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                                ติกนปิาตชาตกฏกถา   
                                สงฺกปฺปวคฺควณฺณนา   
                                สงฺกปฺปราคชาตก   
        สงฺกปฺปราคโธเตนาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน วิหรนฺโต  
อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สาวตฺถนีครวาสี  กิเรโก  กลุปุตฺโต  สตฺถุ (๑) สาสเน  อุร   
ทตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  เอกทิวส  สาวตฺถิย  ปณฺฑาย  จรนฺโต   
เอก  อลงฺกตปฏิยตฺต  อิตถึ  ทิสฺวา  อุปฺปนฺนกามราโค   
อนภิรโต  วิจรติ ฯ  ตเมน  อาจริยุปชฺฌายาทโย  ทิสวฺา   
อนภิรติการณ  ปุจฺฉิตฺวา  วิพฺภมิตุกามภาวมสฺส  ตฺวา  อาวุโส   
สตฺถา  นาม  ราคาทิกิเลเส  สหาเรตฺวา (๒)  ทเมตฺวา  สจฺจานิ   
ปกาเสตฺวา  โสตาปตฺติผลาทีนิ  เทติ  เอหิ  ต  สตฺถ ุ สนฺติก  
เนสฺสามาติ  อาทาย  อคมสุ  สตฺถารา  จ  กินฺนุโข  ภิกฺขเว   
อนิจฺฉมานก ฺเว  ภิกฺขุ  คเหตฺวา  อาคตตฺถาติ  วุตฺเต  ตมตฺถ   
อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  สจฺจ  กิร  ตฺว  ภิกฺขุ  อุกฺกณฺ ิโตติ   
ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจนฺติ (๓)  วุตฺเต  กึการณาติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  ตมตฺถ   
อาโรเจสิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อิตฺถิโย  นาเมตา  ภิกฺขุ  ปุพฺเพ   
#  ๑.  ม. อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ    ๒.  ม.  กามราคาทิกิเลสปฬิตาน   
#  กิเลเส  กาเรตฺวา  ฯ    ๓  ม.  สจฺจ  ภนฺเตติ  ฯ    
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ฌานพเลน  วิกฺขมฺภิตกิเลสาน  วิสุทฺธสตฺตานมฺป  สงฺกิเลส   
อุปฺปาเทสุ  ตาทิส  ตุจฺฉปุคฺคล  กึการณา  น  สงฺกลิิสฺสนฺติ   
วิสุทฺธาป  สตฺตา  สงฺกิลิสฺสนฺติ  อุตฺตมยสสมงฺคิโนป  อายสกฺย   
ปาปุณนฺติ  ปเคว  อปริสุทฺธา  สิเนรุกมปฺนกวาโต  ปุราณ-   
ปณฺณกสฏ  กึ  น  กมฺเปสสฺติ  โพธิรกุขฺมูเล (๑)   นสิีทิตฺวา   
อภิสมฺพุชฺฌนกสตฺต  อย  กิเลโส  อาฬเุลติ (๒)  ตาทิส  ก ึ น   
อาฬุลิสฺสตีติ  วตฺวา  เตหิ  ยาจิโต  อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  อสีติโกฏิวิภเว  พฺราหฺมณมหาสาลกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา   
วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย  สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  พาราณสึ   
ปจฺจาคนฺตฺวา  กตปุตฺตทารปริคฺตโห (๓)  มาตาปตูน  อจฺจเยน  เตส   
มตกิจฺจานิ  กตฺวา  รโหโลกนกมฺม (๔)   กโรนฺโต  อิท  ธน   
ป ฺายติ  เยหิ  ปเนต  สมฺภูต (๕)   เต  น  ป ฺายนฺตีติ   
อาวชฺเชนฺโต  สเวคปฺปตฺโต  อโหสิ ฯ  สรีรา  เสทา  มุ ฺจึสุ ฯ   
โส  ฆราวาเส  จิร  วสนฺโต  มหาทาน  ทตฺวา  กาเม  ปหาย   
อสฺสุมุข  าติสงฺฆ  ปริจฺจชิตฺวา  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา [ ๖ ]  รมณีเย   
ปเทเส  ปณฺณสาล  มาเปตฺวา  อุ ฺฉาจริยาย  วนมูลผลาทีหิ   
ยาเปนฺโต  นจิรสฺเสว  อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย  จ  อุปฺปาเทตฺวา   
#  ๑.  ม.  โพธิตเล  ฯ    ๒.  ม.  อาโลเฬสิ  ฯ     
#  ๓.  ม.  กตทารปริคฺคโห  ฯ    ๔.  ม. หิร ฺโโลกนกมฺม  ฯ 
#  ๕.  ม.  สมฺภต  ฯ    ๖.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อิสิปพฺพชฺช   
#  ปพฺพชิตฺวาติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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ฌานกีฬ  กีฬนฺโต  จิร  วสตฺิวา  จินฺเตสิ  มนุสฺสปถ  คนฺตฺวา   
โลณมฺพิล  อุปเสวิสฺสามิ  เอว  เม  สรรี ฺเจว  ถิร  ภวิสฺสติ   
ชงฺฆวิหาโร  จ  เม  กโต  ภวิสฺสติ  เย  จ  มาทิสสฺส   
สีลวนฺตสฺส  ภิกฺข  วา  ทสสฺนฺติ  อภิวาทนาทีนิ  วา  กริสฺสนฺติ   
เต  สคฺคปุร  ปูเรสฺสนฺตีติ ฯ  โส  หิมวนฺตา  โอตริตฺวา   
อนุปุพฺเพน  จาริก ฺจรมาโน  พาราณสึ  ปตฺวา  สุรยิตฺถงฺคมน-   
เวลาย  วสนฏาน  โอโลเกนฺโต  ราชยฺุยาน  ทิสฺวา  อิท   
ปฏิสลลฺานสารูป (๑)  เอตฺถ  วสิสฺสามีติ  อุยฺยาน  ปวิสิตฺวา   
อ ฺตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  นิสนิฺโน ฌานสุเขน  รตฺตึ  เขเปตฺวา   
ปุนทิวเส  กตสรีรปฏชิคฺคโน  ปุพฺพณฺหสมเย  ชฏาชินวกฺกลานิ   
สณฺเปตฺวา  ภิกฺขาภาชน  อาทาย  สนฺตินฺทฺริโย  สนตฺมานโส   
อิริยาปถสมฺปนฺโน  ยุคมตฺตทสฺสโน หุตฺวา สพฺพาการสมฺปนฺนาย   
อตฺตโน  รูปสิริยา  โลกสฺส  วิโลจนานิ  อากฑฺฒนฺโต  นคร   
ปวิสิตฺวา  ภิกฺขาย  จรนฺโต  ร ฺโ  นเิวสนทฺวาร  สมฺปาปุณิ ฯ   
ราชา  มหาตเล  จงฺกมนฺโต  วาตปานนฺตเรน  โพธสิตฺต   
ทิสฺวา  อิริยาปถสฺมึเยวสฺส  ปสีทิตฺวา  สเจ  สนฺตธมฺโม  นาม   
อตฺถิ  อิมสฺส  อพฺภนฺตเร  เตน  ภวิตพฺพนฺติ  จินฺเตตฺวา  คจฺฉ   
ตฺว  จ (๒)   ตาปส  อาเนหีติ  เอก  อมจฺจ  อาณาเปสิ ฯ  โส   
คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ภิกฺขาภาชน  คเหตฺวา  ราชา  ภนฺเต  ต   
#  ๑.  ม.  ปฏสิลฺลานสารุปฺป  ฯ    ๒.  ม.  ต  ฯ    
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ปกฺโกสตีติ  อาห ฯ  โพธสิตฺโต  มหาปุ ฺ  อมฺเห  ราชา  น   
ชานาตีติ  อาห ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  ยาวาห  อาคจฺฉามิ  ตาว   
อิเธว  โหถาติ  วตฺวา (๑)   ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  อ ฺโ   
อมฺหาก  กุลปุกตาปโส  นตฺถิ  คจฺฉ  ต  ตาปส  อาเนหีติ   
วตฺวา  สยมฺป  วาตปาเนน  หตฺถ  ปสาเรตฺวา  วนฺทนฺโต   
อิโต  เอถ  ภนฺเตติ  อาห ฯ  โพธิสตฺโต  อมจฺจสฺส  หตฺเถ   
ภิกฺขาภาชน  ทตฺวา  มหาตล  อภิรูหิ ฯ  อถ  น  ราชา   
วนฺทิตฺวา  ราชปลลฺงฺเก  นสิีทาเปตฺวา  อตฺตโน  อตฺถาย  (๒)   
สมฺปาทิเตหิ  ยาคุขชฺชกภตฺเตหิ  ปริวิสิตฺวา  กตภตฺตกิจฺจ  ป ฺห   
ปุจฺฉิ  ป ฺหพฺยากรเณน  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ปสีทิตฺวา   
วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ตุมฺเห  กตฺถ  วาสิกา  กโุต  อาคตาติ   
ปุจฺฉิตฺวา  หิมวนฺตวาสิกา  มย  มหาราช  หิมวนฺตโต   
อาคตาติ  วุตฺเต  ปุน  กึการณา  อาคตาติ (๓)   ปุจฺฉิตฺวา   
วสฺสารตฺตกาเล  มหาราช  นิพทฺธวาโส  นาม  ลทฺธุ  วฏฏตีติ   
วุตฺเต  เตนหิ  ภนฺเต  ราชุยยฺาเน  วสถ  ตุมฺเห  จ  จตูหิ   
ปจฺจเยหิ  น  กิลมิสฺสถ  อห ฺจ  สคฺคสวตฺตนิก  ปุ ฺ   
ปาปุณิสฺสามีติ  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  ภุตฺตปาตราโส  โพธิสตฺเตน   
สทฺธึ  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  ปณฺณสาล  กาเรตฺวา  จงฺกม   
มาเปตฺวา  เสนาสนานิ (๔)   รตฺติฏานทิวาฏานาทีนิ  สมฺปาเทตฺวา   
#  ๑.  ม.  คนฺตฺวา  ฯ    ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ     
#  ๓.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ    ๔.  ม. เสสานิป  ฯ    
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ปพฺพชิตปริกฺขาเร  ปฏิยาเทตฺวา  สุเขน  วสถ  ภนฺเตติ   
อุยฺยานปาล  สมฺปฏิจฺฉาเปสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ตโต  ปฏาย   
ทฺวาทส  สวจฺฉรานิ  ตตฺเถว  วส ิฯ  อเถกทิวส  ร ฺโ   
ปจฺจนฺโต  กุปฺปโต ฯ  โส  ตสฺส  วูปสมนตฺถาย  คนฺตุกาโม   
เทวึ  อามนฺเตตฺวา  ภทฺเท  ตยา  ตาว  นคเร  โอหิยตุิ   
วฏฏตีติ  อาห ฯ  กึ  นิสสฺาย กเถถ เทวาติ ฯ  สีลวนฺต   
ตาปส  ภทฺเทติ ฯ  เทว  นาห  ตสฺมึ  ปมชฺชิสฺสามิ  อมฺหาก  
อยฺยสฺส  ปฏชิคฺคน  มม  ภาโร  ตุมฺเห  นิราสงฺกา  คจฺฉถาติ   
อาห ฯ  ราชา  นิกฺขมิตฺวา  คโต ฯ  เทวีป  โข โพธิสตฺต   
ตเถว  สกฺกจฺจ  อุปฏหิ ฯ  โพธิสตฺโต  ปน  ร ฺโ  คตกาเล   
นิพทฺธเวลาย  อคนฺตวา (๑)   อตฺตโน  รจิุตาย  เวลาย  ราชนิเวสน  
คนฺตฺวา  ภตฺตกิจฺจ  กโรติ ฯ  อเถกทิวส  โพธิสตฺเต  อติจิรายนฺเต   
เทวี  สพฺพ  ขาทนียโภชนีย  ปฏิยาเทตฺวา  นฺหาตฺวา  อลงฺกริตฺวา   
นีจม ฺจก  ป ฺาเปตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  อาคมน  โอโลกยมานา   
มฏสาฏก  สิถิล  กตฺวา  นิวาเสตฺวา  นิปชฺช ิฯ  โพธิสตฺโตป   
เวล  สลลฺกฺเขตฺวา  ภิกฺขาภาชน  อาทาย  อากาเสนาคนฺตฺวา   
มหาวาตปานทฺวาร  ปาปุณิ ฯ  ตสฺส  วกฺกลสทฺท  สตฺุวา  สหสา   
อุฏหมานาย  เทวิยา  ปรทิหติ-มฏสาฏโก (๒)   ภสฺสิตฺถ ฯ  โพธิสตฺโต   
วิสภาคารมฺมณ  ทิสฺวา  อินฺทฺริยานิ  ภินฺทิตฺวา  สุภวเสเนว   
#  ๑.  ม.  อาคนฺตฺวา  ฯ    ๒.  ม.  สรีรา  มฏสาฏโก  ฯ    
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โอโลเกสิ ฯ  อถสฺส  ฌานพเลน  สนฺนสิินฺโนป  กิเลโส   
กรณฺฑเก  ปกฺขิตฺตาสีวิโส  วิย  ผณ  กตฺวา  อุฏหิ  ขีรรกฺุขสฺส   
วาสิยา  อาโกฏิตกาโล  วิย  อโหส ิฯ  กิเลสุปฺปาทเนน  สเหว   
ฌานงฺคานิ  ปริหายึสุ ฯ  อินฺทฺริยานิ  อปริปุณฺณานิ  อเหสุ ฯ   
สย  ปกฺขจฺฉินฺนกาโก  วิย  อโหส ิฯ  โส  ปุพฺเพ  วิย   
นิสีทิตฺวา  ภตฺตกิจฺจมฺป  กาตุ  นาสกฺขิ  นิสีทาติ  วุจฺจมาโนป  (๑)   
น  นิสีท ิฯ  อถสฺส  เทวี  สพฺพ  ขาทนีย  โภชนีย  ภิกฺขา-   
ภาชเนเยว  ปกฺขิป ฯ  ยถา  จ  ปุพฺเพ  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา   
สีหป ฺชเรน นิกฺขมิตฺวา อากาเสเนว  คจฺฉติ  เอว  ตทิวส   
คนฺตุ  นาสกฺขิ  ภตฺต  ปน  คเหตฺวา  มหานิสฺเสณิยา  โอตริตฺวา   
อุยฺยาน  อคมาสิ ฯ  เทวีป  ตสฺส  อตฺตนิ  ปฏิพทฺธจิตฺตตฺต   
อ ฺาสิ ฯ  โส  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  ภตฺต  อภุ ฺชิตฺวา  ว   
เหฏาม ฺเจ  ปกฺขิปตฺวา (๒)   เทวิยา  เอวรูปา  หตฺถา  โสภา   
ปาทา  โสภา  เอวรูป  กฏปิริโยสาน  เอวรูป  อูรลุกขฺณนฺติ   
อาทีนิ  วิลปนฺโต (๓)   สตฺตาห  นิปชฺชิ ฯ  ภตฺต  ปติูก  อโหส ิ  
นีลมกฺขิกาหิ  ปริกิณฺณ  (๔)  ฯ  อถ  ราชา  ปจฺจนฺต  วูปสเมตฺวา   
ปจฺจาคโต  อลงฺกตปฏิยตฺต  นคร  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ราชนิเวสน   
อคนฺตฺวา  โพธิสตฺต  ปสฺสิสฺสามีติ  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  อุกฺลาป   
#  ๑.  ม.  นิสทีาปยมาโนป  ฯ    ๒.  ม.  นิกฺขิปตฺวา  ฯ    
#  ๓.  ม.  วิปปฺลปนฺโต  ฯ    ๔.  ม.  นีลมกฺขิกาปริปุณฺร  ฯ    
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อสฺสมปท  ทสิฺวา  ปกฺกนโฺต  ภวิสฺสตีติ  ปณฺณสาลทฺวาร   
วิวริตฺวา  อนฺโต  ปวิฏโ  ต  นิปนฺนก  ทิสฺวา  เกนจิ   
อผาสุเกน  ภวิตพฺพนฺติ  จินฺเตตฺวา  ปูติภตฺต  ฉฑฺฑาเปตฺวา   
ปณฺณสาล  ปฏิชคฺคิตฺวา (๑)  ภนฺเต  ก ึ เต  อผาสุกนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ   
วิทฺโธสฺมิ  มหาราชาติ ฯ  ราชา  มม  ปจฺจามิตฺเตหิ  มยิ   
โอกาส  อลภนฺเตหิ  ปยฏานมสฺส (๒)   ทุพฺพล  กริสฺสามาติ   
อาคนฺตฺวา  เอส  วิทฺโธ  ภวิสฺสติ  ม ฺเติ  สรีร  ปริวตฺเตตฺวา   
วิทฺธฏาน  โอโลเกนฺโต  เวธ (๓)   อทิสฺวา  กตฺถ  วิทฺโธสิ   
ภนฺเตติ  ปุจฺฉิ ฯ  โพธิสตฺโต  นาห  มหาราช  อ ฺเหิ  วิทฺโธ   
อห  ปน  อตฺตนาว  อตฺตาน  หทเย  วิชฌฺามีติ  วตฺวา   
อุฏาย  นิสทีิตฺวา  อิมา  คาถา  อโวจ   
        [๓๕๒]        สงฺกปฺปราคโธเตน                วิตกฺกนิสิเตน จ   
                        เนวาลงฺกตภเทฺรน (๔)                น  อุสุการกเตน (๕)  จ   
        [๓๕๓]        น  กณฺณายตมุตฺเตน                นป (๖)  โมรปุเสวินา   
                        เตนมฺหิ หทเย วิทฺโธ                สพฺพงฺคปริฬาหินา (๗)    
        [๓๕๔]        อาเวธ ฺจ น ปสฺสามิ                ยโต รุหิรมสฺสเว   
                        ยาว อโยนโิส จิตฺต                สย เม ทุกฺขมาภตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สงฺกปฺปราคโธเตนาติ  กามวิตกฺกสมฺปยุตฺตราคโธเตน ฯ   
#  ๑.  ม.  ปฏชิคฺคาเปตฺวา  ฯ    ๒.  ม.  มมายนฏานมสฺส  ฯ   
#  ๓.  ม.  วิทธฺฏาน  ฯ    ๔.  ม.  นาลงฺกเตน  ภทฺเรน  ฯ     
#  ๕.  ม. อุสกุารากเตน  ฯ    ๖.  ม.  นาป  ฯ    ๗.  ม.  สพฺพงฺคปริาหินา  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 8 

        เลมที ่ 31  ติกนิปาเต   สงฺกปฺปวคฺควณฺณนา  หนา  8   
 
วิตกฺกนิสิเตน  จาติ  เตเนว  ราโคทเกน  วิตกฺกปาสาณ-   
นิสิเตน ฯ  เนวาลงฺกตภเทฺรนาติ  อนาลงฺกเตน  วิภจฺเฉนาติ   
อตฺโถ ฯ  น  อุสุการกเตน  จาติ  อุสุกาเรหิป  อกเตน ฯ  น   
กณฺณายตมุตฺเตนาติ  ยาว  ทกฺขิณกณฺณจูฬิก  อากฑฺฒิตฺวา   
อมุตฺตเกน ฯ  น  ป โมรุปเสวินาติ  โมรปตฺตคิชฺฌปตฺตาทีหิ   
อกตุปเสวเนน ฯ  เตนมฺหิ  หทเย  วิทฺโธติ  เตน  กิเลสกณฺเฑน   
หทเย  วิทฺโธ ฯ  สพฺพงฺคปริฬาหินาติ.  สพฺพานิ  องฺคานิ   
ปริทหนสมตฺเถน  มหาราช  เตนมฺหิ  กิเลสกณฺเฑน  หทเย   
วิทฺโธ  วิทฺธกาลโต  ปฏาย  มม  อคฺคิปทิตฺตานิว  สพฺพานิ   
องฺคานิ  ทยหฺนฺตีติ  ทสฺเสติ ฯ  อาเวธ ฺจ  น  ปสฺสามีติ   
วิทฺธฏาน ฺจ (๒)   น  ปสฺสามิ ฯ  ยโต  รุหิรมสฺสเวติ  ยโต  เม   
อาเวธา (๓)   โลหิต  ปคฺฆเรยฺย  ต  น  ปสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ  ยาว   
อโยนิโส จิตฺตนฺติ เอตฺถ  ยาวาติ  ทฬฺหฏเ  นิปาโต  อติวิย   
ทฬฺห  กตฺวา  อโยนิโส  จิตฺต  วิทฺธนฺติ  อตฺโถ ฯ  สย  เม   
ทุกฺขมาภตนฺติ  อตฺตนาว  มยา  อตฺตโน  ทุกฺข อานีตนฺติ ฯ   
        เอว  โพธิสตฺโต  อิมาหิ  ตีหิ  คาถาหิ  ร ฺโ  ธมฺม   
เทเสตฺวา  ราชาน  ปณฺณสาลาโต  พหิ  กตฺวา  กสณิปริกมฺม   
กตฺวา  นฏชฺฌาน  อุปฺปาเทตฺวา  ปณฺณสาลาย  นิกฺขมิตฺวา   
#  ๑.  ม.  นาลงฺกเตน  ภทฺเรนาติ  เนว  อลงฺกเตน  ภทฺเรน   
#  อนลงฺกเตน  พีภจฺเฉนาติ  อตฺโถ  ฯ    ๒.  ม.  วิทฺธฏาเน   
#  วณ ฺจ  ฯ    ๓.  ม.  อาเว ิโต  ฯ    ๔.  ม.  วฑฺฒิตนฺติ  ฯ    
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อากาเส  นิสินฺโน  ราชาน  โอวทิตฺวา  มหาราช  อห   
หิมวนฺตเมว  คมิสฺสามีติ  วตฺวา  น  สกกฺา  ภนฺเต  คนฺตุนฺติ   
วุจฺจมาโนป  มหาราช  มยา  อิธ  วสนฺเตน  เอวรูโป   
วิปฺปกาโร  ปตฺโต  อิทานิ  น  สกฺกา  อิเธว  วสิตุนฺติ  ร ฺโ   
ยาจนฺตสฺเสว  อากาเส  อุปฺปติตฺวา  หิมวนฺต  คนฺตฺวา  [๑]   
ยาวตายุก  ตฺวา ชีวิตปริโยสาเน (๒)   พฺรหฺมโลกุปโค อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  อรหตฺเต   
ปติฏาสิ ฯ  เกจิ  โสตาปนฺนา  เกจิ  สกทาคามิโน  เกจิ   
อนาคามิโน [๓]   อเหสุ  ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ  
ตาปโส ปน อหเมวาติ  (๔)  ฯ   
                                สงฺกปฺปราคชาตก ปม  ฯ 
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ตตฺถาติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ   
#  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร  เกจิ  อรหนฺโตติ  ทสฺสติ  ฯ     
#  ๔.  ม. อหเมว  อโหสินติฺ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ     
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        อชชฺาป  เม  ต  มนสติี  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
อ ฺตร  โกธน ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        อ ฺตโร  กิร  ภิกฺขุ  โกธโน  อโหสิ  อุปายาสพหุโล   
อปฺปมฺป  วุตฺโต  สมาโน  กุปฺป  อภิสชชฺิ  โกป ฺจ  โทส ฺจ   
อปจฺจย ฺจ  ปาตฺวากาสิ ฯ  อเถกทิวส  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ   
สมุฏาเปสุ  อาวุโส  อสุโก  นาม  ภิกขฺุ โกธโน อุปายาส-   
พหุโล อุทฺธเน ปกฺขิตฺตโลโณ (๑)   วิย  กฏกฏายนฺโต (๒)   วิจรติ   
เอวรูเป  นิกฺโกธเน  สาสเน (๓)   ปพฺพชิโต  สมาโน  โกธนมตฺตมฺป   
นิคฺคณฺหิตุ  น  สกโฺกตีติ ฯ  สตฺถา  เตส  กถ  สุตฺวา  เอก   
ภิกฺขุ  เปเสตฺวา  ต  ภิกฺขุ ปกฺโกสาเปตฺวา สจฺจ กิร  ตฺว   
ภิกฺขุ  โกธโนติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจ ภนฺเตติ วุตฺเต น ภิกฺขเว  
อิทาเนว  ปุพฺเพปาย โกธโน อโหสีติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต (๔)   
อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
ตสฺส  ปุตฺโต  พฺรหฺมทตฺตกุมาโร  นาม  อโหส ิฯ  โปราณก-   
ราชาโน  จ  อตฺตโน  ปุตฺเต  เอวเมว  เต  นีหฏมานทปฺปา   
สีตุณฺหกฺขมา  โลกจาริตฺต ฺจ  ชานิสฺสนฺตีติ (๕)   อตฺตโน  นคเร   
#  ๑.  ม. ปกขิฺตฺตโลณ  ฯ    ๒.  ม.  ตฏตฏายนฺโต  ฯ     
#  ๓.  ม.  พุทฺธสาสเน  ฯ    ๔.  ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ    
#  ๕.  ม.  โลกจาริต ฺ ู  จ  ภวิสฺสนฺตีติ  ฯ    
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ทิสาปาโมกฺเข  อาจริเย  วิชฺชมาเนป  สปิฺปุคฺคหณตฺถาย  ทูเร   
ติโรรฏ  เปเสนฺติ ฯ  ตสฺมา  โสป  ราชา  โสฬสวสฺสุทฺเทสิก   
ปุตฺต  ปกฺโกสาเปตฺวา  เอกตลิกอุปาหนา (๑)   จ  ปณฺณจฺฉตฺต ฺจ   
กหาปณสหสฺส ฺจ  ทตฺวา  ตาต  ตกฺกสิล  คนฺตฺวา  สิปฺป   
อุคฺคณฺหาหีติ  เปเสสิ ฯ  โส (๒)   สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  มาตาปตโร   
วนฺทิตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  ตกฺกสิล ปตฺวา อาจริยสฺส   
เคห  ปุจฺฉิตฺวา  อคมาสิ ฯ  อาจริโย  จ  ตสฺมึ  กาเล   
มาณวกาน  สิปฺป  วาเจตฺวา  อุฏาย  ฆรทฺวาเร  เอกมนฺเต   
นิสีทิ ฯ  โส  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ตสฺมึ  าเน   ิต  อาจริย   
อทฺทส (๒)   ทิสฺวาน  (๓)   ตตฺเถว  อุปาหนา  โอมุ ฺจิตฺวา  ฉตฺต   
อปเนตฺวา  อาจริย  วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ  โส  ตสฺส   
กิลนฺตภาว  ตฺวา  อาคนฺตุกสงฺคห  กาเรสิ ฯ  กุมาโร   
ภุตฺตโภชโน  โถก  วิสฺสมิตฺวา  อาจริย  อุปสงฺกมิตฺวา   
วนฺทิตฺวา  อฏาสิ  กุโต  อาคโตสิ  ตาตาติ  วุตฺเต   
พาราณสิโตติ  อาห ฯ  กสฺส  ปุตฺโตสติี ฯ  พาราณสีร ฺโติ ฯ   
เกนตฺเถนาคโตสีติ ฯ  สิปปฺุคฺคหณตฺถาย (๔)   อาคตาจริยาติ  (๕)  ฯ  กินฺเต   
#  ๑.  ม.  เอกปฏลิกอุปาหนา  ฯ    ๒.  ม.  โส  สาธูติ  มาตาปตโร  วนฺทิตฺวา   
#  นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  ตกฺกสิล  ปตฺวา  อาจริยสฺส  เคห  ปุจฺฉิตฺวา   
#  อาจริเย  มาณวกาน  สิปฺป  วาเจตฺวา  อุฏาย  ฆรทฺวาเร  จงฺกมนฺเต  เคห  ฯ   
#  คนฺตฺวา  ยสฺม  าเน   ิโต  อาจริย  อทฺทส  ฯ    ๓.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ   
#  ๔.  ม.  สปิฺป  อุคฺคณฺหตฺถายาติ  ฯ    ๕.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ    
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อาจริยภาโค  อาภโต  อุทาหุ  ธมฺมนฺเตวาสิโก  โหตุกาโมสีติ ฯ   
โส  อาจริยภาโค  เม  อาภโตติ  วตฺวา  อาจริยสฺส  ปาทมูเล   
สหสฺสตฺถวิก  เปตฺวา  วนฺทิ ฯ  ธมฺมนฺเตวาสิกา  หิ  ทิวา   
อาจริยสฺส  กมฺม  กตฺวา  รตฺตึ  อุคฺคณฺหนฺติ ฯ  อาจริย-   
ภาคทายกา  เคเห  เชฏปุตฺตา  วิย  หุตฺวา  สิปฺปเมว   
อุคฺคณฺหนฺติ ฯ  ตสฺมา  โสป  อาจริโย  สลฺลหุเกน  สุภนกฺขตฺเตน   
กุมารสฺส  สปิฺป  วิตฺถาเรน (๑)   ปฏเปสิ ฯ  กุมาโรป สิปฺป   
อุคฺคณฺหนฺโต  เอกทิวส  อาจริเยน  สทฺธึ  นฺหายิตุ  อคมาสิ ฯ   
อเถกา  มหลลฺิกา  อิตฺถ ี ติเล  นิตฺถุเส  กตฺวา (๒)   ปตฺถริตฺวา   
รกฺขมานา  นิสีทิ ฯ  กุมาโร  เสทิตติเล (๓)   ทิสฺวา  ขาทิตุกาโม   
หุตฺวา  เอก  ติลมุฏ ึ  คเหตฺวา  ขาทิ ฯ  มหลฺลิกา  ตณฺหาลุโก   
เอโสติ  กิ ฺจิ  อวตฺวา  ตุณฺหี  อโหส ิฯ  โส  ปุนทิวเสป  ตาย   
เวลาย  ตเถว  อกาสิ ฯ  สาป  น  น  กิ ฺจิ  อาห ฯ   
อิตโร  ตติยทวิเสป  ตเถว  อกาสิ ฯ  ตทา  มหลฺลกิา  ทิสฺวา   
ทิสาปาโมกฺโข  อาจริโย  อตฺตโน  อนฺเตวาสิเกหิ  ม   
วิลุมฺปาเปตีติ  พาหา  ปคฺคยฺห  กนฺทนฺตี (๔)   วิลปติ (๕)  ฯ  อาจริโย   
นิวตฺติตฺวา  กึ  เอต  อมฺมาติ  ปุจฺฉิ ฯ  สามิ  อนฺเตวาสิโก  เต   
มยา  กตาน  เสทิตติลาน  อชฺเชก  มุฏ ึ  ขาทิ  หิยโฺย  เอก   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ    ๒.  ม.  ติลานิ  เสเต  กตฺวา  ฯ   
#  ๓.  ม.  เสตติเล  ฯ    ๔.  ม.  กนฺท ิ ฯ    ๕.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ    
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ปเร  เอก  นนุ  เอว  ขาทนฺโต  มม  สนฺตก  สพฺพ   
นาเสสฺสตีติ ฯ  อมฺม  มา  โรทิ  มูลนฺเต  ทาเปสฺสามีติ ฯ  
น  เม  สามิ  มูเลน  อตฺโถ  ยถา  ปุเนส  กุมาโร  เอว  น  
กโรติ  ตถา  ต  สิกฺขาเปหีติ ฯ  อาจริโย  เตนหิ  ปสสฺ   
อมฺมาติ  ทฺวีหิ  มาณเวหิ  ต  กุมาร  ทฺวีสุ  หตฺเถสุ   
คาหาเปตฺวา  เวฬุเปสิก คเหตฺวา  ปุน  เอว  มา  อกาสีติ   
ติกฺขตฺตุ  ปฏ ิย  ปหร ิฯ  กุมาโร อาจริยสฺส  กชฺุฌิตฺวา  
รตฺตานิ  อกฺขีนิ  กตฺวา  ปาทปฏ ิโต  ยาว  เกสมตฺถกา   
โอโลเกสิ ฯ  โสปสฺส  กุชฌฺิตฺวา  โอโลกิตภาว  อ ฺาสิ ฯ   
กุมาโร  สิปปฺ  นฏิาเปตฺวา  อนุโยค  ทตฺวา  มาราเปตพฺโพ  
เอส  มยาติ  เตน  กตโทส  หทเยว  เปตฺวา  คมนกาเล   
อาจริย วนฺทิตฺวา  ยทา  อห  อาจริย  พาราณสิย  รชชฺ  ปตฺวา 
ตุมฺหาก  สนฺติเก  เปสิสฺสามิ  ตทา  ตุมฺเห  อาคจฺเฉยฺยาถาติ  
สุสิเนโห  วิย  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โส  พาราณสึ  
คนฺตฺวา  มาตาปตโร  วนทฺิตฺวา  สิปฺป  ทสฺเสสิ ฯ  ราชา   
ชีวมาเนน  เม  ปุตฺโต  ทฏิโ ชีวมาโนวสฺส  รชฺชสิรึ  
ปสฺสิสฺสามีติ  ปุตฺต  รชฺเช  ปติฏเปสิ ฯ  โส  รชชฺสิรึ  อนุภวมาโน 
อาจริเยน  กตโทส  สริตฺวา  อุปฺปนฺนโกโธ  มาราเปสฺสามิ   
นนฺติ  ปกฺโกสนตฺถาย  อาจริยสฺส  ทูต  ปาเหสิ ฯ  อาจริโย   
#  ๑.  ม.  สสเินโห  ฯ  ๒.  ปตุวา  ฯ  
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ตรุณกาเล  น  ส ฺาเปตุ  น  สกฺขิสฺสามีติ  อคนฺตฺวา  ตสฺส  
ร ฺโ  มชฌฺมิวยกาเล  อิทานิ  น  ส ฺาเปตุ  สกฺขิสฺสามีติ   
คนฺตฺวา  ราชทฺวาเร  ตฺวา  ตกฺกสลิอาจริโย  อาคโตติ  
อาโรจาเปสิ ฯ  ราชา  ตุฏหฏโ  พฺราหฺมณ  ปกฺโกสาเปตฺวา   
ต  อตฺตโน  สนฺติก  อาคต  ทิสฺวาว  โกธ  อุปฺปาเทตฺวา  
รตฺตานิ  อกฺขีนิ  กตฺวา  อมจฺเจ  อามนฺเตตฺวา  โภ  อชชฺาป   
เม  อาจริเยน  ปหฏฏาน  รุชชฺติ  อาจริโย  นลาเฏน  มจฺจุ   
อาทาย  มริสฺสามีติ  อาคโต  อชชฺสฺส ชวิีต นตฺถีติ วตฺวา  
ปุริมา เทฺว คาถา อโวจ   
        [๓๕๕]        อชชฺาป เม ต มนสิ        ย ม ตฺว ติลมุฏ ิยา   
                        พาหาย ม คเหตฺวาน        ลฏ ิยา อนุตาลยิ  (๒) 
        [๓๕๖]        นนุ ชีวิเต น รมสิ                เยนาสิ พฺราหฺมณาคโต   
                        ย ม พาหา คเหตฺวาน        ติกฺขตฺตุ อนุตาลยีติ   
        ตตฺถ  ย  ม  พาหาย  มนฺติ  ทฺวีสุ  ปเทสุ  อุปโยควจน   
อนุตาลนคฺคหณาเปกฺข  ย  ม  ตฺว  ติลมฏุ ิยา  การณา   
อนุตาลยิ  อนุตาเลนฺโต  จ  พาหาย  ม  คเหตฺวา  อนุตาลยิ   
ต  อนุตาลน  อชฺชาป  มม  มนสีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  นน ุ  
ชีวิเต  น  รมสีติ  ม ฺเ  ตฺว  อตฺตโน  ชีวิตมฺหิ  นาภิรมสิ ฯ   
เยนาสิ  พฺราหฺมณาคโตติ  ยสฺมา  พฺราหฺมณ  อิธ  มม  สนฺติก  
#  ๑.  ม  ตุฏโ  ฯ  ๒.  ม.  อนุตาฬยิ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  
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อาคโตสิ ฯ  ย  ม  พาหา  คเหตฺวานาติ  ย (๑)   มม  พาหุ 
คเหตฺวาน  พาหาย  คเหตฺวาติป  อตฺโถ  (๑)  ฯ  ติกขฺตฺตุ  อนุตาลยีติ 
ตโย  วาเร  เวฬุลฏ ิยา  ตาเลสิ ฯ  อชชฺทานิ  ตสฺส  ผ 
ล  วินฺทาหีติ  อาจริย  มรเณน  ตชฺเชนโฺต เอวมาห ฯ   
        ต สุตฺวา อาจริโย ตติย คาถมาห   
        [๓๕๗]        อรโิย อนริย กุพฺพ (๒)        โย ทณฺเฑน นิเสธติ   
                        สาสน ต น ต เวร                        อิติ น ปณฺฑิตา วิทูติ ฯ   
        ตตฺถ  อริโยติ  สตฺถาธิวจนเมต (๒)  ฯ  โส  ปเนส  อริโย   
จตุพฺพิโธ  โหติ  อาจารอริโย  ทสฺสนอริโย  ลิงฺคอริโ 
ปฏิเวธอริโยติ ฯ  ตตฺถ  มนุสฺโส  วา  โหตุ  ติรจฺฉาโน วา  
อริยาจาเร  ิโต อาจารอริโย  นาม ฯ วุตฺตมฺป เจต   
                        อริย วตฺตสี วงฺก(๔)                โย ปณฺฑมปจายติ   
                        จชามิ เต ต ภตฺตาร                คจฺฉถุโภ ยถาสุขนฺติ (๕)  ฯ   
        รูเปน  ปน  อิริยาปเถน  จ  ปาสาทิเกน  ทสฺสนีเยน  
สมนฺนาคโต  ทสฺนอริโย นาม ฯ  วุตฺตมฺป เจต   
                                อริยาวกาโสสิ ปสนฺนเนตฺโต   
                                กตม (๖)  ภว ปพฺพชิโต กลุมหฺา   
#  ๑.  ม.  ย  มม  พาหา  คเหตฺวา  ย  ม  พาหาย  คเหตฺวาติป  อตฺโถ  ฯ 
#  ๒.  ม ฺ กุพฺพนฺต  ฯ  ๓.  ม.  สุนฺทราธิวจนเมต  ฯ  ๔.  สฺยา.  อรยิวุตฺติ 
#  วงฺกงฺค  ฯ  ม.  อริยเวตฺตสิ  วกฺกงค  ฯ  ๕.  ขุ.  ชา.  ๒๘/๒๐๕/๗๙  ฯ 
#  ๖.  สฺยา.  ม.  ม ฺเ  ฯ  
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                                กถนนฺุ จิตฺตานิ ปหาย โภเค   
                                ปพฺพชิ นิกฺขมฺม ฆรา สป ฺโติ (๑)  ฯ 
      นิวาสนปารุปนลิงฺคคฺคหเณน  จ  สมณทสิโส  หุตวา 
วิจรนฺโต  ทสฺุสีโลป ลิงฺคอริโย นาม ย สนฺธาย วุตฺต   
                                ฉทน   กตฺวาน   สพฺุพตาน   
                                ปกฺขนฺที   กุลทูสโก   ปคพฺโภ   
                                มายาว  ี อส ฺโต   ปลาโป   
                                ปฏิรูเปน   จร  ส  มคฺคทูสีติ (๒) ฯ   
        พุทฺธาทโย  ปน  ปฏิเวธอริโย  นาม (๓)  ฯ  เตน วุตฺต อริยา 
วุจฺจนฺติ  พุทฺธา  จ  ปจฺเจกพุทฺธา  จ  พุทฺธสาวกา จาติ ฯ  
เตสุ อิธ อาจารอริโย  อธิปฺเปโต ฯ  อนริยนฺติ  ทุสสฺีล  
ปาปธมฺม ฯ  กุพฺพนฺติ ปาณาติปาตาทิก  ป ฺจวิธทุสฺสีลกมฺม  
กโรนฺต  เอกเมว  วา  เอต  อตฺถปท  อนริย  หีน  ลามก   
ป ฺจเวรภยกมฺม  กโรนฺต  ปุคฺคล ฯ  โยติ  โส (๔)  จ  ขตฺติยาทีสุ   
โยโกจิ ฯ  ทณฺเฑนาติ  เยน  เกนจิ  ปหรณเกน ฯ  นิเสธตีติ   
มา  ปุน  เอวรูป  กรีติ  ปหรนฺโต  วาเรติ ฯ  สาสน  ต  น   
ต  เวรนฺติ  มหาราช  อกตฺตพฺพ  กโรนฺเต  ปุตฺตธีตโร  วา   
อนฺเตวาสิเก  วา  เอว  ปหริตฺวา  นิเสธนนฺนาม  อิมสฺมึ  โลเก  
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๒๔๙๕/๕๔๙  ฯ  ม.  สป ฺาติ  ฯ   
#  ๒.  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๐๒/๓๔๕  ฯ  ๓.  ม.  ปฏิเวธอริยา  นามฯ   
#  ๔.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  
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สาสน  อนุสิฏ ิ  โอวาโท  (โส)  น  เวร ฯ  อิติ  น ปณฺฑิตา 
วิทูติ เอวเมว  ต  ปณฺฑิตา  ชานนฺติ ฯ  ตสฺมา  มหาราช 
ตฺวมฺป เอว ชานาหิ เอวรูเป  าเน  เวร  กาตุ  นารหสิ  
สเจป  ตฺว มหาราช มยา เอว สิกฺขาปโต  น  ภวิสฺส   
คจฺฉนฺเต  กาเล  ปูวสกฺขลกิาทีนิ  เจว  ผลาทีนิ (๑)   จ  หรนฺโต 
โจรกมฺเมสุ  ปลุทฺโธ  อนุปุพฺเพน  สนฺธิจฺเฉทปนฺถฆาฏคาม- 
ฆาฏกาทีนิ  กตฺวา  ราชาปราธิโก  โจโรติ  สโหฒ  คเหตฺวา  
ร ฺโ  ทสฺสโิต  คจฺฉถสฺส  โทสานุรปู  ทณฺฑ  กโรถาติ (๒)    
ทณฺฑภย  อปาปุณิสฺส  กโุต  เต  เอวรปูา  สมฺปตฺติ  อภวิสฺส 
นนุ  มมฺป  นสิฺสาย  อิม  อิสฺสริย ตยา สุลทฺธนฺติ เอว 
อาจริโย ราชาน ส ฺาเปสิ ฯ   
        ปริวาเรตฺวา   ิตา  อมจฺจาป  ตสฺส  กถ  สุตฺวา  สจฺจ  
เทว อิท อิสฺสริย  ตุมฺหาก  อาจริยสฺส  สนฺตกนฺติ  อาหสุ ฯ   
ตสฺมึ  ขเณ  ราชา  อาจริยสฺส  คุณ  สลลฺกฺเขตฺวา  สพฺพ 
อิสฺสริย  เต  อาจริย  ทมฺมิ  รชฺช  สมฺปฏิจฺฉาติ  อาห ฯ  
อาจริโย  น  เม  มหาราช  รชฺเชนตฺโถติ  ปฏิกฺขิป ฯ  ราชา 
ตกฺกสิล  เปเสตฺวา  อาจริยสฺส  ปุตฺตทาร  อานาเปตฺวา  (๓)   
มหนฺต  อิสฺสริย  ทตฺวา  ตเมว  ปุโรหิต  กตฺวา  ปตุฏาเน   
เปตฺวา  ตสฺส  โอวาเท   ิโต  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  
#  ๑.  ม.  ผลาผลาทีนิ  ฯ  ๒.  ม.  อุปเนถาติ  ฯ  
#  ๓.  ม.  อาหราเปตฺวา  ฯ  
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สคฺคปรายโน อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  โกธโน  ภิกขฺุ อนาคามิผเล  
ปติฏหิ ฯ  อ ฺเ (๑)   โสตาปนฺนา  สกทาคามิโน (๒)   จ  อเหสุ ฯ   
ตทา  ราชา โกธโน  ภิกฺขุ  อ โหส ิ ฯ  อาจริโย  ปน  อหเมว   
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  (๓)  ฯ   
                                ติลมฏุ ิชาตก   ทติุย   ฯ 
 
                                        มณิกณฺชาตก   
        มมนฺนปานนฺติ  อิท  สตฺถา  อาฬวึ  นิสฺสาย  อคฺคาฬเว   
เจติเย  วิหรนโฺต  กฏุิการสิกฺขาปท  อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        อาฬวิกา  หิ  ภิกฺขู  ส ฺาจิกาย  กุฏิกาโย  การยมานา   
ยาจนพหุลา  วิ ฺตฺติพหุลา  วิหรึส ุ ปรุิส  เทถ  ปุรสิตฺถกร   
เทถาติ�  อาทีนิ  วทนฺติ ฯ  มนุสฺสา  อุปทฺทุตา  ยาจนาย   
อุปทฺทุตา  วิ ฺตฺติยา  ภิกฺขุ  ทิสฺวา  อุพฺพิชฺชึสุป  อุตฺราสึสุป  (๕)   
ปลายึสุป ฯ  อถ  อายสฺมา  มหากสฺสโป  เยน  อาฬวี   
เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา (๖)   ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ  มนุสฺสา  เถรมฺป   
ทิสฺวา  ตเถว  อุพฺพิชฺชึสุ  (๗)  ฯ โส ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาต-   
#  ๑.  ม. พหู  ชนา  ฯ    ๒.  ม.  โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิโน  ฯ 
#  ๓.  ม.  อหเมว  อโหสินฺติ  ฯ    ๔.  ม.  วนฺทนฺตา  ฯ    
#  ๕.  ม.  อุตฺตสึสุป  ฯ    ๖.  ม.  มหากสฺสโป  อาฬวึ  อุปสงฺกมิตฺวา  ฯ   
#  ๗.  ม.  ปฏิปชชฺึสุ  ฯ    
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ปฏิกฺกนฺโต  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  ปุพฺพาย  อาวุโส  อาฬวี   
สุลภปณฺฑา  อิทานิ  กสฺมา  ทุลลฺภปณฺฑา  ชาตาติ  ปุจฺฉิตฺวา   
ต  การณ  สตฺุวา  ภควติ  อาฬวิย  อาคนฺตฺวา  อคฺคาฬเว   
เจติเย  วิหรนเฺต  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  เอตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ   
สตฺถา  เอตสฺมึ  การเณ  ภิกฺขุสงฺฆ  สนฺนิปาตาเปตฺวา   
อาฬวิเก  ภิกฺขู  ปฏิปุจฺฉิ  สจฺจ  กิร  ตุมฺเห  ภิกฺขเว   
ส ฺาจิกาย  กุฏิกาโย  กาเรถาติ  สจฺจ  ภนฺเตติ  วุตฺเต  เต   
ภิกฺขู  วิครหิตฺวา  ยาจนา  นาเมสา  ภิกฺขเว  สตฺตรตนปริ-   
ปุณฺเณ  นาคภวเน  วสนฺตาน  สพฺเพส  นาคานมฺป  อมนาปา   
ปเคว  มนุสฺสาน  เยส  เอก  กหาปณ  อุปฺปาเทนฺตาน   
ปาสาณโต  มสอุปฺปาทนกาโล  วิย  โหตีติ  วตฺวา  อตีต   
อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  มหาวิภเว  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส   
อาธาวิตฺวา  ปริธาวิตฺวา  วิจรณกาเลป  อ ฺโป  ปุ ฺวา   
สตฺโต  ตสฺส  มาตุกุจฺฉิย  นิพฺพตฺติ ฯ  เต  อุโภป  ภาตโร   
วยปฺปตฺตา  มาตาปตูน  กาลกิริยาย  สวิคฺคหทยา  อิสิปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  คงฺคาตีเร  ปณฺณสาล  มาเปตฺวา  วสึสุ ฯ  เตสุ   
เชฏกสฺส  อุปริคงฺคาย  ปณฺณสาลา  อโหสิ ฯ  กนฏิสฺส   
เหฏาคงฺคาย  อโหส ิฯ  อเถกทิวส  มณิกณฺโ  นาม  นาคราชา   
นาคภวนา  นิกฺขมิตฺวา  คงฺคาตีเร  มาณวเวเสน  วิจรนฺโต    
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กนิฏสฺส  อสฺสม  คนฺตวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เต   
อ ฺม ฺ  สมฺโมทนีย  กถ  กตฺวา  วิสฺสาสิกา  อเหสุ  วินา   
วตฺติตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  มณิกณฺโ  อภิณฺห  กนฏิตาปสสฺส  สนฺติก   
อาคนฺตฺวา  กถาสลฺลาเปน  นิสีทิตฺวา  คมนกาเล  ตาปสสิเนเหน   
อตฺตภาว  วิชหิตฺวา  โภเคหิ  ตาปส  ปริกฺขิปนฺโต  ปริสชฺชิตฺวา   
อุปริ  มุทฺธน ิ มหนฺต  ผณ  ผาเรตฺวา (๒)   โถก  สยิตฺวา (๓)   ต   
สิเนห  วิโนเทตฺวา  สรีร  วินิเวเตฺวา  ตาปส  วนฺทิตฺวา   
สกภวนเมว (๔)   คจฺฉติ ฯ  ตาปโส  ตสฺส  ภเยน  กโีส  อโหสิ   
ลูโข  ทุพฺพณฺโณ  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต  ธมนิสนฺถตคตฺโต ฯ   
โส  เอกทิวส  ภาตุ  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  อถ  นฅ  โส  ปุจฺฉิ   
กิสฺส  ตฺว  โภ  กีโส  ลูโข  ทุพฺพณฺโณ  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต   
ธมนิสนฺถตคตฺโตติ ฯ  โส  ตสฺส  ต  ปวุตฺตึ  อาโรเจตฺวา  กึ   
ปน  ตฺว  โภ  ตสฺส  นาคสฺส (๕)   อาคมน  อิจฺฉสีติ  ปุฏโ  น   
อิจฺฉามีติ  วตฺวา  โส  ปน  นาคราชา  ตว  สนฺติก  อาคจฺฉนฺโต   
กึ  ปลนฺธน  ปลนฺธิตฺวา  อาคจฺฉตีติ  วุตฺเต  มณิรตนนฺติ   
อาห ฯ  เตนหิ  ตฺว  ตสฺม ึ นาคราเช  ต  วนฺทิตุ  อาคนฺตฺวา  (๖)   
อนิสินฺเนเยว  มณึ   [ ๗ ]  เทหีติ  ยาจ  เอว  โส  นาโค  ต   
#  ๑.  ม.  กเถตฺวา  ฯ    ๒.  ม.  ธาเรตฺวา  ฯ    ๓.  ม.  วสิตฺวา  ฯ   
#  ๔.  ม.  สกฏานเมว  ฯ    ๕.  ม.  นาคราชสฺส  อาคมน  อิจฺฉสิ   
#  น  อิจฺฉสีติ  ปุฏโ  ฯ    ๖.  ม.  ตว  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  ฯ   
#  ๗.  ม.  เอตฺถนฺตเร  เมติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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โภเคหิ  อปรกิฺขิปตฺวาว  คมิสฺสติ  ปุนทวิเส  อสฺสมปฺททฺวาเร   
ตฺวา  อาคจฺฉนฺต  อปวิสนฺตเมว  (๑)  น  ยาเจยฺยาสิ  ตติยทิวเส   
คงฺคาย  ตีเร  ตฺวา  อุทกา  อุมฺมุชชฺนฺตเมว  น  ยาเจยฺยาสิ   
เอว  เต  โส  สนฺติก  ปุน  นาคมิสฺสตีติ ฯ  ตาปโส  สาธูติ   
ปฏิสฺสุณิตฺวา  อตฺตโน  ปณฺณสาล  คนฺตฺวา  ปุนทิวเส   
นาคราชาน  อาคนฺตฺวา   ิตมตฺตเมว  ต  เม  อตฺตโน  ปลนฺธน   
มณึ  เทหีติ  ยาจิ ฯ  โส  อนิสีทิตฺวา  ปลายิ ฯ  อถ  น   
ทุติยทิวเส  อสฺสมปททฺวาเร  ตฺวา  อาคจฺฉนฺตเมว  หิยฺโย  เม  
มณิรตน  น  อทาสิ  อชฺชาป  อิทานิ  เทหีติ  อาห (๒)  ฯ  อถ   
นาโค  อสฺสมปท  อปวิสตฺิวาว  ปลายิ ฯ  ตติยทิวเส  อุทกโต   
อุมฺมุชฺชนฺตเมว  น  อชชฺ  เม  ตติโย  ทวิโส  ยาจนฺตสฺส  เทหิทานิ  
เม  เอต  มณิรตนนฺติ  อาห ฯ  นาคราชา  อุทเกว  ตฺวาป   
ต  ตาปส  ปฏิกฺขิปนฺโตว เทฺว คาถา อโวจ   
                [๓๕๘]        มมนฺนปาน วิปุล อุฬาร   
                                อุปฺปชฺชตีมสฺส มณิสฺส เหตุ   
                                ตนฺเต น ทสฺส อติยาจโกสิ   
                                น  จาป เต อสฺสมมาคมิสฺส   
                [๓๕๙]   สุสู ยถา สกฺขรโธตปาณี   
                                ตาเสสิม เสล ยาจมาโน   
#  ๑.  ม  อย  ปาโ  นตถิ  ฯ  ๒.  ม.  อชฺช  ทาน  ลทธุ  วฏฏตีติ  อาห  ฯ  
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                                ตนฺเต น ทสฺส อติยาจโกสิ   
                                น จาป เต อสฺสมมาคมิสฺสนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  มมนฺนปานนฺติ  มม  ยาคุภตฺตาทิทิพฺพโภชน   
อฏปานก ฺจ (๑)   ทิพปาน ฯ  วิปุลนติฺ  พหุ ฯ  อุฬารนฺติ  เสฏ   
ปณีต ฯ  ตนฺเตติ  ต  มณิรตน  ตุยฺห ฯ  อติยาจโกสีติ  กาล ฺจ  
ปมาณ ฺจ  อติกฺกมิตฺวา  ตฺว  อชชฺ  ตีณิ  ทิวสานิ  มยหฺ  
ปย  มนาป  มณิรตน  ยาจมาโน  อติกฺกมฺม  ยาจโกสิ ฯ  น   
จาป  เตติ  น  เกวล  น  ทสฺส  อสฺสมมปฺ  เต  นาคมิสฺส ฯ  
สุสู  ยถาติ  ยถา  นาม  ตรโุณ  มนุสโฺส  (๒)   ฯ  สกขฺรโธตปาณีติ  
สกฺขราย  โธตปาณี  เตลปาสาเณ  โธตอสิหตฺโถสีติ  อตฺโถ ฯ  
ตาเสสิม  เสล  ยาจมาโนติ  อิม  มณึ  ยาจมาโน  ตฺว   
ก ฺจนตฺถรุขคฺค  อพฺพาหิตฺวา  สีสนฺเต  ฉินฺทามีติ  วทนฺโต  
ตรุณปุริโส  วิย  [๓]  ตาเสสิ ฯ  เอว  วตฺวา  โส  นาคราชา   
อุทเก นิมฺมุชชฺิตฺวา  [๔]  นาคภวนเมว คนฺตฺวา น ปจฺจาค ฺฉิ ฯ   
        อถ  โส  ตาปโส  ตสสฺ  ทสฺสนียสสฺ  นาคราชสฺส  
อทสฺสเนน  ภิยฺยโส  มตฺตาย  กีโส  อโหสิ  ลูโข  ทุพฺพณฺโณ   
อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต  ธมนิสนฺถตคตฺโต ฯ  อถ  เชฏกตาปโส  
กนิฏสฺส  ปวุตฺตึ  ชานิสฺสามีติ  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  (๕)    ต  
#  ๑.  ม.  อฏปานกเภท ฺจ  ฯ  ๒.  ม.  ยุวา  ตรณุมนุสฺโส  ฯ 
#   ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร  มนติฺ  ทิสฺสติ  ฯ  ๔.  ม ฺ เอตฺถนฺตเร  อตฺตโนติ 
#  ทิสฺสติ  ฯ  ๕.  มฺ  อาคนฺตฺวา  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  
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ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ปณฺฑุโรคิน  ทิสฺวา  กินฺนุโข  โภ   
ตฺว  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ปณฺฑุโรโค  ชาโตติ  วตฺวา  ตสฺส  
ทสฺสนียสฺส  นาคราชสฺส  อทสฺสเนนาติ  สุตฺวา  อย  ตาปโส   
นาคราชาน  วินา  วตฺติตุ  น  สกโฺกตีติ  สลลฺกฺเขตฺวา  ตติย  
คาถมาห   
                [๓๖๐]  น ต ยาเจ ยสฺส ปย ชคึิเส (๑)  
                                เทสฺโส โหติ อติยาจนาย   
                                นาโค มณึ ยาจิโต พฺราหฺมเณน   
                                อทสฺสนเยว ตทชฺฌคมาติ ฯ   
        ตฺถ  น  ต  ยาเจติ  ต  ภณฺฑ  น  ยาเจยฺย ฯ   
ยสฺส  ปย   ชคึิเสติ  ย  ภณฺฑ  อสฺส  ปุคฺคลสฺส  ปยนติฺ   
ชาเนยฺย ฯ  เทสฺโส  โหตีติ  อปฺปโย  โหติ ฯ  อติยาจนายาติ   
ปมาณ  อติกฺกมิตฺวาว  ภณฺฑ  (๒)  ยาเจนฺโต  ตาย  อติยาจนาย ฯ   
อทสฺสนเยว  ตทชฺฌคมาติ  ตโต  ปฏาย  อทสฺสนเมว  คโต ฯ   
เอว  ปน  ต  วตฺวา  โภ  อิโตทานิ [๓]  มา  โสจีติ  สมสฺสาเสตฺวา   
เชฏภาตา  ตาปโส  อตฺตโน  อสฺสมเมว  คโต ฯ  อถาปรภาเคป   
เต  เทฺว  ภาตโร  อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย  จ  นิพฺพตฺเตตฺวา   
พฺรหฺมโลกปรายนา  อเหสุ ฯ  สตฺถา  เอว  ภิกฺขเว  สตฺตรตน- 
ปริปุณฺเณ  นาคภวเน  วสนฺตาน  นาคานมฺป  ยาจนา นาม  
#  ๑.  ม ฺ ชิคีเส  ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ปฏายาติ  ทิสฺสติ  ฯ  
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อมนาปา กิมงฺคมฺปน มนุสฺสานนฺติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา   
กนิฏโ อานนฺโท อโหส ิเชฏกตาปโส ปน อหเมวาติ ฯ   
                                มณิกณฺชาตก ตติย   
 
                        กุณฺฑกกุจฺฉิสินฺธวชาตก   
        ภุตฺวา  ติณปริฆาสนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
สารีปุตฺตตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  (๑)   สมฺมาสมฺพุทฺโธ  สาวตฺถิย  วสิตฺวา   
วสฺส   วุฏโ  จาริก  จริตฺวา  ปุน  ปจฺจาคโต  (๑)  ฯ  มนุสฺสา   
อาคนฺตุกสกฺการ  กริสฺสามาติ  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกขฺุสงฺฆสฺส   
มหาทาน  ททนฺติ ฯ  วิหาเร  เอก  ธมฺมโฆสก  ภิกฺขุ  เปสุ ฯ   
โส  เย  อาคนฺตฺวา  ยตฺตเก  ภิกฺขู  อิจฺฉนฺติ  เตส  เต  ภิกฺขู   
วิจาเรตฺวา  เทติ ฯ  อเถกา  ทุคฺคตา  มหลฺลิกา  อิตฺถี  เอกเมว   
ปฏิวึส  สชฺเชตฺวา  เตส  มนุสฺสาน  ภิกฺขูสุ  วิจาเรตฺวา   
ทินฺเนสุ  อุสฺสุเร  ธมฺมโฆสกสฺส  สนฺติก  อาคนฺตวา  มยฺห   
เอก  ภิกฺขุ  เทถาติ  อาห ฯ  โส  มยา  สพฺเพ  ภิกฺขู   
วิจาเรตฺวา  ทินฺนา  สารีปุตฺตตฺเถโร  ปน  วิหาเรเยว  วสติ  (๒) 
#  ๑.  ม.  สมมฺาสมฺพุทฺเธ  สาวตฺถีย  วสฺส  วสิตฺวา  จาริก  จริตฺวา 
#  ปุน  ปจฺจาคเต  ฯ  ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  
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ตฺว  ตสฺส  ภิกฺข  เทหีติ  อาห ฯ  สา  สาธูติ  ตุฏจิตฺตา   
เชตวนทฺวารโกฏเก  ตฺวา  เถรสฺส  อาคตกาเล  วนฺทิตฺวา   
หตฺถโต  ปตฺต  คเหตฺวา  ฆร  เนตฺวา  เคเห (๑)  นิสีทาเปสิ ฯ   
เอกาย  กิร  มหลฺลิกาย  ธมฺมเสนาปติ  อตฺตโน  ฆเร   
นิสีทาปโตติ  พหูนิ  สทฺธานิ  กุลานิ  อสฺโสสุ ฯ  เตสุ  ราชา   
ปสฺเสนทิโกสโล  ต  ปวุตฺตึ  สุตฺวา  ตสฺสา  สาฏเกน เจว   
สหสฺสตฺถวิกาย  จ  สทฺธ ึ ภตฺตโภชนานิ (๒)  ปหณิิ  มยฺห  อยยฺ  
ปริวิสมานา  อิม  สาฏก  นิวาเสตฺวา  อิเม  กหาปเณ  
วล ฺเชตฺวา  เถร  ปริวิสตูติ ฯ  ยถา  จ  ราชา  เอว   
อนาถปณฺฑิโก  จุลลฺอนาถปณฺฑิโก  วิสาขา  มหาอุปาสิกาป   
ปหิณึสุ (๓  ฯ  อ ฺานิ  ปน  กลุานิ  เอกสตเทฺวสตาทิวเสน   
อตฺตโน  พลานุรูเปน  กหาปเณ  ปหิณึสุ ฯ  เอว  เอกาเหเนว   
สา มหลฺลิกา สตสหสฺสมตฺต ลภิ ฯ เถโร  ปน  ตาย   
ทินฺน  ยาคุเมว  ปวิตฺวา  ตาย  กต ขชฺชกเมว ปกฺกภตฺตเมว   
จ  ปริภุ ฺชิตฺวา  ภตฺตานุโมทน  (๔)   กตฺวา  ต  มหลฺลิก   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏาเปตฺวา  วิหารเมว  อคมาสิ ฯ  ธมฺมสภาย   
ภิกฺขู  เถรสฺส  คุณกถ  สมฏุาเปสุ  อาวุโส  ธมฺมเสนาปติ   
มหลฺลิก  คหปตานึ  ทุคฺคตภาวโต  โมเจตฺวา  (๕)  ปติฏา  อโหสิ   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  ๒.  มฺ  ภตฺตภาชนานิ  ฯ  ๓.  ปหิณิ  ฯ 
#  ๔.  ม.  อนุโมทน  ฯ  ๕.  ม.  โมเจสิ  ฯ  
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ตาย  ทินฺน  อาหาร  อชิคุจฺฉนฺโต  ปรภุิ ฺชตีติ ฯ  สตฺถา   
อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ   
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  สารีปุตฺโต   
อิทาเนว  เอติสฺสา  มหลฺลกิาย  อวสฺสโย  ชาโต  น อิทาเนว  
ตาย ทินฺน อาหารมชิคุจฺฉนฺโต ปริภุ ฺชติ ปุพฺเพป  ปริภุ ฺช- 
ติเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ  
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
อุตฺตราปเถ  วาณิชกุเล  (๑)  นิพฺพตฺติ ฯ  อุตฺตราปถชนปทโต  ป ฺจสตา   
อสฺสวาณิชา  อสฺเส  พาราณสึ  อาเนตฺวา  วิกฺกีณนฺติ ฯ   
อ ฺตโรป.  อสฺสวาณิโช  ป ฺจ  อสฺสสตานิ  อาทาย  
พาราณสีมคฺค  ปฏิปชฺช ิฯ  อนฺตรามคฺเค  พาราณสิโต  อวิทูเร   
เอโก  นิคมคาโม  อตฺถิ ฯ  ตตฺถ  ปุพฺเพ  มหาวิภโว  เสฏ ี   
อโหสิ ฯ  ตสฺส  มหนฺต  นเิวสน ฯ  ต  ปน  กลุ  อนกฺุกเมน   
ปริกฺขย  คต ฯ  เอกาว  มหลฺลิกา  อวสิฏา ฯ  สา  ตสฺมึ   
นิเวสเน  วสติ ฯ  อถโข  โส  อสฺสวาณิโช  ต  นิคมคาม   
ปตฺวา  เวตฺตน  (๒)   เต  (๓)  ทสฺสามีติ  ตสฺมึ  ตสฺสา  นิเวสเน   
นิวาส  คณฺหิตฺวา  อสฺเส  เอกมนฺเต  เปสิ ฯ  ตทิวสเมวสฺส   
เอกิสฺสา  อาชานียาวฬวาย  คพฺภวุฏาน  อโหส ิฯ  โส เทฺว  
ตโย  ทิวเส วสิตฺวา  อสฺเส  จ  พล  คาหาเปตฺวา  ราชาน   
#  ๑.  ม.  อสฺสวาณอชกุเล  ฯ  ๒.  ม.  เวตน  ฯ เอวมุปริป  ฯ 
#  ๓.  ม.  อย ฺ ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  
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ปสฺสิสฺสามีติ  อสฺเส  อาทาย  ปายาสิ ฯ  อถ  น  มหลฺลิกา   
เคหเวตฺตน  เทหีติ  วตฺวา  สาธุ  อมฺม  เทมีติ  วุตฺเต  ตาต   
เวตฺตน  เม  ททมาโน  อิมมฺป  อสฺสโปตก  เคหเวตฺตนโต  (๑)   
ขณฺเฑตฺวา  เทหีติ  อาห ฯ  อสฺสวาณิโช  ตถา  กตฺวา   
ปกฺกามิ ฯ  สา  ตสฺมึ  อสสฺโปตเก  ปุตฺตสิเนห ปจฺจุปฏเปตฺวา   
อถสฺสาจามกภตฺต  วิฆาสติณานิ  (๒)  ทตฺวา  [๓]   ปฏิชคฺคิ ฯ   
อถาปรภาเค  โพธิสตฺโต  ป ฺจ  อสฺสสตานิ  อาทาย  คจฺฉนฺโต  (๔)  
ตสฺมึ  เคเห  นิวาส  คณฺหิ ฯ  กุณฺฑกขาทกสฺส  สินธฺวโปตกสฺส   
 ิตฏานโต  คนฺธ  ฆายิตฺวา  เอโก  อสฺโสป  เคหงฺคณ (๕)  ปวิสิตุ   
นาสกฺขิ ฯ  โพธิสตฺโต  ต  มหลฺลกิ  ปุจฺฉิ  อมฺม  กจฺจิ  อิมสฺมึ   
เคเห  อสฺโส  อตฺถีติ ฯ  ตาต  อ ฺโ  อสฺโส  นาม  นตฺถิ   
อห  ปน  ปุตฺตก  กตฺวา  เอก  อสฺสโปตก  ปฏชิคฺคามิ  โส   
เอตฺถ  อตฺถีติ ฯ  กห  โส  อมฺมาติ ฯ  โคจร  (๖)  จรตุิ  คโต   
ตาตาติ ฯ  กาย  เวลาย  อาคมิสฺสติ  อมฺมาติ ฯ  (๗) สกาลสฺเสว  
อาคจฺฉติ  ตาตาติ  (๗) ฯ  โพธิสตฺโต  ตสฺส  อาคมน  ปติมาเนนฺโต  
อสฺเส  พหิ  เปตฺวาว  นิสีทิ ฯ  สินฺธวโปตโกป  โคจร  จริตฺวา   
สกาลสฺเสว  (๘)  อาคมิ ฯ  โพธิสตฺโต  กุณฺฑกกุจฺฉิสินฺธวโปตก  ทิสฺวา  
#  ๑.  ม.  เวตนโต  ฯ  ๒.  ม.  อวสฺสาวนฌามกภตฺตวิฆาตสติณานิ  ฯ 
#  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ตนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๔.  ม.  อาคจฺฉนฺโต  ฯ 
#  เอวมุปริป  ฯ  ๕.  ม.  เคห  ฯ  ๖.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ 
#  ๗.  ม.  สายณเห  ตาตาติ  ฯ  ๘.  ม.  กาเลเยว  ฯ  
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ลกฺขณานิ  สมาเนตฺวา  อย  สินฺธโว  อนคฺโฆ  สินฺธวโปตกสฺส (๑)  
มหลฺลิกาย  มูล  ทตฺวา  คเหตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตสิ ฯ  สินฺธวโปตโกป   
เคห  ปวิสิตฺวา  อตฺตโน  วสนฏาเนเยว   ิโต ฯ  ตสฺมึ  ขเณ   
เต  อสฺสา  เคห  ปวิสิตุ นาสกฺขึสุ  (๒) ฯ โพธิสตฺโต  ทฺวีห  ตีห   
วสิตฺวา  อสฺเส  สนฺตปฺเปตฺวา  คจฺฉนฺโต  อมฺม  อิม  อสฺสโปตก  
มูล  คเหตฺวา  มยฺห  เทหีติ  อาห ฯ  ก ึ วเทสิ  ตาต  ปตฺุต   
นาม  วิกฺกีณนฺโต  น (๓)  อตฺถีติ ฯ  อมฺม  ตฺว เอต กึ ขาทาเปตฺวา  
ปฏิชคฺคสีติ ฯ  โอทนกุณฺฑก  (๔)  อาจามกภตฺต  วิฆาสติณ ฺจ   
ขาทาเปตฺวา  กุณฺฑกยาคุ ฺจ  ปาเยตฺวา  ปฏิชคฺคามิ  ตาตาติ ฯ   
อมฺม  อห  เอต  ลภิตฺวา  ปณฺฑรสโภชน  โภเชสฺสามิ   ิตฏาเน   
เจลวิตาน  ปสาเรตฺวา  อตฺถรกปฏเ (๕)   เปสฺสามีติ ฯ  ตาต  เอว   
สนฺเต  มม  ปุตฺโต  โภคสุข  อนุภวตุ [๖]  คเหตฺวาน  คจฺฉาหีติ ฯ  
อถ  โพธิสตฺโต  ตสฺส  จตุนฺน  ปาทาน  นงฺคุฏสฺส  เจว  
มุทฺธสฺส (๗)  จ  มูล  เอเกก  กตฺวา  ฉ  สหสฺสตฺถวิกาโย  เปตฺวา  
มหลฺลิก  นววตฺถ  นิวาสาเปตฺวา  อลงฺกริตฺวา  สินฺธวโปตกสฺส   
ปุรโต  เปสิ ฯ โส อกฺขีน ิ อุมฺมีเลตฺวา  มาตร  โอโลเกตฺวา  
อสฺสูนิ  ปวตฺเตสิ ฯ  สาป  ตสฺส  ปฏ ึ  ปริมชฺชิตฺวา  มยา  
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ ๒.  ม.  สกฺขึสุ  ฯ  ๓.  ม.  นสทฺโท  
#  นตฺถิ  ฯ  ๔.  ม.  โอทนก ฺชิก ฺจ  ฯ  ๕.  ม.  อตฺถรณปฏเ  ฯ 
#  ๖.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ตนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๗.  ม.  มุขสฺส  ฯ 
#  ๘.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  
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ปุตฺตโปสาวนิก  ลทฺธ  ตฺว  คจฺฉ  ตาตาติ  อาห ฯ  ตทา  โส  
อคมาสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ปนุทิวเส  ตสฺส  อสฺสโปตกสฺสป  รสโภชน (๑) 
สชฺเชตฺวา  วีมสิสฺสามิ  ตาว  น  ชานาติ  นุโข  อตฺตโน  พล   
อุทาหุ  น  ชานาตีติ  โทณิย  กุณฺฑกยาคุ  อากีราเปตฺวา   
ทาเปสิ ฯ  โส  นาห  อิม  โภชน  ภุ ฺชิสฺสามีติ  ต ยาคุ   
น ปาตุ อิจฺฉิ ฯ โพธิสตฺโต ต วีมเสนฺโต  (๒) ปม คาถมาห   
        [๓๖๑]        ภุตฺวา ติณปริฆาส        ภุตฺวา อาจามกุณฺฑก   
                        เอต เต โภชน อาสิ        กสฺมาทานิ น ภุ ฺชสีติ ฯ   
        ตตฺถ  ภุตฺวา  ติณปริฆาสนฺติ  ตฺว  ปุพฺเพ  มหลลฺิกาย   
ทินฺน  เตส  เตส  ขาทิตาวเสส  ติณปรฆิาสสงฺขาต  วิฆาสติณ  (๓) 
ภุ ฺชิตฺวา  วฑฺฒิโต ฯ  ภุตฺวา  อาจามกุณฺฑกนฺติ  เอตฺถ  อาจาโม   
วุจฺจติ  โอทนาวสาน  กุณฺฑกนฺติ  กณฺุฑกเมว  เอต ฺจ  ภุ ฺชิตฺวา   
วฑฺฒิโตสีติ  ทีเปติ ฯ  เอต  เตติ  เอต  ตว  ปุพฺเพ  โภชน  
อาสิ ฯ  กสฺมาทานิ  น  ภุ ฺชสีติ  มยาป  เต  ตเมว  ทินฺน   
ตฺว  ต  กสฺมา  อิทานิ น ภุ ฺชสีติ ฯ   
        ต     สุตฺวา     สินฺธวโปตโก     อิตรา    เทฺว    คาถา    อโวจ   
        [๒๖๒]        ยตฺถ โปส น ชานนฺติ                ชาติยา วินเยน วา   
                        พหุ (๔) ตตฺถ มหาพฺรหฺเม        อป อาจามกุณฺฑก   
#  ๑.  ม.  ปณฺฑรสโภชน  ฯ  ๒.  ม.  ตสฺส  วีมสนวเสน  ฯ  ๓.  ม. 
#  วิฆาสติณสวฺขาต  ปริฆาส  ฯ  ๔.  สฺยา.  ปหุ  ฯ  
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        [๓๖๓]        ตฺว ฺจ โข ม ปชานาสิ                ยาทิโสย หยตฺุตโม   
                        ชานนฺโต ชานมาคมฺม                น เต ภกฺขามิ กุณฺฑกนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ยตฺถาติ  ยสฺมึ  าเน ฯ  โปสนฺติ  สตฺต ฯ  ชาติยา   
วินเยน  วาติ  ชาติสมฺปนฺโน  วา  เอส  น  วา  อาจารยุตฺโต   
วา  น  วาติ  เอว  น  ชานนฺติ ฯ  มหาพฺรหฺเมติ  ครุก   
อาลปน (๑)  อาลปนฺโต  อาห ฯ  ยาทิโสยนฺติ  ยาทโิส  อย ฯ  อตฺตาน   
สนฺธาย  วทติ ฯ  ชานนฺโต  ชานมาคมฺมาติ  อห  อตฺตโน  
พล  ชานนฺโต  ชานนฺตเมว  ต  อาคมฺม  ปฏิจฺจ  ตว  สนฺติเก  
กุณฺฑก  น  ภุ ฺชามิ  (๒) น  หิ ตฺว กุณฺฑก โภชาเปตุกามตาย  
ฉ สหสฺสานิ ทตฺวา ม คณฺหสีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  โพธิสตฺโต  ตว  วีมสนตฺถาย  ต  มยา  กต  
มา  กุชฺฌีติ  ต  สมสฺสาเสตฺวา  สุโภชน  โภเชตฺวา  อาทาย  
ราชงฺคณ  คนฺตฺวา  เอกสฺมึ  ปสฺเส  ป ฺจ  อสฺสสตานิ  
กตฺวา  (๓)  เอกสฺมึ  ปสฺเส  จิตฺตสาณิยา (๔)   ปรกิฺขิปตฺวา  เหฏา  
อตฺถรก  ปตฺถริตฺวา  อุปร ิ เจลวิตาน  พนฺธิตฺวา  สินฺธวโปตก  
เปสิ ฯ  ราชา  อาคนฺตฺวา  อสฺเส  โอโลเกนฺโต  อย  อสฺโส  
กสฺมา  วิสุ  ปโตติ  ปุจฺฉิตฺวา  มหาราช  อย  สินฺธโว  
อิเมสุ  อสฺเสสุ  (๕)  วิสุ  อกโต  โมเจสฺสตีติ  สุตฺวา  โสภโน  โภ   
#  ๑.  ม.  ครกุาลปเนน  ฯ  ๒.  ก ึ ภุ ฺชิสฺสามิ  ฯ  ๓.  ม.  เปตฺวา  ฯ 
#  ๔.  วิจิตฺตสาณึ  ฯ  ๕.  ม.  อิเม  อสฺเส  ฯ  
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สินฺธโวติ  ปจฺุฉิ ฯ  โพธิสตฺโต  อาม  มหาราชาติ  วตฺวา  
เตนหิสฺส  ชว  ปสฺสิสฺสามีติ  วุตฺเต  ต  อสฺส  กปฺปาเปตฺวา  
อภิรูหิตฺวา  ปสฺสถ  มหาราชาติ  มนุสเฺส  อุสฺสาราเปตฺวา  
ราชงฺคเณ [๑]  ปาเหสิ ฯ  สพฺพ  ราชงฺคณ  นิรนฺตร  อสฺสปนฺตีหิ   
ปริกฺขิตฺตมิว  อโหสิ ฯ  ปนุ  โพธิสตฺโต  ปสฺสถ  มหาราช   
สินฺธวโปตกสฺส  เวคนฺติ  วิสชฺเชสิ ฯ  เอกปุริโสป  ต  น   
อทฺทส ฯ  ปนุ  รตฺตปฏ  อุทเร  ปริกฺขิปตฺวา  วิสชฺเชสิ ฯ   
รตฺตปฏเมวสฺส  (๒)  อุทเร  กต  มหาชนา  ปสฺสึสุ (๒)  ฯ  อถ  น  
อนฺโตนคเร  เอกิสฺสา  โปกฺขรณิยา  (๓) อุทกปฏเ  วิสชฺเชสิ ฯ   
ตตฺถสฺส  อุทกปฏเ  ธาวโต  ขุรคฺคานิป  น  เตมึสุ ฯ  ปุเนกวาร  (๔)  
ปทุมินิปตฺตาน  อุปร ิ ธาวนฺโต  เอกปณฺณมฺป  อุทเก  น   
โอสีทาเปสิ ฯ  เอวมสฺส  ชวนสมฺปท  (๕)  ทสฺเสตฺวา  โอรุยฺห  ปาณึ   
ปหริตฺวา  หตฺถตล  อุปนาเมสิ ฯ  อสฺโส  อุคฺคนฺตฺวา (๖)  จตฺตาโร   
ปาเท  เอกโต  กตฺวา  หตฺถตเล  อฏาสิ ฯ  อถ  มหาสตฺโต  
ราชาน  อาห  มหาราช  อิมสฺส  อสฺสโปตกสฺส  สพฺพากาเรน  
เวเค  ทสฺสนียมาเน  สมุทฺทปริยนฺเต  รฏเ  นิกฺขิปนฺโต  
นปฺปโหตีติ  (๗) ฯ  ราชา  ตุสฺสิตฺวา  มหาสตฺตสฺส  อุปรชฺช  (๘) อทาสิ   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อสสฺนฺติ  ฯ  ๒.  ม.  รตฺตปฏเมว  ปสฺสึสุ  ฯ 
#  ๓.  ม.  อุยยฺานเปกฺขรณิยา  ฯ  ๔.  ม.  ปุนวาร  ฯ  ๕.  ม.  ชวสมฺปนฺน  ฯ 
#  ๖.  ม.  อุปคนฺตฺวา  ฯ   ๗.  ม.  สมุททฺปริยนฺโต  นปฺปโหตีติ  ฯ 
#  ๘.  ม.  อุปฑฒรชฺช  ฯ  
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สินฺธวโปตกมฺป  อภิสิ ฺจิตฺวา  มงฺคลอสฺส  อกาสิ ฯ  โส  ร ฺโ   
ปโย  อโหสิ  มนาโป ฯ  สกฺกาโรปสสฺ  มหา  อโหสิ ฯ  
ตสฺสาป  วสนฏาน  ร ฺโ  อลงฺกตปฏิยตฺโต  วาสิตฆรคพฺโภ   
วิย (๑) อโหสิ ฯ  จตุชาติกคนฺเธหิ  ภูมิเลปน  อกสุ ฯ  คนฺธทาม- 
มาลาทามาทีนิ  โอสฺสารยึสุ (๒) ฯ  อุปริ  สุวณฺณตารกวิจิตฺต  (๓) 
เจลวิตาน  อโหสิ ฯ สมนตฺา  จิตฺรสาณิ  ปรกิฺขิตฺตาว  อโหส ิฯ   
นิจฺจ  คนฺธเตลปฺปทีโป  ฌายิ ฯ  อุจฺจารปสฺสาวฏาเนปสฺส   
สุวณฺณกฏาห  ปยึสุ ฯ  นิจฺจ  ราชโภชนเมว  (๕)  ภุ ฺชิ ฯ  ตสฺส  
ปน  อาคตกาลโต  ปฏาย  ร ฺโ  สกลชมฺพูทีปรชชฺ  
หตฺถคตเมว  อโหสิ ฯ  ราชา  โพธิสตฺตสฺส  โอวาเท  ตฺวา   
ทานาทีนิ ปุ ฺานิ กตฺวา สคฺคปรายโน อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  พหู  โสตาปนฺนา   
สกทาคามิโน  อนาคามิโน  [๖]  อเหสุ ฯ  ตทา  มหลฺลิกา  
อยเมว มหลฺลิกา  อโหส ิฯ  สินฺธโว  สารีปุตฺโต ฯ  ราชา  
อานนฺโท  อโหสิ ฯ  อสฺสวาณิโช ปน อหเมวาติ ฯ   
                        กุณฺฑกกุจฺฉิสินฺธวชาตก   จตุตฺถ   
#  ๑.  ม.  วาสฆรคพฺโภ  วิย  ฯ  ๒.  ม.  คนฺธทามมาลาทามานิ 
#  โอสารยึสุ  ฯ  ๓.  ม.  สวุณฺณตารกชจิต  ฯ  ๔.  ม.  คนฺธเตลปทีปา 
#  ฌายึสุ  ฯ  ๕.  ม.  ราชารหโภชนเมว  ฯ  ๖.  ม.  เอตฺถนตเร  อรหนฺ- 
#  โต  จาติ  ทิสฺสติ  ฯ  
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        ยาว  โส  มตฺตม ฺาสีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
เอก อติพหุ ภุ ฺชิตฺวา อชีรเกน กาลกต ภิกฺขุ อารพฺภ 
กเถสิ ฯ   
        ตสฺมึ  กริ  เอว  กาลกเต  ธมฺมสภาย  ภิกฺขู  ตสฺส   
อคุณกถ  สมฏุาเปสุ  อาวุโส  อสุโก  ภิกฺขุ  อตฺตโน  
กุจฺฉิปฺปมาณ  อชานิตฺวา  อติโภชน  (๑)  ภุ ฺชิตฺวา  ชีราเปตุ  
อสกฺโกนฺโต  กาลกโตติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกฺขเว 
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ   
วุตฺเต  น  ภิกขฺเว  อิทาเนว  ปุพฺเพเปส  อติโภชนปจฺจเยน  
มโตติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  หิมนฺตปฺปเทเส  สุกโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา  อเนกาน   
สุกสหสฺสาน  สมุทฺทานุคเต  หิมวนฺตปฺปเทเส  วสนฺโต  (๒) ราชา   
อโหสิ ฯ  ตสฺเสโก  ปุตฺโต  อโหส ิฯ  ตสฺมึ  วยปฺปตฺเต  (๓)  โพธสิตฺโต  
ทุพฺพลจกฺขุ  อโหสิ ฯ  สุกาน  กิร  สีฆเวโค  อโหสิ ฯ  เตน   
เตส  มหลฺลกกาเล  ปม  จกฺขุเมว  ทุพฺพล  อโหส ิฯ  โส   
มาตาปตโร  กุลาวเกเยว  กตฺวา  โคจร  อาหริตฺวา  โปเสสิ ฯ   
โส  เอกทิวส  โคจรภูมึ  คนฺตฺวา  ปพฺพตมตฺถเก   ิโต  สมุทฺท  
#  ๑.  ม.  อติพหุ  ฯ  ๒.  ม.  วสนฺตาน  ฯ  ๓.  ม.  พลปฺปตฺเต  ฯ  
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โอโลเกนฺโต  เอก  ทีปก  ปสฺสิ ฯ  ตสฺมึ  ปน  สุวณฺณวณฺณ  
มธุรผล  อมฺพวน  อตฺถิ ฯ  โส  ปุนทิวเส  โคจรเวลาย  อุปฺปติตฺวา  
ตสฺมึ  อมฺพวเน  โอตริตฺวา  อมฺพรส  ปวิตฺวา  อมฺพปกฺก  
อาทาย  คนฺตฺวา  มาตาปตูน  อทาสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ต  
ขาทิตฺวา  (๑)  รส  ส ฺชานิตฺวา  ตาต  นนุ  อิม  อสกุทีปเก   
อมฺพปกฺกนฺติ  วตฺวา  อาม  ตาตาติ  วุตฺเต  ตาต  เอต  ทีปก   
คจฺฉนฺตา  สุกา  ทีฆมายุ  ปาเลนฺตา  นาม  นตฺถิ  มา  โข   
ตฺว  ปน  ต  ทีปก  อคมาสีติ  อาห ฯ  โส  ตสฺส  วจน  
อคฺคเหตฺวา  อคมาสิเยว ฯ  อเถกทิวส  พหุ  อมฺพรส  ปวิตฺวา  
มาตาปตูน [๒]  อมฺพปกฺก  อาทาย  สมุทฺทมตฺถเกน  อาคจฺฉนฺโต  
อติธาวตาย  (๓) กิลนฺตกาโย  นิทฺทาภิภูโต ฯ  โส  นิทฺทายนฺโตป   
อาคจฺฉเตว ฯ ตุณฺเฑน  ปนสฺส  คหิต  อมฺพปกฺก  ปติ ฯ  โส  (๔) 
อนุกฺกเมน  อาคมนวีถึ  ชหิตฺวา  อุทเกเยว  ปติ ฯ  โส   
อุทกปฏเเนวาคจฺฉนฺโต  อุทเก  โอสีทติ ฯ  อถ  น  เอโก   
มจฺโฉ  คเหตฺวา  ขาทิ ฯ  โพธิสตฺโต  ตสฺมึ  อาคมนเวลาย  
อนาคจฺฉนฺเตเยว  สมุทฺเท  ปติตฺวา  มโต  ม ฺเติ  (๕)  อ ฺาสิ ฯ 
อถสฺส  มาตาปตโรป  อาหาร  อลภมานา  สุสฺสตฺิวา มรึสุ ฯ  
#  ๑.  ม  ขาทนฺโต  ฯ  ๒.  เอตฺถนฺตเร  อตฺถายาติ   ทิสฺสติ  ฯ 
#  ๓.  ม.  อติธาตตาย  ฯ  ๔.  ม.  โส  อนุกฺกเมน  อาคมนวิถึ  ชหิตฺวา 
#  โอสีทนฺโต  อุทกปฏเเนว  อาคจฺฉนฺโต  อุทเก  ปติ  ฯ 
#  ๕.  ม.  มโต  ภวิสฺสตีติ  ฯ  
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        สตฺถา  อตีต  อาหริตฺวา  อภิสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา  อิมา  
คาถา  อภาสิ   
        [๓๖๔]        ยาว โส มตฺตม ฺาสิ                โภชนสฺมึ วิหงฺคโม   
                        ตาว อทฺธานมาปาทิ                มาตร ฺจ อโปสยิ   
        [๓๖๕]        ยโต จ โข โส (๑) พหุตร        โภชน อชฺฌวาหริ   
                        ตโต ตตฺเถว สสีทิ                อมตฺต ฺ ู จ โส อหุ   
        [๓๖๖]        ตสฺมา มตฺต ฺ ุตา สาธุ        โภชนสฺมึ อคิทฺธิตา (๒)  
                        อมตฺต ฺ ู หิ สีทนฺติ                มตฺต ฺ ู ว  น (๓)  สีทเรติ ฯ   
        ตตฺถ  ยาว  โสติ  ยาว  โส  วิหงฺคโม  โภชน- 
มตฺตม ฺาสิ ฯ  ตาว  อทฺธานมาปาทีติ  ตตฺตก  กาล  ชีวิตทฺธาน  
อาปาทิ  อายุ  วินฺทิ ฯ  มาตร ฺจาติ  เทสนาสีสมตฺตเมต ฯ  
มาตาปตโร  จ  อโปสยีติ  อตฺโถ ฯ  ยโต  จ  โขติ  ยสฺมึ  
จ  โข  กาเล ฯ โภชน  อชฌฺวาหรีติ  อมฺพรส  อชฺโฌหริ ฯ  
ตโตติ  ตสฺมึ  กาเล ฯ  ตตฺเถว  สสีทีติ  ตสฺมึ  สมุทฺเทเยว  
โอสีทิ  นิมฺมชฺุช ิ มจฺฉโภชนตฺต  อาปชฺช ิฯ  ตสฺมา  มตฺต ฺ ุตา  
สาธูติ  ยสฺมา  โภชเน  อมตฺต ฺ ู  สุโก  สมุทฺเท  โอสีทิตฺวา  
มโต  ตสฺมา  โภชนสฺมึ  อคิทฺธิตาสงฺขาตา  มตฺต ฺ ุตา   
สาธุ  ปมาณชานน  สุนฺทรนฺติ  อตฺโถ ฯ  อถวา ฯ  ปฏิสงฺขา  
โยนิโส  อาหาร  อาหาเรติ  เนว  ทวาย  น  มทาย ฯเปฯ  
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  ๒.  ม.  อคิทฺธตา  ฯ  ๓.  ม.  จ  ฯ  
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ผาสุวิหาโร จาติ   
                อลฺล สุกฺข จ ภุ ฺชนฺโต        น พาฬฺห สุหิโต สิยา   
                โอโนทโร มิตาหาโร                สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเช   
                จตฺตาโร ป ฺจ อาโลเป        อภุตฺวา อุทก ปเว   
                อล ผาสุวิหาราย                        ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโน (๑)  
                                มนชุสฺส สทา สติมโต   
                                มตฺต ชานโต ลทฺธโภชนสฺส  (๒) 
                                ตนุกสฺส ภวนฺติ เวทนา   
                                สณิก ชีรติ อายุ ปาลยนฺติ  (๓) 
เอว วณฺณิตา มตฺต ฺ ุตาป สาธุ ฯ   
                กนฺตาเร ปุตฺตมสว                อกฺขสฺสพฺภ ฺชน ยถา   
                เอว  อาหาริ  อาหาร                ยาปนตฺถาย  อมุจฺฉิโตติ  (๔) 
เอว  วณฺณิตา  อคิทฺธิตาป  สาธุ ฯ  ปาลยิ  ปน  อคิทธฺิมาติ   
ลิขิต ฯ  ตโต  อย  อฏกถาปาโ  สุนฺทรตโร ฯ  อมตฺต ฺ ู   
หิ  สีทนฺตีติ  โภชเน  ปมาณ  อชานนฺตา  หิ  รสตณฺหาวเสน   
ปาปกมฺม  กตฺวา  จตูสุ  อปาเยสุ  สีทนฺติ ฯ  มตฺต ฺ ูว  น  
สีทเรติ  เย  ปน  โภชเน ปมาณ ชานนฺติ เต ทิฏธมฺเมป  
สมฺปราเยป  น  สีทนฺตีติ ฯ   
#  ๑.  ขุ.  เถร ฺ ๑๖/๓๙๖/๔๐๑  ฯ  ๒.  ม.  ลทฺธโภชเน  ฯ 
#  ๓.  ส.  ส.  ๑๕/๓๖๕/๑๑๙  ฯ  ๔.  วิสุทฺธิมคฺค.  ๑/๕๖  ฯ 
#  ม.  ยาปนตฺถมมุจฺฉิโตติ  ฯ  
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        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  พหู  โสตาปนฺนาป   
สกทาคามิโนป  อนาคามิโนป  อรหนฺโตป  อเหสุ ฯ  ตทา (๑) 
โภชเน  อมตฺต ฺ ู  ภิกฺขุ  สุกราชปุตฺโต  อโหสิ (๑)  ฯ สุกราชา  
ปน  อหเมวาติ ฯ   
                                        สุกชาตก ป ฺจม   
 
                                        ชรูทปานชาตก   
        ชรูทปาน  ขณมานาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
สาวตฺถีวาสิโน วาณิเช อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        เต  กิร  สาวตฺถิย  ภณฺฑ  คเหตฺวา  สกฏานิ ปูเรตฺวา  
โวหารตฺถาย  คมนกาเล  ตถาคต  นิมนฺเตตฺวา (๒)  มหาทาน  ทตฺวา(๒) 
สรณานิ  คเหตฺวา  สีเลสุ  ปติฏาย  สตฺถาร  วนฺทตฺิวา  มย   
ภนฺเต  โวหารตฺถาย  ทีฆมคฺค  คมิสฺสาม  ภณฺฑ  วิสชฺเชตฺวา   
สิทฺธิยาตฺรา (๓) โสตฺถินา  ปจฺจาคนฺตฺวา  ปุน  ตุมฺเห  วนฺทิสฺสามาติ  
วตฺวา  มคฺค  ปฏิปชชฺึสุ ฯ  เต  กนฺตารมคฺเคสุ  ปุราณ  อุทปาน  
ทิสฺวา  อิมสฺมึ  อุทปาเน  ปานีย  นตฺถิ  มย ฺจ  ปปาสิตา   
ขณิสฺสาม  นนฺติ  ขณนฺตา  ปฏิปาฏิยา  พหุ  อยส (๔) โลห 
#  ๑.  ม.  ตทา  สุกราชปุตฺโต  โภชเน  อมตฺต ฺ ู  ภิกขุ  อโหสิ  ฯ 
#  ๒.  ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ  ๓.  ม.  สิทฺธิปฺปตฺตา  ฯ  ๔.  ม.  อย  ฯ  
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เวฬุริย  ลภึสุ ฯ  เต  เตเนว สนฺตุฏา  หุตฺวา  เตส  รตนาน   
สกฏานิ  ปูเรตฺวา  โสตฺถินา  สาวตฺถิย  ปจฺจาคมึสุ ฯ  เต   
อาภตธน  ปฏิสาเมตฺวา  สิทฺธิยาตฺรา  ทาน  ทสฺสามาติ  
ตถาคต  นิมนฺเตตฺวา  ทาน ทตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต  
นิสินฺนา  อตฺตโน  ธนสฺส  ลทฺธการณ  สตฺถุ  อาโรเจสุ ฯ  
สตฺถา  ตุมฺเห  โข  อุปาสกา  เตน  ธเนน  สนฺตุฏา  หุตฺวา  
ปมาณ ฺ ุตาย  ธน ฺจ  ชีวิต ฺจ  ลภิตฺถ  โปราณกา  ปน  
อสนฺตุฏาว  อมตฺต ฺ ุโน  ปณฺฑิตาน  วจน  อกตฺวา  ชีวิตกฺขย  
ปตฺตาติ  วตฺวา  เตหิ  ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  พาราณสิย  วาณิชกุเล  นพฺิพตฺเตตฺวา  วยปฺปตฺโต 
สตฺถวาหเชฏโก  อโหส ิฯ  โส  พาราณสิย  ภณฺฑ  คเหตฺวา  
สกฏานิ  ปูเรตฺวา  พหู  วาณิเช  อาทาย  ตเมว  กนฺตาร  
ปฏิปนฺโน  ตเมว  อุทปาน  อทฺทส ฯ  ตตฺถ  เต  วาณิชา  
ปานีย  ปวิสฺสามาติ  ต  อุทปาน  ขณนฺตา  ปฏิปาฏิยา  
พหูนิ  เวฬุริยาทีนิ (๒) ลภึสุ ฯ  เต  พหมฺุป  รตน  ลภิตฺวา  เตน   
อสนฺตุฏา  อ ฺมฺป  เอตฺถ  อิโตป  สุนฺทรตร  ภวิสฺสตีติ   
ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ต  ขณึสุเยว ฯ  อถ  เต  โพธิสตฺโต  อาห  
โภ  วาณิชา  โลโภ  นาเมส  วินาสมูโล  อมฺเหหิ  พหุ  ธน  
#  ๑.  ม.  ภตฺต  ฯ  ๒.  ม.  อยาทีนิ  ฯ  
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ลทฺธ  เอตฺตเกน  สนฺตุฏา  โหถ  มา  จ  อติกฺขณิตฺถาติ ฯ   
เตน  เต  วาริยมานาป  ขณึสุเยว ฯ โส จ อุทปาโน  
นาคปริคฺคหิโต ฯ  อถสฺส  เหฏา  วสนกนาคราชา  อตฺตโน  
วิมาเน  ภิชฺชนฺเต  เลฑฺฑูสุ  จ  ปสูสุ  จ  โอปตฺตมาเนสุ  กุทโฺธ  
หุตฺวา  โพธิสตฺต  เปตฺวา  อนวเสเส  สพฺเพป นาสิกวาเตน  
ปหริตฺวา ชีวิตกฺขย  ปาเปตฺวา  นาคภวนา  นิกฺขมฺม  สกฏานิ  
โยชาเปตฺวา  สตฺตรตนาน (๑) ปูเรตฺวา  โพธิสตฺต  สขุยานเก   
นิสีทาเปตฺวา  นาคมาณวเกหิ สกฏานิ ปาชาเปนฺโต  (๒) 
โพธิสตฺต  พาราณสึ  เนตฺวา  ฆร  ปเวเสตฺวา  ธน  ปฏิสาเมตฺวา 
อตฺตโน  นาคภวนเมว  คโต ฯ  โพธิสตฺโต  ต  ธน  
วิสชฺเชตฺวา  สกลชมฺพูทปี  อุนฺนงฺคล  กตฺวา  ทาน  ทตฺวา  
สีล  สมาทิยิตฺวา  อุโปสถกมฺม  กตฺวา  ชีวิตปริโยสาเน  
สคฺคปท  (๓) ปูเรสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  อภิสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา  
อิมา  คาถา  อโวจ   
        [๓๖๗]        ชรูทปน ขณมานา        วาณิชา อุทกตฺถิกา   
                        อชฌฺคฺคสุ อโยโลห(๔)     ติปุสีส ฺจ มาณโย (๕)  
                        รชฏ ชาตรูป ฺจ                มุตฺตา เวฬุริยา พหู   
#  ๑.  ม.  สพฺพรตนาน  ฯ  ๒.  ม.  นาคมาณวเกหิ  สทฺธึ  สกฏานิ   
#  โยชาเปนฺโต  ฯ  ๓.  ม.  สคฺคปุร  ฯ  ๔.  ม.  อชฺฌคมุ  อยส  โลห  ฯ 
#  ๕.  ม.  วาณิชา  ฯ  
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        [๓๖๘]        เต จ เตน อสนฺตุฏา        ภิยฺโย ภิยฺโย ขณึสุ เต   
                        ตตฺถปาสีวิโส โฆโร(๒) เตชสี เตชสา หนิ   
        [๓๖๙]        ตสฺมา ขเณ นาติกฺขเณ        อติกขฺาตมฺหิ ปาปก   
                        ขณเนน  (๓)ธน ลทฺธ        อติกฺขาเตน นาสิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อยนฺติ  กาฬโลห ฯ  โลหนติฺ  ตมฺพโลห ฯ  มุตฺตาติ   
มุตฺตาทโย (๔) ฯ  เต  จ  เตน  อสนฺตุฏาติ  เต  จ  วาณิชา   
เตน  ธเนน  อสนฺตุฏา ฯ  เต  ตตฺถาติ  เต  วาณิเช  ตสฺมึ   
อุทกปาเน ฯ  เตชสีติ  วิสเตเชน  สมนนฺาคโต ฯ  เตชสา หนีติ  
วิสเตเชน ฆาเตสิ ฯ  อติกขฺาเตน นาสิตนฺติ อติกฺขณเนน ต ฺจ  
ธน ชีวิต ฺจ นาสิต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  
ตทา  นาคราชา สารีปุตฺโต อโหสิ สตฺถวาหเชฏโก ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                                ชรูทปานชาตก   ฉฏ   
#  ๑.  ม.  อขาณิสุ  ฯ  ๒.  ม.  เต  ดตฺถาสีวิโส  โฆโร  ฯ 
#  ๓.  ม.  ขาเตน  ฯ  ๔.  ม.  มุตฺตาโย  ฯ  
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        นาย  ฆราน  กุสโลติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
ป ฺาปสสน  อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        ธมฺมสภาย  หิ  ภิกฺขู  ทสพลสฺส  ป ฺ  ปสสนฺตา  
นิสีทึสุ  อาวุโส  ตถาคโต  มหาป ฺโ  ปถุุป ฺโ  หาสป ฺโ  
ชวนป ฺโ  ติกฺขป ฺโ  นิพฺเพธิกป ฺโ  สเทวก  โลก  
ป ฺาย  อติกฺกมตีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย   
นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปพฺุเพป  ตถาคโต  
ป ฺวาเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  ชนสนฺโธ  นาม  ราชา  รชฺช   
กาเรสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ตสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติ ฯ  
ตสฺส  มุข  สปุริมชฺชิต  กา ฺจนาทาสตล  วิย  ปริสทฺุธ  อโหส ิ  
อติโสภคฺคปฺปตฺต ฯ  เตนสฺส  นามคฺคหณทิวเส  อาทาสมุขกุมาโรติ  
นาม  อกสุ ฯ  ต  สตฺตวสฺสพฺภนฺตเรเยว  ปตา  ตโย  เวเท   
สพฺพ ฺจ  โลเก  กตฺตพฺพ  สิกฺขาเปตฺวา  ตสฺส  สตฺตวสฺสิกกาเล   
กาลมกาสิ ฯ  อมจฺจา  มหนฺเตน  ปริวาเรน  ร ฺโ  สรีรกิจฺจ  
กตฺวา  มตกทาน  ทตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  ราชงฺคเณ  
สนฺนิปติตฺวา  กุมาโร  อติทหโร  น  สกฺกา  รชฺเช  อภิสิ ฺจิตุ  
วีมสิตฺวา  น  อภิสิ ฺจิสฺสามาติ ฯ  เต  เอกทิวส  นคร   
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อลงฺการาเปตฺวา  วินิจฺฉยฏาน  สชฺเชตฺวา  ปลฺลงฺก ป ฺา- 
ปตฺวา  กุมารสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  วินิจฺฉยฏาน  เทว  
คนฺตุ  วฏฏตีติ  อาหสุ ฯ  กุมาโร  สาธูติ  มหนฺเตน   
ปริวาเรน  คนฺตฺวา  ปลฺลงฺเก  นิสีทิ ฯ  ตสฺส  นิสินนฺกาเล  เต  
อมจฺจา  เอก  ทฺวีหิ  ปาเทหิ  วิจรณมกกฺฏ  วตฺถุวิชชฺาจริยเวส  
คาหาเปตฺวา  วินิจฺฉยฏาน  เนตฺวา  เทว  อย  ปุรโิส  ปตุ  
มหาราชสฺส  กาเล วตฺถุวิชฺชาจริโย ปคุณวิชฺชาย  อนฺโตภูมิย   
สตฺตรตนฏาเน  คุณโทส  ปสฺสติ  เอเตเนว  คหิต  ราชกุลาน   
คหฏาน  โหติ  อิม  เทโว  สงฺคณฺหิตฺวา  านนฺตเร  เปตูติ   
อาหสุ ฯ  กุมาโร  ต  เหฏา  จ  อุปริ  จ  โอโลเกตฺวา  นาย   
มนุสฺโส  มกกฺโฏ  เอโสติ  ตฺวา  มกฺกฏา  นาม  กต   
วิทฺธเสตุ  ชานนฺติ  อกต  ปน  กาตุ  วา  วิจาเรตุ  วา  น  
ชานนฺตีติ จินฺเตตฺวา อมจฺจาน ปม คาถมาห   
        [๓๗๐]        นาย ฆราน กุสโล        โลโล อย วลีมุโข   
                        กต กต โข ปทูเสยฺย(๑) เอวธมฺมมิท กุลนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  นาย  ฆราน  กสุโลติ  อย  สตฺโต  น  ฆราน  
กุสโล  ฆราน  วิจาเรตุ  วา  กาเรตุ (๒) วา  เฉโก  น  โหติ ฯ  
โลโลติ  โลลชาติโก ฯ  วลีมุโขติ  วลิโย  มุเข  อสฺสาติ  วลีมุโข ฯ   
เอวธมฺมมิท  กุลนฺติ  อิท  มกฺกฏกลุ  นาม  กต  ทูเสตพฺพ   
#  ๑.  ม.  ทูเสยฺย  ฯ  ๒.  ม.  กาตุ  ฯ  



