เม ชย ฯ    
                        ตเมน สกโฺกป ตทา อปูชยิ       
                        สหินฺทเทวา ๓ สุรก ฺมุตฺตม     
                        สา ป ฺชล ีเทวมนุสฺสปูชิตา      
                        นวมฺหิ โกจฺฉมฺหิ ยทา อุปาวิสิ ฯ         
#๑ ม. อตฺริจฺจ โกจฺฉ ฯ  ๒ ม. ชฏาชนินฺธโร ฯ  ๓ สี. ยุ. สหินทฺา จ เทวา ฯ           
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        [๒๘๘] ตเมว อสสี ปุนเทว มาตลึ    
                        สหสฺสเนตฺโต ติทสานมินฺโท       
                        คนฺตฺวาน วากฺย มม พฺรหูิ โกสิย        
                        อาสาย สทฺธาย สิริยา จ โกสิย    
                        หิร ีสุธ เกนมลตฺถ เหตุนา ฯ    
        [๒๘๙] ต สุปฺลวตฺถ อุทตารยี รถ     
                        ททฺทลฺลมาน อุปกฺรียสาทิส     
                        ชมฺโพนทสี ตปเนยฺยสนฺนิภ      
                        อลงฺกต ก ฺจนจิตฺตสนฺถต ฯ     
                        สุวณฺณจนฺเทตฺถ พหู นปิาติตา    
                        หตฺถ ีควสฺสา กึปุริสพฺยคฺฆทีปโย        
                        เอเณยฺยกา ลงฺฆมเยตฺถ ปกฺขิโน     
                        มิเคตฺถ เวฬุริยมยา ยถูายุตา ฯ    
                        ตตฺถสฺสราชหริโย อโยชยุ     
                        ทสสตานิ สุสุนาคสาทิเส    
                        อลงฺกเต ก ฺจนชาลุรจฺฉเท    
                        อาเวลิเน สทฺทคเม อสงฺคิเต ฯ    
                        ต ยานเสฏ อภิรุยฺห มาตลิ    
                        ทส ทิสา อิมา อภินาทยิตฺถ       
                        นภ ฺจ เสล ฺจ วนปฺปติ ฺจ     
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                        สสาคร ปพฺยตยิตฺถ ๑ เมทนึ ฯ     
                        ส ขิปฺปเมว อุปคมฺม อสฺสม      
                        ปาวารเมกสกโต กต ฺชล ี   
                        พหุสฺสุต วุฑฺฒ วินีตวตฺต    
                        อิจฺจพฺรวี มาตลิ เทวพฺราหฺมณ ฯ         
                        อินฺทสฺส วากฺย นิสาเมหิ โกสิย          
                        ทูโต อห ปุจฺฉติ ต ปุรินฺทโท    
                        อาสาย สทฺธาย สิริยา จ โกสิย    
                        หิร ีสุธ เกนมลตฺถ เหตุนา ฯ    
        [๒๙๐] อทฺธา สิรี ม ปฏิภาติ มาตลิ    
                        สทฺธา อนิจฺจา ปน เทวสารถิ     
                        อาสา วิสวาทิกสมฺมตา หิ เม     
                        หิร ีจ อริยมฺหิ คุเณ ปติฏ ิตา ฯ        
        [๒๙๑] กุมาริโย ยาจิมา โคตฺตรกฺขิตา     
                        ชิณฺณา จ ยา จ ๒ สภตฺตุอิตฺถิโย         
                        ตา ฉนฺทราค ปุริเสสุ อุคฺคต     
                        หิริยา นิวาเรนฺติ สจิตฺตมตฺตโน ฯ        
                        สงฺคามสีเส สรสตฺติสยุเต       
                        ปราชิตาน ปตต ปลายนิ     
                        หิริยา นิวตฺตนฺติ ชหิตฺวาน ชีวิต       
#๑ ม. ปพฺยธยิตฺถ ฯ ส.ี ย.ุ ปพฺยาถยิตฺถ ฯ  ๒ ม. ยา ยา จ ฯ      



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 105 

                        เต สมฺปฏจฺิฉนฺติ ปุน หิรีมนา ฯ          
                        เวลา ยถา สาครเวควาริณี     
                        อย หิรี ๑ ปาปชน นิวาริณี    
                        ต สพฺพโลเก หิริมรียปชูิต     
                        อินฺทสฺส ต เวทย เทวสารถิ ฯ    
        [๒๙๒] โก เต อิม โกสิย ทิฏ ิโมทหิ     
                        พฺรหฺมา มหินฺโท อถวา ปชาปติ    
                        หิราย เทเวสุป เสฏสมฺมตา     
                        ธีตา มหินทฺสฺส มเหสิ ชายถ ฯ    
        [๒๙๓] หนฺเทหิทานิ ติทิว อปกฺกม      
                        รถ สมารุยฺห มมายิต อิท ๒     
                        อินฺโท จ ต อินฺทสโคตฺต กงฺขติ          
                        อชฺเชว ตฺว อินฺทสหพฺยต วช ฯ    
        [๒๙๔] เอว วิสุชฺฌนติฺ ๓ อปาปกมฺมิโน         
                        อโถ สุจิณฺณสฺส ผล น นสฺสติ    
                        เยเกจิ อทฺทกฺขุ สุธาโภชน ๔     
                        สพฺเพว เต อินฺทสหพฺยต คตาติ ฯ          
        [๒๙๕]   หิรี อุปฺปลวณฺณาสิ        โกสิโย ทานปติ ภิกฺขุ      
                อนุรุทฺโธ ป ฺจสิโข          อานนฺโท อาสิ มาตลิ    
                สรุิโย กสฺสโป ภิกฺขุ         โมคฺคลฺลาโนสิ จนฺทิมา     
#๑ ม. หริาย หิ ฯ ๒ ม. อิม ฯ  ๓ ส.ียุ. สมิชฺฌนฺติ ฯ ๔ ม. มทฺทกขฺุ สุธาย โภชน ฯ   
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                นารโท สารีปุตฺโตสิ         สมฺพุทฺโธ อาสิ วาสโวติ   ฯ     
                        สุธาโภชนชาตก ตติย ฯ    
                        ____________      
                        ๔ กุณาลชาตก     
        [๒๙๖]      เอวมกฺขายติ     เอวมนุสุยฺยติ     สพฺโพสธธรณีธเร     
เนกปุปฺผมาลฺยวิตเต   คชควยมหิสรุรุจามริปสทขคฺคโคกณฺณสีหพฺยคฺฆ- 
ทีปอจฺฉโกกตรจฺฉอุทฺทารกทลิมิควิฬารสสกณฺณิกานุจริเต    อากิณฺณ- 
เนลมณฺฑลมหาวราหนาคกุลกเรณุสงฺฆาธิวุตฺเถ   อิสฺสมิคสาขมิคสรภ- 
มิคเอณิมิควาตมิคปสทมิคปุริสาลุกึปุรสิยกฺขรกฺขสนิเสวิเต     อมชฺชว- 
ม ฺชริธรปหฏปุปฺผผุสิตคฺคาเนกปาทปคณวิตเต    กุรุรจงฺโกรวารณ- 
มยูรปราภูตชีวชีวกเจลาวก  ๑ (พลาก)   ภิงฺการกรวิกมตฺตวิหงฺคสตสงฺฆุฏเ ๒      
อ ฺชนมโนสิลาหริตาลหิงฺคุลกเหมรชตกนกาเนกธาตุสตวินทฺธปฏ-ิ 
มณฺฑิตปฺปเทเส    เอวรูเป    ขลุ    โภ    รมฺเม   วนสณฺเฑ   กุณาโล   นาม    
สกุโณ   ปฏวิสติ   อติวิย   จิตฺโต   อติวิย  จิตฺตปตฺตฉทโน  ฯ  ตสฺเสว    
ขลุ     โภ     กุณาลสฺส     สกุณสฺส     อฑฺฒุฑฺฒานิ    อิตฺถีสหสฺสานิ     
ปริจาริกา   ทชิก ฺาโย   ฯ   อถ  ขลุ  โภ  เทฺว  ทิชก ฺาโย  กฏ       
มุเขน   ฑสิตฺวา   ต   กุณาล   สกุณ   มชฺเฌ  นิสีทาเปตฺวา  อุฑฺเฑนฺติ         
มา  น  กุณาล  สกุณ  อทฺธานปริยายปเถ  กลิมโถ  อุพฺพาเหตฺถาติ ๔ ฯ     
ป ฺจสตา     ทิชก ฺาโย    เหฏโต    เหฏโต    เฑนฺติ    สจาย     
# อิท มรมฺม โปตฺถเกเยว ทิสฺสติ ฯ  ๑ ม. -ชีว ฺชีวก- ฯ  ๒ ม. สตตสมฺปฆุฏเ ฯ      
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กุณาโล  สกโุณ  อาสนา  ปริปติสฺสติ  มย  ต ปกฺเขหิ ปฏิคฺคเหสฺสามาติ ฯ     
ป ฺจสตา      ทิชก ฺาโย      อุปรูปร ิ     เฑนฺติ      มา     น    
กุณาล    สกณุ    อาตาโป    ปริตาเปสีติ   ฯ   ป ฺจสตา   ป ฺจสตา    
ทิชก ฺาโย    อุภโต    ปสฺเสน    เฑนฺติ   มา   น   กุณาล   สกณุ      
สีต   วา  อุณฺห  วา  ติณ  วา  รโช  วา  วาโต  วา  อุสสฺาโว  วา    
อุปปฺผุสีติ   ฯ   ป ฺจสตา   ทิชก ฺาโย   ปุรโต   ปุรโต   เฑนฺติ  มา     
น   กุณาล   สกุณ   โคปาลกา   วา  ปสุปาลกา  วา  ติณหารกา  วา    
กฏหารกา  วา  วนกมฺมิกา  วา  กฏเน  วา  กถลาย ๑ วา ปาณินา    
วา   (ปาสาเณน   วา)   เลฑฺฑุนา   วา  ทณฺเฑน  วา  สตฺเถน  วา     
สกฺขราหิ   วา   ปหาร   อทสุ   มาย   กณุาโล  สกโุณ  คจฺเฉหิ  วา       
ลตาหิ   วา  รกฺุเขหิ  วา  สาขาหิ  วา  ถมฺเภหิ  วา  ปาสาเณหิ  วา     
พลวนฺเตหิ   วา   ปกฺขีหิ   สงฺคาเมสีติ  ๒  ฯ  ป ฺจสตา  ทิชก ฺาโย      
ปจฺฉโต   ปจฺฉโต   เฑนฺติ   สณฺหาหิ  สขิลาหิ  ม ฺชหูิ  มธุราหิ  วาจาหิ     
สมุทาจรนฺติโย    มาย   กณุาโล   สกุโณ   อาสเน   ปริยุกฺกณฺ ีติ   ฯ     
ป ฺจสตา   ทชิก ฺาโย  ทิโสทิส  เฑนฺติ  อเนกรุกขฺวิวิธวิกติผลมาหรนฺติโย          
มาย      กุณาโล      สกโุณ      ขุทฺทาย     ปริกลิมตฺิถาติ     ฯ       
อถ   ขลุ   โภ   ตา   ทชิก ฺาโย   ต   กุณาล  สกุณ  อาราเมเนว     
อาราม   อุยฺยาเนเนว  อุยฺยาน  นทีติตฺเถเนว  นทีติตฺถ  ปพฺพตสิขเรเนว    
ปพฺพตสิขร   อมฺพวเนเนว  อมฺพวน  ชมฺพูวเนเนว  ชมฺพูวน  ลพุชวเนเนว     
ลพุชวน    นาฬิเกรส ฺจาริเยเนว    นาฬิเกรส ฺจารึ    ๓   ขิปฺปเมว       
#๑ ม. กเลน วา ฯ   ๒ ม. สงฺคเมสีติ ฯ  ๓ ม. นาฬิเกรส ฺจาริย ฯ      
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อภิสมฺโภนฺติ   รติตฺถาย   ฯ   อถ   ขล ุ  โภ   กุณาโล  สกโุณ  ตาหิ       
ทิชก ฺาหิ    ทิวส    ปรพฺิยูโฬฺห   เอว   อปสาเทติ   นสฺสถ   ตุเมฺห     
วสลิโย  วินสฺสถ  ตุเมฺห  วสลิโย  โจรโิย  ธุตฺติโย  อสติโย ลหุจิตฺตาโย     
กตสฺส อปฺปฏิการิกาโย อนิโล วิย เยนกามงฺคมาโยติ ฯ    
        [๒๙๗]   ตสฺเสว   ขลุ   โภ   หิมวโต   ปพฺพตราชสฺส  ปุรตฺถิเม     
ทิสาภาเค    สุสุขุมสุนิปุณคิริปภวา    หริตุปยนฺติโย    ฯ    อุปฺปลปทุม-          
กุมุทนฬินสตปตฺตโสคนฺธิกมนฺทาลกสมฺปติวิรูฬฺหสุจิคนฺธมนุ ฺมนาปกปฺปเทเส    
กุรวกมุจลินทฺเกตกเวทิสว ฺชุลปุนฺนาคพกุลติลกปยกหสนสาล-     
สลฬจมฺปกอโสกนาครุกฺขติริฏิภุชปตฺตโลทฺทจนฺทโนฆวเน          
กาลาครุปทุมปยงฺคุเทวทารุกโจจคหเน กกุธกฏุชองฺโกลกจฺจิการกณิการ-     
กณเวรโกรณฺฑโกวิฬารกึสุกโยธิกวนมลฺลิกมนงฺคณมนวชฺชภณฺฑิสุรุจิภคินิมาล-     
มลฺยธเร ชาติสุมนมธุคนฺธิกธนุตกฺการิตาลิสตครอุสีรโกฏคจฺฉวิตเต     
อธิมุตฺติกสกุสุมิตลตาวิตตปฏิมณฺฑิตปฺปเทเส    
หสปลวกาทมฺพการณฺฑกาภินาทิเต วิชฺชาธรสิทฺธสมณตาปสคณาธิวุตฺเถ     
นรเทวยกฺขรกฺขสทานวคนฺธพฺพกินฺนรมโหรคานุจิณฺณปฺปเทเส        
เอวรูเป   ขลุ   โภ   รมฺเม   วนสณฺเฑ  ปุณฺณมุโข  นาม  ปุสฺสโกกิโล       
ปฏิวสติ   อติวิย   มธรุคิโร   วิลาสิตนยนมตฺตกฺโข   ฯ   ตสฺเสว   ขลุ     
โภ      ปุณฺณมุขสฺส      ปสฺุสโกกิลสฺส      อฑฺฒุฑฺฒานิ     อิตฺถสีตานิ          
ปริจาริกา   ทชิก ฺาโย   ฯ   อถ  ขลุ  โภ  เทฺว  ทิชก ฺาโย  กฏ       
มุเขน    ฑสิตฺวา    ต   ปณฺุณมุข   ปุสสฺโกกิล   มชเฺฌ   นิสีทาเปตฺวา          
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อุฑฺเฑนฺติ     มา    น    ปณฺุณมุข    ปสฺุสโกกิล    อทฺธานปริยายปเถ    
กิลมโถ   อุพฺพาเหตฺถาติ   ฯ  ป ฺาส  ทิชก ฺาโย  เหฏโต  เหฏโต       
เฑนฺติ     สจาย    ปุณฺณมุโข    ปุสฺสโกกิโล    อาสนา    ปริปติสฺสติ    
มย    ต    ปกเฺขหิ    ปฏิคฺคเหสฺสามาติ   ฯ   ป ฺาส   ทชิก ฺาโย      
อุปรูปริ     เฑนฺติ    มา    น    ปุณฺณมุข    ปุสฺสโกกิล    อาตาโป     
ปริตาเปสีติ    ฯ   ป ฺาส   ป ฺาส   ทชิก ฺาโย   อุภโต   ปสฺเสน    
เฑนฺติ   มา   น   ปุณฺณมุข   ปุสฺสโกกลิ   สีต   วา   อุณฺห  วา  ติณ        
วา   รโช   วา   วาโต   วา  อุสฺสาโว  วา  อุปปฺผุสีติ  ฯ  ป ฺาส     
ทิชก ฺาโย   ปุรโต   ปุรโต   เฑนฺติ   มา   น   ปุณฺณมุข  ปุสฺสโกกิล    
โคปาลกา    วา    ปสุปาลกา   วา   ติณหารกา   วา   กฏหารกา      
วา   วนกมฺมกิา   วา   กฏเน  วา  กถลาย  ๑  วา  ปาณินา  วา     
(ปาสาเณน  วา)  เลฑฺฑุนา  วา  ทณฺเฑน  วา  สตฺเถน  วา  สกฺขราหิ     
วา    ปหาร   อทสุ   มาย   ปุณฺณมุโข   ปุสฺสโกกิโล   คจฺเฉหิ   วา     
ลตาหิ   วา  รกฺุเขหิ  วา  สาขาหิ  วา  ถมฺเภหิ  วา  ปาสาเณหิ  วา     
พลวนฺเตหิ    วา    ปกฺขีหิ   สงฺคาเมสีติ   ฯ   ป ฺาส   ทิชก ฺาโย      
ปจฺฉโต   ปจฺฉโต   เฑนฺติ   สณฺหาหิ  สขิลาหิ  ม ฺชหูิ  มธุราหิ  วาจาหิ     
สมุทาจรนฺติโย   มาย   ปณฺุณมุโข  ปสฺุสโกกิโล  อาสเน  ปริยุกฺกณฺ ีติ  ฯ          
ป ฺาส   ทิชก ฺาโย   ทิโสทิส  เฑนฺติ  อเนกรุกขฺวิวิธวิกติผลมาหรนฺติโย          
มาย           ปณฺุณมุโข           ปุสฺสโกกิโล           ขุททฺาย    
ปริกิลมิตฺถาติ   ฯ   อถ   ขลุ   โภ   ตา   ทชิก ฺาโย   ต  ปุณฺณมุข    
#๑ ม. กเลน วา ฯ    
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ปุสฺสโกกิล   อาราเมเนว  อาราม  อุยฺยาเนเนว  อุยฺยาน  นทีติตฺเถเนว    
นทีติตฺถ     ปพฺพตสิขเรเนว     ปพฺพตสขิร    อมฺพวเนเนว    อมฺพวน     
ชมฺพูวเนเนว   ชมฺพูวน   ลพุชวเนเนว   ลพุชวน  นาฬิเกรส ฺจาริเยเนว      
นาฬิเกรส ฺจารึ   ขิปฺปเมว   อภิสมฺโภนฺติ   รติตฺถาย  ฯ  อถ  ขล ุ โภ     
ปุณฺณมุโข   ปุสฺสโกกิโล   ตาหิ   ทิชก ฺาหิ   ทิวส   ปริพฺยูโฬหฺ   เอว         
ปสสติ   สาธุ   สาธุ   ภคินิโย   เอต   โข  ภคินิโย  ตุมฺหาก  ปฏริปู    
กุลธีตาน ย ตุเมฺห ภตฺตาร ปริจเรยฺยาถาติ ฯ      
        [๒๙๘]   อถ   ขลุ   โภ   ปุณฺณมุโข  ปุสฺสโกกโิล  เยน  กุณาโล     
สกุโณ   เตนุปสงฺกมิ   ฯ   อทฺทสสุ  โข  กุณาลสฺส  สกุณสฺส  ปรจิาริกา    
ทิชก ฺาโย     ต     ปุณฺณมุข    ปุสฺสโกกิล    ทรูโตว    อาคจฺฉนฺต    
ทิสฺวาน   เยน   ปุณฺณมุโข   ปุสฺสโกกิโล   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา          
ต     ปุณฺณมุข    ปุสฺสโกกิล    เอตทโวจุ    อย    สมฺม    ปุณฺณมุข    
กุณาโล    สกุโณ   อติวิย   ผรุโส   อติวิย   ผรุสวาโจ   อปฺเปวนาม    
ตุวป   อาคมฺม   ปยวาจ   ลเภยฺยามาติ   ฯ   อปฺเปวนาม   ภคินิโยติ     
วตฺวา     เยน     กุณาโล    สกุโณ    เตนปุสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา       
กุณาเลน    สกุเณน    สทธฺึ    ปฏิสมฺโมทิตฺวา   เอกมนฺต   นิสีท ิ  ฯ    
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   ปุณฺณมุโข   ปุสฺสโกกิโล   ต   กุณาล  สกุณ          
เอตทโวจ   กสิฺส   ตฺว   สมฺม   กุณาล   อิตฺถีน   สชุาตาน  กุลธีตาน    
สมฺมาปฏิปนฺนาน     มิจฺฉาปฏิปนฺโนสิ     อมนาปภาณีนป    กิร    สมฺม     
กุณาล      อิตฺถีน      มนาปภาณินา     ภวิตพฺพ     กมิงฺค     ปน      
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มนาปภาณีนนฺติ    ฯ   เอว   วุตฺเต   กุณาโล   สกโุณ   ต   ปุณฺณมุข    
ปุสฺสโกกิล    เอว    อปสาเทสิ    นสฺส   ตฺว   สมฺม   ชมฺม   วสล      
วินสฺส  ตฺว  สมฺม  ชมฺม  วสล  โก  นุ  ตยา  วิยตฺโต ชายาชิเนนาติ ฯ      
เอว    อปสาทิโต    จ    ปน    ปุณฺณมุโข   ปุสฺสโกกิโล   ตโตเยว     
ปฏินิวตฺติ ฯ     
        [๒๙๙]    อถ   ขล ุ  โภ   ปุณฺณมุขสฺส   ปุสฺสโกกิลสฺส   อปเรน    
สมเยน    อจิรสฺเสว    อจฺจเยน    ขโร    อาพาโธ   อุปฺปชฺช ิ  ฯ    
โลหิตปกฺขนฺทิกา    พาฬหฺา   เวทนา   วตฺตนฺติ   มรณนฺติกา   ฯ   อถ       
ขลุ    โภ    ปณฺุณมุขสฺส    ปุสฺสโกกลิสฺส    ปริจารกิาน    ทิชก ฺาน    
เอตทโหสิ     อาพาธิโก     โข     อย    ปุณฺณมุโข    ปุสฺสโกกิโล    
อปฺเปวนาม  อิมมฺหา  อาพาธา  วุฏเหยฺยาติ  ฯ ต ๑ เอกก ๒ อทุติย     
โอหาย   เยน   กุณาโล   สกุโณ   เตนุปสงฺกมึสุ   ฯ   อทฺทสา   โข    
กุณาโล   สกโุณ   ตา   ทชิก ฺาโย   ทรูโตว   อาคจฺฉนฺติโย  ทิสวฺาน       
ตา   ทิชก ฺาโย   เอตทโวจ   กห   ปน  ตุมฺห  วสลิโย  ภตฺตาติ  ฯ    
อาพาธิโก   โข   สมฺม   กณุาล   ปุณฺณมุโข   ปุสฺสโกกิโล  อปฺเปวนาม       
ตมฺหา    อาพาธา    วุฏเหยฺยาติ    ฯ    เอว    วุตฺเต   กุณาโล    
สกุโณ    ตา    ทชิก ฺาโย    เอว    อปสาเทสิ    นสฺสถ   ตุเมฺห     
วสลิโย    วินสฺสถ    ตุเมฺห    วสลโิย   โจริโย   ธุตฺติโย   อสติโย      
ลหุจิตฺตาโย   กตสฺส   อปฺปฏิการิกาโย   อนิโล  วิย  เยนกามงฺคมาโยติ      
วตฺวา    เยน    ปุณฺณมุโข   ปุสฺสโกกโิล   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา     
#๑ ม. ตนฺติสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. เอก ฯ      
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ต    ปุณฺณมุข    ปุสฺสโกกิล   เอตทโวจ   ห   สมฺม   ปุณฺณมุขาติ   ฯ    
ห    สมฺม   กณุาลาติ   ฯ   อถ   ขลุ   โภ   กุณาโล   สกุโณ   ต     
ปุณฺณมุข    ปุสฺสโกกิล    ปกฺเขหิ   จ   มุขตุณฺเฑน   จ   ปริคฺคเหตฺวา          
วุฏาเปตฺวา    นานาเภสชฺชานิ    ปายาเปสิ    ฯ   อถ   ขล ุ  โภ    
ปุณฺณมุขสฺส ปุสฺสโกกิลสฺส โส อาพาโธ ปฏิปสฺสมภีฺติ ฯ        
        [๓๐๐]    อถ    ขล ุ   โภ    กุณาโล   สกุโณ   ต   ปุณฺณมุข     
ปุสฺสโกกิล    คิลานา    วุฏ ิต    อจิรวุฏ ิต    เคล ฺา   เอตทโวจ    
ทิฏา    มยา    สมฺม    ปณฺุณมุข   กณฺหา   เทฺวปติกา   ป ฺจปติกาย     
ฉฏเ   ปุริเส   จิตฺต   ปฏพิทฺธนฺติยา   ยทิท   กพนฺเธ  ปสปฺปมหฺิ  ฯ        
ภวติ จ ปนุตฺตเรตฺถ วากฺย     
                        อถชฺชโุน นกุโล ภีมเสโน     
                        ยุธฏิ ิโล สหเทโว จ ราชา       
                        เอเต ปตี ป ฺจมติจฺจ นารี       
                        อกาสิ ขุชชฺวามนเกน ปาปนฺติ ฯ     
ทิฏา    มยา    สมฺม    ปณฺุณมุข    ป ฺจตปาวี   ๑   นาม   สมณี    
สุสานมชฺเฌ     วสนฺตี    จตุตฺถภตฺต    ปริณามยมานา    สุราธุตฺตเกน     
ปาปมกาสิ   ฯ   ทิฏา   มยา   สมฺม   ปณฺุณมุข  กากวตี  นาม  เทวี    
สมุทฺทมชฺเฌ   วสนฺตี   ภรยิา  เวนเตยฺยสฺส  นฏกุเวเรน  ปาปมกาสิ  ฯ       
ทิฏา    มยา    สมฺม    ปณฺุณมุข    กรุงฺุคเทวี    นาม   โลมสุนทฺรี    
เอฬกกุมาร    กามยมานา   ฉฬงฺคกุมารธนนฺเตวาสินา   ปาปมกาสิ   ฯ    
#๑ ม. สจฺจตปาป ฯ      
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เอวเ ฺหต   มยา   าต   พฺรหฺมทตฺตสฺส   มาตุกา  โอหาย  โกสลราช    
ป ฺจาลจณฺเฑน ปาปมกาสิ ฯ     
                        เอตา จ อ ฺา จ อกสุ ปาป      
                        ตสฺมาห อิตฺถีน น วิสฺสเส นปฺปสเส     
                        มหี ยถา ชคติ สมานรตฺตา     
                        วสุนฺธรา อิตรีตราน ๑ ปติฏา          
                        สพฺพสฺสหา อผนฺทนา อกุปฺปา      
                        ตถิตฺถโิย ตาโย น วิสฺสเส นโร     
                        สีโห ยถา โลหิตมสโภชโน     
                        วาฬมิโค ป ฺจาวุโธ สุรุทฺโธ     
                        ปสยฺห ขาที ปรหึสเน รโต     
                        ตถิตฺถโิย ตาโย น วิสฺสเส นโร ฯ          
น   ขลุ   โภ   สมฺม   ปุณฺณมุข   เวสิโย   นาริโย  คมนิโย  นเหตา     
พนฺธกโิย   นาม   วธิกาโย   นาม   เอตาโย  ยทิท  เวสิโย  นาริโย    
คมนิโยติ  ฯ  โจรา  ๒  วิย  เวณิกตา มทิรา วิย วิสทฏุา ๓ วาณิโช       
วิย   วาจาสนฺถุติโย   อิสฺสสิงฺคมิว   วิปริวตฺตาโย   อุรคมิว  ทุชิวฺหาโย         
โสพฺภมิว   ปฏิจฺฉนฺนา   ปาตาลมิว   ทปฺุปูรา   รกฺขสี   วิย   ทุตฺโตสา     
ยโมเวกนฺตหาริโย   สิขีริว   สพฺพภกฺขา  นทีริว  สพฺพวาหนี  ๔  อนิโล     
วิย  เยนกามจรา  เนรุ วิย อวิเสสกรา วิสรุกฺโข วิย นจฺิจผลิตาโย ๕ ฯ     
ภวติ จ ปนุตฺตเรตฺถ วากฺย     
#๑ ม. อิตรีตราปติฏา ฯ   ๒ ม. โจโร วิย ฯ    ๓ ม. มทิราว ทิทฺธา ฯ       
#๔ ม. สพฺพวาหี ฯ  ๕ ม. -โยติ ฯ        
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                ยถา โจโร ยถา ทุฏโ ๑   วาณิโชว วิกตฺถนี         
                อิสฺสสิงฺคมิว ปริวตฺตา ๒     ทุชิวฺหา อุรโค ยถา ฯ     
                โสพฺภมิว ปฏิจฺฉนฺนา         ปาตาลมิว ทุปฺปุรา     
                รกขฺสี วิย ทุตฺโตสา         ยโมเวกนฺตหาริโย ฯ     
                ยถา สิขี นที วาโห ๓      อนิโล กามปารวา ๔       
                เนรูว อวิเสสา จ          วิสรกฺุโขว นิจฺจผลี ๕     
                นาสยนฺติ ฆเร โภค         รตนานนฺตกริตฺถิโยติ ฯ     
        [๓๐๑]    จตฺตารีมานิ    สมฺม    ปณฺุณมุข    ยานิ   ปรกุเล   น    
วาเสตพฺพานิ   โคณ  เธนน  ยาน  ภริยา  จตฺตาริ  ธนานิ  ๖  ปณฺฑิโต      
ยานิ ๗ ฆรา น วิปฺปวาสเย ฯ    
                        โคณ เธนุ ฺจ ยาน ฺจ    
                        ภริย าติกุเล น วาสเย     
                        ภุ ฺชนฺติ รถ อยานกา     
                        อติวาเหน หนนฺติ ปุงฺคว    
                        โทเหน หนนฺติ วจฺฉก    
                        ภริยา าติกุเล ปทุสฺสตีติ ฯ    
        [๓๐๒]   ฉ   อิมานิ  สมฺม  ปุณฺณมุข  ยานิ  วตฺถูนิ  กิจฺเจ  ชาเต     
อนตฺถจรานิ ภวนฺติ     
                        อคุณ ธนุ าติกุเล จ ภริยา     
                        ปาร นาวา อกฺขภคฺค ฺจ ยาน     
#๑ ม. ทิทโฺธ ฯ  ๒ สี. -มิวาวฏฏา ฯ ยุ. -มิวาวตฺตา ฯ  ๓ ม. วาโต ฯ  ๔ ม. เนรุนาว   
#สมาคตา ฯ  ๕ ม. วิสรุกโฺขวิย นิจฺจผลา ฯ  ๖ ม. เอตานิ ฯ  ๗ ม. ธนานิ ฯ     



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 115 

                        ทูเร มิตฺโต ปาปสหายโก จ    
                        กิจฺเจ ชาเต อนตฺถจรานิ ภวนฺตีติ ฯ       
        [๓๐๓]   อฏหิ   ขล ุ  สมฺม   ปุณฺณมุข   าเนหิ   อิตฺถ ี สามิก    
อวชานาติ   ทลิทฺทตา   อาตุรตา  ชิณฺณกตา  ๑  สรุาโสณฺฑตา  มุทฺธตา       
ปมตฺตตา    สพฺพกิจฺเจสุ    อนุวตฺตนตา    สพฺพธนมนุปฺปาทเนน   อิเมหิ     
ขลุ   สมฺม   ปุณฺณมุข   อฏหิ   าเนหิ   อิตฺถ ี สามิก  อวชานาติ  ฯ     
ภวติ จ ปนุตฺตเรตฺถ วากฺย     
                ทลิทฺท อาตุร ฺจาป          ชณฺิณก สุรโสณฺฑก     
                ปมตฺต มุทฺธปตฺต ฺจ          ทตฺต กิจฺเจสุ ๒ หาปน     
                สพฺพกามปณิธาเนน ๓       อวชานาติ สามิกนฺติ ฯ     
        [๓๐๔]   นวหิ   ขล ุ สมฺม  ปุณฺณมุข  าเนหิ  อิตฺถี  ปโทสมาหรติ      
อารามคมนสีลา     จ     โหติ     อุยฺยานคมนสีลา     จ     โหติ     
นทีติตฺถคมนสีลา   จ   โหติ   าติกุลคมนสีลา  จ  โหติ  ปรกลุคมนสีลา      
จ   โหติ   อาทาสทุสฺสมณฺฑนานุโยคมนุยุตฺตสีลา   จ   โหติ   มชฺชปายินี    
จ   โหติ   นิลโฺลกนสลีา   จ   โหติ   ปทฺวารฏายินี   ๔  จ  โหติ       
อิเมหิ   ขลุ   สมฺม   ปุณฺณมุข  นวหิ  าเนหิ  อิตฺถี  ปโทสมาหรตีติ  ฯ     
ภวติ จ ปนุตฺตเรตฺถ วากฺย     
                        อารามคมนสีลา ๕ จ อุยฺยาน     
                        นท ึาติปรกุล    
                [๖] ทุสฺสมณฺฑนมนุยุตฺตา       
#๑ ม. ชิณฺณตา ฯ  ๒ ม. สพฺพกิจฺเจสุ ฯ สี. ยุ. รตฺต ฯ  ๓ ม. สพฺพกามปฺปทาเนน ฯ     
#๔ ม. สทฺวารายินี ฯ  ๕ ม. อารามสีลา จ ฯ  ๖ ม. อาทาส ฯ      
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                        ยา จิตฺถี มชฺชปายินี     
                        ยา จ นลิฺโลกนสีลา      
                        ยา จ ปทฺวารฏายินี ๑     
                        นวเหเตหิ าเนหิ     
                        ปโทสมาหรนฺติ อิตฺถิโย ๒ ฯ     
        [๓๐๕]   จตฺตาลีสาย   ขล ุ  สมฺม  ปุณฺณมุข  าเนหิ  อิตฺถี  ปรุิส     
อจฺจาวทติ    ๓    วิชมฺภติ    วินมติ    วิลาสติ    วิลชชฺติ   นเขน     
นข   ฆฏเฏติ   ปาเทน   ปาท   อกฺกมติ  กฏเน  ปวึ  วิเลขติ  ๔       
ทารก     อุลลฺงฺฆติ     อุลลฺงฺฆาเปติ     กีฬติ    กีฬาเปติ    จุมฺพติ          
จุมฺพาเปติ   ภุ ฺชติ   ภุ ฺชาเปติ   ททาติ   ยาจติ   กตมนุกโรติ   อุจฺจ          
ภาสติ    นีจ    ภาสติ   อาวิจฺจ   ภาสติ   วิวิจฺจ   ภาสติ   นจฺเจน     
คีเตน    วาทิเตน    โรทิเตน   ๕   วิลาสิเตน   วิภูสิเตน   ชคฺฆติ       
เปกฺขติ    กฏ ึ   จาเลติ    คุยฺหภณฺฑก    ส ฺจาเลติ    อูรุ   วิวรติ     
อูรุ   ปทหติ   ถน   ทสฺเสติ   กจฺฉ   ทสฺเสติ   นาภึ   ทสฺเสติ  อกขึฺ          
นิขนติ    ภมกุ    อุกฺขิปติ    โอฏ    ปลิกฺขติ    ชิวฺห    นิลลฺาเลติ       
ทุสฺส   มุ ฺจติ   ทุสฺส   ๖   ปฏิพนฺธติ   สิรส   มุ ฺจติ   สริส  พนฺธติ     
อิเมหิ    ขล ุ  สมฺม   ปุณฺณมุข   จตฺตาลีสาย   าเนหิ   อิตฺถี   ปุรสิ          
อจฺจาวทติ ฯ    
        [๓๐๖]    ป ฺจวีสาย    ขล ุ   สมฺม   ปุณฺณมุข   าเนหิ   อิตฺถี      
ปทุฏา    เวทิตพฺพา    ภวติ    สามิกสฺส   ปวาส   วณฺเณติ   ปวุตฺถ    
#๑ ม. สทฺวารายินี ฯ  ๒ ม. อิตฺถิโยติ ฯ  ๓ ม. อจฺจาจรติ ฯ  ๔ ม. วิลิขติ ฯ        
#สี. ย.ุ ลิขติ ฯ  ๕ ม. โรทเนน ฯ   ๖ สสีนฺติป ฯ      



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 117 

น    สรติ    อาคต    นาภินนฺทติ    อวณฺณ    ตสฺส    ภณติ   วณฺณ      
ตสฺส    น   ภณติ   อนตฺถ   ตสฺส   จรติ   อตฺถ   ตสฺส   น   จรติ       
อกิจฺจ   ตสฺส   กโรติ   กิจฺจ   ตสฺส   น   กโรติ   ปรทิหิตฺวา  สยติ     
ปรมฺมุขี    นปิชฺชติ   ปริวตฺตกชาตา   โข   ปน   โหติ   กุงฺกุมิยชาตา    
ทีฆ     อสฺสาสติ    ทุกฺข   เวทยติ   อุจฺจารปสฺสาว   อภิณฺห   คจฺฉติ         
วิโลมมาจรติ   ปรปุริสสททฺ   สุตฺวา   กณฺณโสต  วิทหติ  ๑  นีหตโภคา    
โข   ปน   โหติ   ปฏิวิสฺสเกหิ   สนถฺว   กโรติ   นกิฺขนฺตปาทา   โข๕     
ปน   โหติ   วิสิขานุจารินี   อติจารินี  โข  ปน  โหติ  [๒]  สามิเก      
อคารวา    ปทุฏมนสงฺกปฺปา    อภิณฺห    ทฺวาเร    ติฏติ   กจฺฉานิ    
องฺคานิ   ถนานิ   ทสฺเสติ   ทิโสทิส   คนฺตฺวา   เปกฺขติ   อิเมหิ  ขลุ    
สมฺม    ปุณฺณมุข    ป ฺจวีสาย   าเนหิ   อิตฺถ ี  ปทุฏา   เวทิตพฺพา     
ภวติ ฯ ภวติ จ ปนุตฺตเรตฺถ วากฺย     
                        ปวาส ตสฺส วณฺเณติ     
                        คต ตสฺส น โสจติ ๓    
                        ทิสฺวาน ปติมาคต ๔    
                        นาภินนฺทติ ภตฺตร      
                        วณฺณ น กทาจิ ภาสติ ๔     
                        เอเต ปทุฏาย ภวนฺติ ลกฺขณา ฯ    
                        อนตฺถ ตสฺส จรติ อส ฺตา       
                        อตฺถ ฺจ หาเปติ อกิจฺจการินี    
#๑ ยุ. วิวรต ิตโมทหติ ฯ  ๒ ม. นิจฺจ ฯ  ๓ ส.ี ย ุคตึ นานุโสจติ ฯ    
#๔-๕ ทิสฺวาน ปติมาคต นาภินนฺทติ ภตฺตารวณฺณ น กทาจิ ภาสติ ฯ     
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                        ปริทหิตฺวา สยติ ปรมฺมขีุ       
                        เอเต ปทุฏาย ภวนฺติ ลกฺขณา ฯ    
                        ปริวตฺตชาตา จ ภวติ กุงฺกุมี    
                        ทีฆ ฺจ อสฺสาสติ ทุกฺขเวทินี    
                        อุจฺจารปสฺสาวมภิณฺห คจฺฉติ     
                        เอเต ปทุฏาย ภวนฺติ ลกฺขณา ฯ    
                        วิโลมมาจรติ อกิจฺจการินี       
                        สทฺท นิสาเมติ ปรสฺส ภาสโต     
                        นีหตโภคา จ กโรติ สนฺถว    
                        เอเต ปทุฏาย ภวนฺติ ลกฺขณา ฯ    
                        กิจฺเฉน ลทฺธ กสิราภต ธน     
                        วิตฺต วินาเสติ ทุกฺเขน สมฺภต          
                        ปฏิวิสฺสเกหิ จ กโรติ สนฺถว    
                        เอเต ปทุฏาย ภวนฺติ ลกฺขณา ฯ    
                        นิกฺขนฺตปาทา วิสิขานุจารินี    
                        นิจฺจ ฺจ สามิมฺหิ ปทุฏมานสา    
                        อติจารินี โหติ อเปตคารวา       
                        เอเต ปทุฏาย ภวนฺติ ลกฺขณา ฯ    
                        อภิกฺขณ ติฏติ ทฺวารมูเล     
                        ถนานิ กจฺฉานิ จ ทสฺสยนฺตี       
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                        ทิโสทิส เปกฺขติ ภนฺตจิตฺตา    
                        เอเต ปทุฏาย ภวนฺติ ลกฺขณา ฯ    
                สพฺพา นที วงฺกคตี          สพฺเพ กฏมยา วนา      
                สพฺพิตฺถิโย กเร ปาป        ลพฺภมาเน นิวาตเก ฯ    
                        สเจ ลเภถ ขณ วา รโห วา     
                        นิวาตก วาป ลเภถ ตาทิส       
                        สพฺพาว อิตฺถี กยริุ นุ ๑ ปาป          
                        อ ฺ อลทฺธา ๒ ปสปฺปนา สทฺธึ ฯ      
                        นรานมารามกราสุ นาริสุ    
                        อเนกจิตฺตาสุ อนิคฺคหาสุ จ      
                        สพฺพตฺถตา ปติกราป เจ สิยุ ๓          
                        น วิสฺสเส ติตฺถสมา หิ นาริโยติ ฯ        
        [๓๐๗] ย ฺจ ทิสฺวา กินฺนรกินฺนรนี ๔          
                        สพฺพิตฺถิโย น รมนฺติ อคาเร     
                        ต ตาทิส มจฺจ จชิตฺวา ภริยา    
                        อ ฺ ทิสฺวา ปรปุริส ๕ ปสปฺป ฯ     
        [๓๐๘] พกสฺส จ พาวริยสฺส ๖ ร ฺโ     
                        อจฺจนฺตกามานุคตสฺส ภริยา       
                        อนาจรี ๗ ปฏวสานุคสฺส    
                        ก วา อิตฺถี นาติจเร ตท ฺ ฯ    
#๑ สี. กเรยฺย ุโน ฯ ย.ุ กเรยฺยุ โน ฯ  ๒ ม. อลตฺถ ฯ  ๓ ม. สพฺพตฺถ นาปติกราป     
#เจ สิยา ฯ  ๔ ม. ย เจ ทิสฺวา กณฺฑรีกินฺนราน ฯ  ๕ ม. ปรุิส ฯ  ๖ ม. พาวริกสฺส   
#สี. ปาวาริกสฺส ฯ  ๗ ม. อวาจรี ฯ      
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        [๓๐๙] ปงฺคิยานี สพฺพโลกิสฺสรสฺส     
                        ร ฺโ ปยา พฺรหฺมทตฺตสฺส ภริยา          
                        อนาจรี ๑ ปฏวสานุคสฺส    
                        ต วาป สา นาชฺฌคา กามกามินี ฯ          
        [๓๑๐] ขุทฺทาน ๒ ลหุจิตฺตาน       อกต ฺ ูน ทุพฺภิน     
                นาเทวสตฺโต ปุริโส         ถนี สทฺธาตุมรหติ ฯ     
                        น ตา ปชานนฺติ กต น กิจฺจ     
                        น มาตร ปตร ภาตร วา     
                        อนริยา สมติกฺกนฺตธมฺมา     
                        สสฺเสว จิตฺตสฺส วส วชนฺติ ฯ     
                        จิรานุวุตฺถป ปย มนาป      
                        อนุกมฺปก ปาณสมป สนฺต ๓    
                        อาวาสุ กิจฺเจสุ จ น ชหนฺติz     
                        ตสฺมาห อิตฺถีน น วิสฺสสามิ ฯ          
                        ถีน หิ จิตฺต ยถา วานรสฺส     
                        กนฺนปฺปกนฺน ยถา รุกฺขฉายา     
                        จลาจล หทย อิตฺถิยาน     
                        จกฺกสฺส เนมิ วิย ปริวตฺตติ ฯ     
                        ยทา ตา ปสฺสนฺติ สเมกฺขมานา     
                        อาเทยฺยรปู ปุริสสฺส วิตฺต    
#๑ ม. อวาจรี ฯ  ๒ ม. ลุทธฺาน ฯ  ๓ ม. ภตฺตร ฯ     
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                        สณฺหาหิ วาจาหิ นยนฺติเมน      
                        กมโฺพชกา ชลเชเนว อสฺส ฯ       
                        ยทา น ปสฺสนฺติ สเมกฺขมานา      
                        อาเทยฺยรปู ปุริสสฺส วิตฺต    
                        สมนฺตโต ต ปริวชฺชยนติฺ    
                        ติณฺโณ นทีปารคโตว กุลฺล ฯ     
                        สิเลสูปมา สิขีริว สพฺพภกฺขา    
                        ติกฺขมายา นทีริว สีฆโสตา       
                        เสวนฺติ เหตา ปยมปฺปย ฺจ      
                        นาวา ยถา โอรกูล ปร ฺจ ฯ       
                น ตา เอกสฺส น ทฺวินฺน      อาปโณว ปสาริโต        
                โย ตา มยฺหนฺติ ม ฺเยฺย     วาต ชาเลน พนฺธเย ฯ     
                ยถา นที จ ปนฺโถ จ        ปานาคาร สภา ปปา         
                เอว โลกิตฺถิโย นาม        เวลา ตาส น วิชชฺติ ฯ    
                ฆตาสนสมา เอตา          กณฺหสปฺปสิรูปมา     
                คาโว พหิ ติณสฺเสว         โอมสนฺติ วร วร ฯ      
                        ฆตาสน กุ ฺชร กณฺหสปฺป       
                        มุทฺธาภิสิตฺต ปมทา จ สพฺพา    
                        เอเต นโร นิจฺจยโต ภเชถ     
                        เตส หเว ทุพฺพิทุ สจฺจภาโว ๑ ฯ         
#๑ ม. สพฺพภาโว ฯ     
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                        นาจฺจนฺตวณฺณา น พหูน กนฺตา     
                        น ทกฺขิณา ปมุทา เสวิตพฺพา      
                        น ปรสฺส ภริยา น ธนสฺส เหตุ     
                        เอติตฺถิโย ป ฺจ น เสวิตพฺพา ฯ    
        [๓๑๑]    อถ    ขล ุ   โภ   อานนฺโท   คิชฺฌราชา   กุณาลสฺส     
สกุณสฺส    อาทิมชฺฌคาถาปริโยสาน    วิทิตฺวา   ตาย   เวลาย   อิมา     
คาถาโย อภาสิ     
                        ปุณฺณมฺป เจม ปวึ ธเนน       
                        ทชฺชิตฺถิยา ปุริโส สมฺมตาย     
                        ลทฺธา ขณ อติม ฺเยฺย ตป     
                        ตาส วส อสตีน น คจฺเฉ ฯ      
                        อุฏาหก ฺเจว อลีนวุตฺตึ       
                        โกมารภตฺตาร ปย มนาป    
                        อาวาสุ กิจฺเจสุ จ น ชหนฺติ    
                        ตสฺมาห อิตฺถีน น วิสฺสสามิ ฯ          
                        น วิสฺสเส อิจฺฉติ มนฺติ โปโส     
                        น วิสฺสเส โรทติ เม สกาเส       
                        เสวนฺติ เหตา ปยมปฺปย ฺจ      
                        นาวา ยถา โอรกูล ปร ฺจ ฯ       
                        น วิสฺสเส สาขปุราณสนฺถต        
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                        น วิสฺสเส มิตฺตปุราณโจร       
                        น วิสฺสเส ราช สขา ๑ มนนฺติ    
                        น วิสฺสเส อิตฺถิ ทสนฺน มาตร ฯ          
                        น วิสฺสเส รามกราสุ นาริสุ      
                        อจฺจนฺตสีลาสุ อส ฺตาสุ    
                        อจฺจนฺตเปมานุคตสฺส ภริยา       
                        น วิสฺสเส ติตฺถสมา หิ นาริโย ฯ          
                        หเนยฺยยป ฉินฺเทยฺยยป เฉทาเปยฺยยป ๒    
                        กณฺป ๓ เฉตฺวา รุธิร ปเวยฺยุ       
                        มา ทีนกามาสุ อส ฺตาสุ     
                        ภาวกเร คงฺคติตฺถูปมาสุ ฯ      
                มสุา ตาส ยถา สจฺจ        สจฺจ ตาส ยถา มุสา    
                คาโว พหิ ติณสฺเสว         โอมสนฺติ วร วร ฯ      
                คเตน ตา ปโลเภนฺติ        เปกฺขิเตน หสิเตน จ ๔    
                อโถป ทุนฺนิวตฺเถน          ม ฺชุนา ภณิเตน จ ฯ    
                โจริโย ก ินา ๕ เหตา     วาฬา จ ลปสกฺขรา          
                น ตา กิ ฺจิ น ชานนฺติ       ย มนุสฺเสสุ ว ฺจน ฯ      
                อสา โลกิตฺถโิย นาม        เวลา ตาส น วิชฺชติ     
                สารตฺตา จ ปคพฺภา จ       สขีิ สพฺพฆโส ยถา ฯ       
#๑ ม. ราชาน สขา ฯ สี.ยุ. ราชา สขา ฯ  ๒ ม. หเนยฺยุ ฉินฺเทยฺยุ ฯ ส.ียุ. หเนยฺยุ   
#ฉินฺเทยฺยยป เฉทเยยฺยุ ฯ ๓ ม. กณฺเป ฯ ๔ ม. เปกขิฺเตนมฺหิเตน จ ฯ ๕ ม. กถินา ฯ   
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                นตฺถิตฺถีน ปโย นาม         อปฺปโยป น วิชฺชติ    
                        เสวนฺติ เหตา ปยมปฺปย ฺจ      
                        นาวา ยถา โอรกุล ปร ฺจ ฯ       
                นตฺถิตฺถีน ปโย นาม         อปฺปโยป น วิชฺชติ    
                ธนตฺถา ปฏิเวลฺลนฺติ         ลตาว ทุมนิสฺสิตา ฯ    
                หตฺถิพนฺธ อสฺสพนฺธ          โคปุรสิ ฺจ จณฺฑาล    
                ฉวทาหก ปุปฺผฉฑฺฑก         สธน อนุปตนฺติ นาริโย ฯ    
                กลุปุตฺตป ชหนฺติ            อกิ ฺจิน ฉวกสม    
                สทิส อนุปตนฺติ             ธนเหตุ จ นาริโยติ ฯ     
        [๓๑๒]   อถ   ขลุ   โภ   นารโท   เทวพฺราหฺมโณ   อานนฺทสฺส    
คิชฺฌราชสฺส   อาทิมชฺฌคาถาปริโยสาน   วิทิตฺวา   ตาย   เวลาย  อิมา    
คาถาโย อภาสิ     
                จตฺตาโรเม น ปูเรนฺติ       เต เม สุณาถ ภาสโต      
                สมุทฺโท พฺราหฺมโณ ราชา     อิตฺถ ีจาป ทิชมฺปติ ฯ      
                สริตา สาคร ยนฺติ          ยากาจิ ปวิสฺสิตา      
                ตา สมุทฺท น ปูเรนฺติ        โอนตฺตา ๑ หิ น ปูรติ ฯ     
                พฺราหฺมโณ จ อธิยาน ๒     เวทมกฺขานป ฺจม         
                ภิยโฺยป สุตมิจฺเฉยฺย         โอนตฺตา หิ น ปูรติ ฯ     
                ราชา จ ปวึ สพฺพ         สสมุทฺท สปพฺพต        
                อชฺฌาวส วิชินตฺิวา          อนนฺตรตโนจิต        
#๑ ม. อูนตฺตา ฯ อิโต ปร อิทิสเมว ฯ   ๒ อธิยาน อิติป ฯ      
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                ปาร สมุทฺท ปตฺเถติ         โอนตฺตา หิ น ปูรติ ฯ      
                เอกเมกาย อิตฺถิยา         อฏฏ ปติโน สยิุ ๑     
                สรูา จ พลวนฺโต จ         สพฺพกามรสาหรา     
                กเรยฺย นวเม ฉนฺท         โอนตฺตา หิ น ปูรติ ฯ    
                        สพฺพิตฺถิโย สิขีริว สพฺพภกฺขา    
                        สพฺพิตฺถิโย นทีริว สพฺพวาหินี    
                        สพฺพิตฺถิโย กณฺฏกานว สาขา     
                        สพฺพิตฺถิโย ธนเหตุ วชนฺติ ฯ    
                        วาต ฺจ ชาเลน นโร ปรามเส    
                        โอสิ ฺจเย สาครเมกปาณินา    
                        สเกน หตฺเถน หเนยฺย ๒ โฆส     
                        โย สพฺพภาว ปมทาสุ โอสฺสเช ฯ(    
                โจรีน พหุพุทฺธีน            ยาสุ สจฺจ สุทุลลฺภ     
                ถนี ภาโว ทุราชาโน        มจฺฉสฺเสโวทเก คต ฯ     
                อนลา มุทุสมภฺาสา          ทุปฺปูรา ตา นทีสมา      
                สทีนฺติ น วิทิตฺวาน          อารกา ปริวชชฺเย ฯ     
                อาวฏฏนี มหามายา         พฺรหฺมจริยวิโกปนา        
                สทีนฺติ น วิทิตฺวาน          อารกา ปริวชชฺเย ฯ     
                ย ฺเจตา อุปเสวนฺติ         ฉนฺทสา วา ธเนน วา      
                ชาตเวโทว สณฺาน         ขิปฺป อนุทหนฺติ นนฺติ ฯ      
#๑ ม. สิยา ฯ   ๒ ม. กเรยฺย ฯ          



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 126 

        [๓๑๓]  อถ  ขลุ  โภ  กุณาโล  สกโุณ  นารทสฺส  เทวพฺราหฺมณสฺส    
อาทิมชฺฌคาถาปริโยสาน         วิทิตฺวา        ตาย        เวลาย    
อิมา คาถาโย อภาสิ     
                        สลฺลเป นสิิตขคฺคปาณินา     
                        ปณฺฑิโต อป ปสาจโทสินา    
                        อุคฺคเตช อุรคป อาสิเท       
                        เอโก เอกาย ปมุทาย นาลเป ฯ      
                        โลกจิตฺตมถนา หิ นาริโย     
                        นจฺจคีตภณิตมฺหิตาวุธา    
                        พาธยนฺติ อนุปฏ ิตสฺสตึ    
                        ทีเป รกฺขสิคณาว วาณิเช ฯ       
                        นตฺถ ิตาส วินโย น สวโร       
                        มชฺชมสนิรตา อส ฺตา     
                        ตา คิลนฺติ ปุริสสฺส ปาภต      
                        สาคเรว มกร ติมิงฺคโล ๑ ฯ     
                        ป ฺจกามคุณสาตโคจรา     
                        อุทฺธตา อนิยตา อส ฺตา     
                        โอสรนฺติ ปมุทา ปมาทิน     
                        โลณโตยวติยว อาปคา ฯ     
                        ย นร อุปลเปนฺติ ๒ นาริโย    
#๑ สี. ย.ุ ติมงฺิคิโล ฯ    ๒ สี. ย.ุ อุปรมนฺติ ฯ     
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                        ฉนฺทสา วา รติยา วา ธเนน วา     
                        ชาตเวทสทิสป ตาทิส     
                        ราคโทสวธิโย ๑ ทหนฺติ น ฯ     
                        อทฺธ ตฺวา ปุริส มหทฺธน     
                        โอสรนฺติ สธน ๒ สหตฺตนา       
                        รตฺตจิตฺต อติเวยนฺติ น      
                        สาล มาลุวลตาว กานเน ฯ     
                        ตา อุเปนฺติ วิวิเธน ฉนฺทสา     
                        จิตฺรพิมฺพมุขิโย อลงฺกตา       
                        โอหสนฺติ ๓ ปหสนฺติ นาริโย     
                        สวโรว ๔ สตมายโกวิทา ฯ    
                        ชาตรูปมณิมุตฺตภูสิตา     
                        สกฺกตา ปติกุเลสุ นาริโย    
                        รกฺขิตา อติจรนฺติ สามิก       
                        ทานวว หทยนฺตรนิสฺสิตา ๕ ฯ    
                        เตชวาป ห ินโร วิจกฺขโณ    
                        สกฺกโต พหุชนสฺส ปูชโิต     
                        นารีน วสงฺคโต น ภาสติ     
                        ราหุนา อุปหโตว จนฺทิมา ฯ       
                        ย กเรยฺย กปุโต ทิโส ทสิ     
#๑ สี. ย.ุ -วติโย ฯ   ๒ ม. สธนา ฯ  ๓ ม. อุหสนฺติ ฯ สี. ยุ. อูหสนฺติ ฯ     
#๔ ม. สมฺพโรว ฯ   ๕ ม. -รสฺสิตา ฯ     
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                        ทฏุจิตฺโตว สมาคต อรึ    
                        เตน ภิยฺโย พฺยสน นิคจฺฉติ     
                        นารีน วสงฺคโต อเปกฺขวา ฯ      
                        เกสลูนนขฉินฺนตชฺชิตา     
                        ปาทปาณิกสทณฺฑตาฬิตา    
                        หีนเมวุปคตา หิ นาริโย    
                        ตา รมนฺติ กุณเปว มกฺขิกา ฯ     
                        ตา กุเลส ุวิสิขนฺตเรสุ วา      
                        ราชธานีส ุนิคเมสุ วา ปน ๑     
                        โอฑฺฑิต นมุจิปาสวาคุร ๒     
                        จกฺขุมา ปริวชฺเชยฺย สุขตฺถิโก ฯ         
                        โอสฺสชิตฺวา กุสล ตโปคุณ      
                        โย อนริยจริตานิ มาจริ    
                        เทวตาหิ นิรย นิมิสฺสติ    
                        เฉทคามิมณิยว วาณิโช ฯ     
                        โส อิธ ครหิโต ปรตฺถ จ    
                        ทุมฺมตี อุปหโต ๓ สกมมฺุนา     
                        คจฺฉติ อนิยโต คลาคล     
                        ทฏุคทฺรภรโถว อุปฺปเถ ฯ       
                        โส อุเปติ นิรย ปตาปน     
#๑ ม. ปุน ฯ  ๒ ม. -วากร ฯ  ๓ สี. ยุ. อุปคโต ฯ     
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                        สตฺติสิมฺพลิวน ฺจ อายส    
                        อาวสิตฺวาน ติรจฺฉานโยนิย      
                        เปตราชวิสย น มุ ฺจติ ฯ    
                        ทิพฺยา ขิฑฺฑา รติโย จ นนฺทเน     
                        จกฺกวตฺติจริต ฺจ มานุเส    
                        นาสยนฺติ ปมุทา ปมาทิน     
                        ทุคฺคติ ฺจ ปฏิปาทยนฺติ น ฯ    
                        ทิพฺยา ขิฑฺฑา รติโย น ทุลฺลภา    
                        จกฺกวตฺติจริต ฺจ มานุเส    
                        โสวณฺณพฺยมฺหนิลยา จ อจฺฉรา     
                        เย จรนฺติ ปมุทาหนตฺถิกา ฯ      
                        กามธาตุสมติกฺกมา คติ     
                        รูปธาตุสมภฺโว น ทลฺุลโภ    
                        วีตราควิสยูปปตฺติ ยา     
                        เย จรนฺติ ปมุทาหนตฺถิกา ฯ      
                        สพฺพทุกฺขสมติกฺกม สวิ    
                        อจฺจนฺต อจลิต อสงฺขต    
                        นิพฺพุเตหิ สุจีหิ น ทุลฺลภ    
                        เย จรนฺติ ปมุทาหนตฺถิกาติ ฯ    
        [๓๑๔] กุณาโลห ตทา อาสึ        อุทายี ปุสฺสโกกิโล        
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                อานนฺโท คิชฺฌราชาสิ        สารีปุตฺโต จ นารโท     
                ปริสา พุทฺธปรสิา           เอว ธาเรถ ชาตกนฺติ ฯ    
                        กุณาลชาตก จตุตฺถ ฯ    
                        ____________      
                        ๕ มหาสุตโสมชาตก      
        [๓๑๕] กสฺมา ตุว รสก เอทิสานิ    
                        กโรสิ กมมฺานิ สุทารุณานิ       
                        หนาสิ อิตฺถี ปุริเส จ มุโฬฺห     
                        มสสสฺ เหตุ อาทู ธนสฺส การณา ฯ          
        [๓๑๖] น อตฺตเหตุ น ธนสฺส การณา       
                        น ปุตฺตทารสฺส สหายาติน       
                        ภตฺตา จ เม ภควา ภูมิปาโล       
                        โส ขาทติ มส ภทนฺเต เอทิส ฯ    
        [๓๑๗] สเจ ตุว ภตฺตุรตฺเถ ปยุตฺโต    
                        กโรสิ กมมฺานิ สุทารุณานิ       
                        ปาโตว อนฺเตปุร ปาปุณิตฺวา     
                        ลเปยฺยาสิ เม ราชิโน สมฺมุเข ต ฯ        
        [๓๑๘] ตถา กริสฺสามิ อห ภทนฺเต       
                        ยถา ตุว ๑ ภาสสิ กาฬหตฺถิ     
                        ปาโตว อนฺเตปุร ปาปุณิตฺวา     
#๑ สี. ยเมว ตฺว ฯ     
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                        วกฺขามิ เต ราชิโน สมมฺุเข ต ฯ          
        [๓๑๙] ตโต รตฺยา วิวสเน ๑      สุริยสฺสุคฺคมน ๒ ปติ     
                กาโฬ รสกมาทาย          ราชาน อุปสงฺกมิ    
                อุปสงฺกมิตฺวา ๓ ราชาน     อิท วจนมพฺรวิ ฯ      
                สจฺจ กิร มหาราช          รสโก เปสิโต ตยา         
                หนติ อิตฺถีปุริเส            ตุว มสานิ ขาทสิ ฯ    
        [๓๒๐] เอวเมว ตถา กาฬ         รสโก เปสิโต มยา     
                มม อตฺถ กโรนฺตสฺส         กิเมต ปริภาสสิ ฯ      
        [๓๒๑] อานนฺโท สพฺพมจฺฉาน        ขาทิตฺวา รสคิทฺธิมา    
                ปริกฺขีณาย ปรสิาย          อตฺตาน ขาทิยา มโต ฯ     
                        เอว ปมตฺโต รสคารเว รโต ๔     
                        พาโล ยที อายติ นาวพุชฺฌสิ      
                        วิธมฺม ปุตฺเต จชิ าตเก จ      
                        ปริวตฺติย อตฺตาน ฺเว ๕ ขาทติ ฯ        
                        อิท เต สุตฺวาน วิเคตุ ๖ ฉนฺโท         
                        มา ภกฺขยิ ๗ ราช มนุสสฺมส    
                        มา ตฺว อิม เกวล วาริโชว     
                        ทฺวิปทาธิป สุ ฺมกาสิ รฏ ฯ    
        [๓๒๒] สุชาโต นาม นาเมน        โอรโส ตสฺส อตฺรโช         
                ชมฺพูเปสึ อลทฺธาน          มโต โส ตสฺส สงฺขเย     
#๑ ม. วิวสาเน ฯ  ๒ ม. สรูิยุคฺคมน ฯ  ๓ ม. อุปสงฺกมฺม ฯ  ๔ ม. รตฺโต ฯ     
#๕ สี. ย.ุ อตฺตานเมว ฯ    ๖ สี. ยุ. วิเหตุ ฯ  ๗ สี. ย.ุ มา ภกฺขสี ฯ      
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                เอวเมว อห กาฬ          ภุตฺวา ภกฺข รสุตฺตม     
                อลทฺธา มานุส มส          ม ฺเ เหสฺสามิ ๑ ชีวิต ฯ     
        [๓๒๓] มาณว อภิรูโปสิ            กุเล ชาโตสิ โสตฺถิเย    
                น ตฺว อรหสิ ตาต          อภกฺข ภกฺขเยตเว ฯ      
        [๓๒๔] รสาน ฺตร เอต           กสฺมา ม ตฺว นิวารเย     
                โสห ตตฺถ คมิสฺสามิ         ยตฺถ ลจฺฉามิ เอทิส ฯ      
                โสวาห นิปฺปติสฺสามิ         น เต วจฺฉามิ สนฺติเก      
                อสฺส เม ทสฺสเนน ตฺว       นาภินนฺทสิ พฺราหฺมณ ฯ    
        [๓๒๕] อทฺธา อ ฺเป ทายาเท      ปุตฺเต ลจฺฉาม มาณว      
                ตฺว ฺจ ชมฺม วินสฺสสฺสุ        ยตฺถ ปตฺต น ต สุเณ ฯ     
        [๓๒๖] เอวเมว ตุว ราช          ทปิทินฺท สุโณหิ เม       
                ปพฺพาชิสฺสนฺติ ๒ ต รฏา    โสณฺฑ มาณวก ยถา ฯ      
        [๓๒๗] สุชาโต นาม นาเมน        ภาวิตตฺตาน สาวโก          
                อจฺฉร กามยนฺโตว          น โส ภุ ฺชิ น โส ปวิ ฯ      
                กสุคฺเคนุทกมาทาย ๓       สมุทฺเท อุทก มิเน      
                เอว มานุสิกา กามา        ทิพฺพกามาน สนฺติเก ฯ    
                เอวเมว อห กาฬ          ภุตฺวา ภกฺข รสุตฺตม     
                อลทฺธา มานุส มส          ม ฺเ เหสฺสามิ ๕ ชีวิต ฯ     
        [๓๒๘] ยถาป เต ธตรฏา         หสา เวหายสงฺคมา         
                อยตฺุตปริโภเคน ๔         สพฺเพ อพฺภตฺถต คตา ฯ     
#๑-๕ ม. หิสสฺามิ ฯ  ๒ ม. ปพฺพาเชสฺสนฺติ ฯ  ๓ สี. ยุ. กุสคฺเค อุทกมาทาย ฯ         
#๔ ม. อภุตฺตปริโภเคน ฯ       
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                เอวเมว ตุว ราช          ทิปทนิฺท สุโณหิ เม       
                อภกฺข ราช ภกเฺขสิ         ตสฺมา ปพฺพาชิสฺสนฺติ ๑ ต ฯ    
        [๓๒๙] ติฏาหีติ มยา วุตฺโต        โส ตฺว คจฺฉสิ ปมฺมุโข    
                อฏ ิโต ตฺว  ิโตมฺหีติ        ลปสิ พฺรหฺมจารินิ    
                อิท เต สมณายุตฺต          อสิ ฺจ เม ม ฺสิ กงฺขปตฺต ๒ ฯ    
        [๓๓๐]  ิโตหมสฺมิ สธมฺเมสุ ราช    
                        น นามโคตฺต ปริวตฺตยามิ    
                        โจร ฺจ โลเก อ ิต วทนฺติ       
                        อาปายิก เนรยิก อิโต จุต ฯ     
                สเจ ตฺว สทฺทหสิ ๓ ราช    สุต คณฺหาหิ ขตฺติย ๔     
                เตน ย ฺ ยชิตฺวาน         เอว สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
        [๓๓๑] กิสฺมึ นุ รฏเ ตว ชาติภูมิ    
                        อถ เกน อตฺเถน อิธานุปตฺโต      
                        อกฺขาหิ เม พฺราหฺมณ เอตมตฺถ     
                        กิมิจฺฉสิ เทมิ ตยชฺช ปตฺถิต ฯ          
        [๓๓๒] คาถา จตสฺโส ธรณีมหิสสฺร    
                        สุคมฺภีรตฺถวรา สาครูปมา    
                        ตเวว อตฺถาย อิธาคโตสฺมิ    
                        สุโณหิ คาถา ปรมตฺถส ฺหิตา ฯ    
        [๓๓๓] น เว รุทนฺติ มติมนฺโต สป ฺา     
#๑ ม. ปพฺพาชยนฺติ ฯ  ๒ ม. กงฺกปตฺต ฯ  ๓ สี. ยุ. สเจป สหสิ ฯ  ๔. ม. ขตฺติย ฯS    
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                        พหุสฺสุตา เย พหุานจินฺติโน    
                        ทีป หิ เอต ปรม นราน    
                        ย ปณฺฑิตา โสกนุทา ภวนฺติ ฯ    
                        อตฺตาน าตี อุทาหุ ปุตฺตทาร     
                        ธ ฺ ธน รชต ชาตรูป     
                        กิเมว ตฺว สุตโสมานุตปฺเป      
                        โกรพฺยเสฏ วจน สุโณม เต ฯ    
        [๓๓๔] น จาหมตฺตานมนุตฺถุนามิ     
                        น ปุตฺตทาร น ธน น รฏ      
                        สต ฺจ ธมฺโม จริโต ปรุาโณ       
                        ต สงฺคร ๑ พฺราหฺมณสฺสานุตปฺเป ฯ      
                        กโต มยา สงฺคโร พฺราหฺมเณน      
                        รฏเ สเก อิสฺสริเย  ิเตน      
                        ต สงฺคร พฺราหฺมณสมฺปทาย      
                        สจฺจานุรกฺขี ปุนราวชิสฺส ฯ    
        [๓๓๕] น วาหเมต อภิสทฺทหามิ    
                        สุขี นโร มจฺจุมุขา ปมุตฺโต     
                        อมิตฺตหตฺถ ปุนราวเชยฺย    
                        โกรพฺยเสฏ น ห ิม อุเปสิ ฯ     
                        มุตฺโต ตุว โปริสาทสฺส หตฺถา     
#๑ ม. สงฺกร ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ      
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                        คนฺตฺวา สก มนฺทิร กามกามี    
                        มธุร ปย ชวิีต ลทฺธ ราช     
                        กโุต ตุว เอหิสิ เม สกาส ฯ    
        [๓๓๖] มต วเรยฺย ปริสุทฺธสีโล    
                        น ชีวิต ครหิโต ปาปธมฺโม       
                        น หิ ต นร ตายเต ๑ ทุคฺคตีภิ          
                        ยสฺสาป เหตุ อลิก ภเณยฺย ฯ    
                        สเจป วาโต คิริมาวเหยฺย    
                        จนฺโท จ สรุิโย จ ฉมา ปเตยฺยุ     
                        สพฺพา จ นชฺโช ปฏโิสต วเชยฺยุ    
                        น เตฺววาห ราช มุสา ภเณยฺย ฯ    
        [๓๓๗] นภ ผเลยฺย อุทธิ วิสุสฺเส ๒     
                        สวตฺเตยฺย ๓ ภูตธรา วสุนฺธรา    
                        สลิุจฺจโย เมรุ สมูลมุปปฺเตยฺย ๔        
                        น เตฺววาห ราช มุสา ภเณยฺย ฯ    
        [๓๓๘] อสิ ฺจ สตฺติ ฺจ ปรามสามิ       
                        สปถป เต สมฺม อห กโรมิ       
                        ตยา ปมุตฺโต อนโณ ภวิตฺวา       
                        สจฺจานุรกฺขี ปุนราวชิสฺส ฯ    
        [๓๓๙] โย เต กโต สงฺคโร พฺราหฺมเณน    
#๑ ม. ตายติ ฯ  ๒ ม. อุทธีป สุสฺเส ฯ  ๓ ม. สวฏฏเย ฯ  ๔ ม. -มุปฺปเต ฯ     
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                        รฏเ สเก อิสฺสริเย  ิเตน      
                        ต สงฺคร พฺราหฺมณสมฺปทาย      
                        สจฺจานุรกฺขี ปุนราวชสฺสุ ฯ     
        [๓๔๐] โย เม กโต สงฺคโร พฺราหฺมเณน    
                        รฏเ สเก อิสฺสริเย  ิเตน      
                        ต สงฺคร พฺราหฺมณสมฺปทาย      
                        สจฺจานุรกฺขี ปุนราวชิสฺส ฯ    
        [๓๔๑] มุตฺโต จ โส โปริสาทสฺส หตฺถา     
                        คนฺตฺวาน ต พฺราหฺมณ เอตทโวจ    
                        สุโณม ิ๑ คาถาโย สตารหาโย      
                        ยา เม สุตา อสฺสุ หิตาย พฺรหฺเม ฯ        
        [๓๔๒] สกิเทว สุตโสม            สพฺภิ โหติ ๒ สมาคโม     
                สา น สงฺคติ ปาเลติ        นาสพฺภิ พหุ สงฺคโม ฯ     
                สพฺภิเรว สมาเสถ          สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว     
                สต สทฺธมฺมม ฺาย          เสยฺโย โหติ น ปาปโย ฯ      
                        ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตาl    
                        อโถ สรีรมฺป ชร อุเปติ    
                        สต ฺจ ธมฺโม น ชร อุเปติ       
                        สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ ฯ    
                        นภ ฺจ ทูเร ปวี จ ทูเร     
#๑ ม. สุโณม ฯ  ๒ ยุ. โหตุ ฯ           
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                        ปาร สมุทฺทสฺส ตทาหุ ทูเร      
                        ตโต หเว ทูรตร วทนฺติ    
                        สต ฺจ ธมฺโม อสต ฺจ ราช ฯ       
        [๓๔๓] สาหสฺสิยา ๑ อิมา คาถา    นยิมา ๒ คาถา สตารหา    
                จตฺตาริ ตฺว สหสฺสานิ        ขิปฺป คณฺหาหิ พฺราหฺมณ ฯ     
        [๓๔๔] อาสีติยา นาวุติยา จ คาถา       
                        สตารหา จาป ภเวยฺยุ ๓ คาถา    
                        ปจฺจตฺตเมว สุตโสม ชานาหิ       
                        สาหสฺสิยา นาม กา อตฺถิ คาถา ฯ    
        [๓๔๕] อิจฺฉามิ โวห สุตวุฑฺฒิมตฺตโน    
                        สนฺโต มม สปฺปุริสา ภเชยฺยุ    
                        อห สวนฺตีหิ มโหทธีว     
                        น หิ ตาต ตปฺปามิ สุภาสิเตน ฯ     
                        อคฺคิ ยถา ติณกฏ ทหนฺโต      
                        น ตปฺปติ สาคโรว นทีหิ    
                        เอวป เต ปณฺฑิตา ราชเสฏ     
                        สุตฺวา น ตปฺปนฺติ สุภาสิเตน ฯ    
                        สกสฺส ทาสสฺส ยทา สโุณมิ    
                        คาถ อห อตฺถวตึ ๔ ชนนิฺท     
                        ตเมว สกฺกจฺจ นิสามยามิ     
#๑ สี. ย.ุ สหสฺสิโย ฯ  ๒ ม. นหิมา คาถา ฯ  ๓ ม. ภเวยฺย ฯ  ๔ สี. ย.ุ คาถา อห      
#อตฺถวตี ฯ      
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                        น หิ ตาต ธมฺเมสุ มมตฺถิ ติตฺติ ฯ        
        [๓๔๖] อิทนฺเต รฏ สธน สโยคฺค     
                        สกายุร สพฺพกามูปปนฺน     
                        ก ึกามเหตุ ปริภาสเส ๑ ม      
                        คจฺฉามห โปริสาทสฺส นฺเต ๒ ฯ          
        [๓๔๗] อตฺตานุรกฺขาย ภวนฺติ เหเต      
                        หตฺถาโรหา รถิกา ปตฺติกา จ      
                        อสฺสาโรหา เย จ ธนุคฺคหาเส      
                        เสน ปยุ ฺชาม หนาม สตฺตุ ฯ     
        [๓๔๘] สุทุกฺกร โปริสาโท อกาสิ       
                        ชีว คเหตฺวาน อวสฺสชี ม       
                        ต ตาทิส ปุพฺพกิจฺจ สรนฺโต     
                        ทุพฺเภ อห ตสฺส กถ ชนนิฺท ฯ     
        [๓๔๙] วนฺทิตฺวา โส ปตร มาตร ฺจ     
                        อนุสาเสตฺวา เนคม ฺจ พล ฺจ      
                        สจฺจวาที สจฺจานุรกฺขมาโน       
                        อคมาสิ โส ยตฺถ โปรสิาโท ฯ      
        [๓๕๐] กโต มยา สงฺคโร พฺราหฺมเณน      
                        รฏเ สเก อิสฺสริเย  ิเตน      
                        ต สงฺคร พฺราหฺมณสมฺปทาย     
#๑ ม. ...สสมิ ฯ   ๒ ม. ตฺเต ฯ สี. ย.ุ กนฺเต ฯ      
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                        สจฺจานุรกฺขี ปุนราคโตสฺมิ      
                        ยชสฺสุ ย ฺ ขาท ม โปริสาท ฯ    
        [๓๕๑] น หายเต ขาทิตุ ๑ มยฺห ปจฺฉา    
                        จิตกา อย ตาว สธูมกา ๒ จ      
                        นิทฺธูมเก ปจิต สาธุ ปกฺก     
                        สุโณม คาถาโย สตารหาโย ฯ    
        [๓๕๒] อธมฺมิโก ตฺว ปุริสาทกาสิ      
                        รฏา จ ภฏโ อุทรสฺส เหตุ     
                        ธมฺม ฺจิมา อภิวทนฺติ คาถา      
                        ธมฺโม อธมฺโม จ กุห ึสเมติ ฯ    
                อธมฺมิกสฺส ลทฺุทสฺส          นิจฺจ โลหิตปาณิโน     
                นตฺถิ สจฺจ กุโต ธมฺโม       กึ สุเตน กริสสฺสิ ฯ    
        [๓๕๓] โย มสเหตุ มิคว จเรยฺย    
                        โย วา หเน ปุริสมตฺตเหตุ    
                        อุโภป เต เปจฺจ สมา ภวนฺติ     
                        กสฺมา โน อธมฺมิก พฺรสูิ ม ตฺว ฯ      
        [๓๕๔] ป ฺจ ป ฺจ น ขา ภกฺขา      ขตฺติเยน ปชานตา         
                อภกฺข ราช ภกเฺขสิ         ตสฺมา อธมฺมิโก ตุว ฯ    
        [๓๕๕] มุตฺโต ตุว โปริสาทสฺส หตฺถา     
                        คนฺตฺวา สก มนฺทิร กามกามี    
#๑ ม. ขาทิต ฯ  ๒ ม. สธมูิกาว ฯ|      
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                        อมิตฺตหตฺถ ปุนราคโตสิ     
                        น ขตฺยธมฺเม กุสโลสิ ราช ฯ      
        [๓๕๖] เย ขตฺยธมฺเม กุสลา ภวนฺติ      
                        ปาเยน เต เนรยิกา ภวนฺติ    
                        ตสฺมา อห ขตฺยธมฺม ๑ ปหาย    
                        สจฺจานุรกฺขี ปุนราคโตสฺมิ      
                        ยชสฺสุ ย ฺ ขาท ม โปริสาท ฯ    
        [๓๕๗] ปาสาทวาสา ปวีควสฺสา     
                        กามิตฺถิโย กาสิกจนฺทน ฺจ       
                        สพฺพ ตหึ ลภสิ ๒ สามิตาย      
                        สจฺเจน กึ ปสฺสติ อานิสส ฯ    
        [๓๕๘] เยเกจิเม อตฺถิ รสา ปพฺยา      
                        สจฺจ เตส สาธุตร รสาน       
                        สจฺเจ  ิตา สมณพฺราหฺมณา จ      
                        ตรนฺติ ชาติมรณสฺส ปาร ฯ       
        [๓๕๙] มุตฺโต ตุว โปริสาทสฺส หตฺถา     
                        คนฺตฺวา สก มนฺทิร กามกามี    
                        อมิตฺตหตฺถ ปุนราคโตสิ     
                        นหิ นูน เต มรณภย ชนนิฺท       
                        อลีนจิตฺโต จสิ ๓ สจฺจวาที ฯ     
#๑ ม. ขตฺตธมฺม ฯ   ๒ ย.ุ ลพฺภติ ฯ    ๓ ม. อสิ ฯ     
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        [๓๖๐] กตา เม กลฺยาณา อเนกรูปา    
                        ย ฺา ยิฏา เย วิปุลา ปสตฺถา    
                        วิโสธโิต ปรโลกสฺส มคฺโค    
                        ธมฺเม  ิโต โก มรณสฺส ภาเย ฯ    
                        กตา เม กลฺยาณา อเนกรูปา    
                        ย ฺา ยิฏา เย วิปุลา ปสตฺถา    
                        อนานุตปฺป ปรโลก คมิสฺส      
                        ยชสฺสุ ย ฺ ขาท ๑ ม โปริสาท ฯ        
                        ปตา จ มาตา จ อุปฏ ิตา เม     
                        ธมฺเมน เม อิสฺสริย ปสตฺถ     
                        วิโสธโิต ปรโลกสฺส มคฺโค    
                        ธมฺเม  ิโต โก มรณสฺส ภาเย ฯ    
                        ปตา จ มาตา จ อุปฏ ิตา เม     
                        ธมฺเมน เม อิสฺสริย ปสตฺถ     
                        อนานุตปฺป ปรโลก คมิสฺส      
                        ยชสฺสุ ย ฺ ขาท ม โปริสาท ฯ    
                        าตีสุ มิตฺเตสุ กตูปกาโร ๒    
                        ธมฺเมน เม อิสฺสริย ปสตฺถ     
                        วิโสธโิต ปรโลกสฺส มคฺโค    
                        ธมฺเม  ิโต โก มรณสฺส ภาเย ฯ    
#๑ ม. อท ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ  ๒ ม. กตา เม การา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ     
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                        าตีสุ มิตฺเตสุ กตูปกาโร       
                        ธมฺเมน เม อิสฺสริย ปสตฺถ     
                        อนานุตปฺป ปรโลก คมิสฺส      
                        ยชสฺสุ ย ฺ ขาท ม โปริสาท ฯ    
                        ทินฺน เม ทาน พหุธา พหูน     
                        สนฺตปฺปตา สมณพฺราหฺมณา จ      
                        วิโสธโิต ปรโลกสฺส มคฺโค    
                        ธมฺเม  ิโต โก มรณสฺส ภาเย ฯ    
                        ทินฺน เม ทาน พหุธา พหูน     
                        สนฺตปฺปตา สมณพฺราหฺมณา จ      
                        อนานุตปฺป ปรโลก คมิสฺส      
                        ยชสฺสุ ย ฺ ขาท ม โปริสาท ฯ    
        [๓๖๑] วิส ปชาน ปรุิโส อเทยฺย       
                        อาสีวิส ชลิต อุคฺคเตช       
                        มุทฺธาป ตสฺส วิผเลยฺย ๑ สตฺตธา�       
                        โย ตาทิส สจฺจวาทึ อเทยฺย ฯ    
        [๓๖๒] สุตฺวา ธมฺม วิชานนฺติ        นรา กลฺยาณปาปก     
                อป คาถา สุณิตฺวาน         ธมฺเม เม รมเต มโน ฯ    
        [๓๖๓] สกิเทว มหาราช ๒        สพฺภิ โหติ สมาคโม         
                สา น สงฺคติ ปาเลติ        นาสพฺภิ พหุ สงฺคโม ฯ     
#๑ สี. ย.ุ วิปเตยฺย ฯ  ๒ สี. ยุ. สุตโสม ฯ      
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                สพฺภิเรว สมาเสถ          สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว     
                สต สทฺธมฺมม ฺาย          เสยฺโย โหติ น ปาปโย ฯ      
                        ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา     
                        อโถ สรีรป ชร อุเปติ     
                        สต ฺจ ธมฺโม น ชร อุเปติ       
                        สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ ฯ    
                        นภ ฺจ ทูเร ปวี จ ทูเร     
                        ปาร สมุทฺทสฺส ตทาหุ ทูเร      
                        ตโต หเว ทูรตร วทนฺติ    
                        สต ฺจ ธมฺโม อสต ฺจ ราช ฯ       
        [๓๖๔] คาถา อิมา อตฺถวตี สุพฺย ฺชนา     
                        สุภาสิตา ตุยฺห ชนินฺท สุตฺวา     
                        อานนฺทิ วิตฺโต สุมโน ปตีโต     
                        จตฺตาริ เต สมฺม วเร ททามิ ฯ    
        [๓๖๕] โย นตฺตโน มรณ พุชฺฌเส ๒ ตุว          
                        หิตาหิต วินิปาต ฺจ สคฺค      
                        คิทฺโธ รเส ทุจฺจริเต นิวิฏโ    
                        ก ึตฺว วร ทสฺสสิ ปาปธมฺม ฯ     
                        อห ฺจ ต เทหิ วรนฺติ วชฺช     
                        ตฺว ฺจาป ทตฺวาน อวากเรยฺย๔    
#๑ ม. พุชฺฌสิ ฯ      
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                        สนฺทฏิ ิก กลหมิม วิวาท     
                        โก ปณฺฑิโต ชานมุปพฺพเชยฺย ฯ    
        [๓๖๖] น ต วร อรหติ ชนฺตุ ทาตุ      
                        ย วาป ทตฺวาน อวากเรยฺย       
                        วรสฺส ุสมมฺ อวิกมฺปมาโน    
                        ปาณ จชิตฺวานป ทสฺสเมว ฯ      
        [๓๖๗] อริยสฺส อริเยน สเมติ สกขิฺ ๑    
                        ป ฺสฺส ป ฺาณวตา สเมติ    
                        ปสฺเสยฺย ต วสฺสสต อโรค      
                        เอต วราน ปม วรามิ ฯ    
        [๓๖๘] อริยสฺส อริเยน สเมติ สกขิฺ ๑    
                        ป ฺสฺส ป ฺาณวตา สเมติ    
                        ปสฺเสสิ ม วสฺสสต อโรค       
                        เอว วราน ปม ททามิ ฯ    
        [๓๖๙] เย ขตฺติยาเส อิธ ภูมิปาลา      
                        มทฺุธาภิสิตฺตา กตนามเธยฺยา     
                        น ตาทิเส ภูมิปตี อเทสิ     
                        เอต วราน ทุติย วรามิ ฯ      
        [๓๗๐] เย ขตฺติยาเส อิธ ภูมิปาลา      
                        มุทฺธาภิสิตฺตา กตนามเธยฺยา     
#๑ ม. สขฺย ฯ     
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                        น ตาทิเส ภูมิปตี อเทมิ     
                        เอต วราน ทุติย ททามิ ฯ      
        [๓๗๑] ปโรสต ขตฺติยา เต คหีตา    
                        ตลาวุตา อสฺสุมุขา รุทนฺตา      
                        สเก เต รฏเ ปฏิปาทยาหิ    
                        เอต วราน ตติย วรามิ ฯ       
        [๓๗๒] ปโรสต ขตฺติยา เม คหีตา    
                        ตลาวุตา อสฺสุมุขา รุทนฺตา      
                        สเก เต รฏเ ปฏิปาทยามิ ๑     
                        เอต วราน ตติย ททามิ ฯ       
        [๓๗๓] ฉิทฺท เต รฏ พฺยถิตา ๒ ภยา หิ       
                        ปถุู นรา เลณมนุปฺปวิฏา       
                        มนุสฺสมส วิรมาหิ ราช     
                        เอต วราน จตุตฺถ วรามิ ฯ     
        [๓๗๔] อทฺธา หิ โส ภกฺโข มม มนาโป    
                        เอตสฺส เหตุมฺหิ วน ปวิฏโ    
                        โสห กถ เอตฺโต อุปารเมยฺย    
                        อ ฺ วราน จตุตฺถ วรสฺสุ ฯ     
        [๓๗๕] น เว ปย เมติ ชนินฺท ตาทิโส     
                        อตฺต นิรงฺกตฺว ๓ ปยานิ เสวติ         
#๑ สี. สเกน รฏเ ปฏิปาทยามิ เต ฯ  ๒ สี. พฺยถิต ฯ ยุ. พฺยาธิต ฯ       
#๓ ม. นิรงฺกจฺจ ฯ      
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                        อตฺตาว เสยฺโย ปรมาว ๑ เสยฺโย    
                        ลพฺภา ปยา โอจิตตฺเตน ปจฺฉา ฯ    
        [๓๗๖] ปย เม มานุส มส          สตุโสม วิชานหิ       
                นมฺหิ สกฺโก นวิาเรตุ        อ ฺ ตุว สมฺม วร วรสฺสุ ฯ       
        [๓๗๗] โย เว ปย เมติ ปยานุรกฺขี    
                        อตฺต นริงฺกตฺว ๒ ปยานิ เสวติ         
                        โสณฺโฑว ปตฺวา วิสมิสฺสถาล ๓          
                        เตเนว โส โหติ ทุกฺขี ปรตฺถ ฯ     
                        โย จีธ สงฺขาย ปยานิ หิตฺวา    
                        กิจฺเฉนป เสวติ อริยธมฺเม      
                        ทุกฺขิโตว ปตฺวาน ยโถสธานิ     
                        เตเนว โส โหติ สุขี ปรตฺถ ฯ     
        [๓๗๘] โอหายห ปตร มาตร ฺจ    
                        มนาปเก กามคุเณป ๔ ป ฺจ      
                        เอตสฺส เหตุมฺหิ วน ปวิฏโ    
                        ตนฺเต วร กินฺติมห ททามิ ฯ    
        [๓๗๙] น ปณฺฑิตา ทิคุณมาหุ วากฺย     
                        สจฺจปฺปฏิ ฺาว ภวนฺติ สนฺโต    
                        วรสฺส ุสมมฺ อิติ ม อโวจ       
                        อิจฺจาพฺรวี ตฺว น หิ เต สเมติ ฯ        
#๑ ม. จ ฯ  ๒ ม. นริงฺกจฺจ ฯ  ๓ ม. วิสมิสฺสปาน ฯ  ๔ ม. มนาปเย กามคุเณ จ ฯ        
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        [๓๘๐] อปุ ฺลาภ อยส อกิตฺตึ    
                        ปาป พหุ ทุจฺจริต กิเลส      
                        มนุสฺสมสสฺส ภโว ๑ อุปาคา     
                        ตนฺเต วร กินฺติมห ทเทยฺย ฯ    
        [๓๘๑] น ต วร อรหติ ชนฺตุ ทาตุ      
                        ย วาป ทตฺวา น อวากเรยฺย      
                        วรสฺส ุสมมฺ อวิกมฺปมาโน    
                        ปาณ จชิตฺวานป ทสฺสเมว ฯ      
        [๓๘๒] ปาณ จชนฺติ สตาเนส ธมฺโม ๒    
                        สจฺจปฺปฏิ ฺาว ภวนฺติ สนฺโต    
                        ทตฺวา วร ขิปฺปมวากโรหิ    
                        เอเตน สมฺปชฺช สุราชเสฏ ฯ     
                        จเช ธน ๓ องฺควรสฺส เหตุ      
                        องฺค จเช ชีวิต รกฺขมาโน      
                        องฺค ธน ชวิีต ฺจาป สพฺพ    
                        จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต ฯ      
        [๓๘๓] ยสฺมา หิ ธมมฺ ปุริโส วิช ฺา(          
                        เย จสฺส กงฺข วินยนฺติ สนฺโต     
                        ต ฺหิสฺส ทีป ฺจ ปรายน ฺจ       
#๑ ม. กเต ฯ  ๒ ม. ปาณ จชนฺติ สนฺโต นาป ธมฺม ฯ  ๓ สี. ธน จเช ฯ        
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                        น เตน เมตฺตึ ชิรเยถ ป ฺโ ฯ    
        [๓๘๔] อทฺธา หิ โส ภกฺโข มม มนาโป     
                        เอตสฺส เหตุมฺหิ วน ปวิฏโ    
                        สเจ จ ม ยาจสิ เอตมตฺถ    
                        เอตป เต สมฺม วร ททามิ ฯ     
        [๓๘๕] สตฺถา จ เม โหสิ สขา จ เมสิ     
                        วจนป เต สมมฺ อห อกาสึ       
                        ตฺวป เม สมฺม กโรหิ วากฺย    
                        อุโภป คนฺตฺวาน ปโมจยาม ฯ      
        [๓๘๖] สตฺถา จ เต โหมิ สขา จ ตฺยมฺหิ    
                        วจนป เม สมฺม ตุว อกาสิ      
                        อหป เต สมฺม กโรมิ วากฺย     
                        อุโภป คนฺตฺวาน ปโมจยาม ฯ      
        [๓๘๗] กมฺมาสปาเทน วิเห ิตตฺถ     
                        ตลาวุตา อสฺสุมุขา รุทนฺตา      
                        น ชาตุ ทพฺุเภถ อิมสฺส ร ฺโ    
                        สจฺจปฺปฏิ ฺ เม ปฏิสุณาถ ฯ    
        [๓๘๘] กมฺมาสปาเทน วิเห ิตมฺหา    
                        ตลาวุตา อสฺสุมุขา รุทนฺตา      
                        น ชาตุ ทพฺุเภม อิมสฺส ร ฺโ     
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                        สจฺจปฺปฏิ ฺ เต ปฏิสุโณม ฯ    
        [๓๘๙] ยถา ปตา วา อถวาป มาตา    
                        อนุกมฺปกา อตฺถกามา ปชาน       
                        เอวมฺป ๑ โว โหตุ อย ฺจ ราชา    
                        ตุเมฺห จ โว โหถ ยเถว ปุตฺตา ฯ    
        [๓๙๐] ยถา ปตา วา อถวาป มาตา    
                        อนุกมฺปกา อตฺถกามา ปชาน       
                        เอวมฺป ๑ โน โหตุ อย ฺจ ราชา    
                        มยมฺป เหสฺสาม ยเถว ปุตฺตา ฯ     
        [๓๙๑] จตุปฺปท สกุณ ฺจาป มส       
                        สูเทหิ รนฺธ สุกต สุนิฏ ิต    
                        สุธว อินฺโท ปริภุ ฺชิยาโน     
                        หิตฺวา กเถโก รมสี อร ฺเ ฯ     
                        ตา ขตฺติยา เวลฺลิวิลากมชฺฌา    
                        อลงฺกตา สมฺปริวารยิตฺวา    
                        อินฺทว เทเวสุ ปโมทยึส ุ   
                        หิตฺวา กเถโก รมสี อร ฺเ ฯ     
                        ตมฺพูปธาเน พหุโคณกมฺหิ     
                        สุภมฺหิ ๒ สพฺพสฺสยนมฺหิลงฺกเต          
                        สยนสฺส ๓ มชฺฌมฺห ิสุข สยิตฺวา         
#๑ ม. เอวเมว ฯ  ๒ ส.ี ยุ. สุจิมฺหิ ฯ  ๓ ม. เสยฺยสฺส ฯ       
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                        หิตฺวา กเถโก รมสี อร ฺเ ฯ     
                        ปาณิสฺสร กุมฺภถูน นิสีเท ๑    
                        อโถป เว นิปฺปุริสป ตูริย     
                        พหุ สุคีต ฺจ สุวาทิต ฺจ    
                        หิตฺวา กเถโก รมสี อร ฺเ ฯ     
                        อุยฺยาน สมฺปนฺนปหูตมาลฺย      
                        มิคาชินูเปตปุร ๒ สุรมฺม     
                        หเยหิ นาเคหิ รเถหุเปต     
                        หิตฺวา กเถโก รมสี อร ฺเ ฯ     
        [๓๙๒] กาฬปกฺเข ยถา จนฺโท       หายเตว สุเว สุเว         
                กาฬปกฺขูปโม ราช          อสต โหติ สมาคโม ฯ       
                ยถาห รสกมาคมฺม          สูท กาปุริสาธม ๓      
                อกาสึ ปาปก ธมฺม          เยน คจฺฉามิ ทุคฺคตึ ฯ    
                สกฺุกปกฺเข ยถา จนฺโท       วฑฺฒเตว สุเว สุเว      
                สกฺุกปกฺขูปโม ราช          สต โหติ สมาคโม ฯ      
                ยถาห ตุวมาคมฺม           สุตโสม วิชานห ิ         
                กาหามิ กุสล กมฺม          เยน คจฺฉามิ สุคฺคตึ ฯ      
                        ถเล ยถา วาริ ชนินฺท วุฏ     
                        อนทฺธเนยฺย น จิรฏ ิตีก      
#๑ นิสสฺิเวติป ฯ  ๒ สี. ยุ. มิคาจิรูเปตปูร ฯ  ๓ ส.ี ยุ. สูทก ปุริสาธม ฯ       
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                        เอว เม โหติ อสต สมาคโม       
                        อนทฺธเนยฺโย อุทก ถเลว ฯ       
                        สเร ยถา วาริ ชนินฺท วุฏ     
                        จิรฏ ิตีก นรวีรเสฏ     
                        เอวป เม ๑ โหติ สต สมาคโม     
                        จิรฏ ิตีโก อุทก สเรว ฯ       
                        อพฺยายิโก โหติ สต สมาคโม      
                        ยาวมฺป ติฏเยฺย ตเถว โหติ    
                        ขิปฺป หิ เวติ อสต สมาคโม     
                        ตสฺมา สต ธมฺโม อสพฺภิ อารกา ฯ          
        [๓๙๓] น โส ราชา โย อเชยฺย ชินาติ    
                        น โส สขา โย สขาร ชนิาติ       
                        น สา ภริยา ยา ปติโน น วิเภติ     
                        น เต ปุตฺตา เย น ภรนฺติ ชิณฺณ ฯ        
                        น สา สภา ยตฺถ น สนฺติ สนฺโต    
                        น เต สนฺโต เย น ภณนติฺ ธมฺม     
                        ราค ฺจ โทส ฺจ ปหาย โมห    
                        ธมฺม ภณนฺตาว ภวนฺติ สนฺโต ฯj    
                นาภาสมาน ชานนฺติ         มสิฺส พาเลหิ ปณฺฑิต     
                ภาสมาน ฺจ ชานนฺติ         เทเสนฺต อมตปท ฯ      
#๑ ม. เว ฯ      
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                ภาสเย โชตเย ธมฺม        ปคฺคเณฺห อิสิน ธช      
                สภุาสิตทฺธชา อิสโย         ธมฺโม หิ อิสิน ธโชติ    
                        สุตโสมชาตก ป ฺจม ฯ    
                        ____________      
                        ตสฺสุทฺทาน ฯ      
                        สุมุโข ปน หสวโร จ มหา     
                        สุธโภชนิโก จ ปโร ปวโร    
                        สกุณาลทิชาธิปติวฺหยโน    
                        สุตโสมวรตฺุตมสวฺหยโน ฯ     
                        อสีตินิปาต นิฏ ิต ฯ    
                        ______________      
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                                มหานิปาต    
                        ๑ เตมิยชาตก ๑      
        [๓๙๔] มา ปณฺฑิจฺจย ๒ วิภาวย     พาลมโต ภว สพฺพปาณิน    
                สพฺโพ ต ฺชโน โอจินายตุ     เอว ตว อตฺโถ ภวิสฺสติ ฯ    
        [๓๙๕] กโรมิ เต ต วจน          ย ม ภณสิ เทวเต        
                อตฺถกามาสิ เม อมฺม        หติกามาสิ เทวเต ฯ       
        [๓๙๖] กินฺนุ สนฺตรมาโนว          กาสุ ขณสิ สารถิ        
                ปฏุโ เม สมฺม อกฺขาหิ      กึ กาสุยา กรสิฺสสิ ฯ    
        [๓๙๗] ร ฺโ มูโค จ ปกฺโข จ      ปุตฺโต ชาโต อเจตโส      
                โสมฺหิ ร ฺา สมชฺฌิตฺโถ      ปุตฺต เม นกิฺขณ วเน ฯ     
        [๓๙๘] น พธิโร น มโูคสฺมิ         น ปกฺโข น จ ปงฺคุโล    
                อธมฺม สารถิ กยิรา         ม ฺเจ ตฺว นิกฺขณ วเน      
                อุร ูพาหู จ เม ปสฺส        ภาสิต ฺจ สุโณหิ เม     
                อธมฺม สารถิ กยิรา         ม ฺเจ ตฺว นิกฺขณ วเน ฯ    
        [๓๙๙] เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ        อาทู สกโฺก ปุรินฺทโท     
                โก วา ตฺว กสฺส วา ปุตฺโต   กถ ชาเนมุ ต มย ฯ     
        [๔๐๐] นมฺหิ เทโว น คนฺธพฺโพ      นาป สกฺโก ปุรินฺทโท     
                กาสิร ฺโ อห ปุตฺโต        ย กาสุยา นิข ฺสิ ๓      
#๑ สี. ม. มูคปกฺขชาตก ฯ   ๒ ยุ. ปณฺฑิจฺจิย ฯ   ๓ สี. ยุ. นิฆ ฺสิ ฯ     
#นิห ฺสิ อิติป ฯ     
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                ตสฺส ร ฺโ อห ปุตฺโต       ย ตฺว สมฺมูปชีวสิ     
                อธมฺม สารถิ กยิรา         ม ฺเจ ตฺว นิกฺขณ วเน      
                ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย        นิสีเทยฺย สเยยฺย วา    
                น ตสฺส สาข ภ ฺเชยฺย       มตฺิตทุพฺโภ ๑ หิ ปาปโก     
                ยถา รุกฺโข ตถา ราชา      ยถา สาขา ตถา อห         
                ยถา ฉายูปโค โปโส        เอว ตฺวมสิ สารถิ         
                อธมฺม สารถิ กยิรา         ม ฺเจ ตฺว นิกฺขณ วเน ฯ    
        [๔๐๑] พหุตพฺภกฺโข ๒ ภวติ        วิปฺปวุตฺโถ สกงฺฆรา    
                พหู น อุปชีวนฺติ            โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ ฯ     
                ย ย ชนปท ยาติ           นิคเม ราชธานิโย        
                สพฺพตฺถ ปูชิโต โหติ         โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ ฯ    
                นาสฺส โจรา ปสหนฺติ ๓     นาติม ฺเติ ขตฺติโย ๔    
                สพฺเพ อมิตฺเต ตรติ         โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ ฯ     
                อกุทฺโธ สฆร เอติ          สภาย ปฏินนฺทิโต        
                าตีน อุตฺตโม โหติ         โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ ฯ    
                สกฺกตฺวา สกฺกโต โหติ       ครุ โหติ สคารโว        
                วณฺณกิตฺติภโต โหติ          โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ ฯ    
                ปชูโก ลภเต ปชู           วนฺทโก ปฏิวนฺทน        
                ยโสกิตฺติ ฺจ ปปฺโปติ         โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ ฯ     
                อคฺคิ ยถา ปชฺชลติ          เทวตาว วิโรจติ         
#๑ สี. ย.ุ มิตฺตทูโภ ฯ   ๒ ม. ปหูตภกฺโข ฯ  ๓ ม. ปสาหนฺติ ฯ  ๔ ม. นาติพ ฺนฺติ    
#ขตฺติยา ฯ      
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                สริิยา อชฺชหิโต โหติ        โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ ฯ    
                คาโว ตสฺส ปชายนฺติ        เขตฺเต วุตฺต วิรูหติ     
                วุตฺตาน ผลมสฺนาติ          โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ ฯ    
                ทริโต ปพฺพตาโต วา        รกฺุขโต ปติโต นโร        
                จุโต ปติฏ ลภติ           โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ ฯ    
                วิรฬฺูหมูลสนฺตาน            นิโคฺรธมิว มาลุโต    
                อมิตฺตา นปฺปสหนฺติ          โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ ฯ    
        [๔๐๒] เอหิ ต ปฏิเนสฺสามิ         ราชปุตฺต สก ฆร      
                รชชฺ กาเรหิ ภทฺทนฺเต       ก ึอร ฺเ กริสฺสสิ ฯ    
        [๔๐๓] อล เม เตน รชฺเชน        าตเกน ๑ ธเนน วา        
                ย เม อธมฺมจริยาย         รชชฺ ลพฺเภถ สารถิ ฯ    
        [๔๐๔] ปุณฺณปตฺต ม ลาเภหิ ๒      ราชปุตฺโต อิโต คโต     
                ปตา มาตา จ เม ทชชฺุ      ราชปุตฺต ตยี คเต ฯ      
                โอโรธา จ กุมารา จ       เวสิยานา จ พฺราหฺมณา      
                เตป อตฺตมนา ทชฺชุ         ราชปุตฺต ตยี คเต ฯ     
                หตฺถาโรหา อนีกฏา        รถิกา ปตฺติการกา        
                เตป อตฺตมนา ทชฺชุ ๓      ราชปุตฺต ตยี คเต ฯ     
                พหุตฺตธ ฺา ชานปทา        เนคมา จ สมาคตา          
                อุปยานานิ เม ทชฺชุ         ราชปุตฺต ตยี คเต ฯ     
        [๔๐๕] ปตุ มาตุ จห จตฺโต         รฏสฺส นิคมสฺส จ     
#๑ ม. าตเกหิ ฯ   ๒ ส.ี ยุ. ปลาเภหิ ฯ  ๓ สี. ยุ. เตป ทชฺชุ ปตีตา เม ฯ     
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                อโถ สพฺพกุมาราน          นตฺถิ มยฺห สก ฆร ฯ     
                อนุ ฺาโต อห มตฺยา        ส ฺจตฺโต ปตรา อห     
                เอโก อร ฺเ ปพฺพชิโต      น กาเม อภิปตฺถเย ฯ      
        [๔๐๖] อป อตรมานาน            ผลาสาว สมิชฺฌติ          
                วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมิ         เอว ชานาหิ สารถิ ฯ      
                อป อตรมานาน            สมมฺทตฺโถ วิปจฺจติ       
                วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมิ         นิกฺขนฺโต อกุโตภโย ฯ     
        [๔๐๗] เอว วคฺคุกโถ สนฺโต        วิสฺสฏวจโน จ โส ๑     
                กสฺมา ปตุ จ มาตุ จ        สนฺติเก น ภณี ตทา ฯ    
        [๔๐๘] นาห อสนฺธิตา ปกฺโข        น พธิโร อโสตตา         
                นาห อชิวฺหตา มูโค         มา ม มูคมธารยิ ฯ      
                ปรุิม สรามห ชาตึ          ยตฺถ รชฺชมการยึ       
                การยิตฺวา ตหึ รชฺช         ปาปตฺถ นิรย ภุส ฯ    
                วีสติ ฺเจว วสฺสานิ          ตหึ รชชฺมการยึ        
                อสีติวสฺสสหสฺสานิ           นิรยมฺหิ อปจฺจสึ ๒ ฯ      
                ตสฺส รชชฺสฺสห ภีโต         มา ม รชฺเชภิเสจยุ    
                ตสฺมา ปตุ จ มาตุ จ        สนฺติเก น ภณึ ตทา ฯ    
                อุจฺจงฺเก ม นิสีเทตฺวา       ปตา อตฺถานุสาสติ     
                เอก หนถ พนฺธถ           เอก ขราปติจฺฉก ฯ       
                เอก สูลสฺม ิอุพฺเพถ         อิจฺจสฺส อนุสาสติ    
#๑ ม. จสิ ฯ  ๒ ม. อปจฺจิส ฯ ย.ุ อปจฺจยึ ฯ     
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                ตายาห ผรุส สตฺุวา         วาจาโย สมุทีริตา ฯ    
                อมูโค มูควณฺเณน           อปกฺโข ปกฺขสมฺมโต       
                สเก มุตฺตกรีสสมฺึ           อจฺฉาห สปริปฺลุโต ฯ      
                กสิร ฺจ ปริตฺต ฺจ           ต ฺจ ทุกฺเขน สยุต     
                โกม ชีวิตมาคมฺม           เวร กยิราถ เกนจิ ฯ    
                ป ฺาย จ อลาเภน         ธมฺมสฺส จ อทสฺสนาh        
                โกม ชีวิตมาคมฺม           เวร กยิราถ เกนจิ ฯ    
                อป อตรมานาน            ผลาสาว สมิชฺฌติ          
                วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมิ         เอว ชานาหิ สารถิ ฯ      
                อป อตรมานาน            สมมฺทตฺโถ วิปจฺจติ       
                วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมิ         นิกฺขนฺโต อกุโตภโย ฯ     
        [๔๐๙] อหมฺป ปพฺพชิสฺสามิ          ราชปุตฺต ตวนฺติเก    
                อวฺหยสฺสุ ม ภทฺทนฺเต        ปพฺพชฺชา มม รุจฺจติ ฯ     
        [๔๑๐] รถ นิยฺยาทยิตฺวาน          อนโณ เอหิ สารถิ       
                อนณสฺส หิ ปพฺพชฺชา         เอต อิสีภิ วณฺณิต ฯ    
        [๔๑๑] ยเทว ตฺยาห วจน          อกร ภทฺทมตฺถุ เต       
                ตเทว เม ตฺว วจน         ยาจิโต กตฺตุมรหสิ ฯ     
                อิเธว ตาว อจฺฉสฺสุ         ยาว ราชานมานเย         
                อปฺเปว เต ปตา ทิสฺวา      ปตีโต สุมโน สิยา ฯ     
        [๔๑๒] กโรมิ เต ต วจน          ย ม ภณสิ สารถ ิ        
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                อหมฺป ทฏ ุกาโมสฺมิ         ปตร เม อิธาคต ฯ     
                เอหิ สมฺม นิวตฺตสฺสุ         กสุล วชฺชาสิ าติน      
                มาตร ปตร มยฺห           วุตฺโต วชฺชาสิ วนฺทน ฯ    
        [๔๑๓] ตสฺส ปาเท คเหตฺวาน       กตฺวา จ น ปทกฺขิณ      
                สารถิ รถมารุยหฺ           ราชทฺวาร อุปาคมิ ฯ     
        [๔๑๔] สุ ฺ มาตา รถ ทิสฺวา       เอก สารถิมาคต      
                อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ        โรทนฺตี น อุทิกฺขติ     
                อย โส สารถิ เอติ         นิหนฺตฺวา มม อตฺรช ฯ     
                นหิโต นูน เม ปุตฺโต        ปพฺยา ภูมิวฑฺฒโน      
                อมิตฺตา นูน นนฺทนฺติ         ปตีตา นูน เวริโน     
                อาคต สารถึ ทสิฺวา         นหินฺตฺวา มม อตฺรช ฯ    
                สุ ฺ มาตา รถ ทิสฺวา       เอก สารถิมาคต      
                อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ        โรทนฺตี น ปริปุจฺฉติ ๑ ฯ       
                กนิฺนุ มูโค กินนฺุ ปกฺโข       กินฺนุ โส วิลป ตทา     
                นหิ ฺมาโน ภูมิยา          ต เม อกฺขาหิ สารถิ ฯ    
                กถ หตฺเถหิ ปาเทหิ         มูโค ปกฺโข วิวชฺชย ิ   
                นหิ ฺมาโน ภูมิยา          ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ    
        [๔๑๕] อกฺเขยฺยนฺเต อห อยฺเย      ทชฺชาสิ อภย มม       
                ย เม สุต วา ทิฏ วา      ราชปตฺุตสฺส สนฺติเก ฯ     
        [๔๑๖] อภย สมฺม เต ทมฺมิ         อภีโต ภณ สารถิ         
#๑ ม. โรทนตีฺ ปริปุจฺฉิ น ฯ          
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                ยนฺเต สุต วา ทิฏ วา      ราชปุตฺตสฺส สนฺติเก ฯ     
        [๔๑๗] น โส มโูค น โส ปกฺโข     วิสฏวจโน จ โส          
                รชชฺสฺส กริ โส ภีโต        อกรา ๑ อาลเย พหู ฯ    
                ปรุิม สรติ โส ชาตึ         ยตฺถ รชฺชมการยิ       
                การยิตฺวา ตหึ รชฺช         ปาปตฺถ นิรย ภุส ฯ    
                วีสติ เจว วสฺสานิ          ตหึ รชชฺมการยิ         
                อสีติวสฺสสหสฺสานิ           นิรยมฺหิ อปจฺจิ โส ฯ    
                ตสฺส รชชฺสฺส โส ภีโต       มา ม รชฺเชภิเสจยุ     
                ตสฺมา ปตุ จ มาตุ จ        สนฺติเก น ภณี ตทา ฯ    
                องฺคปจฺจงฺคสมฺปนฺโน         อาโรหปริณาหวา         
                วิสฺสฏวจโน ป ฺโ         มคฺเค สคฺคสฺส ติฏติ ฯ     
                สเจ ตฺว ทฏ ุกามาสิ        ราชปุตฺต ตวตฺรช     
                เอหิ ต ปาปยิสฺสามิ         ยตฺถ สมฺมติ เตมโิย ฯ    
        [๔๑๘] โยชยนฺตุ รเถ อสฺเส        กจฺฉ นาคานิ ๒ พนฺธถ     
                อุทรียนฺตุ สงฺขปณฺฑวา        นทนฺตุ เอกโปกฺขรา ฯ    
                นทนฺตุ เภรี สนฺนทฺธา        วคฺคู นทนฺตุ ๓ ทุนฺทุภี     
                เนคมา จ ม อเนฺวนฺตุ       คจฺฉ ปุตฺตนิวาทโก ๔ ฯ     
                โอโรธา จ กุมารา จ       เวสิยานา จ พฺราหฺมณา      
                ขิปฺป ยานานิ โยเชนฺตุ       คจฺฉ ปุตฺตนิวาทโก ฯ      
                หตฺถาโรหา อนีกฏา        รถิกา ปตฺติการกา        
#๑ สี. ย.ุ อกรี ฯ  ๒ ม. นาคาน ฯ  ๓ ม. วาทนฺตุ ฯ  ๔ ม. นิเวทโก ฯ อิโต ปร         
#อีทิสเมว ฯ     
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                ขิปฺป ยานานิ โยเชนฺตุ       คจฺฉ ปุตฺตนิวาทโก ฯ      
                สมาคตา ชานปทา          เนคมา จ สมาคตา    
                ขิปฺป ยานานิ โยเชนฺตุ       คจฺฉ ปุตฺตนิวาทโก ฯ      
        [๔๑๙] อสฺเส จ สารถี ยุตฺเต       สินฺธเว สีฆวาหเน       
                ราชทฺวาร อุปาค ฺฉฉ         ยุตฺตา เทว อิเม หยา ฯ      
        [๔๒๐] ถูลา ชเวน หายนฺติ         กสีา หายนฺติ ถามสา      
                กีเส ถูเล วิวชฺชตฺิวา ๑     สสฏา โยชิตา หยา ฯ      
        [๔๒๑] ตโต ราชา ตรมาโน        ยุตฺตมารุยฺห สนฺทน        
                อิตฺถาคาร อชฺฌภาสิ         สพฺพาว อนุยาถ ม ฯ    
                วาลวีชนิมุณฺหสี             ขคฺค ฉตฺต ฺจ ปณฺฑร      
                อุปาธี รถมารุยหฺ           สุวณฺเณหิ อลงฺกตา ฯ    
                ตโต จ ราชา ปายาสิ       ปรุกขิฺตฺวาน สารถึ        
                ขิปฺปเมว อุปาค ฺฉิ          ยตฺถ สมฺมติ เตมิโย ฯ    
        [๔๒๒] ต ฺจ ทิสฺวาน อายนฺต        ชลนฺตมิว เตชสา        
                ขตฺตสงฺฆปริพฺยูฬฺห           เตมิโย เอตทพฺรวิ ฯ    
                กจฺจิ นุ ตาต กุสล          กจฺจิ ตาต อนามย      
                สพฺพา จ ราชก ฺาโย       อโรคา มยฺห มาตโร ฯ       
        [๔๒๓] กุสล ฺเจว เม ปุตฺต         อโถ ปุตฺต อนามย       
                สพฺพา จ ราชก ฺาโย       อโรคา ตุยฺห มาตโร ฯ      
        [๔๒๔] กจฺจิ อมชฺชโป ๒ ตาต      กจฺจิ เต สุรมปฺปย     
#๑ ม. วิวชฺเชตฺวา   ๒ สี. กจฺจิสฺสมชฺชโป ฯ     
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                กจฺจิ สจฺเจ จ ธมฺเม จ      ทาเน เต รมตี มโน ฯ     
        [๔๒๕] อมชฺชโป อห ปุตฺต          อโถ เม สุรมปฺปย      
                อโถ สจฺเจ จ ธมฺเม จ      ทาเน เม รมตี มโน ฯ       
        [๔๒๖] กจฺจิ อโรค โยคฺคนฺเต       กจฺจิ วหติ วาหน      
                กจฺจิ เต พฺยาธิโย ๑ นตฺถ ิ  สรรีสฺสุปตาปยา ฯ    
        [๔๒๗] อโถ อโรค โยคฺค เม       อโถ วหติ วาหน          
                อโถ เม พฺยาธิโย ๑ นตฺถ ิ  สรีรสฺสุปตาปยา ฯ      
        [๔๒๘] กจฺจิ อนฺตา จ เต ผีตา      มชฺเฌ จ พหลา ตว        
                โกฏาคาร ฺจ โกส ฺจ       กจฺจิ เต ปฏิสณฺ ิต ๒ ฯ     
        [๔๒๙] อโถ อนฺตา จ เม ผีตา      มชฺเฌ จ พหลา มม          
                โกฏาคาร ฺจ โกส ฺจ       สพฺพ เม ปฏสิณฺ ิต ๒ ฯ     
        [๔๓๐] สฺวาคตนฺเต มหาราช        อโถ เต อทุราคต          
                ปติฏาเปนฺตุ ๓ ปลลฺงฺก     ยตฺถ ราชา นสิกฺกติ ฯ     
        [๔๓๑] อิเธว เต นิสินฺนสฺส ๔      นิยเต ปณฺณสนฺถเร      
                เอตฺโต อุทกมาทาย         ปาเท ปกฺขาลยสฺสุ เต ฯ    
        [๔๓๒] อิทมฺป ปณฺณก มยฺห          รนฺธ ราช อโลณก    
                ปริภุ ฺช มหาราช           ปาหุโน เมสิ อาคโต ๕ ฯ    
        [๔๓๓] น จาห ปณฺณก ภุ ฺเช        น เหต มยฺห โภชน     
                สาลีน โอทน ภุ ฺเช         สุจิมสูปเสจน ฯ      
        [๔๓๔] อจฺเฉรก ม ปฏิภาติ         เอกกมฺป รโหคต       
#๑ ม. พฺยาธโย ฯ   ๒ ม. ปฏิสนฺถต  ฯ   ๓ ม. ปติฏเปนฺตุ ฯ    ๔ ม. นิสินฺทสฺสุ ฯ  
#๕ ม. เมสิธาคโต ฯ      