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 43 

                        เลมที ่ 31  คามณิจนฺทชาตก  หนา  43 
 
วินาเสตพฺพนฺติ   เอวสภาว ฯ   
        อมจฺจา  เอว  ภวิสฺสติ  เทวาติ  ต  อปเนตฺวา  
เอกาหทฺวีหจฺจเยน  ปุน  ตเมว  อลงฺกรตฺิวา  วินิจฺฉยฏาน  
อาเนตฺวา  อย  เทว  ปตุ  มหาราชสฺส  กาเล  วินิจฺฉยามจฺโจ  
วินิจฺฉยสุตฺตมสฺส  สุปฺปวตฺตติ  (๑)  อิม  สงฺคณฺหิตฺวา  วินิจฺฉยกมฺม   
วิจาเรตุ  วฏฏตีติ  อาหสุ ฯ  กุมาโร  ต  โอโลเกตฺวา  จิตฺตวโต   
สมฺปนฺนมนุสฺสสฺส (๒) โลม  นาม  เอวรูป  น  โหติ  อยมฺป  
นิจิตฺตโก  วานโร  วินิจฺฉยกมฺม  กาต  ุ น  สกฺขิสฺสตีติ   ตฺวา 
ทุติย  คาถมาห   
        [๓๗๑]        นยิท จิตฺตวโต โลม                นาย  อสฺสาสิโก  มิโค   
                        สตฺถ (๓) เม ชนสนฺเธน        นาย  กิ ฺจ  ิ วิชานตีติ ฯ   
        ตตฺถ  นยิท  จิตฺตวโต  โลมนฺติ  ย  อิท  เอตสฺส  สรีเร 
ผรุส โลม   อิท  วิจารณป ฺาย   สมฺปยุตฺตจิตฺตวโต  น  โหติ   
ปากติกจิตฺเตน  ปน  อจิตฺตโก  นาม  ติรจฺฉานคโต  นตฺถิ ฯ  
นาย  อสฺสาสิโกติ  อย  อวสฺสโย  วา  หุตฺวา  อนุสาสนึ  วา  
ทตฺวา  อ ฺ  อสฺสาเสตุ  อสมตฺถตาย  น  อสฺสาสิโก ฯ  มิโคติ  
มกฺกโฏ ฯ  สตฺถ  เม  ชนสนฺเธนาติ  มยฺห  ปตรา  ชนสนฺเธน  
เอต  สตฺถ  กถิต มกฺกโฏ  นาม  การณาการณ  น   
ชานาตีติ  เอว  อนุสาสนี  ทินฺนาติ  ทีเปติ ฯ  นาย  กิ ฺจิ  
#  ๑.  ม.  สุปวตฺติต  ฯ  ๒.  ม.  มนุสฺสสฺส  ฯ  ๓.  ม.  สิฏ  ฯ  
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วิชานตีติ  ตสฺมา  อย  วานโร  นาม  น  กิ ฺจิ  ชานาตีติ   
นิฏเมตฺถ  คนฺตพฺพ ฯ  ปาลิย  ปน  นาย  กิ ฺจิ  น  ทูสเยติ   
ลิขิต ฯ ต อฏกถาย นตฺถิ ฯ   
        อมจฺจา  อิมมฺป  กถ  สุตฺวา  เอว  ภวิสฺสติ  เทวาติ  ต   
อปเนตฺวา  ปุนป  เอกทิวส  ตเมว  อลงฺกริตฺวา วินิจฺฉยฏาน  
อาเนตฺวา  อย  เทว  ปุริโส  ปตุ  มหาราชสฺส  กาเล  
มาตุปฏานปตุปฏานปูรโก (๒) กุเล  เชฏาปจายิกกมฺมการโก  
อิม  สงฺคณฺหิตุ  วฏฏตีติ  อาหสุ ฯ  ปุน  กุมาโร  ต  โอโลเกตฺวา  
มกฺกฏา  นาม  จลจิตฺตา  เอวรูป กมฺม กาตุ น สมตฺถาติ  
จินฺเตตฺวา  ตติย  คาถมาห   
        [๓๗๒]        น มาตร ปตร วา                ภาตร ภคินึ สก   
                        ภเรยฺย ตาทิโส โปโส        สฏิ ทสรเถน เมติ ฯ   
        ตตฺถ  ภาตร  ภคินึ  สกนฺติ  อตฺตโน  ภาตร  วา  ภคินึ  
วา ฯ  ปาลย  ปน  สขนฺติ  ลิขิต ฯ  ต  ปน  อฏกถาย  
สกนฺติ  วุตฺเต  สกภาติกภคินิโย  ลพฺภนฺติ  สขนฺติ  วุตฺเต  
สหาโย  ลพฺภตีติ  วิจาริตเมว ฯ  ภเรยฺยาติ  โปเสยฺย ฯ  ตาทิโส  
โปโสติ ยาทโิส เอส  ทิสสฺติ  ตาทิโส  มกฺกฏชาติโก  สตฺโต  
น  ภเรยฺย ฯ  สิฏ  ทสรเถน  เมติ  เอว  เม  ปตรา  อนุสิฏ   
ปตา  หิสฺส  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  ชนสงฺคหณโต  ชนสนฺโธติ  
#  ๑.  ม.  คาถ  ฯ  ๒.  ม.  มาตาปตุอุปฏานการโก  ฯ 
#  ๓.  ม.  สนฺทหนโต  ฯ  
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วุจฺจติ  ทสหิ  รเถหิ  กตฺตพฺพ  อตฺตโน  เอเกเนว  รเถน  
กรณโต  ทสรโถติ  ตสฺส  สนฺติกา  เอวรูปสฺส โอวาทสฺส  
สุตตฺตา เอวมาห ฯ 
        อมจฺจา  เอว  ภวิสฺสติ  เทวาติ  มกฺกฏ  อปเนตฺวา   
ปณฺฑิโต  กุมาโร  สกฺขิสฺสติ  รชฺช  กาเรตุนฺติ  โพธสิตฺต  
รชฺเช  อภิสิ ฺจิตฺวา  อาทาสมุขร ฺโ  อาณาติ  นคเร 
เภริ ฺจาราเปสุ ฯ ตโต  ปฏาย  โพธิสตฺโต  ธมฺเมน  สเมน  
รชฺช  กาเรสิ ฯ ปณฺฑิตภาโวปสฺส  สกลชมฺพูทีป  ปตฺถริตฺวา  
คโต ฯ  ปณฺฑิตภาว  ทีปนตฺถ  ปนสฺส  อิมานิ จุทฺทส วตฺถูนิ  
อาภตานิ   
                โคโณ ปุตฺโต หโย เจว                นฬกาโร คามโภชโก   
                คณิกา ตรุณี สปฺโป                มิโค ติตฺติรเทวตา   
                นาโค  ตปสฺสิโน  เจว                อโถ  พฺราหฺมณมาณวาติ ฯ   
ตตฺราย อนุปุพฺพิกถา ฯ   
        โพธิสตฺเต  ตสฺมึ  รชฺเช  อภิสิ ฺจิเต  เอโก  ชนสนฺธร ฺโ   
ปาทมูลิโก  นาเมน  คามณิจนฺโท  นาม  เอว  จินฺเตสิ  อิท  
รชฺช  นาม  สมานวเยหิ  สทฺธึ  โสภติ  อห ฺจ  มหลฺลโก   
ทหร  กุมาร  อุปฏาตุ  อยุตฺโต  ภวิสฺสามิ  ชนปเท  กสิกมฺม  
กตฺวา  ชีวิสฺสามีติ ฯ  โส  นครโต  ติโยชนมตฺต  าน  คนฺตฺวา 
#  ๑.  ม  กตฺตพฺพากตฺตพฺพ  ฯ        ๒.  ม.  พฺราหฺมณมาณโวติ  ฯ 
#  ๓.  ม.  อุปฏาตุ  น  สกฺขิสฺสติ  ฯ  
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เอกสฺมึ  คามเก  วาส  กปฺเปสิ ฯ  กสิกมฺมตฺถาย  ปนสฺส   
โคโณป  นตฺถิ ฯ  โส  เทเว  วสฺสนฺเต (๑)  เอก  สหายก  เทฺว   
โคเณ  ยาจิตฺวา  สพฺพทิวส  กสิตฺวา  ติณ  ขาทาเปตฺวา   
โคเณ  สามิกสฺส  นิยฺยาเทตุ  เคห  อคมาสิ ฯ  โส  ตสฺมึ   
ขเณ  ภริยาย  สทฺธึ  เคหมชฺเฌ  นิสีทิตฺวา  ภตฺต  ภุ ฺชติ ฯ   
โคณาป  ปรจฺิจเยน  เคห  ปวิสึสุ ฯ  เตสุ  ปวิสนฺเตสุ  สามิโก 
ถาล (๒)  อุกขิฺป ฯ  ภริยา  ถาล  อปเนสิ ฯ  คามณิจนฺโท  ภตฺเตน  
ม  นิมนฺเตยฺยนฺุติ  โอโลเกนฺโต  โคเณ  อนิยุยาเทตฺวา  ว  
นิวตฺติ ฯ  โจรา  รตฺตึ  วช  ฉินฺทิตฺวา(๓) เตเยว โคเณ  หรึส ุฯ  
โคณสามิโก  ปาโตว  วช  ปวิฏโ  เต  โคเณ  อทิสฺวา   
โจเรหิ  คหิตภาว  ชานนฺโตป  คามณิจนฺทสฺส  คีว  กริสฺสามีติ  
น  อุปสงฺกมตฺิวา  โภ  โคเณ  เม  เทหีติ  อาห ฯ  นน ุ โคณา  
เคห  ปวิฏาติ ฯ  ก ึ ปน  เต  มยฺห  นิยยฺาทิตาติ ฯ  น   
นิยฺยาทิตาติ ฯ  เตนหิ  อย  เต  ราชทูโต  เอหีติ  อาห ฯ  
เตสุ หิ ชนปเทสุ ย กิ ฺจิ  สกฺขร  วา  กปาลขณฺฑ  วา  
อุกฺขิปตฺวา  อย  เต  ราชทูโต  เอหีติ  วุตฺเต  โย  น  คจฺฉติ   
ตสฺส  ราชอาณ  กโรติ  ตสฺมา  โส  ราชทูโตติ  สุตฺวา  ว  
นิกฺขมิ ฯ  โส  เตน  สทฺธ ึ ราชกุล  คจฺฉนฺโต  เอก  
สหายกสฺส  วสนคาม  ปตฺวา  โภ  อติจฺฉาโตสฺมิ  ยาว  คาม   
#  ๑.  ม.  วุฏเ  ฯ  ๒.  ม.  ถาลก  ฯ  เอวมุปริป  ฯ 
#  ๓.  ม.  ภนิฺทิตฺวา  ฯ  
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ปวิสิตฺวา  อาหารกิจฺจ  กตฺวา  อาคจฺฉามิ  ตาว  อิเธว  โหหีติ   
วตฺวา  สหายกสฺส  เคห  อคมาสิ ฯ  สหาโย  ปนสฺส  เคเห   
นตฺถิ ฯ  สหายิกา  ทิสฺวา  สามิ  ปกฺกาหาโร  นตฺถ ิ มุหุตฺต   
อธิวาเสหิ  อิทาเนว  ปจิตฺวา  ทสฺสามีติ  นิสฺเสณิยา  เวเคน   
ตณฺฑุลโกฏ  อภิรูหนฺตี  ภูมิย  ปติ ฯ  ตขณ ฺเวสฺสา  
สตฺตมาสิโก  คพฺโภ  ปติโต ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ตสฺสา  สามิโก  
อาคนฺตฺวา  ต  ทิสฺวา  ตฺว  เม  ภริย  ปหริตฺวา  คพฺภ  
ปาเตสิ  อย  เต  ราชทโูต  เอหีติ  ต  คเหตฺวา  นิกฺขมิ ฯ  
ตโต  ปฏาย  เทฺว  ชนา  คามณิจนฺท มชฺเฌ  กตฺวา   
คจฺฉนฺติ ฯ  อเถกสฺมึ  คามทฺวาเร  เอโก  อสฺสโคปโก  อสฺส   
นิวตฺเตตุ  น  สกฺโกติ ฯ  อสฺโสป  เตส  สนฺติเก คจฺฉติ ฯ  
อสฺสโคปโก  คามณึ  ทิสฺวา  มาตุล  คามณิจนฺท  เอต  ตาว  
อสฺส  เกนจิเทว  ปหริตฺวา  นิวตฺเตหีติ  อาห ฯ  โส  เอก  
ปาสาณ  คเหตฺวา  ขิป ฯ  ปาสาโณ  อสฺสสฺส  ปาท  ปหริตฺวา  
เอรณฺฑทณฺฑก  วิย  ภินทฺิ ฯ  อถ  น  อสฺสโคปโก  ตยา  
เม  อสฺสสฺส  ปาโท  ภินฺโน  อย  เต  ราชทูโตติ  วตฺวา  
คณฺหิ ฯ  โสป  ตีหิ  ชเนหิ นิยฺยมาโน จินฺเตสิ  อิเม  ม   
ร ฺโ  ทสฺเสสฺสนฺติ  อห  โคณมูลมฺป  ทาตุ  น  สกฺโกมิ   
ปเคว  คพฺภปาตนทณฺฑ  อสฺสมูล  ปน  กโุต  ลภิสฺสามิ  
มต  เม  เสยฺโยติ ฯ  โส  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  อฏวิย   



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 48 

        เลมที ่ 31  ติกนิปาเต  สงฺกปฺปวคฺควณฺณนา  หนา  48 
 
มคฺคสมีเปเยว เอก  เอกโตปปาต  ปพฺพต  อทฺทส ฯ  ตสฺส   
ฉายาย  เทฺว  ปตาปุตฺตา  นฬการา  [๑] กิล ฺช  วีนนฺติ  (๒) ฯ  
คามณิจนฺโท  โภ  สรรีกิจฺจ  กาตุกาโมมฺหิ  โถก  อิเธว  
โหถ  ยาว  อาคจฺฉามีติ  วตฺวา  ต ปพฺพต  อภิรูหิตฺวา  
ปปาตปสฺเสน (๓)  ปตมาโน  ปตุนฬการสฺส  ปฏ ิย  ปติ ฯ   
นฬกาโร  เอกปฺปหาเรเนว  ชีวิตกฺขย  ปาปุณิ ฯ  คามณิจนฺโท   
อุฏาย  ปายาสิ ฯ  นฬการปุตฺโต  ตฺว  เม  ปตุฆาตโก  โจโร  
อย  เต  ราชทูโตติ  วตฺวา  ต  หตฺเถ  คเหตฺวา  คุมฺพโต   
นิกฺขมิตฺวา  กึ  เอตนฺติ  วุตฺเต  ปตุฆาตโก  โจโร  เมติ  
อาห ฯ  ตโต  ปฏาย  คามณิจนฺท มชฺเฌ กตฺวา จตฺตาโร  
ชนา ปริวาเรตฺวา นยึสุ ฯ   
        อถาปรสฺมึ  คามทฺวาเร  เอโก  คามโภชโก  คามณิจนฺท   
ทิสฺวา  มาตุล  คามณิจนฺท  กห  คจฺฉสีติ  วตฺวา  ราชาน   
ปสฺสิตุนฺติ  วุตฺเต  อทฺธา  ตฺว  ราชาน  ปสฺสิสฺสสิ  อห   
ร ฺโ  สาสน  ทาตุกาโม  หริสฺสสีติ  อาห ฯ  อาม  
หริสฺสามีติ  อาห ฯ  ปุพฺเพ (๔) อห  ปกติยา  อภิรูโป  ธนวา  
ยสสมฺปนฺโน  อโรโค  อิทานิ  ปนมฺหิ  ทุคฺคโต  เจว   
ปณฺฑุโรโค  จ  ชาโต  ตตฺถ  กึ  การณนฺติ  ราชาน  ปุจฺฉ  
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  เอกโตติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๒.  ม.  จินนฺติ  ฯ 
#  ๓.  ม.  ปปาตปสฺเส  ฯ  ๔.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  
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ราชา  กริ  ปณฺฑิโต  โส  เต  กเถสฺสติ  ตสฺส  สาสน  ปน   
มยฺห  กเถยฺยาสีติ  อาห ฯ  โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  อถ  
น  ปุรโต  อ ฺตรสฺมึ  คามทฺวาเร  เอกา  คณิกา  ทสิฺวา  
มาตุล  คามณิจนฺท  กห  ยาสีติ  วตฺวา  ราชาน  ปสสฺิตุนฺติ   
วุตฺเต  ราชา  กิร  ปณฺฑิโต  มม  สาสน  หราหีติ  วตฺวา   
เอวมาห  อห  ปุพฺเพ  พหุ  ภตึ  ลภามิ  อิทานิ  ปน   
ตมฺพุลมตฺตมฺป  น  ลภามิ  โกจิ  เม  สนติฺก  อาคโต  นาม   
นตฺถิ  ตตฺถ  กึ  การณนฺติ  ราชาน  ปุจฺฉิตฺวา  ปจฺจาคนฺตฺวา  
มยฺห  กเถยฺยาสีติ ฯ  อถ  น  ปุรโต  อ ฺตรสฺมึ  คามทฺวาเร  
เอกา  ตรุณิตฺถี  ทิสฺวา  ตเถว  ปุจฺฉิตฺวา  อห  เนว  สามิกสฺส   
เคเห  วสิตุ  สกฺโกมิ  น  กุลเคเห  ตตฺถ  กึ  การณนฺติ  ราชาน   
ปุจฺฉิตฺวา [๑]  มยฺห  กเถยฺยาสีติ  อาห ฯ  อถ  น  ตโต   
อปรภาเค  มหามคฺคสมีเป  เอกสฺมึ  วมฺมิเก  วสนฺโต  สปฺโป  
ทิสฺวา  คามณิจนฺท  กห  ยาสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  ราชาน   
ปสฺสิตุนฺติ  วุตฺเต  ราชา  กริ  ปณฺฑิโต  สาสน  เม  หราหีติ  
วตฺวา  อห  โคจราย (๒)  คมนกาเล  ฉาตชฺฌตฺโต  มิลาตสรีโร   
วมฺมิกโต  นกิฺขมนฺโต  สรีเรน  พิล  ปเูรตฺวา  สรีร  กฑฺฒนฺโต   
กิจฺเฉน  นิกฺขมามิ [๓] จริตฺวา  อาคโต  ปน  สุหิโต  ถูลสรโีร  
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ปจฺจาคนฺตฺวาติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๒.  ม.  โคจรตฺ- 
#  ถาย  ฯ  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร  โคจรนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ  
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หุตฺวา  ปวิสนฺโต  วิลปสสฺานิ  อผุสนฺโต  สหสาว  ปวิสามิ  
ตตฺถ  ก ึ การณนฺติ  ราชาน  ปุจฺฉิตฺวา  มยฺห  กเถยฺยาสีติ   
อาห ฯ  อถ  น  ปุรโต  เอโก  มิโค  ทสิฺวา  ตเถว  ปุจฺฉิตฺวา   
อห  อ ฺตฺถ  าเน  ติณ  ขาทิตุ  น  สกฺโกมิ  เอกสฺมิ ฺเว   
รุกฺขมูเล  สกโฺกมิ  ตตฺถ  ก ึ การณนฺติ  ราชาน  ปุจฺเฉยฺยาสีติ   
อาห ฯ  อถ  น  ปุรโต (๒) อปรภาเค  เอโก  ติตฺติโร  ทิสฺวา  [๒] 
อห  เอกสฺมิ ฺเว  วมฺมิกฏาเน (๓) นิสีทิตฺวา  วสฺสนฺโต  มนาป   
กตฺวา  วสฺสิตุ  สกโฺกมิ  เสสฏาเนสุ  นิสินฺโน  น  สกฺโกมิ  
ตตฺถ  ก ึ การณนฺติ  ราชาน  ปุจฺเฉยฺยาสีติ  อาห ฯ  อถ  น   
ปุรโต  เอกา  รุกฺขเทวตา  ทิสฺวา  คามณิจนฺท  กห  ยาสีติ   
ปุจฺฉิตฺวา  ร ฺโ  สนฺติกนฺติ  วุตฺเต  ราชา  กริ  ปณฺฑิโต  
อห  ปุพฺเพ  สกฺการ  ปตฺโต  อโหสึ  อิทานิ  ปน   
ปลฺลวมุฏ ิมตฺตมฺป  น  ลภามิ  ตตฺถ  ก ึ การณนฺติ  ราชาน  
ปุจฺเฉยฺยาสีติ  อาห ฯ  ตโต  อปรภาเค  เอโก  นาคราชา  ต   
ทิสฺวา  ตเถว  ปุจฺฉิตฺวา  ราชา  กริ  ปณฺฑิโต  ปุพฺเพ   
อิมสฺมึ  สเร  อุทก  ปสนฺน  มณิวณฺณ  อิทานิ  อาวิล   
ปณฺณกปริโยนทฺธ  (๔) ตตฺถ  ก ึ การณนฺติ  ราชาน  ปุจฺเฉยฺยาสีติ   
อาห ฯ  อถ  น  ปุรโต  นครสฺส  อาสนฺนฏาเน  เอกสฺมึ   
#  ๑.  ม  ตโต  ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ตเถว  ปุจฺฉิตฺวาติ  ทิสฺสติ  ฯ 
#  ๓.  ม.  วมฺมิกปาเท  ฯ  ๔.  ม.  ปณฺณกเสวาลปริโยนทฺธ  ฯ  
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อาราเม  วสนฺตา  ตาปสา  ทิสฺวา  ตเถว  ปุจฺฉิตฺวา  ราชา  
กิร  ปณฺฑิโต  ปุพฺเพ  อิมสฺมึ  อาราเม  ผลาผลานิ  มธุรานิ   
อเหสุ  อิทานิ  กสฏานิ  น  มธุรานิ  น  รสานิ  ชาตานิ (๑)  
ตตฺถ  ก ึ การณนฺติ  ราชาน  ปุจฺเฉยฺยาสีติ  อาหสุ ฯ  ตโต  
ปุรโต  ต (๒)  นครทฺวารสมีเป  เอกิสฺสา  สาลาย  พฺราหฺมณ- 
มาณวกา  ทิสฺวา  โภ  คามณิจนฺท  กห  คจฺฉสีติ  วตฺวา   
ร ฺโ  สนฺติกนฺติ  วุตฺเต  เตนหิ โน สาสน คเหตฺวา คจฺฉ  
อมฺหาก หิ ปุพฺเพ คหิตคหิตฏาน  ปากฏ  โหติ  อิทานิ  
ปน  ฉิทฺทฆเฏ  อุทก  วิย  น  สณฺาติ  น  ป ฺายติ  
อนฺธกาโร  วิย  โหติ  ตตฺถ  ก ึ การณนฺติ  ราชาน  
ปุจฺเฉยฺยาสีติ  อาหสุ ฯ  คามณิจนฺโท  อิมานิ  ทส  สาสนานิ  
คเหตฺวา  ร ฺโ  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  ราชา  วินิจฺฉยฏาเน   
นิสินฺโน อโหสิ ฯ   
        โคณสามิโก  คามณิจนฺท  คเหตฺวา  ราชาน  อุปสงฺกมิ ฯ   
ราชา  คามณิจนฺท  ทิสฺวาว  ส ฺชานิตฺวา  อย  อมฺหาก  ปตุ   
อุปฏาโก  อมฺเห  อุกฺขิปตฺวา  ปริหริ  กห  นโุข  เอตฺตก  กาล   
วสตีติ  จินฺเตตฺวา  อมฺโภ  คามณิจนฺท  กห  เอตฺตก  กาล   
วสสิ  จิรา  ปฏาย  น  ป ฺายสิ  เกนตฺเถน  อาคโตสีติ   
อาห ฯ  อาม  เทว  อมฺหาก  เทวสฺส  สคฺค  คมนกาลโต   
#  ๑.  ม.  อิทานิ  นิโรชานิ  กสฏานิ  ชาตานิ  ฯ  ๒.  ม.  คนฺตฺวา  ฯ  
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ปฏาย  ชนปท  คนฺตฺวา  กสิกมฺม  กตฺวา  ชีวามิ  ตโต  ม  
อย  ปุรโิส  โคณอฏฏการณา  ราชทูต  ทสฺเสตฺวา  ตุมฺหาก   
สนฺติก  อากฑฺฒตีติ ฯ  อนากฑฺฒิยมาโน  นาคจฺเฉยฺยาสีติ  (๑) 
อากฑฺฒิตภาโวเยว  เต (๒)  โสภโน  อิทานิ  ต  ทฏ ุ  ลภามิ  กห   
โส  ปรุิโสติ ฯ  อย  เทวาติ ฯ  สจฺจ  กริ  โภ  อมฺหาก  จนฺทสฺส   
ทูต  ทสฺเสสีติ ฯ  สจฺจ เทวาติ ฯ กึการณาติ ฯ  อย  เม  เทว   
เทฺว  โคเณ  น  เทตีติ ฯ  สจฺจ  กิร  จนฺทาติ ฯ  เตนหิ  เทว  
มยฺหมฺป  สุณาถาติ  สพฺพ  ปวุตฺตึ  กเถสิ ฯ  ต  สุตฺวา  
ราชา  โคณสามิก  ปุจฺฉิ  ก ึ โภ  ตว  เคห  ปวิสนฺเต  โคเณ   
อทฺทสาติ ฯ  นาทฺทส  เทวาติ ฯ  กึ  โภ  ม อาทาสมุขราชา   
นามาติ  กเถนฺตาน  น  สตุปุพฺพ  ตยา  นิราสงฺโก (๓)  กเถหีติ ฯ   
อทฺทส  เทวาติ ฯ  โภ  คามณิ  โคณาน  อนิยฺยาทิตตฺตา   
โคณา  ตว  คีวา  โหนฺติ  อย  ปน  ปรุิโส  ทิสฺวาว  น  
ปสฺสามีติ  สมฺปชานมุสาวาท  ภณิ  ตสฺมา  ตฺว ฺเว  กมฺมิโก  
หุตฺวา  อิมสฺส  ปุริสสฺส  จ  ปชาปติยา  จสฺส  อกฺขีนิ   
อุปฺปาเฏตฺวา  สย  โคณมูเล  จตุวีสติ  กหาปเณ  เทหีติ ฯ  เอว   
วุตฺเต  โคณสามิก  พหิ  กรึสุ ฯ  โส  อกฺขีสุ  อุปฺปาฏิเตสุ   
หาปเณหิ (๔) กึ  กริสฺสามีติ  คามณิจนฺทสฺส  ปาทมูเลสุ (๕) ปติตฺวา   
#  ๑.  ม.  อิติสทฺโท  นตฺถ ิ ฯ  ๒.  ม  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ   ๓.  ม วิสฺสตฺโถ ฯ 
#  ๔.  ม.  จตุวีสติกหาปเณหิ  ฯ  ๕.  ม.  ปาเทสุ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  
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สามิ  จนฺท  โคณมูลา  กหาปณา  ตุยฺเหว  โหนฺตุ  อิเม  จ  
คณฺหาติ  อ ฺเป  กหาปเณ  ทตฺวา  ปลายิ ฯ   
        ตโต  ทติุโย  อาห  อย  เทว  มม  ปชาปตึ  ปหริตฺวา   
คพฺภ  ปาเสีติ ฯ  สจฺจ  จนฺทาติ ฯ  สุณาหิ  มหาราชาติ   
จนฺโท  สพฺพ  วิตฺถาเรตฺวา  กเถสิ ฯ  อถ  น  ราชา  กึ  ปน  
ตฺว  เอตสฺส  ปชาปตึ  ปหริตฺวา  คพฺภ  ปาเตสีติ  ปุจฺฉิ ฯ   
น  ปาเตมิ  เทวาติ ฯ  อมฺโภ  สกฺขิสฺสสิ  ตฺว  อิมินา   
ปหริตฺวา (๑)  คพฺภสฺส  ปาติตภาว  ภาเวตุนฺติ ฯ  น  สกฺโกมิ   
เทวาติ ฯ  อิทานิ  กึ  กโรสีติ ฯ  ปุตฺต  เม  ลทฺธุ   
วฏฏตีติ ฯ  เตนหิ  อมฺโภ  จนฺท  ตฺว  เอตสฺส  ปชาปตึ  ตว   
เคเห  กริตฺวา  ยทา  ปุตฺต  วิชาตา  โหติ  ตทา  น  เนตฺวา   
เอตสฺเสว  เทหีติ ฯ  โสป  คามณิจนฺทสฺส  ปาทมูเลส ุ ปติตฺวา   
มา  เม สามิ เคห ภินฺทีติ กหาปเณ ทตฺวา ปลายิ ฯ   
        อถ  ตติโย  วตฺวา (๓)  อิมินา  เม  เทว  ปหริตฺวา   
อสฺสปาโท  ภินฺนติ  อาห ฯ  สจฺจ  กริ  จนฺทาติ ฯ  สุณาหิ   
มหาราชาติ  จนฺโท  ต  ปวุตฺตึ  วิตฺถาเรน  กเถสิ ฯ  ต  สุตฺวา   
ราชา  อสฺสโคปก  อาห  สจฺจ  กิร  ตฺว  อสฺส  ปหรตฺิวา  
นิวตฺเตหีติ  กเถสีติ ฯ  โส  น  กเถมิ  เทวาติ ฯ  โส  ปุน   
ปุจฺฉิโต  อาม  กเถมีติ  อาห ฯ ราชา  จนฺท  อามนฺเตตฺวา   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  ๒.  ม.  สาเวตุ  ฯ  ๓.  ม.  อาคนฺตฺวา ฯ  
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อมฺโภ  จนฺท  อย  กเถตฺวาว  น  กเถมีติ  มุสาวาท  วทติ  
ตฺว  เอตสฺส  ชิวฺห  ฉินฺทิตฺวา  อสฺสมูล  อมฺหาก  สนฺตก (๑) 
คเหตฺวา  สหสฺส  เทหีติ  อาห ฯ  อสฺสโคปโก  อปเรป  กหาปเณ 
ทตฺวา ปลายิ ฯ 
        ตโต  นฬการปุตฺโต  อย  เม  เทว  ปตุฆาตโก  โจโรติ   
อาห ฯ  สจฺจ  กิร  จนฺทาติ ฯ  สุณาหิ  เทวาติ  จนฺโท  
ตมฺป  การณ  วิตฺถาเรตฺวา  กเถสิ ฯ  ราชา  นฬการ   
อามนฺเตตฺวา  อิทานิ  ก ึ กโรสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  เทว  ปตร  เม  
ลทฺธุ  วฏฏตีติ ฯ  อมฺโภ  จนฺท  อิมสฺส  กริ  ปตร  ลทฺธุ   
วฏฏติ  มตก  ปน  น  สกกฺา  ปุน  อาเนตุ  ตฺว  อิมสฺส   
มาตร  อาเนตฺวา  ตว  เคเห  กตฺวา  เอตสฺส  ปตา  โหหีติ ฯ  
นฬการปุตฺโต  มา  เม  สามิ  มตสฺส  ปตุ  เคห  ภินทฺีติ  
คามณิจนฺทสฺส   กหาปเณ   ทตฺวา ปลายิ ฯ   
        คามณิจนฺโท  อชฺเชว (๒)  ชย  ปตฺวา  ตุฏจิตฺโต  ราชาน 
อาห  อตถิ  เทว  ตุมฺหาก  เกหิจิ  สาสน  ปหิต  ต  โว  
กเถมีติ ฯ กเถหิ  จนฺทาติ ฯ  จนฺโท  พฺราหฺมณมาณวกาน  
สาสน  อาทึ  กตฺวา  ปฏโิลมกเมน  เอเกก  กเถสิ ฯ  ราชา   
ปฏิปาฏิยา วิสชฺเชสิ ฯ กถ ฯ  ปม  ตาว  สาสน  สตฺุวา  
ปุพฺเพ  เตส  วสนฏาเน  เวล  ชานิตฺวา  วสฺสนกุกกฺุโฏ   
#  ๑.  ม.  สนติฺกา  ฯ  ๒.  ม.  อฑฺเทฑ  ฯ  
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อโหสิ  เตส  ตสฺส (๑)  สทฺเทน  อุฏาย  มนฺเต  คเหตฺวา 
สชฺฌาย  กโรนฺตาน ฺเว  อรุโณ  อุคฺคจฺฉติ  เตน  เตส  
คหิตคหิต  น  นสฺส ิ อิทานิ  ปน  เตส  วสนฏาเน  อเวลาย   
วสฺสนกุกฺกุโฏ  อตฺถิ  โส  อติรตฺตึ  วา  วสฺสติ  อติปภาเต  วา   
อติรตฺตึ  วสฺสนฺตสฺส  ตสฺส  สทฺเทน  อุฏาย  มนฺเต  คเหตฺวา  
นิทฺทาภิภูตา  สชฺฌาย  กโรนฺตา (๒)  ปุน  สยนฺติ  อติปภาเต   
วสฺสนฺตสฺส  สทฺเทนุฏาย  สชฺฌายิตุ  น  ลภนฺติ  เตน  เตส  
คหิตคหิต  น  ป ฺายตีติ  อาห ฯ  ทุติยมฺป  สุตฺวา  เต  
ปุพฺเพ  สมณธมฺม  กโรนฺตา  กสิณปรกิมฺเม  ยุตฺตปฺปยุตฺตา   
อเหสุ  อิทานิ  ปน  สมณธมฺม  วิสชฺเชตฺวา  อกตฺตพฺเพสุ   
กิจฺเจสุ  ยุตฺตปฺปยุตฺตา  อาราเม  อุปฺปนฺนานิ  ผลาผลานิ   
อุปฏากาน  ทตฺวา  ปณฺฑปฏิปณฺฑเกน  มิจฺฉาชีเวน  ชีวิต   
กปฺเปนฺติ  เตน  เตส  ผลาผลานิ  อมธุรานิ  ชาตานิ  สเจ  
ปน เต ปุพฺเพ วิย ปุน  สมณธมฺเม  ยุตฺตปฺปยุตฺตา  
ภวิสฺสนฺติ  ปุน  เตส  ผลาผลานิ  มธุรานิ  ภวิสฺสนฺติ  เต   
ตาปสา  ราชกุลาน  ปณฺฑิตภาว  น  ชานนฺติ  สมณธมฺม   
เตส  กาตุ  วเทหีติ  อาห ฯ  ตติย  สุตฺวา  เต  นาคราชาโน   
อ ฺม ฺ  กลห  กโรนฺติ  เตน  ต  อุทก  อาวิล  ชาต  
สเจ  เต  ปุพฺเพ  วิย  สมคฺคา  ภวิสฺสนฺติ  ปุน  ปสนนฺ   
#  ๑.  ม.  เตน  ฯ  ๒.  ม.  อกตฺวาว  ฯ  
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อุทก  ภวิสฺสตีติ  อาห ฯ  จตุตฺถ  สุตฺวา  สา  รุกฺขเทวตา   
ปุพฺเพ  อฏวิย  ปฏิปนฺเน  มนุสฺเส  รกฺขติ  ตสฺมา  นานปฺปการ   
พลีกมฺม  ลภิ  อิทานิ  ปน  อารกฺข  น  กโรติ  ตสฺมา  
พลีกมฺม  น  ลภิ  สเจ  ปุพฺเพ  วิย  อารกขฺ  กริสฺสติ  ปุน   
ลาภคฺคปฺปตฺตา  ภวิสฺสติ  สา  ร ฺโ  ปณฺฑิตภาว (๑)  น   
ชานาติ  ตสฺมา  อฏวึ  อารูหมนุสฺสาน  รกฺขิต (๒) ุ  วเทหีติ   
อาห ฯ  ป ฺจม  สุตฺวา  ตสฺมึ  (๓) วมฺมิกปาเท  นิสีทิตฺวา  โส  
ติตฺติโร  มนาป  วสฺสติ  ตสฺส  เหฏา  มหนฺตา  นิธิกุมฺภี  
อตฺถิ  ต  อุทธฺริตฺวา  ตฺว  คณฺหาหีติ  อาห ฯ  ฉฏ  สุตฺวา   
ยสฺส  รุกฺขสฺส  มูเล  โส  มิโค  ติณานิ  ขาทิตุ  สกฺโกติ  ตสฺส  
รุกฺขสฺส  อุปริ  มหนฺต  ภมรมธุ  อตฺถ ิ โส  มธุมกฺขิเตสุติเณสุ   
ปลุทฺโธ  อ ฺานิ  ขาทิตุ  น  สกฺโกติ  ตฺว  ต   
มธุปฏล  หรตฺิวา  อคฺคมธุ  อมฺหาก  ปหิณิตฺวา (๔) ตโต (๕)  เสส   
อตฺตนา  ปริภุ ฺชาหีติ  อาห ฯ  สตฺตม  สุตฺวา  ยสฺม ึ วมฺมิเก   
โส  สปโฺป  วสติ  ตสฺส  เหฏา  มหนฺตา  นิธิกุมฺภี  อตฺถิ   
โส  ต  รกฺขมาโน  วสนฺโต  นิกฺขมนกาเล  ธนโลเภน  สรรี  
สิถิล  กตฺวา  ลคฺคนฺโต  นกิฺขมติ  โคจร  คเหตฺวา  ธนสิเนเหน   
อลคฺคนฺโตว  เวเคน  สหสา  ปวิสติ  ต  นิธิกุมภึ  อุทธฺริตฺวา  
#  ๑.  ม.  ราชูนฺ  อตฺถิภาว  ฯ  ๒.  ม.  อารกฺข  กาตุ  ฯ   
#  ๓.  ม.  ปหิณ  ฯ  ๕.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  
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ตฺว  คณฺหาหีติ  อาห ฯ  อฏม  สุตฺวา  ตสฺสา  ตรุณิตฺถิยา   
สามิกสฺส  จ  มาตาปตูน ฺจ  วสนคามาน  อนฺตเร  เอกสฺมึ  
คาเม  ชาโร  อตฺถิ  สา  ต  สริตฺวา  ตสฺมึ  สิเนเหน  
สามิกสฺส  เคเห  วสิตุ  อสกฺโกนฺตี  มาตาปตโร  ปสฺสิสฺสามีติ   
คตา (๑)  ชารสฺส  เคเห  กติปาห  วสิตฺวา  มาตาปตูน  เคห   
คจฺฉติ  ตตฺถ  กติปาห  วสตฺิวา  ปุน  ชาร  สริตฺวา  สามิกสฺส   
เคห  คมิสฺสามีติ  ปุน  ชารสฺเสว  เคห  คจฺฉติ  ตสฺสา  
อิตฺถิยา  ราชนู  อตฺถิภาว  อาจิกฺขิตฺวา  สามิกสฺเสว  กิร  
เคเห  วสตุ  สเจ  ต  ราชา  คณฺหาเปติ  ชีวิต เต  นตฺถิ   
อปฺปมาท  กาตุ  วฏฏตีติ  ตสฺสา  กเถหีติ  อาห ฯ  นวม   
สุตฺวา  สา  คณิกา  ปุพฺเพ  เอกสฺส  หตฺถโต  ภตึ  คเหตฺวา   
ต  อธิวาเสตฺวา  (๒) อ ฺสฺส  หตฺถโต  น  คณฺหาติ  เตนสฺสา  
ปุพฺเพ  ภติ  พหุ  อุปฺปชชฺ ิ อิทานิ  ปน  อตฺตโน  ธมมฺต   
วิสชฺเชตฺวา  เอกสฺส  หตฺถโต  คหิต  อชีราเปตฺวาว  อ ฺสฺส   
หตฺถโต  คณฺหาติ  ปุริมสสฺ  โอกาส  อกตฺวา  ปจฺฉิมกสฺส  
กโรติ  เตนสฺสา  ภติ  น  อุปฺปชฺชติ  น  เกจิ  น  อุปสงฺกมนฺติ   
สเจ  อตฺตโน  ธมฺมตาย  (๓) สฺสติ  ปพฺุเพ  สทิสา  ว  ภวิสฺสติ  
อตฺตโน  ธมฺเม  าตุมสฺสา  กเถหีติ  อาห ฯ  ทสม  สุตฺวา   
โส  คามโภชโก  ปุพฺเพ  ธมฺเมน  สเมน  อฏฏ  วินิจฺฉินติ   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  ๒.  ม.  อชีราเปตฺวา  ฯ  ๓.  ม.  ธมฺเม  ฯ  
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เตน  มนุสฺสาน  ปโย  อโหสิ  มนาโป  สมฺปยายมานา  จสฺส  
มนุสฺสา  พหุปณฺณาการ  อาหรึสุ  เตน  อภิรูโป  ธนวา  
ยสสมฺปนฺโน  อโหส ิ อิทานิ  ปน  ล ฺจจิตฺตโก (๑) หุตฺวา   
อธมฺเมน  อฏฏ  วินิจฺฉินติ  เตน  ทุคฺคโต  กปโณ  หตฺุวา  
ปณฺฑุโรเคน  อภิภูโต  สเจ  ปุพฺเพ  วิย  ธมฺเมน  อฏฏ   
วินิจฺฉินิสฺสติ  ปุน  ปุพฺพสทิโส  ภวิสฺสติ  โส  ร ฺโ  อตฺถิภาว  
น  ชานาติ  ธมฺเมน  อฏฏ  วินิจฺฉินิตุมสฺส  กเถหีติ ฯ  อิติ   
โส  คามณิจนฺโท  อิมานิ  เอตฺตกานิ  สาสนานิ  ร ฺโ   
อาโรเจสิ ฯ  ราชา  อตฺตโน  ป ฺาย  สพฺพานิป  ตานิ  
ป ฺหานิ  สพฺพ ฺ ูพุทฺโธ  วิย  พฺยากริตฺวา  คามณิจนฺทสฺส   
พหุธน  ทตฺวา  ตสฺส  วสนคาม พฺรหฺมเทยฺย กตฺวา ตสฺเสว  
ทตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ 
        โส  นครา  นิกฺขมิตฺวา  โพธิสตฺเตน ทินฺน สาสน  
พฺราหฺมณมาณวกาน  ตาสาน  นาคราชสฺส  รุกฺขเทวตาย  จ  
อาโรเจตฺวา  ติตฺติรสฺส  นสิินฺนฏานโต (๒) นิธึ  คเหตฺวา  มิคสฺส  
ติณขาทนฏาเน  รุกฺขโต  ภมรมธุ  คเหตฺวา  ร ฺโ  มธุ   
เปเสตฺวา  สปฺปสฺส  วสนฏาเน  วมฺมิก  ภินฺทิตฺวา  (๓) นิธ ึ 
คเหตฺวา  ตรุณิตฺถิยา  จ  คณิกาย  จ  คามโภชกสฺส  จ  ร ฺโ  
กถิตนิยาเมเนว  สาสน  อาโรเจตฺวา  มหนฺเตน  ยเสน  อตฺตโน  
#  ๑.  ม.  ล ฺชจิตฺตโก  ฯ  ๒.  ม.  วสนฏานโต  ฯ  ๓.  ม.  ขณิตฺวา ฯ  
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คาม  คนฺตฺวา  ยาวตายุก  ตฺวา  ยถากมฺม  คโต ฯ   
อาทาสมุขราชาป  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ชีวิตปริโยสาเน   
สคฺคปท  (๑)  ปูเรนฺโต  คโต ฯ 
        สตฺถา  น  ภิกฺขเว  ตถาคโต  อิทาเนว  มหาป ฺโ  
ปุพฺเพป  มหาป ฺโเยวาติ  วตฺวา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  
สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  พหู   
สตาปนฺนา  สกทาคามิโน  อนาคามิโน  อรหนโฺต  อเหสุ ฯ   
ตทา  คามณิจนฺโท  อานนฺโท อโหส ิฯ อาทาสมุขมหาราชา  
ปน อหเมวาติ ฯ 
                                คามณิจนฺทชาตก สตฺตม   
#  ๑.  ม.  สคฺคปูร  ฯ  
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        ยาวตา  จนฺทิมสูริยาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
เอก  อุกฺณฺ ิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  สาวตฺถิย  ปณฺฑาย  จรมาโน  เอก  อลงฺกต- 
ปฏิยตฺต  อิตฺถึ  ทิสฺวา  อุกกฺณฺ ิ ฯ  อถ  น  ภิกฺขู  ธมมฺสภาย   
อาเนตฺวา  อย  ภนฺเต  ภิกขฺุ  อุกฺกณฺ ิโตติ  สตฺถุ  ทสฺเสสุ ฯ   
สตฺถา  สจฺจ  กิร  ตฺว  ภิกฺขุ  อุกฺกณฺ ิโตติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจ   
ภนฺเตติ  วุตฺเต  กทา  ตฺว  ภิกฺขุ  อคาร  อชฺฌาวสมาโน  
ตณฺห  ปูเรตุ  สกฺขิสฺสสิ  กามตณฺหา  หิ  นาเมสา  สมุทฺโท   
วิย  ทุปฺปูรา  โปราณา (๑)  หิ  ทฺวิสหสฺสปริตฺตทีปปริวาเรสุ  จตูสุ   
หาทีเปสุ  จกฺกวตฺติรชฺช  กาเรตฺวา  มนุสฺสปริวาเรเนว (๒)  
จาตุมฺมหาราชิกเทวโลเก  รชฺช  กาเรตฺวา  ตาวตึสเทวโลเก   
ฉตฺตึสาย  สกฺกาน  วสนฏาเน  เทวรชฺช  กาเรตฺวาป   
อตฺตโน  กามตณฺห  ปูเรตุ  อสกฺโกนตฺาว  กาลมกสุ  ตฺว  
ปน  ต  กามตณฺห กทา ปูเรตุ สกฺขิสฺสสีติ  วตฺวา อตีต  
อาหริ ฯ 
        อตีเต  ปมกปฺเป (๓)  มหาสมฺมโต  นาม  ราชา  อโหสิ ฯ   
ตสฺส  ปุตฺต  โรโช  นาม ฯ  ตสฺส  ปุตฺโต  วรโรโช  นาม ฯ   
ตสฺส  ปุตฺโต  กลฺยาโณ  นาม ฯ  ตสฺส  ปุตฺโต  วรกลยฺาโณ   
#  ๑.  ม.  โปราณกราชาโน  ฯ  ๒.  ม.  มนุสฺสปริหาเรเนว  ฯ 
#  ๓.  ม.  ปมกปฺปเกสุ  ฯ  
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นาม ฯ  วรกลฺยาณสฺส  ปตฺุโต  อุโปสโถ  นาม ฯ  ตสฺส  (๑)  ปตฺุโต   
วรอุโปสโถ  นาม   (๑) ฯ  วรอุโปสถสฺส  ปุตฺโต  มนฺธาตุ  นาม  
อโหสิ ฯ  โส  สตฺตหิ  รตเนหิ  จตูหิ  อิทฺธีหิ  สมนฺนาคโต   
จกฺกวตฺติรชฺช  กาเรสิ ฯ  ตสฺส  วามหตฺถ  สมฺมิ ฺชิตฺวา  
ทกฺขิณหตฺเถน  อปฺโผฏิตกาเล  อากาเส (๒)  ทิพฺพเมโฆ  วิย  
ชานุปฺปมาณ  สตฺตรตนวสฺส  วสฺสิ ฯ  เอวรูโป  อจฺฉริยมนุสฺโส  
อโหสิ ฯ  โส  จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ  กุมารกีฬิก  กีฬิ ฯ   
จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ  อุปรชฺช  กาเรสิ ฯ  จตุราสีติ- 
วสฺสสหสฺสานิ  จกฺกวตฺติรชฺช  กาเรสิ ฯ  อายุ  (๓)ปนสฺส  อสงฺเขยฺย   
อโหสิ ฯ  โส  เอกทิวส  กามตณฺห  ปูเรตุ  อสกฺโกนโฺต   
อุกฺกณฺ ิตาการ  ทสฺเสสิ ฯ  อมจฺจา  กนิฺน  ุโข  เทว  
อุกฺกณฺ ิโตสีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  มยฺห  ปุ ฺพเล  โอโลกยิมาเน  อิท   
รชฺช  กึ  กริสสฺติ  กตร  นโุข  าน  รมณียนฺติ ฯ   
เทวโลโก  มหาราชาติ ฯ  โส  จกฺกรตน  อพฺภุกฺกิรตฺิวา  สทฺธึ   
ปริสาย  จาตุมฺมหาราชิกเทวโลก  อคมาสิ ฯ  อถสฺส  จตฺตาโร   
มหาราชาโน  ทิพฺพมาลาคนฺธหตฺถา  เทวคณปริวุตา  ปจฺจุคฺคมน   
กตฺวา  ต  อาทาย  จาตุมฺมหาราชิกเทวโลก  เนตฺวา  (๔) เทวรชฺช   
อทสุ ฯ  ตสฺส  สกปริสาย  ปริวุตสฺเสว (๕)  ตสฺมึ  รชฺช  กาเรนฺตสฺส   
#  ๑.  ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ  ๒.  ม.  อากาสา  ฯ  ๓.  ม.  อายุปฺป- 
#  มาณ  ฯ  ๔.  ม.  คนฺตฺวา  ฯ  ๕.  ม.  ปริวาริตสฺเสว  ฯ  
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ทีโฆ  อทฺธาโน  วีติวตฺโต ฯ  โส  ตตฺถาป  ตณฺห  ปเูรตุ   
อสกฺโกนฺโต  อุกฺกณฺ ิตาการ  ทสฺเสสิ ฯ  จตฺตาโร  มหาราชาโน   
กินฺนุ โข  มหาราช  อุกฺกณฺ ิโตสีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  อิมมฺหา   
เทวโลกา  กตร  าน  รมณียตรนฺติ  (๑) ฯ  มย  เทว  ปเรส   
อุปฏานกปริสา  ตาวตึสเทวโลโก  นาม  รมณีโยติ ฯ  มนฺธาตุ  (๒)   
จกฺกรตน  อพฺภุกฺกิริตฺวา  อตฺตโน  ปรสิาย  ปริวุโต   
ตาวตึสาภิมุโข  ปายาสิ ฯ  อถสฺส  สกฺโก เทวราชา ทิพฺพมาลา- 
คนฺธหตฺโถ  เทวคณปริวุโต  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  ต  หตฺเถ   
คเหตฺวา  อิโต  เอหิ  มหาราชาติ  อาห ฯ  ร ฺโ   
เทวคณปริวุตสฺส  คมนกาเล  ปริณายโก (๓) จกฺกรตน  อาทาย   
สทฺธึ  ปริสาย  มนุสฺสปถ  โอตริตฺวา  อตฺตโน  นครเมว   
ปาวิสิ ฯ  สกโฺก  มนฺธาตุราชาน  ตาวตึสภวน  เนตฺวา   
เทวตา  เทฺว  โกฏาเส  กตฺวา  อตฺตโน  เทวรชชฺ  มชฺเฌ   
ภินฺทิตฺวา  อทาสิ ฯ  ตโต  ปฏาย  เทฺว  ราชาโน  รชฺช   
กาเรสุ ฯ  เอว  กาเล  คจฺฉนฺเต  สกฺโก (๔)  สฏ ีวสฺสสหสฺสาธิกา   
ติสฺโส  วสฺสโกฏโิย  (๔) อายุ  เขเปตฺวา  จวิ ฯ  อ ฺโ  สกโฺก   
นิพฺพตฺติ ฯ  โสป  เทวรชชฺ  กาเรตฺวา  อายุกฺขเยน  จวิ ฯ   
เอเตนุปาเยน ฉตฺตึส  สกฺกา  จวึสุ ฯ  มนฺธาตุ  ปน   
#  ๑.  ม.  รมณียนฺติ  ฯ  ๒.  ม.  มนฺธาตา  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๓ . ม.   
# ปริณายกรตน  ฯ  ๔.  ม.  สฏ ิ  จ  วสฺสสตสหสฺสานิ  ติสฺโส  
#  จ  วสฺสโกฏิโย  ฯ  
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มนุสฺสสรีเรน  เทวรชชฺ  กาเรสิเยว ฯ  ตสฺส  เอว  กาเล  
คจฺฉนฺเต  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  กามตณฺหา  อุปฺปชฺช ิฯ  โส  
กึ  เม  อุปฑฺฒรชฺเชน  สกฺก  มาเรตฺวา   เอกรชชฺเมว   
กาเรสฺสามีติ  (๑)   ฯ  สกกฺ  มาเรตุ  นาม  น  สกฺกา ฯ  ตณฺหา   
ปเนสา  วิปตฺติมูลา ฯ  เตนสฺส  อายุสงฺขาโร  ปริหายิ ฯ  ชรา   
สรีร ปหริ ฯ  มนุสฺสสรีร ฺจ  นาม  เทวโลเก  น  ภิชฺชติ ฯ   
อถ  โส  เทวโลกา  ภสฺสิตฺวา  อุยฺยาเน  โอตร ิฯ  อุยฺยานปาโล   
ตสฺส  อาคตภาว  ราชกุล (๒)  นิเวเทสิ ฯ ราชกุล  อาคนฺตฺวา  
อุยฺยาเนเยว  สยน  ป ฺาเปสิ ฯ  ราชา  อนุฏานเสยฺยาย   
นิปชฺช ิฯ  อมจฺจา  เทว  ตุมฺหาก  ปรโต  กินฺติ  กเถมาติ   
ปุจฺฉึสุ ฯ [๓]  ตุมฺเห  อิม  สาสน  มหาชนสฺส  กเถยฺยาถ  
มนฺธาตุมหาราชา  กริ  ทวิฺสหสฺสปริตฺตทีปปริวาเรสุ  จตูสุ   
มหาทีเปสุ  จกฺกวตฺติรชฺช  กาเรตฺวา  ทีฆรตฺต  จาตุมฺมหาราชิเกสุ   
รชฺช  กาเรตฺวา  ฉตฺตึสาย  สกฺกาน  อายุปริมาเณน  (๔) เทวโลเก  
รชฺช  กาเรตฺวา  ตณฺห  อปูเรตฺวาว  กาลมกาสีติ  โส  เอว   
วตฺวา  กาล  กตฺวา   ยถากมฺม   คโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  (๕)    อาหริตฺวา  อภิสมฺพุทฺโธ  หตฺุวา   
อิมา  คาถา   อโวจ   
#  ๑.  ม.  กรสิฺสามมีติ  จินฺเตสิ  ฯ  ๒.  ม.  ราชกุเล  ฯ  ๓.  ม.  เอตฺถนฺ- 
#  ตเร  มม  ปรโตติ  ทิสสฺติ  ฯ  ๔.  ม.  อายุปฺปมาเณน  ฯ  ๕.  ม. อตีต  ฯ  
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        [๓๗๓]        ยาวตา จนฺทิมสุริยา (ปริหรนฺติ)        ทิสา ภนฺติ วิโรจนา   
                        สพฺเพว ทาสา มนฺธาตุ                เย ปาณา ปวิสฺสิตา (๑)  
    [๓๗๔]        น  กหาปณวสฺเสน                        ติตฺติ กาเมสุ วิชฺชติ   
                        อปฺปสฺสาทา  ทุกฺขา  (๒) กามา   อิติ วิ ฺาย ปณฺฑิโต   
        [๓๗๕]        อป ทิพฺเพสุ กาเมสุ                        รตึ โส นาธิคจฺฉติ   
                        ตณฺหกฺขยรโต โหติ                        สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโกติ ฯ   
                ตตฺถ  ยาวตาติ  ปริจฺเฉทวจน ฯ  ปริหรนฺตีติ  ยตฺตเกน   
ปริจฺเฉเทน  สิเนรุ  ปริหรนฺติ ฯ  ทิสา  ภนฺตีติ ทสสุ ทิสาสุ [๓] 
ปภาสนฺติ ฯ  วิโรจนาติ  อาโลกกรณตาย  วิโรจนสภาวา ฯ   
สพฺเพว  ทาสา  มนฺธาตุ  เย  ปาณา  ปวิสฺสิตาติ  เอตฺตเก   
ปเทเส  เย  จ  ปวีนิสฺสิตา  ปาณา  ชนปทวาสิโน  มนุสฺสา   
สพฺเพว  เต  ทาสา  มย  ร ฺโ  มนฺธาตุสฺส  อยฺยโก   
โน  ราชา  มนฺธาตาติ  เอว  อุปสงฺกมนฺตา (๔)  ภุชิสฺสาป   
สมานา  ทาสาเยว ฯ  น  กหาปณวสฺเสนาติ  เตส  ทาสภูตาน   
มนุสฺสาน  อนุคฺคหาย  ย  มนฺธาตา  อปฺโผเฏนฺโต  สตฺตรตนวสฺส   
วสฺสาเปสิ  ต  อิธ  กหาปณวสฺสนฺติ  วุตฺต ฯ  ติตฺติ  กาเมสูติ   
เตนป  กหาปณวสฺเสน  วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ  ติตฺติ  นาม   
นตฺถิ  เอว  ทปฺุปูรา  เอสา  ตณฺหา ฯ  อปฺปสฺสาทา  ทุกฺขา   
#  ๑.  ม.  ปถวิสฺสิตา  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒.  ม.  ทุขา  ฯ 
#  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ภาสนฺตีติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๔.  ม. อุปคตตฺตา  ฯ  
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กามาติ  สุปนกูปมา (๑)  กามา  นาม  อปฺปสฺสาทา  ปริตฺตสุขา  
ทุกฺขเมว  ปเนตฺถ  พหุตร  ต  ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตปริยาเยน  
ทีปตพฺพ  โหติ ฯ  อิติ  วิ ฺายาติ  เอว  ปริชานิตฺวา  (๒) ฯ   
ทิพฺเพสูติ  เทวตาน  ปริโภเคสุ  รูปาทีสุ ฯ  รตึ  โสติ  โส   
วิปสฺสโก  ภิกฺขุ  ทิพฺเพหิ  กาเมหิ  นิมนฺติยมาโนป  เตสุ  รตึ   
นาธิคจฺฉติ  อายสฺมา  สมิทฺธิ  วิย ฯ  ตณฺหกฺขยรโตติ  นิพฺพานรโต   
นิพฺพาน  หิ  อาคมฺม  ตณฺหา  ขียติ  ตสฺมา  ต  ตณฺหกฺขโยติ  
วุจฺจติ  ตตฺถ  รโต  โหติ  อภิรโต ฯ  สมมฺาสมฺพุทฺธสาวโกติ   
สมฺมา  สาม ฺจ  สจฺจาน  พุทฺธตฺตา สมฺมาสมฺพุทฺโธ  สวนนฺเต  
ชาตตฺตา  สาวโก  พหุสฺสโุต โยคาวจรปุคฺคโล (๓) ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  จตฺตาริ  (๔) สจฺจานิ   
ปกาเสตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิต- 
ภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  อ ฺเป  พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ  
สมฺปาปุณึสุ ฯ  ตทา  มนธฺาตุมหาราชา  อหเมวาติ ฯ   
                                มนฺธาตุราชชาตก   อฏม  ฯ   
#  ๑.  ม.  สุปนกูปมตฺตา  ฯ  ๒.  ม.  ชานิตฺวา  ฯ  ๓.  ม.  พุทฺธสฺส 
#  สาวนนฺเต  ชาโต  พหุสฺสุโต  โยคาวจรปุคฺคโล  ฯ  ๔.  ม.  อย 
#  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  
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        นยิมสสฺ  วิชชฺาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  อายสฺมโต   
อานนฺทสฺส  โกสลร ฺโ  มาตุคามาน  หตฺถโต   
ป ฺจสตานิ  ร ฺโ  หตฺถโต  ป ฺจสตานีติ  ทุสฺสสหสฺส-   
ปฏิลาภวตฺถถ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ  วตฺถุ เหฏา   ทุกนปิาเต  
สิคาลชาตเก  (๑)  วิตฺถารติเมว ฯ   อตีต อาหริ  (๒)  ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  กาสิกรฏเ  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  
นามคฺคหณทิวเส   ติริติวจฺฉกุมาโรติ  กตนาโม  อโหสิ ฯ  โส   
อนุปุพฺเพน  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย  สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา   
อคาร  อชฺฌาวสนฺโต  มาตาปตูน  กาลกิริยาย  สวิคฺคมานโส  (๓)   
หุตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อร ฺายตเน   
วนมูลผลาหาโร  หุตฺวา  วาส  กปฺเปสิ ฯ  ตสฺมึ  ตตฺถ  วสนฺเต   
พาราณสีร ฺโ  ปจฺจนฺโต  กุปฺปโต ฯ  โส  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
ยุทฺเธ  ปราชโิต  มรณภยภีโต  หตฺถิกขฺนฺธวรคโตว  เอเกน   
ปสฺเสน  ปลายิตฺวา  อร ฺเ  วิจรนฺโต  ปุพฺพณฺหสมเยเยว   
ติริติวจฺฉสฺส  ผลาผลตฺถาย  คตกาเล  ตสฺส  อสฺสมปท   
ปาวิสิ ฯ  โส  ตาปสาน  วสนฏานนฺติ  หตฺถิกฺขนฺธโต (๔)    
#  ๑.  ขุ. ชา.  ๒๗/๑๖๓/๕๒  ฯ    ๑.  ม.อิเม  ปาา  นตฺถ ิ ฯ   
#  ๓.  ม.  สวิคฺคหทโย  ฯ    
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โอตริตฺวา  วาตาตเปน  กิลนฺโต  ปปาสิโต  ปานียฆฏ   
โอโลเกนฺโต  กตฺถจิ  อทิสวฺา  จงฺกมนโกฏิย  อุทปาน  อทฺทส ฯ   
อุทก  อุสฺสิ ฺจนตฺถาย  ปน  รชฺชุ  ฆฏก ฺจ  ปริเยสนฺโต   
อทิสฺวา  ปปาส  สหิตุ  อสกฺโกนฺโต  หตฺถิสฺส  กุจฺฉิย   
พนฺธนโยตฺต  คเหตฺวา  หตฺถึ  อุทปานาวาเฏ  เปตฺวา  ตสฺส   
ปาเท  โยตฺต  พนฺธิตฺวา  โยตฺเตน  อุทปาน  โอตริตฺวา  โยตฺเต   
อปาปุณนฺเต  ปุน  อุตฺตริตฺวา  อุตฺตริสาฏก  โยตฺตโกฏิยา   
ฆเฏตฺวา  ปุน  โอตร ิฯ  ตถาป  นปฺปโหติเยว ฯ  โส  อคฺคปาเทหิ   
อุทก  ผุสิตฺวา  อติปปาสิโตว  ปปาส  อวิโนเทตฺวา  มรณมฺป   
สุมรณนฺติ  จินฺเตตฺวา  อุทปาเน  ปติตฺวา  ยาวทตฺถ  ปวิตฺวา   
ปจฺจุตฺตริตุ  อสกฺโกนฺโต  ตตฺเถว  อฏาสิ ฯ  หตฺถีป  สุสิกฺขิตตฺตา   
อ ฺตฺถ  อคนฺตฺวา  ราชาน  โอโลเกนฺโต  ตตฺเถว  อฏาสิ ฯ   
โพธิสตฺโต  สายณฺหสมเย  ผลาผลาน ิ อาหริตฺวา  หตฺถึ  ทิสฺวา   
ราชา  อาคโต  ภวิสฺสติ  ธมฺมิกหตฺถีเยว  (๑)  ป ฺายติ  กินฺน ุ
โข  การณนฺติ  (โส)  หตฺถิสมีป  อุปสงฺกมิ ฯ  หตฺถปี  ตสฺส   
อุปสงฺกมนภาว  ตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  โพธสิตฺโต   
อุทปานาวาฏ  คนฺตฺวา ราชาน ทิสฺวา  มา  ภายิ  มหาราชาติ   
สมสฺสาเสตฺวา  นิสฺเสณึ  พนฺธิตฺวา  ราชาน  อุตฺตาเรตฺวา   
#  ๑  ม.  รชชฺฆฏ  ฯ    ๒.  สนฺธาเรตุ  ฯ  ๓.  ม.  อุทปานตเฏ  ฯ 
#  เอวมุปริป  ฯ  ๔.  ม.  สงฺฆาเฏตฺวา  ฯ  ๕.  ม.  วิโนเทตฺวา  ฯ 
#  ๖.  ม.  วมฺมิตหตฺถีเยว  ฯ  
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กายมสฺส  สมฺพาหิตฺวา  เตเลน  มกฺเขตฺวา  นฺหาเปตฺวา   
ผลาผลานิ  ขาทาเปตฺวา  หตฺถิสฺส  สนนฺาห  โมเจสิ ฯ  ราชา   
ทฺวีห  ตีห  วิสฺสเมตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  อตฺตโน  สนติฺก   
อาคมนตฺถาย  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  ราชพลนิกาโย   
นครสฺส  อวิทูเร  ขนฺธาวาร  พนฺธิตฺวา   ิโต  ราชาน  
อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ปริวาเรสิ ฯ  ราชา  นคร  ปาวิสิ ฯ   
โพธิสตฺโตป  โข  อฑฺมาสจฺจเยน  พาราณสึ  คนฺตวา (๑)  อุยฺยาเน   
วสิตฺวา  ปุนทิวเส  ภิกฺข  จรมาโน  ราชทฺวาร  คโต ฯ  ราชา   
มหาวาตปาน  อุคฺฆาเฏตฺวา  ราชงฺคณ  โอโลกยมาโน  โพธิสตฺต   
ทิสฺวา  ส ฺชานิตฺวา  ปาสาทา  โอรุยฺห  วนฺทิตฺวา  มหาตล   
อาโรเปตฺวา  สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺเต  ราชปลฺลงฺเก  นิสทีาเปตฺวา   
อตฺตโน  ปฏยิาทิต  อาหาร  โภเชตฺวา  สยมฺป  ภุ ฺชตฺิวา   
อุยฺยาน  เนตฺวา  ตตฺถสฺส  จงฺกมนาทิปริวาร  วสนฏาน   
กาเรตฺวา  สพฺเพ  ปพฺพชิตปริกฺขาเร  ทตฺวา  อุยฺยานปาล   
ปฏิจฺฉาเปตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  ตโต  ปฏาย  โพธิสตฺโต   
ราชนิเวสเนเยว  ปริภุ ฺชติ  มหาสกฺการสมฺมาโน  อโหสิ ฯ  ต   
อสหมานา  อมจฺจา  เอวรูป  สกฺการ  เอโกป  โยโธ  ลภมาโน   
กึ  นาม  กเรยฺยาติ  วตฺวา  อุปราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา   
เทว  อมฺหาก  ราชา  เอก ตาปส  อติวิย  มมายติ  กึ   
#  ๑.  ม.  ปตฺวา  ฯ  
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นาม  เตน  ตสฺมึ  ทฏิ  ตุมฺเหป  ตาว  ร ฺา  สทฺธึ   
มนฺเตถาติ ฯ  โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อมจฺเจหิ  สทฺธึ  
ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา  (๑) ปม คาถมาห   
        [๓๗๖]        นยิมสฺส  วิชชฺามยมตฺถิ  กิ ฺจิ   
                        น  พนฺธโว โน  ปน  เต  สหาโย   
                        อถ  เกน  วณฺเณน  ติริติวจฺโฉ (๒)  
                        เตทณฺฑิโก  ภุ ฺชติ  อคฺคปณฺฑนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  นยิมสฺส  วิชชฺามยมตฺถิ  กิ ฺจีติ  อิมสฺส  ตาปสสฺส   
วิชฺชามย  กิ ฺจิ   กมฺม  นตฺถิ ฯ  น  พนฺธโวติ  ปุตฺตพนฺธว- 
สิปฺปพนฺธวโคตฺตพนฺธวาติพนฺธเวสุ  อ ฺตโรป  น โหติ ฯ  
โน ปน  เต  สหาโยติ  สหปสุกีฬีโต  สหายโกป โน (๓)  เต   
น  โหติ ฯ เกน  วณฺเณนาติ  เกน  การเณน ฯ  ติริติวจฺโฉติ   
ตสฺส  นาม ฯ เตทณฺฑิโกติ  กุณฺฑิกฏปนตฺถาย  ติทณฺฑ   
คเหตฺวา  จรนฺโต ฯ  อคฺคปณฺฑนฺติ  รสสมฺปนฺน ราชารห 
อคฺคโภชน ภุ ฺชติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ราชา  ปุตฺต  อามนฺเตตฺวา  ตาต  มม  
ปจฺจนฺต  คนฺตฺวา   ยุทฺธปราชิตสฺส  ทวีฺห  ตีห  อนาคตภาว   
สรสีติ  วตฺวา  สรามิ  ภทฺทนฺเตติ (๔) วุตฺเต  ตทา  มยา  อิม   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  ๒.  ม.  ติรีกวจฺโฉ  ฯ  ๓.  ม. อย 
#  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  ๔.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  
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นิสฺสาย  ชีวิต  ลทฺธนฺติ  สพฺพ  ปวุตฺตึ  อาจิกฺขิตฺวา  ตาต   
มม  ชีวิตทายเก  มม  สนฺติก  อาคเต  รชฺช  ททนฺโตป  อห   
เนว  เอเตน  กตคุณานุรูป  กาตุ  สกฺโกมีติ วตฺวา อิตรา  
เทฺว คาถา อโวจ   
        [๓๗๗]        อาปาสุ  เม  ยุทฺธปราชิตสฺส   
                        เอกสฺส  กตฺวา  วิวนสฺมิ โฆเร   
                        ปสารยิ   กจฺิฉคตสฺส  ปาณึ   
                        เตนุทฺธตารึ  ทุขสมฺปเรโต   
        [๓๗๘]        เอตสฺส  กิจฺเฉน  อิธานุปตฺโต   
                        เวยฺยาสิโน (๑) วีสยชีวโลเก (๑)  
                        ลาภารโห  ตาต  ติรีติวจฺโฉ   
                        เทถสฺส  โภค  ยชิต ฺจ  (๒) ย ฺนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อาปาสูติ  อาปทาสุ ฯ  เอกสฺสาติ  อทุติยสฺส ฯ  
กตฺวาติ  อนุกมฺป  กริตฺวา  เปม  อุปปฺาเทตฺวา ฯ  วิวนสฺมีติ (๓)  
ปานียรหิเต  อร ฺเ ฯ  โฆเรติ  ทารุเณ ฯ  ปสารยิ  กิจฺฉคตสฺส   
ปาณินฺติ นิสฺเสณึ  พนฺธิตฺวา  กูป  โอตรตฺิวา  ทุกฺขิตสฺส  มยฺห   
อุตฺตรณตฺถาย  วิริยปฏิสยุตฺต  หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ  เตนุทฺธตารึ   
ทุขสมฺปเรโตติ  เตน  การเณนมฺหิ  ทุกขฺปริโตป  ตมฺหา  กูปา  
อุตฺติณฺโณ ฯ  เอตสฺส  กิจฺเฉน  อิธานุปตฺโตติ  อห  เอตสฺส   
#  ๑.  ม.  เวสายิโน  วิสยา  ชีวโลเก  ฯ  ๒.  ม.  ยชถ ฺจ  ฯ 
#  ๓.  ม.  วิวนสฺมินฺติ  ฯ  
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ตาปสสฺส  กิจฺเฉน  เอเตน กตสฺส  กิจฺฉสฺสานุภาเวน  
อิธานุปฺปตฺโต ฯ  เวยฺยาสิโน  วีสยาติ  เวยฺยาสิ  วุจฺจติ  ยโม  
ตสฺส  วิสโย ฯ  ชีวโลเกติ  มนุสฺสโลเก ฯ  อห  หิ  อิมสฺมึ   
ชีวโลเก   ิโตว  ยมวิสย  มจฺจุวิสย  ปรโลก  คโต  นาม   
อโหสึ  โสมฺหิ  เอตสฺส  การณา  ตโต  ปุน  อิธาคโตติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  ลาภารโหติ  ลาภสฺส (๑)  อรโห  จตุปจฺจยลาภสฺส   
อนุจฺฉวิโก ฯ  เทถสฺส  โภคนฺติ  เอเตน  ปริภุ ฺชิตพฺพ   
จตุปจฺจยสมณปริกฺขารสงฺขาต  โภค  เอตสฺส  เทถ ฯ  ยชิต ฺจ   
ย ฺนฺติ  ตฺว ฺจ  อมจฺจา  จ  นาครา  จาติ  สพฺเพป  ตุมฺเห   
เอตสฺส  โภค ฺจ  เทถ  ย ฺ ฺจ  ยชถ ฯ  ตสฺส  ห ิ ทิยฺยมาโน   
เทยฺยธมฺโม  เตน  ภุ ฺชิตพฺพตฺตา  โภโค  โหติ  อิตเรส   
ทานย ฺตฺตา  ย ฺ (๒)  ฯ  เตนาห  เทถสฺส  โภค ยชิต ฺจ  
ย ฺนฺติ ฯ 
        เอว  ร ฺา  คุ ณตเล  จนฺท  (๓) อุฏาเปนฺเตน  วิย   
โพธิสตฺตสฺส  คุเณ  ปกาสเิต  ตสฺส  คุโณ  สพฺพตฺถกเมว   
ปากโฏ  ชาโต ฯ  อติเรกตโร  จสฺส  ลาภสกฺกาโร  อุทปาทิ ฯ   
ตโต  ปฏาย  อุปราชา  วา  อมจฺจา  วา  อ ฺโ  วา  โกจิ   
กิ ฺจิ  ราชาน  วตฺตุ  น วิสหิ ฯ  ราชา  โพธิสตฺตสฺส  โอวาเท   
ตฺวา  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  สคฺคปูร  ปูเรส ิฯ   
#  ๑.  ม.  ลาภ  ฯ  ๒.  ม.  ย ฺโ ฯ  ๓.  ม.  ปุณฺณจนฺท  ฯ  
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โพธิสตฺโตป  อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย  จ  อุปฺปาเทตฺวา  
พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  โปราณกปณฺฑิตาป  อุปการวเสน  กรสึูติ  อิม   
ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  ราชา   
อานนฺโท  อโหสิ  ตาปโส  ปน  อหเมวาติ ฯ   
                        ติริติวจฺฉชาตก  นวม   ฯ 
 
                                        ทูตชาตก   
        ยสฺสตฺถา  ทูรมายนฺตีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
เอก  โลลภิกขฺุ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ  วตฺถุ  นวกนิปาเต   
จกฺกกากชาตเก  (๑) อาวิภวิสฺสติ ฯ  สตฺถา  ปน  ต  ภิกฺขุ   
อามนฺเตตฺวา  น โข  ภิกฺขุ  อิทาเนว  ปุพฺเพป  ตฺว  โลโล   
โลลยฺการเณน  ปน  อสินา  สีสจฺเฉท  ลภสีติ วตฺวา อตีต  
อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  ตสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย   
สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  ปตุ  อจฺจเยน  รชฺเช  ปติฏาย   
โภชนสุทฺธิโก  อโหส ิฯ  เตนสฺส  โภชนสุทฺธิกราชาเตฺวว  นาม   
ชาต ฯ  โส กริ ตถารูเป วิธาเน ตฺวา  ต  ภตฺต  ภุ ฺชติ  
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๒๗๔-๑๒๘๒/๒๖๒-๒๖๔  ฯ  
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ยโต  ตสฺส(๑) เอกิสฺสา  ภตฺตปาฏิยา  สตสหสฺสคฺฆวโย  โหติ (๒) ฯ   
ภุ ฺชนฺโต  ปน  อนฺโตเคเห  น  ภุ ฺชติ  อตฺตโน  โภชนวิธาน   
โอโลเกนฺต  มหาชน  ปุ ฺานิ  กาเรตุกามตาย  ราชทฺวาเร   
รตนมณฺฑป  การาเปตฺวา  โภชนเวลาย  ต  อลงฺการาเปตฺวา  
กา ฺจนมเย  สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺเต  ราชปลฺลงฺเก  นิสทีิตฺวา   
ขตฺติยก ฺาหิ  ปริวุโต  สตสหสฺสคฺฆนิกาย  สุวณฺณปาติยา  
สตสหสฺสคฺฆนิกรสโภชน  ภุ ฺชติ ฯ   
        อเถโก  โลลปุริโส  ตสฺส  โภชนวิธาน  โอโลเกตฺวา  ต   
โภชน  ภุ ฺชตุิกาโม  หุตฺวา  ปปาส  สนฺธาเรตุ  อสกฺโกนฺโต   
อตฺเถโก  อุปาโยติ  ทฬฺห  นิวาเสตฺวา  หตฺถ  อุกฺขิปตฺวา  โภ   
อห  ทูโตติ  อุจฺจาสทฺท  กโรนฺโต  ราชาน  อุปสงฺกมิ ฯ  เตน   
จ  สมเยน  ตสฺมึ  ชนปเท  ทูโตมฺหีติ  วทนฺเต (๓)  น  นิวาเรนฺติ   
ตสฺมา  มหาชโน  ทฺวิธา  ภินฺทิตฺวา  โอกาส  อทาสิ ฯ  โส   
เวเคน  คนฺตฺวา  ร ฺโ  สุวณฺณปาติโต  เอก  ภตฺตปณฺฑ   
คเหตฺวา  มุเข  ปกฺขิป ฯ  อถสฺส  สีส  ฉินฺทิสฺสามีติ  อสิคฺคาโห  
อสึ  อพฺพาเหสิ ฯ  ราชา  มา  ปหรีติ  นวิาเรตฺวา (๔) มา   
ภายิ  ภุ ฺชสฺสูติ  หตฺถ  โธวิตฺวา  นิสีทิ ฯ  โภชนปริโยสาเน   
จสฺส  อตฺตโน  ปวนปานีย ฺเจว  ตมฺพุล ฺจ  ทาเปตฺวา  ราชา   
โภ  ปรุิส  ตฺว  ทูโตมฺหีติ  วเทสิ  กสฺส  ทูโตสีติ  ปุจฺฉิ ฯ   
#  ๑.  ม.  ยถาสฺส  ฯ  ๒.  ม.  สตสหสฺส  วย  คจฺฉติ  ฯ 
#  ๓.  ม.  วทนฺต  ฯ  ๔.  ม.  นิวาเรสิ  ฯ  
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มหาราช  อห  ตณฺหาทูโต (๑)  ตณฺหา  ม  ทูต  กตฺวา  
อาณาเปตฺวา  ตฺว คจฺฉาหีติ เปเสสีติ วตฺวา ปุริมา เทฺว  
คาถา อโวจ   
        [๓๗๙] ยสฺสตฺถา ทูรมายนฺติ        อมิตฺตมป ยาจิตุ   
                ตสฺสูทรสฺสห  ทูโต        มา  เม  กชฺุฌ  รเถสภ   
        [๓๘๐] ยสฺส  ทิวา  จ รตฺโต จ        วสมายนฺติ มาณวา   
                ตสฺสูทรสฺสห  ทูโต        มา เม กุชฺฌ รเถสภาติ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺสตฺถา  ทูรมายนฺตีติ  ยสฺสตฺถาย  อิเม   
สตฺตา  ตณหฺาวสิกา หุตฺวา ทูรมฺป คจฺฉนฺติ ฯ รเถสภาติ  
รถโยธเชฏก ฯ   
        ราชา  ตสฺส  วจน  สตฺุวา  สจฺจเมต  อิเม  สตฺตา   
อุทรทูตา  ตณฺหาวเสน  วิจรนฺติ  ตณฺหา  จ  อิเม  สตฺเต   
วิจาเรติ  ยาว  มนาป วต อิมินา กถิตนฺติ ตสฺส ปุริสสสฺ 
ตุสิตฺวา ตติย คาถมาห   
        [๓๘๑]        ททามิ เต พฺราหฺมณ โรหิณีน   
                        คว สหสฺส สห ปุงฺคเวน   
                        ทูโต หิ ทตูสฺส กถ น ทชฺช   
                        มยมฺป ตสฺเสว ภวาม ทูตาติ ฯ   
        ตตฺถ  พฺราหฺมณาติ  อาลปนมตฺตเมต ฯ  โรหิณีนนฺติ   
#  ๑.  ม.  ตณหาทูโต  อุทรทูโต  ม  อาณาเปตฺวา  ตฺว  คจฺฉาหีติ 
#  ทูต  กตฺวา  ฯ  
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รตฺตวณฺณาน ฯ  สห  ปุงฺคเวนาติ  ยูถปริณายเกน  อุปทฺทว- 
รกฺขเกน  อุสเภน  สทฺธึ ฯ  มยมฺปติ  อห ฺจ  อวเสสา  จ   
สพฺพสตฺตา  ตสฺเสว  อุทรสฺส  ทูตา  ภวาม  ตสฺมา  อห   
อุทรทูโต  สมาโน  อุทรทูตสฺส  ตุยฺห กสฺมา น ทชชฺนฺติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  อิมินา  จ  ตุมหฺาทิเสน  ปุริเสน   
อสฺสุตปุพฺพ  การณ  สาวิตนฺติ  ตุฏจิตฺโต  ตสฺส  มหนฺต  
ยส  อทาสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  โลลภิกฺขุ  อนาคามิผเล   
ปติฏหิ ฯ  พหู  โสตาปนฺนาทโย  อเหสุ ฯ  ตทา  โลลปุริโส   
เอตรหิ โลลภิกฺขุ ฯ  โภชนสุทฺธิกราชา ปน อหเมวาติ ฯ   
                                ทูตชาตก   ทสม ฯ   
                        สงฺกปฺปวคฺโค   ปโม ฯ   
 
                                ตสฺสทฺุทาน 
                                อุสุการวโร  ติลมฏุ ิ  มณิ  
                                หยราช  วิหงฺคม  อาสีวิโส 
                                ชนสนฺธ  กหาปณวสฺส  ปุน 
                                ติริติ  ปุน  ทูตาวเรน  ทส  (๑)  ฯ 
#  ๑.  ม.  สงฺกปฺป  ติลมฏุ ิ  จ     มณิ  จ  สินฺธวา  สกุ  ฯ 
                ชรทูปาน  คามณิ          มนธฺาตา  ติรีฏทูตนฺติ  ฯ  
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                                ปทุมวคฺควณฺณนา   
                                ปทุมชาตก   
        ยถา  เกสา  จ  มสฺส ุ จาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
อานนฺทโพธิมฺหิ  มาลาปูชาการเก  ภิกฺขู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ  วตฺถุ   
กาลิงฺคโพธิชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ   
        โส  ปน  อานนฺทตฺเถเรน  โรปตตฺตา  อานนฺทโพธิ  นาม   
ชาโต (๑)ฯ  เถเรน  หิ  เชตวนทฺวารโกฏเก  โพธโิน  โรปตภาโว   
สกลชมฺพูทปี  ปตฺถริ ฯ  อเถกจฺเจ  ชานปทวาสิโน  ภิกฺขู  
อานนฺทโพธิมฺหิ  มาลาปูช  กริสฺสามาติ  เชตวน  คนฺตฺวา  สตฺถาร   
วนฺทิตฺวา  ปุนทิวเส  สาวตฺถิย  ปวิสิตฺวา  อุปฺปลวีถ ึ คนฺตฺวา   
มาล  อลภิตฺวา  อาคนฺตฺวา  อานนฺทตฺเถรสฺส  อาโรเจสุ  อาวุโส   
มย  โพธิมฺหิ  มาลาปูช  กริสฺสามาติ  อุปฺปลวีถึ  คนฺตฺวา  เอก   
มาลมฺป น ลภิมฺหาติ ฯ  เถโร  อห  โว  อาวุโส  อาหริสฺสามีติ   
อุปฺปลวีถึ  คนฺตฺวา  พหู  นีลุปฺปลกลาเป  อุกฺขิปาเปตฺวา  อาคมฺม   
เตส  เปเสสิ ฯ  เต  ตานิ  คเหตฺวา  โพธิมฺหิ  ปูช  กรึสุ ฯ   
ต  ปวุตฺตึ  ตฺวา  ธมฺมสภาย  ภิกฺขู  เถรสฺส  คุณกถ  สมุฏาเปสุ   
อาวุโส  ชานปทา  ภิกฺขู  อปฺปปุ ฺา  อุปฺปลวีถึ  คนฺตฺวา  
มาล  น  ลภึสุ  เถโร  ปน  คนฺตฺวาว  อาหราเปสีติ ฯ  สตฺถา   
#  ๑.  ม.  อานนฺโทโพธิติ  ชาโต  ฯ  
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อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ   
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว อิทาเนว วุตฺตจฺเฉกา (๑) 
กถากุสลา มาล  ลภนฺติ ปพฺุเพป  ปณฺฑิตา ลภึสุเยวาติ  
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
เสฏ ิปุตฺโต  อโหสิ ฯ  อนฺโตนคเร  จ  เอกสฺมึ  สเร  ปทุมานิ   
ปุปฺผนฺติ ฯ  เอโก  ฉินฺนนาโส  ปุรโิส  ต  สร  รกฺขติ ฯ  อเถกทิวส   
พาราณสิย  อุสฺสเว  สงฺฆุฏเ  มาล  ปลนฺธิตฺวา  อุสฺสว   
กีฬิตุกามา  ตโย  เสฏ ิปุตฺตา  นาสจฺฉินฺนสฺส  อภูเตน  คุเณ   
วณฺเณตฺวา  มาล  ยาจิสฺสามาติ  ตสฺส  ปทุมานิ  ภ ฺชนกาเล   
สรสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  เอกมนฺต อฏสุ ฯ เตสุ เอโก ต  
อามนฺเตตฺวา  ปม  คาถมาห   
        [๓๘๒] ยถา เกสา จ มสฺสุ จ        ฉินฺน ฉินฺน วิรูหติ   
                เอว รูหตุ เต นาสา        ปทุม เทหิ ยาจิโตติ ฯ   
        โส  ตสฺส  กชฺุฌิตฺวา  ปทุม  น  อทาสิ ฯ  อถสฺส  ทุติโย   
ทุติย  คาถมาห   
    [๓๘๓]  ยถา สารทิก วีช                เขตฺเต วุตฺต วิรูหติ   
                        เอว  รูหตุ  เต  นาสา        ปทุม  เทหิ  ยาจิโตติ ฯ   
        ตตฺถ สารทิกนฺติ สรทสมเย คเหตฺวา นิกฺขิตฺต  
#  ๑.  ม.  วจฺตุเฉกา  ฯ  



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 78 

                เลมที่  31  ติกนิปาเต   ปทุมวคฺควณฺณนา  หนา  78 
 
สารสมฺปนฺน วีช ฯ   
        โส  ตสฺสป  กชฺุฌิตฺวา  ปทุม  น  อทาสิ ฯ  อถสฺส  ตติโย   
ตติย คาถมาห   
        [๓๘๔]        อุโภป วิลปนฺเตเต(๑)        อป ปทฺมานิ ทสฺสติ   
                        วชชฺุ วา เต น วา วชชฺุ   นตฺถิ นาสาย รูหนา   
                        เทหิ สมฺม ปทุมานิ        ปทฺมา เม เทหิ ยาจิโตติ (๒)ฯ   
        ตตฺถ  อุโภป  วิลปนฺเตเตติ  เอเต  เทฺวป  มุสา  วทนฺติ ฯ   
อป  ปทฺมานีติ  อป  นาม  โน  ปทุมานิ  ทสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  
เอว  วทนฺติ ฯ  วชชฺุ  วา  เต  น  วา  วชชฺุนฺติ  ตว  นาสา  
รูหตูติ เอว  เอเต  วเทยฺยุ  วา  น  วา  วเทยฺยุ  เอเตส  วจน   
นาม  อปฺปมาณ  สพฺพถาป  นตฺถ ิ นาสาย  รูหนา  อห  ปน  
เต  นาส  ปฏจฺิจ  น  กิ ฺจิ  วทามิ  เกวล  ยาจามิ  ตสฺส   
เม  เทหิ  สมมฺ  ปทุมานิ  ยาจิโตติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ปทุมโคปโก (๓)  อิเมหิ  ทฺวีหิ  มุสาวาโท  กโต (๔)  
ตุมฺเหหิ  สภาโว  กถิโต  ตุมฺหาก  อนุจฺฉวิกานิ  ปทุมานีติ   
มหนฺต  ปทุมกลาป อาทาย ตสฺส ทตฺวา อตฺตโน ปทุมสรเมว  
คโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ปทุมลาภี เสฏ ิปุตฺโต อหเมว อโหสีติ ฯ   
                ปทุมชาตก   ปม   
#  ๑.  ม.  ปลปนฺเตเต  ฯ  ๒.  ม.  อห  ยาจามิ  ยาจิโตติ  ฯ 
#  ๓.  ม.  ปทุมสรโคปโก  ฯ  ๔.  ม.  กถิโต  ฯ  
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        ปาณิ  เจ  มุทุโก  จสฺสาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
เอก อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ต  หิ  สตฺถา  ธมฺมสภ  อานีต  สจฺจ  กิร  ตฺว  ภิกฺขุ   
อุกฺกณฺ ิโตสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจนฺติ  วุตฺเต  ภิกฺขุ  อิตฺถิโย   
นาเมตา  กิเลสวเสน  คมนโต  อรกฺขิยา  โปราณกปณฺฑิตาป   
อตฺตโน  ธีตร  หตฺเถ  คเหตฺวา  รกฺขนฺตาป  รกฺขิตุ  นาสกฺขึสุ   
ปตร  หตฺเถ  คเหตฺวา   ิตาว  ปตร  อชานาเปตฺวาว  กิเลสวเสน   
ปุริเสน  สทธฺึ ปลายีติ วตฺวา ตุณฺหี อโหสิ เตหิ ยาจิโต  
อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
ตสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสลิาย   
สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  ปตุ  อจฺจเยน  รชฺเช  ปติฏาย   
ธมฺเมน  รชฺช  กาเรสิ ฯ  โส  ธีตร ฺจ  ภาคิเนยฺย ฺจ  เทฺวป  
อตฺตโน นิเวสเน  โปเสนโฺต  เอกทิวส  อมจฺเจหิ  สทฺธึ  นิสินฺโน   
มมจฺจเยน  มยฺห  ภาคิเนยฺโย  ราชา  ภวิสฺสติ  ธีตาป  เม   
ตสฺเสว  อคฺคมเหสี  ภวิสฺสตีติ  วตฺวา  อปรภาเค  เตส   
วยปฺปตฺตกาเล  ปุน  อมจฺเจหิ  สทฺธึ  นสิินฺโน  มยฺห  ภาคิเนยฺยสฺส   
อ ฺสฺส  ร ฺโ  ธีตร  อาเนสฺสามิ  มยฺห  ธีตร  อ ฺสฺมึ   
จ  ราชกุเล  ทสฺสามิ  เอว  โน  าตกา  พหุตรา  ภวิสฺสนฺตีติ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 80 

                เลมที่  31  ติกนิปาเต  ปทุมวคฺควณฺณนา   หนา  80   
 
อาห ฯ  เต  อมจฺจา สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ  อถ (๑)  ราชา  ภาคิเนยฺยสฺส   
พหิเคห  ทาเปตฺวา  ธีตร  อนฺโตนิเวสเน  นิวาเสสิ(๑) ฯ  เต  ปน   
อ ฺม ฺ  ปฏิพทฺธจิตฺตา  อเหสุ ฯ  กมุาโร  เกน  นุโข   
อุปาเยน  ราชธีตร  พหิ  นีหราเปยฺยนฺติ  จินฺเตนฺโต  อตฺถ ิ  
อุปาโยติ  ธาติยา  ล ฺจ  ททนฺโต  (๑)  ก ึ อยฺยปุตฺต  กิจฺจนฺติ   
วุตฺเต  อมฺม  กถ  นุโข  ราชธีตร  พหิ  กาตุกามา   
โอกาส  ลเภยฺยามาติ  อาห ฯ  ราชธีตาย  สทฺธึ  กเถตฺวา   
ชานิสฺสามีติ ฯ  สาธุ  อมฺมาติ ฯ  สา  คนฺตฺวา  เอหิ  อมฺม   
สีเส  เต  โอกา  คณฺหิสฺสามีติ(๒)  ต  นจีปเก  นิสีทาเปตฺวา   
สย  อุจฺเจ  นสิีทิตฺวา  ตสฺสา  สีส  อตฺตโน  อูรูส ุ เปตฺวา   
โอกา  คณฺหมานา  ราชธีตาย  สีส  อตฺตโน  นเขน   
วิชฺฌิ ฯ  ราชธีตา  นาย  อตฺตโน  ม  นเขน   วิชฌฺติ   
ปตุจฺฉาปุตฺตสฺส  เม  กุมารสฺส  มนฺตนเขน  วิชฺฌตีติ  ตฺวา   
อมฺม  ตฺว  กมุารสฺส  สนติฺก  อคมาสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม  อมฺม   
คจฺฉามีติ ฯ  กินฺเต  สาสน  กถิตนฺติ ฯ  ตว  พหิ  กรณุปาย   
ปุจฺฉติ  อมฺมาติ ฯ  ราชธีตา  ปณฺฑิโตป  โหนฺโต  ชานิสฺสตีติ   
อมฺม (๓) อิม อุคฺคเหตฺวา กุมารสฺส อาโรเจยฺยาสีติ ปม คาถมาห  (๓) 
#  ๑.  ม.  อถ  ราชา  ภาคิเนยฺยสฺส  พหเิคห  ทาเปสิ  อนฺโตปเวสน 
#  นิวาเรสิ  ฯ  ๒.  ม.  คณฺหยมานา  ฯ  ๓.  ม.  ปม  คาถ  พนฺธิตฺวา 
#  อมฺม  อิม  อุคฺคเหตฺวา  กุมารสฺส  กเถหีติ  อาห  ฯ  
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        [๓๘๕]        ปาณิ เจ มุทุโก จสฺส        นาโค จสฺส สุการิโต   
                        อนฺธกาโร จ วสฺเสยฺย        อถ นูน ตทา สิยาติ ฯ   
        สา  ต  อุคฺคเหตฺวา  กุมารสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  อมฺม   
ราชธีตา  กึ  อาหาติ  วุตฺเต  อยฺยปุตฺต  อ ฺ  กิ ฺจิ  อวตฺวา   
อิม  คาถ  ปหิณีติ  ต  คาถ  อุทาหาสิ ฯ  กุมาโร  จ  ตสฺสา   
อตฺถ  ตฺวา คจฺฉ อมฺมาติ ต อุยฺโยเชส ิฯ   
        คาถายตฺโถ  สเจ  เต  เอกสฺส  จูฬปุฏากสฺส  (๑)มม   
หตฺโถ  วิย  หตฺโถ  มุทุ  อสฺส  ยทิ  จ  เต  อเน ฺชการณ   
สสการิโต  เอโก  หตฺถี  อสฺส  ยทิ  จ  ตทิวส  จตุรงฺคสมนฺนาคโต   
วิย  (๒)พหโล  อนฺธกาโร  อสฺส  เทโว  จ  วสฺเสยฺย  อถ  นูน   
ตทา  สิยาติ  ตาทิเส  กาเล  อิเม  จตฺตาโร  ปจฺจเย  อาคมฺม  
เอกเสน เต  มโนรถสฺส มตฺถกคมน สิยาติ ฯ   
        กุมาโร  เอตมตฺถ  ตตฺตโต  ตฺวา  เอก  อภิรปู  มุทุหตฺถ   
จูฬุปฏาก  สชฺช  กตฺวา  มงฺคลหตฺถิโคปกสฺส  ล ฺจ  ทตฺวา   
หตฺถึ  อเน ฺชการณ  กาเรตฺวา  กาล  อาคเมนฺโต  อจฺฉิ ฯ   
อเถกสฺมึ  กาฬปกฺขุโปสถทิวเส  มชฺฌมิยามสมนนฺตเร  ฆนกาฬเมโฆ   
วสฺสิ ฯ  โส  อยนฺทานิ  ราชธีตาย  ววฏ ิตทิวโสติ (๔) วารณ   
อภิรุยฺหิตฺวา  มุทุหตฺถ  ต  จูฬุปฏาก  หตฺถิปฏเ  นิสีทาเปตฺวา  
#  ๑.  ม.  เอกิสฺส  จูฬุปฏากาย  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒.  ม. อติวิย  ฯ 
#  ๓.  ตถโต  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๔.  ม.  วุตฺตทิวโสติ  ฯ  
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คนฺตฺวา ราชนิเวสนสฺส  อากาสงฺคณาภิมุขฏาเน   ิโต  หตฺถึ   
มหาภิตฺตึ  (๑)  อลลฺิยาเปตฺวา  วาตปานสมีเป  เตเมนฺโตว  อฏาสิ ฯ   
ราชาป  ธีตร  รกฺขนฺโต  อ ฺตฺถ  าเน  สยิตุ  น  เทติ  
อตฺตโน  สนติฺเก  จูฬสยเน  สยาเปสิ ฯ  สาป  อชชฺ  กุมาโร   
อาคมิสฺสตีติ  ตฺวา  นิทฺท  อโนกกฺมตฺิวาว  นิปนฺนา  ตาต   
นฺหายิตุกามมฺหีติ  อาห ฯ  ราชา  เอหิ  อมฺมาติ  ต  หตฺเถ   
คเหตฺวา  วาตปานสมีป  เนตฺวา  นฺหายาหิ  อมฺมาติ  อุกฺขิปตฺวา   
วาตปานสฺส  พาหิรปสฺเส  ปทุมเก  เปตฺวา  เอก  หตฺถ  (๒) 
คเหตฺวา  อฏาสิ ฯ  สา  นฺหายมานาป  กุมารสฺส  หตฺถ   
ปสาเรสิ ฯ  โส  ตสฺสา  หตฺถโต  อาภรณานิ  โอมุ ฺจิตฺวา  
อุปฏากสฺส  หตฺเถ  ปลนธฺิตฺวา  ต  อุกขิฺปตฺวา  ราชธีตร   
นิสฺสาย  ปทมุเก  เปสิ (๓) ฯ  สา  ตสฺส  หตฺถ  คเหตฺวา  ปตุ   
หตฺเถ  เปสิ ฯ  โส  ตสฺส  หตฺถ  คเหตฺวา  ธีตุ  หตฺถ  มุ ฺจิ ฯ   
สา  อิตรสฺมาป  หตฺถา  อาภรณานิ  โอมุ ฺจิตฺวา  ตสฺส   
ทุติยหตฺเถ  ปลนฺธิตฺวา  ปตุ  หตฺเถ  เปตฺวา  กุมาเรน  สทฺธ ึ  
อคมาสิ ฯ  ราชา  ธีตาเยว  เมติ ส ฺาย  ต  ทารก   
นฺหานปริโยสาเน  สิริคพฺเภ  สยาเปตฺวา  ทฺวาร  ปธาย   
ล ฺจิตฺวา  อารกฺข  ทตฺวา  อตฺตโน  สยน  คนฺตฺวา  นิปชฺช ิฯ   
โส  ปภาตาย  รตฺติยา  ทฺวาร  วิวริตฺวา  ต  ทารก  ทสิฺวา   
# ๑ มหาภิตฺติย ฯ  ๒.ม.  เอกสฺม  หตฺเถ  ฯ  ๓.  ม.  ปมุเข 
#  เปสิ  ฯ  ๔.  ม.  ล ฺเฉตฺวา  ฯ  
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กิเมตนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  ตสฺสา  กุมาเรน  สทฺธึ  คตภาว   
กเถสิ ฯ  ราชา  วิปฺปฏิสาร ี หุตฺวา  หตฺเถ  คเหตฺวา  วิจรนฺเตนาป   
มาตุคาม  รกขิฺตุ  น  สกฺกา  เอว  อรกฺขิยา  นามิตฺถิโยติ  
จินฺเตตฺวา  อิตรา  เทฺว คาถา อโวจ   
        [๓๘๖] อนลา มุทุสมฺภาสา        ทุปฺปูรา ตา นทีสมา   
                สทีนฺติ น วิทิตฺวาน        อารกา ปริวชชฺเย   
        [๓๘๗] ย เอตา อุปเสวนฺติ                ฉนฺทสา วา ธเนน วา   
                ชาตเวโทว สณฺาน        ขิปปฺ อนุทหนฺติ ตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อนลา  มุทุสมภฺาสาติ  มธุรวจเนนาป  อสกฺกุเณยฺยา   
เนว  สกฺกา  สณฺหวาจาย  สงฺคณฺหิตุนฺติ  อตฺโถ  ปรุเิสหิ   
วา  เอตาส  น  อลนฺติ  อนลา  มุทุสมภฺาสาติ  หทเย  จ   
ถทฺเธป  สมภฺาสาว  มุทุ  เอตาสนฺติ  มุทุสมฺภาสา ฯ  ทุปฺปูรา  
ตา  นทีสมาติ  ยถา  นที  อาคตาคตสฺส  อุทกสฺส  สนฺทนโต   
อุทกสฺส  ทุปปฺูรา  เอว  อนุภูตานุภูเตหิ  เมถุนาทีหิ  อปริตุสฺสนโต   
ทุปฺปูรา ฯ  เตน วุตฺต  ติณฺณ  ภิกฺขเว  ธมฺมาน  อติตฺโต   
อปฺปฏิภาโณ (๑) มาตุคาโม  กาล  กโรติ  กตเมส  ติณฺณ   
เมถุนธมฺมสมาปตฺติยา  จ  วิชายนสฺส (๒)  จ  อลงฺการสฺส  จ  อิเมส   
โข  ภิกฺขเว  ติณฺณ  ธมฺมาน  อติตฺโต  อปฺปฏิภาโณ  มาตุคาโม   
กาล  กโรตีติ (๓) ฯ  สีทนตีฺติ  อฏสุ  มหานิรเยสุ  โสฬสสุ  จ  
#  ๑.  ม.  อปฺปฏิวาโน  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒.  ม.  วิปฺผายนสฺส  ฯ 
#  ๓.  องฺ  ทกุ.  ๒๐/๓๐๖/๙๘  ฯ  
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อุสฺสุทนิรเยสุ (๑)  สีทนติฺ  นิมฺมุชชฺนติฺ ฯ  นนฺติ  นปิาตมตฺต ฯ   
วิทิตฺวานาติ  เอว  ชานิตฺวา ฯ  อารกา  ปริวชฺชเยติ  เอตา   
อิตฺถิโย  นาม  เมถุนธมฺมาทีหิ  อติตฺตา  กาล  กตฺวา  เอเตสุ   
นิรเยสุ  สีทนฺติ  เอตา  เอว  อตฺตนา  สทีมานา  กสฺส ฺสฺส  (๒) 
สุขาย  ภวิสฺสนฺตีติ  เอว  ตฺวา  ปณฺฑิโต  ปรุิโส  ทูรโต  ว   
เอตาป  ปริวชฺเชยฺยาติ  ทีเปติ ฯ  ฉนฺทสา  วา ธเนน วาติ  
อตฺตโน วา ฉนฺเทน  รุจิยา  เปเมน  ภตฺติวเสน  ลทฺธธเนน   
วา  ย  ปรุิส  เอตา  อิตฺถิโย  อุปเสวนฺติ  ภชนฺติ ฯ  ชาตเวโทติ   
อคฺคิ ฯ  โส  หิ  ชาตมตฺโตว  เวทิยติ  เวทิโต  ปากโฏ  โหตีติ   
ชาตเวโท ฯ  โส  ยถา  อตฺตโน  าน  การณ  โอกาส  วา   
อนุทหติ  เอวเมว  ตาป  ย  ปรุิส  อุปเสวนฺติ  ต  ปรุิส   
ธนยสสีลป ฺาสมนฺนาคตมฺป  เตส  ธนาทีน  วินาสโต  ปุน   
ตาย  สมฺปตฺติยา  อภพฺพุปฺปตฺติก  กุรมุานา  ขิปฺป  อนุทหนฺติ  
ฌายนฺติ ฯ วุตฺตมฺป เจต   
        พลวนโฺต  ทุพฺพลา โหนฺติ                ถามวนฺโตป หายเร   
        จกฺขุโน  อนฺธกา โหนฺติ                มาตุคามวสงฺคตา   
        คุณวนฺโต นิคุณา โหนฺติ                ป ฺวนฺโตป หายเร   
        ปมตฺตา ปาเส  พนฺธนฺติ (๓)        มาตุคามวสงฺคตา   
        อชฺเฌน ฺจ  ตป  สีล                        สจฺจ จาค สตึ มตึ   
        อจฺฉินฺทนฺติ  ปมตฺตสฺส                ปนฺถทูหี ว  ตกฺกรา   
#  ๑.  ม.  อุสสฺทนิรเยสุ  ฯ  ๒.  ม.  กสสฺสฺส  ฯ  ๓.  ม.  พนฺธเน  เสนฺติ ฯ  
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                ยส กิตฺตึ ธิตึ สรู                        พาหุสจฺจ ปชานน   
                หาปยนฺติ (๑) ปมตฺตสฺส        กฏปุ ฺเชว (๒) ปาวโกติ ฯ   
        เอว  วตฺวา  มหาสตฺโต  ภาคิเนยฺโยป  มยา  โปเสตพฺโพ   
ราชธีตา  มยา  โปเสตพฺพาติ  มหนฺเตน  สกฺกาเรน  ธีตร  ตสฺเสว   
ทตฺวา  ต  อุปรชฺเช  ปติฏาเปสิ ฯ  โสป  มาตุลสฺส  อจฺจเยน  
รชฺเช  ปติฏหิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ ตทา ราชา อหเมว อโหสีติ ฯ   
                        มุทุปาณิชาตก ทุติย   
 
                                จุลลฺปโลภชาตดก 
        อภิชชฺมาเน  วาริสฺมินฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
เอก  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุเมว อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ต  หิ  สตฺถา  ธมฺมสภาย  อานีต  สจฺจ  กิร  ตฺว   
ภิกฺขุ  อุกฺกณฺ ิโตสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจนฺติ(๓)  วุตฺเต  ภิกฺขุ  อิตฺถิโย   
นาเมตา  น (๔)  อิทาเนว  ปุราณเก  สทฺุธสตฺเตป  สงฺกิเลสฺสนฺตีติ   (๔) 
วตฺวา  เตหิ(๕)  ยาจิโต (๕) อตีต  อาหริ  ฯ 
#  ๑.  ม.  เขปยนฺติ  ฯ  ๒.  ม.  กฏปชว  ฯ  ๓.  ม.   สจฺจ  ภนฺเตติ  ฯ 
#  ๔.  ม.  โปราณเก  สุทฺธสตฺเตป  สกิเลเสสุนฺติ  ฯ 
#  ๕.  ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ  
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        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺโต  ราชา  ปน  อปุตฺตโก   
หุตฺวา  อตฺตโน  อิตฺถิโย  ปุตฺตปฏน  กโรถาติ  อาห ฯ  ตา   
ปุตฺเต  ปฏเนฺติ ฯ  เอว  อทฺธาเน  คเต  โพธิสตฺโต  พฺรหฺมโลกา  
จวิตฺวา  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติ ฯ  ต  ชาตมตฺต  
นฺหาเปตฺวา  ถ ฺ  ปายนตฺถาย  ธาติยา  อทสุ ฯ  ธาตีหิ  (๑) 
โส  ปายมาโน  โรทติ ฯ  อถ  น  อ ฺ ิสฺสา  อทสุ ฯ   
มาตุคามหตฺเถ(๒)  เนว  ตุณฺหี  โหติ ฯ  อถ  น  เอกสฺส   
ปาทมูลิกสฺส  อทสุ ฯ  เตน  คหิตมตฺโตเยว  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ   
อถสฺส  นามคฺคหณทิวเส  อนิตฺถิคนฺธกุมาโรติ  นาม  กรึสุ ฯ   
ตโต  ปฏาย  ปุริสาว  ต  คเหตฺวา  จรนฺติ  ถ ฺ  ปาเยนฺตา   
ปทหิตฺวา  จ  ปารุปตฺวา  จ  ปาเยนฺติ(๓)  สาณิอนฺตเรน  วา   
ถน  มุเข  เปนฺติ ฯ  ตสฺส  อปราปร  ปริวตฺตมานสฺสาป  มาตุคาม   
นาม  ทสฺเสตุ  น  สกฺกา  เตนสฺส  ราชา  วิสุ ฺเว   
นิสชฺชาทิฏาน  พหิ  ฌานาคาร ฺจ  การาเปสิ ฯ  โส  ตสฺส   
โสฬสวสฺสิกกาเล  จินฺเตสิ  มยฺห  ปุตฺโต  อ ฺโ  นตฺถิ  อย   
ปน  กุมาโร  กาเม  น  ปรภุิ ฺชติ  รชชฺมฺป  น  อิจฺฉิสฺสติ   
ทุลฺลทฺโธ  วต  เม  ปุตฺโตติ ฯ  อถ  น เอกาm  นจฺจคีต- 
วาทิตกุสลา  ปุริเส  ปโลเภตฺวา(๔)  อตฺตโน  วเส  กาตุ  ปฏิพลา   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  ๒.  ม.  มาตุคามหตฺถคโต  ฯ 
#  ๓.  ม.  ทหุิตฺวา  วา  ปาเยนฺติ  ฯ  ๔.  ม.  ปริจริตฺวา  ฯ  
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ตรุณนาฏกิตฺถี  อุปสงฺกมิตฺวา  เทว  กึ  ตุมฺเห  จินฺตยิตฺถาติ   
อาห ฯ  ราชา  ปน  ต  การณ  อาจิกฺขิ ฯ  โหตุ  เทว  อหนฺต  
ปโลเภตฺวา  กามรส  ชานาเปสฺสามีติ ฯ  สเจ  เม  ปตฺุต   
อนิตฺถิคนฺธกุมาร  ปโลเภตุ  สกฺขิสฺสส ิ โส  ราชา  ภวิสฺสติ   
ตฺว  อคฺคมเหสีติ (๑)ฯ  สามิ  มยฺห  ปโลภภาโว  ภาโร  ตุมฺเห   
มา  จินฺตยิตฺถาติ  วตฺวา(๑)  อารกฺขมนุสฺเส  อุปสงฺกมิตฺวา  อาห   
อห  ปจฺจูสสมเย  อาคนฺตฺวา  อยฺยปุตฺตสฺส  สยิตฏาเน   
พหิสาณิยา  ฌานาคาเร  ตฺวา  คายิสฺสามิ  สเจ  กชฺุฌิสสฺติ   
มยฺห  กเถยฺยาถ  อห  อปคจฺเฉยฺยามิ (๒) สเจ  สุณาติ  มเมว  
กเถยฺยาถาติ ฯ  เต  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ  สาป  ปจฺจูสกาเล   
ตสฺมึ  ปเทเส  ตฺวา  ตนฺติสฺสเรน  คีตสฺสร  คีตสฺสเรน   
ตนฺติสฺสร  อนติกฺกมิตฺวา  มธุเรน  สทฺเทน  คายิ ฯ  กุมาโร   
สุณนฺโตว  นปิชฺชิตฺวา (๓)  สาธุ (๔) สาธูติ  สมฺปฏจฺิฉิ (๔) ฯ  ปนุทิวเส 
อาสนฺนฏาเน  ตฺวา  คายิตุ  อาณาเปสิ  ปุนทิวเส  
ฌานาคาเร  ตฺวา  คายิตุ  อาณาเปสิ  ปุนทิวเส  อตฺตโน   
สมีเป  ตฺวาติ  เอว  อนุกกฺเมเนว  ตณฺห  อุปฺปาเทตฺวา  โลกธมฺม   
เสวิตฺวา  กามรส  ตฺวา  มาตุคาม  นาม  อ ฺเส  น   
ทสฺสามีติ  อสึ  คเหตฺวา  อนฺตรวีถึ  โอตริตฺวา  ปุริเส   
#  ๑.  ม.  สา  มเมโส  ภาโร  ตุมฺเห  มา  จินฺตยิตฺถาติ  วตฺวา  ฯ 
#  ๒.  ม.  อปคจฺฉิสฺสามิ  ฯ  ๓.  ม.  นปิชฺช ิ ฯ  ๔.  ม. อิเม  นตฺถ ิ ฯ  
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อนุพนฺธนฺโต  วิจรติ ฯ  อถ  น  ราชา  คาหาเปตฺวา  ตาย  
กุมาริกาย  สทฺธึ  นครา  นีหราเปสิ ฯ  อุโภป  อร ฺ   
ปวิสิตฺวา  อโธคงฺค  คนฺตฺวา  เอกสฺมึ  ปสฺเส  คงฺค  เอกสฺมึ   
สมุทฺท  กตฺวา  อุภินฺนมนฺตเร  อสฺสมปท  มาเปตฺวา  วาส   
กปฺปยึสุ ฯ  กมุาริกาป  ปณฺณสาลาย  นิสีทิตฺวา  กนฺทมูลผลานิ (๑) 
ปจติ ฯ  โพธสิตฺโต  อร ฺโต  ผลาผล  อาหริ ฯ อเถกทิวส  
ตสฺมิมฺป ผลาผลตฺถาย  คเต  สมุทฺททีปโก  เอโก  ตาปโส  
ภิกฺขาจารเวลาย (๒)  อากาเสน  อาคจฺฉนฺโต  ต  ธมู  ทิสฺวา  
อสฺสมปท  โอตริ ฯ อถ น สา นิสีท ยาว  ปจฺจตีติ   
นิสีทาเปตฺวา  อิตฺถีกูเฏน  (๓)ปโลเภตฺวา  ฌานา  หาเปตฺวา (๔) 
พฺรหฺมจริยมสฺส  อนฺตรธาเปสิ ฯ  โส  ปกฺขจฺฉินฺนกาโก  วิย   
หุตฺวา  ต  ชหิตุ  อสกฺโกนฺโต  สพฺพทิวส  ตตฺเถว  ตฺวา   
สายณฺหสมเย  โพธิสตฺต  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  เวเคน   
สมุทฺทาภิมุโข  ปลายิ ฯ  อถ น  โส  ปจฺจามิตฺโต  เม  อย   
ภวิสฺสตีติ  อสึ  อพฺพาหิตฺวา (๕)  อนุพนฺธิ ฯ  ตาปโส  อากาเส   
อุปฺปตนาการ  ทสฺเสตฺวา  สมุทฺเท  ปติ ฯ โพธิสตฺโต  เอส   
ตาปโส  อากาเสนาคโต  ภวิสฺสติ  ฌานสฺส  ปริหีนตฺตา   
สมุทฺเท  ปติโต  มยา  อิทานิสฺส  อวสฺสเยน  ภวิตุ  วฏฏตีติ   
#  ๑.  ม.  กนทฺมูลาทีนิ  ฯ  ๒.  ม.  ภิกฺขาจารตฺถาย  ฯ  ๓.  ม. 
#  อิตฺถีกุตฺเตน  ฯ  ๔.  ม.  จาเวตฺวา  ฯ  ๕.  ม.  อส  คเหตฺวา  ฯ  



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 89 

                เลมที่  31  จุลลฺปโลภชาตก  หนา   89   
 
จินฺเตตฺวา เวลนฺเต ตฺวา อิมา คาถา อโวจ   
[๓๘๘]        อภิชฺชมาเน  วาริสฺมึ                สย  อาคมฺม  อิทฺธิยา   
                มสิฺสีภาวิตฺถิยา  คนฺตฺวา        สสีทสิ มหณฺณเว   
[๓๘๙]        อาวฏฏนี  มหามายา                พฺรหฺมจริยวิโกปนา   
                สทีนฺติ  น  วิทตฺิวาน                อารกา ปริวชฺชเย   
[๓๙๐]        ย  เอตา  อุปฺเสวนฺติ                ฉนฺทสา วา ธเนน วา   
                ชาตเวโทว  สณฺาน                ขิปฺป  อนุทหนฺติ  นนติฺ ฯ   
        ตตฺถ  อภิชฺชมาเน  วาริสฺมินฺติ  อิมสฺมึ  อุทเก  อจลมาเน   
อกมฺปมาเน  อุทก  อนามสิตฺวา  สย  อากาเสเนว อิทฺธิยา  
อาคนฺตฺวา ฯ  มิสฺสีภาวิตฺถิยาติ  โลกธมฺมเสวนวเสน  อิตฺถิยา   
สทฺธึ  มิสฺสีภาว ฯ  อาวฏฏนี  มหามายาติ  อิตฺถิโย  นาเมตา   
กามาวฏเฏน  อาวฏฏนโต  อาวฏฏน ี อนนฺตาหิ  อิตฺถีมายาหิ   
สมนฺนาคตตฺตา  มหามายา  นาม ฯ วุตฺต ฺเหต   
                มายา เจตา มรีจีว                        โสกา โรคา จุปทฺทวา   
                ขรา จ พนฺธนา เจตา                มจฺจุปาสา คุหาสยา   
                ตาสุ โย วิสฺสเส โปโส        โส  นเรสุ  นราธโมติ (๑)ฯ   
        ตตฺถ  พฺรหฺมจริยวิโกปนาติ  เสฏจริยสฺส  เมถนุวิรติ- 
พฺรหฺมจริยสฺส  วิโกปนา ฯ  สีทนฺตีติ  อิตฺถิโย  นาเมตา  อิสีน   
พฺรหฺมจริยสฺส  วิโกปเนน อปาเยสุ สีทนฺติ ฯ เสส ปรุิมนเยเนว  
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๘/๒๑๐/๘๐  ฯ  
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โยเชตพฺพนฺติ ฯ   
        เอว  ปน  โพธิสตฺตสฺส  วจน  สตฺุวา  ตาปโส  สมุทฺทมชฺเฌ   
 ิโตเยว  นฏ  ฌาน ปุน อุปฺปาเทตฺวา อากาเสน อตฺตโน  
วสนฏานเมว  คโต ฯ  โพธิสตฺโต  จินฺเตสิ  อย  ตาปโส  
เอวภาวิโต (๑) สมาโน  สิมฺพลีตูล  วิย  อากาเสน  คโต  มยาป   
อิมินา  วิย  ฌาน  อุปฺปาเทตฺวา  อากาเสน  จริตุ  วฏฏตีติ ฯ   
โส  อสฺสมปท  คนฺตฺวา  ต  อิตฺถ ึ มนุสสฺปถ  เนตฺวา  คจฺฉ  
ตฺวนฺติ  อุยฺโยเชตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  มนุ ฺเ  ภูมิภาเค   
อสฺสมปท  มาเปตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  กสิณปริกมฺม   
กตฺวา  อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย  จ นพฺิพตฺเตตฺวา  
พฺรหฺมโลกปรายโน  อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  
โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ  ตทา อนิตฺถิคนฺธกุมาโร ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                        จุลลฺปโลภชาตก   ตติย   
#  ๑.  ม.  เอว  ภาริโก  ฯ  
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        ปนาโท  นาม  โส  ราชาติ  อิท  สตฺถา  คงฺคาตีเร   
นิสินฺโน  ภททฺชิตฺเถรสฺส อานุภาว อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        เอกสฺมึ  สมเย  สตฺถา  สาวตฺถิย  วสฺส  วสิตฺวา   
ภทฺทชิกุมารสฺส  สงฺคห  กริสฺสามีติ  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  จาริก   
จรมาโน  ภทฺทิยนคร  ปตฺวา  ชาติยาวเน  ตโย  มาเส  วสิ   
ภทฺทชิกุมารสฺส  าณปริปาก  อาคมยมาโน ฯ  ภททฺชิกุมาโร   
มหายโส  อสีติโกฏิวิภวสฺส  ภทฺทิยเสฏ ิโน  เอกปุตฺตโก ฯ  ตสฺส   
ติณฺณ  อุตูน  อนุจฺฉวิกา  ตโย  ปาสาทา  อเหสุ ฯ  เอเกกสฺมึ   
จตฺตาโร  มาเส (๑)  วสติ ฯ  เอกสฺมึ  วสิตฺวา  นาฏกปริวุโต  
มหนฺเตน  ยเสน  อ ฺ  ปาสาท  คจฺฉติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ   
กุมารสฺส  ยส  ปสฺสิสฺสามาติ  สกลนคร  สงฺขุภิ ฯ  ปาสาทนฺตเร   
จกฺกาติจกฺก  ม ฺจาติม ฺจ  พนฺธนฺติ ฯ  สตฺถา  ตโย  มาเส  วสิตฺวา   
มย  คจฺฉามาติ  นครวาสีน  อาโรเจสิ ฯ  นาครา  ภนฺเต  เสฺว  
คมิสฺสถาติ  สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา  ทุติยทิวเส พุทฺธปฺปมุขสฺส   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน  สชฺเชตฺวา  นครมชฺเฌ  ทานมณฺฑป   
กตฺวา  อลงฺกริตฺวา  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา  กาล  อาโรเจสุ ฯ   
สตฺถา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  ตตฺถ  คนฺตฺวา  นิสีทิ ฯ  มนุสฺสา   
มหาทาน  อทสุ ฯ  สตฺถา  นฏิ ิตภตฺตกิจฺโจ  มธุรสสฺเรน   
#  ๑.  ม.  จตฺตาโร  จตฺตาโร  มาเส  ฯ  
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อนุโมทน  อารภิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ภทฺทชกิุมาโร  ปาสาทโต  
ปาสาท  คจฺฉติ ฯ  ตสฺส  สมฺปตฺตึ  ทสฺสนตฺถาย  ตทิวส  น   
โกจิ  อคมาสิ ฯ  อตฺตโน  มนุสฺสาเยว  ปริวาเรสุ ฯ  โส  มนุสฺเส   
ปุจฺฉิ  อ ฺสฺมึ  กาเล  มยิ  ปาสาทโต  ปาสาท  คจฺฉนฺเต  
สกลนคร  สงฺขุภติ  จกฺกาติจกฺกาทีนิ (๑) พนฺธนฺติ  อชฺช  ปน   
เปตฺวา  มยฺห  มนุสฺเส  อ ฺโ  โกจิ  นตฺถิ  กินฺนุ โข   
การณนฺติ ฯ  สามิ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อิม นคร อุปนิสฺสาย   
ตโย  มาเส  วสิตฺวา  อชฺช  คจฺฉิสฺสติ  โส  ภตฺตกิจฺจ   
นิฏาเปตฺวา  มหาชนสฺส  ธมฺม  เทเสสิ  สกลนครวาสิโน   
ตสฺส  ธมฺมกถ  สุณนฺตีติ ฯ  โส  เตนหิ  เอถ  มยมฺป   
สุณิสฺสามาติ  สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิโตว  มหนฺเตน  ปริวาเรน  
อุปสงฺกมิตฺวา  ปริสปริยนฺเต   ิโต ธมฺมกถ สุณนฺโต   
สพฺพกิเลเส  เขเปตฺวา  อคฺคผล  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ สตฺถา  
ภทฺทิยเสฏ ิ  อามนฺเตตฺวา  มหาเสฏ ิ  ปุตฺโต  เต  อลงฺกตปฏิยตฺโต ว   
ธมฺมกถ  สุณนฺโต  อรหตฺเต  ปติฏ ิโต  เตนสฺส  อชฺเชว   
ปพฺพชิตุ  วฏฏติ  ปรินิพฺพายิตุ  วาติ  อาห ฯ  ภนฺเต  มยฺห   
ปุตฺตสฺส  ปรนิิพฺพาเนน  กิจฺจ  นตฺถิ  ปพฺพาเชถ  น  ภนฺเต  
ปพฺพชิตฺวา  จ  ปน  น  คเหตฺวา  เสฺว  อมฺหาก  เคห   
อุปสงฺกมถาติ ฯ  ภควา  นิมนฺตน  อธวิาเสตฺวา  กุลปุตฺต   
#  ๑.  ม.  จกกฺาติจกฺกานิ  มจาติมจานิ  ฯ   
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อาทาย  วิหาร  คนฺตฺวา  ปพฺพาเชตฺวา  อุปสมฺปาเทสิ ฯ  ตสฺส   
มาตาปตโร  สตฺตาห  มหาสกฺการ  กรสึุ ฯ  สตฺถา  สตฺตาห   
วสิตฺวา  กุลปตฺุต  อาทาย  จาริก  จรนฺโต  โกฏิคาม  ปาปุณิ ฯ   
โกฏิคามวาสิโน  มนุสฺสา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน   
อทสุ ฯ  สตฺถา  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  อนุโมทน  อารภิ ฯ  กุลปุตฺโต   
อนุโมทนกาเล  พหิคาม  คนฺตฺวา  สตฺถุ  อาคมนกาเลเยว   
อุฏหิสฺสามีติ  คงฺคาตีรสมีเป (๑)  เอกสฺมึ  รกฺุขมูเล  ฌาน   
สมาปชฺชิตฺวา  นิสีทิตฺวา  มหลฺลเกสุ  เถเรสุ  อาคจฺฉนฺเตสุป   
อวุฏหิตฺวา  สตฺถุ  อาคมนกาเลเยว  อุฏหิ ฯ  ปุถชฺุชนา   
ภิกฺขู  อย  ปุเร  วิย  ปพฺพชิตฺวา  มหาเถเร  อาคจฺฉนฺเต  
ทิสฺวาป  น  อุฏหีติ  กุชฌฺึสุ ฯ  โกฏิคามวาสิโน  นาวาสงฺฆาฏ   
พนฺธึสุ ฯ  สตฺถา  นาวาสงฺฆาเฏ  สงฺฆมชฺเฌ  ตฺวา  กห   
ภทฺทชีติ  ปุจฺฉิ ฯ  เอส  ภนฺเต  อิเธวาติ ฯ  เอหิ  ภททฺชิ  อมฺเหหิ  
สทฺธึ  เอกนาว  อภิรุยฺหาติ ฯ  เถโร  อุปปฺติตฺวา  เอกนาวาย   
อฏาสิ ฯ  อถ  น  คงฺคาย  มชฺฌคตกาเล (๒) สตฺถา  อาห   
ภทฺทชิ  ตยา  มหาปนาทราชกาเล  อชฌฺาวุฏโ  ปาสาโท   
กหนฺติ ฯ  อิมสฺมึ  าเน  นิมุคฺโค  ภนฺเตติ ฯ  ปถุชฺุชนา  ภิกฺขู   
ภทฺทชิตฺเถโร  อ ฺ  พฺยากโรสีติ  อาหสุ ฯ  สตฺถา  เตนหิ   
ภทฺทชิ  สพฺรหฺมจารีน  กงฺข  ฉินฺทาหีติ  อาห ฯ  ตสฺมึ  ขเณ   
#  ๑.  ม.  คงฺคาติตฺถสมีเป  ฯ  ๒.  ม.  มชฺเฌ  มชฺเฌ  คตกาเล  ฯ  
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เถโร  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  อิทฺธิพเลน  คนฺตฺวา  ปาสาทถูปก   
ปาทงฺคุลิยา  คเหตฺวา  ป ฺจวีสติโยชน  ปาสาท  อุคฺคเหตฺวา   
อากาเส  อุปฺปติ ฯ  อุปฺปติโต  ปน เหฏาปาสาเท  ิตาน   
ปาสาท  ภินฺทิตฺวา  ป ฺายิ ฯ  โส  เอกโยชน  ทฺวิโยชน   
ติโยชนนฺติ  ยาว  วีสติโยชนา  อุทกโต  ปาสาท  อุกฺขิป ฯ   
อถสฺส  ปรุิมภเว  าตกา  ปาสาทโลเภน  มจฺฉกจฺฉปนาค- 
มณฺฑูกา  หุตฺวา  ตสฺมึเยว  ปาสาเท  นิพฺพตฺตา  ปาสาเท   
อุฏหนฺเต  ปริวตฺเตตฺวา  อุทเกเยว  ปตึสุ ฯ  สตฺถา  เต   
ปตนฺเต  ทิสฺวา  าตกา  เต  ภทฺทช ิ กลิมนฺตีติ  อาห ฯ   
เถโร  สตฺถ ุ วจน  สุตฺวา  ปาสาท  วิสชฺช ิฯ  ปาสาโท   
ยถาฏาเนเยว  ปติฏหิ ฯ  สตฺถา  ปน  คงฺคาโต อุตฺตริ ฯ   
อถสฺส  คงฺคาตีเรเยว  อาสน  ป ฺาปยึสุ ฯ  โส  ป ฺตฺเต   
ปวรพุทฺธาสเน  ตรุณสูรโิย  วิย  รสิโย  มุ ฺจนฺโต  นิสีทิ ฯ  อถ   
น  ภิกฺขู  กิสมฺึ  กาเล  ภนฺเต  อย  ปาสาโท  ภทฺทชิตฺเถเรน   
อชฺฌาวุฏโติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  สตฺถา  มหาปนาทราชกาเลติ  วตฺวา   
อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  วิเทหรฏเ  มถิิลาย  สุรุจิ  นาม  ราชา  อโหสิ ฯ   
ปุตฺโตปสฺส  สุรุจิเยว ฯ  ตสฺส  ปน  ปุตฺโต  มหาปนาโท นาม  
อโหสิ ฯ  เต  อิม  ปาสาท  ปฏลิภึสุ ฯ  ปฏิลาภตฺถาย  ปนสฺส   
ปุพฺพกมฺม  เทฺว  ปตาปุตฺตา  นเฬหิ  จ  อุทุมฺพรทารูหิ  จ    
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ปจฺเจกพุทฺธสฺส  วสนปณฺณสาล  กรสึูติ ฯ  อิมสฺม ึ ชาตเก  สพฺพ   
อตีตวตฺถถ  ปกิณฺณกนิปาเต สุรุจิชาตเก (๑) อาวิภวิสฺสตีติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  อภิสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา  
อิมา  คาถา อโวจ   
        [๓๙๑]        ปนาโท นาม โส ราชา        ยสฺส ยโูป สุวณฺณิโย  (๒) 
                        ติริย โสฬสุพฺเพโธ                อุจฺจมาหุ(๓) สหสฺสธา   
        [๓๙๒]        สหสฺสกณฺโฑ สตฺตเคณฺฑุ        ธชาลุ หริตามโย   
                        อนจฺจุ ตตฺถ คนฺธพฺพา                ฉ สหสฺสานิ สตฺตธา   
        [๓๙๓]        เอวเมต ตทา อาสิ                ยถา ภาสสิ ภทฺทชิ   
                        สกโฺก อห ตทา อาสึ                เวยฺยาวจฺจกโร ตวาติ ฯ   
        ตตฺถ  ยโูปติ  ปาสาโท ฯ  ติริย  โสฬสุพฺเพโธติ   
วิตฺถารโต  โสฬสกณฺฑปาตวิตฺถาโร  อโหสิ ฯ  อุจฺจมาหุ   
สหสฺสธาติ  อุพฺเพเธน  สหสฺสกณฺฑคมนมตฺต  อุจฺจ  อาหุ (๔) 
สหสฺสกณฺฑคมนคณนาย  ป ฺจวีสติโยชนปฺปมาณ  โหติ ฯ   
วิตฺถาโร  ปนสฺส  อฑฺฒโยชนมตฺโต (๕)ฯ  สหสฺสกณฺโฑ  สตฺตเคณฺฑูติ   
โส  ปเนส  สหสฺสกณฺฑุพฺเพโธ  ปาสาโท  สตฺตภูมโิก  อโหสิ ฯ   
ธชาลูติ  ธชสมฺปนฺโน ฯ  หริตามโยติ  หริตมณิปรกิฺขิตฺโต ฯ   
อฏกถาย  ปน  สหาลู  (๖) หริตมโยติป  ปาโ ฯ  หริตมณิมเยหิ   
#  ๑.  ขุ.  ชา  ๒๗/๑๙๔๒-๓๘๒-๔  ฯ  ๒.  ม.  สุวณฺณโย  ฯ 
#  ๓  ม.  อุทธฺมาหุ  ฯ  ๔.  ม.  อุจฺโจ  อหุ  ฯ  ๕.  ม.  อฏโยชนมตฺโต ฯ. 
#  ๖.  ม.  สมาลุ  ฯ  
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ทฺวารกวาฏวาตปาเนหิ  สมนฺนาคโตติ  อตฺโถ ฯ  สหาติ  กิร   
ทฺวารกวาฏวาตปานาน  นาม ฯ  คนฺธพฺพาติ  นฏา ฯ  ฉ  
สหสฺสานิ  สตฺตธาติ  ฉ  คนฺธพฺพสหสฺสานิ  สตฺตธา  หุตฺวา   
ตสฺส  ปาสาทสฺส  สตฺตสุ  าเนสุ  ร ฺโ  รติวฑฺฒนตฺถาย  (๑) 
นจฺจึสูติ  อตฺโถ ฯ  เต  เอว  นจฺจนฺตาป  คายมานาป  ราชาน   
หาเสตุ  นาสกฺขึสุ ฯ อถ สกฺโก  เทวราชา  เทวนฏ  เปเสตฺวา   
สมชฺช  กาเรสิ ฯ  ตทา  มหาปนาโท  หสิ ฯ  ยถา  ภาสสิ   
ภทฺทชีติ  ภทฺทชิตฺเถเรน  หิ  ภทฺทช ิ ตยา  มหาปนาทราช- 
กาเล  อชฺฌาวุฏโ  ปาสาโท  กหนฺติ  วุตฺเต  อิมสฺมึ  าเน   
นิมุคฺโค  ภนฺเตติ  วทนฺเตน  ตสฺมึ  กาเล  อตฺตโน  อตฺถาย   
ตสฺส  ปาสาทสฺส  นิพฺพตฺตภาโว  จ  มหาปนาทราชภาโว  จ  
ภาสิโต  อโหสิ ฯ  ต  คเหตฺวา  สตฺถา  ยถา  ตฺว  ภทฺทชิ   
ภาสสีติ  อาห ฯ  เอวเมต  ตทา  อาสีติ  ตทา  เอวเมต   
ตเถว  อโหส ิ อห  ตทา ตว  เวยฺยาวจฺจกโร  สกโฺก   
เทวานมินฺโท  อโหสินฺติ  อาห ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ปถุุชชฺนภิกฺขู  
นิกฺกงฺขา  อเหสุ ฯ 
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา   
มหาปนาโท ราชา ภทฺทชิ อโหสิ สกฺโก ปน อหเมวาติ ฯ   
                                มหาปนาทชาตก จตุตฺถ   
#  ๑.  ม.  รติชนนตฺถาย  ฯ  
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        ทิสฺวา  ขุรปฺเปติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน วิหรนฺโต เอก  
โอสฏวิริย  ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ต  หิ  สตฺถา  ธมฺมสภาย  อานีต (๑)  สจฺจ  กิร  ตฺว  [๒] 
โอสฏวิริโยติ  วตฺวา  สจฺจ  ภนฺเตติ  วุตฺเต  ภิกฺขุ  กสฺมา   
ตฺว  เอว  นิยยฺานิเก  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  วิริย  โอสชฺช ิ  
โปราณกปณฺฑิตา  อนิยฺยานิกฏาเนป  วิริย น โอสชเฺชนฺตีติ (๓) 
วตฺวา  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
เอกสฺมึ  อฏวีอารกฺขิกกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต   
ป ฺจปุริสสตปริวาโร  อฏวีอารกฺขิเกสุ  สพฺพเชฏโก  หุตฺวา   
อฏวีมุเข  เอกสฺมึ  คาเม  วาส  กปฺเปสิ ฯ  โส  ปน  ภตึ  คเหตฺวา   
มนุสฺเส  อฏวึ  อติกฺกาเมติ ฯ  อเถกสมฺึ  ทิวเส  พาราณเสโก  (๔) 
สตฺถวาหปุตฺโต  ป ฺจหิ  สกฏสเตหิ  ต  คาม  ปตฺวา  ต   
ปกฺโกสาเปตฺวา  สมฺม  สหสฺส  คเหตฺวา  ม  อฏวึ  อติกฺกาเมหีติ   
อาห ฯ  โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ตสฺส  หตฺถโต  สหสฺส   
คณฺหิ  ภตึ  คณฺหนฺโตเยว  ตสฺส  ชีวิต  ปริจฺจชิ ฯ  โส  ต   
อาทาย  อฏวึ  ปาวิสิ ฯ  อฏวีมชฺเฌ  ป ฺจสตา  โจรา   
#  ๑.  ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ภิกฺขูติ  ทิสฺสติ  ฯ 
#  ๓.  ม.  วีรยิ  กรึสูติ  ฯ  ๔.  ม.  พาราณเสยฺยโก  ฯ  
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อุฏหึสุ ฯ  โจเร  ทิสฺวาว  เสสปุริสา  อุเรน  นิปชฺชสึุ ฯ   
อารกฺขิกเชฏโก เอโกว นทนฺโต วคฺคนฺโต ปหรตฺิวา   
ป ฺจสตโจเร  ปลาเปตฺวา  สตฺถวาหปุตฺต  โสตฺถินา  กนฺตาร   
ตาเรสิ ฯ  สตฺถวาหปุตฺโต  ปน  ปรกนฺตาเร  สตฺถ  นิเวเสตฺวา   
อารกฺขิกเชฏก  นานคฺครสโภชน  โภเชตฺวา  สยมฺป   
ภุตฺตปาตราโส  สุขนิสินฺโน  เตน  สทธฺึ  สลฺลปนฺโต  สมฺม   
ตถาทารุณาน  นาม  โจราน  อาวุธานิ  คเหตฺวา  อวตฺถรณกาเล  
เกน  นุโข  การเณน  จิตฺตุตฺราสมตฺตมฺป น อุปฺปนนฺนฺติ  
ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห   
        [๓๙๔]        ทิสฺวา  ขุรปฺเป  ธนุเวคนุณฺเณ (๑)   
                        ขคฺเค  คหิเต (๒) ติกฺขิเณ เตลโธเต   
                        ตสฺมึ  ภยสฺมึ  มรเณ  วิรุฬฺเห (๓)  
                        กสฺมา  นุ  เต  นาหุ  ฉมฺภิตตฺตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ธนุเวคนุณฺเณติ  ธนุเวเคน  วิสฏเ ฯ  ขคฺเค  คหิเตติ   
ถรุทนฺเต  สุคฺคหิเต  ขคฺเค ฯ  มรเณ  วิรฬฺุเหติ  มรเณ  
ปจฺจุปฏ ิเต ฯ  กสฺมา  นุ  เต  นาหติ  เกน  นุโข การเณน  
เต  นาโหสิ ฯ  ฉมฺภิตตฺตนฺติ   สรีรจลน ฯ   
        ต สุตฺวา อารกฺขิกเชฏโก อิตรา เทฺว คาถา 
อภาสิ   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  ธนุเวคนุนฺเน   ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒.  ม.  คหีเต  ฯ 
#  ๓.  ม.  วิยฬฺูเห  ฯ  
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                [๓๙๕] ทิสฺวา  ขุรปฺเป  ธนุเวคนุณฺเณ   
                        ขคฺเค  คหิเต  ติกฺขิเณ  เตลโธเต   
                      ตสฺมึ  ภยสฺมึ  มรเณ  วิรฬฺุเห   
                      เวท  อลตฺถ  วิปุล  อุฬาร   
                [๓๙๖] โส  เวทชาโต  อชฌฺภวึ  อมิตฺเต   
                      ปุพฺเพ ว  เม  ชีวิตมาสิ  จตฺต   
                      น  หิ  ชีวิเต  อาลย  กุพฺพมาโน   
                        สูโร  กยริา  สูรกิจฺจ  กทาจีติ ฯ   
        ตตฺถ  เวท  อลตฺถนฺติ  ตุฏ ิ ฺเจว  โสมนสฺส ฺจ  
ปฏิลภึ ฯ  วิปลุนฺติ  พหุ ฯ  อุฬารนฺติ  อุตฺตม ฯ  อชฌฺภวินฺติ   
ชีวิต  ปริจฺจชตฺิวา  อภิภวึ ฯ  ปุพฺเพว  เม  ชีวิตมาสิ   
จตฺตนฺติ  มยา  หิ  ปุพฺเพว  ตว  หตฺถโต  ภตึ  คณฺหนฺเตน  
ชีวิต  จตฺตมาสิ ฯ  น  หิ  ชวิีเต  อาลย  กพฺุพมาโนติ   
ชีวิตสฺมึ  สิเนห  นิกนฺตึ  กุรุมาโน  สูโร  สรูกิจฺจ(๑)  กทาจิป  
น  หิ  กโรติ ฯ   
        เอว  โส  ปรวเส  วิสชฺชนฺเต(๒)  ชีวิเต  นิกนฺติยา  วิสฏตฺตา   
อตฺตโน (๓) สูรกิจฺจสฺส  กตภาว  าเปตฺวา  สตฺถวาหปุตฺต  
อุยฺโยเชตฺวา  สกคามเมว  ปจฺจาคนฺตฺวา  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ   
กตฺวา  ยถากมฺม  คโต ฯ   
#  ๑.  ม.  ปุรสิกิจฺจ  ฯ  ๒.  ม.  สรวสฺเส  วสฺสนฺเต  ฯ  ๓.  ม. อตฺตนา ฯ  
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        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  โอสฏวิริโย  ภิกฺขุ   
อรหตฺเต  ปติฏหิ ฯ ตทา อารกฺขิกเชฏโก ปน อหเมวาติ ฯ   
                                ขุรปฺปชาตก ป ฺจม   
 
                                วาตคฺคสินฺธวชาตก   
        เยนาสิ  กีสิยา  ปณฺฑูติ  อิท  สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต  
สาวตฺถิย  อ ฺตร กุฏมฺพิก อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สาวตฺถยิ  กิเรกา  อิตฺถี เอก อภิรูป กุฏมฺพิก ทิสวฺา  
ปฏิพทฺธจิตฺตา  อโหสิ ฯ  สกลสรรี  ฌายมาโน  วิย  ตสฺสา  
อพฺภนฺตเร|  กิเลสคฺคิ  อุปฺปชฺช ิฯ  สา  เนว  กายสฺสาท  น   
จิตฺตสฺสาท  อลภิ ฯ  ภตฺตมฺปสฺสา  น  รุจฺจิ ฯ  เกวล  ม ฺจกอฏนึ   
คเหตฺวา  นิปชฺช ิฯ  อถ  น  อุปฏายิกา  จ  สหายิกา  จ   
ปุจฺฉึสุ  กินฺนุโข  ตฺว  กมฺปมานจิตฺตา  อฏนึ  คเหตฺวา   
นิปนฺนา  กินเฺต  อผาสุกนฺติ ฯ  ตาส  เอก  เทฺว  วาเร   
อกเถตฺวา  ปุนปฺปุน  วุจฺจมานา  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  อถ   
น  ตา  สมสสฺาเสตฺวา  ตฺว  มา  โภติ (๑) จินฺตยิ   
มย  ต  อาเนสฺสามาติ  วตฺวา  คนฺตฺวา  กุฏมฺพิเกน  
สทฺธึ มนฺเตสุ ฯ โส  ปฏิกขิฺปตฺวา ปุนปฺปุน วุจฺจมาโน  
#   ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  
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อธิวาเสสิ ฯ ตา อสุกทิวเส  อสุกเวลาย  อาคจฺฉาหีติ  ปฏิ ฺ  
คาเหตฺวา คนฺตฺวา ตสฺสา อาโรเจสุ ฯ  สา  สุณนฺตี (๑) อตฺตโน  
สยนคพฺภ  สชฺเชตฺวา  อตฺตาน  อลงฺกรตฺิวา  สยนปฏเ   
นิสินฺนา  ตสฺมึ  อาคนฺตฺวา  สยเนกเทเส  นิสินฺเน  จินฺเตสิ   
สจาห  อิมสฺส  คุรุก  อกตฺวา  อิทาเนว  โอกาส  กริสฺสามิ   
อิสสริย  เม  ปริหายิสฺสติ  อาคตทิวเสเยว  โอกาสกรณ  นาม   
อการณ  อชชฺ  น  มงฺกก  กตฺวา  อ ฺสฺมึ  ทิวเส  โอกาส   
กริสฺสามีติ ฯ  อถ  น  หตฺถคฺคหณาทิวเสน  เกฬึ  กาตุ   
อารทฺธ หตฺเถ  คเหตฺวา  อเปหิ  อเปหิ  น  เม  ตยา   
อตฺโถติ  นิกกฺฑฺเฒสิ (๒)ฯ  โส  โอสกฺกิตฺวา  ลชชฺโิต  อุฏาย   
อตฺตโน  เคหเมว  คโต ฯ  อิตรา  อิตฺถิโย  ตาย  ตถากตภาว   
ตฺวา  กุฏมฺพิเก  นิกฺขนฺเต  ต  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมาหสุ  ตฺว   
ตสฺมึ  ปฏิพทฺธจิตฺตา  อาหาร  ปฏกิฺขิปตฺวา  นิปชฺช ิ อถ   
น  มย  ปุนปปฺุน  ยาจิตฺวา  อานยิมฺหา  ตสฺส  กสฺมา  โอกาส   
น  อกาสีติ ฯ  สา  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  อิตรา  เตนหิ   
ป ฺายิสฺสสีติ  วตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ  กฏุมฺพิโก  ปุน  นิวตฺติตฺวา   
น  โอโลเกสิ ฯ  สา  ต  อลภมานา  สุสฺสมานา (๓) นิราหารา  
ตตฺเถว  ชีวิตกฺขย  ปาปุณิ ฯ  กฏุมฺพิโก  ตสฺสา  มตภาว   
สุตฺวา  พหุมาลาคนฺธวิเลปน  อาทาย  เชตวน  คนฺตฺวา  
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  ๒.  ม.  นพฺิภจฺเฉสิ  ฯ 
#  ๓.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  
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สตฺถาร  ปูเชตฺวา  วนฺทิตฺวา(๑)  เอกมนฺต  นิสีทิ  สตฺถารา   
จ  กินฺนุโข  อุปาสก น ป ฺายสีติ  ปุจฺฉิโต(๒)  ตมตฺถ   
อาโรเจตฺวา  สฺวาห  ภนฺเต  เอตฺตก  กาล  ลชฺชาย  พุทฺธุปฏาน  
นาคโตติ  อาห ฯ  สตฺถา  อุปาสก  น  อิทาเนว  สา   
กิเลสวเสน  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  อาคตกาเล ต โอกาส   
อกตฺวา  ลชชฺาเปสิ  ปุพฺเพป  ปน  ปณฺฑิเตสุป  ปุพฺเพ 
ปฏิพทฺธจิตฺตา  หุตฺวา  ปกโฺกสาเปตฺวา  อาคตกาเล  โอกาส   
อกตฺวา  กิลเมตฺวาว อุยฺโยเชสีติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต  
อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  สินฺธวกุเล  นพฺิพตฺติตฺวา  วาตคฺคสินฺธโว  นาม   
หุตฺวา  ตสฺส มงฺคลอสฺโส  อโหสิ ฯ  อสฺสโคปกา  ต  เนตฺวา   
คงฺคาย  นฺหาเปนฺติ ฯ  อถ  น  ภทฺทลี  (๑)  นาม  คทรฺภี  ทิสฺวา  
ปฏิพทฺธจิตฺตา  หุตฺวา  กิเลสวเสน  กมปฺมานา  เนว  ติณ   
ขาทติ  น  ปานีย ปวติ ปรสิุสฺสิตฺวา  กีสา  อฏ ิจมฺมมตฺตา  
อโหสิ ฯ  อถ  น  คทฺรภปตฺุโต  (๓)  มาตร  ปริสุสสฺมาน  ทิสฺวา  
กินฺนุโข  ตฺว  อมฺม  เนว  ติณ  ขาทสิ  น  ปานีย  ปวสิ   
ปริสุสฺสิตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  กมฺปมานา  นิปชฺชส ิ ก ึ เต   
อผาสุกนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  สา  อกเถตฺวา  ปุนปฺปุน  วุจฺจมานา   
#  ๑.  ม  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  ๒.  ม.  ปจฺุฉิเต  ฯ 
#  ๓.  ม.  ปตฺุโต  คทฺรภโปตโก  ฯ  
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ตมตฺถ  กเถสิ ฯ  อถ  น  ปตฺุโต  สมสฺสาเสตฺวา  อมฺม  มา   
จินฺตยิ  อห  ต  อาเนตฺวา  ทสฺสามีติ  วตฺวา  วาตคฺคสินฺธวสฺส   
นฺหายิตุ  อาคมนกาเล  ต  อุปสงฺกมิตฺวา  ตาต  มยฺห  มาตา  
ตุมฺเหสุ  ปฏพิทฺธจิตฺตา  นิราหารา  สุสฺสิตฺวา  มริสฺสติ   
ชีวิตทานมสฺสา  เทถาติ  อาห ฯ  สาธุ  ตาต  ทสฺสามิ  
อสฺสโคปกา  ม  นฺหาเปตฺวา  โถก  คงฺคาตีเร  โคจรณตฺถาย (๑)  
วิสชฺเชนฺติ  ตฺว  มาตร  คเหตฺวา  ต  ปเทส  เอหีติ ฯ  โส  
คนฺตฺวา  มาตร  อาเนตฺวา  ตสฺมึ  ปเทเส  วิสชฺเชตฺวา  
เอกมนฺต  ปฏิจฺฉนฺเน  อฏาสิ ฯ  อสสฺโคปกาป  วาตคฺคสินฺธว   
ตสฺมึ  าเน  วิสชฺเชสุ ฯ  โส  วาตคฺโค  คทฺรภึ  โอโลเกนฺโต   
อุปสงฺกมิ ฯ  อถ  สา  คทฺรภี ตสฺมึ อุปสงฺกมิตฺวา อตฺตโน   
สรีร  อุปสิงฺฆมาเน  สจาห  คุรุ  อกตฺวา  อาคตกฺขเณเยวสฺส   
โอกาส  กริสสฺามิ  เอว  เม  ยโส  จ  อิสสฺริย ฺจ  ปรหิายิสฺสติ   
อนิจฺฉมานาย  วิย  ภวิตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  สินฺธวสฺส   
เหฏาหนุเก  ปาเทน  ปหริตฺวา  ปลายิ ฯ  ตโต  ทนตฺมูลสฺส   
ภิชฺชิตฺวา  คตกาโล  วิย  อโหสิ ฯ  วาตคฺคสินฺธโว  โก  เม   
เอตาย  อตฺโถติ  ลชชฺิโต  ตโตว  ปลาย ิฯ  สา  วิปฺปฏิสารินี   
หุตฺวา  ตตฺเถว  ปติตฺวา  โสจมานา  นิปชฺช ิฯ อถ น  
ปุตฺโต อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห   
#  ๑.  ม.  วิจรณตฺถาย  ฯ  
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        [๓๙๗]        เยนาสิ  กีสิยา  ปณฺฑุ                เยน  ภตฺต  น  รุจฺจติ   
                        อย  โส  อาคโต  ภตฺโต (๑)  กสฺมาทานิ  ปลายสีติ ฯ   
        ตตฺถ เยนาสีติ ยสฺมึ ปฏิพทฺธจิตฺตา เยน การณภูเตน ฯ   
ปุตฺตสฺส วจน สุตฺวา คทฺรภี ทุติย คาถมาห   
        [๓๙๘]        นุ โข(๒) ปนาทิเกเนว        สนฺถโว  นาม  ชายติ   
                        ยโส  หายติ  อิตฺถีน                ตสฺมา  ตาต  ปลายหินฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อาทิเกเนวาติ  อาทิโตว  ปม ฺเว ฯ  สนฺถโวติ   
เมถุนธมฺมสโยควเสน  มตฺิตสนฺถโวติ ฯ  ยโส  หายติ  อิตฺถีนนฺติ   
ตาต  อิตฺถีนมฺหิ  คุรุก (๔) อกตฺวา  อาทิโตว  สนฺถว  กุรุมานาน   
ยโส  หายติ  อิสฺสริยลภิตพฺพภาโว (๕)  ปริหายตีติ ฯ  เอว  สา   
อิตฺถีน  สภาว  ปุตฺตสฺส กเถสิ ฯ   
        ตติยคาถ ปุน สตฺถา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา อาห   
        [๓๙๙]  ยสสฺสิน  กุเล  ชาต                อาภต(๖)  ยา  น  อิจฺฉติ   
                โสจตี  จิรรตฺตาย                        วาตคฺคมิว  คทฺรภีติ(๗) ฯ   
        ตตฺถ  ยสสฺสินนฺติ  ยสสมฺปนฺน ฯ  ยา  น  อิจฺฉตีติ  ยา   
อิตฺถี  ตถารูป ปุริส น อิจฺฉติ ฯ จิรรตฺตายาติ จิร รตฺต  
ทีฆมทฺธานนฺติ อตฺโถ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
#  ๑.  ม.  ภตฺตา  ฯ  ๒.  ม.  สเจ  ฯ  ๓.  ม.  ปลายหนติฺ  ฯ  ๔.  ม.  ครุก  ฯ 
#  ๕.  ม.  อิสฺสริยคพฺพิตภาโว  ฯ  ๖        ม.  อาคต  ฯ  ๗.  ม.  ภทฺรีติ  ฯ  
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ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  กุฏมฺพิโก  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหิ ฯ  ตทา คทฺรภี สา อิตฺถี อโหสิ ฯ วาตคฺคสินฺธโว  
ปน อหเมวาติ ฯ   
                        วาตคฺคสินฺธวชาตก  ฉฏม  ฯ 
 
                                สุวณฺณกกฺกฏกชาตก   
        สิงฺคี  มโิคติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  อ ฺตร   
อิตฺถึ  อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สาวตฺถยิ  กิเรโก  กฏุมฺพิโก  อตฺตโน  ภริย  คเหตฺวา   
อุทฺธารโสธนตฺถาย  ชนปท  คโต  อุทฺธาร  โสเธตฺวา   
อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  โจเรหิ  คหิโต ฯ  ภริยา  ปนสฺส   
อภิรูปา ปาสาทิกา ฯ  โจรเชฏโก  ตสฺสา  สิเนเหน  กุฏมฺพิก   
มาเรตุ  อารภิ ฯ  สา  ปน  อิตฺถี  สลีวตี  อาจารสมฺปนฺนา   
ปติเทวตา ฯ  สา  โจรเชฏกสฺส  ปาเทสุ  นิปติตฺวา  สามิ   
โจรเชฏก  สเจ  มยิ  ตุยหฺ  สิเนโห  อตฺถิ  มา  มยฺห  สามิก   
มาเรหิ  สเจ  มาเรสฺสสิ (๑) อห  วิส  ขาทิตฺวา  นาสวาต   
วา  สนฺนิรุมหฺิตฺวา  มริสฺสามิ  ตยา  ปน  สทฺธ ึ น  คมิสฺสามิ   
มา  เม  อการเณน  สามิก  มาเรหีติ  ยาจิตฺวา  ต   
วิสชฺชาเปสิ ฯ  เต  อุโภป  โสตฺถินา  สาวตฺถึ  ปตฺวา   
#  ๑.  ม.  มาเรสิ  ฯ  
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เชตวนปฏ ิ-วิหาเรนาคจฺฉนฺตา  วิหาร  ปวิสิตฺวา(๑)  ปานีย  ปวิตฺวา(๑)  
สตฺถาร  วนทฺิสฺสามาติ  คนฺธกุฏิปริเวณ  คนฺตฺวา  สตฺถาร   
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทสึุ ฯ  เต  สตฺถารา  กห  คตตฺถาติ   
ปุฏา  อุทฺธาร-โสธนตฺถายาติ  อาหสุ ฯ  อนฺตรามคฺเค  ปน  
อาโรคฺเยน  อาคตตฺถาติ  วุตฺเต  กุฏมฺพิโก  อาห  อนตฺรามคฺเค   
โน  ภนฺเต  โจรา  คณฺหึสุ  ตตฺถ  อย  ม  มาริยมาน  โจรเชฏก   
ยาจิตฺวา  โมเจสิ  อิม  นิสสฺาย  มยา  ชวิีต  ลทฺธนฺติ ฯ   
สตฺถา  อุปาสก  น  อิทาเนว  ตุยฺห  ชวิีตทาน  ทินฺน  ปุพฺเพ   
ปน  ปณฺฑิตานมฺป  อทาสีติ  วตฺวา  เตน ยาจิโต อตีต  
อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  หิมวนฺเต   
มหาอุทกรหโท ฯ  ตตฺถ  มหาสุวณฺณกกฺกฏโก  อโหสิ ฯ  โส  
ตสฺส  นิวาสนภาเวน  กุฬีรรหโทติ(๒)  ป ฺายิตฺถ ฯ  กกฺกฏโก   
มหา  อโหสิ  ขลมณฺฑลปปฺมาโณ  หตฺถึ  คเหตฺวา  ขาทติ ฯ  
หตฺถี  ตสฺส  ภเยน  ตตฺถ  โอตริตฺวา  โคจร  คณฺหิตุ  น   
สกฺโกนฺติ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  กฬุีรรหท  อุปนิสสฺาย  วสมาเน   
หตฺถิยูเถ  เชฏกหตฺถึ  ปฏิจฺจ กเรณุยา  กุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธึ   
คณฺหิ ฯ  อถสฺส  มาตา  คพฺภ  รกฺขิสฺสามีติ  อ ฺ  ปพฺพตปเทส   
คนฺตฺวา  คพฺภ  รกฺขิตฺวา  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  โส  อนุกกฺเมน  
#  ๑.  ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ  ๒.  ม.  กุฬรหโทติ  ฯ  
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วิ ฺ ุต  ปตฺโต  มหาปริวาโร(๑)  ถามสมฺปนฺโน  โสภคฺคปฺปตฺโต   
อ ฺชนปพฺพโต  วิย  อโหสิ ฯ  โส  เอกาย  กเรณุยา  สทฺธึ   
สวาส  กปฺเปตฺวา  กกฺกฏก  คณฺหิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  อตฺตโน   
ภริย ฺจ  มาตร ฺจ  อาทาย  ต  หตฺถิยถู  อุปสงฺกมิตฺวา  ปตร   
ปสฺสิตฺวา  ตาต  อห  กกฺกฏก  คณฺหิสฺสามีติ  อาห ฯ  อถ   
น  ปตา  น  สกฺขิสฺสสิ  ปตฺุตาติ  นิวาเรติ ฯ  ปุนปปฺุน  
วทนฺต  ตุมฺเหว  เม  พล  ชานิสฺสถาติ  อาห ฯ  โส  กุฬีรรหท   
อุปนิสฺสาย  วสนฺเต  สพฺเพ  วารเณ  สนฺนิปาเตตฺวา  สพฺเพหิ  
สทฺธึ  รหทสมีป  คนฺตฺวา  กึ  โส  กกฺกฏโก  โอตรณกาเล  
คณฺหติ  อุทาหุ  โคจรคฺคหณกาเล  อุทาหุ  อุตฺตรณกาเลติ   
ปุจฺฉิตฺวา  อุตฺตรณกาเลติ  สุตฺวา  เตนหิ  ตุมฺเหป  กฬุีรรหท   
โอตริตฺวา  ยาวทตฺถ  โคจร  คณฺหิตฺวา  ปม  อุตฺตรถ  อห   
ปจฺฉโต  ภวิสฺสามีติ  อาห ฯ  วารณา  ตถา  กรึสุ ฯ  กฬุีโร   
ปจฺฉา  อุตฺตรนฺต  โพธิสตฺต  มหาสณฺฑาเสน  กมฺมาโร   
โลหสลาก  วิย  อฬทฺวเยน  ปาเท  ทฬฺห  คณฺหิ ฯ  กเรณุกา   
โพธิสตฺต  อวิชหิตฺวา  สมีเปเยว  อฏาสิ ฯ  โพธสิตฺโต  
อากฑฺฒนฺโต  กฬุีร  จาเลตุ  นาสกฺขิ ฯ  กฬุีโร  ปน  ต   
อากฑฺฒนฺโต  อตฺตโน  อภิมุข  กโรติ ฯ  โส  มรณภยตชฺชิโต  
พนฺธรว  วิรวิ ฯ  สพฺเพ  วารณา  มรณภยภีตา (๒)  โก ฺจนาท   
#  ๑. ม.  มหาสรีโร  ฯ  ๒.  ม.  มรณภยตชฺชิตา  ฯ  
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กตฺวา  มุตฺตกรีส ฺจชมานา  ปลายึสุ ฯ  กเรณุกาป  สณฺาเรตุ  
อสกฺโกนฺตี  ปลายิตุ  อารภิ ฯ  อถ  น  โส  อตฺตโน  พนฺธนภาว  
ส ฺาเปตฺวา ตสฺสา อปลายนตฺถ ปม คาถมาห   
                [๔๐๐]  สิงฺคี  มโิค  อายตจกฺขุเนตฺโต   
                        อฏ ิตฺตโจ  วาริสโย  อโลโม   
                        เตนาภิภูโต  กปณ  รุทามิ   
                        มา เหว  ม  ปาณสม  ชเหยฺยาติ ฯ   
        ตตฺถ  สงฺิคี  มิโคติ  สงฺิคี  สุวณฺณวณฺณมิโค  ทฺวีหิ   
อเฬหิ  สิงฺคกิจฺจ  สาเธนฺเตหิ  ยุตฺตตาย  สิงฺคีติ  อตฺโถ ฯ   
มิโคติ  ปน  สพฺพสงฺคาหิกวเสน  อิธ  กุฬีโรติ  วุตฺโต ฯ   
อายตจกฺขุเนตฺโตติ  เอตฺถ  ทสฺสนฏเน  จกฺขุ  นยนฏเน   
เนตฺต  อายตานิ  จกฺขุสงฺขาตานิ  เนตฺตานิ  อสฺสาติ   
อายตจกฺขุเนตฺโต  ทีฆอกขีฺติ  อตฺโถ ฯ  อฏ ิเมวสฺส  ตจกิจฺจ   
สาเธตีติ  อฏ ิตฺตโจ ฯ  เตนาภิภูโตติ  เตเนว  มิเคน  อภิภูโต   
อชฺโฌตฺถริโต  นิจฺจลคฺคหิโต  หุตฺวา ฯ  กปณ  รุทามีติ   
การุ ฺปฺปตฺโต  หุตฺวา  โรทามิ  วิรวามิ ฯ  มาเหว  มนฺติ   
ม  เอวรูป  พฺยสน  ปตฺต  อตฺตโน  ปาณสม  ปยสามิก   
ตฺว  มาเหว  ชหาติ ฯ   
        อถ  สา  กเรณุกา  นวิตฺเตตฺวา  ต  อสฺสาสิยมานา  ทุติย   
คาถมาห    
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        [๔๐๑]  อยฺย  น  ต  ชหิสฺสามิ        กุ ฺชร สฏ ิหายน   
                ปพฺยา  จาตุรนฺตาย        สปฺุปโย  โหสิ  เม  ตุวนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สฏ ิหายนนฺติ  ชาติยา  สฏ ิวสฺสกาลสฺมึ  หิ  
กุ ฺชรา  ถาเมน  ปริหายนฺติ  สา  อห  เอว  ถาเมหิ (๑)  
สมฺปนฺน  อิม  พฺยสน  ปตฺต  ต  น  ชหิสฺสามิ  มา  ภายิ   
อิมิสฺสา  หิ  จตูสุ  ทิสาสุ  สมุทฺท ปตฺวา  ิตาย จาตุรนฺตาย  
ปวิยา ตฺว มยฺห สุฏ ุ ปโยติ ฯ 
        อถ  น  สณฺมฺเภตฺวา  อยฺย  อิทานิ  ต  กุฬีเรน  
สทฺธึ  โถก  กถาสลฺลาป  ลภมานา  วิสชฺชาเปสฺสามีติ  วตฺวา  
กุฬีร ยาจมานา  ตติย  คาถมาห   
        [๔๐๑]        เย กฬุีรา สมุทฺทสฺมึ                คงฺคาย ยมุนาย จ   
                        เตส ตฺว วาริโช เสฏโ        มุ ฺจ โรทนฺติยา ปตินฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เย  สมุทฺเท  วา  คงฺคาย  วา  ยมุนาย   
วา  นทิยา  กฬุีรา  สพฺเพส  วณฺณสมฺปตฺติยา  จ  มหนฺตตฺเตน   
จ  ตฺวเมว  เสฏโ เตน ต ยาจามิ มยฺห โรทมานาย  
สามิก มุ ฺจาติ ฯ�    
        กฬุีโร  ตสฺสา  กถยมานาย  อิตฺถีสทฺเท  นิมิตฺต  คณฺหิตฺวา   
อากฑฺฒิยมานโส  หุตฺวา  วารณสฺส  ปาทโต  อเฬ  วินิเวเธนฺโต   
อย  วิสฏโ  อิท  นาม  กรสิฺสตีติ  น  กิ ฺจิ  อ ฺาสิ ฯ   
#  ๑.  ม.  ถามหีน  ฯ  
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อถ  น  วารโณ  ปาท  อุกขิฺปตฺวา  ปฏ ิย  อกฺกมิ ฯ  ตาวเทว  
อฏ ีนิ ภิชฺชสึุ ฯ  วารโณ  ตุฏรว  วิรวิ ฯ  สพฺเพ  วารณา   
สนฺนิปติตฺวา  กฬุีร  นีหรตฺิวา  พหิถเล  (๑)  เปตฺวา  มทฺทนฺตา   
จุณฺณวิจุณฺณมกสุ ฯ  ตสฺส  เทฺว  อฬา  สรีรโต  ภิชชฺิตฺวา  
เอกมนฺต  ปตึสุ ฯ  โส  จ  กุฬรีรหโท  คงฺคาย  เอกาพทฺโธ   
คงฺคาย  ปูรณกาเล  คงฺโคทเกน  ปูรติ ฯ  อุทเก  มนทฺีภูเต   
รหโททก  คงฺค  โอตรติ ฯ  อถ  เทฺวป  เต  อฬา  อุปฺปลวิตฺวา   
คงฺคาย  วุยฺหึสุ ฯ  เตสุ  เอโก  สมุทฺท  ปาวิสิ ฯ  เอก  อฬ   
ทสภาติกราชาโน  อุทเก  กีฬมานา  ลภิตฺวา  อณิก  (๒)  นาม  
มุทิงฺค  อกสุ ฯ  สมุทฺท  ปวิฏ  ปน อสุรา คเหตฺวา   
อฬมฺพร  (๓)  นาม  เภรึ  กาเรสุ ฯ  เต อปรภาเค สกฺเกน  
สงฺคาเม  ปราชิตา  ต  ฉฑฺเฑตฺวา  ปลายึสุ ฯ  อถ  น  สกโฺก   
อตฺตโน อตฺถาย  คาหาเปสิ ฯ อฬมฺพโร เมโฆ วิย ถนตีติ  
ต สนฺธาย วทนฺติ ฯ    
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุโภป  ชายปติกา   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุ ฯ  ตทา  กเรณุกา  อย  อุปาสิกา   
อโหสิ ฯ  วารโณ ปน อหเมวาติ ฯ   
                สวุณฺณกกฺกฏกชาตก สตฺตม   
#  ๑.  ม.  พหิตเล  ฯ  ๒.  ม.  อาฬิงฺค  ฯ  ๓.  ม.  อาฬมฺพร  ฯ  
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        โยเมส ฺจ  สเมตานนฺติ  อิท  สตฺถา  ทกฺขิณาคิริชนปเท  
วิหรนฺโต (๑) อ ฺตร อุยฺยานปาลปุตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สตฺถา  กิร  วุฏวสฺโส  เชตวนา  นิกฺขมิตฺวา   
ทกฺขิณาคิริชนปเท  จาริก  จรติ ฯ  อเถโก  อุปาสโก   
พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  อุยฺยาเน  นิสีทาเปตฺวา   
ยาคุขชฺชเกหิ  สนฺตปฺเปตฺวา อยฺยา  อุยฺยาเน  จริตุกามา   
อิมินา  อุยฺยานปาเลน  สทฺธึ  จรนฺตูติ  วตฺวา  อุยฺยาเน   
อยฺยาน  ผลาผลานิ  ทเทยฺยาสีติ  อุยฺยานปาล  อาณาเปสิ ฯ   
ภิกฺขู  จรมานา  เอก  ฉิทฺทฏาน  ทิสฺวา  อิม  าน   
ฉิทฺท  อวิรุฬหฺรุกฺข (๒) กนิฺนุโข  การณนฺติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  อถ   
เตส  อุยฺยานปาโล  อาจิกฺขิ  เอโก  กิร  อุยฺยานปาลปุตฺโต   
อุปโรปเกสุ  อุทก  อาสิ ฺจนฺโต  มูลปปฺมาเณน  อาสิ ฺจิสฺสามีติ  
อุปฺปาเฏตฺวา  มลปฺปมาเณน  อุทก  อาสิ ฺจิ  เตน  ต  าน   
ฉิทฺท  ชาตนฺติ ฯ  ภิกฺขู  สตฺถุ  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  เอตมตฺถ  
อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป  โส   
กุมาโร  อารามทูสโกเยวาติ  วตฺวา  เตหิ  ยาจิโต อตีต 
อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  วิสฺสเสเน  นาม  ราเช (๓)   รชชฺ  
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  ๒.  ม.  วิรุฬฺหรุกฺข  ฯ  ๓.  ม.  ร ฺเ  ฯ  
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กาเรนฺเต  อุสฺสเว  สงฺฆุฏเ  อุยฺยานปาโล  อุสฺสว  กีฬิสฺสามีติ  
อุยฺยานวาสิโน  มกฺกเฏ  อาห  อิม  อุยฺยาน  ตุมฺหาก   
พหูปการ  อห  สตฺตาห  อุสฺสว  กีฬิสสฺามิ  ตุมฺเห  สตฺต  
ทิวเส  อุปโรปเกสุ  อุทก  อาสิ ฺจถาติ  อาห ฯ  เต  สาธูติ  
สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ  โส  เตส  จมฺมฆฏเก  ทตฺวา  ปกฺกามิ ฯ   
มกฺกฏา  อุทก  อาสิ ฺจิตฺวา  อุปโรป  เกสุ  อาสิ ฺจึสุ ฯ  อถ   
เน  มกฺกฏเชฏโก  อาห  อาคเมถ  ตาว  อุทก  นาม   
สพฺพกาล  ทลฺุลภ  ต  รกฺขิตพฺพ  อุปโรปเกสุ  อุปฺปาเฏตฺวา   
มูลปฺปมาณ  ตฺวา  ทีฆมูลเกสุ  พหุ  รสฺสมูลเกสุ  อปฺป  อุทก   
อภิสิ ฺจิตุ (๑) วฏฏตีติ ฯ  เต  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เอกจฺเจ   
อุปโรปเกสุ  อุปฺปาเฏตฺวา  คจฺฉนฺติ  เอกจฺเจ  โรเปตฺวา  อุทก   
อาสิ ฺจนฺติ ฯ  ตสฺมึ  กาเล  โพธิสตฺโต  พาราณสิย  เอกสฺส   
กุลสฺส  ปุตฺโต  อโหสิ ฯ  โส  เกนจิเทว  กรณีเยน  อุยฺยาน   
คนฺตฺวา  เต  มกฺกเฏ  ตถา  กโรนฺเต  ทสิฺวา  โก  ตุมเฺห   
เอว  กาเรตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  วานรเชฏโกติ  วุตฺเต  เชฏกสฺส  
ตาว  โว  อย  ป ฺา  ตุมฺหาก ปน กีทสิา ภวิสฺสตีติ  
เอตมตฺถ ปกาเสนฺโต ปม คาถมาห   
        [๔๐๓]        โยเมส ฺจ  สเมตาน  (๒)        อหุวา  เสฏสมฺมโต   
                        ตสฺสาย  เอทิสี  ป ฺา        กิเมว  อิตรา  ปชาติ ฯ   
#  ๑.  ม.  สิ ฺจิตุ  ฯ  ๒.  ม.  โย  เว  สพฺพสเมตาน  ฯ  
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        ตตฺถ  โยเมส ฺจ  สเมตานนฺติ  โย  อิเมส  สพฺเพสมฺป   
สมานชาตีน  อหุวา  เสฏสมฺมโต  อโหสิ ฯ  กิเมว  อิตรา  
ปชาติ ยา  อิตรา เอเตสุ ลามกา ปชา กีทิสา นุโข  
ตสฺสา ป ฺาติ ฯ   
        ตสฺส  กถ  สุตฺวา  วานรา  ทุติย  คาถมาหสุ   
        [๔๐๕]        เอวเมว ตุว พฺรหฺเม        อน ฺาย วินินฺทสิ   
                        กถ  หิ  มูล  อทิสฺวา(๑)  รุกฺข ช ฺา ปติฏ ิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  พฺรหฺเมติ  อาลปนมตฺต ฯ  อย  ปเนตฺถ   
สงฺเขปตฺโถ  ตฺว  โภ  ปุริส  ยถา  การณาการณ  อชานิตฺวา  
เอวเมว  อมฺเห  วินินฺทสิ  รุกฺโข  นาม  คมฺภีเร  ปติฏ ิโต   
วา  เอส  น  วาติ  มูล  อนุปฺปาเฏตฺวา  กถ  าตุ  
สกฺกา  เตน  มย  อุปฺปาเฏตฺวา  มูลปฺปมาเณน อุทก  
อาสิ ฺจามาติ ฯ   
        ต สุตฺวา โพธิสตฺโต ตติย คาถมาห   
        [๔๐๕]        นาห  ตุมฺเห  วินินฺทามิ        เย เจตฺถ(๒) วานรา วเน   
                        วิสฺสเสโน  จ  คารยฺโห        ยสฺสตฺถา รุกฺขโรปกาติ ฯ   
        ตตฺถ  วิสฺสเสโน  จ  คารยฺโหติ  พาราณสีราชา  วิสฺสเสโน   
เจตฺถ  ครหิตพฺโพ ฯ  ยสฺสตฺถา  รุกฺขโรปกาติ  ยสฺสตฺถาย   
ตุมฺหาทิสา  รุกฺขโรปกา ชาตาติ ฯ   
#  ๑.  ม.  กถ  มลฺู  อทิสฺวาน  ฯ  ๒.  ม.  เย  จ ฺเ  ฯ  
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        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  
ตทา  วานรเชฏโก  อารามทูสกกุมาโร  อโหสิ  ปณฺฑิตปุริโส   
ปน  อหเมวาติ ฯ   
                อารามทูสกชาตก อฏม   
 
                                สชุาตาชาตก   
        น  หิ  วณฺเณน  สมฺปนฺนาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต  อนาถปณฺฑิกสฺส  สุณิส  ธน ฺชยเสฏ ิธีตร  วิสาขาย   
กนิฏภคินึ  สุชาต อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สา  กิร  มหนฺเตน  ยเสน  อนาถปณฺฑิกสฺส  ฆร   
ปูรยมานา  ปาวสิ ฯ  มหากุลสฺส  ธีตา  อหนฺติ  มานตฺถทฺธา   
อโหสิ  โกธนา  จณฺฑา  ผรุสา  สสฺสรุสสฺสุสามิกวตฺตานิ (๑) น   
กโรติ  เคหชน  ตชฺเชนฺตี  ปหรนฺตี  วิจรติ ฯ  อเถกทิวส   
สตฺถา  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  ปริวุโต  อนาถปณฺฑิกสฺส  เคห   
คนฺตฺวา  นิสีทิ ฯ  มหาเสฏ ีป  ธมฺม  สุณนฺโต  ภควนฺต   
อุปนิสีทิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  สุชาตา  ทาสกมฺมกเรหิ  สทฺธึ   
กลห  กโรติ ฯ  สตฺถา ธมมฺกถ เปตฺวา กึสทฺโท  เอโสติ   
อาห ฯ  เอกา(๒)  ภนฺเต  กุลสุณฺหา  อคารวา  เนวสฺสา   
สสฺสุรสสฺสุสามิกวตฺต  อตฺถิ  อทานสีลา  อสฺสทธฺา  อปฺปสนฺนา   
#  ๑.  ม.  สสสฺุสสุรสามิกวตฺตานิ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒.  ม. เอสา  ฯ  
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อโหรตฺต  กลห  กุรุมานา  วิจรตีติ ฯ  เตนหิ  น  ปกโฺกสถาติ ฯ  
สา  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  อถ  น   
สตฺถา  สตฺต  สุชาเต  ปุรสิสฺส  ภริยา  ตาส  ตฺว  กตราสีติ   
ปุจฺฉิ ฯ  ภนฺเต  นาห  สงฺขิตฺเตน  กถิตสฺส  อตฺถ  ชานามิ   
วิตฺถาเรน  เม  กเถถาติ ฯ  สตฺถา เตนหิ โอหิตโสตา  
สุณาหีติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ   
                        ปทฏุจิตฺตา อหิตานุกมฺปนี   
                        อ ฺเสุ รตฺตา อติม ฺเต ปตึ   
                        ธเนน กีตสฺส วธาย อุสฺสุกา   
                        ยา เอวรูปา ปุริสสฺส ภริยา   
                        วธกา จ ภริยาติ จ สา ปวุจฺจติ   
                        ย อิตฺถิยา วินฺทติ สามิโก ธน   
                        สิปฺป วณิชฺช ฺจ กสึ อธิฏห (๑)   
                        อปฺปมฺป ตสฺส ปหายิตุมิจฺฉติ (๒)   
                        ยา เอวรูปา ปุริสสฺส ภริยา   
                        โจร ีจ ภรยิาติ จ สา ปวุจฺจติ   
                        อกมฺมกามา อลสา มหคฺฆสา   
                        ผรุสา จ จณฺฑี จ ทุรุตฺตวาทินี   
#  ๑.  สฺยา  กสิมธิฏหิ  ฯ  ๒.  สฺยา.  ตสฺมา  อปหาตุมิจฺฉติ  ฯ 
#  ม.  อปหาตุมิจฺฉติ  ฯ  
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                        อุฏายิกาน  อภิภุยฺย  วตฺตินี (๑)   
                        ยา  เอวรูปา  ปุริสสฺส  ภริยา   
                        อยฺยา  จ  ภริยาติ  จ  สา  ปวุจฺจติ   
                        ยา  สพฺพทา โหติ  หิตานุกมฺปนี   
                        มาตาว  ปตฺุต  อนุรกฺขเต  ปตึ   
                        ตโต  ธน  สมฺภตมสฺส  รกฺขติ   
                        ยา  เอวรูปา  ปุริสสฺส  ภริยา   
                        มาตา  จ  ภริยาติ  จ  สา  ปวุจฺจติ   
                        ยถาป  เชฏา  ภคินี  กนิฏกา   
                        สคารวา  โหติ  สกมฺห ิ สามิเก   
                        หิรีมนา  ภตฺตุวสานุวตฺตินี   
                        ยา  เอวรูปา  ปุริสสฺส  ภริยา   
                        ภคินี  จ  ภริยาติ  จ  สา  ปวุจฺจติ   
                        ยา  จีธ  ทสิฺวาน  ปตึ  ปโมทติ   
                        สข  สขีว  สคารมาคต (๒)   
                        โกเลยฺยกา  สลีวตี  ปติพฺพตา   
                        ยา  เอวรูปา  ปุริสสฺส  ภริยา   
                        สขี  จ  ภรยิาติ  จ  สา  ปวุจฺจติ   
#  ๑.  สฺยา  ม.  อุฏายกาน  อภิภุยฺย  วตฺตติ  ฯ   
#  ๒.  สฺยา.  ม.  สขี  สขารว  จิรสฺสมาคติ  ฯ  
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                        อกฺกุทฺธสนฺตา วธทณฺฑตชฺชิตา   
                        อทุฏจิตฺตา ปติโน ติติกฺขติ   
                        อกฺโกธนา ภตฺตุวสานุวตฺตินี   
                        ยา เอวรูปา ปุริสสฺส ภริยา   
                        ทาสี จ ภรยิาติ จ สา ปวุจฺจตีติ (๑)   
        อิมา  โข  สุชาเต  ปรุิสสฺส  สตฺต  ภริยา  ตาสุ   
วธกสมา  โจรสมา(๒)  อยฺยสมาติ  อิมา  ติสฺโส  นิรเย   
นิพฺพตฺตนฺติ  อิตรา  จตสฺโส นิมฺมานรตีเทวโลเก อุปฺปชฺชนฺติ   
                        ยา จีธ ภรยิา วธกาติ วุจฺจติ   
                        โจร ี จ   อยฺยาติ  จ  สา(๓) ปวุจฺจติ   
                        ทุสฺสลีรูปา ผรุสา อนาทรา   
                        กายสฺส เภทา นิรย วชนฺติ ตา   
                        ยา จีธ มาตา ภคินี สขี (๔) จ   
                        ทาสีติ ภรยิาติ จ สา(๕) ปวุจฺจติ   
                        สีเล  ิตตฺตา จิรรตฺตสวุตา   
                        กายสฺส เภทา สุคตึ วชนฺติ ตาติ (๖) ฯ   
        เอว  สตฺถริ  อิมา  สตฺต  ภริยา  ทสเฺสนฺเตเยว  สุชาตา   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  สชุาเต  ตฺว  อิมาส  สตฺตนฺน   
#  ๑.  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๖๐/๙๓-๕  ฯ  ๒.  ม.  โจรสีมา  ฯ  ๓.  ม.  ยา  ฯ 
#  ๔.  ม.  สขีติ  ฯ  ๕.  ม.  ยา  ฯ  ๖.  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๖๐/๙๕  ฯ  



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 118 

        เลมที ่ 31  ติกนิปาเต  ปทุมวคฺควณฺณนา   หนา  118  
 
ภริยาน  กตราติ  วุตฺเต  สา  ทาสีสมา  อห  ภนฺเตติ  
วตฺวา  ตถาคต  วนฺทิตฺวา  ขมาเปสิ ฯ  อิติ  สตฺถา  สุชาต   
ฆรสุณฺห  เอโกวาเทเนว  ทเมตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ  เชตวน  
คนฺตฺวา  ภิกฺขุสงฺเฆน  วตฺเต  ทสฺสิเต  คนฺธกุฏึ  ปาวิสิ ฯ  
ธมฺมสภายมฺป  โข  ภิกฺขู  สตฺถุ  คุณกถ  สมฏุาเปสุ  อาวุโส  
เอโกวาเทเนว  สตฺถา  สุชาต  ฆรสุณฺห  ทเมตฺวา  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏาเปสีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกฺขเว  
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ   
วุตฺเต  น  ภิกขฺเว  อิทาเนว  ปุพเพป  มยา  สุชาตา  
เอโกวาเทเนว  ทมิตาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  
โพธิสตฺโต  ตสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต 
ตกฺกสิลาย  สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  ปตุ  อจฺจเยน  รชฺเช  
ปติฏาย  ธมฺเมน  สเมน  รชฺช  กาเรสิ ฯ  ตสฺส  มาตา  
โกธนา  อโหสิ  จณฺฑา  ผรุสา  อกฺโกสกิปริภาสิกา ฯ  โส  
มาตุ  โอวาท  ทาตุกาโม  เอวเมว  อวตฺถุก  กเถตุ  น  ยุตฺตนฺติ  
ตสฺสา  อนุนยตฺถ (๑) เอก  อุปม  โอโลเกนฺโต  จรติ ฯ  อเถกทิวส  
อุยฺยาน  อคมาสิ ฯ  มาตาป  ปุตฺเตน  สทฺธิ ฺเว  อคมาสิ ฯ 
อถ  อนฺตรามคฺเค  กิกีสกุโณ  วิรวิ ฯ  โพธิสตฺตสฺส  ปริสา  จ  
#  ๑.  อนุสาสนตฺถ  ฯ    
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ต  สทฺท  สุตฺวา  กณฺเณ  ปทหิตฺวา  อมฺโภ  จณฺฑวาเจ  
ผรุสวาเจ  มา  สทฺทมกาสีติ  อาห ฯ  โพธิสตฺเต  ปน  นาฏกปรวุิเต  
มาตรา  สทฺธึ  อุยฺยาน  วิจรนฺเต  เอกสฺมึ  สุปุปฺผิเต  สาลรุกฺเข 
นิลีนา  เอกา  โกกลิา  มธเุรน  สเรน  วสฺสิ ฯ มหาชโน  ตสฺสา 
สเรน  สมฺมตฺโต  หุตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา  สณฺหวาเจ  
สขิลวาเจ  มุทุวาเจ  วสฺส  วสฺสาติ  คีว  อุกฺขิปตฺวา  โอหิตโสโต   
โอโลเกนฺโต  อฏาสิ ฯ  อถ  โพธิสตฺโต  ตานิ  เทฺว  การณานิ   
วิทิตฺวา(๑)  อิทานิ  มาตร  ส ฺาเปตุ  สกฺขิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา   
อมฺม  อนฺตรามคฺเค  กิกีสทฺท  สุตฺวา  มหาชโน  มา  สทฺทมกาสีติ   
กณฺเณ  ปทหิ  ผรุสวาจา  นาม  น  กสสฺจิ  ปยาติ  วตฺวา  
อิมา  คาถา อโวจ   
        [๔๐๖]        น หิ วณฺเณน สมฺปนฺนา        ม ฺชุกา ปยทสฺสนา   
                        ขรวาจา ปยา โหนฺติ                อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ   
        [๔๐๗]        นนุ ปสสฺสิม กาฬึ                ทุพฺพณฺณ    ติลกาหต   
                        โกกิล สณฺหวาเจน                พหูน ปาณิน ปย   
        [๔๐๘]        ตสฺมา สขิลวาจสฺส                มนฺตภาณี อนุทฺธโต   
                        อตฺถ ธมฺม ฺจ ทีเปติ                มธุรนฺตสฺส ภาสิตนฺติ ฯ   
        ตาส  อยมตฺโถ  อมฺม  อิเม  สตฺตา  ปยงฺคุสามาทินา  
สรีรวณฺเณน  สมฺปนฺนา(๒)  กถานิคฺโฆสสฺส  มธุรตาย  ม ฺชุกา   
#  ๑.  ม  ทิสวฺา  ฯ  ๒.  ม.  สมนฺนาคตา  ฯ  
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อภิรูปตาย  ปยทสฺสนา  สมานา  อนฺตมโส มาตาปตโร  
อกฺโกสปริภาสาทิวเสน  ปวตฺตาย  ขรวาจาย  สมนฺนาคตตฺตา   
ขรวาจา  อิมสฺมิ ฺจ  โลเก  ปรสฺมิ ฺจ  โลเก  ปยา  นาม   
น  โหนฺติ  อมฺม  อนฺตรามคฺเค  ขรวาจา  กิกี  วิย  
สณฺหภาณิโน  ปน  มฏาย  มธุราย  วาจาย  สมนฺนาคตา   
วิรูปา  ปยา  โหนฺติ  เตน  ต  วทามิ  นนุ  ปสฺสส ิ อิม   
กาฬึ  ทุพฺพณฺณ  สรรีวณฺณโตป  กาฬตเรหิ  ติลเกหิ  อาหต   
โกกิล  สา  จ  เอว  ทุพฺพณฺณา  สมานาป  สณฺหวาเจน (๑)   
พหุนฺน  ปาณีน  ปยา  ชาตา  อิติ  ยสฺมา  ขรวาจา  สตฺตา   
โลเก  มาตา-ปตูนมฺป  อปปฺยา  ตสฺมา  พหุชนสฺส  ปยภาว   
อิจฺฉนฺโต  โปโส  สขิลวาโจ(๒)  สณฺหวาโจ  มฏวาโจ  มธุรวาโจ  
มุทุวาโจ(๒)  อสฺส  ป ฺาสงฺขาตาย  มนฺตาย  ปริจฺฉินฺทิตฺวา   
วทนโต  มนตฺภาณี  วินา  อุทฺธจฺเจน  ปมาณยุตฺตสฺเสว  กถนโต   
อนุทฺธโต  โย  ห ิ เอวรูโป [๓]  อตฺถ ฺจ  ธมฺม ฺจ  ทีเปติ  
ตสฺส  ภาสิต  การณนิสฺสิต  กตฺวา  ปร อโกเปตฺวา กถิตตฺตา  
มธุรนฺติ ฯ 
        เอว  โพธิสตฺโต  อิมาหิ  ตีหิ  คาถาหิ ธมฺม มาตุ  
เทเสตฺวา มาตร  สาเปสิ ฯ  สา  ตโต  ปฏาย   
#  ๑.  ม.  สณฺหภาสเนน  ฯ        ๒. ม.  สณฺหมฏทุมุวาโจ  ฯ  ๓.  ม.   
#  เอตฺถนฺตเร  ปุคฺคโลปาลิ ฺจาติ  ทิสฺสติ  ฯ  
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อาจารสมฺปนฺนา อโหสิ ฯ โพธิสตฺโต  หิ มาตร เอโกวาเทเนว  
นิพฺพิเสวน กตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  
ตทา  พาราณสีร ฺโ มาตา สุชาตา อโหสิ ราชา ปน 
อหเมวาติ ฯ   
                                สชุาตาชาตก  นวมฺ  ฯ 
 
                                        อุลูกชาตก   
        สพพหิ  กิร  าตีหีติ  อิท  สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต 
กาโกลูกกลห  อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตสฺมึ  ห ิ กาเล  กากา  ทิวา  อุลูเก  ขาทนฺติ ฯ   
อุลูกา  สูรยิตฺถงฺคมนโต  ปฏาย  ตตฺถ  ตตฺถ  สยิตาน  
กากาน  สีสานิ  ฉินฺทิตฺวา  เต  ชีวิตกฺขย  ปาเปนฺติ ฯ   
อเถกสฺส  ภิกขฺุโน  เชตวน-ปจฺจนฺเต  เอกสฺมึ  ปริเวเณ  วสนฺตสฺส  
สมฺมชฺชนกาเล  รุกฺขโต  ปติตานิ  สตฺตฏนาฬิมตฺตานิป   
โลหิตมกฺขิตานิ (๑)  พหุตรานิป  กากสีสานิ  ฉฑฺเฑตพฺพานิ  โหนฺติ ฯ   
โส  ตมตฺถ  ภิกฺขูน  อาโรเจสิ ฯ  เต  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  
กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  อสุกสฺส  กริ  ภิกฺขุโน  วสนฏาเน   
ทิวเส  ทิวเส  เอตฺตกานิ  นาม  กากสีสานิ  ฉฑฺเฑตพฺพานิ   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  
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โหนฺตีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  
กถาย  สนฺนสิินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  
ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป  กลห  กโรนฺติเยวาติ  อาห  (๒)  ฯ   
กทา  [๓]  ปน  ภนฺเต  กากาน ฺจ  อุลูกาน ฺจ  อ ฺม ฺ  
เวร  อุปฺปนฺนนฺติ  ปุจฺฉึสุ ฯ สตฺถา ปมกปฺปกาลโต (๔) ปฏายาติ  
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  ปมกปฺปกาเล (๕)  มนุสสฺา  สนฺนิปติตฺวา  เอก   
อภิรูป  โสภคฺคปฺปตฺต  อาจารสมฺปนฺน  สพฺพาการปริปุณฺณ  
ปุริส  คเหตฺวา  ราชาน  กรึสุ ฯ  จตุปฺปทาป  สนฺนิปติตฺวา  
เอก  สีห  ราชาน กรึส ุฯ  มหาสมุทฺเท  มจฺฉา  อานนฺท   
นาม  มจฺฉ  ราชาน  อกรึส ุฯ  ตโต   สกณุคณา   
หิมวนฺตปฺปเทเส  เอกสฺมึ  ปฏ ิปาสาเณ  สนฺนิปติตฺวา  มนุสฺเสสุ  
ราชา  ป ฺายติ  ตถา  จตุปฺปเทสุ  เจว  มจฺเฉสุ  จ   
อมฺหาก  ปน  อนฺตเร  ราชา  นาม  นตฺถ ิ อปฺปติสฺสวาโส  
นาม  น  วฏฏติ  อมฺหากมฺป  ราชาน  ลทฺธุ  วฏฏติ  เอก  
ราชฏาเน  เปตพฺพยุตฺตก  ชานาถาติ ฯ  เต  ตาทิส  สกุณ   
โอโลกยมานา  เอก  อุลกู  ทิสฺวา(๖)  โรเจตฺวา  อย  โน  รุจฺจตีติ  
#  ๑.  ม.  ปุจฺฉิ  ภิกฺขู  อิมาย  นามาติ  วตฺวา  ฯ  ๒.  ม.  อิเม  ปาา 
#  นตฺถิ  ฯ  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร ปฏายาติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๔.  ม.  ปมกปฺ- 
#  ปกกาลโต  ฯ  ๕.  ม.  ปมกปฺปกา  ฯ  ๖.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  
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อาหสุ ฯ  อเถโก  สกโุณ  สพฺเพส  อชฌฺาสยคฺคหณตฺถาย  
ติกฺขตฺตุ  สาเวติ ฯ  ตสฺส  สาเวนฺตสฺส  เทฺว  สาวนา   
อธิวาเสตฺวา  ตติยสาวนาย  เอโก  กาโก  อุฏาย  อกกฺุทฺธสฺส   
ตาว  ตสฺส  อิมสฺมึ  ราชาภิเสกกาเล  เอวรูป  มุข  กทุธฺสฺส  
กีทิส  ภวิสฺสติ  อิมินา  หิ  กุทฺเธน  โอโลกิตา  มย  ตตฺตกปาเล  
ปกฺขิตฺตโลณ  วิย  ตตฺเถว  ภิชฺชิสฺสาม  อิม  ราชาน  กาตุ  
มยฺห น รุจฺจตีติ อิมมตฺถ ปกาเสตุ ปม คาถมาห   
        [๔๐๙]  สพฺเพหิ กิร าตีหิ                โกสิโย อิสฺสโร กโต   
                สเจ าตีหิ อนุ ฺาโต(๒)        ภเณยฺยาห เอกวาจิกนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยา  เอสา  สาวนา  วตฺตติ  ต  สุตฺวา  วทามิ   
สพฺเพหิ  กิร  อิเมหิ  สมาคเตหิ  าตีหิ  อย  โกสิโย  ราชา   
กโต  สเจ  ปนาห  าตีหิ  อนุ ฺาโต  ภเวยฺย  เอตฺถ  วตฺตพฺพ  
เอกวาจิก  กิ ฺจิ ภเณยฺยนฺติ ฯ   
        อถ น อนุชานนฺตา สกุณา ทุติย คาถมาหสุ   
        [๔๑๐]  ภณ สมฺม อนุ ฺาโต                อตฺถ ธมฺม ฺจ เกวล   
                สนฺติ หิ ทหรา ปกฺขี                ป ฺวนฺโต ชุตินฺธราติ ฯ   
        ตตฺถ  ภณ  สมฺม  อนุ ฺาโตติ  สมฺม  วายส  ตฺว  
สพฺเพเหว  อมฺเหหิ  อนุ ฺาโต  ยนฺเต  ภณิตพฺพ  ต  ภณ ฯ   
#  ๑.  ม.  กาโก  อุฏาย  ติฏ  ตาเวตสฺส  อิมสฺมึ  ราชาภิเสกกาเล 
#  เอวรูป  มขฺุ  ภวติ  กุทธฺสฺส  กีทิส  ภวิสฺสติ  ฯ  ๒.  ม. าตีหนุ ฺาโต  ฯ  
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อตฺถ  ธมฺม ฺจ   เกวลนฺติ  ภณนฺโต  จ  การณ ฺเจว  
ปเวณิอาคต ฺจ  วจน  อมุ ฺจิตฺวา  ภณ ฯ  ป ฺวนฺโต   
ชุตินฺธราติ  ป ฺาสมฺปนฺนา  เจว  าโณภาสธรา จ ทหราป  
หิ ปกฺขิโน อตฺถิเยว ฯ   
        โส เอว อนุ ฺาโต ตติย คาถมาห   
        [๔๑๑]        น เม รุจฺจติ ภทฺท โว        อุลูกสฺสาภิเสจน   
                        อกฺกุทฺธสสฺ มุข ปสฺส        กถ กุทฺโธ กริสฺสตีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ภทฺท  ตุมหฺาก  โหตุ  ย  ปเนต  ติกฺขตฺตุ   
สาวนาย(๑)  อุลูกสฺสาภิเสจน  กยิรติ (๒) เอต  มยฺห  น  รุจฺจติ   
เอตสฺส  หิ  อิทานิ  ตุฏจิตฺตสฺส  อกฺกทฺุธสฺส  มุข  ปสฺสถ  
กุทฺโธ  ปนาย  กถ  มุข (๓) กริสฺสตีติ น ชานามิ สพฺพถา 
เจต มยฺห น รุจฺจตีติ ฯ   
        โส  เอว  วตฺวา  มยฺห  น  รุจฺจติ  มยฺห  น   
รุจฺจตีติ  วิรวนฺโต  อากาเส  อุปฺปติ ฯ  อุลูโกป  น  อุฏาย   
อนุพนฺธิ ฯ  ตโต  ปฏาย  เต  อ ฺม ฺ  เวร  พนฺธึสุ ฯ  
สกุณา  สุวณฺณหส  ราชาน  กตฺวา  ปกกฺมึสุ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ[๔] ตทา รชฺเช อภิสิ ฺจิตหสโปตโก (๕) 
#  ๑.  ม.  สาวนวาจาย  ฯ  ๒.  ม.  กรียติ  ฯ  ๓.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ 
#  ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  สจฺจปริโยสาเน  พหู  โสตาปนฺนาทโย 
#  อเหสุนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๕.  ม.  อภิสิตฺตหสโปโต  ฯ  
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ปน อหเมวาติ ฯ   
                                อุลกูชาตก   ทสม ฯ   
                                ปทุมวคฺโค   ทุติโย ฯ   
 
                                        ตสฺสุทฺทาน   
                        ปทุมุตฺตม        นาคสิริวฺหยโน 
                        สมหณฺดณว   ยูป   ขุรปฺปวโร 
                        อถ   ภทฺทลี   กุชร   รกฺุข   ปน 
                        ขรวาจ   อุลูกวเรน   ทส  (๑)  ฯ 
#  ๑.  ม.  ปทมฺุ  มุทุปาณี  จ         ปโลภน  ปนาทก  ฯ 
                ขุรปฺป  สินฺธวเจว     กกฺกฏา  รามทูสก  ฯ 
                สชุาต  อุลูก  ทส  ฯ  
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                                        อุทปานวคฺควณฺณนา 
 
                                        อุทปานทูสกชาตก   
        อาร ฺกสฺส  อิสิโนติ  อิท  สตฺถา  อิสิปตเน  วิหรนฺโต  
เอก  อุทปานทูสก สิคาล อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        เอโก  กริ  สิคาโล (๑) ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อุทปาน (๒)  อุจฺจาร- 
ปสฺสาวกรเณน  ทูเสตฺวา  ปกกฺามิ ฯ  อถ  น  เอกทิวส   
อุทปานสมีป  อาคต  สามเณรา  เลฑฺฑูหิ  ปหริตฺวา  กิลเมสุ ฯ   
โส  ตโต  ปฏาย  ต  าน  ปุน  นิวตฺเตตฺวาป  น   
โอโลเกสิ ฯ  ภิกฺขู  ต ปวุตฺตึ ตฺวา  ธมฺมสภาย  กถ   
สมุฏาเปสุ  อาวุโส  อุทปานทูสกสิคาโล  กิร  สามเณเรหิ  
กิลมิตกาลโต  ปฏาย  ปนุ  นิวตฺเตตฺวาป น โอโลเกสีติ ฯ   
สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย   
สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น (๓) ภิกฺขเว  
อิทาเนว  อย  อุทปานทูสโก ปุพฺเพป อุทปานทูสโกเยวาติ  
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  อิทเมว  อิสิปตน  อยเมว  อุทปาโน  
อโหสิ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  พาราณสิย  กุลฆเร  นิพฺพตฺติตฺวา   
#  ๑.  ม.  สิงฺคาโล  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒.  ม.  ปานียอุทปาน  ฯ 
#  ๓.  ม.  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพเปส  สิงฺคาโล  อุทปานทูส- 
#  โกเยวาติ  ฯ  
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วยปฺปตฺโต อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อิสิคณปริวุโต  อิสิปตเน  
วาส  กปฺเปสิ ฯ  ตทา  เอโก  จ  สิคาโล  อิทเมว  อุทปาน  
ทูเสตฺวา  ปกฺกมติ ฯ  อถ  น  เอกทิวส  ตาปสา  ปริวาเรตฺวา  [๑] 
เอเกน อุปาเยน ต คเหตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  สนฺติก  นยึสุ (๒) ฯ   
โพธิสตฺโต  สิคาเลน  สทฺธึ  สลฺลปนฺโต  ปม คาถมาห   
        [๔๑๒]        อาร ฺกสฺส (๓) อิสโิน        จิร รตฺต ตปสฺสิโน (๔)  
                        กิจฺฉากต อุทปาน                กถ สมฺม อปาหสีติ (๕)ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อร ฺเ  วสนตาย  อาร ฺกสฺส  เอสิตคุณตฺตา   
อิสิโน  จิร  รตฺต  ตป  นิสสฺาย  วุฏตฺตา  ตปสฺสิโน  กิจฺฉากต   
กิจฺเฉน  ทุกฺเขน  นิฏาปต (๖) อุทปาน  กถ  กิมตฺถาย  สมฺม   
สิคาล  ตฺว  อปาหสิ  มุตฺตกรีเสน  อชฺโฌตฺถริ  ทูเสสิ  ตฺว  
กึ (๗) มุตฺตกรีส  เอตฺถ  อปาหสิ ปาเตสีติ ฯ   
        ต สุตฺวา สิคาโล ทุติย คาถมาห   
        [๔๑๓]        เอส ธมฺโม สิคาลาน                ย ปวิตฺวา (๘)โอหทามเส   
                        ปตุปตามห ธมฺโม                น ต อุชฺฌาตุมรหสีติ ฯ   
        ตตฺถ  เอส  ธมฺโมติ  เอส  สภาโว ฯ  ย  ปวิตฺวา  
โอหทามเสติ  สมฺม  ย  มย  ยตฺถ  ปานีย  ปวาม  ตเมว   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร   ิตาติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๒.  ม.  อานยึสุ  ฯ ๓.  ม. 
#  อาร ฺ ิกสฺส  ฯ  ๔.  ม.  จิรรตฺตตปสฺสิโน  ฯ  ๕.  ม.  อวาหยีติ  ฯ 
#  เอวมุปริป  ฯ  ๖.  ม.  นปิฺผาทิต  ฯ  ๗.  ม.  ต  วา  ฯ  ๘.  ม.  ปตฺวา  ฯ  
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อูหทามป  โอมุตฺเตมป  เอส  อมฺหาก  สิคาลาน  ธมฺโมติ  
ทสฺเสติ ฯ  ปตุปตามหนฺติ  ปตูน ฺจ  ปตามหาน ฺจ  โน  เอส  
ธมฺโม ฯ  น  ต  อุชฺฌาตุมรหสีติ  ต  เอต  อมฺหาก  ปเวณิยา  
อาคต  ธมฺม  สภาว  ตฺว  อุชฺฌายิตุ  นารหสิ น ยุตฺต  
โว(๑) เอตฺถ  กุชฺฌิตุนฺติ ฯ   
        อถสฺส  โพธิสตฺโต  ตติย  คาถมาห   
        [๔๑๔]        เยส โว เอทิโส ธมฺโม                อธมฺโม ปน กทีิโส   
                        มา โว ธมมฺ อธมฺม วา                อทฺทสาม กุทาจนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  มา  โวติ  ตุมฺหาก  ธมฺม  วา  อธมฺม  วา  มย   
มา  กทาจิ  อทฺทสามาติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  ตสฺส  โอวาท  ทตฺวา  มา  ปนุ  
อาคจฺเฉยฺยาสีติ (๒) อาห ฯ โส ตโต ปฏาย ปุน นิวตฺเตตฺวาป (๓) 
น โอโลเกสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  อุทปานทูสโก  อยเมว  สคิาโล   
อโหสิ  คณสตฺถา ปน อหเมวาติ ฯ   
                อุทปานทูสกชาตก   ปม   
#  ๑.  ม.  เต  ฯ  ๒.  ม.  อาคจฺฉาติ  ฯ  ๓.  ม.  นิวตฺติตฺวาป  ฯ  
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        เยน  มตฺิเตน  สสคฺคาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน วิหรนฺโต  
โกกาลิก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ  โกกาลิกวตฺถุ  เตรสนิปาเต  
ตกฺการิยชาตเก(๑)  อาวิภวิสฺสติ ฯ   
        โกกาลโิก  ปน  สารปีุตฺตโมคฺคลฺลาเน  คเหตฺวา  
อาคมิสฺสามีติ  กาสกรฏโต(๒)  เชตวน  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  
วนฺทิตฺวา เถเร อุปสงฺกมิตฺวา  อาวุโส  รฏวาสิโน  มนุสฺสา   
ตุมฺเห  ปกฺโกสนฺติ  เอถ  คจฺฉามาติ  อาห ฯ  คจฺฉ  ตฺว   
อาวุโส  มย  น  คจฺฉามาติ ฯ  โส  เถเรหิ  ปฏกิฺขิตฺโต  สยเมว  
อคมาสิ ฯ  อถ  ภิกฺขู  ธมมฺสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส   
โกกาลิโก  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ  สหาป  วินาป  วตฺติตุ  น   
สกฺโกติ  สโยคมฺป  น  สหติ  วิสโยคมฺป  น  สหตีติ ฯ  
สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย   
สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  
อิทาเนว  ปุพฺเพป  โกกาลโิก  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ  เนว  สห   
น  วินา  วตฺติตุ สกฺโกตีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  อ ฺตรสฺมึ  อร ฺายตเน  รกฺุขเทวตา  หุตฺวา   
นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  วิมานโต  อวิทูเร  อ ฺตรสฺมึ  วนปฺปติเชฏเก  
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๘๒๖-๘/๓๕๖-๙  ฯ  ๒.  ม.  โกกาลกิรฏโต  ฯ  
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อ ฺตรา(๑)  รกฺุขเทวตา  หุตฺวา  วสติ ฯ  ตสฺมึ  วนสณฺเฑ  สีโห   
จ  พฺยคฺโฆ  จ  วสนฺติ ฯ  เตส  ภเยน  น  โกจิ  ตตฺถ  เขตฺต  
กสติ  น  รกุข  ฉินฺทติ  นวิตฺเตตฺวา  โอโลเกตุ  สมตฺโถ   
นาม  นตฺถิ ฯ  เต  ปน  สีหพฺยคฺฆา  นานปฺปกาเรป  มิเค   
วเธตฺวา  ขาทนฺติ  ขาทิตาวเสส  ตตฺเถว  ปหาย  คจฺฉนฺติ ฯ   
เตส  คนฺเธน  โส  วนสณฺโฑ  อสุจิกุณปคนฺโธ  โหติ ฯ  อถ  
อิตรา  รุกฺขเทวตา  อนฺธพาลา  การณาการณ  อชานมานา  
เอกทิวส  โพธิสตฺต  อาห  สมฺม  เอเต  โน  สีหพฺยคฺเฆ   
นิสฺสาย  วนสณฺโฑ  อสุจิกุณปคนฺโธ  ชาโต  อห  เอเต  
ปลาเปมีติ ฯ  โพธิสตฺโต  สมฺม  อิเม  เทฺว  นิสฺสาย  อมฺหาก   
วิมานานิ  รกฺขิยนฺติ  เอเตสุ  ปลายนฺเตสุ  วิมานานิ  โน  
นสฺสิสฺสนฺติ  สีหพฺยคฺฆาน  ปท  อปสฺสนฺตา  มนุสฺสา  สพฺพ   
วน  ฉินฺทิตฺวา  เอกงฺคณ  กตฺวา  เขตฺตานิ  กสนฺติ มา  
เต เอว รุจฺจีติ วตฺวา ปุริมา เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๔๑๕]        เยน มิตฺเตน สสคฺคา                โยคกฺเขโม วิหียติ   
                        ปุพฺเพวชฌฺาภวนฺตสฺส        รกฺเข อกฺขึว(๒) ปณฺฑิโต   
        [๔๑๖]        เยน มิตฺเตน สสคฺคา                โยคกฺเขโม ปวฑฺฒติ   
                        กเรยฺยตฺตสม วุตฺตึ                สพฺพกิจฺเจสุ ปณฺฑิโตติ ฯ   
        ตตฺถ  เยน  มิตฺเตน  สสคฺคาติ  เยน  ปาปมิตฺเตน สทฺธึ  
#  ๑.  ม.  อ ฺา  ฯ  ๒.  ม.  อกฺขีว  ฯ  