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 162 

                เอทิส ภุ ฺชมานาน          เกน วณฺโณ ปสีทติ ฯ    
        [๔๓๕] เอโก ราช นปิชฺชามิ        นิยเต ปณฺณสนฺถเร        
                ตาย เม เอกเสยฺยาย       ราช วณฺโณ ปสีทติ ฯ        
                น จ เนตฺตึสพนฺธา เม       ราชรกฺขา อุปฏ ิตา      
                ตาย เม เอกเสยฺยาย       ราช วณฺโณ ปสีทติ ฯ        
                อตีต นานุโสจามิ           นปฺปชปฺปามนาคต        
                ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปมิ        เตน วณฺโณ ปสีทติ ฯ    
                อนาคตปฺปชปฺปาย           อตีตสฺสานุโสจนา          
                เอเตน พาลา สุสฺสนฺติ       นโฬว หริโต ลุโต ฯ      
        [๔๓๖] หตฺถานีก รถานีก           อสฺเส ปตฺติ ฺจ จมฺมิโน ๑    
                นิเวสนานิ รมฺมานิ          อห ปุตฺต ททามิ เต ฯ     
                อิตฺถาคาร ฺจ เต ทมฺมิ       สพฺพาลงฺการภูสิต     
                ตา ปุตฺต ปฏิปชชฺสฺสุ         ตฺว โน ราชา ภวิสฺสสิ ฯ     
                กสุลา นจฺจคีตสฺส           สกิฺขิตา จาตุริตฺถิโย    
                กาเม ต รมยิสฺสนฺติ         ก ึอร ฺเ กริสฺสสิ ฯ    
                ปฏิราชูหิ เต ก ฺา         อานยิสสฺ อลงฺกตา      
                ตาสุ ปุตฺเต ชเนตฺวาน       อถ ปจฺฉา ปพฺพชิสฺสสิ ฯ      
                ยุวา จ ทหโร จาป ๒      ปมุปฺปตฺติโต ๓ สุสู    
                รชชฺ กาเรหิ ภทฺทนฺเต       ก ึอร ฺเ กริสฺสสิ ฯ    
        [๔๓๗] ยุวา จเร พฺรหฺมจริย        พฺรหฺมจารี ยุวา สิยา    
#๑ ม. ปตฺตี จ วมฺมิโน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ  ๒ ม. จาสิ ฯ  ๓ ม. ปมุปฺปตฺติโก ฯ   
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ     
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                ทหรสฺส หิ ปพฺพชฺชา         เอต อิสีภิ วณฺณิต ฯ    
                ยุวา จเร พฺรหฺมจริย        พฺรหฺมจารี ยุวา สิยา    
                พฺรหฺมจริย จรสิฺสามิ         นาห รชฺเชนมตฺถิโก ฯ     
                ปสฺสามิ โวห ทหร          อมฺมตาต วทนฺนร๕       
                กิจฺฉาลทฺธ ปย ปุตฺต         อปตฺวาว ชร มต ฯ      
                ปสฺสามิ โวห ทหรึ          กมุารึ จารุทสฺสนึ      
                นววสกลีรว               ปลุตฺต ๑ ชีวิตกฺขย ๒ ฯ     
                ทหราป หิ มียนฺติ           นรา จ อถ นารโิย       
                ตตฺถ โก วิสฺสเส โปโส      ทหโรมฺหีติ ชีวิเต ฯ     
                ยสฺส รตฺยา วิวสาเน        อายุ อปฺปตร สิยา       
                อปฺโปทเกว มจฺฉาน         กนิฺนุ โกมารก ตหึ ฯ    
                นจฺิจมพฺภาหโต โลโก        นิจฺจ ฺจ ปริวาริโต      
                อโมฆาสุ วชนฺตีสุ           ก ึม รชฺเชภิสิ ฺจสิ ฯ      
        [๔๓๘] เกนมพฺภาหโต โลโก        เกน จ ปริวาริโต    
                กาโย อโมฆา คจฺฉนฺติ       ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ     
        [๔๓๙] มจฺจุนาพฺภาหโต โลโก       ชราย ปริวาริโต          
                รโตฺย อโมฆา คจฺฉนฺติ       เอว ชานาหิ ขตฺติย ฯ     
                ยถาป ตนฺเต วีตนฺเต ๓     ย ยเทโวปวุยฺหติ ๔    
                อปฺปก โหติ เวตพฺพ         เอว มจฺจาน ชีวิต ฯ    
                ยถา วาริวโห ปูโร         คจฺฉ น ๕ ปริวตฺตติ     
#๑ ม. ปลุคฺค ฯ  ๒ สี. ยุ. ชีวิตกฺขเย ฯ   ๓ ม. วิตเต ฯ  ๔ ม. ย ยเทวูปวิยฺยติ ฯ  
#สี. ย.ุ ย ย เทวูปวิยฺยติ ฯ   ๕ ม. นุปนิวตฺตติ ฯ          
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                เอวมายุ มนุสฺสาน          คจฺฉ น ปริวตฺตติ ๑ ฯ      
                ยถา วาริวโห ปูโร         วเห รุกฺเขปกูลเช         
                เอว ชราย มรเณน         วุยหฺนฺเต สพฺพปาณิโน ฯ    
        [๔๔๐] หตฺถานีก รถานีก           อสฺเส ปตฺติ ฺจ จมฺมิโน     
                นิเวสนานิ รมฺมานิ          อห ปุตฺต ททามิ เต ฯ     
                อิตฺถาคาร ฺจ เต ทมฺมิ       สพฺพาลงฺการภูสิต     
                ตา ปุตฺต ปฏิปชชฺสฺสุ         ตฺว โน ราชา ภวิสฺสสิ ฯ     
                กสุลา นจฺจคีตสฺส           สกิฺขิตา จาตุริตฺถิโย    
                กาเม ต รมยิสฺสนฺติ         ก ึอร ฺเ กริสฺสสิ ฯ    
                ปฏิราชูหิ เต ก ฺา         อานยิสฺส อลงฺกตา      
                ตาสุ ปุตฺเต ชเนตฺวาน       อถ ปจฺฉา ปพฺพชิสฺสสิ ฯ      
                ยุวา จ ทหโร จาป         ปมุปฺปตฺติโต สุสู       
                รชชฺ กาเรหิ ภทฺทนฺเต       ก ึอร ฺเ กริสฺสสิ ฯ    
                โกฏาคาร ฺจ โกส ฺจ       วาหนานิ พลานิ จ         
                นิเวสนานิ รมฺมานิ          อห ปุตฺต ททามิ เต ฯ     
                โคมณฺฑลปริพฺยูโฬฺห          ทาสีสงฺฆปุรกฺขิโต ๒    
                รชชฺ กาเรหิ ภทฺทนฺเต       ก ึอร ฺเ กริสฺสสิ ฯ    
        [๔๔๑] กึ ม ธเนน ขิยฺเยถ ๓      ก ึภริยาย มริสสฺติ     
                ก ึโยพฺพเนน ชณฺิเณน ๔     ย ชรายาภิภุยฺยติ ฯ    
                ตตฺถ กา นนฺทิ กา ขิฑฺฑา     กา รติ กา ธเนสนา      
#๑ ม. นุปนิวตฺตติ ฯ  ๒ ม. ...ปุรกฺขโต ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ  ๓ ม. ก ึธเนน          
#ย ขีเยถ ฯ ส.ี ก ึธเนน ย ชีเยถ ฯ  ๔ ส.ี ย.ุ จิณฺเณน ฯ     
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                ก ึเม ปุตฺเตหิ ทาเรหิ       ราช มุตฺโตสฺมิ พนฺธนา ฯ    
                โยห ๑ เอว ปชานามิ      มจฺจุ เม นปฺปมชฺชติ     
                อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส          กา รติ กา ธเนสนา ฯ     
                ผลานมิว ปกฺกาน           นิจฺจ ปตนโต ภย        
                เอว ชาตาน มจฺจาน        นิจฺจ มรณโต ภย ฯ      
                สายเมเก น ทิสสฺนฺติ        ปาโต ทิฏา พหู ชนา    
                ปาโต เอเก น ทสิฺสนฺติ      สาย ทิฏา พหู ชนา ฯ    
                อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป         โก ช ฺา มรณ สุเว    
                น หิ โน สงฺครนฺเตน        มหาเสเนน มจฺจุนา ฯ      
                โจรา ธนสฺส ปตฺเถนฺติ       ราช มุตฺโตสฺมิ พนฺธนา    
                เอหิ ราช นิวตฺตสฺสุ         นาห รชฺเชน มตฺถิโกติ ฯm     
                        เตมิยชาตก ปม ฯ     
                                _________      
                        ๒ มหาชนกชาตก     
        [๔๔๒] โกย มชฺเฌ สมุทฺทสฺมึ        อปสฺสนฺตีรมายุเห     
                ก ึ๒ ตฺว อตฺถวส ตฺวา     เอว วายามเส ภุส ฯ    
        [๔๔๓] นิสมฺม วตฺต โลกสฺส         วายมสฺส จ เทวเต       
                ตสฺมา มชฺเฌ สมุทฺทสฺมึ       อปสฺสนฺตีรมายุเห ฯ     
        [๔๔๔] คมฺภีเร อปฺปเมยฺยสฺมึ        ตีร ยสฺส น ทิสฺสติ    
                โมโฆ เต ปุริสวายาโม      อปฺปตฺวาว มริสฺสสิ ฯ     
#๑ สี. ย.ุ โสห ฯ   ๒ ม. ก ฯ         
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        [๔๔๕] อนโณ าตีน โหติ          เทวาน ปตุน ฺจ โส      
                กร ปุริสกิจฺจานิ            น จ ปจฺฉานุตปฺปติ ฯ    
        [๔๔๖] อปารเณยฺย ย กมฺม         อผล กิลมถุททฺย      
                ตตฺถ โก วายเมนตฺโถ       มจฺจุ ยสฺสาภินิปฺผต ๑ ฯ     
        [๔๔๗] อปารเณยฺยมจฺจนฺต          โย วิทิตฺวาน เทวเต     
                น รกฺเข อตฺตโน ปาณ       ช ฺา โส ยทิ หาปเย ฯ    
                อธิปฺปายผล เอเก          อสฺมึ โลกสฺมิ เทวเต     
                ปโยชยนฺติ กมมฺานิ          ตานิ อิชฺฌนฺติ วา น วา ฯ    
                สนฺทิฏ ิก กมมฺผล           นนุ ปสฺสสิ เทวเต    
                สนฺนา อ ฺเ ตรามห        ต ฺจ ปสฺสามิ สนฺติเก ฯ    
                โส อห วายมิสฺสามิ         ยถาสตฺติ ยถาพล        
                คจฺฉ ปาร สมุททฺสฺส         กสฺส ปุริสการยิ ฯ    
        [๔๔๘] โย ตฺว เอว คเต โอเฆ     อปฺปเมยฺเย มหณฺณเว      
                ธมฺมวายามสมฺปนฺโน         กมฺมุนา นาวสีทติ        
                โส ตฺว ตตฺเถว คจฺฉาหิ      ยตฺถ เต นิรโต มโน ฯ     
        [๔๔๙] สุริยุคฺคมเน นิธิ            อโถ โอคฺคมเน นิธิ    
                อนฺโต นิธิ พหิ นิธิ          น อนฺโต น พหิ นิธิ     
                อาโรหเน มหานิธิ          อโถ โอโรหเน นิธิ         
                จตูสุ มหาสาเลสุ           สมนฺตา โยชเน นิธิ       
                ทนฺตคฺเคสุ มหานิธิ          พาลคฺเคสุ จ เกปุเก ๒      
#๑ ม. ...นิปปฺต ฯ     ๒ เกพุเกติป ฯ      
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                รกุขฺคฺเคสุ มหานิธิ          โสฬเสเต มหานิธี      
                สหสฺสถาโม ปลฺลงฺโก        สีวลาราธเนน จ ฯ         
        [๔๕๐] อาสึเสเถว ๑ ปุริโส       น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต      
                ปสฺสามิ โวห อตฺตาน        ยถา อิจฺฉึ ตถา อหุ ฯ    
                อาสึเสเถว ๑ ปุริโส       น นพฺิพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต      
                ปสฺสามิ โวห อตฺตาน        อุทกา ถลมุพฺภต ฯ     
                วายเมเถว ปุริโส          น นพฺิพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต    
                ปสฺสามิ โวห อตฺตาน        ยถา อิจฺฉึ ตถา อหุ ฯ    
                วายเมเถว ปุริโส          น นพฺิพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต    
                ปสฺสามิ โวห อตฺตาน        อุทกา ถลมุพฺภต ฯ     
                        ทุกฺขูปนีโตป นโร สป ฺโ       
                        อาส น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย      
                        พหู ห ิผสฺสา อหิตา หิตา จ      
                        อวิตกฺกิตาโร มจฺจุมุปฺปชฺชนฺติ ๒ ฯ     
                อจินฺติตมฺป ภวติ            จินฺติตมฺป วินสฺสติ      
                น หิ จินฺตามยา โภคา       อิตฺถิยา ปุริสสสฺ วา ฯ    
        [๔๕๑] อโปราณ ๓ วต โภ ราชา   สพฺพภุมฺโม ทิสปติ        
                นาชฺช นจฺเจ นิสาเมติ       น คีเต กุรุเต มโน ฯ    
                น มิเค นป อุยฺยาเน        นป หเส อุทิกฺขติ     
                มูโคว ตุณฺหีมาสีโน          น อตฺถมนุสาสติ ฯ      
#๑ ม. อาสีเสเถว ฯ  ๒ ม. อวิตกฺกิตา มจฺจุมุปพฺพชนฺติ ฯ   ๓ ส.ี ย.ุ อปุราณ ฯ       
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        [๔๕๒] สุขกามา รโหสีลา          วคฺคพนฺธา อปารุตา ๑     
                กสฺส ๒ นุ อชชฺ อาราเม    ทหรา วุฑฺฒา จ อจฺฉเร    
                อติกฺกนฺตวนถา ธีรา         นโม เตส มเหสิน       
                เย อุสฺสุกฺกมฺหิ โลกมฺห ิ      วิหรนฺติ อนุสฺสุกา      
                เต เฉตฺวา มจฺจุโน ชาล     ตนฺต ๓ มายาวิโน ทฬฺห     
                สนฺทาลยนฺตา ๔ คจฺฉนฺติ     โก เตส คติมาปเย ฯ    
        [๔๕๓] กทาห มิถลิ ผีต            วิภตฺต ภาคโส มิต     
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา ๕ สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห มิถิล ผีต            วิสาล สพฺพโต ปภ    
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห มิถิล ผีต            พหุปาการโตรณ        
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห มิถิล ผีต            ทฬหฺมฏฏาลโกฏก    
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห มิถิล ผีต            สุวิภตฺต มหาปถ     
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห มิถิล ผีต            สุวิภตฺตนฺตราปณ     
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห มิถิล ผีต            ควสฺสรถปฬิต        
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
#๑ ม. วธพนธฺา อปารตา ฯ   ๒ สี. ยุ. เกส ฯ  ๓ ม. ตต ฯ  ๔ ม. ฉินฺนาลยตฺตา ฯ       
#๕ ม. กุทาสฺสุ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ       
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                กทาห มิถิล ผีต            อารามวนมาลินึ        
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห มิถิล ผีต            อุยยฺานวนมาลินึ      
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห มิถิล ผีต            ปาสาทวรมาลินึ        
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห มิถิล ผีต            ติปุร ราชพนฺธุน ึ   
                มาปต โสมนสฺเสน          เวเทเหน ยสสฺสินา        
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห วิเทเห ๑ ผีเต      นิจิเต ธมฺมรกฺขิเต      
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห วิเทเห ผีเต         อเชยฺเย ธมฺมรกขิฺเต     
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห อนฺเตปุร รมฺม        วิภตฺต ภาคโส มิต     
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห อนฺเตปุร รมฺม        สุธามตฺติกเลปน      
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห อนฺเตปุร รมฺม        สุจิคนฺธ มโนรม     
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห กูฏาคาเร จ         วิภตฺเต ภาคโส มิเต       
#๑ ม. เวเทเห ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ      
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                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห กูฏาคาเร จ         สุธามตฺติกเลปเน          
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห กูฏาคาเร จ         สุจิคนฺเธ มโนรเม         
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห กูฏาคาเร จ         ลตฺิเต จนฺทนโผสิเต       
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห สุวณฺณปลฺลงฺเก        โคณเก จิตฺตสนฺถเต     
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห มณิปลฺลงฺเก          โคณเก จิตฺตสนฺถเต      
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห กปฺปาสโกเสยฺย       โขมโกทุมฺพรานิ จ       
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห โปกฺขรณี รมฺมา       จากวากปกูชิตา ๑       
                มณฺฑาลเกหิ ส ฺฉนฺนา        ปทุมุปฺปลเกหิ จ        
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห หตฺถิคุมฺเพ จ         สพฺพาลงฺการภูสิเต     
                สวุณฺณกจฺเฉ มาตงฺเค        เหมกปฺปนิวาสเส         
                อารุเฬฺห คามนีเยภิ         โตมรงฺกุสปาณิภิ        
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
#๑ ม. จกฺกวากปกูชิตา ฯ       
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                กทาห อสฺสคุมฺเพ จ         สพฺพาลงฺการภูสิเต      
                อาชานีเยว ชาติยา         สินฺธเว สีฆวาหเน         
                อารุเฬฺห คามนีเยภิ         อินทฺิยาจาปธาริภิ ๑     
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห รถเสนิโย           สนนฺทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช    
                ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ       สพฺพาลงฺการภูสิเต      
                อารุเฬฺห คามนีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ ๒    
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห โสวณฺณรเถ          สนฺนทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช    
                ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ       สพฺพาลงฺการภูสิเต      
                อารุเฬฺห คามนีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ     
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห สชฺฌุรเถ จ          สนฺนทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช     
                ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ       สพฺพาลงฺการภูสิเต      
                อารุเฬฺห คามนีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ     
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห อสฺสรเถ จ          สนฺนทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช    
                ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ       สพฺพาลงฺการภูสิเต      
                อารุเฬฺห คามนีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ     
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
#๑ ม. อิลฺลิยาจาปธาริภิ ฯ  ๒ ม. วมฺมภิิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ      
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                กทาห โอฏรเถ จ         สนฺนทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช    
                ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ       สพฺพาลงฺการภูสิเต      
                อารุเฬฺห คามนีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ     
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห โคณรเถ จ          สนฺนทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช     
                ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ       สพฺพาลงฺการภูสิเต      
                อารุเฬฺห คามนีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ     
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห อชรเถ จ           สนนฺทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช     
                ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ       สพฺพาลงฺการภูสิเต      
                อารุเฬฺห คามนีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ     
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห เมณฺฑรเถ จ         สนฺนทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช    
                ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ       สพฺพาลงฺการภูสิเต      
                อารุเฬฺห คามนีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ     
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห มิครเถ จ           สนนฺทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช    
                ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ       สพฺพาลงฺการภูสิเต      
                อารุเฬฺห คามนีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ     
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ      
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                กทาห หตฺถาโรเห จ        สพฺพาลงฺการภูสิเต        
                นลีจมฺมธเร สูเร           โตมรงฺกุสปาณิโน         
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห อสฺสาโรเห จ        สพฺพาลงฺการภูสิเต        
                นลีจมฺมธเร สูเร           อินทฺิยาจาปธาริโน ๑    
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสสฺติ ฯ     
                กทาห รถาโรเห จ         สพฺพาลงฺการภูสิเต         
                นลีจมฺมธเร สูเร           จาปหตฺเถ กลาปโน ๒     
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห ธนุคฺคเห จ          สพฺพาลงฺการภูสิเต       
                นลีจมฺมธเร สูเร           จาปหตฺเถ กลาปโน ๒     
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห ราชปุตฺเต จ         สพฺพาลงฺการภูสิเต       
                จิตฺรจมฺมธเร ๓ สูเร       ก ฺจนาเวฬุธาริโน ๔    
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห อริยคเณ            วตฺถวนฺเต ๕ อลงฺกเต     
                หริจนฺทนลิตฺตงฺเค           กาสิกุตฺตมธาริโน ๖     
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯโ    
                กทาห อมจฺจคเณ           สพฺพาลงฺการภูสิเต        
                ปตจมฺมธเร สูเร           ปุรโต คจฺฉมาลิโน ๗     
#๑ ม. อิลฺลิยาจาปธาริเน ฯ   ๒ ม. กลาปเน ฯ  ๓ ม. จิตฺรวมฺมธเร ฯ  ๔-๖ ม. ...      
#ธาริเน ฯ  ๕ ม. วตวนฺเต ฯ  ๗ ม. คจฺฉมาลิเน ฯ       
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                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห สตฺตสตา ภริยา       สพฺพาลงฺการภูสิตา       
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห สตฺตสตา ภริยา       สุส ฺา ตนุมชฺฌิมา      
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห สตฺตสตา ภริยา       อสฺสวา ปยภาณินี        
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห สตปลกส            โสวณฺณ สตราชิก        
                ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทา สุ ม หตฺถิคุมฺพา        สพฺพาลงฺการภูสิตา    
                สวุณฺณกจฺฉา มาตงฺคา        เหมกปฺปนิวาสสา         
                อารุฬฺหา คามนีเยภิ         โตมรงฺกุสปาณิภิ        
                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม อสฺสคุมฺพา        สพฺพาลงฺการภูสิตา     
                อาชานียาว ชาติยา         สินฺธวา สีฆวาหนา         
                อารุฬฺหา คามนีเยภิ         อินทฺิยาจาปธาริภิ      
                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม รถเสนิโย        สนฺนทฺธา อุสฺสิตทฺธชา     
                ทปีา อโถป เวยฺยคฺฆา       สพฺพาลงฺการภูสิตา      
                อารุฬฺหา คามนีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ      
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                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม สุวณฺณรถา        สนฺนทฺธา อุสฺสิตทฺธชา    
                ทปีา อโถป เวยฺยคฺฆา       สพฺพาลงฺการภูสิตา      
                อารุฬฺหา คามนีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ     
                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม สชฌฺุรถา         สนฺนทฺธา อุสฺสิตทฺธชา    
                ทปีา อโถป เวยฺยคฺฆา       สพฺพาลงฺการภูสิตา      
                อารุฬฺหา คามนีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ     
                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม อสฺสรถา         สนนฺทฺธา อุสฺสติทฺธชา     
                ทปีา อโถป เวยฺยคฺฆา       สพฺพาลงฺการภูสิตา      
                อารุฬฺหา คามนีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ     
                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม โอฏรถา        สนฺนทฺธา อุสฺสิตทฺธชา     
                ทปีา อโถป เวยฺยคฺฆา       สพฺพาลงฺการภูสิตา      
                อารุฬฺหา คามนีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ     
                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม โคณรถา         สนนฺทฺธา อุสฺสิตทฺธชา    
                ทปีา อโถป เวยฺยคฺฆา       สพฺพาลงฺการภูสิตา      
                อารุฬฺหา คามนีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ      
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                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม อชรถา          สนนฺทฺธา อุสฺสิตทฺธชา    
                ทปีา อโถป เวยฺยคฺฆา       สพฺพาลงฺการภูสิตา      
                อารุฬฺหา คามนีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ     
                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม เมณฺฑรถา        สนฺนทฺธา อุสฺสิตทฺธชา     
                ทปีา อโถป เวยฺยคฺฆา       สพฺพาลงฺการภูสิตา      
                อารุฬฺหา คามนีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ     
                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม มิครถา          สนนฺทฺธา อุสฺสิตทฺธชา     
                ทปีา อโถป เวยฺยคฺฆา       สพฺพาลงฺการภูสิตา      
                อารุฬฺหา คามนีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ     
                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม หตฺถาโรหา       สพฺพาลงฺการภูสิตา       
                นลีจมฺมธรา สูรา           โตมรงฺกุสปาณิโน         
                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม อสฺสาโรหา       สพฺพาลงฺการภูสิตา       
                นลีจมฺมธรา สูรา           อินทฺิยาจาปธาริโน       
                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม รถาโรหา        สพฺพาลงฺการภูสิตา         
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                นลีจมฺมธรา สูรา           จาปหตฺถา กลาปโน        
                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม ธนุคฺคหา         สพฺพาลงฺการภูสิตา      
                นลีจมฺมธรา สูรา           จาปหตฺถา กลาปโน        
                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม ราชปุตฺตา        สพฺพาลงฺการภูสิตา      
                จิตฺรจมฺมธรา สูรา          ก ฺจนาเวฬธาริโน        
                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม อริยคณา         วตฺถวนฺตา ๑ อลงฺกตา    
                หริจนฺทนลิตฺตงฺคา           กาสิกุตฺตมธาริโน      
                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม อมจฺจคณา        สพฺพาลงฺการภูสิตา       
                ปตจมฺมธรา สูรา           ปรุโต คจฺฉมาลินี ๒     
                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม สตฺตสตา ภริยา    สพฺพาลงฺการภูสิตา      
                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม สตฺตสตา ภริยา    สุส ฺา ตนุมชฺฌิมา     
                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทา สุ ม สตฺตสตา ภริยา    อสฺสวา ปยภาณินี       
                ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
#๑ ม. วตวนตฺา ฯ   ๒ ม. คจฺฉมาลิโน ฯ     
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                กทาห ปตฺต คเหตฺวาน       มุณฺโฑ สงฺฆาฏิปารุโต     
                ปณฺฑิกาย จริสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ      
                กทาห ปสุกูลาน            อุชฌฺิตาน มหาปเถ     
                สงฺฆาฏึ ธารยิสฺสามิ         ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทาห สตฺตาห เมเฆ ๑     โอวุฏเ อลฺลจีวโร      
                ปณฺฑิกาย จริสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ      
                กทาห สพฺพณฺห ๒ คนฺตฺวา    รกฺุขา รุกฺข วนา วน     
                อนเปกฺโข จริสฺสามิ ๓      ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ     
                กทาห คิริทุคฺเคสุ           ปหีนภยเภรโว          
                อทุติโย คมิสฺสามิ ๔        ต กทา สุ ภวิสสฺติ ฯ    
                กทาห วีณรุชฺชโกว ๕       สตฺตตนฺตึ มโนรม       
                จิตฺต อุชุ กริสฺสามิ          ต กทา สุ ภวิสฺสติ ฯ    
                กทาห รถกาโรว           ปรกินฺต อุปาหน          
                กามสโยชเน เฉจฺฉ         เย ทพฺิเพ เย จ มานุเส ฯ      
        [๔๕๔] ตา จ สตฺตสตา ภริยา       สพฺพาลงฺการภูสิตา        
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       กสฺมา โน วิชหิสฺสสิ ฯ      
                ตา จ สตฺตสตา ภริยา       สสุ ฺา ตนุมชฺฌิมา       
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       กสฺมา โน วิชหิสฺสสิ ฯ      
                ตา จ สตฺตสตา ภริยา       อสฺสวา ปยภาณินี         
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       กสมฺา โน วิชหิสฺสสิ ฯ      
#๑ ม. สตฺตาหสมฺเมเฆ ฯ  ๒ สี. ม. สพฺพห าน ฯ ยุ. สพฺพาห าน ฯ    
#๓ ม. คมิสฺสามิ ฯ สี. ยุ. วิหริสฺสามิ ฯ  ๔ สี. ย.ุ วิหริสฺสามิ ฯ    
#๕ ม. วีณว รุชฺชโก ฯ        
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                ตา จ สตฺตสตา ภริยา       สพฺพาลงฺการภูสิตา        
                หตฺิวา สมฺปทวี ๑ ราชา     ปพฺพชฺชาย ปุรกฺขิโต ฯ    
                ตา จ สตฺตสตา ภริยา       สสุ ฺา ตนุมชฺฌิมา       
                หตฺิวา สมฺปทวี ๑ ราชา     ปพฺพชฺชาย ปุรกฺขิโต ฯ    
                ตา จ สตฺตสตา ภริยา       อสฺสวา ปยภาณินี         
                หตฺิวา สมฺปทวี ๑ ราชา     ปพฺพชฺชาย ปุรกฺขิโต ฯ    
                หตฺิวา สตปลฺลกส           โสวณฺณ สตราชิก      
                อคฺคหิ มตฺติกาปตฺต          ต ทุติยาภิเสจน ฯ     
        [๔๕๕] เภสฺมา อคฺคิสมา ชาลา      โกสา ฑยฺหนฺติ ภาคโส     
                รชต ชาตรูป ฺจ            มุตฺตา เวฬรุิยา พหู     
                มณโย สงฺขมุตฺตา จ         วตฺถก ๒ หริจนฺทน     
                อชิน ทนฺตภณฺฑ ฺจ           โลห กาฬายส พหุ      
                เอหิ ราช นิวตฺตสฺสุ         มา เต ต วินสฺสา ๓ ธน ฯ    
        [๔๕๖] สุสุข วต ชีวาม            เยสนฺโน นตฺถ ิกิ ฺจน    
                มถิิลาย ฑยฺหมานาย         น เม กิ ฺจิ อฑยฺหถ ฯ    
        [๔๕๗] อฏวิโย สมปฺุปนฺนา          รฏ วิทฺธสยนฺติ เต    
                เอหิ ราช นิวตฺตสฺสุ         มา รฏ วินสฺสา ๓ อิท ฯ     
        [๔๕๘] สุสุข วต ชีวาม            เยสนฺโน นตฺถ ิกิ ฺจน    
                รฏเ วิลุมฺปมานมฺหิ         น เม กิ ฺจิ อหารถ    
#๑ สี. สมฺปทฺทยี ฯ ม. สมฺปทฺทวี ฯ  ๒ ม. วตฺถิก ฯ  ๓ ม. วินสา ฯ      
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                สสุุข วต ชีวาม            เยสนฺโน นตฺถ ิกิ ฺจน    
                ปติภกฺขา ภวิสฺสาม          เทวา อาภสฺสรา ยถา ฯ     
        [๔๕๙] กิเมฺหโส มหโต โฆโส       กา น ุคาเมว กีฬิยา       
                สมณ เตฺวว ปุจฺฉามิ         กตฺเถโสภิสโฏ ชโน ฯ     
        [๔๖๐] มม โอหาย คจฺฉนฺต         เอตฺเถโสภิสโฏ ชโน      
                สมีาติกฺกมน ยนฺต           มนุิโมนสฺส ปตฺติยา     
                มสิฺส นนฺทีหิ คจฺฉนฺต         กึ ชานมนุปุจฺฉสิ ฯ     
        [๔๖๑] มาสฺสุ ติณฺโณ อม ฺ ิตฺโถ ๑   สรีร ธารย อิม    
                อตีรเณยฺยมิท กมฺม          พหู หิ ปริปนถฺโย ฯ     
        [๔๖๒] โก นุ เม ปรปินฺถสฺส        มม เอววิหาริโน        
                โย เนว ทิฏเ นาทิฏเ     กามานมภิปตฺถเย ฯ       
        [๔๖๓] นิทฺทา ตนฺทิ วิชมฺภิตา        อรติ ภตฺตสมฺมโท     
                อาวสนฺติ สรีรฏา          พหู หิ ปริปนฺถโย ฯ     
        [๔๖๔] กลฺยาณ วต ม ภว          พฺราหฺมณ อนุสาสสิ      
                พฺราหฺมณ เตฺวว ปุจฺฉามิ      โก นุ ตฺวมสิ มาริส ฯ      
        [๔๖๕] นารโท อิติ นาเมน         กสฺสโป อิติ ม วิทู      
                โภโต สงฺกาเส อาคจฺฉึ      สาธุ สพฺภิ สมาคโม ฯ     
                ตสฺส เต สพฺโพ อานนฺโท     วิหาโร อุปวตฺตตุ        
                ยทูน ต ปริปูเรหิ           ขนติฺยา อุปสเมน จ ฯ    
                ปสารย สนฺนต ฺจ           อุนฺนต ฺจ ปหารย ๒       
#๑ ม. อม ฺ ิตฺถ ฯ    ๒ ม. ปสารยุ ฯ      
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                กมฺม วิชฺช ฺจ ธมฺม ฺจ        สกฺกตฺวาน ปริพฺพช ฯ      
        [๔๖๖] พหู หตฺถี จ อสฺเส จ        นคเร ชนปทานิ จ         
                หตฺิวา ชนก ปพฺพชิโต        กปาเล ๑ รติมชฺฌคา     
                กจฺจิ นุ เต ชานปทา        มิตฺตามจฺจา จ าตกา     
                ทภึู อกสุ ชนก             กสฺมา เต ต อรุจฺจถ ฯ    
        [๔๖๗] น มิคาชิน ชาตุจฺเฉ         อห กิ ฺจิ กุทาจน     
                อธมฺเมน ชิเน าตึ         น จาป าตโย มม ฯ      
        [๔๖๘] ทิสฺวาน โลกวตฺตนฺต         ขชฺชนฺต กททฺมีกต    
                ห ฺเร วชฺฌเร เจตฺถ       ยตฺถ สนฺโน ๒ ปุถชฺุชโน      
                เอตาห อุปม กตฺวา         ภิกขฺโกสฺมิ มิคาชิน ฯ    
        [๔๖๙] โก น ุเต ภควา สตฺถา      กสฺเสต วจน สุจึ ๓     
                น หิ กปฺป วา วิชฺช วา      ปจฺจกฺขาย รเถสภ      
                สมณมาหุ วตฺตนฺต           ยถา ทุกฺขสฺสติกฺกโม ฯ    
        [๔๗๐] น มิคาชน ชาตุจฺเฉ         อห กิ ฺจิ กทุาจน      
                สมณ พฺราหฺมณ วาป         สกฺกตฺวา อนุปาวิสึ ฯ    
                มหตา จานุภาเวน          คจฺฉนฺโต สิริยา ชล       
                คียมาเนสุ คีเตสุ           วชฺชมาเนสุ วคฺคุสุ     
                ตูรยิตาลิตสงฺฆุฏเ ๔       สมฺมตาลสมาหิเต       
                ส มิคาชิน มทฺทกฺขึ          ผลึ อมฺพ ติโรจฺฉท     
                ตุทมาน ๕ มนุสฺเสหิ        ผลกาเมหิ ชนตฺุภิ      
#๑ สี. ย.ุ กปลฺเล ฯ  ๒ ส.ี สตฺโต ฯ  ๓ ม. สุจิ ฯ  ๔ ม. ตูริยตาฬสงฺฆุฏเ ฯ        
#๕ สี. ตุชชฺมาน ฯ ม. ห ฺมาน ฯ ยุ. ตทฺทมาน ฯ      
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                โส โขหต สิร ึหิตฺวา        โอโรหิตฺวา มิคาชิน    
                มลู อมฺพสฺสุปาค ฺฉึ          ผลิโน นิปฺผลสฺส จ     
                ผลึ อมฺพ หต ทิสฺวา         วิทฺธสฺต วินลกีต ๑     
                อเถก อิตร อมฺพ           นโีลภาส มโนรม       
                เอวเมว นูนเมฺหป          อิสสฺเร พหุกณฺฏเก       
                อมิตฺตา โน วธิสฺสนฺติ        ยถา อมฺโพ ผลี หโต    
                อชินมฺหิ ห ฺเต ทีป         นาโค ทนฺเตหิ ห ฺติ    
                ธนมฺหิ ธนิโน หนฺติ          อนิเกตมสนฺถว         
                ผลี อมฺโพ อผโล จ         เต สตฺถาโร อุโภ มม ฯ     
        [๔๗๑] สพฺโพ ชโน สพฺยาธิโต ๒    ราชา ปพฺพชิโต อิติ      
                หตฺถาโรหา อนีกฏา        รถิกา ปตฺติการกา        
                อสฺสาสยิตฺวา ชนต          ปยิตฺวา ปฏิจฺฉท      
                ปตฺุต รชฺเช เปตฺวาน       อถ ปจฺฉา ปพฺพชิสฺสสิ ฯ     
        [๔๗๒] จตฺตา มยา ชานปทา        มิตฺตามจฺจา จ าตกา       
                สนฺติ ปุตฺตา วิเทหาน        ทีฆาวุ รฏวฑฺฒโน    
                เต รชฺช การยิสสฺนติฺ        มถิิลาย ปชาปติ ฯ    
        [๔๗๓] เอหิ ต อนุสิกฺขามิ          ย วากฺย มม รจฺุจติ      
                รชชฺ ตุว การยนฺตี ๓       ปาป ทุจฺจริต พหุ     
                กาเยน วาจา มนสา        เยน คจฺฉสิ ทุคฺคตึ         
                        ปรทินฺนเกน ปรนิฏ ิเตน     
                        ปณฺเฑน ยาเปติ ๔ ส ธรีธมฺโม ฯ          
#๑ ม. วินฬีกต ฯ   ๒ ม. ปพฺยาธิโต ฯ  ๓ ม. การยสิ ฯ  ๔ ม. ยาเปหิ ฯ        
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        [๔๗๔] โยป จตุตฺเถ ภตฺตกาเล น ภุ ฺเช          
                        อชฌฺุฏมาริว ๑ ขุทาย มิยฺเย    
                        น เตฺวว ปณฺฑ ลุลิต อนริย     
                        กลุปุตฺตรูโป สปฺปุริโส นุ เสเว          
                        ตยิท น สาธุ ตยิท น สฏุ ุ    
                        สุนขุจฺฉิฏก ชนก ภุ ฺชเส ตุว ฯ       
        [๔๗๕] น จาป เม สวีลิ โส อภกฺโข      
                        ย โหติ จตฺต คิหิโน สุนขสฺส วา         
                        เยเกจิ โภคา อิธ ธมฺมลทฺธา      
                        สพฺโพ โส ภกฺโข อนวโยติ ๒ วุตฺโต ฯ      
        [๔๗๖] กุมาริเก อุปเสนิเย         นจฺิจ นิคฺคลมณฺฑิเต     
                กสฺมา เต เอโก ภุโช ชนติ ๓ เอโก เต น ชนตี ๓ ภุโช ฯ    
        [๔๗๗] อิมสฺมึ เม สมณ หตฺเถ       ปฏิมุกฺกา ทนุีวรา ๔     
                สงฺฆฏฏา ชายเต สทฺโท      ทติุยสฺเสว สา คติ       
                อิมสฺมึ เม สมณ หตฺเถ       ปฏิมุกฺโก เอกนีวโร ๕    
                โส อทุติโย น ชนติ         มนุิภูโตว ติฏติ       
                วิวาทปฺปตฺโต ทุติโย         เกเนโก วิวทิสฺสติ     
                ตสฺส เต สคฺคกามสฺส        เอกตฺตมุปโรจต ฯ        
        [๔๗๘] สุณสิ สีวล ิคาถา           กุมาริยา ปเวทิตา       
                เปสิยา ม ครหตฺิโถ         ทติุยสฺเสว สา คติ      
#๑ สี. อชทฺธมุารีว ฯ ม. อชฺฏมารีว ฯ ยุ. อชทฺธุมารวิ ฯ  ๒ ส.ี ยุ. อนวชฺโชติ ฯ   
#๓ สณติ ... สณตี อิติป ฯ  ๔ สี. ย.ุ ทุนธีุรา ฯ  ๕ สี. ยุ. เอกนีธุโร ฯ     
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                อย เทฺวธา ปโถ ภทฺเท      อนุจิณฺโณ ปถาวิหิ       
                เตส ตฺว เอก คณฺหาหิ       อหเมก ปุนาปร       
                มา จ ๑ ม ตฺว ปติ เมติ    นาห ภริยาติ ต ปุน ๒ ฯ     
                อิมเมว กถยนตฺา           ถณู นครมุปาคมม ฯ        
                โกฏเก อุสุการสฺส         ภตฺตกาเล อุปฏ ิเต     
                ตตฺร จ โส อุสุกาโร        เอก ทณฺฑ อุชุ กต     
                เอก ฺจ จกฺขุ นิคฺคยฺห        ชมิฺหเมเกน เปกฺขติ ฯ      
        [๔๗๙] เอวนฺโน สาธุ ปสฺสสิ        อุสุการ สโุณหิ เม      
                ยเทก จกฺขุ นิคฺคยฺห         ชมิฺหเมเกน เปกฺขสิ ฯ      
        [๔๘๐] ทฺวีหิ สมณ จกฺขูหิ           วิสาล วิย ขายติ     
                อปฺปตฺวา ๓ ปรม ๔ ลิงฺค   นุชุภาวาย กปฺปติ ฯ     
                เอก ฺจ จกฺขุ นิคฺคยฺห        ชมิฺหเมเกน เปกฺขโต     
                สมฺปตฺวา ปรม ลิงฺค         อุชุภาวาย กปฺปติ ฯ     
                วิวาทปฺปตฺโต ทุติโย         เกเนโก วิวทิสฺสติ     
                ตสฺส เต สคฺคกามสฺส        เอกตฺตมุปโรจต ฯ        
        [๔๘๑] สุณสิ สีวลิ คาถา           อุสุกาเรน เวทิตา       
                เปสิยา ม ครหตฺิโถ         ทติุยสฺเสว สา คติ      
                อย เทฺวธา ปโถ ภทฺเท      อนุจิณฺโณ ปถาวิหิ       
                เตส ตฺว เอก คณฺหาหิ       อหเมก ปุนาปร       
                เนว ม ๕ ตฺว ปติ เมติ     นาห ภริยาติ ต ปุน ๖     
#๑-๕ ม. มา วจ ฯ  ๒-๖ ม. วา ปุน ฯ  ๓ ม. อสมฺปตฺวา ฯ  ๔ ส.ี ยุ. ปร ฯ      
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                มุ ฺชา อิสกา ปพฺยูฬฺหา ๑    เอกา วิหร สีวลีติ ฯ    
                        มหาชนกชาตก ทุติย ฯ     
                                _____________    
                        ๓ สุวณฺณสามชาตก     
        [๔๘๒] โก นุ ม อุสุนา วิชฺฌิ        ปมตฺต อุทหาริก ๒      
                ขตฺติโย พฺราหฺมโณ เวสฺโส    โก ม วิทฺธา นิลียสิ ฯ     
                น เม มสานิ ขชฺชานิ        จมฺเมนตฺโถ น วิชฺชติ     
                อถ เกน น ุวณฺเณน         วิทฺเธยฺย ม อม ฺถ ฯ     
                โก วา ตฺว กสฺส วา ปุตฺโต   กถ ชาเนมุ ต มย     
                ปฏุโ เม สมฺม อกฺขาหิ      กึ ม วิทฺธา นิลียสิ ฯ     
        [๔๘๓] ราชาหมสฺมิ กาสีน          ปลยกฺโขติ ม วิทู     
                โลภา รฏ ปหตฺิวาน        มคิเมส จรามห         
                อิสฺสตฺเถ จสฺมิ กุสโล        ทฬฺหธมฺโมติ วิสฺสุโต      
                นาโคป เม น มุ ฺเจยฺย      อาคโต อุสุปาตน ฯ      
                โก วา ตฺว กสฺส วา ปุตฺโต ๓ กถ ชาเนมุ ต มย    
                ปตุโน อตฺตโน จาป         นามโคตฺต ปเวทย ฯ      
        [๔๘๔] เนสาทปุตฺโต ภทฺทนฺเต       สาโม อิติ ม าตโย     
                อามนฺตยึสุ ชีวนฺต           สวฺาชฺเชวงฺคโต ๔ สเย     
                วิทฺโธสฺมิ ปุถสุลฺเลน         สวิเสน ยถา มิโค     
                สกมฺหิ โลหิเต ราช         ปสสฺ เสมิ ปริปลฺุโต     
#๑ ม. มุ ฺชาเวสิกา ปวาฬฺหา ฯ  ๒ ม. อุทหารก ฯ  ๓ สี. ยุ. ตฺว จ กสฺส วา          
#ปุตฺโตสิ ฯ ๔ ม. สฺวชฺเชวาห คโต ฯ      
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                ปฏิวามคต สลฺล            ปสสฺ ถิมฺหามิ ๑ โลหิต     
                อาตุโร ตฺยานุปุจฺฉามิ        กึ ม วิทฺธา นิลยีสิ      
                อชินมฺหิ ห ฺเต ทีป         นาโค ทนฺเตหิ ห ฺเต    
                อถ เกน น ุวณฺเณน         วิทฺเธยฺย ม อม ฺถ ฯ     
        [๔๘๕] มิโค อุปฏ ิโต อาสิ         อาคโต อุสุปาตน       
                ต ทิสฺวา อุพฺพิชฺช ิสาม       เตน โกโธ มมาวิสิ ฯ      
        [๔๘๖] ยโต สรามิ อตฺตาน         ยโต ปตฺโตสฺมิ วิ ฺ ุต    
                น ม มิคา อุตฺราสนฺติ ๒     อร ฺเ สาปทานิป ฯ     
                ยโต นิธึ ปริหารึ           ยโต ปตฺโตสฺมิ โยพฺพน    
                น ม มิคา อุตฺราสนฺติ        อร ฺเ สาปทานิป ฯ     
                ภีร ูกึปุริสา ราช           ปพฺพเต คนฺธมาทเน      
                สมฺโมทมานา คจฺฉาม        ปพฺพตานิ วนานิ จ         
                อถ เกน น ุวณฺเณน         อุตฺราสนฺติ มิคา มม ฯ     
        [๔๘๗] น ต ตส ๓ มิโค สาม      กินฺตาห อลกิ ภเณ       
                โกธโลภาภิภูตาห           อุสุ เต ต อวิสฺสชึ ๔ ฯ     
                กโุต นุ สาม อาคมฺม        กสสฺ วา ปหิโต ตุว      
                อุทหาโร นทึ คจฺฉ          อาคโต มิคสมฺมต ฯ       
        [๔๘๘] อนฺธา มาตาปตา มยฺห       เต ภรามิ พฺรหาวเน      
                เตสาห อุทกหาโร          อาคโต มิคสมฺมต ฯ        
        [๔๘๙] อตฺถิ เนส อุสามตฺต         อถ สาหสฺส ชีวิต     
#๑ ม. ธิมฺหามิ ฯ วิหามีติป ฯ  ๒ ม. อุตฺตสนฺติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ    
#๓ น ตทฺทสา อิติป ฯ  ๔ ม. อวสฺสช ึฯ       
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                อุทกสฺส อลาเภน           ม ฺเ อนฺธา มริสฺสเร ฯ     
                น เม อิท ตถา ทุกฺข        ลพฺภา หิ ปุมุนา อิท    
                ย ฺจ อมฺม น ปสฺสามิ        ต เม ทุกฺขตร อิโต ฯ      
                น เม อิท ตถา ทุกฺข        ลพฺภา หิ ปุมุนา อิท    
                ย ฺจ ตาต น ปสฺสามิ        ต เม ทุกฺขตร อิโต ฯ    
                สา นูน กปณา อมฺมา        จิร รตฺตาย รุจฺฉติ      
                อฑฺฒรตฺเตว รตฺเต วา       นทีว อวสุสฺสติ ๑ ฯ     
                โส นูน กปโณ ตาโต        จิร รตฺตาย รจฺุฉติ       
                อฑฺฒรตฺเตว รตฺเต วา       นทีว อวสุสฺสติ ฯ        
                อุฏานปาทจริยาย ๒       ราช สมฺพาหนสฺส ๓ จ     
                สาม ตาต วิลปนฺตา         หณฺิฑิสฺสนฺติ พฺรหาวเน ฯ      
                อิทมฺป ทุติย สลฺล           กมฺเปติ หทย มม    
                ย ฺจ อนฺเธ น ปสฺสามิ       ม ฺเ หิสฺสามิ ชีวิต ฯ     
        [๔๙๐] มา พาฬฺห ปริเทเวสิ        สาม กลฺยาณทสฺสน        
                อห กมฺมกโร หุตฺวา         ภริสฺสนฺเต พฺรหาวเน ฯ    
                อิสฺสตฺเถ จสฺมิ กุสโล        ทฬฺหธมฺโมติ วิสฺสุโต      
                อห กมฺมกโร หุตฺวา         ภริสฺสนฺเต พฺรหาวเน ฯ    
                มคิาน วิฆาสมนฺเวส         วนมูลผลานิ จ          
                อห กมฺมกโร หุตฺวา         ภริสฺสนฺเต พฺรหาวเน ฯ    
                กตมนฺต วน สาม           ยตฺถ มาตาปตา ตว        
#๑ ม. อวสุจฺฉติ ฯ  ๒ สี. ยุ. ปาริจริยาย ฯ  ๓ ม. ปาทสมฺพาหนสฺส จ ฯ        
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                อหนฺเต ตถา ภริสฺส         ยถา เต อภรี ตุว ฯ     
        [๔๙๑] อย เอกปที ราช           โยย อุสฺสีสเก มม        
                อิโต คนฺตฺวา อฑฺฒโฆส ๑    ตตฺถ เนส อคารก      
                ยตฺถ มาตาปตา มยฺห        เต ภรสฺสุ อิโต คโต ฯ     
        [๔๙๒] นโม เต กาสิราชตฺถุ        นโม เต กาสิวฑฺฒน        
                อนฺธา มาตาปตา มยฺห       เต ภรสฺสุ พฺรหาวเน ฯ     
                อ ฺชลินฺเต ปคฺคณฺหามิ        กาสิราช นมตฺถุ เต    
                มาตร ปตร มยฺห           วุตฺโต วชฺชาสิ วนฺทน ฯ    
        [๔๙๓] อิท วตฺวาน โส สาโม       ยุวา กลฺยาณทสฺสโน       
                มจฺุฉิโต วิสเวเคน          วิส ฺ ี สมปชฺชถ ฯ      
        [๔๙๔] ส ราชา ปริเทเวสิ         พหุ การุ ฺส ฺหิต       
                อชรามโรห อาสึ           อชเฺชต ามิ โน ปุเร ฯ     
                สาม กาลกต ทิสฺวา         นตฺถิ มจฺจุสฺส นาคโม     
                ยสฺสุ ม ปฏิมนเฺตติ          สวิเสน สมปฺปโต ฯ    
                สวฺาชฺเชวงฺคเต กาเล       น กิ ฺจิมภิภาสติ        
                นริย นูน คจฺฉามิ           เอตฺถ เม นตฺถ ิสสโย ฯ     
                ตทา หิ ปกต ปาป          จิร รตฺตาย กิพฺพิส    
                ภวนฺติ ตสฺส วตฺตาโร        คาเม กิพฺพิสการโก      
                อร ฺเ นิมฺมนุสฺสมฺหิ         โก ม วตฺตุมรหติ ฯ    
                สารยนฺติ หิ กมมฺานิ         คาเม สงฺคจฺฉ มาณวา    
#๑ อฑฺฒโสนติฺป ฯ      
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                อร ฺเ นิมฺมนุสฺสมฺหิ         โก น ุม สารยิสฺสติ  ฯ     
        [๔๙๕] สา เทวตา อนฺตรหิตา       ปพฺพเต คนฺธมาทเน         
                ร ฺโว อนุกมฺปาย          อิมา คาถา อภาสถ ฯ       
                อาคุ กิร มหาราช          อกริ กมฺมทุกฺกฏ         
                อทูสกา ปตาปุตฺตา          ตโย เอกูสุนา หตา ฯ     
                เอหิ ต อนุสิกฺขามิ          ยถา เต สุคตี สิยา    
                ธมฺเมนนฺเธว เน โปส       ม ฺเห สุคตี สิยา ๑ ฯ    
        [๔๙๖] ส ราชา ปริเทวิตฺวา        พหุ การุ ฺส ฺหิต      
                อุทกกุมฺภมาทาย            ปกฺกามิ ทกฺขิณามุโข ฯ     
        [๔๙๗] กสฺส นุ เอโส ปทสทฺโท      มนุสฺสสฺเสว อาคโต       
                เนโส สามสฺส นคฺิโฆโส      โก นุ ตฺวมสิ มาริส ฯ    
                สนฺต หิ สาโม วชติ         สนฺต ปาทานิ เนยติ     
                เนโส สามสฺส นิคฺโฆโส      โก นุ ตฺวมสิ มาริส ฯ    
        [๔๙๘] ราชาหมสฺมิ กาสีน          ปลยกฺโขติ ม วิทู     
                โลภา รฏ ปหตฺิวาน        มคิเมส จรามห ฯ       
                อิสฺสตฺเถ จสฺมิ กุสโล        ทฬฺหธมฺโมติ วิสฺสุโต      
                นาโคป เม น มุ ฺเจยฺย      อาคโต อุสุปาตน ฯ      
        [๔๙๙] สฺวาคตนฺเต มหาราช        อโถ เต อทุราคต          
                อิสฺสโรสิ อนุปฺปตฺโต         ย อิธตฺถิ ปเวทย ฯ     
                ติณฺฑุกานิ ปยาลานิ          มธุเก กาสมาริโย      
#๑ ม. ตยา ฯ     
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                ผลานิ ขุทฺทกปฺปานิ          ภุ ฺช ราช วร วร ฯ     
                อิทมฺป ปานีย สีต           อาภต คิริคพฺภรา    
                อิโต ๑ ปว มหาราช       สเจ ตฺว อภิกงฺขสิ ฯ     
        [๕๐๐] นาล อนฺธา วเน ทฏ ุ       โก น ุโว ผลมาหริ       
                อนนฺธสฺเสวาย สมฺมา        นิวาโป มยฺห ขายติ ฯ    
        [๕๐๑] ทหโร ยุวา นาติพฺรหา       สาโม กลฺยาณทสฺสโน       
                ทฆีสฺส เกสา อสิตา         อโถ สุนคฺคเวลฺลิตา ฯ    
                โส หเว ผลมาหริตฺวา       อิโต อาทาย กมณฺฑลุ       
                นทึ คโต อุทหาโร          ม ฺเ น ทูรมาคโต ฯ       
        [๕๐๒] อหนฺต อวธึ สาม           โย ตุยฺห ปริจารโก     
                ย กุมาร ปเวเทถ          สาม กลฺยาณทสฺสน ฯ     
                ทฆีสฺส เกสา อสิตา         อโถ สุนคฺคเวลฺลิตา      
                เตสุ โลหิตลิตฺเตสุ          เสติ สาโม มยา หโต ฯ     
        [๕๐๓] เกน ทุกูล มนฺเตสิ          หโต สาโมติ วาทินา      
                หโต สาโมติ สตฺุวาน        หทย เม ปเวธติ ฯ        
                อสฺสตฺถสฺเสว ตรุณ          ปวาล มาลุเตริต      
                หโต สาโมติ สตฺุวาน        หทย เม ปเวธติ ฯ        
        [๕๐๔] ปาริเก กาสิราชาย         โส สาม มิคสมฺมเต       
                โกธสา อุสุนา วิชฺฌิ         ตสฺส มา ปาปมิจฺฉิมฺหา ฯ    
        [๕๐๕] กิจฺฉา ลทฺโธ ปโย ปุตฺโต     โย อนฺเธ อภรี วเน    
#๑ ม. ตโต ฯ     
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                ตเมกปุตฺตฆาติมฺหิ           กถ จิตฺต น โกปเย ฯ    
        [๕๐๖] กิจฺฉา ลทฺโธ ปโย ปุตฺโต     โย อนฺเธ อภรี วเน    
                ตเมกปุตฺตฆาติมฺหิ           อกฺโกธ อาหุ ปณฺฑิตา ฯ     
        [๕๐๗] มา พาฬฺห ปริเทเวถ        หโต สาโมติ วาทินา       
                อห กมฺมกโร หุตฺวา         ภริสฺสามิ พฺรหาวเน ฯ     
                อิสฺสตฺเถ จสฺมิ กุสโล        ทฬฺหธมฺโมติ วิสฺสุโต      
                อห กมฺมกโร หุตฺวา         ภริสฺสามิ พฺรหาวเน ฯ     
                มคิาน วิฆาสมเนฺวส         วนมูลผลานิ จ          
                อห กมฺมกโร หุตฺวา         ภริสฺสามิ พฺรหาวเน ฯ     
        [๕๐๘] เนส ธมฺโม มหาราช        เนต อเมฺหสุ กปฺปติ       
                ราชา ตฺวมสิ อมฺหาก        ปาเท วนฺทาม เต มย ฯ     
        [๕๐๙] ธมฺม เนสาท ภณถ          กตา อปจิตี ตยา    
                ปตา ตฺวมสิ อมฺหาก         มาตา ตฺวมสิ ปาริเก ฯ    
        [๕๑๐] นโม เต กาสิราชตฺถุ        นโม เต กาสิวฑฺฒน        
                อ ฺชลินฺเต ปคฺคณฺหาม        ยาว สามานุปาปย ฯ      
                ตสฺส ปาเท สมชฺชนฺตา ๑    มุข ฺจ ภุชทสฺสน        
                สสุมฺภมานา อตฺตาน         กาลมาคมยามเส ฯ        
        [๕๑๑] พฺรหา วาฬมิคากิณฺณ         อากาสนฺตว ทิสฺสติ    
                ยตฺถ สาโม หโต เสติ       จนฺโทว ปติโต ฉมา ฯ       
#๑ สิ. ย.ุ ปวฏฏนฺตา ฯ       
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                พฺรหา วาฬมิคากิณฺณ         อากาสนฺตว ทิสฺสติ    
                ยตฺถ สาโม หโต เสติ       สรุิโยว ปติโต ฉมา ฯ      
                พฺรหา วาฬมิคากิณฺณ         อากาสนฺตว ทิสฺสติ    
                ยตฺถ สาโม หโต เสติ       ปสุนา ปริกุณฺ ิโต ๑ ฯ    
                พฺรหา วาฬมิคากิณฺณ         อากาสนฺตว ทิสฺสติ    
                ยตฺถ สาโม หโต เสติ       อิเธว วสถสฺสเม ฯ         
        [๕๑๒] ยทิ ตตฺถ สหสฺสานิ          สตานิ นหุตานิ ๒ จ     
                เนวมฺหาก ภย โกจิ         วเน วาเฬสุ วิชฺชติ ฯ     
        [๕๑๓] ตโต อนฺธานมาทาย         กาสิราชา พฺรหาวเน         
                หตฺเถ คเหตฺวา ปกฺกามิ      ยตฺถ สาโม หโต อหุ ฯ    
        [๕๑๔] ทิสฺวาน ปติต สาม          ปตฺุตก ปสุกุณฺ ิต    
                อปวิทฺธ พฺรหาร ฺเ         จนฺทว ปติต ฉมา ฯ    
                ทสิฺวาน ปติต สาม          ปตฺุตก ปสุกุณฺ ิต    
                อปวิทฺธ พฺรหาร ฺเ         สุริยว ปติต ฉมา ฯ     
                ทสิฺวาน ปติต สาม          ปตฺุตก ปสุกุณฺ ิต    
                อปวิทฺธ พฺรหาร ฺเ         กลูน ปริเทวยุ ฯ      
                ทสิฺวาน ปติต สาม          ปตฺุตก ปสุกุณฺ ิต    
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       อธมฺโม กิร โภ อิติ ฯ    
                พาฬฺห โข ตฺว ปมตฺโตสิ      สาม กลฺยาณทสฺสน      
                โย อชฺเชวงฺคเต กาเล      น กิ ฺจิมภิภาสสิ ฯ       
#๑ ม. ปติกุนถฺิโต ฯ   ๒ ม. นิยุตานิ ฯ      
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                พาฬฺห โข ตฺว ปทิตฺโตสิ      สาม กลฺยาณทสฺสน     
                โย อชฺเชวงฺคเต กาเล      น กิ ฺจิมภิภาสสิ         
                พาฬฺห โข ตฺว ปกุทฺโธสิ      สาม กลฺยาณทสฺสน     
                โย อชฺเชวงฺคเต กาเล      น กิ ฺจิมภิภาสสิ ฯ       
                พาฬฺห โข ตฺว ปสุตฺโตสิ      สาม กลฺยาณทสฺสน     
                โย อชฺเชวงฺคเต กาเล      น กิ ฺจิมภิภาสสิ ฯ       
                พาฬฺห โข ตฺว วิมโนสิ       สาม กลฺยาณทสฺสน      
                โย อชฺเชวงฺคเต กาเล      น กิ ฺจิมภิภาสสิ ฯ       
                ชฏ วลิน ปสุคต            โกทานิ สณฺเปสฺสติ ๑     
                สาโม อย กาลกโต         อนฺธาน ปริจาริโก ฯ       
                โก โน ๒ สมฺมชฺชนาทาย    สมฺมชฺชิสฺสติ อสฺสม     
                สาโม อย กาลกโต         อนฺธาน ปริจาริโก ฯ       
                โกทานิ นฺหาปยิสฺสติ         สีเตนุโณฺหทเกน จ      
                สาโม อย กาลกโต         อนฺธาน ปริจาริโก ฯ       
                โกทานิ โภชยิสสฺติ          วนมูลผลานิ จ    
                สาโม อย กาลกโต         อนฺธาน ปริจาริโก ฯ       
        [๕๑๕] ทิสฺวาน ปติต สาม          ปตฺุตก ปสุกุณฺ ิต    
                อฏฏิตา ปุตฺตโสเกน         มาตา สจฺจ อภาสถ ฯ     
                เยน สจฺเจนย สาโม        ธมมฺจารี ปุเร อหุ        
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         วิส สามสฺส ห ฺตุ ฯ     
#๑ ม. สนฺตเปสฺสติ ฯ        ๒ ม. เม ฯ       
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                เยน สจฺเจนย สาโม        พฺรหฺมจารี ปุเร อหุ      
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         วิส สามสฺส ห ฺตุ ฯ     
                เยน สจฺเจนย สาโม        สจฺจวาที ปุเร อหุ        
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         วิส สามสฺส ห ฺตุ ฯ     
                เยน สจฺเจนย สาโม        มาตาเปติภโร อหุ          
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         วิส สามสฺส ห ฺตุ ฯ     
                เยน สจฺเจนย สาโม        กุเล เชฏาปจายิโก       
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         วิส สามสฺส ห ฺตุ ฯ     
                เยน สจฺเจนย สาโม        ปาณา ปยตโร มม    
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         วิส สามสฺส ห ฺตุ ฯ     
                ยงฺกิ ฺจิตฺถิ กต ปุ ฺ         มยฺห ฺเจว ปตุจฺจ เต    
                สพฺเพน เตน กุสเลน        วิส สามสฺส ห ฺตุ ฯ     
        [๕๑๖] ทิสฺวาน ปติต สาม          ปตฺุตก ปสุกุณฺ ิต    
                อฏฏิโต ปุตฺตโสเกน         ปตา สจฺจ อภาสถ ฯ     
                เยน สจฺเจนย สาโม        ธมมฺจารี ปุเร อหุ        
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         วิส สามสฺส ห ฺตุ ฯ     
                เยน สจฺเจนย สาโม        พฺรหฺมจารี ปุเร อหุ      
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         วิส สามสฺส ห ฺตุ ฯ     
                เยน สจฺเจนย สาโม        สจฺจวาที ปุเร อหุ        
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         วิส สามสฺส ห ฺตุ ฯ      
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                เยน สจฺเจนย สาโม        มาตาเปติภโร อหุ          
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         วิส สามสฺส ห ฺตุ ฯ     
                เยน สจฺเจนย สาโม        กุเล เชฏาปจายิโก       
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         วิส สามสฺส ห ฺตุ ฯ     
                เยน สจฺเจนย สาโม        ปาณา ปยตโร มม    
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         วิส สามสฺส ห ฺตุ ฯ     
                ยงฺกิ ฺจิตฺถิ กต ปุ ฺ         มยฺห ฺเจว มาตุจฺจ เต    
                สพฺเพน เตน กุสเลน        วิส สามสฺส ห ฺตุ ฯ     
        [๕๑๗] สา เทวตา อนฺตรหิตา       ปพฺพเต คนฺธมาทเน         
                สามสฺส อนุกมปฺาย          อิม สจฺจ อภาสถ ฯ      
                ปพฺพตฺยาห คนฺธมาทเน       จิร รตฺต นิวาสินี ๑      
                น เม ปยตโร โกจิ         อ ฺโ สาเมน วิชฺชติ      
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         วิส สามสฺส ห ฺตุ ฯ     
                สพฺเพ วนา คนฺธมยา        ปพฺพเต คนฺธมาทเน         
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         วิส สามสฺส ห ฺตุ ฯ     
                เตส ลาลปฺปมานาน         พหุ การุ ฺส ฺหิต      
                ขิปฺป สาโม สมุฏาสิ        ยุวา กลฺยาณทสฺสโน ฯ    
        [๕๑๘] สาโมหมสฺมิ ภทฺท โว        โสตฺถินามฺห ิสมุฏ ิโต      
                มา พาฬฺห ปริเทเวถ        ม ฺชุนาภิวเทถ ม ฯ      
        [๕๑๙] สฺวาคตนฺเต มหาราช        อโถ เต อทุราคต          
#๑ ม. จิรรตฺตนิวาสนี ฯ       