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 131 

                        เลมที ่ 31   พฺยคฺฆชาตก    หนา  131   
 
สสคฺคเหตุ  สสคฺคการณา   [ ๑ ]   ทสสฺนสสคฺโค  สวนสสคฺโค   
กายสสคฺโค  สมุลฺลาปสสคฺโค  ปริโภคสสคฺโค  จาติ  อิมสฺส   
ป ฺจวิธสฺส  สสคฺคสฺส  กตตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  โยคกฺเขโมติ   
กายจิตฺตสุข ฯ   ต   หิ   ทกฺุขโยคโต   เขมตฺตา   อิธ  โยคกฺเขโมติ   
อธิปฺเปต ฯ  วิหียตีติ  ปรหิายติ ฯ  ปุพฺเพวชฺฌาภวนฺตสฺส  รกฺเข   
อกฺขึว  ปณฺฑิโตติ  ตสฺส  ปาปมิตฺตสฺส  อชฌฺาภว  เตน   
อภิภวิตพฺพ  อตฺตโน  ลาภยสชีวิต  ยถา  น  โส  น  อชฌฺาภวติ   
ตถา  ปมตรเมว  อตฺตโน  อกฺขึ  วิย  ปณฺฑิโต  ปุรโิส   
รกฺเขยฺย ฯ  ทติุยคาถาย ฯ  เยนาติ  เยน  กลฺยาณมิตฺเตน  สห   
สสคฺคเหตุ  (๒)  สสคฺคการณา ฯ  โยคกฺเขโม  ปวฑฺฒตีติ  กายจิตฺตสุข   
วฑฺฒติ ฯ   กเรยฺยตฺตสม  วุตฺตินฺติ  ตสฺส  กลฺยาณมิตฺตสฺส   
สพฺพกิจฺเจสุ  ปณฺฑิโต  ปรุิโส  ยถา  อตฺตโน  ชีวิตวุตฺติ ฺจ   
อุปโภคปริโภควุตฺติ ฺจ  กโรติ  เอวเมว  (๓)  สพฺพ  กเรยฺย  อธกิารมฺป   
กเรยฺย  หีน  ปน  น  กเรยฺยาติ ฯ   
        เอว  โพธิสตฺเตน   การเณ   กถิเตป   สา   พาลเทวตา   
อนุปธาเรตฺวาว  เอกทิวส  เภรวรูปารมฺมณ  ทสฺเสตฺวา  เต   
สีหพฺยคฺเฆ  ปลาเปสิ ฯ  มนุสฺสา  เตส  ปทวล ฺช  อทิสฺวา   
สีหพฺยคฺฆา  อ ฺ  วนสณฺฑ  คตาติ  ตฺวา  วนสณฺฑสฺส   
เอกปสฺส  ฉินฺทึสุ ฯ  เทวตา  โพธิสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  อห   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  เยน  สทฺธินฺติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๒.  ม.  อย 
#  ปาโ  นตฺถิ  ฯ    ๓.  ม.  เอวเมต  ฯ    
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สมฺม  ตว  วจน  อกตฺวา  เต  ปลาเปสึ  อิทานิ  เตส   
คตภาว  ตฺวา  มนุสฺสา  วนสณฺฑ  ฉินฺทนฺติ  กินนฺุโข   
กตฺตพฺพนฺติ  วตฺวา  อิทานิ  เต  อสุกวนสณฺเฑ  นาม  วสนฺติ   
คนฺตฺวา  เต  อาเนหีติ  วุตฺตา  ตตฺถ  คนตฺฺวา  เตส  ปุรโต   
ตฺวา อ ฺชลึ ปคฺคยฺห ตติย คาถมาห   
[๔๑๗]        เอถ  พฺยคฺฆา  นิวตฺตวฺโห  ปจฺจุเปถ  มหาวน   
        มา โน  (๑)  วน ฉินฺทิ นิพฺยคฺฆา  (๒)  พฺยคฺฆา มาเหสุ นิพฺพนาติ ฯ   
        ตตฺถ  พฺยคฺฆาติ  อุโภป  เต  พฺยคฺฆนาเมนาลปนฺตี   
อาห ฯ  นิวตฺตวฺโหติ  นิวตฺเตถ ฯ  ปจฺจุเปถ  มหาวนนฺติ  ต   
มหาวน  ปจฺจุเปถ  ปุน  อุปคจฺฉถ ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ   
มา  โน  วน  ฉินฺทิ  นิพฺยคฺฆาติ  อมฺหาก  วสนวนสณฺฑ   
อิทานิ  ตุมฺหาก  อภาเวน  นิพฺยคฺฆ  มนุสฺสา  มา  ฉินฺทึสุ ฯ   
พฺยคฺฆา  มาเหสุ  นิพฺพนาติ  ตุมฺหาทิสา  เทฺว  พฺยคฺฆราชาโน   
อตฺตโน  วสนฏานา  ปลายิตตฺตา  นิพฺพนา  วสนฏานภูเตน  
วเนน  วิรหิตา  มา  อเหสุ ฯ   
        เต  เอว  ตาย  เทวตาย  ยาจิยมานาป  คจฺฉ  ตว   
น  มย  คมิสสฺามาติ  ปฏิกฺขิปสุเยว ฯ  เทวตา  เอกิกาว  วนสณฺฑ   
ปจฺจาคมิ ฯ  มนุสฺสาป  กติปาเหเนว  สพฺพ  วน  ฉินฺทิตฺวา   
เขตฺตานิ  กรตฺิวา  กสิกมฺม  กรึสุ ฯ   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ    ๒.  ม.  นิพฺยคฺฆ  ฯ    
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        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  อปณฺฑิตเทวตา  โกกาลิโก  อโหส ิ  
สีโห  สารีปตฺุโต  พฺยคฺโฆ  โมคฺคลฺลาโน  ปณฺฑิตเทวตา   
ปน  อหเมวาติ ฯ   
                                พฺยคฺฆชาตก    ทติุย  ฯ   
 
                                        กจฺฉปชาตก   
        โก  นุ  วฑฺฒิตภตฺโตวาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต  
โกสลราชสฺส  ทฺวินฺน  มหามตฺตาน  กลหวูปสมน  อารพฺภ   
กเถสิ ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ  ทุกนิปาเต กถิตเมว ฯ   
        อตีเต  ปน  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชฺช  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  กาสิกรฏเ  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต   
ตกฺกสิลาย  สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  กาเม  ปหาย   
อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส  คงฺคาตีเร  อสฺสมปท   
มาเปตฺวา  ตตฺถ  อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย  จ  นิพฺพตฺเตตฺวา   
ฌานกีฬ  กีฬนฺโต  วาส  กปฺเปสิ ฯ  อิมสฺมึ  กริ  ชาตเก   
โพธิสตฺโต  ปรมมชฺฌตฺโต  อโหสิ  อุเปกฺขาปารมึ  ปูเรสิ ฯ  ตสฺส  
ปณฺณสาลทฺวาเร  นิสินฺนสฺส  เอโก  ปคพฺโภ  ทุสฺสลีมกฺกโฏ   
อาคนฺตฺวา  กณฺณโสเตสุ  องฺคชาเตน  สลากปเวสนกมฺม  กโรติ ฯ   
โพธิสตฺโตป  อวาเรตฺวา  มชฺฌตฺโต  หุตฺวา  นิสีทติเยว ฯ    
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อเถกทิวส  เอโก  กจฺฉโป  อุทกา  อุตฺตริตฺวา  คงฺคาตีเร  
มุข วิวริตฺวา  อาตป  ตปฺเปนฺโต  นิทฺทายติ ฯ  ต  ทิสวฺา   
โส  โลลวานโร  ตสฺส  มุเข  สลากปเวสนกมฺม  อกาสิ ฯ   
อถสฺส  กจฺฉโป  ปพุชฺฌิตฺวา  องฺคชาต  สมุคฺเค  ปกขิฺปนฺโต   
วิย  ฑสิ ฯ ตสฺส พลวเวทนา อุปฺปชฺชิ ฯ  เวทน  อธวิาเสตุ   
อสกฺโกนฺโต  โก  นโุข  ม  อิมมฺหา  ทุกขฺา  โมเจยฺย  กสฺส   
สนฺติก  คจฺฉามีติ  จินฺเตตฺวา  อ ฺโ  ม  อิมมฺหา  ทุกฺขา   
โมเจตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถิ  อ ฺตฺร  ตาปเสน  ตาปสสฺเสว   
สนฺติก  มยา  ยาตุ  วฏฏตีติ กจฺฉป ทฺวีหิ หตฺเถหิ อุกฺขิปตฺวา   
โพธิสตฺตสฺส  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  โพธสิตฺโต  เตน  ทุสฺสีลมกฺกเฏน   
สทฺธึ  เกฬ ึ กโรนฺโต  ปม  คาถมาห   
        [๔๑๘]        โก นุ วฑฺฒิตภตฺโตว (๒)        ปรูหตฺโถว พฺราหฺมโณ   
                        กหนฺน ุภิกฺข อจริ                        ก สทฺธ อุปสงฺกมีติ ฯ   
        ตตฺถ  โก  น ุ วฑฺฒิตภตฺโตวาติ  โก  เอส  วฑฺฒิตภตฺโต   
วิย  เอก  วฑฺฒิตก  (๓)  ภตฺตปูรปาตึ  หตฺเถหิ คเหตฺวา วิย โก  
นุ เอส อาคจฺฉตีติ  อตฺโถ ฯ  ปูรหตฺโถว  พฺราหฺมโณติ   
กตฺติกมาเส  วาจนก  ลภิตฺวา  ปุณฺณหตฺโถ  พฺราหฺมโณ  วิย   
โก  นุโข  เอโสติ  วานร สนฺธาย วทติ ฯ  กหนฺนุ  ภิกฺข   
อจรีติ  โภ  วานร  กสฺม ึ ปเทเส อชฺช ตฺว ภิกฺข อจริ ฯ    
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ก  สทฺธ  อุปสงฺกมีติ  กตร  นาม  ปุพฺเพ  เปเต  อุททฺิสฺส   
กต  สทฺธาภตฺต  วา  กตร  วา  สทฺธ  ปคฺุคล  ตฺว   
อุปสงฺกมิ  กโุต  เต อย เทยฺยธมฺโม   ลทฺโธติ ทีเปติ ฯ   
        ต    สุตฺวา   ทุสฺสีลวานโร   ทุติย คาถมาห   
        [๔๑๙]        อห กปสฺมิ ทุมฺเมโธ                อนามาสานิ อามสึ   
                        ตฺว ม โมเจยฺย ภทฺทนฺเต        มุตฺโต คจฺเฉยฺย ปพฺพตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อห  กปสฺม ิ ทมฺุเมโธติ  ภททฺนฺเต  อห  อสฺมิ   
ทุมฺเมโธ  จลจิตฺโต  มกฺกโฏ ฯ  อนามาสานิ  อามสินฺติ   
อนามสิตพฺพฏานานิ  อามสึ ฯ  ตฺว  ม  โมเจยฺย  ภทฺทนฺเตติ   
โย  ตฺว  ทยาลุ  อนุกมฺปโก  ม  อิมมฺหา  ทุกฺขา  โมเจสิ   
ภทฺท  เต  โหตุ ฯ  มุตฺโต  คจฺเฉยฺย  ปพฺพตนฺติ  โสห   
ตวานุภาเวน  อิมมฺหา  พฺยสนา  มุตฺโต  ปพฺพตเมว  คจฺเฉยฺย  
น ปุน เต จกขฺุปเถ อตฺตาน ทสฺเสยฺยนฺติ ฯ   
        โพธิสตฺโต  มกกฺฏสฺมึ  การุ ฺเน  กจฺฉเปน  สทฺธึ   
สลฺลปนฺโต  ตติย คาถมาห   
        [๔๒๐]        กจฺฉปา กสฺสปา โหนฺติ        โกณฺฑ ฺา โหนฺติ มกฺกฏา   
                        มุ ฺจ กสฺสป โกณฺฑ ฺ        กต เมถุนก ตยาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  กจฺฉปา  นาม  กสฺสปโคตฺตา  โหนฺติ  มกฺกฏา   
โกณฺฑ ฺโคตฺตา  โหนฺติ  กสฺสปโกณฺฑ ฺาน  จ  อ ฺม ฺ   
#  ๑.  ม.  โมเจยฺย  ฯ    
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อาวาหวิวาหสมฺพนฺโธ  อตฺถิ  อทฺธา  ตยิท  โลเลน  มกฺกเฏน  (๑)   
ตยา  สทฺธึ  ตยา  วา  (๒)  ทุสฺสีเลน  อิมินา  มกฺกเฏน  สทฺธ ึ 
โคตฺตสทิสสงฺขาตสฺส  เมถุนธมฺมสฺส  อนุจฺฉวิก  ทุสฺสีลกมฺมสงฺขาต   
เมถุนกมฺม  กต  ตสฺมา มุ ฺจ กสฺสป โกณฺฑ ฺนฺติ ฯ   
        กจฺฉโป  โพธิสตฺตสฺส  วจน  สุตฺวา  การเณน  ปสนฺโน   
วานรสฺส  องฺคชาต  มุ ฺจิ ฯ  มกฺกโฏ  มุตฺตมตฺโตว  โพธิสตฺต   
วนฺทิตฺวา  ปลาโต  ปุน  ต  าน  นิวตฺติตฺวาป  น  โอโลเกสิ ฯ   
กจฺฉโปป  โพธิสตฺต  วนฺทิตฺวา  อตฺตโน  วสนฏานเมว  คโต ฯ   
โพธิสตฺโตป  อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  กจฺฉปวานรา  เทฺว  มหามตฺตา   
อเหสุ  ตาปโส  ปน อหเมวาติ ฯ   
                                กจฺฉปชาตก    ตติย  ฯ   
#  ๑.  ม.  ทุสสฺีลมกฺกเฏน  ฯ    ๒.  ม.  จ  ฯ     
#  ๓.  ม. โคตฺตสทิสฺตาสงฺขาตสฺส  ฯ    
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        กาย  พลากา  สิขินีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
เอก  โลลภิกขฺุ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ต  หิ  ธมฺมสภาย  (๑)   อานีต  สตฺถา  น  ตฺว  ภิกฺขุ   
อิทาเนว  โลโล  ปุพฺเพป  โลโลเยว  โลลภาเวน  จ  ชีวิตกฺขย   
ปตฺโต  ต  นสิสฺาย  โปราณกปณฺฑิตาป  อตฺตโน  วสนฏานา   
ปริหีนา  (๒)  อเหสุนฺติ  วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  
พาราณสีเสฏ ิโน  มหานเส  ภตฺตการโก  ปุ ฺตฺถาย   
นิณฺฑปจฺฉึ  (๓)  เปสิ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  ปาราวตโยนิย   
นิพฺพตฺติตฺวา  ตตฺถ  วาส  กปฺเปสิ ฯ  อเถโก  โลลกาโก   
มหานสมตฺถเกน  คจฺฉนฺโต  นานปฺปการ  มจฺฉมสวิกตึ  ทิสฺวา   
ปปาสาภิภูโต  กินฺนุโข  นิสฺสาย  สกกฺา  ภเวยฺย  โอกาส   
ลทฺธุนฺติ  จินฺเตนฺโต  โพธสิตฺต  ทิสฺวา  อิม  นิสฺสาย  สกฺกา   
โอกาส  ลทธฺุนฺติ  (๔)  สนฺนิฏาน  กตฺวา  ตสฺส  โคจราย   
อร ฺคมนกาเล  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  อนุพนฺธิ ฯ  อถ  น  โพธสิตฺโต   
มย  โข  กาก  อ ฺโคจรา  ตฺวมฺป  อ ฺโคจโร  กนิฺนุ 
โข  ม  อนุพนฺธสีติ  อาห ฯ  ภนฺเต  ตุมหฺาก  [ ๕ ]  กิริยา  มยฺห   
#  ๑.  ม.  ธมมฺสภ  ฯ    ๒.  ม.  ปริพาหิรา  ฯ    ๓.  ม.  นีฬปจฺฉึ  ฯ   
#  ๔.  ม.  อิม  นิสฺสาย  สกฺกาติ  ฯ    ๕.  ม.  เอตฺถนฺตเร  สามีติ  ทสฺสติ  ฯ    
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รุจฺจติ  อหมฺป  ตุมฺเหหิ  สมานโคจโร  หุตฺวา  ตุมฺเห  อุปฏาตุ   
อิจฺฉามีติ ฯ  โพธิสตฺโต  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  โส  เตน  สทฺธึ  โคจรภูมิย   
เอกโคจร  จรนฺโต  วิย  โอสกฺเกตฺวา  โคมยราสึ  วิทฺธสิตฺวา   
ปาณเก  ขาทิตฺวา  กุจฺฉิปูร กตฺวา  โพธสิตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา   
ตุมฺเห  เอตฺตก  กาล  จรถ  นนุ  โภชเน  ปมาณ  าตุ   
วฏฏติ  เอถ  นาติสายเมว  คจฺฉามาติ ฯ  โพธิสตฺโต  ต   
อาทาย  วสนฏาน  อคมาสิ ฯ  ภตฺตการโก  อมฺหาก   
ปาราวโต  สหาย  คเหตฺวา  อาคโตติ  กากสฺสาป  เอกสฺมึ  (๑)   
ถุสปจฺฉึ  เปสิ ฯ  กาโกป  จตุป ฺจาห  เตเนว  นีหาเรน   
วสิ ฯ  อเถกทิวส  เสฏ ิโน  พหู  มจฺฉมเส  อาหรยิตฺถ ฯ   
กาโก  ต  ทิสวฺา  โลภาภิภูโต  ปจฺจูสกาลโต  ปฏาย   
นิตฺถุนนฺโต  นิปชฺช ิฯ อถ น ปุนทิวเส โพธิสตฺโต  เอหิ   
สมฺม  โคจราย  ปกกฺมิสฺสามาติ  อาห ฯ  ตุมฺเห  คจฺฉถ   
มยฺห  อชรีโก  โรโค  (๒)   อตฺถีติ ฯ  สมฺม  กากาน  อชรีโก   
นาม  นตฺถิ  ทีปวฏฏิมตฺตเมว  หิ  ตุมฺหาก  กุจฺฉิย  โถก  
ติฏติ เสส อชฺโฌหฏมตฺตเมว  ชีรติ  มม  วจน  กโรหิ   
มา  เอต  มจฺฉมส  ทิสฺวา  เอวมกาสีติ ฯ  สามิ  กินนฺาเมต   
กเถถ  อชิณฺณสงฺกาว  มยฺหนฺติ ฯ  เตนหิ  อปฺปมตฺโต  โหหีติ   
ต  โอวทิตฺวา  โพธิสตฺโต  ปกฺกามิ ฯ  ภตฺตการโกป  นานา-   
#  ๑.  ม.  เอก  ฯ    ๒.  ม.  อชิณฺณาสงฺกา  ฯ     
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มจฺฉมสวิกติโย  สมฺปาเทตฺวา  สรีรโต  เสท  อปเนนฺโต   
มหานสทฺวาเร  อฏาสิ ฯ  กาโก  อยนฺทานิ  กาโล  มส   
ขาทิตุนฺติ  คนฺตฺวา  ปกโรติมตฺถเก  นิสทีิ ฯ  ภตฺตการโก  กริีติ   
สทฺท  สุตฺวา  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกนฺโต  กาก  ทิสฺวา  ปวิสิตฺวา   
ต  คเหตฺวา  สกลสรรีโลม  ลุ ฺจิตฺวา มตฺถเก จูฬ เปตฺวา  
สิงฺคิเวรมรีจาทีนิ  ปสิตฺวา  ตกฺเกน  อาโลเลตฺวา  ตฺว  อมฺหาก   
เสฏ ิโน  มจฺฉมส  อุจฺฉิฏ  กโรสีติ  สกลสรรีมสฺส  มกฺเขตฺวา   
ขิปตฺวา  นิณฺฑปจฺฉิย  ปาเตสิ ฯ  พลวเวทนา  อุปฺปชฺช ิฯ  
โพธิสตฺโต โครจภูมิโต  อาคนฺตฺวา  ต  นิตฺถุนนฺต  ทสิฺวา  ทว   
กโรนฺโต ปม คาถมาห   
        [๔๒๑]        กาย พลากา สิขินี        โจรี ลงฺฆีปตามหา   
                        โอร พลาเก อาคจฺฉ        จณฺโฑ เม วายโส สขาติ ฯ   
        ตตฺถ  กาย  พลากา  สิขินีติ  ต  กาก  ตสฺส  พหลตกฺเกน   
มกขิฺตสรีรเสตวณฺณตฺตา  มตฺถเก  จ  สขิาย  ปตตฺตา กา  
เอสา พลากา  สิขินีติ  ปุจฺฉนฺโต  อาลปติ ฯ  โจรีติ  กุลสฺส   
อนนุ ฺาย  กุลฆร  กากสฺส  วา  อรุจิยา  กากปจฺฉึ  ปวิฏตฺตา   
โจรีติ  วทติ ฯ  ลงฺฆีปตามหาติ  ลงฺฆี  วุจฺจติ  อากาเส  ลงฺฆนโต   
เมโฆ  พลากา  จ  นาม  เมฆสทฺเทน  คพฺภ  คณฺหนฺตีติ   
เมฆสทฺโท  พลากาน  ปตา  เมโฆ  ปตามโห  โหติ ฯ  เตนาห   
#  ๑.  ม.  รสกโรฏิมตฺถเก  ฯ    ๒.  ม.  ลงฺฆิปตามหา  ฯ    
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ลงฺฆีปตามหาติ ฯ  โอร  พลาเก  อาคจฺฉาติ  อมฺโภ  พลาเก  อิโต   
เอหิ ฯ  จณฺโฑ  เม วายโส สขาติ  มยฺห  สขา  ปจฺฉิสามิโก   
วายโส  จณฺโฑ  ผรุโส  โส  อาคโต  ต  ทิสฺวา  กณยคฺคสทิเสน  (๑)   
ตุณฺเฑน  โกฏเฏตฺวา  ชีวิตกฺขย  ปาเปยฺย  ตสฺมา  ยาว  โส   
นาคจฺฉติ  ตาว  ปจฺฉิโต  โอตริตฺวา  อิโต  เอหิ  อิโต สีฆ  
ปลายสฺสูติ วทติ ฯ   
        ต   สุตฺวา   กาโก   ทติุย    คาถมาห   
        [๔๒๒]        นาห พลากา สิขินี        อห โลลสฺมิ วายโส   
                        อกตฺวา วจน ตุยฺห        ปสฺส ลูโนสฺมิ อาคโตติ ฯ   
        ตตฺถ  อาคโตติ  ตฺว  อิทานิ  โคจรภูมิโต  อาคโต  ม   
ลูน  ปสฺสถาติ อตฺโถ ฯ   
        ต   สุตฺวา   โพธิสตฺโต    ตติย คาถมาห   
        [๔๒๓]        ปุนปาปชฺชส ีสมฺม        สีล หิ ตว ตาทิส   
                น หิ มานุสิกา (๒)  โภคา        สุภุ ฺชา โหนฺติ ปกฺขินาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปนุปาปชฺชสี  สมฺมาติ  สมฺม  วายส  ปนุป   
ตฺว  เอวรูป  ทุกฺข  ปฏลิภิสฺสเสว  นตฺถิ  เอตฺตเกน  โมกโฺข   
กึการณา  สีล  หิ  ตว  ตาทสิ  ปาปก  ยสฺมา  ตว   
อาจารสีล ตาทิส ทุกฺขาธิคมนสฺเสว  อนุรูป ฯ  น  ห ิ  
#  ๑.  ม.  กณยสทิเสน  ฯ    ๒.  ม.  มานุสกา  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    
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มานุสิกาติ  มนุสฺสา  นาม  มหาปุ ฺา  ติรจฺฉานคตาน   
ตถารูป  ปุ ฺ  นตฺถิ  ตสฺมา  มานุสิกา  โภคา  ติรจฺฉานคเตน  
ปกฺขินา น ภุ ฺชิตพฺพาติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  โพธิสตฺโต  อิโต  ปฏาย  มยา   
อิธ  วสิตุ  น  สกฺกาติ  อุปปฺติตฺวา  อ ฺตฺถ  อคมาสิ ฯ  กาโกป  
นิตฺถุนนฺโต  ตตฺเถว กาลมกาสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  โส  ภิกฺขุ  อนาคามิผเล   
ปติฏหิ ฯ  ตทา  โลลกาโก  โลลภิกฺขุ  อโหส ิฯ  ปาราวโต   
ปน  อหเมวาติ ฯ   
                                        โลลชาตก   จตุตฺถ  ฯ   
#  ๑.  ม.  ภุ ฺชียนฺตีติ  ฯ    ๒.  ม.  โลลภิกฺขุ  ฯ    
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        กาย  พลากา  รุจิราติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก   
โลลภิกฺขุ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ  เทฺวป  วตฺถูนิ  ปุริมสทสิาเนว ฯ  
คาถา  ปน   นานา ฯ   
        [๔๒๔]        กาย พลากา รุจิรา                กากนิณฺฑสฺมิ อจฺฉติ  (๑)   
                        จณฺโฑ กาโก สขา มยหฺ        ยสฺส เจต กุลาวก ฯ   
        [๔๒๕]        นน ุม สมฺม ชานาสิ                ทชิ   สามากโภชนา   
                        อกตฺวา วจน ตุยฺห                ปสฺส ลูโนสฺมิ อาคโต ฯ   
        [๔๒๖]        ปุนปาปชฺชส ีสมฺม                สีล หิ ตว ตาทิส   
                        น  หิ  มานุสิกา  โภคา                สภุุ ฺชา  โหนฺติ  ปกฺขินาติ ฯ   
คาถา   หิ   เอกนฺตริกาเยว ฯ   
        ตตฺถ  รจิุราติ  ตกฺกมกฺขิตสรีรตาย  เสตวณฺณต  สนฺธาย   
วทติ ฯ  รุจิราติ  ปยทสฺสนา  (๒)   ปณฺฑราติ  อตฺโถ ฯ   
กากนิณฺฑสฺมินฺติ  กากกลุาวเก ฯ  กากนีฬสฺมินฺติป  (๓)  ปาโ ฯ   
ทิชาติ  กาโก  ปาราวต  อาลปติ ฯ  สามากโภชนาติ   
ติณพีชโภชนา ฯ  สามากคหเณน  เหตฺถ  สพฺพมฺป ติณพีช  
สงฺคหิต ฯ   
        อิธาป  โพธิสตฺโต  น  อิทานิ  สกฺกา  อิโต  ปฏาย   
#  ๑.  ม.  กากนีฬสฺมิมจฺฉติ  ฯ    ๒.  ม.  รุจิรา  ปยทสฺสนา  ฯ   
#  ๓.  กากนิฑฺฒสฺมินฺติป  ฯ    
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มยา  เอตฺถ วสิตุนฺติ อุปฺปติตฺวา อ ฺตฺถ คโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  โลลภิกฺขุ  อนาคามิผเล   
ปติฏหิ ฯ  ตทา  โลลกาโก  โลลภิกฺขุ  อโหส ิฯ  ปาราวโต   
ปน  อหเมวาติ ฯ   
                                รุจิรชาตก    ป ฺจม   ฯ   
 
                                        กุรุธมฺมชาตก   
        ตว  สทธฺ ฺจ  สีล ฺจาติ  อิท  สตถฺา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
เอก  หสฆาตก  ภิกฺขุ   อารพฺภ    กเถสิ ฯ   
        สาวตฺถวีาสิโน  เทฺว  สหายกา  ภิกฺขูสุ  (๑)  ปพฺพชิตฺวา   
ลทฺธุปสมฺปทา  เยภุยฺเยน  เอกโต  วิจรนฺติ ฯ  เต เอกทิวส  
อจิรวตึ คนฺตฺวา นฺหาตฺวา  วาลุกาปุลิเน  อาตป  ตปฺปมานา   
สาราณียกถ  กเถนฺตา  นิสทีึสุ ฯ  (๒)  ตสฺมึ  ขเณ  เทฺว  หสา   
อากาเสนาคจฺฉนฺติ ฯ  อเถโก  ทหรภิกฺขุ  สกฺขร  คเหตฺวา   
เอกสฺส  หสโปตกสฺส  อกฺขึ  ปหรามีติ  อาห ฯ  อิตโร  น   
สกฺขิสฺสสีติ  อาห ฯ  ติฏตุ  อิมสฺมึ  ปสฺเส  อกฺขิ  ปรปสฺเส   
อกฺขึ  ปหริสสฺามีติ ฯ  อิทมฺป  น  สกฺขิสฺสสิเยวาติ ฯ เตนหิ   
อุปธาเรหีติ  ติขิณสกฺขร  (๓)    คเหตฺวา  หสสฺส  ปจฺฉาภาเค  
#  ๑.  ม.  ภิกขฺู  ฯ    ๒.  ม.  อฏสุ  ฯ    ๓.  ม.  ติยส  สกฺขร  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 144 

        เลมที ่ 31  ติกนิปาเต  ปทุมวคฺควณฺณนา  หนา  144   
 
ขิป ฯ หโส  สกฺขรสทฺท  สุตฺวา  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกสิ ฯ  อถ   
น  อิตร (๑)   สกฺขร (๒)   คเหตฺวา  ปรปสฺเส  อกฺขิมฺหิ  ปหริตฺวา   
โอริมกฺขินา  นิกฺขาเมสิ (๓)  ฯ  หโส  วิรวนฺโต  ปรวิตฺติตฺวา  เตส   
ปาทมูเลเยว  ปติ ฯ  ตตฺถ   ิตา  ภิกฺขู  ทิสฺวา  อาคนฺตฺวา   
อาวุโส  พุทฺธสาสเน (๔)   ปพฺพชิตฺวา  อนนุจฺฉวิก  เต  กต   
ปาณาติปาต  กโรนฺเตนาติ  วตฺวา  ต  อาทาย  ตถาคตสฺเสว   
ทสฺเสสุ ฯ  สตฺถา  สจฺจ  กริ  ตยา  ภิกฺขุ  ปาณาติปาโต   
กโตติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจ  ภนฺเตติ  วุตฺเต  ภิกฺขุ  กสฺมา   
เอวรูเป  นิยฺยานิกสาสเน  ปพฺพชิตฺวา  เอวมกาสิ  โปราณก-   
ปณฺฑิตาป  อนุปฺปนฺเนป  พุทฺเธ  อคารมชฺเฌ  สงฺกลิฏิวาส   
วสมานา  อปฺปมตฺตเกสุป  าเนสุ  กกฺุกุจฺจ  กรึส ุ ตฺว   
ปน  เอวรูเป  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  กุกกฺุจฺจมตฺตมฺป  น  อกาสิ   
นนุ  ภิกฺขุนา  นาม  กายวาจาจิตฺตส ฺเตน  ภวิตพฺพนฺติ  
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  กรุุรฏเ อินฺทปฏฏนคเร (๕)   ธน ฺชยโกรพฺเย นาม  
ราเช (๖)  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต  ตสฺส  อคฺคมเหสิยา   
กุจฺฉิมฺหิ  ปฏสินฺธึ  คเหตฺวา  อนุปุพฺเพน  วิ ฺ ุต  ปตฺโต   
ตกฺกสิลาย  สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  ปตรา  อุปรชฺเช   
#  ๑.  ม.  อิตโร  ฯ    ๒.  วฏฏสกฺขร ฯ    ๓.  ม.  นกิฺขมาเปสิ  ฯ     
#  ๔.  ม.  เอวรูเป  นิยฺยานิกสาสเน  ฯ    ๕.  ม.  อินฺทปตฺถนคเร  ฯ 
#  ๖.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ    
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ปติฏาปโต  อปรภาเค  ปตุ  อจฺจเยน  รชฺเช  ตฺวา  ทส   
ราชธมฺเม  อโกเปตฺวา  กุรุธมฺเม  ปวตฺตติ ฯ  กรุุธมโฺม  นาม   
ป ฺจ  สีลานิ ฯ  ตานิ  โพธิสตฺโต  ปริสทฺุธานิ  กตฺวา   
รกฺขติ ฯ  ยถา  จ  โพธิสตฺโต  เอวมสฺส  มาตา  อคฺคมเหสี   
กนิฏภาตา  อุปราชา  ปุโรหิโต  พฺราหฺมโณ  รชชฺคฺุคาโห   
อมจฺโจ  สารถี  เสฏ ี  โทณมาปโก  มหามตฺโต  โทวาริโก   
นครโสภินี  วณฺณทาสีติ เอวเมเต ฯ   
                ราชา มาตา มเหสี จ                อุปราชา ปุโรหิโต   
                รชชฺุโก สารถ ีเสฏ ี                โทโณ โทวาริโก ตถา   
                คณิกา  เอกาทส  ชนา                กุรุธมฺเม  ปติฏ ิตา ฯ   
อิติ  อิเม  สพฺเพป  ปริสุทธฺานิ  กตฺวา  ป ฺจ  สีลานิ   
รกฺขึสุ ฯ ราชา  จตูสุ  นครทฺวาเรสุ  จ  นครมชฺเฌ  จ   
นิเวสนทฺวาเร  จาติ  ฉ  ทานสาลาโย  การาเปตฺวา  เทวสิก   
เทวสิก  ฉ   สตสหสฺสานิ  วิสชฺเชนโฺต (๑)   สกลชมฺพูทีป  อุนนฺงฺคล   
กตฺวา  ทาน  อทาสิ ฯ   ตสฺส   ปน    ทานชฺฌาสยตา   
ทานาภิรตตา  สกลชมฺพูทปี  อชโฺฌตฺถริ ฯ  ตสฺมึ  กาเล   
กาลิงฺครฏเ  ทนฺตปุรนคเร  กาลิงฺคราชา  รชฺช  กาเรสิ ฯ   
ตสฺส  รฏเ  เทโว น  วสสฺิ ฯ  ตสฺมึ  อวสฺสนฺเต  สกลรฏเ   
ฉาตก  ชาต ฯ อาหารวิปตฺติยา  จ  มนสฺุสาน  โรโค   
#  ๑.  ม.  ฉสตสหสฺส  ธน  วิสฺสชฺเชนโฺต  ฯ    
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อุทปาทิ ฯ  ฉาตกภย  โรคภย  ทุพฺภิกฺขภยนฺติ  ตีณิ  ภยานิ   
อุปฺปชฺชึสุ ฯ  มนุสฺสา  นิคฺคหณา  ทารเก  หตฺเถสุ  คเหตฺวา   
ตตฺถ  ตตฺถ  วิจรนฺติ ฯ  สกลรฏวาสิโน  เอกโต  หตฺุวา   
ทนฺตปุร  คนตฺฺวา  ราชทฺวาเร  อุกฺกุฏ ิมกสุ ฯ  ราชา  วาตปาน   
นิสฺสาย   ิโต  ต  สทฺท  สุตฺวา  กึการณา  เอเต  วิจรนฺตีติ   
ปุจฺฉิ ฯ  มหาราช  สกลรฏเ  ตีณิ  ภยานิ  อุปฺปนฺนานิ  เทโว   
น  วสฺสติ  สสฺสานิ  วิปนฺนานิ  ฉาตก  ชาต  มนุสฺสา   
ทุพฺโภชนา  โรคาภิภูตา  นิคฺคหณา  ปุตฺเต  หตฺเถสุ  คเหตฺวา   
วิจรนฺติ  เทว  วสฺสาเปหิ  มหาราชาติ ฯ  โปราณกราชาโน   
เทเว  อวสฺสนฺเต  กึ  กโรนฺตีติ ฯ  โปราณกราชาโน  มหาราช   
เทเว    อวสฺสนฺเต  ทาน    ทตฺวา    อุโปสถ    อธิฏาย   
สมาทินฺนสีลา  สิริคพฺภ  ปวิสิตฺวา  ทพฺพสนฺถเร  สตฺตาห   
นิปชฺชนฺติ  ตทา  เทโว  วสฺสตีติ ฯ ราชา สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา   
ตถา  อกาสิ ฯ  เอว  สนฺเตป  เทโว  น  วสฺสติ ฯ  ราชา   
อมจฺเจ  อาห  อห  กตฺตพฺพ  กิจฺจ  อกาสึ  เทโว  น   
วสฺสติ  กินฺติ  กโรมาติ ฯ  มหาราช  อินทฺปฏฏนคเร   
ธน ฺชยโกรพฺยสฺส  ร ฺโ  อ ฺชนสนฺนิโภ (๑)  นาม  มงฺคลหตฺถี   
อตฺถิ  ต  อาเนสฺสาม  เอว  สนฺเต  เทโว  วสฺสตีติ ฯ  โส   
ราชา  พลพาหนสมฺปนฺโน  ทุปฺปสโห  กถมสฺส  หตฺถึ   
#  ๑.   อ ฺชนวณฺโณ  ฯ    
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อาเนสฺสามาติ ฯ มหาราช  เตน  สทฺธ ึ ยุทฺธกิจฺจ  นตฺถิ   
ทานชฺฌาสโย  ราชา  ทานาภิรโต  ยาจิโต  สมาโน  อลงฺกต-   
สีสมฺป  ฉินทฺิตฺวา  ปสาทสมฺปนฺนานิ  อกฺขีนิป  อุปฺปาเฏตฺวา   
สกล  รชฺชมปฺ  นิยฺยาเทตฺวา  ทเทยฺย  หตฺถิมฺหิ  วตฺตพฺพเมว   
นตฺถิ  อวสฺส  ยาจิโต  ทสสฺตีติ ฯ  เก  ปน  ต  ยาจิตุ   
สมตฺถาติ ฯ  พฺราหฺมณา  มหาราชาติ ฯ  ราชา  พฺราหฺมณวาสโต (๑)    
อฏ  พฺราหฺมเณ  ปกฺโกสาเปตฺวา  สกฺการสมฺมาน  กตฺวา  หตฺถึ   
ยาจนตฺถาย  เปเสสิ ฯ  เต  ปริพฺพย  อาทาย  อทฺธิกเวส  คเหตฺวา   
สพฺพตฺถ  เอกรตฺตินิวาเสน  ตุริตคมน  กตฺวา  กติปาห  นครทฺวาเร   
ทานสาลาสุ  ภุ ฺชนฺตา  สรีร  สนฺตปฺเปตฺวา  กทา  ราชา   
ทานคฺค  อาคจฺฉิสฺสตีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  มนสฺุสา  ปกฺขสฺส  ตโย   
ทิวเส  จาตุทฺทเส  ปณฺณรเส  อฏมิย ฺจ  อาคจฺฉติ  เสฺว  ปน   
ปุณฺณมี  ตสฺมา  เสฺวป  อาคจฺฉิสฺสตีติ  วทึสุ ฯ  พฺราหฺมณา   
ปุนทิวเส  ปาโตว  คนฺตฺวา  ปาจีนทฺวาเร  อฏสุ ฯ  โพธิสตฺโต   
ปาโตว  นฺหาตานุลิตฺโต (๒)   สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต  อลงฺกต-   
หตฺถิกฺขนฺธวรคโต  มหนฺเตน  ปริวาเรน  ปาจีนทฺวาเรน  ทานสาล   
คนฺตฺวา  โอตริตฺวา  สตฺตฏชนาน  สหตฺถา  ภตฺต  ทตฺวา   
อิมินาว  นีหาเรน  เทถาติ  วตฺวา  หตฺถ ึ อภิรุยฺหิตฺวา   
ทกฺขิณทฺวาร  อคมาสิ ฯ  พฺราหฺมณา  ปาจีนทฺวาเร  อารกฺขสฺส   
#  ๑.  ม.  พฺราหฺมณคามโต  ฯ    ๒.  ม.  นฺหตฺวา  คตฺตานุลิตฺโต  ฯ    
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พลวตาย  โอกาส  อลภิตฺวา  ทกฺขิณทฺวารเมว  คนฺตฺวา  ราชาน   
อาคจฺฉนฺต  โอโลกยมานา  ทฺวารโต  นาติทูเร  อุนฺนตฏาเน   
 ิตา  สมฺปตฺต  ราชาน  หตฺเถ  อุกฺขิปตฺวา  ชยตุ  ภว   
มหาราชาติ  ชยาเปสุ ฯ  ราชา  วชิรงฺกุเสน วารณ นวิตฺเตตฺวา  
เตส สนฺติก คนฺตฺวา  โภ  พฺราหฺมณา  กึ  อิจฺฉถาติ  ปุจฺฉิ ฯ   
พฺราหฺมณา  โพธิสตฺตสฺส  คุณ วณฺเณนฺตา ปม คาถมาหสุ   
        [๔๒๗]        ตว สทธฺ ฺจ สีล ฺจ                วิทิตฺวาน ชนาธิป   
                        วณฺณ อ ฺชนวณฺเณน                กาลงฺิคสฺมึ วินิมฺหเสติ  (๑)  ฯ   
        ตตฺถ    สทฺธนฺติ    กมฺมผลาน    สทฺทหนวเสน   โอกปฺปนิย-    
สทฺธ ฯ  สีลนฺติ  สวรสีล  อวีติกฺกมสีล ฯ  วณฺณนฺติ  ตทา  ตสฺมึ   
เทเส  สุวณฺณ  วุจฺจติ  เทสนาสีสเมเวต ฯ  อิมินา  ปน  ปเทน   
สพฺพมฺป  หิร ฺสุวณฺณธนธ ฺ  (๒)  สงฺคหิต ฯ  อ ฺชนวณฺเณนาติ   
อ ฺชนปุ ฺชสมานวณฺเณน  อิมินา  ตว  นาเคน ฯ  กาลิงฺคสฺมินฺติ   
กาลิงฺคร ฺโ  สนฺติเก ฯ  วินิมฺหเสติ  วินิมฺหยวเสน  (๓)  คณฺหิมฺห   
ปริโภควเสน  วา  อุทเร  ปกฺขิปมฺหาติ  อตฺโถ ฯ  เสติ   
นิปาตมตฺต ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  มย  หิ  ชนาธิป  ตว  สทฺธ ฺจ   
สีล ฺจ  วิทิตฺวา  อทฺธา  โน  เอโส  เอว  สทฺธาสีลสมฺปนฺโน   
ราชา  ยาจิโต  อ ฺชนวณฺณ  นาค  ทสสฺตีติ  อิมินา  อตฺตโน   
สนฺตเกน  วิย  อ ฺชนวณฺเณน  กาลิงฺคร ฺโ  สนฺติเก  นาค   
#  ๑.  ม.  นิมมิฺหเส  ฯ    ๒.  ม.  หิร ฺสุวณฺณาทิธนธ ฺ  ฯ   
#  ๓.  ม.  วินมิยวเสน  ฯ    
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หริสฺสามาติ (๑)   วตฺวา  พหุธนธ ฺ  วินิมฺหเส  ปริวตฺตยิมฺห  เจว   
อุทเร  จ  ปกขิฺปมฺห  เอว  ต  มย  วานิยมานา  อิธาคตา   
ตตฺถ  กตฺตพฺพ  เทโว  ชานาตูติ ฯ  อปโร  นโย ฯ  ตว  
สทฺธาสีลคุณสงฺขาต  วณฺณ  วิทิตฺวา  อุฬารคุโณ  ราชา  ชีวิตมฺป   
ยาจิโต  ทเทยฺย  ปเคว  ติรจฺฉานคต  นาคนฺติ  เอว  กาลิงฺคสฺส   
สนฺติเก  อิมินา  อ ฺชนวณฺเณน ตว วณฺณ วินิมฺหเส ตุลยิมฺหา  
เตนมฺหา อิธาคตาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  โพธิสตฺโต  สเจ  โว  พฺราหฺมณา  อิม   
นาค  ปริวตฺเตตฺวา  ธน  ขาทิต  สุขาทิต  มา  จินฺตยตฺิถ   
ยถาลงฺกตเมว  โว นาค ทสฺสามีติ สมสฺสาเสตฺวา อิตรา  
เทฺว   คาถา   อโวจ   
        [๔๒๘]        อนฺนภจฺจา จภจฺจา จ                โยธ อุทฺทิสฺส คจฺฉติ   
                        สพฺเพเต อปฺปฏิกฺขิปฺปา        ปุพฺพาจริยวโจ อิท   
                        [๔๒๙]        ททามิ โว พฺราหฺมณา นาคเมต   
                                        ราชารห ราชโภค ยสสฺสิน   
                                        อลงฺกต เหมชาลาภิฉนฺน   
                                        สสารถี คจฺฉถ เยนกามนฺติ ฯ   
        ตตฺถ    อนฺนภจฺจา    จภจฺจา    จาติ    ปุริส    อุปนิสฺสาย   
ชีวมานา  ยาคุภตฺตาทินา  อนฺเนน  ภรติพฺพาติ  อนฺนภจฺจา  จ   
#  ๑.  ม.  โว  อาหริสฺสามาติ  ฯ    
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อิตเร  ตถา  อภริตพฺพตฺตา  อภจฺจา ฯ  สนฺธิวเสน  ปเนตฺถ  
อการโลโป เวทิตพฺโพ ฯ  เอตฺตาวตา  อตฺตาน  อุปนิสฺสาย  จ   
อนุปนิสฺสาย  จ  ชีวมานวเสน  สพฺเพป  สตฺตา  เทฺว  โกฏาเส   
กตฺวา  ทสฺสิตา  โหนฺติ ฯ  โยธ  อุทฺทิสฺส  คจฺฉตีติ  เตสุ   
สตฺเตสุ  อิธ  ชีวโลเก  โย  สตฺโต  ย  ปุรสิศ  ยาย  กายจิเทว   
ปจฺจาสึสมานาย  อุทฺทิสฺส  อาคจฺฉติ ฯ  สพฺเพเต  อปฺปฏิกฺขิปฺปาติ   
ตถา  อุทฺทิสสฺ  อาคจฺฉนฺตา  สเจป  พหู  โหนฺติ  ตถาป   
เตน  ปุริเสน  สพฺเพเต  อปฺปฏิกฺขิปฺปา  อเปถ  น  โว  ทสฺสามีติ   
เอว อปฺปฏิกฺขิตพฺพาติ อตฺโถ ฯ ปุพฺพาจริยวโจ อิทนฺติ  
ปุพฺพาจริยา  วุจฺจนฺติ  มาตาปตโร  อิท  เตส  วจน  เอวมห   
มาตาปตูหิ  สิกฺขาปโตติ  ทีเปติ ฯ  ททามิ  โวติ  ยสฺมา  อิท   
อมฺหาก  ปุพฺพาจริยวโจ  ตสฺมา  อห  พฺราหฺมณา  ตุมฺหาก  อิม   
นาควร ททามิ ฯ  ราชารหนฺติ  ร ฺโ  อนุจฺฉวิก ฯ  ราชโภคนฺติ   
ราชปริโภค ฯ  ยสสฺสินนติฺ  ปริวารสมฺปนฺน ฯ  ต  กริ หตฺถ ึ 
นิสฺสาย   หตฺถิเวชฺชาทีนิ (๑)   ป ฺจ  กลุสตานิ  ชีวนฺติ  เตหิ   
สทฺธิ ฺเว  โว  ททามีติ  อตฺโถ ฯ อลงฺกตนฺติ  นานาวิเธน   
หตฺถิอลงฺกาเรน  อลงฺกต ฯ  เหมชาลาภิฉนฺนนฺติ  สุวณฺณชาเลน   
อภิจฺฉนฺน ฯ  สสารถีติ  โย  ปนสฺส  สารถี  หตฺถิทมโก (๒)   อาจริโย   
เตน  สทฺธิ ฺเว  โว  ททามิ  ตสฺมา  สสารถี  หุตฺวา ตุมฺเห   
#  ๑.  ม.  หตฺถิโคปกหตฺถเิวชฺชาทีนิ  ฯ    ๒.  ม.  หตฺถิโคปโก  ฯ    
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สปริวาร อิม นาค คเหตฺวา เยนกาม คจฺฉถาติ ฯ   
        เอว  หตฺถิกฺขนฺธวรคโตว  มหาสตฺโต  วาจาย  ทตฺวา  ปุน   
หตฺถิกฺขนฺธโต  โอรุยฺห  สเจ  อนลงฺกตฏาน  อตฺถิ อลงฺกริตฺวา  
ทสฺสามีติ  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กโรนฺโต  อุปปริกฺขิตฺวา  ตสฺส   
อนลงฺกตฏาน  อทิสฺวา  ตสฺส  โสณฺฑ  พฺราหฺมณาน  หตฺเถสุ   
เปตฺวา  สุวณฺณภิงฺคาเรน  ปุปฺผคนฺธวาสิต  อุทก  ปาเตตฺวา   
อทาสิ ฯ  พฺราหฺมณา|  สปริวาร  นาค  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  หตฺถิปฏเ   
นิสินฺนา  ทนตฺปุร  คนฺตฺวา  หตฺถึ  ร ฺโ  อทสุ ฯ  หตฺถิมฺหิ   
อาคเตป  เทโว  น  วสฺสเตว ฯ  ราชา  กนิฺนุโขว  การณนฺติ   
อุตฺตรึ  ปุจฺฉนฺโต  ธน ฺชยโกรพฺยราชา  กุรุธมฺม  รกฺขติ   
เตนสฺส  รฏเ  อนฺวฑฺฒมาส  อนุทสาห  เทโว  วสฺสติ   
ร ฺโ  คุณานุภาเวเนว (๑)   วสฺสติ  อิมสฺส  ปน  ติรจฺฉานคตสฺส   
คุณา  โหนฺตาป  กิตฺตกา  ภเวยฺยุนฺติ  สุตฺวา  เตนหิ   
ยถาอลงฺกตเมว  สปริวาร  หตฺถ ึ ปฏิเนตฺวาว  ร ฺโ  ทตฺวา   
ย  โส  กุรุธมมฺ  รกฺขติ  ต  สุวณฺณปฏเฏ  ลิขิตฺวา  อาเนถาติ   
พฺราหฺมเณ  จ  อมจฺเจ  จ  เปเสสิ ฯ  เต  คนฺตฺวา  ร ฺโ   
หตฺถึ  นิยฺยาเทตฺวา  เทว  อิมสฺมึ  หตฺถมิฺห ิ คเตป  อมฺหาก   
รฏเ  เทโว  น  วสฺสติ  ตุมฺเห  กิร  กรุธุมฺม  นาม  รกฺขถ   
อมฺหากมฺป  ราชา  น  รกขิฺตุกาโม  อิมสฺมึ  สุวณฺณปฏเฏ   
#  ๑.  ม.  คุณานุภาโว   เจส  ฯ    
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ลิขิตฺวา  อาเนถาติ  เปเสสิ  เทถ  โน  กุรุธมฺมนฺติ ฯ  ตาตา   
สจฺจาห  เอต  กุรุธมฺม  รกขฺามิ  อิทานิ ปน เม  ตตฺถ   
กุกฺกุจฺจ  อตฺถิ  น  เม  โส  กุรุธมโฺม  จิตฺต  อาราเธติ   
ตสฺมา  ตุมฺหาก  ทาตุ  น  สกฺโกมีติ ฯ  กสฺมา  ปน  ต  สีล   
ราชาน  น  อาราเธตีติ ฯ  ตทา  กิร  ราชูน  ตติเย  ตติเย  
สวจฺฉเร กตฺติกมาสสฺส (๑)  ฉโณ  นาม  โหติ ฯ  ต  ฉณ   
กีฬนฺตา ราชาโน สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา  เทวเวส  คเหตฺวา   
จิตฺตราชสฺส  นาม  ยกฺขสฺส  สนฺติเก  ตฺวา  จตุทฺทิสา   
ปุปฺผปฏิมณฺฑิเต  จิตฺตสเร  ขิปนฺติ ฯ  อยมฺป  ราชา  ต  ฉณ (๒)    
กีฬนฺโต  เอกิสฺสา  ตฬากปาฬิยา  จิตฺตราชสฺส [ ๓ ]   สนฺติเก   
ตฺวา  จตุทฺทิสา  จิตฺตสเร  ขิป (๔)  ฯ  เตสุ  เสสทิสา  คเต  ตโย   
สเร ทิสฺวา  อุทกปฏ ิย  ขิตฺตสร  น  อทฺทส ฯ  ร ฺโ  กจฺจิ   
นุโข  มยา  ขิตฺโต  สโร  มจฺฉสรีเร  ปติโตติ  กุกฺกุจฺจ   
อโหสิ ฯ  ปาณาติปาตกมฺเมน  สลีเภทมารภิ ฯ  ตสฺมา  สีล  น   
นาราเธติ ฯ  โส  เอวมาห ตาตา  มยฺห  กุรุธมฺเม  กกุกฺุจฺจ   
อตฺถิ  มาตา  ปน  เม  สุรกขิฺต  รกฺขติ  ตสฺสา  สนฺติเก   
คณฺหถาติ ฯ  มหาราช  ตุมหฺาก  ปาณ  วธิสฺสามีติ  เจตนา   
นตฺถิ  ต  วินา  ปาณาติปาโต  นาม  น  โหติ  เทถ   
#  ๑.  ม.  กตฺติกมาเส  ปวตฺโต  ฯ    ๒.  ม.  ขณ  ฯ    ๓.  ม. 
#  เอตฺถนฺตเร  ยกฺขสฺสาติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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โน  รกฺขิต  กรุุธมฺมนฺติ ฯ  เตนหิ  ลิขถ  ตาตาติ  สุวณฺณปฏเฏ   
ลิขาเปสิ  ปาโณ  น  หนฺตพฺโพ  อทินฺน  นาทาตพฺพ   
กาเมสุมิจฺฉาจาโร  น  จรติพฺโพ (๑)  มุสาวาโท  น  ภาสิตพฺพ (๒)   
มชฺชปาน  น  ปาตพฺพนฺติ ฯ  ลิขาเปตฺวา  จปน  เอว   
สนฺเตป  เนว  ม  สีล  อาราเธติ  มาตุ  เม  สนฺติเก   
คจฺฉถาติ (๓)   อาห ฯ  ทูตา  ราชาน  วนฺทิตฺวา  ตสฺสา  สนฺติก   
คนฺตฺวา  เทวิ  ตุมฺเห  กิร  กุรุธมฺม  รกขฺถ  ต  โน  เทถาติ   
วทึสุ ฯ  ตาตา  สจฺจาห  กุรุธมฺม  รกฺขามิ  อิทานิ  ปน   
เม  ตตฺถ  กุกกฺุจฺจ  อุปฺปนฺน  น  เม  โส  กรุุธมฺโม  อาราเธติ   
เตน  โว  ทาตุ  น  สกฺโกมีติ ฯ  ตสฺสา  กริ  เทฺว  ปตฺุตา   
เชฏโ  ราชา  กนฏิโ  อุปราชา ฯ  อเถโก  ราชา  โพธิสตฺตสฺส   
สตสหสฺสคฺฆนิก  จนฺทนสาร  สหสฺสคฺฆนิก  สุวณฺณมาล   
เปเสสิ ฯ  โส มาตร ปูเชสสฺามีติ  ต  สพฺพ  มาตุ  เปเสสิ ฯ   
สา  จินฺเตสิ  อห  เนว  จนทฺน วิลิมฺปามิ  น  มาล  ธาเรมิ   
สุณิสาน  ต  ทสฺสามีติ ฯ  อถสฺสา  เอตทโหสิ  เชฏสุณิสา   
เม  อิสฺสรา  อคฺคมเหสิฏาเน   ิตา  ตสฺสา  สุวณฺณมาล   
ทสฺสามิ  กนฏิสุณิสา  ปน  ทุคฺคตา  ตสฺสา  จนฺทนสาร   
ทสฺสามีติ ฯ  สา  ร ฺโ  เทวิยา  สุวณฺณมาล  ทตฺวา   
อุปราชภริยาย  จนฺทนสาร  อทาสิ ฯ  ทตฺวา  จ  ปนสฺสา   
#  ๑.  ม.  กาเมสุ  มิจฺฉา  น  จริตพฺพ  ฯ    ๒.  ม.  ภณิตพฺพ  ฯ   
#  ๓.  ม.  ครหฺถาติ  ฯ    
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อห  กุรุธมฺม  รกฺขามิ  เอตาส  ทุคฺคตาทุคฺคตภาโว  มยฺห   
อปฺปมาณ  เชฏาปจายิกกมฺมเมว  ปน  กาตุ  มยหฺ  อนุรูป   
กจฺจิ  นุโข  เม  ตสฺส  อกตตฺตา  สีล  ภินฺนนฺติ  กุกฺกจฺุจ   
อโหสิ ฯ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  อถ  น  ทตูา  อตฺตโน  สนฺตก   
นาม  ยถารุจิยา  ทียติ  ตุมเฺห  เอตฺตเกนป  กุกกฺุจฺจ  กรุุมานา   
กึ  อ ฺ  ปาปกมฺม  กริสสฺถ  สีล  นาม  เอวรูเปน  น   
ภิชฺชติ  เทถ  โน  กุรุธมฺมนฺติ  วตฺวา  ตสฺสาป  สนฺติเก   
คเหตฺวา  สุวณฺณปฏเฏ  ลขึิสุ ฯ  ตาตา  เอว  สนฺเตป  เนว   
กุรุธมฺโม  ม  อาราเธติ  สุณิสา  ปน  เม  ต  สุฏ ุ  รกฺขติ   
ตสฺสา  สนฺติเก  คณฺหถาติ  วุตฺตา  จปน  อคฺคมเหสึ   
อุปสงฺกมิตฺวา  ปุริมนเยเนว  กุรุธมฺม ยาจึสุ ฯ  สาป  ปุริมนเยเนว   
วตฺวา  อิทานิ  ม  สลี  นาม  นาราเธติ  เตน  โว  ทาตุ   
น  สกฺกาติ  อาห ฯ  สา  กิร  เอกทิวส  สีหป ฺชเร  ิตา   
ร ฺโ  นคร  ปทกฺขิณ  กโรนฺตสฺส  ปจฺฉโต  หตฺถิปฏเ  
นิสินฺน อุปราชาน  ทิสฺวา  โลภ  อุปฺปาเทตฺวา  สจาห  อิมินา   
สทฺธึ  สนถฺว  กเรยฺย  ภาตุ  อจฺจเยน  รชฺเช  ปติฏ ิโต  ม   
เอส  สงฺคณฺเหยฺยาติ  จินฺเตสิ ฯ  อถสฺสาห  กุรุธมฺม  รกฺขมานา   
สสามิกา  หุตฺวา  กิเลสวเสน  อ ฺ  ปุริส  โอ โลเกสึ   
สีเลน  เม  ภินฺเนน  ภวิตพฺพนฺติ  กุกฺกจฺุจ  อโหสิ ฯ  ตสฺมา   
เอวมาห ฯ  อถ  น  ทูตา  อติจาโร  นาม  อยฺเย    
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จิตฺตุปฺปาทมตฺเตน  น  โหติ  ตุมฺเห  เอตฺตเกนป  กุกกฺุจฺจ   
กุรุมานา  กึ  วีติกฺกม  กรสิฺสถ  น  เอตฺตเกน  สีล  ภิชฺชติ   
เทถ  โน  กุรธุมฺมนฺติ  วตฺวา  ตสฺสาป  สนฺติเก  คเหตฺวา   
สุวณฺณปฏเฏ  ลิขึสุ ฯ  ตาตา  เอว  สนฺเตป  เนว  ม   
อาราเธติ  อุปราชา  ปน  สุฏ ุ  รกฺขติ  ตสฺส  สนฺติเก   
คณฺหถาติ  วุตฺตา  จปน  อุปราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา   
ปุริมนเยเนว  กุรุธมฺม  ยาจึสุ ฯ  โส  ปน  สาย ราชปุฏาน  
คจฺฉนฺโต  รเถเนว  คจฺฉนฺโต (๑)   ราชงฺคณ  ปตฺวา  สเจ  ร ฺโ   
สนฺติเก  ภุ ฺชิตฺวา  ตตฺเถว  สยิตุกาโม  โหติ  รสฺมโิย  จ   
ปโตท ฺจ  อนฺตรธูเร (๒)   ฉฑฺเฑติ ฯ  ตาย  ส ฺาย  มหาชโน   
ปฏิกฺกมิตฺวา (๓)   ปุนทิวเส  ปาโตว  คนฺตฺวา  ตสฺส  นิกฺขมน   
โอโลเกนฺโตว  ติฏติ ฯ  สารถีป  ต  รถ  วาหยิตฺวา  (๔)  ปุนทิวเส  
ปาโตว รถ อาทาย ราชทฺวาเร ติฏติ ฯ สเจ  ตขณ ฺเว   
นิกฺขนฺตุกาโม  โหติ  รสมฺิโย  จ  ปโตท ฺจ  อนฺโตรเถเยว   
เปตฺวา  ราชปุฏาน  คจฺฉติ ฯ  มหาชโน  ตาย  ส ฺาย   
อิทาเนว  นิกฺขมิสฺสตีติ  ราชทฺวาเรเยว  ติฏติ ฯ  โส  เอกทิวส  
เอว  กตฺวา  ราชนิเวสน  ปาวิสิ ฯ  ปวิฏมตฺตสฺเสวสฺส  เทโว   
ปาวสฺสิ ฯ  ราชา  เทโว  วสฺสตีติ  ตสฺส  นิกฺขมิตุ  นาทาสิ ฯ   
โส  ตตฺเถว  ปริภุ ฺชิตฺวา  สยิ ฯ  มหาชโน  อิทานิ  นิกฺขมิสฺสตีติ   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ    ๒.  ม.  อนฺโตธุเร  ฯ     
#  ๓.  ม.  ปกฺกมิตฺวา  ฯ    ๔.  ม.  โคปยิตฺวา  ฯ    
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สพฺพรตฺตึ  เตเมนฺโต  อฏาสิ ฯ  อุปราชา  ทุติยทิวเส  นิกฺขมิตฺวา   
เตมิยมาน (๑)    ิต  มหาชน  ทิสฺวา  อห  กรุุธมฺม  รกฺขนฺโต   
เอตฺตก  ชน  กิลเมสึ  สีเลน  เม  ภินฺเนน  ภวิตพฺพนฺติ   
กุกฺกุจฺจ  อุปฺปาเทสิ (๒)  ฯ  เตน  เตส  ทูตาน  สจฺจาห  กุรุธมฺม   
รกฺขามิ  อิทานิ  ปน  เม  กกฺุกุจฺจ  อตฺถิ  เตน  โว  น   
สกฺกา  ทาตุนฺติ  วตฺวา  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  อถ  น  ทูตา   
ตุมฺหาก  เทว  เอเต  กิลมนฺตูติ  จิตฺต  นตฺถิ  อเจตนก  กมฺม   
นาม  น  โหติ  เอตฺตเกนาป  กุกกฺุจฺจ  กโรนฺตาน  กถ   
ตุมฺหาก  วีติกฺกโม  ภวิสฺสตีติ  วตฺวา  ตสฺสาป  สนฺติเก  สีล   
คเหตฺวา  สุวณฺณปฏเฏ  ลขึิสุ ฯ  เอว  สนฺเตป  เนว  ม   
อาราเธติ  ปุโรหิโต  ปน  สุฏ ุ  รกฺขติ  ตสฺส  สนฺติเก   
คณฺหถาติ  วุตฺตา  จปน  ปุโรหิต  อุปสงฺกมิตฺวา  ยาจึสุ ฯ   
โสป  เอกทิวส  ราชุปฏาน  คจฺฉนฺโต  เอเกน  ร ฺา  ตสฺส   
ร ฺโ  เปสิต  ตรุณรุจิรวณฺณ  (๓)  รถ  อนฺตรามคฺเค  ทิสฺวา   
กสฺสาย  รโถติ  ปุจฺฉิตฺวา  ร ฺโ  อาภโตติ  สุตฺวา  อห   
มหลฺลโก  สเจ  เม  ราชา  อิม  รถ  ทเทยฺย  สุข  อิม   
อารุยฺห  วิจเรยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา  ราชุปฏาน  คโต ฯ  ตสฺส   
ชยาเปตฺวา   ิตกาเล  ร ฺโ  รถ  ทสฺเสสุ ฯ ราชา  ทิสฺวา   
อติวิย  สุนฺทโร  อย  เม  รโถ  อาจริยสฺส  โน  เทถาติ  อาห ฯ   
#  ๑.  ม.  เตเมตฺวา  ฯ    ๒.  ม.  อโหสิ  ฯ    ๓.  ม.  ตรุณรวิวณฺณ ฯ    
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ปุโรหิโต  น  อิจฺฉิ  ปุนปฺปุน  วุจฺจมาโนป  น  อิจฺฉิเยว ฯ   
กึการณา ฯ  เอว  กิรสฺส  อโหสิ.  อห  กุรุธมฺม  รกขฺนฺโตว   
ปรสนฺตเก  โลภ  อกาสึ  ภินฺเนน  เม  สีเลน  ภวิตพฺพนฺติ ฯ   
โส  ตมตฺถ  อาจิกฺขิตฺวา  ตาตา  กุรุธมฺเม  เม  กุกฺกุจฺจ  อตฺถิ   
น  เม  โส  กรุุธมฺโม  ม  อาราเธติ  ตสฺมา  น  สกฺกา   
ทาตุนฺติ  อาห ฯ  อถ  น  ทูตา  อยฺย  โลภุปฺปาทมตฺเตน   
สีล  น  ภิชฺชติ  ตุมฺเห  เอตฺตเกนป  กุกกฺุจฺจ  กโรนฺตา  กึ   
วีติกฺกม  กรสิฺสถาติ  วตฺวา ตสฺสาป  สนฺติเก  สีล  คเหตฺวา   
สุวณฺณปฏเฏ  ลิขึสุ ฯ  เอว  สนฺเตป  เนว  กุรุธมโฺม  ม   
อาราเธติ  รชฺชุคฺคาหโก  อมจฺโจ  ปน  สุฏ ุ  รกฺขติ  ตสฺส   
สนฺติเก  คณฺหถาติ  วุตฺตา  จปน  ตมฺป  อุปสงฺกมิตฺวา   
ยาจึสุ ฯ  โสป  เอกทิวส  ชนปเท  เขตฺต  มินนฺโต  รชฺชุ   
ทณฺฑเก  พนฺธิตฺวา  เอก  โกฏึ  เขตฺตสามิเกน  คาหาเปตฺวา   
เอก  อตฺตนา  อคฺคเหสิ ฯ  เตน  คหิตรชฺชุโกฏิยา  พนฺธทณฺฑโก   
เอกสฺส  กกฺกฏกสฺส  พิลมชฺฌ  ปาปุณิ ฯ  โส  จินฺเตสิ  สเจ   
ทณฺฑก  พิเล  โอตาเรสฺสามิ  อนฺโตพิเล  กกฺกฏโก  นสฺสิสฺสติ   
สเจ  ปน  ปรุโต  กริสฺสามิ  ร ฺโ  สนตฺก  นสฺสิสฺสติ   
สเจ  โอรโต  กริสฺสามิ  กฏุมฺพิกสฺส  สนฺตก  นสฺสิสสฺติ  กินฺนุ   
โข  กาตพฺพนฺติ ฯ  อถสสฺ  เอตทโหสิ  พิเล  กกกฺฏเกน  ภวิตพฺพ   
สเจ  ภเวยฺย  ป ฺาเยยฺย  เอตฺเถว  น  โอตาเรสฺสามีติ  พิเล    
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ต  ทณฺฑก  โอตาเรสิ ฯ กกฺกฏโก  กิรติี  สทฺทมกาสิ ฯ  อถสฺส   
เอตทโหสิ  ทณฺฑโก  กกกฺฏกปฏเ  โอติณฺโณ  ภวิสฺสติ   
กกฺกฏโก  มโต  ภวิสฺสติ  อห ฺจ  กุรุธมฺม  รกฺขามิ  เตน   
ม  สีเลน  ภินฺเนน  ภวิตพฺพนฺติ ฯ  โส  เอตมตฺถ  อาจิกฺขิตฺวา   
อิมินา  เม  การเณน  กุรุธมฺเม  กุกฺกุจฺจ  อตฺถิ  เตน  โว   
น  สกฺกา  ทาตุนฺติ  อาห ฯ  อถ  น  ทูตา  ตุมฺหาก  กกฺกฏโก   
มรตูติ  จิตฺต  นตฺถิ  อเจตนก  กมฺม  นาม  น  โหติ  ตุมฺเห   
เอตฺตเกนป  กุกฺกุจฺจ  กโรนฺตา  กึ  วีติกกฺม  กริสฺสถาติ  วตฺวา   
ตสฺสาป  สนฺติเก  สีล  คเหตฺวา  สุวณฺณปฏเฏ  ลิขึสุ ฯ  เอว   
สนฺเตป  เนว  ม  อาราเธติ  สารถี  ปน  สุฏ ุ  รกฺขติ   
ตสฺส  สนฺติเก  คณฺหถาติ  วุตฺตา  จปน  ตมฺป  อุปสงฺกมิตฺวา   
ยาจึสุ ฯ  โส  เอกทิวส  ราชาน  รเถน  อุยฺยาน  เนสิ ฯ  ราชา   
ตตฺถ  ทิวส  กีฬิตฺวา  สาย  นิกฺขมิตฺวา  รถ  อารูหิ (๑)  ฯ  ตสฺส   
นคร  อสมฺปตฺตสฺเสว  สูริยตฺถงฺคมนเวลาย  เมโฆ  อุฏหิ ฯ   
สารถี  ร ฺโ  เตมนภเยน  สินฺธวาน  ปโตทส ฺ  อทาสิ ฯ   
เต  สินฺธวา  ชเวน  ปกฺขนฺทึสุ ฯ  ตโต  ปฏาย  จ   ปน   
เต  อุยฺยาน  ปุน  คจฺฉนฺตาป  ตโต  อาคจฺฉนฺตาป  ต  าน   
ปตฺวา  ชเวน  คจฺฉนฺติ ฯ  กึการณา ฯ เตส  กิร  เอตทโหสิ   
อิมสฺมึ  าเน  ปริสฺสเยเนว  ภวิตพฺพ  เตน  โน  สารถี   
#  ๑.  ม.  อภิรุหิ  ฯ    
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ตทา  ปโตทส ฺ  อทาสีติ ฯ  สารถิสสฺาป  เอตทโหสิ  ร ฺโ   
เตมเน  วา  อเตมเน  วา  มยฺห  โทโส  นตฺถิ  อห  ปน   
อฏาเน  สุสิกฺขิตสินฺธวาน  ปโตทส ฺ  อทาสึ  เตนิเม  อิทานิ   
อปราปร  ชวนฺตา  กิลมนฺติ  อห ฺจ  กรุุธมฺม  รกฺขามิ  เตน   
เม  สีเลน  ภินฺเนน  ภวิตพฺพนฺติ ฯ  โส  ตมตฺถ  อาจิกฺขิตฺวา   
อิมินา  เม  การเณน  กุรุธมฺเม  กุกฺกุจฺจ  อตฺถิ  เตน  โว   
น  สกฺกา  ทาตุนฺติ  อาห ฯ  อถ  น  ทูตา  ตุมฺหาก  สนิฺธวา   
กิลมนฺตูติ  จิตฺต  นตฺถิ  อเจตนก  กมฺม  นาม  น  โหติ   
เอตฺตเกนป  จ  ตุมฺเห  กุกกฺุจฺจ  กโรนฺตา  กึ  วีติกฺกม  กริสฺสถาติ   
วตฺวา  ตสฺส  สนฺติเก  สีล  คเหตฺวา  สุวณฺณปฏเฏ  ลขึิสุ ฯ   
เอว  สนฺเตป  เนว  ม  อาราเธติ  เสฏ ี  ปน  สฏุ ุ  รกฺขติ   
ตสฺส  สนฺติเก  คณฺหถาติ  วุตฺตา  จปน  ต  อุปสงฺกมตฺิวา   
ยาจึสุ ฯ  โสป  เอกทิวส  คพฺภโต  นิกขฺนฺตสาลิสีเส  อตฺตโน   
สาลิกฺเขตฺต  คนฺตฺวา  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  นิวตฺตมาโน  วีหิมาล   
พนฺธาเปสฺสามีติ  เอก  สาลิสีสมุฏ ึ  คาหาเปตฺวา  จูฬาย  (๑)   
พนฺธาเปสิ ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  อิมมหฺา  เกทารา มยา   
ร ฺโ  ภาโค  ทาตพฺโพ  อทินฺนภาคโตเยว จ เม เกทารโต   
สาลิสีสมุฏ ิ  คาหาปตา  อห ฺจ  กุรุธมฺม  รกฺขามิ  เตน   
เม  ภินฺเนน  สีเลน  ภวิตพฺพนฺติ ฯ  โส  เอตมตฺถ  อาจิกฺขิตฺวา   
#  ๑.  ม.  ลูณาย  ฯ    
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อิมินา  เม  การเณน  กุรุธมฺเม  กุกฺกุจฺจ  อตฺถิ  เตน  โว   
น  สกฺกา  ทาตุนฺติ  อาห ฯ  อถ  น  ทูตา  ตุมฺหาก  เถยฺยจิตฺต   
นตฺถิ  เตน  วินา  อทินฺนาทาน  นาม  ป ฺาเปตุ  น   
สกฺกา  เอตฺตเกนป  จ  กุกกฺุจฺจ  กโรนฺตา  ตุมฺเห  ปรสนฺตก   
นาม  กึ  คณฺหิสฺสถาติ  วตฺวา  ตสฺสาป  สนฺติเก  สีล  คเหตฺวา   
สุวณฺณปฏเฏ  ลิขึสุ ฯ  เอว  สนฺเตป  เนว  ม  อาราเธติ   
โทณมาปโก  ปน  มหามตฺโต  สฏุ ุ  รกขฺติ  ตสฺส  สนฺติเก   
คณฺหถาติ  วุตฺตา  จปน  น  อุปสงฺกมตฺิวา  ยาจึสุ ฯ  โส   
กิร  เอกทิวส  ทฺวารโกฏเก  (๑)  นิสทีิตฺวา ราชภาเค วีหึ  
มินาเปนฺโต  อมิตวีหิราสิโต  วีหึ  คเหตฺวา  ลกฺข  เปสิ ฯ  ตสฺมึ   
ขเณ  เทโว  ปาวสฺสิ ฯ  มหามตฺโต  วีหิลกฺขานิ  วฑฺฒิตฺวา (๒)    
มิตวีหิ  เอตฺตกา  นาม  โหตีติ  วตฺวา  ลกฺขวีหึ  สงฺกฑฺฒิตฺวา   
มิตราสิมฺหิ  ปกฺขิปตฺวา  เวเคน  คนฺตฺวา  ทฺวารโกฏเก  ตฺวา   
จินฺเตสิ  กินฺนุโข  มยา  ลกฺขวีหิ  มิตวีหิราสิมฺหิ  ปกฺขิตฺตา   
อุทาหุ  อมิตราสิมฺหีติ ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  สเจ  เม   
มิตวีหิราสิมฺหิ  ปกฺขิตฺตา  อการเณน  ร ฺโ  สนฺตก  วฑฺฒิต   
คหปติกาน  สนฺตก  นาสิต  อห ฺจ  กรุุธมฺม  รกฺขามิ  เตน   
เม  ภินฺเนน  สีเลน  ภวิตพฺพนฺติ ฯ  โส  ตมตฺถ  อาจิกฺขิตฺวา   
อิมินา  เม  การเณน  กุรุธมฺเม  กุกฺกุจฺจ  อตฺถิ  เตน  โว   
#  ๑.  ม.  โกฏาคารทฺวาเร  ฯ    ๒.  ม.  ลกฺขาณิ  คเณตฺวา  ฯ    
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น  สกฺกา  ทาตุนฺติ  อาห ฯ  อถ  น  ทูตา  ตุมฺหาก   
เถยฺยจิตฺต  นตฺถิ  เตน  วินา  อทินฺนาทาน  นาม  ป ฺาเปตุ   
น  สกฺกา  เอตฺตเกนป  จ  กุกฺกุจฺจ  กโรนฺตา  ตุมฺเห  กึ   
ปรสนฺตก  คณฺหิสฺสถาติ  วตฺวา  ตสฺสาป  สนฺติเก  สีล   
คเหตฺวา  สุวณฺณปฏเฏ  ลขึิสุ ฯ  เอว  สนฺเตป  เนว  ม   
อาราเธติ  โทวาริโก  ปน  สุฏ ุ  รกฺขติ  ตสฺส  สนฺติเก   
คณฺหถาติ  วุตฺตา  จ  ปน  ตมฺป  อุปสงฺกมิตฺวา  ยาจึสุ ฯ   
โสป  เอกทิวส  นครทฺวาร  ปธานเวลาย   ติกฺขตฺตุ   
สทฺทมนุสฺสาเวสิ ฯ  อเถโก  ทลิทฺทกมนุสฺโส  อตฺตโน   
กนิฏภคินิยา  สทฺธึ  ทารุปณฺณตฺถาย  อร ฺ  คนฺตฺวา   
นิวตฺเตนฺโต  ตสฺส  สทฺท  สุตฺวา  ภคินึ  อาทาย  เวเคน [ ๑ ]  
สมฺปาปุณิ ฯ  อถ  น  โทวาริโก  ตฺว  นคเร  ร ฺโ  อตฺถิภาว   
กึ  น  ชานาสิ  สกาลสฺเสว  อิมสฺส  นครสฺส  ทฺวาร   
ปถียตีติ  น  ชานาสิ  อตฺตโน  มาตุคาม  คเหตฺวา  อร ฺเ   
วิจรสิ (๒)   รติกีฬ (๓)    กีฬนฺโต  ทิวส  วิจรสีติ  อาห ฯ  อถสฺส   
อิตเรน  น  เม  สามิ  ภริยา  ภคินิ  เม  เอสาติ  วุตฺเต   
เอตทโหสิ  อการณ  วต  เม  กต  ภคินึ  ภริยาติ  วทนฺเตน   
อห ฺจ  กุรุธมฺม  รกฺขามิ  เตน  เม  ภินฺเนน  สีเลน   
ภวิตพฺพนฺติ ฯ  โส  เอตมตฺถ  อาจิกฺขิตฺวา  อิมินา  เม   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ทฺวารนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๒.  ม.  อย  ปาโ   
#  นตฺถิ  ฯ    ๓.  ม.  กามรติกีฬ  ฯ    
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การเณน  กุรธุมฺเม  กุกฺกุจฺจ  อตฺถิ  เตน โว  น  สกกฺา   
ทาตุนฺติ  อาห ฯ  อถ  น  ทูตา  เอต ตุมฺเหหิ  ตถาส ฺาย   
กถิต  เอตฺถ  โว  สลีเภโท  นตฺถิ  เอตฺตเกนป  จ  ตุมฺเห 
กุกฺกุจฺจายนฺตา  กุรุธมฺเม  สมฺปชานมุสาวาท  นาม  กึ  
กริสฺสถาติ  วตฺวา  ตสฺสาป  สนฺติเก  สีลานิ  คเหตฺวา  
สุวณฺณปฏเฏ  ลิขึสุ ฯ  เอว  สนฺเตป  เนว  ม  อาราเธติ   
วณฺณทาสี  ปน  สฏุ ุ  รกขฺติ  ตสฺสาป  สนฺติเก  คณฺหถาติ  
วุตฺตา  จ  ปน  ตมฺป  อุปสงฺกมิตฺวา  ยาจึสุ ฯ  สาป  
ปุริมนเยเนว  ปฏิกฺขิป ฯ  กึการณา ฯ  สกฺโก  กิร  เทวานมินฺโท   
ตสฺสา  สีล  วีมสิสฺสามีติ  มาณวกวณฺเณน  อาคนฺตฺวา  อห  
อาคมิสฺสามีติ  สหสฺส  ทตฺวา  เทวโลกเมว  คนฺตฺวา  ตีณิ   
สวจฺฉรานิ  นาคจฺฉติ ฯ  สา  อตฺตโน  สีลเภทภเยน  ตีณิ   
สวจฺฉรานิ  อ ฺสฺส  ปุริสสฺส  หตฺถโต  ตมฺพุลมตฺตมฺป  น   
คณฺหิ ฯ  สา  อนุกฺกเมน  ทุคฺคตา  หุตฺวา  จินฺเตสิ  มยฺห   
สหสฺส  ทตฺวา  คตปุริสสฺส  ตีณิ  สวจฺฉรานิ  อนาคจฺฉนฺตสฺส   
ทุคฺคตมฺหิ  ชาตา  ชีวิตวุตฺติมฺป  ฆเฏตุ  น  สกโฺกมิ  อิโตทานิ   
ปฏาย  มยา  วินิจฺฉยมหามตฺตาน  อาโรเจตฺวา  ปริพฺพย   
คเหตุ  วฏฏตีติ ฯ  สา  วินจฺิฉย   คนฺตฺวา  สามิ  ปริพฺพย   
ทตฺวา  คตปุริสสฺส  เม  ตีณิ  สวจฺฉรานิ   มตภาวามตภาวมสฺส (๑) 
#   ๑.  ม.  มตภาวมฺปสฺส  ฯ  
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น  ชานามิ  ชวิีต  ฆเฏตุ  น  สกโฺกมิ  ก ึ กโรมิ  สามีติ   
อาห ฯ  ตีณิ  สวจฺฉรานิ  อนาคจฺฉนฺเต  กึ  กริสฺสสิ  อิโต  
ปฏาย  ปรพฺิพย   คณฺหาติ ฯ  ตสฺสา  ลทฺธวินิจฺฉยาย   
วินิจฺฉยโต  นิกฺขมมานายเอว  เอโก  ปุริโส  สหสฺสภณฺฑิก   
อุปนาเมสิ ฯ  ตสฺส  คหณตฺถาย  หตฺถ  ปสารณกาเล  สกโฺก  
อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ  สา  ต  ทิสฺวาว  มยหฺ  สวจฺฉรตฺตยมตฺถเก   
สหสฺสทายโก  ปรุิโส  อาคโต  ตาต  นตฺถิ  เม  ตว  กหาปเณหิ  
อตฺโถติ  หตฺถ สมฺมิ ฺเชสิ ฯ  สกฺโก  อตฺตโน  สรรี ฺเว  
อภินิมฺมินิตฺวา  ตรุณสูริโย  วิย  ชลนฺโต  อากาเส  อฏาสิ ฯ  
สกลนคร  สนฺนิปติ ฯ  สกฺโก  มหาชนมชฺเฌ  อห  เอติสฺสา   
วีมสนวเสน  สวจฺฉรตฺตยมตฺถเก  สหสฺส  อทาสึ  สีล  รกฺขนฺตา  
นาม  เอวรูปา  หุตฺวา  รกขฺถาติ  โอวาท  ทตฺวา  ตสฺสา   
นิเวสน  สตฺตรตเนหิ  ปูเรตฺวา  อิโต  ปฏาย  อปปฺมตฺตา   
โหหีติ  ต  อนุสาเสตฺวา  เทวโลกเมว  อคมาสิ ฯ  อิมินา   
การเณน  สา  อห  คหิตภตึ  อชีราเปตฺวาว  อ ฺเน  
ทิยฺยมานาย  ภติยา  หตฺถ  ปสาเรสึ  อิมินา  การเณน  ม   
สีล  นาราเธติ  เตน  โว  ทาตุ  น  สกกฺาติ  ปฏิกฺขิป ฯ   
อถ  น  ทูตา  หตฺถ  ปสารณมตฺเตน  สีลเภโท  นตฺถ ิ สลี   
นาม  เอว(๑)  ปรมวิสุทฺธ  โหตีติ  วตฺวา  ตสฺสาป  สนฺติเก  สีล   
#  ๑.  ม.  เอต  ฯ  
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คเหตฺวา  สุวณฺณปฏเฏ  ลขึิสุ ฯ  อิติ  เตส(๑)  เอกาทสนฺน  
ชนาน  รกฺขนสีล    สุวณฺณปฏเฏ  ลิขิตฺวา ทนฺตปุร  คนฺตฺวา  
กาลิงฺคร ฺโ  สุวณฺณปฏฏ  ทตฺวา  ต  ปวุตฺตึ  อาโรเจสุ ฯ   
ราชา  ตสฺมึ  กุรุธมฺเม  วตฺตมาโน  ป ฺจ  สีลานิ  ปรปิูเรสิ ฯ 
ตสฺมึ  กาเล  สกลกาลิงฺครฏเ  เทโว  วสฺสิ  ตีณิ  ภยานิ   
วูปสนฺตานิ  รฏ ฺจ  เขม  สุภิกฺข  อโหสิ ฯ  โพธสิตฺโต  
ยาวชีว  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  สปริวาโร  สคฺคปุร  
ปูเรสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
สจฺจปริโยสาเน  เกจิ  โสตาปนฺนา  อเหสุ  เกจิ  สกทาคามิโน  
เกจิ   อนาคามิโน  เกจิ  อรหนฺโตติ  ชาตก   สโมธาเนสิ   
                คณิกา อุปฺปลวณฺณา                ปุณฺโณ  โทวาริโก ตทา   
                รชชฺุคฺคาหโก (๒) กจฺจายโน  โมคฺคลลฺาโน โทณมาปโก   
                สารีปุตฺโต ตทา เสฏ ี                อนุรุทโฺธ จ สารถี   
                พฺราหฺมโณ กสสฺโป เถโร        อุปราชา นนฺทปณฺฑิโต   
                มเหสี ราหุลมาตา                มายาเทวี ชเนตฺติยา   
                กรุรุาชา โพธิสตฺโต                เอว ธาเรถ ชาตกนฺติ ฯ   
                        กรุุธมฺมชาตก ฉฏ  ฯ 
#  ๑.  ม.  อิเมส  ฯ  ๒.  ม.  รชชฺุคฺคาโห  ฯ  
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        วสฺสานิ  ป ฺาส  สมาธิกานีติ  อิท  สตฺถา  เวฬุวเน  
วิหรนฺโต  ภควโต  วธาย  ปริสกฺกน  อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        อตีเต  ปน  พาราณสิย   พฺรหฺมทตฺเต  รชฺช  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  ปาราวโต  หุตฺวา  พหูหิ  ปาราวเตหิ  ปริวุโต 
อร ฺเ  ปพฺพตคุหาย  วาส  กปฺเปสิ ฯ  อ ฺตโรป  โข  ตาปโส   
สีลวา  อาจารสมฺปนฺโน(๑)  เตส  ปาราวตาน  วสนฏานโต   
อวิทูเร  เอก  ปจฺจนฺต  คาม  อุปนิสฺสาย  อสฺสมปท  มาเปตฺวา   
ปพฺพตคุหาย  วาส  กปฺเปสิ ฯ  โพธิสตฺโต  อนฺตรนตฺรา  ตสฺส   
สนฺติก  อาคนฺตฺวา  โสตพฺพยุตฺตก  สุณาติ ฯ  ตาปโส  ตตฺถ  
จิร  วสิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  อถ ฺโ  กฏูชฏิโล  อาคนฺตฺวา  ตตฺถ   
วาส  กปฺเปสิ ฯ  โพธิสตฺโตป  ปาราวเตหิ  ปริวุโต   ต   
อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  อสฺสมปเท   
วิจริตฺวา  คิริกนฺทรสมีเป  โคจร  คเหตฺวา  สาย   อตฺตโน   
วสนฏาน  คจฺฉติ ฯ  กฏูตาปโส  ตตฺถ  อติเรกปณฺณาสวสฺสานิ   
วสิ ฯ  อถสฺส  เอกทิวส  ปจฺจนฺตคามวาสิโน  ปาราวตมส   
อภิสงฺขริตฺวา  อทสุ ฯ  โส  ตสฺส  (๒)  รสตณฺหาย  พชฺฌิตฺวา   ก ึ 
มส  นาเมตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  ปาราวตมสนฺติ  สุตฺวา  จินฺเตสิ  
#  ๑.  ม.  าลมสมฺปนฺโน  ฯ  ๒.  ม.  ตตฺถ  ฯ  
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มยฺห  อสฺสมปท  พหู  ปาราวตา  อาคจฺฉนฺติ  เต  มาเรตฺวา  
มส  ขาทิตุ  วฏฏตีติ ฯ  โส  ตณฺฑุลสปปฺทธิขีรมรีจาทีนิ   
อาหริตฺวา  เอกมนฺเต  เปตฺวา  มุคฺคร  จีวรกณฺเณน  
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ปาราวตาน  อาคมน  โอโลเกนฺโต  
ปณฺณสาลทฺวาเร  นิสีทิ ฯ  โพธิสตฺโต  ปาราวตปริวุโต  อาคนฺตฺวา  
ตสฺส  กูฏชฏลิสฺส  ทุฏกริิย  โอโลเกตฺวา  อย  ทุฏตาปโส  
อ ฺเนากาเรน  นิสินโฺน  กจฺจิ  นโุข  อมฺหาก  สมานชาติยาน (๑) 
มส  ขาทิ  ปริคฺคณฺหิสฺสามิ  นนฺติ  อนุวาเต  ตฺวา ตสฺส   
สรีรคนฺธ  ฆายิตฺวา  อย  อมฺเห  มาเรตฺวา  มส  ขาทิตุกาโม  
น  ตสฺส  สนติฺก  คนฺตุ  วฏฏตีติ  ปาราวเต  อาทาย  
ปฏิกฺกมิตฺวา  จริ ฯ  ตาปโส  ต  อนาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  มธุรกถ   
เตหิ  สทฺธึ  กเถตฺวา  วิสฺสาเสน  อุปคเต  มาเรตฺวา  มส   
ขาทิตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา ปุริมา  เทฺว คาถา อโวจ   
        [๔๓๐]วสฺสานิ  ป ฺาส  สมาธิกานิ   
                วาสิมฺหิ(๒) เสลสฺส  คุหาย  โรมก   
                อสงฺกมานา   อภินิพฺพุตจิตฺตา (๓)  
                หตฺถตฺถมายนฺติ (๔)  มมณฺฑชา   ปุเร   
        [๔๓๑] เตทานิ วงฺกงฺค (๕) กิมตฺถมุสฺสุกฺกา (๖)  
                ภชนฺติ   อ ฺ  คิริกนฺทร  ทชิา   
#  ๑.  ม.  สมานชาตีน  ฯ  ๒.  ม.  วสิมฺห  ฯ  ๓.  ม.  อภินิพฺพุตตฺตา  ฯ 
#  ๔.  ม.  หตฺถตฺตมายนฺติ  ฯ  ๕.  ม.  วกฺกงฺค  ฯ  ๖.  ม.  กิมตฺถมุสฺสุกา  ฯ  
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                        น ุ  น (๑)  ม ฺนฺติ   มม  ยถา  ปุเร   
                        จิรมฺปวุฏา(๒) อถวา  น  เต  อิเมติ ฯ   
        ตตฺถ  สมาธิกานีติ  สมอธิกานิ ฯ  โรมกาติ โรมาย (๓) 
อุปฺปนฺน (๒) ฯ  สุโธตปวาฬสมานวณฺณรตฺตปาทตาย(๔)  โพธสิตฺต  
ปาราวต   อาลปติ ฯ  อสงฺกมานาติ  เอว  อติเรกป ฺาส  วสฺสานิ  
อิมิสฺสา  ปพฺพตคุหาย  วสนฺเตสุ  อมฺเหสุ  เอเต  อณฺฑชา  
เอกทิวสมฺป  มยิ  อาสงฺก  อกตฺวา  อภินิพฺพุตจิตฺตา  ว  หุตฺวา  
ปุพฺเพ  มม  หตฺถตฺถ  ปสารโณกาส  หตฺถปาส (๕) อาคจฺฉนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ  เตทานีติ  เต  อิทานิ ฯ  วงฺกงฺคาติ  โพธิสตฺต   
อาลปติ ฯ  สพฺเพป  ปน  ปกฺขิโน  อุปปฺตนกาเล  คีว  วงฺก  
กตฺวา  อุปฺปตนโต  วงฺกงฺคาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  กิมตฺถนฺติ  ก ึ  
การณ  สมฺปสฺสมานา ฯ  อุสฺสุกฺกาติ  อุกฺกณฺ ิตรูปา  หุตฺวา ฯ   
คิริกนฺทรนฺติ  คิริโต  อ ฺ  ปพฺพตกนฺทร ฯ  ยถา  ปุเรติ   
ยถา  ปุพฺเพ  เอเต  ปกฺขิโน  ม  ครุ  กตฺวา  ปย  กตฺวา  
ม ฺนฺติ  ตถา  อิทานิ  น ุ น  ม ฺนฺติ  ปุพฺเพ  อิธ  
นิวุฏตาปโสป  อ ฺโ  อย  อ ฺโติ  เอว  ม ฺเ(๖)  ม   
ม ฺนฺตีติ  ทีเปติ ฯ  จิรมฺปวุฏา  อถวา  น  เต  อิเมติ  กินฺนุ 
โข  อิเม  จิร  วิปฺปวสิตฺวา  ทีฆสฺส  อทธฺุโน  อจฺจเยน  
#  ๑.  ม.  น  นูน  ฯ  ๒.  ม.  จิรปฺปวุตฺตา  ฯ  ๓.  ม.  รุมาย  ฯ 
#  ๔.  ม.  สโุสธตปวาเฬน  สมานวณฺณเนตฺตปาทตาย  ฯ 
#  ๕.  ม.  หตฺถตฺต  หตฺถปฺปสารโณกาส  ฯ  ๖.  ม.  เอตฺถนฺตเร 
#  เอเตติ  ทสฺสติ  ฯ  
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อาคตตฺตา  ม  โสเอว  อยนฺติ  น  ส ฺชานนฺติ  อุทาหุ   
เย  อมฺเหสุ  อภินิพฺพุตจิตฺตา  น  เต  อิเม อ ฺเ  ว   
อาคนฺตุกปกฺขิโน อิเม  เตน (๑) ม   น   อุปสงฺกมนฺตีติ ปุจฺฉติ ฯ   
        ต สุตฺวา มหาสตฺโต นิวตฺติตฺวา(๒)  ิโต  ว   ตติย   คาถมาห   
        [๔๓๒]        ชานาม  ต  น  มย สมฺมุฬฺหา   
                เสวฺว(๔) ตฺว  เต  มยมสฺม  น ฺเ (๕)  
                จิตฺต ฺจ  เต  อสฺม(๖) ิ ชเน  ปทุฏ   
                อาชีวก(๗) เตน  ต  อุตฺตสามาติ ฯ (๘)  
        ตตฺถ  น  มย  สมฺมฬุหฺาติ  มย  มฬฺุหา  ปมตฺตา  น   
โหม ฯ  จิตฺต ฺจ  เต  อสฺมิ  ชเน  ปทฏุนฺติ  ตฺว  โสเยว   
มยมฺป  เตเยว  ต  ส ฺชานาม(๙)  อปจ  โข  ปน  เต(๑๐)  ตว   
จิตฺต  อสฺมึ ชเน ปทุฏ  อมฺเห  มาเรตุ  อุปฺปนฺน ฯ  อาชีวกาติ  
อาชีวเหตุ  ปพฺพชิต  ทุฏตาปส ฯ เตน ต  อุตฺตสามาติ เตน  
การเณน  ต  อุตฺตสาม  ภายาม  น  อุปสงฺกมามาติ ฯ   
        กฏูตาปโส  าโต  อห  อิเมหีติ  มคฺุคร  ขิปตฺวา   
วิรชฺฌิตฺวา  คจฺฉ  โภ(๑๑)  วิรทฺโธมฺหีติ  อาห ฯ  อถ  น  โพธิสตฺโต   
ม  ตาว  วิรทฺโธสิ  จตฺตาโร  ปน  อปาเย  น  วิรชฺฌสิ   
#  ๑.  ม.  เกน  ฯ  ๒  ม.  ปกฺกมิตฺวา  ฯ  ๓.  ม.  สมฺปมุฬฺหา  ฯ 
#  ๔.  ม.  โสเยว  ฯ  ๕.  ม.  นา ฺเ  ฯ  ๖.  ม.  อสฺม  ฯ  ๗.  ม. อาชีวิกา  ฯ 
#  ๘.  ม.  ตมตฺุตสามาติ  ฯ  ๙.  ม.  น  ต  สชานาม  ฯ   
#  ๑๐.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  ๑๑.  ม.  ตาว  ตฺว  ฯ  
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สเจ  อิเธว  วสิสฺสสิ  คามวาสีน  โจโร  อยนฺติ  อาจิกฺขิตฺวา  
ต  คณฺหาเปสฺสามิ  สีฆ  ปลายสฺสูติ  ต  ตชฺเชตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  
กูฏชฏิโลป  ตตฺถ วสิตุ นาสกฺขิ  อ ฺตฺถ  อคมาสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  กูฏตาปโส  เทวทตฺโต  อโหสิ   
ปุริโม  สีลวนฺตตาปโส  สารีปุตฺโต  ปาราวตเชฏโก  ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                        โรมชาตก สตฺตม   
 
                                มหิสชาตก  (๑) 
        กิมตฺถมภิสนฺธายาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
เอก  โลลมกกฺฏ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        สาวตฺถยิ   กิเรกสฺม ึ  กุเล   เอโก  โปสาวนิยโลลมกฺกโฏ   
หตฺถิสาล  คนฺตฺวา  เอกสฺส  สลีวนฺตหตฺถิสฺส  ปฏเ(๒)  นิสีทิตฺวา   
อุจฺจารปสฺสาว  กโรติ  ปฏ ิย  จงฺกมติ ฯ  หตฺถ ี อตฺตโน   
สีลวนฺตตาย  ขนฺติสมฺปทาย  น  กิ ฺจิ  กโรติ ฯ  อเถกทิวส  
ตสฺส  หตฺถิสสฺ  าเน  อ ฺโ  ทุฏหตฺถิโปตโก  อฏาสิ ฯ   
มกฺกโฏ  โสเยว  อยนฺติ  ส ฺาย  ทุฏหตฺถิสฺส  ปฏ ึ   
อภิรูหิ ฯ  อถ  น  โส  เวเคน(๓)  โสณฺฑาย  คเหตฺวา  ภูมิย   
#  ๑.  ม.  มหสชาตก...ฯ  ๒.  ม.  ปฏ ิย  ฯ  ๓.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  
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ปาเตตฺวา  ปาเทน  อกฺกมตฺิวา  ส ฺจุณฺเณสิ ฯ  สา  ปวุตฺติ  
ภิกฺขุสงฺฆสฺส(๑)  ปากฏา  ชาตา ฯ  อเถกทิวส  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย   
กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  โลลมกฺกโฏ  กิร  สลีวนฺตหตฺถิส ฺาย   
ทุฏหตฺถิปฏ ึ  อภิรุฬโฺห(๒) ฯ  อถ  น  โส  ชีวิตกฺขย  ปาเปสีติ ฯ   
สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นตฺุถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย   
สนฺนิสินนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว   
อิทาเนว  โส  โลลมกฺกโฏ  เอวสีโล  โปราณโต  ปฏาย   
เอวสีโลเยวาติ   วตฺวา   อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  หิมวนฺตปฺปเทเส  มหิสโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต   
ถามสมฺปนฺโน  มหาสรีโร  ปพฺพตปาทปพฺภารคิริทุคฺควนฆเฏสุ   
วิจรนฺโต  เอก  ผาสุก  รุกขฺมูล  ทิสฺวา  โคจร  คเหตฺวา  ทิวา   
ตสฺมึ  รุกฺขมูเล  อฏาสิ ฯ  อเถโก  โลลมกฺกโฏ  รุกขฺา  โอตริตฺวา   
ตสฺส  ปฏ ึ  อภิรูหิตฺวา  อุจฺจารปสฺสาว  กตฺวา  สิงฺเคสุ  คเหตฺวา   
โอลมฺพนฺโต  นงฺคุฏเ  คเหตฺวา  โทลายนฺโต  ว  กฬี ิฯ  โพธิสตฺโต   
ขนฺติเมตฺตานุทยสมฺปทาย  ต  ตสฺส  อนาจาร  น  มนสากาสิ ฯ   
มกฺกโฏ  ปุนปฺปุน  ตเถว  กโรติ ฯ  อเถกทิวส  ตสฺมึ  รุกฺเข   
อธิวฏา  เทวตา  รุกฺขกฺขนฺเธ  ตฺวา  น  มหิสราช  กสฺมา   
อิมสฺส  ทุฏมกฺกฏสฺส  อวมาน  สหสิ  นิเสเธหิ นนฺติ วตฺวา 
#  ๑.  ม.  ภิกขฺุสงฺเฆ  ฯ  ๒.  ม.  อภิรหุิ  ฯ  
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เอตมตฺถ  ปกาเสนฺตี  ปุริมา  เทฺว  คาถา  อโวจ   
        [๔๓๓]        กิมตฺถมภิสนฺธาย                        ลหุจิตฺตสฺส ทุพฺภิโน   
                        สพฺพกามทุหสฺเสว(๑)        อิม ทุกฺข ติติกฺขสิ   
        [๔๓๔]        สิงฺเคน นีหราเสต(๒)                ปทสาว(๓) อธิฏห   
                        ภิยฺโย พาลา ปกฏุเฏยฺยุ (๔) โน จสฺส ปฏิเสธโกติ ฯ   
        ตตฺถ    กิมตฺถมภิสนฺธายาติ    กินนฺุ  โข    การณ  
ปฏิจฺจ  กึ  สมฺปสฺสมาโน ฯ  ทุพฺภิโนติ  มิตฺตทุพฺภิโน ฯ   
สพฺพกามทุหสฺเสวาติ  สพฺพกามททสฺส  สามิกสฺส  วิย ฯ  ติติกฺขสีติ  
อธิวาเสสิ ฯ  ปทสาว  อธิฏหาติ  ปาเทเนว  น  ติขิณขุรคฺเคน (๕)  
ยถา  เอตฺเถว  มรติ  เอว  อกฺกม ฯ  ภิยฺโย  พาลาติ  สเจ   
หิ  ปฏิเสธโก  น  ภเวยฺย  พาลา  อ ฺาณสตฺตา ปุนปฺปุน  
กุฏเฏยฺยุ   ฆฏเฏยฺยุ   วิเหเยฺยุเมวาติ   ทีเปติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  โพธิสตฺโต  รกฺุขเทวเต   สจาห  อิมินา  
ชาติโคตฺตวสฺสาทีหิ(๖)  อธิโก  สมาโน    อิมสฺส  โทส  น   
สหิสฺสามิ  กถ  เม  มโนรโถ  นิปฺผตฺตึ  คมิสฺสติ  อย  ปน  
ม  วิย  อ ฺมฺป  ม ฺมาโน  เอว  อนาจาร  กริสฺสติ  
ตโต  เยส  จณฺฑมหิสาน  เอส  เอว  กริสฺสติ  เตเยว  เอต   
วธิสฺสนฺติ  สา  เอตสฺส  อ ฺเหิ  มารณา  มยฺห  ทกฺุขโต   
#  ๑.  ม.  สพฺพหามททสฺเสว  ฯ  ๒.  ม.  นิหนาเหต  ฯ  ๓.  ม.   
#  ปทสา  จ  ฯ  ๔.  ม.  ปกุชฺเฌยฺยุ  ฯ  ๕.  ม.  ติณฺหขรุคฺเคน  ฯ 
#  ๖.  ม.  ชาติโคตฺตพลาทีหิ  ฯ  



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 172 

                เลมที่  31  ติกนิปาเต  ปทุมวคฺควณฺณนา  หนา  172 
 
จ  ปาณาติปาตโต  จ  วิมุตฺติ  ภวิสฺสตีติ  วตฺวา ตติย คาถมาห   
        [๔๓๕]  มเมวาย  ม ฺมาโน        อ ฺเปว (๑)กริสฺสติ   
                เต  น  ตตฺถ วธิสฺสนฺติ        สา  เม  มุตฺติ  ภวิสฺสตีติ ฯ   
        กติปาหจฺจเยน  ปน  โพธิสตฺโต  อ ฺตฺถ  คโต ฯ  อ ฺโ   
จณฺฑมหิโส  ตตฺถ  อาคนฺตฺวา  อฏาสิ ฯ  ทุฏมกฺกโฏ  โสเยว   
อยนฺติ  ส ฺาย  ตสฺส  ปฏ ึ  อภิรูหตฺิวา  ตเถว  อนาจาร   
จริ ฯ  อถ  น  โส  วิธูนนฺโต  ภูมิย  ปาเตตฺวา  สิงฺเคน  หทเย   
วิชฺฌิตฺวา  ปาเทหิ มทฺทิตฺวา ส ฺจุณฺเณสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  ทุฏมหิโส  อย  ทุฏหตฺถี  อโหสิ   
ทุฏมกฺกโฏ[๒]  อย  มกกฺโฏ  สลีวา  มหิสราชา   ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                        มหิสชาตก   อฏม   
#  ๑.  ม.  อ ฺเเปว  ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนตฺเร  เอตรหีติ  ทิสฺสติ  ฯ  
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          ยถา  มาณวโก  ปนฺเถติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
ปณฺฑกโลหิตเก(๑) อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        ฉพฺพคฺคิยาน  หิ  เทฺว  ชนา  เมตฺติยภุมฺมชกา(๒)  ราชคห   
อุปนิสฺสาย  วิหรึสุ ฯ  เทฺว  อสฺสชิปุนพฺพสุกา  กิฏาคิรึ 
อุปนิสฺสาย วิหรึสุ ฯ  ปณฺฑกโลหิตกา   อิเม   ปน   เทฺว   
สาวตฺถึ  อุปนิสฺสาย   เชตวเน   วิหรสึุ ฯ  เต  ธมฺเมน  นีหฏ   
อธิกรณ  อุกโฺกเฏนฺติ ฯ เยป เตส  สนทฺิฏสมฺภตฺตา  โหนฺติ   
เตส  อุปตฺถมฺภกา  หุตฺวา  น  อาวุโส  ตุมฺเห  เอเตหิ  ชาติยา   
วา  โคตฺเตน  วา  สีเลน  วา  วตฺตาทีหิ (๓) วา  หีนตรา (๔) สเจ   
ตุมฺเห  อตฺตโน  คาห  วิสชฺเชถ  สฏุ ุตร  โว  เอเต   
อภิภวิสฺสนฺตีติ  อาทีนิ  วตฺวา  คาห  วิสชฺเชตุ  น  เทนฺติ ฯ   
เตน  ภณฺฑนานิ  เจว  กลหวิวาทา (๕) จ  ปวตฺตนฺติ ฯ  ภิกฺขู   
เอตมตฺถ  ภควโต  อาโรเจสุ ฯ  อถ  ภควา  เอตสฺมึ  การเณ (๖)  
ภิกฺขุสงฺฆ(๗)  สนฺนิปาเตตฺวา  ปณฺฑกโลหิตเก  ปกโฺกสาเปตฺวา   
สจฺจ  กิร  ตุมฺเห  ภิกฺขเว  อตฺตนาป  อธิกรณ  อุกโฺกเฏถ   
อ ฺเสมฺป  คาห  วิสชฺเชตุ  น  เทถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจ   
#  ๑.  ม.  ปณฑุกโลหิตเก  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒.  ม.  เมตฺติยภูมชกา  ฯ 
#  ๓.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  ๔.  ม.  นิหีนตรา  ฯ  ๕.  ม.  กลหวิคฺคห- 
#  วิวาทา  ฯ  ๖.  ม.  เอตสมฺ  นิทาเน  เอตสฺม  ปกรเณ  ฯ ๗.  ม. ภิกฺขู  ฯ  
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ภนฺเตติ  วุตฺเต  เอว  สนฺเต  หิ  ภิกฺขเว  ตุมฺหาก  กิรยิา  
สตปตฺตสกุณสฺส(๑) กิรยิา วิย โหตีติ  วตฺวา  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  อ ฺตรสฺมึ  กาสิกคามเก  เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺติตฺวา   
วยปฺปตฺโต  กสิวณิชฺชาทีหิ  ชีวิต (๒) อกปฺเปตฺวา  ป ฺจสตมตฺเต   
โจเร  คเหตฺวา  เตส  เชฏโก  หุตฺวา  ปนฺถทูหนสนฺธิจฺเฉทาทีนิ   
กโรนฺโต  ชีวิต  กปฺเปสิ ฯ  ตทา  พาราณสิย  เอโก  กุฏมฺพิโก   
เอกสฺส  ชานปทสฺส  กหาปณสหสฺส  ทตฺวา  ปุน  อคฺคเหตฺวา  ว   
กาลมกาสิ ฯ  อถสฺส  ภริยา  อปรภาเค  คิลานา  มรณม ฺเจ   
นิปนฺนา  ปุตฺตมามนฺเตตฺวา  ตาต  ปตา  เต  เอกสฺส  สหสฺส   
ทตฺวา  อนาหราเปตฺวา  ว  มโต  สเจ  อหมฺป  มรสิฺสามิ  น   
โส  ตุยฺห  ทสฺสติ  คจฺฉ  น  มย ิ ชีวนฺติยา  อาหราเปตฺวา   
คณฺหาหีติ  อาห ฯ  โส  สาธูติ  สมฺปฏจฺิฉิตฺวา  ตตฺถ   
คนฺตฺวา  กหาปเณ  ลภิ ฯ  อถสฺส  มาตา  กาลกริิย   กตฺวา   
ปุตฺตสิเนเหน  ตสฺส  อาคมนมคฺเค  โอปปาติกสิคาลี (๓) หุตฺวา   
นิพฺพตฺติ ฯ  ตทา  โส  โจรเชฏโก  มคฺคปฏิปนฺเน   วิลุมฺปมาโน  
สปริโส  ตสฺมึ  มคฺเค อฏาสิ ฯ อถ  สา  สิคาลี  ปุตฺเต  
อฏวีมุข  สมปฺตฺเต  ตาต  มา  อฏวึ  อภิรูหิ  โจรา  เอตฺถ   
 ิตา  เต    มาเรตฺวา  กหาปเณ  คณฺหิสฺสนฺตีติ  ปุนปฺปุน  มคฺค   
#  ๑.  ม.  สตปตฺตมาณวสฺส  ฯ  ๒.  ม.  ชีวิก  ฯ  เอวมุปริป  ฯ 
#  ๓.  ม.  โอปปาติกสิงฺคาลี  ฯ  
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โอจฺฉินฺทมานา  นิวาเรติ ฯ  โส  ต  การณ  อชานนฺโต  อย   
กาฬกณฺณิสิคาลี  มยฺห  มคฺค  โอจฺฉินฺทตีติ  ต  เลฑฺฑุมฺป (๑)  
คเหตฺวา  มาตร  ปลาเปตฺวา  อฏวึ  ปฏปิชฺช ิฯ  อเถโก   
สตปตฺตสกุโณ  อิมสฺส  ปรุิสสฺส  หตฺเถ  กหาปณสหสฺส   
อตฺถิ  อิม  มาเรตฺวา  กหาปเณ  คณฺหถาติ  วิรวนฺโต   
โจราภิมุโข  ปกฺขนฺทิ ฯ  มาณโว  เตน  กตการณ  อชานนฺโต   
อย  มงฺคลสกุโณ  อิทานิ  เม  โสตฺถิ  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา   
วสฺส  สามิ  วสฺส  สามีติ  อ ฺชลึ  ปคฺคณฺหิ ฯ  โพธิสตฺโต   
สพฺพรุท ฺ ู (๒)  เตส  ทวิฺนฺน  กิรยิ  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อิมาย   
สิคาลิยา  เอตสฺส  มาตรา  ภวิตพฺพ  เตเนสา  อิม  มาเรตฺวา   
กหาปเณ  คณฺหิสฺสนฺตีติ  ภเยน  นิวาเรติ  อิมินา  ปน   
สตปตฺเตน  ปจฺจามิตฺเตน  ภวิตพฺพ  เตเนโส  อิม  มาเรตฺวา   
กหาปเณ  คณฺหถาติ [๓] อาโรเจสิ  อย  ปน  เอตมตฺถ  อชานนฺโต   
อตฺถกาม  มาตร  ตชฺเชตฺวา  ปลาเปสิ  อนตฺถกามสฺส  สตปตฺตสฺส   
อตฺถกาโม  เมติ  ส ฺาย  อ ฺชล ึ ปคฺคณฺหติ  อโห  วตาย   
พาโลติ ฯ  โพธิสตฺตาน   หิ   เอว   มหาปุริสานมฺป  [๔] 
ปรสนฺตกคฺคหณ  วิสมปฏิสนฺธิคฺคหณาทิวเสน  โหติ ฯ   
นกฺขตฺตโทเสนาติป วทนฺติ ฯ มาณโว  อาคนฺตฺวา  โจราน   
#  ๑.  ม.  เลฑฺฑุทณฺฑ  ฯ  ๒.  ม.  สพฺพรุต ฺ  ฯ  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร 
#  อมฺหากนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  สตนฺ  ทสฺสติ  ฯ  
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สีมนฺตร  ปาปุณิ ฯ  โพธสิตฺโต  ต  คาหาเปตฺวา  กตฺถ   
วาสิโกสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  พาราณสีวาสิโกมฺหีติ ฯ  กห  อคมาสีติ ฯ   
เอกสฺมึ  คามเก  สหสฺส  ลทฺธพฺพ  อตฺถ ิ ตตฺถ  อคมาสินฺติ ฯ  
ลทฺธ ปน  เตติ ฯ  อาม  ลทฺธนฺติ ฯ  เกน  เปสิโตสติี ฯ  สามิ  
ปตา เม มโต  มาตาป  เม  คิลานา  สา  มยิ  มตาย   
เอส  น  ลภิสสฺตีติ  ม ฺมานา  ม  เปเสสีติ ฯ  อิทานิ  ตว   
มาตุ  ปวุตฺตึ  ชานาสีติ ฯ น  ชานามิ  สามีติ ฯ  มาตา  เต   
ตยิ นิกฺขนฺเต กาล กตฺวา ปุตฺตสิเนเหน  สิคาลี  หุตฺวา   
ตว  มรณภยภีตา  มคฺคนฺเต  โอจฺฉินฺทิตฺวา  ต  วาเรสิ  ต  
ตชฺเชตฺวา  ปลาเปสิ  สตปตฺตสกุโณ  ปน  เต  ปจฺจามิตฺโต   
โส  อิม  มาเรตฺวา  กหาปเณ  คณฺหถาติ  อมฺหาก  อาจิกฺขติ   
ตฺว  อตฺตโน  พาลตาย  อตฺถกาม  มาตร  อนตฺถกามา  เมติ   
ม ฺสิ  อนตฺถกาม  สตปตฺต  อตฺถกาโม  เมติ  ตยา(๑)  อมฺหาก   
กตคุโณ  (๒)  นาม  นตฺถิ  มาตุ  ปน  เต  มหาคุณาย  อทฺธา   
มตาย  กหาปเณ คเหตฺวา คจฺฉาหีติ ต วิสฺสชฺเชสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  อภิสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา   
อิมา  คาถา อโวจ   
        [๔๓๖]        ยถา มาณวโก ปนฺเถ        สิคาลึ วนโคจรึ   
                        อตฺถกาม ปเวเทนฺติ (๓) อนตฺถกามาติ ม ฺติ   
#  ๑.  ม.  ตสฺส  ตุมฺหาก  กตคุโณ  ฯ  ๒.  ม.  มาตา  ปน  เต  มหาคุณา  ฯ 
#  ๓.  ม.  ปเวเทนฺตึ  ฯ  
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                        อนตฺถกาม   สตปตฺต                อตฺถกาโมติ   ม ฺติ   
        [๔๓๗]        เอวเมว   อิเธกจฺโจ                ปุคฺคโล  โหติ  ตาทิโส   
                        หิเตภิ  วจน  วุตฺโต                ปฏิคฺคณฺหติ (๑)วามโต   
        [๔๓๘]        เย  จ  โข  น  ปสสนฺติ                ภยา  อุกฺกสยนฺติ  วา   
                        ต ฺหิ  ส  ม ฺเต  มิตฺต        สตปตฺต  ว  มาณโวติ ฯ   
        ตตฺถ  หเิตภีติ  หิต  วุฑฺฒึ  อิจฺฉมาเนหิ ฯ  วจน  วุตฺโตติ   
หิตสุขาวห  โอวาทานุสาสนึ  วุตฺโต ฯ  ปฏิคฺคณฺหติ  วามโตติ   
โอวาท  อคฺคณฺหนฺโต  อย  เม  น  อตฺถาวโห  โหติ   
อนตฺถาวโห  เม  อยนฺติ  คณฺหนฺโต  วามโต  ปฏิคฺคณฺหติ   
นาม ฯ  เย  จ  โข  นนฺติ  เย  จ  โข  ต  อตฺตโน  คาห   
คเหตฺวา   ิต  ปุคฺคล  อธิกรณ  คเหตฺวา   ิเตหิ  นาม  
ตุมฺหาทิเสหิ  ภวิตพฺพนฺติ  วณฺเณนฺติ ฯ  ภยา  อุกฺกสยนฺติ  วาติ   
อิมสฺส  คาหสฺส  วิสชชฺนปจฺจยา (๒) ตุมฺหาก  อิท ฺจ;  ภย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ  มา  วิสชฺชยตฺิถ  น  เอเต  พาหุสจฺจ- 
กุลปริวาราทีหิ  ตุมฺเห  สมฺปาปุณนฺตีติ  เอว  วิสชฺชนปจฺจยา   
ภย  ทสฺเสตฺวา  อุกฺขิปนฺติ ฯ  ต ฺหิ  โส  ม ฺเต  มิตฺตนฺติ   
เย  เอวรูปา  โหนฺติ  เตสุ  ยงฺกิ ฺจิ  โส  เอกจฺโจ  พาลปุคฺคโล   
อตฺตโน  พาลตาย  มิตฺต  ม ฺติ  อย  เม  อตฺถกาโม  มิตฺโตติ   
ม ฺติ ฯ  สตปตฺตว  มาณโวติ  ยถา  อนตฺถกาม ฺเว   
#  ๑.  ม.  ปฏคฺิคณฺหาติ  ฯ  ๒.  ม.  วิสฺสฏปจฺจยา  ฯ  
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สตปตฺต  โส  มาณโว  อตฺตโน  พาลตาย  อตฺถกาโมติ  (๑)   
ม ฺ ิตฺถ (๑)   ปณฺฑิโต  ปน  เอวรูป  อนุปฺปยภาณึ (๒)   มิตฺโตติ  
อคฺคเหตฺวา ทูรโตว น วิวชฺเชติ ฯ เตน วุตฺต   
                อ ฺทตฺถุหโร มิตฺโต                โย จ มตฺิโต วจีปโร (๓)    
                อนุปฺปย ฺจ โย อาห                อปาเยสุ จ โย สขา   
                เอเต อมิตฺเต จตฺตาโร                อิติ วิ ฺาย ปณฺฑิโต   
                อารกา ปริวชฺเชยฺย                มคฺค ปฏิภย ยถาติ (๔)   ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา (๕)    
ชาตก สโมธาเนสิ ตทา โจรเชฏโก อหเมวาติ ฯ   
                                        สตปตฺตชาตก   นวม   ฯ   
 
                                                ปฏูทูสกชาตก   
        อทฺธา    หิ  นูน    มิคราชาติ    อิท    สตฺถา    เชตวเน   
วิหรนฺโต  เอก   กุมาร (๖)  ปฏูทูสก   อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สาวตฺถยิ  กิเรโก  อมจฺโจ  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ   
นิมนฺเตตฺวา  อุยฺยาเน  นิสีทาเปตฺวา  ทาน  ททมาโน   
อนฺตราภตฺเต  อุยฺยาเน  วิจริตุกามา  จรนฺตูติ  อาห ฯ  ภิกฺขู   
อุยฺยานจาริก  จรึสุ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  อุยฺยานปาโล  ปตฺตสมฺปนฺน   
#  ๑.  ม.  อตฺถกาโม  เมติ  ม ฺติ  ฯ    ๒.  ม.  อนปฺุปยภาณี  ฯ     
#  ๓.  ม.  วจีปรโม  ฯ    ๔.  ที. ปา.  ๑๑/๑๙๑/๒๐๑  ฯ    ๕.  ม.  อิเม 
#  ปาา  นตฺถิ  ฯ    ๖.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 179 

                เลมที่  31  ปฏูทูสกชาตก  หนา  179   
 
รุกข  อภิรูหตฺิวา  มหนฺตมหนฺตานิ  ปตฺตานิ  คเหตฺวา  อย   
ปุปฺผาน  ภวิสสติ  อย  ผลานนฺติ  ปูเฏ  กตฺวา  รุกฺขมูเล   
ปาเตสิ ฯ  ตสฺส  ปุตฺตทารโก  ปาติต  ปาติต  ปูฏ  วิทฺธเสติ ฯ   
ภิกฺขู  ตมตฺถ  สตฺถุ  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว   
ปุพฺเพเปส  ปูฏทูสโกเยวาติ  วตฺวา  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
พาราณสิย  เอกสฺมึ  พฺราหฺมณกุเล  นพฺิพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต   
อคาร  อชฺฌาวสมาโน  เอกทิวส  เกนจิเทว  กรณีเยน  อุยฺยาน   
อคมาสิ ฯ  ตตฺถ  พหู  วานรา  วสนฺติ ฯ  อุยฺยานปาโล  ปน   
อิมินาว  นิยาเมน  ปตฺตปูเฏ  ปาเตติ ฯ  เชฏกวานโร   
ปาติตปาติเต  วิทฺธเสติ ฯ  โพธิสตฺโต  ต  อามนฺเตตฺวา   
อุยฺยานปาเลน  ปาติตปาติเต  ปูเฏ  วิทฺธเสตฺวา  ปาติตปาติต (๑)    
มนาปตร  กาตุกาโม  ม ฺสีติ (๒)   วตฺวา  ปม คาถมาห   
        [๔๓๙]        อทฺธา หิ นูน มิคราชา                ปฏูกมฺมสฺส โกวิโท   
                        ตถา ห ิปฏู ทูเสติ                        อ ฺ นูน กรสิฺสตีติ ฯ   
        ตตฺถ    มิคราชาติ    มกฺกฏ    วณฺเณนฺโต    วทติ  ฯ   
ปูฏกมฺมสฺสาติ  มาลาปูฏกรณสฺส ฯ  โกวิโทติ  เฉโก ฯ  อย   
ปเนตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  อย  หิ  มิคราชา  เอกเสน  ปูฏกมฺมสฺส   
โกวิโท  ม ฺเ  ตถา  ห ิ อ ฺ (๓)   ปาติต (๔)   ปูฏ  ทูเสติ  อ ฺ   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ    ๒.  ม ฺตีติ  ฯ    ๓.  ม.  อย  ปาโ   
#  นตฺถิ  ฯ    ๔.  ม.  ปาติตปาติต  ฯ    
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นูน  ตโต  มนาปตร  กรสิฺสตีติ ฯ   
        ต   สุตฺวา มกฺกโฏ ทติุย คาถมาห   
        [๔๔๐]        น เม ปตา วา มาตา วา        ปูฏกมฺมสฺส โกวิทา   
                        กต กต โข ทูเสม                        เอวธมฺมมิท กุลนฺติ ฯ   
        ต   สุตฺวา โพธิสตฺโต ตติย คาถมาห   
        [๔๔๑]        เยส โว อีทิโส ธมฺโม                อธมฺโม ปน กทีิโส   
                        มา  โว  ธมฺม  อธมฺม  วา        อทฺทสาม  กุทาจนนฺติ ฯ   
วตฺวา   จ   ปน   วานรคณ   ครหิตฺวา   ปกฺกามิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  วานโร  ปฏูทูสกทารโก  อโหสิ   
ปณฺฑิตปุริโส  ปน   อหเมวาติ ฯ   
                                ปฏูทสูกชาตก   ทสม  ฯ   
                                อุทปานวคฺโค   ตติโย  ฯ   
 
                                        ตสฺสุทฺทาน 
                                อุทปานวร  วนพฺยคฺฆ   กป 
                                สิขิน ี จ  พลากรุจิรวโร 
                                สชุนาธิป  โรมก  ทูส  ปุน 
                                สตปตฺตวโร  ปฏูกมฺม  ทส  ฯ    
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                                อพฺภนฺตรวคฺควณฺณนา   
                                        อพฺภนฺตรชาตก   
        อพฺภนฺตโร  นาม  ทโุมติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส   พิมฺพาเถริยา (๑)   อมฺพรสทาน   อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สมฺมาสมฺพุทฺเธ  หิ  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺเก  เวสาลิย  
กูฏาคารสาลาย  วิหรนฺเต  มหาปชาปตี  โคตมี  ป ฺจ   
สากิยสตานิ  อาทาย  คนฺตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจิตฺวา  ปพฺพชฺช ฺเจว   
อุปสมฺปท ฺจ  ลภิ ฯ  อปรภาเค  ตา  ป ฺจสตา  ภิกฺขุนิโย   
นนฺทโกวาท (๒)   สุตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  สตฺถริ  ปน  สาวตฺถิย   
อุปนิสฺสาย  วิหรนฺเต  ราหุลมาตา  เทวี (๓)   สามิโก  เม  ปพฺพชิตฺวา   
สพฺพ ฺ ุต  ปตฺโต  ปุตฺโตป  เม  ปพฺพชิตฺวา  ตสฺเสว  สนฺติเก   
วสติ  อห  อคารมชฺเฌ  ก ึ กริสฺสามิ  อหมฺป  ปพฺพชิตฺวา   
สาวตฺถิย  คนฺตฺวา  สมฺมาสมฺพุทฺธ ฺจ  ปุตฺต ฺจ  นิวทฺธ   
ปสฺสมานา  วิหริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ภิกฺขุนีอุปสฺสย  คนฺตฺวา   
ปพฺพชิตฺวา  อาจริยุปชฺฌายาหิ  สทฺธึ  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา   
สตฺถาร ฺจ  ปยปุตฺต ฺจ  ปสฺสมานา  เอกสฺมึ  ภิกฺขุนีอุปสฺสเย   
วาส  กปฺเปสิ ฯ  ราหุลสามเณโร  อาคนฺตฺวา  มาตร  ปสฺสติ ฯ   
อเถกทิวส  เถริยา  อุทรวาโต  กุปฺป ฯ  สา  ปุตฺเต  ทฏ ุ   
#  ๑.  ม.  พิมพฺาเทวีเถริยา  ฯ  เอวมุปรปิ  ฯ     ๒.  ม.  อุ. 
#  ๑๔/๗๖๖/๔๘๖  ฯ    ๓.  ม.  พิมฺพาเทวี  ฯ    
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อาคเต  ตสฺส  ทสฺสนตฺถาย  นิกฺขมิตุ  นาสกฺขิ ฯ  อ ฺาว   
อาคนฺตฺวา  อผาสุกภาว  กถยึสุ ฯ  โส  มาตุ  สนฺติก  คนฺตฺวา   
กึ  เต  ลทฺธุ  วฏฏตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  ตาต  อคารมชฺเฌ  เม   
สกฺกราทีหิ  โยชิเต (๑)   อมฺพรเส  ปเต  อุทรวาโต  วูปสมฺมติ   
อิทานิ  ปน  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ชีวิต  กปฺเปม  กุโต  ต   
ลภิสฺสามาติ ฯ  สามเณโร  ลภนฺโต  อาหริสฺสามีติ  วตฺวา   
นิกฺขมิ ฯ  ตสฺส  ปนายสฺมโต  อุปชฌฺาโย  ธมฺมเสนาปติ  อาจริโย   
มหาโมคฺคลฺลาโน  จูฬปตา  อานนฺทตฺเถโร  ปตา  สมฺมา-   
สมฺพุทฺโธติ  มหาสมฺปตฺติ ฯ  เอว  สนฺเตป  อ ฺสฺส  สนฺติก   
อคนฺตฺวา  อุปชฺฌายสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา   
ทุมฺมุขากาโร  หุตฺวา  อฏาสิ ฯ  อถ  น  เถโร  กินฺนุ  โข   
ราหุล  ทุมฺมโุข  วิหาสีติ (๒)   อาห ฯ  มาตุ  เม  ภนฺเต  เถริยา   
อุทรวาโต  กปฺุปโตติ ฯ  ก ึ ลทฺธุ  วฏฏตีติ ฯ  สกฺกรโยชิเตน   
กิร  อมฺพรเสน  ผาสุ  โหตีติ ฯ  โหตุ  ลภิสฺสามิ  มา  จินฺตยีติ ฯ   
โส  ปุนทิวเส  ต  อาทาย  สาวตฺถิย  ปวิสิตฺวา  สามเณร   
อาสนสาลาย  นิสีทาเปตฺวา  ราชทฺวาร  อคมาสิ ฯ  โกสลราชา   
เถร  ทิสฺวา  นิสีทาเปสิ ฯ  ตขณ ฺเว  อุยฺยานปาโล   
ปณฺฑิปกฺกาน  มธุรอมฺพาน  เอกปูฏ  อาหริ ฯ  ราชา  อมฺพาน   
ตจ  อปเนตฺวา  สกฺกรรส (๓)  ปกฺขิปตฺวา  สยเมว  มทฺทิตฺวา   
#  ๑.  ม.  สกขฺรโยชิเต  ฯ    ๒.  ม.  วิยาสีติ  ฯ   ๓.  ม.  สกฺขร  ฯ    
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เถรสฺส  ปตฺต  ปูเรตฺวา  อทาสิ ฯ  เถโร  ราชนิเวสนา  นิกฺขมิตฺวา   
อาสนสาล  คนฺตฺวา  สามเณรสฺส  อทาสิ  ต  หริตฺวา  มาตุ   
เต  เทหีติ ฯ  โส  อาหริตฺวา  อทาสิ ฯ  เถริยา  ปริภุตฺตมตฺเตเยว   
อุทรวาโต  วูปสมิ ฯ  ราชาป  มนุสฺส  เปเสสิ  เถโร  อิธ   
นิสีทิตฺวา  อมฺพรส  น  ภุ ฺชิ  คจฺฉ  กสฺสจิ  ทินฺนภาว   
ชานาหีติ ฯ  โส  เถเรน  สทฺธึ  คนฺตฺวา  ต  ปวุตฺตึ  ตฺวา   
อาคนฺตฺวา  ร ฺโ  กเถสิ ฯ  ราชา  จินฺเตสิ  สเจ  สตฺถา   
อคาร  อาวสิสฺสติ  จกฺกวตฺติราชา  อภวิสฺส  ราหุลสามเณโร   
ปริณายกรตน  เถรี  อิตฺถรีตน  สกลจกฺกวาฬรชชฺ  เอเตส ฺเว   
อภวิสฺส  อมฺเหหิ  เอเต  วต  อุปฏหนเฺตหิ  จริตพฺพ  อสฺส   
อิทานิ  ปพฺพชิตฺวา  อมฺเห  อุปนิสฺสาย  วสนฺเตสุ  เอเตสุ  น   
ยุตฺต  อมฺหาก  ปมชฺชิตุนติฺ ฯ  โส  ตโต  ปฏาย  เถริยา   
นิวทฺธ  อมฺพรส  ทาเปสิ ฯ  เถเรน  พิมฺพตฺเถริยา  อมฺพรสสฺส   
ทินฺนภาโว  ภิกฺขุสงฺเฆ  ปากโฏ  ชาโต ฯ  อเถกทิวส  ภิกฺขู   
ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  สารีปุตฺตตฺเถโร  กิร   
พิมฺพตฺเถรึ  อมฺพรเสน  สนฺตปฺเปสีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย-   
นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินนฺาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย   
นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ราหุลมาตา  สารีปุตฺเตน   
อมฺพรเสน  สนฺตปฺปตา  ปุพฺเพเปส  เอต  สนฺตปฺเปสิเยวาติ   
วตฺวา  อตีต  อาหริ ฯ    
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        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
กาสิกคามเก  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย    
สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคเหตฺวา  สณฺปตฆราวาโส  มาตาปตูน   
อจฺจเยน  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส  อภิ ฺา   
จ  สมาปตฺติโย  จ  นิพฺพตฺเตตฺวา  อิสิคณปริวุโต  คณสตฺถา   
หุตฺวา  ทีฆสฺส  อทฺธุโน  อจฺจเยน  โลณมฺพิลเสวนตฺถาย   
ปพฺพตปาทา  โอตริตฺวา  จาริก ฺจรมาโน  พาราณสิย  ปตฺวา   
อุยฺยาเน  วาส  กปฺเปสิ ฯ  อถสฺส  อิสิคณสฺส  สีลเตเชน   
สกฺกสฺส  ภวน  กมฺป ฯ  สกฺโก  อาวชฺชมาโน  ต  การณ   
ตฺวา  อิเมส  ตาปสาน  อนาวาสาย (๑)   ปริสกฺกิสสฺามิ  อถ  เต   
ภินฺนาวาสา  อุปทฺทูตา  จรมานา  จิตฺเตกคฺคต  น  ลภิสฺสนฺติ   
เอว  เม  ผาสุก  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  โก  นโุข  อุปาโยติ   
วีมสนฺโต  อิม  อุปาย  อททฺส  มชฺฌิมยามสมนนฺตเร  ร ฺโ   
อคฺคมเหสิยา  สิริคพฺเภ  ปวิสิตฺวา  อากาเส  ตฺวา  ภทฺเท   
สเจ  ตฺว  อพฺภนฺตร  อมฺพปกฺก  ขาเทยฺยาสิ  ปุตฺต  ลภิสฺสสิ   
โส  จกฺกวตฺติราชา  ภวิสฺสตีติ  อาจิกฺขิสฺสามิ  ราชา  เทวิยา   
กถ  สุตฺวา  อมฺพปกฺกสฺสตฺถาย  อุยฺยาน  เปเสสฺสติ  อถาห   
อมฺพานิ  อนฺตรธาเปสฺสามิ  ร ฺโ  อุยฺยาเน  อมฺพาน  อภาว  
อา  โรเจสฺสนฺติ   เตน  เก  [ ๒ ]  ขาทนฺตีติ  วุตฺเต  ตาปสา  ขาทนฺตีติ   
#  ๑.  ม.  อวาสาย  ฯ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  เตติ  ทสิฺสติ  ฯ    
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วกฺขนฺติ  ต  สุตฺวา  ราชา  ตาปเส  โปเถตฺวา  นีหราเปสฺสติ  
เอวมฺป  เต  เม  อุปทฺทูตา  ภวิสฺสนฺตีติ ฯ  โส  มชฺฌมิยามสมนนฺตเร   
สิริคพฺภ  ปวิสิตฺวา  อากาเส   ิโต  อตฺตโน  เทวราชภาว   
ชานาเปตฺวา  ตาย  สทฺธึ  สลฺลปนฺโต  ปุริมา  เทฺว  คาถา  
อโวจ   
        [๔๔๒]        อพฺภนฺตโร  นาม  ทโุม        ยสฺส ทิพฺยมิท ผล   
                        ภุตฺวา โทหฬินี  นาร ี               จกฺกวตฺตึ  วิชายติ   
        [๔๔๓]        ตฺวมฺป  ภทฺเท  มเหสีสิ        สา  จาป  ปติโน  ปยา   
                        อาหริสฺสติ เต  ราชา                อิท        อพฺภนฺตร  ผลนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อพฺภนฺตโร  นาม   ทุโมติ  อิมินา  ตาว   คามนิคม- 
ชนปทปพฺพตาทีน   อสุกสฺส   อพฺภนฺตโรติ  อวตฺวา  เกวล  เอก   
อพฺภนฺตร  อมฺพรุกฺข  กเถติ ฯ  ยสฺส  ทพฺิยมิท  ผลนติฺ  ยสฺส   
อมฺพรุกฺขสฺส  เทวตาน  ปริโภคารห  ทพฺิยผล ฯ  อิทนฺติ  ปน   
นิปาตมตฺตเมว ฯ  โทหฬนิีติ  ส ฺชาตโทหฬา ฯ  ตฺวมฺป  ภทฺเท   
มเหสีสีติ  ตฺว โสภนา (๑)  มเหสี  อสิ ฯ  อฏกถาย  ปน  มเหสี   
วาติป  ปาโ ฯ  สา  จาป  ปติโน  ปยาติ  โสฬสนฺน  เทวีสหสฺสาน   
อพฺภนฺตเร  อคฺคมเหสี  จ (๒) ปติโน  จ(๒)  ปยาติ  อตฺโถ ฯ  อาหริสฺสติ   
เต  ราชา  อิท  อพฺภนฺตร  ผลนฺติ  ตสฺสา  เต  ปยาย  อคฺคมเหสิยา   
อิท  มยา  วุตฺตปฺปการ  ผล  ราชา  อาหราเปสฺสติ   สา   
#  ๑.  ม.  โสภเณ  ณ  ๒.  ม.  จาป  ฯ  
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ตฺว  ต  ปริภุ ฺชิตฺวา  จกฺกวตฺติคพฺภ  ลภิสฺสสีติ ฯ   
        เอว  สกโฺก  เทวิยา  อิมา  เทฺว  คาถา  วตฺวา  ตฺว   
อปฺปมตฺตา  โหหิ  มา  ปป ฺจมกาสิ  เสฺว  ร ฺโ  อาโรเจยฺยาสีติ   
ต  อนุสาเสตฺวา  อตฺตโน  วสนฏานเมว  คโต ฯ  สา  ปุนทิวเส   
คิลานาลย  ทสฺเสตฺวา  ปริจาริกาน  ส ฺ  ทตฺวา  นิปชฺช ิฯ   
ราชา  สมุสฺสติเสตจฺฉตฺเต  สีหาสเน  นสิินฺโน  นฏกานิ  (๑)ปสฺสนฺโต  
เทวึ  อทิสฺวา  กห  เทวีติ  ปริจาริเก  ปจฺุฉิ ฯ  คิลานา   
เทวาติ ฯ  โส  ตสฺสา  สนติฺก  คนฺตฺวา  สยนปสฺเส  นิสีทิตฺวา   
ปฏ ึ  ปริมชชฺนฺโต  กินฺเต  ภทฺเท  อผาสุกนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ   
มหาราช  อ ฺ  อผาสุก  นาม  นตฺถิ  โทหโฬ  ปน  เม   
อุปฺปนฺโนติ ฯ  ก ึ อิจฺฉสิ  ภทฺเทติ ฯ  อพฺภนฺตรอมฺพผล  เทวาติ ฯ   
อพฺภนฺตรอมฺโพ  นาม  เทวิ  กห อตฺถีติ ฯ  นาห  เทว   
อพฺภนฺตรอมฺพ  ชานามิ  ตสฺส  ปน  เม  ผล  ลภมานาย   
ชีวิต  อตฺถ ิ อลภมานาย  นตฺถีติ ฯ  เตนหิ  อาหราเปสฺสามิ   
มา  จินฺตยีติ ฯ  ราชา  เทวึ  อสฺสาเสตฺวา  อุฏาย  คนฺตฺวา  
ราชปลฺลงฺเก  นิสินฺโน  อมจฺเจ  ปกฺโกสาเปตฺวา  เทวิยา   
อพฺภนฺตรมฺเพ  นาม  โทหโฬ  อุปฺปนโฺน  กึ  กาตพฺพนฺติ   
ปุจฺฉิ ฯ  เทว  ทฺวินฺน  อมพฺาน  อพฺภนฺตเร   ิโต  อมฺโพ   
อพฺภนฺตรมฺโพ  นาม  อุยฺยาน  เปเสตฺวา  อพฺภนฺตเร   ิตอมฺพโต   
#  ๑  .  ม.  นาฏกานิ  ฯ  
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ผล  อาหราเปตฺวา  เทวิยา  ทาเปสฺสามาติ ฯ  ราชา  สาธุ   
เอวรูป  อมฺพ  อาหรถาติ  อุยฺยาน  เปเสสิ ฯ  สกฺโก  อตฺตโน   
อานุภาเวน  อุยฺยาเน  อมฺพานิ  ขาทิตสทิสานิ  กตฺวา   
อนฺตรธาเปสิ ฯ  อมฺพตฺถาย  คตา  มนุสสฺา   สกลอุยยฺาน  วิจริตฺวา  
เอก อมฺพมฺป  อลภิตฺวา  อาคนฺตฺวา  อุยฺยาเน  อมฺพาน  อภาว   
ร ฺโ  กถยสึุ ฯ  เก  อมพฺานิ  ขาทนฺตีติ ฯ  ตาปสา  เทวาติ ฯ   
ตาปเส  อุยฺยานโต  โปเถตฺวา  นีหรถาติ ฯ  มนุสฺสา  สาธูติ   
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  นีหรึสุ ฯ  สกฺกสฺส  มโนรโถ  มตฺถก  ปาปุณิ ฯ   
เทวี  อมฺพผลตฺถาย  นิพทธฺ  กตฺวา  นิปชฺชิเยว ฯ  ราชา   
กตฺตพฺพกิจฺจ  อปสฺสนฺโต  อมจฺเจ  จ  พฺราหฺมเณ  จ  สนฺนิปาตา- 
เปตฺวา  อพฺภนฺตรอมฺพสฺส  อตฺถิภาว  ชานาถาติ  ปุจฺฉิ ฯ   
พฺราหฺมณา  อาหสุ  เทว  อพฺภนฺตรอมฺโพ  นาม  เทวตาน   
ปริโภโค  หมิวนฺเต  กา ฺจนคุหาย  อนฺโต  อตฺถีติ  อย  โน   
ปรมฺปรโต  (๑)  อนุสฺสโวติ ฯ  โก  ปน   ตโต  อมฺพ  อาหริตุ  
สกฺขิสฺสตีติ ฯ  น  สกฺกา  ตตฺถ  มนุสฺสภูเตน  คนฺตุ  เอก   
สุวโปตก  เปเสตุ  วฏฏตีติ ฯ  เตน  จ  สมเยน  ราชกุเล  เอโก   
สุวโปตโก  มหาสรีโร  กมุารกาน  ยานกจกฺกนาภิมตฺโต   
ถามสมฺปนฺโน  ป ฺวา  อุปายกุสโล ฯ  ราชา  ต  อาหราเปตฺวา  
ตาต  สุวโปตก  อห  ตว  พหูปกาโร  กา ฺจนป ฺชเร  วสสิ   
#  ๑.  ม.  ปรมฺปราคโต  ฯ  
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สุวณฺณตฏฏเก  มธลุาเช  ขาทสิ  สกฺกรปานก  ปวสิ  ตยาป   
อมฺหาก  เอก  กิจฺจ  นิตฺถรตุิ  วฏฏตีติ  อาห ฯ  กึ  เทวาติ ฯ   
ตาต  เทวิยา  อพฺภนฺตรอมฺเพ โทหโฬ  อุปฺปนฺโน  โส  จ  อมฺโพ   
หิมวนฺเต  กา ฺจนปพฺพตนฺตเร  อตฺถิ เทวตาน  ปริโภโค  น   
สกฺกา  ตตฺถ  มนุสฺสภูเตน  คนฺตุ  ตยา  ตโต  ผล (๑) อาหริตุ   
วฏฏตีติ ฯ  สาธุ  เทว  อาหริสฺสามีติ ฯ  อถ  น  ราชา   
สุวณฺณตฏฏเก  มธลุาเช  ขาทาเปตฺวา  สกฺกรปานก  ปาเยตฺวา   
สตปากเตเลนสฺส  ปกฺขนตฺรานิ  มกฺเขตฺวา  อุโภหิ  หตฺเถหิ   
คเหตฺวา  สีหป ฺชเร  ตฺวา  อากาเส  วิสชฺเชสิ ฯ  โสป  ร ฺโ   
นิปจฺจการ  ทสฺเสตฺวา  อากาเส  ปกฺขนฺโต  มนุสฺสปถ  อติกฺกมฺม  
หิมวนฺเต  ปเม  ปพฺพตนฺตเร  วสนฺตาน  สุวกาน (๒) สนฺติก   
คนฺตฺวา  อพฺภนฺตรอมฺโพ  นาม  กตฺถ  อตฺถิ  กเถถ  เม  
ต  านนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  มย  น  ชานาม  ทุติเย  ปพฺพตนฺตเร   
สุวกา  ชานิสสฺนฺตีติ  อาหสุ ฯ  โส  เตส [๓] สุตฺวา  ตโต   
อุปฺปติตฺวา  ทุติย  ปพฺพตนฺตร  อคมาสิ  ตถา  ตติย  ตถา   
จตุตฺถ  ป ฺจม  ฉฏ  อคมาสิ ฯ  ตตฺราป  น  สุวกา  น   
มย  ชานาม  สตฺตเม  ปพฺพตนฺตเร  สุวกา  ชานิสฺสนฺตีติ   
อาหสุ ฯ  โส  ตตฺถาป  คนฺตฺวา  อพฺภนฺตรมฺโพ  นาม  กตฺถ   
อตฺถีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อสุกฏาเน  นาม  กา ฺจนปพฺพตนฺตเรติ ฯ  
#  ๑.  ม.  อมฺพผล  ฯ  ๒.  ม.  สุกาน  ฯ  เอวมุปริป  ฯ 
#  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร  วจนนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ  
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อห  ตสฺส  ผลตฺถาย  อาคโต  ม  ตตฺถ  เนตฺวา  ตโต  เม   
ผล  ทาเปถาติ ฯ  สุวคณา  อาหสุ  สมมฺ  โส  เวสฺสวณ- 
มหาราชสฺส  ปริโภโค  น  สกฺกา  อุปสงฺกมิตุ  สกลรุกฺโข  มูลโต  
ปฏาย  สตฺตหิ  โลหชาเลหิ  ปริกชฺิตฺโต  สหสฺสกมฺุภณฺฑรกฺขสา   
รกฺขนฺติ  เตหิ  ทฏิสฺส  ชวิีต  นาม  นตฺถิ  กปฺปฏุานคฺคิ   
วิย  อวีจิมหานิรยสทิส  ต  าน  มา  ตตฺถ  ปฏน  กรีติ ฯ   
สเจ  ตุมฺเห  น   คจฺฉถ  มยฺห  าน  อาจิกฺขถาติ ฯ  เตนหิ   
อสุเกน  จ  อสุเกน  จ  าเนน  ยาหีติ ฯ  โส  เตหิ  อาจิกฺขิตวเสน   
สุฏ ุ  มคฺค  อุปธาเรตฺวา  ต  าน  คนฺตฺวา  ทิวา  อตฺตาน   
อทสฺเสตฺวา  มชฺฌิมยามสมนนฺตเร  รกขฺสาน  นิทฺโทกฺกมนสมเย   
อพฺภนฺตรมฺพสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  เอเกน  มลูนฺตเรน  สณิก   
อภิรูหิตุ  อารภิ ฯ  โลหชาล  กิรีติ  สททฺมกาสิ ฯ  เต  รกฺขสา   
ปพุชฺฌิตฺวา  อนฺโต  สุวโปตก  ทิสฺวา  อมฺพโจโรติ (๑) คเหตฺวา   
กมฺมกรณ  สวิทหึสุ ฯ  เอโก  มุเข  ปกขิฺปตฺวา  คิลิสฺสามิ  
นนฺติ  อาห ฯ  อปโร  หตฺเถหิ  มทฺทิตฺวา  ผุสิตฺวา (๒) วิปฺปกีริสสฺามิ   
นนฺติ ฯ  อปโร  เทฺวธา  ผาเลตฺวา  องฺคาเรสุ  ปจิตฺวา   
ขาทิสฺสามีติ ฯ  โส  เตส  กมฺมกรณสวิธาน  สุตฺวาป  อสนฺตสิตฺวาว   
เต  รกฺขเส  อามนฺเตตฺวา  อมฺโภ  รกฺขสา  ตุมฺเห  กสฺส  ปุริสาติ  
อาห ฯ เวสฺสวณมหาราชสฺสาติ ฯ  อมโฺภ  ตุมฺเหป  เอกสฺส  ร ฺโ   
#  ๑.  ม.  อมฺพโจโรยนฺติ  ฯ  ๒.  ม.  ปุชิตฺวา  ฯ  
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ปุริสา  อหมปฺ  ร ฺโ  ว   มนุสฺสสฺส  ปุริโส  พาราณสีราชา   
ม  อพฺภนฺตรมฺพผลตฺถาย  เปเสสิ  สฺวาห  ตตฺเถว  อตฺตโน   
ร ฺโ  ชีวิต  ทตฺวา  อาคโตมฺหิ  โย  ห ิ อตฺตโน  มาตาปตูน ฺเจว   
สามิกสฺส  จ  อตฺถาย  ชีวิต  ปริจฺจชติ  โส  เทวโลเกเยว   
นิพฺพตฺตติ  ตสฺมา  อหมฺป  อิมมฺหา  ติรจฺฉานโยนิยา  มุ ฺจิตฺวา (๑)  
เทวโลเกเยว  นิพฺพตฺติสฺสามีติ  วตฺวา  ตติย  คาถมาห   
        [๔๔๔]        ภตฺตุรตฺเถ ปรกฺกน ฺโต        ย   านมธิคจฺฉติ   
                        สูโร  อตฺตปริจฺจาคี                ลภมาโน   ภวามหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ภตฺตุรตฺเถติ  ภตฺตา  วุจฺจติ  ภตฺตาทีหิ  ภรณกโปสโก (๒)  
ปตา  มาตา  สามิโก  จ    อิติ    ติวิธสฺสาป   ตสฺส   ภตฺตุ  
อตฺถาย ฯ  ปรกฺกนฺโตติ  ปรกฺกม  กโรนฺโต  วายมนฺโต ฯ   
ย  านมธิคจฺฉตีติ  ย   สุขการณ   ยส   วา   ลาภ   วา   
สคฺคสมฺปตฺตึ  วา (๓)อธิคจฺฉติ ฯ สูโรติ  อภีรุ  วิกฺกมสมฺปนฺโน ฯ  
อตฺตปริจฺจาคีติ  กาเย  จ  ชวิีเต  จ  นิรเปกฺโข  หุตฺวา  ตสฺส   
ติวิธสฺสาป  ภตฺตุ  อตฺเถ (๔) อตฺตาน  ปริจฺจชนฺโต ฯ  ลภมาโน   
ภวามหนฺติ  ย  โส  เอวรูโป  สูโร  เทวสมฺปตฺตึ  วา  มนุสฺสสมฺปตฺตึ   
วา  ลภติ  อหมฺป  ต  ลภมาโน ภวามิ  ตสฺมา  หาโส  ว   เม   
เอตฺถ  น  ตาโส  กึ  ปน  ม  ตุมฺเห  ตาเสถาติ ฯ   
        เอว  โส  อิมาย  คาถาย  เตส  ธมมฺ  เทเสสิ ฯ  เต  
#  ๑.  ม.  จวิตฺวา  ฯ  ๒.  ม.  ภรณกโปสกา  ฯ   
#  ๓.  ม.  สคฺค  วา  ฯ  ๔.  ม.  อตฺถาย  ฯ  
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        ตสฺส  ธมฺมกถ  สุตฺวา  ปสนฺนจิตฺตา  ธมฺมิโก  เอส  น  สกฺกา 
มาเรตุ  วิสสฺเชถ (๑) นนฺติ  วตฺวา  สุวโปตก  วิสชฺเชตฺวา  
อมฺโภ  สุวโปตก  มุตฺโตสิ  อมฺหาก  หตฺถโต  โสตฺถินา  คจฺฉาติ   
อาหสุ ฯ  มยหฺ  อาคมน  มา  ตุจฺฉ  กโรถ  เทถ  เม  เอก  
อมฺพผลนฺติ ฯ  สุวโปตก  ตุยฺห  เอก  อมฺพผล  ทาตุ  นาม   
น   ภาโร   อิมสฺมึ  ปน  รกฺุเข  อมฺพานิ   อาคนฺตฺวา (๒) 
คณิตานิ  คณิตานิ  เอกสฺมึ  ผเล  อสเมนฺเต  อมฺหาก  ชีวิต   
นตฺถิ  เวสฺสวเณน  หิ  กุชฌฺิตฺวา  สกึ  โอโลกิเต  ตตฺตกปาเล   
ปกฺขิตฺตติลา  วิย  กุมฺภณฺฑสหสฺส  ภิชฺชิตฺวา  วิปปฺกีริยติ  เตน   
เต  ทาตุ  น  สกฺโกม  ลภมานฏาน  ปน  อาจิกฺขิสฺสามาติ ฯ   
โยโกจิ  เทตุ  สมตฺโถ  ลภมานฏาน  อาจิกฺขถาติ ฯ  เอตสฺส   
กา ฺจนปพฺพตชาลสฺส  อนฺตเร  โชติรโส  นาม  ตาปโส  อคฺคึ  
ชูหมาโน  กา ฺจนปนฺติยา(๓)  นาม  ปณฺณสาลาย  วสติ  เวสฺสวณสฺส  
กุลุปโก  เวสฺสวโณ  จ  ตสฺส  นิพทฺธ  จตฺตาริ  อมฺพผลานิ   
เปเสติ  ตสฺส  สนฺติก  คจฺฉาติ ฯ  โส  สาธูติ  สมฺปฏจฺิฉิตฺวา   
ตาปสสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ   
อถ  น  ตาปโส  กโุต  อาคโตสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  พาราณสีร ฺโ   
สนฺติกาติ ฯ  กิมตฺถาย  อาคโตสีติ ฯ  อมฺหาก  ร ฺโ  เทวิยา   
อพฺภนฺตรมฺพปกฺเก  โทหโฬ  อุปฺปนฺโน  ตทตฺถาย  อาคโตมฺหิ  
#  ๑.  ม.  วิสสฺชฺเชม  ฯ  ๒.  ม.  องฺเกตฺวา  ฯ  ๓.  ม. กาจนปตฺติยา  ฯ  
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รกฺขสา  ปน  เม  สย  อพฺภนฺตรมฺพปกฺก (๑)    อทตฺวา  ตุมฺหาก   
สนฺติก  เปเสสุนฺติ ฯ  เตนหิ  นิสีท  ลภิสฺสสีติ ฯ  อถสฺส   
เวสฺสวโณ  จตฺตาริ  ผลานิ  เปเสสิ ฯ  ตาปโส  ตโต  เทฺว   
ปริภุ ฺชิ ฯ  เอก  สุวโปตกสฺส  ขาทนตฺถาย  อทาสิ ฯ  เตน   
ตสฺมึ  ขาทิเต  เอกผล  สิกกฺาย  ปกฺขิปตฺวา  สุวโปตกสฺส  คีวาย   
ปฏิมุ ฺจิตฺวา  อิทานิ  คจฺฉถาติ  สุวโปตก  วิสชฺเชสิ ฯ  โส   
ต  อาหริตฺวา  เทวิยา  อทาสิ ฯ  สา   ต   ขาทิตฺวา   โทหฬ  
ปฏิปฺปสฺสมฺเภสิ ฯ  ตโตนทิาน  โสมนสฺสปฺปตฺโต   อโหสิ (๒) ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  เทวี  ราหุลมาตา  อโหสิ  สุวโปตโก (๓) ราหุโล  ราชา   
อานนฺโท (๓) อมฺพปกฺกทายโก  ตาปโส  สารีปุตฺโต  อุยฺยาเน   
วุฏตาปโส  ปน  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   อโหสีติ ฯ   
                อพฺภนฺตรชาตก    ปม  ฯ 
#  ๑.  ม.  อมฺพปกฺก  ฯ  ๒.  ม.  ตโตนทิาน  ปนสฺสา  ปุตฺโต  นาโหสิ  ฯ 
#  ๓.  ม.  สุโก  อานนฺโท  ฯ  
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        เสยฺยโส  เสยฺยโส  โหตีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
เอก โกสลร ฺโ   อมจฺจ  อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  ร ฺโ  พหูปกาโร  สพฺพกิจฺจนิปฺผาทโก  อโหสิ ฯ   
ราชา  พหูปกาโร  เม  อยนฺติ  ตสฺส  มหนฺต  ยส  อทาสิ ฯ  ต  
อสหมานา  อ ฺเ  อมจฺจา  ร ฺโ  เปสุ ฺ  อุปสหริตฺวา   
ต  ปริภินฺทึส ุฯ  ราชา  เตส  วจน  สททฺหิตฺวา  โทส  
อนุปปริกฺขิตฺวาว   ต   สีลวนฺต  นิทฺโทส  สงฺขลิกพนฺธเนน   
พนฺธาเปตฺวา  พนฺธนาคาเร  ปกฺขิปาเปสิ ฯ  โส ตตฺถ  เอกโกว   
วสนฺโต  สีลสมฺปตฺตึ  นิสฺสาย  จิตฺเตกคฺคต  ลภิตฺวา  เอกคฺคจิตฺโต  
สงฺขาเร  สมมฺสิตฺวา  โสตาปตฺติผล  ปาปุณิ ฯ  อถสฺส  ราชา  
อปรภาเค  นิทฺโทสภาว  ตฺวา  สงฺขลิกพนฺธน  ภินฺทาเปตฺวา   
ปุริมยสโต  มหนฺตตร  ยส  อทาสิ ฯ  โส  สตฺถาร  วนฺทิสฺสามีติ   
พหูนิ  คนฺธมาลาทีนิ  อาทาย  วิหาร  คนฺตฺวา  ตถาคต  ปูเชตฺวา  
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีท ิฯ  สตฺถา  เตน  สทฺธ ึ ปฏสินฺถาร   
กโรนฺโต  อนตฺโถ  กิร  เต  อุปฺปนฺโนติ  อสฺสุมฺหาติ  อาห ฯ  
อาม  ภนฺเต  อุปฺปนฺโน  อห  ปน  เตน  อนตฺเถน  อตฺถ  อกาสึ   
สฺวาห (๑) พนฺธนาคาเร  นิสีทิตฺวา  โสตาปตฺติผล  นิพฺพตฺเตสินฺติ ฯ  
สตฺถา  น  โข  อุปาสก  ตฺว ฺเว  อนตฺเถน  อตฺถ  อาหริ   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  
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โปราณกปณฺฑิตาป  อตฺตโน  อนตฺเถน  อตฺถ  อาหรสึุเยวาติ  
วตฺวา   เตน   ยาจิโต   อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
ตสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสลิาย   
สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคเหตฺวา  ปตุ  อจฺจเยน  รชฺเช  ปติฏาย  
ทส  ราชธมฺเม  อโกเปตฺวา  ธมฺเมน (๑) สเมน  รชชฺ  กาเรสิ (๑)  
ทาน  เทติ  ป ฺจ  สีลานิ  รกฺขติ  อุโปสถกมฺม  กโรติ ฯ   
อถสฺเสโก  อมจฺโจ  อนฺเตปุเร  ปทูส ิ(๒) ฯ  ปาทมูลิกาทโย  ตฺวา   
อสุกอมจฺโจ  อนฺเตปุเร  ปทุฏโติ  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ  ราชา  
ปริคฺคณฺหาเปนฺโต (๓)ยถาสภาวโต  ตฺวา   ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  มา   
ม    อิโต  ปฏาย  อุปฏหีติ  นิสฺสริย  (๔)อกาสิ ฯ  โส (๕) คนฺตฺวา   
อ ฺตร  สามนฺตราชาน  อุปฏหิ ฯ  สพฺพวตฺถถ  เหฏา   
มหาสีลวชาตเก (๖) กถิตเมว ฯ  อิธาป  โส  ราชา  ติกฺขตฺตุ   
วีมสิตฺวา  ตสฺส  อมจฺจสฺส  วจน  สททฺหิตฺวา  พาราณสีรชฺช   
คณฺหิสฺสามีติ  มหนฺเตน  ปริวาเรน  รชฺชสีม  ปาปุณิ ฯ   
พาราณสีร ฺโ   สตฺตสตมตฺตา  (๑)  มหาโยธา   ต   ปวุตฺตึ   ตฺวา   
เทว   อสุกราชา   กิร   พาราณสีรชฺช   คณฺหิสฺสามีติ   ชนปท   
#  ๑.  ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ  ๒  ม.  ปทุสฺสิ  ฯ  ๓.  ม.  ปริคฺคณหนฺโต ฯ 
#  ๔.  ม.  นพฺพิสย  ฯ  ๕.  ม.  โส  คนตฺฺวา  อ ฺตร  สามนฺตราชาน 
#  อุปฏหีติ  วตฺถุ  เหฏา  มหาสีลวชาตเก  กถิตสทิสเมว  ฯ 
#  ๖.  ขุ.  ชา  ๒๗/๕๑/๑๗  ฯ  ชาตกฏกถา  ๒/๔๑/๔๙  ฯ  
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ภินฺทนฺโต  อาคจฺฉติ  เอตฺเถว  น   คนฺตฺวา  คณฺหิสฺสามาติ   
อาหสุ ฯ  มยหฺ  ปรวิหึสาย  ลทฺเธน  รชฺเชน  กมฺม  นตฺถิ  มา   
กิ ฺจิ  กริตฺถาติ ฯ  โจรราชา  อาคนฺตฺวา  นคร  ปริกขิฺป ฯ   
ปุน  อมจฺจา  ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  เทว  มา  เอว  กริตฺถ   
คณฺหาม  นนฺติ  อาหสุ ฯ  ราชา  น  ลพฺภา  กิ ฺจิ   กาตุ   
นครทฺวารานิ   วิวรถาติ  วตฺวา  สย  อมจฺจคณปริวุโต   
มหาตเล  ปลลฺงฺเก (๑) นิสทีิ ฯ  โจรราชา  จตูสุ  ทฺวาเรสุ  มนุสฺเส   
โปเถนฺโต  นคร  ปวิสิตฺวา  ปาสาท  อารุยฺห  อมจฺจสตปริวุต  
ราชาน   คาหาเปตฺวา  สงฺขลิกาหิ  พนฺธาเปตฺวา  พนฺธนาคาเร   
ปกฺขิปาเปสิ ฯ  ราชา  พนฺธนาคาเร  นสิินฺโน  ว  โจรราชาน  
เมตฺตายนฺโต   เมตฺตชฺฌาน   อุปฺปาเทสิ ฯ   ตสฺส   เมตฺตาย  
อานุภาเวน  โจรร ฺโ  กาเย  ทาโห  อุปฺปชฺชิ ฯ  สกลสรรีมสฺส   
ยมอุกฺกาหิ (๒) ฌาปยมาน  วิย  ชาต ฯ  โส  มหาทุกฺขาภิตุนฺโน  
กินฺนุ  โข   การณนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  ตุมฺเห  สีลวนฺต  ราชาน   
พนฺธนาคาเร  ปกฺขิปาเปถ  เตน  โว  อิท  ทุกฺข  อุปฺปนฺน   
ภวิสฺสตีติ ฯ  โส  คนฺตฺวา  โพธิสตฺต  ขมาเปตฺวา  ตุมฺหาก  
รชฺช  ตุมฺหากเมว  โหตูติ  รชฺช  ตสฺเสว  นิยฺยาเทตฺวา  อิโต  
ปฏาย  ตุมฺหาก ปจฺจตฺถิโก  มยฺห  ภาโร  โหตูติ  วตฺวา   
ปทุฏามจฺจสฺส  ราชาณ  กาเรตฺวา  อตฺตโน  นครเมว  คโต ฯ   
#  ๑.  ม.  ราชปลลฺงฺเก  ฯ  ๒.  ม.  ยมกอุกฺกาหิ  ฯ  
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โพธิสตฺโต  อลงฺกตมหาตเล  สมุสฺสติเสตจฺฉตฺเตป  ปลฺลงฺเก  นิสินฺโน   
ปริวาเรตฺวา  นิสินฺเนหิ  อมจฺเจหิ  สทฺธึ  สลฺลปนฺโต  ปุริมา  
เทฺว   คาถา   อโวจ 
        [๔๔๕]        เสยฺยโส เสยฺย โส โหติ        โย   เสยฺยมุปเสวติ   
                        เอเกน  สนฺธึ  กตฺวาน                สต  วชฺเฌ  อโมจยึ   
        [๔๔๖]        ตสฺมา สพฺเพน โลเกน        สนฺธ ึ กตฺวาน  เอกโก  (๑) 
                        เปจฺจ  สคฺค  นิคจฺเฉยฺย        อิท  สุณาถ  กาสิโยติ ฯ   
        ตตฺถ  เสยฺยโส  เสยฺยโส  โหติ  โย  เสยฺยมุปเสวตีติ   
อนวชฺชอุตฺตมธมฺมสงฺขาโต  เสยฺโย  อโส  โกฏาโส  อสฺสาติ   
เสยฺยโส  กุสลธมฺมนิสฺสิโต  ปุคฺคโล  โย  ปุนปฺปุน  ต  เสยฺย   
กุสลธมฺมภาวน  กุสลาภิรต  วา  อุตฺตมปุคฺคลมุปเสวติ  โส   
เสยฺยโส โหติ  ปสสตโร   เจว   อุตฺตรติโร   จ   โหติ ฯ   เอเกน   
สนฺธึ  กตฺวาน  สต  วชฺเฌ   อโมจยินฺติ   ตทิมินาป   เจต   
เวทิตพฺพ  อห  หิ  เสยฺย  เมตฺตาภาวน  อุปเสวนฺโต  ตาย   
เมตฺตาภาวนาย  เอเกน  โจรร ฺา  สนฺธึ  กตฺวา (๒) เมตฺตาภาวน   
ฆเฏตฺวา (๓) ตุมฺเห  สตชเน  วชฌฺปฺปตฺเต (๔) อโมจยึ ฯ  ทุติยคาถาย  
อตฺโถ ฯ  ยสมฺา  อห  เอเกน  สทฺธ ึ เอกโต  เมตฺตาภาวนาย  
#  ๑.  ม.  เอกโต  ฯ  ๒.  ม.  สนฺธึ  สนฺถว  กตฺวา  ฯ   
#  ๓.  ภาเวตฺวา  ฯ  ๔.  ม.  วชฺเฌ  ฯ  
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สนฺธึ   กตฺวา  ตุมฺเห  วชฺฌปฺปตฺเต  สตชเน  โมเจสึ  ตสฺมา   
เวทิตพฺพเมว  ต  ตสฺมา  สพฺเพน  โลเกน  สทฺธ ึ เมตฺตาภาวนาย   
สนฺธึ  กตฺวา  เอกโก  ปุคฺคโล  เปจฺจ  ปรโลเก  สคฺค   
นิคจฺเฉยฺย ฯ  เมตฺตาย  หิ  อุปจาร  กามาวจเร  ปฏิสนฺธึ  เทติ   
อปฺปนา  พฺรหฺมโลเก  อิท  มม  วจน  สพฺเพป   ตุมฺเห  
กาสิกรฏวาสิโน   สุณาถาติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  มหาชนสฺส  เมตฺตายุตฺตาย  (๑)ภาวนาย   
คุณ  วณฺเณตฺวา  ทฺวาทสโยชนิเก  พาราณสีนคเร  เสตจฺฉตฺต   
ปหาย   หิมวนฺต   ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิ ฯ   
        สตฺถา อภิสมฺพุทฺโธ(๒) หุตฺวา ตติย คาถมาห   
        [๔๔๗] อิท  วตฺวา  มหาราชา                กโส พาราณสิคฺคโห   
                        ธนุ   ตุณฺฑิ ฺจ (๓)นิกฺขิปฺป  ส ฺม(๔) อชฺฌุปาคมีติ   
        ตตฺถ(๕)  มหาราชาติ  มหนฺโต  ราชา (๕) ฯ  กโสติ  ตสฺส   
นาม ฯ  พาราณสิคฺคโหติ  พาราณสึ  คเหตฺวา  อชฺฌาวสนโต   
พาราณสิคฺคโห ฯ  โส   ราชา   อิท   วจน   วตฺวา   ธนุ ฺจ   
สรสงฺขาต  ตุณฺฑิ ฺจ  นิกฺขิปฺป  โอหาย  ฉฑฺเฑตฺวา  สลีสยม   
อุปคโต  ปพฺพชิโต  ปพฺพชิตฺวา  จ  ปน  ฌาน   อุปฺปาเทตฺวา  
#  ๑.  ม.  เมตฺตาภาวนาย  ฯ  ๒.  ม.   สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ฯ 
#  ๓.  ม.  กณฑจ  ฯ  เอวปริป  ฯ  ๔.  ม.  สยม  ฯ 
#  ๕.  ม.  ตตฺถ  มหนฺโต  ราชาติ  มหาราชา  ฯ  
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อปริหีนชฺฌาโน   พฺรหฺมโลเก   อุปฺปนโฺนติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  โจรราชา  อานนฺโท   อโหสิ   พาราณสีราชา   ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                        เสยฺยชาตก    ทุติย   
 
                                วฑฺฒกิสูกรชาตก   
        วร  วร  ตฺวนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน   วิหรนฺโต  
ธนุคฺคหติสฺสตฺเถร  นาม   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        ปสฺเสนทิโกสลร ฺโ  ปตา  มหาโกสโล  พิมฺพิสารร ฺโ   
ธีตร  โกสลเทวึ  ททมาโน  ตสฺสา  นหฺานจุณฺณมูลเมว  
สตสหสฺสุฏาน   กาสิกคาม   อทาสิ ฯ  อชาตสตฺตุนา  ปน  ปตริ   
มาริเต  โกสลเทวีป  โสกาภิภูตา  กาลมกาสิ ฯ ตโต  
ปสฺเสนทิโกสลราชา จินฺเตสิ อชาตสตฺตุนา  ปตา  มาริโต   
ภคินีป  เม  สามิเก  กาลกเต  โสเกน  กาลกตา  ปตุฆาตกสฺส   
โจรสฺส  กาสิกคาม  น  ทสฺสามีติ ฯ  โส  ต  อชาตสตฺตุสฺส   
น  อทาสิ ฯ  ต  คาม  นิสสฺาย  เตส  ทวิฺนฺนมฺป  กาเลน  กาล   
ยุทฺธ โหติ ฯ อชาตสตฺตุ  ตรุโณ  สมตฺโถ ฯ   ปสฺเสนทิโกสโล   
มหลฺลโกเยว ฯ  โส  อภิกขฺณ  ปราเชติ (๑) ฯ  มหาโกสลสฺสาป   
#  ๑.  ม.  ปรชฺชติ  ฯ  
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มนุสฺสา  เยภุยฺเยน  ปราชติา ฯ  อถ   ราชา   เตน   มย   
อภิณฺห  ปราชิตา  กินฺนุ  โข   กาตพฺพนฺติ   อมจฺเจ  ปจฺุฉิ ฯ  
เทว  อยฺยา  นาม   มนฺตจฺเฉกา  โหนฺติ   เชตวนมหาวิหาเร   
ภิกฺขูน  กถ  โสตุ  วฏฏตีติ ฯ  ราชา  เตนหิ  ตาย  เวลาย   
ภิกฺขูน  กถาสลฺลาป  สุณาถาติ  จารปุริเส  อาณาเปสิ ฯ  เต   
ตโต  ปฏาย  ตถา  อกสุ ฯ ตสฺมึ  ปน  กาเล  เทฺว   
มหลฺลกตฺเถรา  วิหารปจฺจนฺเต  ปณฺณสาลาย  วสนฺติ  ทนฺตตฺเถโร  (๑)  
ธนุคฺคหติสฺสตฺเถโร  จ ฯ  เตสุ  ธนุคฺคหติสฺสตฺเถโร  ปมยาเมป  
มชฺฌิมยาเมป  สุปตฺวา  ปจฺฉิมยาเม  ปพุชฺฌิตฺวา  อุมฺมุกฺกานิ   
โปเถตฺวา(๒)  อคฺคึ  ชาเลตฺวา  นิสินฺโน  อาห  ภนฺเต (๓)ทนฺตตฺเถร   
กึ   นิทฺทายนฺโต  นิสินโฺน  ตฺวนฺติ (๓)ฯ  มย  อนิทฺทายนฺตา   
กึ  กริสฺสามาติ  อุฏาย  ตาว  นิสีทถาติ ฯ  โส  อุฏาย   
นิสินฺโน [๔] ภนฺเต  ทนฺตตฺเถร  อย  พาโล (๕) มโหทโร  โกสโล   
ปาติภุตฺตภตฺต  ปูติเมว (๖) กโรติ  ยุทฺธวิจารณ  ปน  กิ ฺจิ  น   
ชานาติ  ปราชิโต (๗) ปราชิโตว  นรินโฺทติ (๗)ฯ  กึ  ปน  กาตุ   
วฏฏตีติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เต  จารปุริสา  เตส  กถ  สุณนฺตา  
#  ๑.  ม.  ทตฺตตฺเถโร  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒.  ม.  โสเธตฺวา  ฯ 
#  ๓.  ม.  ภนฺเต  ทตฺตตฺเถราติ  ฯ  ก ึ ภนฺเต  ติสฺสติเถราติ  ฯ  กึ 
#  นิทฺทายสิ  โน  ตฺวนฺติ  ฯ  ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ต  ทตฺตตฺเถร 
#  อาหาติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๕.  ม.  อย  เต  โลโล  ฯ  ๖.  ม.  จาฏิมตฺต 
#  ภตฺตเมว  ปูตึ  ฯ  ๗.  ม.  ปราชิโต  ปราชิโตเตฺวว  วทาเปตีติ  ฯ  
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อฏสุ ฯ  ธนคฺุคหติสฺสตฺเถโร  ยุทฺธ  วิจาเรสิ  ภนฺเต  ยุทฺเธ^   
นาม (๑) ปทุมพฺยูโห  จกกฺพฺยูโห  สกฏพฺยูโหติ  ตโย  พฺยูหา   
โหนฺติ  อชาตสตฺตุ  คณฺหิตุกาเมน  อสุเก  นาม  ปพฺพตกุจฺฉิสฺมึ   
ทฺวีสุ   ปพฺพตภิตฺตีสุ  มนุสฺเส  เปตฺวา  ปุรโต  ทุพฺพล  ทุพฺพล   
ทสฺเสตฺวา  ปพฺพตนฺตเร  ปวิฏภาว  อชานาเปตฺวา  (๒)  ปวิฏมคฺค   
อุปจฺฉินฺทิตฺวา(๓)  ปุรโต  จ  ปจฺฉโต  จ  อุโภสุ  ปพฺพตภิตฺตีสุ   
วคฺคิตฺวา  อุนฺนาทิตฺวา  ชาเล  ปวิฏ  มจฺฉ  วิย (๔) อนฺโตมุฏ ิย   
วฏฏกโปตก    วิย  จ  กตฺวา  สกฺกา   อสฺส   ต   คเหตุนฺติ ฯ   
จารปุริสา  ต  สาสน  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ   ต   สุตฺวา  
ราชา  สงฺคามเภรึ  จาราเปตฺวา  คนฺตฺวา  สกฏพฺยหู กตฺวา   
อชาตสตฺตุ  ชีวคฺคาห  คเหตฺวา (๕) อตฺตโน  ธีตร  วชิรกุมารึ  นาม   
ภาคิเนยฺยสฺส  ทตฺวา  กาสิกคาม ฺจ  ตสฺสา  นฺหานมูล  กตฺวา  
ทตฺวา  อุยฺโยเชสิ ฯ  สา  ปวุตฺติ  ภิกฺขุสงฺเฆ  ปากฏา  ชาตา ฯ   
อเถกทิวส  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ  อาวุโส   
โกสลราชา  กิร  ธนุคฺคหติสฺสตฺเถรสฺส  วิจารณาย  อชาตสตฺตุ   
ชินีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย   
สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว   
อิทาเนว  ปุพฺเพป  ธนุคฺคหติสฺโส  ยุทธฺวิจารณาย   เฉโกเยวาติ  
#  ๑.  ม.  ยุทโฺธ  นาม  ติวิโธ  ฯ  ๒.  ม.  ชานิตฺวา  ฯ  ๓.  ม.  โอจฺ- 
#  ฉินฺทิตฺวา  ฯ  ๔.  ม.  ขิเป  ปติตมจฺฉ  วิย  ฯ  ๕.  ม.  คาหาเปตฺวา  ฯ  
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วตฺวา   อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  อร ฺเ  รุกฺขเทวตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ตทา   
พาราณสึ  นิสฺสาย   ิตวฑฺฒกิคามกา (๑) เอโก  วฑฺฒกี  ทพฺพตฺถาย (๒)  
อร ฺ  คนฺตฺวา  อาวาเฏ  ปติต  สูกรโปตก  ทิสฺวา  คเหตฺวา (๓) 
ฆร  เนตฺวา  ปฏิชคฺคิ ฯ  โส  วุฑฺฒิปฺปตฺโต  มหาสรีโร   
วงฺกทาโ  อาจารสมฺปนฺโน  อโหส ิฯ  วฑฺฒกินา  โปสิตตฺตา   
ปน  วฑฺฒกสิูกโรเตฺวว  ป ฺายิ ฯ  วฑฺฒกิสฺส  รุกขฺสฺส  
ตจฺฉนกาเล  ตุณฺเฑน  รุกขฺ  ปริวตฺเตติ   มุเขน   ฑสิตฺวา   
วาสีผรสุนิขาทนมุคฺคเร  อาหรติ  กาฬสุตฺต  โกฏิย  คณฺหติ ฯ  
อถ  โส  วฑฺฒกี  โกจิเทว  น  ขาเทยฺยาติ  ภเยน    ต   
เนตฺวา  อร ฺเ  วิสชฺเชสิ ฯ  โสป  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  
เขม  ผาสุกฏาน  โอโลเกนฺโต  เอก  ปพฺพตนฺตเร  มหนฺต   
คิริกนฺทร  อทฺทส  สมฺปนฺนกนฺทมูล (๔) ผาสุกวสนฏาน  อเนกสต- 
สูกรสมากิณฺณ ฯ   เต   สกูรา   ต    ทสิฺวา   ตสฺส   สนฺติก  
อาคมึสุ ฯ  โสป  เต  อาห  อห  ตุมฺเห  ว  โอโลเกนฺโต   
วิจรามิ  อปเทว  ตุมฺเห  มยา  ทิฏา  อิท ฺจ  าน  รมณีย   
อห ฺจิทานิ  อิเธว  วสิสฺสามีติ ฯ  สจฺจ  อิท  าน  รมณีย   
ปริสฺสโย  ปเนตฺถ  อตฺถีติ ฯ  อหมฺป  ตุมฺเห  ทิสฺวา  เอต   
#  ๑.  ม.  นิวุตฺถวฑฒกิคามกา  ฯ  ๒.  ม.  ถมฺภตฺถาย  ฯ   
#  ๓.  ม.  ต  ฯ  ๔.  ม.  สมฺปนฺนกนฺทมูลผล  ฯ  
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อ ฺาสึ  เอว  โคจรสมปฺนฺเน  าเน  วสนฺตาน  โว  สรีเรส ุ  
มสโลหิต    นตฺถิ   กินฺนาม  โว  เอตฺถ  ภยนฺติ ฯ  เอโก  
พฺยคฺโฆ  ปาโต  ว  อาคนฺตฺวา  ทิฏทิฏ (๑) ย  วา  ต  วา   
คเหตฺวา  (๑) ว  คจฺฉตีติ ฯ  ก ึ ปน โส  นิพทฺธ    คณฺหติ  
อุทาหุ  อนฺตรนฺตราติ ฯ  นิวทฺธ  คณฺหตีติ ฯ  กตี  ปน  เต   
พฺยคฺฆาติ ฯ  เอโกเยวาติ ฯ  เอตฺตกา  ตุมฺเห  เอกสฺส  ชินิตุ (๒) น   
สกฺโกถาติ ฯ  อาม   น    สกฺโกมาติ ฯ  อห   ต   คณฺหิสฺสามิ   
เกวล  ตุมฺเห  มม  วจน  กโรถ  โส  พฺยคฺโฆ  กห  วสตีติ ฯ  
เอกสฺมึ  ปพฺพเตติ ฯ  โส  รตฺตึเยว  สูกเร  วิจาราเปตฺวา  ยุทฺธ ฺเว   
วิจาเรนฺโต  ยทฺุธ  นาม  ปทุมพฺยูหจกฺกพฺยูหสกฏพฺยูหวเสน   
ติวิธ  โหตีติ  วตฺวา  ปทุมพฺยูหวเสน  วิจาเรสิ ฯ  โส  หิ   
ภูมิสีส  ชานาติ ฯ  ตสฺมา  อิมสฺมึ  าเน  ยุทฺธ  วิจาเรตุ   
วฏฏตีติ  สูกรปตโร (๓)   จ  มาตโร  จ   เตส   มชฺฌเิม   าเน   
เปสิ  เต (๔) อาวิชฺฌิตฺวา  มชฺฌิมสูกรโิย  ตา  อาวิชฺฌิตฺวา   
วจฺฉสูกรโปตเก (๕) เต  อาวิชฺฌิตฺวา  ชรสูกเร   เต  อาวิชฺฌิตฺวา  
ทีฆทาสูกเร  เต  อาวิชฺฌตฺิวา  ยุทฺธสมตฺเถ  พลวตเร   สูกเร   
ทสวีสตึสชเน    ตสฺมึ   ตสฺมึ   าเน    พลคุมฺพ  กตฺวา  เปสิ ฯ   
อตฺตโน   ิตฏานสฺส  ปรุโต  เอก  ปริมณฺฑล  อาวาฏ  ขณาเปสิ   
#  ๑.  ม.  ทิฏทิฏเยว  คเหตฺวา  ฯ  ๒.  ม.  ยุชฺฌิตุ  ฯ ๓.  ม.  สูกร- 
#  ปลฺลเก  ฯ  ๔.  ม.  โส  ตา  ฯ  ๕.  ม.  โปตกสกูเร  ฯ  
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ปจฺฉโต   เอก  กลฺุลกสุปปฺสณฺาน (๑) อนุปุพฺพนินฺน   ปพฺภารสทิส ฯ  
ตสฺส  สฏ ีสตฺตติมตฺเต  โยธสูกเร  อาทาย  ตสฺมึ  ตสฺมึ  าเน  
มา  ภายิตฺถาติ  กมฺม  วิจาเรนฺตสฺเสว  วิจรโต (๒) อรุณ  อุฏห ิฯ   
พฺยคฺโฆ  อุฏาย  กาโลติ  ตฺวา   คนฺตฺวา   เตส   สูกราน   
สมฺมุขฏ ิเต  ปพฺพตตเล  ตฺวา  อกฺขีนิ  อุมฺมีเลตฺวา  สูกเร   
โอโลเกสิ ฯ  วฑฺฒกิสูกโร  ปฏิโอโลเกถ  นนฺติ  สูกราน  ส ฺ   
อทาสิ ฯ  เต  ปฏิโอโลเกสุ ฯ  พฺยคฺโฆ  มุข  อุปฺปาเฏตฺวา   
อสฺสสิ  (๓) ฯ  สูกราป   ตถา  กรึส ุฯ  พฺยคฺโฆ  มุตฺต  ฉฑฺเฑสิ ฯ  
สูกราป  ฉฑฺฑยึสุ ฯ  อิติ  ย   ย  โส  กโรติ   ต   ต    เต   
ปฏิกรึส ุฯ  โส  จินฺเตสิ  ปพฺุเพ  สูกรา  มยา  โอโลกติกาเล   
ปลายนฺติ  (๔)  อชชฺ  อปลายิตฺวา  มม  ปฏิสตฺตู  หุตฺวา  มยา   
กตเมว  ปฏิกโรนฺติ  เอตสฺมึ  ภูมิสีเส   ิโต  เอโก   เตส   
สวิทหโกป (๕) อตฺถิ  อชชฺ  มยฺห  อาคตสฺส  อชโย  ป ฺายตีติ ฯ   
โส  นิวตฺติตฺวา  อตฺตโน  วสนฏานเมว  อคมาสิ ฯ  เตน   ปน   
คหิตคหิตมสขาทโก  เอโก  กฏูชฏิโล  อตฺถิ ฯ  โส   ต   ตุจฺฉหตฺถเมว   
อาคจฺฉนฺต   ทิสฺวา  เตน  สทฺธึ  สลฺลปนฺโต  ปม   คาถมาห   
                [๔๔๘]        วร  วร  ตฺว  นิหน  ปุเร  จริ   
                                อสฺมึ  ปเทเส  อภิภุยฺย   สูกเร   
#  ๑.  ม.  สุปปฺสณาน  ฯ  ๒.  ม.  กมมฺ  วจารโต  ฯ  ๓.  ม.  อุคฺฆาเฏตฺวา 
#  อสฺโสสิ  ฯ  ๔.  ม.  ปลายนฺตา  ปลายิตุมฺป  น  สกฺโกนฺติ  ฯ 
#  ๕.  ม.  สวิธายโกป  ฯ  
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                โสทานิ   เอโก   พฺยคฺฆ  ปคมฺม(๑)   ฌายสิ   
                พลนฺนุ   เต   พฺยคฺฆ  น   จชชฺ   วิชชฺตีติ ฯ   
        ตตฺถ  วร  วร  ตฺว  นหิน  ปุเร  จริ  อสฺมึ  ปเทเส  
อภิภุยฺย  สูกเรติ  อมฺโภ  พฺยคฺฆ  ตฺว  ปุพฺเพ  อิมสฺมึ  ปเทเส  
สพฺเพ  สูกเร  อภิภวิตฺวา  อิเมสุ  สูกเรสุ  วร  วร  ถลู  ถลู  (๒) 
ตฺว   อุตฺตมุตฺตม  สูกร  นหินนฺโต  วิจริ ฯ  โสทานิ  เอโก  พฺยคฺฆ   
ปคมฺม  ฌายสีติ  โส  ตฺว  อิทานิ  อ ฺสูกร  อคฺคเหตฺวา  เอกโกว  
อาคนฺตฺวา (๓) ฌายสิ  ปชฺฌายสิ ฯ  พลนฺนุ  เต  พฺยคฺฆ  น  จชชฺ  
วิชฺชตีติ   กินนฺุ  เต  อมฺโภ  พฺยคฺฆ  อชชฺ  กายพล  นตฺถีติ ฯ   
                ต  สุตฺวา  พฺยคฺโฆ  ทุติย  คาถมาห   
                        [๔๔๙]อิมสฺสุตา(๔) ยนฺติ  ทิโสทิส  ปุเร   
                                ภยทฺธิตา (๕) เลณคเวสิโน  ปุถู   
                                เตทานิ  สงฺคมฺม  วสนฺติ  เอกโต   
                                ยตฺถฏ ิตา  ทุปฺปสหชฺชิเม (๖) มยาติ ฯ   
        ตตฺถ  อสฺสุตาติ (๗) นิปาโต ฯ  อย  ปน  สงฺเขปตฺโถ  
อิเม  สูกรา  ปุพฺเพ  ม  ทสิฺวา  ภเยน  อทฺธิตา  (๘)  ปฬิตา  
อตฺตโน  ตาณ (๙) เลณ  คเวสิโน  ปุถติู  วิสุ  วิสุ  คนฺตฺวา (๑๐)  ฯ  
#  ๑.  ม.  พฺยปคมฺม  ฯ  ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  ๓.  ม.  อปคนฺตฺวา  ฯ 
#  ๔.  ม.  อิเม  สุท  ฯ  ๕.  ม.  ภยฏฏิตา  ฯ  ๖.  ม.  ทุปฺปสหชฺชเม  ฯ 
#  ๗.  ม.  สทุนฺติ  ฯ  ๘.  ม.  อฏฏิตา  ฯ  ๙.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ 
#  ๑๐.  ม.  หตฺุวา  ฯ  
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ทิโสทิสนฺติ (๑)  ต   ต   ทสิ  อภิมุขา  ปลายนฺติ   เต   อิทานิ  
สพฺเพป   สมาคนฺตฺวา  เอกโต  วสนฺติ  นทนฺติ (๒) ต ฺจ  ภูมิสีส   
อุปคตา  ยตฺถฏ ิตา (๓) ทุปฺปสหชฺชิเม  มยาติ  อชชฺ  อิเม  มยา  
ทุปฺปสหา   ทุมฺมททฺยา   ยสฺมึ    ิตาติ (๓) ฯ   
        อถสฺส  อุสฺสาห  ชเนนฺโต  กฏูชฏโิล  มา  ภายิ  คจฺฉ  
ตยิ  นทิตฺวา  ปกฺขนฺเต  สพฺเพ  ภีตา  ภิชฺชิตฺวา  ปลายิสฺสนฺตีติ   
อาห ฯ  พฺยคฺโฆ  ตสฺมึ  อุสฺสาห  ชเนนฺเต  สูโร  หตฺุวา   
ปุน  คนฺตฺวา  ปพฺพตตเล  อฏาสิ ฯ  วฑฺฒกิสูกโร  ทฺวินฺน  
อาวาฏาน  อนฺตเร  อฏาสิ ฯ  สูกราป  สามิ  มหาโจโร   
ปุนาคโตติ  อาหสุ ฯ  มา  ภายิตฺถ  มา  ภายิตฺถ  อิทานิ   
น  คณฺหิสฺสามีติ ฯ  พฺยคฺโฆ  นทิตฺวา  วฑฺฒกิสูกรสฺส  อุปร ิ  
ปตติ  ฯ  วฑฺฒกิสูกโร  ตสฺส  อตฺตโน  อุปริ  ปตนกาเล  ปริวตฺติตฺวา   
ปจฺฉิมภาเคน (๔) อุชุก  ขณิเต  อาวาเฏ  ปติ ฯ  พฺยคฺโฆ  เวค   
วาเรตุ (๕) อสกฺโกนฺโต  อุปริภาเคน  คนฺตฺวา  กุลฺลกมุขสฺส (๖) ติริย   
ขตาวาฏสฺส  อติสมฺพาเธ  มุขฏาเน  ปติตฺวา  ปุ ฺชีกโต  วิย  
อโหสิ ฯ  สูกโร  อาวาฏา  อุตฺตริตฺวา  อสนิเวเคน  คนฺตฺวา   
พฺยคฺฆ   อนตฺรสตฺถิมฺหิ  ทาาย  ปหริตฺวา  ยาว  วกฺกปฺปเทสา  
#  ๑.  ม.  ทิโสทิส  ยนฺติ  ฯ  ๒.  ม.  ติฏนฺติ  ฯ  ๓.  ม.  ยตฺถ   ิตา 
#  ทุปฺปสหา  ทุมฺมทฺยา  อชฺช  อิเม  มยาติ  ฯ  ๔.  ม.  เวเคน  ฯ 
#  ๕.  ม.  สนฺธาเรตุ  ฯ  ๖.  ม.  สุปฺปมุขสฺส  ฯ  
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ผาเลตฺวา  ป ฺจมธุรมส  ทาาย  ปลิเวเตฺวา  พฺยคฺฆสฺส  มตฺถเก   
อาวิชฺฌิตฺวา  คณฺหถ  ตุมหฺาก  ปจฺจามิตฺตนฺติ  อุกฺขิปตฺวา   
พหิอาวาเฏ  ฉฑฺเฑสิ ฯ  ปมาคตา  พฺยคฺฆสฺส  มส  ลภึสุ ฯ   
ปจฺฉา  อาคตา  พฺยคฺฆสฺส  มส  นาม  กทีิส  โหตีติ  เตส   
มุข  อุปสิงฺฆนฺตา  วิจรึสุ ฯ  เต  สกูรา  น  ตาว  ตุสฺสนฺติ ฯ  
วฑฺฒกิสูกโร  เตส  ส ฺชิต  (๑)  ทิสฺวา  กินฺนุโข  ตุมฺเห  น   
ตุสฺสถาติ   อาห ฯ   สามิ   กึ  เอเกน (๒)  พฺยคฺเฆน   ฆาติเตน   
อ ฺเ  ทส  พฺยคฺเฆ  อานยนสมตฺโถ (๓) กูฏชฏโิล  อตฺถิเยวาติ ฯ   
โก   นาม  โสติ ฯ  เอโก   ทุสฺสีลตาปโสติ ฯ   พฺยคฺโฆป   มยา   
ฆาติโต  โส  เม   ก ึ  ปโหติ   เอถ   คณฺหิสฺสาม   นนฺติ   
สูกรคณาย (๔) สทฺธึ  ปายาสิ ฯ  กฏูตาปโสป  พฺยคฺเฆ  จิรายนฺเต   
กินฺนุ  โข  สกูรา  พฺยคฺฆ  คณฺหึสูติ  ปฏิปถ  คจฺฉนฺโต  สูกเร   
อาคจฺฉนฺเต  ทิสฺวา  อตฺตโน  ปรกิฺขาร  อาทาย  ปลายนฺโต   
เตหิ  อนุพนฺธิโต  ปริกฺขาร  ฉฑฺเฑตฺวา  เวเคน  อุทุมฺพรรุกฺข  
อภิรูหิ ฯ  สกูรา (๕) อิทานิ  สามิ  ทุฏตาปโส  ปลายิตฺวา   
รุกฺข  อภิรฬุโฺหติ ฯ  กึ  ปน  รกฺุข  นามาติ ฯ  อุทุมพฺรรุกฺขนฺติ ฯ   
โส  สกูริโย  อุทก  อาหรนฺตุ  สูกรโปตกา [๖] ขณนฺตุ   
#  ๑.  ม.  อิงฺฆิต  ฯ  ๒.  ม.  เอเตน  ฯ  ๓.  ม.  อโ  ปน   
#  พฺยฺคฆอาณาปนสมตฺโถ  ฯ  ๔.  ม.  สูกรฆฏาย  ฯ  ๕.ม.  สูกรา 
#  อิทานมฺห  สามิ  นฏิา  ตาปโส  ปลายิตฺวา  รุกฺข  อภิรุหีติ  
#  อาหสุฯ  ๖.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ปถวินฺติ  ทิสฺสติ  ฯ  
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ทีฆทาา  สูกรา  มลูานิ  ฉินฺทนฺตุ  เสสาป  ปริวาเรตฺวา  
รกฺขนฺตูติ  สวิทหิตฺวา  เตสุ  ตถา  กโรนฺเตสุ  สย  อุทุมฺพรสฺส   
อุชุคตมูล (๑)    ผรสุนา  ปหรนฺโต  วิย  เอกปฺปหารเมว  กตฺวา   
อุทุมฺพรรุกฺข  ปาเตสิ ฯ  ปริวาเรตฺวา   ิตสูกรา  กฏูชฏลิณ  ภูมิย   
ปาเตตฺวา  ขณฺฑาขณฺฑิก  กตฺวา  ยาว  อฏ ิโต  ขาทิตฺวา   
วฑฺฒกิสูกร  อุทุมฺพรรุกฺขกฺขนฺเธเยว  นิสีทาเปตฺวา  กฏูชฏิลสฺส   
ปริโภคสงฺเขน  อุทก  อาหราเปตฺวา (๒)   อภิสิ ฺจิตฺวา ราชาน  
กรึสุ ฯ เอก ฺจ  ตรุณีสูกร ึ อภิสิ ฺจิตฺวา (๓)   ตสฺส  อคฺคมเหสึ   
กรึสุ ฯ  ตโต  ปฏาย  กริ  ยาวชฺชตนา  ราชาโน  อุทุมฺพร- 
ภทฺทปเ  นิสีทาเปตฺวา  ตีหิ สงฺเขหิ  อภิสิ ฺจนฺติ ฯ  ตสฺมึ   
วนสณฺเฑ  อธิวฏา  เทวตา  ต  อจฺฉริย  ทิสฺวา  เอกสฺมึ  
ขนฺธวิฏเป (๔)   สูกราน   อภิมุขา   หุตฺวา   ตติย คาถมาห   
        [๔๕๐]        นมตฺถุ   สงฺฆาน   สมาคตาน   
                        ทิสฺวา  สย   สขฺย (๕)   วทามิ  อพฺภุต   
                        พฺยคฺฆ  มคิา  ยตฺถ  ชินสึุ  ทา ิโน   
                        สามคฺคิยา  ทาพเลสุ  มุจฺจเรติ ฯ   
        ตตฺถ  นมตฺถุ  สงฺฆานนฺติ  อย  มม  นมกาโร  สมาคตาน   
สูกรสงฺฆาน  อตฺถุ ฯ  ทิสวฺา  สย  สขฺย  วทามิ  อพฺภุตนฺติ   
#  ๑.  ม.  อุชกุ  ถูลมูล  ฯ    ๒.  ม.  อาหริตฺวา  ฯ    ๓.  ม.  อย 
ปาโ  นตฺถิ  ฯ    ๔.  ม.  วิฏปนฺตเร  ฯ    ๕.  ม.  สขฺย  ฯ    
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อิท ปุพฺเพ  อภูตปุพฺพ  อภูต  สขฺย  มิตฺตภาว  สย  ทสิฺวา   
วทามิ ฯ  พฺยคฺฆ  มิคา  ยตฺถ  ชินึส ุ ทา ิโนติ  ยตฺร  หิ  นาม  
ทา ิโน  สูกรา  มิคา  พฺยคฺฆ  ชินึสุ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ   
สามคฺคิยา  ทาพเลสุ  มุจฺจเรติ  ยา  จ  เอสา  ทาพเลสุ  สูกเรสุ   
สามคฺคี  เอกชฺฌาสยตา  ตาย  เตสุ  สามคฺคิยา  เต  ทาพลา   
ปจฺจามิตฺต  คเหตฺวา  อชฺช  มรณภยา  มตฺุตาติ  อตฺโถ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ธนุคฺคหติสฺโส  วฑฺฒกิสูกโร  อโหสิ  รุกฺขเทวตา  ปน   
อหเมวาติ ฯ   
                                วฑฺฒกิสูกรชาตก    ตติย   ฯ    
 