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 196 

                อิสฺสโรสิ อนุปฺปตฺโต         ย อิธตฺถิ ปเวทย ฯ     
                ติณฺฑุกานิ ปยาลานิ          มธุเก กาสมาริโย      
                ผลานิ ขุทฺทกปฺปานิ          ภุ ฺช ราช วร วร ฯ     
                อตฺถิ เม ปานีย สีต         อาภต คิริคพฺภรา     
                ตโต ปว มหาราช          สเจ ตฺว อภิกงฺขสิ ฯ      
        [๕๒๐] สมฺมุยฺหามิ ปมุยฺหามิ         สพฺพา มุยฺหนฺติ เม ทิสา    
                เปตนฺต สามมทฺทกฺขึ         โก น ุตฺว สาม ชีวสิ ฯ     
        [๕๒๑] อป ชีว มหาราช           ปรุิส คาฬฺหเวทน       
                อุปนีตมนสงฺกปฺป            ชวีนฺต ม ฺเต มต ฯ    
                อป ชีว มหาราช           ปุรสิ คาฬฺหเวทน       
                ต นิโรธคต สนตฺ           ชีวนฺต ม ฺเต มต ฯ    
        [๕๒๒] โย มาตร ปตร วา         มจฺโจ ธมฺเมน โปสติ      
                เทวาป น ติกิจฺฉนฺติ         มาตาเปติภร นร ฯ     
                โย มาตร ปตร วา         มจฺโจ ธมฺเมน โปสติ      
                อิเธว น ปสสนฺติ           เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ ฯ    
        [๕๒๓] เอส ภิยฺโย ปมุยฺหามิ        สพฺพา มุยฺหนฺติ เม ทิสา    
                สรณ [๑] สาม คจฺฉามิ     ตฺว ฺจ เม สรณ ภว ฯ     
        [๕๒๔] ธมฺม ฺจร ๒ มหาราช       มาตาปตูสุ ขตฺติย        
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
#๑ ม. ต ฯ   ๒ ม. ธมฺม จร ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ     
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                ธมฺม ฺจร มหาราช          ปตฺุตทาเรสุ ขตฺติย       
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
                ธมฺม ฺจร มหาราช          มตฺิตามจฺเจสุ ขตฺติย     
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
                ธมฺม ฺจร มหาราช          วาหเนสุ พเลสุ จ          
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
                ธมฺม ฺจร มหาราช          คาเมสุ นิคเมสุ จ         
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
                ธมฺม ฺจร มหาราช          รฏเสุ ชนปเทสุ จ        
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
                ธมฺม ฺจร มหาราช          สมเณ ๑ พฺราหฺมเณสุ จ    
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
                ธมฺม ฺจร มหาราช          มคิปกฺขีสุ ขตฺติย        
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
                ธมฺม ฺจร มหาราช          ธมฺโม จิณฺโณ สุขาวโห     
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
                ธมฺม ฺจร มหาราช          อินฺทา เทวา สพฺรหฺมกา    
                สจิุณฺเณน ทิว ปตฺตา         มา ธมฺม ราช ปามโทติ ฯ    
                สวุณฺณสามชาตก ๒ ตติย ฯ       
                        _____________     
#๑ ม. สมณพฺราหฺมเณสุ จ ฯ    ๒ ส.ี ยุ. สามชาตก ฯ     



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 198 

                        ๔ เนมิราชชาตก ๑     
        [๕๒๕] อจฺเฉร วต โลกสฺมึ         อุปฺปชฺชนฺติ วิจกฺขณา    
                ยทา อหุ นิมิราชา          ปณฺฑิโต กุสลตฺถิโก      
                ราชา สพฺพวิเทหาน         อทา ทาน อรินฺทโม ฯ     
                ตสฺส ต ททโต ทาน         สงฺกปฺโป อุปปชฺชถ       
                ทาน วา พฺรหฺมจริย วา      กตม สุ มหปฺผล ฯ     
        [๕๒๖] ตสฺส สงฺกปฺปม ฺาย         มฆวา เทวกุ ฺชโร        
                สหสฺสเนตฺโต ปาตุรหุ        วณฺเณน วิหตนฺตม ฯ     
                สโลมหฏโ มนุชินฺโท        วาสว อวจา นิมิ        
                เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ        อาทู สกฺโก ปรุินฺทโท ฯ      
                น จ เมตาทิโส วณฺโณ       ทฏิโ วา ยทิวา สุโต     
                อาจิกฺข เม ตฺว ภทฺทนฺเต     กถ ชาเนมุ ต มย ฯ    
                สโลมหฏ ตฺวาน          วาสโว อวจา นิมึ         
                สกฺโกหมสฺมิ เทวินฺโท        อาคโตสฺมิ ตวนฺติเก    
                อโลมหฏโ มนุชินฺท         ปุจฺฉ ป ฺห ยมิจฺฉสิ ฯ      
                โส จ เตน กโตกาโส       วาสว อวจา นิมิ     
                ปจฺุฉามิ ต มหาราช         สพฺพภูตานมิสฺสร        
                ทาน วา พฺรหฺมจริย วา      กตม สุ มหปฺผล ฯ     
                โส ปุฏโ นรเทเวน        วาสโว อวจา นิมึ          
                วิปาก พฺรหฺมจริยสฺส         ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
#๑ ม. นิมชิาตก ฯ      
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                หีเนน พฺรหฺมจริเยน         ขตฺติเย อุปปชฺชติ      
                มชฺฌิเมน จ เทวตฺต         อุตฺตเมน วิสุชฺฌติ ฯ     
                น เหเต สุลภา กายา       ยาจโยเคน เกนจิ     
                เย กาเย อุปปชฺชนฺติ        อนาคารา ตปสฺสิโน ฯ     
        [๕๒๗] ทุทีโป สาคโร เสโล        มุจลินฺโท ภคีรโส ๑      
                อุสินฺนโร อตฺถโก จ         อสฺสโก จ ปถุทฺุธโน ฯ     
                เอเต จ ฺเ จ ราชาโน     ขตฺติยาย พฺราหฺมณา พหู    
                ปถุุย ฺ ยชิตฺวาน           เปตตฺต นาติวตฺตึสุ ๒ ฯ    
        [๕๒๘] เย อทุติยา น รมนฺติ เอกิกา     
                        วิเวกช เย น ลภนฺติ ปตึ       
                        กิ ฺจาป เต อินฺทสมานโภคา      
                        เต เว ปราธีนสุขา วรากา ฯ       
        [๕๒๙] อทฺธายิเม ๓ อติวตฺตึสุ      อนาคารา ตปสฺสิโน     
                สตฺติสโย ยามหนุ           โสมยาโค มโนชโว ฯ        
                สมุทฺโท มาโฆ ภรโต ๔     อิสิ กาลปุรกขิฺโต        
                องฺคีรโส กสฺสโป จ         กีสวจฺโฉ อกนฺติ จ ฯ     
        [๕๓๐] อุตฺตเรน นที สีทา          คมฺภีรา ทุรติกกฺมา     
                นฬคฺคิวณฺณา โชตนฺติ         สทา ก ฺจนปพฺพตา ฯ     
                ปรุฬฺหคจฺฉา ตคฺครา         ปรุฬฺหคจฺฉา วนา นคา    
                ตตฺราสุ ทสสหสฺสา          โปราณา อิสโย ปุเร ฯ     
#๑ ภคีรโถติ ม ฺเ ฯ   ๒ ม. นาติวตฺติสุ ฯ  ๓ ม. อถ ยิเม ฯ  ๔ ม. ภรโต จ ฯ           
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                อห เสฏโสฺมิ ทาเนน       ส ฺเมน ทเมน จ         
                อนุตฺตร วต กตฺวา          ปกีรจารี สมาหิเต ฯ    
                ชาติมนฺต อชจฺจ ฺจ          อหมุชุคต นร         
                อติเวล นมสฺสิสฺส           กมฺมพนฺธู หิ มาณวา ฯ      
                สพฺเพ วณฺณา อธมฺมฏา      ปตนฺติ นิรย อโธ       
                สพฺเพ วณฺณา วิสุชฺฌนฺติ       จริตฺวา ธมฺมมุตฺตม ฯ    
        [๕๓๑] อิท วตฺวาน มาฆวา         เทวราชา สุชมฺปติ        
                เวเทหมนุสาสิตฺวา          สคฺคกาย อปกฺกมิ ฯ      
        [๕๓๒] อิม โภนฺโต นิสาเมถ        ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา      
                ธมฺมิกาน มนุสฺสาน          วณฺณ อุจฺจาวจ พหุ ฯ     
                ยถา อย นิมิราชา          ปณฺฑิโต กุสลตฺถิโก      
                ราชา สพฺพวิเทหาน         อทา ทาน อรินฺทโม ฯ     
                ตสฺส ต ททโต ทาน         สงฺกปฺโป อุปปชฺชถ       
                ทาน วา พฺรหฺมจริย วา      กตม สุ มหปฺผล ฯ     
        [๕๓๓] อพฺภูโต วต โลกสฺม ึ        อุปฺปชฺช ิโสมหสโน     
                ทพฺิโพ รโถ ปาตุรหุ         เวเทหสฺส ยสสฺสิโน ฯ    
        [๕๓๔] เทวปุตฺโต มหิทฺธิโก         มาตลิ เทวสารถิ        
                นมินฺตยิตฺถ ราชาน          เวเทห มิถิลคฺคห ฯ     
                เอหิม รถมารุยหฺ           ราช เสฏ ทิสมปฺติ     
                เทวา ทสฺสนกามา เต       ตาวตึสา สอินฺทกา           
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                สรมานา หิ เต เทวา       สุธมฺมาย สมจฺฉเร ฯ       
        [๕๓๕] ตโต ราชา ตรมาโน        เวเทโห มิถิลคฺคโห          
                อาสนา วุฏหิตฺวาน         ปมุโข รถมารหุิ ฯ       
                อภิรุฬฺห รถ ทพฺิพ           มาตลิ เอตทพฺรวิ    
                เกน ต เนมิ มคฺเคน        ราช เสฏ ทิสมฺปติ4     
                เยน วา ปาปกมฺมนฺตา       ปุ ฺกมฺมา จ เย นรา ฯ    
        [๕๓๖] อุภเยเนว ม เนหิ          มาตลิ เทวสารถ ิ         
                เยน วา ปาปกมฺมนฺตา       ปุ ฺกมฺมา จ เย นรา ฯ    
        [๕๓๗] เกน ต ปม เนมิ          ราช เสฏ ทิสมฺปติ      
                เยน วา ปาปกมฺมนฺตา       ปุ ฺกมฺมา จ เย นรา ฯ    
        [๕๓๘] นิรย ๑ ตาว ปสฺสามิ       อาวาส ๒ ปาปกมฺมิน     
                านานิ ลุทฺทกมฺมาน         ทุสฺสีลาน ฺจ ยา คติ ฯ      
        [๕๓๙] ทสฺเสสิ มาตลิ ร ฺโ        ทุคฺค เวตรณึ นทึ      
                กฏุ ิต ขารสยุตฺต           ตตฺต อคฺคิสิขูปม ฯ    
        [๕๔๐] เนมิ หเว มาตลิมชฺฌภาสิ ๓      
                        ทิสฺวา ชน ปตมาน วิทุคฺเค     
                        ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา     
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป     
                        เยเม ชนา เวตรณึ ปตนฺติ ฯ       
#๑ ม. นริเย ฯ  ๒ ม. อาวาเส ฯ  ๓ ม. ...อชฌฺภาสถ ฯ     
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        [๕๔๑] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปาปกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                        เย ทุพฺพเล พลวนฺโต ชวีโลเก     
                        หึเสนฺติ โรเสนฺติ ๑ สปุาปธมฺมา         
                        เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป     
                        เตเม ชนา เวตรณึ ปตนฺติ ฯ       
        [๕๔๒] สามา จ โสณา สวลา จ คิชฺฌา      
                        กาโกลุสงฺฆา จ อเทนฺติ ๒ เภรวาh         
                        ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา     
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป     
                        เยเม ชเน กาโกลุสงฺฆา อเทนฺติ ฯ          
        [๕๔๓] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปาปกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                        เยเกจิเม มจฺฉริโน กทรยิา       
                        ปริภาสกา สมณพฺราหฺมณาน    
                        หึเสนฺติ โรเสนฺติ สุปาปธมฺมา     
                        เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป     
                        เตเม ชเน กาโกลุสงฺฆา อเทนฺติ ฯ          
        [๕๔๔] ส ฺโชติภูตา ปวึ กมนฺติ    
#๑ ม. หึสนติฺ โรสนฺติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ  ๒ ม. กาโกลสงฺฆา อทนฺติ ฯ     
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ     
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                        ตตฺเตหิ ขนฺเธหิ จ โปถยนฺติ     
                        ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา     
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป     
                        เยเม ชนา ขนฺธหตา สยนฺติ ฯ      
        [๕๔๕] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปาปกมฺมาน          ชาน อกฺขาสชิานโต ฯ    
                        เย ชีวโลกสฺมึ สุปาปธมฺมิโน     
                        นร ฺจ นาริ ฺจ อปาปธมฺม    
                        หึเสนฺติ โรเสนฺติ สุปาปธมฺมา     
                        เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป     
                        เตเม ชนา ขนฺธหตา สยนฺติ ฯ      
        [๕๔๖] องฺคารกาสุ อปเร ถุนนฺติ ๑     
                        นรา รุทนตฺา ปริทฑฺฒคตฺตา       
                        ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา     
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป     
                        เยเม ชนา องฺคารกาสุ ถุนนฺติ ๑ ฯ        
        [๕๔๗] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปาปกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
#๑ ม. ผุณนฺติ ฯ ยุ. ผุนนติฺ ฯ         
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                        เยเกจิ ปูคาย ธนสฺส ๑ เหตุ     
                        สกฺขึ กริตฺวา อิณ ชาปยนฺติ    
                        เต ชาปยิตฺวา ชนต ชนนิฺท       
                        เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป     
                        เตเม ชนา องฺคารกาสุ ถุนนฺติ ฯ    
        [๕๔๘] ส ฺโชติภูตา ชลิตา ปทิตฺตา      
                        ปทิสฺสติ มหตี โลหกมฺุภี    
                        ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา     
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป     
                        เยเม ชนา (อวสิรา) โลหกุมฺภึ ปตนฺติ ฯ     
        [๕๔๙] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปาปกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                        เย สลีวนตฺ สมณ พฺราหฺมณ วา    
                        หึเสนฺติ โรเสนฺติ สุปาปธมฺมา     
                        เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป     
                        เตเม ชนา (อวสิรา) โลหกุมฺภึ ปตนฺติ ฯ     
        [๕๕๐] ลุ ฺจนฺติ คีว อถ เวยิตฺวา    
                        อุโณฺหทกสฺมึ ปกิโลทยิตฺวา ๒     
                        ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทสิฺวา     
#๑ สี. ย.ุ ปูคายตนสฺส ฯ   ๒ ม. ปกิโลตยิตฺวา ฯ สี. ยุ. ปกิเลทยิตฺวา ฯ     
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                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป     
                        เยเม ชนา ลุตฺตสิรา สยนฺติ ฯ    
        [๕๕๑] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปาปกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                        เย ชีวโลกสฺมึ สุปาปธมฺมิโน     
                        ปกฺขี คเหตฺวาน วิเหยนฺติ      
                        เต เหยิตฺวา สกุณ ชนนิฺท      
                        เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป     
                        เตเม ชนา ลุตฺตสิรา สยนฺติ ฯ    
        [๕๕๒] พหุตโตยา อนิขาตกูลา ๑     
                        นท ีอย สนฺทติ สุปฺปติตฺถา     
                        ฆมฺมาภิตตฺตา มนุชา ปวนฺติ     
                        ปวต ฺจ ๒ เตส ถุส ๓ โหติ ปานิ        
                        ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา     
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป     
                        ปวต ฺจ เตส ถุส โหติ ปานิ ฯ     
        [๕๕๓] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
#๑ ม. อนิคาธกูลา ฯ  ๒ ม. ปต ฺจ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ  ๓ ม. ภุส ฯ อิโต ปร       
#อีทิสเมว ฯ     
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                วิปาก ปาปกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                        เย สุทฺธธ ฺ ปลาเสน มิสฺส    
                        อสุทฺธกมมฺา กยิโน ททนฺต่ิ      
                        ฆมฺมาภิตตฺตาน ปปาสิตาน       
                        ปวต ฺจ เตส ถุส โหติ ปานิ ฯ     
        [๕๕๔] อุสูหิ สตฺตีหิ จ โตมเรหิ       
                        อุภยานิ ปสฺสานิ ตุทนฺติ กนฺทต          
                        ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา     
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป     
                        เยเม ชนา สตฺติหตา สยนฺติ ฯ     
        [๕๕๕] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปาปกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                        เย ชีวโลกสฺมึ อสาธุกมมฺิโน     
                        อทินฺนมาทาย กโรนฺติ ชีวิต�     
                        ธ ฺ ธน รชต ชาตรูป     
                        อเชฬก ฺจาป ปสุ มหึส ๑       
                        เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป     
                        เตเม ชนา สตฺติหตา สยนฺติ ฯ     
        [๕๕๖] คีวาย พนฺธา กิสฺสิเม ปุเนเก    
#๑ สี. ย.ุ มหีส ฯ     
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                        อ ฺเ วิกนฺตา ๑ วิลกตา สยนฺติ ๒       
                        ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา     
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป     
                        เยเม ชนา วิลกตา สยนฺติ ฯ       
        [๕๕๗] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปาปกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                        โอรพฺภิกา สูกริกา จ มจฺฉิกา    
                        ปสุ มหึส ฺจ อเชฬก ฺจ     
                        หนฺตฺวาน สูเณสุ ปสารยึสุ       
                        เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป     
                        เตเม ชนา วิลกตา สยนฺติ ฯ       
        [๕๕๘] รหโท อย มุตฺตกรีสปูโร     
                        ทุคฺคนฺธรโูป อสุจิ ปูติ วาติ     
                        ขุทฺทาปเรตา มนุชา อเทนฺติ      
                        ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา     
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป     
                        เยเม ชนา มุตฺตกรีสภกฺขา ฯ      
        [๕๕๙] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
#๑ สี. ย.ุ วิกตฺตา ฯ   ๒ ส.ี ย.ุ ปุเนเก ฯ      
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                วิปาก ปาปกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                        เยเกจิเม การณิกา วิโรสิกา ๑     
                        ปเรส วิหึสาย สทา นิวิฏา     
                        เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป     
                        มิตฺตทฺทุโน มิฬฺหมเทนฺติ พาลา ฯ         
        [๕๖๐] รหโท อย โลหิตปุพฺพปูโร    
                        ทุคฺคนฺธรโูป อสุจิ ปูติ วาติ     
                        ฆมฺมาภิตตฺตา มนุชา ปวนฺติ     
                        ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา     
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป     
                        เยเม ชนา โลหิตปุพฺพภกฺขา ฯ     
        [๕๖๑] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปาปกมฺมาน          ชาน อกขฺาสิชานโต ฯ    
                        เย มาตร วา ปตร วา ชีวโลเก     
                        ปาราชิกา อรหนฺเต หนนฺติ    
                        เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป     
                        เตเม ชนา โลหิตปุพฺพภกฺขา ฯ     
        [๕๖๒] ชิวฺห ฺจ ปสฺส พลิเสน วิทฺธ    
                        วิหต ยถา สงฺกุสเกน จมฺม      
#๑ ม. วิโรสกา ฯ      
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                        ผนฺทนฺติ มจฺฉาว ถลมฺห ิขิตฺตา    
                        มุ ฺจนฺติ เขฬ รุทมานา กิเมเต    
                        ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา     
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป     
                        เยเม ชนา วงฺกฆสฺตา สยนฺติ ฯ    
        [๕๖๓] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปาปกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                        เยเกจิ สณฺานคตา ๑ มนุสฺสา    
                        อคฺเฆน อคฺฆ กย หาปยนฺติ      
                        กูเฏน กฏู ธนโลภเหตุ     
                        ฉนฺน ยถา วาริจร วธาย ฯ       
                        น หิ กฏูการิสฺส ภวนฺติ ตาณา    
                        สเกหิ กมฺเมหิ ปุรกฺขิตสฺส ๒     
                        เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป     
                        เตเม ชนา วงฺกฆสฺตา สยนฺติ ฯ    
        [๕๖๔] นาริโย อิมา สมฺปริภินฺนคตฺตา     
                        ปคฺคยฺห กนฺทนฺติ ภุเช ทุชจฺจา    
                        สมกฺขิตา โลหิตปุพฺพลตฺิตา      
                        คาโว ยถา อาฆาตเน วิกนฺตา       
#๑ ม. สนฺธานคตา ฯ สี. ย.ุ สนถฺานคตา ฯ   ๒ ม. ปรุกฺขตสฺส ฯ อิโต ปร      
#อีทิสเมว ฯ     
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                        ตา ภูมิภาคสฺมึ สทา นิขาตา      
                        ขนฺธาติวตฺตนฺติ สโชติภูตา ฯ    
                        ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา     
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อิมา นุ นาริโย กิมกสุ ปาป    
                        ยา ภูมิภาคสฺมึ สทา นิขาตา      
                        ขนฺธาติวตฺตนฺติ สโชติภูตา ฯ    
        [๕๖๕] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปาปกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                        โกลิตฺถิยาโย ๑ อิธ ชีวโลเก    
                        อสุทฺธกมมฺา อสต ๒ อจารุ      
                        ตา ทิตฺตรปูา ปติ วิปฺปหาย      
                        อ ฺ อจารุ รติขิฑฺฑเหตุ       
                        ตา ชีวโลกสฺมึ รมาปยิตฺวา       
                        ขนฺธาติวตฺตนฺติ สโชติภูตา ฯ    
        [๕๖๖] ปาเท คเหตฺวา กิสฺสิเม ปุเนเก     
                        อวสิรา นรเก ปาตยนฺติ    
                        ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา     
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
#๑ สี. ย.ุ โกลีนิยาโย ฯ  ๒ อยุตฺตนฺติป ฯ      
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                        อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป     
                        เยเม ชนา (อวสิรา) นรเก ปาตยนฺติ ฯ      
        [๕๖๗] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปาปกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                        เย ชีวโลกสฺมึ อสาธุกมฺมิโน     
                        ปรสฺส ทารานิ อติกฺกมนฺติ       
                        เต ตาทิสา อุตฺตมภณฺฑเถนา       
                        เตเม ชนา (อวสิรา) นรเก ปาตยนฺติ ฯ      
                        เต วสฺสปคูานิ พหูนิ ตตฺถ       
                        นิรเยสุ ทกฺุข เวทน เวทยนฺติ    
                        น หิ ปาปการิสฺส ภวนฺติ ตาณา    
                        สเกหิ กมฺเมหิ ปุรกฺขิตสฺส      
                        เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป     
                        เตเม ชนา (อวสิรา) นรเก ปาตยนฺติ ฯ      
        [๕๖๘] อุจฺจาวจาเม วิวิธา อุปกฺกมา    
                        นิรเยสุ ทสิฺสนฺติ สุโฆรรูปา    
                        ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา     
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป     
                        เยเม ชนา อธิมตฺตา ทุกฺขา ติปฺปา ๑      
#๑ ม. ติพฺพา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ      
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                        ขรา กฏกา เวทนา เวทยนฺติ ฯ     
        [๕๖๙] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปาปกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                        เย ชีวโลกสฺมึ สุปาปทิฏ ิโน    
                        วิสฺสาสกมฺมานิ กโรนฺติ โมหา    
                        ปร ฺจ ทิฏ ีสุ สมาทเปนฺติ      
                        เต ปาปทิฏ ี ๑ ปสเวตฺว ปาป     
                        เตเม ชนา อธิมตฺตา ทุกฺขา ติปฺปา         
                        ขรา กฏกา เวทนา เวทยนฺติ ฯ     
        [๕๗๐] วิทิตานิ เต มหาราช        อาวาส ปาปกมฺมิน       
                านานิ ลุทฺทกมฺมาน         ทุสฺสีลาน ฺจ ยา คติ     
                อุยยฺาหิทานิ ราชิสิ          เทวราชสฺส สนติฺเก ฯ    
        [๕๗๑] ป ฺจถูป ทิสฺสติท วิมาน      
                        มาลาปลนธฺา สยนสฺส มชฺเฌ       
                        ตตฺถจฺฉตี นาริ มหานุภาวา       
                        อุจฺจาวจ อิทฺธิ วิกุพฺพมานา     
                        วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา         
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อย นุ นาร ีกิมกาสิ สาธุ       
                        ยา โมทตี สคฺคปฺปตฺตา วิมาเน ฯ    
#๑ ยุ. ปาปทิฏ ีสุ ฯ     
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        [๕๗๒] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปุ ฺกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                        ยท ิเต สุตา พิรณี ๑ ชีวโลเก     
                        อามายทาสี อหุ พฺราหฺมณสฺส      
                        สา ปตฺตกาล ๒ อติถึ วิทิตฺวา    
                        มาตาว ปุตฺต สกิมาภินนฺที      
                ส ฺมา สวิภาคา จ         สา วิมานสฺมิ โมทติ ฯ    
        [๕๗๓] ททฺทลลฺมานา อาภนฺติ ๓     วิมานา สตฺต นิมฺมิตา     
                ตตฺถ ยกฺโข มหิทฺธิโก        สพฺพาภรณภูสิโต        
                สมนฺตา อนุปริยายติ         นารีคณปุรกฺขิโต ฯ      
                        วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา         
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ    
                        อย นุ มจฺโจ กิมกาสิ สาธุ      
                        โย โมทติ สคฺคปฺปตฺโต วิมาเน ฯ    
        [๕๗๔] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปุ ฺกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                โสณทินฺโน คหปติ           เอส ทานปตี อหุ          
                เอส ปพฺพชิตุทฺทิสฺส          วิหาเร สตฺต การยิ ฯ    
                สกฺกจฺจนฺเต อุปฏาสิ        ภิกฺขโว ตตฺถ วาสิเก    
                อจฺฉาทน ฺจ ภตฺต ฺจ         เสนาสน ปทีปย         
#๑ วรุณีติป ฯ   ๒ ม. ปตฺตกาเล ฯ    ๓ ม. อาเภนฺติ ฯ         
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                อทาสิ อุชุภูเตสุ            วิปปฺสนฺเนน เจตสา ฯ     
                จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ           ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี     
                ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ           อฏงฺคสุสมาหิต       
                อุโปสถ อุปวสิ             สทา สีเลสุ สวุโต      
                ส ฺโม สวิภาโค จ         โส วิมานสฺมิ โมทติ ฯ    
        [๕๗๕] ปภาสติมิท พฺยมฺห           ผลิกาสุ สุนมิฺมิต     
                นารีวรคณากิณฺณ            กฏูาคารวิโรจิต        
                อุเปต อนฺนปาเนหิ          นจฺจคีเตหิ จูภย ฯ     
                        วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา         
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อิมา นุ นารี ๑ กิมกสุ สาธุ     
                        ยา ๒ โมทเร สคฺคปฺปตฺตา วิมาเน ฯ        
        [๕๗๖] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปุ ฺกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                        ยากาจิ นารี อิธ ชีวโลเก    
                        สลีวนฺติโย อุปาสิกา    
                        ทาเน รตา นิจฺจปสนฺนจิตฺตา      
                        สจฺเจ  ิตา อุโปสเถ อปฺปมตฺตา     
                ส ฺมา สวิภาคา จ         ตา วิมานสฺมิ โมทเร ฯ    
        [๕๗๗] ปภาสติมิท พฺยมฺห          เวฬุริยาสุ นิมฺมิต     
#๑ ม. อิเม น ุมจฺจา ฯ    ๒ ม. เย ฯ      
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                อุเปต ภูมิภาเคหิ           วิภตฺต ภาคโส มิต ฯ    
                อาลมฺพรา มุทิงฺคา จ        นจฺจคีตา สุวาทิตา      
                ทพฺิพา สทฺทา นิจฺฉรนฺติ       สวนียา มโนรมา ฯ     
                นาห เอว คต ชาตุ         เอว สรุุจิร ปุเร     
                สทฺท สมภิชานามิ           ทิฏ วา ยทิยา สุต ฯ      
                        วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา         
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ สาธุ     
                        เย โมทเร สคฺคปฺปตฺตา วิมาเน ฯ    
        [๕๗๘] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปุ ฺกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                เยเกจิ มจฺจา อิธ ชีวโลเก   สลีวนฺตา ๑ อุปาสกา    
                อาราเม อุทปาเน จ        ปปา สงฺกมนานิ จ    
                อรหนฺเต สีติภูเต           สกกฺจฺจ ปฏิปาทยุ      
                จีวร ปณฺฑปาต ฺจ           ปจฺจย สยนาสน        
                อทสุ อุชุภูเตสุ             วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ    
                จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ           ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี     
                ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ           อฏงฺคสุสมาหิต       
                อุโปสถ อุปวสุ             สทา สีเลสุ สวุตา      
                ส ฺมา สวิภาคา จ         เต วิมานสฺมิ โมทเร ฯ    
#๑ สี. ย.ุ สลีวนฺโต ฯ        
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        [๕๗๙] ปภาสติมิท พฺยมฺห           ผลิกาสุ สุนมิฺมิต     
                นารีวรคณากิณฺณ            กฏูาคารวิโรจิต        
                อุเปต อนฺนปาเนหิ          นจฺจคีเตหิ จูภย       
                นชฺโช อนุปริยายติ ๑       นานาปุปฺผทุมายุตา ฯ    
                        วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา         
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อย นุ มจฺโจ กิมกาสิ สาธุ      
                        โย โมทติ สคฺคปฺปตฺโต วิมาเน ฯ    
        [๕๘๐] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปุ ฺกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                มถิิลาย คหปติ             เอส ทานปตี อหุ         
                อาราเม อุทปาเน จ        ปปา สงฺกมนานิ จ    
                อรหนฺเต สีติภูเต           สกกฺจฺจ ปฏิปาทยิ      
                จีวร ปณฺฑปาต ฺจ           ปจฺจย สยนาสน        
                อทาสิ อุชุภูเตสุ            วิปปฺสนฺเนน เจตสา ฯ     
                จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ           ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี     
                ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ           อฏงฺคสุสมาหิต       
                อุโปสถ อุปวสิ             สทา สีเลสุ สวุโต      
                ส ฺโม สวิภาโค จ         โส วิมานสฺมิ โมทติ ฯ    
        [๕๘๑] ปภาสติมิท พฺยมฺห           ผลิกาสุ สุนมิฺมิต ๒     
#๑ ม. จานุปริยาติ ฯ    ๒ ยุ. เวฬุรยิาสุ นิมฺมิต ฯ          
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                นารีวรคณากิณฺณ            กฏูาคารวิโรจิต        
                อุเปต อนฺนปาเนหิ          นจฺจคีเตหิ จูภย       
                นชฺโช อนุปริยายติ ๑       นานาปุปฺผทุมายุตา      
                ราชายตนา กปฏา จ       อมฺพา สาลา จ ชมฺพุโย     
                ติณฺฑุกา จ ปยาลา จ        ทมุา นิจฺจผลา พหู ฯ    
                        วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา         
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อย นุ มจฺโจ กิมกาสิ สาธุ      
                        โย โมทติ สคฺคปฺปตฺโต วิมาเน ฯ    
        [๕๘๒] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปุ ฺกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                มถิิลาย คหปติ             เอส ทานปตี อหุ         
                อาราเม อุทปาเน จ        ปปา สงฺกมนานิ จ    
                อรหนฺเต สีติภูเต           สกกฺจฺจ ปฏิปาทยิ      
                จีวร ปณฺฑปาต ฺจ           ปจฺจย สยนาสน        
                อทาสิ อุชุภูเตสุ            วิปปฺสนฺเนน เจตสา ฯ     
                จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ           ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี     
                ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ           อฏงฺคสุสมาหิต       
                อุโปสถ อุปวสิ             สทา สีเลสุ สวุโต      
                ส ฺโม สวิภาโค จ         โส วิมานสฺมิ โมทติ ฯ    
#๑ ม. จานุปริยาติ ฯ      
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        [๕๘๓] ปภาสติมิท พฺยมฺห           เวฬุริยาสุ นมิฺมิต    
                อุเปต ภูมิภาเคหิ           วิภตฺต ภาคโส มิต    
                อาลมฺพรา มุทิงฺคา จ        นจฺจคีตา สุวาทิตา      
                ทพฺิพา สทฺทา นิจฺฉรนฺติ       สวนียา มโนรมา       
                นาห เอว คต ชาตุ         เอว สรุุจิร ปุเร     
                สทฺท สมภิชานามิ           ทิฏ วา ยทิวา สุต ฯ      
                        วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา         
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อย นุ มจฺโจ กิมกาสิ สาธุ      
                        โย โมทติ สคฺคปฺปตฺโต วิมาเน ฯ    
        [๕๘๔] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปุ ฺกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                พาราณสิย คหปติ           เอส ทานปตี อหุ          
                อาราเม อุทปาเน จ        ปปา สงฺกมนานิ จ    
                อรหนฺเต สีติภูเต           สกกฺจฺจ ปฏิปาทยิ      
                จีวร ปณฺฑปาต ฺจ           ปจฺจย สยนาสน        
                อทาสิ อุชุภูเตสุ            วิปปฺสนฺเนน เจตสา ฯ     
                จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ           ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี     
                ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ           อฏงฺคสุสมาหิต       
                อุโปสถ อุปวสิ             สทา สีเลสุ สวุโต       
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                ส ฺโม สวิภาโค จ         โส วิมานสฺมิ โมทติ ฯ    
        [๕๘๕] ยถา อุทยมาทิจฺโจ          โหติ โลหิตโก มหา        
                ตถูปม อิท พฺยมฺห           ชาตรูปสฺส นิมมฺิต ฯ     
                        วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา         
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อย นุ มจฺโจ กมิกาสิ สาธุ      
                        โย โมทติ สคฺคปฺปตฺโต วิมาเน ฯ    
        [๕๘๖] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปุ ฺกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                สาวตฺถิย คหปติ            เอส ทานปตี อหุ         
                อาราเม อุทปาเน จ        ปปา สงฺกมนานิ จ    
                อรหนฺเต สีติภูเต           สกกฺจฺจ ปฏิปาทยิ      
                จีวร ปณฺฑปาต ฺจ           ปจฺจย สยนาสน        
                อทาสิ อุชุภูเตสุ            วิปปฺสนฺเนน เจตสา ฯ     
                จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ           ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี     
                ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ           อฏงฺคสุสมาหิต       
                อุโปสถ อุปวสิ             สทา สีเลสุ สวุโต      
                ส ฺโม สวิภาโค จ         โส วิมานสฺมิ โมทติ ฯ    
        [๕๘๗] เวหายสาเม พหุกา         ชาตรูปสฺส นมิฺมิตา        
                ททฺทลฺลมานา อาภนฺติ        วิชฺชุวพฺภฆนนฺตเร       



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 220 

                ตตฺถ ๑ ยกฺขา มหิทฺธิกา     สพฺพาภรณภูสิตา        
                สมนฺตา อนุปริยายนฺติ        นารีคณปริวุตา ๑ ฯ    
                        วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา         
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ สาธุ     
                        เย โมทเร สคฺคปฺปตฺตา วิมาเน ฯ    
        [๕๘๘] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปุ ฺกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                สทฺธาย สุนิวิฏาย          สทฺธมฺเม สุปฺปเวทิเต    
                อกสุ สตฺถุ วจน            สมมฺาสมฺพุทฺธสาวกา ๒      
                เตส เอตานิ านานิ        ยานิ ตฺว ราช ปสฺสสิ ฯ    
        [๕๘๙] วิทิตานิ เต มหาราช        อาวาส ปาปกมฺมิน       
                อโถ กลฺยาณกมฺมาน         านานิ วิทิตานิ เต      
                อุยยฺาหิทานิ ราชิสิ          เทวราชสฺส สนติฺเก ฯ    
        [๕๙๐] สหสฺสยุตฺต หยวาหึ          ทิพฺพยานมธิฏ ิโต     
                ยายมาโน มหาราชา        อทฺทา สีทนฺตเร นเค         
                ทสิฺวานามนฺตยิ สูต          อิเม เก นาม ปพฺพตา ฯ      
                                                [๓]  
        [๕๙๑] สุทสฺสโน กรวีโก           อิสินฺธโร ๔ ยุคนฺธโร     
                เนมินฺธโร วินตโก          อสฺสกณฺโณ คิรพฺิรหา     
                เอเต สีทนฺตเร นคา        อนุปุพฺพสมุคฺคตา         
#๑-๑ ม. อย คาถา นตฺถิ ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ สมมฺาสมฺพุทฺธสาสน ฯ     
#๓ ม.    ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถ ิ       
#        วิปาก ปุ ฺกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
#๔ ม. อีสธโร ฯ       
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                มหาราชานมาวาสา         ยานิ ตฺว ราช ปสฺสสิ ฯ     
        [๕๙๒] อเนกรูป รุจิร             นานาจิตฺต ปกาสติ     
                อากิณฺณ อินฺทสทิเสหิ         พฺยคฺเฆเหว สุรกฺขิต ฯ     
                        วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา         
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
                        อิม นุ ทฺวาร กิมภ ฺมาหุ ๑    
                        มโนรม ทิสฺสติ ทูรโตว ฯ    
        [๕๙๓] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปุ ฺกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต ฯ    
                จิตฺตกูโฏติ ย อาหุ          เทวราชปฺปเวสน       
                สทุสฺสนสฺส คิริโน           ทวฺาร เหต ปกาสติ    
                อเนกรูป รุจิร             นานาจิตฺต ปกาสติ     
                อากิณฺณ อินฺทสทเิสหิ         พฺยคฺเฆเหว สุรกฺขิต     
                ปวิเสเตน ราชิสิ           อรุช ภูมิ ปกฺกม ฯ      
        [๕๙๔] สหสฺสยุตฺต หยวาหึ          ทิพฺพยานมธิฏ ิโต     
                ยายมาโน มหาราชา        อทฺทา เทวสภ อิท ฯ        
                ยถา สรเท อากาโส ๒     นีโลภาโส ปทิสสฺติ          
                ตถูปม อิท พฺยมฺห           เวฬุริยาสุ นิมฺมติ ฯ    
                        วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา         
                        ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ     
#๑ สี. ย.ุ กิมภิ ฺมาหุ ฯ  ๒ ม. อากาเส ฯ     



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 222 

                        อิม นุ พฺยมฺห กิมภ ฺมาหุ ๑ ฯ        
        [๕๙๕] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        มาตลิ เทวสารถิ        
                วิปาก ปุ ฺกมฺมาน          ชาน อกฺขาสิชานโต    
                สธุมฺมาอิติ ย อาหุ          เอเสสา ๒ ทิสฺสเต สภา     
                เวฬุริยารุจิรา จิตฺรา        ธารยนฺติ สุนิมฺมิตา    
                อฏสา สุกตา ถมฺภา        สพฺเพ เวฬุริยามยา      
                ยตฺถ เทวา ตาวตึสา        สพฺเพ อินฺทปุโรหิตา      
                อตฺถ เทวมนุสฺสาน          จินฺตยนฺตา สมจฺฉเร    
                ปวิเสเตน ราชิสิ           เทวาน อนุโมทน ฯ       
        [๕๙๖] ต เทวา ปฏินนฺทึสุ          ทิสฺวา ราชานมาคต     
                สวฺาคตนฺเต มหาราช        อโถ เต อทุราคต          
                นสิีททานิ ราชิสิ            เทวราชสฺส สนฺติเก ฯ     
                สกฺโก ต ๓ ปฏินนฺทิตฺถ      เวเทห มิถิลคฺคห    
                นมินฺตยิตฺถ ๔ กาเมหิ       อาสเนน จ วาสโว ฯ      
                สาธุ โขสิ อนุปปฺตฺโต        อาวาส วสวตฺติน      
                วส เทเวสุ ราชิสิ          สพฺพกามสมิทฺธิสุ        
                ตาวตึเสสุ เทเวสุ          ภุ ฺช กาเม อมานุเส ฯ    
        [๕๙๗] ยถา ยาจิตก ยาน          ยถา ยาจิตก ธน         
                เอว สมฺปทเมเวต          ย ปรโต ทานปจฺจยา ฯ     
                น จาหเมตมิจฺฉามิ          ย ปรโต ทานปจฺจยา       
#๑ สี.ยุ. กิมภิ ฺมาหุ ฯ  ๒ ม. ปสฺเสสา ฯ  ๓ ม. สกฺโกป ฯ  ๔ สี.ยุ. นิมนตฺยี จ ฯ   
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                สย กตานิ ปุ ฺานิ          ต เม อาเวนิย ๑ ธน ฯ    
                โสห คนฺตฺวา มนุสฺเสสุ       กาหามิ กุสล พหุ     
                ทาเนน สมจริยาย          ส ฺเมน ทเมน จ     
                ย กตฺวา สุขิโต โหติ        น จ ปจฺฉานุตปฺปติ ฯ     
        [๕๙๘] พหูปกาโร โน ภว          มาตลิ เทวสารถิ    
                โย เม กลฺยาณกมฺมาน       ปาปาน ปฏิทสฺสยิ ๒ ฯ     
        [๕๙๙] อิท วตฺวา นิมิราชา         เวเทโห มิถิลคฺคโห     
                ปถุุย ฺ ยชิตฺวาน           ส ฺม อชฺฌุปาคมีติ ฯ     
                        เนมิราชชาตก จตุตฺถ ฯ    
                        _____________     
                        ๕ มโหสธชาตก ๓    
        [๖๐๐] ป ฺจาโล สพฺพเสนาย        พฺรหฺมทตฺโตยมาคโต ฯ      
                สาย ป ฺจาลิยา เสนา       อปฺปเมยฺยา มโหสธ ฯ      
                วิทฺธิมตี ๔ ปตฺติมตี         สพฺพสงฺคามโกวิทา    
                โอหารินี สทฺทวตี           เภรีสงฺขปฺปโพธนา ฯ     
                โลหวิชฺชา อลงฺการา        ธชินี วามโรหินี         
                สปิฺปเยหิ สุสมฺปนฺนา         สูเรหิ สุปฺปติฏ ิตา ฯ     
                ทเสตฺถ ปณฺฑิตา อาหุ        ภูริป ฺา รโหคตา ๕    
                มาตา เอกาทสี ร ฺโ       ป ฺจาลิย ปสาสติ ฯ       
#๑ ม. อาเวณิก ฯ  ๒ ยุ. ปฏิทสยิ ฯ   ๓ ม. อุมงฺคชาตก ฯ  ๔ ม. วีถิมตี ฯ          
#สี. ย.ุ ปฏ ิมตี ฯ    ๕ ม. รโหคมา ฯ      
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                อเถตฺเถกสต ขตฺยา         อนุยนฺตา ยสสฺสิโน       
                อจฺฉินฺนรฏา พฺยถิตา        ป ฺจาลีน ๑ วส คตา ฯ    
                ย วทา ตกฺกรา ร ฺโ       อกามา ปยภาณิโน         
                ป ฺจาลมนุยายนฺติ           อกามา วสิโน คตา ฯ      
                ตาย เสนาย มิถลิา         ติสนฺธิปริวาริตา         
                ราชธานี วิเทหาน          สมนฺตา ปริช ฺติ ฯ      
                อุทฺธ ตารกชาตาว          สมนฺตา ปริวาริตา        
                มโหสธ วิชานาหิ           กถ โมกฺโข ภวิสสฺติ ฯ    
        [๖๐๑] ปาเท เทว ปสาเรหิ        ภุ ฺช กาเม รมสฺสุ จ       
                หตฺิวา ป ฺจาลิย เสน        พฺรหฺมทตฺโต ปลายติ ๒ ฯ     
        [๖๐๒] ราชา สนฺถวกาโม เต       รตนานิ ปเวจฺฉติ    
                อาคจฺฉนฺตุ อิโต ทูตา        ม ฺชุกา ปยภาณิโน ฯ     
                ภาสนฺตุ มุทุกา วาจา        ยา วาจา ปฏินนฺทิตา     
                ป ฺจาโล จ วิเทโห จ ๓    อุโภ เอกา ภวนฺตุ เต ฯ    
        [๖๐๓] กถนฺนุ เกวฏฏ มโหสเธน    
                        สมาคโม อาสิ ตทิงฺฆ พฺรูหิ      
                กจฺจิ เต ปฏินิชฌฺตฺโต        กจฺจิ ตุฏโ มโหสโธ ฯ     
        [๖๐๔] อนริยรูโป ปรุิโส ชนินฺท    
                        อสมฺโมทโก ถทฺโธ อสพฺภิรูโป     
                ยถา มูโค จ พธิโร จ       น กิ ฺจิตฺถ อภาสถ ฯ     
#๑ ม. ป ฺจาลิย ฯ    ๒ ม. ปลายิติ ฯ  ๓ สี. ยุ. ป ฺจาลา จ วิเทหา จ ฯ      
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        [๖๐๕] อทฺธา อิท มนฺตปท สุทุทฺทส     
                        อตฺโถ สุทโฺธ นรวีเรน ทิฏโ    
                        ตถา ห ิกาโย มม สมฺปเวธติ       
                        หิตฺวา สย โก ปรหตฺถเมสฺสติ ฯ    
        [๖๐๖] ฉนฺน ฺหิ เอกาว มตี สเมติ       
                        เย ปณฺฑิตา อุตฺตมภูริป ฺา     
                        ยาน อยาน อถวาป าน     
                        มโหสธ ตฺวป มตึ กโรหิ ฯ       
        [๖๐๗] ชานาสิ โข ราช มหานุภาโว    
                        มหพฺพโล จูฬนีพฺรหฺมทตฺโต       
                        ราชา จ ต อิจฺฉติ มารณตฺถ     
                        มิค ยถา โอกจเรน ลุทโฺท ฯ      
                ยถาป มจฺโฉ พลิส          วงฺก มเสน ฉาทิต     
                อามคิทฺโธ น ชานาติ        มจฺโฉ มรณมตฺตโน ฯ       
                เอวเมว ตุว ราช          จูฬเนยฺยสฺส ธีตร        
                กามคิทฺโธ น ชานาสิ        มจฺโฉว มรณมตฺตโน ฯ      
                สเจ คจฺฉสิ ป ฺจาล         ขิปปฺมตฺต ชหิสฺสสิ    
                มคิ ปนฺถานุปนฺนว           มหนฺต ภยเมสฺสสิ ฯ     
        [๖๐๘] มยเมว พาลามฺหเส เอลมูคา    
                        เย อุตฺตมตฺถานิ ตยี ลปมฺหา     
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                        กิเมว ตฺว นงฺคลโกฏิวฑฺโฒ      
                        อตฺถานิ ชานาสิ ยถาป อ ฺเ ฯ     
        [๖๐๙] อิม คเล คเหตฺวาน         นาเสถ วิชิตา มม         
                โย เม รตนลาภสฺส         อนฺตรายาย ภาสติ ฯ         
        [๖๑๐] ตโต จ โส อปกฺกมฺม        เวเทหสฺส อุปนฺติกา       
                อถ อามนฺตยี ทูต           มาธุร ๑ สุวปณฺฑิต ฯ      
                เอหิ สมฺม หริตปกฺข         เวยฺยาวจฺจ กโรหิ เม     
                อตฺถิ ป ฺจาลราชสฺส         สาลิกา สยนปาลิกา ฯ     
                ต สนฺถเวน ๒ ปุจฺฉสฺสุ      สา หิ สพฺพสฺส โกวิทา     
                สา เนส สพฺพ ชานาติ       ร ฺโ จ โกสิยสฺส จ ฯ     
                อาโมติ โส ปฏสิุตฺวา        มาธุโร ๓ สุวปณฺฑิโต     
                อคมาสิ หริตปกฺโข          สาลิกาย อุปนฺติก ฯ     
                ตโต จ โข โส คนฺตฺวาน     มาธุโร สุวปณฺฑิโต        
                อถ อามนฺตยี สุฆร          สาลิก ม ฺชุภาณิก ฯ     
                กจฺจิ เต สุฆเร ขมนีย       กจฺจิ เวเส ๔ อนามย    
                กจฺจิ เต มธุนา ลาช        ลพฺภเต สฆุเร ตุว ฯ    
                กสุล ฺเจว เม สมฺม         อโถ สมฺม อนามย         
                อโถ เม มธุนา ลาชา       ลพฺภเต สุวปณฺฑิต ฯ        
                กโุต นุ สมฺม อาคมฺม        กสสฺ วา ปหิโต ตุวK    
#๑ ม. มาธร ฯ ยุ. มาร ฯ   ๒ ปตฺถเรนาติป ปาโ ฯ ม. พนฺธเนน ฯ    
#๓ ม. มาธโร ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ   ๔ ม. เวสฺเส ฯ           
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                น จ เมสิ อิโต ปุพฺเพ       ทฏิโ วา ยทิ วา สุโต ฯ     
        [๖๑๑] อโหสึ สิวิราชสฺส           ปาสาเท สยนปาลโก        
                ตโต โส ธมฺมโิก ราชา      พนฺเธ โมเจติ พนฺธนา ฯ    
                ตสฺส เมกา ทุติยาสิ         สาลิกา ม ฺชุภาณิกา     
                ต ตตฺถ อวธิ เสโน         เปกขฺโต สุฆเร มม ฯ      
                ตสฺสา กามา หิ สมฺมตฺโต     อาคโตสฺมิ ตวนฺติเก     
                สเจ กเรยุ ๑ โอกาส      อุภเยว วเสมฺหเส ๒ ฯ     
        [๖๑๒] สุโว จ สุวึ กาเมยฺย        สาลิโก ปน สาลิก       
                สวุสฺส สาลิกาเยว          สวาโส โหติ กทีิโส ฯ    
        [๖๑๓] โย ย กาเม ๓ กามยติ     อป จณฺฑาลิกามป         
                สพฺโพ หิ สทิโส โหติ        นตฺถิ กาเม อสาทิโส ฯ     
                อตฺถิ ชมฺพาวตี ๔ นาม      มาตา สิวิสฺส ราชิโน    
                สา ปยา วาสุเทวสฺส        กณฺหสฺส จ มเหสิยา ๕ ฯ    
                รตนวตี ๖ กึปุรสิี          สาป วจฺฉ อกามยิ     
                มนุสฺโส มิคิยา สทฺธึ         นตฺถิ กาเม อสาทิโส ฯ      
                หนฺท โขห คมสิฺสามิ         สาลิเก ม ฺชุภาณิเก    
                ปจฺจกฺขานุปท เหต          อติม ฺสิ นูน ม ฯ    
        [๖๑๔] น สิรี ตรมานสฺส           มาธุร สุวปณฺฑิต         
                อิเธว ตาว อจฺฉสฺสุ         ยาว ราชาน ทกฺขสิ       
                โสสฺสิ สทฺท มุทิงฺคาน        อานุภาว ฺจ ราชิโน ฯ     
#๑ ม. กเรยฺย ฯ   ๒ ม. วสาเมฺห ฯ  ๓ ส.ี ย.ุ ย ย กามี ฯ  ๔ ม. ชมปฺาวตี ฯ         
#๕ ม. กณฺหสฺส มเหสี ปยา ฯ   ๖ ม. รฏวตี ฯ สี. ย.ุ รถวตี ฯ      
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        [๖๑๕] โย น ุขฺวาย ติพฺโพ         สทฺโท ติโรชนปเท สุโต    
                ธตีา ป ฺจาลราชสฺส         โอสธี วิย วณฺณินี       
                ต ทสฺสติ วิเทหาน          โส วิวาโห ภวิสฺสติ ฯ    
        [๖๑๖] เอทิโส เต ๑ อมิตฺตาน     วิวาโห โหตุ มาธุร      
                ยถา ป ฺจาลราชสฺส         เวเทเหน ภวิสฺสติ ฯ       
                อานยิตฺวาน เวเทห         ป ฺจาลาน รเถสโภ        
                ตโต น ฆาตยิสฺสติ          นาสฺส สขิ ภวิสฺสติ ฯ     
        [๖๑๗] หนฺท โข ม อนุชานาหิ       รตฺติโย สตฺตมตฺติโย    
                ยาวาห สิวิราชสฺส          อาโรเจมิ มเหสิโน       
                ลทฺโธ จ เม อาวสโถ       สาลิกาย อุปนฺติกา ฯ       
        [๖๑๘] หนฺท โข ต อนุชานามิ       รตฺติโย สตฺตมตฺติโย    
                สเจ ตฺว สตฺตรตฺเตน        นาคจฺฉสิ มมนฺติก      
                ม ฺเ โอกนฺตสนฺต ๒ ม     มตาย อาคมิสฺสสิ ฯ     
        [๖๑๙] ตโต จ โข โส คนฺตฺวาน     มาธุโร สุวปณฺฑิโต        
                มโหสธสฺส อกฺขาสิ          สาลิกาย วจน อิท ฯ     
        [๖๒๐] ยสฺเสว ฆเร ภุ ฺเชยฺย โภค      
                        ตสฺเสว อตฺถ ปุรโิส จเรยฺย ฯ     
        [๖๒๑] หนฺทาห คจฺฉามิ ปุเร ชนนิฺท    
                        ป ฺจาลราชสฺส ปุร สุรมฺม      
                นิเวสนานิ มาเปตุ          เวเทหสฺส ยสสสฺิโน ฯ     
#๑ ม. มา ฯ   ๒ ม. โอกฺกนฺตสตฺต ฯ     
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                นิเวสนานิ มาเปตฺวา        เวเทหสฺส ยสสฺสิโน       
                ยทา เต ปหิเณยฺยามิ        ตทา เอยฺยาสิ ขตฺติย ฯ     
        [๖๒๒] ตโต จ ปายาสิ ปุเร มโหสโธ       
                        ป ฺจาลราชสฺส ปุร สุรมฺม      
                นิเวสนานิ มาเปตุ          เวเทหสฺส ยสสสฺิโน ฯ     
                นิเวสนานิ มาเปตฺวา        เวเทหสฺส ยสสฺสิโน       
                อถสฺส ปาหิณิ ทูต           เวเทห มิถิลคฺคห     
                เอหิทานิ มหาราช          มาปต เต นิเวสน ฯ      
        [๖๒๓] ตโต จ ราชา ปายาสิ       เสนาย จตุรงฺคิยา          
                อนนฺตวาหน ทฏ ุ           ผีต กปฺปลิย ๑ ปุร ฯ    
        [๖๒๔] ตโต จ โข โส คนฺตฺวาน     พฺรหฺมทตฺตสฺส ปาหิณิ     
                อาคโตสฺมิ มหาราช         ตว ปาทานิ วนฺทิตุ ฯ      
                ททาหิทานิ ภริย            นาร ึสพฺพงฺคโสภนึ      
                สวุณฺเณน ปฏิจฺฉนฺน          ทาสีคณปุรกฺขิต ฯ    
        [๖๒๕] สฺวาคตนฺเตป ๒ เวเทห     อโถ เต อทุราคต         
                นกฺขตฺต ฺเว ปริปุจฺฉ        อห ก ฺ ททามิ เต     
                สวุณฺเณน ปฏิจฺฉนฺน          ทาสีคณปุรกฺขิต ฯ    
        [๖๒๖] ตโต จ ราชา เวเทโห      นกฺขตฺต ปริปุจฺฉติ ๓     
                นกฺขตฺต ปริปุจฺฉิตฺวา         พฺรหฺมทตฺตสฺส ปาหิณิ ฯ    
                ททาหิทานิ เม ภริย         นารึ สพฺพงฺคโสภนึ      
#๑ สี. ย.ุ กมปฺลฺลิย ฯ   ๒ ม. -เตว ฯ ยุ. เตน ฯ  ๓ ม. ปริปุจฺฉถ ฯ       
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                สวุณฺเณน ปฏิจฺฉนฺน          ทาสีคณปุรกฺขิต ฯ    
        [๖๒๗] ททามิทานิ เต ภริย         นารึ สพฺพงฺคโสภนึ      
                สวุณฺเณน ปฏิจฺฉนฺน          ทาสีคณปุรกฺขิต ฯ    
        [๖๒๘] หตฺถี อสฺสา รถา ปตฺติ       เสนา ติฏนฺติ จมฺมิกา     
                อุกฺกา ปทิตฺตา ฌายนฺติ       กินฺนุ ม ฺนฺติ ปณฺฑิตา ฯ     
        [๖๒๙] หตฺถี อสฺสา รถา ปตฺติ       เสนา ติฏนฺติ จมฺมิกา     
                อุกฺกา ปทิตฺตา ฌายนฺติ       กินฺนุ กาหนฺติ ปณฺฑิต ฯ     
        [๖๓๐] รกฺขติ ต มหาราช          จูฬเนยฺโย มหพฺพโล       
                ปทุฏโ เต พฺรหฺมทตฺโต ๑   ปาโต ต ฆาตยิสฺสติ ฯ    
        [๖๓๑] อุพฺเพธติ เม หทย          มขุ ฺจ ปริสุสฺสติ      
                นพฺิพุตึ นาธิคจฺฉามิ          อคฺคิทฒฺโฒว อาตเป ฯ      
                กมฺมาราน ยถา อุกฺกา       อนฺโต ฌายติ โน พหิ     
                เอวมฺป หทย มยฺห          อนฺโต ฌายติ โน พหิ ฯ    
        [๖๓๒] ปมตฺโต มนตฺนาตีโต         ภินฺนมนฺโตสิ ขตฺติย     
                อิทานิ โข ต ตายนฺตุ        ปณฺฑิตา มนฺติโน ชนา ฯ      
                อกตฺวามจฺจสฺส วจน         อตฺถกามหิเตสิโน        
                อตฺตปติรโต ราช           มิโค กูเฏว โอหิโต ฯ     
                ยถาป มจฺโฉ พลิส          วงฺก มเสน ฉาทิต     
                อามคิทฺโธ น ชานาติ        มจฺโฉ มรณมตฺตโน ฯ       
                เอวเมว ตุว ราช          จูฬเนยฺยสฺส ธีตร        
#๑ ม. ปทฏุโ พฺรหฺมทตฺเตน ฯ          
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                กามคิทฺโธ น ชานาสิ        มจฺโฉว มรณมตฺตโน ฯ      
                สเจ คจฺฉสิ ป ฺจาล         ขิปปฺมตฺต ชหิสฺสสิ    
                มคิ ปนฺถานุปนฺนว           มหนฺต ภยเมสฺสสิ ฯ     
                        อนริยรูโป ปุริโส ชนินทฺ    
                        อหีว อุจฺจงฺกคโต ฑเสยฺย    
                        น เตน มิตฺตึ กยิราถ ธโีร       
                        ทุกโฺข หเว กาปุริเสน สงฺคโม ฯ    
                        ย เตฺวว ๑ ช ฺา ปุริโส ๒ ชนินฺท      
                        สลีวาย พหุสฺสุโต      
                        เตเนว มิตฺตึ กยิราถ ธโีร       
                        สุโข หเว สปฺปุริเสหิ สงฺคโม ฯ    
        [๖๓๓] พาโล ตุว เอลมูโคสิ ราช    
                        โย อุตฺตมตฺถานิ มยี ลปตฺโถ    
                        กิเมวห นงฺคลโกฏิวฑฺโฒ     
                        อตฺถานิ ชานิสฺส ๓ ยถาป อ ฺเ ฯ       
                อิม คเล คเหตฺวาน         นาเสถ วิชิตา มม         
                โย เม รตนลาภสฺส         อนฺตรายาย ภาสติ ฯ         
        [๖๓๔] มโหสธ อตีเตน            นานุวิชฺฌนฺติ ปณฺฑิตา      
                ก ึม อสฺสว สมพฺนฺธ         ปโตเทเนว วิชฺฌสิ ฯ    
                สเจ ปสฺสสิ โมกฺข ๔ เม    เขม วา ปน ปสฺสสิ      
#๑ ม. ยเทว ฯ   ๒ ม. ปุรสิ ฯ  ๓ ม. ชานามิ ฯ  ๔ ม. โมกฺข วา ฯ      
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                เตเนว ม อนุสาส          ก ึอตีเตน วิชฺฌสิ ฯ      
        [๖๓๕] อตีต มานุส กมฺม           ทุกฺกร ทุรภิสมฺภว    
                น ต สกฺโกม ิโมเจตุ        ตฺว ปชานสฺสุ ๑ ขตฺติย ฯ     
                สนฺติ เวหายสา นาคา       อิทฺธิมนฺโต ยสสฺสิโน     
                เตป อาทาย คจฺเฉยฺยุ       ยสสฺ โหนฺติ ตถาวิธา ฯ    
                สนฺติ เวหายสา อสฺสา       อิทฺธิมนฺโต ยสสฺสิโน    
                เตป อาทาย คจฺเฉยฺยุ       ยสสฺ โหนฺติ ตถาวิธา ฯ    
                สนฺติ เวหายสา ปกฺขี        อิทฺธิมนฺโต ยสสฺสิโน     
                เตป อาทาย คจฺเฉยฺยุ       ยสสฺ โหนฺติ ตถาวิธา ฯ    
                สนฺติ เวหายสา ยกฺขา       อิทฺธิมนฺโต ยสสฺสิโน    
                เตป อาทาย คจฺเฉยฺยุ       ยสสฺ โหนฺติ ตถาวิธา ฯ    
                อตีต มานุส กมฺม           ทกฺุกร ทุรภิสมภฺว    
                น ต สกฺโกม ิโมเจตุ        อนฺตลิกฺเขน ขตฺติย ฯ     
        [๖๓๖] อตีรทสฺสี ปุริโส            มหนฺเต อุทกณฺณเว      
                ยตฺถ โส ลภเต คาธ        ตตฺถ โส วินฺทเต สุข ฯ     
                เอว อมฺห ฺจ ร ฺโ จ       ตฺว ปติฏา มโหสธ     
                ตฺว โนสิ มนฺตีน เสฏโ      อเมฺห ทุกฺขา ปโมจย ฯ     
        [๖๓๗] อตีต มานุส กมฺม           ทุกฺกร ทุรภิสมฺภว    
                น ต สกฺโกม ิโมเจตุ        ตฺว ปชานสสฺุ เสนก ฯ     
#๑ สี. ย.ุ ตฺวมฺป ชานสฺสุ ฯ          
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        [๖๓๘] สุโณหิ เมต วจน           ปสฺสเสน มหพฺภย       
                เสนกทานิ ปุจฺฉามิ          ก ึกิจฺจ อิธ ม ฺสิ ฯ      
        [๖๓๙] อคฺคึ วา ทฺวารโต เทม      คณฺหามเส วิกนฺตน ๑    
                อ ฺม ฺ วธิตฺวาน          ขิปฺป หิสฺสาม ชีวิต      
                มา โน ราชา พฺรหฺมทตฺโต    จิร ทุกเฺขน มารยิ ฯ    
        [๖๔๐] สุโณหิ เมต วจน           ปสฺสเสน มหพฺภย       
                ปกฺุกุสทานิ ปุจฺฉามิ          ก ึกิจฺจ อิธ ม ฺสิ ฯ     
        [๖๔๑] วิส ขาทิตฺวา มิยฺยาม        ขิปฺป หิสฺสาม ชีวิต     
                มา โน ราชา พฺรหฺมทตฺโต    จิร ทุกฺเขน มารยิ ฯ    
        [๖๔๒] สุโณหิ เมต วจน           ปสฺสเสน มหพฺภย       
                กามินฺททานิ ปุจฺฉามิ         ก ึกิจฺจ อิธ ม ฺสิ ฯ    
        [๖๔๓] รชฺชยุา พชฺฌ มิยฺยาม        ปปาตา ปปเตมเส ๒      
                มา โน ราชา พฺรหฺมทตฺโต    จิร ทุกฺเขน มารยิ ฯ    
        [๖๔๔] สุโณหิ เมต วจน           ปสฺสเสน มหพฺภย       
                เทวินฺททานิ ปุจฺฉามิ         ก ึกิจฺจ อิธ ม ฺสิ ฯ    
        [๖๔๕] อคฺคึ วา ทฺวารโต เทม      คณฺหามเส วิกนฺตน       
                อ ฺม ฺ วธิตฺวาน          ขิปฺป หิสฺสาม ชีวิต      
                น โน สกโฺกติ โมเจตุ       สเุขเนว มโหสโธ ฯ        
        [๖๔๖] ยถา กทลโิน สาร          อเนฺวส นาธิคจฺฉติ       
                เอว อเนฺวสมานา น        ป ฺห นาชฺฌคมามเส ฯ     
#๑ สี. ย.ุ วิกตฺตน ฯ   ๒ ม. ปปตามเส ฯ     
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                ยถา สิมฺพลิโน สาร         อเนฺวส นาธิคจฺฉติ     
                เอว อเนฺวสมานา น        ป ฺห นาชฺฌคมามเส ฯ     
                อเทเส วต โน วุฏ        กุ ฺชรานวนูทเก         
                สกาเส ทุมฺมนุสฺสาน         พาลาน อวิชานต       
                อุพฺเพธติ เม หทย          มุข ฺจ ปริสุสฺสติ      
                นพฺิพุตึ นาธิคจฺฉามิ          อคฺคิทฑฺโฒว อาตเป ฯ      
                กมฺมาราน ยถา อุกฺกา       อนฺโต ฌายติ โน พหิ     
                เอวมฺป หทย มยฺห          อนฺโต ฌายติ โน พหิ ฯ    
        [๖๔๗] ตโต โส ปณฺฑิโต ธีโร       อตฺถทสฺส ีมโหสโธ        
                เวเทห ทุกฺขิต ทิสฺวา        อิท วจนมพฺรวิ ฯ    
                มา ตฺว ภายิ มหาราช       มา ตฺว ภายิ รเถสภ      
                อหนฺต โมจยิสฺสามิ          ราหุคฺคหิตว จนฺทิม ฯ     
                มา ตฺว ภายิ มหาราช       มา ตฺว ภายิ รเถสภ      
                อหนฺต โมจยิสฺสามิ          ราหุคฺคหิตว สุริย ฯ      
                มา ตฺว ภายิ มหาราช       มา ตฺว ภายิ รเถสภ      
                อหนฺต โมจยิสฺสามิ          ปงฺเก สนฺนว กุ ฺชร ฯ     
                มา ตฺว ภายิ มหาราช       มา ตฺว ภายิ รเถสภ      
                อหนฺต โมจยิสฺสามิ          เปฬพนฺธว ปนฺนค ฯ    
                มา ตฺว ภายิ มหาราช       มา ตฺว ภายิ รเถสภ      
                อหนฺต โมจยิสฺสามิ          ปกฺขึ พนฺธว ป ฺชเร ฯ       