                                                สิรชิาตก   
        ย  อุสฺสกฺุกา  สงฺฆรนฺตีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
เอก  สิริโจรพฺราหฺมณ   อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        อิมสฺมึ  ชาตเก  ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ  เหฏา  ขทิรงฺคารชาตเก (๑)    
วิตฺถาริตเมว ฯ  อิธ  ปน  สา  อนาถปณฺฑิกสฺส  ฆเร  จตุตฺเถ   
ทฺวารโกฏเก  วสนกา  มจฺิฉาทิฏ ิเทวตา  ทณฺฑกมฺม  กโรนฺตี   
จตุปณฺณาสหิร ฺโกฏิโย   อาหริตฺวา  โกฏเก  ปูเรตฺวา   
เสฏ ินา  สทฺธึ  สหายิกา  อโหสิ ฯ  อถ  น  โส  อาทาย   
#  ๑.  ขุ.  ขา.  ๒๗/๔๐/๑๓  ฯ   ชาตกฏกถา  ๑/๓๓๗-๙  ฯ    
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สตฺถุ  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺสา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ   
สา  ธมฺม  สตฺุวา  โสตาปนฺนา  อโหสิ ฯ  ตโต  ปฏาย   
เสฏ ิโน  ยโส  ยถาปุราโณว  ชาโต ฯ  อเถโก  สาวตฺถีวาสี   
สิริลกฺขณชานนพฺราหฺมโณ (๑)   จินฺเตสิ  อนาถปณฺฑิโก  ทุคฺคโต   
หุตฺวา  ปุน  อิสฺสโร  ชาโต  ยนฺนูนาห  ต  ทฏ ุกาโม  วิย   
คนฺตฺวา  ตสฺส  ฆรโต  สริึ เถเนตฺวา อาคจฺเฉยฺยนฺติ ฯ  โส  
ตสฺส  ฆร  คนฺตฺวา  เตน  กตสกฺการสมฺมาโน  สาราณียกถาย   
วตฺตมานาย  กิมตฺถ  อาคโตสีติ  วุตฺเต  กตฺถ  นโุข  สิริ   
ปติฏ ิตาติ  โอโลเกสิ ฯ  เสฏ ิโน  จ  สพฺพเสโต  โธตสงฺขปฏิภาโค   
กุกฺกุโฏ  สุวณฺณป ฺชเร  ปกฺขิปตฺวา  ปโต  อตฺถิ ฯ  ตสฺส   
จูฬาย  สิร ิ ปติฏาสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  โอโลกยมาโน  สิรยิา   
ตตฺถ  ปติฏ ิตภาว  ตฺวา  อห  มหาเสฏ ิ  ป ฺจสเต  มาณเว   
มนฺเต  วาเจมิ   อกาลรวึ   เอก   กุกฺกฏุ   นิสฺสาย   เต    จ   
มย ฺจ  กิลมาม  อย ฺจ  กริ  กุกฺกุโฏ  กาลรวี  อิมสฺสตฺถาย   
อาคโตมฺหิ  เทหิ  เม  เอต  กุกฺกฏุนฺติ  อาห ฯ  คณฺห   
พฺราหฺมณ  เทมิ  เต  กุกฺกฏุนฺติ ฯ  เทมีติ   จ  วุตฺตกฺขเณเยว   
สิริ  ตสฺส  จูฬโต  อปคนฺตฺวา  อุสฺสีสเก  ปเต  มณิกฺขนฺเธ   
ปติฏาสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  สิริยา  มณิมหฺิ  ปติฏ ิตภาว  ตฺวา   
ตมฺป  ยาจิ ฯ  มณิมฺป  เทมติี  วุตฺตกฺขเณเยว   สิร ิ มณิโต   
#  ๑.  ม.  สิรลิกฺขณ ฺ  พฺราหฺมโณ  ฯ    
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อปคนฺตฺวา  อุสฺสีสเก  ปตอารกฺขยฏ ิย  ปติฏาสิ ฯ พฺราหฺมโณ   
ตตฺถ  ปติฏ ิตภาว  ตฺวา  ตมฺป  ยาจิ ฯ  คเหตฺวา  คจฺฉาติ   
วุตฺตกฺขเณเยว  สิร ิ ยฏ ิโต  อปคนฺตฺวา  ปุ ฺลกฺขณเทวิยา  นาม   
เสฏ ิโน  อคฺคมเหสิยา  สีเส  ปติฏาสิ ฯ  สิริโจรพฺราหฺมโณ   
ตตฺถ  ปติฏ ิตภาว  ตฺวา  อวิสชชฺนิย  ภณฺฑ (๑)   เอต  ยาจิตุมฺป   
น  สกโฺกมีติ    จินฺเตตฺวา   เสฏ ึ    เอตทโวจ   มหาเสฏ ิ    อห   
ตุมฺหาก  เคเห  สิร ึ  เถเนตฺวา    คมิสฺสามีติ    อาค ฺฉึ    สิร ิ  
ปน   เต   กุกกฺุฏสฺส   จูฬาย  ปติฏ ิตา  อโหสิ   อิมสฺมึ (๒)   มม   
ทินฺเน  ตโต  อปคนฺตฺวา  มณิมฺหิ  ปติฏหิ  มณิมหฺิ  ทินฺเน   
อารกฺขยฏ ิย  ปติฏหิ  อารกฺขยฏ ิยา  ทินฺนาย  ตโต  อปคนฺตฺวา   
ปุ ฺลกฺขณเทวิยา  สีเส  ปติฏหิ  อิมโข  ปน  อวิสชฺชนิย   
ภณฺฑนฺติ  [ ๓ ]   น  สกกฺา  ตว  สริึ เถเนตุ  ตว  สนฺตก   
ตเวว  โหตูติ  อุฏายาสนา  ปกฺกามิ ฯ  อนาถปณฺฑิโก  อิม   
การณ  สตฺถ ุ กเถสฺสามีติ  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร   
ปูเชตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสินฺโน  สพฺพนฺต  ตถาคตสฺส   
อาโรเจสิ ฯ   สตฺถา   ต   สตฺุวา  น  โข   คหปติ  อิทาเนว   
อ ฺเส   สิร ิ  อ ฺตฺถ    คจฺฉติ    ปุพฺเพป    อปฺปปุ ฺเหิ   
อุปฺปาทิตสิริ  ปน  ปุ ฺวนฺตานเยว  ปาทมูเล  คตาติ วตฺวา  
#  ๑.  ม.  อวิสฺสชฺชิยภัณฑ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    ๒.  ม.  ตสฺมึ  ฯ   
#  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อิมมฺป  เม  น  คหิตนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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เตน   ยาจิโต   อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย   พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  กาสิกรฏเ  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต   
ตกฺกสิลาย  สิปฺป  อุคฺคณฺหิตฺวา  อคาร  อชฌฺาวสนฺโต  มาตาปตูน   
กาลกิริยาย  สวิคฺโค  นิกขฺมิตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส  อิสิปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย  จ  อุปฺปาเทตฺวา  ทีฆสฺส   
อทฺธุโน  อจฺจเยน  โลณมพิฺลเสวนตฺถาย  ชนปท  คนฺตฺวา   
พาราณสีร ฺโ  อุยฺยาเน  วสิตฺวา  ปุนทิวเส  ภิกฺข  จรมาโน   
หตฺถาจริยสฺส  ฆรทฺวาร  อคมาสิ ฯ  โส  ตสฺส  อาจารวิหาเร   
ปสนฺโน  ภิกขฺ  ทตฺวา  อุยยฺาเน  วสาเปตฺวา  นิจฺจ  ปฏิชคฺคิ ฯ   
ตสฺมึ  กาเล  เอโก  กฏหาริโก  อร ฺโต  ทารูนิ  อาหรนฺโต   
เวลาย  นครทฺวาร  ปาปุณิตุ นาสกฺขิ ฯ สาย เอกสฺมึ  เทวกุเล   
ทารุกลาป  อุสฺสีสเก  กตฺวา  นิปชชฺิ ฯ  เทวกุเล  วิสฏาป   
โข  พหู  กุกกฺุฏา  ตสฺสาวิทูเร  เอกสฺมึ  รุกฺเข  สยึส ุฯ  เตส (๑)    
อุปริสยิตกุกฺกุโฏ  ปจฺจูสกาเล  วจฺจ   ปาเตนฺโต   เหฏาสยิต-   
กุกฺกุฏสฺส สรีเร  ปาเตสิ  เกน  เม  สรีเร  วจฺจ  ปาติตนฺติ   
จ  วุตฺเต  มยาติ  อาห ฯ  กกึารณาติ  จ  วุตฺเต  อนุปธาเรตฺวาติ   
วตฺวา  ปุนป  ปาเตสิ ฯ  ตโต  อุโภป  อ ฺม ฺ  กุทฺธา   
กินฺเต  พล  กนิฺเต  พลนฺติ  กลห  กรึส ุฯ  อถ  เหฏาสยิตกุกฺกุโฏ   
#  ๑.  ม.  เตสุ  ฯ    
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อาห  ม  มาเรตฺวา  องฺคาเร  ปกฺกมส  ขาทนฺโต  ปาโตว   
กหาปณสหสฺส  ลภิสฺสตีติ (๑)  ฯ  อุปริสยิตกุกฺกุโฏ  อาห  อมฺโภ   
มา  ตฺว  เอตฺตเกน  คชฺช ิ มม  ถูลมส  ขาทนฺโต  หิ  ราชา   
โหติ  พหิมส  ขาทนฺโต  ปุริโส  เจ  เสนาปติฏาน  อิตฺถี   
เจ  อคฺคมเหสิฏาน  ลภติ  อฏ ิมส  ปน  เม  ขาทนฺโต   
คิหี  เจ  ภณฺฑาคาริกฏาน  ปพฺพชโิต เจ ราชกุลุปกภาว   
ลภตีติ ฯ  กฏหาริโก  เตส  วจน  สุตฺวา  รชฺเช  ปตฺเต   
สหสฺเสน  กจฺิจ  นตฺถีติ  สณิก  อภิรุยหฺิตฺวา  อุปริสยิตกุกฺกุฏ   
คเหตฺวา  มาเรตฺวา  อุจฺฉงฺเค  กตฺวา  ราชา  ภวิสฺสามีติ   
คนฺตฺวา  วิวเฏ  ทฺวาเรเยว  นคร  ปวิสิตฺวา  กุกฺกุฏ  นตฺิตจ   
กตฺวา  อุทเกน (๒)  โสเธตฺวา  อิท  กุกกฺุฏมส  สาธุ  สมฺปาเทหีติ   
ปชาปติยา  อทาสิ ฯ  สา  กุกฺกุฏมส ฺจ  ภตฺต ฺจ  สมฺปาเทตฺวา   
ภุ ฺช   สามีติ   ตสฺส   อุปนาเมสิ ฯ   ภทฺเท   เอต    มส   
มหานุภาว  เอต  ขาทิตฺวา  อห  ราชา  ภวิสฺสามิ  ตฺว   
อคฺคมเหสี  ภวิสฺสสีติ  ต  ภตฺต ฺจ  มส ฺจ  อาทาย  คงฺคาย   
ตีร  คนฺตฺวา  นฺหาตฺวา  ภุ ฺชิสฺสามาติ  ภตฺตภาชน  ตีเร   
เปตฺวา  นฺหานตฺถาย  โอตรึสุ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  วาเตน  ขุภิต   
อุทก  อาคนฺตฺวา  ภตฺตภาชน  อาทาย  อคมาสิ ฯ  ต  นทีโสเตน   
วุยฺหมาน  เหฏานทิย  หตฺถึ  นฺหาเปนฺโต  เอโก  หตฺถาจริโย   
#  ๑.  ม.  ลภตีติ  ฯ    ๒.  ม.  อุทร  ฯ    
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มหามตฺโต  ทิสฺวา  อุกฺขิปาเปตฺวา  วิวราเปตฺวา  กเิมตนฺติ   
ปุจฺฉิ ฯ  ภตฺต ฺเจว  กุกฺกฏุมส ฺจ  สามีติ ฯ  โส  ต  ปทหาเปตฺวา   
ล ฺจาเปตฺวา   ยาว   มย    อาคจฺฉาม    ตาว    มสภตฺต  มา   
วิวราติ  ภริยาย  เปเสสิ ฯ  โสป  โข  กฏหาริโก  มขุโต  
ปวิฏเน  มาลุโตทเกน (๑)   อุทฺธุมาตอุทโร  ปลาย ิฯ  อเถโก  ตสฺส   
หตฺถาจริยสฺส  กลุุปโก  ทิพฺพจกฺขุ  ตาปโส  มยฺห  อุปฏาโก   
หตฺถาจริยฏาน (๒)   น  วิชหติ    กทา    นุโข    สมฺปตฺตึ   
ปาปุณิสฺสตีติ  ทิพฺพจกฺขุนา  อุปธาเรนฺโต  ต  ปุริส  ทิสฺวา  ต   
การณ  ตฺวา  ปุเรตร  ฆร  คนฺตฺวา  หตฺถาจริยสฺส  นิเวสเน   
นิสีทิ ฯ   หตฺถาจริโย    อาคนฺตฺวา    ต    วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต   
นิสินฺโน    ต   ภตฺตภาชน    อาหราเปตฺวา   ตาปส   มโสทเนน   
ปริวิสถาติ  อาห ฯ    ตาปโส   ภตฺต   คเหตฺวา   มเส   ทียมาเน   
อคฺคเหตฺวา    อิม   มส   อห  วิจาเรมีติ  วตฺวา  วิจาเรถ   
ภนฺเตติ   วุตฺเต   ถูลมสาทีสุ (๓)   เอเกก  โกฏาส  กาเรตฺวา  ถูลมส   
หตฺถาจริยสฺส    ทาเปสิ    พหิมส    ตสฺส    ภริยาย    อฏ ิมส   
อตฺตนา  ปริภุ ฺชิ ฯ  โส  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  คจฺฉนฺโต  ตฺว   
อิโต  ตติเย  ทิวเส  ราชา  ภวิสฺสสิ   อปฺปมตฺโต  โหหีติ  วตฺวา   
ปกฺกามิ ฯ   ตติเย   ทิวเส   เอโก   สามนฺตราชา   อาคนฺตฺวา   
พาราณสึ  ปริวาเรสิ ฯ    พาราณสีราชา   หตฺถาจริย ราชเวส   
#  ๑.  ม.  วาลุโกทเกน  ฯ    ๒.  ม.  หตฺถิฏาน  ฯ     
#  ๓.  ม.  ถลูมสาทีนิ  ฯ    
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คาหาเปตฺวา  หตฺถึ  อภิรุยหฺิตฺวา  ยุชฺฌาติ  อาณาเปตฺวา  สย   
อ ฺาตกเวเสน  เสนาย  วิจรนฺโต  เอเกน  มหาเวเคน  สเรน  
วิทฺโธ   ตขณ ฺเว  มริ ฯ  โส  ตสฺส  มตภาว  ตฺวา  หตฺถาจริโย   
พหู  กหาปเณ  นีหราเปตฺวา  ธนตฺถิกา  ปุรโต  หุตฺวา   
ยุชฺฌนฺตูติ  เภรึ  จาราเปสิ ฯ  พลกาโย  มุหุตฺเตเนว  ปฏิราชาน (๑)    
ชีวิตกฺขย  ปาเปสิ ฯ  อมจฺจา  ร ฺโ  สรีรกิจฺจ  กตวฺา  ก   
ราชาน  กโรมาติ  มนฺตยมานา  [ ๒ ]   ราชา  ชีวมาโน  อตฺตโน   
เวส  หตฺถาจริยสฺส  อทาสิ  อยเมว  ยทฺุธ  กตฺวา  รชฺช  คณฺหิ   
เอตสฺเสว  รชฺช  ทสฺสามาติ  ต  รชฺเช (๓)   อภิสิ ฺจึสุ  ภริยมฺปสฺส   
อคฺคมเหสึ  อกสุ ฯ  โพธิสตฺโต  ราชกุลปุโก อโหส ิฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน (๔)   อาหริตฺวา  อภิสมฺพุทฺโธ  หตฺุวา   
อิมา    เทฺว    คาถา    อภาสิ   
        [๔๕๑]        ย อุสฺสุกฺกา (๕)  สงฺฆรนฺติ        อลกฺขิกา พหุ ธน   
                        สิปฺปวนฺโต อสิปฺปา วา (๖)        ลกขิฺกา ตานิ ภุ ฺชเร (๗)   
        [๔๕๒]        สพฺพตฺถ กตปุ ฺสฺส                อติจฺจ ฺเว ปาณิโน   
                        อุปฺปชชฺนติฺ พหู โภคา        อป   นายตเนสุปติ (๘) ฯ   
        ตตฺถ   ย    อุสฺสุกฺกาติ     ย     ธน     สงฺฆริตุ  (๙)   อุสฺสุกฺกมาปนฺนา   
#  ๑.  ม.  สามนฺตราชาน  ฯ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อมฺหากนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ   
#  ๓.  ม.  รชเฺชน  ฯ    ๔.  ม.  อตีต  ฯ    ๕.  ม.  อุสฺสุกา  ฯ     
#  ๖.  ม.  จ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    ๗.  ม.  ลกฺขิวา  ตานิ  ภุ ฺชติ  ฯ     
#  ๘.  ม.  อปฺปนายคเนสุปติ  ฯ    ๙.  ม.  ธนสงฺฆรเณ  ฯ    
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ฉนฺทชาตา  กิจฺเจน (๑)   พหุธน  สงฺฆรนฺติ ฯ  เย   อุสฺสุกฺกาติ   วา   
ปาโ ฯ  เย  ปุริสา  ธนสหรเณ  อุสฺสกฺุกา  หตฺถิสปิฺปาทิวเสน   
สิปฺปวนฺโต  วา  อสิปฺปา  วา  อนฺตมโส  เวตฺตเนน  กมฺม   
กตฺวา  พหุธน  สงฺฆรนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ลกฺขิกา  ตานิ  ภุ ฺชเรติ   
ตานิ  พหุ  ธนนฺติ  วุตฺตานิ  ธนานิ  อ ฺเ  ปุ ฺวนฺโต   
ปุริสา  อตฺตโน  ปุ ฺผล  ปริภุ ฺชนฺตา  กิ ฺจิ  กมฺม  อกตฺวาป   
ปริภุ ฺชนฺติ ฯ  อติจฺจ ฺเว  ปาณิโนติ  อติจฺจ  อ ฺเเอว   
ปาณิโน ฯ  เอตฺเถว (๒)   เอวกาโร  ปุรมิปเทน  โยเชตพฺโพ  สพฺพตฺเถว   
กตปุ ฺสฺส  อ ฺเ  อกตปุ ฺเ  สตฺเต  อติกฺกมิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
อปนายตเนสุปติ  อป  อนายตเนสุป  อรตนากเรสุ  รตนานิ   
อสุวณฺณายตนาทีสุ  สุวณฺณาทีนิ  อหตฺถายตนาทีสุ  หตฺถิ-   
อาทโยติ  สวิ ฺาณกอวิ ฺาณกา  พหู  โภคา  อุปปฺชฺชนฺติ ฯ   
ตตฺถ  มุตฺตามณิอาทีน  อนากเรสุ  อุปปฺตฺติย  หิ  ทฏุคามณิอภย-   
มหาราชสฺส   วตฺถ   ุ กเถตพฺพ ฯ   
        สตฺถา  ปน  อิม  คาถ (๓)   วตฺวา  คหปติ  อิเมส  สตฺตาน   
ปุ ฺสทิส  อ ฺ  อายตน  นาม  นตฺถิ  ปุ ฺวนฺตาน  หิ   
อนากเรสุป  รตนานิ   อุปปฺชฺชนฺติเยวาติ   วตฺวา  อิม  ธมฺม   เทเสติ   
                เอส เทวมนุสฺสาน                สพฺพกามทโท นิธิ   
                ย ย เทวาภิปฏเนฺติ (๔)        สพฺพเมเตน ลพฺภติ   
#  ๑.  ม.  กิจเฉน  ฯ    ๒.  ม.  อย ปาโ  นตฺถ ิ ฯ    ๓.  ม.  อิมา 
#  คาถา  ฯ    ๔.  ม.  ย  ยเทวาภิปตฺเถนฺติ  ฯ    
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                สวุณฺณตา  สุสรตา                        สุสณฺานา (๑)  สุรูปตา   
                อาธิปจฺจ  ปริวาโร                        สพฺพเมเตน  ลพฺภติ   
                ปเทสรชฺช  อิสฺสริย                        จกฺกวตฺติสุข  ปย   
                เทวรชฺชมฺป  ทพฺิเพสุ                        สพฺพเมเตน  ลพฺภติ   
                มานุสิกา (๒)  จ  สมฺปตฺติ                เทวโลเก  จ  ยา  รติ   
                ยา  จ  นิพฺพานสมฺปตฺติ                สพฺพเมเตน  ลพฺภติ   
                มตฺิตสมฺปทมาคมฺม                        โยนิโส  เว (๓)   ปยุ ฺชโต   
                วิชชฺาวิมุตฺติวสีภาโว                        สพฺพเมเตน  ลพฺภติ   
                ปฏิสมฺภิทา  วิโมกฺขา  จ                ยา  จ  สาวกปารมี   
                ปจฺเจกโพธ  ิ พุทฺธภูมิ                        สพฺพเมเตน  ลพฺภติ   
                เอว  มหิทฺธิยา (๔)  เอสา                ยทิท  ปุ ฺสมฺปทา   
                ตสฺมา  ธีรา  ปสสนฺติ                        ปณฺฑิตา  กตปุ ฺตนฺติ (๕)  ฯ   
        อิทานิ   เยสุ    อนาถปณฺฑิกสฺสาป    สิร ิ  ปติฏ ิตา    ตาน ิ  
รตนานิ   ทสเฺสตุ   กุกฺกโุฏติ อาทิมาห ฯ   
        [๔๕๓]        กุกกฺุโฏ มณโย ทณฺโฑ        ถโิย จ ปุ ฺลกฺขณา   
                        อุปฺปชชฺนติฺ อปาปสฺส                กตปุ ฺสฺส ชนฺตุโนติ ฯ   
        ตตฺถ   ทณฺโฑติ   อารกฺขยฏ ึ   สนฺธาย   วุตฺต ฯ    ถิโยติ    
#  ๑.  สฺยา.  สุสณฺาน  ฯ    ๒.  สฺยา.  ม.  มานุสฺสิกา  ฯ    ๓.  สยฺา 
#  เจ  ฯ  ม.  ว  ฯ    ๔.  สยฺา.  ม.  มหตฺถิกา  ฯ    ๕.  ขุ.  ขุ.  ๒๕/๙/๑๒-๓  ฯ    
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เสฏ ิภริยา  ปุ ฺลกฺขณาเทวี (๑)  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  คาถ  
วตฺวา   จ   ปน    ชาตก    สโมธาเนสิ    ตทา    ราชา    อานนฺโท   
อโหสิ   กุลุปกตาปโส    สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ   
                                        สิริชาตก   จตุตฺถ   ฯ   
 
                                        มณิสูกรชาตก   
        ทรยิา   สตฺต   วสฺสานีติ   อิท   สตฺถา   เชตวเน   วิหรนฺโต  
สุนฺทรีสมาคม (๒)    อารพฺภ    กเถสิ ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา (๓)   สกฺกโต  โหติ  ครุกโต   
มานิโต   ปชูโิต   อปจิโต   ลาภี    จีวรปณฺฑปาตเสนาสน-   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน (๓)  ฯ  ภิกฺขุสงฺโฆป  โข  สกฺกโต  โหติ   
ครุกโต  ฯ เป ฯ  ปริกฺขาราน ฯ  อ ฺติตฺถิยา  ปน  ปริพฺพาชกา   
น  สกฺกตา  โหนฺติ  น  ครกุตา  อมานิตา  อปูชิตา ฯ เป ฯ   
ปริกฺขาราน ฯ  ภควโต  กริ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ป ฺจนฺน  มหานทีน   
มโหฆสทิเส  ลาภสกฺกาเร  อุปฺปนฺเน  หตลาภสกฺการา   
อ ฺติตฺถิยา  สูรยิุคฺคมนกาเล  ขชฺโชปนกา  วิย  นปิฺปภา  หุตฺวา   
(เต)  เอกโต  สนฺนิปติตฺวา  มนฺตยึสุ  มย  สมณสฺส  โคตมสฺส   
อุปฺปนฺนกาลโต  ปฏาย  หตลาภสกฺการา  น  โน  โกจิ   
#   ๑.   เสฏ ิภริย  ปุ ฺลกฺขณเทวึ  ฯ    ๒ สุนฺทรีมารณ  ฯ   
#  ๓.  ม.  ภควา  สกฺกโต  โหติ  ครุกโตติ  วตฺถุ  อุทาเน  อาคตเมว  ฯ   
#  อย  ปเนตฺถ  สงฺเขโป  ฯ  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๐๒/๑๓๗-๘  ฯ    
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อตฺถิภาวมฺป  ชานาติ  สมโณ (๑)  โคตโม  ลาภยสคฺคปฺปตฺโต  ชาโต   
เกน  นุโข  สทฺธึ  เอกโต  หุตฺวา  สมณสฺส  โคตมสฺส  อวณฺณ   
อุปฺปาเทตฺวา  ลาภสกฺการมสฺส  อนฺตรธาเปยฺยามาติ ฯ  อถ  เนส   
เอตทโหสิ  สุนฺทริยา  สทฺธึ  เอกโต  หุตฺวา  สกฺกุณิสฺสามาติ ฯ   
เต  เอกทิวส  สุนฺทรึ  ติตฺถยิาราม  ปวิสิตฺวา  วนฺทิตฺวา   ิต   
นาลปสุ ฯ  สา  ปุนปฺปุน  สลฺลปนฺตีป  ปฏิวจน  อลภิตฺวา   
อป  นุ  อยฺยา  เกนจิ  วิเห ิตาติ  ปุจฺฉิ ฯ  กึ  ภคินิ  สมณ   
โคตม  อมฺเห  วิเหเตฺวา  หตลาภสกฺกาเร  กตฺวา  วิจรนฺต  น   
ปสฺสสีติ ฯ  สา  เอวมาห  มยา  เอตฺถ  กึ  กาตุ  วฏฏตีติ ฯ   
ตฺว  โขสิ  ภคินิ  อภิรูปา โสภคฺคปฺปตฺตา  สมณสฺส  โคตมสฺส   
อยส  อาโรเปตฺวา  มหาชน  ตว  วจน  คาหาเปตฺวา   
หตลาภสกฺการ  กโรหีติ ฯ  สา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  วนฺทิตฺวา   
ปกฺกนฺตา  ตโต  ปฏาย  มาลาคนฺธวิเลปนกปฺปุรกฏกผลาทีนิ   
คเหตฺวา  สาย  มหาชนสฺส  สตฺถ ุ ธมมฺเทสน  สุตฺวา  นคร   
ปวิสนกาเล  เชตวนาภิมุขี  คจฺฉติ  กห  คจฺฉสีติ  จ  ปุฏา   
สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติก  อห  หิ  เตน  สทฺธ ึ เอกคนฺธกุฏิย   
วสามีติ  วตฺวา  อ ฺตรสฺมึ  ติตฺถิยาราเม  วสิตฺวา  ปาโต  ว   
เชตวนมคฺค  โอตริตฺวา  นคราภิมุขี  คจฺฉติ  กึ  สุนฺทริ  กห   
คตาสีติ  จ  ปุฏา  สมเณน  โคตเมน  สทฺธึ  เอกคนฺธกุฏิย   
#  ๑.  ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ    
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วสิตฺวา  ต  กเิลสรติยา  รมาเปตฺวา  อาคตมฺหีติ  วทติ ฯ   
อถ  น  กติปาหจฺจเยน  ธุตฺตาน  กหาปเณ  ทตฺวา  คจฺฉถ   
สุนฺทรึ  มาเรตฺวา  สมณสฺส  โคตมสฺส  คนฺธกุฏิยา  สมีเป   
มาลากจวรนฺตเร  นิกฺขิปตฺวา  เอถาติ  วทึสุ ฯ  เต  ตถา  กรึสุ ฯ   
ตโต  ติตฺถิยา  สุนฺทร ึ น  ปสฺสามาติ  โกลาหล  กตฺวา  ร ฺโ   
อาโรเจตฺวา  กห  โว  อาสงฺกาติ  วุตฺตา  อิเมสุ  ทิวเสสุ   
เชตวเน  วสติ  ตตฺรสฺสา  ปวุตฺตึ  น  ชานามาติ  วตฺวา  เตนหิ   
คจฺฉถ  น  วิจินถาติ  ร ฺา  อนุ ฺาตา  อตฺตโน  อุปฏากชน   
คเหตฺวา  เชตวน  คนฺตฺวา  วิจินนฺตา  มาลากจวรนฺตเร  สุนฺทรึ   
ทิสฺวา  ต  ม ฺจเก  อาโรเปตฺวา  นคร  ปเวเสตฺวา  สมณสฺส   
โคตมสฺส  สาวกา  สตฺถารา  กต  ปาปกมฺม  ปฏิจฺฉาเทสฺสามาติ   
สุนฺทรึ  มาเรตฺวา  มาลากจวรนฺตเร  นิกฺขิปสูติ  ร ฺโ   
อาโรจยึสุ ฯ  ราชา  เตนหิ  คจฺฉถ  นคร  อาหิณฺฑถาติ   
อาห ฯ  เต  นครวีถีสุ  ปสสฺถ  สมณาน  สกฺยปุตฺติยาน   
กมฺมนฺติ  อาทินา  (๑)  วิจริตฺวา  ปุน  ร ฺโ  นิเวสนทฺวาร  อาคมึสุ ฯ   
ราชา  สุนฺทรยิา  สรีร อามกสุสาเน  ม ฺจก  (๒)  อาโรเปตฺวา   
รกฺขาเปสิ ฯ  สาวตฺถีวาสิโน  เปตฺวา  อริยสาวเก  เสสา   
เยภุยฺเยน  ปสฺสถ  สมณาน  สกฺยปุตฺติยาน  กมฺมนติฺอาทีนิ   
วตฺวา  อนฺโตนคเร  จ  พหินคเร  จ ภิกขฺู อกฺโกสนฺตา   
#  ๑.  อาทีนิ  ฯ      ๒.  ม.  อฏฏก ฯ       ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร   
#  ปริภาสนฺตาติ  ทิสฺสติ  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 220 

        เลมที ่ 31  ติกนิปาเต  อพฺภนฺตรวคฺควณฺณนา  หนา  220   
 
วิจรนฺติ ฯ   ภิกฺขู   ต   ปวุตฺตึ   ตถาคตสฺส   อาโรเจสุ ฯ    สตฺถา   
เตนหิ    ตุมฺเหป   เต   มนสฺุเส   เอว   ปฏิโจเทถาติ   
                        อภูตวาที     นิรย    อุเปติ   
                        โย  วาป  ิ กตฺวา  น   กโรมีติ  (๑)  อาห (๒)    
                        อุโภป  เต  เปจฺจ  สมา   ภวนฺติ   
                        นิหีนกมฺมา   มนชุา   ปรตฺถาติ   
อิม    คาถมาห ฯ   ราชา   สุนฺทริยา    อ ฺเหิ    มาริตภาว   
ชานาถาติ  ปุริเส  ปโยเชสิ (๔)  ฯ  อถ  เตป  โข  ธตฺุตา  เตหิ   
กหาปเณหิ  สุร  ปวนฺตา  อ ฺม ฺ  กลห  กโรนฺติ ฯ   
ตตฺเถโก  เอวมาห  ตฺว  สนฺุทรึ  เอกปปฺหาเรเนว  มาเรตฺวา   
มาลากจวรนฺตเร   นิกฺขิปตฺวา ตโต    ลทฺธกหาปเณหิ    สุร   
ปวสีติ (๕)  ฯ  ราชปุริสา  เต  ธุตฺเต  คเหตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสสุ ฯ   
อถ  เต  ราชา  ตุมฺเหหิ  มาริตาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม  เทวาติ ฯ   
เกน  มาราปตาติ ฯ  อ ฺติตฺถิเยหิ  เทวาติ ฯ  ราชา  ติตฺถิเย   
ปกฺโกสาเปตฺวา  สุนฺทรึ  อุกฺขิปาเปตฺวา  คจฺฉถ  ตุมฺเห  เอว   
วทนฺตา  นคร  อาหิณฺฑถ  อย  สุนฺทร ี สมณสฺส  โคตมสฺส   
อวณฺณ  อาโรเปตุกาเมหิ  อมฺเหหิ  มาราปตา  เนว  สมณสฺส   
โคตมสฺส  สาวกาน  โทโส  อตฺถ ิ อมหฺาก  โทโสติ  [ ๖ ]  ฯ  เต  ตถา   
#  ๑.  ม.  อิติสทฺโท  นตฺถ ิ ฯ    ๒.  สฺยา.  ม.  จาห  ฯ    ๓.  ขุ.  อุ. 
#  ๒๕/๑๐๕/๑๔๑  ฯ    ๔.  ม.  เปเสสิ  ฯ    ๕.  ม.  สุร  ปวส ิ
#  โหตุ  โหตูติ  ฯ    ๖.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อาณาเปสิติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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อกสุ ฯ  ตทา  พาลมหาชโน  สทฺทหิ ฯ  ติตฺถิยาป  ปรุิสวธทณฺเฑน   
ปฬิตา (๑) ฯ  ตโต   ปฏาย   พุทฺธาน   สกฺกาโร   มหนฺตตโร   
อโหสิ ฯ   อเถกทิวส  ภิกขฺู   ธมฺมสภาย   กถ   สมุฏาเปสุ  อาวุโส   
ติตฺถิยา  พุทฺธาน  กาฬกภาว  อุปฺปาเทสฺสามาติ  สย  กาฬกา   
ชาตา  พุทฺธาน  ปน  มหนฺตตโร  ลาภสกฺกาโร  อุทปาทีติ ฯ   
สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย   
สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว   
สกฺกา  พุทฺธาน  สงฺกิเลส  อุปฺปาเทตุ  พุทฺธาน  สงฺกิลิฏภาวกรณ   
นาม  ชาติมณิโน  กลิิฏภาวกรณสทิส  ปุพฺเพ  ชาติมณึ  กิลฏิ   
กริสฺสามาติ  วายมนฺตาป  นาสกฺขึสุ  กลิิฏ  กาตุนฺติ  วตฺวา  
เตหิ  ยาจิโต  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต   รชฺช   กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  เอกสฺมึ   คามเก   พฺราหฺมณกุเล   นิพฺพตฺติตฺวา   
วยปฺปตฺโต  กาเมสุ  อาทีนว  ทิสฺวา  นิกฺขมิตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส   
ติสฺโส  ปพฺพตราชิโย  อติกฺกมิตฺวา  ตาปโส  หุตฺวา  ปณฺณสาลาย   
วสิ ฯ  ตสฺสา  อวิทูเร  มณิคุหา  อโหสิ ฯ   ตตฺถ   ตึสมตฺตา   
สูกรา  วสนฺติ ฯ  คุหาย  อวิทูเร  เอโก  สีโห  จรติ ฯ   ตสฺส   
มณิมฺหิ  ฉายา  ป ฺายติ ฯ  สูกรา  สหีจฺฉาย   ทิสฺวา  ภีตา   
อุตฺราสา (๒)  อปฺปมสโลหิตา  อเหสุ ฯ  เต  อิมสฺส  มณิโน   
#  ๑.  ม.  ปลพุิทฺธา  ฯ  ๒.  ม.  อุตฺรสตา  ฯ  
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วิปฺปสนฺนตฺตา  อย   ฉายา  ป ฺายติ   อิม  มณึ  สงฺกิลิฏ   
วิวณฺณ  กโรมาติ  จินฺเตตฺวา  อวิทูเร  เอก  สร  คนตฺฺวา  กลเล   
วฏเฏตฺวา  อาคนฺตฺวา  ต   มณึ   ฆเสนฺติ ฯ  โส  สูกรโลเมหิ   
ฆสิยมาโน   สุทฺธากาสตโล (๑)  วิย  วิปฺปสนฺนตโร  อโหสิ ฯ  สูกรา   
อุปาย  อปสฺสนฺตา  อิมสฺส  มณิโน  วิวณฺณกรณุปาย  ตาปส   
ปุจฺฉิสฺสามาติ  โพธิสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต   ิตา   
ปุริมา  เทฺว  คาถา  อุทาหรึสุ   
        [๔๕๔]        ทรยิา สตฺต วสฺสานิ        ตึสมตฺตา วสามเส   
                        ห ฺาม มณิโน อาภ        อิติ โน มนฺติต (๒) อหุ   
        [๔๕๕]        ยาวตา มณิ (๓)ฆสาม  ภิยฺโย โวทายเต มณิ   
                        อิท ฺจิทานิ ปุจฺฉาม        กึ กิจฺจ อิธ ม ฺสีติ ฯ   
        ตตฺถ  ทริยาติ  มณิคุหาย ฯ  วสามเสติ  วสาม ฯ  ห ฺามาติ   
หนิสฺสาม  มยมฺป  วิวณฺณ  กริสฺสาม ฯ  อิท ฺจิทานิ  ปุจฺฉามาติ   
อิทานิ  มย  เกน  การเณน  อย  มณิ  กลิิสิยมาโน (๔) โวทายเตติ   
อิท  ต  ปุจฺฉาม ฯ  ก ึ กิจฺจ  อิธ  ม ฺสีติ   อิมสฺม ึ  อตฺเถ  
ตฺว   อิม  กิจฺจ  กินฺติ  ม ฺสิ ฯ   
        อถ  เนส  อาจิกฺขนฺโต  โพธิสตฺโต   ตติย   คาถมาห   
        [๔๕๖]        อย  มณิ  เวฬุริโย                        อกาโจ  วิมโล  สุโภ   
                        นาสฺส  สกฺกา  สิร ึหนฺตุ        อปกฺกมถ  สูกราติ ฯ   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  ๒.  ม.  มนฺตน  ฯ  ๓.  ม.  มณึ  ฯ 
#  ๔.  ม.  กิลสิฺสมาโน  ฯ  
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        ตตฺถ  อกาโจติ  อกกกฺโส ฯ  สโุภติ  โสภโน ฯ  สิรินฺติ   
ปภ ฯ   อปกกฺมถาติ  อิมสฺส  มณิสฺส  ปภ (๑)  วินาเสตุ  น  สกฺกา   
ตุมฺเห  ปน  อิม  มณิคุห  ปหาย  อ ฺตฺถ  คจฺฉถาติ ฯ   
        เต  ตสสฺ  กถ  สตฺุวา  ตถา  กรึส ุฯ  โพธิสตฺโต  ฌาน   
อุปฺปาเทตฺวา  อายุหปริโยสาเน (๒)  พฺรหฺมโลกปรายโน  อโหส ิฯ   
        สตฺถา   อิม   ธมฺมเทสน   อาหริตฺวา   ชาตก   สโมธาเนสิ  
ตทา   ตาปโส  อหเมวาติ ฯ   
                        มณิสูกรชาตก   ป ฺจม   
 
                                สาลกุชาตก   
        มา  สาลุกสฺส  ปหยติี  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
ถูลกุมาริกปโลภน  อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        ต  จูฬนารทกสฺสปชาตเก (๓)  อาวิภวิสฺสติ ฯ  ต  ปน  ภิกฺขุ   
สตฺถา [๔] สจฺจ  กิร  ตฺว  ภิกฺขุ  อุกฺกณฺ ิโตติ  ปุจฺฉิ ฯ  เอว   
ภนฺเตติ ฯ  โก  ต  อุกฺกณฺาเปตีติ ฯ  ถลูกุมาริกา  ภนฺเตติ ฯ   
สตฺถา  เอสา  เต  ภิกฺขุ  อนตฺถการิกา  ปุพฺเพป  ตฺว  เอติสฺสาย   
วิวาหกาเล (๕)  อาคตปริสาย  อุตฺตริภงฺโค  อโหสติี  วตฺวา  ภิกขฺูหิ   
ยาจิโต  อตีต  อาหริ ฯ   
#  ๑.  ม.  ปภา  ฯ  ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  ๓.  ขุ.  ชา. 
#  ๒๗/๑๗๖๔-๗๖/๓๔๘-๙  ฯ  ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ปกฺโกสาเปตฺวาติ ฯ 
#  ทิสฺสติ  ฯ  ๕.  ม.  วิวาหตฺถาย  ฯ  
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        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
มหาโลหิตโคโณ  นาม  อโหสิ ฯ  กนฏิภาตา  ปนสฺส  จุลลฺโลหิโต   
นาม ฯ  อุโภป  คามเก  เอกสฺมึ  กุเล  กมฺม  กโรนฺติ ฯ  ตสฺส   
กุลสฺส  เอกา  วยปฺปตฺตา  กุมาริกา  อตฺถิ ฯ  ต   อ ฺ   กลุ   
วาเรสิ ฯ  อถ  น  กลุ  วิวาหกาเล  อุตฺตริภงฺโค  ภวิสฺสตีติ   
สาลุก  นาม  สูกร  ยาคุภตฺเตน  ปฏิชคฺคิ ฯ  โส  เหฏาม ฺเจ   
สยติ ฯ  อเถกทิวส  จุลลฺโลหิโต  ภาตร   อาห   ภาติก   มย   
อิมสฺมึ  กุเล  กมฺม  กโรม  อมฺเห  นิสฺสาย  อิม  กลุ  ชวีติ  
อถ  จ  ปนิเม  มนุสฺสา  อมฺหาก  ติณปลาลมตฺต  เทนฺติ  อิม   
ปน  สูกร  ยาคุภตฺเตน  โปเสนฺติ  เหฏาม ฺเจ  สยาเปนฺติ   
กึ  นาเมส  เอเตส  กริสฺสตีติ ฯ  มหาโลหิโต  ตาต  มา  ตฺว   
เอตสฺส  ยาคุภตฺต  ปฏยิ  เอติสฺสาย  กุมาริกาย  วิวาหทิวเส   
เอต  ปน  อุตฺตริภงฺค  กาตุกามา  อิท  (๑)  ปน  สูกร  ยาคุภตฺเตน (๑)  
เอเต  มสสฺส  ถลูภาวกรณตฺถ  โปเสนฺติ  กติปาหจฺจเยน   ต   
ปสฺสิสฺสสิ  เหฏาม ฺจโต  นิกฺขาเมตฺวาว  วธิตฺวา  ขณฺฑาขณฺฑิก   
ฉินฺทิตฺวา  อาคนฺตุกภตฺต  กริยมานนฺติ  วตฺวา  ปุริมา  เทฺว  
คาถา   สมุฏาเปสิ   
        [๔๕๗]        มา  สาลุกสฺส (๒)  ปหยิ        อาตุรนฺนานิ ภุ ฺชติ   
                        อปฺโปสฺสกฺุโก  ภุส  ขาท        เอต   ทีฆายุลกฺขณ   
#  ๑.  ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ  ๒.  ม.  สาลูกสฺส  สาลูก  ฯ  
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        [๔๕๘]        อิทานิ  โส  อิธาคนฺตฺวา        อติถิ (๑) ยุตฺตเสวโก   
                        อถ  ทกฺขสิ  สาลุก (๒)        สยนฺต  มูสลนฺตรนติฺ (๓) ฯ   
        ตตฺถาย   สงฺเขปตฺโถ   ตาต   ตฺว   มา   สาลุกสกูรภาว   
ปฏยิ   อย ฺหิ   อาตุรนฺนานิ   มรณโภชนานิ   ภุ ฺชติ   ยานิ   
ภุ ฺชิตฺวา  น  จิรสฺเสว  มรณ  ปาปุณิสฺสติ   ตฺว   ปน   
อปฺโปสฺสุกฺโก  นริาลโย  หุตฺวา  อตฺตนา  ลทฺธ  อิม  ปลาลมิสสฺก   
ภุส  ขาท  เอต  ทีฆายุภาวสฺส  ลกฺขณ  ส ฺชานนนิมิตฺต   
อิทานิ  กติปาหสฺเสว  โส  วิวาหิกปุริโส  มหติยา  ปริสาย   
ยุตฺตตฺตา (๔)  ยุตฺตเสวโก  อิธ อติถิ หุตฺวา  อาคโต  ภวิสฺสติ   
อเถต  สาลุก  มูสลสทิเสน  อุตฺตโรฏเน  สมนฺนาคตตฺตา  
มูสลนฺตรมาริต  สยนฺต  ทกฺขสีติ ฯ 
        ตโต  กติปาหสฺเสว  วิวาหิเกสุ  อาคเตสุ  สาลุก  มาเรตฺวา   
อุตฺตริภงฺค  อกสุ ฯ  อุโภ  โคณา  ต  ตสฺส  วิปตฺตึ  ทิสฺวา   
อมฺหาก  ภุสเมว  วรนฺติ  มนฺตยึสุ (๕) ฯ  สตฺถา  อภิสมฺพุทฺโธ  หตฺุวา   
ตทตฺถชาตก (๖)  ตติย   คาถมาห   
        [๔๕๙]        วิกนฺต  สูกร  ทิสฺวา                สยนฺต  มูสลนฺตร   
                        ชรคฺควา   อจินฺเตสุ (๗)        วรมฺหาก  ภุสามิวาติ ฯ   
#  ๑.  ม.  อติถี  ฯ  ๒.  ม.  สาลูกสฺส  สาลูก  ฯ  ๓.  สฺยา.  มูสลุตฺตร  ฯ 
#  ม.  มุสลุตฺตรนฺติ  ฯ  ๔.  ม.  ยุตฺโต  ฯ  ๕.  ม.  จินฺตยึสุ  ฯ 
#  ๖.  ม.  ตทตฺถโชติก  ฯ  ๗.  ม.  วิจินดฺตสุ  ฯ  
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ตตฺถ  ภุสามิวาติ  ภุสเมว  อมฺหาก  วร  อุตฺตมนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  โส  ภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏาสิ ฯ   ตทา   ถูลกุมาริกา   เอตรหิ  ถลูกุมารกิาเอว ฯ   
สาลุโก   อุกกฺณฺ ิโต   ภิกขฺุ ฯ  จุลลฺโลหิโต   อานนฺโท ฯ   
มหาโลหิโต   ปน   อหเมวาติ ฯ   
                        สาลุกชาตก    ฉฏม  ฯ   
 
                                ลาภครหิกชาตก  (๑) 
        นานุมฺมตฺโตติ   อิท   สตฺถา   เชตวเน   วิหรนโฺต   
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส   สทฺธิวิหาริก   ภิกฺขุ   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        เถรสฺส  กิร  สทฺธิวิหาริโก  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา   
เอกมนฺต  นิสินโน  ลาภุปฺปตฺติปฏิปท  เม  ภนฺเต  กเถถ  กึ   
กโรนฺโต  จีวราทีน  ลาภี  โหตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อถสฺส  เถโร   
อาวุโส  จตูหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  ลาภสกฺกาโร  อุปฺปชฺชติ   
อตฺตโน  อพฺภนฺตเร  หิโรตฺตปฺป  ภินฺทิตฺวา  สาม ฺ  ปหาย   
อนุมฺมตฺเตเนว  อุมฺมตฺเตน  วิย  ภวิตพฺพ  ปสุณวาจา  วตฺตพฺพา  
นฏสทิเสน   ภวิตพฺพ   วิกิณฺณวาเจน   กุตูหเลน   ภวิตพฺพนฺติ   
อิม   ลาภุปฺปตฺติปฏิปท   กเถสิ ฯ  โส    ต   ปฏิปท   ครหิตฺวา   
#  ๑.  ม.  ลาภครหชาตก...  ฯ  
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อุฏาย   ปกกฺนฺโต ฯ  เถโร  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  
ต   ปวุตฺตึ   อาจิกฺขิ ฯ  สตฺถา  น  โส  สารีปุตฺต   ภิกขฺุ   
อิทาเนว   ลาภ   ครห ิ(๑)  ปุพฺเพป  ครหิเยวาติ  วตฺวา   เถเรน   
ยาจิโต   อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  โสฬสวสฺสิกกาเลเยว   
ติณฺณ  เวทาน  อฏารสนฺน ฺจ  สิปฺปาน  ปริโยสาน  ปตฺวา  
ทิสาปาโมกฺขาจริโย   หตฺุวา   ป ฺจมาณวกสตานิ   สิปฺป   วาเจสิ ฯ   
ตเตฺรโก  มาณโว  สลีาจารสมฺปนฺโน  เอกทิวส   อาจริย   
อุปสงฺกมิตฺวา  กเถถ (๒)  กถ  อิเมส  สตฺตาน  ลาโภ  อุปฺปชชฺตีติ   
ลาภุปฺปตฺติปฏิปท   ปุจฺฉิ ฯ   อาจริโย   ตาต   อิเมส   สตฺตาน   
จตูหิ  การเณหิ  ลาโภ  อุปปฺชฺชตีติ   วตฺวา  ปม  คาถมาห   
        [๔๖๐]        นานุมฺมตฺโต   นาปสโุณ        นานโฏ   นากุตูหโล   
                        มฬฺุเหสุ   ลภเต   ลาภ                เอสา   เต   อนุสาสนีติ ฯ   
        ตตฺถ  นานุมฺมตฺโตติ  น  อนุมฺมตฺโต ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
ยถา  อุมฺมตฺตโก  นาม  อิตฺถีปุริสทารเก (๓)  ทิสฺวา  เตส  
วตฺถาลงฺการาทีนิ   วิลุมฺปติ   ตโต   ตโต   มจฺฉมสปูวาทีนิ   
พลกฺกาเรน  คเหตฺวา  ขาทติ  เอวเมว  โย  คิหีภูโต  อชฺฌตฺต- 
พหิทฺธาสมุฏาน   หิโรตฺตปฺป   ปหาย   กุสลากุสล   อคเณตฺวา   
#  ๑.  ม.  ครหติ  ฯ  ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ 
#  ๓.  ม.  อิตฺถีปริสทาริกทารเก  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  
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นิรยภย   อภายนฺโต  โลภาภิภูโต  ปริยาทิณฺณจิตฺโต  กาเมสุ   
ปมตฺโต  สนธฺิจฺเฉทาทีนิ  สาหสิกกมฺมานิ  กโรติ  ปพฺพชิโตป   
หิโรตฺตปฺป  ปหาย  กุสลากุสล  อคเณตฺวา  นิรยภย  อภายนฺโต   
สตฺถารา  ป ฺตฺต   สิกขฺาปท   มทฺทนฺโต  โลเภนาภิภูโต   
ปริยาทิณฺณจิตฺโต  จีวราทิมตฺต  นิสฺสาย  อตฺตโน  สาม ฺ   
วิชหิตฺวา  ปมตฺโตว  เวชชฺกมฺมทูตกมฺมาทีนิ  กโรติ  เวฬุทานาทีนิ   
นิสฺสาย  ชีวิต  กปฺเปสิ  อย  อนุมฺมตฺโตป  อุมฺมตฺตสทิสตฺตา   
อุมฺมตฺโต  นาม  เอวรูปสฺส  ขิปฺป  ลาโภ  อุปฺปชฺชติ  โย   
ปน  เอว  อนมฺุมตฺโต  ลชชฺี  กุกฺกุจฺจโก  เอส  มฬฺุเหสุ   
อปณฺฑิเตสุ  ปุริเสสุ  ลาภ  น  ลภติ  ตสฺมา  ลาภตฺถเิกน   
อุมฺมตฺตเกน  วิย  ภวิตพฺพนฺติ ฯ  นาปสโุณติ  เอตฺถาป  โย   
ปน  ปสุโณ  โหติ  อสุเกน  อิท  นาม  กตนฺติ  ราชกุเล   
เปสุ ฺ  อุปสหรติ  โส  อ ฺเส  ยส  อจฺฉินฺทิตฺวา  อตฺตโน   
คณฺหติ  ราชาโนป  น  อย  อมฺเหสุ  สสิเนโหติ  อุจฺจฏาเน   
เปนฺติ  อมจฺจาทโยปสฺส  อย  โน  ราชกุเล  ปริภินฺเทยฺยาติ   
ภเยน  ทาตพฺพ  ม ฺนฺติ  เอว  เอตรหิ  ปสุณสฺส  ลาโภ   
อุปฺปชฺชติ  โย  ปน  อปสโุณ  โส  น  มุฬฺเหสุ  ลาภ  ลภตีติ   
เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  นานโฏติ  ลาภ  อุปฺปาเทนฺเตน  นเฏน   
วิย  ภวิตพฺพ ฯ  ยถา  นฏา  หิโรตฺตปฺป  ปหาย  นจฺจคีตวาทิเตหิ   
กีฬ  กตฺวา  ธน  สหรนฺติ  เอวเมว  ลาภตฺถิเกน  หิโรตฺตปฺป    
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ภินฺทิตฺวา   อิตฺถีปุริสทารกทาริกาน  โสณฺฑสหาเยน  วิย  หุตฺวา   
นานปฺปการ  เกฬึ  กโรนฺเตน  วิจริตพฺพ  โย  เอวมนโฏ  
โส  น  มฬฺุเหสุ  ลาภ  ลภติ ฯ  นากุตูหโลติ  กุตูหโล  นาม   
วิกิณฺณวาโจ ฯ  ราชาโน   หิ   อมจฺจปรวุิตา (๑)  อมจฺเจ   ปุจฺฉนฺติ   
อสุกฏาเน   กิร  มนุสโฺส  มาริโต   ฆร   วิลุตฺต   ปเรส   
ทารา   ปธสิตาติ   สุยฺยติ   เกส   น ุ โข   อิท   กมฺมนฺติ ฯ   
ตตฺถ  เสเสสุ  อกถิเตสุเยว (๒) โย  อุฏหิตฺวา  อสุโก  จ  อสุโก   
จ   นามาติ   วทติ   อย   กตูุหโล  นาม ฯ   ราชาโน   ตสฺส   
วจเนน   เต   ปุริเส  ปริเยเสตฺวา  นิเสเธตฺวา  อิม  นสิฺสาย   
โน  นคร  นจฺิโจร  ชาตนติฺ   ตสฺส  มหนฺต  ยส  เทนฺติ ฯ  
เสสาป  ชนา  อย  โน  ราชปุริเสหิ  ปฏุโ  สุยุตฺตทุยุตฺต   
กเถยฺยาติ  ภเยน  ตสฺเสว  ธน  เทนฺติ ฯ  เอว  กุตูหลสฺส  ลาโภ   
อุปฺปชฺชติ ฯ  โย  ปน  อกตูุหโล   เอส   น   มุฬฺเหสุ   ลาภ   
ลภติ ฯ  เอสา  เต  อนุสาสนีติ  ยา (๓) เอสา  อมฺหาก  สนฺตกา  
ตุยฺห  ลาภานุสิฏ ีติ ฯ   
        อนฺเตวาสิโก  อาจริยสฺส  คาถ  (๔)  สุตฺวา  ลาภ   ครหนฺโต  
คาถาทฺวยมาห   
        [๔๖๑]        ธิรตฺถ ุ ต  ยสลาภ                ธนลาภ ฺจ   พฺราหฺมณ   
                        ยา  วุตฺติ  วินิปาเตน        อธมฺมจริยาย   วา (๕)  
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  ๒.  ม.  อกเถนฺเตสุเยว  ฯ  ๓.  ม.  อย 
#  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  ๔.  ม.  กถ  ฯ  ๕.  ม.  อธมฺมจรเณน  วา  ฯ  
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        [๔๖๒]        อป   เจ  ปตฺตมาทาย                อนาคาโร (๑) ปริพฺพเช   
                        เอสาว  ชีวิกา  เสยฺยา (๒)        ยา  จาธมฺเมน  เอสนาติ ฯ   
        ตตฺถ  ยา  วุตฺตีติ  ยา  ชีวิกา  วุตฺติ ฯ วินิปาเตนาติ  
อตฺตโน  วินิปาเตน ฯ  อธมฺมจริยาย  วาติ  อธมฺมจริยาย  (๓) 
วิสมกิริยาย  จ ฯ  วธพนฺธนครหาทีหิ  อตฺตาน  วินิปาเตตฺวา   
อธมฺม ฺจ  จริตฺวา  ยา  วุตฺติ   ต ฺจ   ยสธนลาภ ฺจ   สพฺพ   
ธิรตฺถุ  นินฺทามิ  ครหามิ  น   เม   เอเตนตฺโถติ   อธิปฺปาโย ฯ   
ปตฺตมาทายาติ  ภิกฺขาภาชน  คเหตฺวา ฯ  อนาคาโร  ปริพฺพเชติ   
อเคโห  ปพฺพชิโต  หุตฺวา  จเรยฺย   น   จ   สปฺปุรโิส   
กายทุจฺจริตาทิวเสน   อธมฺมจริย   จเรยฺย ฯ   กกึารณา ฯ   
เอสาว  ชีวิกา  เสยฺยา  ยา  จาธมฺเมน  เอสนาติ   ยา   จ   
เอสา  อธมฺเมน  ชีวิกปริเยสนา   ตโต   เอสา  ปตฺตหตฺถสฺส   
ปรกุเลสุ  ภิกขฺาจริยาว  เสยฺยา  สตคุเณน  สหสฺสคุเณน  
สุนฺทรตราติ  ทสฺเสติ ฯ   
        เอว  มาณโว  ปพฺพชชฺาย  คุณ  วณฺเณตฺวา  นิกฺขมิตฺวา   
อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ธมฺเมน  ภิกฺข  ปริเยสนฺโต  สมาปตฺติโย  (๔) 
นิพฺพตฺเตตฺวา  พฺรหฺมโลกปรายโน  อโหสิ ฯ   
#  ๑.  ม.  อนคาโร  ฯ    ๒.  สฺยา.  ม.  เสยฺโย  ฯ  เอวมุปริป  ฯ.. 
#  ๓.  ม.  อธมฺมกิริยาย  ฯ    ๔.  ม.  อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย  ฯ    
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        สตฺถา   อิม   ธมฺมเทสน   อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  มาณโว  ลาภครหิกภิกฺขุ   อโหส ิ  อาจริโย   ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                        ลาภครหิกชาตก    สตฺตม  ฯ 
 
                                มจฺฉทานชาตก  (๑) 
        อคฺฆนฺติ  มจฺฉาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก   
กูฏวาณิช  อารพฺภ  กเถสิ ฯ  วตฺถ ุ เหฏา  กถิตเมว ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
กุฏมฺพิกกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  กฏุมฺพ  สณฺเปสิ ฯ   
กนิฏภาตาปสฺส   อตฺถิ ฯ   เตส   อปรภาเค   ปตร ิ  กาลกเต   
เอกทิวส  ปตุ  สนฺตก  โวหาร  โสเธสฺสามาติ  เอก  คาม  คนฺตฺวา   
กหาปณสหสฺส   ลภิตฺวา   อาคจฺฉนฺตา   นทีติตฺเถ   นาว   
ปฏิมาเนนฺตา  ปฏูภตฺต  ภุ ฺชึสุ ฯ  โพธิสตฺโต  อติเรกภตฺต  คงฺคาย   
มจฺฉาน   ทตฺวา   นทีเทวตาย   ปตฺตึ   อทาสิ ฯ  เทวตา   ปตฺตึ   
อนุโมทิตฺวาเยว   ทิพฺเพน   ยเสน  วฑฺฒิตฺวา  อตฺตโน  ยสวุฑฺฒึ   
อาวชฺชมานา   ต   การณ  อ ฺาสิ ฯ  โพธิสตฺโตป  วาลุกาย   
อุตฺตราสงฺค  ปตฺถริตฺวา  นิปนฺโน  นทิฺท  โอกกฺมิ ฯ  กนฏิภาตา   
#  ๑.  ม.  มจฺฉุทฺทานชาตก....  ฯ  
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ปนสฺส  โถก  โจรปกติโก ฯ  โส  เต   กหาปเณ  โพธิสตฺตสฺส   
อทตฺวา   สยเมว   คณฺหิตุกามตาย   กหาปณภณฺฑิกสทิส   เอก   
สกฺขรภณฺฑิก   กตฺวา  เทวฺป  ภณฺฑิกา  เอกโตว  เปสิ ฯ   
เตส  นาว  อภิรูหิตฺวา  คงฺคาย  มชฺฌคตาน  กนิฏโ  นาว   
โขเภตฺวา  สกฺขรภณฺฑิก  อุทเก  ขิปสฺสามีติ  สหสฺสภณฺฑิก   
ขิปตฺวา  สกฺขรภณฺฑิก (๑)  คุยฺหิตฺวา (๑) ภาติก  สหสฺสภณฺฑิกา   
อุทเก  ปติตา  ก ึ กโรมาติ  อาห ฯ  อุทเก  ปติตาย  ก ึ กริสฺสาม   
มา  จินฺตยีติ ฯ  นทีเทวตา  จินเตสิ  อห  อิมินา  ทินนฺปตฺตึ   
อนุโมทิตฺวา  ทิพฺเพน  ยเสน  วฑฺฒิตฺวา  เอตสฺส  สนฺตก   
รกฺขิสฺสามีติ  อตฺตโน  อานุภาเวน  ต  ภณฺฑิก  เอก  มหามุขมจฺฉ (๒) 
คิลาเปตฺวา  สย  อารกฺข  คณฺหิ ฯ  โสป  โข  โจโร  เคห   
คนฺตฺวา  ภาตา  เม  ว ฺจิโตติ  ภณฺฑิก  โมเจนฺโต   
สกฺขร  ปสฺสตฺิวา  หทเยน  สุสฺสนฺเตน  ม ฺจสฺส  อฏนึ   
อุปคุยฺหิตฺวา  นิปชชฺิ ฯ  ตทา  เกวฏฏา  มจฺฉคฺคหณตฺถาย  ชาล   
ขิปสุ ฯ  โส  มจฺโฉ  เทวตานุภาเวน  ชาล  ปาวิสิ ฯ  เกวฏฏา   
ต  คเหตฺวา  วิกฺกีณิตุ  นคร  ปวิฏา ฯ  มนุสฺสา  มหามจฺฉ   
ทิสฺวา  มูล  ปุจฺฉนฺติ ฯ  เกวฏฏา  กหาปณสหสฺส ฺจ  สตฺต   
จ   มาสเก   ทตฺวา   คณฺหถ  นนฺติ  วทนฺติ ฯ  มนุสสฺา   
สหสฺสคฺฆนิโก  มจฺโฉป  โน  ทฏิโติ  ปริหาส  กโรนฺติ ฯ  เกวฏฏา   
#  ๑.  ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ  ๒.  ม.  มหามจฺฉ  ฯ  
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มจฺฉ  คเหตฺวา โพธิสตฺตสฺส  ฆรทฺวาร  คนฺตฺวา  อิม  มจฺฉ  
คณฺหถาติ  อาหสุ ฯ กิมสสฺ  มลูนฺติ ฯ  สตฺต  มาสเก  ทตฺวา   
คณฺหถาติ ฯ  อ ฺเส  ททมานา  กถ  เทถาติ ฯ  อ ฺเส  สหสฺเสน   
จ   สตฺตหิ   จ   มาสเกหิ  เทม   ตุมฺเห   ปน   สตฺต  มาสเก   
ทตฺวา  คณฺหถาติ ฯ  โส  เตส  สตฺต  มาสเก  ทตฺวา  มจฺฉ   
ภริยาย  เปเสสิ ฯ  สา  มจฺฉสฺส  กุจฺฉึ   ผาลยมานา  สหสฺสภณฺฑิก   
ทิสฺวา  โพธสิตฺตสฺส  อาโรเจสิ ฯ โพธิสตฺโต  ต  โอโลเกนฺโต   
อตฺตโน  ล ฺจน  (๑)  ทิสวฺา  สกภาว  ตฺวา  อิทานิ  อิเม  เกวฏฏา   
อิม  มจฺฉ  อ ฺเส  ททมานา  สหสฺเสน  เจว  สตฺตหิ  จ   
มาสเกหิ  เทนฺติ  อมฺเห  ปน  ปตฺวา  สหสฺส  อวตฺวา  อมฺหาก   
สนฺตกตฺตา  สตฺเตว  มาสเก  คเหตฺวา  อทสุ   อิท   อนฺตร   
อชานนฺต  น  สกฺกา  ก ฺจิ  สทฺทหาเปตุนฺติ  จินฺเตตฺวา  ปม  
คาถมาห   
        [๔๖๓]        อคฺฆนฺติ   มจฺฉา   อธิก   สหสฺส   
                        น   โส   อตฺถิ   โย   อิม   สทฺทเหยฺย   
                        มยฺห ฺจ   อสฺสู  (๒)   อิธ   สตฺต   มาสา   
                        อหมฺป   ต   มจฺฉทาน  (๓)  กิเณยฺยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อธิกนฺติ  อ ฺเหิ  ปุจฺฉิตา  เกวฏฏา  สตฺตมาสกาธิก   
สหสฺส  อคฺฆนฺตีติ  วทนฺติ ฯ  น  โส  อตฺถิ  โย  อิม  สทฺทเหยฺยาติ   
#  ๑.  ม.  ล ฺฉ  ฯ  ๒.  ม.  อสฺสุ  ฯ   
#  ๓.  ม.  มจฺฉุทฺทาน  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  
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โส  ปรุิโส  น  อตฺถ ิ โย  อิม  การณ  ปจฺจกฺขโต  อชานนฺโต   
มม   วจเนน   สทฺทเหยฺย   เอตฺตก  วา  มจฺฉา  อคฺฆนฺตีติ   
โย  อิม  สททฺเหยฺย  โส  นตฺถิ  ตสฺมาเยว  เต  อ ฺเหิ   
น  คหิตาติ  อตฺโถ ฯ  มยหฺ ฺจ  อสฺสูติ  มยฺห  ปนสสฺุ  (๑) สตฺต  
มาสกา  อเหสุ ฯ  มจฺฉทานนฺติ  มจฺฉวคฺค ฯ  เตน  หิ  มจฺเฉน  
สทฺธึ  อ ฺเป  มจฺฉา  เอกโต  วิพทฺธา  ต  สกลมฺป  มจฺฉทาน   
สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  กิเณยฺยนฺติ  กิณึ  สตฺเต  ว  มาสเก   ทตฺวา  
เอตฺตก  มจฺฉวคฺค  คณฺหินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  อิท  จินฺเตสิ  กินฺนุ  โข  นสิฺสาย   
มยา  เอเต  กหาปณา  ลทฺธาติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  นทีเทวตา  
อากาเส  ทิสฺสมานรูปา (๒)  ตฺวา  อห  คงฺคาเทวตา  ตยา   
มจฺฉาน  อติเรกภตฺต  ทตฺวา  มยฺห  ปตฺติ  ทินฺนา  เตนาห   
ตว  สนฺตก  รกฺขนฺตี  อาคตาติ  ทีปยมานา  คาถมาห   
        [๔๖๔]        มจฺฉาน  โภชน  ทตฺวา        มม  ทกฺขิณมาทิสิ   
                        ต   ทกฺขิณ   สรนฺติยา                กต   อปจิตึ   ตยาติ ฯ   
        ตตฺถ  ทกฺขิณนฺติ  อิมสฺมึ  าเน  ปตฺติทาน  ทกฺขิณ (๓)  นาม   
ชาต ฯ [๔]  กต  อปจิตึ  ตยาติ  ต  ตยา  มยฺห  กต  อปจิตึ  
สรนฺติยา   มยา  อิท  ตว  ธน  รกฺขิตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  ๒.  ม.  ทสิฺสมานรูเปน  ฯ  ๓.  ทกขิฺณา  ฯ 
#  ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  สรนฺติยาติ  ทิสฺสติ  ฯ  
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        อิท  วตฺวา  จ  ปน  สา   นทีเทวตา   ตสฺส  กนฏิเน   
กต  กฏูกมฺม  สพฺพ  กเถตฺวา  เอโส  อิทานิ  หทเยน  สุสฺสนฺเตน   
นิปนฺโน  ทฏุจิตฺตสฺส  วุฑฺฒิ  นาม  นตฺถิ   อห   ปน   ตว   
สนฺตก  มา  นสฺสีติ  ธน  เต  อาหริตฺวา  อทาสึ  อิท  ตว   
กนิฏโจรสฺส  อทตฺวา สพฺพ  ตฺว ฺเว  คณฺหาหีติ  วตฺวา  
ตติย   คาถมาห   
                [๔๖๕]        ปทฏุจิตฺตสฺส   น   ผาติ   โหติ   
                                น   จาป   น   เทวตา   ปูชยนฺติ   
                                โย   ภาตร   เปตฺติก   สาปเตยฺย   
                                อว ฺจยี    ทุกฺกฏกมฺมการีติ ฯ   
        ตตฺถ  น  ผาติ  โหตีติ  เอวรูปสฺส  ปุคฺคลสฺส  อิธโลเก   
วา   ปรโลเก   วา   วุฑฺฒิ   นาม   น  โหติ ฯ   น   จาป   นนฺติ   
น   ปุคฺคล   ตสฺส  สนฺตก  รกฺขมานา  เทวตา  น  ปชูยนฺติ ฯ   
        อิติ  เทวตา  มิตฺตทุพฺภิโจรสฺส  กหาปเณ  น  ทาเปตุกามา   
เอวมาห ฯ  โพธิสตฺโต  ปน  น  สกฺกา  เอว  กาตุนฺติ  ตสฺสาป   
ป ฺจสตานิ   เปเสสิเยว ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  วาณิโช  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหิ ฯ  ตทา  กนิฏภาตา  อิทานิ  กฏูวาณิโช ฯ  เชฏภาตา   
ปน   อหเมวาติ ฯ   
                        มจฺฉทานชาตก     อฏม  ฯ  
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        นานาฉนฺทา  มหาราชาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
อายสฺมโต  อานนฺทสฺส  อฏวรลาภ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ  วตฺถ ุ  
เอกาทสนิปาเต  ชุณฺหชาตเก (๑)  อาวิภวิสฺสติ ฯ   
        อตีเต  ปน  โพธิสตฺโต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชฺช   
กาเรนฺเต  ตสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  
ตกฺกสิลาย  สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  ปตุ  อจฺจเยน  รชฺช   
ปาปุณิ ฯ  ตสฺส  านโต  อปนีโต   ปตุ   ปุโรหิโต   อตฺถิ ฯ   
โส  ทุคฺคโต  หุตฺวา  เอกสฺมึ  ชรเคเห  วสติ ฯ  อเถกทิวส   
โพธิสตฺโต   อ ฺาตกเวเสน   รตฺติภาเค   นคร   ปรคฺิคณฺหนฺโต   
วิจรติ ฯ  ตเมน  กตกมฺมโจรา  เอกสฺมึ  สุราปาเน  สรุ  ปวิตฺวา   
อปรมฺป  ฆเฏนาทาย  อตฺตโน  เคห  คจฺฉนฺตา  อนฺตรวีถิย  ทิสฺวา  
อเร  โกสิ  ตฺวนฺติ  วตฺวา  ปหริตฺวา  อุตฺตรสาฏก  คเหตฺวา   
ต  ฆฏ  อุกฺขิปาเปตฺวา  ตาเสนฺตา  คจฺฉึสุ ฯ  โสป  โข  พฺราหฺมโณ   
ตสฺมึ  ขเณ  นิกฺขมิตฺวา  อนฺตรวีถิย   ิโต  นกฺขตฺต  โอโลเกตฺวา   
ร ฺโ  อมิตฺตาน  หตฺถคตภาว  ตฺวา  พฺราหฺมณึ  อามนฺเตสิ ฯ  
สา  กึ  อยฺยาติ  วตฺวา  เวเคน  ตสฺส  สนฺติก  อาคตา ฯ   
อถ  น  โส  อาห  โภติ  อมฺหาก  ราชา  อมิตฺตาน   วส   
คโตติ ฯ  อยยฺ  กินฺเต  ร ฺโ  สนฺติเก  ปตฺตยสา (๒)  พฺราหฺมณา   
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๕๐๔-๑๔/๓๐๔-๗  ฯ  ๒.  ม.  ปวตฺติยา  ฯ  
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ชานิสฺสนฺตีติ ฯ  ราชา  พฺราหฺมณสฺส  สทฺท  สุตฺวา  โถก  คนฺตฺวา   
ธุตฺเต  อาห  ทุคฺคโตมฺหิ  สามิ  อุตฺตราสงฺค  คเหตฺวา  วิสชฺเชถ   
มนฺติ ฯ  เต  ปุนปฺปุน  กเถนฺต  การุ ฺเน  วิสชฺเชสุ ฯ  โส   
เตส  วสนเคห  สลลฺกฺเขตฺวา  นิวตฺติ ฯ  อถ  ปุราณกปุโรหิโต   
พฺราหฺมโณป  โภติ  อมฺหาก  ราชา  อมตฺิตหตฺถโต  มุตฺโตติ   
อาห ฯ  ราชา  ตมฺป  สุตฺวา  ตสฺเสว  เคห  สลลฺกฺเขตฺวา  ปาสาท   
อภิรูหิ ฯ  โส  วิภาตาย  รตฺติยา  พฺราหฺมเณ  ปกฺโกสาเปตฺวา   
กึ  อาจริยา  รตฺตึ  นกฺขตฺต  โอโลกยิตฺถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม   
เทวาติ ฯ โสภนนฺติ  (๑) ฯ  โสภน  เทวาติ ฯ  โกจิ  คาโห  นตฺถติี ฯ   
นตฺถิ  เทวาติ ฯ ราชา  อสกุเคหโต  พฺราหฺมณ  ปกฺโกสถาติ   
ปุราณกปุโรหิต  ปกฺโกสาเปตฺวา  กิมาจริย  รตฺตึ  เต  นกฺขตฺต   
ทิฏนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม  เทวาติ ฯ  อตฺถิ  โกจิ  คาโหติ ฯ   
อาม  มหาราช  อชฺช  รตฺตึ  ตุมฺเห  อมตฺิตวส  คตา  มุหุตฺเตเนว   
มุตฺตาติ ฯ  ราชา นกฺขตฺตชานนเกน นาม  เอวรูเปน  ภวิตพฺพนฺติ   
เสสพฺราหฺมเณ  นิกฺกฑฺฒาเปตฺวา  พฺราหฺมณ  ปสนโฺนสฺมิ  เต   
วร  คณฺหาหีติ  อาห ฯ  มหาราช  ปุตฺตทาเรน  สทฺธ ึ มนฺเตตฺวา   
คณฺหิสฺสามีติ ฯ  คจฺฉ  มนฺเตตฺวา  เอหีติ ฯ  โส  คนฺตฺวา   
พฺราหฺมณิ ฺจ  ปุตฺต ฺจ  สุณิส ฺจ  ทาสิ ฺจ  ปกฺโกสิตฺวา  ราชา   
เม  วร  เทติ  กึ  คณฺหามีติ  ปุจฺฉิ ฯ  พฺราหฺมณี  มยฺห   
#  ๑.  ม.  ก  โสภนนฺติ  ฯ  



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 238 

        เลมที ่ 31  ติกนิปาเต  อพฺภนฺตรวคฺควณฺณนา  หนา  238 
 
เธนุสต  อาหราติ (๑)  อาห ฯ  ปุตฺโต  ฉตฺตมาณโว  นาม  มยฺห   
กุมุทวณฺเณหิ  จตูหิ  สินฺธเวหิ  ยุตฺตอาช ฺรถนฺติ ฯ  สุณิสา   
มยฺห  มณิกณฺุฑล  อาทึ  กตฺวา  สพฺพาลงฺการนฺติ ฯ  ปุณฺณา   
นาม  ทาสี  มยฺห  อุทุกฺขล ฺจ  มูสล ฺเจว  สุปฺป ฺจาติ ฯ   
พฺราหฺมโณ  ปน   คามวร  คเหตุกาโม  ร ฺโ  สนฺติก   
คนฺตฺวา  กึ  พฺราหฺมณ  ปุจฺฉิโต  เต  ปตฺุตทาโรติ  ปุฏโ   
อาม  มหาราช  ปุจฺฉิโต    อเนกจฺฉนฺโทติ  วตฺวา   ปม  
คาถาทฺวยมาห   
        [๔๖๖]        นานาฉนฺทา   มหาราช        เอกาคาเร  วสามเส   
                        อห  คามวร   อิจฺเฉ                พฺราหฺมณี   จ   คว   สต   
        [๔๖๗]        ปุตฺโต  อาช ฺก  รถ (๒)        ก ฺา  จ   มณิกุณฺฑล   
                        ยา   เจสา  ปุณฺณกา (๓) ชมฺม ี  อุทุกขฺล   อภิกงฺขตีติ (๔) ฯ   
        ตตฺถ  อิจฺเฉติ  อิจฺฉามิ ฯ  คว  สตนฺติ  ขีรเธนูน (๕)  คุนฺน   
สต ฯ  ก ฺาติ  สุณิสา ฯ  ยา  เจสาติ  ยา  เอสา  อมฺหาก   
ฆเร  ปุณฺณกา  นาม  ทาส ี สา  ชมฺม ี ลามิกา  สุปฺปมูสเลหิ   
สทฺธึ  อุทุกฺขล    อภิกงฺขติ   อิจฺฉตีติ ฯ   
        ราชา   สพฺเพส  อิจฺฉิตอิจฺฉิต  เทถาติ   อาณาเปนฺโต  
คาถมาห   
#  ๑.  ม.  อาเนหีติ  ฯ  ๒  ม.  ปุตฺโต  จ  อาช ฺรถ  ฯ 
#  ๓.  ม.  ปณฺุณิกา  ฯ  เอวปริป  ฯ  ๔.  ม.  อุทุกฺขลภิิกงฺขตีติ  ฯ 
#  ๕.  ม.  เธนูน  ฯ  
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        [๔๖๘]        พฺราหฺมณสฺส  คามวร                พฺราหฺมณิยา  คว  สต   
                        ปุตฺตสฺส   อาช ฺกรถ        ก ฺาย   มณิกุณฺฑล   
                        ย ฺเจต  ปุณฺณก  ชมฺม ึ               ปฏปิาเทถ อุทุกฺขลนฺติ ฯ   
        ตตฺถ   ย ฺเจตนฺติ   ย   เอต   ปุณฺณกนฺติ   วทติ   ต   ชมฺม ึ  
อุทุกฺขล   ปฏปิาเทถ   สมปฺฏิจฺฉาเทถาติ ฯ   
        อิติ  ราชา  พฺราหฺมเณน  ปฏ ิต ฺจ  อ ฺ ฺจ  มหนฺต   
ยส  ทตฺวา  อิโต  ปฏาย   อมฺหาก   กตฺตพฺพกิจฺเจสุ   
อุสฺสุกฺกมาปชฺชาติ  วตฺวา  พฺราหฺมณ  อตฺตโน  สนฺติเก  อกาสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  
ตทา  พฺราหฺมโณ  อานนฺโท  อโหสิ  ราชา  ปน   อหเมวาติ ฯ   
                นานาฉนฺทชาตก   นวม   
 
                                สลีวีมสชาตก   
        สลี  กิเรว  กลฺยาณนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
เอก  สีลวีมสก  พฺราหฺมณ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ ปน  ปจฺจุปนฺนมฺป  อตีตมฺป  เหฏา  เอกนิปาเต   
สีลวีมสชาตเก  (๑) วิตฺถาริตเมว ฯ  อิธ  ปน  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต   
รชฺช  กาเรนฺเต  ตสฺส  ปโุรหิโต [๒]  อตฺตโน  สีล  วีมสิสฺสามีติ   
หิร ฺผลกโต  เทฺว  ทิวเส  เอเกก  กหาปณ  คณฺหิ ฯ    อถ   
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๘๖/๒๘  ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  สีลสมฺปนฺโนติ   
#  ทิสฺสติ  ฯ  ๓.  ม.  เหร ฺ ิกผลกโต  ฯ  เอวมุปรปิ  ฯ  



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 240 

        เลมที ่ 31  ติกนิปาเต  อพฺภนฺตรวคฺควณฺณนา  หนา  240 
 
น   ตติยทิวเส  โจโรติ  คเหตฺวา  ร ฺโ  สนฺติก  นยึสุ ฯ  
โส  อนฺตรามคฺเค  อหิตุณฺฑิเก  สปฺป  กฬีายนฺเต (๑)  อทฺทส ฯ  อถ   
น  ราชา  ทิสวฺา  กสฺมา  เอวรูป  อกาสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  พฺราหฺมโณ   
อตฺตโน  สีล  วีมสิตุกามตายาติ  วตฺวา  อิม  คาถา   อโวจ 
        [๔๖๙]        สีล  กิเรว  กลฺยาณ        สลี โลเก  อนุตฺตร   
                        ปสฺส  โฆรวิโส นาโค   สลีวาติ  น  ห ฺติ   
        [๔๗๐]        โสห  สลี  สมาทิสฺส        โลเก  อนุมต  สิว   
                        อริยวุตฺติสมาจาโร        เยน  วุจฺจติ  สีลวา   
        [๔๗๑]        าตีน ฺจ  ปโย  โหติ        มิตฺเตสุ  จ  วิโรจติ   
                        กายสฺส  เภทา  สุคตึ        อุปปชชฺติ   สลีวาติ ฯ   
        ตตฺถ  สลีนฺติ  อาจาโร ฯ  กริาติ  อนุสฺสวนฏเ  นิปาโต ฯ   
กลฺยาณนฺติ  โสภน ฯ  สีล  กิเรว  กลฺยาณนฺติ  เอว  ปณฺฑิตา   
วทนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ปสฺสาติ  อตฺตานเมว  วทติ ฯ  น  ห ฺตีติ   
ปรมฺป  น  วิเหเติ  ปเรป  น  วิเหเยฺยาติ  (๒)  ฯ  สมาทิสฺสนฺติ   
สมาทยิสฺสามิ ฯ  อนุมต  สิวนฺติ  เขม  นิพฺภยนฺติ  เอว  ปณฺฑิเตหิ   
สมฺปฏิจฺฉิต ฯ  เยน  วุจฺจตีติ  เยน  สีเลน  สีลวา   ปุริโส  
อริยาน  พุทธฺาทีน  ปฏิปตฺตึ  สมาจรนฺโต  อริยวุตฺติสมาจาโรติ   
วุจฺจติ  ตมห  สมาทยิสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ วิโรจตีติ  ปพฺพตมตฺถเก  
อคฺคิกฺขนฺโธ  วิย  วิโรจติ ฯ   
        เอว  โพธิสตฺโต   ตีห ิ คาถาหิ  สลีสฺส  วณฺณ  ปกาเสนฺโต   
#  ๑.  ม.  กฬีาเปนฺเต  ฯ  ๒.  ม.  ปเรหิป  น  วิเห ียติ  ฯ  
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ร ฺโ  ธมฺม  เทเสตฺวา  มหาราช  มม   เคเห   ปตุ  
สนฺตก  [๑]- อตฺตนา   อุปฺปาทิต  ตยา  ทินฺน ฺจ  พหุ  ธน   
อตฺถิ  ปรยินโฺต  น  ป ฺายติ  อห  ปน  สลี  วีมสนฺโต   
หิร ฺผลกโต  กหาปเณ  คณฺหึ  อิทานิ  มยา  อิมสฺมึ  โลเก   
ชาติโคตฺตกุลปฺปเทสาน  ลามกภาโว  สีลสฺเสว  จ  เชฏกภาโว   
าโต  อห  ปพฺพชิสฺสามิ  ปพฺพชชฺ  เม  อนุชานาหีติ  ปพฺพชฺช  (๒) 
อนุชานาเปตฺวา  ร ฺา  ปุนปฺปุน  ยาจิยมาโนป  นิกฺขมฺม   
หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อภิ ฺา  จ   
สมาปตฺติโย  จ  นิพฺพตฺเตตฺวา  พฺรหฺมโลกปรายโน   อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  
ตทา   สีลวีมสโก  ปุโรหิโต  พฺราหฺมโณ  อหเมวาติ ฯ   
                        สลีวีมสชาตก   ทสม   
                อพฺภนฺตรวคฺโค        จตุตฺโถ   
 
                                ตสฺสทฺุทาน 
                ทมุ  กส  วรุตฺตมพฺยคฺฆมิคา 
                ทณโย  มณิ  สาลุกมวฺหยโน 
                อนุสาสนิโยป  จ  มจฺฉวโร 
                มณิกุณฺฑลเกน  กิเรน  ทส  ฯ 
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  มาตุ  สนฺตกนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๒  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  
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                                ภทฺรฆฏเภทกชาตก  (๑) 
        สพฺพกามทท  กุมฺภนติฺ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
อนาถปณฺฑิกสฺส   ภาคิเนยฺย   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  มาตาปตูน  สนฺตกา  จตฺตาลีสหิร ฺโกฏโิย   
ปานพฺยสเนน  นาเสตฺวา  เสฏ ิสฺส  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  
โสปสฺส โวหาร  กโรหีติ  สหสฺส  อทาสิ ฯ  ตมฺป  นาเสตฺวา   
ปุน  อคมาสิ ฯ  ปุนสฺส  ป ฺจสตานิ  ทาเปสิ ฯ  ตานิ   
นาเสตฺวา  ปุน  อาคตสฺส  เทฺว  ถลูสาฏเก  ทาเปสิ ฯ  เตป   
นาเสตฺวา  อาคต  คีวาย  คาหาเปตฺวา  นีหราเปสิ ฯ  โส   
อนาโถ  หุตฺวา  ปรกุฑฺฑ  นิสฺสาย  กาลมกาสิ ฯ  ตเมต   
กฑฺฒิตฺวา  พหิ  ฉฑฺเฑสุ ฯ  อนาถปณฺฑิโก  วิหาร  คนฺตฺวา   
สพฺพนฺต  ภาคิเนยฺยสฺส  ปวุตฺตึ  ตถาคตสฺส  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา   
กึ  ตฺว  เอต (๒)  สนฺตปฺเปสฺสสิ  ยมห  ปุพฺเพ  สพฺพกามทท   
กุมฺภ  ทตฺวาป  สนฺตปฺเปตุ นาสกฺขินฺติ  วตฺวา  เตน  ยาจิโต  
อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
เสฏ ิกุเล  นพฺิพตฺติตฺวา   ปตุ   อจฺจเยน  เสฏ ิฏาน  ลภิ ฯ   
#  ๑.  ม.  สุราฆฏชาตก...  ฯ  ๒.  ม.  เอต  กถ  ฯ  
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ตสฺส  เคเห  ภูมิคตเมว  จตฺตาลีสโกฏธิน  อโหส ิฯ   ปุตฺโต  
ปนสฺส   เอโกเยว ฯ  โพธิสตฺโต  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา   
กาลกโต  สกโฺก  เทวราชา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  อถสฺส  ปุตฺโต   
กิ ฺจิ  (๑) ทานวตฺต  อวิจาเรตฺวา (๑)  มณฺฑป  กาเรตฺวา  มหาชนปริวุโต   
นิสีทิตฺวา  สุร  ปาตุ  อารภิ ฯ  โส  ลงฺฆนธาวนนจฺจคีตาทีนิ   
กโรนฺตาน  สหสฺส  สหสฺส  ททมาโน  อิตฺถีโสณฑฺสุราโสณฺฑ- 
มสโสณฺฑาทิภาว  อาปชฺชิตฺวา  ตฺว (๒) คีต  ตฺว  นจฺจ  ตฺว   
วาทิตนฺติ  (๒)  สมชชฺตฺถิโกว  ปมตฺโต  หุตฺวา  อาหิณฺฑนฺโต   
นจิรสฺเสว  จตฺตาลีสโกฏธิน  อุปโภคปริโภคุปกรณานิ    จ   
นาเสตฺวา  ทุคฺคโต  กปโณ  ปโลติก  นิวาเสตฺวา  วิจรติ ฯ   
สกฺโก  อาวชฺเชนฺโต  ตสฺส  ทุคฺคตภาว  ตฺวา  ปุตฺตเปเมนา- 
คนฺตฺวา  สพฺพกามทท  กมฺุภ  ทตฺวา  ตาต  ยถา  อย  กุมฺโภ   
น  ภิชชฺติ  ตถา  น  รกฺข  อิมสฺมิ ฺจ  เต  สติ  ธนสฺเสว   
ปริจฺเฉโท  นาม  น  ภวิสฺสติ  อปฺปมตฺโต  โหหีติ  โอวทิตฺวา   
เทวโลกเมว  คโต ฯ  โส  ตโต  ปฏาย  สุร  ปวนโฺต  วิจรติ ฯ   
อเถกทิวส  อติมตฺโต  ต  กุมฺภ  อากาเส  ขิปตฺวา  สมฺปฏิจฺฉนฺโต  
เอกวาร  วิรชฌฺิ ฯ  กุมฺโภ  ภูมิย  ปติตฺวา  ภิชชฺิ ฯ  ตโต   
ปฏาย  ปุน  ทลิทฺโท  หตฺุวา  ปโลติก  นิวาเสตฺวา  กปาลหตฺโถ   
ภิกฺข  จรนฺโต  ปรกุฑฺฑ  นิสฺสาย  กาลมกาสิ ฯ สตฺถา อิม  
#  ๑.  ม.  วีถ  อาวริตฺวา  ฯ  ๒.  ม.  กฺว  คีต  กฺว  นจฺจ  กฺว  วาทิตนฺติ  ฯ  
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ธมฺมเทสน    (๑)  อาหริตฺวา   
        [๔๗๒]        สพฺพกามทท   กุมฺภ                กฏู  ลทฺธาน  ธุตฺตโก   
                ยาว  น   อนุปาเลติ                ตาว โส  สุขเมธติ   
        [๔๗๓]        ยทา  มตฺโต  จ  ทิตฺโต  จ        ปมาทา  กุมฺภมพฺภิทา   
                        ตโต (๒)  นคฺโค  จ โปตฺโถ  จ        ปจฺฉา  พาโล  วิห ฺติ   
        [๔๗๓]        เอวเมว [๓] ธน   ลทธฺา        ปมตฺโต  ปริภุ ฺชติ   
                        ปจฺฉา  ตปฺปติ  ทุมฺเมโธ        กฏู  ภิตฺวาว  ธุตฺตโกติ   
อิมา  อภิสมฺพุทฺธคาถา  วตฺวา ชาตก   สโมธาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพกามททนฺติ  สพฺเพ  วตฺถุกาเม  ทาตุ  สมตฺถ   
กุมฺภ ฯ  กูฏนฺติ  กุมฺภเววจน ฯ  ยาวาติ  ยตฺตก  กาล ฯ   
อนุปาเลตีติ  โย  โกจิ  เอวรูป  ลภิตฺวา  ยาว  รกฺขติ  ตาว   
โส  สุขเมธตีติ  อตฺโถ ฯ  มตฺโต  จ  ทตฺิโต  จาติ  สรุามเทน   
มตฺโต  ทปฺเปน  ทิตฺโต  จ ฯ  ปมาทา  กุมฺภมพฺภิทาติ  ปมาเทน   
กุมฺภ  ภินฺทิ ฯ  นคฺโค  จ  โปตฺโถ  จาติ  กทาจิ  นคฺโค  กทาจิ   
โปตฺถกปโลติกาย  นิวตฺถตฺตา  โปตฺโถ ฯ  เอวเมวาติ  เอวเมว ฯ  
ปมตฺโตติ  ปมาเทน (๑) ฯ ตปฺปตีติ  โสจติ ฯ   
        ตทา  ภทฺรฆฏเภทโก (๔) ธุตฺโต   เสฏ ิภาคิเนยฺโย    อโหสิ   
สกฺโก  ปน  อหเมวาติ ฯ   
                ภทฺรฆฏเภทกชาตก    ปม  ฯ 
#  ๑.  ม.  อดีต  ฯ  ๒.  ม.  ตทา  ฯ  ๓  เอตฺถนฺตเร  โยติ  ทิสฺสติ  ฯ 
#  ๔.  ม.  สรุาฆฏเภทโก  ฯ  
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        พาราณสฺส  มหาราชาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
พิมฺพาเทวิยา  สารีปุตฺตตฺเถเรน  ทินฺน  โรหิตมจฺฉรสนวสปฺปมิสฺสก   
สาลิภตฺต  อารพฺภ  กเถสิ ฯ วตฺถุ  เหฏา  กถิตอพฺภนฺตรชาตเก(๑) 
กวตฺถุสทิสเมว ฯ   
        ตทาป  หิ  เถรยิา  อุทรวาโต  กุปปฺ ฯ  ราหุลภทฺโร   
เถรสฺส  อาจิกฺขิ ฯ  เถโร  ต  อาสนสาลาย  นิสีทาเปตฺวา   
โกสลร ฺโ  นิเวสน  คนฺตฺวา  โรหิตมจฺฉรสนวสปฺปมิสฺสก   
สาลิภตฺต  อาหริตฺวา  ตสฺส  อทาสิ ฯ  โส  อาหริตฺวา  มาตุ   
เถริยา  อทาสิ ฯ  ตสฺสา  ภุตฺตมตฺตาย  อุทรวาโต   
ปฏิปฺปสฺสมภิฺ ฯ  ราชา  ปรุิเส  เปเสตฺวา  ปริคฺคณฺหาเปตฺวา   
ตโต  ปฏาย  เถริยา  ตถารูป  ภตฺต  อทาสิ ฯ  อเถกทิวส   
ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ  อาวุโส  ธมฺมเสนาปติ   
เถรึ  เอวรูเปน  นาม  โภชเนน  สนฺตปฺเปสีติ ฯ สตฺถา   
อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ   
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว   
สารีปุตฺโต  ราหุลมาตุยา  ปฏ ิต  เทติ  ปุพฺเพป  อทาสิเยวาติ   
วตฺวา  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๔๔๒-๔/๑๑๖  ฯ  ชาตกฏกถา  ๔/๑๔๖-๕๖  ฯ  
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โพธิสตฺโต  กากโยนิย  นพฺิพตฺเตตฺวา  วยปฺปตฺโต  อสีติยา   
กากสหสฺสาน  เชฏโก  สุปตฺโต  นาม  ราชา  (๑) อโหสิ ฯ   
อคฺคมเหสี  ปนสฺส  สุปสฺสา (๒)  นาม  กากี  อโหสิ ฯ  เสนาปติ   
สุมุโข  นาม ฯ  โส  อสีติยา  กากสหสฺเสหิ  ปริวุโต  พาราณสึ   
อุปนิสฺสาย  วสิ ฯ  โส  เอกทิวส  สุปสสฺ  อาทาย  โคจร   
ปริเยสมาโน   พาราณสีร ฺโ   มหานสมตฺถเกน   อคมาสิ ฯ   
สูโท  ร ฺโ  นานามจฺฉมสวิกติปริวาร  โภชน   สมฺปาเทตฺวา   
โถก  ภาชนานิ  วิวริตฺวา  อุสุม  ปลาเปนฺโต  อฏาสิ ฯ   
สุปสฺสา  มจฺฉมสคนฺธ  ฆายิตฺวา  ราชโภชน  ภุ ฺชิตุกามา   
หุตฺวา  ตทิวส  อกเถตฺวา  ทุติยทิวเส  เอหิ  ภทฺเท  โคจราย   
คมิสฺสามาติ  วุตฺตา  ตุมฺเห  คจฺฉถ  มยหฺ  เอโก  โทหโฬ   
อตฺถีติ  วตฺวา   กีทิโส  โทหฬติ   วุตฺเต   พาราณสีร ฺโ   
โภชน  ภุ ฺชตุิกามมฺหิ  น  โข  ปน  สกกฺา  มยา  ต  ลทฺธุ   
ตสฺมา  ชีวิต  ปริจฺจชิสฺสามิ  เทวาติ  อาห ฯ  โพธิสตฺโต   
จินฺตยมาโน  นิสีทิ ฯ  สุมโุข  อาคนฺตฺวา   ก ึ  มหาราช   
อนตฺตมโนสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  ราชา  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  เสนาปติ   
มา  จินฺตยิ  มหาราชาติ  เต  อุโภป  อสสฺาเสตฺวา  อชฺช   
ตุมฺเห  อิเธว  โหถ  มย  ภตฺต  อาหริสฺสามาติ  วตฺวา   
ปกฺกามิ ฯ  โส  กาเก  สนนฺิปาเตตฺวา  ต  การณ  กเถตฺวา  เอถ   
#  ๑.  ม.  กากราชา  ฯ  ๒.  ม.  สุผสฺสา  ฯ  เอวมุปรปิ  ฯ  
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ภตฺต  อาหริสฺสามาติ  กาเกหิ  สทฺธึ  พาราณสึ  ปวิสิตฺวา   
มหานสสฺสาวิทูเร  กาเก  วคฺเค  วคฺเค  กตฺวา  ตสฺมึ  ตสฺมึ   
าเน   อารกฺขณตฺถาย  เปตฺวา  สย  อฏหิ  กากโยเธหิ   
สทฺธึ  มหานสจฺฉทเน  นิสีทิ ฯ  ร ฺโ  ภตฺตหรณกาล   
โอโลกยมาโน   เต   จ   กาเก  อาห  อห  ร ฺโ  ภตฺเต   
อาหริยมาเน  ภาชนานิ  ปาเตสฺสามิ  ภาชเนสุ  ปน  ปติเตสุ   
มยฺห  ชีวิต  นตฺถิ  ตุมฺเห (๑)  จตฺตาโร  ชนา  มุขปรู  ภตฺต   
จตฺตาโร  มจฺฉมเส  คเหตฺวา  เนตฺวา  สปชาปติก  กากราชาน   
โภเชถ  กห  เสนาปตีติ  วุตฺเต  ปจฺฉโต  เอหิตีติ  วเทยฺยาถาติ ฯ   
อถ  สโูท  ร ฺโ  โภชนวิกตึ  สมฺปาเทตฺวา  ภาชน  กาเชน  
คาหาเปตฺวา   ราชกุล  ปาวิสิ ฯ   ตสฺส  ราชงฺคณ  คตกาเล   
กากเสนาปติ  กากาน  ส ฺ  ทตฺวา  สย  โอปติตฺวา   
ภตฺตหารกสฺส  อุเร  นิสีทตฺิวา  นขป ฺชเรน  ปหริตฺวา   
กณยคฺคสทิเสน  ตุณฺเฑน  นาสคฺคมสฺส  อภิหนนฺโต (๒)  อุฏาย   
ทฺวีหิ  ปกขฺปาเทหิ  มุขมสฺส  ปทหิ ฯ  ราชา  มหาตเล   
จงฺกมนฺโต  มหาวาตปาเนน  โอโลเกตฺวา  ต  กากสฺส  กริิย   
ทิสฺวา  ภตฺตหารกสฺส  สทฺท  ทตฺวา  โภ  ภตฺตหารก   
ภาชนานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  กากเมว  คณฺหาหีติ  อาห ฯ  โส   
ภาชนานิ   ฉฑฺเฑตฺวา  กาก  ทฬฺห  คณฺหิ ฯ  ราชาป   ต   
#  ๑.  ม.  ตุมเฺหสุ  ฯ  ๒.  ม.  อภิหนฺตฺวา  ฯ  



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 248 

        เลมที ่ 31  ติกนิปาเต   กุมฺภวคฺควณฺณนา  หนา  248 
 
อิโต  เอหีติ  อาห ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เต  กากา  อาคนฺตฺวา  
อตฺตโน  ปโหนก  ภุ ฺชิตฺวา  เสส  วุตฺตนิยาเมเนว  คเหตฺวา   
อคมสุ ฯ  ตโต  เสสา  อาคนฺตฺวา  เสส  ภุ ฺชึสุ ฯ  เตป  อฏ   
ชนา   คนฺตฺวา   ต   ราชาน   สปชาปติก  โภเชสุ ฯ  สุปสฺสาย   
โทหโฬ  วูปสมิ ฯ  ภตฺตหารโก   กาก   ร ฺโ   อุปเนสิ ฯ   
อถ  น  ราชา  ปุจฺฉิ  โภ  กาก   ตฺว   มม ฺจ   น   ลชชฺิ   
ภตฺตหารกสฺส  จ   นาส   ขณฺเฑสิ   ภตฺตภาชนานิ   จ   
ภินฺทิ  อตฺตโน  จ  ชีวิต  น  รกฺขิ  กสมฺา  เอวรูป  กมฺม   
อกาสีติ ฯ  กาโก  มหาราช  อมฺหาก  ราชา  พาราณสึ   
อุปนิสฺสาย  วสติ  อหมสฺส  เสนาปติ  ตสฺส  สุปสฺสา  นาม   
ภริยา  โทหฬินี  ตุมฺหาก  โภชน  ภุ ฺชิตุกามา  ราชา  ตสฺสา   
โทหฬ  มยฺห  อาจิกฺขิ  อห  ตสฺเสว  มม  ชีวิต  ปริจฺจชิตฺวา  
อาคโต   อิทานิ  เม  ตสฺสา  โภชน  เปสิต  มยฺห  มโนรโถ   
มตฺถก  ปตฺโต  อิมินา  การเณน  มยา  เอวรูป [๑]  กตนฺติ  
ทีเปนฺโต  อิมา  คาถา  อาห   
        [๔๗๕]        พาราณสฺส  [๒]  มหาราช        กากราชา นิวาสิโก (๓)  
                        อสีติยา  สหสฺเสหิ                สุปตฺโต  ปริวารโิต   
        [๔๗๖]        ตสฺส  โทหฬินี  ภริยา                สปุสฺสา  ภกฺขิตุมิจฺติ   
                        ร ฺโ  มหานเส  ปกฺก        ปจฺจคฺฆ  ราชโภชน   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  กมมฺนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๒.  สฺยา.  ม.  พาราณสฺย  ฯ 
#  ๓.  ม.  นิวาสโก  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  
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        [๔๗๗] เตสาห  ปหิโต  ทโูต        ร ฺโ  จมฺหิ  อิธาคโต   
                ภตฺตุ  อปจิตึ  กุมฺมิ                นาสายมกร  วณนฺติ ฯ   
        ตตฺถ    พาราณสฺสนฺติ   พาราณสิย ฯ    นิวาสิโกติ   
นิพทฺธวสนโก ฯ  ปกฺกนฺติ  นานปฺปกาเรน  สมฺปาทติ ฯ  เกจิ   
สิทฺธนฺติ  สชฌฺายนฺติ ฯ  ปจฺจคฺฆนฺติ  อพฺภุณฺห  อปาริวาสิก   
มจฺฉมสวิกตีสุ  ปจฺเจกปากเมตฺถ  มหคฺฆนฺติป  ปจฺจคฺฆ ฯ  เตสาห   
ปหิโต  ทูโต  ร ฺโ  จมหฺิ  อิธาคโตติ  เตส  อุภินฺนมฺป  อห   
ทูโต  อาณตฺติกโร  ร ฺโ  จมฺหิ  ปหโิต  ตสฺมา  อิธ  อาคโตติ   
อตฺโถ ฯ  ภตฺตุ  อปจิตึ  กมฺุมีติ  สฺวาห  เอว  อาคโต  อตฺตโน   
ภตฺตุ   อปจิตึ   สกฺการสมมฺาน   กโรมิ ฯ  นาสายมกร  วณนฺติ  
อกร  มหาราช  อิมินา  การเณน   ตุมฺเห   จ   อตฺตโน   จ   
ชีวิต  อคณยิตฺวา  ภตฺตภาชน  ปาตาเปตุ  ภตฺตหารกสฺส  นาสาย  
มุขตุณฺฑเกน  วณ  อกาสึ  มยา  อตฺตโน  ร ฺโ  อปจิติ  
กตา  อิทานิ  เม  ตุมฺเห  ย   อิจฺฉถ  ต  ทณฺฑ   กโรถาติ ฯ   
        ราชา  ตสฺส  วจน  สตฺุวา  มย  ตาว  มนุสฺสภูตา  ว  
มนุสฺสภูตาน  มหนฺต  ยส  ทตฺวา  อมฺหาก  สุหชฺเช  กาตุ   
น   สกฺโกม  คามาทีนิ  ททมานาป  อมฺหาก  ชีวิตทายก  น   
ลภาม  อย  กาโก  สมาโน  อตฺตโน  ร ฺโ  ชีวิต  ปริจฺจชิ   
อติวิย  สปฺปุริโส  มธุรสฺสโร  ธมฺมกถิโกติ  (๑)  ตสฺส  คุเณสุ   
ปสีทิตฺวา  ต ฺจ  เสตจฺฉตฺเตน  ปูเชสิ ฯ  โส  อตฺตนา   ลทฺเธน  
เสตจฺฉตฺเตน  ราชานเมว  ปูเชตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  คุเณ  กเถสิ ฯ    
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ราชา  ต  ปกโฺกสาเปตฺวา ธมฺม  สุตฺวา  อุภินฺนมฺป  เตส   
อตฺตโน  โภชนนิยาเมน  ภตฺต  ปฏเปสิ  เสสกากาน  เทวสิก   
เอกโทณิตณฺฑุโลทน  (๑)  ปจาเปสิ  สย ฺจ  โพธิสตฺตสฺส  โอวาเท  
ตฺวา  สพฺพสตฺตาน   อภย   ทตฺวา   ป ฺจ   สีลานิ   รกฺขิ ฯ  
สุปตฺตกาโกวาโท  ปน  สตฺตวสฺสสตานิ  ปวตฺตติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ราชา  อานนฺโท  อโหสิ [๒]  เสนาปติ  สารีปุตฺโต   
สุปสฺสา   ราหุลมาตา   สปุตฺโต  ปน   อหเมวาติ ฯ   
                        สุปตฺตชาตก    ทุติย   
 
                                กายนิพฺพินฺทชาตก   
        ผุฏสฺส  เมติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  อ ฺตร   
ปุริส  อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        สาวตฺถยิ  กิเรโก  ปรุิโส  ปณฺฑุโรเคน  อาตุโร (๓)  เวชฺเชหิ   
ปฏิกฺขิตฺโต ฯ  ปุตฺตทาโรปสฺส  โก  อิม  ปฏิชคฺคิตุ  สกฺโกตีติ  
จินฺเตสิ ฯ  ตสฺส  เอตทโหสิ  สจาห  อิมมฺหา  โรคา  วุฏหิสฺสามิ   
ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  โส  กติปาเหเนว  กิ ฺจิ  สปฺปาย  ลภิตฺวา   
อโรโค  หุตฺวา  เชตวน  คนฺตฺวา  สตฺถาร  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  
โส  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชฺช ฺจ   อุปสมฺปท ฺจ   ลภิตฺวา   น 
#  ๑.  ม.  เอก  ตณฺฑุลมพฺณ  ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  สุมโุขติ  
#  ทิสฺสติ  ฯ  ๓.  ม.  อฏฏโิต  ฯ  
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จิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อเถกทิวส ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  
สมุฏาเปสุ  อาวุโส  อสุโก  นาม  ปณฺฑุโรคี  อิมมหฺา   
โรคา  วุฏ ิโต  ปพฺพชิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ปพฺพชิโต  เจว   
อรหตฺต ฺจ  ปตฺโตติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกฺขเว   
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  
วุตฺเต  น  ภิกขฺเว  [๑]  อยเมว  ปุพฺเพป  ปณฺฑิตา  เอว  วตฺวา  
ปณฺฑุโรคา   (๒) วุฏาย ปพฺพชิตฺวา อตฺตโน วุฑฺฒิมกสูติ วตฺวา 
อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺโต   
โพธิสตฺโต  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  กุฏมฺพ   
สณฺเปตฺวา  วสนฺโต  ปณฺฑุโรคี  อโหสิ ฯ  เวชฺชาป  ปฏิชคฺคิตุ   
นาสกฺขึสุ ฯ  ปุตฺตทาโรปสฺส  วิปฺปฏิสารี  อโหส ิฯ  โส  อิมมฺหา   
โรคา  วุฏ ิโต  ปพฺพชิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  เอว  วตฺวา  (๓)  กิ ฺจิเทว   
สปฺปาย  ลภิตฺวา  อโรโค  หุตฺวา  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  สมาปตฺติโย  จ  อภิ ฺาโย  จ  อุปฺปาเทตฺวา   
ฌานสุเขน  วิหรนฺโต  เอตฺตก  กาล  เอวรูป  สุข  นาลตฺถนฺติ   
อุทาน  อุทาเนนฺโต  อิมา  คาถา อภาสิ   
        [๔๗๘]        ผุฏสฺส   เม   อ ฺตเรน   พฺยาธนิา   
                        โรเคน   พาฬฺห   ทกฺุขิตสฺส   รุปฺปโต   
#  ๑.  ม.  เอตถนฺตเร  อิทานีติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๒.  ม.  โรคา  ฯ 
#  ๓.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  
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                        ปริสุสฺสติ   ขิปฺปมิท   กเฬวร 
                        ปุปฺผ   ยถา   ปสุนิ   อาตเป   กต   
        [๔๗๙] อช ฺ  ช ฺสงฺขาต        อสุจึ  สุจิสมฺมต   
                นานากุณปปริปูร                ช ฺรูป อปสฺสโต   
                [๔๘๐] ธริตฺถุม   อาตุร   ปูติกาย   
                        ชิคุจฺฉิย   อสุจึ  (๑)   พฺยาธิธมฺม   
                      ยตฺถปฺปมตฺตา   อธิมุจฺฉิตา   ปชา   
                      หาเปนฺติ   มคฺค   สุคตูปปตฺติยาติ ฯ   
        ตตฺถ  อ ฺตเรนาติ  ฉนฺนวุติยา  (๒)  โรเคสุ  เอเกน   
ปณฺฑุโรคพฺยาธินา ฯ  โรเคนาติ  รุชฺชนสภาวตฺตา  เอว   
ลทฺธนาเมน ฯ  รุปฺปโตติ  ฆฏฏิยมานสฺส  ปฬิยมานสฺส ฯ   
ปสุนิ  อาตเป  กตนฺติ  ยถา  อาตเป  ตตฺตวาลิกาย  ปต   
สุขุมปุปฺผ  ปริสุสฺเสยฺย  เอว  ปริสุสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  อช ฺ   
ช ฺสงฺขาตนฺติ  ปฏิกลู  อมนาปเมว  พาลาน  มนาปนฺติ   
สงฺขาต (๓) ฯ นานากุณปปริปูรนฺติ  เกสาทีหิ  ทฺวตฺตึสาย   กุณเปหิ   
ปริปุณฺณ ฯ  ช ฺรูป  อปสฺสโตติ  อปสฺสนฺตสฺส  อนฺธพาลสฺส   
ปุถุชชฺนสฺส  มนาป  สาธุรูป  ปรโิภคสภาว  หุตฺวา  อุปฏาติ ฯ   
อกฺขิมฺหา  อกฺขิคูถโกติอาทินา  (๔)  นเยน  ปกาสิโต  อสุจิภาโว (๕) 
#  ๑.  ม.  เฃคุจฺฉิย  อสฺสุจึ  ฯ  ๒.  ม.  อฏนวุติยา  ฯ 
#  ๓.  ม.  สงฺข  คต  ฯ  ๔.  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๑๒/๓๖๒  ฯ 
#  ๕.  ม.  อสุภสภาโว  ฯ  
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พาลาน   น   อุปฏาติ ฯ  อาตุรนฺติ  นิจฺจคิลาน ฯ  อธิมุจฺฉิตาติ   
กิเลสมุจฺฉาย  อติวิย  มุจฺฉิตา ฯ  ปชาติ  อนฺธพาลา  ปุถุชชฺนา ฯ   
หาเปนฺติ  มคฺค  สุคตูปปตฺติยาติ  อิมสฺมึ  ปูติกาเย  [๑] ลคฺคิตา   
หุตฺวา  อปายมคฺค  ปูเรนฺตา เทวมนุสฺสเภทาย  สุคติอุปปตฺติยา  
มคฺค   ปริหาเปนฺติ ฯ  
        อิติ  มหาสตฺโต  นานปฺปการโต  อสุจิภาว  นิจฺจาตุร- 
ภาว ฺจ  ปรคฺิคณฺหนฺโต  กาเย  นิพฺพินฺทิตฺวา  ยาวชีว  จตฺตาโร   
พฺรหฺมวิหาเร  ภาเวตฺวา พฺรหฺมโลกปรายโน   อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ   สจฺจปริโยสาเน   พหู   ชนา   
โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสุ ฯ  ตทา   ตาปโส   อหเมวาติ ฯ   
                        กายนิพฺพินฺทชาตก    ตติย  ฯ 
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ลคฺคาติ  ทิสฺสติ  ฯ  
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        โกย  วินฺทุสฺสโร  วคฺคูติ  อิท  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนโฺต   
เทวทตฺตโกกาลิเก   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        ตทา  ห ิ เทวทตฺเต  ปริหีนลาภสกฺกาเร  โกกาลิโก  กลุานิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   เทวทตฺตตฺเถโร   นาม   มหาสมฺมตปเวณิยา   
โอกฺกากราชวเส  ชาโต  อสมฺภินฺเน  ขตฺติยวเส  สวุฑฺโฒ  (๑) ติปฏโก   
ฌานลาภี  มธุรกโถ  ธมฺมกถิโก  เทถ  กโรถ  เถรสฺสาติ   
เทวทตฺตสฺส  วณฺณ  ภาสติ ฯ  เทวทตฺโตป  โกกาลโิก   
อุทิจฺจพฺราหฺมณกุลา  นิกขฺมิตฺวา  ปพฺพชิโต  พหุสสฺุโต  ธมฺมกถิโก   
เทถ  กโรถ  โกกาลิกสฺสาติ  โกกาลิกสสฺ  วณฺณ  ภาสติ ฯ   
อิติ  เต  อ ฺม ฺสฺส  วณฺณ  ภาสิตฺวา  กุลฆเรสุ  ภุ ฺชนฺตา   
วิจรนฺติ ฯ  อเถกทิวส  ภิกขฺู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ   
อาวุโส  เทวทตฺตโกกาลิกา  อ ฺม ฺสฺส  อภูตคุณกถ  กเถตฺวา   
ภุ ฺชนฺตา  วิจรนฺตีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกฺขเว   
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ   
วุตฺเต  น   ภิกฺขเว   อิทาเนว   เต  [๒] อภูตคุณกถ  กเถตฺวา   
ภุ ฺชนฺติ  ปพฺุเพเปเต (๓)  ภุ ฺชึสุเยวาติ  วตฺวา  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต   พาราณสิย   พฺรหฺมทตฺเต   รชฺช   กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  อ ฺตรสฺมึ  ชมฺพูวนสณฺเฑ  รุกฺขเทวตา  หุตฺวา   
#  ๑.  ม.  วฑฺโฒิโต  ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อ ฺม ฺสฺสาติ  ทิสฺสติ  ฯ 
#  ๓.  ม.  ปพฺุเพเปว  ฯ  
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นิพฺพตฺติ ฯ  ตเตฺรโก  กาโก  ชมฺพูสาขาย  นิสินฺโน  ชมฺพูปกฺกานิ  
ขาทติ ฯ  อเถโก  สิคาโล  อาคนฺตฺวา  อุทฺธ  โอโลเกนฺโต  กาก   
ทิสฺวา  ยนฺนูนาห  อิมสฺส  อภูตคุณกถ  กเถตฺวา  ชมพฺูปกฺกานิ (๑)  
ขาเทยฺยนฺติ  ตสฺส  วณฺณ  กเถนฺโต  อิม  คาถมาห   
        [๔๘๑]โกย  วินฺทุสสฺโร  วคฺคู (๒)        สรวนฺตานมุตฺตโม   
                อจฺจุโต   ชมฺพุสาขาย                โมรจฺฉาโปว   กุชชฺตีติ  (๓) ฯ   
        ตตฺถ  วินฺทุสฺสโรติ  พินฺทุนา  อภิสณฺเฑน  (๔)  ปณฺฑิเตน  สเรน   
สมนฺนาคโต ฯ  วคฺคูติ  มทุุมธุรสทฺโท (๕) ฯ  อจฺจุโตติ  น  จุโต   
สนฺนิสินฺโน ฯ  โมรจฺฉาโปว  กชฺุชตีติ  ตรุณโมโรว  มนาเปน   
สเรน  โก  นาเมโส  กุชชฺตีติ  วทติ ฯ   
                อถ   น   กาโก   ปฏิปสสนฺโต   ทุติย   คาถมาห   
        [๔๘๒] กุลปุตฺโต   ปชานาติ (๖)        กลุปุตฺต ปสสิตุ   
               พฺยคฺฆจฺฉาปสทิสวณฺณ (๗)  ภุ ฺช   สมฺม   ททามิ  เตติ ฯ   
        ตตฺถ  พฺยคฺฆจฺฉาปสทิสวณฺณาติ  ตฺว  มยฺห  (๘)  พฺยคฺฆ- 
โปตกสมานวณฺโณว   ขายติ   เตน   ต   วทามิ   อมฺโภ   
พฺยคฺฆจฺฉาปสทิสวณฺณ ฯ  ภุ ฺช   สมมฺ   ททามิ  เตติ  วยสฺส  
ยาวทตฺถ  ชมพฺูปกฺกานิ  ขาท  อหนฺเต  ททามีติ ฯ 
#  ๑.  ม.  ชมพฺูนิ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒  ม.  วคฺคุ  ฯ 
#  ๓.  ม.  กชูตีติ  ฯ  เอวมปุริป  ฯ  ๔.  ม.  อวิสาเรน  ฯ 
#  ๕.  ม.  มธรุสฺทฺโท  ฯ  ๖.  ม.  กลุปตฺุโตว  ชานาติ  ฯ 
#  ๗.  ม.  พฺยคฺฆจฺฉาปสรีวณฺณ  ฯ  ๘.  อมฺหาก  ฯ  



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 256 

        เลมที ่ 31  ติกนิปาเต   กุมฺภวคฺควณฺณนา  หนา  256 
 
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ชมฺพูสาข   จาเลตฺวา   ผลานิ  
ปาเตสิ ฯ  อถ  ตสฺมึ  ชมพฺูรุกฺเข  นิพฺพตฺตเทวตา (๑)  เต  อุโภป   
อ ฺม ฺสฺส  อภูตคุณ  (๒) กเถตฺวา   ชมฺพูปกฺกานิ   ขาทนฺเต  
ทิสฺวา   ตติย   คาถมาห   
        [๔๘๓]        จิรสฺส  วต  ปสฺสามิ        มุสาวาที  สมาคเต   
                        วนฺตาท  กณุปาท ฺจ        อ ฺม ฺ  ปสสเกติ ฯ   
        ตตฺถ    วนฺตาทนฺติ   ปเรส   วนฺตภตฺตขาทก    กาก ฯ   
กุณปาท ฺจาติ   กุณปขาทนก  (๓)   สคิาล ฺจ ฯ   
        อิม ฺจ   ปน  คาถ  วตฺวา  สา  เทวตา  เภรวรูปารมฺมณ   
ทสฺเสตฺวา   เต   ตโต   ปลาเปสีติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  สิคาโล  เทวทตฺโต  อโหสิ  กาโก  โกกาลิโก  รุกฺขเทวตา   
ปน  อหเมวาติ ฯ   
                        ชมฺพูขาทกชาตก   จตุตฺถ   
#  ๑.  ม.  อธิวตฺถา  เทวตา  ฯ  ๒.  ม.  อภูตคุณกถ  ฯ   
#  ๓.  ม.  กณุปขาทก  ฯ  
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        อุสภสฺเสว   เต   ขนโฺธติ   อิท   สตฺถา   เชตวเน   
วิหรนฺโต  เตเยว   เทฺว  ชเน  อารพฺภ  กเถสิ ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ  
ปุริมสทิสเมว ฯ   
        อตีเต   พาราณสิย   พฺรหฺมทตฺเต   รชฺช   กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  เอกสฺมึ  คามุปจาเร  เอรณฺฑรุกฺขเทวตา  หุตฺวา   
นิพฺพตฺติ ฯ  ตทา  ตสฺมึ  คาเม  (๒)   มต   ชรคว  นิกฺกฑฺฒิตฺวา   
คามทฺวาเร   เอรณฺฑวเน  ฉฑฺเฑสุ ฯ  เอโก  สิคาโล  อาคนฺตฺวา   
ตสฺส  มส  ขาทิ ฯ  เอโก  กาโก  อาคนฺตฺวา  เอรณฺเฑ  นิสินฺโน  (๒)  
ต   ทิสฺวา  ยนฺนูนาห  เอตสฺส  อภูตคุณกถ  กเถตฺวา  มส  
ขาเทยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา  ปม  คาถมาห   
        [๔๘๔]        อุสภสฺเสว  เต  ขนฺโธ        สีหสฺเสว  วิชมฺภิต   
                        มิคราช  นโม  ตฺยตฺถ ุ    อป กิ ฺจิ ลภามเสติ ฯ   
        ตตฺถ    นโม    ตฺยตฺถูติ   นโม   เต   อตฺถ ุฯ   
        ต   สุตฺวา   สิคาโล   ทุติย   คาถมาห   
        [๔๘๕]        กลุปุตฺโต  ปชานาติ        กลุปุตฺต   ปสสิตุ   
                        มยรูคีวสงฺกาส                อิโต  ปริยาท (๓)  วายสาติ ฯ   
        ตตฺถ  อิโต  ปริยาทาติ  เอรณฺฑโต  โอตริตฺวา  อิโต  เยนาห   
เตนาคนฺตฺวา  มส  ขาทาติ   วทติ ฯ  
#  ๑.  ม.  เอกสฺม  คามเก  ฯ  ๒.  ม.  นิสิโน  ฯ  ๓.  สฺยา.  ม.  ปริยาหิ  ฯ  
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        ตนฺเตส  กิริย  ทิสฺวา  รุกฺขเทวตา  ตติย  คาถมาห   
        [๔๘๖] มิคาน โกฏโก (๑)  อนฺโต        ปกฺขีน ปน วายโส   
                เอรณฺโฑ  สพฺพรุกฺขาน  (๒)        ตโย  อนฺตา  สมาคตาติ ฯ   
        ตตฺถ   อนฺโตติ   หโีน   ลามโก ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  สิคาโล  เทวทตฺโต  อโหสิ  กาโก  โกกาลิโก  รุกฺขเทวตา   
ปน    อหเมวาติ ฯ   
                        อนฺตชาตก     ป ฺจม  ฯ 
 
                                        สมุทฺทชาตก   
        โก    นวฺายนฺติ    อิท    สตฺถา    เชตวเน    วิหรนฺโต  
อุปนนฺทตฺเถร    อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        โส   หิ   มหคฺฆโส   มหาตณฺโห   อโหสิ ฯ   สกฏปูเรหิ   
ปจฺจเยหิป  สนฺตปฺเปตุ  น  สกฺกา ฯ  วสฺสุปนายิกกาเล  ทฺวีสุ   
ตีสุ  วิหาเรสุ  วสฺส  อุปคนฺตฺวา  เอกสฺมึ  อุปาหนา  (๓) เปสิ   
เอกสฺมึ  อุทกตุมฺพ  เอกสฺมึ  กตฺตรยฏ ึ  เปสิ  เอกสฺมึ  สย   
วสติ  ชนปทวิหาร  คนฺตฺวา  ปณีตปริกขฺาเร  ภิกฺขู  ทิสฺวา   
อริยวสกถ  กเถตฺวา  เต  (๔) ปสุกูลานิ  คาหาเปตฺวา  เตส   
จีวรานิ   คณฺหติ   มตฺติกาปตฺเต  คาหาเปตฺวา  มนาปมนาเป   
#  ๑.  ม.  สิงฺคาโล  ฯ  ๒.  สฺยา.  ม.  อนโต  รุกฺขาน  ฯ 
#  ๓.  ม.  อุปาหเน  ฯ  ๔.  ม.  เตส  ฯ  
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ปตฺเตเยว   ถาลกาทีนิ  (๑) จ   คเหตฺวา  ยานก  ปูเรตฺวา  เชตวน  
อาคจฺฉติ ฯ   อเถกทิวส   ภิกฺขู   ธมฺมสภาย   กถ   สมุฏาเปสุ   
อาวุโส  อุปนนฺโท  สกฺยปุตฺโต  มหคฺฆโส  มหิจฺโฉ  อ ฺเส   
ปฏิปตฺตึ   กเถตฺวา   สมณปริกฺขาเรหิ   ยานก  ปูเรตฺวา   
อาคจฺฉตีติ ฯ   สตฺถา   อาคนฺตฺวา   กาย   นุตฺถ  ภิกขฺเว   
เอตรหิ   กถาย   สนฺนิสินนฺาติ   ปุจฺฉิตฺวา   อิมาย   นามาติ   
วุตฺเต  อยุตฺต  ภิกฺขเว  อุปนนฺเทน  กต   ปเรส   อริยวสกถ   
กเถนฺเตน  ปมตร  หิ  อตฺตนา  อปฺปจฺเฉน  หุตฺวา  ปจฺฉา   
ปเรส  อริยวสกถ  กเถตุ  วฏฏตีติ   
                อตฺตานเมว   ปม        ปฏิรูเป   นิเวสเย   
                อถ ฺมนุสาเสยฺย        น    กิลิสฺเสยฺย    ปณฺฑิโตติ  (๒) 
อิม  ธมฺมปเท  คาถ   ทสฺเสตฺวา  อุปนนฺท    ครหิตฺวา    น   
ภิกฺขเว  อิทาเนว  อุปนนฺโท  มหิจฺโฉ  ปุพฺเพป  มหาสมุทฺเทป   
อุทก  รกฺขิตพฺพ ม ฺตีติ  (๓) วตฺวา  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต   พาราณสิย   พฺรหฺมทตฺเต   รชฺช   กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  สมุทฺทเทวตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  อเถโก  อุทกกาโก (๔)  
สมุทฺทสฺส  อุปริภาเค  วิจรนฺโต  สมุทฺเท  อุทก  ปมาเณน   
ปวถ   รกฺขนตฺา   ปวถาติ  มจฺฉสงฺฆสกุณสงฺเฆ  วาเรนฺโต   
วิจรติ ฯ  ต   ทิสฺวา   สมุททฺเทวตา    ปม   คาถมาห   
#  ๑.  ม.  ถาลกานิ  ฯ  ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๒/๓๖  ฯ   
#  ๓.  ม.  ม ฺ ีติ  ฯ  ๔.  ม.  กาโก  ฯ  
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        [๔๘๗] โก  นฺวาย  (๑) โลณโตยสฺมึ    สมนฺตา   ปริธาวติ   
                        มจฺเฉ   มกเร  จ  วาเรนฺโต (๒)  อูมสีุ  จ  วิห ฺตีติ ฯ   
        ตตฺถ   โก   นฺวายนฺติ   โก   น ุ  อย ฯ   
        ต   สุตฺวา   สมุทฺทกาโก   ทุติย   คาถมาห   
        [๔๘๘]        อนนฺตปายี   สกโุณ                อติตฺโตติ   ทิสา   สุโต   
                        สมุทฺท   ปาตุมิจฺฉามิ                สาคร   สริตปฺปตินฺติ (๓)  ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อห  อนนฺตสาคร  ปาตุมิจฺฉามิ  เตนมฺหิ  
อนนฺตปายี  นาม  สกุโณ  มหติยา  ปน  อปูรณียตณฺหาย   
สมนฺนาคตตฺตา  อติตฺโตติป  อห  ทิสา  สุโต  วิสฺสุโต  ปากโฏ   
สฺวาห  อิม  สกล  สมุทฺท  สุนฺทราน  รตนาน  อากรตฺตา   
สาคเรน  จ  ขณิตตฺตา  สาคร  สริตาน  ปติภาเวน  สริตปฺปตึ  
ปาตุมิจฺฉามีติ ฯ   
        ต    สุตฺวา    สมุทฺทเทวตา   ตติย    คาถมาห   
        [๔๘๙]        โสย   หายตี  เจว  (๔)                ปรูเตว   มโหทธิ   
                        นาสฺส   นายติ   ปตนฺโต        อเปยฺโย   กริ   สาคโรติ ฯ   
        ตตฺถ  โสยนฺติ  โส  อย ฯ  หายตี  เจวาติ  อุทกสฺส   
โอสกฺกนเวลาย  ปหายติ  นิกฺขมนเวลาย  ปรูติ ฯ  นาสฺส นายตีติ  
อสฺส  มหาสมุทฺทสฺส  สเจป  น  สกลโลโก  ปเวยฺย  ตถาป   
อิโต  เอตฺตก  นาม  อุทก  ปตนฺติป  ปรยินฺโต  น  ป ฺายติ ฯ   
#  ๑.  ม.  นาย  ฯ  ๒.  ม.  วาเรติ  ฯ  ๓.  ม.  สริต  ปตินฺติ  ฯ 
#  ๔.  ม.  โส  อย  หายติ  เจว  ฯ  
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อเปยฺโย   กิราติ   เอส   กริ   สาคโร   น  สกฺกา  เกนจิ  อุทก  
เขเปตฺวา   ปาตุนฺติ ฯ   
        เอว ฺจ   ปน  วตฺวา  เภรวรูปารมฺมณ    ทสฺเสตฺวา   
สมุทฺทกาก    ปลาเปสิ ฯ   
        สตฺถา   อิม    ธมฺมเทสน   อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  
ตทา    สมุททฺกาโก   อุปนนฺโท   อโหสิ   เทวตา   ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                        สมุทฺทชาตก    ฉฏม   
 
                                กามวิลาปชาตก   
        อุจฺเจ  สกุณ  เฑมานาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
ปุราณทุติยิกปโลภน   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ  ปุปผฺรตฺตชาตเก (๑)  กถิต ฯ  อตีตวตฺถุ  
อินฺทฺริยชาตเก  (๒) อาวิภวิสฺสติ ฯ   
        ต  ปน  ปุริส  ชีวสูเล  อุตฺตาเปสุ  (๓)  ฯ  โส  ตตฺถ  นิสินฺโน   
อากาเสน  อาคจฺฉนฺต  กาก  ทิสฺวา  ตาว  ขรมฺป  เวทน   
อคเณตฺวา  ปยภริยาย   สาสน เปเสตุ  ต   กาก   อามนฺเตนฺโต  
อิมา   คาถา   อภาสิ   
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๔๗/๔๗  ฯ  ชาตกฏกถา.  ๒/๓๙๖-๙  ฯ 
#  ๒.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๑๗๑/๒๔๗  ฯ  ๓.  ม.  ชีวนฺต  สูดล  อุตฺตาดสสุ  ฯ  
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        [๔๙๐]        อุจฺเจ  สกุณ  เฑมาน        ปตฺตยาน  วิหงฺคม   
                        วชชฺาสิ  โข  ตฺว วามูรุ        จิร  โข  สา  กริสฺสติ   
        [๔๙๑]        อิท โข  สา  น ชานาติ        อสิสตฺติ ฺจ  โอฑิต  (๑) 
                        สา  จณฺฑี  กาหตี โกธ        ต  เม  ตปฺปติ  โน  อิธ (๒)  
        [๔๙๒]        เอส  อุปฺปลสนฺนาโห        นิกฺข ฺจุสฺสีสเก   กต  (๓) 
                        กาสิก ฺจ  มุทุ  วตฺถ        ตปฺเปตุ   ธนกามิยาติ (๔) ฯ   
        ตตฺถ  เฑมานาติ  เฑยมาน  คจฺฉมาน  (๕) ฯ  ปตฺตยานาติ   
ตเมว  อาลปติ  ตถา  วิหงฺคมาติ ฯ  โส  หิ  ปตฺเตหิ   
ยาน  กตฺวา  คมนโต  ปตฺตยาโน  อากาเสน  คมนโต   
วิหงฺคโม ฯ  วชฺชาสีติ  วเทยฺยาสิ ฯ  วามูรุนฺติ  กทลกิฺขนฺธสมานอูรุ  
มม  สูเล  นิสนิฺนภาว  วเทยฺยาสิ ฯ  จิร  โข  สา  กริสสฺตีติ   
สา  อิม  ปวุตฺตึ  อชานมานา  มม  อาคมน  จิร   กรสิฺสติ   
จิรเมว  (๖)  คตสฺส  ปยสฺส  น   จ   อาคจฺฉตีติ  เอว  จินฺเตสฺสตีติ   
อตฺโถ ฯ  อสิสตฺติ ฺจาติ  อสิสมานตาย  สตฺติสมานตาย  จ   
สูลเมว  สนฺธาย  วทติ ฯ  ต ฺหิ  ตสฺส  อุตฺตาสนตฺถาย  โอฑิต   
ปต ฯ  จณฺฑีติ  โกธนา ฯ  กาหตี  โกธนฺติ  อติจิรายตีติ   
มยฺห  โกธ  กริสฺสติ ฯ  ต  เม  ตปฺปตีติ  ต  ตสฺสา  กชฺุฌน  
ม  ตปฺปติ ฯ  โน  อิธาติ  อิธ  ปน  อิม  สูล  ม  น  ตปฺปตีติ   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  อสึ  สตฺติจ  โอฑฺฑิต  ฯ  ๒  ม.  อิท  ฯ 
#  ๓.  ม.  นกิฺข ฺจุสฺสีสฌก  หิต  ฯ  ๔.  ม.  ธนกิา  ปยาติ  ฯ 
#  ๕.  ม.  คจฺฉมาน  จรมาน  ฯ  ๖.  ม.  จิร  เม  ฯ  
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ทีเปติ ฯ  เอส  อุปฺปลสนฺนาโหติอาทีหิ  ฆเร  อุสฺสีสเก  ปต   
อตฺตโน  ภณฺฑ  อาจิกฺขติ ฯ  ตตฺถ  อุปปฺลสนฺนาโหติ  อุปฺปโล   
จ  สนฺนาโห  จ  [๑] อุปฺปลสทิโส  กณโย  จ  สนฺนาหปฺปตฺโต  (๒)  
จาติ  อตฺโถ ฯ นิกฺข ฺจาติ  ป ฺจหิ  สุวณฺเณหิ  กต  องฺคุลิยก  (๓)  ฯ 
กาสิก ฺจ  มุทุ  วตฺถนฺติ  มุทุกาสิกสาฏกยุค  สนฺธายาห  เอตฺตก  
กิร  เตน  อุสสฺีสเก  นิกฺขิตฺต ฯ   ตปฺเปตุ  ธนกามิยาติ  เอต  
สพฺพ  คเหตฺวา  สา  มม  ปยา  ธนตฺถกิา  อิมินา ธเนน  
ตปฺเปตุ   ปูเรตุ   สนฺตุฏา โหตูติ ฯ   
        เอว  โส  ปริเทวมาโน  ว   กาล   กตฺวา  นิรเย   นิพฺพตฺติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  ตทา   ภริยา   จ   เอตรหิ   ภริยา  
อโหสิ  ฯ  เยน  เทวปุตฺเตน  ต  การณ  ทิฏ โส  อหเมวาติ ฯ   
                        กามวิลาปชาตก    สตฺตม  ฯ 
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อุปปฺลสนฺนาโหติ  ทิสฺสติ  ฯ 
#  ๒.  ม.  สนฺนาหโก  ฯ  ๓.  ม.  องฺคุลิมุทฺทิก  ฯ  
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        อุทุมฺพรา  จิเม   ปกกฺาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
อ ฺตร   ภิกฺขุ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  อ ฺตรสฺมึ  ปจฺจนฺตคามเก  วิหาร  กาเรตฺวา   
วสติ ฯ  รมณีโย  วิหาโร  ปฏ ิปาสาเณ  นิวิฏโ ฯ   
มณฺฑปสมฺมชฺชนฏาน  (๑)  อุทกผาสุก ฯ  โคจรคาโม  น  ทโูร (๒) ฯ   
สมฺปยายมานา  มนุสฺสา  ภิกฺข  เทนฺติ ฯ  อเถโก  ภิกฺขุ   
จาริก  จรมาโน  ต  วิหาร ปาปุณิ ฯ  เนวาสิกตฺเถโร  ตสฺส   
อาคนฺตุกวตฺต  กตฺวา  ปุนทิวเส  ต  อาทาย  คาม  ปณฺฑาย   
ปาวิสิ ฯ  มนสฺุสา  ตสฺส  ปณีต  ภิกฺข  ทตฺวา  สฺวาตนาย   
นิมนฺตยึสุ ฯ  อาคนฺตุโก  กติปาห  ภุ ฺชิตฺวา  จินฺเตสิ  เอเกนุปาเยน   
ต  ภิกฺขุ  ว ฺเจตฺวา  นิกฺกฑฺฒิตฺวา  อิม  วิหาร  คณฺหิสฺสามีติ ฯ   
อถ  น  เถรุปฏาน  อาคต  ปุจฺฉิ  ก ึ อาวุโส  พุทฺธุปฏาน   
น    อกาสีติ ฯ  ภนฺเต  อิม  วิหาร  ปฏชิคฺคนฺโต  นาม  นตฺถ ิ  
เตนมฺหิ  น  คตปุพฺโพติ ฯ  ยาว  ตฺว  พุทฺธุปฏาน  คนฺตฺวา   
อาคจฺฉสิ  ตาวาห  ปฏิชคฺคิสฺสามีติ ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ  เนวาสิโก   
ยาว  มมาคมนา  เถเร  มา  ปมชชฺิตฺถาติ  มนุสฺสาน  วตฺวา   
ปกฺกามิ ฯ  ตโต  ปฏาย  อาคนฺตุโก  ตสฺส  เนวาสิกสฺส   
อย ฺจ  โทโส  อย ฺจ  โทโสติ  วตฺวา  เต  มนุสฺเส  ปริภินฺทิ ฯ   
#  ๑.  ม.  มณฺฑ  สมฺมชชฺนฏาน  ฯ  ๒.  ม.  นาติทูเร  นาจฺจาสฺนฺเน  ฯ  
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อิตโรป  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา ปุน  อาคโต ฯ  อถสฺส  โส   
ปเวสน  (๑)  น   อทาสิ ฯ โส เอกสฺมึ  าเน  วสิตฺวา  ปุนทิวเส   
คาม  ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ  มนุสฺสาป  สามีจิมตฺตมฺป   น   
กรึสุ ฯ  โส  วิปฺปฏิสารี  หุตฺวา  ปุน  เชตวน  คนฺตฺวา   ต   
การณ  ภิกฺขูน  อาโรเจสิ ฯ  เต  ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ   
อาวุโส  อสุโก  กริ  ภิกฺขุ  อสุก  ภิกฺขุ  วิหารา  นิกฺกฑฺฒิตฺวา   
สย  ตตฺถ  วสตีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว   
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ   
วุตฺเต  น  ภิกขฺเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป  โส  อิม  วสนฏานา   
นิกฺกฑฺฒิเยวาติ  วตฺวา  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  อร ฺเ  รุกฺขเทวตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ตตฺถ   
วสฺสาเน  สตฺตสตฺตาห  เทโว  วสฺส ิฯ  อเถโก  รตฺตมุขขุทฺทกมกฺกโฏ   
เอกิสฺสาว   อโนวสฺสิกาย  ปาสาณทริยา  วสมาโน  เอกทิวส   
ทรีทฺวาเร  อเตมนฏาเน   สุเขน  นิสีท ิฯ  ตตฺเถโก  
กาฬมุขมหามกฺกโฏ  ตินโฺต  สีเตน  ปฬิยมาโน  วิจรนฺโต  ต   
ตถา  นิสินฺน  ทิสฺวา  อุปาเยน  ต  นีหรตฺิวา  เอตฺถ  วสิสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา  กุจฺฉึ  โอลมฺพิตฺวา  สุหิตาการ ทสฺเสนฺโต  ตสฺส  
ปุรโต  ตฺวา  ปม  คาถมาห   
#  ๑.  ม.  เสนาสน  ฯ  
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        [๔๙๓]        อุทุมฺพรา  นิเจ  ปกฺกา        นิโคฺรธา  จ  กปตฺถนา   
                        เอหิ  นกิฺขมฺม  ภุ ฺชสฺส ุ       ก ึ ชิฆจฺฉาย  มิยฺยสีติ ฯ   
        ตตฺถ  กปตฺถนาติ  ปลกฺขู (๑) ฯ  เอหิ  นิกฺขมฺมาติ  เอเต   
อุทุมฺพราทโย  ผลภาเรน  จิตฺตา  อหมฺป  ขาทิตฺวา  สุหิโต   
อาคโต   ตฺวมฺป  คจฺฉ  ภุ ฺชสฺสูติ ฯ   
        โสป  ตสฺส  วจน  สตฺุวา  สทฺทหิตฺวา  ผลาผลานิ   
ขาทิตุกาโม  หุตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  วิจริตฺวา  กิ ฺจิ   
อลภนฺโต  ปนุ  อาคนฺตฺวา  ต  อตฺตโน  ทริย (๒)  ปวิสิตฺวา  นิสินฺน   
ทิสฺวา  ว ฺจิสฺสามิ  นนฺติ  ตสฺส  ปรุโต  ตฺวา  ทุติย  คาถมาห   
        [๔๙๔]        เอว  โส  สุหิโต  โหติ                โย  วุฑฺฒมปจายติ   
                        ยถาหมชฺช   สุหิโต                ทุมปกกฺานิ   มาสิโตติ ฯ   
        ตตฺถ  ทมุปกฺกานิ  มาสิโตติ  อุทุมฺพราทีนิ  รกฺุขผลานิ   
ขาทิตฺวา  อาสิโต (๓)  สหุิโต   ชาโต ฯ   
        ต   สุตฺวา   มหามกฺกโฏ   ตติย   คาถมาห   
        [๔๙๕]        ย   วเนโช   วเนชสฺส                ว ฺเจยฺย   กปโน  กป   
                        ทหโรป  น   สทฺเธยฺย (๔)        น  หิ  ขิณฺโณ  ชรากปติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ   ย   วเน  ชาโต  กป  วเน  ชาตสฺส  กปโน   
ว ฺจน  กเรยฺย   ต   ตยา   สทิโส   ทหโรป   วานโร   น  
#  ๑. ม.  ปลกฺขา  ฯ  ๒.  ม.  อนโตปาสาณทริย  ฯ  ๓.  ม.  อสิโต 
#  ทาโต  ฯ  ๔.  ม.  ทหโร  กป  สทฺเธยฺย  ฯ  
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สทฺทเหยฺย   มาทิโสป   ชณฺิโณ  ชรากป  มหลลฺกมกฺกโฏ  น   
หิ   สทฺทเหยฺย  สตฺตกฺขตฺตุมฺป  ภณนฺตสฺส  ตุมฺหาทิสสฺส  น   
สทฺทหิ   หิมวนฺตปฺปเทเส  สพฺพผลาผล  วสฺเสน กลิินฺน ปติต  
ปุน   ตว  อิท   าน   นตฺถ ิ  คจฺฉาติ ฯ   
        โส    ตโต   ว     ปกกฺามิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ขุทฺทกมกฺกโฏ  เนวาสิโก  อโหสิ  กาฬมหามกฺกโฏ   
อาคนฺตุกภิกฺขุ   รุกฺขเทวตา   ปน   อหเมวาติ ฯ   
                                อุทุมพฺรชาตก    อฏม  ฯ 
 
                                โกมาริยปุตฺตชาตก  (๑) 
        ปุเร  ตุวนฺติ  อิท  สตฺถา  ปุพฺพาราเม  วิหรนฺโต  เกฬิสลีเก   
ภิกฺขู   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        เต    กิร    ภิกฺขู   สตฺถริ    อุปริปาสาเท    วิหรนฺเต   
เหฏาปาสาเท   ทิฏสุตาทีนิ   กเถนฺตา   เกฬิ ฺจ   ปริหาส ฺจ  (๒) 
กโรนฺตา  นสิีทึสุ ฯ  สตฺถา  มหาโมคฺคลฺลาน  อามนฺเตตฺวา  เอเต   
ภิกฺขู  สเวเชหีติ  อาห ฯ  เถโร  อากาเส  อุปฺปติตฺวา  
ปาทงฺคุฏเกน  ปาสาทถปูก  ปหริตฺวา  ยาว  อุทกปริยนฺตา   
ปาสาท  กมฺเปสิ ฯ  เต  ภิกฺขู  มรณภยภีตา  นิกฺขมิตฺวา   
#  ๑.  ม.  โกมารปุตฺตชาตก...  ฯ  ๒.  ม.  กลห ฺจ  ปริภาสจ  ฯ  



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 268 

        เลมที ่ 31  ติกนิปาเต   กุมฺภวคฺควณฺณนา  หนา  268 
 
พหิ  อฏสุ ฯ  เตส  โส  เกฬิสีลภาโว  ภิกฺขูสุ  ปากโฏ   
ชาโต ฯ  อเถกทิวส  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ   
อาวุโส  เอกจฺเจ  ภิกฺขู  เอวรูเป  นิยฺยานิกสาสเน  ปพฺพชิตฺวา   
เกฬิสีลา  หุตฺวา  วิจรนฺติ  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตาติ  วิปสฺสนาย   
กมฺม  น  กโรนฺตีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว   
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ   
วุตฺเต  น  ภิกขฺเว  อิทาเนว  ปุพฺเพเปเต  เกฬิสีลกาเยวาติ   
วตฺวา  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  เอกสฺมึ  คามเก  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ   
โกมาริยปุตฺโตติ  (๑)  น  ส ฺชานึสุ ฯ  โส  อปรภาเค  นิกฺขมิตฺวา   
อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส  วสิ ฯ  อถ ฺเ   
เกฬิสีลกา  ตาปสา  หิมวนฺตปฺปเทเส  อสฺสม  มาเปตฺวา  วสึสุ ฯ   
กสิณปริกมฺมมตฺตมฺป  เตส  นตฺถ ิฯ  อร ฺโต  ผลาผลานิ   
อาหริตฺวา  ขาทิตฺวา  หสมานา  นานปฺปการาย  เกฬิยา   
วีตินาเมสุ ฯ  เตส  สนฺติเก  เอโก  มกฺกโฏ  อตฺถิ ฯ โสป   
เกฬิสีลโกว  มุขวิการาทีนิ  กโรนฺโต  ตาปสาน  นานาวิธ  เกฬึ   
ทสฺเสติ ฯ  ตาปสา  ตตฺถ  จิร  วสิตฺวา  โลณมฺพิลเสวนตฺถาย   
มนุสฺสปถ  อคมสุ ฯ  เตส  คตกาลโต  ปฏาย  โพธสิตฺโต   
#  ๑.  ม.  โกมารปุตฺโตติ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  
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ต   าน  อาคนฺตฺวา  วาส  กปฺเปสิ ฯ  มกฺกโฏ  เตส  วิย   
ตสฺสาป  เกฬ ึ ทสฺเสสิ ฯ  โพธิสตฺโต  อจฺฉร  ปหรตฺิวา   
สุสิกฺขิตปพฺพชิตาน  สนติฺเก  วสนฺเตน  นาม  อาจารสมฺปนฺเนน   
กายวาจาทีหิ  สุส ฺเตน  ฌาเน  สุยุตฺเตน  ภวิตุ  วฏฏตีติ   
ตสฺส  โอวาท  อทาสิ ฯ  โส  ตโต  ปฏาย  สีลวา   
อาจารสมฺปนฺโน   อโหส ิฯ  โพธิสตฺโต   ตโตป   อ ฺตฺถ   
อคมาสิ ฯ  อถ  เต  ตาปสา  โลณมฺพิล  เสวิตฺวา  ต  าน   
อคมสุ ฯ  มกกฺโฏ  ปุพฺเพ  วิย  เตส  เกฬ ึ น  ทสฺเสสิ ฯ  อถ  
น  ตาปสา  ปุพฺเพ  ตฺว  อาวุโส  อมฺหาก  ปรุโต  เกฬึ  อกาสิ   
อิทานิ  น  กโรสิ  กึการณาติ  ปุจฺฉนฺตา  ปม  คาถมาหสุ   
        [๔๙๖]        ปุเร   ตุว   สีลวต   สกาเส   
                โอกฺกนฺทิก (๑) กีฬสิ  อสฺสมมฺหิ   
                 กโรหเร   มกกฺฏิยานิ   มกฺกฏ   
                        น   ต   มย   สีลวต   รมามาติ ฯ   
        ตตฺถ  สลีวต  สกาเสติ  เกฬิสลีกาน  อมฺหาก  สนฺติเก ฯ   
โอกฺกนฺทิกนติฺ  มิโค  วิย  โอกฺกนฺทิตฺวา  (๒)  กฬีสิ ฯ  กโรหเรติ (๓) 
กโรหิ ฯ  อเรติ  อาลปน  (๓)  ฯ  มกฺกฏิยานีติ  มุขมกฺกฏิกกฬีสงฺขาตานิ  
มุขวิการาทีนิ  (๔) ฯ  น   ต   มย   สีลวต  รมามาติ  ย  ปุพฺเพ   
#  ๑.  ม.  โอกฺกนฺติก  ฯ  ๒.  ม.  โอกกฺนฺติตฺวา  ฯ  ๓.  ม.  กโรหเรติ 
#  เอตฺถ  อเรติ  อาลปน  ฯ  ๔.  ม.  มขุวิการานิ  ฯ  
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ตว  เกฬิสีล  เกฬิวตฺต  ต  มย  เอตรหิ  น  รมาม  นาภิรมาม  (๑) 
ตฺวมฺป  โน   น   รมาเปสิ  กินฺนุ  โข   การณนฺติ ฯ 
        ต   สุตฺวา   มกฺกโฏ   ทุติย   คาถมาห   
                [๔๙๗]  สุตา   หิ   มยฺห   ปรมา   วิสุทฺธ ิ  
                        โกมาริยปตฺุตสฺส  (๒) พหุสฺสุตสฺส   
                       มาทานิ   ม   ม ฺ ิ   ตุว   ยถา   ปุเร   
                        ฌานาภิยุตฺตา   วิหราม   (๓)  อาวุโสติ ฯ   
        ตตฺถ  มยฺหนฺติ   กรณฏเ   สมฺปทาน ฯ   วิสุทฺธีติ   
ฌานวิสุทฺธิ ฯ  พหุสฺสุตสฺสาติ  พหูน  กสิณปริกมฺมาม  อฏนฺน ฺจ   
สมาปตฺตีน  สุตตฺตา  เจว  ปฏิวิทฺธตฺตา  จ  พหุสฺสุตสฺส ฯ  ตุวนฺติ  
เตสุ  เอก  ตาปส  อาลปนฺโต  อิทานิ   ม   มา   ตฺว   ปุเร   วิย   
ส ฺชานิ  นาห  ปุริมสทโิส  อาจริโย  เม  ลทฺโธติ  ทีเปติ ฯ   
        ต   สุตฺวา   ตาปสา   ตติย   คาถมาหสุ   
                [๔๙๘]  สเจป   เสลสฺมึ   วปฺเปยฺย  (๔) วีช   
                        เทโว   จ   วสฺเส   เนว  (๕)  หิ   ต   วิรุฬฺเห   
                      สุตา   หิ   ตยา   ปรมา   วิสุทฺธิ  (๖) 
                      อารา   ตุว   มกฺกฏ   ฌานภูมิยาติ (๗)  ฯ   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  ๒.  ม.  โกมารปุตฺตสฺส  ฯ  ๓.  ม.  ฌานานุ- 
#  ยุตฺโต  วิหรามิ  ฯ  ๔.  สฺยา.  ม.  เสลสมิ  วเปยฺย  ฯ  ๕.  สฺยา.  ม.  น  ฯ 
#  ๖.  สฺยา.  สุตา  หิ  เต  สา  ปรมา  วิสุทฺธิ  ฯ  ๗.  สฺยา.  ฌานภูมฺยาติ  ฯ  
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        ตสฺสตฺโถ  สเจป  ปาสาณปฏเ  ป ฺจวิธ  วีช  วปฺเปยฺย   
เทโว  จ  สมมฺา  วสฺเสยฺย  อกฺเขตตฺตา  ย  ต  น  วิรฬุเฺหยฺย   
เอวเมว   ตยา   ปรมชฌฺานวิสุทฺธิ   สุตา   ตฺว   ปน 
ติรจฺฉานโยนิกตฺตา  อารา  มกฺกฏ  ฌานภูมิยา  ทูเร   ิโต   น   
สกฺกา  ตยา  ฌาน  นิพฺพตฺเตตุนฺติ  มกฺกฏ  ครหึสุ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  เกฬิสีลตาปสา  อิเม  ภิกฺขู  อเหสุ โกมาริยปุตฺโต  ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                        โกมาริยปตฺุตชาตก    นวม  ฯ 
 
                                        พกชาตก   
        ปรปาณฆาเตติ   อิท   สตฺถา   เชตวเน   วิหรนโฺต   
ปุราณสนฺถต   อารพฺภ   กเถสิ ฯ  
        วตฺถุป  วินเย   (๑) วิตฺถารโต  อาคตเมว ฯ  อย  ปเนตฺถ  
สงฺเขโป ฯ  อายสฺมา  อุปเสโน  ทุวสฺสโิก  เอกวสฺสิเกน   
สทฺธิวิหารินา  สทฺธึ  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  สตฺถารา  ครหิโต   
นิวตฺติตฺวา   (๒)  ปกฺกนฺโต  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อรหตฺต  ปตฺวา   
อปฺปจฺฉตาทิคุณยุตฺโต  เตรส  ธุตงฺคานิ   สมาทาย   ปริส   
เตรสธุตงฺคธร  กตฺวา  ภควติ  เตมาส  ปฏิสลลฺีเน  สปริโส   
#  ๑.  วิ.  มหา.  ๒/๙๑-๖/๗๖-๘๑  ฯ  ๒.  ม.  วนฺทิตฺวา  ฯ  
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สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ปริสมฺป  นิสฺสาย  ปม  ครห  ลภิตฺวา   
ธมฺมิกาย  กติกาย  อนุวตฺตเน   (๑) ทุติย  สาธุการ  ลภิตฺวา   
อิโต  ปฏาย  ธุตงฺคธรา  ภิกฺขู  ยถาสุข  อุปสงฺกมิตฺวา   
ม  ปสฺสนฺตูติ  สตฺถารา  กตานุคฺคโห  นิกฺขมิตฺวา  ภิกฺขูน   
เอตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  ตโต  ปภูติ  ภิกขฺู  ธุตงฺคธรา  หุตฺวา   
สตฺถาร  ทสสฺนาย  อุปสงฺกมิตฺวา  สตฺถริ  ปฏิสลฺลานา  วุฏ ิเต   
ตตฺถ  ตตฺถ  ปสุกูลานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  อตฺตโน  ปตฺตจีวราเนว   
คณฺหึสุ ฯ  สตฺถา  สมฺพหุเลหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  เสนาสนจาริก   
จรมาโน  ตตฺถ  ตตฺถ  ปติตานิ ปสุกูลานิ  ทิสฺวา  ปจฺุฉิตฺวา   
ตมตฺถ  สุตฺวา  ภิกฺขเว  อิเมส  นาม  ภิกฺขูน  วตฺตสมาทาน  (๒)   
น  จิรฏ ิติก  พกสฺส  อุโปสถกมฺมสทสิ  อโหสีติ  วตฺวา  อตีต  
อาหริ ฯ   
        อตีเต   พาราณสิย   พฺรหฺมทตฺเต   รชฺช   กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  สกฺโก  เทวราชา  อโหสิ ฯ  อเถโก  พโก  คงฺคาตีเร   
ปาสาณปฏเ  วสติ ฯ  อถ  คงฺคาย  มโหโฆทก  (๓)   คนฺตฺวา  
ต   ปาสาณ  ปริกฺขิป ฯ  พโก   อภิรูหิตฺวา   ปาสาณปฏเ   
นิปชฺช ิฯ  เนวสฺส  โคจโร  อตฺถ ิ น  โคจราย  คมนมคฺโค   
อุทกมฺป  วฑฺฒเตว ฯ  โส  จินฺเตสิ  มยฺห  เนว  โคจโร  อตฺถิ   
น  โคจราย  คมนมคฺโค   นิกฺกมฺมสฺส   ปน   นิปชฺชนโต   
อุโปสถกมฺม  วรตรนฺติ  มนสาว  อุโปสถ  อธิฏาย  สลีานิ   
#  ๑.  ม.  อธมฺมิกาย  กติกาย  อนนุวตฺตเน  ฯ 
#  ๒.  ม.  ธตุงฺคสมาทาน  ฯ  ๓.  ม.  มโหทก  ฯ  
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สมาทยิตฺวา  นิปชฺช ิฯ  ตทา  สกฺโก เทวราชา  อาวชฺชมาโน   
ตสฺส  ต  ทุพฺพลสมาทาน  ตฺวา  เอต  พก  วีมสิสฺสามีติ  (๑) 
เอฬกรูเปน   อาคนฺตฺวา   ตสฺสาวิทูเร   ตฺวา   อตฺตาน   
ทสฺเสสิ ฯ  พโก  ต  ทิสฺวา  อ ฺตรสฺมึ  ทิวเส  อุโปสถกมฺม   
ชานิสฺสามีติ   อุฏาย   ต   คณฺหิตุ   ปกขฺนฺทิ ฯ  เอฬโกป   
อิโต  จิโตจ  ปกฺขนฺทิตฺวา  อตฺตาส  คเหตุ  นาทาสิ ฯ  พโก   
ต   คเหตุ   อสกฺโกนฺโต  นิวตฺเตตฺวา  อาคมฺม  อุโปสถกมฺม   
ตาว   เม   น  ภิชฺชตีติ   ตตฺเถว   ปุน  นปิชฺช ิฯ  สกฺโก   
สกฺกานุภาเวเนว  (๒) อากาเส  ตฺวา  ตาทิสสฺส  ทุพฺพลชฺฌาสยสฺส   
กึ   อุโปสถกมฺเมน   ตฺว   มม   สกฺกภาว   อชานนฺโต   เอฬกมส   
ขาทิตุกาโมสีติ  ต   ครหตฺิวา (๓)  เทวโลกเมว   คโต ฯ   
                        ติสฺโสป   อภิสมฺพุทฺธคาถาว   
        [๔๙๙]        ปรปาณฆาเต (๔) ชีวนฺโต        มสโลหิตโภชโน   
                 พโก  วต   สมาทาย                   อุปปชฺช ิ  อุโปสถ   
        [๕๐๐]     ตสฺส   สกโฺก   วต ฺาย           อชรเูปนุปาคมิ   
                 วีตตโป   อชฺฌปฺุปตฺโต  (๕)      ภิชชฺิ   โลหิตโป   ตป   
        [๕๐๑]     เอวเมว   อิเธกจฺโจ  (๖)             สมาทานสฺมิ   ทพฺุพโล  (๗) 
                 ลหุ   กโรติ  (๘)  อตฺตาน           พโกว   อชการณาติ ฯ   
#  ๑.  ม.  วิเหเสฺสามีติ  ฯ  ๒.  ม.  สกฺกตฺตภาเวเนว  ฯ 
#  ๓.  ม.  วิเหเตฺวา  ฯ  ๔.  ม.  ปรปาณโรธา  ฯ 
#  ๕.  สฺยา.  ม.  อชฺฌปตฺโต  ฯ  ๖.  ม.  อิเธกจฺเจ  ฯ 
#  ๗.  ม.  สมาทานมฺหิ  ทุพฺพลา  ฯ  ๘.  ม.  กโรนฺติ  ฯ  
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        ตตฺถ  อุปปชฺช ิ อุโปสถนฺติ  อุโปสถวาส  อุปคโต ฯ   
วต ฺายาติ  ตสฺส  ทุพฺพลวตฺต  อ ฺาย ฯ  วีตตโป  อชฌฺปฺปตฺโตติ   
วิคตตโป  หุตฺวา   อุปคโต   ต   ขาทิตุ   ปกฺขนฺโตติ   อตฺโถ ฯ  
โลหิตโปติ  โลหิตปายี ฯ  ตปนฺติ   ต   อตฺตนา   สมาทินฺนตป (๑) 
ภินฺทิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา    สกโฺก   อหเมวาติ ฯ   
                        พกชาตก    ทสม   
                        กุมฺภวคฺโค   ป ฺจโม   
 
                                ตสฺสทฺุทาน 
                        วรกุมฺภ   สุปตฺตสิริวฺหยโน 
                        สุจิสมฺมต   พินฺทุสฺสโร   จุสโภ 
                        สริตปติ  วณฑี  ขรากปนา 
                        อถ  มกฺกฏิยา  วกเกน  ทสาติ  ฯ 
                                วคฺคุทฺทาน 
        สงฺกปฺโป   ปทุโม   เจว        อุทปาเนน   ตติย 
        อพฺภนฺตร   ฆฏเภท                ติกนิปาตมฺหิลงฺกต  ฯ 
                        ติกนิปาตวณฺณนา   นิฏ ิตา  ฯ 
#  ๑.  สมาทานตป  ฯ  



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 275 

                                เลมที่  31  หนา  275 
 
                        จตุกฺกนิปาตชาตกฏกถา   
                        กาลิงฺควคฺควณฺณนา   
 
                        จุลลฺกาลิงฺคชาตก  (๑) 
        วิวรถ  อิมาส  ทฺวารนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
จตุนฺน  ปริพฺพาชิกาน  ปพฺพชฺช  อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        เวสาลิย  กริ  ลิจฺฉวิราชูน  สตฺต  สหสฺสานิ  สตฺต   
สตานิ  สตฺต   จ   ลิจฺฉวี  วสึสุ ฯ  เต   สพฺเพป   ปุจฺฉา- 
ปฏิปุจฺฉาจิตฺตกา   อเหสุ ฯ  อเถโก  ป ฺจสุ  วาทสเตสุ  พฺยตฺโต   
นิคฺคณฺโ  เวสาลิย  สมฺปาปุณิ ฯ  เต  ตสฺส  สงฺคห  อกสุ ฯ   
อปราป  เอวรูปา  นิคฺคณฺ ี  สมฺปาปุณิ ฯ  ราชาโน  เทฺวป   
ชเน  วาท  กาเรสุ ฯ  อุโภป  สทิสา  ว   อเหสุ ฯ  ตโต  ลิจฺฉวีน   
เอตทโหสิ  อิเม  เทฺว  ปฏจฺิจ  อุปฺปนฺโน  ปุตฺโต  พฺยตฺโต   
ภวิสฺสตีติ ฯ  เตส  วิวาห  กาเรตฺวา  เทฺวป  เอกโต  วาเสสุ ฯ   
อถ  เนส  สวาสมนฺวาย  ปฏิปาฏิยา  จตสฺโส  ทารกิาโย   
วิชายึสุ  (๒) เอโก  จ  ทารโก  วิชายิ  (๓) ฯ  ทาริกาน  สจฺจา   
โสภา    อธิวาทกา    ปฏิจฺฉราติ  (๔) นาม  อกสุ ฯ  ทารกสฺส  
สจฺจโกติ นาม  (๕) ฯ  เต  ป ฺจป  ชนา  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  มาติโต   
#  ๑.  จูฬกาลิงฺคชาตก.... ฯ  ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  ๓.  ม.  ชายิ  ฯ 
#  ๔.  ม.  สจฺจา  โลลา  อวธาริกา  ปฏจฺิฉาทาติ  ฯ 
#  ๕.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  
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ป ฺจ  วาทสตานิ  ปติโต  ป ฺจ  วาทสตานีติ  วาทสหสฺส   
อุคฺคณฺหึสุ ฯ  มาตาปตโร  ทาริกาโย (๑)   เอว  โอวทึสุ  สเจ   
โกจิ  คิหี  ตุมฺหาก  วาท  ภินฺทิสฺสติ  ตสฺส  ปาทปรจิาริกา   
ภเวยฺยาถ  สเจ  ปพฺพชิโต  ภินฺทิสฺสติ  ตสฺส  สนฺติเก   
ปพฺพเชยฺยาถาติ ฯ  อปรภาเค  มาตาปตโร  กาลมกสุ ฯ  เตสุ   
กาลกเตสุ  สพฺพกนิฏโ (๒)   นิคฺคณฺโ (๓)  ตตฺเถว  เวสาลิย  ลิจฺฉวีน   
สิปฺป  สิกฺขาเปนฺโต   วสิ ฯ  ภคินิโย    ชมฺพูสาข     คเหตฺวา   
วาทตฺถาย    นคเรน (๔)    นคร  จรมานา  สาวตฺถึ    ปตฺวา   
นครทฺวาเร    ชมฺพูสาข    นิกฺขิปตฺวา (๕)   โย    อมฺหาก  วาท   
อาโรเปตุ  สกฺโกติ  คิหี  วา  ปพฺพชิโต  วา  โส  เอต   
ปสุปุ ฺช   ปาเทหิ   วิกีริตฺวา   ปาเทเหว   สาข   มททฺตูติ   
ทารกาน  วตฺวา  ภิกฺขตฺถาย  นคร  ปาวิสึสุ ฯ  อถายสฺมา   
สารีปุตฺโต   อสมฺมชฺชนฏาน (๖)   สมฺมชฺชตฺิวา  รตฺิตฆเฏสุ  ปานีย   
อุปฏเปตฺวา  คิลาเน  ปฏชิคฺคิตฺวา  ทิวาตร  สาวตฺถิย (๗)   ปณฺฑาย   
ปวิสนฺโต  ต (๘)   สาข  ทสิฺวา  ปุจฺฉิตฺวา  ทารเกเหว  ปาตาเปตฺวา (๘)   
มทฺทาเปตฺวา  เยหิ  อย  สาขา  ปตา  เต  กตภตฺตกิจฺจา   
อาคนฺตฺวา   เชตวนทฺวารโกฏเก   ม   ปสฺสนฺตูติ   ทารกาน   
#  ๑.  ม.  ทาริกาน  ฯ    ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ    ๓.  ม. 
#  สจฺจกนิคณฺโ  ฯ    ๔.  ม.  นครา  ฯ    ๕.  ม.  นิขณิตฺวา  ฯ 
#  ๖.  ม. อสมฺมฏฏาน  ฯ    ๗.  ม.  สาวตฺถึ  ฯ   ๘.  ม.  ต  สาข 
#  ทสฺวา  ทารเก  ปุจฺฉิ  ฯ  ทารกา  ต  ปวตฺตึ  อาจิกขึสุ  ฯ  เถโร 
#  ทารเกเหว  ปาตาเปตฺวา  ฯ    
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วตฺวา  นคร  ปวิสิตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ  วิหารโกฏเก (๑)  อฏาสิ ฯ   
ตาป   ปริพฺพาชิกา   ภิกฺข (๒)  จริตฺวา   อาคตา   สาข   มทฺทิต   
ทิสฺวา  เกนาย  มทฺทิตาติ  วตฺวา  สารีปุตฺตตฺเถเรน   สเจ   
ตุมฺเห    วาทตฺถิกา   วิหารโกฏก (๓)   กิร คจฺฉถาติ   ทารเกหิ   
วุตฺตา   ปุน   นคร   ปวิสิตฺวา   มหาชน   สนฺนิปาเตตฺวา   
วิหารโกฏก  คนฺตฺวา  เถร  วาทสหสฺส  ปุจฺฉึสุ ฯ  เถโร  [ ๔ ]   
วิสชฺเชตฺวา  อ ฺ  กิ ฺจิ  ชานิตฺถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  น  ชานาม   
สามีติ ฯ  อห  ปน  โว  กิ ฺจิ  ปุจฺฉามีติ ฯ  ปุจฺฉ  สามิ   
ชานนฺติโย  กเถสฺสามาติ ฯ  เถโร  เอก  นาม  กินฺติ  ปุจฺฉิ ฯ   
ตา น ชานึสุ ฯ เถโร วิสชฺเชสิ ฯ  ตา  อมฺหาก  สามิ   
ปราชโย  ตุมหฺาก  ชโยติ  อาหสุ ฯ  อิทานิ  กึ  กริสสฺถาติ ฯ   
อมฺหาก  มาตาปตูหิ  อย  โอวาโท  ทินฺโน  สเจ  โว  คิหี   
วาท  ภินฺทิสฺสติ  ตสฺส  ปชาปติโย  ภเวยฺยาถ  สเจ  ปพฺพชิโต   
ตสฺส  สนฺติเก  ปพฺพเชยฺยาถาติ  ปพฺพชฺช  โน  เทถาติ ฯ   
เถโร  สาธูติ  วตฺวา  ตา  อุปฺปลวณฺณาย  เถริยา สนฺติเก  
ปพฺพาเชสิ ฯ  สพฺพา  นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ   
อเถกทิวส  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ  อาวุโส   
สารีปุตฺตตฺเถโร  จตุนฺน  ปริพฺพาชิกาน  อวสฺสโย  หุตฺวา   
#  ๑.  ม.  วิหารทวารโกฏเก  ฯ  เอวมปุริป  ฯ    ๒.  ม. 
#  ภิกฺขาย  ฯ    ๓.  ม.  เชตวนทฺวารโกฏก  ฯ    ๔.  ม. 
#  เอตฺถนฺตเร  ตนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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สพฺพา    อรหตฺต    ปาเปสีติ ฯ    สตฺถา    อาคนฺตฺวา   กาย   นุตฺถ   
ภิกฺขเว   เอตรหิ   กถาย   สนฺนิสินฺนาติ   ปุจฺฉิตฺวา   อิมาย   
นามาติ  วุตฺเต   น   ภิกฺขเว   อิทาเนว   ปุพฺเพป (๑)   เอตาส   
อวสฺสโย  อโหสิ  อิทานิ  ปน  ปพฺพชชฺาภิเสก  ทาเปสิ  ปุพฺเพ   
ราชมเหสิฏาเน เปสีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต   กาลิงฺครฏเ   ทนฺตปุรนคเร   กาลิงฺคราเช   รชชฺ   
กาเรนฺเต  อสฺสกรฏเ  โปตลนคเร (๒)   อสฺสโก  นาม  รชชฺ  
กาเรสิ ฯ กาลิงฺโค  สมฺปนฺนพลพาหโน  สยมฺป  นาคพโล   
ปฏิโยธ  น  ปสฺสติ ฯ  โส  ยชฺุฌิตุกาโม  หุตฺวา  อมจฺจาน   
อาโรเจสิ   อห   ยุทฺธตฺถิโก   ปฏโิยธ   ปน   น   ปสสฺามิ   
กึ  กโรมาติ ฯ  อมจฺจา   อตฺเถโก  มหาราช  อุปาโย  ธีตโร   
เต  จตสฺโส  อุตฺตมรูปธรา  ตา  ปสาเธตฺวา  ปฏิจฺฉนฺนยาเน   
นิสีทาเปตฺวา  พลปริวุตา  คามนิคมราชธานิโย  จราเปถ  โย   
ราชา   อตฺตโน (๓)   คเหตุกาโม  (๓)  ภวิสฺสติ  เตน  สทฺธ ึ ยุทธฺ   
กริสฺสามาติ  วทึสุ ฯ  ราชา  ตถา  กาเรสิ ฯ  ตาหิ   
คตคตฏาเน  ราชาโน  ภเยน  ตาส  นคร  ปวิสิตุ  น  เทนฺติ   
ปณฺณาการ  เปเสตฺวา  พหินคเรเยว  วสาเปนฺติ ฯ  เอว   
สกลชมฺพูทปี  จริตฺวา  อสฺสกรฏเ  โปตลนคร  ปาปุณึสุ ฯ   
#  ๑.  ม.  ปุพฺเพเปส  ฯ    ๒.  ม.  ปาฏลินคเร  ฯ  เอวมุปริป  ฯ   
#  ๓.  ม.  ตา  อตฺตโน  เคเห  กาตุกาโม  ฯ    
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อสฺสกราชาป  นครทฺวารานิ  ปทหาเปตฺวา  ปณฺณาการ   
เปเสสิ ฯ  ตสฺส  นนฺทเสโน  (๑)  นาม   อมจฺโจ  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต   
อุปายกุสโล ฯ  โส  จินฺเตสิ  อิมา  กิร  กาลิงฺคราชธีตาโร (๒)    
สกลชมฺพูทปี  จริตฺวา  ปฏิโยธ  น  ลภึสุ  เอว  สนเฺตป   
ชมฺพูทีโป  ตุจฺโฉ  นาม  อโหสิ  อห  กาลิงฺเคน  สห   
ยุชฺฌิสฺสามีติ ฯ  โส  นครทฺวาร  คนฺตฺวา  โทวาริเก  อามนฺเตตฺวา   
ตาส   ทฺวาร   วิวราเปตุ   ปม   คาถมาห   
[๕๐๒]  วิวรถ  อิมาส  ทฺวาร        นครนฺต  ปวีสิตุ   
                อรณุราชสฺส สีเหน        สุสฏิเน  สุรกฺขิต  นนฺทเสเนนาติ (๓) ฯ   
        ตตฺถ   อรุณราชสฺสาติ   โสป   รชเฺช   ปติฏ ิตกาเล   รฏสสฺ   
นามวเสน   อสฺสโก   นาม   ชาโต ฯ   กุลทตฺติย   ปนสฺส   นาม  
อรุโณติ ฯ   เตนาห   อรุณราชสฺสาติ ฯ   สีเหนาติ   ปุริสสีเหน ฯ   
สุสิฏเนาติ   อาจริเยหิ   สุฏ ุ   อนุสาสิเตน ฯ   นนฺทเสเนนาติ   
มยา  นนฺทเสเนน  นาม ฯ   
        โส  เอว  วตฺวา  ทฺวาร  วิวราเปตฺวา   ตา   คเหตฺวา    
อสฺสกร ฺโ   ทสฺเสตฺวา (๔)   ตุมฺเห  มา  ภายิตฺถ  ยุทฺเธ  สติ   
อห   ชานิสฺสามิ (๕)  อิมา   อุตฺตมรูปธรา   ราชธีตโร   อคฺคมเหสิโย   
#  ๑.  ม.  นนทฺิเสโน  ฯ    ๒.  ม.  ราชธีตโร  ฯ    ๓.  สฺยา.   นนฺทเิสโน ฯ   
#  ม.  วิวรถมิาส  ทฺวาร  นคร  ปวิสนตฺุ  อรุณราชสสฺ  สีเหน  สุสิฏเน   
#  สุรกฺขิต  นนฺทเสเนนาติ  ฯ    ๔.  ม.  ทตฺวา  ฯ    ๕.  ม.  ชินิสสฺามิ  ฯ    
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กโรถาติ  ตาส  อภิเสก  ทาเปตฺวา  ตาหิ  สทฺธึ  อาคตปุริเส   
คจฺฉถ   ตุมฺเห   ราชธีตาน   อสฺสกราเชน   มเหสิฏาเน   
ปตภาว   ตุมฺหาก   ร ฺโ   อาจิกฺขถาติ   อุยฺโยเชสิ ฯ  เต   
คนฺตฺวา   อาโรเจสุ ฯ   กาลิงฺโค   นห   นูน   โส   มยฺห  พล   
ชานาตีติ   ตาวเทว   มหติยา   เสนาย   นิกฺขมิ ฯ   นนฺทเสโน   
ตสฺสาคมน  ตฺวา  อตฺตโน  กิร  รชฺชสีมายเมว  โหตุ  มา   
อมฺหาก  ร ฺโ  รชฺชสีม  โอกฺกมตุ  อุภินฺน  รฏาน (๑)   อนฺตเร   
ยุทฺธ  ภวิสฺสตีติ  สาสน  เปเสสิ ฯ  โส  สาสน  สุตฺวา  อตฺตโน   
รชฺชปริยนฺเตว  อฏาสิ ฯ อสฺสโกป อตฺตโน รชชฺปริยนฺเตเยว  
อฏาสิ ฯ   
        ตทา  โพธิสตฺโต  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  เตส  ทฺวินฺน   
ราชูน (๒)   อนฺตเร  ปณฺณสาลาย  วสติ ฯ  กาลิงฺโค  สมณา   
นาม  กิ ฺจิ  ชานนฺติ  โก  ชานาติ  กึ  ภวิสฺสติ  กสฺส   
ชโย  วา  ปราชโย  วา  ภวิสฺสติ  ตาปส  ปุจฺฉิสฺสามีติ   
อ ฺาตกเวเสน  โพธิสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิตฺวา  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  ภนฺเต  กาลิงฺโค  จ  อสฺสโก   
จ  ยุชฺฌิตุกามา  อตฺตโน  อตฺตโน รชชฺสีมายเมว   ิตา  เอเตสุ   
กสฺส  ชโย  กสฺส  ปราชโย  ภวิสฺสตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  มหาปุ ฺ   
อห  อสุกสฺส  ชโย  อสุกสฺส  ปราชโยติ น ชานามิ  
#  ๑.  ม.  รชชฺาน  ฯ    ๒.  ม.  รชชฺาน  ฯ    
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สกฺโก ปน  เทวราชา  อิธาคจฺฉติ  ตมห  ปุจฺฉิตฺวา  กเถสฺสามิ   
เสฺวว  อาคจฺเฉยฺยาสีติ ฯ  สกฺโก  โพธสิตฺตสฺส  อุปฏาน   
อาคนฺตฺวา  นิสีทิ ฯ  อถ  น  โพธิสตฺโต  ตมตฺถ  ปุจฺฉิ ฯ  ภนฺเต   
กาลิงฺโค  ชินสิฺสติ  อสฺสโกว  ปราชิสสฺติ  อิท ฺจ  ปุพฺพนิมิตฺต   
ป ฺายิสฺสตีติ ฯ  กาลิงฺโค  ปุนทิวเส  อาคนฺตฺวา  ปุจฺฉิ ฯ   
โพธิสตฺโตปสฺส  อาจิกฺขิ ฯ  โส  กึ  นาม  ปุพฺพนิมิตฺต  ภวิสฺสตีติ   
อปุจฺฉิตฺวาว  อห  กิร  ชินสิฺสามีติ  [ ๑ ]  ตุฏ ิยา  ปกฺกามิ ฯ   
สา  กถา  วิตฺถาริกา  อโหสิ ฯ  ต  สุตฺวา  อสฺสโก  นนฺทเสน   
ปกฺโกสาเปตฺวา  กาลิงฺโค  กิร  ชินิสฺสติ  มย  ปราชิสสฺาม   
กินฺนุโข  กาตพฺพนฺติ  อาห ฯ  โส  โก  เอต  มหาราช  ชานาติ   
กสฺส  ชโย  วา  ปราชโย  วา  ตุมฺเห  มา  จินฺตยิตฺถาติ   
ราชาน  อสฺสาเสตฺวา  โพธิสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา   
เอกมนฺต  นิสินฺโน  ภนฺเต  โก  ชินิสสฺติ  โก  ปราชิสฺสตีติ   
ปุจฺฉิ ฯ  กาลงฺิโค  ชินิสฺสติ  อสฺสโก  ปราชิสฺสตีติ ฯ  ภนฺเต   
ชินนฺตสฺส  ก ึ ปุพฺพนิมิตฺต  ภวิสฺสติ  กึ  ปราชินนฺตสฺสาติ ฯ   
มหาปุ ฺ  ชนินฺตสฺส  อารกฺขเทวตา  สพฺพเสโต  อุสโภ  ภวิสสฺติ   
อิตรสฺส  สพฺพกาฬโก  อุภินฺนมฺป  อารกฺขเทวตา  ยุชฺฌิตฺวา   
ชยปราชย   กริสฺสตีติ (๒)  ฯ  นนฺทเสโน  ต  สุตฺวา  อุฏาย  คนฺตฺวา   
ร ฺโ (๓)   สหายา  สหสฺสมตฺตา  มหาโยธา  เต  คเหตฺวา  (๓)   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อุฏายาติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๒.  ม.  กริสฺสนฺตีติ  ฯ   
#  ๓.  ม.  ร ฺโ  สหาเย  สหสฺสมตเฺต  มหาโยเธ  คเหตฺวา  ฯ    
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อวิทูเร  ปพฺพต  อารุยฺห  อมฺโภ  อมฺหาก  ร ฺโ  ชีวิต  ทาตุ   
สกฺขิสฺสถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม  สกฺขิสฺสามาติ ฯ  เตนหิ  อิมสฺมึ   
ปปาเต  ปตถาติ ฯ  เต  ปติตุกามา  อเหสุ (๑)  ฯ  อถ  เน  วาเรตฺวา   
อล  เอตฺถ  ปตเนน  อมฺหาก  ร ฺโ  ชวิีต  ทาตุ  สหุทยา   
อนิวตฺติโน  หุตฺวา  ยุชฺฌถาติ  อาห ฯ  เต  สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ  อถ   
สงฺคาเม  ปจฺจุปฏ ิเต  กาลิงฺโค  อห  กริ  ชินิสฺสามีติ   
โวสานมาปาทิ  (๒)  ฯ  พลนิกายาปสฺส  อมฺหาก  กิร  ชโยติ  โวสาน   
อาปชฺชิตฺวา   สนฺนาห   อกตฺวา   วคฺควคฺคา  หุตฺวา ยถารุจึ   
ปกฺกมึสุ  วิรยิกรณกาเล  วิริย  น  กรึส ุฯ  อุโภป  ราชาโน   
อสฺส  อภิรูหตฺิวา  ยุชฺฌิสสฺามาติ  อ ฺม ฺ  อุปสงฺกมึสุ ฯ   
อุภินฺน  อารกฺขเทวตา  ปุรโต  คนฺตฺวา  กาลิงฺคสฺส  อารกฺขเทวตา   
สพฺพเสโต  อุสโภ  อโหสิ  อิตรสฺส  สพฺพกาฬโก ฯ  เตป  (๓)   
อ ฺม ฺ  ยุชฺฌนาการ  ทสฺเสนฺตา  อุปสงฺกมึสุ ฯ  เต  ปน   
อุสภา  ทฺวินฺน  ราชูนเมว  ป ฺายนฺติ  น  อ ฺเส ฯ  นนฺทเสโน   
อสฺสก  ปุจฺฉิ  ป ฺายติ  เต  มหาราช  อารกฺขเทวตาติ ฯ   
อาม  ป ฺายตีติ ฯ  เกนากาเรนาติ ฯ  กาลิงฺคสฺส  อารกฺขเทวตา   
สพฺพเสโต  อุสโภ  หุตฺวา  ป ฺายติ  อมฺหาก  อารกฺขเทวตา   
สพฺพกาฬโก  (๔)   หุตฺวา  ป ฺายตีติ  (๔)   ฯ  มหาราช  ตุมฺเห  มา   
ภายิตฺถ    มย    ชินิสฺสาม   กาลิงฺโค  ปราชิสฺสติ    ตุมฺเห   
#  ๑.  ม.  เต ปติตุ  อารภึสุ  ฯ    ๒.  ม.  โวสาน  อาปชฺช ิ ฯ  
#  ๓.  ม.  ตา  เทวตาป  ฯ    ๔.  ม.  สพฺพกาฬโก  กลิมนฺโต 
#  หุตฺวา  ติฏตีติ  ฯ    
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อสฺสปฏ ิโต  โอตริตฺวา  อิม  สตฺตึ  คเหตฺวา  สุสิกฺขิต  สินฺธว   
อุทรปสฺเส  พามหตฺเถน  อุปฺปเฬตฺวา  อิมินา  ปุริสสหสฺเสน   
สทฺธึ  เวคสา  คนฺตฺวา  กาลิงฺคสฺส  อารกฺขเทวต  สตฺติปฺปหาเรน   
ปาเตถ  ตโต  มย  สหสฺสมตฺตา  สตฺติสหสฺเสน  ปหริสฺสาม   
เอว  กาลิงฺคสฺส  อารกฺขเทวตา  นสฺสิสฺสติ  ตโต  กาลิงฺโค   
ปราชิสฺสติ  มย  ชินิสฺสามาติ ฯ  ราชา  สาธูติ   นนทฺเสเนน  
ทินฺนส ฺาย  คนฺตฺวา  สตฺติยา  ปหริ ฯ  อมจฺจาป (๑)   สตฺติสหสฺเสน   
ปหรึสุ ฯ  อารกฺขเทวตา  ตตฺเถว  ชีวิตกฺขย  ปาปุณิ ฯ  ตาวเทว   
กาลิงฺโค  ปราชิตฺวา  ปลายิ ฯ  ต  ปลายมาน  ทิสฺวา  สหสฺสมตฺตา   
อมจฺจา  กาลงฺิโค  ปลายตีติ  อุนฺนทึสุ ฯ  กาลิงฺโค  มรณภยภีโต   
ปลายมาโน   ต   ตาปส  อกฺโกสนฺโต  ทุติย  คาถมาห   
                [๕๐๓]        ชโย กาลิงฺคาน   อสยฺหสาหิน  (๒)   
                                ปราชโย   อชโย (๓)   อสฺสกาน   
                                อิจฺเจว (๔)  เต   ภาสิต   พฺรหฺมจาริ   
                                น   อุชุภูตา (๕)  วิตถ   ภณนฺตีติ ฯ   
        ตตฺถ  อสยฺหสาหินนฺติ  อสยฺห  ทสฺุสห  สหิตุ  สมตฺถาน ฯ   
อิจฺเจว  เต  ภาสิตนฺติ  เอว  ตยา  กฏูตาปส  ล ฺจ  คเหตฺวา   
ปราชินกราชาน  ชินิสฺสติ  ชินกราชาน ฺจ (๖)   ปราชิสฺสตีติ   
ภาสิต ฯ  น  อุชุภูตาติ  เย  กาเยน   วาจาย   มนสา   จ   อุชกุา (๗)   
#  ๑.  ม.  สูรโยธสหสฺสาป  อมจฺจา  ฯ  ๒.  ม.  กลงฺิคานมสยฺหสาหิน  ฯ 
#  ๓.  ม.  อนโย  ฯ    ๔.  ม.  อิจฺเจว  ฯ    ๕.  ม.  อุชฺชุภูตา  ฯ   
#  ๖.  ม.  ชินนราชาน ฺจ  ฯ    ๗.  ม.  อุชุภูตา  ฯ    
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น    เต    เอว    มุสา    ภณนฺตีติ  ฯ   
        เอว  โส  ตาปส  อกโฺกสนฺโต  ปลายิตฺวา  อตฺตโน   
นครเมว  คโต  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกตุมปฺ  นาสกฺขิ ฯ  ตโต   
กติปาหจฺจเยน  สกโฺก  ตาปสสฺส  อุปฏาน  อคมาสิ ฯ  ตาปโส   
เตน   สทฺธึ   กเถนฺโต   ตติย    คาถมาห   
                [๕๐๔]        เทวา  มุสาวาทมุปาติวตฺตา   
                                สจฺจ   ตถ   ปรม   กร   น ุ  สกกฺ (๑)   
                                ตนฺเต   มุสา   ภาสิต   เทวราช   
                                ก ึ  วา   ปฏิจฺจ   มฆวา   มหินทฺาติ ฯ   
        ตตฺถ   ตนฺเต    มุสา    ภาสิตนฺติ    ย    ตยา    มยฺห    ภาสิต   
ต  อตฺถภ ฺชก  มุสาวาท  กโรนฺเตน  ตยา  มุสา  ภาสิต  ต   
ตยา    กึ    การณ   ปฏิจฺจ   เอว   ภาสิตนฺติ ฯ   
                [๕๐๕]        ต สุตฺวา  สกฺโก  จตุตฺถ  คาถมาห   
                                นน ุ เต   สุต   พฺราหฺมณ   ภ ฺมาเน   
                                เทวา  น  อิสฺสนฺติ  ปุริสปรกฺกมสฺส   
                                ทโม  สมาธิ  มนโส   อเภชฺโช (๑)   
                                อพฺยตฺตตา (๒)  นิกฺกมน ฺจ  กาเล   
                                ทฬฺห ฺจ  วิริย  ปรุสิปรกฺกโม   จ   
                                เตเนว  อาสิ  วิชโย   อสฺสกานนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ       ก ึ  ตยา    พฺราหฺมณ   ตตฺถ   ตตฺถ   วจเน    
#  ๑.  สจฺจ   ธน   ปรมนฺเตสุ   สกกฺ ฯ  ๒.  ม.  อพฺยคฺคา  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    
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ภ ฺมาเน  อิท  น  สุตปุพฺพ  ยถา  (๑)   เทวา  ปุรสิปรกฺกมสฺส   
น  อิสฺสนฺติ  น  อุสฺสุยนฺติ  อสฺสกสฺส  ร ฺโ  วิริยกรณวเสน   
อตฺตทมสงฺขาโต  ทโม  สมคฺคภาเวน  มนโส  อเภชโฺช   
อเภชฺชสมาธิ  อสฺสกร ฺโ  สหายาน  วริยกรณกาเล  อพฺยตฺตตา   
ยถา  กาลิงฺคสฺส  มนุสฺสา  วคฺควคฺคา  หุตฺวา  โอสกฺกึสุ  เอว   
อโนสกฺกน  (๒)   สมคฺคภาเวน  ปน  อเภชฺชจิตฺตาน   วิริย ฺจ   
ปุริสปรกฺกโม  จ  ถิโร  อโหสิ  เตเนว  การเณน อสฺสกาน  
ชโย อโหสีติ ฯ   
        ปลาเต  จปน  กาลิงฺเค  อสฺสกราชา  วิโลป   
คาหาเปตฺวา  อตฺตโน  นคร  คโต ฯ  นนฺทเสโน  กาลิงฺคสฺส   
สาสน  เปเสสิ อิมาส  จตุนฺน  ราชธีตาน (๓)   ทายชฺชโกฏาส   
เปเสตุ  สเจ  น  เปเสสิ  กาตพฺพเมตฺถ  ชานิสฺสามาติ ฯ   
โส  ต  สาสน  สุตฺวา  ภีตตสิโต  ตาหิ  ลทฺธพฺพทายชฺช   
เปเสสิ ฯ  ตโต  ปฏาย  สมคฺคสวาส (๔)   วสึสุ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  กาลิงฺคร ฺโ  ธีตโร  อิมา  ทหรภิกฺขุนิโย  อเหสุ   
นนฺทเสโน  สารีปุตฺโต ตาปโส ปน อหเมวาติ ฯ   
                        จุลลฺกาลิงฺคชาตก   ปม  ฯ   
#  ๑.  ม.  ย  ฯ    ๒.  ม. อโนสกฺนาน  ฯ    ๓.  ม.  ราชก ฺาน  ฯ   
#  ๔.  ม.  สมคฺควาส  ฯ      
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        อเทยฺเยสุ  ทท  ทานนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
อานนฺทตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ   เหฏา   กถิตเมว ฯ   โปราณก-   
ปณฺฑิตาป  อตฺตโน  อุปการวเสเนว  กรึสูติ  วตฺวา  อิธาป  ิ  
อตีต    อาหร ิฯ   
        อตีเต  โพธิสตฺโต  พาราณสิย  ราชา  หุตฺวา  ธมฺเมน   
รชฺช  กาเรสิ  ทาน  เทติ  สีล  รกฺขติ ฯ  โส  ปจฺจนฺต  กุปฺปต   
วูปสเมสฺสามีติ  พลปริวุโต (๑)   คนตฺฺวา  ปราชิโต  อสฺส   
อภิรูหิตฺวา  ปลายมาโน  เอก  ปจฺจนฺตคาม  ปาปุณิ ฯ  ตตฺถ   
ตึส ชนา ราชเสวกา  วสนฺติ ฯ  เต  ปาโตว  คามมชฺเฌ   
สนฺนิปติตฺวา  คามกิจฺจ  กโรนฺติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ราชา  ทมก  (๒)   
อสฺส  อภิรุยหฺ  อลงฺกตปฏิยตฺโตว  คามทฺวาเรน  อนฺโตคาม   
ปาวิสิ ฯ  เต  กินฺนุโข  อิทนฺติ  ภีตา  ปลายิตฺวา สกสกเคหานิ  
ปวิสึสุ ฯ  เอโก ปเนตฺถ  อตฺตโน  เคห  คนฺตฺวา (๓)  ร ฺโ   
ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  ราชา  กิร  ปจฺจนฺต  คโตติ  สยฺุยติ  โกสิ   
ตฺว  ราชปุรโิส  จารปุริโสติ  (๔)  ฯ  ราชปุริโส  สมมฺาติ ฯ  เตนหิ   
เอหีติ  ราชาน  เคห  เนตฺวา  อตฺตโน  ปเก  นิสีทาเปตฺวา   
เอหิ  ภทฺเท  สหายสฺส  ปาเท  โธวาติ  ภริย  ตสฺส  ปาเท   
#  ๑.  ม.  พลวาหนปริวุโต  ฯ    ๒.  ม.  วมฺมิต  ฯ     
#  ๓.   อคนฺตฺวา ฯ    ๔.  ม.  โจรปุรโิสติ  ฯ    
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โธวาเปตฺวา  อตฺตโน  พลานุรูเปน  อาหาร  ทตฺวา  มุหุตฺต   
วิสฺสมถาติ  สยน  ป ฺเปสิ ฯ  ราชา  นิปชชฺิ ฯ  อิตโร   
อสฺสสฺส  สนนฺาห  โมเจตฺวา  จงฺกมาเปตฺวา  อุทก  ปาเยตฺวา   
ปฏ ึ  เตเลน   มกฺเขตฺวา   ติณ  อทาสิ ฯ  เอว  ตโย  จตฺตาโร   
ทิวเส  ราชาน  ปฏิชคฺคิตฺวา  คจฺฉามห  สมฺมาติ  วุตฺเต  ปุน   
ร ฺโ  จ  อสฺสสฺส  จ   กตฺตพฺพยุตฺตก   สพฺพมกาสิ ฯ  ราชา   
ภุ ฺชิตฺวา (๑)   คจฺฉนฺโต  อห  สมฺม  มหาอสฺสาโรโห  นาม   
นครมชฺเฌ  อมฺหาก  เคห  สเจ  เกนจิ  กิจฺเจน  นคร   
อาคจฺฉสิ  ทกฺขิณทฺวาเร  ตฺวา  โทวาริก  มหาอสฺสาโรโห   
กตรเคเห  วสตีติ  วตฺวา (๒)  โทวาริก คเหตฺวา อมฺหาก เคห  
คจฺเฉยฺยาสีติ  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  พลกาโยป  ราชาน  อทิสฺวา  ว   
พหินคเร ขนฺธาวาร  พนฺธิตฺวา   ิโต  ราชาน  ทิสฺวา   
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ปริวาเรสิ ฯ  ราชา  นคร  ปวิสนโฺต  ทฺวารนฺตเร   
ตฺวา  โทวาริก  ปกฺโกสาเปตฺวา  มหาชน  ปฏิกฺกมาเปตฺวา   
ตาต  เอโก  ปจฺจนฺตคามวาสี  ม  ทฏ ุกาโม  อาคนฺตฺวา   
มหาอสฺสาโรหสฺส  กุหึ  เคหนฺติ  ต  ปจฺุฉิสฺสติ  ต  ตฺว   
หตฺเถ  คเหตฺวาว  อาเนตฺวา  ม  ทสฺเสยฺยาสิ  ตทา  ตฺวมฺป   
สหสฺส  ลจฺฉสีติ  อาห ฯ  โส (๓)   ราชนิเวสน  ปาวิสิ (๓)  ฯ  โส  
นาคจฺฉิ ฯ  ตสฺมึ  อนาคจฺฉนฺเต  ราชา  ตสฺส  วสนคาเม  พลึ   
#  ๑.  ม.  ตุสสฺิตฺวา  ฯ  ๒.  ปุจฺฉิตฺวา  ฯ  ๓.  ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ    
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วฑฺฒาเปสิ ฯ  พลิมฺห ิ วฑฺฒิเต  นาคจฺฉิ ฯ  เอว  ทุติยมฺป   
ตติยมฺป  พลึ  วฑฺฒาเปสิ ฯ  เนว  อาคจฺฉติ ฯ  อถ  น   
คามวาสิโน  สนฺนิปติตฺวา  อาหสุ  อยฺย  ตว  อสฺสาโรหสฺส   
อาคตกาลโต  ปฏาย  มย  พลินา  ปฬยิมานา  สีส  อุกฺขิปตุ   
น  สกโฺกม  คจฺฉ  ตว  มหาอสฺสาโรหสฺส  วตฺวา  อมฺหาก   
พลึ  วิสชฺชาเปหีติ ฯ   สาธุ คจฺฉิสฺสามิ  น  ปน  สกกฺา   
ตุจฺฉหตฺเถน  คนฺตุ  มยฺห  สหายสฺส  เทฺว  ทารกา  อตฺถิ   
เตส ฺจ  ภริยาย  จสฺส  สหายกสฺส   จ   เม   นิวาสน-   
ปารุปนปลนฺธนานิ (๑)   สชฺเชถาติ ฯ  สาธุ  สชชฺิสสฺามาติ  เต   
สพฺพ  ปณฺณาการ  สชชฺยสึุ ฯ  โส  ต ฺจ  อตฺตโน  ฆเร   
ปกฺกปูว ฺจาทาย  คนฺตฺวา  ทกฺขิณทฺวาร  ปตฺวา  โทวาริก   
ปุจฺฉิ  กุหึ  สมฺม  มหาอสฺสาโรหสฺส  เคหนฺติ ฯ  โส  เอหิ   
ทสฺเสสฺสามิ (๒)   เตติ ต   หตฺเถ   คเหตฺวา   ราชทฺวาร  คนฺตฺวา   
โทวาริโก  ปจฺจนฺตคามวาสึ  คเหตฺวา  อาคโตติ  ปฏิเวเทสิ ฯ   
ราชา  สุตฺวาว  อาสนา  วุฏาย  มยฺห  สหาโยป  เตน  
สทฺธึ   อาคโตว  ปวิสตูติ (๓)   ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  ทิสฺวาว  น   
ปริสชฺชิตฺวา  มยฺห  สหายิกา  จ  ทารกา  จ  อโรคาติ   
ปุจฺฉิตฺวา (๔)   หตฺเถ คเหตฺวา มหาตล  อภิรุยฺห  เสตจฺฉตฺตสฺส   
#  ๑.  ม.  นิวาสนปารุปนปลนฺธนาทีนิ  ฯ    ๒.  ม.  ทสฺเสมิ  ฯ 
#  ๓.  ม.  มยหฺ  สหาโย  จ  เตน  สทฺธ ึ อาคตา  จ  ปวิสนฺตูติ  ฯ   
#  ๔.  ม.  ปรสิฺสชิตฺวา  ฯ    
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เหฏา  ราชาสเน  นิสีทาเปตฺวา  อคฺคมเหสึ  ปกฺโกสาเปตฺวา   
ภทฺเท  สหายสฺสป  เม  ปาเท  โธวาติ  อาห ฯ สา  ตสฺส   
ปาเท  โธวิ ฯ  ราชา  สุวณฺณภิงฺคาเรน  อุทกมาสิ ฺจิ ฯ  เทวี   
ปาเท  โธวิตฺวา  คนฺธเตเลน  มกฺเขสิ ฯ  ราชา  กึ สมมฺ  
อตฺถิ  กิ ฺจิ  อมฺหาก  ขาทนียนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  อตฺถีติ   
ปสิพฺพโต  ปเูว  นีหราเปสิ ฯ  ราชา  สุวณฺณตฏฏเกน  คเหตฺวา   
ตสฺส  สงฺคห   กโรนฺโต  มม  สหาเยน  อานีต  ขาทถาติ   
เทวิยา  จ  อมจฺจาน ฺจ  ทาเปตฺวา  สยมฺป  ขาทิ ฯ  อิตโร   
อิตรมฺป  ปณฺณาการ  ทสฺเสสิ ฯ  ราชา   ตสฺส  สงฺคหณตฺถ   
กาสิกวตฺถานิ  อปเนตฺวา  เตนาภตวตฺถยุค  นิวาเสติ ฯ  เทวีป   
กาสิกสาฏก ฺเจว  อาภรณานิ  จ  อปเนตฺวา  เตน  อานีต   
สาฏก  นิวาเสตฺวา  อาภรณานิ  ปลนฺธ ิฯ  อถ  น  ราชา   
ราชารห  โภชน  โภชาเปตฺวา  เอก  อมจฺจ  อาณาเปสิ   
คจฺฉ  อิมสฺส  มม  กรณนิยาเมเนว  มสฺสุกมฺม  กาเรตฺวา   
คนฺโธทเกน  นฺหาเปตฺวา  สตสหสฺสคฺฆนิก  กาสิกวตฺถ  นิวาเสตฺวา  
ราชาลงฺกาเรน  อลงฺการาเปตฺวา  อาเนหีติ ฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ   
ราชา  นคเร  เภริ ฺจาราเปตฺวา  อมจฺเจ  สนฺนิปาตาเปตฺวา   
เสตจฺฉตฺตสฺส  มชฺเฌ  ชาติหิงฺคุลปุตฺต  (๒)  ปาเตตฺวา  อุปฑฺฒรชฺช   
อทาสิ ฯ  เต  ตโต  ปฏาย  เอกโต  ภุ ฺชนฺติ  ปวนฺติ  สยนฺติ ฯ   
#  ๑.  ขาทาเปตฺวา  ฯ    ๒.  ม.  ชาติหิงฺคุลกสุตฺต ฯ    
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วิสฺสาโส  ถโิร  อโหสิ  เกนจิ  อเภชฺโช ฯ  อถสฺส  ราชา   
ปุตฺตทาเร  ปกฺโกสาเปตฺวา  อนฺโตนคเร  นิเวสน  มาเปตฺวา   
อทาสิ ฯ  เต  สมคฺคา  สมฺโมทมานา  รชฺช  กาเรนฺติ ฯ  อถสฺส  (๑)   
อมจฺจา  กุชฌฺิตฺวา  ราชปุตฺต  อาหสุ  กุมาร  ราชา  เอตสฺส   
คหปติกสฺส  อุปฑฺฒรชฺช  ทตฺวา  เตน  สทฺธึ  เอกโต  ภุ ฺชติ   
ปวติ [ ๒ ]   ทารเก  วนฺทาเปติ  อิมินา  กตกมฺมมฺป  น  ชานาม   
กึ    กโรติ    ราชา    มย    ลชชฺาม    ตฺว    ร ฺโ    กเถหีติ ฯ   
โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สพฺพนฺต  กถ  ร ฺโ  อาโรเจตฺวา   
มา  เอว   กโรหิ  มหาราชาติ ฯ    ตาต   อห  ยุทฺธปราชิโต   
ตทาป (๓)   กห  วสึ   อป  น ุ ชานาถาติ ฯ  [ ๔ ]   ชานาม  เทวาติ ฯ   
อห เอตสฺส ฆเร วสนฺโต  อโรโค  หุตฺวา  อาคนฺตฺวา   
รชฺช  กาเรมิ  เอว  มม  อุปการิโน  กสฺมา  สมฺปตฺตึ  น   
ทสฺสามีติ ฯ  เอว  วตฺวา  โพธิสตฺโต  ตาต  โย  หิ   
อทาตพฺพยุตฺตกสฺส  เทติ  ทาตพฺพยุตฺตกสฺส  น  เทติ  โส   
อาปท  ปตฺวา  กิ ฺจิ  อุปการ  น  ลภตีติ  ทสฺเสนฺโต  อิมา   
คาถา อาห   
        [๕๐๖]        อเทยฺเยสุ ทท ทาน        เทยฺเยสุ นปฺปเวจฺฉติ   
                        อาปาสุ พฺยสน ปตฺโต        สหาย นาธิคจฺฉติ   
#  ๑.  ม.  เอกสฺส  ฯ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  สยตีติ  ทิสฺสติ  ฯ   
#  ๓.  ม.  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ    ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  นสทฺโท  อตฺถ ิ ฯ    
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        [๕๐๗]        อเทยเยสุ  อทท  ทาน (๑)        เทยฺเยสุ โย ปเวจฺฉติ   
                        อาปาสุ  พฺยสน  ปตฺโต        สหาย  อธิคจฺฉติ (๒)    
                        [๕๐๘]        ส ฺ โคสม   ฺโภควิเสสทสฺสน   
                                        อนริยธมฺเมสุ  สเส  ุ นสฺสติ   
                                        กต ฺจ  อริเยสุ  จ  อ ฺชเสสุ (๓)   
                                        มหปฺผล โหติ  อณุมฺป  ตาทิสุ   
        [๕๐๙]        โย  ปุพฺเพ  กตกลยฺาโณ        อกา  โลเก  สุทุกฺกร   
                        ปจฺฉา  กยริา  น  วา  กยิรา        อจฺจนฺต  ปูชนารโหติ ฯ   
        ตตฺถ  อเทยฺเยสูติ  ปุพฺเพ  อกตุปกาเรสุ ฯ  เทยฺเยสูติ  [ ๔ ]     
กตุปกาเรสุ ฯ  นปฺปเวจฺฉตีติ  นปฺปเวเสติ  น  เทติ ฯ  อาปาสูติ   
อาปทาสุ ฯ  พฺยสนนฺติ  ทกฺุข ฯ  ส ฺโคสมฺโภควิเสสทสฺสนนฺติ   
โย  มิตฺเตน  กโต  ส ฺโโค  จ  สมฺโภโค  จ  ตสฺส  วิเสสทสฺสน   
คุณทสฺสน   สุกต   มยฺห   อิมินาติ   เอต   สพฺพ    อสุทฺธธมฺมตฺตา   
อนริยธมฺเมสุ  เกราฏิกตฺตา  สเสุ  นสสฺติ  วินสฺสติ  (๕)  ฯ  อริเยสูติ   
อตฺตโน   กตคุณชานเนน  อริเยสุ  ปรสิุทฺเธสุ ฯ  อ ฺชเสสูติ  เตเนว   
การเณน  อุชภูุเตสุ  อกุฏิเลสุ ฯ  อณุมปฺติ  อปฺปมตฺตกมฺป ฯ   
ตาทิสูติ    เย    ตาทิสา  ปุคฺคลา  โหนฺติ  อริยา  อุชู    เตสุ   
อปฺปมฺป   ิ กต  มหปฺผล  โหติ  มหาชติุก  มหาวิปฺผาร  สุเขตฺเตสุ   
#  ๑.  ม.  นาเทยฺเยสุ  ทท  ทาน  ฯ    ๒.  ม.  สหายมธิคจฺฉติ  ฯ    
#  ๓.  ม.  อชชฺเวสุ  ฯ    ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ปุพฺเพติ  ทิสฺสติ  ฯ 
#  ๕.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  
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ขิตฺตวีชมิว (๑)   อิตรสฺม ึ   ปน    ปาเป    พหุมฺป     กต     อคฺคิมฺหิ   
ขิตฺตวีชมิว  นสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ   วุตฺตมฺป   เจต   
                        ยถาป วีช  อคฺคิสฺมึ                ทยฺหติ (๒)  น  วิรูหติ   
                        เอว กต  อสปฺปุริเส                นสฺสติ  น  วิรูหติ   
                        กต ฺ ุมฺหิ  จ  โปสมฺหิ        สีลวนฺเตริยวุตฺติเน (๓)   
                        สุเขตฺเต  วิย  วีชานิ                กต  ตหึ  น  นสฺสตีติ (๔) ฯ   
        ปุพฺเพ  กตกลฺยาโณติ  ปมตร  อุปการ  กตฺวา   ิโต ฯ  อกาติ   
อกริ  อย  โลเก  สุทุกฺกร  นาม  อกาสีติ  อตฺโถ ฯ   
ปจฺฉา  กยิราติ  โส  ปจฺฉา  อ ฺ  กิ ฺจิ  คุณ  กโรตุ  วา   
มา  วา  เตเนว  ปม  กเตน  คุเณน ฯ  อจฺจนฺต  ปูชนารโหติ (๕)   
สพฺพ   สกกฺาร   สมฺมาน   อรหตีติ ฯ   
        อิท    ปน    สุตฺวา    เนว    อมจฺจา    น    ราชปุตฺโต  ปุน   
กิ ฺจิ  กเถสีติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ปจฺจนฺตคามวาสี   อานนฺโท   อโหสิ   พาราณสีราชา  
ปน   อหเมวาติ ฯ   
                        มหาอสฺสาโรหชาตก    ทุติย  ฯ   
#  ๑.  ม.  วุตฺตพีชมิว  น  นสฺสติ  ฯ    ๒.  ม.  ฑยุหติ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ 
#  ๓.  ม.  สลีวนฺเต  อริยวุตฺติเน  ฯ    ๔.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๓๙๕-๖/๒๘๕  ฯ 
#  ๕.  ม.  เตเนว  ปมกเตน  คุเณน  อจฺจนฺต  ปูชนารโห  โหติ  ฯ    
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        อนุตฺตเร  กามคุเณ  สมิทฺเธติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน   
วิหรนฺโต  อ ฺตร โกสลราชเสวก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ  เหฏา  เสยฺยชาตเก (๑)   กถติเมว ฯ  อิธ   
ปน  สตฺถา  น  ตฺว ฺเว  อนตฺเถน  อตฺถ  อาหริ   
โปราณกปณฺฑิตาป  อตฺตโน  อนตฺเถน  อตฺถ  อาหรสึูติ  วตฺวา  
อตีต  อาหริ ฯ 
        อตีเต  พาราณสีร ฺโ  อุปฏาโก  อมจฺโจ  ราชนฺเตปุเร   
ทุพฺภิ ฯ  ราชา  ปจฺจกฺขโต  ตสฺส  โทส  ทิสฺวา   ต   รฏา  
ปพฺพาเชสิ ฯ  โส  ทุพฺภิเสน  (๑)  นาม  โกสลราชาน  อุปฏหติ (๒)  ฯ   
ต  สพฺพ (๒)   มหาสีลวชาตเก (๓)   กถิตเมว ฯ  อิธ  ปน  ทุพฺภิเสโน   
มหาตเล  อมจฺจมชฺเฌ  นิสินฺน  พาราณสีราชาน  คาหาเปตฺวา   
สิกฺกาย  ปกขิฺปาเปตฺวา  อุตฺตรุมฺมาเร  เหฏาสีสก  โอลมฺพาเปสิ ฯ   
ราชา  โจรราชาน  อารพฺภ  เมตฺต  ภาเวตฺวา  กสิณปริกมฺม   
กตฺวา  ฌานานิ  นิพฺพตฺเตสิ ฯ  พนฺธน  ฉิชฺช ิฯ  ตโต  ราชา   
อากาเส  ปลฺลงฺเกน  นิสทีิ ฯ  โจรราชสฺส  สรีเร  ทาโห   
อุปฺปชฺชิ ฯ  ทยฺหามิ  ทยหฺามีติ  ภูมิย  อปราปร  ปรวิตฺตติ ฯ   
กิเมตนฺติ  เอว  วุตฺเต  มหาราช  ตุมฺเห  เอวรูป  ธมมฺิกราชาน   
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๔๔๕-๗/๑๓๖  ฯ  ชาตกฏกถา  ๔/๑๕๖-๑๖๐  ฯ 
#  ๒.  ม.  อุปฏหนฺโตติ  สพฺพ  ฯ    ๓.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๕๑/๑๗  ฯ   
#  ชาตกฏกถา  ๒/๔๑-๙  ฯ    
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นิรปราธ  ทฺวารสฺส  อุตฺตรมฺุมาเร  เหฏาสีสก  โอลมฺพาเปถาติ   
วทึสุ ฯ  เตนหิ  เวเคน  คนฺตฺวา  โมเจถ  นนฺติ ฯ  ปรุิสา  คนฺตฺวา   
ราชาน  อากาเส  ปลฺลงฺเกน  นิสินฺน  ทสิฺวา  อาคนฺตฺวา   
ทุพฺภิเสนสฺส  กเถสุ ฯ  โส  เวเคน  คนฺตฺวา  ต  วนฺทตฺิวา  
ขมาเปตฺวา  ปม  คาถมาห   
        [๕๑๐]        อนุตฺตเร   กามคุเณ  สมิทฺเธ   
                        ภุตฺวาน  ปพฺุเพ  วสิ  เอกราช   
                        โสทานิ  ทุคฺเค  นรกมฺหิ  ขิตฺโต   
                        นปฺปชเห (๑)   วณฺณพล  ปุราณนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  วสีติ  วุฏโ ฯ  เอกราชาติ  โพธิสตฺต  นาเมนาลปติ ฯ   
โสทานีติ  โส  ตฺว  อิทานิ ฯ  ทุคฺเคติ  วิสเม ฯ  นรกมฺหีติ   
อาวาเฏ ฯ  โอลมฺพิตฏาน  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  นปปฺชเห   
วณฺณพลนฺติ  เอวรูเป  วิสมฏาเน  ขิตฺโตป  โปราณกวณฺณ ฺจ   
พล ฺจ  นปฺปชหสีติ  ปุจฺฉติ ฯ   
        ต    สุตฺวา   โพธิสตฺโต   เสสคาถาโย    อภาสิ   
        [๕๑๑]        ปุพฺเพว  ขนฺตี  จ  ตโป  จ  มยฺห   
                        สมฺปฏ ิตา  ทุพฺภิเสน  อโหสิ   
                        ตนฺทานิ  ลทฺธาน  กถนฺนุ  ราช   
                        ชเห  อห  วณฺณพล  ปุราณ   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  นปฺปชชฺเห  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    
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        [๕๑๒]        สพฺพ  กิเรว (๑)   ปรินิฏ ิตานิ   
                        ยสสฺสิน  ป ฺวนฺต  วิสยฺห   
                        ยโส  จ  ลทฺธา  ปุริม  อุฬาร   
        [๕๑๓]        นปฺปชเห  วณฺณพล  ปุราณ   
                        ปนชฺุช  ทกฺุเขน  สุข  ชนินฺท   
                        สุเขน  วา  ต  ทุกฺขมสยฺหสาหิน  (๒)   
                        อุภยตฺถ  สนฺโต  อภินิพฺพุตตฺตา   
                        สุเข  จ  ทกฺุเข  จ  ภวนติฺ  ตุลฺยาติ ฯ   
        ตตฺถ   ขนฺตีติ   อธิวาสนขนฺติ ฯ   ตโปติ   ตปจรณ ฯ   
สมฺปฏ ิตาติ  อิจฺฉิตา  อภิปฏ ิตา (๓)  ฯ  ทุพฺภิเสนาติ  ต   
นาเมนาลปติ ฯ  ตนฺทานิ  ลทฺธานาติ  ต  ปฏน  อิทานิ  อห   
ลภิตฺวา ฯ  ชเหติ  เกน  การเณนาห  ชเหยฺย ฯ  ยสฺส  หิ   
ทุกฺข  วา  โทมนสฺส  วา  โหติ  โส  ต  ชเหยฺยาติ   
ทีเปติ ฯ  สพฺพ  กิเรว  ปรนิิฏ ิตานีติ  อนุสฺสววเสน  อตฺตโน   
สมฺปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  อาห ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  สพฺพาเนว   
มม  กตฺตพฺพกิจฺจานิ  ทานสีลอุโปสถกมฺมานิ (๔)   ปุพฺเพเยว   
ปรินิฏ ิตานิ ฯ  ยสสฺสิน  ป ฺวนฺต  วิสยฺหาติ  ปรวิารสมฺปตฺติยา   
#  ๑.  สฺยา.  สพฺพา  กิเรว  ฯ  ม.  สพฺพา  กิเรว  ฯ    ๒.  สฺยา.  ม. 
#  สุเขน  วา  ทุกฺขมสยหสาหิ  ฯ    ๓.  ม.  อภิกงฺขิตา  ฯ 
#  ๔.  ม.  ทานสีลภาวนาอุโปสถกมฺมานิ  ฯ    
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ยสสฺสิน (๑)  ป ฺาสมฺปทาย  ป ฺวนฺต (๒)   อสยฺหสาหิตาย  วิสยฺห ฯ   
เอว  ตีณิเปตานิ  อาลปนาเนว ฯ  นนฺติ  ปเนตฺถ  นิปาโต ฯ   
พฺย ฺชนสิลิฏตาวเสน  จ  ตการสฺส (๓)   อนุนาสิกา  ปจฺเจตพฺพา (๓)  ฯ   
ยโส  จาติ  ยสเมว (๔)  ฯ  ลทฺธา  ปุริมนฺติ  ลภิตฺวา  ปุริม  ปุพฺเพ   
อลทฺธปุพฺพ ฯ  อุฬารนฺติ  มหนฺต ฯ  กิเลสวิกฺขมฺภนเมตฺตาภาวนาย   
ฌานุปฺปตฺติโย  สนฺธาเยวมาห ฯ  นปปฺชเหติ  เอวรูป  ยส   
ลทฺธา  กึการณา  ปุราณ  วณฺณพล  ชหิสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ   
ทุกฺเขนาติ  ตยา  อุปฺปาทิเตน  นิรยมฺห ิ ขิปนทุกฺเขน  มม   
รชฺชสุข  ปนทุิตฺวา ฯ  สุเขน  วา  ต ทุกขฺนฺติ ฌานสุเขน  
วา   ต   ทุกฺข   ปนุทิตฺวา ฯ  อุภยตฺถ  สนฺโตติ  เย  สนฺโต   
โหนฺติ  มาทสิา  เต  ทฺวีสปุ  เอเตสุ  โกฏาเสสุ  อภินิพฺพุตสภาวา   
มชฺฌตฺตา  สุเข  จ  ทุกฺเข  จ  ภวนฺติ   ตุลฺยา ติ   เอกสทิสา  
นิพฺพิการาว   โหนฺตีติ ฯ   
        อิท  สุตฺวา  ทุพฺภิเสโน  โพธิสตฺต  ขมาเปตฺวา  ตุมฺหาก   
รชฺช  ตุมฺเหว  กโรถ (๕)   อห  โว  โจเร  ปฏิพาหิสฺสามีติ  วตฺวา   
ตสฺส  ทุฏามจฺจสฺส  ราชาณ  กาเรตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โพธิสตฺโตป   
รชฺช  อมจฺจาน  นิยฺยาเทตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา   
พฺรหฺมโลกปรายโน  อโหสิ ฯ   
#  ๑.  ม.  ยสสฺสิ  ฯ    ๒.  ม.  ป ฺวนฺต  ฯ    ๓.  ม.  นตการสฺส 
#  สานุนาสิกตา  กตาติ  ปจฺเจตพฺพา  ฯ    ๔.  ม.  ยสจ  ฯ   
#  ม.  กาเรถ  ฯ    
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        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ทุพฺภิเสโน   อานนฺโท   อโหสิ   พาราณสีราชา   ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                                เอกราชชาตก   ตติย  ฯ   
 