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 235 

                มา ตฺว ภายิ มหาราช       มา ตฺว ภายิ รเถสภ      
                อหนฺต โมจยิสฺสามิ          มจฺเฉ ชาลคเตริว ฯ     
                มา ตฺว ภายิ มหาราช       มา ตฺว ภายิ รเถสภ      
                อหนฺต โมจยิสฺสามิ          สโยคฺคพลวาหน ฯ       
                มา ตฺว ภายิ มหาราช       มา ตฺว ภายิ รเถสภ      
                ป ฺจาล พาหยิสฺสามิ         กากเสนว เลฑฺฑุนา ฯ     
                อาทู ป ฺา กิมตฺถิยา        อมจฺโจ วาป ตาทิโส    
                โย ต สมฺพาธปกฺขนฺต ๑     ทุกฺขา น ปรโิมจเย ฯ     
        [๖๔๘] เอถ มาณวา อุฏเถ        มุข โสเธถ สนฺธิโน       
                เวเทโห สหมจฺเจหิ         อุมมฺงฺเคน คมิสฺสติ ฯ    
        [๖๔๙] ตสฺส ต วจน สุตฺวา         ปณฺฑิตสฺสานุสาริโน    
                อุมฺมงฺคทฺวาร วิวรึสุ         ยนฺตยุตฺเต จ อคฺคเฬ ฯ     
        [๖๕๐] ปุรโต เสนโก ยาติ         ปจฺฉโต จ มโหสโธ          
                มชฺเฌ จ ราชา เวเทโห     อมจฺจปริวาริโต ฯ          
        [๖๕๑] อุมฺมงฺคา นิกฺขมิตฺวาน        เวเทโห นาวมารุหิ    
                อภิรุยฺห ฺจ ตฺวาน          อนุสาสิ มโหสโธ ฯ      
                อย เต สสฺสุโร เทว        อย สสฺสุ ชนาธปิ        
                ยถา มาตุ ปฏิปตฺติ          เอว เต โหตุ สสสฺุยา ฯ      
                ยถาป นิยโก ภาตา         โสทริโย เอกมาตุโก        
                เอว ป ฺจาลจนฺโท เต       ทยิตพฺโพ รเถสภ ฯ        
#๑ ม. สมฺพาธปกฺขนฺท ฯ       
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                อย ป ฺจาลจนฺที เต         ราชปุตฺตี อภิชฌฺิตา ๑      
                กาม กโรหิ เต ตาย        ภรยิา เต รเถสภ ฯ         
        [๖๕๒] อารุยฺห นาว ตรมาโน       กึ น ุตีรมฺหิ ติฏสิ     
                กิจฺฉา มุตฺตมฺห ทุกฺขโต       ยามทานิ มโหสธ ฯ     
        [๖๕๓] เนส ธมฺโม มหาราช        โยห เสนาย นายโก          
                เสนางฺค ปริหาเปตฺวา       อตฺตาน ปริโมจเย ฯ     
                นิเวสนมฺหิ เต เทว         เสนางฺค ปริหาปต      
                ต ทินฺน พฺรหฺมทตฺเตน        อานยิสฺส รเถสภ ฯ     
        [๖๕๔] อปฺปเสโน มหาเสน         กถ นิคฺคยฺห ๒ สฺสสิ     
                ทพฺุพโล พลวนฺเตน          วิห ฺ ิสฺสสิ ปณฺฑิต ฯ     
        [๖๕๕] อปฺปเสโนป เจ มนฺตี        มหาเสน อมนฺติน       
                ชานาติ ราชา ราชาโน      อาทิจฺโจวุทยนฺตม ฯ       
        [๖๕๖] สุสุข วต สวาโส           ปณฺฑิเตหีติ เสนก       
                ปกฺขีว ป ฺชเร พนฺเธ        มจฺเฉ ชาลคเตริว        
                อมิตฺตหตฺถตฺถคเต ๓        โมจยิ โน มโหสโธ ฯ      
        [๖๕๗] เอวเมว ๔ มหาราช       ปณฺฑิตา หิ สุขาวหา         
                ปกฺขีว ป ฺชเร พนฺเธ        มจฺเฉ ชาลคเตริว        
                อมิตฺตหตฺถตฺถคเต ๓        โมจยิ โน มโหสโธ ฯ      
        [๖๕๘] รกฺขิตฺวา กสิณ รตฺตึ         จูฬเนยฺโย มหพฺพโล     
                อุเทนฺต อรุณุคฺคสฺมึ          อุปการ อุปาคมิ ฯ    
#๑ ม. อภิจฺฉิตา ฯ   ๒ ม. วิคฺคยฺห ฯ  ๓ ม. อมิตฺตหตฺถตฺตคเต ฯ   ๔ ม. เอวเมต ฯ     
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                อารุยฺห ปวร นาค          พลวนฺต สฏ ิหายน     
                ราชา อโวจ ป ฺจาโล       จูฬเนยฺโย มหพฺพโล ฯ       
                สนฺนทฺโธ มณิจมฺเมน         สรมาทาย ปาณินา         
                เปสิเย อชฺฌภาสิตฺถ         ปถุุคุมฺเพ สมาคเต ฯ    
                หตฺถาโรเห อนีกฏเ        รถิเก ปตฺติการเก        
                อุปาสนมฺหิ กตหตฺเถ         วาลเวเธ สมาคเต ฯ       
        [๖๕๙] เปเสถ กุ ฺชเร ทนฺตี        พลวนฺเต สฏ ิหายเน     
                มทฺทนฺตุ กุ ฺชรา นคร        เวเทเหน สุมาปต ฯ     
                วจฺฉทนฺตมุขา เสตา         ติกขฺคฺคา อฏ ิเวธิโน     
                ปนุณฺณา ธนุเวเคน          สมฺปตนฺตุตรีตรา ฯ       
                มาณวา จมฺมิโน สูรา        จิตฺตทณฺฑยุตาวุธา       
                ปกฺขนฺทิโน มหานาคา        หตฺถีน โหนฺตุ สมฺมุขา ฯ     
                สตฺติโย เตลโธตาโย        อจฺฉิมนฺโต ๑ ปภสฺสรา    
                วิชโฺชตมานา ติฏนฺตุ        สตรสีว ตารกา ฯ      
                อาวุธพลวนฺตาน            คุณิกายุรธาริน         
                เอตาทิสาน โยธาน         สงฺคาเม อปลายิน        
                เวเทโห กุโต มจฺุจิสฺสติ      สเจ ปกฺขีว กาหิติ ฯ    
                ตึส เม ปุริสนาวุโตฺย        สพฺเพ เอเกกนิจฺจิตา ๒     
                เยส สม น ปสสฺามิ         เกวล มหิม จร ฯ      
                นาคา จ กปฺปตา ทนฺตี       พลวนฺตา สฏ ิหายนา     
#๑ สี. ม. อจฺฉิมนฺตี ฯ ม. อิจฺฉิมนฺตา ฯ    ๒ ม. สพฺเพเวเกกนิจฺจิตา ฯ     
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                เยส ขนฺเธสุ โสภนฺติ        กุมารา จารุทสฺสนา ฯ     
                ปตาลงฺการา ปตวสนา       ปตุตฺตรนิวาสนา         
                นาคกฺขนฺเธสุ โสภนฺติ        เทวปุตฺตาว นนฺทเน ฯ     
                ปา ีนวณฺณา เนตฺตึสา        เตลโธตา ปภสฺสรา        
                นฏิ ิตา นรวีเรหิ ๑        สมธารา สุนิสฺสิตา ฯ     
                เวลฺลาฬิโน วีตมลา         สกิฺกายสมยา ทฬฺหา       
                คหิตา พลวนฺเตหิ           สปฺุปหารปฺปหาริภิ ฯ     
                สวุณฺณถรุสมฺปนฺนา           โลหิตก ฺจูปธาริตา     
                วิวตฺตมานา โสภนฺติ         วิชฺชุวพฺภฆนนฺตเร ฯ    
                ปถกา จมฺมิโน ๒ สูรา      อสิจมฺมสฺส โกวิทา       
                ธนุคฺคหา สิกฺขิตรา ๓       นาคกฺขนฺธนิปาติโน ๔ ฯ     
                เอตาทิเสหิ ปรกิฺขิตฺโต       นตฺถิ โมกโฺข อิโต ตว      
                ปภาวนฺเต น ปสฺสามิ        เยน ตฺว มิถลิ วเช ฯ     
        [๖๖๐] กินฺนุ สนฺตรมาโนว          นาค เปเสสิ กุ ฺชร    
                ปหฏรูโป อาคมสิ ๕       ลทฺธตฺโถสฺมติี ๖ ม ฺสิ ฯ     
                โอหเรต ธนุจาป           ขุรปฺป ปฏิสหร         
                โอหเรต สุภ จมฺม          เวฬุรยิมณิสนฺนิภ ๗ ฯ     
        [๖๖๑] ปสนฺนมุขวณฺโณสิ            มิตปุพฺพ ฺจ ๘ ภาสสิ     
                โหติ โข มรณกาเล         เอทิสี วณฺณสมฺปทา ฯ       
        [๖๖๒] โมฆนฺเต คชฺชิต ราช        ภินฺนมนฺโตสิ ขตฺติย    
#๑ ม. นรธีเรหิ ฯ  ๒ สี. ยุ. ปตากา ฯ ม. ปฏากา จมฺมิโน ฯ   ๓ สี. ยุ.      
#ถรุคฺคาหา สิกฺขิตาโร ฯ  ๔ ส.ี ยุ. นาคขนฺธาติปาติโน ฯ ม. นาคขนฺเธ นิปาติโน ฯ     
#๕ ม. อาปตสิ ฯ  ๖ ม. สทิฺธตฺโถสฺมีติ ฯ  ๗ ม. -สนฺถต ฯ  ๘ มิหติปุพฺพ อิติป ฯ    
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                ทคฺุคโณฺห หิ ๑ ตยา ราชา   ขลุงฺเกเนว สินฺธโว ฯ     
                ติณฺโณ หิยฺโย ราชา คงฺค     สามจฺโจ สปริชฺชโน    
                หสราช ยถา ธงฺโก         อนุชฺชว ปติสฺสติ ฯ     
        [๖๖๓] สิคาลา รตฺติภาเคน         ผุลฺล ทิสฺวาน กึสุก     
                มสเปสีติ ม ฺนฺตา          ปริพฺยูฬฺหา มคิาธมา ฯ      
                วีติวตฺตาสุ รตฺตีสุ           อุคฺคตสฺมึ ทิวากเร ๒    
                กสึุก ผุลฺลิต ทสิฺวา          อาสาฉินฺนา มิคาธมา ฯ     
                เอวเมว ตุว ราช          เวเทห ปริวารย ๓        
                อาสจฺฉินฺโน คมิสฺสสิ         สิคาลา กึสุก ยถา ฯ    
        [๖๖๔] อิมสฺส หตฺถปาเท จ         กณฺณนาส ฺจ ฉินฺทถ       
                โย เม อมิตฺต หตฺถคต       เวเทห ปริโมจยิ ฯ     
                อิม มสว ปาตพฺย ๔        สเูล กตฺวา ปจนฺตุ น      
                โย เม อมิตฺต หตฺถคต       เวเทห ปริโมจยิ ฯ     
                ยถาป อุสภจมฺม            ปพฺยา วิหนียติ ๕     
                สหีสฺส อโถ พฺยคฺฆสฺส        โหติ สงฺกุสมาหต ฯ    
                เอวนฺต วิหนิตฺวาน          เวธยิสฺสามิ สตฺติยา     
                โย เม อมิตฺต หตฺถคต       เวเทห ปริโมจยิ ฯ     
        [๖๖๕] สเจ เม หตฺถปาเท จ       กณฺณนาส ฺจ เฉทสิ ๖       
                เอว ป ฺจาลจนฺทสฺส         เวเทโห เฉทยิสฺสติ ฯ    
                สเจ เม หตฺถปาเท จ       กณฺณนาส ฺจ เฉทสิ          
#๑ ม. ทุคฺคโณฺหสิ ฯ    ๒ ม. ทิวงฺกเร ฯ   ๓ ม. ปริวาริย ฯ  ๔ สี. ย.ุ ปาตพฺพ ฯ    
#๕ วิตนียติ อิติป ฯ     ๖ ม. เฉจฺฉสิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ      
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                เอว ป ฺจาลจนฺทิยา         เวเทโห เฉทยิสฺสติ ฯ    
                สเจ เม หตฺถปาเท จ       กณฺณนาส ฺจ เฉทสิ          
                เอว นนฺทาย เทวิยา        เวเทโห เฉทยิสฺสติ ฯ     
                สเจ เม หตฺถปาเท จ       กณฺณนาส ฺจ เฉทสิ          
                เอวนฺเต ปุตฺตทารสฺส        เวเทโห เฉทยิสฺสติ ฯ    
                สเจ มส ฺจ ปาตพฺย         สูเล กตฺวา ปจิสฺสสิ    
                เอว ป ฺจาลจนฺทสฺส         เวเทโห ปาจยิสฺสติ ฯ    
                สเจ มส ฺจ ปาตพฺย         สูเล กตฺวา ปจิสฺสสิ    
                เอว ป ฺจาลจนฺทิยา         เวเทโห ปาจยิสฺสติ ฯ    
                สเจ มส ฺจ ปาตพฺย         สูเล กตฺวา ปจิสฺสสิ    
                เอว นนฺทาย เทวิยา        เวเทโห ปาจยิสฺสติ ฯ     
                สเจ มส ฺจ ปาตพฺย         สูเล กตฺวา ปจิสฺสสิ    
                เอวนฺเต ปุตฺตทารสฺส        เวเทโห ปาจยิสฺสติ ฯ    
                สเจ ม วิหนิตฺวาน ๑       เวธยิสฺสสิ สตฺติยา     
                เอว ป ฺจาลจนฺทสฺส         เวเทโห เวธยิสฺสติ ฯ    
                สเจ ม วิหนิตฺวาน          เวธยิสฺสสิ สตฺติยา     
                เอว ป ฺจาลจนฺทิยา         เวเทโห เวธยิสฺสติ ฯ    
                สเจ ม วิหนิตฺวาน          เวธยิสฺสสิ สตฺติยา     
                เอว นนฺทาย เทวิยา        เวเทโห เวธยิสฺสติ ฯ     
                สเจ ม วิหนิตฺวาน          เวธยิสฺสสิ สตฺติยา     
#๑ ม. วิตนิตฺวาน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ     
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                เอวนฺเต ปุตฺตทารสฺส        เวเทโห เวธยิสฺสติ ฯ    
                เอว โน มนฺติต รโห        เวเทเหน มยา สห         
                ยถา ๑ ปลสต จมฺม        โกนติฺมนฺตาสุนิฏ ิต ๒     
                อุเปติ ตนุตาณาย           สราน ปฏิหนฺตเว ฯ       
                สขุาวโห ทุกฺขนูโท          เวเทหสฺส ยสสฺสิโน      
                มตินฺเต ปฏิห ฺามิ          อุสุ ปลสเตน วา ฯ      
        [๖๖๖] อิงฺฆ ปสฺส มหาราช         สุ ฺ อนฺเตปุร ตว     
                โอโรธา จ กุมารา จ       ตว มาตา จ ขตฺติย          
                อุมฺมงฺคา นีหริตฺวาน         เวเทหสฺสุปนามิตา ฯ     
        [๖๖๗] อิงฺฆ อนฺเตปุร มยฺห         คนฺตฺวาน วิจินาถ น      
                ยถา อิมสฺส วจน           สจฺจ วา ยทิ วา มุสา ฯ    
        [๖๖๘] เอวเมต มหาราช          ยถา อาห มโหสโธ     
                สุ ฺ อนฺเตปุร สพฺพ         กากปตนก ยถา ฯ     
        [๖๖๙] อิโต คตา มหาราช         นารี สพฺพงฺคโสภนา         
                โกสุมฺภผลกสุสฺโสณี ๓       หสคคฺครภาณินี ฯถ     
                อิโต นีตา มหาราช         นารี สพฺพงฺคโสภนา        
                โกเสยฺยวสนา สามา        ชาตรูปสุเมขลา ฯ    
                สรุตฺตปาทา กลฺยาณี         สุวณฺณมณิเมขลา         
                ปาเรวตกฺขี สุตนู           พิมฺโพฏา ตนุมชฺฌิมา ฯ     
                สชุาตา ภุชลฏ ีว           เวทีว ๔ ตนุมชฌฺิมา    
#๑ ม. ยถาป ฯ    ๒ ส.ี ย.ุ โกนฺตีมนฺตี สุนิฏ ิต ฯ   ๓ ม. โกสมพฺผลก... ฯ        
#๔ ม. เวลฺลวี ฯ      
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                ทฆีสฺสา เกสา อสิตา        อีสกคฺคปเวลฺลิตา ฯ      
                สชุาตา มิคจฺฉาปว          เหมนฺตคฺคิสิขาริว      
                นทีว คิริทุคฺเคสุ            ส ฺฉนฺนา ขุทฺทเวฬุภิ ฯ    
                นาคนาสูรุกลฺยาณี           ปมา ๑ ติมฺพรุตฺถนี     
                นาติทีฆา นาติรสฺสา         นาโลมา นาติโลมกา ๒ ฯ    
                นนฺทาย นูน มรเณน         นนฺทสิ สิริวาหน          
                อห ฺจ นูน นนฺทา จ         คจฺฉาม ยมสาธน ฯ        
        [๖๗๐] ทิพฺพ อธิยเส มาย          อกาสิ จกฺขุโมหน      
                โย เม อมิตฺต หตฺถคต       เวเทห ปริโมจยิ ฯ     
        [๖๗๑] อธิยนฺติ เว ๓ มหาราช     ทิพฺพมายีธ ปณฺฑิตา      
                เต โมจยนฺติ อตฺตาน        ปณฺฑิตา มนฺติโน ชนา ฯ    
                สนฺติ มาณวปุตฺตา เม        กุสลา สนฺธิเฉทกา       
                เยส กเตน มคฺเคน         เวเทโห มิถลิ คโต ฯ      
        [๖๗๒] อิงฺฆ ปสฺส มหาราช         อุมฺมงฺค สาธุมาปต    
                หตฺถีน อถ อสฺสาน          รถาน อถ ปตฺติน      
                อาโลกภูต ติฏนฺต          อุมมฺงฺค สาธุนิฏ ิต ๔ ฯ       
        [๖๗๓] ลาภา วต วิเทหาน         ยสฺสิเม เอทิสา ปณฺฑิตา     
                ฆเร วสนฺติ วิชิเต          ยถา ตฺวมสิ มโหสธ ฯ     
        [๖๗๔] วุตฺติ ฺจ ปริหาร ฺจ          ทิคุณ ภตฺตเวตฺตน     
                ททามิ วิปุเล โภเค         ภุ ฺช กาเม รมสฺสุ จ     
#๑ ม. ปรมา ฯ   ๒ ม. -โลมสา ฯ   ๓ ม. อธียนฺติ ฯ   ๔ ม. สาธุ มาปต ฯ      
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                มา วิเทห ปจฺจคมา         ก ึวิเทโห กริสฺสติ ฯ    
        [๖๗๕] โย จเชถ มหาราช         ภตฺตาร ธนการณา     
                อุภินฺน โหติ คารโยฺห        อตฺตโน จ ปรสฺส จ     
                ยาว ชีเวยฺย เวเทโห       นา ฺสฺส ปุริโส สิย ๑ ฯ     
                โย จเชถ มหาราช         ภตฺตาร ธนการณา     
                อุภินฺน โหติ คารโยฺห        อตฺตโน จ ปรสฺส จ     
                ยาว ติฏเยฺย เวเทโห      นา ฺสฺส วิชิเต วเส ฯ     
        [๖๗๖] ทมฺมิ นิกฺขสหสฺสนฺเต         คามาสีติ ฺจ กาสิสุ     
                ทาสีสตานิ จตฺตาริ          ทมมฺิ ภริยาสต ฺจ เต    
                สพฺพ เสนางฺคมาทาย        โสตฺถึ คจฺฉ มโหสธ ฯ     
        [๖๗๗] ยาว ททนฺตุ หตฺถีน          อสฺสาน ทิคุณ วิธ     
                ตปฺเปนฺตุ อนฺนปาเนน        รถิเก ปตฺติการเก ฯ     
        [๖๗๘] หตฺถี อสฺเส รเถ ปตฺตี       คจฺเฉวาทาย ปณฺฑิต     
                ปสฺสตุ ต มหาราชา         เวเทโห มิถิล คต ฯ     
        [๖๗๙] หตฺถี อสฺสา รถา ปตฺตี       เสนา สาทิสฺสเต มหา    
                จตุรงฺคินี ภึสรูปา ๒        กินนฺุ ม ฺนฺติ ๓ ปณฺฑิตา ฯ      
        [๖๘๐] อานนฺโท เต มหาราช       อุตฺตโม ปฏทิิสฺสติ        
                สพฺพ เสนางฺคมาทาย        โสตฺถิปฺปตฺโต มโหสโธ ฯ    
        [๖๘๑] ยถา เปต สุสานสฺมึ         ฉฑฺเฑตฺวา จตุโร ชนา    
                เอว กปฺปลิเย ตฺยมฺหา       ฉฑฺฑยิตฺวา อิธาคตา ฯ                       
#๑ ม. ปรุิโส สิยา ฯ   ๒ ม. ภีสรูปา ฯ  ๓ ม. ม ฺสิ ปณฺฑิต ฯ       
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                อถ ตฺว เกน วณฺเณน        เกน วา ปน เหตุนา        
                เกน วา อตฺถชาเตน        อตฺตาน ปริโมจยิ ฯ        
        [๖๘๒] อตฺถ อตฺเถน เวเทห        มนฺต มนฺเตน ขตฺติย     
                ปริวารยิสฺส ๑ ราชาน      ชมฺพูทีปว สาคโร ฯ    
                ทนิฺน นิกฺขสหสฺส เม         คามาสีติ ฺจ ๒ กาสิสุ    
                ทาสีสตานิ จตฺตาริ          ทินนฺ ภริยาสต ฺจ เม     
                สพฺพ เสนางฺคมาทาย        โสตฺถินามฺหิ อิธาคโต ฯ    
        [๖๘๓] สุสุข วต สวาโส           ปณฺฑิเตหีติ เสนก       
                ปกฺขีว ป ฺชเร พนฺเธ        มจฺเฉ ชาลคเตริว        
                อมิตฺตหตฺถตฺถคเต ๓        โมจยิ โน มโหสโธ ฯ      
        [๖๘๔] เอวเมว มหาราช          ปณฺฑิตา หิ สุขาวหา         
                ปกฺขีว ป ฺชเร พนฺเธ        มจฺเฉ ชาลคเตริว        
                อมิตฺตหตฺถตฺถคเต ๓        โมจยิ โน มโหสโธ ฯ      
        [๖๘๕] อาห ฺนฺตุ สพฺพวีณา         เภริโย เทนฺทิมานิ จ     
                ธมนฺตุ มาคธา สงฺขา        วคฺคู นทนฺตุ ทุนฺทุภี ฯ      
        [๖๘๖] โอโรธา จ กมุารา จ       เวสิยานา จ พฺราหฺมณา      
                พหุ อนฺน ฺจ ปาน ฺจ         ปณฺฑิตสฺสาภิหารยุ ฯ    
                หตฺถาโรหา อนีกฏา        รถิกา ปตฺติการกา        
                พหุ อนฺน ฺจ ปาน ฺจ         ปณฺฑิตสฺสาภิหารยุ ฯ    
                สมาคตา ชานปทา          เนคมา จ สมาคตา    
#๑ ม. ปริวารยึ ฯ     ๒ ม. คามาสีติ จ ฯ    ๓ ม. อมิตฺตหตฺถตฺตคเต ฯ        
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                พหุ อนฺน ฺจ ปาน ฺจ         ปณฺฑิตสฺสาภิหารยุ ฯ    
                พหุชฺชโน ปสนฺโนสิ          ทิสฺวา ปณฺฑิตมาคต     
                ปณฺฑิตมฺหิ อนุปฺปตฺเต         เจลุกฺเขโป ปวตฺตถาติ ๑ ฯt       
                        มโหสธชาตก ป ฺจม ฯ     
                        ____________      
                        ๖ ภูริทตฺตชาตก     
        [๖๘๗] ยงฺกิ ฺจิ รตนมตฺถิ           ธตรฏนิเวสเน        
                สพฺพานิ เต อุปยนฺตุ         ธีตร เทหิ ราชิโน ฯ     
        [๖๘๘] น โน วิวาโห นาเคหิ       กตปุพฺโพ กทุาจน         
                ต วิวาห อสยุตฺต           กถ อเมฺห กโรมเส ฯ    
        [๖๘๙] ชีวิต นูน เต จตฺต          รฏ วา มนุชาธิป    
                น หิ นาเค กุปฺปตมฺหิ        จิร ชีวนฺติ ตาทิสา ฯ     
                โย ตฺว เทว มนุสฺโสสิ       อิทฺธิมนฺต อนิทฺธิมา      
                วรณุสฺส นิย ปุตฺต           ยามนุ อติม ฺสิ ฯ    
        [๖๙๐] นาติม ฺามิ ราชาน         ธตรฏ ยสสฺสิน       
                ธตรฏโ ห ินาคาน         พหูนมป อิสฺสโร ฯ       
                อหิ มหานุภาโวป           น เม ธีตรมารโห          
                ขตฺติโย จ วิเทหาน         อภิชาตา สมุทฺทชา ฯ     
        [๖๙๑] กมฺพลสฺสตรา อุฏเนฺตุ       สพฺเพ นาเค นิเวทย    
                พาราณสึ ปวชฺชนฺตุ          มา จ ก ฺจิ ๒ วิเหยุ ฯ     
#๑ ม. อวตฺตถาติ ฯ       ๒ สี. ยุ. กิ ฺจิ ฯ     
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        [๖๙๒] นิเวสเนสุ โสพฺเภสุ         รถิยา จจฺจเรสุ จ       
                รกุขฺคฺเคสุ จ ลมฺพนฺตุ        วิตตา โตรเณสุ จ ฯ     
                อหมฺป สพฺพเสเตน          มหตา สุมห ปุร         
                ปริกฺขิปสฺส โภเคหิ          กาสีน ชนย ภย ฯ     
        [๖๙๓] ตสฺส ต วจน สุตฺวา         อุรคาเนกวณฺณิโน       
                พาราณสึ ปวชฺชสุึ           น จ ก ฺจิ วิเหยุ ฯ    
                นิเวสเนสุ โสพฺเภสุ         รถยิา จจฺจเรสุ จ       
                รกุขฺคฺเคสุ จ ลมฺพึสุ         วิตตา โตรเณสุ จ ฯ    
                เอเต ทิสฺวาน ลมฺพนฺเต      ปถูู กนฺทึส ุนาริโย    
                นาเค โสณฺฑิกเต ทิสฺวา      ปสฺสสนฺเต มหุ มหุ ๑ ฯ      
                พาราณส ีสพฺยาธิตา ๒      อาตุรา สมปชฺชถ          
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       ธีตร เทหิ ราชิโน ฯ     
        [๖๙๔] ปุปฺผาภิหารสฺส วนสฺส มชฺเฌน    
                        โก โลหิตกฺโข วิหตนฺตรโส ๓    
                        กา กมฺพุกายูรธรา สุวตฺถา       
                        ติฏนฺติ นาริโย ทส วนฺทมานา ฯ          
                        โก ตฺว พฺรหาพาห ุวนสฺส มชฺเฌ    
                        วิโรจสิ ฆตสิตฺโต ว อคฺคิ       
                        มเหสกฺโข อ ฺตโรสิ ยกฺโข       
                        อุทาหุ นาโคสิ มหานุภาโว ฯ      
#๑ ม. มุหุ มหุุ ฯ       ๒ ม. ปพฺยธิตา ฯ     ๓ ม. วิตตนฺตรโส ฯ     
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        [๖๙๕] นาโคหมสฺมิ อิทฺธิมา         เตชสี ๑ ทรุติกฺกโม     
                ฑเสยฺย เตชสา กุทฺโธ       ผีต ชนปท อป ฯ      
                สมุทฺทชา หิ เม มาตา       ธตรฏโ จ เม ปตา       
                สทุสฺสนกนิฏโสฺมิ           ภูริทตฺโตติ ม วิทู ฯ     
        [๖๙๖] ย คมฺภีร สทาวฏฏ          รหท เภสฺม ๒ เปกฺขสิ    
                เอโส ทิโพฺย มมาวาโส      อเนกสตโปริโส ฯ    
                มยรูโก ฺจาภิรุท            นีโลท วนมชฺฌโต       
                ยมนุ ปวิส มา ภีโต         เขม วตฺตวตึ ๓ สิว ฯ      
        [๖๙๗] ตตฺถ ปตฺโต สานุจโร        สห ปุตฺเตน พฺราหฺมณ     
                ปชูิโต มยฺห กาเมหิ         สุข พฺราหฺมณ วจฺฉสิ ฯ     
        [๖๙๘] สมา สมนฺตปริโต           ปหุตตครา ๔ มหี          
                อินฺทโคปกส ฺฉนฺนา          โสภติ หรตุิตฺตมา ฯ     
                รมฺมานิ วนเจตฺยานิ         รมฺมา หสุปกูชติา      
                โอปุปฺผปทุมา ติฏนฺติ        โปกฺขร ฺา ๕ สุนิมฺมิตา ฯ       
                อฏสา สุกตา ถมฺภา        สพฺเพ เวฬุริยามยา      
                สหสฺสถมฺภา ปาสาทา        ปูรา ก ฺาหิ โชตเร ฯ     
                วิมาน อุปปนฺโนสิ           ทิพฺพ ปุ ฺเหิ อตฺตโน     
                อสมฺพาธ สิว รมฺม          อจฺจนฺตสุขส ฺหิต ฯ    
                ม ฺเ สหสฺสเนตฺตสฺส        วิมาน นาภิกงฺขสิ      
                อิทฺธิ หิ ตฺยาย วิปุลา        สกฺกสฺเสว ชุตีมโต ฯ     
#๑ ม. เตชสฺสี ฯ    ๒ ม. ภิสฺม ฯ   ๓ ม. วตฺตวต ฯ   ๔ ม. ปหูตตครา ฯ สี. ย.ุ      
#พหุกา ตตฺครา ฯ   ๕ ม. โปกฺขร ฺโ ฯ     
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        [๖๙๙] มนสาป น ปตฺตพฺโพ         อานุภาโว ชุตีมโต        
                ปริจาริยมานาน            อินทฺาน ๑ วสวตฺติน ฯ      
        [๗๐๐] ต วิมาน อภิชฺฌาย          อมราน สุเขสิน       
                อุโปสถ อุปวสนฺโต          เสมิ วมฺมิกมทฺุธนิ ฯ     
        [๗๐๑] อห ฺจ มิคเมสาโน          สปุตฺโต ปาวิสึ วน       
                เต ๒ ม มต วา ชีว วา    นาภิเวเทนฺติ าตกา ฯ     
                อามนฺตเย ภูริทตฺต          กาสิปุตฺต ยสสฺสิน     
                ตยา โน สมนุ ฺาตา        อป ปสฺเสมุ าตเก ฯ      
        [๗๐๒] เอโส หิ วต เม ฉนฺโท      ย วเสสิ มมนติฺเก        
                น หิ เอตาทิสา กามา       สุลภา โหนฺติ มานุเส ฯ    
                สเจ ตฺว นิจฺฉเส วตฺถุ       มม กาเมหิ ปูชิโต     
                มยา ตฺว สมนุ ฺาโต        โสตฺถึ ปสฺสาหิ าตเก ฯ      
        [๗๐๓] ธารยิม มณึ ทิพฺย           ปสุ ปุตฺเต จ วินฺทสิ      
                อโรโค สุขิโต โหหิ ๓      คจฺเฉวาทาย พฺราหฺมณ ฯ     
        [๗๐๔] กุสล ปฏินนทฺามิ            ภูริทตฺต วโจ ตว       
                ปพฺพชิสฺสามิ ชิณฺโณสฺมิ        น กาเม อภิปตฺถเย ฯ      
        [๗๐๕] พฺรหฺมจริยสฺส เจ ภงฺโค      โหติ โภเคหิ การิย    
                อวิกปฺปมาโน เอยฺยาสิ       พหุ ทสฺสามิ เต ธน ฯ     
        [๗๐๖] กุสล ปฏินนทฺามิ            ภูริทตฺต วโจ ตว       
                ปนุป อาคมิสฺสามิ           สเจ อตฺโถ ภวิสฺสติ ฯ    
#๑ ม. สอินฺทาน ฯ       ๒ ม. ต ฯ   ๓ ม. โหติ ฯ      
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        [๗๐๗] อิท วตฺวา ภูริทตฺโต         เปเสสิ จตุโร ชเน     
                เอถ คจฺฉถ อุฏเถ         ขิปฺป ปาเปถ พฺราหฺมณ ฯ     
                ตสฺส ต วจน สตฺุวา         อุฏาย จตุโร ชนา     
                เปสิตา ภูริทตฺเตน          ขิปฺป ปาเปสุ พฺราหฺมณ ฯ     
        [๗๐๘] มณึ ปคฺคยฺห มงฺคลฺย         สาธุ วิตฺต ๑ มโนรม     
                เสล พฺย ฺชนสมฺปนฺน         โก อิม มณิมชฺฌคา ฯ    
        [๗๐๙] โลหิตกฺขิสหสฺสาหิ           สมนฺตา ปรวิาริต      
                อชฺช กาล ปถ ๒ คจฺฉ      อชฺฌคาห มณึ อิม ฯ     
        [๗๑๐] สุปจิณฺโณ อย เสโล         อจฺจิโต มหิโต สทา      
                สธุาริโต สุนิกขิฺตฺโต         สพฺพตฺถมภิสาธเย ฯ     
                อุปจารวิปนฺนสฺส            นกิฺเขเป ธารณาย วา     
                อย เสโล วินาสาย         ปริจิณฺโณ อโยนโิส ฯ      
                นยิม อกุสโล ทิพฺย          มณึ ธาเรตุมารโห      
                ปฏิปชชฺ สต นิกฺข           เทหิม รตน มม ฯ     
        [๗๑๑] เนว มาย ๓ มณิ เกยฺโย    โคหิ วา รตเนหิ วา       
                เสโล พฺย ฺชนสมฺปนฺโน       เนว เกยฺโย มณิ มม ฯ    
        [๗๑๒] โน เจ ตยา มณิ เกยฺโย     โคหิ วา รตเนหิ วา        
                อถ เกน มณิ เกยฺโย        ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ      
        [๗๑๓] โย เม สเส มหานาค       เตชสึ ทุรติกฺกม         
#๑ ยุ. สาธุจิตฺต ฯ    ๒ ส.ี ยุ. ปท ฯ   ๓ ม. น จ มยาย ฯ     
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                ตสฺส ทชชฺ อิม เสล         ชลนฺตริว ๑ เตชสา ฯ    
        [๗๑๔] โก น ุพฺราหฺมณวณฺเณน       สุปณฺโณ ปตต วโร       
                นาค ชิคึสมเนฺวติ ๒        อเนฺวส ภกฺขมตฺตโน ฯ    
        [๗๑๕] นาห ทิชาธิโป โหมิ         น ทิฏโ ครโุฬ มยา     
                อาสีวิเสน วิตฺโตสฺมิ ๓      เวชฺโช พฺราหฺมณ ม วิทู ฯ     
        [๗๑๖] กึ นุ ตุยฺห พล อตฺถิ         กึ สิปฺป วิชฺชเต ตว    
                กสิฺมึ วา ตฺว ปรตฺถทฺโธ      อุรค นาปจายสิ ฯ    
        [๗๑๗] อาร ฺ ิกสฺส อิสิโน          จิร รตฺต ตปสฺสิโน     
                สปุณฺโณ โกสยิสฺสกฺขา        วิสวิชชฺ อนุตฺตร ฯ    
                ต ภาวิตตฺต ฺตร           สมฺมนฺต ปพฺพตนฺตเร     
                สกฺกจฺจนฺต อุปฏาสึ         รตฺตินฺทิวมตนฺทิโต ฯ     
                โส ตทา ปริจิณฺโณ เม       วตฺต วา พฺรหฺมจาริย ๔     
                ทพฺิย ปาตุกริ มนฺต          กามสา ภควา มม ฯ    
                ตฺยาห มนฺเต ปรตฺถทฺโธ      นาห ภายามิ โภคิน    
                อาจริโย วิสฆาตาน         อาลมฺพายโนติ ๕ ม วิทู ฯ    
        [๗๑๘] คณฺหามเส มณึ ตาต         โสมทตฺต วิชานาหิ         
                มา ทณฺเฑน สิร ึปตฺต        กามสา ปชหามเส ๖ ฯ    
        [๗๑๙] สก นิเวสน ปตฺต           โย ต พฺราหฺมณ ปูชยิ    
                เอว กลฺยาณการิสฺส         ก ึโมหา ทุพฺภิมิจฺฉสิ ฯ     
#๑ ม. ชลนฺตมิว ฯ   ๒ ม. ชิคี - ฯ   ๓ จิตฺโตสฺมีติป ปาโ ฯ ม. วิตฺโตติ ฯ         
#๔ ม. วตฺตวา พฺรหฺมจริยวา ฯ   ๕ ม. อลมฺปาโนติ ฯ สี. ยุ. อาลมฺพาโนติ ฯ     
#๖ ม. ปชหิมฺเส ฯ     
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                สเจ ตฺว ๑ ธนกาโมสิ      ภูรทิตฺโต ปทิสฺสติ ๒     
                ตเมว คนฺตฺวา ยาจสฺสุ       พหุ ทสฺสติ เต ธน ฯ    
        [๗๒๐] หตฺถคต ปตฺตคต            นิกฺกิณฺณ ขาทิตุ วร    
                มา โน สนฺทฏิ ิโก อตฺโถ     โสมทตฺต อุปจฺจคา ฯ    
        [๗๒๑] ปจฺจติ นิรเย โฆเร         มหิมสสฺ วินฺทฺรียติ ๓    
                มตฺิตทุพฺภี หิตจฺจาคี          ชีวเร วาป สสฺุสติ ๔ ฯ     
                สเจ ตฺว ๑ ธนกาโมสิ      ภูรทิตฺโต ปทิสฺสติ      
                ม ฺเ อตฺตกต เวร         น จิร เวทยิสฺสสิ ฯ    
        [๗๒๒] มหาย ฺ ยชิตฺวาน          เอว สุชฺฌนฺติ พฺราหฺมณา    
                มหาย ฺ ยชิสฺสาม          เอว โมกฺขาม ปาปกา ฯ     
        [๗๒๓] หนฺททานิ อปายามิ          นาห อชฺช ตยา สห        
                ปทเมก ๕ น คจฺเฉยฺย      เอว กิพฺพิสการินา ฯ     
        [๗๒๔] อิท วตฺวาน ปตร           โสมทตฺโต พหุสฺสุโต    
                อุชฺฌาเปตฺวาน ภูตานิ        ตมฺหา านา อปกฺกมิ ฯ    
        [๗๒๕] คณฺหาเหต มหานาค         อาหเรต มณึ มม          
                อินฺทโคปกวณฺณาภา ๖       ยสฺส โรหิตโก สิโร ฯ     
                กปฺปาสปจุราสีว            เอโส กาโย ปทสิฺสติ ๗    
                วมฺมิกคฺคคโต เสติ          ต ตฺว คณฺหาหิ พฺราหฺมณ ฯ    
        [๗๒๖] อโถสเธหิ ทพฺิเพหิ          ชปฺป มนฺตปทานิ จ      
                เอวนฺต อสกฺขิ ผุฏ ุ ๘      กตฺวา ปริตฺตมตฺตโน ฯ     
#๑ สี. ย.ุ สเจ หิ ฯ  ๒ ม. ปทสฺสติ ฯ  ๓ ม. มหิสฺสมป วิวรติ ฯ สี. ย.ุ    
#มหิสฺสมว ทียติ ฯ  ๔ ส.ี ยุ. ชีวเร จาป สุสฺสเร ฯ  ๕ ม. ปทมฺเปก ฯ      
#๖ ม. ...วณฺณาโภ ฯ  ๗ สี. ย.ุ กายสฺส ทิสฺสติ ฯ  ๘ ม. สตฺถุ ฯ ส.ี ย.ุ สฏ ุ ฯ      
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        [๗๒๗] มม ทิสฺวาน อายนฺต         สพฺพกามสมิทฺธิน      
                อินฺทฺริยานิ อหฏานิ         สาว ชาต มุข ตว ฯ      
                ปทุม ยถา หตฺถคต          ปาณินา ปริมทฺทิต      
                สาว ชาต มุข ตุยฺห         มม ทิสฺวาน เอทิส ฯ     
        [๗๒๘] กจฺจิ นุ เต นาภิสฺสสิ        กจฺจิ เต อตฺถิ เวทนา      
                เยน สาว มุข ตุยฺห         มม ทิสฺวาน อาคต ฯ    
        [๗๒๙] สุปน ตาต อทฺทกฺขึ          อิโต มาส อโธคต     
                ทกฺขิณ วิย เม พาหุ         เฉตฺวา รุหิรมกฺขิต     
                ปรุิโส อาทาย ปกฺกามิ       มม โรทนฺติยา สติ ฯ     
                ยโตห สุปนมทฺทกฺขึ          สทุสฺสน วิชานาหิ     
                ตโต ทิวา วา รตฺตึ วา      สุข เม โนปลพฺภติ ฯ     
        [๗๓๐] ย ปุพฺเพ ปริวารึสุ ๑       ก ฺา รุจิรวิคฺคหา     
                เหมชาลปฏิจฺฉนฺนา          ภูริทตฺโต น ทสิฺสติ ฯ     
                ย ปุพฺเพ ปริวารึสุ ๑       เนตฺตึสวรธาริโน      
                กณิการาว สมฺผุลฺลา         ภูริทตฺโต น ทสิฺสติ ฯ    
                หนฺททานิ คมิสฺสาม          ภูริทตฺตนิเวสน        
                ธมฺมฏ สีลสมฺปนฺน          ปสฺสาม ตว ภาตร ฯ     
        [๗๓๑] ต ฺจ ทิสฺวาน อายนฺต        ภูริทตฺตสฺส มาตร     
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       ภูริทตฺตสฺส ภริยาโย ฯ      
                ปตฺุตนฺเตยฺเย น ชานาม      อิโต มาส อโธคต       
#๑ สี. ย.ุ ปรจิารึสุ ฯ       
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                มต วา ยทิ วา ชีว         ภูรทิตฺต ยสสฺสิน ฯ     
        [๗๓๒] สกุณี หตปตฺุตาว            สุ ฺ ทิสฺวา กุลาวก    
                จิร ทุกฺเขน ฌายิสฺส         ภูรทิตฺต อปสฺสตี ฯ      
                กรุรุี หตจฺฉาปาว ๑        สุ ฺ ทิสฺวา กุลาวก    
                จิร ทุกฺเขน ฌายิสฺส         ภูรทิตฺต อปสฺสตี ฯ      
                สา นูน จกฺกวกกฺีว          ปลลฺลสฺม ึอนูทเก       
                จิร ทุกฺเขน ฌายิสฺส         ภูรทิตฺต อปสฺสตี ฯ      
                กมฺมาราน ยถา อุกฺกา       อนฺโต ฌายติ โน พหิ     
                เอว ฌายามิ โสเกน        ภูรทิตฺต อปสฺสตี ฯ      
        [๗๓๓] สาลาว สมฺปมทฺทิตา ๒      มาลุเตน ปมทฺทิตา        
                เสนฺติ ปุตฺตา จ ทารา จ     ภูริทตฺตนิเวสเน ฯ      
        [๗๓๔] เตส สุตฺวาน นิคฺโฆส        ภูริทตฺตนิเวสเน      
                อรฏิโ จ สุโภโค ๓ จ     ปธาวึสุ ๔ อนนฺตรา      
                อมฺม อสฺสาส มา โสจิ       เอวธมฺมา หิ ปาณิโน     
                จวนฺติ อุปปชฺชนฺติ           เอสาสฺส ปริณามตา ฯ     
        [๗๓๕] อหป ตาต ชานามิ          เอวธมฺมา หิ ปาณิโน     
                โสเกน จ ปเรตสฺมึ         ภูริทตฺต อปสฺสตี        
                อชฺช เจ เม อิม รตฺตึ       สุทสฺสน วิชานาหิ      
                ภูรทิตฺต อปสฺสนฺตี           ม ฺเ หิสฺสามิ ชีวิต ฯ    
        [๗๓๖] อมฺม อสฺสาส มา โสจิ       อานยิสฺสาม ภาตร        
#๑ ม. กุรร ีหตฉาปาว ฯ   ๒ ม. สมฺปมถิตา ฯ    ๓ สี. ย.ุ สุภโค ฯ   ๔ ส.ี ยุ.        
#อุปธาวึสุ ฯ      
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                ทโิสทิส คมิสสฺาม           ภาตุปริเยสน จร      
                ปพฺพเต คิริทุคฺเคสุ          คาเมสุ นิคเมสุ จ     
                โอเรน สตฺตรตฺตสฺส ๑      ภาตร ปสฺส อาคต ฯ      
        [๗๓๗] หตฺถา ปมุตฺโต อุรโค        ปาเท เต นิปติ ภุส     
                กจฺจิ นุ ฑสิโต ๒ ตาต      มา ภายิ สุขิโต ภว ฯ     
        [๗๓๘] เนว มยฺห อย นาโค        อล ทุกฺขาย กายจิ       
                ยาวตตฺถิ อหิคฺคาโห         มยา ภิยฺโย น วิชฺชติ ฯ      
        [๗๓๙] โก น ุพฺราหฺมณวณฺเณน       ทตฺโต ๓ ปริสมาคโต     
                อวฺหายตุ ๔ สุยทฺุเธน       สณุาตุ ๕ ปริสา มม ฯ    
        [๗๔๐] ตฺว ม นาเคน อาลมฺพ       อห มณฺฑูกฉาปยา       
                โหตุ โน อพฺภุต ตตฺถ        อา สหสฺเสหิ ป ฺจหิ ฯ    
        [๗๔๑] อห ฺหิ วสุมา อฑฺโฒ         ตฺว ทลิทฺโทสิ มาณว    
                โก นุ เต ปาฏิโภคตฺถิ       อุปชูต ฺจ กึ สิยา ฯ    
                อุปชูต ฺจ เม อสฺส          ปาฏิโภโค จ ตาทิโส      
                โหตุ โน อพฺภุต ตตฺถ        อา สหสฺเสหิ ป ฺจหิ ฯ    
        [๗๔๒] สุโณหิ เม มหาราช         วจน ภทฺทมตฺถุ เต        
                ป ฺจนฺน เม สหสฺสาน        ปาฏิโภโค หิ กิตฺติม ฯ      
        [๗๔๓] เปตฺติก วา อิณ โหติ        ย วา โหติ สย กต     
                ก ึตฺว เอว พหุ มยฺห        ธน ยาจสิ พฺราหฺมณ ฯ     
        [๗๔๔] อาลมฺพายโน ๖ หิ นาเคน   มม อภิชิคึสติ    
#๑ สี. ย.ุ ทสรตฺตสฺส ฯ   ๒ สี. กจฺจิ ต นุ ฑสี ฯ ม. กจฺจิ นุ ต ฑสี ฯ          
#ยุ. กจฺจิตานุฑสี ฯ   ๓ ม. ทิตฺโต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ  ๔ ม. อวฺหายนฺตุ ฯ       
#๕ ม. สุณนฺตุ ฯ   ๖ ม. อลมฺพาโน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ       
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                อห มณฺฑูกฉาปยา           ฑสยิสฺสามิ พฺราหฺมณ ฯ     
                ต ตฺว ทฏ ุ มหาราช        อชฺช รฏาภิวฑฺฒน     
                ขคฺค ๑ สงฺฆปริพฺยูโฬฺห      นียาหิ อหิทสฺสน ๒ ฯ     
        [๗๔๕] เนว ต อติม ฺามิ          สิปฺปวาเทน มาณว        
                อติมตฺโตสิ สิปฺเปน          อุรค นาปจายสิ ฯ      
        [๗๔๖] อหมฺป นาติม ฺามิ          สิปฺปวาเทน พฺราหฺมณ     
                อวิเสน จ นาเคน          ภุส ว ฺจยเส ชน ฯ        
                เอว ฺเจต ชโน ช ฺา       ยถา ชานามิ ต อห       
                น ตฺว ลภสิ อาลมฺพ         ถุสมุฏ ึ ๓ กโุต ธน ฯ     
        [๗๔๗] ขราชิโน ชฏ ีรุมฺมี ๔       ทตฺโต ปริสมาคโต       
                โย ตฺว เอว คต นาค       อวิโส อติม ฺสิ       
                อาปชฺช โข น ช ฺาสิ       ปณฺุณ อุคฺคสฺส เตชสา ๕    
                ม ฺเ ต ภสฺมราสึว         ขิปฺปเมโส กรสิฺสติ ฯ     
        [๗๔๘] สิยา วิส สิลตฺุตสฺส          ทุฑฺฑุภสฺส ๖ สิลาภุโน     
                เนว โลหิตสีสสฺส           วิส นาคสฺส วิชฺชติ ฯ     
        [๗๔๙] สุตเมต อรหต             ส ฺตาน ตปสฺสิน       
                อิธ ทานานิ ทตฺวาน         สคฺค คจฺฉนฺติ ทายกา    
                ชีวนฺโต เทหิ ทานานิ        ยท ิเต อตฺถิ ทาตเว ฯ                         
                อย นาโค มหิทฺธิโก         เตชสี ทุรติกกฺโม       
                เตน ต ฑสยิสฺสามิ          โส ต ภสฺม กริสสฺติ ฯ     
#๑ ม. ขตฺต- ฯ   ๒ สี. ยุ. อภิทสฺสน ฯ  ๓ ม. ภุสมุฏ ึ ฯ สี. ยุ. สตฺตุมุฏ ึ ฯ    
#๔ ม. ทุมฺมี ฯ  ๕ ม. เตชโส ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ  ๖ ม. เทฑฺฑุภสฺส ฯ      
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        [๗๕๐] มยาเปต สุต สมฺม          ส ฺตาน ตปสฺสิน      
                อิธ ทานานิ ทตฺวาน         สคฺค คจฺฉนฺติ ทายกา    
                ตฺวเมว เทหิ ชีวนฺโต        ยท ิเต อตฺถิ ทาตเว ฯ     
                อย อจฺจิมุขี ๑ นาม        ปุณฺณา อุคฺคสฺส เตชสา      
                ตาย ต ฑสยิสฺสามิ          สา ต ภสฺม กริสสฺติ ฯ     
                ยา ธีตา ธตรฏสฺส         เวมาตา ภคินี มม         
                สา ฑสตุ อจฺจิมุขี ๒        ปณฺุณา อุคฺคสฺส เตชสา ฯ     
        [๗๕๑] ฉมาย ฺเจ นิสิ ฺจิสฺส         พฺรหฺมทตฺต วิชานาหิ      
                ติณลตานิ โอสโธฺย          อุสฺสุสฺเสยฺยุ อสสย ฯ      
        [๗๕๒] อุทฺธ ฺเจ ปาตยิสฺสามิ        พฺรหฺมทตฺต วิชานาหิ    
                สตฺต วสฺสานิ ย เทโว       น วสฺเส น หมิ ปเต ฯ     
        [๗๕๓] อุทเก เจ นิสิ ฺจิสฺส         พฺรหฺมทตฺต วิชานาหิ      
                ยาวนฺโตทกชา ปาณา        มเรยฺยุ มจฺฉกจฺฉปา ฯ      
        [๗๕๔] โลกฺย สชนตฺ อุทก          ปยาคสฺมึ ปติฏ ิต     
                โก ม อชฺโฌหร ีภูโต        โอคาฬฺห ยมุน นทึ ฯ     
        [๗๕๕] ยเทส โลกาธิปตี ยสสฺสี    
                        พาราณสึ ปกีรหรี ๓ สมนฺตโต     
                        ตสฺสาห ปตฺุโต อุรคูสภสฺส       
                        สุโภโคติ ม พฺราหฺมณ เวทยนฺติ ฯ         
        [๗๕๖] สเจสิ ปุตฺโต อุรคูสภสฺส    
#๑ ม. อชมุขี ฯ     ๒ ม. สา ต ฑสตฺอชมุขี ฯ  ส.ี ย.ุ สา ทิสฺสตุ อจฺจิมุขี ฯ      
#๓ ม. ปกฺริย ฯ ส.ี ย.ุ ปกริปรี ฯ      
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                        กาสิสฺส ๑ ร ฺโ อมราธิปสฺส    
                        มเหสกฺโข อ ฺตโร ปตา เต       
                        มจฺเจสุ มาตา ปน เต อตุลฺยา     
                        น ตาทิโส อรหติ พฺราหฺมณสฺส     
                        ทาสป โอหาริตุ ๒ มหานุภาโว ฯ          
        [๗๕๗] รุกฺข นิสฺสาย วิชฺฌิตฺโถ       เอเณยฺย ปาตุมาคต     
                โส วิทฺโธ ทรูมาจริ ๓      สรเวเคน เปกฺขวา ๔ ฯ     
                ต ตฺว ปติตมทฺทกฺขิ          อร ฺสฺมึ พฺรหาวเน    
                ส มสกาชมาทาย           สาย นิโคฺรธุปาคมิ ฯ      
                สวุสาลิยสงฺฆุฏ            ปงฺคิย ๕ สณฺตายุต    
                โกกิลาภิรุท รมฺม           ธุว หริตสทฺทล ฯ    
                ตตฺถ เต โส ปาตุรหุ        อิทธฺิยา ยสสา ชล       
                มหานุภาโว ภาตา เม       ก ฺาหิ ปริวาริโต ฯ       
                โส เตน ปริจิณฺโณ ตฺว       สพฺพกาเมหิ ตปฺปโต    
                อทุฏสฺส ตุว ทุพฺภิ          ตนฺเต เวร อิธาคต ฯ    
                ขิปฺป คีว ปสาเรหิ          น เต ทสฺสามิ ชวิีต    
                ภาตุ ปริสร เวร           เฉทยสิฺสามิ เต สิร ฯ    
        [๗๕๘] อชฺฌายโก ยาจโยคี         อาหุตคฺคิ จ พฺราหฺมโณ    
                เอเตหิ ตีหิ าเนหิ         อวชโฺฌ ภวติ ๖ พฺราหฺมโณ ฯ    
        [๗๕๙] ย ปุร ธตรฏสฺส           โอคาฬฺห ยมุน นทึ    
#๑ สี. ย.ุ กสสฺส ฯ   ๒ ส.ี ยุ. โอหาตุ ฯ   ๓ ม. ทูรมจริ ฯ สี. ย.ุ ทรูมสรา ฯ      
#๔ ม. สีฆวา ฯ ส.ี ย.ุ เสขวา ฯ   ๕ ม. ปงฺคล ฯ   ๖ ม. โหติ ฯ     



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 258 

                โชตเต สพฺพโสวณฺณ         คิริมาหจฺจ ยามุน ฯ     
                ตตฺถ เต ปุริสพฺยคฺฆา        โสทริยา มม ภาตโร      
                ยถา เต ตตฺถ วกฺขนฺติ       ตถา เหสฺสสิ พฺราหฺมณ ฯ      
        [๗๖๐] อนิตฺตรา อิตฺตรสมฺปยุตฺตา      
                        ย ฺา จ เวทา จ สุโภค โลเก      
                        ตทคฺครยฺห หิ วินินฺทมาโน      
                        ชหาติ วิตฺต ฺจ สต ฺจ ธมฺม ฯ     
        [๗๖๑] อชฺเฌนมริยา ปวึ ชนินฺทา       
                        เวสฺสา กส ึปาริจริย ฺจ สุทฺทา    
                        อุปาคู ปจฺเจก ยถาปเทส    
                        กตาหุ เอเต วสินาติ อาหุ ฯ      
        [๗๖๒] ธาตา วิธาตา วรุโณ กุเวโร       
                        โสโม ยโม จนฺทิมา วายุ สุริโย     
                        เอเตป ย ฺ ปุถุโส ยชตฺิวา    
                        อชฌฺายกาน อถ ๑ สพฺพกาเม ฯ    
                        วิกาสิตา จาปสตานิ ป ฺจ     
                        โย อชชฺุโน พลวา ภีมเสโน    
                        สหสฺสพาหุ อสโม ปพฺยา    
                        โสป ตทา อาทหิ ๒ ชาตเวท ฯ    
        [๗๖๓] โย พฺราหฺมเณ โภชย ิทีฆรตฺต    
#๑ ม. อโถ ฯ     ๒ ม. มาทหิ ฯ          
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                        อนฺเนน ปาเนน ยถานุภาว     
                        ปสนฺนจิตฺโต อนุโมทมาโน     
                        สุโภค เทว ฺตโร อโหสิ ฯ    
        [๗๖๔] มหาสน เทวมโนมวณฺณ    
                        โย สปฺปนา อสกฺขิ โภเชตุมคฺคึ    
                        โส ย ฺตนฺต วรโต ยชตฺิวา      
                        ทิพฺพ คตึ มุจลินฺทชฺฌคจฺฉิ ฯ    
        [๗๖๕] มหานุภาโว วสฺสสหสฺสขีวี    
                        โย ปพฺพช ิทสฺสเนยฺโย อุฬาโร    
                        หิตฺวา อปริยนฺต รฏ ๑ สเสน         
                        ราชา ทุทโีปปชฺฌคามิ ๒ สคฺค ฯ          
        [๗๖๖] โย สาคโร สาครนฺต วิชิตฺวา     
                        ยูป สุภ โสวณฺณมย ๓ อุฬาร    
                        อุสฺเสสิ เวสฺสานรมาทหาโน       
                        สุโภค เทว ฺตโร อโหสิ ฯ    
                        ยสฺสานุภาเวน สุโภค คงฺคา       
                        ปวตฺตติ ๔ ทธิสนฺนินฺน สมุทฺท         
                        โส โลมปาโท ปริจริยมคฺคึ    
                        องฺโค สหสฺสกฺขปุรมชฌฺคจฺฉิ ฯ     
        [๗๖๗] มหิทฺธิโก เทววโร ยสสฺส ี   
#๑ สี. ย.ุ รถ ฯ    ๒ ม. ททุีโปป ชคาม ฯ   ๓ ม. โสณฺณมย ฯ   ๔ ม. ปวตฺตถ ฯ        
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                        เสนาปติ ติทิเว วาสวสฺส     
                        โส โสมยาเคน มล วิหนฺตฺวา      
                        สุโภค เทว ฺตโร อโหสิ ฯ    
        [๗๖๘] อการยิ โลกมิม ปร ฺจ     
                        ภาคีรถึ หมิวนฺต ฺจ วิชฺฌ ๑     
                        โย อิทฺธิมา เทววโร ยสสฺสี      
                        โสป ตทา อาทหิ ชาตเวท ฯ       
                        มาลาคิริ หิมวา โย จ วิชฌฺา ๒    
                        สุทสฺสโน นิสโภ กากเวรุ ๓      
                        เอเต จ อ ฺเ จ นคา มหนฺตา      
                        จิตฺยา กตา ย ฺกเรภิ มาหุ ฯ    
        [๗๖๙] อชฺฌายก มนตฺคุณูปปนฺน    
                        ตปสฺสิน ยาจโยคีติธาหุ ๔      
                        ตีเร สมุททฺสฺสุทก สชนฺต      
                        ต สาครชฺโฌหริ เตนเปยฺโย ฯ     
        [๗๗๐] อายาควตฺถนูิ ปุถ ูปพฺยา       
                        สวิชฺชนฺติ พฺราหฺมณา วาสวสฺส    
                        ปุริม ทิส ปจฺฉิม ทกฺขิณุตฺตร        
                        สวิชฺชมานา ชนยนฺติ เวท ฯ     
        [๗๗๑] กลีหิ ธรีาน กต มคาน    
#๑ ม. คิชฌฺ ฯ   ๒ ม. คิชโฺฌ ฯ   ๓ ม. กุเวรุ ฯ ส.ี ย.ุ กากเนรุ ฯ   ๔ ม. ...      
#โยโคติธาหุ ฯ ส.ี ย.ุ ...ติจาห ฯ      
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                        ภวนฺติ เวทชฺฌคตา อริฏ    
                        มรีจิธมฺม อสเมกฺขิตตฺตา       
                        มายาคุณา นาติวหนฺติ ป ฺ ฯ    
                        เวทา น ตาณาย ภวนฺติรสฺส ๑     
                        มิตฺตทฺทุโน ภูนหุโน นรสฺส      
                        น ตายเต ปริจิณฺโณว ๒ อคฺคิ    
                        โทสนฺตร มจฺจมนริยกมฺม ฯ      
                        สพฺพ ฺจ มจฺจา สธนา สโภคา ๓    
                        อาทีปต ทารุ ติเณน มิสฺส     
                        ทห น ตปฺเป อสมตฺถเตโช     
                        โก ต สุภิกฺข ทิรส ฺ ุ กยิรา ฯ         
                        ยถาป ขีร วิปริณามธมฺม       
                        ทธ ิภวิตฺวา นวนีตป โหติ      
                        เอวป อคฺคิ วิปริณามธมฺโม     
                        เตโช สมารูหติ โยคยุตฺโต ฯ      
                        น ทสิฺสติ อคฺคิมนุปฺปวิฏโ    
                        สุกฺเขสุ กฏเสุ นเวสุ จาป    
                        นามตฺถมาโน ๔ อรณีนเรน     
                        นากมฺมุนา ชายติ ชาตเวโท ฯ      
                        สเจ หิ อคฺคิ อนฺตรโต วเสยฺย    
#๑ ม. ภวนฺติ ทสฺส ฯ  ๒ ม. ...จ ฯ  ๓ ม. สธน สโภค ฯ  ๔ ส.ียุ. นามนฺถมาโน ฯ        
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                        สุกฺเขสุ กฏเสุ นเวสุ จาป    
                        สพฺพานิ สสฺุเสยฺยุ วนานิ โลเก    
                        สุกฺขานิ กฏานิ จ ปชชฺเลยฺยุ ฯ         
                        กโรติ เจ ทารุติเณน ปุ ฺ      
                        โภช นโร ธูมสิขึ ปตาปว    
                        องฺคาริกา โลณกรา จ สูทา    
                        สรรีทาหาป กเรยฺยุ ปุ ฺ ฯ    
                        อถ เจ ห ิเอเตป กโรนฺติ ปุ ฺ          
                        อชฺเฌนมคฺคึ อิธ ตปฺปยิตฺวา     
                        น โกจิ โลกสฺมึ กโรติ ปุ ฺ    
                        โภช นโร ธูมสิขึ ปตาปว ฯ      
                        กถ หิ โลกาปจิโต สมาโน     
                        อมนุ ฺคนฺธ พหูน อกนฺต      
                        ยเทว มจฺจา ปริวชฺชยนติฺ    
                        ตทปฺปสฏ ทิรส ฺ ุ ภุ ฺเช ฯ     
                        สิขิ ฺหิ ๑ เทเวสุ วทนฺติ เอเก          
                        อาป มิลกขฺู ๒ ปน เทวมาหุ     
                        สพฺเพว เอเต วิตถ ภณนฺติ       
                        อคฺคิ น เทว ฺตโร น อาโป ฯ     
                        อนินฺทฺริย สนฺตมส ฺกาย      
#๑ ม. สิขิมฺห ิฯ         ๒ ส.ี ยุ. มิลกฺขา ฯ       
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                        เวสฺสานร กมฺมกร ปชาน    
                        ปริจริยมคฺคึ สุคตึ กถ วชฺเช     
                        ปาปานิ กมฺมานิ ปกฺรุพฺพมาโน ๑ ฯ        
                        สพฺพาภิภูตาหุธ ชีวิกตฺถา       
                        อคฺคิสฺส พฺรหฺมา ปริจาริโกติ     
                        สพฺพานุภาวี จ วสี กิมตฺถ      
                        อนิมฺมิโต นิมฺมิต วนฺทิตสฺส ฯ          
                        หาส ๒ อนิชฺฌานกฺขม อตจฺฉ     
                        สกฺการเหตุ ปริกรึส ุปพฺุเพ     
                        เต ลาภสกกฺาเร อปาตุภูเต ๓     
                        สนฺธาภิตา ๔ ชนฺตุภิ สนฺติธมฺม ฯ       
                        อชฺเฌนมรยิา ปวึ ชนนิฺทา       
                        เวสฺสา กส ึปาริจริย ฺจ สุทฺทา    
                        อุปาคู ปจฺเจก ยถาปเทส    
                        กตาหุ เอเต วสินาติ อาหุ ฯ      
                        เอต ฺจ สจฺจ วจน ภเวยฺย       
                        ยถา อิท ภาสิต พฺราหฺมเณหิ    
                        นาขตฺติโย ชาตุ ลเภถ รชฺช      
                        นาพฺราหฺมโณ มนฺตปทานิ สิกฺเข     
                        นา ฺตฺร เวสฺสา หิ กสึ กเรยฺย    
#๑ ม. ปกุพฺพมาโน ฯ    ๒ ม. หสฺส ฯ    ๓ ม. อปาตุโภนฺเต ฯ   ๔ ม. สนฺธาปตา ฯ      
#สี. ย.ุ สนถฺมฺภิตา ฯ        
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                        สุทฺโท น มุ ฺเจ ปรเปสนาย ๑ ฯ    
                        ยสฺมา จ เอต วจน อภูต    
                        มุสาวิเม โอทริยา ภณนฺติ    
                        ตทปฺปป ฺา อภิสทฺทหนฺติ    
                        ปสฺสนฺติ ต ปณฺฑิตา อตฺตนาว ฯ    
                        ขตฺยา หิ เวสฺสาน ๒ พลึ หรนฺติ         
                        อาทาย สตฺถานิ จรนฺติ พฺราหฺมณา          
                        ต ตาทิส สงฺขุภิต ปภินฺน    
                        กสฺมา พฺรหฺมา น อุชุ กโรติ โลก ฯ       
                        สเจ หิ โส อิสฺสโร สพฺพโลเก     
                        พฺรหฺมาปหู ภูตปตี ๓ ปชาน     
                        ก ึสพฺพโลก วิทหิ อลกขึฺ       
                        ก ึสพฺพโลก น สุขึ อกาสิ ฯ     
                        สเจ หิ โส อิสฺสโร สพฺพโลเก     
                        พฺรหฺมาปหู ภูตปตี ปชาน    
                        มายา มุสาวชฺชมเทน จาป     
                        โลก อธมฺเมน กิมตฺถการิ ๔ ฯ     
                        สเจ หิ โส อิสฺสโร สพฺพโลเก     
                        พฺรหฺมาปหู ภูตปตี ปชานh       
#๑ สี. ย.ุ ปรเปสฺสิตาย ฯ   ๒ สี. ยุ. ขตฺตา น เวสฺสาน ฯ   ๓ ม. พฺราหฺมา          
#พหฺภูตปตี ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ   ๔ ม. กิมตฺถมการิ ฯ สี. ย.ุ กมิตฺถกาสิ ฯ        
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                        อธมฺมิโก ภูตปตี อริฏ     
                        ธมฺเม สตี โส วิทหี อธมฺม ฯ    
                        กฏีา ปฏงฺคา อุรคา จ เภงฺคา ๑    
                        หนฺตฺวา กมิึ สุชฺฌติ มกขิฺกา จ          
                        เอเต หิ ธมมฺา อนรียรูปา    
                        กมโฺพชกาน วิตถา พหูน ฯ       
        [๗๗๒] สเจ หิ โส สชฺุฌติ โย หนาติ     
                        หโตป โส สคฺคมุเปติ าน       
                        โภวาทิ โภวาทินมารเยยฺยุ    
                        เย วาป เตส อภิสทฺทเหยฺยุ ฯ     
                        เนว มิคา น ปสุโนป คาโว    
                        อายาจนฺติ อตฺตวธาย เกจิ    
                        วิปฺผนฺทมานา อิธ ชีวิกตฺถา     
                        ย ฺเสุ ปาเณ ปสุมารภนฺติ ๒ ฯ    
                        ยูปสฺส เน ๓ ปสุพนฺเธ จ พาลา     
                        จิตฺเรหิ วณฺเณหิ มุข นยนฺติ     
                        อยนฺเต ยูโป กามทุโห ปรตฺถ      
                        ภวิสฺสติ สสฺสโต สมฺปราเย ฯ     
                        สเจ จ ยูเป มณิสงฺขมุตฺต       
#๑ ม. เภกา ฯ  ๒ ปสุมาหรนฺตีติป ปาโ ฯ    ๓ ส.ี ยูปสฺส เต ฯ      
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                        ธ ฺ ธน รชต ชาตรูป     
                        สุกฺเขสุ กฏเสุ นเวสุ จาป    
                        สเจ ทุเห ติทิเว สพฺพกาเม       
                        เตวิชฺชสงฺฆาว ปุถู ยเชยฺยุ     
                        น พฺราหฺมณา ๑ กิ ฺจิ น ยาชเยยฺยุ ฯ     
                        กโุต จ ยูเป มณิสงฺขมุตฺต      
                        ธ ฺ ธน รชต ชาตรูป     
                        สุกฺเขสุ กฏเสุ นเวสุ จาป    
                        กโุต ทุเห ติทิเว สพฺพกาเม ฯ    
                        สา จ ลุททฺา จ ปลุทฺธพาลา ๒     
                        จิเตฺรหิ ๓ วณฺเณหิ มุข นยนฺติ         
                        อาทาย อคฺคึ มม เทหิ วิตฺต     
                        ตโต สุขี โหหิสิ สพฺพกาเม ฯ     
                        ตมคฺคิหุตฺต สรณ ปวิสสฺ       
                        จิเตฺรหิ ๓ วณฺเณหิ มุข นยนฺติ         
                        โอโรปยิตฺวา เกสมสฺสุ นข ฺจ     
                        เวเทหิ วิตฺต อติคาฬฺหยนฺติ ฯ    
                        กากา อุลูกว รโห ลภิตฺวา       
                        เอก สมาน พหุกา สเมจฺจ    
                        อนฺนานิ ภุตฺวา กุหกา กุหิตฺวา    
#๑ ม. อพฺราหฺมณ ฯ    ๒ สี. ย.ุ อุปลทธพาลา ฯ      ๓ ม. จิตเตหิ ฯ     
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                        มุณฺฑ กรตฺิวา ย ฺปโถสชนฺติ ๑ ฯ       
                        เอว หิ โส ว ฺจิโต พฺราหฺมเณหิ          
                        เอโก สมาโน พหุกา สเมจฺจ    
                        เต โยคโยเคน วิลุมฺปมานา    
                        ทฏิ อทิฏเน ธน หรนฺติ ฯ     
                        อกาสิยา ราชูหิ วานุสิฏา      
                        ตทสฺส อาทาย ธน หรนฺติ     
                        เต ตาทิสา โจรสมา อสนฺตา    
                        วชฌฺา น ห ฺนฺติ อริฏ โลเก ฯ          
                        อินฺทสฺส พาหารสิ ทกฺขิณาติ     
                        ย ฺเสุ ฉินฺทนฺติ ปลาสยฏ ึ    
                        ต ฺเจป สจฺจ มฆวา ฉินฺนพาหุ     
                        เกนสฺส อินฺโท อสุเร ชนิาติ ฯ     
                        ต ฺเจว ตุจฺฉ มฆวา สมงฺคี      
                        หนฺตฺวา อวชฺโฌ ปรโม สุเทโว ๒    
                        มนฺตา อิเม พฺราหฺมณา ตุจฺฉรูปา          
                        สนฺทฏิ ิกา ว ฺจนา เอส โลเก ฯ    
                        มาลาคิริ หิมวา โย จ วิชฺฌา                                    
                        สุทสฺสโน นิสโภ กากเวรุ ๓      
                        เอเต จ อ ฺเ จ นคา มหนฺตา      
#๑ ม. ...ปโถสฺสชนฺติ ฯ     ๒ ม. ส เทโว ฯ    ๓ ม. กเุวรุ ฯ     
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                        จิตฺยา กตา ย ฺกเรภิมาหุ ฯ     
                        ยถาปการานิ หิ อิฏกานิ    
                        จิตฺยา กตา ย ฺกเรภิมาหุ       
                        น ปพฺพตา โหนฺติ ตถาปการา       
                        อ ฺาทิสา อจลา ทิฏเสลา ฯ     
                        น อิฏกา โหนฺติ สิลา จิเรน    
                        น ตตฺถ ส ฺชายติ อโย น โลห     
                        ย ฺ ฺจ เอต ปริวณฺณยนฺตา      
                        จิตฺยา กตา ย ฺกเรภิมาหุ ฯ     
                        อชฌฺายก มนฺตคุณูปปนฺน    
                        ตปสฺสิน ยาจโยคีติธาหุ ๑      
                        ตีเร สมุททฺสฺสุทก สชนฺต      
                        ต สาครชฺโฌหริ ๒ เตนเปยฺโย ฯ    
                        ปโรสหสฺสป สมนฺตเวเท    
                        มนฺตูปปนเฺน นทิโย วหนฺติ       
                        น เตน พฺยาปนฺนรสูทกานิ     
                        กสฺมา สมทฺุโท อตุโล อเปยฺโย ฯฮ          
                        เยเกจิ กูปา อิธ ชีวโลเก    
                        โลณูทกา กูปขเณหิ ขาตา    
                        น พฺราหฺมณชฺโฌหรเณน เตสุ       
#๑ ม. ...โยโคติ... ฯ    ๒ ม. สาคโรชโฺฌหริ ฯ        
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                        อาโป อเปยฺโย ทริส ฺ ุราหุ ๑ ฯ          
                        ปุเร ปุรตฺถา กา กสฺส ภริยา     
                        มโน มนุสสฺ อชเนสิ ปพฺุเพ      
                        เตนาป ธมฺเมน น โกจิ หีโน      
                        เอวมฺป โวสฺสคฺควิภงฺคมาหุ ฯ     
                        จณฺฑาลปุตฺโตป อธิจฺจ เวเท     
                        ภาเสยฺย มนฺเต กุสโล มตีมา ๒     
                        น ตสฺส มทฺุธา วิผเลยฺย สตฺตธา    
                        มนฺตา อิเม อตฺตวธาย กตา ๓ ฯ     
                        วาจา กตา คิทฺธิ กตา คหิตา      
                        ทุมฺโมจยา กาพฺยาปถานุปนฺนา     
                        พาลาน จิตฺต วิสเม นิวิฏ    
                        ตทปฺปป ฺา อภิสทฺทหนฺติ ฯ      
                        สีหสฺส พฺยคฺฆสฺส จ ทีปโน จ    
                        น วิชฺชตี โปริสิยพเลน     
                        มนุสฺสภาโว จ ควว เปกฺโข       
                        ชาตี หิ เตส อสมา สมาน ๔ ฯ     
                        สเจ จ ราชา ปวึ วิชิตฺวา       
                        สชีววา อสฺสวา ปาริสชฺโช    
                        สยเมว โส สตฺตุสงฺฆ วิเชยฺย    
#๑ ม. ทฺวรส ฺ ุมาหุ ฯ  ๒ สี.ยุ. มุตีมา ฯ  ๓ สี.ย.ุ กตฺตา ฯ  ๔ ม. สมานา ฯ          
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                        ตสฺสปฺปชา นิจฺจ สุขี ภเวยฺย ฯ    
                        ขตฺติยมนฺตา จ ตโย จ เวทา       
                        อตฺเถน เอเต สมกา ภวนฺติ    
                        เตส ฺจ อตฺถ อวินิจฺฉินิตฺวา     
                        น พุชฺฌติ โอฆปถว ฉนฺน ฯ      
                        ขตฺติยมนฺตา จ ตโย จ เวทา       
                        อตฺเถน เอเต สมกา ภวนฺติ    
                        ลาโภ อลาโภ ยโส อยโส จ    
                        สพฺเพว เตส จตุนฺน ฺจ ๑ ธมฺมา ฯ        
                        ยถาป อิพฺภา ธนธ ฺเหตุ    
                        กมฺมานิ กาเรนฺติ ๒ ปุถู ปพฺยา         
                        เตวิชฺชสงฺฆาป ตเถว อชฺช       
                        กมฺมานิ กาเรนฺติ ๒ ปุถู ปพฺยา ฯ       
                        อิพฺเภหิ เอเต สมกา ภวนฺติ      
                        นิจฺจุสฺสุกา กามคุเณสุ ยุตฺตา    
                        กมฺมานิ กาเรนฺติ ๒ ปุถู ปพฺยา         
                        ตทปฺปป ฺา ทิรส ฺ ุรา เต ฯ     
        [๗๗๓] กสฺส เภร ีมทุิงฺคา จ        สงฺขา ปณวทินฺทิมา     
                ปรุโต ปฏิปนนฺานิ           หาสยนฺตา รเถสภ ฯ๕     
                กสฺส ก ฺจนปฏเฏน          ปุถุนา วิชฺชุวณฺณินา    
#๑ สี. ย.ุ สพฺเพ เต สพฺเพส จตุนฺน ฯ     ๒ ม. กโรนฺติ ฯ     
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                ยุวา กลาปสนฺนทฺโธ         โก เอติ สิริยา ชล ฯ    
                อุกฺกามุเข ปหฏว          ขทิรงฺคารสนฺนิภ      
                มขุ จารุริวาภาติ           โก เอติ สิริยา ชล ฯ    
                กสฺส ชมฺโพนท ฉตฺต         สสลาก มโนรม         
                อาทิจฺจรสาวรณ            โก เอติ สิริยา ชล ฯ     
                กสฺส องฺคปริคฺคยหฺ ๑       วาลวีชนิมุตฺตม       
                อุภโต วรป ฺสฺส ๒        มุทฺธนิ อุปรปูริ ฯ      
                กสฺส เปกฺขุณหตฺถานิ         จิตฺรานิ จ มุทูนิ จ     
                สวุณฺณมณิทณฺฑานิ ๓         จรนฺติ อุภโตมุข ฯ    
                ขทิรงฺคารวณฺณาภา          อุกฺกามุขปหสิตา        
                กสฺเสเต กุณฺฑลา วคฺคู       โสภนฺติ อุภโตมุข ฯ     
                กสฺส วาเตน ฉุปตา         สนิิทฺธคฺคา ทุมุ กาฬิกา ๔     
                โสภยนฺติ นลาตนฺต          นภา วิชฺชุริวุคฺคตา ฯ    
                กสฺส เอตานิ อกฺขีนิ         อายตานิ ปุถูนิ จ      
                โก โสภติ วิสาลกฺโข        กสเฺสต อุณฺณช มุข ฯ    
                กสฺเสเต ลปนชาตา         สทฺุธา สงฺขวรูปมา         
                ภาสมานสฺส โสภนฺติ         ทนฺตา กุปฺปลสาทิสา ฯ     
                กสฺส ลาขารสสมา          หตฺถปาทา สุเข  ิตา        
                โก โส พิมโฺพฏสมฺปนฺโน     ทิวา สุริโยว โสภติ ฯ    
                หมิจฺจเย หิมวโต ๕        พฺรหาสาโลว ๖ ปุปฺผิโต    
#๑ ม. องฺค ปริคฺคยฺห ฯ สี. ยุ. องฺก ... ฯ   ๒ ส.ี ย.ุ จรเต วรป ฺสฺส ฯ   ๓ ม.  
#กา ฺจนมณิทณฺฑานิ ฯ สี. ย.ุ ตป ฺมณิทณฺฑานิ ฯ    ๔ ม. นิทธฺนฺตา มุทุกาฬกา ฯ      
#๕ ม. หิมวติ ฯ    ๖ ม. มหาสาโล ว ฯ      
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                โก โส โอทาตปาวาโร      ชย อินฺโทว โสภติ ฯ        
                สวุณฺณปฬกากิณฺณ            มณิทณฺฑวิจิตฺตก     
                โก โส ปริสโมคฺคยฺห        อเส ๑ ขคฺค ปมุ ฺจติ ฯ     
                สวุณฺณวิกตา จิตฺรา          สกุตา จิตฺรสิพฺพินี ๒     
                โก โส โอมุ ฺจเต ปาทา     นโม กตฺวา มเหสิโน ฯ      
        [๗๗๔] ธตรฏสฺส เต นาคา ๓     อิทฺธิมนฺโต ยสสฺสิโน     
                สมุทฺทชาย อุปฺปนฺนา         เอเต นาคา มหิทฺธิกาติ ฯ    
                        ภูริทตฺตชาตก ฉฏ ฯ     
                        _____________     
                        ๗ จนฺทกุมารชาตก ๔    
        [๗๗๕] ราชาสิ ลุทฺทกกมฺโม     
                        เอกราชา ปุปฺผวติตาย ๕    
                        โส ปุจฺฉิ พฺรหฺมพนฺธุ    
                        ขณฺฑหาล ปุโรหิต มุฬหฺ       
                        สคฺคานมคฺคมาจิกฺข ๖     
                        ตฺวมสิ พฺราหฺมณ ธมฺมวินยกุสโล    
                        ยถา อิโต วชนฺติ สุคตึ    
                        นรา ปุ ฺานิ กตฺวาน ฯ    
        [๗๗๖] อติทาน ททตฺวาน ๗     
#๑ ม. อีส ฯ สี. ย.ุ อีโส ขคฺคว ฯ     ๒ ม. จิตฺตสิพฺพนา ฯ   ๓ ม. ธตรฏา หิ     
#เต นาคา ฯ   ๔ ส.ี ยุ. ขณฺฑหาลชาตก ฯ    ๕ ม. ปุปผวตียา ฯ   ๖ สี. ยุ.     
#สคฺคมคฺคมาจิกฺข ฯ      ๗ ม. ททิตฺวาน ฯ      
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                        อวชฺเฌ เทว ฆาเตตฺวา    
                        เอว วชนฺติ สุคตึ      
                        นรา ปุ ฺานิ กตฺวาน ฯ    
        [๗๗๗] กึ ปเนต ๑ อติทาน    
                        เก จ อวชฌฺา อิมสฺมึ โลกสฺมึ    
                        เอต ฺจ โข โน อกฺขาหิ     
                        ยชิสฺสามิ ททามิ ๒ ทานานิ ฯ    
        [๗๗๘] ปุตฺเตหิ เทว ยชิตพฺพ    
                        มเหสีหิ เนคเมหิ จ      
                        อุสเภหิ อาชานิเยหิ จตูหิ       
                        สพฺพจตุกฺเกน เทว ยชิตพฺพ ฯ    
        [๗๗๙] ต สุตฺวา อนฺเตปุเร    
                        กุมารา มเหสิโย จ ห ฺนฺตุ      
                        เอโก อโหสิ นิคฺโฆโส    
                        เภสฺมา ๓ อจฺจุคฺคโต สทฺโท ฯ     
        [๗๘๐] คจฺฉถ วเทถ กุมาเร      
                        จนฺท ฺจ สุรยิ ฺจ ภทฺทเสน ฺจ    
                        สุร ฺจ วามโคตฺต ฺจ     
                        ปจุรา ๔ กริ โหถ ย ฺตฺถาย ฯ     
        [๗๘๑] กุมาริโยป วเทถ    
#๑ ม. ปน ต ฯ    ๒ ส.ี ย.ุ ยชิสฺสาม ททาม ฯ   ๓ ม. ภิสฺมา ฯ   ๔ สี. ย.ุ ปสรุา ฯ  
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ     
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                        อุปเสน ฺจ โกกิล ฺจ     
                        มุทิต ฺจ นนฺท ฺจาป กุมาริก     
                        ปจุรา กริ โหถ ย ฺตฺถาย ฯ      
        [๗๘๒] วิชยมฺป มยหฺ มเหสึ     
                        เอราวตึ ๑ เกสินึ สุนนฺท ฺจ    
                        ลกฺขณวรูปปนฺนา    
                        ปจุรา กริ โหถ ย ฺตฺถาย ฯ      
        [๗๘๓] คหปตโยป ๒ วเทถ    
                        ปุณฺณมุข ภทฺทิย สิงฺคาล ฺจ     
                        วฑฺฒ ฺจาป คหปตึ    
                        ปจุรา กริ โหถ ย ฺตฺถาย ฯ      
        [๗๘๔] เต ตตฺถ คหปตโย อโวจยึสุ    
                        สมาคตา ปุตฺตทารปริกิณฺณา       
                        สพฺเพ ๓ สิขิโน เทว กโรหิ      
                        อถวา โน ทาเส สาเวหิ ฯ    
        [๗๘๕] อภยงฺกรมฺป เม หตฺถึ        นาฬาคิรึ อจฺจุคฺคต (วรุณทนฺต)    
                อาเนถ โข เต ขิปฺป        ย ฺตฺถาย ภวิสฺสติ ฯ    
                อสฺสรตนมฺป เม ๔ เกสึ     สุรามุข ๕ ปุณฺณก วินตก ฺจ    
                อาเนถ โข เต ขิปฺป        ย ฺตฺถาย ภวิสฺสติ ฯ    
#๑ ยุ. เอกปตึ ฯ     ๒ ม. จ ฯ   ๓ ม. สพฺเพว ฯ   ๔ สี. ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ     
#๕ สี. สรุมุข ฯ      
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                        อุสภมฺป เม ยูถปตึ     
                        อโนช นิสภ ควมฺปตึ    
                        เตป มยฺห อาเนถ สมฺมุขา ๑ กโรนฺตุ สพฺพ    
                        ยชิสฺสามิ ททามิ ทานานิ ฯ       
                        สพฺพป ปฏิยาเทถ    
                        ย ฺ ปน อุคฺคตมฺหิ สุริยมฺหิ    
                        อาณาเปถ จนฺทกุมาเร ๒    
                        อภิรมนฺตุ อิม รตฺตึ ฯ     
                        สพฺพป อุปฏเปถ      
                        ย ฺ ปน อุคฺคตมฺหิ สุริยมฺหิ    
                        วเทถทานิ กุมาเร     
                        อชชฺ โข ปจฺฉิมา รตฺติ ฯ    
        [๗๘๖] ต ต มาตา อโวจ          โรทนฺตี อาคตา ๓ วิมานโต ๔     
                ย ฺโ กิร เต ปุตฺต         ภวิสฺสติ จตูหิ ปุตฺเตหิ ฯ     
        [๗๘๗] สพฺเพป มยฺห ปุตฺตา จตฺตา    จนฺทสมฺึ ห ฺมานสฺมึ     
                ปตฺุเตหิ ย ฺ ยชิตฺวาน       สุคตึ สคฺค คมิสฺสามิ ฯ    
        [๗๘๘] มา ต ปุตฺต สทฺทเหสิ        สุคติ กิร โหติ ปุตฺตย ฺเน     
                นริยาเนโส มคฺโค          เนโส มคฺโค หิ สคฺคาน ฯ    
                ทานานิ เทหิ โกณฺฑ ฺ       อหึสา สพฺพภูตภพฺยาน     
                เอส มคฺโค สุคติยา         น จ มคฺโค ปุตฺตย ฺเน ฯ      
#๑ ม. สมูห ฯ   ๒ ม. -จ กุมาเร ฯ   ๓ ม. อาคนฺตฺวา ฯ   ๔ สวิมานโตติป ฯ      
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        [๗๘๙] อาจริยาน วจนา           ฆาติสฺส ๑ จนฺท ฺจ สุริย ฺจ    
                ปตฺุเตหิ ยชิตฺวา ๒ ทุจฺจเชหิ  สุคตึ สคฺค คมิสฺสามิ ฯ     
        [๗๙๐] ต ต ปตาป อวจ           วสวตฺติ โอรส สก ปุตฺต    
                ย ฺโ กิร เต ปุตฺต         ภวิสฺสติ จตูหิ ปุตฺเตหิ ฯ     
        [๗๙๑] สพฺเพป มยฺห ปุตฺตา จตฺตา    จนฺทสฺมึ ห ฺมานสฺมึ     
                ปตฺุเตหิ ย ฺ ยชิตฺวาน       สุคตึ สคฺค คมิสฺสามิ ฯ    
        [๗๙๒] มา ต ปุตฺต สทฺทเหสิ        สุคติ กิร โหติ ปุตฺตย ฺเน     
                นริยาเนโส มคฺโค          เนโส มคฺโค หิ สคฺคาน ฯ    
                ทานานิ เทหิ โกณฺฑ ฺ       อหึสา สพฺพภูตภพฺยาน     
                เอส มคฺโค สุคติยา         น จ มคฺโค ปุตฺตย ฺเน ฯ      
        [๗๙๓] อาจริยาน วจนา           ฆาติสฺส ๑ จนฺท ฺจ สุริย ฺจ    
                ปตฺุเตหิ ยชิตฺวา ๒ ทุจฺจเชหิ  สุคตึ สคฺค คมิสฺสามิ ฯ     
        [๗๙๔] ทานานิ เทหิ โกณฺฑ ฺ       อหึสา สพฺพภูตภพฺยาน     
                ปตฺุตปริวุโต ตุว            รฏ ชนปท ฺจ ปาเลหิ ฯ    
        [๗๙๕] มา โน เทว อวธิ          ทาเส โน เทหิ ขณฺฑหาลสฺส     
                อป นิคฬพนฺธกาป           หตฺถี อสฺเส จ ปาเลม ฯ    
                มา โน เทว อวธ ิ         ทาเส โน เทหิ ขณฺฑหาลสฺส     
                อป นิคฬพนฺธกาป           หตฺถิฉกณานิ อุชฺเฌม ฯ    
                มา โน เทว อวธ ิ         ทาเส โน เทหิ ขณฺฑหาลสฺส     
                อป นิคฬพนฺธกาป           อสฺสฉกณานิ อุชฺเฌม ฯ     
#๑ ม. ฆาเตสฺส ฯ      ๒ ม. - ย ฺ ยชิตฺวาน ฯ      
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                มา โน เทว อวธ ิ         ทาเส โน เทหิ ขณฺฑหาลสฺส     
                ยสฺส โหนฺติ ตว กามา       อป รฏา ปพฺพาชิตา     
                        ภิกฺขาจริย จริสฺสาม ฯ     
        [๗๙๖] ทุกฺข โข เม ชนยิตฺถ ๑     วิลปนฺตา ชีวิตสฺส กามา หิ    
                มุ ฺจถทานิ กุมาเร          อลป เม โหตุ ปุตฺตย ฺเน ฯ     
        [๗๙๗] ปุพฺเพว โขสิ เม วุตฺโต      ทุกฺกร ทุรภิสมฺภว เจต     
                อถ โน อุปกฺขตสฺส ย ฺสฺส    กสฺมา กโรสิ วิกฺเขป ฯ     
                สพฺเพ วชนฺติ สุคตึ          เย ยชนฺติ เยป เจว ยชาเปนฺติ       
                เย จาป อนุโมทนฺติ         ยชนฺตาน เอทิส มหาย ฺ ฯ    
        [๗๙๘] อถ กิสฺส จ โน ๒ ปุพฺเพ    โสตฺถาน พฺราหฺมเณ อวาเจสิ    
                อถ โน อการณสฺมา         ย ฺตฺถาย เทว ฆาเตสิ ฯ    
                ปพฺุเพว โน ทหรกาเล       น หเนสิ น ฆาเตสิ         
                ทหรมฺหา โยพฺพนปฺปตฺตา      อทูสกา ตาต ห ฺาม  ฯ     
                หตฺถิคเต อสฺสคเต          สนฺนทฺเธ ปสฺส โน มหาราช      
                ยทฺุเธ วา ยุชฺฌมาเน วา     นหิ มาทิสา [๓] โหนฺติ ย ฺตฺถาย ฯ    
                ปจฺจนฺเต วา กุปฺปเต        อฏวีสุ วา มาทิเส นิโยเชนฺติ    
                อถ โน อการณสฺมา         อภูมิย ตาต ห ฺาม ฯ      
                ยากาจิ สกุณิกาโย ๔       วสนฺติ ติณฆรานิ กตฺวาน    
                ตาสป ปยา ปุตฺตา          อถ โน ตฺว เทว ฆาเตสิ ฯ    
                มา ขฺวสฺส ๕ สทฺทเหสิ      น ม ขณฺฑหาโล ฆาเตยฺย    
#๑ ม. ชนยถ ฯ    ๒ ม. ชโน ฯ  ๓ ม. สูรา ฯ   ๔ ม. ยาป หิตา สกุณิโย ฯ ๕ ม. ตสฺส ฯ    
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                มม ฺหิ โส ฆาเตตฺวาน       อนนฺตรา ตมฺป เทว ฆาเตยฺย ฯ    
                คามวร นิคมวร ททนฺติ       โภคปสฺส มหาราช      
                อถคฺคปณฺฑิกาป             กุเล กุเล เหเต ภุ ฺชนฺติ ฯ     
                เตสป ตาทิสาน            อิจฺฉนฺติ ทุพฺภิตุ มหาราช     
                เยภุยฺเยน หิ เอเต         อกต ฺ ุโน พฺราหฺมณา เทว ฯ    
                มา โน เทว อวธ ิ         ทาเส โน เทหิ ขณฺฑหาลสฺส     
                อป นิคฬพนฺธกาป           หตฺถี อสฺเส จ ปาเลม ฯ    
                มา โน เทว อวธ ิ         ทาเส โน เทหิ ขณฺฑหาลสฺส     
                อป นิคฬพนฺธกาป           หตฺถิฉกณานิ อุชฺเฌม ฯ    
                มา โน เทว อวธ ิ         ทาเส โน เทหิ ขณฺฑหาลสฺส     
                อป นิคฬพนฺธกาป           อสฺสฉกณานิ อุชฺเฌม ฯ     
                มา โน เทว อวธ ิ         ทาเส โน เทหิ ขณฺฑหาลสฺส     
                ยสฺส โหนฺติ ตว กามา       อป รฏา ปพฺพาชิตา     
                        ภิกฺขาจริย จริสฺสาม ฯ    
        [๗๙๙] ทุกฺข โข เม ชนยิตฺถ ๑     วิลปนฺตา ชีวิตสฺส กามา หิ    
                มุ ฺจถทานิ ๒ กุมาเร       อลป เม โหติ ปุตฺตย ฺเน ฯ     
        [๘๐๐] ปุพฺเพว โขสิ เม วุตฺโต      ทุกฺกร ทุรภิสมฺภว เจต     
                อถ โน อุปกฺขตสฺส ย ฺสฺส    กสฺมา กโรสิ วิกฺเขป ฯ     
                สพฺเพ วชนฺติ สุคตึ          เย ยชนฺติ เยป เจว ยชาเปนฺติ ๓    
                เย จาป อนุโมทนฺติ         ยชนฺตาน เอทิส มหาย ฺ ฯ    
#๑ ม. ชนยถ ฯ    ๒ ม. มุ ฺเจถ - ฯ   ๓ ม. เยป ยาเปนฺติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ       
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        [๘๐๑] ยทิ กิร ยชิตฺวา ปุตฺเตหิ       เทวโลก อิโต จุตา ยนฺติ    
        พฺราหฺมโณ ตาว ยชตุ         ปจฺฉาป ยชิสฺสส ิราช ๑ ฯ    
        ยท ิกิร ยชิตฺวา ปุตฺเตหิ       เทวโลก อิโต จุตา ยนฺติ    
        เอเสว ขณฺฑหาโล           ยชตุ สเกหิ ปุตฺเตหิ ฯ     
        เอว ชาน เจ ๒ ขณฺฑหาโล   กึ ปุตฺตเก น ฆาเตสิ     
        สพฺพ ฺจ าติชน             อตฺตาน ฺจ น ฆาเตสิ ฯ     
        สพฺเพ วชนฺติ นิรย           เย ยชนฺติ เยป เจว ยชาเปนฺติ       
        เย จาป อนุโมทนฺติ          ยชนฺตาน เอทิส มหาย ฺ ฯ    
                        [๓]        
        [๘๐๒] กถ ฺจ กิร ปตฺุตกามาโย    
                        คหปตโย ฆรณิโย จ     
                        นครมฺหิ น อุปวทนฺติ ราชาน     
                        มา ฆาตยิ โอรส ปุตฺต ฯ    
                        กถ ฺจ กิร ปุตฺตกามาโย    
                        คหปตโย ฆรณิโย จ     
                        นครมฺหิ น อุปวทนฺติ ราชาน     
                        มา ฆาตยิ อตฺรช ปุตฺต ฯ       
                        ร ฺโ จมฺหิ อตฺถกาโม                                          
                        หิโต จ สพฺพชนปทสฺส ๔    
                        น โกจิ อสฺส ปฏิฆ มยา     
#๑ สี. ปจฺฉาป ยขิสฺสเต ราชา ฯ ม. ปจฺฉาป ยชสิ ตุว ราชา ฯ  ๒ ม. ชานนฺโต ฯ       
#๓ ม. สเจ หิ โส สชฺฺฌติ โย หนาติ   หโตป โส สคฺคมุเปติ าน     
#         โภวาทิ โภวาทิน มารเยยฺยุ      เย จาป เตส อภิสทฺทเหยฺยุ ฯ    
#๔ สี. ย.ุ สพฺพทา ชนปทสฺส ฯ           
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                        ชนปโท  น  ปเวเทติ ฯ      
        [๘๐๓] คจฺฉถ โว ฆรณิโย          ตาต ฺจ วเทถ ขณฺฑหาล ฺจ     
                มา ฆาเตถ กุมาเร         อทูสเก สีหสงฺกาเส         
                คจฺฉถ โว ฆรณิโย          ตาต ฺจ วเทถ ขณฺฑหาล ฺจ     
                มา ฆาเตถ กุมาเร         อเปกขิฺเต สพฺพโลกสฺส ฯ�     
        [๘๐๔] ยนฺนูนาห ชาเยยฺย รถการกุเล ๑ วา      
                        ปกฺุกุสกุเล ๒ วา เวสฺเสสุ วา ชาเยยฺย    
                        น หชฺช ม ราชา ย ฺเ ๓ ฆาเตยฺย ฯ       
        [๘๐๕] สพฺพาป มนฺตินิโย ๔        คจฺฉถ อยฺยสฺส ขณฺฑหาลสฺส     
                ปาเทสุ นิปตถ             อปราธาห น ปสฺสามิ ฯ     
                สพฺพาป ฆรณิโย ๕         คจฺฉถ อยฺยสฺส ขณฺฑหาลสฺส     
                ปาเทสุ นปิตถ             กินฺเต ภนฺเต มย อทูเสม ฯ     
        [๘๐๖] กปณา ๖ วิลปติ เสลา      ทิสฺวาน ภาตโร อุปนีตตฺเต      
                ย ฺโ กิร เม อุกฺขิปโต      ตาเตน สคฺคกาเมน ฯ    
        [๘๐๗] อาวตฺติ จ ปริวตฺติ จ        วสุโล สมฺมุขา ร ฺโ     
                มา โน เทว ปตร อวธิ      ทหรมฺหา อโยพฺพนปฺปตฺตา ฯ     
        [๘๐๘] เอโส เต วสุล ปตา        สเมหิ ปตรา สห    
                ทกฺุข โข เม ชนยสิ         วิลปนฺโต อนฺเตปุรสฺมึ    
                มุ ฺจถทานิ กุมาเร          อลป เม โหตุ ปุตฺตย ฺเน ฯ     
        [๘๐๙] ปุพฺเพว โขสิ เม วุตฺโต      ทุกฺกร ทุรภิสมฺภว เจต     
#๑ ม. รถการกุเลสุ วา ฯ   ๒ ม. ปุกกฺุสกุเลสุ วา ฯ   ๓ สี. ยุ. ย ฺตฺถาย ฯ         
#๔-๕ ม. สพฺพา สีมนฺตินิโย ฯ    ๖ ส.ี ยุ. กปณ ฯ      
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                อถ โน อุปกฺขตสฺส ย ฺสฺส    กสฺมา กโรสิ วิกฺเขป    
                สพฺเพ วชนฺติ สุคตึ          เย ยชนฺติ เยป เจว ยชาเปนฺติ       
                เย จาป อนุโมทนฺติ         ยชนฺตาน เอทิส มหาย ฺ ฯ    
        [๘๑๐] สพฺพรตนสฺส ย ฺโ อุปกฺขโต   เอกราช ตว ปฏิยตฺโต    
                อภินิกฺขมสฺสุ เทว           สคฺค คโต ตฺว ปโมทิสฺสสิ ฯ    
        [๘๑๑] ทหรา สตฺตสตา เอตา       จนฺทกุมารสฺส ภริยาโย      
                เกเส วิกิริตฺวาน           โรทนฺติโย มคฺคมนุยายนฺติ ๑ ฯ       
                อปรา ปน โสเกน          นิกขฺนฺตา นนฺทเน วิย เทวา    
                เกสา วิกิริตฺวาน ๒        โรทนฺติโย มคฺคมนุยายนฺติ ๓ ฯ       
        [๘๑๒] กาสิกสุจิวตฺถธรา           กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา       
                นยีนฺติ จนฺทสุริยา           ย ฺตฺถาย เอกราชสฺส ฯ     
                กาสิกสุจิวตฺถธรา           กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา       
                นยีนฺติ จนฺทสุริยา           มาตุ กตฺวา หทยโสก ฯ      
                กาสิกสุจิวตฺถธรา           กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา       
                นยีนฺติ จนฺทสุริยา           ชนสฺส กตฺวา หทยโสก ฯ     
                มสรสโภชนา นฺหาปกสุนฺหาตา ๔ กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา     
                นยีนฺติ จนฺทสุริยา           ย ฺตฺถาย เอกราชสฺส ฯ     
                มสรสโภชนา นฺหาปกสุนฺหาตา กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา    
                นยีนฺติ จนฺทสุริยา           มาตุ กตฺวา หทยโสก ฯ      
                มสรสโภชนา นฺหาปกสุนฺหาตา กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา    
#๑-๓ ม. มคฺคมนุยายึสุ ฯ สี. ยุ. มคฺคมนุยนฺติ ฯ    ๒ ม. ปกริิตฺวาน ฯ     
#๔ ม. สุนฺหาปตา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ     
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                นยีนฺติ จนฺทสุริยา           ชนสฺส กตฺวา หทยโสก ฯ     
                ยสฺสุ ปุพฺเพ หตฺถิวรธุรคเต    หตฺถิกา ๑ อนุวชนฺติ     
                ตฺยชฺช จนฺทสุริยา           อุโภว ปตฺติกา ยนฺติ ฯ      
                ยสฺสุ ปุพฺเพ อสฺสวรธุรคเต    อสฺสกา ๒ อนุวชนฺติ    
                ตฺยชฺช จนฺทสุริยา           อุโภว ปตฺติกา ยนฺติ ฯ      
                ยสฺสุ ปุพฺเพ รถวรธุรคเต     รถิกา ๓ อนุวชนฺติ    
                ตฺยชฺช จนฺทสุริยา           อุโภว ปตฺติกา ยนฺติ ฯ      
                เย หิสฺสุ ปุพฺเพ นียึสุ        ตปนียกปฺปเนหิ ตุรงฺเคหิ     
                ตฺยชฺช จนฺทสุริยา           อุโภว ปตฺติกา ยนฺติ ฯ      
        [๘๑๓] ยทิ สกุณิ มสมิจฺฉสิ          อุยฺยสฺสุ ๔ ปพฺุเพน ปุปฺผวติยาย ๕      
                ยชเตตฺถ เอกราชา         สมมฺุโฬฺห จตูหิ ปุตฺเตหิ ฯ     
                ยทิ สกุณิ มสมิจฺฉสิ          อุยฺยสฺสุ ปุพฺเพน ปุปฺผวติยาย     
                ยชเตตฺถ เอกราชา         สมมฺุโฬฺห จตูหิ ก ฺาหิ ฯ      
                ยทิ สกุณิ มสมิจฺฉสิ          อุยฺยสฺสุ ปุพฺเพน ปุปฺผวติยาย     
                ยชเตตฺถ เอกราชา         สมมฺุโฬฺห จตูหิ มเหสีหิ ฯ     
                ยทิ สกุณิ มสมิจฺฉสิ          อุยฺยสฺสุ ปุพฺเพน ปุปฺผวติยาย     
                ยชเตตฺถ เอกราชา         สมมฺุโฬฺห จตูหิ คหปตีหิ ฯ      
                ยทิ สกุณิ มสมิจฺฉสิ          อุยฺยสฺสุ ปุพฺเพน ปุปฺผวติยาย     
                ยชเตตฺถ เอกราชา         สมมฺุโฬฺห จตูหิ หตฺถีหิ ฯ      
#๑ ม. หตฺถีห ิฯ   ๒ ม. อสเฺสหิ ฯ   ๓ ม. รเถหิ ฯ   ๔ ม. ฑยสฺสุ ฯ     
#๕ ม. ปุปฺผวติยา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ     
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                ยทิ สกุณิ มสมิจฺฉสิ          อุยฺยสฺสุ ปุพฺเพน ปุปฺผวติยาย     
                ยชเตตฺถ เอกราชา         สมมฺุโฬฺห จตูหิ อสฺเสหิ ฯ      
                ยทิ สกุณิ มสมิจฺฉสิ          อุยฺยสฺสุ ปุพฺเพน ปุปฺผวติยาย     
                ยชเตตฺถ เอกราชา         สมมฺุโฬฺห จตูหิ อุสเภหิ ฯ      
                ยทิ สกุณิ มสมิจฺฉสิ          อุยฺยสฺสุ ปุพฺเพน ปุปฺผวติยาย     
                ยชเตตฺถ เอกราชา         สมมฺุโฬฺห สพฺพจตุกฺเกน ฯ    
        [๘๑๔] อยมสฺส ปาสาโท           โสวณฺโณ ปุปฺผมาลฺยาภิกิณฺโณ ๑     
                เตทานิ อยฺยปุตฺตา          จตฺตาโร วธาย นินฺนีตา ฯ     
                อิทมสฺส กูฏาคาร           โสวณฺณ ปุปฺผมาลฺยาภิกิณฺณ ๒      
                เตทานิ อยฺยปุตฺตา          จตฺตาโร วธาย นินฺนีตา ฯ     
                อิทมสฺส อุยฺยาน            สุปปฺุผิต สพฺพกาลิก รมฺม    
                เตทานิ อยฺยปุตฺตา          จตฺตาโร วธาย นินฺนีตา ฯ     
                อิทมสฺส อโสกวน           สุปุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม    
                เตทานิ อยฺยปุตฺตา          จตฺตาโร วธาย นินฺนีตา ฯ     
                อิทมสฺส กณิการวน          สุปุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม     
                เตทานิ อยฺยปุตฺตา          จตฺตาโร วธาย นินฺนีตา ฯ     
                อิทมสฺส ปาฏลิวน           สุปุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม     
                เตทานิ อยฺยปุตฺตา          จตฺตาโร วธาย นินฺนีตา ฯ     
                อิทมสฺส อมฺพวน            สปุุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม     
#๑ สี. ม. อิท อนฺเตปุร สุรมฺมณีย ฯ    ๒ ม. ปุปฺผมลฺยวิกิณฺณ ฯ        
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                เตทานิ อยฺยปุตฺตา          จตฺตาโร วธาย นินฺนีตา ฯ     
                อยมสฺส โปกฺขรณี           ส ฺฉนฺนา ปทุมปุณฺฑรีเกหิ     
                นาวา จ โสวณฺณวิกตา       ปุปฺผวลฺลิยา ๑ จิตฺตา สุรมฺมณียา     
                เตทานิ อยฺยปุตฺตา          จตฺตาโร วธาย นินฺนีตา ฯ     
        [๘๑๕] อิทมสฺส หตฺถิรตน           เอราวโณ คโช พลี ทนฺตี      
                เตทานิ อยฺยปุตฺตา          จตฺตาโร วธาย นินฺนีตา ฯ     
                อิทมสฺส อสฺสรตน           เอกขุโร เวโค อสฺโส ๒    
                เตทานิ อยฺยปุตฺตา          จตฺตาโร วธาย นินฺนีตา ฯ     
                อยมสฺส อสฺสรโถ           สาลิยา วิย นิคฺโฆโส ๓     
                สโุภ รตนวิจิตฺโต ยตฺถสฺสุ     อยฺยปุตฺตาโสภึสุนนฺทเนวิยเทวา    
                เตทานิ อยฺยปุตฺตา          จตฺตาโร วธาย นินฺนีตา ฯ     
                กถนฺนาม สามสมสุนฺทเรหิ     จนฺทนมุทกุคตฺเตหิ      
                ราชา ยชิสฺสเต ย ฺ        สมฺมุโฬฺห จตูหิ ปุตฺเตหิ ฯ    
                กถนฺนาม สามสมสุนฺทราหิ     จนฺทนมุทุกคตฺตาหิ      
                ราชา ยชิสฺสเต ย ฺ        สมฺมุโฬฺห จตูหิ ก ฺาหิ ฯ     
                กถนฺนาม สามสมสุนฺทราหิ     จนฺทนมุทุกคตฺตาหิ      
                ราชา ยชิสฺสเต ย ฺ        สมฺมุโฬฺห จตูหิ มเหสีหิ ฯ     
                กถนฺนาม สามสมสุนฺทเรหิ     จนฺทนมุทกุคตฺเตหิ      
                ราชา ยชิสฺสเต ย ฺ        สมฺมุโฬฺห จตูหิ คหปตีหิ ฯ     
                ยถา โหนฺติ คามนิคมา สุ ฺา  อมนุสฺสกา พฺรหาร ฺา    
#๑ สี. ย.ุ ปุปผฺาวลิยา ฯ   ๒ ม. เอกขูโร อสฺโส ฯ  ๓ ม. สาฬิย นิคฺโฆโส ฯ     
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                ตถา เหสฺสติ ปุปฺผวติยา      ยิฏเสุ จนฺทสุริเยสุ ฯ    
        [๘๑๖] อุมฺมตฺติกา ภวิสฺสามิ         ภูนหตา ปสุนาว ๑ ปริกณฺิณา      
                สเจ จนฺทกุมาร ๒ หนฺติ     ปาณา เม เทว ภิชฺชนฺติ ๓ ฯ     
                อุมฺมตฺติกา ภวิสฺสามิ         ภูนหตา ปสุนาว ๑ ปริกณฺิณา      
                สเจ สุริยกุมาร หนฺติ        ปาณา เม เทว ภิชฺชนฺติ ๔ ฯ    
        [๘๑๗] กินฺนุมา น รมาเปยฺยุ        อ ฺม ฺ ปยวทา     
                ฆฏฏิกา อุปรกิขีฺ จ          โปกฺขรณี จ คายิกา    
                จนฺทสุริเยสุ นจฺจนฺติโย       สมา ตาส น วิชฺชติ ฯ     
        [๘๑๘] อิม มยฺห หทยโสก          ปฏิมุ ฺจตุ ขณฺฑหาล ตว มาตา     
                โย มยฺห หทยโสโก         จนฺทสฺมึ วธาย นินฺนีเต ฯ      
                อิม มยฺห หยทโสก          ปฏิมุ ฺจตุ ขณฺฑหาล ตว มาตา     
                โย มยฺห หทยโสโก         สรุิยสฺมึ วธาย นินฺนีเต ฯ     
                อิม มยฺห หทยโสก          ปฏิมุ ฺจตุ ขณฺฑหาล ตว ชายา     
                โย มยฺห หทยโสโก         จนฺทสฺมึ วธาย นินฺนีเต ฯ      
                อิม มยฺห หทยโสก          ปฏิมุ ฺจตุ ขณฺฑหาล ตว ชายา     
                โย มยฺห หทยโสโก         สรุิยสฺมึ วธาย นินฺนีเต ฯ     
                มา จ ปุตฺเต มา จ ปตึ      อทฺทกฺขิ ขณฺฑหาล ตว มาตา     
                โย ฆาเตสิ กุมาเร         อทูสเก สีหสงฺกาเส ฯ      
                มา จ ปุตฺเต มา จ ปตึ      อทฺทกฺขิ ขณฺฑหาล ตว มาตา     
                โย ฆาเตสิ กุมาเร         อเปกขิฺเต สพฺพโลกสฺส ฯ     
#๑ ม. - จ ฯ   ๒ ม. จนฺทวร ฯ  ๓-๔ ม. รุชฺฌนฺติ ฯ     
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                มา จ ปุตฺเต มา จ ปตึ      อทฺทกฺขิ ขณฺฑหาล ตว ชายา     
                โย ฆาเตสิ กุมาเร         อทูสเก สีหสงฺกาเส ฯ      
                มา จ ปุตฺเต มา จ ปตึ      อทฺทกฺขิ ขณฺฑหาล ตว ชายา     
                โย ฆาเตสิ กุมาเร         อเปกขิฺเต สพฺพโลกสฺส ฯ     
        [๘๑๙] มา โน เทว อวธิ          ทาเส โน เทหิ ขณฺฑหาลสฺส     
                อป นิคฬพนฺธกาป           หตฺถี อสฺเส จ ปาเลม ฯ    
                มา โน เทว อวธ ิ         ทาเส โน เทหิ ขณฺฑหาลสฺส     
                อป นิคฬพนฺธกาป           หตฺถิฉกณานิ อุชฺเฌม ฯ    
                มา โน เทว อวธ ิ         ทาเส โน เทหิ ขณฺฑหาลสฺส     
                อป นิคฬพนฺธกาป           อสฺสฉกณานิ อุชเฺฌม ฯ     
                มา โน เทว อวธ ิ         ทาเส โน เทหิ ขณฺฑหาลสฺส     
                ยสฺส โหนฺติ ตว กามา       อป รฏา ปพฺพาชิตา     
                        ภิกฺขาจริย จริสฺสาม ฯ    
                ทพฺิย เทว อุปยาจนฺติ        ปตฺุตตฺถิกา ทลิทฺทาป     
                ปฏิภาณานิป หิตฺวา          ปุตฺเต น ลภนฺติ เอกจฺจา    
                อาสาสิกานิ ๑ กโรนฺติ      ปตฺุตา โน ชายนฺตุ ตโต ปปตฺุตา       
                อถ โน อการณสฺมา         ย ฺตฺถาย เทว ฆาเตสิ ฯ    
                อุปยาจิตเกน ปุตฺต ลภนฺติ     มา ตาต โน อฆาเตสิ     
                มา กิจฺฉลทฺธเกหิ ปุตฺเตหิ     ยชิตฺโถ อิม ย ฺ ฯ     
                อุปยาจิตเกน ปุตฺต ลภนฺติ     มา ตาต โน อฆาเตสิ     
#๑ ม. อาสีสกิานิ ฯ     
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                มา กปณลทฺธเกหิ ปุตฺเตหิ     อมฺมาย โน วิปฺปวาเสสิ ฯ    
        [๘๒๐] พหุทุกฺข ๑ โปสิยา จนฺท     อมฺม ตุว ชยีเส ปุตฺต     
                วนฺทามิ โข เต ปาเท       ลภต ตาโต ปรโลก         
                หนฺท จ ม อุปคูห ๒        ปาเท เต อมฺม วนฺทิตุ เทหิ     
                คจฺฉามิทานิ ปวาส          ย ฺตฺถาย เอกราชสฺส ฯ    
                หนฺท จ ม อุปคูห ๓        ปาเท เต อมฺม วนฺทิตุ เทหิ     
                คจฺฉามิทานิ ปวาส          มาตุ กตฺวา หทยโสก ฯ     
                หนฺท จ ม อุปคูห ๔        ปาเท เต อมฺม วนฺทิตุ เทหิ     
                คจฺฉามิทานิ ปวาส          ชนสฺส กตฺวา หทยโสก ฯ    
        [๘๒๑] หนฺท จ ปทุมปตฺตาน         โมล ึพนฺธสสฺุ โคตมิปุตฺต    
                จมฺปกทลมิสฺสาโย           เอสา เต โปราณิกา ปกติ ฯ      
                หนฺท จ วิเลปนนฺเต         ปจฺฉิมก จนฺทน วิลิมฺปสสฺุ    
                เยหิ จ สุวิลิตฺโต           โสภสิ ราชปริสาย ฯ    
                หนฺท จ มุทุกานิ วตฺถานิ      ปจฺฉิม กาสิก นิวาเสหิ     
                เยหิ จ สุนิวตฺโถ           โสภสิ ราชปริสาย ฯ     
                มตฺุตามณิกนกวิภูสิตานิ        คณฺหสฺสุ หตฺถาภรณานิ     
                เยหิ จ หตฺถาภรเณหิ        โสภสิ ราชปรสิาย ฯ      
        [๘๒๒] น หิ นูนาย รฏปาโล       ภูมิปติ ชนปทสฺส ทายาโท      
                โลกิสฺสโร มหนฺโต          ปตฺุเต สิเนห ชนยติ ฯ     
#๑ ม. พทุทุกขฺา ฯ  ๒-๓-๔ ม. อุปคุยฺห ฯ     
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        [๘๒๓] มยฺห ปยา ๑ ปุตฺตา อโถป   ปยา ๒ ตุเมฺห จ ภริยาโย    
                สคฺค ฺจ ปตฺถยมาโน ๓      เตนาห ฆาตยิสฺสามิ ฯ    
        [๘๒๔] ม ปม ฆาเตหิ            มา เม หทย ทกฺุข อผาเลสิ    
                อลงฺกโต สุนฺทรโก ปุตฺโต     เทว ตว สุขุมาโล ฯ     
                หนฺทยฺย ม หนสฺสุ           สโสกา ๔ จนฺทเกน ๕ เหสฺสามิ       
                ปุ ฺ กรสฺสุ วิปุล           วิจราม อุโภ ปรโลเก ฯ    
        [๘๒๕] มา ตฺว จนฺเท รุจฺจิ (มรณ)   พหุกา ตว เทวรา วิสาลกฺขิ     
                เต ต รมยิสฺสนติฺ           ยฏิสฺมึ โคตมิปุตฺเต ฯ    
        [๘๒๖] เอว วุตฺเต จนฺทา อตฺตาน    หนฺติ หตฺถตลเกหิ     
                อลเมตฺถ ๖ ชีวิเตน        ปสสฺามิ วิส มรสิฺสามิ ฯ    
                น หิ นูนิมสฺส ร ฺโ         าติมิตฺตา ๗ จ วิชฺชเร    
                สหุทา เยน วทนฺติ ราชาน    มา ฆาตยิ โอรเส ปุตฺเต    
                น หิ นูนิมสฺส ร ฺโ         าติมิตฺตา ๗ จ วิชฺชเร    
                สหุทา เยน วทนฺติ ราชาน    มา ฆาตยิ อตฺรเช ปุตฺเต ฯ    
                อิเม เตป มยฺห ปุตฺตา       คุณิโน กายุรธาริโน     
                ราชา เตหิป ยชสฺสุ ย ฺ     อถ มุ ฺจตุ โคตมิปุตฺเต ฯ    
                วิลสตมฺป ม กตฺวา          ยชสฺสุ สตฺตธา มหาราช    
                มา เชฏปุตฺต อวธิ         อทูสก สีหสงฺกาส ฯ     
                วิลสตมฺป ม กตฺวา          ยชสฺสุ สตฺตธา มหาราช    
#๑ ม. มยฺหมฺป ฯ   ๒ อตฺตาป ปโยติป ปาโ ฯ ม. อตฺตา จ ปโย ฯ  ๓ ม. ปตฺถยาโน ฯ  
#๔ ม. ปรโลเก ฯ  ๕ สี. ย.ุ จนฺทิเยน ฯ  ๖ สี. ย.ุ อลมตถุ ฯ  ๗ ม. มิตฺตามจฺจา จ ฯ    
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                มา เชฏปุตฺต อวธิ         อเปกฺขิต สพฺพโลกสฺส ฯ     
        [๘๒๗] พหุกา ตว ทินฺนา อาภรณา    อุจฺจาวจา สุภณิตมฺหิ    
                มตฺุตา มณิ เวฬุริยา         เอตนฺเต ปจฺฉิมก ทาน ฯ    
        [๘๒๘] เยส ปุพฺเพ ขนฺเธสุ ผุลฺลา    มาลาคุณา วิวตฺตึสุ    
                เตสชฺชป สุนิสโิต ๑ เนตฺตึโส วิวตฺติสฺสติ ขนฺเธสุ ฯ     
                เยส ปุพฺเพ ขนฺเธสุ จิตฺตา    มาลาคุณา วิวตฺตึสุ    
                เตสชฺชป สุนิสโิต ๑ เนตฺตึโส วิวตฺติสฺสติ ขนฺเธสุ ฯ     
                อจิรา วต เนตฺตึโส         วิวตฺติสฺสติ ราชปุตฺตาน ขนฺเธสุ     
                อถ มม หทย น ผลติ        ตาว ทฬฺหพนฺธน ฺจ เม อาสิ ฯ    
                กาสิกสุจิวตฺถธรา           กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา       
                นยิฺยาถ จนฺทสุริยา          ย ฺตฺถาย เอกราชสฺส ฯ     
                กาสิกสุจิวตฺถธรา           กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา       
                นยิฺยาถ จนฺทสุริยา          มาตุ กตฺวา หทยโสก ฯ    
                กาสิกสุจิวตฺถธรา           กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา       
                นยิฺยาถ จนฺทสุริยา          ชนสฺส กตฺวา หทยโสก ฯ      
                มสรสโภชนา นฺหาปกสุนฺหาตา  กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา       
                นยิฺยาถ จนฺทสุริยา          ย ฺตฺถาย เอกราชสฺส ฯ      
                มสรสโภชนา นฺหาปกสุนฺหาตา  กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา       
                นยิฺยาถ จนฺทสุริยา          มาตุ กตฺวา หทยโสก ฯ    
                มสรสโภชนา นฺหาปกสุนฺหาตา  กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา       
#๑ สี. ย.ุ ปตนิสิโต ฯ     ๒ ม. อจิร ฯ      
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                นยิฺยาถ จนฺทสุริยา          ชนสฺส กตฺวา หทยโสก ฯ      
        [๘๒๙] สพฺพสฺมึ อุปกฺขตสฺมึ นิสีทิเต    จนฺทสรุิยสฺมึ ๑ ย ฺตฺถาย    
                ป ฺจาลราชธีตา ป ฺชลิกา     สพฺพปริสนตฺรมนุปริยาสิ ๒ ฯ     
                เยน สจฺเจน ขณฺฑหาโล      ปาปกมฺม กโรติ ทุมฺเมโธ    
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         สมงฺคินี สามิเกน โหมิ ฯ    
                เย อิธตฺถิ อมนุสฺสา         ยานิ จ ยกฺขภูตภพฺยานิ      
                กโรนฺตุ เม เวยฺยาวฏิก      สมงฺคินี สามิเกน โหมิ ฯ    
                ยา เทวตา อิธาคตา        ยานิ จ สพฺพภูตภพฺยานิ ๓    
                สรเณสินึ อนาถ ตายถ ม     ยาจามิ โว ปติมาห อเชยฺย ฯ     
        [๘๓๐] ต สุตฺวา อมนุสฺโส          อโยกุฏ ปริพฺภมิตฺวาน      
                ภยมสฺส ชนยนโฺต           ราชาน อิทมโวจ ฯ         
                พุชฺฌสฺสุ โข ราชกลิ         มา เตห มตฺถก นิตาเฬสึ    
                มา เชฏปุตฺต อวธิ         อทูสก สีหสงฺกาส ฯ     
                โก เต ทิฏโ ราชกล ิ      ปุตฺตภริยาโย ห ฺมานาโย      
                เสฏ ี จ คหปตโย          อทูสกา สคฺคกามา หิ ฯ     
        [๘๓๑] ต สุตฺวา ขณฺฑหาโล         ราชา จ อพฺภูตมิท ทิสฺวาน     
                สพฺเพส พนฺธนานิ โมเจสุ     ยถา ต อนุปฆาต ๔ ฯ    
                สพฺเพสุ วิปฺปมุตฺเตสุ         เย ตตฺถ สมาคตา ตทา อาสุ    
                สพฺเพ เอเกกเลฑฺฑุมทสุ      เอส วโธ ขณฺฑหาลสฺส ฯ    
#๑ ม. จนฺทสมฺึ ฯ   ๒ ม. สพฺพปริสาย สมนปริยายิ ฯ  ๓ ม. ยกฺขภูตภพฺยานิ ฯ    
#๔ สี. อปาปาน ฯ     
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        [๘๓๒] สพฺเพ ปวิฏา ๑ นิรย      ยถา ต ปาปกมฺม กริตฺวาน     
                น หิ ปาปกมฺม กตฺวา        ลพฺภา สุคติ ๒ อิโต คนฺตุ ฯ     
        [๘๓๓] สพฺเพสุ วิปฺปมุตฺเตสุ         เย ตตฺถ สมาคตา ตทา อาสุ    
                จนฺท อภิสิ ฺจึสุ             สมาคตา ราชปุริสา ๓ จ ฯ    
                สพฺเพสุ วิปฺปมุตฺเตสุ         ยา ๔ ตตฺถ สมาคตา ตทา อาสุ       
                จนฺท อภิสิ ฺจึสุ             สมาคตา ราชก ฺาโย ฯ      
                สพฺเพสุ วิปฺปมุตฺเตสุ         เย ตตฺถ สมาคตา ตทา อาสุ    
                จนฺท อภิสิ ฺจึสุ             สมาคตา เทวปุริสา ๕ จ ฯ    
                สพฺเพสุ วิปฺปมุตฺเตสุ         ยา ๔ ตตฺถ สมาคตา ตทา อาสุ       
                จนฺท อภิสิ ฺจึสุ             สมาคตา เทวก ฺาโย ฯ      
                สพฺเพสุ วิปฺปมุตฺเตสุ         เย ตตฺถ สมาคตา ตทา อาสุ    
                เจลุกฺเขปมกรุ             สมาคตา ราชปุริสา ๓ จ ฯ      
                สพฺเพสุ วิปฺปมุตฺเตสุ         ยา ๔ ตตฺถ สมาคตา ตทา อาสุ       
                เจลุกฺเขปมกรุ             สมาคตา ราชก ฺาโย ฯ     
                สพฺเพสุ วิปฺปมุตฺเตสุ         เย ตตฺถ สมาคตา ตทา อาสุ    
                เจลุกฺเขปมกรุ             สมาคตา เทวปุริสา ๕ จ ฯ      
                สพฺเพสุ วิปฺปมุตฺเตสุ         ยา ๔ ตตฺถ สมาคตา ตทา อาสุ       
                เจลุกฺเขปมกรุ             สมาคตา เทวก ฺาโย ฯ     
                สพฺเพสุ วิปฺปมุตฺเตสุ         พหู อานนฺทิโน อหุ ๖                      
#๑ สี. ปตีส ุฯ ยุ. ปติตฺวา ฯ    ๒ ม. สุคตึ ฯ  ๓ ม. ราชปริสา ฯ   ๔ ม. เย ฯ        
#๕ ม. เทวปริสา ฯ    ๖ ม. พหู อานนฺทิตา อหุ ฯ       
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                วาทึสุ นนฺทิปฺปเวสนคร ๑    พนฺธนา โมกฺโข อโฆสิตฺถาติ ฯ       
                จนฺทกุมารชาตก สตฺตม ฯ     
                        _______________    
                        ๘ มหานารทกสฺสปชาตก    
        [๘๓๔] อหุ ราชา วิเทหาน         องฺคติ นาม ขตฺติโย      
                ปหุตโยคฺโค ธนิมา          อนนฺตพลโปรโิส ฯ         
                โส จ ปณฺณรเส ๒ รตฺตึ     ปุริเม ยาเม อนาคเต      
                จาตุมาสา โกมุทิยา         อมจฺเจ สนฺนิปาตยิ ฯ     
                ปณฺฑิเต สุตสมฺปนฺเน         มิตปุพฺเพ วิจกฺขเณ    
                วิชย ฺจ สุนาม ฺจ           เสนาปตึ อลาตก ฯ       
                ตมนุปุจฺฉิ เวเทโห          ปจฺเจก พฺรูถ ส รุจึ    
                จาตุมาสา โกมุทชฺช         ชณฺุห พฺยปหต ตม      
                กายชฺช รติยา รตฺตึ         วิหเรมุ อิม อุตุ ฯ    
        [๘๓๕] ตโต เสนาปติ ร ฺโ        อลาโต เอตทพฺรวิ          
                หฏ โยคฺค พล สพฺพ        เสน สนฺนาหยามเส ฯ    
                นยิฺยาม เทว ยุทฺธาย        อนนฺตพลโปรสิา          
                เย เต วส น อายนฺติ       วส อุปนียามเส ๓ ฯ     
                เอสา มยฺห สกา ทิฏ ิ       อชติ โอชิยามเส ๔    
                รมสฺสุ เทว ยุทฺธาย         เอต จิตฺตมต มม       
#๑ ม. นนฺท ึปเวสิ นคร ฯ    ๒ ม. ปนนฺรสึ ฯ     ๓ ม. อุปนยามเส ฯ     
#๔ ม. โอชินามเส ฯ      
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        [๘๓๖] อลาตสฺส วโจ สุตฺวา        สุนาโม เอตทพฺรวิ        
                สพฺเพ ตุยฺห มหาราช        อมิตฺตา วสมาคตา ฯ      
                นกิฺขิตฺตสตฺถา ปจฺจตฺตา ๑    นิวาตมนุวตฺตเร      
                อุตฺตโม อุสฺสโว อชฺช        น ยุทฺธ มม รจฺุจติ ฯ      
                อนฺนปาน ฺจ ขชฺช ฺจ         ขิปฺป อภิหรนฺตุ เต    
                รมสฺสุ เทว กาเมหิ         นจฺจคีเตสุ วาทิเต ๒ ฯ    
        [๘๓๗] สุนามสฺส วโจ สุตฺวา        วิชโย เอตทพฺรวิ        
                สพฺเพ กามา มหาราช       นจฺิจ ตว อุปฏ ิตา ฯ     
                น เหเต ทุลฺลภา เทว       ตว กาเมหิ โมทิตุ         
                สทาป กามา ลพฺภนฺติ ๓     เนต จิตฺตมต มม ฯ     
                สมณ พฺราหฺมณ วาป         อุปาเสมุ พหุสฺสุต    
                โย นชชฺ วินเย กงฺข        อตฺถธมฺมวิทู อิเส ฯ    
        [๘๓๘] วิชยสฺส วโจ สุตฺวา         ราชา องฺคติมพฺรวิ      
                ยถา วิชโย ภณติ           มยฺห เปตว รุจฺจติ ฯ    
                สมณ พฺราหฺมณ วาป         อุปาเสมุ พหุสฺสุต    
                โย นชชฺ วินเย กงฺข        อตฺถธมฺมวิทู อิเส ฯ    
                สพฺเพว สนฺตา กโรถ มตึ     ก อุปาเสมุ ปณฺฑิต     
                โย ๔ นชฺช วินเย กงฺข     อตฺถธมฺมวิทู อิเส ฯ    
        [๘๓๙] เวเทหสฺส วโจ สุตฺวา       อลาโต เอตทพฺรวิ         
#๑ ม. ปจฺจตฺถา ฯ   ๒ ม. นจฺจคีเต สุวาทิเต ฯ   ๓ ม. สุลภา ฯ  ๔ สี ยุ. โก ฯ         
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                อตฺถาย มิคทายสฺมึ          อเจโล ธีรสมฺมโต ฯ     
                คุโณ กสฺสปโคตฺตาย         สโุต จิตฺรกถี คณี      
                ต เทว ปยิรุปาเสมุ         โส โน กงฺข วิเนสฺสติ ฯ     
        [๘๔๐] อลาตสฺส วโจ สุตฺวา        ราชา โจเทสิ สารถึ       
                มคิทาย คมิสฺสาม           ยุตฺต ยาน อิธานย ฯ     
        [๘๔๑] ตสฺส ยาน อโยเชสุ         ทนฺต รูปยปกฺขร ฯ     
                สกฺุกมฏปริวาร            ปณฺฑร โทสินา มุข ฯ    
                ตตฺราสุ กุมุทายุตฺตา         จตฺตาโร สินฺธวา หยา    
                อนิลูปมสมุปปฺาตา           สุทนฺตา สุวณฺณมาลิโน ฯ      
                เสตจฺฉตฺต เสตรโถ         เสตสฺสา เสตวีชนี        
                เวเทโห สหมจฺเจหิ         นีย จนฺโทว โสภติ ฯ      
                ตมนุยายึสุ พหโว           อินทฺิขคฺคธรา ๑ พลี    
                อสฺสปฏ ิคตา วีรา          นรา นรวราธิป ฯ       
                โส มุหุตฺตว ยายิตฺวา        ยานา โอรุยฺห ขตฺติโย      
                เวเทโห สหมจฺเจหิ         ปตฺติ คุณมุปาคมิ ฯ       
                เยป ตตฺถ ตทา อาสุ        พฺราหฺมณิพฺภา สมาคตา    
                น เต อปนยิ ราชา         อกต ภูมิมาคเต ฯ          
        [๘๔๒] ตโต โส มุทกุา ภิสิยา       มุทุจิตฺตกสนฺถเต       
                มทุุปจฺจตฺถเต ราชา         เอกมนฺต อุปาวิสิ ฯ    
                นสิชฺช ราชา สมฺโมทิ        กถ สาราณิย ตโต       
#๑ สี. อินฺทขคฺคธรา ฯ ยุ. อิฏ ิขคฺคธรา ฯ      
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                กจฺจิ ยาปนีย ภนฺเต         วาตานมวิยตฺตตา ฯ      
                กจฺจิ อกสิรา วุตฺติ          ลภสิ ปณฺฑิยาปน ๑    
                อปฺปาพาโธ ๒ จสิ กจฺจิ     จกฺขุ น ปริหายติ ฯ     
        [๘๔๓] ต คุโณ ปฏสิมฺโมทิ          เวเทห วินเย รต      
                ยาปนีย มหาราช           สพฺพเมต ตทูภย ฯ        
                กจฺจิ ตุยฺหป เวเทห         ปจฺจนฺตา น พลียเร    
                กจฺจิ อโรค โยคฺคนฺเต       กจฺจิ วหติ วาหน      
                กจฺจิ เต พฺยาธิโย นตฺถิ      สรรีสฺสุปตาปยา ๓ ฯ      
        [๘๔๔] ปฏิสมฺโมทิโต ราชา         ตโต ปุจฺฉิ อนนฺตรา      
                อตฺถ ธมฺม ฺจ าย ฺจ        ธมฺมกาโม รเถสโภ ฯ     
                กถ ธมฺม ฺจเร มจฺโจ        มาตาปตูสุ กสฺสป       
                กถ ฺจเร อาจริเย          ปุตฺตทาเร กถ ฺจเร ฯ      
                กถ ฺจเรยฺย วุฑฺเฒสุ         กถ สมณพฺราหฺมเณ      
                กถ ฺจ พลกายสฺมึ           กถ ชนปเท จเร ฯ         
                กถ ธมฺม ฺจริตฺวาน          เปจฺจ ๔ คจฺฉนฺติ สุคฺคตึ    
                กถ ฺเจเก อธมฺมฏา        ปตนฺติ นิรย อโธ ฯ      
        [๘๔๕] เวเทหสฺส วโจ สุตฺวา       กสฺสโป เอตทพฺรวิ        
                สโุณหิ เม มหาราช         สจฺจ อวิตถ ปท ฯ       
                นตฺถิ ธมฺมจริตสฺส           ผล กลฺยาณปาปก      
#๑ ม. ปณฺฑยาปน ฯ     ๒ ม. อปาพาโธ ฯ    ๓ ส.ี ยุ. สรีรสฺสุปตาปกา ฯ    
#๔ ม. มจฺจา ฯ     
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                นตฺถิ เทว ปรโลโก ๑      โก ตโต หิ อิธาคโต ฯ      
                นตฺถิ เทว ปตโร วา        กโุต มาตา กุโต ปตา     
                นตฺถิ อาจริโย นาม         อทนฺต โก ทเมสฺสติ ฯ    
                สมตุลฺยานิ ภูตานิ           นตฺถิ เชฏาปจายิกา     
                นตฺถิ พล วิริย วา          กุโต อุฏานโปริโส ๒ ฯ     
                นยิตานิ หิ ภูตานิ           ยถา โคฏวิโส ตถา       
                ลทฺเธยฺย ลภเต มจฺโจ       ตตฺถ ทานผล กุโต ฯ     
                นตฺถิ ทานผล เทว          อวโส เทววีริโย          
                พาเลหิ ทาน ป ฺตฺต        ปณฺฑิเตหิ ปฏิจฺฉิต     
                อวสา เทนฺติ ธีราน         พาลา ปณฺฑิตมานิโน ฯ    
        [๘๔๖] สตฺติเม สสฺสตา กายา       อจฺเฉชฺชา อวิโกปโน     
                เตโช ปวี อาโป จ        วาโย สุขทุกฺข ฺจิเม ฯ     
                ชีเว จ สตฺติเม กายา       เยส เฉตฺตา น วิชฺชติ     
                นตฺถิ หนฺตา ว เฉตฺตา วา    ห ฺเร วาป โกจิน ๓ ฯ     
                อนฺตเรเยว ๔ กายาน      สตฺถานิ วีติวตฺตเร       
                โย จาย ๕ สิรมาทาย      ปเรส นิสิตาสินา         
                น โส ฉินฺทติ เต กาเย      ตตฺถ ปาปผล กุโต ฯ     
                จุลลฺาสีติมหากปฺเป          สพฺเพ สุชฺฌนฺติ สสร      
                อนาคเต ตมฺหิ กาเล        ส ฺโตป น สุชฺฌติ ฯ     
                จรตฺิวาป พหุ ภทฺร          เนว สุชฺฌนฺติ นาคเต    
#๑ ม. ปโร โลโก ฯ    ๒ ม. -โปริส ฯ      ๓ ม. ห ฺเ เยวาป โกจิ น ฯ     
#๔ ม. อนฺตเรเนว ฯ      ๕ ม. จาป ฯ      
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                ปาป ฺเจป พหุ กตฺวา        ต ขณ นาติวตฺตเร ฯ    
                อนุปุพฺเพน โน สุทฺธิ         กปฺปาน จุลฺลาสีติยา      
                นยิตึ นาติวตฺตาม           เวลนฺตมิว สาคโร ฯ      
        [๘๔๗] กสฺสปสฺส วโจ สุตฺวา        อลาโต เอตทพฺรวิ        
                ยถา ภทนฺโต ภณติ          มยหฺเมตว รุจฺจติ ฯ      
                อหป ปุริม ชาตึ            สเร สสริตตฺตโน      
                ปงฺคโล นามห อาสึ         ลทฺุโท โคฆาตโก ปุเร ฯ    
                พาราณสิย ผีตาย           พหุ ปาป กต มยา       
                พหู มยา หตา ปาณา        มหึสา สูกรา อชา ฯ         
                ตโต จุตาห อิธ ชาโต       อิทฺเธ เสนาปติกุเล      
                นตฺถิ นูน ผล ปาเป ๑      โยห ๒ น นริย คโต ฯ    
        [๘๔๘] อเถตฺถ วีชโก นาม         ทาโส อาสิ ปฏชชฺรี ๓ ฯ     
                อุโปสถ อุปวสนฺโต          คุณสนฺติกุปาคมิ ฯ      
                กสฺสปสฺส วโจ สุตฺวา        อลาตสฺส จ ภาสิต       
                ปสฺสสนฺโต มหุุ อุณฺห         รุท อสฺสูนิ วตฺตยิ ฯ    
        [๘๔๙] ตมนุปุจฺฉิ เวเทโห          กมิตฺถ สมฺม โรทสิ     
                กนิฺเต สุต วา ทิฏ วา      กึ ม เวเทสิ เวทน ฯ     
        [๘๕๐] เวเทหสฺส วโจ สุตฺวา       วีชโก เอตทพฺรวิ         
                นตฺถิ เม เวทนา ทุกฺขา      มหาราช สุโณหิ เม ฯ     
                อหป ปุริม ชาตึ            สรามิ สุขมตฺตโน      
#๑ ม. ปาป ฯ    ๒ ส.ี ย.ุ โสห ฯ    ๓ ม. ปฏจฺจรี ฯ          
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                สาเกตาห ปุเร อาสึ         ภาวเสฏ ี คุเณ รโต ฯ     
                สมฺมโต พฺราหฺมณิพฺภาน       สวิภาครโต สุจิ      
                น จาป ปาปก กมฺม         สรามิ กตมตฺตโน ฯ       
                ตโต จุตาห เวเทห         อิธ ชาโต ทุริตฺถิยา      
                คพฺภมฺหิ กุมฺภทาสิยา         ยโต ชาโต สทุุคฺคโต ฯ      
                เอวมฺป ทุคฺคโต สนฺโต       สมจริยมธิฏ ิโต       
                อุปฑฺฒภาค ภตฺตสฺส          ททามิ โย เม อิจฺฉติ ฯ      
                จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ           สทา อุปวสามห         
                น จาป ปาเณ หึสามิ        เถยยฺ ฺจาป วิวชฺชยึ ฯ    
                สพฺพเมว หิ นูเนต          สุจิณฺณ ภวติ นิปฺผล    
                นริตฺถ ม ฺ ิท สีล           อลาโต ภาสตี ยถา ฯ    
                กลิเมว นูน คณฺหามิ         อสิปฺโป ธุตฺตโก ยถา    
                กฏ อลาโต คณฺหาติ         กิตโว สิกฺขิโต ยถา ฯ    
                ทวฺาร นปฺปฏิปสฺสามิ         เยน คจฺฉามิ สุคฺคตึ    
                ตสฺมา ราช ปโรทามิ        สตฺุวา กสฺสปภาสิต ฯ     
        [๘๕๑] วีชกสฺส วโจ สุตฺวา         ราชา องฺคติมพฺรวิ      
                นตฺถิ ทฺวาร สุคติยา         นิยต ๑ กงฺข วีชก ฯ      
                สขุ วา ยทิ วา ทุกฺข        นิยต ๒ กิร ลพฺภติ    
                สสารสุทฺธิ สพฺเพส          มา ตุริโต ๓ อนาคเต ฯ     
                อหมฺป ปุพฺเพ กลฺยาโณ       พฺราหฺมณิพฺเภสุ ปาวโฏ ๔     
#๑ ม. นิยตึ ฯ    ๒ ม. นิยติยา ฯ   ๓ ม. ตุริตฺโถ ฯ    ๔ ม. พฺยาวโฏ ฯ      
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                โวหารมนุสาสนฺโต          รติหีโน ตทนฺตรา ฯ        
        [๘๕๒] ปุนป ภนฺเต ทกฺเขมุ         สงฺคติ เจ ภวิสฺสติ ฯ    
                อิท วตฺวาน เวเทโห        ปจฺจคา สนฺนิเวสน ฯ     
        [๘๕๓] ตโต รตฺยา วิวสเน         อุปฏานมฺป องฺคติ      
                อมจฺเจ สนฺนิปาเตตฺวา       อิท วจนมพฺรวิ ฯ       
                จนฺทเก เม วิมานสฺมึ        สทา กาเม วิเธนฺตุ เม     
                มา มุปคจฺฉฉ ๑ อตฺเถสุ      คุยฺหปฺปกาสิเยสุ จ ฯ    
                วิชโย จ สุนาโม จ         เสนาปติ อลาตโก    
                เอเต อตฺเถ นิสีทนฺตุ        โวหารกุสลา ตโย ฯ      
                อิท วตฺวาน เวเทโห        กาเมว พหุ ม ฺถ         
                น จาป พฺราหฺมณิพฺเภสุ       อตฺเถ กิสฺมิ ฺจิ ปาวโฏ ๒ ฯ       
        [๘๕๔] ตโต เทฺวสตฺตรตฺตสฺส        เวเทหสฺสตฺรชา ปยา     
                ราชก ฺา รุจา ๓ นาม     ธาติมาตรมพฺรวิ ฯ         
                อลงฺกโรถ ม อมฺม          สขิโย จ อลงฺกโรนฺตุ เม    
                สุเว ปณฺณรโส ทิโพฺย        คจฺฉ ปตุสฺส สนฺติเก ๔ ฯ    
                ตสฺสา มาลฺย อภิหรึสุ        จนฺทน ฺจ มหารห      
                มณิสงฺขมุตฺตารตน           นานารตฺเต จ อมฺพเร ฯ    
                ต ฺจ โสวณฺณมเย ปเ       นิสินฺน พหุกิตฺถิโย    
                ปริกีริย อโสภึสุ ๕         รุจ รุจิรวณฺณินึ ฯ     
        [๘๕๕] สา จ สขีมชฌฺคตา          สพฺพาภรณภูสิตา    
#๑ ม. มา อุปคจฺฉ ฯ    ๒ ม. พฺยาวโฏ ฯ   ๓ ส.ี ย.ุ รชุา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ      
#๔ ม. อิสฺสรสนฺติเก ฯ   ๕ ปโสภึสุ ฯ     
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                สเตริตา ๑ อพฺภมิว        จนฺทก ปาวิสี รุจา ฯ    
                อุปสงฺกมิตฺวา เวเทห        วนฺทิตฺวา วินเย รต     
                สวุณฺณขจิเต ๒ ปเ        เอกมนฺต อุปาวิสิ ฯ    
        [๘๕๖] ต ฺจ ทิสฺวาน เวเทโห       อจฺฉรานว สงฺคม        
                รุจ สขิมชฺฌคต             อิท วจนมพฺรวิ ฯ      
                กจฺจิ รมสิ ปาสาเท         อนฺโต โปกฺขรณึ ปติ      
                กจฺจิ พหุวิธ ขชฺช           สทา อภิหรนฺติ เต ฯ    
                กจฺจิ พหุวิธ มาลฺย          โอจินิตฺวา กุมาริโย      
                ฆรเก กโรถ ปจฺเจก        ขิฑฺฑา รติรตา อหุ ๓ ฯ     
                เกน วา วิกล ตุยฺห         กึ ขิปฺป อาหรนฺตุ เต      
                มโน กรสฺส ุกุฏฏมุขี ๔      อป จนฺทสม ๕ หิ เต ฯ    
        [๘๕๗] เวเทหสฺส วโจ สุตฺวา       รุจา ปตรมพฺรวิ         
                สพฺพเมต มหาราช          ลพฺภติสฺสรสนฺติเก ฯ      
                สุเว ปณฺณรโส ทิโพฺย        สหสฺส อาหรนฺตุ เม     
                ยถา ทินฺน ฺจ ทสฺสามิ        ทาน สพฺพวณีสฺวห ฯ     
        [๘๕๘] รุจาย วจน สุตฺวา          ราชา องฺคติมพฺรวิ      
                พหุ วินาสิต วิตฺต           นริตฺถ อผล ตยา ฯ    
                อุโปสเถ วส นิจฺจ          อนฺนปาน น ภุ ฺชสิ    
                นยิเตต อภุตฺตพฺพ           นตฺถิ ปุ ฺ อภุ ฺชโต     
                วิชโกป ห ิสุตฺวาน          ตทา กสฺสปภาสิต       
#๑ ม. สเตรตา ฯ    ๒ ส.ี ย.ุ สุวณฺณวิกเต ฯ    ๓ ม. มุหุ ฯ    ๔ ม. กุฑฺฑมุขี ฯ     
#๕ ม. จนฺทสมมฺหิป ฯ     
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                ปสฺสสนฺโต มหุุ อุณฺห         รุท อสฺสูนิ วตฺตยิ ฯ    
                ยาว รุเจ ชีวมานา ๑      มา ภตฺตมปนามยิ    
                นตฺถิ ภทฺเท ปโร โลโก      ก ึนิรตฺถ วิห ฺสิ ฯ     
        [๘๕๙] เวเทหสฺส วโจ สุตฺวา       รุจา รุจิรวณฺณินี       
                ชาน ปุพฺพาปร ธมฺม         ปตร เอตทพฺรวิ ฯ    
                สตุเมว ปุเร อาสิ          ปจฺจกฺข ๒ ทิฏมิท มยา    
                พาลูปเสวี โย โหติ         พาโลว สมปชฺชถ ฯ         
                มุโฬฺห หิ มฬฺุหมาคมฺม        ภิยฺโย โมห นิคจฺฉติ      
                ปฏิรูป อลาเตน            วีชเกน จ มุยฺหิตุ ฯ     
        [๘๖๐] ตฺว ฺจ เทวาสิ สปฺป ฺโ      ธีโร อตฺถสฺส โกวิโท     
                กถ พาเลหิ สทิโส          หีนทิฏ ิมุปาคมิ ฯ      
                        สเจ หิ สสารปเถน สุชฌฺติ       
                        นิรตฺถิยา ปพฺพชฺชา คุณสฺส      
                        กโีฏว อคฺคึ ชลิต อปาปต       
                        อาปชฺชติ โมหมุโฬฺห ๓ นคฺคภาว ฯ        
                        สสารสุทฺธีติ ปุเร นิวิฏา    
                        กมมฺ วิทูเสนฺติ พหู อชาน     
                        ปุพฺเพ กล ิทุคฺคหิโตว อตฺโถ ๔          
                        ทุมฺโมจโย พลิสา อมฺพุโชว ฯ     
        [๘๖๑] อุปมนฺเต กริสฺสามิ          มหาราช ตวตฺถิยา       
#๑ สี. ย.ุ ชีวสิโน ฯ   ๒ ม. สกฺขิ ฯ    ๓ สี. ยุ. โมมุโห ฯ   ๔ กล ีทุคฺคหิตา      
#วนตฺถาติป ฯ     
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                อุปมายปเธกจฺเจ           อตฺถ ชานนฺติ ปณฺฑิตา ฯ      
                วาณิชาน ยถา นาวา        อปฺปมาณภารา ครุ          
                อติภาร สมาทาย           อณฺณเว อวสีทติ ฯ         
                เอวเมว นโร ปาป         โถก โถกมฺป อาจิน       
                อติภาร สมาทาย           นริเย อวสีทติ ฯ          
                น ตาว ภาโร ปริปูโร       อลาตสฺส มหีปติ    
                อาจินาติ จ ต ปาป         เยน คจฺฉติ ทุคฺคตึ ฯ     
                ปพฺุเพวสฺส กต ปุ ฺ         อลาตสฺส มหีปติ      
                ตสฺเสว เทว นิสฺสนฺโท       ย ฺเจโส ลภเต สุข ฯ    
                ขียเตวสฺส ต ปุ ฺ          ตถาหิ อคุเณ รโต      
                อุชุมคฺค อวหาย            กุมมฺคฺค อนุธาวติ ฯ     
                ตุลา ยถา ปคฺคหิตา         โอหิเต ตุลมณฺฑเล        
                อุนฺนเมติ ตุลาสีส           ภาเร โอโรปเต สติ ฯ    
                เอวเมว นโร ปุ ฺ         โถก โถกมฺป อาจิน     
                สคฺคาติมาโน ทาโสว        วีชโก สาตเว รโต ฯ        
                ยมชฺช วีชโก ทาโส         ทุกขฺ ปสฺสติ อตฺตนิ     
                ปพฺุเพวสฺส กต ปาป         ตเมโส ปฏิเสวติ ฯ      
                ขียเตวสฺส ต ปาป          ตถาหิ วินเย รโต        
                กสฺสป ฺจ สมาปชฺช          มาเหวุปฺปถมาคมา ฯ        



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 303 

        [๘๖๒] ย ย หิ ราช ภชติ          สนฺต วา ยทิวา อส     
                สลีวนฺต วิสีล วา           วส ตสฺเสว คจฺฉติ ฯ    
                ยาทิส กุรุเต มิตฺต          ยาทิส ฺจูปเสวติ     
                โสป ตาทิสโก โหติ         สหวาโส หิ ตาทิโส ฯ      
                เสวมาโน เสวมาน         สผุฏโ สผุส ปร       
                สโร ทฏุโ กลาปว         อลตฺิตมุปลิมฺปติ        
                อุปเลปภยา ธีโร           เนว ปาปสขา สิยา ฯ        
                ปติูมจฺฉ กุสคฺเคน           โย นโร อุปนยหฺติ     
                กสุาป ปูตี วายนฺติ          เอว พาลูปเสวนา ฯ    
                ตคร ฺจ ปลาเสน           โย นโร อุปนยหฺติ          
                ปตฺตาป สุรภี วายนฺติ        เอว ธีรูปเสวนา ฯ    
                ตสฺมา ปตฺตปุฏสฺเสว         ตฺวา สมฺปากมตฺตโน     
                อสนฺเต นูปเสเวยฺย         สนฺเต เสเวยฺย ปณฺฑิโต     
                อสนฺโต นิรย เนนฺติ         สนฺโต ปาเปนฺติ สุคตึ ฯ     
        [๘๖๓] อหมฺป ชาติโย สตฺต         สเร สสริตตฺตโน        
                อนาคเตป สตฺเตว          ยา คมิสฺส อิโต จุตา ฯ     
                ยา เม สา สตฺตมี ชาติ      อหุ ปุพฺเพ ชนาธิป       
                กมฺมารปุตฺโต มคเธสุ        อหุ ราชคเห ปุเร ฯา     
                ปาป สหายมาคมฺม          พหุ ปาป กต มยา         
                ปรทารสฺส เหเนฺตา        จริมฺหา อมรา วิย ฯh       
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                ต กมฺม นิหิต อฏา         ภสฺมาจฺฉนฺโนว ปาวโก      
                อถ อ ฺเหิ กมฺเมหิ         อชายึ วสภูมิย ฯ                            
                โกสมฺพิย เสฏ ิกุเล         อิทเฺธ ผีเต มหทฺธเน    
                เอกปุตฺโต มหาราช         นิจฺจ สกฺกตปูชิโต ฯ     
                ตตฺถ มิตฺต อเสวิสฺส         สหาย สาตเว รต     
                ปณฺฑิต สุตสมฺปนฺน           โส ม อตฺเถ นิเวสยิ ฯ    
                จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ           พหุ รตฺติมุปาวิสึ     
                ต กมฺม นิหิต อฏา         นธิีว อุทกนฺติเก ฯ      
                อถ ปาปาน กมฺมาน         ยเมต มคเธ กต          
                ผล ปริยาคต ๑ ปจฺฉา      ภุตฺวา ทุฏวิส ยถา ฯ      
                ตโต จุตาห เวเทห         โรรุเว นิรเย จิร        
                สกมฺมุนา อปจิสฺส           ต สร น สุข ลเภ ฯ     
                พหุวสฺสคเณ ตตฺถ           เขปยิตฺวา พหุ ทุกฺข    
                ภินฺนาคเต ๒ อหุ ราช      ฉกโล ๓ อุทธฺตปฺผโล ฯ     
        [๘๖๔] สาตปุตฺตา มยา วุฬฺหา       ปฏ ิยา จ รเถน จ      
                ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺโท       ปรทารคมนสฺส เม ฯ     
                ตโต จุตาห เวเทห         กป อาสึ พฺรหาวเน        
                นลิุ ฺจิตผโลเยว            ยูถเปน ปคพฺภินา        
                ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺโท       ปรทารคมนสฺส เม ฯ     
                ตโต จุตาห เวเทห         ทสนเฺนสุ ปสุ อหุ         
#๑ ม. ปริยาค ม ฯ   ๒ ส.ี ยุ. เภณฺณากเต ฯ     ๓ ม. ฉคโล ฯ๑       
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                นลิุ ฺจิโต ชโว ภโทฺร        โยคฺค วุฬฺห จิร มยา     
                ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺโท       ปรทารคมนสฺส เม ฯ     
                ตโต จุตาห เวเทห         วชฺชสีุ กุลมาคมา         
                เนวิตฺถี น ปุมา อาสึ        มนสฺุสตฺเต สุทุลฺลเภ    
                ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺโท       ปรทารคมนสฺส เม ฯ     
                ตโต จุตาห เวเทห         อชายึ นนฺทเน วเน         
                ภวเน ตาวตึสาห           อจฺฉรา กามวณฺณินี ฯ      
                วิจิตฺรวตฺถาภรณา           อามุตฺตมณิกุณฺฑลา      
                กสุลา นจฺจคีตสฺส           สกฺกสฺส ปริจาริกา ฯ    
                ตตฺถ  ิตาห เวเทห         สรามิ ชาติโย อิมา       
                อนาคเตป สตฺเตว          ยา คมิสฺส อิโต จุตา ฯ     
                ปริยาคตนฺต กุสล           ย เม โกสมฺพิย กต     
                เทเว เจว มนุสฺเส จ       สนฺธาวิสฺส อิโต จุตา ฯ    
                สตฺต ชจฺจา ๑ มหาราช     นิจฺจ สกฺกตปูชิตา       
                อิตฺถีภาวา ๒ น มุจฺจิสฺส     ฉฏาว คติโย ๓ อิมา ฯ    
                สตฺตมี จ คติ เทว          เทวปุตฺโต มหิทฺธิโก     
                ปมุา เทโว ภวิสฺสามิ        เทวกายสฺมิมุตฺตโม ฯ    
                อชฺชาป สนฺตานมย          มาล คนฺเถนฺติ นนฺทเน    
                เทวปุตฺโต ชโว นาม        โย เม มาล ปฏิจฺฉติ ฯ    
                มหุุตฺโต วิย โส ทิโพฺย       อิธ วสฺสานิ โสฬส     
#๑ ม. ชจฺโจ ฯ  ๒ ม. ถีภาวา ฯ   ๓ ม. ฉฏา นิคติโย ฯ         
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                รตฺตินฺทิโว จ โส ทิโพฺย      มานุสึ สรโทสต ฯ     
                อิติ กมฺมานิ อเนฺวนฺติ        อสงฺเขยฺยาป ชาติโย      
                กลฺยาณ ยทิ วา ปาป        น หิ กมฺม วินสฺสติ ๑ ฯ    
        [๘๖๕] โย อิจฺเฉ ปุริโส โหตุ       ชาตึ ชาตึ ปุนปฺปุน     
                ปรทาร วิวชฺเชยฺย          โธตปาโทว กทฺทม ฯ      
                ยา อิจฺเฉ ปุริโส โหตุ       ชาตึ ชาตึ ปุนปฺปุน     
                สามิก อปจาเยยฺย          อินฺทว ปริจาริกา ฯ     
                โย อิจฺเฉ ทิพฺพโภค ฺจ       ทพฺิพมายุ ยส สุข    
                ปาปานิ ปริวชฺเชตฺวา        ติวิธ ธมฺมมาจเร ฯ     
                กาเยน วาจา มนสา        อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ         
                อตฺตโน โหติ อตฺถาย        อิตฺถี วา ยทิวา ปุมา ฯ    
                        เยเกจิเม มนุชา ชีวโลเก     
                        ยสสฺสโิน สพฺพสมนฺตโภคา     
                        อสสย เตหิ ปุเร สุจิณฺณ      
                        กมฺมสฺสกาเส ปุถุ สพฺพสตฺตา ฯ     
                        อิงฺฆานุจินฺเตสิ สยมฺป เทว    
                        กโุตนิทานา เต อิมา ชนินฺท      
                        ยา เต อิมา อจฺฉรสนฺนิกาสา      
                        อลงฺกตา กา ฺจนชาลฉนฺนา ฯ       
                อิจฺเจว ปตร ก ฺา         รุจา โตเสสิ องฺคตึ     
#๑ สี. ย.ุ ปนสสติ ฯ      
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                มฬฺุหสฺส มคฺคมาจิกฺขิ         ธมฺมมกฺขาสิ สุพฺพตา ฯ    
        [๘๖๖] อถาคมา พฺรหฺมโลกา        นารโท มานุสึ ปถ         
                ชมฺพูทีป อเวกฺขนฺโต         อทฺทส ๑ ราชานมงฺคตึ ฯ    
                ตโต ปติฏ ปาสาเท        เวเทหสฺส ปุรกขฺโต ๒     
                ต ฺจ ทิสฺวา อนุปฺปตฺต        รุจา อิสิมวนฺทถ ฯ     
        [๘๖๗] อถาสนมฺหา โอรุยฺห         ราชา พฺยมฺหิตมานโส ๓     
                นารท ปริปุจฺฉนฺโต          อิท วจนมพฺรวิ ฯ      
                        กโุต นุ อาคจฺฉสิ เทววณฺณี      
                        โอภาสย สพฺพทิสา ๔ จนฺทิมา ว    
                        อกฺขาหิ เม ปุจฺฉิโต นามโคตฺตh          
                        กถนฺนุ ชานนฺติ มนุสฺสโลเก ฯ    
        [๘๖๘] อห ฺหิ เทวโต อิทานิ เอมิ       
                        โอภาสย สพฺพทิสา ๔ จนฺทิมา ว    
                        อกฺขามิ เต ปุจฺฉิโต นามโคตฺต    
                        ชานนฺติ ม นารโท กสสฺโป จาติ ฯ          
        [๘๖๙] อจฺฉริยรูป ๕ ตว ยาทิส ฺจ     
                        เวหายส คจฺฉสิ ติฏสิ จ       
                        ปุจฺฉามิ ต นารท เอตมตฺถ      
                        อถ เกน วณฺเณน ตวายมิทธฺิ ฯ     
#๑ ม. อทฺทา ฯ    ๒ ม. ปรุตฺถโต ฯ   ๓ ม. พฺยถิตมานโส ฯ  ๔ ส.ี ย.ุ สวรึ ฯ         
#๕ ม. อจฺเฉรรูป ฯ     
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        [๘๗๐] สจฺจ ฺจ ธมฺโม จ ทโม จ จาโค     
                        คุณา มเมเต ปกตา ปุราณา     
                        เตเหว ธมฺเมหิ สุเสวิเตหิ       
                        มโนชโว เยนกาม คโตสฺมิ ฯ       
        [๘๗๑] อจฺฉริยมาจิกฺขสิ ๑ ปุ ฺสิทฺธึ         
                        สเจ หิ ๒ เอว ยถา ตฺว วเทสิ    
                        ปุจฺฉามิ ต นารท เอตมตฺถ      
                        ปฏุโ จ เม สาธุ วิยากโรหิ ฯ     
        [๘๗๒] ปุจฺฉสฺสุ ม ราช ตเวส อตฺโถ    
                        ย สสย กุรเุต ภูมิปาล    
                        อหนฺต นสิฺสสยต คเมมิ    
                        นเยหิ าเยหิ จ เหตุภิ จ ฯ      
        [๘๗๓] ปุจฺฉามิ ต นารท เอตมตฺถ      
                        ปฏุโ จ เม นารท มา มุสา ภณิ     
                        อตฺถ ินุ เทวา ปตโร นุ อตฺถิ     
                        โลโก ปโร อตฺถิ ชโน ยมาห ฯ      
        [๘๗๔] อตฺเถว เทวา ปตโร จ อตฺถิ      
                        โลโก ปโร อตฺถิ ชโน ยมาห    
                        กาเมสุ คิทฺธา จ นรา ปมุฬฺหา    
                        โลก ปร น วิทู โมหยุตฺตา ฯ    
#๑ ม. อจฺเฉร- ฯ   ๒ ม. สเจ หิ เอเตหิ ยถา วเทสิ ฯ     
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        [๘๗๕] อตฺถีติ เจ นารท สทฺทหาสิ       
                        นิเวสน ปรโลเก มตาน     
                        อิเธว เม ป ฺจสตานิ เทหิ    
                        ทสฺสามิ เต ปรโลเก สหสฺส ฯ     
        [๘๗๖] ทชฺเชมุ โข ป ฺจสตานิ โภโต      
                        ช ฺามุ เจ สีลวนฺต วท ฺ     
                        ลุทฺทนฺต โภนฺต นิรเย วสนฺต    
                        โก โจทเย ปรโลเก สหสฺส ฯ       
                        อิเธว โย โหติ อธมฺมสีโล ๑     
                        ปาปาจาโร อลโส ลุททฺกมฺโม       
                        น ปณฺฑิตา ตสฺมึ อิณ ททนฺติ    
                        น หิ อาคโม โหติ ตถาวิธมฺหา ฯ     
                        ทกฺข ฺจ โปส มนุชา วิทิตฺวา    
                        อุฏานก สีลวนฺต วท ฺ      
                        สยเมว โภเคหิ นิมนฺตยนฺติ       
                        กมฺม กริตฺวา ปุนมาหเรสิ ฯ     
        [๘๗๗] อิโต จุโต ๒ ทกฺขสิ ตตฺถ ราช     
                        กาโกลสงฺเฆหิ วิกสฺสมาน ๓     
                        ต ขชฺชมาน นิรเย วสนฺต       
                        กาเกหิ คิชเฺฌหิ จ โสณเกหิ ๔     
#๑ ยุ. อกมฺมสีโล ฯ   ๒ ส.ี ย.ุ คโต ฯ   ๓ สี. ยุ. กาโกฬสงฺเฆหิป กฑฺฒมาน ฯ       
#๔ ม. เสนเกหิ ฯ      
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                        ส ฺฉินฺนคตฺต รุหิร สวนฺต    
                        โก โจทเย ปรโลเก สหสฺส ฯ       
        [๘๗๘] อนฺธตม ตตฺถ น จนฺทสุริยา      
                        นิรโย สทา ตุมุโล โฆรรูโป       
                        สา เนว รตฺติ น ทิวา ป ฺายติ     
                        ตถาวิเธ โก วิจเร ธนตฺถิโก ฯ    
        [๘๗๙] สวโล จ สาโม จ ทุเว สุวาณา      
                        ปวฑฺฒกายา พลิโน มหนฺตา     
                        ขาทนฺติ ทนฺเตหิ อโยมเยหิ       
                        อิโต ปนุณฺณ ปรโลเก ปตนฺต ๑ ฯ         
                        ต ขชฺชมาน นิรเย วสนฺต       
                        ลุทฺเทหิ วาเฬหิ อฆมฺมิเคหิ     
                        ส ฺฉินฺนคตฺต รุหิร สวนฺต    
                        โก โจทเย ปรโลเก สหสฺส ฯ       
        [๘๘๐] อุสูหิ สตฺตีหิ [๒] สุนิสฺสิตาหิ        
                        หนนฺติ วิชฌฺนฺติ จ ปจฺจามิตฺตา          
                        กาลูปกาลา นิรยมฺหิ โฆเร    
                        ปุพฺเพ นร ทุกฺกฏกมฺมการึ ฯ    
                        ต ห ฺมาน นิรเย วชนฺต       
                        กุจฺฉิสฺมึ ปสฺสสฺมึ วิปฺผาลิตูทร       
#๑ ม. ปรโลกปตฺต ฯ     ๒ ม. จ ฯ       
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                        ส ฺฉินฺนคตฺต รุหิร สวนฺต    
                        โก โจทเย ปรโลเก สหสฺส ฯ       
        [๘๘๑] สตฺตี อุสู โตมรภิณฺฑิวาลา      
                        วิวิธาวุธ วสฺสติ ตตฺถ เทโว    
                        ปตนฺติ องฺคารมิวจฺจิมนฺโต      
                        สลีาสนี วสฺสติ ลุทฺทกมฺเม ฯ    
                        อุโณฺห จ วาโต นิรยมฺหิ ทุสฺสโห          
                        น ตมฺหิ สขุ ลภติ ๑ อิตฺตรป          
                        ตนฺต วิธาวนฺตมเลนมาตุร       
                        โก โจทเย ปรโลเก สหสฺส ฯ       
        [๘๘๒] สนฺธาวมานป ๒ รเถสุ ยตฺุต     
                        ส ฺโชติภูต ปวึ กมนฺต    
                        ปโตทลฏ ีหิ สุโจทยนฺต ๓      
                        โก โจทเย ปรโลเก สหสฺส ฯ       
        [๘๘๓] ตมารุหนฺต ขุรส ฺจิต คิรึ     
                        วิภึสน ปชชฺลิต ภยานก    
                        ส ฺฉินฺนคตฺต รุหิร สวนฺต    
                        โก โจทเย ปรโลเก สหสฺส ฯ       
        [๘๘๔] ตมารุหนฺต ปพฺพตสนฺนิกาส      
                        องฺคารราสึ ชลิต ภยานก    
#๑ ม. ลพฺภติ ฯ    ๒ สี. ยุ. สนฺธาวมาน ต ฯ   ๓ ส.ี ย.ุ สุโจทิยนฺต ฯ      



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 312 

                        สนฺทฑฺฒคตฺต ๑ กปณ รุทนฺต     
                        โก โจทเย ปรโลเก สหสฺส ฯ       
        [๘๘๕] อพฺภกูฏสมา อุจฺจา          กณฺฏกาหิ จิตา ๒ ทุมา    
                อโยมเยหิ ติกฺเขหิ          นรโลหิตปายิภิ ฯ        
                ตมารุหนฺติ นาริโย          นรา จ ปรทารคู          
                โจทิตา สตฺติหตฺเถหิ         ยมนิทฺเทสการิภิ ฯ     
                ตมารุหนฺต นิรเย           สิมพฺลึ รุหริมกฺขิต     
                วิททฺธกาย ๓ วิตจ         อาตุร คาฬฺหเวทน ฯ     
                ปสฺสสนฺต มุหุ อุณฺห          ปุพฺพกมฺมาปราธิก    
                ทมฺุมคฺเค วิตจ คตฺต         โก ต ยาเจยฺย ต ธน ฯ     
        [๘๘๖] อพฺภกูฏสมา อุจฺจา          อสิปตฺตจิตา ทุมา       
                อโยมเยหิ ติกฺเขหิ          นรโลหิตปายิภิ ฯ        
                        ตมารุหนฺต อสิปตฺตปาทป    
                        อสีหิ ติกฺเขหิ จ ฉิชฺชมาน     
                        ส ฺฉินฺนคตฺต รุหิร สวนฺต    
                        โก โจทเย ปรโลเก สหสฺส ฯ       
        [๘๘๗] ตโต นิกฺขนฺตมตฺตนฺต         อสิปตฺตนิรยา ๔ ทุมา ๕     
                สมฺปติต เวตรณึ            โก ต ยาเจยฺย ต ธน ฯ      
        [๘๘๘] ขรา ขาโรทกา ตตฺตา       ทุคฺคา เวตรณี นที         
                อโยโปกฺขรส ฺฉนฺนา         ติกฺขปตฺเตหิ สนฺทติ ฯ     
#๑ ม. สุทฑฺฒคตฺต ฯ  ๒ ม. กณฺฏกนิจิตา ฯ  ๓ ม. วิทฑฺฒกาย ฯ  ๔ ม. อสิปตฺตาจิตา ฯ  
#๕ สี. ย.ุ ทุขา ฯ      
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                ตตฺถ ส ฺฉินฺนคตฺตนฺต         วุยฺหนฺต รุหริมกฺขิต     
                เวตร ฺเ อนาลมฺเพ        โก ต ยาเจยฺย ต ธน ฯ     
        [๘๘๙] เวธามิ รุกฺโข วิย ฉิชชฺมาโน๐     
                        ทิส น ชานามิ ปมุฬฺหส ฺโ      
                        ภยานุตปฺปามิ มหาว ๑ เม ภยา    
                        สุตฺวาน คาถา ๒ ตว ภาสิตา อิเส ฯ        
                อาทิตฺเต วาริมชฺฌ ว        ทีปโวเฆริวณฺณเว ๓     
                อนฺธกาเรว ปชโฺชโต        ตฺวนฺโนสิ สรณ อิเส ฯ    
                        อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ อนุสาส ม อิเส          
                        อตีตมทฺธา อปราธิต มยา     
                        อาจิกฺข เม นารท สุทฺธิมคฺค    
                        ยถา อห โน นิรย ปเตยฺย ฯ     
        [๘๙๐] ยถา อหุ ธตรฏโ          เวสฺสามิตฺโต จ อฏโก    
                ยมทตฺติ ๔ อุสินนฺโร(สิวิราชา ๕) ปริจาริกา ๖ สมณพฺราหฺมณาน    
                เอเต จ ฺเ จ ราชาโน     เย สคฺควิสย ๗ คตา ฯ     
                อธมฺม ปริวชฺเชตฺวา         ธมฺม ฺจร มหีปติ       
                อนฺนหตฺถา จ เต พฺยเมฺห     โฆสยนฺตุ ปุเร ตว ฯ     
                โก ฉาโต โก จ ตสิโต      โก มาล โก วิเลปน        
                นานารตฺตาน วตฺถาน        โก นคฺโค ปรทิหิสฺสติ ฯ      
#๑ ม. มหา จ ฯ    ๒ ม. กถา ฯ   ๓ ม. ทีปโวเฆ มหณฺณเว ฯ   ๔ สี. ยมตคฺคิ ฯ          
#ม. ยามตคฺคิ ฯ    ๕ ม. อุสินฺทโร จาป สิวี จ ราชา ฯ   ๖ ม. ปริจารกา ฯ     
#๗ สี. ยุ. สกกฺวิสย ฯ       
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                โก ปนฺเถ ฉตฺตมาเทติ ๑    ปาทุกา จ มุทู สุภา      
                อิติ สาย ฺจ ปาโต จ        โฆสยนฺตุ ปุเร ตว ฯ      
                ชณฺิณ โปส ควสฺส ฺจ         มาสฺสุ ยุ ฺช ยถา ปุเร     
                ปริหาร ฺจ ทชฺชาสิ          อธิการกโต พลี ฯ        
        [๘๙๑] กาโย เต รถส ฺาโต       มโนสารถิโก ลหุ     
                อวิหึสาสาริตกฺโข           สวิภาคปฏิจฺฉโท ฯ      
                ปาทส ฺมเนมิโย           หตฺถส ฺมปกฺขโร          
                กุจฺฉิส ฺมนพฺภนฺโต          วาจาส ฺมกูชโน ฯ     
                สจฺจวากฺยสมตฺตงฺโค         อเปสุ ฺสุส ฺโต       
                คิราสขิลเนลงฺโค           มิตภาณิสิเลสิโต ฯ       
                สทฺธาโลภสุสงฺขาโร         นิวาต ฺชลิกุพฺพโร       
                อถทฺธตานตีสาโก           สลีสวรนทฺธโน ฯ          
                อกฺโกธนมนุคฺฆาฏี           ธมฺมปณฺฑรฉตฺตโก        
                พาหุสจฺจมุปาลมฺโพ ๒        ิติจิตฺตมุปาธิโย ฯ    
                กาล ฺ ุตาจิตฺตสาโร         เวสารชฺชติทณฺฑโก       
                นวิาตวุตฺติโยตฺตงฺโค ๓      อนติมานยุโค ลหุ ฯ    
                อลีนจิตฺตสนฺถาโร           วุฑฺฒิเสวิรโชหโต ๔    
                สติ ปโตโท ธรีสฺส          ธติิ โยโค จ รสฺมิโย ฯ     
                มโน ทนฺต ปถ เนติ         สมทนฺเตหิ วาชิภิ ๕    
#๑ ม. ฉตฺตมาเนติ ฯ   ๒ ม. ...มปาลมโฺพ ฯ   ๓ ม. ...โยตฺตโก ฯ   ๔ วุฑฺฒิเสวี       
#รโชหโตติป ฯ     ๕ วาหิภีติป ปาโ ฯ      
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                อิจฺฉา โลโภ จ กุมฺมคฺโค     อุชุมคฺโค จ ส ฺโม ฯ    
                รูเป สทฺเท รเส คนฺเธ      วาหนสฺส ปธาวโต          
                ป ฺา อาโกฏนี ราช        ตตฺถ อตฺตาว สารถิ ฯ      
                สเจ เอเตน ยาเนน        สมจริยา ทฬฺหา ธิติ         
                สพฺพกามทุโห ราช          น ชาตุ นิรย วเชติ ฯ     
        [๘๙๒] อลาโต เทวทตฺโตสิ         สุนาโม อาสิ ภทฺทชิ       
                วิชโย สารีปุตฺโตสิ          โมคฺคลฺลาโนสิ วีชโก ฯ      
                สนุกฺขตฺโต ลิจฺฉวิปุตฺโต       คุโณ อาสิ อเจลโก     
                อานนฺโท สา รจุา อาสิ      ยา ราชาน ปสาทยิ ฯ      
                อุรเุวลกสฺสโป ราชา        ปาปทิฏ ิ ตทา อหุ       
                มหาพฺรหฺมา โพธิสตฺโต       เอว ธาเรถ ชาตกนฺติ ฯ    
                มหานารทกสฺสปชาตก อฏม ฯ       
                        ___________________     
                        ๙ วิธุรชาตก    
        [๘๙๓] ปณฺฑุ กีสิยาสิ ทุพฺพลา     
                        วณฺณรูป น ตเวทิส ปุเร    
                        วิมเล อกฺขาหิ ปุจฺฉิตา     
                        กีทิส ีตุยฺห สรีรเวทนา ฯ      
        [๘๙๔] ธมฺโม มนุเชสุ มาตีน     
                        โทหโฬ นาม ชนินฺท วจฺจติ     
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                        ธมฺมาหต นาคกุ ฺชร     
                        วิธุรสฺส หทยาภิปตฺถเย ฯ    
        [๘๙๕] จนฺท โข ตฺว วิมเล โทหฬายสิ     
                        สุรยิ วา อถวาป มาลุต                                       
                        ทลฺุลภ ๑ หิ วิธุรสฺส ทสฺสน ๒        
                        โก วิธุร อิธมานยิสฺสติ ฯ      
        [๘๙๖] กินฺนุ ตาต ตุว ปชฺฌายสิ       
                        ปทุม หตฺถคตว เต มุข     
                        กินฺน ุทุมมฺนรูโปสิ อิสฺสร     
                        มา ตฺว โสจิ อมิตฺตตาปน ฯ      
        [๘๙๗] มาตา หิ ตว อิรนฺทติ ๓     
                        วิธุรสฺส หทย ธนิยฺยติ     
                        ทลฺุลภ หิ วิธุรสฺส ทสสฺน     
                        โก วิธุร อิธมานยิสฺสติ ฯ      
        [๘๙๘] ต ภตฺตาร ๔ ปริเยสน จร      
                        โย วิธุร อิธมานยิสฺสติ ฯ      
                        ปตุโน จ สา สุตฺวาน วากฺย     
                        รตฺตึ นกิฺขมฺม อวสฺสุตี จริ ฯ    
        [๘๙๙] เก คนฺธพฺเพ เก รกฺขเส จ นาเค     
                        เก กึปุริเส อถวาป มานุเส      
#๑-๒ สี. ย.ุ ทุลฺลเภ ... ทสฺสเน ฯ   ๓ ม. อิรนฺธติ ฯ อิโต ปร อีทสิเมว ฯ          
#๔ ม. ตสฺส ภตฺตุปริเยสน ฯ     
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                        เก ปณฺฑิเต สพฺพกามทเท    
                        ทีฆรตฺต ภตฺตา เม ภวิสฺสติ ฯ     
        [๙๐๐] อสฺสาส เหสฺสามิ เต ปติ     
                        ภตฺตา เต เหสฺสามิ อนินฺทโลจเน    
                        ป ฺาหิ มม ตถาวิธาหิ     
                        อสฺสาส เหสฺสสิ ภริยา มม ฯ      
        [๙๐๑] อวจาสิ ปุณฺณก อิรนฺทตี    
                        ปุพฺพปถานุคเตน เจตสา     
                        เอหิ คจฺฉาม ปตุ มมนฺติเก      
                        เอเสว เต เอตมตฺถ ปวกฺขติ ฯ    
        [๙๐๒] อลงฺกตา สุวสนา           มาลินี จนฺทนุสฺสทา       
                ยกขฺ หตฺเถ คเหตฺวาน       ปตุ สนฺติกมุปาคมิ ฯ     
        [๙๐๓] นาควร วโจ สุณาหิ เม    
                        ปฏิรูป ปฏปิชฺช สุงฺกิย       
                        ปตฺเถมิ อห อิรนฺทตึ     
                        ตาย สมงฺคึ กโรหิ ม ตุว ฯ     
                สต หตฺถี สต อสฺสา         สต อสฺสตรี รถา       
                สต วลภิโย ปณฺุณา          นานารตฺนสฺส เกวลา      
                เต นาค ปฏิปชชฺสฺสุ         ธตีร เทหิรนฺทตึ ฯ      
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        [๙๐๔] ยาว อามนฺตเย าตี        มิตฺเต จ สุหทชฺชเน       
                อนามนฺตกตกมฺม            ต ปจฺฉา อนุตปฺปติ ฯ    
        [๙๐๕] ตโต โส วรโุณ นาโค       ปวิสิตฺวา นิเวสน         
                ภรยิ อามนฺตยิตฺวาน         อิท วจนมพฺรวิ ฯ      
                อย โส ปุณฺณโก ยกฺโข       ยาจติ ม อิรนฺทตึ      
                พหุนา วิตฺตลาเภน          ตสฺส เทม ปย มม ฯ      
        [๙๐๖] น ธเนน น วิตฺเตน         ลพฺภา อมฺห อิรนฺทตี     
                        สเจ จ โข หทย ปณฺฑิตสฺส    
                        ธมฺเมน ลทฺธา อิธ มาหเรยฺย      
                        เอเตน วิตฺเตน กุมาริ ลพฺภา     
                        นา ฺ ธน อุตฺตรึ ปตฺถยาม ฯ     
        [๙๐๗] ตโต โส วรโุณ นาโค       นิกฺขมิตฺวา นิเวสนา       
                ปณฺุณกามนฺตยิตฺวาน          อิท วจนมพฺรวิ ฯ      
                น ธเนน น วิตฺเตน         ลพฺภา อมฺห อิรนฺทตี     
                        สเจ ตุว ทหย ปณฺฑิตสฺส    
                        ธมฺเมน ลทฺธา อิธมาหเรสิ    
                        เอเตน วิตฺเตน กุมาริ ลพฺภา     
                        นา ฺ ธน อุตฺตรึ ปตฺถยาม ฯ     
        [๙๐๘] ย ปณฺฑิโตเตฺยเก วทนฺติ โลเก     
                        ตเมว พาโลติ ปุนาหุ อ ฺเ        
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                        อกฺขาหิ เม วิปฺปวทนฺติ เอตฺถ     
                        ก ปณฺฑิต นาค ตุว วเทสิ ฯ    
        [๙๐๙] โกรพฺยราชสสฺ ธน ฺชยสสฺ ๑      
                        ยท ิเต สุโต วิธุโร นาม กตฺตา     
                        อาเนหิ ต ปณฺฑิต ธมฺมลทฺธา    
                        อิรนฺทตี ปฏจราว ๒ เต โหตุ ฯ          
        [๙๑๐] อิท ฺจ สุตฺวา วรุณสฺส วากฺย     
                        อุฏาย ยกโฺข ปรมปฺปตีโต       
                        ตตฺเถว สนฺโต ปุริส อสสิ      
                        อาเนหิ อาช ฺมิเธว ยุตฺต ฯ    
                ชาตรูปมยา กณฺณา          กาจมฺหิจมยา ขุรา         
                ชมฺโพนทสฺส ปากสฺส         สุวณฺณสฺส อุรจฺฉโท ฯ    
        [๙๑๑] เทววาหวห ยาน           อสฺสมารุยฺห ปุณฺณโก      
                        อลงฺกโต กปฺปตเกสมสฺสุ     
                        ปกฺกามิ เวหายสมนฺตลิกฺเข ฯ     
                        โส ปุณฺณโก กามราเคน ๓ คิทฺโธ    
                        อิรนฺทตึ นาคก ฺ ชิคึส       
                        คนฺตฺวาน ต ภูตปตึ ยสสฺสึ      
                        อิจฺจพฺรวิ เวสฺสวณ กุเวร ฯ     
                        โภควตี นาม มนฺทิเร     
#๑ ม. ธน ฺจยสฺส ฯ    ๒ ม. ปทจรา ฯ    ๓ ส.ี ย.ุ กามเวเคน ฯ     
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                        วาสา หิร ฺวตีติ วุจฺจติ       
                        นคเร นิมมฺิเต กา ฺจนมเย    
                        มณฺฑลสสฺ อุรคสฺส นฏิ ิต ฯ    
                        อฏฏาลกา โอฏคีวิโย     
                        โลหิตงฺคสฺส มสารคลลฺิโนพ       
                        ปาสาเทตฺถ สลิามยา๕     
                        โสวณฺณรตเนน ฉาทิตา ฯ     
                        อมฺพา ติลกา จ ชมฺพุโย    
                        สตฺตปณฺณา มุจลินฺทเกตกา    
                        ปยงฺคุกา ๑ อุทฺทาลกา สหา     
                        ปาริภทฺทกา สินฺทุวาริตา ๒ ฯ     
                        จมฺเปยฺยกา นาคมลฺลิกา    
                        ภคินีมาลา อเถตฺถ โกลยิา    
                        เอเต ทุมา ปริณามิตา    
                        โสภยนฺติ อุรคสฺส มนฺทิเร ๓ ฯ    
                        ขชชฺุเรตฺถ สิลามยา โสวณฺณธุวปุปฺผิตา พหู     
                        ยตฺถ วสโตปปาติโก    
                        นาคราชา วรุโณ มหิทธฺิโก ฯ      
                        ตสฺส โกมาริกา ภริยา    
                        วิมลา กา ฺจนเวลฺลิวิคฺคหา      
#๑ ม. ปยงฺคุ ฯ     ๒ ม. สนิฺทุวารกา ฯ     ๓ ม. มนทฺิร ฯ     
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                        กาฬา ตรณุาว อุคฺคตา     
                        ปุจิมนฺทตฺถนี ๑ จารุทสฺสนา ฯ    
                        ลาขารสรตฺตสุจฺฉวี      
                        กณิการาว นิวาตปุปฺผิตา     
                        ติทิโวกฺกจราว อจฺฉรา     
                        วิชชฺุวพฺภฆนาว นิสฺสฏา ฯ       
                        สา โทหฬนิี สุวิมฺหิตา    
                        วิธุรสฺส หทย ธนิยฺยติ     
                        ต เนส ททามิ อิสฺสร     
                        เตน เต เทนฺติ อิรนฺทตึ มม ฯ     
        [๙๑๒] โส ปุณฺณโก ภูตปตึ ยสสฺสึ       
                        อามนฺติย เวสฺสวณ กุเวร       
                        ตตฺเถว สนฺโต ๒ ปุริส อสสิ     
                        อาเนหิ อาช ฺมิเธว ยุตฺต ฯ    
                ชาตรูปมยา กณฺณา          กาจมฺหิจมยา ขุรา         
                ชมฺโพนทสฺส ปากสฺส         สุวณฺณสฺส อุรจฺฉโท ฯ    
                เทววาหวห ยาน           อสฺสมารุยฺห ปุณฺณโก      
                        อลงฺกโต กปฺปตเกสมสฺสุ     
                        ปกฺกามิ เวหายสมนฺตลิกฺเข ฯ     
        [๙๑๓] โส อคมา ราชคห สุรมฺม     
#๑ ปจุมณฺฑตฺถนีติป ปาโ ฯ    ๒ ย.ุ สนฺต ฯ       
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                        องฺคสฺส ร ฺโ นคร ทุราสท ๑    
                        พหูตภกฺข พหุอนฺนปาน    
                        มสกฺกสาร วิย วาสวสฺส ฯ    
                        มยรูโก ฺจคณสงฺฆุฏ     
                        ทชิาภิฆุฏ ทิชสงฺฆเสวิต     
                        นานาสกุณาภิรุท สุวงฺคณ ๒    
                        ปุปฺผาภิกิณฺณ หิมวว ปพฺพต ฯ          
                        โส ปุณฺณโก เวปุลมาภิรุยฺห ๓     
                        สลิุจฺจย กึปุริสานุจิณฺณ     
                        อนฺเวสมาโน มณิรตน อุฬาร      
                        ตมทฺทส ปพฺพตกูฏมชฺเฌ ฯ     
        [๙๑๔] ทิสฺวา มณึ ปภสฺสร ชาติวนฺต ๔         
                        ธนาหร ๕ มณิรตน อุฬาร       
                        ททฺทลฺลมาน ยสสา ยสสฺสิน      
                        โอภาสตี วิชฺชุริวนฺตลกิฺเข ฯ     
                        ตมคฺคหี เวฬุริย มหคฺฆ    
                        มโนหร ๕ นาม มหานุภาว    
                        อาช ฺมารุยฺห อโนมวณฺโณ    
                        ปกฺกามิ เวหายสมนฺตลิกฺเข ฯ     
#๑ สี.ม. ทุรายุต ฯ   ๒ สี.ยุ. สุภงฺคณ ฯ   ๓ ม. -ภิรุหิ ฯ   ๔ ม. ชาติมนฺต ฯ    
#๕ ม. มโนหร ฯ       
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        [๙๑๕] โส อคมา ๑ นคร อินฺทปตฺต     
                        โอรุยฺหุปาค ฺฉิ สภ กุรูน     
                        สมาคเต เอกสต สมคฺเค     
                        อเวฺหตฺถ ยกฺโข อวิกมฺปมาโน ฯ     
                        โกนีธ ร ฺ วรมาภิเชติ     
                        กมาภิเชยยฺาม วรทฺธเนน    
                        กมนุตฺตร รตนวร ชินาม     
                        โก วาป โน เชติ วรทฺธเนน ฯ     
        [๙๑๖] กุหึ นุ รฏเ ตว ชาติภูมิ      
                        น โกรพฺยสฺเสว วโจ ตเวท    
                        อภีโตสิ ๒ โน วณฺณนิภาย สพฺเพ    
                        อกฺขาหิ เม นาม ฺจ พนฺธเว จ ฯ     
        [๙๑๗] กจฺจายโน มาณวโกสฺมิ ราช    
                        อนูนนาโม อิติ มวฺหยนฺติ    
                        องฺเคสุ เม าตโย พนฺธวา จ      
                        อกฺเขน เทวสฺมิ อิธานุปตฺโต ฯ     
        [๙๑๘] กึ มาณวสฺส รตนานิ อตฺถิ    
                        เย ต ชินนโฺต หเร อกฺขธุตฺโต     
                        พหูนิ ร ฺโ รตนานิ อตฺถิ       
                        เต ตฺว ทลทิฺโท กถมวฺหเยสิ ฯ     
#๑ ม. อคฺคมา ฯ     ๒ ยุ. อภิโภสิ ฯ      
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        [๙๑๙] ธนาหโร ๑ นาม มณิ มมาย    
                        ธนาหร ๒ มณิรตน อุฬาร       
                        อิม ฺจ อาช ฺ อมิตฺตตาปน     
                        เอต เม ชินตฺิวา หเร อกฺขธุตฺโต ฯ       
        [๙๒๐] เอโก มณิ มาณว กึ กริสฺสติ      
                        อาชานิเยโก ปน ก ึกริสสฺติ      
                        พหูนิ ร ฺโ รตนานิ อตฺถิ       
                        อาชานิยา วาตชวา อนปฺปกา ฯ      
                        โทหฬกณฺฑ นาม ฯ      
        [๙๒๑] อิท ฺจ เม มณิรตน          ปสฺส ตฺว ทฺวิปทุตฺตม    
                อิตฺถีน วิคฺคหา เจตฺถ        ปรุิสาน ฺจ วิคฺคหา ฯ     
                มคิาน วิคฺคหา เจตฺถ        สกุณาน ฺจ วิคฺคหา     
                นาคราเช สุปณฺเณ จ ๓     มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ    
        [๙๒๒] หตฺถานีก รถานีก           อสฺเส ปตฺตี จ วมฺมิเน ๔     
                จตุรงฺคินิม เสน            มณิมฺหิ ปสฺส นิมมฺิต ฯ     
                หตฺถาโรเห อนีกฏเ        รถิเก ปตฺติการเก        
                พลคฺคานิ วิยูหานิ ๕        มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ    
        [๙๒๓] ปุร อฏฏาลสมฺปนฺน ๖       พหุปาการโตรณ        
                สิงฺฆาฏเก สุภูมิโย          มณิมฺหิ ปสฺส นมิฺมิต ฯ    
#๑ ม. มโนหโร ฯ   ๒ ม. มโนหร ฯ   ๓ ม. นาคราชา สุปณฺณา จ ฯ  ๔ สี.ยุ.     
#ธชานิ จ ฯ  ๕ ม. วิยฬฺูหานิ ฯ  ๖ ม. อุทฺธาปสมฺปนฺน ฯ ส.ียุ. อุทฺทปสมฺปนฺน ฯ     
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                เอสิกา ปริขาโย จ         ปลฆี อคฺคฬานิ จ         
                อฏฏาลเก จ ทวฺาเร จ      มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ    
        [๙๒๔] ปสฺส โตรณมคฺเคสุ          นานาทิชคณา พหู          
                หสา โก ฺจา มยูรา จ       จกฺกวากา จ กุกฺกุหา ฯ     
                กณุาลกา พหู จิตฺรา         สขิณฺฑี ชีวชวีกา       
                นานาทิชคณากิณฺณ           มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ     
        [๙๒๕] ปสฺส นคร สุปาการ         อพฺภูต โลมหสน       
                สมุสฺสิตทฺธช รมฺม           สุวณฺณวาลุกสนฺถต ฯ      
                ปสฺเสตฺถ ปณฺณสาลาโย       วิภตฺตา ภาคโส มิตา      
                นิเวสเน นิเวเส จ         สนฺธพฺิยูเห ปถตฺถโิย ๑ ฯ     
        [๙๒๖] ปานาคาเร จ โสณฺเฑ จ     สุทฺทา ๒ โอทนิยา ฆรา     
                เวสี จ คณิกาโย จ         มณิมฺหิ ปสฺส นมิฺมิต ฯ    
                มาลากาเร จ รชเก        คนฺธิเก อถ ทุสฺสิเก        
                สวุณฺณกาเร มณิกาเร        มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ      
                อาฬาริเก จ สูเท จ        นฏนฏฏกคายิเน ๓         
                ปาณิสฺสเร กุมฺภถูนิเก        มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ     
        [๙๒๗] ปสฺส เภรีมทุิงฺคา จ         สงฺขา ปณวเทนฺทิมา     
                สพฺพ ฺจ ตาลาวจร          มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ      
                สมฺมตาล ฺจ วีณ ฺจ          นจฺจคีต สุวาทิต      
#๑ ม. ปถทฺธโิย ฯ   ๒ สณูาติป ปาโ ฯ ม. สูนา ฯ    ๓ ม. นฏนาฏกคายิโน ฯ      
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                ตุรยิตาลิตสงฺฆุฏ           มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ    
                ลงฺฆิกา มุฏ ิกา เจตฺถ       มายาการา จ โสภิยา    
                เวตาลิเก จ ชลฺเล จ       มณิมฺหิ ปสฺส นมิฺมิต ฯ    
        [๙๒๘] สมชฺชา เจตฺถ วตฺตนฺติ       อากิณฺณา นรนาริภิ     
                ม ฺจาติม ฺเจ ภูมิโย         มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ    
                ปสฺส มลฺเล สมชฺชสฺม ึ       โปเถนฺเต ๑ ทิคุณ ภุช    
                นหิเต นิหตมาเน จ         มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ    
        [๙๒๙] ปสฺส ปพฺพตปาเทสุ          นานามิคคณา พหู          
                สหีา พฺยคฺฆา วราหา จ      อจฺฉโกกตรจฺฉโย ฯ        
                ปลสตา ควชา จ           มหึสา โรหิตา รรุู          
                เอเณยฺยา สรภา เจว       คณิโน นิกฺกสูกรา ฯ        
                กทลิมิคา พหู จิตฺรา         วิฬารา สสกณฺณกา       
                นานามิคคณากิณฺณ           มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ     
        [๙๓๐] นชฺชาโย สุปติตฺถาโย        โสวณฺณวาลุกสนฺถตา      
                อจฺฉา สวนฺติ อมฺพูนิ         มจฺฉคุมฺพนิเวสิตา ฯ    
                กมฺุภิลา มกรา เจตฺถ        สสสุมารา จ กจฺฉปา      
                ปา ีนา พหุสา ๒ มจฺฉา     พลชา มุ ฺชโรหิตา ฯ      
                นานาทิชคณากิณฺณา          นานาทุมคณายุตา          
                เวฬุริยผลกโรทาโย         มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ    
#๑ ม. โผเฏนฺเต ฯ     ๒ สี. ม. ปาวุสา ฯ     
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        [๙๓๑] ปสฺเสตฺถ โปกฺขรณิโย        สุวิภตฺตา จตุทฺทิสา    
                นานาทิชคณากิณฺณา          ปุถุโลมจฺฉเสวิตา ๑     
                สมนฺโตทกสมฺปนฺน           มหึ สาครกุณฺฑล        
                อุเปต วนราชีภิ            มณิมหฺิ ปสฺส นิมมฺิต ฯ     
        [๙๓๒] ปุรโต วิเทเห ปสฺส         โคยานิเย จ ปจฺฉโต       
                กรุโุย ชมฺพูทีป ฺจ           มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ     
                ปสฺส จนฺท ฺจ สุริย ฺจ        โอภาเสนฺเต จตุทฺทิสา      
                สิเนรุ อนุปริยายนฺเต        มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ    
                สิเนรุ หิมวนฺต ฺจ           สาคร ฺจ มหิทฺธิย ๒    
                จตฺตาโร จ มหาราเช       มณิมฺหิ ปสฺส นมิฺมิต ฯ     
                อาราเม วนคุมฺเพ จ        ปาฏิเย จ สิลุจฺจเย       
                รมฺเม กึปุริสากิณฺเณ         มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ     
                ปารุสก จิตฺตลต            มิสฺสก นนฺทน วน    
                เวชยนฺต ฺจ ปาสาท         มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ      
                สธุมฺม ตาวตึส ฺจ           ปาริฉตฺต ฺจ ปุปฺผิต    
                เอราวณ นาคราช          มณิมฺหิ ปสฺส นมิฺมิต ฯ    
                ปสฺเสตฺถ เทวก ฺาโย       นภา วิชฺชุริวุคฺคตา     
                นนฺทเน วิจรนฺติโย          มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ     
                ปสฺเสตฺถ เทวก ฺาโย       เทวปุตฺตปโลภินี         
#๑ ม. ปถุุโลมนิเสวิตา ฯ    ๒ ม. มหีตล ฯ สี. ยุ. มหิทฺธิก ฯ     
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                เทวปุตฺเต รมมาเน ๑      มณิมฺหิ ปสฺส นมิฺมิต ฯ    
        [๙๓๓] ปโรสหสฺส ปาสาเท         เวฬุริยผลกสนฺถเต         
                ปชฺชลนฺเตน ๒ วณฺเณน      มณิมฺหิ ปสสฺ นิมฺมิต ฯ      
                ตาวตึเส จ ยาเม จ        ตุสิเต จาป นิมฺมิเต      
                ปรนิมฺมิตวสวตฺติโน ๓       มณิมฺหิ ปสสฺ นิมฺมิต ฯ    
                ปสฺเสตฺถ โปกขฺรณิโย        วิปฺปสนฺโนทกา สุจี     
                มณฺฑาลเกหิ ส ฺฉนฺนา        ปทุมุปฺปลเกหิ จ ฯ      
        [๙๓๔] ทเสตฺถ ราชิโย เสตา       ทสฺสนียา ๔ มโนรมา       
                ฉ ปงฺคลา ปณฺณรสา         หลิทฺทา จ จตุทฺทส ฯ     
                วีสติ ตตฺถ โสวณฺณา         วีสติ รชตามยา          
                อินฺทโคปกวณฺณาภา          ตาว ทิสฺสนฺติ ตึสติ ฯ     
                ทเสตฺถ กาฬิโย ฉ จ ๕     ม ฺเชฏา ป ฺจวีสติ      
                มสิฺสา พนฺธุกปุปฺเผหิ         นีลุปฺปลวิจิตฺตกา ฯ  
                เอว สพฺพงฺคสมฺปนฺน         อจฺจิมนฺต ปภสฺสร     
                โอธิสุงฺก มหาราช          ปสสฺ ตฺว ทฺวิปทุตฺตม ฯ     
                        มณิกณฺฑ นาม ฯ      
        [๙๓๕] อุปาคต ราช อุเปหิ ลกฺข       
                        เนตาทิส มณิรตน ตวตฺถิ    
                        ธมฺเมน ชยิฺยาม ๖ อสาหเสน      
                        ชิโต จ โน ขิปฺปมวากโรหิ ฯ      
#๑ สี. ย.ุ จรมาเน ฯ   ๒ ม. ปชฺชลนฺเต จ ฯ    ๓ ส.ี ย.ุ ปรนิมฺมติาภิรติโน ฯ        
#๔ ม. ทสนลีา ฯ    ๕ ม. ฉจฺจ ฯ   ๖ ม. ชิสฺสาม ฯ     
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        [๙๓๖] ป ฺจาล ปจฺจุคฺคต สูรเสน    
                        มจฺฉา จ มทฺทา สห เกกเกภิ       
                        ปสฺสนฺตุ โน เต อสเถน ยุทฺธ    
                        น โน สภาย น กโรนฺติ กิ ฺจิ ฯ    
        [๙๓๗] เต ปาวิสุ อกฺขมเทน มตฺตา       
                        ราชา กุรูน ปุณฺณโก จาป ยกฺโข          
                        ราชา กล ึวิจฺจินมคฺคเหสิ       
                        กฏมคฺคหิ ปุณฺณโก นาม ยกฺโข     
                        เต ตตฺถ ชูเต อุภเย ๑ สมาคเต     
                        ร ฺ สกาเส สขิน ฺจ มชฺเฌ      
                        อเชสิ ยกฺโข นรวีรเสฏ    
                        ตตฺถปฺปนาโท ตุมุโล พภูว ฯ      
        [๙๓๘] ชโย มหาราช ปราชโย จ    
                        อายูหต อ ฺตรสฺส โหติ     
                        ชนินฺท ชนิฺโนสิ ๒ วรนฺธเนน    
                        ชิโต จ เม ขิปฺปมวากโรหิ ฯ      
        [๙๓๙] หตฺถี ควสฺสา มณิกุณฺฑลา จ      
                        ย ฺจาป มยฺห รตน ปพฺยา      
                        คณฺหาหิ กจฺจาน วร ธนาน       
#๑ อุภโยติป ฯ     ๒ ม. ชโินสิ ฯ ยุ. ชิโตสิ ฯ      



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 330 

                        อาทาย เยนิจฺฉสิ เตน คจฺฉ ฯ     
        [๙๔๐] หตฺถี ควสฺสา มณิกุณฺฑลา จ      
                        ย ฺจาป ตุยฺห รตน ปพฺยา     
                        เตส วโร วิธุโร นาม กตฺตา      
                        โส เม ชิโต ต เม อวากโรหิ ฯ    
        [๙๔๑] อตฺตา จ เม โส สรณ คตี จ       
                        ทีโป จ เลโณ จ ปรายโน จ     
                        อสนฺตุเลยโฺย มม โส ธเนน    
                        ปาเณน เม สทิโส เอส กตฺตา ฯ     
        [๙๔๒] จิร วิวาโท มม ตุยฺหมสฺส ๑    
                        กาม ฺจ ปุจฺฉาม ตเมว คนฺตฺวา    
                        เอเสว โน วิวรตุ เอตมตฺถ       
                        ย วกฺขติ โหตุ ตถา ๒ อุภินฺน ฯ        
        [๙๔๓] อทฺธา หิ สจฺจ ภณสิ         น จ มาณว สาหส        
                ตเมว คนฺตฺวา ปุจฺฉาม       เตน ตุสฺสามุโภ ชนา ฯ     
        [๙๔๔] สจฺจ นุ เทวา วิทหู กุรูน     
                        ธมฺเม  ิต วิธุรนฺนามมจฺจ     
                        ทาโสสิ ร ฺโ อุท วาสิ าติ     
                        วิธุโรติ สงฺขฺยา ๓ กตโมสิ โลเก ฯ       
        [๙๔๕] อามายทาสาป ภวนฺติ เหเก    
#๑ ม. ตุยฺห ฺจสฺส ฯ     ๒ ม. กถา ฯ     ๓ ม. สงฺขา ฯ         
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                        ธเนน กีตาป ภวนฺติ ทาสา    
                        สยป ทาสา อุปยนฺติ เหเก ๑    
                        ภยา ปนุณฺณาป ๒ ภวนฺติ ทาสา     
                        เอเต นราน จตุโรว ทาสา ฯ       
                        อทฺธา หิ โยนิโต อหมฺป ชาโต    
                        ภโว จ ร ฺโ อภโว จ ร ฺโ       
                        ทาโสห เทวสฺส ปรป คนฺตฺวา    
                        ธมฺเมน ม มาณว ตุยฺห ทชฺชา ฯ     
        [๙๔๖] อยป ๓ ทุติโย วิชโย มมชชฺ    
                        ปฏุโ หิ กตฺตา วิวริตฺถ ๔ ป ฺห       
                        อธมฺมรโูป วต ราชเสฏโ     
                        สุภาสิต นานุชานาสิ มยฺห ฯ    
        [๙๔๗] เอว ฺเจ โน โส วิวริตฺถ ๕ ป ฺห         
                        ทาโสหมสฺม ิน จ โขสมฺิ าติ     
                        คณฺหาหิ กจฺจาน วร ธนาน       
                        อาทาย เยนิจฺฉสิ เตน คจฺฉ ฯ     
                        อกฺขกณฺฑ นาม ฯ    
        [๙๔๘] วิธุร วสมานสฺส            คหฏสฺส สก ฆร        
                เขมา วุตฺติ กถ อสฺส        กถนฺนุ อสฺส สงฺคโห ฯ    
                อพฺยาปชฺฌ กถ อสฺส         สจฺจวาที จ มาณโว      
#๑ ม. สยมฺป เหเก อุปยนฺติ ทาสา ฯ ๒ ม. ปณุนฺนาป ฯ ๓ ม. อย ฯ ๔-๕ ม. วิวเรตฺถ ฯ   
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                อสฺมา โลกา ปร โลก       กถ เปจฺจ น โสจติ ฯ     
        [๙๔๙] ต ตตฺถ คติมา ธิติมา        มติมา อตฺถทสฺสิมา    
                สงฺขาตา สพฺพธมฺมาน        วิธุโร เอตทพฺรวิ ฯ     
                น สาธารณทารสฺส          น ภุ ฺเช สาธุเมกโก ๑     
                น เสเว โลกายติก         เนต ป ฺาย วฑฺฒน ฯ     
                สลีวา วตฺตสมฺปนฺโน         อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ     
                นวิาตวุตฺติ อตฺถทฺโธ         สุรโต สขิโล มุทุ ฯ     
                สงฺคเหตา จ มิตฺตาน        สวิภาคี วิธานวา       
                ตปฺเปยฺย อนฺนปาเนน        สทา สมณพฺราหฺมเณ ฯ      
                ธมฺมกาโม สุตาธาโร        ภเวยฺย ปริปุจฺฉโก        
                สกฺกจฺจ ปยิรุปาเสยฺย        สลีวนฺเต พหุสฺสุเต ฯ      
                ฆรมาวสมานสฺส            คหฏสฺส สก ฆร          
                เขมา วุตฺติ สิยา เอว       เอว นุ อสฺส สงฺคโห ฯ      
                อพฺยาปชฺโฌ สยิา เอว       สจฺจวาที จ มาณโว       
                อสฺมา โลกา ปร โลก       เอว เปจฺจ น โสจติ ฯ    
                        ฆราวาสป ฺหา นาม ฯ      
        [๙๕๐] เอหิ ทานิ คมิสฺสาม          ทินฺโน โน อิสฺสเรน เม    
        มเมวตฺถ ปฏิปชชฺ            เอส ธมโฺม สนนฺตโน ฯ    
        [๙๕๑] ชานามิ มาณว ตยาหมสฺมิ    
                        ทินฺโนหมสฺมิ ตว อิสฺสเรน       
#๑ ม. สาทุเมกโก ฯ      
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                        ตีห ฺจ ต วาสเยมุ อคาเร    
                        เยนทฺธุนา อนุสาเสมุ ปุตฺเต ฯ     
        [๙๕๒] ตมฺเม ตถา โหตุ วเสมุ ตีห      
                        กรุุต ภว อชฺช ฆเรสุ กิจฺจ     
                        อนุสาสต ปุตฺตทาเร ภวชฺช       
                        ยถา ตยี เปจฺจ ๑ สุขี ภเวยฺย ฯ          
        [๙๕๓] สาธูติ วตฺวาน ปหูตกาโม     
                        ปกฺกามิ ยกฺโข วิธุเรน สทฺธึ    
                        ต กุ ฺชราช ฺหยานุจิณฺณ      
                        ปาเวกฺขิ อนฺเตปุรมริยเสฏโ ฯ    
        [๙๕๔] โก ฺจ มยูร ฺจ ปย ฺจ เกต     
                        อุปาคมิ ตตฺถ สุรมฺมรูป    
                        ปหูตภกฺข พหุอนฺนปาน    
                        มสกฺกสาร วิย วาสวสฺส ฯ    
        [๙๕๕] ตตฺถ นจฺจนฺติ คายนฺติ        อวฺหยนฺติ วราวร     
                อจฺฉรา วิย เทเวสุ         นาริโย สมลงฺกตา ฯ       
                        สมงฺคีกตฺวา ปมทาหิ ยกฺข       
                        อนฺเนน ปาเนน จ ธมฺมปาโล    
                        อตฺตตฺถเมวานุวิจินฺตยนฺโต ๒     
                        ปาเวกฺขิ ภริยาย ตทา สกาเส ฯ    
#๑ สี. ย.ุ ปจฺฉา ฯ    ๒ ม. อตฺถตฺถเมวา- ฯ      
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                        ต จนฺทนคนฺธรสานุลิตฺต    
                        สุวณฺณชมโฺพนทนิกฺขสาทิส       
                        ภริย อวจ เอหิ สุโณหิ โภติ     
                        ปุตฺตานิ อามนฺตย ตมฺพเนตฺเต ฯ    
                        สุตฺวาน วากฺย ปติโน อโนชา ๑    
                        สุณิส อวจ ตมฺพนขึ สุเนตฺต    
                        อามนฺตย จมฺมธรานิ ๒ เจเต      
                        ปุตฺตานิ อินฺทีวรปุปฺผสาเม ฯ     
        [๙๕๖] เต อาคเต มุทฺธนิ ธมฺมปาโล      
                        จุมฺพิตฺวา ปุตฺเต อวิกมฺปมาโน    
                        อามนฺตยิตฺวาน อโวจ วากฺย      
                        ทินฺโนห ร ฺา อิธ มาณวสฺส ฯ     
                        ตสฺสชชฺห อตฺตสุขี วิเธยฺโย    
                        อาทาย เยนิจฺฉติ เตน คจฺฉติ     
                        อห ฺจ โว อนุสาสิตุ อาคโตสฺมิ     
                        กถ อห อปริตฺตาย คจฺเฉ ฯ      
                        สเจ โว ราชา กุรรุฏวาสี ๓    
                        ชนสนฺโธ ปุจฺเฉยฺย ปหูตกาโม     
                        กิมาภิชานาถ ปุเร ปุราณ    
                        ก ึโว ปตา อนุสาเส ปุรตฺถา ฯ     
#๑ ม. อนชฺุชา ฯ     ๒ ม. วมฺมธรานิ ฯ    ๓ ส.ี ย.ุ กรุเุขตฺตวาสี ฯ        
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                        สมานาสนา ๑ โหถ มยา จ ๒ สพฺเพ          
                        โก นีธ ร ฺโ อพฺภติโก มนุสโฺส    
                        ตม ฺชล ึกริย วเทถ เอว     
                        มา เหว เทว น หิ เอส ธมฺโม      
                        วิยคฺฆราชสฺส นิหีนชจฺโจ    
                        สมานาสโน ๓ เทว กถ ภเวยฺย ฯ     
                                ลกฺขกณฺฑ ๔     
        [๙๕๗] โส จ ปุตฺเต อมจฺเจ จ      าตโย สุหทชฺชเน         
                อลีนมนสงฺกปฺโป            วิธุโร เอตทพฺรวิ ฯ      
                เอถยฺยา ๕ ราชวสตึ       นิสทีิตฺวา สุณาถ เม      
                ยถา ราชกุล ปตฺโต         ยส โปโส นิคจฺฉติ ฯ     
        [๙๕๘] น หิ ราชกุล ปตฺโต         อ ฺาโต ลภเต ยส       
                นาติสูโร นาติทุมเฺมโธ ๖    นปฺปมตฺโต กุทาจน ฯ     
                ยทาสฺส สีล ป ฺ ฺจ         โสเจยฺย ฺจาธิคจฺฉติ     
                อถ วิสฺสาสเต ตมฺหิ         คุยฺห ฺจสฺส น รกฺขติ ฯ      
        [๙๕๙] ตุลา ยถา ปคฺคหิตา         สมทณฺฑา สุธาริตา        
                อชฺฌิฏโ น วิกมฺเปยฺย       ส ราชวสตึ วเส ฯ      
                ตุลา ยถา ปคฺคหิตา         สมทณฺฑา สุธาริตา        
                สพฺพานิ อภิสมฺโภนฺโต        ส ราชวสตึ วเส ฯ       
#๑ ม. สมาสนา ฯ   ๒ ม. ว ฯ     ๓ ม. สมาสโน ฯ    ๔ สี. เปกฺขณกณฺฑ ฯ      
#๕ ม. เอถยฺโย ฯ    ๖ ม. นาสูโร นาป ทุมฺเมโธ ฯ     
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        [๙๖๐] ทิวา วา ยทิ วา รตฺตึ       ราชกิจฺเจสุ ปณฺฑิโต    
                อชฺฌิฏโ น วิกมฺเปยฺย       ส ราชวสตึ วเส ฯ      
                ทวิา วา ยทิ วา รตฺตึ       ราชกิจฺเจสุ ปณฺฑิโต    
                สพฺพานิ อภิสมฺโภนฺโต        ส ราชวสตึ วเส ฯ       
                โย จสฺส สุกโต มคฺโค       ร ฺโ สุปฏิยาทิโต       
                น เตน วุตฺโต คจฺเฉยฺย      ส ราชวสตึ วเส ฯ        
        [๙๖๑] น ร ฺโ สมก ภุ ฺเช        กามโภเค กุทาจน        
                สพฺพตฺถ ปจฺฉโต คจฺเฉ       ส ราชวสตึ วเส ฯ        
                น ร ฺโ สทิส วตฺถ         น มาล น วิเลปน      
                อากปฺป สรกุตฺตึ วา         น ร ฺโ สทิสมาจเร     
                อ ฺ กเรยฺย อากปฺป        สราชวสตึ วเส ฯ๙       
        [๙๖๒] กีเฬ ราชา อมจฺเจหิ        ภริยาหิ ปริวาริโต       
                นามจฺโจ ราชภริยาสุ        ภาว กุพฺเพถ ปณฺฑิโต ฯ    
                อนุทฺธโต อจปโล           นปิโก สวุตินฺทฺริโย     
                มโนปณิธิสมฺปนฺโน           ส ราชวสตึ วเส ฯ        
        [๙๖๓] นาสฺส ภริยาหิ กเีฬยฺย       น มนฺเตยฺย รโหคโต     
                นาสฺส โกสา ธน คเณฺห      ส ราชวสตึ วเส ฯ         
                น นิทฺท พหุ ม ฺเยฺย        น มทาย สุร ปเว     
                นาสฺส ทาเย มิเค ห ฺเ     ส ราชวสตึ วเส ฯ         
                นาสฺส ป น ปลฺลงฺก        น โกจฺฉ น นาว รถ     
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                สมฺมโตมฺหีติ อารูเยฺห        ส ราชวสตึ วเส ฯ      
                นาติทูเร ภเช ๑ ร ฺโ     นาจฺจาสนฺเน วิจกฺขโณ    
                สเมกฺข ฺจสฺส ๒ ติฏเยฺย    สนฺทิสฺสนฺโต สภตฺตุโน ฯ     
                น เม ๓ ราชา สขา โหติ   น ราชา โหติ เมถุโน        
                ขิปฺป กุชฺฌนฺติ ราชาโน       สุเกนกฺขีว ฆฏฏิต ฯ     
                น ปูชิโต ม ฺมาโน         เมธาวี ปณฺฑิโต นโร      
                ผรสุ ปฏิมนฺเตยฺย           ราชาน ปริส คต ฯ    
        [๙๖๔] ลทฺธทฺวาโร ลเภ ทฺวาร ๔   เนว ราชูสุ วิสฺสเส     
                อคฺคิว สยโต ติฏเ ๕      ส ราชวสตึ วเส ฯ       
                ปตฺุต วา ภาตร ส วา       สมปฺคฺคณฺหาติ ขตฺติโย      
                คาเมหิ นิคเมหิ วา         รฏเหิ ชนปเทหิ วา      
                ตุณฺหีภูโต อุเปกฺเขยฺย        น ภเณ เฉกปาปก ฯ    
        [๙๖๕] หตฺถาโรหา อนีกฏา        รถิกา ปตฺติการกา ๖     
                เตส กมฺมาปทาเนน ๗      ราชา วฑฺเฒติ เวตฺตน     
                น เตส อนฺตรา คจฺเฉ       ส ราชวสตึ วเส ฯ         
                จาโปว โอนเม ๘ ธีโร     วโส วาป ปกมปฺเย         
                ปฏิโลม น วตฺเตยฺย         ส ราชวสตึ วเส ฯ        
                จาโปวูนูทโร อสฺส          มจฺโฉวสฺส อชิวฺหตา ๙     
                อปฺปาสี นิปโก สูโร         ส ราชวสตึ วเส ฯ        
#๑ สี. ย.ุ ภเว ฯ    ๒ ม. สมฺมุข ฺจสฺส ฯ    ๓ ม. เว ฯ   ๔ ยุ. ลทธฺวาโร ลเภ        
#วาร ฯ    ๕ สี. ย.ุ อคฺคีว ยโต ติฏเยฺย ฯ   ๖ ม. หตฺกาโรเห อนีกฏเ รถิเก      
#ปตฺติการเก ฯ   ๗ ม. กมมฺาวทาเนน ฯ    ๘ ม. จาโปวูนุทโร ฯ   ๙ ม. อชิวฺหวา ฯ        
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        [๙๖๖] น พาฬฺห อิตฺถึ คจฺเฉยฺย      สมฺผสฺส เตชสงฺขฺย      
                กาส สาส ทร พาลฺย ๑     ขีณเมโธ นิคจฺฉติ ฯ    
                นาติเวล ปภาเสยฺย         น ตุณฺหี สพฺพทา สิยา    
                อวิกิณฺณ มิต วาจ           ปตฺเต กาเล อุทีริเย ฯ    
                อกฺโกธโน อสงฺฆฏโฏ        สจฺโจ สโณฺห อเปสุโณ     
                สมฺผ คิร น ภาเสยฺย        ส ราชวสตึ วเส ฯ       
        [๙๖๗] มาตาเปติภโร ๒ อสฺส      กุเล เชฏาปจายิโก       
                สโณฺห สขิลสมฺภาโส ๓      ส ราชวสตึ วเส ฯ         
                วินีโต สิปฺปวา ทนฺโต        กตตฺโต นิยโต มุทุ     
                อปฺปมตฺโต สุจิ ทกฺโข        ส ราชวสตึ วเส ฯ       
                นวิาตวุตฺติ วุฑฺเฒสุ          สปฺปติสฺโส สคารโว     
                สรุโต สุขสวาโส           ส ราชวสตึ วเส ฯ         
                อารกา ปริวชฺเชยฺย         ส ฺหิตุ ๔ ปหิต ชน    
                ภตฺตาร ฺเวุทิกฺเขยฺย        น จ อ ฺสฺส ราชิโน ฯ      
        [๙๖๘] สมเณ พฺราหฺมเณ จาป       สีลวนฺเต พหุสฺสุเต      
                สกฺกจฺจ ปยิรุปาเสยฺย        ส ราชวสตึ วเส ฯ      
                สมเณ พฺราหฺมเณ จาป       สีลวนฺเต พหุสฺสุเต      
                สกฺกจฺจ อนุวาเสยฺย         ส ราชวสตึ วเส ฯ       
                สมเณ พฺราหฺมเณ จาป       สีลวนฺเต พหุสฺสุเต      
#๑ ม. พลฺย ฯ  ๒ ม. มาตาเปตฺติภโร ฯ  ๓ สี. หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺโน ฯ  ๔ ม. สหิตุ ฯ   



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 339 

                ตปฺเปยฺย อนฺนปาเนน        ส ราชวสตึ วเส ฯ         
                สมเณ พฺราหฺมเณ จาป       สีลวนฺเต พหุสฺสุเต      
                อาสชฺช ป ฺเ เสเวถ       อากงฺข วุฑฺฒิมตฺตโน ฯ     
        [๙๖๙] ทินฺนปุพฺพ น หาเปยฺย        ทาน สมณพฺราหฺมเณ    
                น จ กิ ฺจิ นิวาเรยฺย        ทานกาเล วนิพฺพเก ฯ    
                ป ฺวา พุทฺธิสมฺปนฺโน        วิธานวิธิโกวิโท      
                กาล ฺ ู สมย ฺ ู จ          ส ราชวสตึ วเส ฯ        
                อุฏาตา กมฺมเธยฺเยสุ       อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ    
                สสุวิหิตกมฺมนฺโต            ส ราชวสตึ วเส ฯ      
        [๙๗๐] ขล สาล ปสุ เขตฺต         คนฺตฺวา จสฺส อภิกฺขณ      
                มติ ธ ฺ นิธาเปยฺย         มติ จ ๑ ปาจเย ฆเร ฯ     
                ปตฺุต วา ภาตร ส วา       สีเลสุ อสมาหิต       
                อนงฺคาว ๒ หิ เต พาลา    ยถา เปตา ตเถว เต ฯ       
                โจฬ ฺจ เนส ปณฺฑ ฺจ        อาสีนาน ปทาปเย       
                ทาเส กมฺมกเร โปเส ๓    สีเลสุ สุสมาหิเต          
                ทกฺเข อุฏานสมฺปนฺเน       อาธิปจฺจสฺมิ าปเย ฯ    
        [๙๗๑] สีลวา จ อโลโภ ๔ จ      อนุวตฺโต ๕ จ ราชิโน      
                อาวี รโห หิโต ตสฺส        ส ราชวสตึ วเส ฯ         
                ฉนฺท ฺ ู ราชิโน จสฺส        จิตฺตฏโ จสฺส ๖ ราชโิน     
                อสงฺกุสกวุตฺติสฺส            ส ราชวสตึ วเส ฯ      
#๑ ม. มิต ว ฯ   ๒ ม. อนงฺควา ฯ    ๓ ม. เปสฺเส ฯ   ๔ ม. อโลโล จ ฯ  ๕ ม.          
#อนุรกฺโข ฯ สี. ย.ุ อนุรตฺโต ฯ    ๖ ม. อสฺส ฯ      
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                อจฺฉาทเน จ นหาปเน ๑    โธเว ปาเท อโธสิร         
                อาหโตป น กุปเฺปยฺย        ส ราชวสตึ วเส ฯ        
        [๙๗๒] กุมฺภิ ฺหิ ป ฺชลึ กยริา ๒     จาต ๓ จาป ปทกฺขิณ     
                กิเมว สพฺพกามาน          ทาตาร ธีรมุตฺตม ฯ     
                โย เทติ สยน วตฺถ         ยาน อาวสถ ฆร        
                ปชฺชนฺุโนริว ภูตาน ๔       โภเคหิ อภิวสฺสติ ฯ     
                เอเสยฺยา ราชวสตี         วตฺตมาโน ยถา นโร         
                อาราธยติ ราชาน          ปชู ลภติ ภตฺตุสุ ฯ      
                        ราชวสตี นาม ฯ     
                        [๕]        
        [๙๗๓] เอว สมนุสาสิตฺวา          าติสงฺฆ วิจกฺขโณ     
                ปริกิณฺโณ สุหชฺเชหิ ๖       ราชานมุปสงฺกมิ ฯ     
                วนฺทิตฺวา สิรสา ปาเท       กตฺวา จ น ปทกฺขิณ    
                วิธโุร อวจ ราชาน         ปคฺคเหตฺวาน อ ฺชลึ ฯ    
                อย ม มาณโว เนติ         กตฺตุกาโม ยถามตึ        
                าตีนตฺถ ปวกฺขามิ          ต สุโณหิ อรินทฺม ฯ     
                ปตฺุเต จ เม อุทิกฺเขสิ       ย ฺจม ฺ ฆเร ธน                          
                ยถา ปจฺฉา ๗ น หาเยถ    าติสงฺโฆ มยี คเต         
                ยเถว ขลติ ภูมยฺ           ภูมฺยาเยว ปติฏติ     
                เอเวต ขลิต มยฺห          เอต ปสฺสามิ อจฺจย ฯ      
#๑ ม. อุจฺฉาทเย จ นฺหาปเย ฯ   ๒ ม. กุมฺภมฺป ฺชลึ กริยา ฯ   ๓ สี. ยุ. วายส วา ฯ  
#จาโตติ เอกา สกุณชาติ ฯ   ๔ ม. ภูตานิ ฯ   ๕ ม. อนฺตรเปยฺยาล ฯ  ๖ ม. สหุเทหิ ฯ    
#๗ ม. เปจฺจ ฯ     
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        [๙๗๔] สกฺกา น คนตฺุ อิติ มยฺห โหติ    
                        เฉตฺวา ๑ วธิตฺวา อิธ กาติยาน          
                        อิเธว โหห ิอิติ มยฺห รุจฺจติ    
                        มา ตฺว อคา อุตฺตมภูริป ฺ ฯ     
        [๙๗๕] มา เหวธมฺเมสุ ๒ มน ปณีทหิ    
                        อตฺเถ จ ธมฺเม จ ยุตฺโต ภวสฺสุ    
                        ธิรตฺถุ กมมฺ อกุสล อนริย    
                        ย กตฺวา ปจฺฉา นิรย วเชยฺย ฯ    
                        เนเวส ธมโฺม น ปุเนติ กิจฺจ    
                        อยิโร ห ิทาสสฺส ชนินทฺ อิสฺสโร          
                        ฆาเตตุ ฌาเปตุ อโถป หนฺตุ      
                        น จ มยฺห โกธตฺถิ วชามิ จาห ฯ          
        [๙๗๖] เชฏปุตฺต อุปคุยฺห          วิเนยฺย หทเย ทร    
                อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ        ปาวิสิ โส มหาฆร ฯ    
        [๙๗๗] สาลาว สมฺปมทฺทิตา ๓      มาลุเตน ปมทฺทิตา        
                เสนฺติ ปุตฺตา จ ทารา จ     วิธุรสฺส นิเวสเน ฯ     
                อิตฺถีสหสฺส ภริยาน          ทาสีสตฺตสตานิ จ     
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       วิธุรสฺส นิเวสเน ฯ    
                โอโรธา จ กุมารา จ       เวสยิานา จ พฺราหฺมณา      
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       วิธุรสฺส นิเวสเน ฯ    
#๑ ฆตฺวาติป ฯ     ๒ ม. เหวมธมฺเมสุ ฯ     ๓ ม. สมฺมปติตา ฯ       
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                หตฺถาโรหา อนีกฏา        รถิกา ปตฺติการกา        
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       วิธุรสฺส นิเวสเน ฯ    
                สมาคตา ชานปทา          เนคมา จ สมาคตา    
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       วิธุรสฺส นิเวสเน ฯ    
                อิตฺถีสหสฺส ภริยาน          ทาสีสตฺตสตานิ จ     
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       กสฺมา โน วิชหิสฺสสิ ฯ      
                โอโรธา จ กุมารา จ       เวสยิานา จ พฺราหฺมณา ๑     
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       กสฺมา โน วิชหิสฺสสิ ฯ      
                หตฺถาโรหา อนีกฏา        รถิกา ปตฺติการกา ๒     
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       กสฺมา โน วิชหิสฺสสิ ฯ      
                สมาคตา ชานปทา          เนคมา จ สมาคตา ๓          
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       กสฺมา โน วิชหิสฺสสิ ฯ      
        [๙๗๘] กตฺวา ฆเรสุ กิจฺจานิ        อนุสาสิตฺวา สก ชน     
                มตฺิตามจฺเจ จ ภจฺเจ ๔ จ   ปุตฺตทาเร จ พนฺธเว ฯ     
                กมฺมนฺต สวิเธตฺวาน         อาจิกฺขิตฺวา ฆเร ธน      
                นธิิ ฺจ อิณทาน ฺจ           ปุณฺณก เอตทพฺรวิ ฯ     
                        อวสี ตุว มยฺห ตีห อคาเร      
                        กตานิ กิจฺจานิ ฆเรสุ มยฺห     
                        อนุสาสิตา ปุตฺตทารา มยา จ      
                        กโรมิ กิจฺจานิ ๕ ยถามตินฺเต ฯ          
#๑-๒-๓ ม. ทาสิสตฺตสตานิ จ ฯ   ๔ ย.ุ สุหชฺเช ฯ   ๕ ม. กโรม กจฺจาน ฯ       
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        [๙๗๙] สเจ หิ กตฺเต อนุสาสิตา เต      
                        ปุตฺตา จ ทารา อนุชีวิโน จ      
                        หนฺเทหิทานิ ตรมานรูโป    
                        ทีโฆ หิ อทฺธาป อย ปุรตฺถา ฯ    
                อสมฺภีโตว ๑ คณฺหาหิ       อาชานียสฺส ๒ วาลธึ    
                อิท ปจฺฉิมก ตุยฺห           ชีวโลกสฺส ทสสฺน ฯ      
        [๙๘๐] โสห กิสฺสานุภายิสฺส ๓      ยสฺส เม นตฺถิ ทุกฺกฏ    
                กาเยน วาจา มนสา        เยน คจฺเฉยฺย ทุคฺคตึ ฯ     
        [๙๘๑] โส อสฺสราชา วิธุร วหนฺโต      
                        ปกฺกามิ เวหายสมนฺตลิกฺเข       
                        สาขาสุ เสเลสุ อสชฺชมาโน    
                        กาฬาคิรึ ขิปฺปมุปาคมาสิ ฯ      
        [๙๘๒] อิตฺถีสหสฺส ภริยาน          ทาสีสตฺตสตานิ จ     
                        พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ    
                ยกโฺข พฺราหฺมณวณฺเณน       วิธุร อาทาย คจฺฉติ ฯ    
                โอโรธา จ กุมารา จ       เวสิยานา จ พฺราหฺมณา      
                        พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ    
                ยกโฺข พฺราหฺมณวณฺเณน       วิธุร อาทาย คจฺฉติ ฯ    
                หตฺถาโรหา อนีกฏา        รถิกา ปตฺติการกา        
                        พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ    
#๑ ม. อฉมฺภิโตว ฯ   ๒ ม. อาชาเนยฺยสฺส ฯ   ๓ ม. ...กิสฺส น ุภายิสฺส ฯ      
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                ยกโฺข พฺราหฺมณวณฺเณน       วิธุร อาทาย คจฺฉติ ฯ    
                สมาคตา ชานปทา          เนคมา จ สมาคตา    
                        พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ    
                ยกโฺข พฺราหฺมณวณฺเณน       วิธุร อาทาย คจฺฉติ ฯ    
                อิตฺถีสหสฺส ภริยาน          ทาสีสตฺตสตานิ จ     
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       ปณฺฑิโต โส กหุึ คโต ฯ      
                โอโรธา จ กุมารา จ       เวสยิานา จ พฺราหฺมณา      
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       ปณฺฑิโต โส กุหึ คโต ฯ      
                หตฺถาโรหา อนีกฏา        รถิกา ปตฺติการกา        
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       ปณฺฑิโต โส กุหึ คโต ฯ      
                สมาคตา ชานปทา          เนคมา จ สมาคตา    
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       ปณฺฑิโต โส กุหึ คโต ฯ      
        [๙๘๓] สเจ โส สตฺตรตฺเตน        ปณฺฑิโต นาคมิสฺสติ       
                สพฺเพ อคฺคึ ปวิสฺสาม ๑     นตฺถตฺโถ ชีวิเตน โน ฯ      
        [๙๘๔] ปณฺฑิโต จ วิยตฺโต จ        วิภาวี จ วิจกฺขโณ      
                ขิปฺป โมเจสิ อตฺตาน        มา ภายิตฺถาคมิสฺสติ ๒ ฯ    
                        อนฺตรเปยฺยาล นาม ฯ    
        [๙๘๕] โส ตตฺถ คนตฺฺวาน วิจินฺตยนฺโต    
                        อุจฺจาวจา เจตนกา ภวนฺติ    
                        นยิมสฺส ชเีวน มมตฺถิ กิ ฺจิ    
#๑ ม. ปเวกขฺาม ฯ   ๒ ส.ี ย.ุ ขิปฺป โมเจสฺสตตฺตาน มา ภาถ อาคมิสฺสติ ฯ     
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                        หนฺตฺวานิม หทย อานยิสฺส ๑ ฯ         
        [๙๘๖] โส ตตฺถ คนตฺฺวา ปพฺพตมนฺตรสฺมึ ๒       
                        อนฺโต ปวิสิตฺวาน ปทุฏจิตฺโต    
                        อสวุตสฺมึ ๓ ชคติปฺปเทเส      
                        อโธสริ ธารยิ กาติยาโน ฯ       
        [๙๘๗] โส ลมฺพมาโน นรเก ปปาเต     
                        มหพฺภเย โลมหเส วิทุคฺเค       
                        อสนฺตสนฺโต กุรูน กตฺตุเสฏโ    
                        อิจฺจพฺรวิ ปุณฺณก นาม ยกฺข ฯ          
                        อริยาวกาโสสิ อนรียรโูป     
                        อส ฺโต ส ฺตสนฺนิกาโส     
                        อจฺจาหิต กมฺม กโรสิ ลุทฺท ๔         
                        ภาเว จ เต กุสล นตฺถิ กิ ฺจิ ฯ          
                        ย ม ปปาตสฺมึ ปปาตุมิจฺฉส ิ   
                        โก น ุตวตฺโถ มรเณน มยฺห       
                        อมานุสสฺเสว ตวชฺช วณฺโณ    
                        อาจิกฺข เม ตฺว กตมาสิ เทวตา ฯ          
        [๙๘๘] ยทิ เต สุโต ปุณฺณโก นาม ยกฺโข    
                        ร ฺโ กุเวรสฺส หิ โส สชิพฺโพ ๕         
#๑ สี. ย.ุ อาทิยิสฺส ฯ    ๒ ม. ปพฺพตนฺตรสฺมึ ฯ    ๓ อสมฺผุตสฺมินฺติป ปาโ ฯ    
#๔ ม. ลุทรฺ ฯ   ๕ สี. ยุ. สชีโว ฯ      
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                        ภูมินฺธโร วรุโณ นาม นาโค       
                        พฺรหา สุจี วณฺณพลูปปนฺโน ฯ     
                        ตสฺสานุช ธีตร กามยามิ    
                        อิรนฺทตี ๑ นาม สา นาคก ฺา    
                        ตสฺสา สุมชฺฌาย ปยาย เหตุ      
                        ปตารยึ ตุยหฺ วธาย ธีร ฯ       
        [๙๘๙] มาเหว เต ๒ ยกฺข อโหสิ โมโห    
                        นฏา พหู ทุคฺคหิเตน โลกา ๓     
                        กินฺเต สุมชฺฌาย ปยาย กิจฺจ     
                        มรเณน เม อิงฺฆ สุโณมิ ๔ สพฺพ ฯ        
        [๙๙๐] มหานุภาวสฺส มโหรคสสฺ     
                        ธีตุกาโม าติภโตหมสฺมิ ๕      
                        ต ยาจมาน สสุโร อโวจ    
                        ยถามม ฺ ึสุ สุกามนีต ฯ    
                        ทชฺเชมุ โข เต สุตนน สุเนตฺต     
                        สุวิมฺหิต ๖ จนฺทนลิตฺตคตฺต    
                        สเจ ตุว ทหย ปณฺฑิตสฺส    
                        ธมฺเมน ลทฺธา อิธมาหเรสิ ฯ      
                        เอเตน วิตฺเตน กุมาริ ลพฺภา     
                        นา ฺ ธน อุตฺตริ ปตฺถยาม     
#๑ ม. อิรนฺธตี ฯ    ๒ ม. ตฺว ฯ   ๓ ม. โลเก ฯ   ๔ สี. ย.ุ สโุณม ฯ  ๕ ย.ุ         
#าติคโต ฯ    ๖ ม. สุจิมหฺิต ฯ       
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                        เอว น มโุฬฺหสฺมิ สุโณหิ กตฺเต ฯ        
                        น จาป เม ทุคฺคหิตตฺถิ กิ ฺจิ    
                        หทเยน เต ธมฺมลทฺเธน นาคา       
                        อิรนฺทตึ ๑ นาคก ฺ ททนฺติ ฯ    
                        ตสฺมา อห ตุยฺห วธาย ยุตฺโต    
                        เอว มมตฺโถ มรเณน ตุยหฺ       
                        อิเธว ต นรเก ปาตยตฺิวา    
                        หนฺตฺวาน ต หทย อานยิสฺส ฯ     
        [๙๙๑] ขิปฺป มม อุทฺธร กาติยาน      
                        หทเยน เม ยทิ เต อตฺถิ กิจฺจ     
                        เยเกจิ เม สาธุ นรสฺส ธมฺมา     
                        สพฺเพว เต ปาตุกโรมิ อชฺช ฯ     
        [๙๙๒] โส ปุณฺณโก กุรูน กตฺตุเสฏ    
                        นคมุทฺธนิ ขิปฺป ปติฏเปตฺวา    
                        อสฺสตฺถมาสีน สเมกฺขิยาน       
                        ปริปุจฺฉิ กตฺตารมโนมป ฺ ฯ    
                        สมุทฺธโต เมสิ ตุว ปปาตา       
                        หทเยน เต อชฺช มมตฺถ ิกิจฺจ    
                        เยเกจิ เต สาธุ นรสฺส ธมฺมา     
                        สพฺเพว เม ปาตุกโรหิ อชฺช ฯ     
#๑ ม. อิรนฺธตึ ฯ     



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 348 

        [๙๙๓] สมุทฺธโต ตฺยสฺมิ อห ปปาตา     
                        หทเยน เม ยทิ เต อตฺถิ กิจฺจ     
                        เยเกจิ เม สาธุ นรสฺส ธมฺมา     
                        สพฺเพว เต ปาตุกโรมิ อชฺช ฯ     
        [๙๙๔] ยาตานุยายี จ ภวาหิ มาณว    
                        อลลฺ ฺจ ปาณึ ปริวชฺชยสฺสุ      
                        มา จสฺสุ มตฺิเตสุ กทาจิ ทุพฺภี          
                        มา จ วส อสตีน นิคจฺเฉ ฯ      
        [๙๙๕] กถ นุ ยาต อนุยายี โหติ       
                        อลลฺ ฺจ ปาณึ ทหเต กถ โส       
                        อสตี จ กา โก ปน มิตฺตทุพฺโภ    
                        อกฺขาหิ เม ปุจฺฉิโต เอตมตฺถ ฯ          
        [๙๙๖] อสฺสตฺถต ๑ โนปจ ทิฏปุพฺพ          
                        โย อาสเนนาป นมินฺตเยยฺย       
                        ตสฺเสว อตฺถ ปุรโิส กเรยฺย     
                        ยาตานุยายีติ ตมาหุ ปณฺฑิตา ฯ     
                        ยสฺเสกรตฺติมฺป ฆเร วเสยฺย     
                        ยตฺถนฺนปาน ปุริโส ลเภถ ๒     
                        น ตสฺส ปาป มนสาป จินฺตเย     
#๑ อสนฺถุตนฺติป ปาโ ฯ      ๒ ม. ลเภยฺย ฯ     
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                        อลลฺ ฺจ ๑ ปาณึ ทหเต มิตฺตทุพฺโภ ฯ      
                ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย        นิสีเทยฺย สเยยฺย วา    
                น ตสฺส สาข ภ ฺเชยฺย       มตฺิตทุพฺโภ หิ ปาปโก ฯ      
                        ปุณฺณมฺป เจม ปวึ ธเนน       
                        ทชฺชิตฺถิยา ปุริโส สมฺมตาย     
                        ลทฺธา ขณ อติม ฺเยฺย ตมฺป     
                        ตาส วส อสตีน น คจฺเฉ ฯ      
                        เอว โข ยาต อนุยายี โหติ      
                        อลลฺ ฺจ ปาณึ ทหเต ปุเนว       
                        อสตี จ สา โส ปน มิตฺตทุพฺโภ    
                        โส ธมฺมิโก โหหิ ชหสฺสุ อธมฺม ฯ         
                        สาธุนรธมมฺกณฺฑ นาม ฯ    
        [๙๙๗] อวสึ อห ตุยฺห ตีห อคาเร     
                        อนฺเนน ปาเนน อุปฏ ิโตสฺมิ     
                        มิตฺโต มมาสิ วิสชฺชามห ต                 
                        กาม ฆร อุตฺตมป ฺ คจฺฉ ฯ     
                        อป หายตุ นาคกุลสฺส ๓ อตฺโถ     
                        อลมฺป เม นาคก ฺาย เหตุ ๔    
                        โส ตฺว สเกเนว สุภาสิเตน       
                        มุตฺโตสิ เม อชฺช วธาย ป ฺ ฯ     
#๑ ม. อทุพฺภี ฯ     ๒ ม. นาคกุลา ฯ       ๓ ม. โหตุ ฯ        
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        [๙๙๘] หนฺท ตุว ยกขฺ มมมฺป เนหิ     
                        สสฺสุร นุ เต ๑ อตฺถ มยี จรสฺสุ       
                        อหมฺป นาคาธิปตีวิมาน ๒      
                        ทกฺเขมิ ๓ นาคสฺส อทิฏปุพฺพ ฯ        
        [๙๙๙] ย เว นรสฺส อหิตาย อสฺส    
                        น ต ป ฺโ อรหติ ทสฺสนาย       
                        อถ เกน วณฺเณน อมิตฺตคาม       
                        ตุวมิจฺฉสิ อุตฺตมป ฺ คนฺตุ ฯ    
        [๑๐๐๐] อทฺธา ปชานามิ อหมฺป เอต      
                        น ต ป ฺโ อรหติ ทสฺสนาย       
                        ปาป ฺจ เม นตฺถิ กต กหุิ ฺจิ     
                        ตสฺมา น สงฺเก มรณาคมาย ฯ       
        [๑๐๐๑] หนฺท จ าน อตุลานุภาว    
                        มยา สห ทกฺขสิ เอหิ กตฺเต       
                        ยถจฺฉติ ๔ นจฺจคีเตหิ นาโค     
                        ราชา ยถา เวสฺสวโณ นิฬิ ฺ ๕ ฯ         
                        ต นาคก ฺา จริต คเณน     
                        นิกฬีิต นิจฺจมโห จ รตฺตึ      
                        ปหุตมาลยฺ พหุปุปฺผฉนฺน       
#๑ สสุรนฺติเกติป ปาโ ฯ   ม. สสุร เต ฯ   ๒ ม. มย จ นาคาธิปตึ วิมาน ฯ         
#๓ ม. ทกฺเขมุ ฯ    ๔ ม. ยตฺถจฺฉติ ฯ     ๕ ม. นฬิ ฺ ฯ      
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                        โอภาสติ วิชฺชุริวนฺตลกิฺเข ฯ๔    
                        อนฺเนน ปาเนน อุเปตรูป     
                        นจฺเจหิ คีเตหิ จ วาทิเตหิ      
                        ปริปรู ก ฺาหิ อลงฺกตาหิ      
                        อุปโสภติ วตฺถปลนฺธเนน ฯ       
        [๑๐๐๒] โส ปุณฺณโก กุรูน กตฺตุเสฏ    
                        นิสีทย ิปจฺฉโต อาสนสฺมึ    
                        อาทาย กตฺตารมโนมป ฺ    
                        อุปานยิ ภวน นาคร ฺโ ฯ    
                        ปตฺวาน าน อตุลานุภาว    
                        อฏาสิ กตฺตา ปจฺฉโต ปุณฺณกสฺส          
                        สามคฺคิเปกฺขี ปน ๑ นาคราชา    
                        ปุพฺเพว ชามาตรมชฺฌภาสถ ฯ       
        [๑๐๐๓] ย นุ ตฺว อคมา มนุสฺสโลก     
                        อเนฺวสมาโน หทย ปณฺฑิตสฺส     
                        กจฺจิ สมิทฺเธน อิธานุปตฺโต     
                        อาทาย กตฺตารมโนมป ฺ ฯ    
        [๑๐๐๔] อย หิ โส อาคโต ย ตฺวมิจฺฉสิ    
                        ธมฺเมน ลทฺโธ มม ธมมฺปาโล       
                        ต ปสฺสถ สมฺมุขา ภาสมาน       
#๑ ม. สามคฺคิ เปกฺขมาโน ฯ      
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                        สุโข หเว ๑ สปฺปุริเสหิ สงฺคโม ฯ        
                        กาลาคิริกณฺฑ นาม ฯ     
        [๑๐๐๕] อทิฏปุพฺพ ทิสฺวาน         มจฺโจ มจฺจุภยฏฏิโต ๒     
                พฺยมฺหิโต นาภิวาเทสิ       น อิท ป ฺวตามิว ฯ     
        [๑๐๐๖] น จมฺหิ พฺยมฺหิโต นาค      น จ มจฺจุภยฏฏโิต ๓    
                น วชฺโฌ อภิวาเทยฺย       วชฌฺ วา นาภิวาทเย ฯ    
                กถ นุ ๔ อภิวาเทยฺย      อภิวาทาปเยถ เว         
                ย นโร หนฺตุมจฺิเฉยฺย       ต กมฺม นุปปชชฺติ ฯ      
        [๑๐๐๗] เอวเมต ยถา พฺรูสิ        สจฺจ ภาสสิ ปณฺฑิต     
                น วชฺโฌ อภิวาเทยฺย       วชฌฺ วา นาภิวาทเย      
                กถ นุ ๕ อภิวาเทยฺย      อภิวาทาปเยถ เว         
                ย นโร หนฺตุมจฺิเฉยฺย       ต กมฺม นุปปชชฺติ ฯ      
        [๑๐๐๘] อสสฺสต สสฺสต นุ ตวยิท วิมาน ๖      
                        อิทฺธี ชุตี พลวิริยูปปตฺติ     
                        ปุจฺฉามิ ต นาคราเชตมตฺถ      
                        กถ นุ เต ลทฺธมิท วิมาน ฯ    
                        อธิจฺจลทฺธ ปริณามชนฺเต    
                        สย กต อุทาหุ เทเวหิ ทินฺน     
                        อกฺขาหิ เม นาคราเชตมตฺถ     
                        ยเถว เต ลทฺธมิท วิมาน ฯ      
#๑ ยุ. ภเว ฯ  ๒-๓ สี. ย.ุ ภยทฺทิโต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ  ๔-๕ ม. โน ฯ     
#๖ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ     
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        [๑๐๐๙] นาธิจฺจลทฺธ น ปริณามชมฺเม     
                        น สย กต นาป เทเวหิ ทินฺน     
                        สเกหิ กมฺเมหิ อปาปเกหิ     
                        ปุ ฺเหิ เม ลทฺธมิท วิมาน ฯ    
        [๑๐๑๐] กินฺเต วต กมิฺปน พฺรหฺมจริย    
                        กิสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก    
                        อิทฺธี ชุตี พลวิริยูปปตฺติ     
                        อิท ฺจ เต นาค มหาวิมาน ฯ      
        [๑๐๑๑] อห ฺจ ภริยา จ มนุสฺสโลเก       
                        สทฺธา อุโภ ทานปตี อหุมฺหา      
                        โอปานภูต เม ฆร ตทาสิ     
                        สนฺตปฺปตา สมณพฺราหฺมณา จ ฯ    
                        มาล ฺจ คนฺธ ฺจ วิเลปน ฺจ       
                        ปทีปย เสยฺยมุปสฺสย ฺจ    
                        อจฺฉาทน สายนมนฺนปาน    
                        สกฺกจฺจ ทานานิ อทมฺห ตตฺถ ฯ    
                        ต เม วต ตมฺปน พฺรหฺมจริย    
                        ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก     
                        อิทฺธี ชุตี พลวิริยูปปตฺติ     
                        อิท ฺจ เม ธีร มหาวิมาน ฯ       
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        [๑๐๑๒] เอว ฺจ เต ลทฺธมิท วิมาน      
                        ชานาสิ ปุ ฺาน ผลูปปตฺตึ       
                        ตสฺมา หิ ธมฺม ฺจร อปฺปมตฺโต    
                        ยถา วิมาน ปุน มาวเสสิ ฯ       
        [๑๐๑๓] นยีธ สนฺติ สมณพฺราหฺมณา จ      
                        เยสนฺนปานานิ ทเทมุ กตฺเต       
                        อกฺขาหิ เม ปุจฺฉิโต เอตมตฺถ     
                        ยถา วิมาน ปุน มาวเสม ฯ    
        [๑๐๑๔] โภคี หิ เต สนฺติ อิธูปปนฺนา    
                        ปุตฺตา จ ทารา อนุชีวิโน จ      
                        เตลุ ตุว วจสา กมฺมุนา จ       
                        อสมฺปทุฏโ จ ภวาหิ นิจฺจ ฯ     
                        เอว ตุว นาค อสมฺปโทส    
                        อนุปาลย วจสา กมฺมุนา จ     
                        ตฺวา อิธ ยาวตายุก วิมาเน     
                        อุทฺธ อิโต คจฺฉสิ เทวโลก ฯ     
        [๑๐๑๕] อทฺธา หิ โส โสจติ ราชเสฏโ    
                        ตยา วินา ยสฺส ตุว สชพฺิโพ     
                        ทุกฺขูปนีโตป ตยา สเมจฺจ       
                        วินฺเทยฺย โปโส สุขมาตุโรป ฯ      
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        [๑๐๑๖] อทฺธา สต ภาสสิ นาค ธมฺม      
                        อนุตฺตร อตฺถปท สุจิณฺณ      
                        เอตาทิสิยาสุ หิ อาปทาสุ    
                        ป ฺายเต มาทิสาน วิเสโส ฯ     
        [๑๐๑๗] อกฺขาหิ โน ตาย มุธา นุ ลทฺโธ    
                        อกฺเขหิ โน ตาย อเชสิ ชูเต     
                        ธมฺเมน ลทฺโธ อิติมายมาห    
                        กถ [๒] ตุว หตฺถมิมสฺสมาคโต ฯ         
        [๑๐๑๘] โย มิสฺสโร ตตฺถ อโหสิ ราชา     
                        ตมายมกฺเขหิ อเชสิ ชูเต     
                        โส ม ชิโต ราชา อิมสฺสทาสิ     
                        ธมฺเมน ลทฺโธสฺมิ อสาหเสน ฯ     
        [๑๐๑๙] มโหรโค อตฺตมโน อุทคฺโค     
                        สุตฺวาน ธรีสฺส สุภาสิตานิ      
                        หตฺเถ คเหตฺวาน อโนมป ฺ       
                        ปาเวกฺขิ ภริยาย ตทา สกาเส ฯ    
                เยน ตฺว วิมเล ปณฺฑุ        เยน ภตฺต น รุจฺจติ     
                น จ เม ตาทิโส วณฺโณ      อยเมโส ตโมนุโท ฯ         
                ยสฺส เต หทเยนตฺโถ        อาคโตย ปภงฺกโร          
                ตสฺส วากฺย นสิาเมหิ        ทุลฺลภ ทสฺสน ปุน ฯ    
#๑ ม. อิติ ตายมาห ฯ ๒ ม. น ุฯ         
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        [๑๐๒๐] ทิสฺวาน ต วิมลา ภูริป ฺ     
                        ทสงฺคุลึ อ ฺชลึ ปคฺคเหตฺวา     
                        หฏเน ภาเวน ปตีตรูปา    
                        อิจฺจพฺรวิ กุรูน กตฺตุเสฏ ฯ         
                อทิฏปุพฺพ ทิสฺวาน          มจฺโจ มจฺจุภยฏฏโิต      
                พฺยมฺหิโต นาภิวาเทสิ        น อิท ป ฺวตามิว ฯ     
        [๑๐๒๑] น จมฺหิ พฺยมฺหิโต นาคิ       น จ มจฺจุภยฏฏิโต    
                น วชฺโฌ อภิวาเทยฺย        วชฌฺ วา นาภิวาทเย ฯ    
                กถ นุ ๑ อภิวาเทยฺย       อภิวาทาปเยถ เว         
                ย นโร หนฺตุมจฺิเฉยฺย        ต กมฺม นุปปชชฺติ ฯ      
        [๑๐๒๒] เอวเมต ยถา พฺรูสิ         สจฺจ ภาสสิ ปณฺฑิต     
                น วชฺโฌ อภิวาเทยฺย        วชฌฺ วา นาภิวาทเย ฯ    
                กถ นุ ๒ อภิวาเทยฺย       อภิวาทาปเยถ เว         
                ย นโร หนฺตุมจฺิเฉยฺย        ต กมฺม นุปปชชฺติ ฯ      
        [๑๐๒๓] อสสฺสต สสฺสต นุ ตวยิท วิมาน         
                        อิทฺธี ชุตี พลวิริยูปปตฺติ     
                        ปุจฺฉามิ ต นาคก ฺเตมตฺถ     
                        กถ นุ เต ลทฺธมิท วิมาน ฯ    
                        อธิจฺจลทฺธ ปริณามชนฺเต    
                        สย กต อุทาหุ เทเวหิ ทินฺน     
#๑-๒ ม. โน ฯ      
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                        อกฺขาหิ เม นาคก ฺเตมตฺถ      
                        ยเถว เต ลทฺธมิท วิมาน ฯ      
        [๑๐๒๔] นาธิจฺจลทฺธ น ปริณามชมฺเม     
                        น สย กต นาป เทเวหิ ทินฺน     
                        สเกหิ กมฺเมหิ อปาปเกหิ     
                        ปุ ฺเหิ เม ลทฺธมิท วิมาน ฯ    
        [๑๐๒๕] กินฺเต วต กิมฺปน พฺรหฺมจริย    
                        กิสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก    
                        อิทฺธี ชุตี พลวิริยูปปตฺติ     
                        อิท ฺจ เต นาคิ มหาวิมาน ฯ     
        [๑๐๒๖] อห ฺจ โข สามิโก จาป มยฺห     
                        สทฺธา อุโภ ทานปตี อหุมฺหา      
                        โอปานภูต เม ฆร ตทาสิ     
                        สนฺตปฺปตา สมณพฺราหฺมณา จ ฯ    
                        มาล ฺจ คนฺธ ฺจ วิเลปน ฺจ       
                        ปทีปย เสยฺยมุปสฺสย ฺจ    
                        อจฺฉาทน สายนมนฺนปาน    
                        สกฺกจฺจ ทานานิ อทมฺห ตตฺถ ฯ    
                        ต เม วต ตมฺปน พฺรหฺมจริย    
                        ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก      



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 358 

                        อิทฺธี ชุตี พลวิริยูปปตฺติ     
                        อิท ฺจ เม ธีร มหาวิมาน ฯ      
        [๑๐๒๗] เอว ฺจ เต ลทฺธมิท วิมาน      
                        ชานาสิ ปุ ฺาน ผลูปปตฺตึ       
                        ตสฺมาหิ ธมฺม ฺจร อปฺปมตฺตา     
                        ยถา วิมาน ปุน มาวเสสิ ฯ       
        [๑๐๒๘] นยีธ สนติฺ สมณพฺราหฺมณา จ      
                        เยสนฺนปานานิ ทเทมุ กตฺเต       
                        อกฺขาหิ เม ปุจฺฉิโต เอตมตฺถ     
                        ยถา วิมาน ปุน มาวเสม ฯ    
        [๑๐๒๙] โภคี หิ เต สนฺติ อิธูปปนฺนา    
                        ปุตฺตา จ สามี ๑ อนุชีวิโน จ     
                        เตสุ ตุว วจสา กมฺมุนา จ       
                        อสมฺปทุฏา จ ภวาหิ นิจฺจ ฯ     
                        เอว ตุว นาคิ อสมฺปโทส       
                        อนุปาลย วจสา กมฺมุนา จ     
                        ตฺวา อิธ ยาวตายุก วิมาเน     
                        อุทฺธ อิโต คจฺฉสิ เทวโลก ฯ     
        [๑๐๓๐] อทฺธา หิ โส โสจติ ราชเสฏโ    
                        ตยา วินา ยสฺส ตุว สชพฺิโพ     
#๑ ม. ทารา ฯ      
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                        ทุกฺขูปนีโตป ตยา สเมจฺจ       
                        วินฺเทยฺย โปโส สุขมาตุโรป ฯ     
        [๑๐๓๑] อทฺธา สต ภาสสิ นาคิ ธมฺม     
                        อนุตฺตร อตฺถปท สุจิณฺณ      
                        เอตาทิสิยาสุ หิ อาปทาสุ    
                        ป ฺายเต มาทิสาน วิเสโส ฯ     
        [๑๐๓๒] อกฺขาหิ โน ตาย มุธา นุ ลทฺโธ    
                        อกฺเขหิ โน ตาย อเชสิ ชูเต     
                        ธมฺเมน ลทฺโธ อิติมายมาห ๑     
                        กถ [๒] ตุว หตฺถมิมสฺสมาคโต ฯ         
        [๑๐๓๓] โย มิสฺสโร ตตฺถ อโหสิ ราชา     
                        ตมายมกฺเขหิ อเชสิ ชูเต     
                        โส ม ชิโต ราชา อิมสฺสทาสิ     
                        ธมฺเมน ลทฺโธสฺมิ อสาหเสน ฯ     
        [๑๐๓๔] ยเถว วรโุณ นาโค       ป ฺห ปจฺุฉิตฺถ ปณฺฑิต     
                ตเถว นาคก ฺาป        ป ฺห ปุจฺฉิตฺถ ปณฺฑิต ฯ     
                ยเถว วรุณ นาค         ธโีร โตเสสิ ปุจฺฉิโต    
                ตเถว นาคก ฺมฺป        ธโีร โตเสสิ ปจฺุฉิโต ฯ    
                        อุโภป เต อตฺตมเน วิทิตฺวา     
                        มโหรค นาคก ฺ ฺจ ธีโร     
#๑ ม. อิติ ตายมาห ฯ      ๒ ม. น ุฯ      
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                        อจฺฉมฺภี อพฺภีโต อโลมหฏโ     
                        อิจฺจพฺรวิ วรุณ นาคราช ฯ     
                        มา โรธยิ ๑ นาค อายาหมสฺมิ     
                        เยน ตว อตฺโถ อิท สรรี    
                        หทเยน มเสน กโรหิ กจฺิจ       
                        สย กริสฺสามิ ยถามตินฺเต ฯ     
        [๑๐๓๕] ป ฺา หเว หทย ปณฺฑิตาน       
                        เต ตฺยมฺห ป ฺาย มย สุตุฏา    
                        อนูนนาโม ลภตชชฺ ทาร     
                        อชฺเชว ต กุรุโย ปาปยาตุ ฯ     
        [๑๐๓๖] ส ปุณฺณโก อตฺตมโน อุทคฺโค      
                        อิรนฺทตึ ๒ นาคก ฺ ลภิตฺวา     
                        หฏเน ภาเวน ปตีตรูโป    
                        อิจฺจพฺรวิ กุรูน กตฺตุเสฏ ฯ         
                        ภริยาย ม ตฺว อกรี สมงฺคึ     
                        อห ฺจ เต วิธุร กโรมิ กจฺิจ    
                        อิท ฺจ เต มณิรตน ททามิ    
                        อชฺเชว ต กุรุโย ปาปยามิ ฯ     
        [๑๐๓๗] อเชยฺยเมสา ตว โหตุ มิตฺตี ๓     
#๑ สี. ย.ุ มา เหยิ ฯ    ๒ ม. อิรนฺธตึ ฯ     ๓ ม เมตฺติ ฯ     
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                        ภริยาย กจฺจาน ปยาย สทฺธึ      
                        อานนฺทจิตฺโต ๑ สุมโน ปตีโต    
                        ทตฺวา มณึ ม ฺจ นยินฺทปตฺต ฯ     
        [๑๐๓๘] ส ปุณฺณโก กุรูน กตฺตุเสฏ     
                        นิสีทย ิปุรโต อาสนสฺมึ     
                        อาช ฺมารุยฺห อโนมวณฺณ    
                        ปกฺกามิ เวหายสมนฺตลิกฺเข ๒ ฯ    
                        มโน มนุสสฺสฺส ยถาป คจฺเฉ      
                        ตโตปสฺส ขิปฺปตร อโหสิ    
                        ส ปุณฺณโก กุรูน กตฺตุเสฏ     
                        อุปานยิ นคร อินฺทปตฺต ฯ      
        [๑๐๓๙] เอตินฺทปตฺต นคร ปทิสสฺติซ    
                        รมฺมานิ จ อมฺพวนานิ ภาคโส      
                        อห ฺจ ภริยาย สมงฺคิภูโต    
                        ตุว ฺจ ปตฺโตสิ สก นิเกต ฯ    
        [๑๐๔๐] ส ปุณฺณโก กุรูน กตฺตุเสฏ     
                        โอโรปยิตฺวา ธมฺมสภาย มชฺเฌ     
                        อาช ฺมารุยฺห อโนมวณฺโณ    
#๑ ม. อนนฺทิ วิตฺโต ฯ   ๒ อิท ปาททฺวย สี. ม. โปตฺถเกสุ น ทสิฺสติ ฯ อาทาย       
#กตฺตารมโนมป ฺ อุปานยิ นคร อินฺทปตฺตนฺติ ตตฺเถว ทิสฺสติ ฯ     
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                        ปกฺกามิ เวหายสมนฺตลิกฺเข ฯ     
                        ต ทิสฺวา ราชา ปรมปฺปตีโต      
                        อุฏาย พาหาหิ ปลิสฺสชิตฺวา    
                        อวิกมฺปย ธมฺมสภาย มชฺเฌ       
                        นิสีทย ิปมขุ อาสนสฺมึ ฯ       
        [๑๐๔๑] ตฺว โน วิเนตาสิ รถว นฏ ๑          
                        นนฺทนฺติ ต กุรุโย ทสสฺเนน     
                        อกฺขาห ิเม ปุจฺฉิโต เอตมตฺถ     
                        กถ ปโมกโฺข อหุ มาณวสฺส ฯ      
        [๑๐๔๒] ย มาณโวตฺยาภิวทิ ชนินฺท       
                        น โส มนสฺุโส นรวีรเสฏ    
                        ยท ิเต สุโต ปุณฺณโก นาม ยกฺโข    
                        ร ฺโ กุเวรสฺส หิ โส สชิพฺโพ ฯ          
                        ภูมินฺธโร วรุโณ นาม นาโค       
                        พฺรหา สุจี วณฺณพลูปปนฺโน       
                        ตสฺสานุช ธีตร กามยาโน    
                        อิรนฺทตี นาม สา นาคก ฺา ฯ     
                        ตสฺสา สุมชฺฌาย ปยาย เหตุ      
                        ปตารยิตฺถ มรณาย มยหฺ    
                        โส เจว ภรยิาย สมงฺคิภูโต       
#๑ ม. นทฺธ ฯ     
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                        อห ฺจานุ ฺาโต มณิ จ ลทฺโธ ฯ     
        [๑๐๔๓] รุกโฺข หิ มยฺห ฆรทฺวาเร ชาโต ๑        
                        ป ฺากฺขนฺโธ สีลมยสฺส สาขา     
                        อตฺเถ จ ธมฺเม จ  ิโต นิปาโก    
                        ควปฺผโล หตฺถิควสฺสฉนฺโน ฯ      
                        นจฺจคีตตุริยาภินาทิเต    
                        อุจฺฉิชฺช เสน ๒ ปุริโส อโหสิ          
                        โส โน อย อาคโต สนฺนิเกต      
                        รกฺุขสฺสิมสฺสาปจิตึ กโรถ ฯ     
                        เยเกจิ วิตฺตา มม ปจฺจเยน       
                        สพฺเพว เต ปาตุกโรนฺตุ อชฺช     
                        ติพฺพานิ กตฺวาน อุปายนานิ      
                        รกฺุขสฺสิมสฺสาปจิตึ กโรถ ฯ     
                        เยเกจิ พนฺธา ๓ มม อตฺถิ รฏเ          
                        สพฺเพว เต พนฺธนา โมจยนฺตุ      
                        ยเถวย พนฺธนสฺมา ปมุตฺโต       
                        เอวเมเต มุ ฺจเร พนฺธนสฺมา ฯ    
                        อุนฺนงฺคลา มาสมิม กโรนฺตุ     
                        มโสทน พฺราหฺมณา ภกฺขยนฺตุ    
                        อมชชฺปา มชฺชรหา ปวนฺตุ    
#๑ ม. ปทฺวาเร สุชาโต ฯ   ๒ สี. ยุ. เมน ฯ   ๓ ม. พทฺธา ฯ      
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                        ปุณฺณาหิ ถาลาหิ ปลิสสฺุตาหิ ฯ    
                        มหาปถ นิจฺจ สมวฺหยนฺตุ    
                        ติพฺพ ฺจ รกฺข วิทหนฺตุ รฏเ    
                        ยถา ฺม ฺ น วิเหเยยฺยุ      
                        รกฺุขสฺสิมสฺสาปจิตึ กโรถ ฯพ    
        [๑๐๔๔] โอโรธา จ กุมารา จ       เวสิยานา จ พฺราหฺมณา      
                พหุ อนฺน ฺจ ปาน ฺจ         ปณฺฑิตสฺสาภิหารยุ ฯ    
                หตฺถาโรหา อนีกฏา        รถิกา ปตฺติการกา        
                พหุ อนฺน ฺจ ปาน ฺจ         ปณฺฑิตสฺสาภิหารยุ ฯ    
                สมาคตา ชานปทา          เนคมา จ สมาคตา    
                พหุ อนฺน ฺจ ปาน ฺจ         ปณฺฑิตสฺสาภิหารยุ ฯ    
                พหุชฺชโน ปสนฺโนสิ          ทิสฺวา ปณฺฑิตมาคเต     
                ปณฺฑิตมฺหิ อนุปฺปตฺเต         เจลุกฺเขโป ปวตฺตถาติ ฯ     
                        วิธุรชาตก นวม ฯ    
                        ____________       



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 365 

                        ๑๐ เวสฺสนฺตรชาตก     
        [๑๐๔๕] ผุสฺสตี ๑ วรวณฺณาเภ       วรสฺสุ ทสธา วเร        
                ปพฺยา จารุปุพฺพงฺคี         ย ตุยฺห มนโส ปย ฯ     
        [๑๐๔๖] เทวราช นโม ตฺยตฺถุ        กึ ปาป ปกต มยา        
                รมฺมา จาเวสิ ม านา      วาโตว ธรณีรุห ฯ        
        [๑๐๔๗] น เจว เต กต ปาป        น จ เม ตฺวมสิ อปฺปยา    
                ปุ ฺ ฺจ เต ปริกฺขีณ         เยน เตว วทามิห ๒ ฯ    
                สนฺติเก มรณ ตุยฺห          วินาภาโว ภวิสฺสติ    
                ปฏิคฺคณฺหาหิ เม เอเต       วเร ทส ปเวจฺฉโต ฯ      
        [๑๐๔๘] วร ฺเจ เม อโท สกฺก       สพฺพภูตานมิสฺสร          
                สวิิราชสฺส ภทฺทนฺเต         ตตฺถ อสฺส นิเวสเน ฯ    
                นลีเนตฺตา นีลภมู           นลีกฺขีว ๓ ยถา มิคี                         
                ผุสฺสตี นาม นาเมน         ตตฺถ อสฺส ๔ ปุรินฺทุ ฯ     
                ปตฺุต ลเภถ วรท           ยาจโยค อมจฺฉรึ        
                ปชูิต ปฏริาชูภิ             กิตฺติมนฺต ยสสฺสิน ฯ    
                คพฺภ เม ธารยนฺติยา        มชฺฌิมงฺค อนุณฺณต    
                กุจฺฉิ อนุณฺณโต อสฺส         จาปว ลิขิต สม ฯ     
                ถนา เม นปฺปวตฺเตยฺยุ       ปลิตา นสฺสนฺตุ ๕ วาสว      
                กาเย รโช น ลิมเฺปถ       วชฌฺ ฺจาป ปโมจเย ฯ      
                มยรูโก ฺจาภิรุเท           นารีวรคณายเุต          
#๑ สี. ย.ุ ผฺสติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ   ๒ ม. วทามห ฯ    ๓ ม. นิลกฺขี จ ฯ       
#๔ ม. ตตฺถปสฺส ฯ        ๕ ม. น สนฺตุ ฯ      
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                ขุชฺชเจลาวกากิณฺเณ ๑      สูทมาคธวณฺณิเต         
                จิตฺรคฺคเฬรุฆุสิเต           สรุามสปฺปโพธเน      
                สวิิราชสฺส ภทฺทนฺเต         ตตฺถสฺส มเหสี ปยา ฯ      
        [๑๐๔๙] เย เต ทส วรา ทินฺนา      มยา สพฺพงฺคโสภเน         
                สวิิราชสฺส วิชิเต           สพฺเพ เต ลจฺฉสี วเร ฯ      
        [๑๐๕๐] อิท วตฺวาน มฆวา          เทวราชา สุชมฺปติ        
                ผุสฺสติยา วร ทตฺวา         อนุโมทิตฺถ วาสโว ฯ    
                        ทสวรคาถา นาม ฯ     
        [๑๐๕๑] ตโต ๒ จุตา สา ผุสฺสตี     ขตฺติเย อุปปชฺชถ       
                เชตุตฺตรมฺหิ นคเร          ส ฺชเยน สมาคมิ ฯ       
                ทส มาเส ธารยิตฺวา        กโรนฺตี ปุร ปทกฺขิณ     
                เวสฺสาน วีถิยา มชฺเฌ       ชเนสิ ผุสฺสตี มม ฯ     
                น มยฺห มตฺติก นาม         นป เปติกสมฺภว      
                ชาโตมฺหิ เวสฺสวีถิยา        ตสฺมา เวสฺสนฺตโร อหุ ฯ     
                ยทาห ทารโก โหมิ         ชาติยา อฏวสฺสิโก       
                ตทา นิสชฺช ปาสาเท        ทาน ทาตุ วิจินฺตยึ      
                หทย ทเทยฺย จกฺขุ          มสมฺป รุธิรมฺปจ    
                ทเทยฺย กาย สาเวตฺวา      ยทิ โกจิ ยาจโก มม ฯ     
#๑ ม. ขุชชฺเจลาปกากิณฺเณ ฯ   ๒ อิมา ฉ คาถาโย สีหฬโปตฺถเกเยว ทิสฺสนฺติ     
#น อ ฺเสุ ฯ      
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                สภาว จินฺตยนฺตสฺส          อกมฺปตมสณฺ ิต       
                อกมฺป ตตฺถ ปวี           สิเนรุวนวฏสกา ฯ       
        [๑๐๕๒] ปรุฬฺหกจฺฉนขโลมา          ปงฺกทนฺตา รชสฺสิรา      
                ปคฺคยฺห ทกฺขิณ พาหุ         กึ ม ยาจนฺติ พฺราหฺมณา ฯ     
        [๑๐๕๓] รตน เทว ยาจาม          สิวีน รฏวฑฺฒน         
                ททาหิ ปวร นาค           อีสาทนฺต อุรุฬฺหว ฯ     
        [๑๐๕๔] ททามิ น วิกมฺปามิ          ย ม ยาจนฺติ พฺราหฺมณา     
                ปภินฺน กุ ฺชร ทนฺตึ          โอปคุยฺห ๑ คชุตฺตม ฯ     
        [๑๐๕๕] หตฺถิกฺขนฺธโต โอรุยฺห        ราชา จาคาธิมานโส     
                พฺราหฺมณาน อทา ทาน       สิวีน รฏวฑฺฒโน ฯ    
        [๑๐๕๖] ตทาสิ ย ภึสนก            ตทาสิ โลมหสน         
                หตฺถินาเค ปทินฺนมฺหิ         เมทนี สมกมฺปถ ฯ      
                ตทาสิ ย ภึสนก            ตทาสิ โลมหสน         
                หตฺถินาเค ปทินฺนมฺหิ         ขุพฺภิตฺถ นคร ตทา ฯ      
                สมากุล ปุร อาสิ           โฆโส จ วิปุโล มหา     
                หตฺถินาเค ปทินฺนมฺหิ         สิวีน รฏวฑฺฒเน ฯ    
        [๑๐๕๗] อเถตฺถ ๒ วตฺตติ สทฺโท     ตุมุโล เภรโว มหา       
                หตฺถินาเค ปทินฺนมฺหิ         ขุพฺภิตฺถ นคร ตทา ฯ      
                อเถตฺถ วตฺตติ สทฺโท        ตุมุโล เภรโว มหา       
#๑ ม. โอปวยฺห ฯ     ๒ อิท คาถาทฺวย สี. โปตฺถเกเยว ทิสฺสติ ฯ     
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                หตฺถินาเค ปทินฺนมฺหิ         สิวีน รฏวฑฺฒเน ฯ    
        [๑๐๕๘] อุคฺคา จ ราชปุตฺตา จ       เวสิยานา จ พฺราหฺมณา     
                หตฺถาโรหา อนีกฏา        รถิกา ปตฺติการกา        
                เกวโล จาป นิคโม         สิวิโย จาป ๑ สมาคตา    
                ทสิฺวา นาค นิยฺยมาน        เต ร ฺโ ปฏิเวทยุ ฯ    
                วิธม เทว เต รฏ         ปุตฺโต เวสฺสนฺตโร ตว     
                กถ โน หตฺถิน ทชชฺา        นาค รฏสฺส ปูชิต ฯ      
                กถ โน กุ ฺชร ทชฺชา        อีสาทนฺต อุรุฬฺหว     
                เขตฺต ฺ สพฺพยุทฺธาน        สพฺพเสต คชุตฺตม ฯ      
                ปณฺฑุกมฺพลส ฺฉนฺน           ปภินฺน สตฺตุมทฺทน    
                ทนฺตึ สวาลวีชนึ            เสต เกลาสสาทิส ฯ     
                สเสตจฺฉตฺต สุปตฺเถยฺย ๒    สาถพฺพน สหตฺถิป     
                อคฺคยาน ราชวาหึ          พฺราหฺมณาน อทา ทาน ๓ ฯ    
        [๑๐๕๙] อนฺน ปาน ฺจ โส ๔ ทชฺชา   วตฺถเสนาสนานิ จ        
                เอต โข ทานปฏิรูป         เอต โข พฺราหฺมณารห ฯ      
                อย เต วสราชา โน        สิวีน รฏวฑฺฒโน ๕     
                กถ เวสฺสนฺตโร ปุตฺโต       คช ภาเชติ ส ฺชย ฯ    
                สเจ ตฺว น กริสสฺสิ         สิวีน วจน อิท      
                ม ฺเ ต สห ปุตฺเตน        สิวิหตฺเถ ๖ กริสฺสเร ฯ     
#๑ ม. สิวโย จ ฯ     ๒ ม. สอุปาเธยฺย ฯ     ๓ ม. คช ฯ สี. ยุ. ธน ฯ   ๔ ม.       
#โย ฯ    ๕ ส.ี รฏวฑฺฒน ฯ ย.ุ รฏวฑฺฒน ฯ   ๖ ม. สิวี หตฺเถ ฯ      
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        [๑๐๖๐] กาม ชนปโท มาสิ          รฏ ฺจาป วินสฺสตุ      
                นาห สิวีน วจนา           ราชปุตฺต อทูสก       
                ปพฺพาเชยฺย สกา รฏา      ปุตฺโต หิ มม โอรโส ฯ     
                กาม ชนปโท มาสิ          รฏ ฺจาป วินสฺสตุ      
                นาห สิวีน วจนา           ราชปุตฺต อทูสก       
                ปพฺพาเชยฺย สกา รฏา      ปุตฺโต หิ มม อตฺรโช ฯ    
                น จาห ตสฺมึ ทุพฺเภยฺย       อริยสีลวโต ห ิโส    
                อสิโลโกป เม อสฺส         ปาป ฺจ ปสเว พหุ         
                กถ เวสฺสนฺตร ปุตฺต         สตฺเถน ฆาตยามเส ฯ     
        [๑๐๖๑] มา น ทณฺเฑน สตฺเถน       น หิ โส พนฺธนารโห       
                ปพฺพาเชหิ จ น รฏา       วงฺเก วสตุ ปพฺพเต ฯ    
        [๑๐๖๒] เอโส เจ สิวีน ฉนฺโท       ฉนฺท น ปนทุามเส       
                อิม โส วสตุ รตฺตึ          กาเม จ ปริภุ ฺชตุ ฯ     
                ตโต รตฺยา วิวสเน         สรุิยสฺสุคฺคมน ปติ ๑     
                สมคฺคา สิวิโย ๒ หุตฺวา     รฏา ปพฺพาชยนฺตุ น ฯ     
        [๑๐๖๓] อุฏเหิ กตฺเต ตรมาโน      คนฺตฺวา เวสฺสนฺตร วท    
                สวิิโย เทว เต กุทฺธา       เนคมา จ สมาคตา         
                อุคฺคา จ ราชปุตฺตา จ       เวสิยานา จ พฺราหฺมณา ฯ      
                หตฺถาโรหา อนีกฏา        รถิกา ปตฺติการกา        
#๑ ม. สรูิย__ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว     ๒ ม. สพฺพตฺถ สิวโย ฯ      
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                เกวโล จาป นิคโม         สิวิโย จาป สมาคตา ฯ     
                อสฺมา รตฺยา วิวสเน        สรุิยสฺสุคฺคมน ปติ     
                สมคฺคา สิวิโย หุตฺวา        รฏา ปพฺพาชยนฺติ ต ฯ     
        [๑๐๖๔] ส กตฺตา ตรมาโนว         สิวิราเชน เปสิโต          
                อามุตฺตหตฺถาภรโณ          สวุตฺโถ จนฺทนปฺโผสิโต ๑     
                สสี นฺหาโต อุทเก โส       อามุตฺตมณิกุณฺฑโล      
                อุปาคมิ ปุร รมฺม           เวสฺสนฺตรนิเวสน ฯ     
                ตตฺถทฺทส กุมาร โส         รมมาน สเก ปุเร        
                ปริกิณฺณ อมจฺเจหิ           ติทสาน ว วาสว ฯ    
        [๑๐๖๕] โส ตตฺถ คนฺตฺวา ตรมาโน    กตฺตา เวสฺสนฺตร พฺรวิ    
                ทกฺุขนฺเต เวทยิสฺสามิ        มา เม กุชฺฌ รเถสภ ฯ    
                วนฺทิตฺวา โรทมาโน โส      กตฺตา ราชานมพฺรวิ       
                ภตฺตา เมสิ มหาราช        สพฺพกามรสาหโร     
                ทกฺุขนฺเต เวทยิสฺสามิ        ตตฺถ อสฺสาสยนฺตุ ม ฯ     
                สวิิโย เทว เต กุทฺธา       เนคมา จ สมาคตา         
                อุคฺคา จ ราชปุตฺตา จ       เวสิยานา จ พฺราหฺมณา ฯ      
                หตฺถาโรหา อนีกฏา        รถิกา ปตฺติการกา        
                เกวโล จาป นิคโม         สิวิโย จาป สมาคตา ฯ     
                อสฺมา รตฺยา วิวสเน        สรุิยสฺสุคฺคมน ปติ     
                สมคฺคา สิวิโย หุตฺวา        รฏา ปพฺพาชยนฺติ ต ฯ     
#๑ ม. จนฺทนภูสิโต ฯ      
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        [๑๐๖๖] กิสฺมึ เม สิวิโย กุทฺธา       โย น ปสฺสามิ ทุกฺกฏ     
                ต เม กตฺเต วิยาจิกฺข       กสมฺา ปพฺพาชยนฺติ ม ฯ     
        [๑๐๖๗] อุคฺคา จ ราชปุตฺตา จ       เวสิยานา จ พฺราหฺมณา     
                หตฺถาโรหา อนีกฏา        รถิกา ปตฺติการกา        
                นาคทาเนน ขียนฺติ          ตสฺมา ปพฺพาชยนฺติ ต ฯ    
        [๑๐๖๘] หทย จกฺขุมฺปห ทชฺช         กึ เม พาหิรก ธน     
                หริ ฺ วา สุวณฺณ วา        มุตฺตา เวฬุริยา มณิ    
                ทกฺขิณ วามห ๑ พาหุ       ทสิฺวา ยาจกมาคเต      
                ทเทยฺย น วิกมฺเปยฺย        ทาเน เม รมตี ๒ มโน ฯ     
                กาม ม สิวิโย สพฺเพ        ปพฺพาเชนฺตุ หนนฺตุ วา      
                เนว ทานา วิรมิสฺส         กาม ฉินฺทนฺตุ สตฺตธา ฯ     
        [๑๐๖๙] เอวนฺต สิวิโย อาหุ         เนคมา จ สมาคตา        
                โกนฺติมาราย ตีเรน         คิรมิาร ฺชร ปติ        
                เยน ปพฺพาชิตา ยนฺติ        เตน คจฺฉตุ สุพฺพโต ฯ     
        [๑๐๗๐] โสห เตน คมิสฺสามิ         เยน คจฺฉนฺติ ทูสกา     
                รตฺตินฺทิว เม ขมถ          ยาว ทาน ททามิห ฯ    
        [๑๐๗๑] อามนฺตยิตฺถ ราชา น        มทฺทึ สพฺพงฺคโสภนึ     
                ย เต กิ ฺจิ มยา ทินฺน       ธน ธ ฺ ฺจ วิชฺชติ      
                หริ ฺ วา สุวณฺณ วา        มุตฺตา เวฬุริยา พหู    
                สพฺพนฺต นิทเหยฺยาสิ         ย ฺจ เต เปตฺติก ธน ฯ    
#๑ ม. วาปห ฯ        ๒ ม. รมเต ฯ      
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        [๑๐๗๒] ตมพฺรวิ ราชปุตฺตี           มทฺที สพฺพงฺคโสภนา    
                กหุึ เทว นิทหามิ           ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ    
        [๑๐๗๓] สีลวนฺเตสุ ทชฺเชสิ          ทาน มทฺทิ ยถารห     
                น หิ ทานา ปร อตฺถิ        ปติฏา สพฺพปาณิน ฯ     
        [๑๐๗๔] ปุตฺเตสุ มทฺทิ ทเยสิ         สสฺสุยา สสสฺุรมฺหิ จ      
                โย จ ต ภตฺตา ม ฺเยฺย     สกฺกจฺจนฺต อุปฏเห ฯ      
                โน เจ ต ภตฺตา ม ฺเยฺย    มยา วิปฺปวเสน เต       
                อ ฺ ภตฺตาร ปริเยส        มา กิลิตฺถ ๑ มยา วินา ฯ     
        [๑๐๗๕] อห หิ วน คจฺฉามิ          โฆร วาฬมิคายุต      
                สสโย ชีวิต มยหฺ           เอกกสฺส พฺรหาวเน ฯ     
        [๑๐๗๖] ตมพฺรวิ ราชปุตฺตี           มทฺที สพฺพงฺคโสภนา    
                อภุมฺเม กถ นุ ภณสิ         ปาปก วต ภาสสิ ฯ      
                เนส ธมฺโม มหาราช        ย ตฺว คจฺเฉยฺย เอกโก    
                อหป เตน คจฺฉามิ          เยน คจฺฉสิ ขตฺติย ฯ    
                มรณ วา ตยา สทธฺึ         ชีวิต วา ตยา วินา      
                ตเทว มรณ เสยฺโย         ย ฺเจ ชีเว ตยา วินา ฯ    
                อคฺคึ อุชฺชาลยิตฺวาน         เอกชาลสมาหิต        
                ตตฺเถว มรณ ๒ เสยฺโย     ย ฺเจ ชีเว ตยา วินา ฯ     
                ยถา อาร ฺก นาค         ทนฺตึ อเนฺวติ หตฺถินี     
                เชสฺสนฺต คิริทุคฺเคสุ         สเมสุ วิสเมสุ จ ฯ    
#๑ ม. กิลิตฺโถ ฯ      ๒ ม. ตตฺถ เม มรณ เสยฺโย ฯ     
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                เอวนฺต อนุคจฺฉามิ          ปตฺุเต อาทาย ปจฺฉโต     
                สภุรา เต ภวิสฺสามิ         น เต เหสฺสามิ ทุพฺภรา ฯ     
        [๑๐๗๗] อิเม กุมาเร ปสฺสนฺโต       ม ฺชุเก ปยภาณิเน      
                อาสีเน วนคุมฺพสฺมึ          น รชฺชสฺส สรสิฺสสิ ฯ    
                อิเม กุมาเร ปสสฺนฺโต       ม ฺชุเก ปยภาณิเน      
                กฬีนฺเต วนคุมฺพสฺมึ          น รชชฺสฺส สริสฺสสิ ฯ      
                อิเม กุมาเร ปสสฺนฺโต       ม ฺชุเก ปยภาณิเน      
                อสฺสเม รมณียมฺหิ           น รชฺชสฺส สรสิฺสสิ ฯ     
                อิเม กุมาเร ปสสฺนฺโต       ม ฺชุเก ปยภาณิเน      
                กฬีนฺเต อสฺสเม รมฺเม       น รชชฺสฺส สริสฺสสิ ฯ     
                อิเม กุมาเร ปสสฺนฺโต       มาลธารี อลงฺกเต        
                อสฺสเม รมณียมฺหิ           น รชฺชสฺส สรสิฺสสิ ฯ     
                อิเม กุมาเร ปสสฺนฺโต       มาลธารี อลงฺกเต        
                กฬีนฺเต อสฺสเม รมฺเม       น รชชฺสฺส สริสฺสสิ ฯ     
                ยทา ทกขฺสิ นจฺจนฺเต        กุมาเร มาลธาริเน       
                อสฺสเม รมณียมฺหิ           น รชฺชสฺส สรสิฺสสิ ฯ     
                ยทา ทกฺขสิ นจฺจนฺเต        กุมาเร มาลธาริเน       
                กฬีนฺเต อสฺสเม รมฺเม       น รชชฺสฺส สริสฺสสิ ฯ     
                ยทา ทกฺขสิ มาตงฺค         กุ ฺชร สฏ ิหายน     
                เอก อร ฺเ วิจรนฺต ๑     น รชฺชสฺส สรสิฺสสิ ฯ    
#๑ ม. จรนฺต ฯ       
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                ยทา ทกฺขสิ มาตงฺค         กุ ฺชร สฏ ิหายน     
                สาย ปาโต วิจรนฺต         น รชฺชสฺส สริสสฺสิ ฯ     
                ยทา กเรณุสงฺฆสฺส          ยถูสฺส ปุรโต วช        
                โก ฺจ กาหติ มาตงฺโค       กุ ฺชโร สฏ ิหายโน    
                ตสฺส ต นทโต สุตฺวา        น รชชฺสฺส สริสฺสสิ ฯ     
                อุภโต วนวิกาเส           ยทา ทกฺขสิ กามท         
                วเน วาฬมิคากิณฺเณ         น รชฺชสฺส สรสิฺสสิ ฯ    
                มคิ ทิสฺวาน สายณฺห         ป ฺจมาลินิมาคต ๑     
                กปึุริเส จ นจฺจนฺเต         น รชฺชสฺส สรสิฺสสิ ฯ    
                ยทา สุสฺสสิ ๒ นิคฺโฆส      สนฺทมานาย สินธฺุยา     
                คีต กึปุริสาน ฺจ            น รชชฺสฺส สรสิฺสสิ ฯ      
                ยทา สุสฺสสิ ๒ นิคฺโฆส      คิริคพฺภรจาริโน      
                วสฺสมานสฺสุลูกสฺส           น รชชฺสฺส สริสฺสสิ ฯ    
                ยทา สีหสฺส พฺยคฺฆสฺส        ขคฺคสฺส ควยสฺส จ      
                วเน สุสฺสสิ ๒ วาฬาน      น รชชฺสฺส สรสิฺสสิ ฯ     
                ยทา โมรีหิ ปริกิณฺณ         วรหิน ๓ มตฺถกาสิน      
                โมร ทกฺขสิ ๔ นจฺจนฺต      น รชชฺสฺส สริสฺสสิ ฯ      
                ยทา โมรีหิ ปริกิณฺณ         อณฺฑช จิตฺรเปกฺขน ๕    
                โมร ทกฺขสิ นจฺจนฺต         น รชฺชสฺส สรสิฺสสิ ฯ      
#๑ ม. ป ฺจมาลินมาคต ฯ   ๒ ม. โสสฺสสิ ฯ   ๓ ม. พริหีน ฯ   ๔ ม. ทกฺขิสิ ฯ        
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ    ๕ ม. จิตฺรปกขิฺน ฯ        
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                ยทา โมรีหิ ปริกิณฺณ         นีลคีว สิขณฺฑิน    
                โมร ทกฺขสิ นจฺจนฺต         น รชฺชสฺส สรสิฺสสิ ฯ      
                ยทา ทกฺขสิ เหมนฺเต        ปปฺุผิเต ธรณีรุเห       
                สรุภิสมฺปวายนฺเต ๑        น รชชฺสฺส สรสิฺสสิ ฯ     
                ยทา เหมนฺติเก มาเส       หริต ทกขฺสิ เมทนึ       
                อินฺทโคปกส ฺฉนฺน           น รชชฺสฺส สริสฺสสิ ฯ    
                ยทา ทกฺขสิ เหมนฺเต        ปปฺุผิเต ธรณีรุเห       
                กฏุช พิมฺพชาล ฺจ           ปุปฺผิต โลททฺปทฺมก    
                สรุภิสมฺปวายนฺเต ๒        น รชชฺสฺส สริสฺสสิ ฯ     
                ยทา เหมนฺติเก มาเส       วน ทกฺขสิ ปุปผิฺต      
                โอปุปฺผานิ จ ปทฺมานิ        น รชชฺสฺส สรสิฺสสิ ฯ    
                        หิมวนฺต นฏิ ิต ฯ    
        [๑๐๗๘] เตส ลาลปต ๓ สุตฺวา      ปุตฺตสฺส สณิุสาย จ    
                กลูน ปริเทเวสิ            ราชปุตฺตี ยสสฺสินี ฯ     
                เสยฺโย วิส เม ขายิต       ปปาตา ปปเตยฺยห       
                        รชฺชยุา พชฺฌมิยาห     
                กสฺมา เวสฺสนฺตร ปุตฺต       ปพฺพาเชนฺติ อทูสก ฯ     
                อชฺฌายก ทานปตึ           ยาจโยค อมจฺฉรึ         
                กสฺมา ๔ เวสฺสนฺตร ปุตฺต    ปพฺพาเชนฺติ อทูสก ๕ ฯ    
#๑-๒ ม. สุรภึ ฯ  ๓ ลาลปฺปต ฯ     ๔-๕ ม. อิท คาถาปาททฺวย นตฺถิ ฯ      
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                ปชูิต ปฏริาชูห ิ            กิตฺติมนฺต ยสสฺสิน      
                กสฺมา เวสฺสนฺตร ปุตฺต       ปพฺพาเชนฺติ อทูสก ฯ     
                มาตาเปติภร ชนฺตุ          กุเล เชฏาปจายิน     
                กสฺมา เวสฺสนฺตร ปุตฺต       ปพฺพาเชนฺติ อทูสก ฯ     
                ร ฺโ หิต เทวหิต ๑       าตีน สขิน หิต     
                        หิต สพฺพสฺส รฏสฺส    
                กสฺมา เวสฺสนฺตร ปุตฺต       ปพฺพาเชนฺติ อทูสก ฯ     
        [๑๐๗๙] มธูนีว ปลิตานิ ๒          อมฺพาว ปติตา ฉมา       
                เอว เหสฺสติ เต รฏ       ปพฺพาเชนฺติ อทูสก ฯ    
                หโส นิกฺขีณปตฺโตว          ปลฺลลสฺมึ อนูทเก      
                อปวิฏโ อมจฺเจหิ          เอโก ราชา วิหิยฺยสิ ฯ    
                ตนฺต พฺรูมิ มหาราช         อตฺโถ เต มา อุปจฺจคา    
                มา น สิวีน วจนา          ปพฺพาเชสิ อทูสก ฯ     
        [๑๐๘๐] ธมฺมสฺสาปจิตึ กุมฺมึ ๓       สิวีน วินย ธช    
                ปพฺพาเชมิ สก ปุตฺต         ปาณา ปยตโร หิ เม ฯ    
        [๑๐๘๑] ยสฺส ปุพฺเพ ธชคฺคานิ        กณิการาว ปุปฺผิตา     
                ยายนฺตมนุยายนฺติ           สวฺชฺเชโกว คมสิฺสติ ฯ    
                ยสฺส ปุพฺเพ ธชคฺคานิ        กณิการวนานิว          
                ยายนฺตมนุยายนฺติ           สวฺชฺเชโกว คมสิฺสติ ฯ    
                ยสฺส ปุพฺเพ อนีกานิ         กณิการาว ปุปฺผิตา     
#๑ ม. เทวิหติ ฯ   ๒ ม. ปลาตานิ ฯ      ๓ ม. กุมฺมิ ฯ        
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                ยายนฺตมนุยายนฺติ           สวฺชฺเชโกว คมสิฺสติ ฯ    
                ยสฺส ปุพฺเพ อนีกานิ         กณิการวนานิ ว         
                ยายนฺตมนุยายนฺติ           สวฺชฺเชโกว คมสิฺสติ ฯ    
                อินฺทโคปกวณฺณาภา          คนฺธารา ปณฺฑุกมฺพลา     
                ยายนฺตมนุยายนฺติ           สวฺชฺเชโกว คมสิฺสติ ฯ    
                โย ปุพฺเพ หตฺถินา ยาติ      สวิิกาย รเถน จ        
                สวฺชฺช เวสฺสนตฺโร ราชา     กถ คจฺฉติ ปตฺติโก ฯ     
                กถ จนฺทนลิตฺตงฺโค          นจฺจคีตปฺปโพธโน       
                ขุราชิน ผรสุ ฺจ            ขาริกาช ฺจ หาริติ ๑ ฯ     
                กสฺมา นาภิหรียนฺติ          กาสาวา อชินานิ จ      
                ปวิสนฺต พฺรหาร ฺ          กสฺมา จีร น พชฺฌเร ฯ     
                กถ นุ จีร ธาเรนฺติ         ราชปพฺพชิตา ชนา      
                กถ กุสมย จีร             มทฺที ปริทเหสฺสติ ๒ ฯ     
                กาสิยานิ จ ธาเรตฺวา       โขมโกทุมฺพรานิ จ        
                กสุจีรานิ ธาเรนฺตี          กถ มทฺที กริสฺสติ ฯ    
                วยหฺาหิ ปริยายิตฺวา         สิวิกาย รเถน จ        
                สา กถชฺช อนุจฺจงฺคี         ปถ คจฺฉติ ปตฺติกา ฯ    
                ยสฺสา มุทุตลา หตฺถา        จลนา ๓ จ สุเข  ิตา    
                สา กถชฺช อนุจฺจงฺคี         ปถ คจฺฉติ ปตฺติกา ฯ    
#๑ ม. หาหิติ ฯ    ๒ ม. ปริทหิสฺสติ ฯ     ๓ สี. ม. จรณา ฯ      
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                ยสฺสา มุทุตลา ปาทา        จลนา ๑ จ สุเข  ิตา     
                ปาทุกาหิ สุวณฺณาหิ          ปฬมานาว คจฺฉติ       
                สา กถชฺช อนุจฺจงฺคี         ปถ คจฺฉติ ปตฺติกา ฯ    
                ยสฺสุ อิตฺถีสหสฺสสฺส ๒       ปุรโต คจฺฉติ มาลินี      
                สา กถชฺช อนุจฺจงฺคี         วน คจฺฉติ เอกกิา ฯ     
                ยา สา ๓ สิวาย สุตฺวาน    มหุุ อุตฺตสเต ปุเร      
                สา กถชฺช อนุจฺจงฺคี         วน คจฺฉติ ภีรุกา ฯ     
                ยา สา ๓ อินฺทสโคตฺตสฺส    อุลูกสฺส ปวสฺสโต       
                สตฺุวาน นทโต ภีตา         วารุณีว ปเวธติ          
                สา กถชฺช อนุจฺจงฺคี         วน คจฺฉติ ภีรุกา ฯ     
                สกุณี หตปุตฺตาว            สุ ฺ ทิสฺวา กุลาวก    
                จิร ทุกฺเขน ฌายิสฺส         สุ ฺ อาคมฺมิม ปุร ฯ    
                สกุณี หตปุตฺตาว            สุ ฺ ทิสฺวา กุลาวก    
                กสีา ปณฺฑุ ภวิสฺสามิ         ปเย ปุตฺเต อปสฺสตี ฯ     
                สกุณี หตปุตฺตาว            สุ ฺ ทิสฺวา กุลาวก    
                เตน เตน ปธาวิสฺส         ปเย ปุตฺเต อปสฺสตี ฯ     
                กรุรุี ๔ หตจฺฉาปาว        สุ ฺ ทิสฺวา กุลาวก    
                จิร ทุกฺเขน ฌายิสฺส         สุ ฺ อาคมฺมิม ปุร ฯ    
                กรุรุี หตจฺฉาปาว           สุ ฺ ทิสฺวา กุลาวก    
                กสีา ปณฺฑุ ภวิสฺสามิ         ปเย ปุตฺเต อปสฺสตี ฯ     
#๑ สี. ม. จรณา ฯ   ๒ ม. ยาสฺสุ อิตฺถิสหสฺสาน ฯ   ๓ ม. ยาสฺสุ ฯ     
#๔ ม. กรุรี ฯ อิโต ปร อีทสิเมว ฯ     
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                กรุรุี หตจฺฉาปาว           สุ ฺ ทิสฺวา กุลาวก    
                เตน เตน ปธาวิสฺส         ปเย ปุตฺเต อปสฺสตี ฯ     
                สา นูน จกฺกวกกฺีว ๑       ปลลฺลสฺม ึอนูทเก       
                จิร ทุกฺเขน ฌายิสฺส         สุ ฺ อาคมฺมิม ปุร ฯ    
                สา นูน จกฺกวกกฺวี          ปลลฺลสฺม ึอนูทเก       
                กสีา ปณฺฑุ ภวิสฺสามิ         ปเย ปุตฺเต อปสฺสตี ฯ     
                สา นูน จกฺกวกกฺีว          ปลลฺลสฺม ึอนูทเก       
                เตน เตน ปธาวิสฺส         ปเย ปุตฺเต อปสฺสตี ฯ    
                เอว เม วิลปนฺติยา         ราชปุตฺต อทูสก       
                ปพฺพาเชสิ จ ๒ น รฏา    ม ฺเ เหสฺสามิ ชีวิต ฯ     
        [๑๐๘๒] ตสฺสา ลาลปต สุตฺวา        สพฺพา อนฺเตปุเร อหุ ๓     
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       สิวิก ฺา สมาคตา ฯ    
                สาลาว สมฺปมทฺทิตา ๔      มาลุเตน ปมทฺทิตา        
                เสนฺติ ปุตฺตา จ ทารา จ     เวสฺสนฺตรนิเวสเน ฯ     
                โอโรธา จ กุมารา จ       เวสยิานา จ พฺราหฺมณา      
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       เวสฺสนฺตรนิเวสเน ฯ    
                หตฺถาโรหา อนีกฏา        รถิกา ปตฺติการกา        
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       เวสฺสนฺตรนิเวสเน ฯ    
                ตโต รตฺยา วิวสเน         สรุิยสฺสุคฺคมน ปติ      
                อถ เวสฺสนฺตโร ราชา       ทาน ทาตุ อุปาคมิ ฯ      
#๑ ม. จกฺกวาถีว ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ  ๒ ม. ว. ฯ  ๓ ม พหู ฯ  ๔ ม. สมฺปมถิตา ฯ     
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                วตฺถานิ วตฺถกามาน         โสณฺฑาน เทถ วารุณึ    
                โภชน โภชนตฺถีน           สมฺมเทว ปเวจฺฉถ ฯ      
                มา จ กิ ฺจิ วนิพฺพเก        เหยิตฺถ อิธาคเต      
                ตปฺเปถ อนฺนปาเนน         คจฺฉนฺตุ ปฏิปูชิตา ฯ     
                (อเถตฺถ วตฺตติ สทฺโท       ตุมุโล เภรโว มหา       
                ทาเนน ต นีหรนฺติ          ปนุ ทาน อทา ตุว ๑ ฯ)     
        [๑๐๘๓] เต สุ มตฺตา กิลนฺตาว       สมฺปตนฺติ วนิพฺพกา     
                นกิฺขมนฺเต มหาราเช        สวีิน รฏวฑฺฒเน ฯ     
                อจฺเฉจฺฉฉ วต โภ รุกฺข       นานาผลทท ทุม       
                ยถา เวสฺสนฺตร รฏา       ปพฺพาเชนฺติ อทูสก ฯ     
                อจฺเฉจฺฉฉ วต โภ รุกฺข       นานาผลธร ทุม       
                ยถา เวสฺสนฺตร รฏา       ปพฺพาเชนฺติ อทูสก ฯ     
                อจฺเฉจฺฉฉ วต โภ รุกฺข       สพฺพกามทท ทุม      
                ยถา เวสฺสนฺตร รฏา       ปพฺพาเชนฺติ อทูสก ฯ     
                อจฺเฉจฺฉฉ วต โภ รุกฺข       สพฺพกามรสาหร        
                ยถา เวสฺสนฺตร รฏา       ปพฺพาเชนฺติ อทสูก ฯ     
                เย วุฑฺฒา เย จ ทหรา      เย จ มชฺฌิมโปรสิา        
                        พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ    
                นกิฺขมนฺเต มหาราเช        สวีิน รฏวฑฺฒเน ฯ     
#๑ อย คาถา ม. โปตฺถเกเยว ทิสฺสติ ฯ     
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                อติยกฺขา เวสฺสวรา ๑      อิตฺถาคารา จ ราชิโน     
                        พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ    
                นกิฺขมนฺเต มหาราเช        สวีิน รฏวฑฺฒเน ฯ     
                ถิโยป ตตฺถ ปกกฺนฺทุ         ยา ตมฺหิ นคเร อหุ    
                นกิฺขมนฺเต มหาราเช        สวีิน รฏวฑฺฒเน ฯ     
                เย พฺราหฺมณา เย จ สมณา   อ ฺเ วาป วนิพฺพกา      
                พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ       อธมฺโม กิร โภ อิติ ฯ    
                ยถา เวสฺสนฺตโร ราชา      ยชมาโน สเก ปเุร          
                สวีิน วจนตฺเถน            สมหฺา รฏา นิรชฺชติ ฯ      
                สตฺต หตฺถิสเต ทตฺวา        สพฺพาลงฺการภูสิเต      
                สวุณฺณกจฺเฉ มาตงฺเค        เหมกปฺปนิวาสเส ๒      
                อารุเฬฺห คามณีเยภิ         โตมรงฺกุสปาณิภิ        
                เอส เวสฺสนฺตโร ราชา      สมฺหา รฏา นิรชฺชติ ฯ     
                สตฺต อสฺสสเต ทตฺวา        สพฺพาลงฺการภูสิเต       
                อาชานิเยว ชาติยา         สินฺธเว สีฆวาหเน         
                อารุเฬฺห คามณีเยภิ         อินทฺิยาจาปธาริภิ ๓     
                เอส เวสฺสนฺตโร ราชา      สมฺหา รฏา นิรชฺชติ ฯ     
                สตฺต รถสเต ทตฺวา         สนฺนทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช    
                ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ       สพฺพาลงฺการภูสิเต      
                อารุเฬฺห คามณีเยภิ         จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ ๔    
#๑ ม. วสฺสวรา ฯ   ๒ ม. เหมกปฺปนวาสเส ฯ  ๓ ม. อิลฺลิยา ... ฯ    ๔ ม. วมฺมิภิ ฯ     
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                เอส เวสฺสนฺตโร ราชา      สมฺหา รฏา นิรชฺชติ ฯ     
                สตฺต อิตฺถีสเต ทตฺวา        เอกเมกา รเถ  ิตา      
                สนฺนทฺธา นิกฺขรชฺชูหิ         สุวณฺเณหิ อลงฺกตา     
                ปตาลงฺการา ปตวสนา       ปตาภรณภูสิตา ๑        
                อาฬารปฺปมุขา ๒ หสุลา     สุส ฺา ตนุมชฺฌิมา      
                เอส เวสฺสนฺตโร ราชา      สมฺหา รฏา นิรชฺชติ ฯ     
                สตฺต เธนุสเต ทตฺวา        สพฺพา กสุปธาริโน ๓    
                เอส เวสฺสนฺตโร ราชา      สมฺหา รฏา นิรชฺชติ ฯ     
                สตฺต ทาสีสเต ทตฺวา        สตฺต ทาสสตานิ จ         
                เอส เวสฺสนฺตโร ราชา      สมฺหา รฏา นิรชฺชติ ฯ     
                หตฺถี อสฺเส รเถ ทตฺวา      นาริโย จ อลงฺกตา       
                เอส เวสฺสนฺตโร ราชา      สมฺหา รฏา นิรชฺชติ ฯ     
                ตทาสิ ย ภึสนก            ตทาสิ โลมหสน         
                มหาทาเน ปทินฺนมฺหิ         เมทนี สมกมฺปถ ฯ        
                ตทาสิ ย ภึสนก            ตทาสิ โลมหสน         
                ย ป ฺชลีกโต ราชา         สมฺหา รฏา นิรชฺชติ ฯ    
        [๑๐๘๔] อเถตฺถ วตฺตติ สทฺโท        ตุมุโล เภรโว มหา       
                ทาเนน ต นีหรนฺติ          ปนุ ทาน ททาติ โส ๔ ฯ      
#๑ ม. -วิภูสิตา ฯ  ๒ ม. อาฬารปมฺหา ฯ ปมฺหนฺติ อกฺขิคณฺโฑ ฯ   ๓ ม. กสฺปธารณา ฯ   
#๔ สี. ม. ปนุ ทาน อทา ตุว ฯ         
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        [๑๐๘๕] เต สุ มตฺตา กิลนฺตาว       สมฺปตนฺติ วนิพฺพกา     
                นกิฺขมนฺเต มหาราเช        สวีิน รฏวฑฺฒเน ฯ     
        [๑๐๘๖] อามนฺตยิตฺถ ราชาน         ส ฺชย ธมฺมิก ๑ วร    
                อวรุทฺธสิ ม เทว           วงฺก คจฺฉามิ ปพฺพต ฯ      
                เย หิ เกจิ มหาราช        ภูตา เย จ ภวิสฺสเร       
                อติตฺตาเยว กาเมหิ         คจฺฉนฺติ ยมสาธน ฯ      
                โสห สเก อภิสสึ           ยชมาโน สเก ปุเร         
                สวีิน วจนตฺเถน            สมหฺา รฏา นิรชฺชห     
                        อฆนฺต ปฏิเสวิสฺส     
                วเน วาฬมิคากิณฺเณ         ขคฺคทีปนิเสวิเต        
                อห ปุ ฺานิ กโรมิ          ตุเมฺห ปงฺกมฺหิ สีทถ ฯ     
        [๑๐๘๗] อนุชานาหิ ม อมฺม          ปพฺพชฺชา มม รุจฺจติ    
                โสห สเก อภิสสึ           ยชมาโน สเก ปุเร         
                สวีิน วจนตฺเถน            สมหฺา รฏา นิรชฺชห     
                        อฆนฺต ปฏิเสวิสฺส     
                วเน วาฬมิคากิณฺเณ         ขคฺคทีปนิเสวิเต        
                อห ปุ ฺานิ กโรมิ          วงฺก คจฺฉามิ ปพฺพต ๒ ฯ    
        [๑๐๘๘] อนุชานามิ ต ปุตฺต          ปพฺพชฺชา เต สมิชฺฌตุ    
                อย ฺจ มทฺที กลยฺาณี         สสุ ฺา ตนุมชฺฌิมา    
                อจฺฉต สห ปุตฺเตหิ          กึ อร ฺเ กริสฺสติ ฯ    
#๑ ม. ธมฺมิน ฯ     ๒ ม. ตุเมฺห ปงฺกมฺหิ สีทถ ฯ      
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        [๑๐๘๙] นาห อกามา ทาสึป         อร ฺ เนตุมุสฺสเห      
                สเจ อิจฺฉติ อเนฺวตุ         สเจ นิจฺฉติ อจฺฉตุ ฯ    
        [๑๐๙๐] ตโต สุณฺห มหาราชา        ยาจิตุ ปฏิปชฺชถ         
                มา จนฺทนสมาจาเร         รโชชลลฺ อธารยิ ฯ         
                กาสิยานิ ปธาเรตฺวา ๑     กุสจีร อธารยิ          
                ทกฺุโข วาโส อร ฺสฺม ึ      มา หิ ตฺว ลกขฺเณ คมิ ฯ    
        [๑๐๙๑] ตมพฺรวิ ราชปุตฺตี           มทฺที สพฺพงฺคโสภนา    
                นาหนฺต สุขมิจฺเฉยฺย         ย เม เวสฺสนฺตร วินา ฯ    
        [๑๐๙๒] ตมพฺรวิ มหาราชา          สิวีน รฏวฑฺฒโน        
                อิงฺฆ มทฺทิ นิสาเมหิ         วเน เย โหนฺติ ทุสฺสหา ฯ     
                พหู กีฏา ปฏงฺคา จ         มกสา มธุมกฺขิกา         
                เตป ต ตตฺถ หึเสยฺยุ        ตนฺเต ทุกฺขตร สิยา ฯ     
                อปเร ปสฺส สนฺตาเส        นทีนูปนิเสวิเต    
                สปฺปา อชครา นาม         อวิสา เต มหพฺพลา ฯ        
                เต มนุสฺส มิค วาป         อปจาสนฺนมาคต       
                ปริกฺขิปตฺวา โภเคหิ         วสมาเนนฺติ อตฺตโน ฯ    
                อ ฺเป กณฺหา ชฏิโน        อจฺฉา นาม อฆมฺมิคา     
                น เตหิ ปุริโส ทฏิโ        รุกขฺมารุยฺห มุจฺจติ ฯ     
                สงฺฆฏฏยนฺตา สิงฺคานิ        ติกฺขคฺคานิ ปหาริโน    
                มหิสา ๒ วิจรนฺเตตฺถ       นทึ โสตุมฺพร ปติ ฯ    
#๑ ม. มา กาสิยานิ ธาเรตฺวา ฯ    ๒ ม. มหึสา ฯ       
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                ทสิฺวา มิคาน ยูถาน         คว ส ฺจริต ๑ วเน    
                เธนุว วจฺฉคิทฺธาว          กถ มทฺทิ กริสฺสสิ ฯ     
                ทสิฺวา สมฺปติเต โฆเร       ทุมฺมคฺเคสุ ปฺลวงฺคเม    
                อเขตฺต ฺาย เต มทฺทิ       ภวิสฺสเต มหพฺภย ฯ     
                ยา ตฺว สิวาย สุตฺวาน       มหุุ อุตฺตสเต ๒ ปุเร      
                สา ตฺว วงฺก อนุปฺปตฺตา      กถ มทฺทิ กริสสฺสิ ฯ     
                 ิเต มชฺฌนฺติเก กาเล       สนฺนิสินฺเนสุ ปกฺขิสุ    
                สณุเตว พฺรหาร ฺ          ตตฺถ กึ คนฺตุมิจฺฉสิ ฯ      
        [๑๐๙๓] ตมพฺรวิ ราชปุตฺตี           มทฺที สพฺพงฺคโสภนา    
                ยานิ เอตานิ อกฺขาสิ        วเน ปฏิภยานิ เม        
                สพฺพานิ อภิสมฺโภสฺส         คจฺฉ ฺเว รเถสภ ฯ    
                กาส กุส โปตกลิ           อุสิร มุ ฺชปพฺพช    
                อุรสา ปนูทหิสฺสามิ          นาสฺส เหสฺสามิ ทุนฺนยา ฯ     
                พหูหิ วตฺตจริยาหิ           กุมารี วินฺทเต ปตึ    
                อุทรสฺสุปโรเธน            โคหนุเวฏเนน จ         
                อคฺคิสฺส ปาริจริยาย         อุทกุมฺมุชฺชเนน จ     
                เวธพฺย ๓ กฏก โลเก      คจฺฉ ฺเว รเถสภ ฯ      
                อปสฺสา โหติ อปฺปตฺโต       อุจฺฉิฏ ปรภุิ ฺชิตุ ๔    
                โย น หตฺเถ คเหตฺวาน      อกาม ปริกฑฺฒติ         
                เวธพฺย กฏก โลเก         คจฺฉ ฺเว รเถสภ ฯ      
#๑ ม. ส ฺจรต ฯ   ๒ ม. อุตฺตสยี ฯ   ๓ สี. ย.ุ เวธพฺพ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ      
#๔ ม. อุจฺฉิฏมฺป ภุ ฺชิตุ ฯ        
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                เกสคฺคหณมุกฺเขปา          ภูมฺยา จ ปริสุมภฺนา     
                ทตฺวา จ โน ปกฺกมติ        พหุ ทุกฺข อนปฺปก      
                เวธพฺย กฏก โลเก         คจฺฉ ฺเว รเถสภ ฯ      
                สกฺุกจฺฉวี เวธเวรา         ทตฺวา สุภคฺคมานิโน     
                อกาม ปริกฑฺฒนฺติ           อุลูก ฺเว วายสา      
                เวธพฺย กฏก โลเก         คจฺฉ ฺเว รเถสภ ฯ      
                อป าติกุเล ผีเต          กสปฺปชฺโชตเน วส      
                เนวาติวากฺย น ลเภ        ภาตูหิ สขินีหิ ๑ จ     
                เวธพฺย กฏก โลเก         คจฺฉ ฺเว รเถสภ ฯ      
                นคฺคา นที อนูทกา          นคฺค รฏ อราชิก     
                อิตฺถีป วิธวา นคฺคา         ยสสฺาป ทส ภาตโร     
                เวธพฺย กฏก โลเก         คจฺฉ ฺเว รเถสภ ฯ      
                ธโช รถสฺส ป ฺาณ         ธโูม ป ฺาณมคฺคิโน      
                ราชา รฏสฺส ป ฺาณ       ภตฺตา ป ฺาณมิตฺถิยา     
                เวธพฺย กฏก โลเก         คจฺฉ ฺเว รเถสภ ฯ      
                ยา ทลิทฺท ีทลิททฺสฺส         อฑฺฒา อฑฺฒสฺส กิตฺติมา    
                ต เว เทวา ปสสนฺติ        ทุกกฺร หิ กโรติ สา ฯ    
                สามิก อนุพนฺธิสฺส           สทา กาสายวาสินี     
                ปพฺยาป อภิชฺชนฺตฺยา        เวธพฺย กฏกิตฺถิยา ฯ     
                อป สาครปริยนฺต           พหุวิตฺตธร มหึ        
#๑ ม. สขินหีิป ฯ  ส.ี ยุ. สขิกาหิ จ ฯ     
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                นานารตนปริปูร            นิจฺเฉ เวสฺสนฺตร วินา ฯ     
                กถนฺนุ ตาส หทย           สขุรา วต อิตฺถิโย      
                ยา สามิเก ทุกฺขิตมฺหิ        สขุมิจฺฉนฺติ อตฺตโน ฯ     
                นกิฺขมนฺเต มหาราเช        สวีิน รฏวฑฺฒเน       
                ตมห อนุพนฺธิสฺส            สพฺพกามทโท หิ เม ฯ     
        [๑๐๙๔] ตมพฺรวี มหาราชา          มทฺท ึสพฺพงฺคโสภน       
                อิเม เต ทหรา ปุตฺตา       ชาลี กณฺหาชินา จุโภ     
                นกิฺขิปฺป ลกฺขเณ คจฺฉ        มยนฺเต โปสยามเส ฯ    
        [๑๐๙๕] ตมพฺรวี ราชปุตฺตี           มทฺที สพฺพงฺคโสภนา    
                ปยา เม ปุตฺตกา เทว       ชาลี กณฺหาชินา จุโภ     
                ตฺยมฺห ตตฺถ รมิสฺสนฺติ        อร ฺเ ชีวิโสกิน ฯ     
        [๑๐๙๖] ตมพฺรวี มหาราชา          สิวีน รฏวฑฺฒโน        
                สาลีนโมทน ภุตฺวา          สจิุมสูปเสจน         
                รกุขฺผลานิ ภุ ฺชนฺตา         กถ กาหนฺติ ทารกา ฯ    
                ภุตฺวา สตปเล กเส         โสวณฺเณ สตราชิเก        
                รกุขฺปตฺเตสุ ภุ ฺชนฺตา        กถ กาหนฺติ ทารกา ฯ      
                กาสิยานิ จ ธาเรตฺวา       โขมโกทุมฺพรานิ จ        
                กสุจีรานิ ธาเรนฺตา         กถ กาหนฺติ ทารกา ฯ    
                วยหฺาหิ ปริยายิตฺวา         สิวิกาย รเถน จ        
                ปตฺติกา ปริธาวนฺตา         กถ กาหนฺติ ทารกา ฯ     
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                กฏูาคาเร สยิตฺวาน         นิวาเต ผุสิตคฺคเฬ       
                สยนฺตา รุกฺขมูลสฺมึ          กถ กาหนฺติ ทารกา ฯ    
                ปลฺลงฺเกสุ สยตฺิวาน         โคนเก จิตฺรสนฺถเต     
                สยนฺตา ติณสนฺถาเร         กถ กาหนฺติ ทารกา ฯ     
                คนฺธเกน วิลิมปฺตฺวา         อคฺคลุจนฺทเนน จ      
                รโชชลฺลานิ ธาเรนฺตา       กถ กาหนฺติ ทารกา ฯ     
                จามรีโมรหตฺเถหิ           วีชติงฺคา สุเข  ิตา ๑    
                ผุฏา ฑเสหิ มกเสหิ        กถ กาหนฺติ ทารกา ฯ     
        [๑๐๙๗] ตมพฺรวี ราชปุตฺตี           มทฺที สพฺพงฺคโสภนา    
                มา เทว ปริเทวสิ          มา จ ตฺว วิมโน อหุ      
                ยถา มย ภวิสฺสาม          ตถา เหสฺสนฺติ ทารกา ฯ     
                อิท วตฺวาน ปกฺกามิ         มทฺที สพฺพงฺคโสภนา    
                สวิิมคฺเคน อเนฺวสิ          ปุตฺเต อาทาย ลกฺขณา ฯ      
        [๑๐๙๘] ตโต เวสฺสนฺตโร ราชา      ทาน ทตฺวาน ขตฺติโย      
                ปตุ มาตุ ฺจ วนฺทิตฺวา        กตฺวา จ น ปทกฺขิณ ฯ    
                จตุวาหึ รถ ยุตฺต           สีฆมารุยฺห สนฺทน    
                อาทาย ปุตฺต ทาร ฺจ        วงฺก ปายาสิ ปพฺพต ฯ     
        [๑๐๙๙] ตโต เวสฺสนฺตโร ราชา      เยนาสิ พหุโก ชโน         
                อามนฺต โข ต คจฺฉาม       อโรคา โหนฺตุ าตโย      
        [๑๑๐๐] นิกฺขมิตฺวาน นครา          นิวตฺติตฺวา วิโลกิเต     
#๑ ม. สุเขธติา ฯ     
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                ตทาป ปวี กมฺป           สิเนรุวนวฏสกา ฯ       
        [๑๑๐๑] อิงฺฆ มทฺทิ นิสาเมหิ         รมฺมรูปว ทิสฺสติ    
                อาวาโส สิวิเสฏสฺส        เปตฺติก ภวน มม ฯ     
        [๑๑๐๒] ต พฺราหฺมณา อนฺวคมม        เต ต อสฺเส อยาจิสุ     
                ยาจิโต ปฏิปาเทสิ          จตุนฺน จตุโร หเย ฯ     
        [๑๑๐๓] อิงฺฆ มทฺทิ นิสาเมหิ         จิตฺตรูป น ทิสฺสติ    
                มคิา โรหิจฺจวณฺเณน         ทกฺขิณสฺสา วหนฺติ ม ฯ      
        [๑๑๐๔] อเถตฺถ ป ฺจโม อาคา       โส ต รถมยาจถ     
                ตสฺส ต ปฏิยาทาสิ ๑       น จสฺสุ ปหโต มโน ฯ     
        [๑๑๐๕] ตโต เวสฺสนฺตโร ราชา      โอโรเปตฺวา สก ชน       
                อสฺสาสยิ อสฺสรถ           พฺราหฺมณสฺส ธเนสิโน ฯ    
        [๑๑๐๖] ตฺว มทฺทิ กณฺห คณฺหาหิ       ลหุกา เอสา กนิฏกา ๒    
                อห ชาลึ คเหสสฺามิ         ครโุก ภาติโก ห ิโส ฯ     
        [๑๑๐๗] ราชา กุมารมาทาย         ราชปุตฺตี จ ทาริก        
                สมฺโมทมานา ปกฺกามม        อ ฺม ฺ ปยวทา ฯ     
                        ทานกณฺฑ นาม ฯ    
        [๑๑๐๘] ยทิ เกจิ มนชุา เอนฺติ      อนุมคฺเค ปฏิปเถ        
                มคฺคนฺเต ปฏิปุจฺฉาม        กหุึ วงฺกตปพฺพโต ฯ     
                เต ตตฺถ อเมฺห ปสฺสิตฺวา    กลูน ปริเทวยุ         
#๑ ม. ตสฺส ต ยาจิโต ทาสิ ฯ   ๒ ม. กนิฏ ิกา ฯ     
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                ทกฺุขนฺเต ปฏิเวเทนฺติ        ทเูร วงฺกตปพฺพโต ฯ     
        [๑๑๐๙] ยทิ ปสฺสนฺติ ปวเน          ทารกา ผลิเต ๑ ทุเม    
                เตส ผลาน เหตุมฺหิ         อุปโรทนฺติ ทารกา ฯ    
                โรทนฺเต ทารเก ทิสฺวา      อุพฺพิคฺคา ๒ วิปุลา ทุมา    
                สยเมโวนมิตฺวาน           อุปคจฺฉนฺติ ทารเก ฯ    
                อิท อจฺเฉรก ทิสฺวา         อพฺภูต โลมหสน     
                สาธุการ ปวตฺเตสิ          มทฺท ีสพฺพงฺคโสภนา ฯ     
                อจฺเฉร วต โลกสฺมึ         อพฺภูต โลมหสน       
                เวสฺสนฺตรสฺส เตเชน        สยเมโวนตา ทุมา ฯ        
        [๑๑๑๐] สงฺขิปสุ ปถ ยกฺขา          อนุกมฺปาย ทารเก      
                นกิฺขนฺตทิวเสเนว           เจตรฏมุปาคมม ฯ       
        [๑๑๑๑] เต คนฺตฺวา ทีฆมทฺธาน       เจตรฏมุปาคมม        
                อิทฺธ ผีต ชนปท            พหุมสสุโรทก ฯ      
        [๑๑๑๒] เจติโย ปริกรึสุ ๓         ทสิฺวา ลกฺขณมาคต      
                สขุุมาลี วตายยฺยา ๔       ปตฺติกา ปริธาวติ ฯ     
                วยหฺาหิ ปริยายิตฺวา         สิวิกาย รเถน จ        
                สาชฺช มททฺี อร ฺสฺมึ        ปตฺติกา ปริธาวติ ฯ     
        [๑๑๑๓] ต ทิสฺวา เจตปาโมกฺขา      โรทมานา อุปาคมม        
                กจฺจิ นุ เทว กุสล          กจฺจิ เทว อนามย ฯ    
#๑ ม. ผลิเน ฯ  ๒ ม. อุพฺพิทฺธา ฯ    ๓ ม. ปริวารึสุ ฯ  ๔ ม. วต อยฺยา ฯ      
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                กจฺจิ ปตา อโรคา เต       สิวีน ฺจ อนามย         
                โก เต พล มหาราช        โก นุ เต รถมณฺฑล ฯ       
                อนสฺสโก อรถโก           ทฆีมทฺธานมาคโต     
                กจฺจามิตฺเตหิ ปกโต         อนุปฺปตฺโตสิม ทิส ฯ    
        [๑๑๑๔] กุสล ฺเจว เม สมฺมา        อโถ สมฺมา อนามย        
                อโถ ปตา อโรคา เม       สิวีน ฺจ อนามย ฯ         
                อห หิ กุ ฺชร ทชฺช          อีสาทนฺต อุรุฬฺหว      
                เขตฺต ฺ สพฺพยุทฺธาน        สพฺพเสต คชุตฺตม ฯ      
                ปณฺฑุกมฺพลส ฺฉนฺน           ปภินฺน สตฺตุมทฺทน    
                ทนฺตึ สวาลวีชนึ            เสต เกลาสสาทิส ฯ     
                สเสตจฺฉตฺต สุปตฺเถยฺย ๑    สาถพฺพน สหตฺถิป     
                อคฺคยาน ราชวาหึ          พฺราหฺมณาน อทาสห ฯ    
                ตสฺมึ เม สิวิโย กุทฺธา       ปตา จุปหโตมโน       
                อวรุทฺธสิ ม ราชา          วงฺก คจฺฉามิ ปพฺพต     
                โอกาส สมฺมา ชานาถ       วเน ยตฺถ วเสมฺหเส ๒ ฯ     
        [๑๑๑๕] สฺวาคตนฺเต มหาราช        อโถ เต อทุราคต          
                อิสฺสโรสิ อนุปฺปตฺโต         ย อิธตฺถิ ปเวทย ฯ     
                สาก ภึส มธุ มส           สุทฺธ สาลีนโมทน    
                ปริภุ ฺช มหาราช           ปาหุโน โนสิ อาคโต ฯ     
#๑ ม. สอุปาเธยฺย ฯ   ๒ ม. วสามเส ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ     



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 392 

        [๑๑๑๖] ปฏิคฺคหิต ย ทินฺน           สพฺพสฺส อคฺฆิย กต     
                อวรุทฺธสิ ม ราชา          วงฺก คจฺฉามิ ปพฺพต     
                โอกาส สมฺมา ชานาถ       วเน ยตฺถ วเสมฺหเส ฯ      
        [๑๑๑๗] อิเธว ตาว อจฺฉสฺสุ         เจตรฏเ รเถสภ         
                ยาว เจตา คมิสฺสนฺติ        ร ฺโ สนฺติก ยาจิตุ ฯ      
                นชิฺฌาเปตุ มหาราช         สวีิน รฏวฑฺฒน      
                ต ต เจตา ปุรกฺขิตฺวา ๑    ปตีตา ลทฺธปจฺจยา     
                ปริวาเรตฺวาน คจฺฉนฺติ       เอว ชานาหิ ขตฺติย ฯ    
        [๑๑๑๘] มา โว รุจิตฺถ คมน         ร ฺโ สนฺติก ยาจิตุ    
                นชิฺฌาเปตุ มหาราช         ราชาป ตตฺถ นิสฺสโร ฯ    
                อจฺจุคฺคตา หิ สิวิโย         พลคฺคา เนคมา จ เย    
                เต ปธเสตุมิจฺฉนฺติ ๒       ราชาน มม การณา ฯ    
        [๑๑๑๙] สเจ เอสา ปวตฺเตตฺถ       รฏสฺมึ รฏวฑฺฒน       
                อิเธว รชชฺ กาเรหิ         เจเตหิ ปริวาริโต ฯ     
                อิทฺธ ผีต ฺจิท รฏ          อิทฺโธ ชนปโท มหา    
                มตึ กโรหิ ตฺว เทว         รชชฺสฺสมนุสาสิตุ ฯ     
        [๑๑๒๐] น เม ฉนฺโท มติ อตฺถิ       รชฺชสฺสมนุสาสิตุ       
                ปพฺพาชิตสฺส รฏสฺมา        เจตปุตฺตา สุณาถ เม ฯ    
                อตุฏา สิวิโย อสฺสุ         พลคฺคา เนคมา จ เย    
                ปพฺพาชิตสฺส รฏสฺมา        เจตา รชฺเชภเิสจยุ ฯ     
#๑ ม. ปรุกฺขตฺวา ฯ    ๒ ม. เต วิธเสตุ... ฯ        
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                อสมฺโมทิยป โว อสฺส        อจฺจนฺต มม การณา     
                สวีิหิ ภณฺฑน ฺจาป           วิคฺคโห เม น รุจฺจติ ฯ    
                อถสฺส ภณฺฑน โฆร          สมฺปหาโร อนปฺปโก       
                เอกสฺส การณา มยฺห        หึเสยฺย พหุโก ชโน ฯ     
                ปฏิคฺคหิต ย ทินฺน           สพฺพสฺส อคฺฆิย กต     
                อวรุทฺธสิ ม ราชา          วงฺก คจฺฉามิ ปพฺพต     
                โอกาส สมฺมา ชานาถ       วเน ยตฺถ วเสมฺหเส ฯ      
        [๑๑๒๑] ตคฺฆ เต มยมกฺขาม         ยถาป กุสลา ตถา          
                ราชิสี ยตฺถ สมมฺนฺติ         อาหุตคฺคี สมาหิตา ฯ    
                เอส เสโล มหาราช        ปพฺพโต คนฺธมาทโน    
                ยตฺถ ตฺว สห ปุตฺเตหิ        สห ภริยาย จจฺฉสิ ฯ     
        [๑๑๒๒] ต เจตา อนุสาสึสุ          อสฺสุเนตฺตา รุทมฺมุขา    
                อิโต คจฺฉ มหาราช         อุชุ เยนุตฺตรามุโข ฯ     
                อถ ทกฺขสิ ภทฺทนฺเต         เวปุลฺล นาม ปพฺพต    
                นานาทุมคณากิณฺณ           สตีจฺฉาย มโนรม ฯ     
                ตมติกฺกมฺม ภทฺทนฺเต         อถ ทกฺขสิ อาปก       
                นทึ เกตุมตึ นาม           คมฺภีร คิริคพฺภร ฯ    
                ปถุุโลมมจฺฉากิณฺณ           สุปติตฺถ มโหทก     
                ตตฺถ นฺหาตฺวา ปวิตฺวา จ     อสฺสาเสตฺวา สปุตฺตเก ฯ    
                อถ ทกฺขสิ ภทฺทนฺเต         นิโคฺรธ มธุวิปฺผล     
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                รมฺมเก สิขเร ชาต         สีตจฺฉาย มโนรม ฯ      
                อถ ทกฺขสิ ภทฺทนฺเต         นาลิก นาม ปพฺพต      
                นานาทิชคณากิณฺณ           เสล กึปุริสายุต ฯ    
                ตสฺส อุตฺตรปุพฺเพน          มุจลินฺโท นาม โส สโร    
                ปณฺุฑรีเกหิ ส ฺฉนฺโน         เสตโสคนฺธิเยหิ จ ฯ     
                โส วน เมฆสงฺกาส         ธุว หริตสทฺทล         
                สโีหวามิสเปกฺขีว           วนสณฺฑ วิคาหิย        
                ปปฺุผรุกฺเขหิ ส ฺฉนฺน         ผลรุกฺเขหิ จูภย ฯ      
                ตตฺถ พินฺทุสฺสรา วคฺคู        นานาวณฺณา พหู ทิชา    
                กชูนฺตมุปกูชนฺติ             อุตุสมฺปุปฺผิเต ทุเม ฯ    
                คนฺตฺวา คิริวิทุคฺคานิ         นทีน ปภวานิ จ     
                โส อทฺทส ๑ โปกฺขรณึ      กร ฺชกกุธายุต ฯ        
                ปถุุโลมมจฺฉากิณฺณ           สุปติตฺถ มโหทก     
                สม ฺจ จตุรสฺส ฺจ           สาธุ อปฺปฏิคนฺธิย ฯ     
                ตสฺสา อุตฺตรปุพฺเพน         ปณฺณสาล อมาปย        
                ปณฺณสาล อมาเปตฺวา        อุ ฺฉาจริยาย อีหถ ฯ     
                        วนปฺปเวสน นาม ฯ      
        [๑๑๒๓] อหุ วาสี กลิงฺเคสุ          ชชูโก นาม พฺราหฺมโณ     
                ตสฺสาป ทหรา ภริยา        นาเมนามิตฺตตาปนา ฯ      
                ตา น ตตฺถ คตาโวจุ        นทอุีทกหาริยา    
#๑ สี. ย.ุ ทกขฺสิ ฯ      
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                ถิโย น ปริภาสึสุ           สมาคนฺตฺวา กุตูหลา ฯ    
                อมิตฺตา นูน เต มาตา       อมิตฺโต นูน เต ปตา     
                เย ต ชิณฺณสฺส ปาทสุ        เอว ทหริย สตึ ฯ    
                อหิต วต เต าตี          มนตฺยึสุ รโหคตา         
                เย ต ชิณฺณสฺส ปาทสุ        เอว ทหริย สตึ ฯ    
                        [๑]       
                ทกฺุกฏ วต เต าตี         มนฺตยึสุ รโหคตา        
                เย ต ชิณฺณสฺส ปาทสุ        เอว ทหริย สตึ ฯ    
                ปาปก วต เต าตี         มนตฺยึสุ รโหคตา          
                เย ต ชิณฺณสฺส ปาทสุ        เอว ทหริย สตึ ฯ    
                อมนาป วต เต าตี        มนฺตยึสุ รโหคตา          
                เย ต ชิณฺณสฺส ปาทสุ        เอว ทหริย สตึ ฯ    
                อมนาปวาส วสิ            ชิณฺเณน ปตินา สห ๒      
                ยา ตฺว วสสิ ชณฺิณสฺส        มตนฺเต ชีวิตา วร ฯ    
                น หิ นูน ตุยฺห กลฺยาณี       ปตา มาตา จ โสภเน     
                        อ ฺ ภตฺตาร วินฺทึสุ    
                เย ต ชิณฺณสฺส ปาทสุ        เอว ทหริย สตึ ฯ    
                ทยุิฏนฺเต นวมิย           อกต อคฺคิหุตฺตก    
                เย ต ชิณฺณสฺส ปาทสุ        เอว ทหริย สตึ ฯ    
                สมเณ พฺราหฺมเณ นูน        พฺรหฺมจริยปรายเน        
#๑ ม.    อมิตฺตา วต เต  ฺาตี        มนฺตยึสุ รโหคตา        
#        เย ต ชณฺิณสฺส ปาทสุ        เอว ทหาริย สตึ ฯ     
#๒ สี. ย.ุ เอว ทหริยา สตี ฯ          
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                สา ตฺว โลเก อภิสฺสสิ ๑    สลีวนฺเต พหุสฺสุเต    
                ยา ตฺว วสสิ ชณฺิณสฺส        เอว ทหริย สตึ ๒ ฯ      
                น ทุกฺข อหินา ทฏ         น ทุกฺข สตฺติยา หต      
                ต ฺจ ทุกฺข ฺจ ติปฺป ฺจ        ย ปสฺเส ชิณฺณก ปตึ ฯ     
                นตฺถิ ขิฑฺฑา นตฺถิ รติ        ชิณฺเณน ปตินา สห    
                นตฺถิ อลลฺาปสลฺลาโป        ชคฺฆิตมฺป ๓ น โสภติ ฯ     
                ยทา จ ทหโร ทหรา        มนฺตยึสุ ๔ รโหคตา         
                สพฺเพ โสกา วินสฺสนฺติ ๕    เยเกจิ หทยสฺสิตา ฯ    
                ทหรา ตฺว รูปวตี           ปรุสิานภิปตฺถิตา      
                คจฺฉ าติกุเล อจฺฉ         กึ ชณฺิโณ รมยิสสฺติ ฯ    
        [๑๑๒๔] น เต พฺราหฺมณ คจฺฉามิ      นท ึอุทกหาริยา         
                ถิโย ม ปริภาสนฺติ          ตยา ชิณฺเณน พฺราหฺมณ ฯ     
        [๑๑๒๕] มา เม ตฺว อกรา กมฺม      มา เม อุทกมาหริ        
                อห อุทกมาหิสสฺ            มา โภตี กุปฺปตา อหุ ฯ     
        [๑๑๒๖] นาห ตมฺหิ กุเล ชาตา       ย ตฺว อุทกมาหเร      
                เอว พฺราหฺมณ ชานาหิ       น เต วจฺฉามิห ฆเร ฯ     
                สเจ เม ทาส ทาสึ วา      นานยิสฺสสิ พฺราหฺมณ      
                เอว พฺราหฺมณ ชานาหิ       น เต วจฺฉามิ สนฺติเก ฯ      
        [๑๑๒๗] นตฺถิ เม สิปฺปฏาน วา      ธน ธ ฺ ฺจ พฺราหฺมณิ     
#๑ ม. อภิสป ฯ   ๒ ม. ทหริยา สตี ฯ   ๓ ม. ชคฺฆิตุมฺป ฯ    ๔ ม. มนฺตยนฺติ ฯ      
#๕ ม. สพฺเพส โสกา นสสฺนฺติ ฯ         
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                กโุตห ทาส ทาสึ วา        อานยิสฺสามิ โภติยา     
                อห โภตึ อุปฏ ิสฺส          มา โภตี กุปฺปตา อหุ ฯ     
        [๑๑๒๘] เอหิ เต อหมกฺขิสฺส         ยถา เม วจน สุต      
                เอส เวสฺสนฺตโร ราชา      วงฺเก วสติ ปพฺพเต ฯ      
                ต ตฺว คนฺตฺวาน ยาจสฺสุ      ทาส ทาสิ ฺจ พฺราหฺมณ    
                โส เต ทสฺสติ ยาจิโต       ทาส ทาสิ ฺจ ขตฺติโย ฯ    
        [๑๑๒๙] ชิณฺโณหมสฺมิ ทุพฺพโล ๑      ทีโฆ จทฺธา สุทุคฺคโม      
                มา โภตี ปริเทเวสิ         มา โภตี ๒ วิมนา อหุ    
                อห โภตึ อุปฏ ิสฺส          มา โภตี กุปฺปตา อหุ ฯ     
        [๑๑๓๐] ยถา อคนฺตฺวา สงฺคาม       อยุทฺเธว ปราชิโต       
                เอวเมว ตุว พฺรหฺเม        อคนฺตฺวาว ปราชิโต ฯ    
                สเจ เม ทาส ทาสึ วา      นานยิสฺสสิ พฺราหฺมณ      
                เอว พฺราหฺมณ ชานาหิ       น เต วจฺฉามิห ฆเร     
                อมนาปนฺเต กริสฺสามิ        ตนฺเต ทุกฺข ภวิสฺสติ ฯ     
                นกฺขตฺเต อุตุปุพฺเพสุ         ยทา ม ทกฺขสิลงฺกต      
                อ ฺเหิ สทฺธึ รมมาน        ตนฺเต ทุกฺข ภวิสฺสติ ฯ    
                อทสฺสเนน มยฺหนฺเต         ชณฺิณสฺส ปริเทวโต       
                ภิยโฺย วงฺกา ปลติา จ       พหู เหสฺสนฺติ พฺราหฺมณ ฯ    
        [๑๑๓๑] ตโต โส พฺราหฺมโณ ภีโต     พฺราหฺมณิยา วสานุโค     
                อฏฏิโต กามราเคน         พฺราหฺมณึ เอตทพฺรวิ ฯ    
#๑ สี. ย.ุ อพโล ฯ     ๒ ม. มา จ ตว ฯ      
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                ปาเถยฺย เม กโรหิ ตฺว      สงฺกุลา สงฺคุฬานิ ๑ จ     
                มธุปณฺฑิกา จ สุกตาโย       สตฺตุภตฺต ฺจ พฺราหฺมณิ ฯ     
                อานยิสฺส เมถุนเก          อุโภ ทาสกุมารเก        
                เต จ ๒ ปริจริสฺสนฺติ       รตฺตินฺทิวมตนฺทิตา ฯ    
        [๑๑๓๒] อิท วตฺวา พฺรหฺมพนฺธุ        ปฏิมุ ฺจิ อุปาหน ๓     
                ตโต โส มนฺตยิตฺวาน        ภริย กตฺวา ปทกฺขิณ ฯ    
                ปกฺกามิ โส รณฺุณมุโข        พฺราหฺมโณ สหิตพฺพโต     
                สวีิน นคร ผีต             ทาสปริเยสน ฺจร ฯ    
        [๑๑๓๓] โส ตตฺถ คนฺตฺวา อวจาสิ ๔  เย ตตฺถาสุ สมาคตา      
                กหุึ เวสฺสนตฺโร ราชา       กตฺถ ปสฺเสมุ ขตฺติย ฯ      
                เต ชนา ต อวจึสุ          เย ตตฺถาสุ สมาคตา       
                ตุเมฺหหิ พฺรหฺเม ปกโต       อติทาเนน ขตฺติโย      
                ปพฺพาชิโต สกา รฏา       วงฺเก วสติ ปพฺพเต ฯ     
                ตุเมฺหหิ พฺรหฺเม ปกโต       อติทาเนน ขตฺติโย      
                อาทาย ปุตฺตทาร ฺจ         วงฺเก วสติ ปพฺพเต ฯ     
        [๑๑๓๔] โส โจทิโต พฺราหฺมณิยา      พฺราหฺมโณ กามคิทฺธิมา    
                        อฆนฺต ปฏิเสวิตฺถ    
                วเน วาฬมิคากิณฺเณ         ขคฺคทีปนิเสวิเต ฯ      
                อาทาย เวลุว ทณฺฑ         อคฺคิหุตฺต กมณฺฑลุ    
                โส ปาวิสิ พฺรหาร ฺ        ยตฺถ อสฺโสสิ กามท ฯ    
#๑ ม. สงฺกลุยฺา สคุฬานิ จ ฯ   ๒ ม. ต ฯ   ๓ ม. อุปาหนา ฯ   ๔ ม. อวจ ฯ     
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                ต ปวิฏ พฺรหาร ฺ         โกกา น ปริวารยุ    
                วิกกฺนฺทิ โส วิปฺปนฏโ       ทูเร ปนฺถา อปกฺกมิ ฯ     
                ตโต โส พฺราหฺมโณ คนฺตฺวา   โภคลุทฺโธ อส ฺโต      
                วงฺกสฺโสหรเณ นฏโ ๑     (สุนเขหิ ปริวาริโต ๒-)    
                (รุกฺขสฺมิ ฺจ นิสินฺโน ว ๓-)   อิมา คาถา อภาสถ ฯ    
        [๑๑๓๕] โก ราชปุตฺต นิสภ          ชยนฺตมปราชิต         
                ภเย เขมสฺส ทาตาร        โก เม เวสฺสนฺตร วิทู ฯ    
                โย ยาจต ปติฏาสิ         ภูตาน ธรณีริว         
                ธรณูปม มหาราช           โก เม เวสฺสนฺตร วิทู ฯ      
                โย ยาจต คตี อาสิ         สวนฺตีนว สาคโร         
                อุทธูปม ๔ มหาราช        โก เม เวสฺสนฺตร วิทู ฯ     
                กลฺยาณติตฺถ สุปว           สตูีทก มโนรมh     
                ปณฺุฑรีเกหิ ส ฺฉนฺน          ยุตฺต กิ ฺชกขฺเรณุนา    
                รหทูปม มหาราช           โก เม วสฺสนฺตร วิทู ฯ    
                อสฺสตฺถว ปเถ ชาต         สตีจฺฉาย มโนรม       
                สมนฺตาน วิสเมตาร ๕      กิลนฺตาน ปฏิคฺคห     
                ตถูปม มหาราช            โก เม เวสฺสนฺตร วิทู ฯ      
                นโิคฺรธว ปเถ ชาต         สตีจฺฉาย มโนรม       
#๑ ม. วงฺกสโฺสโรหเณ นฏเ ฯ  ๒-๓ อิท ปาททฺวย สพฺพตฺถ โปตฺถเกสุ น ทสิฺสติ       
#เปตฺวา อฏกถาโปตฺถกเยว ฯ    ๔ ม. สาครูปม ฯ   ๕ วิสเมตานนฺติป ฯ     
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                สนฺตาน วิสเมตาร          กลินฺตาน ปฏคฺิคห     
                ตถูปม มหาราช            โก เม เวสฺสนฺตร วิทู ฯ      
                อมฺพ อิว ปเถ ชาต         สตีจฺฉาย มโนรม       
                สนฺตาน วิสเมตาร          กลินฺตาน ปฏคฺิคห     
                ตถูปม มหาราช            โก เม เวสฺสนฺตร วิทู ฯ      
                สาล อิว ปเถ ชาต         สีตจฺฉาย มโนรม        
                สนฺตาน วิสเมตาร          กลินฺตาน ปฏคฺิคห     
                ตถูปม มหาราช            โก เม เวสฺสนฺตร วิทู ฯ      
                ทมุ อิว ปเถ ชาต          สีตจฺฉาย มโนรม       
                สนฺตาน วิสเมตาร          กลินฺตาน ปฏคฺิคห     
                ตถูปม มหาราช            โก เม เวสฺสนฺตร วิทู ฯ      
                เอว ฺจ เม วิลปโต         ปวิฏสฺส พฺรหาวเนน      
                อห ชานนฺติ โย วชฺชา       นนฺทึ โส ชนเย มม ฯ     
                เอว ฺจ เม วิลปโต         ปวิฏสฺส พฺรหาวเน       
                อห ชานนฺติ โย วชฺชา       เวสฺสนฺตรนิวาสน ๑    
                ตาย โส เอกวาจาย        ปสเว ปุ ฺ อนปฺปก ฯ      
        [๑๑๓๖] ตสฺส เจโต ปฏิสฺโสสิ        อร ฺ ลุททฺโก จโร     
                ตุเมฺหหิ พฺรหฺเม ปกโต       อติทาเนน ขตฺติโย      
                ปพฺพาชิโต สกา รฏา       วงฺเก วสติ ปพฺพเต ฯ     
                ตุเมฺหหิ พฺรหฺเม ปกโต       อติทาเนน ขตฺติโย      
#๑ ม. อย คาถาปาโท นตฺถิ ฯ     
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                อาทาย ปุตฺตทาร ฺจ         วงฺเก วสติ ปพฺพเต ฯ     
                อกิจฺจการี ทุมฺเมโธ         รฏา วิวนมาคโต ๑    
                ราชปุตฺต คเวสนฺโต         พโก มจฺฉมิโวทเก ฯ      
                ตสฺส ตฺยาห น ทสฺสามิ       ชีวิต อิธ พฺราหฺมณ     
                อย หิ เต มยา นนฺุโน       สโร ปาสฺสติ ๒ โลหิต ฯ     
                สโิร เต วชฌฺยตฺิวาน        หทย เฉตฺวา สพนฺธน    
                ปนฺถสกุณ ยชสิฺสามิ          ตุยฺห มเสน พฺราหฺมณ ฯ     
                ตุยหฺ มเสน เมเทน         มตฺถเกน จ พฺราหฺมณ     
                อาหุตึ ปคฺคเหสฺสามิ         เฉตฺวาน หทย ตว ฯ     
                ต เม สุยิฏ สุหุต          ตุยฺห มเสน พฺราหฺมณ     
                น จ ตฺว ราชปุตฺตสฺส        ภรยิ ปุตฺเต จ เนสฺสสิ ฯ     
        [๑๑๓๗] อวชฺโฌ พฺราหฺมโณ ทูโต      เจตปุตฺต สุโณหิ เม     
                ตสฺมา หิ ทูต น หนฺติ        เอส ธมฺโม สนนฺตโน ฯ    
                นชิฺฌตฺตา สิวิโย สพฺเพ       ปตา น ทฏ ุมิจฺฉติ      
                มาตา จ ทุพฺพลา ตสฺส       อจิรา จกฺขูนิ ชียเร ฯ     
                เตสาห ปหิโต ทูโต         เจตปุตฺต สุโณหิ เม      
                ราชปุตฺต นยิสสฺามิ          ยทิ ชานาสิ สส เม ฯ    
        [๑๑๓๘] ปยสฺส เม ปโย ทูโต        ปุณฺณปตฺต ททามิ เต    
                อิม ฺจ มธุโน ตุมฺพ          มคิสตฺถิ ฺจ พฺราหฺมณ     
#๑ ม. ปวนมาคโต ฯ     ๒ ม. ปสฺสติ ฯ     
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                ต ฺจ เต เทสมกฺขิสฺส        ยตฺถ สมฺมติ กามโท ฯ     
                        ชูชกปพฺพ นาม ฯ     
        [๑๑๓๙] เอส เสโล มหาพฺรเหฺม      ปพฺพโต คนฺธมาทโน         
                ยตฺถ เวสฺสนฺตโร ราชา      สห ปุตฺเตหิ สมฺมติ ฯ    
                ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณ      อาสท ฺจ มส ฺชฏ       
                จมฺมวาสี ฉมา เสติ         ชาตเวท นมสฺสติ ฯ       
                เอเต นีลา ปทิสสฺนฺติ        นานาผลธรา ทุมา        
                อุคฺคตา อพฺภกูฏาว          นลีา อ ฺชนปพฺพตา ฯ     
                ธวสฺสกณฺณา ขทิรา          สาลา ผนฺทนมาลุวา        
                สมฺปเวเธนฺติ ๑ วาเตน     สกึ ปตาว มาณวา ฯ       
                อุปริ ทุมปริยาเยสุ          สงฺคีติโยว สุยฺยเร    
                นชฺชุหา โกกิลา สงฺฆา       สมฺปตนฺติ ทุมา ทุม ฯ     
                อวฺหยนฺเตว คจฺฉนฺต         สาขาปตฺตสมีริตา       
                รมยนฺเตว อาคนฺตุ          โมทยนฺติ นิวาสน ๒ ฯ     
                ยตฺถ เวสฺสนฺตโร ราชา      สห ปุตฺเตหิ สมฺมติ      
                ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณ      อาสท ฺจ มส ฺชฏ       
                จมฺมวาสี ฉมา เสติ         ชาตเวท นมสฺสติ ฯ       
        [๑๑๔๐] อมฺพา กปตฺถา ปนสา        สาลา ชมฺพู วิเภทกา      
                หรีตกี อามลกา            อสฺสตฺถา พทรานิ จ ฯ      
#๑ ม. สมฺปเวธนฺติ ฯ    ๒ ม. นิวาสิน ฯ     
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                จารุติมฺพรุกฺขา เจตฺถ        นิโคฺรธา จ กปตฺถนา    
                มธุมธุกา เถวนฺติ           นีเจ ปกฺกา จุทุมฺพรา     
                ปาเรวตา ภเวยฺยา จ       มุทฺทกิา จ มธุตฺถิกา      
                มธุ อเนลก ตตฺถ           สกมาทาย ภุ ฺชเร ฯ       
                อ ฺเตฺถ ปุปฺผิตา อมฺพา      อ ฺเ ติฏนฺติ โทวิลา    
                อ ฺเ อามา จ ปกฺกา จ     ภิงฺควณฺณา ๑ ตทูภย ฯ     
                อเถตฺถ เหฏา ปุริโส       อมฺพปกฺกานิ คณฺหติ     
                อามานิ เจว ปกฺกานิ        วณฺณคนฺธรสุตฺตมา ๒ ฯ     
                อเตว เม อจฺฉริย          หิงฺกาโร ปฏิภาติ ม     
                เทวานมิว อาวาโส         โสภติ นนฺทนูปโม ฯ         
                วิเภทกา นาฬิเกรา         ขชชฺุรีน พฺรหาวเน       
                มาลาว คนฺถิตา นฺติ        ธชคฺคาเนว ทิสฺสเร ฯ    
                นานาวณฺเณหิ ปุปฺเผหิ        นภ ตารา จิตามิว      
                กฏุช ีกุฏตคฺครา           ปาฏลิโย จ ปุปผิฺตา    
                ปนฺุนาคา คิริปุนฺนาคา        โกวิฬารา จ ปุปฺผิตา ฯ     
                อุทฺธาลกา โสมรุกฺขา        อครุภลฺลิยา ๓ พหู     
                ปตฺตชีวา จ กุกฺกุฏา ๔      อสนา เจตฺถ ปุปฺผิตา ฯ      
                กฏุชา สลฬา นีปา          โกสมฺพลพุชา ธวา          
                สาลา จ ปุปฺผิตา ตตฺถ       ปลาลขลสนฺนิภา ฯ        
#๑ ม. เภงฺควณฺณา ฯ   ๒ ม. ...สุตฺตเม ฯ    ๓ ม. อครุผลลฺิยา ฯ   ๔ สี. ม.          
#กกุธา ฯ        
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                ตสฺสาวิทูเร โปกฺขรณี        ภูมิภาเค มโนรเม       
                ปทุมุปฺปลส ฺฉนฺนา           เทวานมิว นนฺทเน ฯ     
                อเถตฺถ ปุปฺผรสมตฺตา        โกกิลา ม ฺชุภาณิกา     
                อภินาเทนฺติ ต วน ๑       อุตุสมฺปุปฺผิเต ทุเม ฯ     
                ภสฺสนฺติ มกรนฺเทหิ          โปกฺขเร โปกฺขเร มธู     
                อเถตฺถ วาตา วายนฺติ       ทกฺขิณา อถ ปจฺฉิมา ฯ    
                ปทุมกิ ฺชกฺขเรณูหิ           โอกิณฺโณ โหติ อสฺสโม      
                ถลูา สิงฺฆาฏกา เจตฺถ       สสาทิยา ปสาทิยา ๒ ฯ     
                มจฺฉกจฺฉปพฺยาวิธา          พหู เจตฺถ มุปยานกา     
                มธุ ภึเสหิ ๓ สวติ         ขีร สปฺป มุฬาลภิิ    
                สรุภิ ต วน วาติ           นานาคนฺธสเมริต ๔ ฯ    
                สมฺโมทิเตว ๕ คนฺเธน      ปุปฺผสาขาหิ ต วน      
                ภมรา ปุปฺผคนฺเธน          สมนฺตามภินาทิตา ฯ       
                อเถตฺถ สกุณา สนฺติ         นานาวณฺณา พหู ทิชา     
                โมทนฺติ สห ภรยิาหิ         อ ฺม ฺ ปกูชิโน ฯ    
                นนฺทิกา ชีวปุตฺตา จ         ชวีปุตฺตา ปยา จ โน     
                ปยา ปุตฺตา ปยา นนฺทา      ทิชา โปกฺขรณีฆรา ฯ    
                มาลาว คนฺถิตา นฺติ        ธชคฺคาเนว ทิสฺสเร      
                นานาวณฺเณหิ ปุปฺเผหิ        กุสเลหิ ๖ สคุนฺถิตา ฯ     
#๑ ม. ปวน ฯ   ๒ สสาริยา ปสาริยาติป ปาโ ฯ ม. สสาทิยา ปสาทิยา ฯ      
#๓ ม. ภิเสหิ ฯ   ๔ ม. ...สโมทิต ฯ   ๕ ม. สมฺมทฺทเตว ฯ    ๖ ม. กุสเลเหว ฯ         
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                ยตฺถ เวสฺสนฺตโร ราชา      สห ปุตฺเตหิ สมฺมติ      
                ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณ      อาสท ฺจ มส ฺชฏ       
                จมฺมวาสี ฉมา เสติ         ชาตเวท นมสฺสติ ฯ       
        [๑๑๔๑] อิท ฺจ เม สตฺตุภตฺต         มธุนา ปฏสิยุต      
                มธุปณฺฑิกา จ สุกตาโย       สตฺตุภตฺต ททามิ เต ฯ      
        [๑๑๔๒] ตุเยฺหว สมฺพล โหตุ         นาห อิจฺฉามิ สมฺพล    
                อิโตป พฺรเหฺม คณฺหาหิ       คจฺฉ พฺรเหฺม ยถาสุข ฯ    
                อย เอกปที เอติ           อุชุ คจฺฉติ อสฺสม      
                อิสีป อจฺจุโต ตตฺถ          ปงฺกทนฺโต รชสฺสิโร     
                ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณ      อาสท ฺจ มส ฺชฏ ฯ     
                จมฺมวาสี ฉมา เสติ         ชาตเวท นมสฺสติ         
                ต ตฺว คนฺตฺวาน ปุจฺฉสฺสุ      โส เต มคฺค ปวกฺขติ ฯ    
        [๑๑๔๓] อิท สุตฺวา พฺรหฺมพนฺธุ        เจต กตฺวา ปทกฺขิณ     
                อุทคฺคจิตฺโต ปกฺกามิ         เยนาสิ อจฺจุโต อิสิ ฯ     
                        จุลลฺวนวณฺณนา ๑ ฯ    
        [๑๑๔๔] คจฺฉนฺโต โส ภารทฺวาโช     อทฺทส อจฺจุต อิสึ      
                ทสิฺวาน ต ภารทฺวาโช       สมฺโมทิ อิสนิา สห ฯ    
                กจฺจิ นุ โภโต กสุล         กจฺจิ โภโต อนามย     
                กจฺจิ อุ ฺเฉน ยาเปถ        กจฺจิ มูลผลา พหู ฯ     
                กจฺจิ ฑสา มกสา จ         อปฺปเมว สิรึสปา ๒      
#๑ ม. จูฬวนวณฺณา ฯ   ๒ ม. สริสปา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ      



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 406 

                วเน วาฬมิคากิณฺเณ         กจฺจิ หึสา น วิชฺชติ ฯ    
        [๑๑๔๕] กุสล ฺเจว เม พฺรเหฺม       อโถ พฺรเหมฺ อนามย     
                อโถ อุ ฺเฉน ยาเปมิ        อโถ มลูผลา พหู ฯ        
                อโถ ฑสา มกสา จ         อปฺปเมว สิรึสปา    
                วเน วาฬมิคากิณฺเณ         หสึา มยฺห น วิชฺชติ ฯ    
                พหูนิ วสฺสปูคานิ            อสฺสเม สมฺมโต มม      
                นาภิชานามิ อุปฺปนฺน         อาพาธ อมโนรม ฯ     
                สวฺาคตนฺเต มหาพฺรเหฺม      อโถ เต อทุราคต        
                อนฺโต ปวิส ภทฺทนฺเต        ปาเท ปกฺขาลยสฺสุ เต ฯ    
                ติณฺฑุกานิ ปยาลานิ          มธุเก กาสมาริโย      
                ผลานิ ขุทฺทกปฺปานิ          ภุ ฺช พฺรเหฺม วร วร ฯ    
                อิทป ปานิย สตี            อาภต คิริคพฺภรา    
                ตโต ปว มหาพฺรเหฺม        สเจ ตฺว อภิกงฺขสิ ฯ    
        [๑๑๔๖] ปฏิคฺคหิต ย ทินฺน           สพฺพสฺส อคฺฆิย กต     
                ส ฺชยสฺส สก ปุตฺต          สวีิหิ วิปฺปวาสิต     
                ตมห ทสฺสนมาคโต          ยทิ ชานาสิ สส เม ฯ      
        [๑๑๔๗] น ภว เอติ ปุ ฺตฺถ         สิวิราชสฺส ทสฺสน    
                ม ฺเ ภว ปตฺถยติ          ร ฺโ ภริย ปติพฺพต ฯ      
                ม ฺเ กณฺหาชิน ทาสึ        ชาล ึทาส ฺจ อิจฺฉสิ     
                อถวา ตโย มาตาปุตฺเต      อร ฺา เนตุมาคโต        
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                น ตสฺส โภคา วิชฺชนฺติ       ธน ธ ฺ ฺจ พฺราหฺมณ ฯ     
        [๑๑๔๘] อกุทฺธรูโปห โภโต ๑       นาห ยาจิตุมาคโต       
                สาหุ ทสฺสนมรยิาน          สนฺนิวาโส สทา สุโข     
                อทิฏปุพฺโพ สิวิราชา        สิวีหิ วิปฺปวาสิโต     
                ตมห ทสฺสนมาคโต          ยทิ ชานาสิ สส เม ฯ     
        [๑๑๔๙] เอส เสโล มหาพฺรเหฺม      ปพฺพโต คนฺธมาทโน         
                ยตฺถ เวสฺสนฺตโร ราชา      สห ปุตฺเตหิ สมฺมติ ฯ    
                ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณ      อาสท ฺจ มส ฺชฏ       
                จมฺมวาสี ฉมา เสติ         ชาตเวท นมสฺสติ ฯ       
                เอเต นีลา ปทิสสฺนฺติ        นานาผลธรา ทุมา        
                อุคฺคตา อพฺภกูฏาว          นลีา อ ฺชนปพฺพตา       
                ธวสฺสกณฺณา ขทิรา          สาลา ผนฺทนมาลุวา        
                สมฺปเวเธนฺติ วาเตน        สกึ ปตาว มาณวา ฯ       
                อุปริ ทุมปริยาเยสุ          สงฺคีติโยว สุยฺยเร    
                นชฺชุหา โกกิลา สงฺฆา       สมฺปตนฺติ ทุมา ทุม ฯ    
                อวฺหยนฺเตว คจฺฉนฺต         สาขา ปตฺตสมีริตา      
                รมยนฺเตว อาคนฺตุ          โมทยนฺติ นิวาสิน ฯ     
                ยตฺถ เวสฺสนฺตโร ราชา      สห ปุตฺเตหิ สมฺมติฯ     
                ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณ      อาสท ฺจ มส ฺชฏ       
                จมฺมวาสี ฉมา เสติ         ชาตเวท นมสฺสติ ฯ       
#๑ สี. ย.ุ โภตา ฯ      
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                กิเรรีมาลา วิตตา          ภูมิภาเค มโนรเม         
                สทฺทลา หริตา ภูมิ          น ตตฺถุทฺธสเต รโช ฯ     
                มยรูคีวสงฺกาสา            ตูลผสฺสสมูปมา    
                ติณานิ นาติวตฺตนฺติ          สมนฺตา จตุรงฺคุลา ฯ    
                อมฺพา ชมฺพู กปฏา จ       นีเจ ปกฺกา จุทุมฺพรา    
                ปริโภเคหิ รุกเฺขหิ          วนนฺต รติวฑฺฒน ฯ    
                เวฬุริยวณฺณสนฺนิภ           มจฺฉคุมฺพนิเสวิต    
                สจิุ สุคนฺธ สลลิ            อาโป ตตฺถป สนทฺติ ฯ     
                ตสฺสาวิทูเร โปกฺขรณี        ภูมิภาเค มโนรเม       
                ปทุมุปฺปลส ฺฉนฺนา           เทวานมิว นนฺทเน ฯ     
                ตีณิ อุปฺปลชาตานิ           ตสฺมึ สรสิ พฺราหฺมณ     
                วิจิตฺรนีลาเนกานิ           เสตา โลหิตกานิ จ ฯ    
        [๑๑๕๐] โขมาว ตตฺถ ปทุมา         เสตโสคนฺธิเยหิ จ ๑      
                กลมฺพเกหิ ส ฺฉนฺโน         มุจลินฺโท นาม โส สโร ฯ      
                อเถตฺถ ปทุมา ผุลฺลา        อปริยนฺตาว ทิสฺสเร     
                คิมฺหา เหมนฺติกา ผุลฺลา      ชณฺณุตคฺฆา อุปตฺถรา ฯ     
                สรุภี สมฺปวายนฺติ           วิจิตฺรา ปุปฺผสนฺถตา    
                ภมรา ปุปฺผคนฺเธน          สมนฺตามภินาทิตา ฯ       
        [๑๑๕๑] อเถตฺถ อุทกนฺตสฺมึ          รุกฺขา ติฏนฺติ พฺราหฺมณ    
                กทมฺพา ปาฏลี ผุลฺลา        โกวิฬารา จ ปุปฺผิตา ฯ    
                องฺโกลา กจฺจิการา จ       ปารชิ ฺา จ ปุปผิฺตา    
#๑ ม ...คนฺธิเกหิ จ ฯ        
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        วารณา วุยฺหนา ๑ รุกขฺา      มุจลินทฺมุภโต ๒ สร ฯ      
        สิรีสา เสตปาริสา ๓         สาธุ วายนฺติ ปทฺมกา     
        นิคฺคณฺฑี สรนิคฺคณฺฑี ๔         อสนา เจตฺถ ปุปฺผิตา ฯ     
        ปงฺกุรา ๕ พหุลา เสลา       โสภ ฺชนา จ ปุปฺผิตา     
        เกตกา กณิการา จ           กณเวรา จ ปุปฺผิตา ฯ       
        อชชฺุนา อชฺชกุณฺณา จ          มหานามา จ ปุปฺผิตา    
        สมฺปุปผิฺตคฺคา ติฏนฺติ          ปชชฺลนฺเตว กึสกุา ฯ    
        เสตปณฺณิ สตฺตปณฺณา           กทลิโย กุสุมฺภรา       
        ธนุตกฺการิปุปฺเผหิ             สีสปาวรณานิ จ ฯ      
        อจฺฉิปา สิมฺพลีรุกขฺา ๖        สลลฺกโิย จ ปุปฺผิตา      
        เสตเครูตคริกา              มสิโกฏกุลาวรา ๗ ฯ    
        ทหรา รกฺุขา วุฑฺฒา จ         อกฏุลิา เจตฺถ ปุปฺผิตา      
        อสฺสม อุภโต นฺติ            อคฺยาคาร สมนฺตโต ฯ     
        [๑๑๕๒] อเถตฺถ อุทกนฺตสฺมึ          พหู ชาตา ผณิชฺชกา     
        มุคฺคติโย กรติโย             เสวาล สีสก พหุ ๘ ฯ    
        อุทฺธาปวตฺต ๙ อุลฺลฬุิต        มกฺขิกา หิงฺคุชาลิกา     
        ทาสิมก ฺจโก เจตฺถ           พหู นีเจ กลมฺพกา ฯ      
        เอฬมฺพเกหิ ส ฺฉนฺนา          รุกฺขา ติฏนฺติ พฺราหฺมณ     
        สตฺตาห ธาริยมานาน          คนฺโธ เตส น ฉิชชฺติ ฯ      
#๑ ม. วยนา ฯ สี. ยุ. สายนา ฯ  ๒ ส.ี ยุ. ...มภิโต ฯ   ๓ ส.ี ย.ุ เสตวาริสา ฯ       
#๔ ม. นิคฺคุณฺฑี สิรีนิคฺคุณฺฑี ฯ  ๕ ม. ปงฺคุรา ฯ  ๖ ม. อจฺฉิวา สลฺลวา ฯ ส.ี ..  
#สพลา ฯ ยุ. ... สิมลา ฯ   ๗ ม. ...กฏ... ฯ   ๘ ม. เสวาลสีสกา พหู ฯ   ๙ ม.       
#อุทฺทาปวตฺต ฯ      
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                อุภโต สร ฺจ มุจลินฺท        ปุปฺผา ติฏนฺติ ภาคโส    
                อินฺทิวเรหิ ส ฺฉนฺน          วนนฺตมุปโสภติ       
                อฑฺฒมาส ธาริยมานาน       คนฺโธ เตส น ฉิชฺชติ ฯ      
                นลีปุปฺผิเสตวารี            ปุปผิฺตา คิริกณฺณิกา    
                กเลรุกฺเขหิ ๑ ส ฺฉนฺน      วนนฺต ตุลสีหิ จ ฯ     
                สมฺโมทิเตว ๒ คนฺเธน      ปุปฺผสาขาหิ ต วน      
                ภมรา ปุปฺผคนฺเธน          สมนฺตามภินาทิตา ฯ       
                ตีณิ กกฺการุชาตานิ          ตสฺมึ สรสิ พฺราหฺมณ     
                กมฺุภมตฺตานิ เจกานิ         มรุมตฺตานิ ๓ วา อุโภ ฯ    
        [๑๑๕๓] อเถตฺถ สาสโป พหุโก       นาทิโย หริตายุโต         
                อสีตาลาว ติฏนฺติ          เฉชฺชา อินฺทิวรา พหู ฯ     
                อปฺโผฏา สุริยวลฺลี จ        กาฬิยา มธุคนฺธิยา     
                อโสกา มุทยนฺตี จ          วลลฺโิภ ขุทฺทปุปฺผิโย ฯ      
                โกรณฺฑกา อโนชา จ        ปุปฺผิตา นาคมลฺลิกา ๔    
                รกุขฺมารุยฺห ติฏนฺติ         ผุลฺลา กึสุกวลลฺิโย ฯ     
                กเฏรุหา ปวาเสนฺติ         โยธกิา มธุคนฺธิยา       
                นลิิยา สุมนา ภณฺฑี          โสภติ ปทุมุตฺตโร ฯ    
                ปาฏลิสมุทฺทกปฺปาสี          กณิการา จ ปุปฺผิตา    
                เหมชาลาว ทิสฺสนฺติ         รจิุรา อคฺคิสิขูปมา ๕ ฯ    
                ยานิ ตานิ จ ปุปฺผานิ        ถลชานูทกานิ จ         
#๑ สี. กเฏรุเกหิ ฯ ย.ุ กเฏรุกฺเขหิ ฯ  ๒ ม. สมฺมทฺทเตว ฯ   ๓ ม. มุรชมตฺตานิ       
#ตา อุโภ ฯ    ๔ ส.ี ยุ. นาควลฺลิตา ฯ    ๕ ม. รุจิรคฺคิ สิขูปมา ฯ     
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                สพฺพานิ ตตฺถ ทิสฺสนฺติ        เอว รมฺโม มโหทธิ ฯ      
        [๑๑๕๔] อถสฺสา โปกฺขรณิยา         พหุกา วาริโคจรา         
                โรหิตา นลเปสิงฺคู ๑       กุมภิฺลา มกรา สสุู ฯ     
                มธุ จ มธุลฏ ิ จ           ตาลยิา จ ปยงฺคุกา     
                กทฺุทชา ภทฺทมุฏา ๒ จ     สตฺตปุปฺผา ๓ จ โลลุปา ฯ     
                สรุภิมรุตครา ๔           พหุกา ตุงฺควลฺลิโย ๕     
                ปทฺมกา นารทา โกฏา      ฌามกา จ หเรณุกา ฯ        
                หลิทฺทกา คนฺธเสลา         หริเวรา จ คุคฺคุลา      
                วิเภทกา โจรโกฏา ๖     กปฺปุรา จ กลิงฺคุกา ฯ    
        [๑๑๕๕] อเถตฺถ สหีา พฺยคฺฆา จ      ปุริสาล ูจ หตฺถิโย     
                เอเณยฺยา ปสทา เจว       โรหิตา ๗ สรภา มิคา ฯ     
                โกฏสุณา สุโณป จ         ตุลิยา นฬสนนฺิภา       
                จามรี จลนี ลงฺฆี           ฌาปตา มกฺกฏา ปจุ ฯ     
                กกฺกฏา กตมายา จ         อิกฺกา โคณสิรา พหู        
                ขคฺคา วราหา นกุลา        กาฬเกตฺถ พหุตโส ฯ        
                มหิสา ๘ โสณา สิคาลา     จปฺปกา ๙ จ สมนฺตโต      
                อากุจฺจา ปจลากา จ        จิตฺรกา จาป ทีปโย ฯ    
                เปลกา จ วิฆาสาทา        สีหา โกกนิสาตกา ๑๐       
                อฏปาทา จ โมรา จ       ภสฺสรา จ กุกุฏกา ฯ      
#๑ ม. นฬป สิงฺคู ฯ   ๒ ม. กฏุณฺฑชา ภทฺทมุตฺตา ฯ   ๓ สตปุปฺผาติป ปาโ ฯ         
#ม. เสตปุปฺผา ฯ   ๔ ม. สรุภี จ รุกฺขา ตครา ฯ   ๕ ม. ตุวงฺควณฺฏกา ฯ      
#๖ ม. วิเภทกิา โจรกา กฏุา ฯ   ๗ ม. โรหิจฺจา ฯ  ๘ ม. มหึสา ฯ   ๙ ม.     
#ปมฺปกา ฯ      ๑๐ ม. โคคณิสาทกา ฯ     
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                จงฺโกรา กุกกฺุฏา นาคา      อ ฺม ฺ ปกูชิโน      
                พกา พลากา นชฺชุหา        ทนิฺทิภา โก ฺจวาทิกา ๑    
                พฺยคฺฆินสา โลหปฏา        จปฺปกา ๒ ชีวชีวกา    
                กป ฺชรา ติตฺติราโย         กลุาวา ปฏิกุฏกา ฯ     
                มณฺฑาลกา เจลเกฬุ         ภณฺฑุติตฺติรนามกา        
                เจลาวกา ปงฺคุลาโย        โคธกา องฺคเหตุกา ฯ      
                กรวิกา ๓ จ สคฺคา จ      อุหุงฺการา จ กุกฺกหุา    
                นานาทิชคณากิณฺณ           นานาสรนิกูชิต ฯ       
        [๑๑๕๖] อเถตฺถ สกณุา สนฺติ         นีลกา ๔ ม ฺชุภาณิกา     
                โมทนฺติ สห ภรยิาหิ         อ ฺม ฺ ปกูชิโน ฯ    
                อเถตฺถ สกุณา สนฺติ         ทชิา ม ฺชุสฺสราสิตา    
                เสตกฺขิกูฏา ภทฺรกฺขา        อณฺฑชา จิตฺรเปกฺขณา ๕ ฯ     
                อเถตฺถ สกุณา สนฺติ         ทชิา ม ฺชุสฺสราสิตา    
                สขิณฺฑี นีลคีวาหิ            อ ฺม ฺ ปกูชิโน ฯ    
                กกฺุกุฏกา กุฬรีกา          โกฏา โปกฺขรสาตกา     
                กาฬเวยยฺา พลียกฺขา        กทมฺพา สุวสาลิกา ฯ      
                หลิทฺทา โลหิตา เสตา       อเถตฺถ นฬกา พหู         
                วารณา ภิงฺคราชา จ        กทมฺพา สุวโกกิลา ฯ       
                อุกฺกุสา กุรุรา หสา         อาฏา ปริวเทนฺติกา    
#๑ ม. กุ ฺชวาชิตา ฯ สี. ย.ุ กุณฺชวาทิกา ฯ   ๒ ม. ปมฺมกา ฯ สี. ย.ุ ปมฺปกา ฯ       
#๓ ม. กรวิยา ฯ   ๔ ม. สาลิกาติป ปาโ ฯ  ๕ ม. จิตฺรเปกฺขุณา ฯ      
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                จากหสา ๑ อติพลา        นชชฺุหา ชีวชีวกา ฯ       
                ปาเรวตา รวิหสา          จากวากา ๒ นทีจรา        
                วารณาภิรุทา รมฺมา         อุโภ กาลุปกูชโิน        
                อเถตฺถ สกุณา สนฺติ         นานาวณฺณา พหู ทิชา     
                โมทนฺติ สห ภรยิาหิ         อ ฺม ฺ ปกูชิโน ฯ    
                อเถตฺถ สกุณา สนฺติ         นานาวณฺณา พหู ทิชา     
                สพฺเพ ม ฺชู นิกูชนฺติ         มุจลินฺทมุภโต สร ฯ      
                อเถตฺถ สกุณา สนฺติ         กรวีกา ๓ นาม เต ทิชา    
                โมทนฺติ สห ภรยิาหิ         อ ฺม ฺ ปกูชิโน ฯ    
                อเถตฺถ สกุณา สนฺติ         กรวีกา ๓ นาม เต ทิชา    
                สพฺเพ ม ฺชู นิกูชนฺติ         มุจลินฺทมุภโต สร ฯ      
                เอเณยฺยา ปสทากิณฺณ        นาคสเสวิต วน        
                นานาลตาหิ ส ฺฉนฺน         กทลิมิคเสวิต ฯ        
                อเถตฺถ สามา พหุกา ๔     นิวาโร วรโก พหุ          
                สาลิ อกฏปาโก จ         อุจฺฉุ ตตฺถ อนปฺปโก ฯ    
                อย เอกปที เอติ           อุชุ คจฺฉติ อสฺสม      
                ขุทฺท ปปาส อรตึ           ตตฺถ ปตฺโต น วินฺทติ ฯ    
                ยตฺถ เวสฺสนฺตโร ราชา      สห ปุตฺเตหิ สมฺมติ      
                ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณ      อาสท ฺจ มส ฺชฏ       
                จมฺมวาสี ฉมา เสติ         ชาตเวท นมสฺสติ ฯ       
#๑ ม. ปากหสา ฯ   ๒ ม. จกฺกวากา ฯ   ๓ ม. กรวิยา นาม ฯ   ๔ ม. สาสโป      
#พหุโก ฯ        
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        [๑๑๕๗] อิท สุตฺวา พฺรหฺมพนฺธุ        อิสึ กตฺวา ปทกฺขิณ     
                อุทคฺคจิตฺโต ปกฺกามิ         ยตฺถ เวสฺสนฺตโร อหุ ฯ     
                        มหาวนวณฺณนา ฯ     
        [๑๑๕๘] อุฏเหิ ชาลิ ปติฏ         โปราณ วิย ทิสฺสติ     
                พฺราหฺมณ วิย ปสฺสามิ        นนฺทิโย มาภิกีรเร ฯ    
        [๑๑๕๙] อหป ตาต ปสฺสามิ          โย โส พฺรหฺมาว ทิสฺสติ      
                อทฺธิโก ๑ วิย อายาติ      อติถี โน ภวิสฺสติ ฯ    
        [๑๑๖๐] กจฺจิ นุ โภโต กุสล         กจฺจิ โภโต อนามย     
                กจฺจิ อุ ฺเฉน ยาเปถ        กจฺจิ มูลผลา พหู ฯ     
                กจฺจิ ฑสา มกสา จ         อปฺปเมว สิรึสปา         
                วเน วาฬมิคากิณฺเณ         กจฺจิ หึสา น วิชฺชติ ฯ                        
        [๑๑๖๑] กุสล ฺเจว โน พฺรเหฺม       อโถ พฺรเหมฺ อนามย     
                อโถ อุ ฺเฉน ยาเปม        อโถ มลูผลา พหู ฯ         
                อโถ ฑสา มกสา จ         อปฺปเมว สิรึสปา    
                วเน วาฬมิคากิณฺเณ         หสึา มยฺห ๒ น วิชฺชติ ฯ    
                สตฺต โน มาเส วสต        อร ฺเ ชีวิโสกิน ๓     
                อิทป ปม ปสสฺามิ ๔       พฺราหฺมณ เทววณฺณิน      
                อาทาย เวฬุว ทณฺฑ         อคฺคิหุตฺต กมณฺฑลุ ฯ    
                สวฺาคตนฺเต มหาพฺรเหฺม      อโถ เต อทุราคต        
                อนฺโต ปวิส ภทฺทนฺเต        ปาเท ปกฺขาลยสฺสุ เต ฯ    
#๑ สี. ย.ุ อตฺถิโก ฯ   ๒ ม. อมฺห ฯ  ๓ ม. ชีวโสกิน ฯ  ๔ ม. ปสสฺาม ฯ     
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                ติณฺฑุกานิ ปยาลานิ          มธุเก กาสมาริโย      
                ผลานิ ขุทฺทกปฺปานิ          ภุ ฺช พฺรเหฺม วร วร ฯ    
                อิทป ปานิย สตี            อาภต คิริคพฺภรา    
                ตโต ปว มหาพฺรเหฺม        สเจ ตฺว อภิกงฺขสิ ฯ    
                อถ ตฺว เกน วณฺเณน        เกน วา ปน เหตุนา        
                อนุปฺปตโต พฺรหาร ฺ        ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ     
        [๑๑๖๒] ยถา วาริวโห ปูโร         สพฺพกาล น ขียติ         
                เอวนฺต ยาจิตาค ฺฉึ         ปตฺุเต เม เทหิ ยาจิโต ฯ    
        [๑๑๖๓] ททามิ น วิกมฺปามิ          อิสฺสโร นย พฺราหฺมณ    
                ปาโต คตา ราชปุตฺตี        สาย อุ ฺฉาโต เอหิติ    
                เอกรตฺตึ วสิตฺวาน          ปาโต คจฺฉสิ พฺราหฺมณ ฯ      
                ตสฺสา นฺหาโต อุปคฺฆาเต ๑  อถ เน มาลธาริเน        
                เอกรตฺตึ วสิตฺวาน          ปาโต คจฺฉสิ พฺราหฺมณ ฯ      
                นานาปุปฺเผหิ ส ฺฉนฺเน       นานาคนฺเธหิ ภูสิเต    
                นานามูลผลากิณฺเณ          คจฺฉ สฺวาทาย พฺราหฺมณ ฯ      
        [๑๑๖๔] น วาสมภิโรจามิ           คมน มยฺหป ๒ รุจฺจติ    
                อนฺตราโยป เม อสฺส        คจฺฉ ฺเว รเถสภ ฯ       
                น เหตา ยาจโยคี น        อนฺตรายสฺส การิยา        
                อิตฺถิกา ๓ มนตฺ ชานนฺติ     สพฺพ คณฺหนฺติ วามโต ฯ     
                สทฺธาย ทาน ททโต         มา สมทกฺขิ มาตร ๔      
#๑ ม. ... นฺหาเต อุปฆาเต ฯ  ๒ ม. มยหฺ ฯ  ๓ ม. อตฺถิโย ฯ  ๔ ม. มาส      
#อทกฺขิ มาตร ฯ      
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                อนฺตรายป สา กยิรา        คจฺฉ ฺเว รเถสภ ฯ      
                อามนฺตยสฺสุ เต ปุตฺเต       มา เต มาตรมทฺทสุ      
                สทฺธาย ทาน ททโต         เอว ปุ ฺ ปวฑฺฒติ ฯ    
                อามนฺตยสฺสุ เต ปุตฺเต       มา เต มาตรมทฺทสุ      
                มาทิสสฺส ธน ทตฺวา         ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ     
        [๑๑๖๕] สเจ ตฺว นิจฺฉเส ทฏ ุ       มม ภริย ปติพฺพต    
                อยยฺกสฺสปเม เทหิ ๑       ชาลึ กณฺหาชิน จุโภ ฯ    
                อิเม กุมาเร ทิสวฺาน        ม ฺชุเก ปยภาณิเน      
                ปตีโต สุมโน วิตฺโต         พหุ ทสฺสติ เต ธน ฯ    
        [๑๑๖๖] อจฺเฉทนสฺส ภายามิ         ราชปุตฺต สโุณหิ เม      
                ราชทณฺฑาย ม ทชฺชา        วิกฺกีเณยฺย หเนยฺย วา     
                ฉินฺโน ๒ ธน ฺจ ทาเส จ    คารยฺหสฺส พฺรหฺมพนฺธุยา ฯ    
        [๑๑๖๗] อิเม กุมาเร ทิสฺวาน        ม ฺชุเก ปยภาณิเน      
                ธมฺเม  ิโต มหาราชา       สวีิน รฏวฑฺฒโน        
                ลทฺธา ปติโสมนสฺส          พหุ ทสฺสติ เต ธน ฯ     
        [๑๑๖๘] นาหนฺตป กริสฺสามิ          ย ม ตฺว อนุสาสสิ    
                ทารเกว อห เนสฺส         พฺราหฺมณิยา ปริจาริเก ฯ      
        [๑๑๖๙] ตโต กุมารา พฺยตฺถิตา ๓    สุตฺวา ลุทฺทสฺส ภาสิต      
                เตน เตน ปธาวึสุ          ชาลี กณฺหาชินา จุโภ ฯ    
        [๑๑๗๐] เอหิ ตาต ปยปุตฺต          ปูเรถ มม ปารมึ         
#๑ ม. อยฺยถสฺสป ทสฺเสหิ ฯ  ๒ ม. ชโิน ฯ  ๓ ม. พฺยถิตา ฯ สี. ยุ. พฺยธิตา ฯ         



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 417 

                หทย เมภิสิ ฺเจถ           กโรถ วจน มม ฯ         
                ยานนาวาว ๑ เม โหถ     อจลา ภวสาคเร      
                ชาติปาร ตริสฺสามิ          สนตฺาเรสฺส สเทวก ฯ    
                เอหิ อมฺม ปยา ธีตา ๒     ปยา เม ทานปารมี ๓    
                หทย เมภิสิ ฺเจถ           กโรถ วจน มม ฯ         
                ยานนาวาว ๔ เม โหถ     อจลา ภวสาคเร      
                ชาติปาร ตริสฺสามิ          อุทฺธริสฺส สเทวก ฯ    
        [๑๑๗๑] ตโต กุมาเร อาทาย        ชาลึ กณฺหาชนิ จุโภ       
                พฺราหฺมณสฺส อทา ทาน       สิวีน รฏวฑฺฒโน ฯ    
                ตโต กุมาเร อาทาย        ชาลึ กณฺหาชิน จุโภ       
                พฺราหฺมณสฺส อทา จิตฺโต ๕   ปุตฺตเก ทานมุตฺตม ฯ    
                ตทาสิ ย ภึสนก            ตทาสิ โลมหสน         
                ย กุมาเร ปทินฺนมฺหิ         เมทนี สมกมปฺถ ๖ ฯ     
                ตทาสิ ย ภึสนก            ตทาสิ โลมหสน         
                ย ป ฺชลิกโต ราชา         กมุาเร สุขวจฺฉิเต       
                พฺราหฺมณสฺส อทา ทาน       สิวีน รฏวฑฺฒโน ฯ    
        [๑๑๗๒] ตโต โส พฺราหฺมโณ ลุทฺโท    ลต ทนฺเตหิ ฉินฺทิย    
                ลตาย หตฺเถ พนฺธิตฺวา       ลตาย อนุปชชฺถ ๗ ฯ     
                ตโต โส รชชฺุมาทาย        ทณฺฑ ฺจาทาย พฺราหฺมโณ    
#๑-๔ ม. ยานา นาวา จ ฯ  ๒ ม. ปยธีติ ฯ   ๓ ม. ปูเรถ มม ปารมึ ฯ     
#๕ วิตฺโตติป ปาโ ฯ   ๖ ม. สมฺปกมฺปถ ฯ    ๗ ม. อนุมชฺชถ ฯ       
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                อาโกฏยนโฺต เต เนติ       สวิิราชสฺส เปกฺขโต ฯ     
        [๑๑๗๓] ตโต กุมารา ปกฺกามม        พฺราหฺมณสฺส ปมุ ฺจิย    
                อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ        ปตร โส อุทิกฺขติ ฯ     
                เวธมสฺสตฺถปตฺตว           ปตุ ปาทานิ วนฺทติ     
                ปตุ ปาทานิ วนฺทิตฺวา        อิท วจนมพฺรวิ ฯ     
                อมฺมา จ ตาต นิกฺขนฺตา      ตฺว ฺจ โน ตาต ทสฺสสิ     
                ยาว อมฺมป ปสเฺสมุ         อถ โน ตาต ทสสฺสิ ฯ    
                อมฺมา จ ตาต นิกฺขนฺตา      ตว ฺจ โน ตาต ทสฺสสิ    
                มา โน ตฺว ตาต อททา      ยาว อมฺมาป เอติ ๑ โน ฯ      
                ตทาย พฺราหฺมโณ กาม       วิกฺกีณาตุ หนาตุ วา    
                พลงฺกปาโท อทฺธนโข ๒     อโถ โอพทฺธปณฺฑิโก ๓    
                ทโีฆตฺตโรฏโ จปโล        กฬาโร ภคฺคนาสโก ฯ       
                กมฺุโภทโร ภคฺคปฏ ี         อโถ วิสมจกขฺุโก      
                โลหมสฺสุ หริตเกโส         วลีน ติลกาหโต ฯ        
                ปงฺคโล จ วินโต จ         วิกโฏ จ พฺรหา ขโร       
                อชินานิป ๔ สนฺนทฺโธ       อมนุสฺโส ภยานโก ฯ     
                มนุสฺโส อุทาหุ ยกฺโข        มสโลหิตโภชโน         
                คามา อร ฺมาคมฺม         ธน ต ตาต ยาจติ ฯ       
                นยีมาเน ปสาเจน          กินนฺุ ตาต อุทิกฺขสิ     
                อสฺมา นูน เต หทย         อยสา ๕ ทฬฺหพนฺธน ฯ    
#๑ ม. เอตฺ ฯ  ๒ ม. อนฺธนโข ฯ   ๓ ม. โอวทฺธ ... ฯ   ๔ ม. อชินานิ จ ฯ     
#๕ ม. อายส ฯ     
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                โย โน พนฺเธ ๑ น ชานาสิ  พฺราหฺมเณน ธเนสินา       
                อจฺจายิเกน ลุทฺเทน         โย โน คาโวว สมฺุภติ ฯ    
                อิเธว อจฺฉต กณฺหา         น สา ชานาติ กิสฺมิ ฺจิ      
                มคีิว ขีรสมฺมตฺตา           ยูถา หีนา ว กนฺทติ ๒ ฯ    
        [๑๑๗๔] น เม อิท ตถา ทุกฺข        ลพฺภา หิ ปุมนุา อิท    
                ย ฺจ อมฺม น ปสฺสิสฺส ๓     ต เม ทุกฺขตร อิโต ฯ    
                น เม อิท ตถา ทุกฺข        ลพฺภา หิ ปุมุนา อิท    
                ย ฺจ ตาต น ปสฺสิสฺส ๔     ต เม ทุกฺขตร อิโต ฯ     
                สา นูน กปณา อมฺมา        จิร รตฺตาย ๕ รุจฺจติ     
                กณฺหาชิน อปสฺสนฺตี          กุมารึ จารุทสฺสนึ ฯ    
                โส นูน กปโณ ตาโต        จิร รตฺตาย รจฺุจติ       
                กณฺหาชิน อปสฺสนฺโต         กุมารึ จารุทสฺสนึ ฯ     
                สา นูน กปณา อมฺมา        จิร รุจฺจติ อสฺสเม      
                กณฺหาชิน อปสฺสนฺตี          กุมารึ จารุทสฺสนึ ฯ    
                โส นูน กปโณ ตาโต        จิร รุจฺจติ อสฺสเม       
                กณฺหาชิน อปสฺสนฺโต         กุมารึ จารุทสฺสนึ ฯ     
                สา นูน กปณา อมฺมา        จิร รตฺตาย รุจฺจติ      
                อฑฺฒรตฺเตว รตฺเต วา       นทีว อวสุสฺสติ ๖ ฯ     
                โส นูน กปโณ ตาโต        จิร รตฺตาย รจฺุจติ       
                อฑฺฒรตฺเตว รตฺเต วา       นทีว อวสุสฺสติ ๗ ฯ     
#๑ ม. พทฺเธ ฯ    ๒ ม. หนีา ปกนฺทติ ฯ   ๓-๔ ม. ปสฺสามิ ฯ  ๕ ม. จิรรตฺตาย ฯ        
#๖-๗ ม. อวสจฺุฉติ ฯ      
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                อิเม เต ชมฺพุกา รุกฺขา      เวทิสา สินฺธุวาริตา ๑     
                วิวิธานิ รุกฺขชาตานิ         ตานิ อชฺช ชหามเส ฯ     
                อสฺสตฺถา ปนสา เจเม       นิโคฺรธา จ กปตฺถนา      
                วิวิธานิ ผลชาตานิ          ตานิ อชฺช ชหามเส ฯ     
                อิเม ติฏนฺติ อารามา       อย สีตูทกา นที       
                ยตฺถสฺสุ ปุพฺเพ กีฬาม        ตานิ อชฺช ชหามเส ฯ     
                วิวิธานิ ปุปฺผชาตานิ         อสฺมึ อุปริ ปพฺพเต     
                ยานสฺสุ ปุพฺเพ ธาเรม       ตานิ อชฺช ชหามเส ฯ     
                วิวิธานิ ผลชาตานิ          อสฺมึ อุปริ ปพฺพเต     
                ยานสฺสุ ปุพฺเพ ภุ ฺชาม       ตานิ อชฺช ชหามเส ฯ     
                อิเม โน หตฺถิกา อสฺสา      พลิพทฺธา จ โน อิเม     
                เยหิสฺสุ ปุพฺเพ กีฬาม        ตานิ อชฺช ชหามเส ฯ     
        [๑๑๗๕] นียมานา กุมารา เต        ปตร เอตทพฺรวว          
                อมฺม อาโรคฺย วชฺชาสิ       ตฺว ฺจ ตาต สุขี ภว ฯ      
                อิเม โน หตฺถิกา อสฺสา      พลิพทฺธา จ โน อิเม     
                ตานิ อมฺมาย ทชฺชาสิ ๒     โสกนฺเตหิ วิเนสฺสติ ฯ    
                อิเม โน หตฺถิกา อสฺสา      พลิพทฺธา จ โน อิเม     
                ตานิ อมฺมา อุทิกฺขนฺตี        โสก ปฏิวิเนสสฺติ ฯ      
        [๑๑๗๖] ตโต เวสฺสนฺตโร ราชา      ทาน ทตฺวาน ขตฺติโย      
                ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา          กลูน ปริเทวยิ ฯ      
#๑ ม. สินฺทุวารกา ฯ   ๒ ม. ทชฺเชสิ ฯ       
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                กนฺวชฺชจฺฉาตา ๑ ตสิตา     อุปรุจฺเฉนฺติ ๒ ทารกา      
                สาย สเวสนากาเล         โก เน ทสฺสติ โภชน ฯ     
                กนฺวชฺชจฺฉาตา ๓ ตสิตา     อุปรุจฺเฉนฺติ ๔ ทารกา      
                สาย สเวสนากาเล         อมฺม ฉาตมฺห เทถ โน ฯ     
                กถนฺนุ ปถ คจฺฉนฺติ          ปตฺติกา อนุปาหนา     
                สนฺตา สูเนหิ ปาเทหิ        โก เน หตฺเถ คเหสฺสติ ฯ      
                กถนฺนุ โส น ลชฺเชยฺย       สมฺมุขา ปหร มม        
                อทูสกาน ปุตฺตาน           อลชชฺี วต พฺราหฺมโณ ฯ      
                โยปเม ทาสีทาสสฺส         อ ฺโ วาปน เปสิโย       
                ตสฺสาป สุวิหีนสฺส           โก ลชชฺี ปหริสฺสติ ฯ      
                วาริชสฺเสว เม สโต        พนฺธสฺส กุมินามุเข       
                อกฺโกสติ ปหรติ            ปเย ปุตฺเต อปสฺสโต ฯ     
        [๑๑๗๗] อาทู จาป คเหตฺวาน        ขคฺค พนฺธิย วามโต      
                อานิสฺสามิ สเก ปุตฺเต       ปตฺุตาน หิ วโธ ทุกฺโข ฯ     
                อฏานเมต ๕ ทุกฺขรูป      ย กุมารา วิห ฺเร     
                สต ฺจ ธมฺมม ฺาย          โก ทตฺวา อนุตปฺปติ ฯ    
        [๑๑๗๘] สจฺจ กิเรวมาหสุ           นรา เอกจฺจิยา อิธ     
                ยสฺส นตฺถิ สกา มาตา       ยถา นตฺถิ ๖ ตเถว โส ฯ    
                เอหิ กเณฺห มรสิฺสาม        นตฺถตฺโถ ชีวิเตน โน    
#๑-๓ ม. ก นวชุ ฉาตา ฯ  ๒-๔ ม. อุปรจฺุฉนฺติ ฯ   ๕ ยุ. อทฺธา หิ เมต ฯ     
#๖ ปตา อตฺถีติป ฯ      
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                ทนิฺนมฺหาป ๑ ชนินฺเทน      พฺราหฺมณสฺส ธเนสิโน    
                อจฺจายิกสฺส ลุทฺทสฺส         โย โน คาโวว สุมฺภติ ฯ     
                อิเม เต ชมฺพุกา รุกฺขา      เวทิสา สินฺธุวาริตา     
                วิวิธานิ รุกฺขชาตานิ         ตานิ กเณฺห ชหามเส ฯ    
                อสฺสตฺถา ปนสา เจเม       นิโคฺรธา จ กปตฺถนา      
                วิวิธานิ ผลชาตานิ          ตานิ กเณฺห ชหามเส ฯ    
                อิเม ติฏนฺติ อารามา       อย สีตูทกา นที       
                ยตฺถสฺสุ ปุพฺเพ กีฬาม        ตานิ กเณฺห ชหามเส ฯ    
                วิวิธานิ ปุปฺผชาตานิ         อสฺมึ อุปริ ปพฺพเต     
                ยานสฺสุ ปุพฺเพ ธาเรม       ตานิ กเณฺห ชหามเส ฯ    
                วิวิธานิ ผลชาตานิ          อสฺมึ อุปริ ปพฺพเต     
                ยานสฺสุ ปุพฺเพ ภุ ฺชาม       ตานิ กเณฺห ชหามเส ฯ    
                อิเม โน หตฺถิกา อสฺสา      พลิพทฺธา จ โน อิเม     
                เยหิสฺสุ ปุพฺเพ กีฬาม        ตานิ กเณฺห ชหามเส ฯ    
        [๑๑๗๙] นียมานา กุมารา เต        พฺราหฺมณสฺส ปมุ ฺจิย     
                เตน เตน ปธาวึสุ          ชาลี กณฺหาชินา จุโภ ฯ    
        [๑๑๘๐] ตโต โส รชชฺุมาทาย        ทณฺฑ ฺจาทาย พฺราหฺมโณ    
                อาโกฏยนโฺต เต เนติ       สวิิราชสฺส เปกฺขโต ฯ     
        [๑๑๘๑] ต ต กณฺหาชินาโวจ         อย ม ตาต พฺราหฺมโณ     
                ลฏ ิยา ปฏิโกเฏติ          ฆเร ชาตว ทาสิย ฯ     
                น จาย พฺราหฺมโณ ตาต      ธมฺมิกา โหนติฺ พฺราหฺมณา     
#๑ ม. ทินฺนมฺหาติ ฯ      
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                ยกโฺข พฺราหฺมณวณฺเณน       ขาทิตุ ตาต เนติ โน     
                นยีมาเน ปสาเจน          กินนฺุ ตาต อุทิกฺขสิ ฯ     
        [๑๑๘๒] อิเม โน ปาทุกา ทุกฺขา      ทีโฆ จทฺธา สุทุคฺคโม     
                นีเจ โวลมฺพเก สุริเย ๑    พฺราหฺมโณว ตเรติ ๒ โน ฯ    
                โอกนฺทามฺหเส ๓ ภูตานิ     ปพฺพตานิ วนานิ จ       
                สรสฺส สิรสา วนฺทาม        สุปติตฺเถ จ อาปเก ฯ     
                ติณลตานิ โอสโธฺย          ปพฺพตานิ วนานิ จ        
                อมฺม อาโรคฺย วชฺชาถ       อย โน เนติ พฺราหฺมโณ ฯ    
                วชชฺนฺตุ โภนฺโต อมฺม ฺจ      มทฺทึ อสฺมาก มาตร     
                สเจ อนุปฺปติตุกามา ๔      ขิปฺป อนุปฺปเตยฺย ๕ โน ฯ    
                อย เอกปที เอติ           อุชุ คจฺฉติ อสฺสม      
                ตเมวานุปฺปเตยฺยาสิ         อป ปสฺเสสิ โน ๖ ลหุ ฯ     
                อโห วต เร ชฏนิี          วนมูลผลหาริยา ๗         
                สุ ฺ ทิสฺวาน อสฺสม         ตนฺเต ทุกฺข ภวิสฺสติ ฯ    
                อติเวล นุ อมฺมาย          อุ ฺฉาลทฺธ อนปฺปก ๘      
                ยา โน พนฺเธ น ชานาติ     พฺราหฺมเณน ธเนสินา ฯ     
                อจฺจายิเกน ลุทฺเทน         โย โน คาโวว สมฺุภติ    
                อปชฺช อมฺม ปสฺเสมุ         สาย อุ ฺฉาโต อาคต ฯ      
                ทชฺชา อมฺมา พฺราหฺมณสฺส     ผล ขุทฺเทน มิสฺสติ    
#๑ ม. โจลมฺพเต สูริโย ฯ   ๒ ม. พฺราหฺมโณ จ ธาเรติ ฯ  ๓ ม. โอกนฺทามเส ฯ    
#๔ ม. อนุปติตุกามาสิ ฯ  ๕ ม. อนุปติยาสิ ฯ  ๖ ม. เน ฯ  ๗ ม. ...หาริเก ฯ    
#๘ ม. อุ ฺฉา ลทฺโธ อนปฺปโก ฯ          
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                ตทาย อสิโต ฉาโต         น พาฬฺห ตรเยยฺย โน ฯ    
                สนูา จ วต โน ปาทา       พาฬฺห ตาเรติ พฺราหฺมโณ     
                อิติ ตตฺถ วิลปสุ            กุมารา มาตุคิทฺธิโน ฯ     
                        ทารกปพฺพ นาม ฯ      
        [๑๑๘๓] เตส ลาลปต สุตฺวา         ตโย วาฬา วเน มิคา     
                สโีห พฺยคฺโฆ จ ทีป จ       อิท วจนมพฺรวว ฯ      
                มา เหว โน ราชปุตฺตี       สาย อุ ฺฉาโต อาคมา     
                มา เหวมฺหาก นิพฺโภเค      เหยิตฺถ วเน มิคา ฯ     
                สโีห จ น วิเหเยฺย        พฺยคฺโฆ ทีป จ ลกฺขณ    
                เนว ชาลิกุมารสฺส          กโุต กณฺหาชนิา สิยา     
                อุภเยเนว ชิยฺเยถ          ปติปุตฺเต จ ลกฺขณา ฯ     
        [๑๑๘๔] ขณิตฺติก เม ปติต           ทกฺขิณกฺขิ จ ผนฺทติ    
                อผลา ผลิโน รกฺุขา         สพฺพา มุยฺหนฺติ เม ทิสา ฯ    
                ตสฺสา สายณฺหกาลมฺหิ        อสฺสมาคมน ปติ         
                อตฺถงฺคตมฺหิ สุริเย          วาฬา ปนฺเถ อุปฏหุ ฯ     
                นีเจ โวลมฺพเก สุริเย ๒    ทูเร จ วต อสฺสโม       
                ย ฺจ เนส อิโต หิสฺส ๓     ตนฺเต ภุ ฺเชยฺยุ โภชน ฯ    
                โส นูน ขตฺติโย เอโก       ปณฺณสาลาย อจฺฉติ        
                โตเสนฺโต ทารเก ฉาเต     มม ทิสฺวา อนายตึ ฯ       
                เต นูน ปุตฺตกา มยฺห        กปณาย วรากิยา         
#๑ ม. ลาลปฺปต ฯ   ๒ ม. โจลมฺพเต สูริโย ฯ   ๓ ม. หสฺส ฯ     
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                สาย สเวสนากาเล         ขีรปตาว อจฺฉเร ฯ        
                เต นูน ปุตฺตกา มยฺห        กปณาย วรากิยา         
                สาย สเวสนากาเล         วาริปตาว อจฺฉเร ฯ       
                เต นูน ปุตฺตกา มยฺห        กปณาย วรากิยา         
                ปจฺจุคฺคตา ม ติฏนฺติ        วจฺฉา พาลาว มาตร ฯ     
                เต นูน ปุตฺตกา มยฺห        กปณาย วรากิยา         
                ปจฺจุคฺคตา ม ติฏนฺติ        หสาวุปริปลฺลเล ฯ    
                เต นูน ปุตฺตกา มยฺห        กปณาย วรากิยา         
                ปจฺจุคฺคตา ม ติฏนฺติ        อสฺสมสฺสาวิทูรโต ฯ      
                เอกายโน เอกปโถ         สรา โสพฺภา จ ปสฺสโต        
                อ ฺ มคฺค น ปสฺสามิ        เยน คจฺเฉยฺย อสฺสม ฯ     
                มคิา นมตฺถุ ราชาโน        กานนสฺมึ มหพฺพลา        
                ธมฺเมน ภาตโร โหถ        มคฺค เม เทถ ยาจิตา ฯ     
                อวรุทฺธสฺสาห ภริยา         ราชปุตฺตสฺส สิรีมโต     
                ต ฺจาห นาติม ฺามิ         ราม สีตาวนุพฺพตา ฯ     
                ตุเมฺห จ ปุตฺเต ปสฺเสถ ๑   สาย สเวสน ปติ      
                อห ฺจ ปุตฺเต ปสฺเสยฺย       ชาลึ กณฺหาชนิ จุโภ ฯ     
                พหุ ฺจิท มูลผล             ภกโฺข จาย อนปฺปโก     
                ตโต อุปฑฺฒ ทสฺสามิ         มคฺค เม เทถ ยาจิตา ฯ      
                ราชปุตฺตี จ โน มาตา       ราชปุตฺโต จ โน ปตา     
#๑ ม. ปสฺสถ ฯ     
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                ธมฺเมน ภาตโร โหถ        มคฺค เม เทถ ยาจิตา ฯ     
        [๑๑๘๕] ตสฺสา ลาลปฺปมานาย        พหุ การุ ฺส ฺหิต       
                สตฺุวา เนลปตึ วาจ         วาฬา ปนฺถา อปกฺกมม ฯ     
        [๑๑๘๖] อิมมฺหิ น ปเทสมฺหิ          ปุตฺตกา ปสุกุณฺ ิตา      
                ปจฺจุคฺคตา ม ติฏนฺติ        วจฺฉา พาลาว มาตร ฯ     
                อิมมฺหิ น ปเทสมฺหิ          ปุตฺตกา ปสุกุณฺ ิตา      
                ปจฺจุคฺคตา ม ติฏนฺติ        หสาวุปริปลฺลเล ฯ    
                อิมมฺหิ น ปเทสมฺหิ          ปุตฺตกา ปสุกุณฺ ิตา      
                ปจฺจุคฺคตา ม ติฏนฺติ        อสฺสมสฺสาวิทูรโต ฯ      
                เต ๑ มิคา วิย อุกฺกณฺณา    สมนฺตามภิธาวิโน    
                อานนฺทิโน ปมทุิตา          วคฺคมานาว กมฺปเร       
                ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ      ชาลึ กณฺหาชนิ จุโภ ฯ     
                ฉคิลีว ๒ มิคี ฉาป         ปกฺขี มุตฺตาว ป ฺชรา    
                โอหาย ปุตฺเต นิกฺขมฺม ๓    สหีีวามิสคิทฺธินี     
                ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ      ชาลึ กณฺหาชนิ จุโภ ฯ     
                อิท เนส ปรกกฺนฺต ๔       นาคานมิว ปพฺพเต      
                จิตกา ปริกิณฺณาโย          อสฺสมสฺสาวิทูรโต       
                ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ      ชาลึ กณฺหาชนิ จุโภ ฯ     
                วาลุกายป โอกณฺิณา         ปตฺุตกา ปสุกุณฺ ิตา     
                สมนฺตามภิธาวนฺติ           น เต ปสฺสามิ ทารเก ฯ     
#๑ ม. เทฺว ฯ  ๒ ม. ฉกลีว ฯ   ๓ ม. นิกขฺมึ ฯ   ๔ ม. ปทกฺกนฺต ฯ     
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                เย ม ปุเร ปจฺจุเทนฺติ ๑    อร ฺา ทูรมายตึ      
                ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ      ชาลึ กณฺหาชนิ จุโภ ฯ     
                ฉคิลีว มิคี ๒ ฉาปา        ปจฺจุคฺคนฺตฺวาน มาตร    
                ทูเร ม ปฏิวิโลเกนฺติ ๓     เต น ปสฺสามิ ทารเก ฯ      
                อิท ฺจ เนส กีฬน ๔        ปติต ปณฺฑุเวลุว     
                ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ      ชาลึ กณฺหาชนิ จุโภ ฯ     
                ถนา จ มยฺห เม ๕ ปูรา    อุโร จ สมฺปทาลติ         
                ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ      ชาลึ กณฺหาชนิ จุโภ ฯ     
                อุจฺจงฺเก เม โก วิจินติ ๖   ถนา เมกาว ลมฺพติ     
                ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ      ชาลึ กณฺหาชนิ จุโภ ฯ     
                ยสฺสา ๗ สายณฺหสมย       ปุตฺตกา ปสุกุณฺ ิตา    
                อุจฺจงฺเก ๘ เม วิวตฺตนฺติ    เต น ปสฺสามิ ทารเก ฯ     
                อย โส อสฺสโม ปุพฺเพ       สมชฺโช ปฏภิาติ ม      
                ตฺยชฺช ปุตฺเต อปสฺสนฺตฺยา     ภมเต วิย อสฺสโม ฯ     
                กมิิท อปฺปสทฺโทว           อสฺสโม ปฏิภาติ ม     
                กาโกลาป น วสฺสนฺติ        มตา เม นูน ทารกา ฯ     
                กมิิท อปฺปสทฺโทว           อสฺสโม ปฏิภาติ ม     
                สกุณาป น วสฺสนฺติ          มตา เม นูน ทารกา ฯ    
        [๑๑๘๗] กิมิท ตุณฺหีภูโตสิ            อป รตฺเตว เม มโน    
                กาโกลาป น วสฺสนฺติ        มตา เม นูน ทารกา ฯ     
#๑ ม. ปจฺจุฏเนฺติ ฯ      ๒ ม. ฉกลึว มคึิ ฯ   ๓ ม. ปวิโลเกนฺติ ฯ  ๔ ม. อิท     
#เนส กีฬานก ฯ     ๕ ม. มยฺหิเม ฯ  ๖ ม. อุจฺฉงฺเคโก วิจินาติ ฯ  ๗ ม. ยสฺสุ ฯ    
#๘ ม. อุจฺฉงฺเค ฯ      
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                กมิิท ตุณฺหีภูโตสิ            อป รตฺเตว เม มโน    
                สกุณาป น วสฺสนฺติ          มตา เม นูน ทารกา ฯ    
                กจฺจิ นุ เม อยฺยปุตฺต        มิคา ขาทึสุ ทารเก    
                อร ฺเ อีริเณ วิวเน        เกน นีตา เม ทารกา ฯ    
                อาทู เต ปหิตา ทูตา        อาทู สุตฺตา ปยวทา     
                อาทู พหิ โน นกิฺขนฺตา       ขิฑฺฑาสุ ปสุตา นุ เต ฯ     
                เนวาส เกสา ทิสฺสนฺติ       หตฺถปาทา จ ชาลิโน     
                สกุณาน ฺจ โอปาโต         เกน นีตา เม ทารกา ฯ      
        [๑๑๘๘] อิท ตโต ทกฺุขตร           สลฺลวิทฺโธ ยถา วโณ    
                ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ      ชาลึ กณฺหาชนิ จุโภ ฯ     
                อิทป ทุติย สลลฺ            กมฺเปติ หทย มม    
                ย ฺจ ปุตฺเต น ปสฺสามิ       ตฺว ฺจ ม นาภิภาสสิ ฯ      
                อชฺช เจ ๑ เม อิม รตฺตึ    ราชปุตฺต น สสสิ      
                ม ฺเ โอกฺกนฺตสนฺต ๒ ม    ปาโต ทกฺขสิ โน มต ฯ      
        [๑๑๘๙] นนุ มทฺท ีวราโรหา         ราชปุตฺตี ยสสฺสินี      
                ปาโต คตาสิ อุ ฺฉาย        กมิิท สายมาคตา ฯ       
        [๑๑๙๐] นนุ ตฺว สทฺทมสฺโสสิ         เย สร ปาตุมาคตา     
                สหีสฺส วินทนฺตสฺส ๓        พฺยคฺฆสฺส จ นิกูชิต ฯ     
                อหุ ปุพฺพนิมตฺิต เม          วิจรนฺตฺยา พฺรหาวเน      
                ขณิตฺโต เม หตฺถา ปติโต     อุคฺคีว ฺจาป อสโต ฯ    
#๑ ม. อชฺเชว ฯ    ๒ โอกกฺนฺตสตฺตนฺติป ฯ    ๓ ม. สีหสฺสป นทนฺตสฺส ฯ     
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                ตทาห พฺยตฺถิตา ภีตา        ปถุุ กตฺวาน อ ฺชลึ    
                สพฺพา ทิสา นมสฺสิสฺส        อป โสตฺถ ิอิโต สิยา ฯ    
                มา เหว โน ราชปุตฺโต      หโต สีเหน ทีปนา         
                ทารกา วา ปรามฏา       อจฺฉโกกตรจฺฉิภิ ฯ         
                สโีห พฺยคฺโฆ จ ทีป จ       ตโย วาฬา วเน มิคา     
                เต ม ปริยาวรุ มคฺค        เตน สายมฺหิ อาคตา ฯ     
        [๑๑๙๑] อห ปติ ฺจ ปุตฺเต จ         อาจริยมิว มาณโว       
                อนุฏ ิตา ทิวารตฺตึ          ชฏินี พฺรหฺมจารินี ฯ      
                อชินานิ ปริทหิตฺวา          วนมูลผลหาริยา         
                วิจรามิ ทิวารตฺตึ           ตุมหฺ กามา หิ ปตฺุตกา ฯ     
                อิท สุวณฺณหาลิทฺท           อาภต ปณฺฑุเวลุว     
                รกุขฺปกฺกานิ จาหาสึ         อิเม โว ปุตฺตกฬีนา ฯ    
                อิท มูฬาลิวตฺตก            สาลุก ชิ ฺชโรทก ๑      
                ภุ ฺช ขุทฺเทน สยุตฺต         สห ปุตฺเตหิ ขตฺติย ฯ(     
                ปทุม ชาลิโน เทหิ          กุมทุ ปน กุมารยิา     
                มาลิเน ปสฺส นจฺจนฺเต       สวิิปุตฺตานิ อวฺหย ฯ     
                ตโต กณฺหาชินา ยาติ        นสิาเมหิ รเถสภ          
                ม ฺชุสฺสราย วคฺคุยา         อสฺสม อุปคจฺฉนฺติยา ๒ ฯ    
                สมานสุขทุกฺขมฺหา           รฏา ปพฺพาชิตา อุโภ     
#๑ ม. จิ ฺจเภทก ฯ    ๒ ม. อุปยนฺติยา ฯ      
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                อป สิวิปุตฺเต ปสฺเสสิ        ชาลึ กณฺหาชนิ จุโภ ฯ    
                สมเณ พฺราหฺมเณ นูน        พฺรหฺมจริยปรายเน        
                อห โลเก อภิสสึ ๑        สลีวนฺเต พหุสฺสุเต      
                ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ      ชาลึ กณฺหาชนิ จุโภ ฯ     
        [๑๑๙๒] อิเม เต ชมพฺุกา รกฺุขา      เวทิสา สินฺธุวาริตา     
                วิวิธานิ รุกฺขชาตานิ         เต กุมารา น ทิสสฺเร ฯ     
                อสฺสตฺถา ปนสา เจเม       นิโคฺรธา จ กปตฺถนา      
                วิวิธานิ ผลชาตานิ          เต กุมารา น ทิสสฺเร ฯ    
                อิเม ติฏนฺติ อาราเม       อย สีตูทกา นที       
                ยตฺถสฺสุ ปุพฺเพ กีฬึสุ         เต กุมารา น ทสิฺสเร ฯ     
                วิวิธานิ ปุปฺผชาตานิ         อสฺมึ อุปริ ปพฺพเต     
                ยานสฺสุ ปุพฺเพ ธารึสุ        เต กุมารา น ทสิฺสเร ฯ     
                วิวิธานิ ผลชาตานิ          อสฺมึ อุปริ ปพฺพเต     
                ยานสฺสุ ปุพฺเพ ภุ ฺชึสุ        เต กุมารา น ทิสฺสเร ฯ     
                อิเม เต หตฺถิกา อสฺสา      พลิพทฺธา จ โน อิเม     
                เยหิสฺสุ ปุพฺเพ กีฬึสุ         เต กุมารา น ทสิฺสเร ฯ     
        [๑๑๙๓] อิเม สามา สโสลูกา        พหุกา กทลมีิคา    
                เยหิสฺสุ ปุพฺเพ กีฬึสุ         เต กุมารา น ทสิฺสเร ฯ     
                อิเม หสา จ โก ฺจา จ      มยุรา จิตฺรเปขุณา       
                เยหิสฺสุ ปุพฺเพ กีฬึสุ         เต กุมารา น ทสิฺสเร ฯ     
#๑ ม. อภิสฺสป ฯ     
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        [๑๑๙๔] อิมา ตา วนคุมฺพาโย        ปุปฺผิตา สพฺพกาลิกา     
                ยตฺถสฺสุ ปุพฺเพ กีฬึสุ         เต กุมารา น ทสิฺสเร ฯ     
                อิมา ตา โปกฺขรณี รมฺมา     จกฺกวากูปกูชิตา        
                มณฺฑาลเกหิ ส ฺฉนฺนา        ปทุมุปฺปลเกหิ จ        
                ยตฺถสฺสุ ปุพฺเพ กีฬึสุ         เต กุมารา น ทสิฺสเร ฯ     
        [๑๑๙๕] น เต กฏานิ ภินฺนานิ       น เต อุทกมาภต        
                อคฺคิป เต น หาปโต        กนิฺนุ มนฺโทว ฌายสิ ฯ    
                ปโย ปเยน สงฺคมฺม         สโมห ๑ พฺยปห ฺติ    
                ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ      ชาลึ กณฺหาชนิ จุโภ ฯ     
        [๑๑๙๖] น โข โน เทว ปสฺสามิ      เยน เต นีหฏา มตา         
                กาโกลาป น วสฺสนฺติ        มตา เม นูน ทารกา ฯ     
                น โข โน เทว ปสฺสามิ      เยน เต นีหฏา มตา         
                สกุณาป น วสฺสนฺติ          มตา เม นูน ทารกา ฯ    
        [๑๑๙๗] สา ตตฺถ ปริเทวิตฺวา        ปพฺพตานิ วนานิ จ       
                ปนุเทวสฺสม คนฺตฺวา         สามิกสฺสนฺติ โรทติ ๒ ฯ    
                น โข โน เทว ปสฺสามิ      เยน เต นีหฏา มตา         
                กาโกลาป น วสฺสนฺติ        มตา เม นูน ทารกา ฯ     
                น โข โน เทว ปสฺสามิ      เยน เต นีหฏา มตา         
                สกุณาป น วสฺสนฺติ          มตา เม นูน ทารกา ฯ    
                น โข โน เทว ปสฺสามิ      เยน เต นีหฏา มตา         
#๑ ม. สโม เม ฯ  ๒ ม. โรทิ สามิกสนติฺเก ฯ สามิกสนฺติเก โรทิ อิติป ฯ      
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                วิจรนฺตี รุกฺขมูเลสุ          ปพฺพเตสุ คุหาสุ จ ฯ      
                อิติ มทฺที วราโรหา         ราชปุตฺตี ยสสสฺินี     
                พาหา ปคฺคยฺห กนฺทิตฺวา      ตตฺเถว ปติตา ฉมา ฯ    
        [๑๑๙๘] ตมชฺฌปตฺต ราชปุตฺตึ         อุทเกนาภิสิ ฺจถ      
                อสฺสตฺถ น วิทิตฺวาน         อถ น เอตทพฺรวิ ฯ     
                อาทิเยเนว เต มทฺทิ        ทุกขฺ นกฺขาตุมิจฺฉิส    
                ทลิทฺโท ยาจโก วุฑฺโฒ       พฺราหฺมโณ ฆรมาคโต ฯ    
                ตสฺส ทินฺนา มยา ปุตฺตา      มทฺทิ มา ภายิ อสฺสุ     
                ม ปสฺส มทฺทิ มา ปุตฺเต      มา พาฬฺห ปริเทวยิ     
                ลจฺฉาม ปุตฺเต ชีวนฺตา       อโรคา จ ภวามเส ฯ      
                ปตฺุเต ปสุ ฺจ ธ ฺ ฺจ        ย ฺจ อ ฺ ฆเร ธน     
                ทชฺชา สปฺปุรโิส ทาน        ทิสฺวา ยาจกมาคเต      
                อนุโมทาหิ เม มทฺทิ         ปตฺุตเก ทานมุตฺตม ฯ     
        [๑๑๙๙] อนุโมทามิ เต เทว         ปุตฺตเก ทานมุตฺตม       
                ทตฺวา จิตฺต ปสาเทหิ        ภิยฺโย ทาน ทโท ภว ฯ    
                โย ตฺว มจฺเฉรภูเตสุ        มนสฺุเสสุ ชนาธิป      
                พฺราหฺมณสฺส อทา ทาน       สิวีน รฏวฑฺฒโน ฯ    
        [๑๒๐๐] นินฺนาทิตา เต ปวี         สทฺโท เต ติทิวงฺคโต    
                สมนฺตา วิชฺชุตา อาคู ๒     คิรีนว ปฏิสสฺุตา ฯ     
        [๑๒๐๑] ตสฺส เต อนุโมทนฺติ         อุโภ นารทปพฺพตา        
#๑ ม. ปริเทวสิ ฯ   ๒ ม. อาคุ ฯ        
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                        อินฺโท จ พฺรหฺมา จ ปชาปตี จ    
                        โสโม ยโม เวสฺสวโณ จ ราชา       
                สพฺเพ เทวานุโมทนฺติ        ตาวตึสา สอินฺทกา ฯ     
                อิติ มทฺที วราโรหา         ราชปุตฺตี ยสสสฺินี     
                เวสฺสนฺตรสฺส อนุโมทิ        ปุตฺตเก ทานมุตฺตม ฯ    
                        มทฺทีปพฺพ นาม ฯ     
        [๑๒๐๒] ตโต รตฺยา วิวสเน ๑      สุริยสฺสุคฺคมน ปติ      
                สกฺโก พฺราหฺมณวณฺเณน       ปาโต เนส อทิสฺสถ ฯ    
        [๑๒๐๓] กจฺจิ นุ โภโต กุสล         กจฺจิ โภโต อนามย     
                กจฺจิ อุ ฺเฉน ยาเปถ        กจฺจิ มูลผลา พหู ฯ     
                กจฺจิ ฑสา มกสา จ         อปฺปเมว สิรึสปา         
                วเน วาฬมิคากิณฺเณ         กจฺจิ หึสา น วิชฺชติ ฯ    
        [๑๒๐๔] กุสล ฺเจว โน พฺรหฺเม       อโถ พฺรหฺเม อนามย     
                อโถ อุ ฺเฉน ยาเปม        อโถ มลูผลา พหู ฯ         
                อโถ ฑสา มกสา จ         อปฺปเมว สิรึสปา    
                วเน วาฬมิคากิณฺเณ         หสึา มยฺห น วิชฺชติ ฯ    
                สตฺต โน มาเส วสต        อร ฺเ ชีวิโสกิน        
                อิทป ทุติย ปสสฺาม          พฺราหฺมณ เทววณฺณิน     
                อาทาย เวลุว ทณฺฑ         ธาเรนฺต อชินกขิฺป ฯ    
                สวฺาคตนฺเต มหาพฺรเหฺม      อโถ เต อทุราคต        
#๑ ม. วิวสาเน ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ  
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                อนฺโต ปวิส ภทฺทนฺเต        ปาเท ปกฺขาลยสฺสุ เต ฯ    
                ติณฺฑุกานิ ปยาลานิ          มธุเก กาสมาริโย      
                ผลานิ ขุทฺทกปฺปานิ          ภุ ฺเช พฺรเหฺม วร วร ฯ     
                อิทป ปานิย สตี            อาภต คิริคพฺภรา    
                ตโต ปว มหาพฺรเหฺม        สเจ ตฺว อภิกงฺขสิ ฯ    
                อถ ตฺว เกน วณฺเณน        เกน วา ปน เหตุนา        
                อนุปฺปตฺโตสิ พฺรหาร ฺ       ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ     
        [๑๒๐๕] ยถา วาริวโห ปูโร         สพฺพกาล น ขียติ         
                เอวนฺต ยาจิตาคจฺฉึ         ภริย เม เทหิ ยาจิโต ฯ     
        [๑๒๐๖] ททามิ น วิกมฺปามิ          ย ม ยาจสิ พฺราหฺมณ     
                สนฺต นปฺปฏิคูหามิ ๑        ทาเน เม รมเต มโน ฯ     
        [๑๒๐๗] มทฺทึ หตฺเถ คเหตฺวาน       อุทกสฺส กมณฺฑลุ        
                พฺราหฺมณสฺส อทา ทาน       สิวีน รฏวฑฺฒโน ฯ    
                ตทาสิ ย ภึสนก            ตทาสิ โลมหสน         
                มทฺทึ ปริจฺจชนฺตสฺส          เมทนี สมกมฺปถ ๒ ฯ     
                เนวสฺส มทฺที ภกุฏี ๓       น สนฺธียติ น โรทติ    
                เปกฺขเตวสฺส ตุณฺหิยา ๔     เอส ชานาติ ย วร ฯ     
        [๑๒๐๘] ชาล ึกณฺหาชิน ธีต          มทฺทึ เทวึ ปติพฺพต    
                จชมาโน น จินฺเตสึ         โพธิยาเยว การณา ฯ       
                น เม เทสฺสา อุโภ ปุตฺตา    มทฺที เทวี น อปฺปยา     
#๑ ม. นปฺปฏิคุยฺหามิ ฯ ๒ ม. สมฺปกมฺปถ ฯ ๓ ม. เนว สา มทฺที ภากุฏี ฯ      
#๔ ม. ตุณฺหี สา ฯ      
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                สพฺพ ฺ ุต ปย มยฺห          ตสฺมา ปเย อทาสห ๑ ฯ    
        [๑๒๐๙] โกมาร ียสสฺาห ภริยา       สามิโก มม อิสฺสโร      
                ยสฺสิจฺเฉ ตสฺส ม ทชฺชา      วิกฺกีเณยฺย หเนยฺย วา ฯ     
        [๑๒๑๐] เตส สงฺกปฺปม ฺาย         เทวินฺโท เอตทพฺรวิ     
                สพฺเพ ชิตา เต ปจฺจุหา      เย ทิพฺพา เย จ มานุสา    
                นนิฺนาทิตา เต ปวี         สทฺโท เต ติทิวงฺคโต    
                สมนฺตา วิชฺชุตา อาคู        คิรีนว ปฏิสฺสตุา ฯ     
                ตสฺส เต อนุโมทนฺติ         อุโภ นารทปพฺพตา        
                        อินฺโท จ พฺรหฺมา จ ปชาปตี จ    
                        โสโม ยโม เวสฺสวโณ จ ราชา       
                สพฺเพ เทวานุโมทนฺติ        ทุกฺกร หิ กโรติ โส ฯ    
                ททฺุทท ททมานาน           ทุกฺกร กมฺมกพฺุพต    
                อสนฺโต นานุกุพฺพนฺติ         สต ธมฺโม ทรุนฺวโย ฯ      
                ตสฺมา สต ฺจ อสต ฺจ ๒     นานา โหติ อิโต คติ      
                อสนฺโต นิรย ยนฺติ          สนฺโต สคฺคปรายนา ฯ    
                ยเมต กุมาเร อททา ๓     ภริย อททา ๓ วเน วส    
                พฺรหฺมยานมโนกฺกมฺม         สคฺเค เต ต วิปจฺจตุ ฯ      
        [๑๒๑๑] ททามิ โภโต ภริย          มทฺทึ สพฺพงฺคโสภินึ     
                ตฺว ฺเจว มทฺทิยา ฉนฺโน      มทฺที จ ปตินา สห ฯ    
#๑  ม. อิมา เทฺว คาถา น ทิสฺสนฺติ ฯ      ๒ ม. อสต ฯ    ๓ อทา ฯ      
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                ยถา ปโย จ สงฺโข จ       อุโภ สมานวณฺณิโน          
                เอว ตุว ฺจ มทฺที จ         สมานมนเจตสา ฯ         
                อวรุทฺเธตฺถ อร ฺสฺมึ        อุโภ สมฺมถ อสฺสเม    
                ขตฺติยา โคตฺตสมฺปนฺนา       สชุาตา มาตุเปติโต     
                ยถา ปุ ฺานิ กยิราถ        ททนฺตา อปราปร ฯ       
        [๑๒๑๒] สกฺโกหมสฺมิ เทวินฺโท        อาคโตสฺมิ ตวนฺติเก    
                วร วรสฺสุ ราชิส ิ          วเร อฏ ททามิ เต ฯ     
        [๑๒๑๓] วร ฺเจ เม อโท สกกฺ       สพฺพภูตานมิสฺสร          
                ปตา ม อนุโมเทยฺย         อิโต ปตฺต สก ฆร     
                อาสเนน นิมนฺเตยฺย         ปเมต วร วเร ฯ        
                ปรุิสสฺส วธ น โรเจยฺย      อป กิพฺพิสการก     
                วชฌฺ วธมฺหา โมเจยฺย       ทติุเยต วร วเร ฯ    
                เย วุฑฺฒา เย จ ทหรา      เย จ มชฺฌิมโปรสิา        
                มเมว อุปชีเวยฺยุ           ตติเยต วร วเร ฯ      
                ปรทาร น คจฺเฉยฺย         สทารปสุโต สยิ         
                ถนี วส น คจฺเฉยฺย         จตุตฺเถต วร วเร ฯ    
                ปตฺุโต เม สกฺก ชาเยถ      โส จ ทีฆายุโก สิยา      
                ธมฺเมน ชิเน ปวึ          ป ฺจเมต วร วเร ฯ      
                ตโต รตฺยา วิวสเน         สรุิยสฺสุคฺคมน ปติ      
                ทพฺิยา ภกฺขา ปาตุภเวยฺยุ     ฉฏเมต วร วเร ฯ      
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                ททโต เม น ขีเยถ         ทตฺวา นานุตเปยฺยห        
                ทท จิตฺต ปสาเทยฺย         สตฺตเมต วร วเร ฯ     
                อิโต วิมุจฺจมานาห          สคฺคคามี วิเสสคู      
                อนิพฺพตฺตี ๑ ตโต อสฺส      อฏเมต วร วเร ฯ     
        [๑๒๑๔] ตสฺส ต วจน สุตฺวา         เทวินฺโท เอตทพฺรวิ    
                อจิร วต เต ตาโต         ปตา ต ทฏ ุเมสฺสติ ฯ     
                อิท วตฺวาน มฆวา          เทวราชา สุชมปฺติ        
                เวสฺสนฺตเร วร ทตฺวา       สคฺคกาย อปกฺกมิ ฯ     
                        สกฺกปพฺพ นาม ฯ      
        [๑๒๑๕] กสฺเสต มุขมาภาติ          เหมวุตฺตตฺตมคฺคินา    
                นกิฺขว ชาตรูปสฺส           อุกฺกามุขปหสิต ฯ    
                อุโภ สทิสปจฺจงฺคา          อุโภ สทิสลกฺขณา        
                ชาลิสฺส สทิโส เอโก        เอกา กณฺหาชินา ยถา ฯ    
                สหีา วิลาว นิกฺขนฺตา        อุโภ สมฺปตฺติรปูกา    
                ชาตรูปมยาเยว            อิเม ทิสฺสนฺติ ทารกา ฯ    
        [๑๒๑๖] กุโต น ุตฺว ภารทฺวาช       อิเม อาเนสิ ทารเก     
                อชฺช รฏมนุปฺปตฺโต         กุโต อาคจฺฉสิ พฺราหฺมณ ๒ ฯ    
        [๑๒๑๗] มยฺหนฺเต ทารกา เทว       ทินฺนา วิตฺเตน ส ฺชย     
                อชฺช ปณฺณรสา รตฺติ         ยโต ลทฺธา ๓ เม ทารกา ฯ     
#๑ อนิวตฺตีติป ปาโ ฯ  ๒ กุหึ คจฺฉสิ พฺราหฺมณาติป ปาโ ฯ   ๓ สี ย.ุ ทินฺนา ฯ    
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        [๑๒๑๘] เกน วาจาย เปยฺเยน ๑    สมฺมา าเยน สทฺทเห        
                โก เต ต ทานมททา        ปุตฺตเก ทานมุตฺตม ฯ      
        [๑๒๑๙] โย ยาจต ปติฏาสิ         ภูตาน ธรณีริว         
                โส เม เวสฺสนฺตโร ราชา    ปุตฺเตทาสิ วเน วส ฯ     
                โย ยาจต คติ อาสิ         สวนฺตีนว สาคโร         
                โส เม เวสฺสนฺตโร ราชา    ปุตฺเตทาสิ วเน วส ฯ     
        [๑๒๒๐] ทุกฺกฏ วต โภ ร ฺา        สทฺเธน ฆรเมสินา        
                กถ นุ ปุตฺตเก ทชฺชา        อร ฺเ อวรุทฺธโก ฯ    
                อิม โภนฺโต นสิาเมถ        ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา      
                กถ เวสฺสนฺตโร ราชา       ปุตฺเตทาสิ วเน วส ฯ    
                ทาส ทาสิ ฺจ โส ทชชฺา      อสฺส จสฺสตรีรถ       
                หตฺถิ ฺจ กุ ฺชร ทชชฺา        กถ โส ทชฺช ทารเก ฯ      
        [๑๒๒๑] ยสฺส นาสฺส ฆเร ทาโส      อสฺโส จสฺสตรีรโถ         
                หตฺถี จ กุ ฺชโร นาโค       กึ โส ทชชฺา ปตามห ฯ     
        [๑๒๒๒] ทานมสฺส ปสสาม           นาวนินฺทาม โปตก ๓     
                กถ นุ หทย อาสิ           ตุเมฺห ทตฺวา วนิพฺพเก ฯ     
        [๑๒๒๓] (ปตา มยฺห มหาราช        อเมฺห ทตฺวา วนิพฺพเก    
                สตฺุวาน กลูน วาจ          อจฺฉกณฺหาย ภาสิต ๔-) ฯ    
        [๑๒๒๔] ทุกฺขสฺส หทย อาสิ          อโถ อุณฺหป อสฺสสิ    
#๑ ม. เกน วา วาจเปยฺเยน ฯ  ๒ สี. ยุ. นตฺถิ ฯ  ๓ ม. น จ นินฺทาม ปุตฺตกา ฯ         
#๔ อย คาถา อฏกถาโปตฺถเกเยว ทิสฺสติ ฯ      
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                โรหณี เหว ตามฺพกฺขี        ปตา อสฺสูนิ วตฺตยิ ฯ    
        [๑๒๒๕] ยนฺต กณฺหาชินาโวจ         อย ม ตาต พฺราหฺมโณ     
                ลฏ ิยา ปฏิโกเฏติ          ฆเร ชาตว ทาสิย ฯ     
                น จาย พฺราหฺมโณ ตาต      ธมฺมิกา โหนฺติ พฺราหฺมณา     
                ยกโฺข พฺราหฺมณวณฺเณน       ขาทิตุ ตาต เนติ โน ฯ     
                นยีมาเน ปสาเจน          กินนฺุ ตาต อุทิกฺขสิ ฯ     
        [๑๒๒๖] ราชปุตฺตี จ โว มาตา       ราชปุตฺโต จ โว ปตา     
                ปพฺุเพ เม องฺกมารุยฺห       กนิฺนุ ติฏถ อารกา ฯ      
        [๑๒๒๗] ราชปุตฺตี จ โน มาตา       ราชปุตฺโต จ โน ปตา     
                ทาสา มย พฺราหฺมณสฺส       ตสฺมา ติฏาม อารกา ฯ    
        [๑๒๒๘] มา สมฺเมว อวจุตฺถ         ฑยฺหเต หทย มม         
                จิตกายว เม กาโย         อาสเน น สุข ลเภ ฯ       
                มา สมฺเมว อวจุตฺถ         ภิยฺโย โสก ชเนถ ม    
                นกิฺกีณิสฺสามิ ทพฺเพน         น โว ทาสา ภวิสสฺถ ฯ      
                กมิคฺฆิย หิ โว ตาต         พฺราหฺมณสฺส ปตา อทา    
                ยถาภูต เม อกฺขาถ         ปฏปิาเทนฺตุ พฺราหฺมณ ฯ      
        [๑๒๒๙] สหสฺสคฺฆ หิ ม ตาต         พฺราหฺมณสฺส ปตา อทา    
                อจฺฉ ๑ กณฺหาชิน ก ฺ      หตฺถิอาทิสเตน ๒ จ ฯ      
        [๑๒๓๐] อุฏเหิ กตฺเต ตรมาโน      พฺราหฺมณสฺส อวากร      
                ทาสีสต ทาสสต            คว หตฺถูสภ สต        
#๑ ม. อถ ฯ     ๒ ม. หตฺถนิา จ สเตน จ ฯ     
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                ชาตรูปสหสฺส ฺจ            โปตาน ๑ เทหิ นิกฺกย ฯ     
        [๑๒๓๑] ตโต กตฺตา ตรมาโน        พฺราหฺมณสฺส อวากริ        
                ทาสีสต ทาสสต            คว หตฺถูสภ สต        
                ชาตรูปสหสฺส ฺจ            โปตานทาสิ นิกฺกย ฯ    
        [๑๒๓๒] (ทาสีสต ทาสสต           คว หตฺถูสภ สต        
                อสฺสตรีรถ ฺเจว            สพฺพโภเค สต สต        
                ชาตรูปสหสฺส ฺจ            พฺราหฺมณสฺส ธเนสิโน     
                อจฺจายิกสฺส ลุทฺทสฺส         โปตานทาสิ นิกฺกย ๒-) ฯ    
        [๑๒๓๓] นิกฺกีณิตฺวา จ นฺหาเปตฺวา     โภชยิตฺวาน ทารเก    
                สมลงฺกริตฺวา ภณฺเฑหิ ๓     อุจฺจงฺเก อุปเวสยุ ฯ    
                สสี นฺหาเต สุจิวตฺเถ        สพฺพาภรณภูสิเต       
                ราชา องฺเก กรตฺิวาน       อยฺยโก ปริปุจฺฉถ ฯ      
                กณฺุฑเล ฆุสิเต มาเล        สพฺพาลงฺการภูสิเต      
                ราชา องฺเก กรตฺิวาน       อิท วจนมพฺรวิ ฯ        
                กจฺจิ อุโภ อโรคา เต       ชาล ิมาตาปตา ตว        
                กจฺจิ อุ ฺเฉน ยาเปนฺติ       กจฺจิ มูลผลา พหู ฯ     
                กจฺจิ ฑสา มกสา จ         อปฺปเมว สิรึสปา         
                วเน วาฬมิคากิณฺเณ         กจฺจิ หึสา น วิชฺชติ ฯ    
        [๑๒๓๔] อโถ อุโภ อโรคา เต       เทว มาตาปตา มม    
#๑ ม. ปุตฺตาน ฯ    ๒ อิมา เทฺว คาถา อฏกถาโปตฺถเกเยว ทิสฺสนฺติ ฯ      
#๓ ม. ภณฺเฑน ฯ       
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                อโถ อุ ฺเฉน ยาเปนฺติ       อโถ มลูผลา พหู ฯ       
                อโถ ฑสา มกสา จ         อปฺปเมว สิรึสปา    
                วเน วาฬมิคากิณฺเณ         หสึา เนส น วิชฺชติ ฯ     
                ขณนฺตาลุกลมฺพานิ           วิฬานิตกฺกลานิ จ       
                โกล ภลฺลาตก เพล ๑      สา โน อาหจฺจ โปสติ ฯ     
                ย ฺเจว สา อาหรติ         วนมูลผลหารยิา     
                ต โน สพฺเพ สมาคนฺตฺวา     รตฺตึ ภุ ฺชาม โน ทิวา ฯ     
                อมฺมา จ โน กสีา ปณฺฑุ      อาหรนฺตี ทุมปฺผล      
                วาตาตเปน สุขุมาลี         ปทุม หตฺถคตมิว ฯ      
                อมฺมาย ปตนูเกสา          วิจรนฺตฺยา พฺรหาวเน      
                วเน วาฬมิคากิณฺเณ         ขคฺคทีปนิเสวิเต ฯ      
                เกเสสุ ชฏ พนฺธิตฺวา        กจฺเฉ ชลลฺมธารยิ      
                (ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณ     อาสท ฺจมส ฺชฏ ๒-)    
                จมฺมวาสี ฉมา เสติ         ชาตเวท นมสฺสติ ฯ       
        [๑๒๓๕] ปุตฺตา ปยา มนุสฺสาน        โลกสฺม ึอุปปชฺชิสุ     
                น หิ นูนมฺหาก อยฺยสฺส       ปุตฺเต สิเนโห อชายถ ฯ     
        [๑๒๓๖] ทุกฺกฏ ฺจ หิ โน โปต ๓     ภูนหจฺจ กต มยา       
                โยห สิวีน วจนา           ปพฺพาเชสึ อทูสก ฯ     
                ย เม กิ ฺจิ อิธ อตฺถิ        ธน ธ ฺ ฺจ วิชฺชติ      
#๑ ม. เพลลฺ ฯ   ๒ อิท อฏกถาโปตฺถเกเยว ทิสฺสติ ฯ   ๓ ม. ปุตฺต ฯ       
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                เอตุ เวสฺสนฺตโร ราชา      สวิิรฏเ ปสาสตุ ฯ      
        [๑๒๓๗] น เทว มยฺห วจนา         เอหิติ สิวิสุตฺตโม       
                สยเมว เทโว คนฺตฺวาน      สิ ฺจ โภเคหิ อตฺรช ฯ    
        [๑๒๓๘] ตโต เสนาปตึ ราชา        ส ฺชโย อชฺฌภาสถ    
                อตฺถี อสฺสา รถา ปตฺติ       เสนา สนฺนาหยนฺตุ น     
                เนคมา จ ม อเนฺวนฺตุ       พฺราหฺมณา จ ปุโรหิตา     
                ตโต สฏ ี สหสฺสานิ         โยธิโน จารุทสฺสนา      
                ขิปฺปมายนฺตุ สนฺนทฺธา        นานาวณฺเณหิลงฺกตา ฯ    
                นลีวตฺถธราเนเก ๑        ปตาเนเก นิวาสิตา        
                อ ฺเ โลหิตอุณฺหีสา         สุทฺธาเนเก นิวาสิตา     
                ขิปฺปมายนฺตุ สนฺนทฺธา        นานาวณฺเณหิลงฺกตา ฯ    
                หมิวา ยถา คนฺธโร         ปพฺพโต คนฺธมาทโน         
                นานารุกฺเขหิ ส ฺฉนฺโน       มหาภูตคณาลโย ฯ        
                โอสเธหิ จ ทิพฺเพหิ         ทิสา ภาติ ปวาติ จ      
                ขิปฺปมายนฺตุ สนฺนทฺธา        ทิสา ภนฺตุ ปวนฺตุ จ ฯ     
                ตโต นาคสหสฺสานิ          โยชยนฺตุ จตุทฺทส         
                สวุณฺณกจฺเฉ มาตงฺเค        เหมกปฺปนิวาสเส ๒ ฯ    
                อารุเฬฺห ๓ คามณีเยภิ      โตมรงฺกุสปาณิภิ        
                ขิปฺปมายนฺตุ สนฺนทฺธา        หตฺถิกฺขนฺเธหิ ทสฺสิตา ฯ    
                ตโต อสฺสสหสฺสานิ          โยชยนฺตุ จตุทฺทส        
#๑ สี. ย.ุ นลีวณฺณธราเนเก ฯ   ๒ ม. สวุณฺณกจฺฉา มาตงฺคา เหมกปฺปนวาสสา ฯ    
#๓ ม. อารุฬหฺา ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ      
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                อาชานิเยว ๑ ชาติยา      สินธฺเว สีฆวาหเน ๒ ฯ    
                อารุเฬฺห คามณีเยภิ         อินทฺิยาจาปธาริภิ      
                ขิปฺปมายนฺตุ สนฺนทฺธา        อสฺสปฏเ อลงฺกตา ฯ      
                ตโต รถสหสฺสานิ           โยชยนฺตุ จตุทฺทส         
                อโยสุกตเนมิโย            สุวณฺณจิตฺรโปกฺขเร ฯ     
                อาโรเปนฺตุ ธเช ตตฺถ       จมฺมานิ กวจานิ จ        
                วิปฺผาเลนฺตุ ๓ จ จาปานิ    ทฬฺหธมฺมา ปหาริโน     
                ขิปฺปมายนฺตุ สนฺนทฺธา        รเถสุ รถชวิีโน ฯ     
        [๑๒๓๙] ลาชา โอโลกิยา ปุปฺผา      มาลาคนฺธวิเลปนา         
                อคฺฆิยานิ จ ติฏนฺตุ         เยน มคฺเคน เอหิติ ฯ      
                คาเม คาเม สต กุมฺภา      เมรยสฺส สุราย จ         
                มคฺคมฺหิ ปติตา นฺตุ ๔      เยน มคฺเคน เอหิติ ฯ    
                มสา ปูวา จ สงฺกุลฺยา ๕    กุมฺมาสา มจฺฉสยุตา     
                มคฺคมฺหิ ปติตา นฺตุ         เยน มคฺเคน เอหิติ ฯ    
                สปฺป เตล ทธิ ขีร          กงฺคุปฏา ๖ พหู สุรา     
                มคฺคมฺหิ ปติตา นฺตุ         เยน มคฺเคน เอหิติ ฯ    
                อาฬาริกา จ สูทา จ        นฏนฏฏกคายิโน     
                ปาณิสฺสรา กุมฺภถูนิโย        มุทฺทิกา ๗ โสกชฺฌายิกา ฯ     
                อาห ฺนฺตุ สพฺพวีณา         เภริโย ทินทฺิมานิ จ     
#๑ ม. อาชานียาว ฯ  ๒ ม. สินฺธวา สฆีวาหนา ฯ  ๓ ม. วิปฺปาเลนฺตุ ฯ     
#๔ ม. ปติติฏนฺตุ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ  ๕ ม. มสา ปูวา สงฺกุลิโย ฯ    
#๖ ม. กงฺคุพีชา ฯ ๗ ม. มณฺฑกา ฯ       
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                ขรมุขานิ ธมนฺตุ ๑         นทนฺตุ เอกโปกฺขรา      
                มทุิงฺคา ปณฺฑวา สงฺขา       โคธา ปริวทนฺติกา ๒     
                ทนิฺทิมานิ จ ห ฺนฺตุ         กุฏมฺพา ทินทฺิมานิ ๓ จ ฯ       
        [๑๒๔๐] สา เสนา มหตี อาสิ        อุยฺยุตฺตา สิวิวาหินี    
                ชาลินา มคฺคนาเยน         วงฺก ปายาสิ ปพฺพต ฯ    
                โก ฺจ นทติ มาตงฺโค        กุ ฺชโร สฏ ิหายโน     
                กจฺฉาย พชฺฌมานาย         โก ฺจ นทติ วารโณ ฯ      
                อาชานิยา หสิยนฺติ ๔       เนมิโฆโส อชายถ         
                นภ รโช อฉาเทสิ          อุยยฺุตฺตา สิวิวาหินี ฯ    
                สา เสนา มหตี อาสิ        อุยยฺุตฺตา หาริหาริณี    
                ชาลินา มคฺคนาเยน         วงฺก ปายาสิ ปพฺพต ฯ    
                เต ปาวึสุ พฺรหาร ฺ        พหุสาข มโหทก ๕     
                ปปฺุผรุกฺเขหิ ส ฺฉนฺน         ผลรุกฺเขหิ จูภย ฯ      
                ตตฺถ วินฺทุสฺสรา วคฺคู        นานาวณฺณา พหู ทิชา    
                กชูนฺตมุปกูชนฺติ             อุตุสปุปฺผิเต ทุเม ฯ     
                เต คนฺตฺวา ทีฆมทฺธาน       อโหรตฺตานมจฺจเย       
                ปเทสนฺต อุปาค ฺฉฉ          ยตฺถ เวสฺสนตฺโร อหุ ฯ      
                        มหาราชปพฺพ นาม ฯ     
        [๑๒๔๑] เตส สุตฺวาน นิคฺโฆส        ภีโต เวสฺสนฺตโร อหุ    
                ปพฺพต อภิรูหิตฺวา           ภีโต เสน อุทิกขฺติ ฯ     
#๑ ม. ธเมนฺตุ ฯ ส.ีย.ุ วทนฺตุ ฯ ๒ ม. ปริวเทนฺติกา ฯ  ๓ ม. กุตุมฺปทินฺทิมานิ จ ฯ  
#๔ สี. ย.ุ อหิสฺสึสุ ฯ   ๕ ยุ. พหุทิช ฯ     
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                อิงฺฆ มทฺทิ นิสาเมหิ         นิคฺโฆโส ยาทิโส วเน    
                อาชานิยา หสิยนฺติ          ธชคฺคาเนว ทิสฺสเร ฯ    
                อิเม นูน อร ฺมฺหิ          มิคสงฺฆานิ ลุทฺทกา    
                วาคุราหิ ปริกฺขิปฺป          โสพฺเภ ๑ ปาเตตฺวา ตาวเท    
                วิกโฺกสมานา ติปฺปาหิ        หนฺติ เนส วร วร ฯ    
                ตถา มย อทูสกา           อร ฺเ อวรุทฺธกา         
                อมิตฺตหตฺถตฺถคตา ๒        ปสฺส ทุพฺพลฆาตก ฯ     
        [๑๒๔๒] อมิตฺตา นปฺปสเหยฺยุ         อคฺคิว อุทกณฺณเว      
                ตเทว ตฺว วิจินฺเตหิ         อป โสตฺถิ อิโต สิยา ฯ    
        [๑๒๔๓] ตโต เวสฺสนฺตโร ราชา      โอโรหิตฺวาน ปพฺพตา       
                นสิีทิ ปณฺณสาลาย           ทฬฺห กตฺวาน มานส ฯ    
        [๑๒๔๔] นิวตฺตยิตฺวาน รถ           วุฏาเปตฺวาน เสนิโย    
                เอก อร ฺเ วิหรนฺต        ปตา ปุตฺต อุปาคมิ ฯ      
                หตฺถิกฺขนฺธโต โอรุยฺห        เอกโส ป ฺชลีกโต     
                ปริกิณฺโณ ๓ อมจฺเจหิ       ปตฺุต สิ ฺจิตุปาคมิ    
                ตตฺถทฺทส กุมาร โส         รมฺมรูป สมาหิต       
                นสิินฺน ปณฺณสาลาย          ฌายนฺต อกุโตภย ฯ     
        [๑๒๔๕] ต ฺจ ทิสฺวาน อายนฺต        ปตร ปุตฺตคิทฺธิน     
                เวสฺสนฺตโร จ มทฺที จ       ปจฺจุคฺคนฺตฺวา อวนฺทิสุ ฯ     
                มทฺที จ สิรสา ปาเท        สสฺสุรสฺสาภิวาทยิ       
#๑ ม. โสพฺภ ฯ   ๒ ม. อมตฺิตหตฺถตฺต คตา ฯ   ๓ ส.ี ย.ุ ปริขิตฺโต ฯ       
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                มทฺที อห ฺหิ เต เทว        ปาเท วนฺทามิ เต หุสา ๑     
                เตสุ ตตฺถ ปลิสชฺช          ปาณินา ปริมชชฺถ ฯ      
        [๑๒๔๖] กจฺจิ โว กสุล ปุตฺต         กจฺจิ ปุตฺต อนามย     
                กจฺจิ อุ ฺเฉน ยาเปถ        กจฺจิ มูลผลา พหู ฯ     
                กจฺจิ ฑสา มกสา จ         อปฺปเมว สิรึสปา         
                วเน วาฬมิคากิณฺเณ         กจฺจิ หึสา น วิชฺชติ ฯ    
        [๑๒๔๗] อตฺถิ โน ชีวิกา เทว        สา จ ยาทิสิกีทิสา      
                กสิรา ชีวิกา โหม          อุ ฺฉาจริยาย ชีวิต ฯ     
                อนิทฺธิน มหาราช           ทเมตฺยสฺสว ๒ สารถิ     
                ตฺยมฺหา อนิทฺธิกา ทนฺตา      อสมิทฺธิ ทเมติ โน ฯ    
                อป โน กีสานิ มสานิ        ปตุ มาตุ อทสฺสนา     
                อวรุทฺธาน มหาราช         อร ฺเ ชีวิโสกิน ฯ     
        [๑๒๔๘] เยป เต สวิิเสฏสฺส        ทายาทปฺปตฺตมานสา      
                ชาลี กณฺหาชินา จุโภ        พฺราหฺมณสฺส วสานุคา    
                อจฺจายิกสฺส ลุทฺทสฺส         โย เน คาโวว สุมฺภติ ฯ     
                เต ราชปุตฺติยา ปุตฺเต       ยท ิชานาถ สสถ        
                ปริยาปุณาถ โน ขิปฺป        สปฺปทฏว มาณว ฯ    
        [๑๒๔๙] เอเต ๓ กุมารา นิกฺกีตา    ชาล ีกณฺหาชินา จุโภ    
                พฺราหฺมณสฺส ธน ทตฺวา       ปุตฺต มา ภายิ อสฺสุ ฯ      
        [๑๒๕๐] กจฺจิ นุ ตาต กุสล          กจฺจิ ตาต อนามย      
#๑ ม. สุณฺหา ฯ   ๒ ม. ทเมตสฺสว ฯ   ๓ ม. อุโภ ฯ      
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                กจฺจิ นุ ตาต เม มาตุ       จกฺขุ น ปริหายติ ฯ     
        [๑๒๕๑] กุสล ฺเจว เม ปุตฺต         อโถ ปุตฺต อนามย       
                อโถ จ ปุตฺต เต มาตุ       จกฺขุ น ปริหายติ ฯ      
        [๑๒๕๒] กจฺจิ อโรค โยคฺคนฺเต       กจฺจิ วหติ วาหน      
                กจฺจิ ผีโต ชนปโท          กจฺจิ วุฏ ิ น ฉิชชฺติ ฯ     
        [๑๒๕๓] อโถ อโรค โยคฺคมฺเม       อโถ วหติ วาหน          
                อโถ ผีโต ชนปโท          อโถ วุฏ ิ น ฉิชชฺติ ฯ    
        [๑๒๕๔] อิจฺเจว มนฺตยนฺตาน         มาตา เนส อทิสฺสถ    
                ราชปุตฺตี คิริทฺวาเร         ปตฺติกา อนุปาหนา ฯ     
                ต ฺจ ทิสฺวาน อายนฺตึ        มาตร ปุตฺตคิทฺธินึ     
                เวสฺสนฺตโร จ มทฺที จ       ปจฺจุคฺคนฺตฺวา อวนฺทิสุ ฯ     
                มทฺที จ สิรสา ปาเท        สสฺสุยา อภิวาทยิ        
                มทฺที อห ฺหิ เต อยฺเย       ปาเท วนฺทามิ เต หุสา ฯ     
        [๑๒๕๕] มทฺทิ ฺจ ปุตฺตกา ทิสฺวา       ทูรโต โสตฺถิมาคตา     
                กนฺทนฺตา อภิธาวึสุ          วจฺฉา พาลาว มาตร ฯ     
                มทฺที จ ปุตฺตเก ทิสฺวา       ทรูโต โสตฺถิมาคเต    
                วารุณีว ปเวเธนฺติ          ถนธาราภิสิ ฺจถ ฯ       
        [๑๒๕๖] สมาคตาน าตีน           มหาโฆโส อชายถ     
                ปพฺพตา สมนาทึสุ           มหี อากมฺปตา อหุ       
                วุฏ ิธาร ปวตฺเตนฺโต        เทโว ปาวสฺสิ ตาวเท ฯ       
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                อถ เวสฺสนฺตโร ราชา       าตีหิ สมคจฺฉถ    
                นตฺตาโร สุณิสา ปุตฺโต       ราชา เทวี จ เอกโต ฯ     
                ยทา สมาคตา อาสุ         ตทาสิ โลมหสน     
                ป ฺชลิกา ตสฺส ยาจนฺติ       โรทนฺตา เภรเว วเน ฯ     
                เวสฺสนฺตร ฺจ มทฺทิ ฺจ        สพฺเพ รฏา สมาคตา     
                ตฺว โนสิ อิสฺสโร ราชา      รชฺช กาเรถ โน อุโภ ฯ      
                        ฉกฺขตฺติยปพฺพ นาม ฯ    
        [๑๒๕๗] ธมฺเมน รชฺช กาเรนฺต       รฏา ปพฺพาชยิตฺถ ม    
                ตฺว ฺจ ชานปทา เจว        เนคมา จ สมาคตา ฯ         
        [๑๒๕๘] ทุกฺกฏ ฺจ หิ โน ปุตฺต        ภูนหจฺจ กต มยา     
                โยห สิวีน วจนา           ปพฺพาเชสึ อทูสก ฯ     
        [๑๒๕๙] เยนเกนจิ วณฺเณน          ปตุ ทุกฺข อุทพฺพเห     
                มาตุยา ภคินิยาป           อป ปาเณหิ อตฺตโน ฯ    
                (นฺหานกาโล มหาราช       รโชชลฺล ปวาหย ๑-)        
        [๑๒๖๐] ตโต เวสฺสนฺตโร ราชา      รโชชลลฺ ปวาหยิ          
                รโชชลฺล ปวาเหตฺวา        สงฺข วณฺณ อธารยิ ฯ ๒      
        [๑๒๖๑] สีสนฺหาโต สุจิวตฺโถ         สพฺพาภรณภูสิโต        
                ปจฺจย นาคมารุยฺห          ขคฺค พนฺธิ ปรนฺตป ฯ    
#๑ กตฺถจิ โปตฺถเก ทิสฺสติ ฯ  ๓ กตฺถจิ โปตฺถเก เอว ทิสฺสติ สพฺพ วตฺต    
#จเชตฺวาน ราชเวสมธารยิ ฯ     
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                ตโต สฏ ี สหสฺสานิ         โยธิโน จารุทสฺสนา      
                สหชาตา ปริกรึสุ ๑        นนฺทยนฺตา รเถสภ ฯ      
                ตโต มทฺทึป นหฺาเปสุ        สิวิก ฺา สมาคตา      
                เวสฺสนฺตโร ต ปาเลตุ       ชาลี กณฺหาชินา จุโภ    
                อโถป ต มหาราชา         ส ฺชโย อภิรกฺขตุ ฯ       
        [๑๒๖๒] อิท ฺจ ปจฺจย ลทฺธา         ปพฺุเพ กิเลสมตฺตโน ๒      
                อานนฺทิย อาจารึสุ          รมณีเย คิริพฺพเช ฯ    
                อิท ฺจ ปจฺจย ลทฺธา         ปุพฺเพ กิเลสมตฺตโน ๓      
                อานนฺทจิตฺตา สุมนา         ปุตฺเต สงฺคมฺม ลกฺขณา ฯ     
                อิท ฺจ ปจฺจย ลทฺธา         ปุพฺเพ กิเลสมตฺตโน ๔      
                อานนฺทจิตฺตา ปตีตา         สห ปุตฺเตหิ ลกฺขณา ฯ     
        [๑๒๖๓] เอกภตฺตี ๕ ปุเร อาสึ      นิจฺจ ถณฺฑิลสายินี    
                อิติ เมต วต อาสิ          ตุมฺห กามา หิ ปุตฺตกา ฯ     
                ต เม วต สมิทฺธชฺช         ตุมฺเห สงฺคมฺม ปุตฺตกา     
                มาตุชป ต ปาเลตุ          ปตุชป จ ปุตฺตกา    
                อโถป ต มหาราชา         ส ฺชโย อภิรกฺขตุ ฯ       
                ยงฺกิ ฺจิตฺถิ กต ปุ ฺ         มยฺห ฺเจว ปตุจฺจ เต    
                สพฺเพน เตน กุสเลน        อชโร ตฺว ๖ อมโร ภว ฯ     
        [๑๒๖๔] กปฺปาสิก ฺจ โกเสยฺย        โขมโกทุมฺพรานิ จ      
#๑ ม. ปกิรึส ุฯ ๒-๓-๔ ม. สลฺเลขมตฺตโน ฯ ๕ เอกภตฺตาติป ฯ ๖ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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                สสฺสุ สุณฺหาย ปาเหสิ        เยหิ มทฺที อโสภถ ฯ    
                ตโต โขม ฺจ กายูร         คีเวยฺย รตนามย        
                สสฺสุ สุณฺหาย ปาเหสิ        เยหิ มทฺที อโสภถ ฯ    
                ตโต โขม ฺจ กายูร         องฺคท มณิเมขล         
                สสฺสุ สุณฺหาย ปาเหสิ        เยหิ มทฺที อโสภถ ฯ    
                อุณฺณต มุขผุลฺล ฺจ           นานารตฺเต จ มาณิเย ๑    
                สสฺสุ สุณฺหาย ปาเหสิ        เยหิ มทฺที อโสภถ ฯ    
                อุคฺคตฺถน คิงฺคมก           เมขล ปฏิปาทุก ๒    
                สสฺสุ สุณฺหาย ปาเหสิ        เยหิ มทฺที อโสภถ ฯ    
                สตฺุต ฺจ สุตฺตวชฺช ฺจ         อุปนิชฺฌาย เสยฺยสิ    
                อโสภถ ราชปุตฺตี           เทวก ฺาว นนฺทเน ฯ      
                สสีนฺหาตา สุจิวตฺถา         สพฺพาภรณภูสิตา        
                อโสภถ ราชปุตฺตี           ตาวตึสาว อจฺฉรา ฯ       
                กทลีว วาตจฺฉุปตา          ชาตา จิตฺตลตาวเน       
                ทนฺตาวรณสมฺปนฺนา          ราชปุตฺตี อโสภถ ฯ       
                สกุณี มานุสินีว             ชาตา จิตฺตปฺปตฺตา ปติ      
                นโิคฺรธปกฺกพิมฺโพฏ ี         ราชปุตฺตี อโสภถ ฯ     
        [๑๒๖๕] ตสฺสา จ นาคมาเนสุ        นาติวุฑฺฒว กุ ฺชร      
                สตฺติกฺขม สรกฺขม           อีสาทนฺต อุรุฬฺหว ฯ     
                สา มทฺที นาคมารุหิ         นาติวุฑฺฒว กุ ฺชร                          
#๑ ม. มาณิเก ฯ   ๒ ม. ปฏิปาทก ฯ ย.ุ ปาลิปาทก ฯ     
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                สตฺติกฺขม สรกฺขม           อีสาทนฺต อุรุฬฺหว ฯ     
        [๑๒๖๖] สพฺพมฺหิ ต อร ฺมฺหิ         ยาวนฺเตตฺถ มิคา อหุ      
                เวสฺสนฺตรสฺส เตเชน        นา ฺม ฺ วิเหยุ ฯ    
                สพฺพมฺหิ ต อร ฺมฺหิ         ยาวนฺเตตฺถ ทิชา อหุ      
                เวสฺสนฺตรสฺส เตเชน        นา ฺม ฺ วิเหยุ ฯ    
                สพฺพมฺหิ ต อร ฺมฺหิ         ยาวนฺเตตฺถ มิคา อหุ      
                        เอกชฺฌ สนฺนิปาตึสุ    
                เวสฺสนฺตเร ปยาตมฺหิ        สวีิน รฏวฑฺฒเน ฯ    
                สพฺพมฺหิ ต อร ฺมฺหิ         ยาวนฺเตตฺถ ทิชา อหุ      
                        เอกชฺฌ สนฺนิปาตึสุ    
                เวสฺสนฺตเร ปยาตมฺหิ        สวีิน รฏวฑฺฒเน ฯ    
                สพฺพมฺหิ ต อร ฺมฺหิ         ยาวนฺเตตฺถ มิคา อหุ      
                        นาสฺส ม ฺชูนิ กชูึสุ     
                เวสฺสนฺตเร ปยาตมฺหิ        สวีิน รฏวฑฺฒเน ฯ    
                สพฺพมฺหิ ต อร ฺมฺหิ         ยาวนฺเตตฺถ ทิชา อหุ      
                        นาสฺส ม ฺชูนิ กชูึสุ     
                เวสฺสนฺตเร ปยาตมฺหิ        สวีิน รฏวฑฺฒเน ฯ    
        [๑๒๖๗] ปฏิยตฺโต ราชมคฺโค         วิจิตฺโต ปุปฺผสนฺถโต    
                วสิ เวสฺสนฺตโร ราชา ๑    ยตฺถ ยาว ๒ เชตุตฺตรา ฯ      
                ตโต สฏ ี สหสฺสานิ         โยธิโน จารุทสฺสนา      
#๑ ม. ยตฺถ ฯ      ๒ ม. ยาว ตาว ฯ      
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                        สมนฺตา  ปริกรึส ุ    
                เวสฺสนฺตเร ปยาตมฺหิ        สวีิน รฏวฑฺฒเน ฯ    
                โอโรธา จ กุมารา จ       เวสยิานา จ พฺราหฺมณา      
                        สมนฺตา ปริกรึส ุ    
                เวสฺสนฺตเร ปยาตมฺหิ        สวีิน รฏวฑฺฒเน ฯ    
                หตฺถาโรหา อนีกฏา        รถิกา ปตฺติการกา        
                        สมนฺตา ปริกรึส ุ    
                เวสฺสนฺตเร ปยาตมฺหิ        สวีิน รฏวฑฺฒเน ฯ    
                สมาคตา ชานปทา          เนคมา จ สมาคตา    
                        สมนฺตา ปริกรึส ุ    
                เวสฺสนฺตเร ปยาตมฺหิ        สวีิน รฏวฑฺฒเน ฯ    
                กโรฏิยา จมฺมธรา          อินทฺิหตฺถา สุวมฺมิกา ๑      
                        ปุรโต ปฏปิชฺชึส ุ   
                เวสฺสนฺตเร ปยาตมฺหิ        สวีิน รฏวฑฺฒเน ฯ    
        [๑๒๖๘] เต ปาวึสุ ๒ ปุร รมฺม      พหุปาการโตรณ ๓     
                อุเปต อนฺนปาเนหิ          นจฺจคีเตหิ จูภย ฯ     
                วิตฺตา ชานปทา อาสุ        เนคมา จ สมาคตา          
                อนุปฺปตฺเต กุมารมฺหิ         สิวีน รฏวฑฺฒเน ฯ    
                เจลุกฺเขโป ปวตฺติตฺถ ๔     อาคเต ธนทายเก         
                นนฺทปิฺปเวสิ ๕ นคเร       พนฺธนา โมกฺโข อโฆสถ ฯ    
#๑ ม. อิลฺลีหตฺถา ฯ สี. ยุ. ขคฺคหตฺถา ฯ  ๒ ม. ปาวิสุ ฯ  ๓ ม. มหาปาการ- ฯ         
#๔ ม. อวตฺติตฺถ ฯ  ๕ ม. นนฺทึ ปเวสิ ฯ      



สุตฺต ขุ. ชาตก(๒) :ป ฺาส-มหานิปาตชาตก - หนาท่ี 453 

        [๑๒๖๙] ชาตรูปมย วสฺส            เทโว ปาวสฺสิ ตาวเท     
                เวสฺสนฺตเร ปวิฏมฺหิ        สิวีน รฏวฑฺฒเน ฯ    
                ตโต เวสฺสนฺตโร ราชา      ทาน ทตฺวาน ขตฺติโย      
                กายสฺส เภทา สปฺป ฺโ      สคฺค โส อุปปชฺชถาติ ฯ    
                        นครกณฺฑ นาม ฯ    
                มหาเวสฺสนฺตรชาตก ทสม ฯ     
                        มหานิปาต นิฏ ิต     
                        __________________    