                                        ททฺทรชาตก   
        อิมานิ  ม  ททฺทร  ตาปยนฺตีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน   
วิหรนฺโต  เอก  โกธน  ภิกฺขุ  อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ เหฏา  กถิตเมว ฯ  ตทา  หิ  ธมฺมสภาย  ตสฺส   
โกธนภาวกถาย  สมฏุ ิตาย  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย   นุตฺถ   
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย   
นามาติ  วุตฺเต  ต  ภิกฺขุ  ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  ตฺว   
ภิกฺขุ  โกธโนติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว   
อิทาเนว  ปุพฺเพเปส  โกธโนเยว  โกธนภาเวน  ปนสฺส   
โปราณกปณฺฑิตา  ปริสุทฺธนาคราชภาเว   ิตาป  ตีณิ  วสฺสานิ   
คูถภริตาย   อุกฺการภูมิย   วสึสูติ  วตฺวา   อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  หิมวนฺตปฺปเทเส  ททฺทรปพฺพตปาเท  ททฺทรนาคภวน   
นาม   อตฺถ ิ  ตตฺถ   รชชฺ   กาเรนฺตสฺส    ททฺทรร ฺโ    ปุตฺโต   
มหาททฺทโร  นาม  อโหส ิฯ  กนิฏภาตา  ปนสฺส  จุลฺลททฺทโร    
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นาม ฯ  โส  โกธโน  ผรโุส  นาคมาณวเก  อกฺโกสนฺโต  [ ๑ ] 
ปหรนฺโต  วิจรติ ฯ  นาคราชา  ตสฺส  ผรุสภาว  ตฺวา   
ต  นาคภวนโต  นีหราเปตุ  อาณาเปสิ ฯ  มหาททฺทโร  ปน   
ปตร  ขมาเปตฺวา  นิวาเรสิ ฯ  ทุติยมฺป  ราชา  ตสฺส  กชฺุฌิ ฯ   
ทุติยมฺป  ขมาเปสิ ฯ  ตติยวาเร  ปน  ตฺว  ม  อิม  อนาจาร   
นีหราเปนฺต  วาเรสิ  คจฺฉถ  เทฺวป  ตุมเฺห  อิมมฺหา  นาคภวนา   
นิกฺขมิตฺวา  พาราณสิย  อุกฺการภูมิย  ตีณิ  วสฺสานิ  วสถาติ   
นาคภวนา  นิกฺกฑฺฒาเปสิ ฯ  เต  ตตฺถ  คนฺตฺวา  วสึสุ ฯ   
อถ  เต  อุกฺการภูมิย  อุทกปริยนฺเต  โคจร  ปริเยสมาเน   
คามทารกา  ทิสฺวา  ปหรนฺตา  เลฑฺฑุทณฺฑาทโย  ขิปนฺติ ฯ   
เก  อิเม  ปถุลุสีสา  สูจินงฺคุฏา  อุทกมณฺฑูกภกฺขาติ (๒)   อาทนีิ  วตฺวา   
อกฺโกสนฺติ  [ ๓ ]   จุลฺลททฺทโร  จณฺฑผรุสตาย  เตส  ต  อวมาน   
อสหนฺโต  ภาติก  อิเม  ทารกา  อมฺเห  ปริภวนฺติ  อาสีวิสภาว   
โน  น  ชานนฺติ  อห  เอเตส  อวมาน  สหิตุ  น  สกฺโกมิ   
นาสาวาเตน  เน  นาเสยฺยามีติ  ภาตรา  สทฺธึ สลฺลปนฺโต  
ปม คาถมาห   
                [๕๑๔]        อิมานิ ม  ททฺทร  ตาปยนฺติ   
                                วาจาทุรุตฺตานิ  มนุสฺสโลเก   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ปรภิาสนฺโตติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๒.  ม.  อุทกเทฑฺฑุภา 
#  มณฺฑูกภกฺขาติ  ฯ    ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ปริภาสนตีติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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                                มณฺฑูกภกฺขา  อุทกนฺตเสวี   
                        อาสีวิส (๑)   ม  อวิสา  สปนฺตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ตาปยนฺตีติ  ทุกฺขาเปนฺติ ฯ  มณฺฑูกภกฺขา  อุทกนฺตเสวีติ   
มณฺฑูกภกฺขาติ   จ   อุทกนฺตเสวีติ   จ   วทนฺตา   เอเต   อวิสา   
คามทารกา   ม   อาสีวิส   สมาน   สปนฺติ   อกโฺกสนฺตีติ ฯ   
        ตสฺส  วจน  สุตฺวา  มหาททฺทโร  เสสคาถา  อภาสิ   
        [๕๑๕]        สกา  รฏา  ปพฺพาชิโต        อ ฺ  ชนปท คโต   
                        มหนฺต โกฏ  กยิราถ                ทุรุตฺตาน   นิเธตเว   
        [๕๑๖]        ยตฺถ โปส  น  ชานนฺติ                ชาติยา  วินเยน  วา   
                        น  ตตฺถ  มาน  กยิราถ                วส  อ ฺาตเก  ชเน   
        [๕๑๗]        วิเทสวาส  วสโต                        ชาตเวทสเมนป   
                        ขมิตพฺพ  สป ฺเน                อป  ิ ทาสสฺส  ตชชฺิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ   ทุรุตฺตาน   นเิธตเวติ  ยถา   ธ ฺาน   นิธานตฺถาย   
มหนฺต  โกฏ  กตฺวา  ปูเรตฺวา  กิจฺเจ  อุปฺปนฺเน  ธ ฺ   
พล ฺเชนฺติ  เอวเมว  วิเทส  คโต  อนฺโตหทเย  ปณฺฑิโต  โปโส   
ทุรุตฺตาน  นิธานตฺถาย  มหนฺต  โกฏ  กยิราถ  ตตฺถ  ตานิ   
ทุรุตฺตานิ  นิทหิตฺวา  ปุน  อตฺตโน  ปโหนกกาเล  กตฺตพฺพ   
กริสฺสติ ฯ  ชาติยา  วินเยน  วาติ  อย  ขตฺติโย  อย  พฺราหฺมโณติ   
วา   สีลวา   พหุสฺสุโต   คุณสมฺปนฺโนติ   วา   เอว   ยตฺถ  ชาติยา  
#  ๑.  สฺยา.  อสีวิส  ฯ    
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วินเยน  วา  น  ชานนฺตีติ อตฺโถ  ฯ   มานนฺติ  เอวรูป  ม   
ลามกโวหาเรน  โวหรนติฺ  น  สกฺกโรนฺติ  น  ครกุโรนฺตีติ  มาน   
น  กเรยฺย ฯ  วส  อ ฺาตเก  ชเนติ  อตฺตโน  ชาติโคตฺตานิ   
อชานนฺตสฺส  ชนสฺส  สนติฺเก  วสนฺโต ฯ  วสโตติ  วสตา ฯ   
อยเมว  วา  ปาโ ฯ   
        เอวนฺเต  ตตฺถ  ตีณิ  วสฺสานิ วสึสุ ฯ  อถ  เน  ปตา  
ปกฺโกสาเปสิ ฯ  เต   ตโต   ปฏาย   นหีฏมานา   ชาตา ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสสิ (๑)  ฯ   
สจฺจปริโยสาเน  โกธโน  ภิกฺขุ  อนาคามิผเล  ปติฏหิ ฯ  ตทา   
จุลฺลททฺทโร  โกธโน   ภิกขฺุ   อโหส ิ ฯ   มหาททฺทโร   ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                                ททฺทรชาตก   จตุตฺถ  ฯ   
#  ๑.  ม.  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ    
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        นตฺถ ิ โลเก  รโห  นามาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
กิเลสนิคฺคห   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ เอกาทสนิปาเต  ป ฺจาลชาตเก (๑)  อาวิภวิสฺสติ ฯ  อย   
ปเนตฺถ  สงฺเขปตฺโถ ฯ  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  อนฺโตเชตวเน  วสนฺตา   
มชฺฌิมยามสมนนฺตเร  กามวิตกฺก  วิตกฺกยึสุ ฯ  สตฺถา   
สพฺพรตฺตินฺทิว  สพฺพกาเล (๒)   ยถา  เอกจกฺขุโก  จกฺขุ  เอกปุตฺโต   
ปุตฺต  จามรี  พาล  อปฺปมาเทน  รกฺขติ  เอว  นิจฺจกาล   
ภิกฺขู  โอโลเกติ ฯ  โส  รตฺติภาเค  ทิพฺพจกฺขุนา  เชตวเน   
โอโลเกนฺโต  จกฺกวตฺติร ฺโ  อนฺโตนเิวสเน (๓)   อุปฺปนฺนโจเร   
วิย  เต  ภิกฺขู  ทิสฺวา  คนฺธกุฏึ   วิวริตฺวา  อานนฺทตฺเถร   
ปกฺโกสิตฺวา  อานนฺท  อนฺโตโกฏิสนถฺาเร (๔)   ภิกขฺู (๕)   สนฺนปิาเตตฺวา   
คนฺธกุฏิทฺวาเร    อาสน    ป ฺเปหีติ    อาห ฯ    โส    ตถา   กตฺวา   
สตฺถุ   ปฏิเวเทสิ ฯ    สตฺถา    ป ฺตฺตาสเน    นิสทีตฺิวา   
สพฺพสงฺคาหิกวเสน  อามนฺเตตฺวา  ภิกฺขเว  โปราณกปณฺฑิตา   
ปาปกรเณ   รโห   นาม   นตฺถีติ   ปาป   น   กรึสูติ   วตฺวา   
เตหิ   ยาจิโต   อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต   พาราณสิย    พฺรหฺมทตฺเต   รชฺช    กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตตฺเถว   
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๕๔๒-๕/๓๑๔  ฯ    ๒.  ม.  รตฺติทิวาโกฏาเสสุ  ฯ   
#  ๓.  ม.  อตฺตโน  นิเวสเน  ฯ    ๔.  ม.  อนุโตเชตวเน  โกฏิสนถฺาเร  ฯ   
#  ๕.  ม.  วสนกภิกฺขู  ฯ    
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พาราณสิย  ทิสาปาโมกฺขสฺส  อาจริยสฺส  สนฺติเก  ป ฺจมาณวสตาน   
เชฏโก  หุตฺวา  สิปฺป  อุคฺคณฺหติ ฯ  อาจริยสฺส  วยปฺปตฺตา   
ธีตา  อตฺถิ ฯ  โส  จินฺเตสิ  อิเมส  มาณวกาน  สีล  วีมสิตฺวา   
สีลสมฺปนฺนสฺเสว  ต  ทสสฺามีติ ฯ  โส  เอกทิวส  มาณเว   
อามนฺเตตฺวา  ตาตา  มยฺห  ธีตา  วยปฺปตฺตา  วิวาหมสฺสา   
กริสฺสามิ (๑)   วตฺถาลงฺการ  ลทฺธุ  วฏฏติ  [๒]  ตุมเฺห  อตฺตโน   
าตกาน  อปสฺสนฺตาน  เถเนตฺวา  วตฺถาลงฺการ  อาหรถ   
เกนจิ  อทิฏเมว  คณฺหามิ  ทสฺเสตฺวา  อาภต  น  คณฺหามีติ   
อาห ฯ  เต  สาธูติ  สมฺปฏจฺิฉิตฺวา  ตโต  ปฏาย  าตกาน   
อปสฺสนฺตาน  เถเนตฺวา  วตฺถปลนฺธนาทีนี  อาหรนติฺ ฯ  อาจริโย   
อาภตาภต  วิสุ  วิสุ  เปสิ ฯ  โพธิสตฺโต น กิ ฺจิ อาหริ ฯ   
อถ  น  อาจรโิย  อาห  ตฺว  ปน  ตาต  คนฺตฺวา (๓)   น   
กิ ฺจิ  อาหรสีติ ฯ  อาม  อาจริยาติ ฯ  กสฺมา  ตาตาติ ฯ  ตุมฺเห   
กสฺสจิ  ปสฺสนฺตสฺส  อาภต  น  คณฺหถ  อหมฺป  ปาปกมฺมกรเณ   
รโห น ปสฺสามีติ  ทีเปนฺโต อิมา เทฺว คาถา อาห   
        [๕๑๘]        นตฺถิ  โลเก  รโห  นาม        ปาปกมฺม  ปกุพฺพโต   
                        ปสฺสนฺติ  วนภูตานิ                ต พาโล  ม ฺเต (๔)  รโห   
        [๕๑๙]        อห  รโห  น  ปสฺสามิ                สุ ฺ  วาป  น  วิชชฺติ   
                        ยตฺถ  สุ ฺ (๕)  น  ปสฺสามิ     อสุ ฺ  โหติ  ต  มยาติ ฯ   
#  ๑.  ม.  กาเรสฺสามิ  ฯ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺนตฺเร  คจฺฉถาติ  ทิสฺสติ  ฯ   
#  ๓.  ม.  อยปาโ  นตฺถิ  ฯ    ๔.  ม.  ม ฺตี  ฯ    ๕.  ม.  อ ฺ  ฯ    
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        ตตฺถ  รโหติ  ปฏิจฺฉนฺนฏาน ฯ  วนภูตานีติ  วเน   
นิพฺพตฺตภูตานิ ฯ  ต  พาโลติ  ต  ปาปกมฺม  รโห  มยา  กตนฺติ   
พาโล  ม ฺติ ฯ  สุ ฺ  วาปติ  ย  วา  าน  สตฺเตหิ   
สุ ฺ  ตุจฺฉ  ภเวยฺย  ตมฺป  นตฺถีติ อาห ฯ   
        อาจริโย  ตสฺส  ปสีทตฺิวา  ตาต  น  มยฺห  เคเห  ธน   
นตฺถิ  อห  ปน  สลีสมฺปนนฺสฺส  ธีตร  ทาตุกาโม  อิเม  มาณวเก   
วีมสนฺโต  เอวมกาสึ  มม  ธีตา  ตุยฺหเยว  อนุจฺฉวิกาติ   
ธีตร  อลงฺกรตฺิวา  โพธิสตฺตสฺส  อทาสิ ฯ  เสสมาณวเก  ตุมฺเหหิ   
อาภตาภต  ตุมฺหาก  เคหเมว เนถาติ อาห ฯ   
        สตฺถา  อิติ  โข  ภิกฺขเว  เต  ทุสฺสลีมาณวา  อตฺตโน   
ทุสฺสีลตาย  ต  อิตฺถึ  น  ลภึสุ  อิตโร  ปณฺฑิตมาณโว   
สีลสมฺปนฺนตาย  ลภีติ  วตฺวา  อภิสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา  อิตรา  เทฺว   
คาถา  อภาสิ   
 
        [๕๒๐]        ทชฺุชจฺโจ  จ  สชุจฺโจ  จ                จณฺโท (๑)  จ  สุขวจฺโต (๒)   
                        เวชฺฌสนโฺธ  จ  สีล ี จ (๓)        เต   ธมฺม   ชหุมตฺถิกา   
        [๕๒๑]        พฺราหฺมโณ  จ  กถ  ชเห        สพฺพธมฺมาน   ปารคู   
                        โย  ธมฺม  อนุปาเลติ                ธิติมา  สจฺจนิกฺกโมติ ฯ   
        ตตฺถ   ทุชฺชจฺโจติ    อาทโย   ฉ   เชฏกมาณวา   เตส   นาม  
คณฺหิ ฯ   อวเสสาน   นาม   อคฺคเหตฺวา   สพฺพสงฺคาหิกวเสเนว   
#  ๑.  ม.   นนฺโท ฯ    ๒.  สฺยา.   สุขวจฺฉโน ฯ    ๓.  สฺยา.   วชโฺฌ   
#  อทฺธุวสีโล  จ  ฯ  ม.  วชฺโช  จ  อทฺธสุีโลจ  ฯ    
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เต  ธมฺม  ชหุมตฺถิกาติ  อาห ฯ  ตตฺถ  เตติ  สพฺเพป  เต   
มาณวา ฯ  ธมฺมนฺติ  อิตฺถปีฏิลาภสภาว ฯ  ชหุมตฺถกิาติ  ชหุ   
อตฺถิกาติ ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  มกาโร  ปน  พฺย ฺชนสนฺธิวเสน (๑)    
วุตฺโต ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  สพฺเพป  เต  มาณวา  ตาย   
อตฺถิกาว  หุตฺวา  อตฺตโน  ทุสฺสลีตาย  ต  อิตฺถีปฏิลาภสภาว    
ชหึสุ ฯ  พฺราหฺมโณ  จาติ  อิตโร  ปน  สีลสมฺปนฺโน   
พฺราหฺมโณ ฯ  กถ  ชเหติ  เกน  การเณน  ต  อิตฺถีปฏิลาภ (๒)    
ชหิสฺสติ ฯ  สพฺพธมฺมานนฺติ  อิมสฺมึ  าเน  โลกิยานิ  ป ฺจ   
สีลานิ  อฏ (๓)   สีลานิ  ตีณิ  สุจริตานิ  สพฺพธมฺมา  นาม  เตส   
โส  ปารคโตติ  ปารคู ฯ  ธมฺมนฺติ  วุตฺตปฺปการเมว  ธมฺม  โย   
ปาเลติ (๔)   รกฺขติ ฯ  ธิติมาติ  สีลรกฺขนธิติยา  สมนฺนาคโต ฯ   
สจฺจนิกฺกโมติ  สจฺจสภาวภูโต (๕)  ยถาวุตฺเต  สีลธมฺเม  นิกฺกเมน   
สมนฺนาคโต ฯ   
        สตฺถา  อิม   ธมฺมเทสน   อาหริตฺวา   สจฺจานิ   ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ   สจฺจปริโยสาเน  ตานิ  ป ฺจ   ภิกฺขุสตานิ   
อรหตฺเต  ปติฏหึสุ ฯ  ตทา  อาจริโย   สารีปุตฺโต   อโหสิ ฯ   
ปณฺฑิตมาณโว  ปน   อหเมวาติ ฯ   
                                สลีวีมสชาตก   ป ฺจม  ฯ   
#  ๑.  ม. ปทพฺย ฺชนนฺธิวเสน  ฯ    ๒.  ม.  อิตฺถิปฏลิาภสภาว  ฯ    
#  ๓.  ม.  ทส  ฯ    ๔.  ม.  อนุปาเลติ  ฯ    ๕.  ม.  ๕ สจฺเจ  สภาวภูเต ฯ    
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        ก ึ    อณฺฑกา    อิเม    เทวาติ     อิท     สตฺถา     เชตวเน   
วิหรนฺโต  มลฺลิก  เทวึ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        เอกทิวส  กริ  ร ฺโ  ตาย  สทธฺึ  สิริวิวาโท  อโหส ิฯ   
สยนกลโหตปิ  วทนฺติเยว ฯ  ราชา  กุชฌฺิตฺวา  ตสฺสา  อตฺถิภาวมฺป   
น  ชานาติ ฯ  มลลฺิกา  เทวีป  สตฺถา  ร ฺโ  มยิ   
กุทฺธภาว  น  ชานาติ  ม ฺเติ  จินฺเตสิ ฯ  สตฺถาป  ตฺวา   
อิเมส  สมคฺคภาว  กริสฺสามีติ  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย  ป ฺจภิกฺขุสตปริวาโร  สาวตฺถิย  ปวิสิตฺวา   
ราชทฺวาร  อคมาสิ ฯ  ราชา  ตถาคตสฺส  ปตฺต  คเหตฺวา   
นิเวสน  ปเวเสตฺวา  ป ฺตฺตาสเน  นิสีทาเปตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทกฺขิโณทก  ทตฺวา  ยาคุขชฺชก  อาหริ ฯ  สตฺถา   
ปตฺต  หตฺเถน  ปทหิตฺวา  มหาราช  กห  เทวีติ  อาห ฯ   
กึ  ภนฺเต  ตาย  อตฺตโน  ยเสน  มตฺตายาติ ฯ  มหาราช   
สยเมว  ยส  ทตฺวา  มาตุคาม  อุกฺขิปตฺวา  ตาย  กตสฺส   
อปราธสฺส  อสหน  นาม  น  ยุตฺตนฺติ ฯ  ราชา  สตฺถุ  วจน   
สุตฺวา  ต  ปกโฺกสาเปสิ ฯ  สา  สตฺถาร  ปริวิสิ ฯ  สตฺถา   
อ ฺม ฺ  สมคฺเคหิ  ภวิตุ  วฏฏตีติ  สามคฺคีรสวณฺณ  กเถตฺวา   
ปกฺกามิ ฯ  ตโต  ปฏาย  อุโภ  สมคฺคสวาส (๑)   วสึสุ ฯ  ภิกฺขู   
#  ๑.  สมคฺควาส  ฯ    
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ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  สตฺถา  เอกวจเนเนว   
อุโภ  สมคฺเค  อกาสีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย    นุตฺถ   
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย   
นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปพฺุเพปาห  เอเต  
เอกวาเทเนว   สมคฺเค   อกาสินฺติ   วตฺวา  [ ๑ ]  อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  ตสฺเสว  อตฺถธมฺมานุสาสโก  อมจฺโจ  อโหสิ ฯ   
อเถกทิวส  ราชา  มหาวาตปาน  วิวริตฺวา  ราชงฺคณ   
โอโลกยมาโน  อฏาสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เอกา  ปณฺณิกธีตา   
อภิรูปา  ปมวเย   ิตา [ ๒ ]   พทรปจฺฉึ  สีเส  กตฺวา  พทรานิ   
คณฺหถ  พทรานิ  คณฺหถาติ  วทมานา  ราชงฺคเณน  คจฺฉติ ฯ   
ราชา    ตสฺสา    สทฺท   สตฺุวา   ปฏิพทธฺจิตฺโต   หุตฺวา   
อสฺสามิกภาว  ตฺวา  ปกฺโกสาเปตฺวา  ต  อคฺคมเหสิฏาเน   
เปตฺวา  มหนฺต  ยส  อทาสิ ฯ  สา  ร ฺโ  ปยา  มนาปา   อโหสิ ฯ  
อเถกทิวส   ราชา   สุวณฺณตฏฏเก   พทรานิ   คเหตฺวา (๓)    
ขาทนฺโต  นิสีทิ ฯ  สุชาตา  เทวี  ราชาน   พทรานิ   ขาทนฺต   
ทิสฺวา   มหาราช   ก ึ  นาเมต   ตุมฺเห   ขาทถาติ    ปจฺุฉนฺตี  
ปม    คาถมาห   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  เตหิ  ยาจิโตติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร 
#  สุชาตา  นามาติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๓.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ    
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        [๕๒๒]        ก ึ อณฺฑกา   อิเม   เทว        นิกฺขิตฺตา   กสมลฺลเก   
                        อุปโลหิตกา   วคฺคู                ต   เม   อกฺขาหิ   ปจฺุฉิโตติ ฯ   
        ตตฺถ   ก ึ  อณฺฑกาติ   กึผลานิ    นาเมตานิ    ปริมณฺฑลวเสน   
ปน   อณฺฑกาติ   อาห ฯ    กสมลฺลเกติ    โสวณฺณตฏฏเก ฯ   
อุปโลหิตกาติ    รตฺตวณฺณา ฯ   วคฺคูติ   โปกฺขา (๑)   นิมฺมลา ฯ   
        ราชา  กชฺุฌิตฺวา  พทรปกฺกพาณิชเก (๒)   ปณฺณิกคหปติกสฺส   
ธีเต   อตฺตโน   กุลสนฺตกานิ    พทรานิป    น    ชานาสีติ  วตฺวา   
เทฺว   คาถา   อภาสิ   
        [๕๒๓]        ยานิ   ปเุร  ตุว   เทวิ                ภณฺฑุ   นนฺตกวาสินี   
                        อุจฺฉงฺคหตฺถา   ปจินาสิ        ตสฺสา  เต  โกลยิ   ผล   
        [๕๒๔]        อุทยฺหเต (๓)  น   รมติ        โภคา   วิปฺปชหนติฺ   ต   
                        ตตฺเถว  ต  ปฏิเนถ (๔)        ยตฺถ  โกล  ปจิสฺสตีติ ฯ   
        ตตฺถ    ภณฺฑูติ    มณฺุฑสีสา    หตฺุวา ฯ     นนตฺกวาสินีติ  
ชิณฺณปโลติกนิวตฺถา ฯ    อุจฺฉงฺคหตฺถา    ปจินาสีติ    อฏวึ    ปวิสิตฺวา   
องฺกุสเกน      สาข   โอนาเมตฺวา    โอจิโตจิต    หตฺเถน    คเหตฺวา   
อุจฺฉงฺเค    ปกฺขิปนวเสน    อุจฺฉงฺคหตฺถา    หุตฺวา    ปจินาสิ   
โอจินาสิ ฯ    ตสฺสา   เต    โกลิย    ผลนฺติ   ตสฺสา    ตว    เอว   
ปจินนฺติยา (๕)   ย    มย    อิทานิ    ขาทาม    อิท    โกลิย   
#  ๑.  ม.  โจกฺขา  ฯ  ๒.  ม.  พทรวาณิชเก  ฯ  ๓.  ม.  อุฑฺฑยฺหเต  ฯ  
#  ๔.  สฺยา.  ม.  ตตฺเถวิม  ปฏิเนถ  ฯ    ๕.  ม.  เอตฺถนฺตเร   
#  โอจินนฺติยาติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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กุลทตฺติย  ผลนฺติ  อตฺโถ ฯ  อุทยฺหเต  น  รมตีติ  อย  ชมฺมี   
อิมสฺมึ   ราชกุเล  วสมานา  โลหกุมฺภิย    ปกฺขิตฺตา  วิย   
ทยฺหติ  นาภิรมติ ฯ  โภคาติ  ราชโภคา  อิม  อลกฺขิก   
วิปฺปชหนฺติ ฯ  ยตฺถ  โกล  ปจิสฺสตีติ  ยตฺถ  คนฺตฺวา  ปุน   
พทรเมว  ปจินิตฺวา  วิกฺกีณนฺตี   ชีวิต กปฺเปสฺสติ   ตตฺเถว  
น เนถาติ    วทติ ฯ   
        โพธิสตฺโต    เปตฺวา    ม    อ ฺโ   อิเม   สมคฺเค  กาตุ   
น  สกฺขิสฺสติ  ราชาน  ส ฺาเปตฺวา  อิมิสฺสา  อนิกกฺฑฺฒน   
กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา   จตุตฺถ    คาถมาห   
        [๕๒๕]        โหนฺติ  เหเต  มหาราช        อิทฺธิปฺปตฺตาย   นาริยา   
                        ขม  เทว  สุชาตาย                มาสฺสา  กชฺุฌ  รเถสภาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ   มหาราช    เอเต   เอวรูปา   ปมาทโทสา   ยส   
ปตฺตาย   นาริยา   โหนฺติเอว   เอวรูเป   อุจฺจฏาเน   เปตฺวา   
อิทานิ   เอตฺตกสฺส   อปราธสฺส  อสหน  น  ยุตฺต  ตุมฺหาก   
ตสฺมา  ขม  เทว  เอติสฺสา  สชุาตาย   มา   กชฺุฌิ   รเถสภ  
รถเชฏกาติ    อตฺโถ ฯ   
        ราชา  ตสฺส  วจเนน  เทวิยา  ต  อปราธ   สหิตฺวา  
ยถาฏาเนเยว  เปติ ฯ   ตโต   ปฏาย   อุโภ   สมคฺคสวาส  
วสึสูติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ    
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ตทา  พาราณสีราชา  โกสลราชา  อโหสิ  สชุาตา  มลฺลิกา   
อมจฺโจ  ปน อหเมวาติ ฯ   
                                สชุาตาชาตก   ฉฏ  ฯ   
 
                                        ปลาสชาตก   
        อเจตน  พฺราหฺมณ  อสุณนฺตนฺติ  อิท  สตฺถา  ปรินิพฺพานม ฺเจ   
นิปนฺโน   อานนฺทตฺเถร  อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        โส   หายสฺมา   อชชฺ   รตฺติยา   ปจฺจูสสมเย    สตฺถา    
ปรินิพฺพายิสฺสตีติ  ตฺวา  อห ฺจมฺหิ  เสโข  สกรณีโย  สตฺถุ   
จ  เม  ปรินิพฺพาน  ภวิสฺสติ  ป ฺจวีสติ  วสฺสานิ  สตฺถุ   
กต  อุปฏาน  นิปฺผล  ภวิสฺสตีติ  โสกาภิภูโต  อุยฺยาโนวรเก   
กปสีส  อาลมฺพิตฺวา  ปโรทิ ฯ  สตฺถา  ต  อปสฺสนฺโต  กห   
ภิกฺขเว  อานนฺโทติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถ  สุตฺวา  ต  ปกโฺกสาเปตฺวา   
โอวทิตฺวา (๑)   กตปุ ฺโสิ  ตฺว  อานนฺท  ปธานมนุยุ ฺช  ขิปฺป   
โหหิสิ  อนาสโว  มา  จินฺตยิ  อิทานิ  ตยา  มม  กต   
อุปฏาน  กกึารณา  นิปฺผล  ภวิสฺสติ  ยสฺส  เต  ปพฺุเพ   
สราคาทิกาเลป  มม  กต  อุปฏาน  นปิฺผล  นาโหสีติ  วตฺวา   
อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ    
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โพธิสตฺโต  พาราณสิโต  อวิทูเร  ปลาสรุกฺขเทวตา  หุตฺวา   
นิพฺพตฺติ ฯ  ตทา  พาราณสีวาสิโน  เทวตามงฺคลิกา  อเหสุ   
นิจฺจ  พลีกรณาทีสุ  ปยุตฺตา ฯ  อเถโก  ทุคฺคตพฺราหฺมโณ   
อหมฺเปก  เทวต  ปฏชิคฺคิสฺสามีติ  เอกสฺส  อุนฺนตปฺปเทเส   
 ิตสฺส  มหโต  ปลาสรุกขฺสฺส  มูล  สม  นิตฺติณ  กตฺวา  ปริกฺขิปตฺวา   
วาลุก  โอกรีตฺิวา  สมฺมชชฺิตฺวา  รุกฺเข  คนฺธป ฺจงฺคุลิกานิ   
ทตฺวา  มาลาคนฺธธูเปหิ  ปูเชตฺวา  ทีป   ชาเลตฺวา   สุข  สยถาติ   
วตฺวา  รุกฺข  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกมติ ฯ  ทุติยทิวเส  ปาโต  ว   
คนฺตฺวา  สุขเสยฺย  ปุจฺฉติ ฯ  อเถกทิวส  รกฺุขเทวตา  จินฺเตสิ   
อย  พฺราหฺมโณ  อติวิย  ม  ปฏชิคฺคติ  อิม  พฺราหฺมณ  วีมสิตฺวา   
เยน  การเณน  ม  ปฏิชคฺคิ  ต  ทสฺสามีติ ฯ  สา  ตสฺมึ  พฺราหฺมเณ   
อาคนฺตฺวา  รุกฺขมูเล  สมฺมชฺชนฺเต  มหลฺลกพฺราหฺมณเวเสน  สมีเป  
ตฺวา    ปม    คาถมาห   
                [๕๒๖]        อเจตน  พฺราหฺมณ  อสุณนฺต   
                                ชาโน  อชานนฺต  อิม  ปลาส   
                                อารทฺธวิริโย   ธวุ   อปฺปมตฺโต   
                                สุขเสยฺย   ปุจฺฉสิ  กิสฺส  เหตูติ ฯ   
        ตตฺถ   อสุณนฺตนฺติ   อเจตนตฺตาว   อสุณนฺต ฯ   ชาโนติ   ตุว   
ชานมาโน   หุตฺวา ฯ   ธุว   อปฺปมตฺโตติ   นิจฺจ   อปฺปมตฺโต ฯ   
        ต   สุตฺวา   พฺราหฺมโณ   ทุติย    คาถมาห    
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                [๕๒๗]        ทูเร   สุโต   เจว   พฺรหาว (๑)  รกฺุโข   
                                เทเส    ิโต   ภูตนวิาสรูโป   
                                ตสฺมา   นมสฺสามิ   อิม   ปลาส   
                                เย   เจตฺถ  ภูตา  เต  จ (๒)  ธนสฺส  เหตูติ  ฯ    
        ตตฺถ    ทูเร    สุโตติ     พฺราหฺมณ     อย     รุกฺโข    ทูเร   
สุโต  วิสฺสุโต  น  อาสนฺนฏาเนเยว  ปากโฏ ฯ  พฺรหาวาติ   
มหนฺโตว ฯ  เทเส  โตติ  อุนฺนเต  สเม  ภูมิปฺปเทเส   ิโต ฯ   
ภูตนิวาสรูโปติ  เทวตานิวาสนสภาโว  อทฺธา  เอตฺถ  มเหสกฺขา   
เทวตา  นิวุฏา  ภวิสฺสติ ฯ  เต   จ   ธนสฺส  เหตูติ    อิม ฺจ   
รุกฺข   เย   เจตฺถ   รุกฺเข   นิวุฏภูตา   เต   จ   ธนสสฺ   เหตุ  
นมสฺสามิ   น   นิกฺการณาติ ฯ 
        ต    สุตฺวา  รุกฺขเทวตา   พฺราหฺมณสฺส  ปสนนฺา  อห   
พฺราหฺมณ  อิมสฺมึ  รกฺุเข  นิวุฏเทวตา (๓)   มา  ภายิ  ธน   
เต  ทสฺสามีติ  ต  อสฺสาเสตฺวา  อตฺตโน  วิมานทฺวาเร   
มหนฺเตน   เทวตานุภาเวน   อากาเส    ตฺวา   อิตรา   เทฺว  
คาถา    อภาสิ   
                [๕๒๘]        โส   เต   กริสฺสามิ   ยถานุภาว   
                                กต ฺ ุต   พฺราหฺมณ   เปกฺขมาโน   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  พฺรหา  จ  ฯ    ๒.  สฺยา.  ม.  จสทฺโท  นตฺถ ิ ฯ 
#  ๓.  ม.  นพฺิพตฺตเทวตา  ฯ    
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                                กถ  หิ   อาคมฺม  สต  สกาเส   
                                โมฆา (๑)  เต  อสสฺุ  ปริผนฺทิตานิ   
                [๕๒๙]        โย  ตินฺทุรุกฺขสฺส (๒)  ปโร ปลกฺโข   
                                ปริวาริโต  ปุพฺพย ฺโ   อุฬาโร   
                                ตสฺเสว  มูลสฺม ิ นิธี  นิขาโต   
                                อทายาโท  คจฺฉ  น  อุทฺธราหีติ ฯ   
        ตตฺถ  ยถานุภาวนฺติ  ยถาสตฺติ  ยถาพล ฯ  กต ฺ ุตนฺติ   
ตยา  มยฺห  กต  คุณ  ชานนฺโต  ต  อตฺตนิ  วิชชฺมาน   
กต ฺ ุต  เปกฺขมาโน ฯ  อาคมฺมาติ  อาคนฺตฺวา ฯ  สต  สกาเสติ   
สปฺปุริสาน  สนฺติเก ฯ  โมฆาติ  โมฆานิ ฯ  ปริผนทฺิตานีติ (๓)   
สุขสยนปุจฺฉนวเสน (๔)  วาจาผนฺทิตานิ  สมฺมชฺชนาทิกรเณน   
กายผนฺทิตานิ  จ  ตว  กถ  อผลานิ  ภวิสฺสนฺติ ฯ  โย   
ตินฺทุรุกฺขสฺสาติ (๕)  โย  เอโส  ตินฺทุกรุกฺขสฺส  ปรโต  ปลกฺขรกฺุโข   
 ิโตติ  วิมานทฺวาเร   ิตาว  หตฺถ  ปสาเรตฺวา  ทสฺเสติ ฯ   
ปริวาริโตติ  อาทีสุ  ตสฺส  ปลกฺขรุกฺขสฺส  มูเล  เอส  ต  รุกฺขมูล   
ปริกฺขิปตฺวา  นิหิตตาย  ปริวาริโต  ปุพฺเพ  ยิฏย ฺวเสน   
ปุริมสามิกาน  อุปฺปนฺนตฺตา  ปุพฺพย ฺโ  อเนกนิธิกุมฺภีภาเวน   
มหนฺตตฺตา  อุฬาโร  ภูมึ  ขณิตฺวา  นิหิตตฺตา  นิขาโต  ฯ   
#  ๑.  ม.  โมฆานิ  ฯ    ๒.  ม.  ตินฺทุกรกฺุขสฺส  ฯ    ๓.  ม.  โมฆานิ   
#  เต  อสฺสุ  ปริผนฺทิตานีติ  ฯ    ๔.  ม.  สุขเสยฺยปุจฉนวเสน  ปโร   
#  ปลกฺโขติ  ฯ    
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อิทานิ  ทายาทาน  อภาวโต  อทายาโท ฯ  อิท  วุตฺต โหติ  
เอส  เอต  รุกขฺมูล  ปริกฺขิปตฺวา  คีวาย  คีว  ปหรนฺตีน   
นิธิกุมฺภีน  วเสน  มหานิธิ  นิขาโต  อสสฺามิโก  คจฺฉ น  
อุทฺธริตฺวา  คณฺหาหีติ ฯ   
        เอว ฺจปน  วตฺวา  สา  เทวตา  พฺราหฺมณ  ตฺว  เอต   
อุทฺธริตฺวา  คณฺหนฺโต  กลิมิสฺสสิ  คจฺฉ  ตฺว  อหเมว   
ต  ตว  ฆร  เนตฺวา  อสุกสฺมิ ฺจ  อสุกสฺมิ ฺจ  าเน   
นิทหิสฺสามิ  ตฺว  ยาวชีว  เอต  ธน  ปรภุิ ฺชนฺโต  ทาน   
เทหิ  สีล  รกขฺาหีติ  พฺราหฺมณสฺส  โอวาท  ทตฺวา ต  ธน  
อตฺตโน  อานุภาเวน  ตสฺส  ฆเร  ปติฏาเปสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทาน  พฺราหฺมโณ  อานนฺโท   อโหส ิ  รุกฺขเทวตา    ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                                ปลาสชาตก   สตฺตม  ฯ    
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        อกรมฺหาว  เต  กิจฺจนฺติ  อิท  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต   
เทวทตฺตสฺส  อกต ฺ ุต  อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป  เทวทตฺโต  อกต ฺ ูเยวาติ   
วตฺวา  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  หิมวนฺตปฺปเทเส  รุกฺขโกฏฏกสกโุณ  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ   
อเถกสฺส  สหีสฺส  มส  ขาทนฺตสฺส  อฏ ิ  คเล  ลคฺคิ ฯ  คโล  
อุทฺธุมายิ ฯ  โคจร  คณฺหิตุ  น  สกฺโกติ ฯ  ขรา  เวทนา   
วตฺตนฺติ ฯ (๑)   อถ  น โส สกุโณ  โคจรปสุโต  ทิสวฺา  สาขาย   
นิสินฺโน (๒)   กึ (๓)   ตฺว  สมฺม  ทุกฺขสีติ (๓)   ปุจฺฉิ ฯ  โส  ตมตฺถ   
อาจิกฺขิ ฯ  อห  เต  สมฺม  เอต  อฏ ึ  อปเนยฺย  ภเยน  ปน   
เต  สมฺม  มุข  ปวิสิตุ  น  วิสหามิ  ขาเทยฺยาสิ  มนติฺ ฯ   
มา  ภายิ  สมมฺ  นาหนฺต  ขาทามิ  ชีวิต  เม  เทหีติ ฯ  โส   
สาธูติ  ต  ปสฺเสน  นิปชชฺาเปตฺวา  โก  ชานาติ  ก ึ เม    
ภวิสฺสตีติ (๔)   จินฺเตตฺวา  ยถา  มุข  ปทหิตุ  น  สกโฺกติ  ตถา   
ตสฺส  อธโรฏเ  จ  อุตฺตโรฏเ  จ  ทณฺฑก  เปตฺวา  มุข   
ปวิสิตฺวา  อฏ ิโกฏ ึ ตุณฺเฑน  ปหร ิฯ  อฏ ิ  ปติตฺวา  คต ฯ  โส   
#  ๑.  ม.  ปวตฺตติ  ฯ    ๒.  ม.  นิลีโน  ฯ    ๓.  ม.  กนิเต  สมฺม   
#  ทุกฺขนฺติ  ฯ    ๔.  ม.  กมิฺเปส  กริสสฺตีติ  ฯ    
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อฏ ึ  ปาเตตฺวา  สีหสฺส  มุขโต  นิกฺขมนฺโต  ทณฺฑก  ตุณฺเฑน   
ปหริตฺวา  ปาเตนฺโตว  นิกฺขมิตฺวา  สาขคฺเค  นิลียิ ฯ  สีโห   
นิโรโค  หุตฺวา  เอกทิวส  เอก  วนมหิส  วธิตฺวา  ขาทติ ฯ   
สกุโณ  วีมสิสฺสามิ  นนฺติ  ตสฺส  อุปริภาเค สาขาย  นิลียิตฺวา  
เตน สทฺธึ สลฺลปนฺโต ปม คาถมาห   
        [๕๓๐]        อกรมฺหาว (๑)  เต  กจฺิจ        ย  พล  อหุวมฺหเส   
                        มิคราช  นโม  ตฺยตฺถ ุ               อป   กิ ฺจ  ิ ลภามเสติ ฯ   
        ตตฺถ    อกรมฺหาว  เต    กิจฺจนฺติ  โภ   สีห  มยมฺป    ตว   
เอก  กิจฺจ  อกรมฺหา ฯ  ย  พล  อหุวมฺหเสติ   ย   อมฺหาก   
พล  อโหสิ  เตน   พเลน   ตโต   กิ ฺจิ   อหาเปตฺวา  
อกรมฺหาเยวาติ ฯ   
        ต   สุตฺวา   สีโห   ทุติย   คาถมาห   
        [๕๓๑]        มม  โลหิตภกฺขสฺส                นิจฺจ   ลุทฺธานิ  กุพฺพโต   
                        ทนฺตนฺตรคโต   สนโฺต        ต   พหุ   ยมฺป   ิ ชีวสีติ ฯ   
        ต    สุตฺวา   สกุโณ   อิตรา   เทฺว   คาถา   อภาสิ   
        [๕๓๒]        อกต ฺ ุมกตฺตาร                กตสฺส   อปฺปฏิการก   
                        ยสฺม ึ  กต ฺ ุตา   นตฺถิ        นิรตฺถา  ตสฺส   เสวนา   
        [๕๓๓]        ยสฺส   สมฺมุขจิณฺเณน                มิตฺตธมฺโม   น   ลพฺภติ   
                        อนุสฺสุยมนกฺโกส                สณิก   ตมฺหา  อปกฺกเมติ ฯ   
#  ๑.  ม.  อกรมฺหส  ฯ    ๒.  ม.  อกรมิฺห  ฯ  เอวมุปริป  ฯ 
#  ๓.  สยฺา.  ยตฺถ  ฯ    ๔.  ม.  อนุสูยมนฺโกส  ฯ    
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        ตตฺถ  อกต ฺ ุนฺติ  กตคุณ  อชานนฺต ฯ  อกตฺตารนฺติ   
ย  กิ ฺจิ   อกโรนฺต ฯ  สมมฺุขจิณฺเณนาติ  สมฺมุเข  กเตน  คุเณน ฯ   
อนุสฺสุยมนกฺโกสนฺติ  ต  ปุคฺคล  น  อุสฺสุยนฺโต  น  อกฺโกสนโฺต   
สณิก  ตมฺหา   ปุคฺคลา (๑)  อปคจฺเฉยฺยาติ ฯ   
        เอว   วตฺวา  โส   สกุโณ   ปกฺกามิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  สีโห   เทวทตฺโต   อโหสิ   สกุโณ   ปน   อหเมวาติ ฯ   
                                ชวสกุณชาตก   อฏม  ฯ   
 
                                        ฉวกชาตก   
 
        สพฺพ  อิท ฺจ  มริกตนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ วินเย (๒)  วิตฺถารโต  อาคตเมว ฯ  อย  ปเนตฺถ  
สงฺเขโป ฯ  สตฺถา  ฉพฺพคฺคิเย  ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร   
ตุมฺเห  ภิกฺขเว  นีเจ  อาสเน  นิสีทิตฺวา  อุจฺเจ  อาสเน   
นิสินฺนสฺส  ธมฺม   สาเวถาติ (๓)  ปุจฺฉิตฺวา  เอว  ภนฺเตติ  วุตฺเต   
เต  ภิกฺขู  ครหิตฺวา  อยุตฺต  ภิกฺขเว  ตุมหฺาก  มม  ธมฺเม   
อคารวกรณ  โปราณกปณฺฑิตา  หิ  นีเจ  อาสเน  นิสทีิตฺวา  
#  ๑.  ม.  ปาปปุคฺคลา  ฯ    ๒.  วิ.  มหา.  ๒/๘๗๐/๕๖๔-๘  ฯ   
#  ๓.  วิ.  มหา.  ๒/๘๗๐/๕๖๔  ม.  เทเสถาติ  ฯ    
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พาหิรกมนฺเตป   วาเจนฺเต   ครหึสูติ  วตฺวา  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต    พาราณสิย    พฺรหฺมทตฺเต    รชชฺ    กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  จณฺฑาลโยนิย (๑)  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  กฏุมพฺ   
สณฺเปสิ ฯ  ตสฺส  ภริยา  อมฺพโทหฬินี  หุตฺวา  ต  อาห   
อิจฺฉามิห  สามิ  อมฺพ  ขาทิตุนฺติ ฯ  ภทฺเท  อิมสฺมึ  กาเล  อมฺพ   
นตฺถิ  อ ฺ  กิ ฺจิป  อมฺพิลผล  อาหริสฺสามีติ ฯ  สามิ  อมฺพ   
ลภมานาว  ชวิีสฺสามิ  อลภมานาย  เม  ชีวิต  นตฺถีติ ฯ  โส   
ตสฺสา  ปฏิพทฺธจิตฺโต  กห  นุโข  อมฺพ  ลภิสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ   
เตน  โข  ปน  สมเยน  พาราณสีร ฺโ  อุยฺยาเน  อมฺโพ   
ธุวผโล  อโหสิ ฯ  โส  ตโต  อมฺพปกฺก  อาหริตฺวา  อิมิสฺสา   
โทหฬ  ปฏิปปฺสฺสมฺเภสฺสามีติ  รตฺติภาเค  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  อมฺพ   
อภิรูหิตฺวา  (๒)  นิลโีน  สาขาย  สาข  อมฺพ  โอโลเกนฺโต  วิจริ ฯ  
ตสฺส   ตถา   กโรนฺตสฺเสว   รตฺติ   วิภายิ ฯ  โส  จินฺเตสิ  สเจ   
อิทานิ  โอตรตฺิวา  คมิสฺสามิ  ทิสฺวา  ม  โจโรติ  คเหสฺสนฺติ   
รตฺติภาเค  คมิสฺสามีติ ฯ  อเถก  วิฏป  อภิรูหิตฺวา  นิลีโน   
อจฺฉิ ฯ  ตทา  พาราณสีราชา  ปุโรหิตสฺส  สนฺติเก  มนฺเต   
อุคฺคณฺหาติ ฯ  โส  อุยฺยาน  ปวิสิตฺวา  อมฺพรุกฺขมูเล  อุจฺจาสเน   
นิสีทิตฺวา  อาจริย  นีเจ  อาสเน  นิสีทาเปตฺวา  มนฺเต   
อุคฺคณฺหิ ฯ  โพธิสตฺโต  อุปริ  นิสินโฺน  จินฺเตสิ  ยาว  อธมฺมิโก   
#  ๑.  ม.  จณฺฑาลกุเล  ฯ    ๒.  ม.  อุคฺคณฺหิสฺสามีติ  ฯ    
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อย   ราชา  โย  อุจฺจาสเน  นสีทิตฺวา  มนฺเต  อุคฺคณฺหาติ   
พฺราหฺมโณป  อธมฺมิโก  โย  นีจาสเน  นิสีทิตฺวา  มนฺเต   
วาเจติ  อหมฺป  อธมฺมิโก  โย  มาตุคามสฺส  วาหสา  (๑)  มม   
ชีวิต  อคเณตฺวา  อมฺพ  หรามีติ  อวจนฺติ (๒)  ฯ  โส  รุกฺขโต   
โอตรนฺโต  เอก  โอลมฺพนสาข  คเหตฺวา  เตส  อุภินฺนมฺปภ   
อนฺตเร  ปติฏาย  มหาราช  อห  นฏโ  ตฺว  มฬฺุโห   
ปุโรหิโต  มโตติ  อาห ฯ  โส  ร ฺา  กึการณาติ  ปุฏโ  
ปม   คาถมาห   
        [๕๓๔]        สพฺพ  อิท ฺจ (๓)  มริกต        อโุภ ธมฺม น ปสฺสเร   
                        อุโภ  ปกติยา  จุตา                โย  จาย  มนฺตชฺฌาเปติ (๒)   
                        โย  จ  มนตฺ  อธียตีติ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพ  อิท ฺจ  มริกตนฺติ  ย  อมฺเหหิ  ตีหิ  ชเนหิ   
กต  สพฺพ  อิท  กิจฺจ  ลามก  น  มริยาท (๔)  อธมฺมกิ ฯ  เอว   
อตฺตโน  โจรภาว  เตส ฺจ  มนฺเตสุ  อคารวภาว (๕)   ครหิตฺวา   
ปุน  อิตเร  เทฺวเยว  ครหนฺโต  อุโภ  ธมฺม  น  ปสฺสเรติ   
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อุโภติ  เทฺวป  ชนา  ครุการารห  โปราณก-   
ธมฺม  น  ปสสฺนฺติ  ตโต  จ  ธมฺเม  ปกติโต  จุตา ฯ  ธมฺโม   
หิ  ปมุปฺปตฺติวเสน  ปกติ  นาม ฯ วุตฺตมฺป เจต   
#  ๑.  ม.  วส  คนฺตฺวา ฯ    ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ    ๓.  ม. 
#  สพฺพมิท  จริม  กต  ฯ    ๔.  ม.  นิมมฺริยาท  ฯ     ๕.  ม.  อคารว  ฯ    
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                        ธมฺโม  หเว  ปาตุรโหส ิ ปุพฺเพ   
                        ปจฺฉา  อธมฺโม  อุทปาทิ  โลเกติ (๑) ฯ   
โย  จายนฺติ  โย  จ  อย  นจีาสเน  นิสีทิตฺวา  มนฺเต  สชฺฌาเปติ (๒)   
โย   จ   อุจฺเจ   นิสีทิตฺวา   อธียตีติ ฯ   
        ต   สุตฺวา  พฺราหฺมโณ  ทุติย   คาถมาห   
        [๕๓๖]        สาลีน  โอทน  ภุ ฺเช                สุจิ (๓)  มสุปเสจน   
                        ตสฺมา  เอต  น  เสวามิ                ธมมฺ  อิสีภิ  เสวิตนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ   อห   ห ิ  โภ   อิมสฺส   ร ฺโ   สนตฺก   สาลีน   
โอทน   สุจิ   ปณฺฑร   นานปฺปการาย   มสวิกติยา   สิตฺต   
มสุปเสจน   ภุ ฺชามิ   ตสมฺา   อุทเร   พทฺโธ   หุตฺวา   เอต   
เอสิตคุเณห  ิ  อิสีหิ   เสวิต   ธมฺม   น   เสวามีติ ฯ   
        ต   สุตฺวา   อิตโร   เทฺว   คาถา   อภาสิ   
        [๕๓๖]        ปริพฺพช  มหา  โลโก                        ปจนฺต ฺเป  ปาณิโน   
                        มา  ตฺว(๔)  อธมฺโม  อาจริโต        ตสฺมา   กุมฺภมิวาภิทา   
        [๕๓๗]        ธิรตฺถุ   ต  ยสลาภ                        ธนลาภ ฺจ   พฺราหฺมณ   
                        ยา  วุตฺติ  วินิปาเตน                        อธมฺมจรเณน  วาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปริพฺพชาติ  อิโต  อ ฺตฺถ  คจฺฉ ฯ  มหาติ  อย   
โลโก  นาม  มหา ฯ  ปจนฺต ฺเปติ  อิมสฺมึ  ชมฺพูทีเป   
อ ฺเป  ปาณิโน  ปจนฺติ  น  อยเมเวโก  ราชา ฯ  ตสฺมา   
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๕๑๗/๓๐๗  ฯ    ๒.  ม.  อชณฺาเปติ  ฯ 
#  ๓.  ม.  สุจึ  ฯ    ๔.  ม.  ต  ฯ    
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กุมฺภมิวาติ (๑)  ปาสาโณ  ฆฏ  วิย ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ย   
ตฺว  อ ฺตฺถ  อคนฺตฺวา  อิธ  วสนฺโต  อธมฺม  อาจรสิ  โส   
อธมฺโม  เอว  อาจริโต  ปาสาโณ  ฆฏ  วิย  มา  ต  ภินฺทิ ฯ   
ธิรตฺถูติ  คาถาย  อย  สงฺเขปตฺโถ  พฺราหฺมณ  โย  เอส  เอว   
ตว  ยสลาโภ  ธนลาโภ  จ  ธิรตฺถุ  ต  ครหาม  มย   
กสฺมา  ยสฺมาย  ตยา  ลทฺธลาโภ  อายตึ  อปาเยสุ   
วินิปาตนเหตุนา  สมฺปตฺติ  จ  อธมฺมจรเณน  ชีวิตวุตฺติ  นาม   
โหติ  ยา  เจสา  วุตฺติ  อิมนิา (๒)   อายตึ  วินิปาเตน  อิมินา   
อธมฺมจรเณน  วา นิปฺปชชฺติ กึ ตาย เตน ต เอว  
วทามาติ ฯ   
        อถสฺส  ธมฺมกถาย  ราชา  ปสีทิตฺวา  โภ  ปุริส   
กึชาติโกสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  จณฺฑาโล  อห  เทวาติ ฯ  โภ  สเจ   
ชาติสมฺปนฺโน อภวิสฺส  รชฺชนฺเต  อทสฺส  อิโต  ปฏาย   
ปนาห  ทิวา  ราชา  ภวิสฺสามิ  ตฺว  รตฺตึ  ราชา  โหหีติ   
อตฺตโน  กณฺเ  ปลนฺธน  ปุปฺผทาม  ตสฺส  คีวาย  ปลนฺธาเปตฺวา   
ต  นครคุตฺติก  อกาสิ ฯ  อย  นครคุตฺติกาน  กณฺเ   
รตฺตปุปฺผทามปลนฺธนสสฺ  วโส ฯ  ตโต  ปฏาย  ราชา   
ตสฺโสวาเท  ตฺวา อาจริยคารว   กตฺวา  นีเจ  อาสเน  นิสินฺโน  
มนฺเต  อุคฺคณฺหิ ฯ   
#  ๑.  ม.  ตสฺมา  กุมฺภมิวาภิทาติ  ฯ    ๒.  ม.  อิธ  ฯ     
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        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ราชา อานนฺโท อโหสิ จณฺฑาลปุตฺโต ปน อหเมวาติ ฯ   
                                ฉวกชาตก   นวม  ฯ   
 
                                        สยฺหชาตก (๑)    
        สสมุททฺปริสาสนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        โส  ห ิ สาวตฺถิย (๒)   ปณฺฑาย  จรนฺโต  เอก  อภิรูป   
อลงฺกตอิตฺถึ  ทิสฺวา  อุกฺกณฺ ิโต  สาสเน  นาภิรมิ ฯ  อถ  น   
ภิกฺขู  ภควโต  ทสฺเสสุ (๓)  ฯ  โส  ภควตา  สจฺจ  กิร  ตฺว   
ภิกฺขุ  อุกฺกณฺ ิโตติ  ปุฏโ  สจฺจนฺติ (๔)   วตฺวา  โก  ต   
อุกฺกณฺาเปสีติ  วุตฺเต  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  กสฺมา   
ตฺว  เอวรูเป  นิยฺยานิเก  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  อุกฺกณฺสิ   
ปุพฺเพ  ปณฺฑิตา  ปุโรหิตฏาน  ลภนฺตาป  ต ปฏิกขิฺปตฺวา  
ปพฺพชึสูติ  วตฺวา  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  ปุโรหิตสฺส  พฺราหฺมณิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏสินฺธึ  คเหตฺวา   
ร ฺโ  ปุตฺเตน  สทฺธึ  เอกทิวส  วิชาย ิฯ  ราชา  อตฺถิ   
#  ๑.  ม.  เสยฺยชาตก...  ฯ    ๒.  ม.  อลงฺกตปฏิยตฺต  อิตฺถึ  ฯ   
#  ๓.  ม.  อาโรเจสุ  ฯ    ๔.  ม.  สจฺจ  ภนฺเตติ  ฯ    
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นุ  โข  เม  โกจิ  ปุตฺเตน  สทฺธึ  เอกทิวเส  ชาโตติ  อมจฺเจ   
ปุจฺฉิ ฯ  อตฺถ ิ มหาราช  ปโุรหิตสฺส  ปตฺุโตติ ฯ  ราชา  ต   
อาณาเปตฺวา (๑)   ธาตีน  ทตฺวา  ปุตฺเตน  สทฺธ ึ เอกโต    ว   
ปฏิชคฺคาเปสิ ฯ  อุภินฺนมฺป  อาภรณานิ  เจว  ปานโภชนาทีนิ  
จ  เอกสทิสาเนว  อเหสุ ฯ  เต  วยปฺปตฺตา  เอกโต  ว  ตกฺกสลิาย   
คนฺตฺวา  สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  อาคมึสุ ฯ  ราชา  ปุตฺตสฺส   
อุปรชฺช  อทาสิ ฯ  มหายโส  อโหสิ ฯ  ตโต  ปฏาย  โพธิสตฺโต   
ราชปุตฺเตน  สทฺธึ  เอกโตว  ขาทติ  ปวติ  สยติ ฯ  อ ฺม ฺ   
วิสฺสาโส  ถโิร  อโหสิ ฯ  อปรภาเค  ราชปุตฺโต  ปตุ  อจฺจเยน   
รชฺเช  ปติฏาย  มหาสมฺปตฺตึ  อนุภวิ ฯ  โพธิสตฺโต  จินฺเตสิ   
มยฺห  สหาโย  รชชฺ  อนุสาสติ  สลฺลกฺขิตกฺขเณเยว  โข  ปน   
มยฺห  ปุโรหิตฏาน  ทสฺสติ  กึ  เม  ฆราวาเสน  ปพฺพชิตฺวา   
วิเวกมนุพฺรูหิสฺสามีติ ฯ  โส  มาตาปตโร  วนฺทิตฺวา  ปพฺพชชฺ   
อนุชานาเปตฺวา  มหาสมฺปตฺตึ  ฉฑฺเฑตฺวา  เอกโกว  นิกฺขมิตฺวา   
หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  มโนรเม  ภูมิภาเค  ปณฺณสาล มาเปตฺวา   
อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย  จ   
นิพฺพตฺเตตฺวา  ฌานกีฬ  กฬีนฺโต  วิหาสิ ฯ  ตทา  ราชา  ต   
อนุสฺสริตฺวา  มยฺห  สหาโย  น  ป ฺายติ  กุหึ  โสติ   
ปุจฺฉิ ฯ  อมจฺจา  ตสฺส  ปพฺพชิตภาว  อาโรเจตฺวา  รมณีเย   
#  ๑.  ม.  อาหราเปตฺวา  ฯ    
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กิร  วนสณฺเฑ  วสตีติ  อาหสุ ฯ  ราชา  ตสฺส  วสโนกาส   
ปุจฺฉิตฺวา  สยฺห (๑)   นาม  อมจฺจ  คจฺฉ  สหาย  เม  คเหตฺวา   
เอหิ  ปุโรหิตฏานมสฺส  ทสฺสามีติ  อาห ฯ  โส  สาธูติ   
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  พาราณสิโต  นิกฺขมฺม  อนุปุพฺเพน  ปจฺจนฺตคาม   
ปตฺวา ตตฺถ   ขนฺธาวาร   เปตฺวา   วนจรเกหิ   สทฺธึ  
โพธิสตฺตสฺส  วสโนกาส  คนฺตฺวา  โพธิสตฺต  ปณฺณสาลทฺวาเร   
สุวณฺณปฏิม  วิย  นิสินฺน  ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิตฺวา   
กตปฏิสนฺถาโร  ภนฺเต  ราชา  เต  ปุโรหิตฏาน  ทาตุกาโม   
อาคมน  อิจฺฉตีติ   อาห ฯ  โพธิสตฺโต  ติฏตุ  ปโุรหิตฏาน  อห   
สกลกาสิโกสลชมฺพูทีปรชฺช  จกฺกวตฺติสิริเมว  วา  ลภนฺโตป  น   
อิจฺฉิสฺสามิ (๒)  น  หิ  ปณฺฑิตา  สกึ  ชหิเต  กิเลเส  ปุน  คณฺหนฺติ   
สกึ  ชหิต  ห ิ นุฏเขฬสทิสนฺติ (๓)  วตฺวา   อิมา   คาถา   อภาสิ   
        [๕๓๘]        สสมุททฺปริสาส (๔)                มหึ   สาครกุณฺฑล   
                        น   อิจฺเฉ  สห  นินฺทาย        เอว   สยฺห  วิชานาหิ   
        [๕๓๙]        ธิรตฺถ ุ ต   ยสลาภ                ธนลาภ ฺจ   พฺราหฺมณ   
                        ยา  วุตฺติ   วินิปาเตน                อธมฺมจรเณน   วา   
        [๕๔๐]        อป  เจ  ปตฺตมาทาย                อนาคาโร   ปริพฺพเช   
                        สาเอว  ชีวิกา  เสยฺโย                ยา  จาธมฺเมน   เอสนา   
#  ๑.  ม.  เสยฺย  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    ๒.  ม.  คจฺฉิสฺสามิ  ฯ    ๓.  ม.   
#  นิฏ ุภเขฬสทิส  โหติ  ฯ    ๔.  สฺยา.  ม.  สสมุททฺปริยาย  ฯ    
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        [๕๔๑]        อป  เจ  ปตฺตมาทาย                อนาคาโร   ปริพฺพเช   
                        อ ฺ  อหึสย  โลเก                อป  รชฺเชน  ต   วรนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สสมุทฺทปริสาสนฺติ  ปริสาโส (๑)  วุจฺจติ  ปริวาโร   
สมุทฺท  ปริวาเรตฺวา   ิเตน  จกฺกวาฬปพฺพเตน  สทฺธึ   
สมุทฺทสงฺขาเตน  ปริวาเรน  สทฺธิมฺปติ  อตฺโถ ฯ  สาครกุณฺฑลนฺติ   
สาครมชฺเฌ  ทีปวเสน   ิตตฺตา  ตสฺส  กุณฺฑลภูตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
นินฺทายาติ  ฌานสุขสมฺปนฺน  ปพฺพชชฺ  ฉฑฺเฑตฺวา  อิสฺสริย   
คณฺหีติ  อิมาย  นินฺทาย ฯ  สยฺหาติ  ต  นาเมนาลปติ ฯ   
วิชานาหีติ  ธมฺม  ชานาหิ ฯ  ยา  วุตฺติ  วินิปาเตนาติ  ยา   
มหิจฺฉาวเสน (๒)  ลทฺธา  ยสลาภธนลาภวุตฺติ  ฌานสุขโต   
อตฺตวินิปาตสงฺขาเตน  วินิปาเตน  อิโต  คนฺตฺวา  อิสฺสริยมทมตฺตสฺส   
อธมฺมจรเณน  วา  โหติ  ต  วุตฺตึ  ธิรตฺถุ ฯ  ปตฺตมาทายาติ   
ภิกฺขาภาชน  คเหตฺวา ฯ  อนาคาโรติ  อห  อคารวิรหิโต   
ปรกุเลสุ  จเรยฺย ฯ  สาเอว ชีวิกาติ  สาเอว  เม  ชีวิกา   
เสยฺโย  ปวรตรา ฯ  ยา  จาธมฺเมนาติ  ยา  จ  อธมฺเมน  
เอสนา ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยา  อธมฺเมน  เอสนา  ตโต   
เอสาว  ชีวิกา  สุนฺทรตราติ ฯ  อหึสยนติฺ  อวิเหเนฺโต ฯ  อป   
รชฺเชนาติ  เอว ปร  อวิเหเตฺวา  กปาลหตฺถสฺส  มม  ชีวิตกปฺปน  
รชฺเชนาป  ิ วร  อุตฺตมนฺติ ฯ   
#  ๑.  ม.  ปรยิาโย  ฯ    ๒.  ม.  ปุโรหิตฏานวเสน  ฯ    
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        อิติ  โส  ปุนปฺปุน  ยาจนฺตมฺป  ต  ปฏิกฺขิป ฯ  สยฺโหป   
ตสฺส  มน  อลภิตฺวา  ต  วนฺทิตฺวา  คนฺตฺวา  ตสฺส  อนาคมนภาว   
ร ฺโ  อาโรเจสิ        ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  อปเรป  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ   
สจฺฉิกรึสุ ฯ   ตทา   ราชา  อานนฺโท   อโหสิ ฯ   สยฺโห  
สารีปุตฺโต ฯ  ปุโรหิตปุตฺโต   ปน   อหเมวาติ ฯ   
                                สยฺหชาตก   ทสม  ฯ   
                        กาลิงฺควคฺโค (๒)   ปโม  ฯ   
 
                                        ตสฺสุททฺาน 
                                ววร  จ  อเทยฺย  สมิทฺธวร 
                                อถ  ททฺทร  ปาปมหาติรโห 
                                จริม  สสมุทฺทวเรน  ทส  ฯ   
#  ๑.  มรมฺมโปติถเก  ชาตกุทฺทาน  จตุกฺกนิปาตวณฺณนาวสาเน  เอว  ทิสฺสติ 
                                กาลิงฺโค  อสฺสาโรโห  จ        เอกราชา  จ  ททฺทโร 
                                สลีวีมส  สชุาตา                        ปลาโส  สกโุณ  ฉโว 
                                เสยฺโยติ  ทส  ชาตกาติ  ฯ    
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                                ปุจิมนฺทวคฺควณฺณนา   
                                        ปุจิมนฺทชาตก   
        อุฏเหิ  โจร  ก ึ เสสีติ  อิท  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต   
อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        เถเร  กริ  ราชคห  อุปนิสฺสาย  อร ฺกุฏิกาย  วิหรนฺเต   
เอโก  โจโร  นครทฺวารคาเม  เอกสฺมึ  เคเห  สนฺธึ  ฉินฺทิตฺวา   
หตฺถสาร  อาทาย  ปลายิตฺวา  เถรสฺส  กุฏิปริเวณ  ปวิสิตฺวา   
อิธ  มยฺห  อารกฺโข  ภวิสฺสตีติ  เถรสฺส  ปณฺณสาลปฺปมุเข   
นิปชฺช ิฯ  เถโร  ตสฺส  ปมุเข  สยิตภาว  ตฺวา  ตสฺมึ  อาสงฺกิต (๑)    
กตฺวา  โจรสสคฺโค  นาม  น  วฏฏตีติ  นิกฺขมิตฺวา  มา   
อิธ  เร  สยีติ  นีหริ ฯ  โจโร  ตโต  นิกฺขมิตฺวา  ปท  โมเหตฺวา   
ปลายิ ฯ  มนสฺุสา อุกฺกมาทาย  โจรสฺส  ปทานุสาเรน  ตตฺถ   
อาคนฺตฺวา  ตสฺส  อาคตฏาน ิตฏานสยิตฏานาทีนิ  ทิสฺวา   
โจโร  อิโต  อาคโต  อิธ   ิโต  อิธ  นสิินฺโน  อิมินา   
าเนน  ปลาโต (๒)   น  ทิฏโ  โนติ  อิโตจิโตจ  ปกฺขนฺทิตฺวา   
อทิสฺวาว  ปฏิคตา ฯ  ปุนทิวเส  เถโร  ปุพฺพณฺหสมย  ราชคห   
ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  เวฬุวน  คนฺตฺวา  ต   
ปวุตฺตึ  สตฺถุ  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  น  โข  โมคฺคลลฺาน  ตฺว ฺเว   
#  ๑.  ม.  อาสงฺก  ฯ    ๒.  ม.  อปคโต  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 327 

                เลมที่  31  ปุจิมนฺทชาตก  หนา  327   
 
อาสงฺกิตพฺพยุตฺตก  อาสงฺกิ  โปราณกปณฺฑิตาป  อาสงฺกึสูติ   
วตฺวา  เถเรน  ยาจิโต  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
นครสฺส  สุสานวเน  นิมฺพรุกฺขเทวตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  อเถกทิวส   
นครทฺวาเร  คาเม  กตกมฺมโจโร  ต  สสุานวน  ปาวิสิ ฯ  ตทา   
ปน  ตตฺถ  นมิฺโพ  จ  อสฺสตฺโถ  จาติ  เทฺว  เชฏกรุกฺขา ฯ   
โจโร  นิมฺพรกฺุขมูเล  ภณฺฑก  เปตฺวา  นิปชฺช ิฯ  อ ฺสฺมึ   
ปน  กาเล  โจเร  คเหตฺวา  นิมฺพสูเล  อุตฺตาเสนฺติ ฯ  อถ  สา   
เทวตา จินฺเตสิ  สเจ  มนุสสฺา  อาคนฺตฺวา  อิม  โจร  คเหสฺสนฺติ   
อิมสฺเสว  นิมฺพสฺส  สาข  ฉินฺทิตฺวา  สูล  กตฺวา  เอต   
อุตฺตาเสสฺสนฺติ  เอว  สนเฺต  รุกฺโข  นสฺสิสฺสติ  หนฺท  น   
อิโต  นีหริสสฺามีติ ฯ  สา  เตน  สทฺธึ  สลฺลปนฺตี  ปม  คาถมาห   
        [๓๒๗]        อุฏเหิ  โจร  ก ึ เสสิ                โก  อตฺโถ  สุปเนน (๑)  เต   
                        มา  ต  คเหสุ  ราชาโน        คาเม  กพฺิพิสการกนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ราชาโนติ  ราชปุริเส  สนธฺาย  วุตฺต ฯ  กิพฺพิสการกนฺติ   
ทารุณสาหสิกโจรกมฺมการก ฯ   
        อิติ  น  วตฺวา  ยาว  ราชปุริสา  น  คณฺหนฺติ  ตาว   
อ ฺตฺถ  คจฺฉาติ  ภยาเปตฺวา  ปลาเปสิ ฯ  ตสฺมึ  ปน  คเต (๒)    
อสฺสตฺถเทวตา   ทุติย คาถมาห   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  สุปเนน  ฯ    ๒.  ม.  ปลาเต  ฯ    
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        [๕๔๓]        นน ุ(๑)  โจร  คเหสฺสนฺติ        คาเม   กิพฺพิสการก   
                        ก ึ ตตฺถ  ปจิุมนฺทสฺส                วเน  ชาตสฺส  ติฏโตติ ฯ   
        ตตฺถ  วเน  ชาตสฺส  ติฏโตติ  รกฺุโข (๒)   วเน  ชาโต  เจว    
 ิโต  จ ฯ   เทวตา  ปน  ตตฺถ    นิพฺพตฺตตฺตา    รุกขฺสมุทาจาเรเนว   
สมุทาจริ ฯ   
                ต    สุตฺวา   นิมพฺเทวตา   ตติย    คาถมาห   
        [๕๔๔]        น ตฺว  อสฺสตฺถ  ชานาสิ        มม  โจรสฺส  จนตฺร   
                        โจร  คเหตฺวา  ราชาโน        คาเม   กิพฺพิสการก   
                        อจฺเจนฺติ (๓)  นิมฺพสูลสฺมึ        ตสฺมึ  เม  สงฺกเต  มโนติ ฯ   
        ตตฺถ  อสฺสตฺถาติ  ปุริมนเยเนว  ตสฺมึ  นิพฺพตฺตเทวตา (๔)   
สมุทาจรติ ฯ  มม  โจรสฺส  จนฺตรนฺติ  มม  จ  โจรสฺส  จ   
เอกโต  อวสนการณ ฯ  อจฺเจนฺติ  นิมฺพสูลสฺมีนฺติ  อิมสฺมึ  กาเล   
ราชาโน  โจร  นิมฺพสูเล  อาวุณนฺติ ฯ  ตสฺมึ  เม  สงฺกเต   
มโนติ  ตสฺมึ  การเณ  มม  จิตฺต  สงฺกติ  สเจ  หิ  อิม   
สูเล  อาวุณิสฺสนฺติ  วิมาน  เม  นสฺสิสฺสติ  อถ  สาขาย   
โอลมฺเพสฺสนฺติ  วิมาเน  เม  กุณปคนฺโธ ภวิสฺสติ เตนาห  
เอต ปลาเปสินฺติ ฯ   
        เอว  ตาส  เทวตาน  อ ฺม ฺ  สลฺลปนฺตาน ฺเว   
ธนสามิกา  อุกฺกาหตฺถา  ปทานุสาเรนาคนฺตฺวา  โจรสฺส   
#  ๑.  ย  น ุ ฯ    ๒.  ม.  นิมฺโพ  ฯ    ๓.  ม.  อปฺเปนฺติ  ฯ 
#  ๔.  ม.  นพฺิพตฺตเทวต  ฯ    ๕.  ม.  ภณฺฑสามิกา  ฯ    
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สยิตฏาน  ทิสฺวา  อมฺโภ  อิทานิ  โจโร  อุฏาย  จ  ปลาโต   
น  ลทฺโธ  โน  โจโร  สเจ  อลภิสฺสาม  อิมสฺเสว  น  นิมฺพสฺส   
สูเล  วา  อาวุณิตฺวา  สาขาย  วา  โอลมฺพิตฺวา  คมิสฺสามาติ   
วตฺวา  อิโตจิโตจ  ปกฺขนฺทิตฺวา  โจร  อทิสฺวาว  คตา ฯ   
เตส  สุตฺวา  อสฺสตฺถเทวตา  จตุตฺถ  คาถมาห   
        [๕๔๕]        สงฺเกยฺย   สงฺกิตพฺพานิ        รกฺเขยฺยานาคต  ภย   
                        อนาคตภยา  ธีโร                        อุโภ  โลเก  อเวกฺขตีติ ฯ   
        ตตฺถ  รกฺเขยฺยานาคต  ภยนฺติ  เทวฺ   อนาคตภยานิ  
ทิฏธมฺมิก ฺเจว  สมฺปรายิก ฺจ  เตสุ  ปาปมิตฺเต  ปริวชฺเชนฺโต   
ทิฏธมฺมิก  รกฺขติ  ตีณิ  ทุจฺจริตานิ  ปริวชฺเชนฺโต  สมฺปรายิก   
รกฺขติ ฯ  อนาคตภยาติ  อนาคตภยเหตุ  ต  ภย  อาสงฺกยมาโน ฯ  
ธีโรติ  ปณฺฑิโต  ปรุิโส  ปาปมิตฺตสสคฺค  น  กโรติ  ตีหิ   
ทฺวาเรหิ  ทุจฺจริต  น  จรติ ฯ  อุโภ  โลเกติ  เอว  ภายนฺโต   
เหส  อิธโลกปรโลกสงฺขาเต  อุโภ  โลเก  อเวกฺขติ  โอโลเกติ   
สงฺกยมาโน  อิธโลกภเยน  ปาปมิตฺเต วชฺเชติ  ปรโลกภเยน  
ปาปกมฺม  น   กโรติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  อสฺสตฺถนิพฺพตฺตเทวตา  สารีปุตฺโต  อโหส ิ นิมฺพเทวตา  
ปน   อหเมวาติ ฯ   
                                ปุจิมนฺทชาตก   ปม  ฯ   
#  ๑.  ภายมาโน  ฯ    ๒.  ม.  โอโลกยมาโน  ฯ    
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        อป  กสสฺป  มนฺทิยาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
เอก  มหลลฺกภิกฺขุ   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        สาวตฺถยิ  กริ  เอโก  กุลปุตฺโต  กาเมสุ  อาทีนว  ทิสฺวา   
สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  กมฺมฏาเน  อนุยุตฺโต  น  จิรสฺเสว   
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ตสฺส  อปรภาเค  มาตา  กาลมกาสิ ฯ   
โส  มาตุ  อจฺจเยน  ปตร ฺจ  กนิฏภาติก ฺจ  ปพฺพาเชตฺวา   
เชตวเน  วสิตฺวา  วสฺสุปนายิกสมเย  จีวรปจฺจยสฺส  สลุภต   
สุตฺวา  เอก  คามกาวาส  คนฺตฺวา  ตโยป  ตตฺถ  วสฺส   
อุปคนฺตฺวา  วุฏวสฺสา  เชตวนเมว  อาคมึสุ ฯ  ทหรภิกฺขุ   
เชตวนสฺสาสนฺนฏาเน  สามเณร  เถร  วิสฺสาเมตฺวา  อาเนยฺยาสิ   
อห  ปุเรตร  คนฺตฺวา  ปริเวณ  ปฏชิคฺคิสฺสามีติ  เชตวน   
ปาวิสิ ฯ  มหลฺลกตฺเถโร  สณิก  อาคจฺฉติ ฯ  สามเณโร  ปุนปฺปนุ   
สีเสน  อุปฺปเฬนฺโต  วิย  คจฺฉ  คจฺฉ  ภนฺเตติ  ต  พลกฺกาเรน   
เนติ ฯ  เถโร  ตฺว  ม  อวสสฺ (๑)   อาเนสีติ ฯ  ปุน  นิวตฺติตฺวา   
โกฏโิต  ปฏาย  อาคจฺฉติ ฯ  เตส  เอว  อ ฺม ฺ  กลห   
กโรนฺตาน ฺเว  สูริโย  อตฺถงฺคโต  อนฺธกาโร  ชาโต ฯ   
อิตโรป  ปริเวณ  สมฺมชชฺตฺิวา  อุทก  อุปฏเปตฺวา  เตส  อาคมน   
อปสฺสนฺโต  อุกฺก  คเหตฺวา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  เต  อาคจฺฉนฺเต   
#  ๑.  ม.  อตฺตโน  วส  ฯ    
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ทิสฺวา  กึ  จิรายิตฺถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  มหลฺลโก  ต  การณ   
กเถสิ ฯ  โส  เต  เทฺวป  วิสฺสาเมตฺวา  สณิก  อาเนสิ ฯ  ตทิวส   
พุทฺธุปฏานสฺส  โอกาส  น  ลภิ ฯ  อถ  น  ทุติยทิวเส   
พุทฺธุปฏาน  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิสินฺน  สตฺถา  กทา   
อาคโตสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  หิยฺโย ภนฺเตติ ฯ  หิยฺโย  อาคนฺตฺวา  อชฺช   
พุทฺธุปฏาน  กโรสีติ ฯ  โส  อาม  ภนฺเตติ  วตฺวา  ต  การณ   
อาจิกฺขิ ฯ  สตฺถา  มหลลฺก  ครหิตฺวา  น  เอส  อิทาเนว  เอวรูป   
กมฺม  กโรติ  ปุพฺเพป  อกาสิ  อิทานิ  ปน  เตน  ตฺว   
กิลมิโต  ปุพฺเพป  ปณฺฑิเต  กลิเมสีติ  วตฺวา  เตน ยาจิโต  
อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  กาสิกนิคเม  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส   
วยปฺปตฺตสฺส (๑)   มาตา  กาลมกาสิ ฯ  โส  มาตุ  สรีรกิจฺจ  กตฺวา   
มาสฑฺฒมาสจฺจเยน  ฆเร  วิชฺชมาน  ธน  ทาน  ทตฺวา  ปตร ฺจ   
กนิฏภาติก ฺจ  คเหตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส  เทวทตฺติย  วกฺกล   
คเหตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อุ ฺฉาจริยาย  มูลผลาผเลหิ (๒)    
ยาเปนฺโต  รมณีเย  วนสณฺเฑ  วสิ ฯ  หิมวนฺเต  ปน  วสฺสกาเล   
อจฺฉินฺนธาเร  เทเว  วสฺสนฺเต  น  สกฺกา  โหติ  กนทฺมูล  ขณิตุ   
ผลาผลานิ  จ  ปณฺณานิ  จ  ปตนฺติ ฯ  ตาปสา  เยภุยฺเยน   
#  ๑.  ม.  วยปฺปตฺตกาเล  ฯ    ๒.  ม.  วนมูลผลาผเลหิ  ฯ    
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หิมวนฺตโต  โอตริตฺวา  มนุสฺสปเถ  วสนฺติ ฯ  ตทาป  โพธิสตฺโต   
ปตร ฺจ  กนิฏ ฺจ  คเหตฺวา  มนุสฺสปเถ  วสิตฺวา  ปุน  หิมวนฺเต   
ปุปฺผิตผลิเต  เต  อุโภ  คเหตฺวา  หิมวนฺเต  อตฺตโน  อสฺสมปท   
อาคจฺฉนฺโต  อสฺสมสฺสาวิทูเร  สูริเย  อตฺถงฺคเต  ตุมฺเห  สณิก   
อาคจฺเฉยฺยาถ  อห  ปุรโต  คนฺตฺวา  อสฺสมปท  ชคฺคิสฺสามีติ   
วตฺวา  เต  โอหาย  คโต ฯ  ขุทฺทกตาปโส  ปตรา  สทฺธึ  สณิก   
คจฺฉนฺโต  ต  กฏิปฺปเทเส  สีเสน  อุปฺปเฬนฺโต  วิย  คจฺฉ   
คจฺฉาติ  ต  พลกฺกาเรน  เนติ ฯ  มหลฺลโก  ตฺว  ม  อตฺตโน   
รุจิยา  อาเนสีติ  ปุน  นิวตฺติตฺวา  โกฏิโต  ปฏาย  อาคจฺฉติ ฯ   
เอว  เตส  กลห  กโรนฺตาน ฺเว  อนฺธกาโร  อโหสิ ฯ   
โพธิสตฺโตป  ปณฺณสาลาย  สมฺมชฺชิตฺวา  อุทก  อุปฏเปตฺวา   
อุกฺกมาทาย  ปฏิปถ  อาคจฺฉนฺโต  เต  ทิสฺวา  เอตฺตก  กาล   
กึ  กริตฺถาติ  อาห ฯ  ขุทฺทกตาปโส  ปตรา  กตการณ   
กเถสิ ฯ  โพธิสตฺโต  อุโภป  เต  สณกิ  เนตฺวา  ปริกฺขาร   
ปฏิสาเมตฺวา  ปตร  นฺหาเปตฺวา  ปาทโธวนมกฺขนปฏ ิ-   
สมฺพาหนานิ  กตฺวา  องฺคารกปลฺล  อุปฏเปตฺวา  ปฏิปฺปสฺสทธฺ-   
กิลมถ  ปตร  อุปนิสีทิตฺวา  ตาต  ตรุณทารกา  นาม   
มตฺติกภาชนสทิสา  มุหุตฺเตเนว  ภิชฺชนติฺ  สกึ  ภินฺนกาลโต   
ปฏาย  ปุน  น  สกฺกา  โหนฺติ  ฆเฏตุ  เต  อกฺโกสนฺตาป   
ปริภาสนฺตาป  มหลลฺเกหิ อธิวาเสตพฺพาติ วตฺวา ปตร   
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โอวทนฺโต    อิมา   คาถา    อาภาสิ   
        [๕๔๖]        อป  กสสฺป  มนฺทิยา                ยุวา  สปติ  หนฺติ  วา   
                        สพฺพนฺต  ขมเต  ธีโร                ปณฺฑิโต  ต  ติติกฺขติ   
        [๕๔๗]        สเจป  นฺตา  วิวทนฺติ                ขิปฺป  สนฺธิยเร (๑)  ปุน   
                        พาลา  ปตฺตาว  ภิชฺชนติฺ        น  เต  สมถมชฺฌคู   
        [๕๔๘]        เอเต  ภิยฺโย  สมายนฺติ                สนฺธิ  เตส  น  ชีรติ   
                        โย  จาธิปนฺน  ชานาติ                โย  จ  ชานาติ  เทสน   
        [๕๔๙]        เอโส  ห ิ อุตฺตริตโร                ภารวาโห   ธรุธโร (๒)    
                        โย  ปเรสาธิปนฺนาน                สย   สนฺธาตุมรหตีติ ฯ   
        ตตฺถ  กสฺสปาติ  ปตร  นาเมนาลปติ ฯ  มนฺทยิาติ  มนฺทีภาเวน   
ตรุณตาย ฯ  ยุวา  สปติ  หนฺติ  วาติ  ตรณุทารโก  อกฺโกสติป   
ปหรติป ฯ  ธโีรติ   วิคตปาโป  วิรโิยติ  วุจฺจติ ฯ  ป ฺาย   
สมนฺนาคโตติป  อตฺโถ  (๓) ฯ  อิตร   ปน  อิมสฺเสว   เววจน ฯ  
อุภเยนาป  สพฺพนฺต  พาลทารเกหิ  กต  อปราธ  มหลฺลกธีโร   
ปณฺฑิโต  สหติ  ติติกฺขตีติ  ทสฺเสติ ฯ  สนฺธิยเรติ  ปุน  มิตฺตภาเวน   
สนฺธิยนฺติ  ฆฏิยนฺติ ฯ  พาลา  ปตฺตาวาติ  พาลกา  ปน   
มตฺติกปตฺตาว  ภิชชฺนฺติ ฯ  น  เต  สมถมชฺฌคูติ  เต พาลกา  
อปฺปมตฺตกมฺป  ิ วิวาท  กตฺวา  เวรวูปสมน  น  วินฺทนฺติ   
#  ๑. ม.  สนธฺียเร  ฯ    ๒.  สฺยา.  ภาราวโห  ธรุนฺธโร  ฯ  ม.  ภารวโห 
#  ธุรทฺธโร  ฯ    ๓.  ธีโรติ  ธิกฺกตปาโป  ธ ี วา  วุจฺจติ  ป ฺา  ตาย   
#  สมนฺนาคโตติป   อตฺโถ ฯ    
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นาธิคจฺฉนฺติ ฯ  เอเต  ภิยฺโยติ  เอเต  เทฺว  ชนา  ภินนฺาป   
ปุน  สมาคจฺฉนฺติ ฯ  สนธฺีติ มิตฺตสนฺธิ ฯ  เตสนฺติ  เตสเยว  
ทฺวินฺน (๑)   น  ชีรติ ฯ  โย  จาธิปนฺนนฺติ  โย  จ  อตฺตโน   
อธิปนฺน  อติกฺกนฺต  อ ฺสฺมึ  กตโทส  ชานาติ ฯ  เทสนนฺติ   
โย  จ  เตน  อตฺตโทส  ชานนฺเตนป  เทสิต  อจฺจยเทสน  ปฏิคฺคณฺหิตุ   
ชานาติ ฯ  โย  ปเรสาธิปนฺนานนฺติ  โย  ปเรส  อธปินฺนาน   
โทเสนาภิภูตาน  อปราธการกาน ฯ  สย  สนฺธาตุมรหตีติ  เตสุ   
อขมาเปนฺเตสุป  เอหิ  ภทฺรมุข  อุทฺเทส  คณฺห  อฏกถ  สุณ   
ภาวนมนุยุ ฺช  กสฺมา  ปรพิาหิโรสีติ  เอว  สย  สนธฺาตุ  อรหติ   
มิตฺตภาว  ฆเฏติ  เอโส  เอวรูโป  เมตฺตาวิหารี  อุตฺตริตโร   
มิตฺตภารสฺส  มิตฺตธุราย  จ  วหนโต  ภารวาโหติ จ ธุรธโรติ  
จ  สงฺขฺย   คจฺฉตีติ ฯ   
        เอว  โพธิสตฺโต  ปตุ  โอวาท  อทาสิ ฯ  โสป  ตโต   
ปภูติ  ทนฺโต   อโหสิ   สทุนฺโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ปตา  ตาปโส  มหลลฺกตฺเถโร  อโหสิ  ขุทฺทกตาปโส   
สามเณโร  ปตุ โอวาททายโก   ปน   อหเมวาติ ฯ   
                                กสฺสปมนฺทิยชาตก   ทุติย  ฯ   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  สนธฺีติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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        โย  เต  หตฺเถ  จ  ปาเท  จาติ  อิท  สตฺถา เชตวเน  
วิหรนฺโต  เอก  โกธน  ภิกฺขุ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ เหฏา  กถิตเมว ฯ  สตฺถา  ปน  ต  ภิกฺขุ  กสฺมา   
ตฺว  อกฺโกธนสฺส  พุทฺธสสฺ  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  โกธ  กโรสิ  
โปราณกปณฺฑิตา  สรีเร  ปหารสหสฺเส  ปตนฺเต  หตฺถปาทกณฺณ-   
นาสาสุ  ฉิชฺชมานาสุ  ปรสฺส  โกธ   น   กรึสูติ   วตฺวา   อตีต  
อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  กลาปุ  นาม  กาสิกราชา (๑)   รชชฺ   
กาเรสิ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  อสีติโกฏิวิภเว  พฺราหฺมณกุเล   
นิพฺพตฺติตฺวา  กุณฺฑลกุมาโร  นาม  มาณโว  หุตฺวา  วยปฺปตฺโต   
ตกฺกสิลาย (๒)   สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  กุฏมฺพ  สณฺเปตฺวา   
มาตาปตูน  อจฺจเยน  ธนราสึ  โอโลเกตฺวา  อิม  ธน   
อุปฺปาเทตฺวา  มม  าตกาฅ  อคฺคเหตฺวาว  คตา  มยา  ปเนต   
คเหตฺวา  คนฺตุ  วฏฏตีติ  สพฺพ  ธน  วิเจยฺย  ทานวเสน  โย   
ย  อรหติ (๓)   ตสฺส  ต  ทตฺวา  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  ปพฺพชิตฺวา   
ผลาผเลน  ยาเปนฺโต  จิร  วสิตฺวา  โลณมฺพิลเสวนตฺถาย   
มนุสฺสปถ  คนฺตฺวา  อนุปุพฺเพน  พาราณสึ  ปตฺวา  ราชุยฺยาเน   
#  ๑.  ม.  กลาพุ  นาม  ราชา  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร   
#  คนฺตวาติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๓.  ม.  อาหรติ  ฯ    
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วสิ (๑)  ฯ  ปนุทิวเส (๒)   นคเร  ภิกฺขาย  จรนฺโต  เสนาปติสฺส   
นิเวสนทฺวาเร  สมฺปาปุณิ ฯ  เสนาปติ  ตสฺส  อิรยิาปเถ  ปสีทิตฺวา   
อนุปุพฺเพน  ฆร  ปเวเสตฺวา  อตฺตโน  ปฏิยาทิตโภชน  โภเชตฺวา   
ปฏิ ฺ  คาหาเปตฺวา  ตตฺเถว  ราชุยฺยาเน  วสาเปสิ ฯ  อเถกทิวส   
กลาปุ  ราชา  สุรามทมตฺโต  นาฏกปรวุิโต  มหนฺเตน  ยเสน   
ราชุยฺยาน  คนฺตฺวา  มงฺคลสิลาปฏเฏ  สยน  อตฺถราเปตฺวา   
เอกิสฺสา  มนาปาย  อิตฺถิยา  องฺเก  สยติ ฯ  คีตวาทิตนจฺเจสุ   
เฉกา  นาฏกิตฺถิโย  คีตาทีนิ  ปโยชยึส ุฯ  สกฺกสฺส  เทวร ฺโ   
วิย  สมฺปตฺติ  อโหสิ ฯ  ราชา  นิทฺท  โอกฺกมิ ฯ  อถ  ตา   
อิตฺถิโย  ยสสฺตฺถาย  มย  คีตาทีนิ  ปโยชยาม  โส  นิทฺท   
อุปคโต  กินโฺน  คีตาทีหีติ  วีณาทีนิ  ตุริยานิ  ตตฺถ  ตตฺเถว   
ฉฑฺเฑตฺวา  อุยฺยาน  ปกฺกนฺตา  ปุปฺผผลปลลฺวาทีหิ  ปโลภิยมานา   
อุยฺยาเน  อภิรมึสุ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  ตสฺมึ  อุยฺยาเน   
สุปุปฺผิตสาลมูเล  ปพฺพชชฺาสุเขน  วีตินาเมนฺโต  มตฺตวรวารโณ   
วิย  นิสินฺโน  โหติ ฯ  อถ  ตา  อิตฺถิโย  อุยฺยาน  ปกฺกนฺตา   
จรมานา (๓)   ต  ทิสฺวา  เอถ  อยโฺย  โน  เอกสฺมึ  รกฺุขมูเล   
ปพฺพชิโต  นสิินฺโน  ยาว  ราชา  น  ปพุชฺฌติ  ตาวสฺส   
สนฺติเก  กิ ฺจิ  สุณมานา  นิสีทิสฺสามาติ  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา   
ปริวาเรตฺวา  นิสินฺนา  อมฺหาก  กเถตพฺพยุตฺตก  กิ ฺจิ  กเถถาติ   
#  ๑.  ม.  วสิตฺวา  ฯ    ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ    ๓.  ม.  อุยฺยาเน 
#  จรมานา  ฯ    
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วทึสุ ฯ  โพธสิตฺโต  ตาส  ธมฺม  กเถสิ ฯ  อถ  สา  อิตฺถี   
องฺค (๑)   จาเลตฺวา  ราชาน  ปโพเธสิ ฯ  ราชา  ปพุทฺโธ  ตา   
อปสฺสนฺโต  กห  คตา  วสลิโยติ  อาห ฯ  เอตา  มหาราช   
คนฺตฺวา  เอก  ตาปส  ปริวาเรตฺวา  นิสีทึสูติ ฯ  ราชา  กุปโต   
ขคฺค  คเหตฺวา  สีสมฺป  ตสฺส  กฏูชฏิลสฺส  ฉินฺทิสสฺามีติ (๒)    
เวเคน  อคมาสิ ฯ  อถ  ตา  อิตฺถิโย  ราชาน  กุทฺธ  อาคจฺฉนฺต   
ทิสฺวา  ตาสุ  วลฺลภตรา  คนฺตฺวา  ร ฺโ  หตฺถา  อสึ   
คเหตฺวา  ราชาน  วูปสเมสุ ฯ  โส  อาคนฺตฺวา  โพธิสตฺตสฺส   
สนฺติเก  ตฺวา  กึวาที  ตฺว  สมณาติ  ปุจฺฉิ ฯ  ขนฺติวาที   
มหาราชาติ ฯ  กา  เอสา  ขนฺติ  นามาติ ฯ  อกโฺกสนฺเตสุ   
ปหรนฺเตสุ  ปริภวนฺเตสุ (๓)   อกุชฺฌนภาโวติ ฯ  ราชา   
ปสฺสิสฺสามิทานิ  เต  ขนฺติยา  อตฺถิภาวนฺติ  โจรฆาตก   
ปกฺโกสาเปสิ ฯ  โส  อตฺตโน  จาริตฺเตน  ผรสุ ฺจ  กณฺฏกกส ฺจ   
อาทาย   กาสาวนิวาสโน   รตฺตมาลาธโร  อาคนฺตฺวา  ราชาน   
วนฺทิตฺวา  กึ  กโรมีติ  อาห ฯ  อิม  โจรทุฏตาปส  คเหตฺวา   
กฑฺฒิตฺวา (๔)   ภูมิย  ปาเตตฺวา  กณฺฏกกส  คเหตฺวา  ปุรโต   
จ  ปจฺฉโต  จ  อุโภส ุ ปสฺเสสุ  จาติ  จตูสุ  ปสฺเสสุ  เทฺว   
ปหารสหสฺสานิ  เทหีติ ฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ  โพธิสตฺตสฺส   
#  ๑.  ม.  องฺก  ฯ    ๒.  ม.  สิกฺขาเปสฺสามิ  น  กูฏชฏินลนฺติ  ฯ    
#  ๓.  ม.  ปรภิาสนฺเตสุ  ปริหรนฺเตสุ  ฯ    ๔.  ม.  อากฑฺฒิตฺวา  ฯ    
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ฉวิ  ฉิชฺช ิ จมฺม  ฉิชชฺิ  มส  ฉิชชฺิ  โลหิต  ปคฺฆรติ ฯ   
ปุน  ราชา  กวึาที  ตฺวนฺติ  อาห ฯ  ขนฺติวาที  มหาราช   
ตฺว  ปน  มยหฺ  จมฺมนฺตเร  ขนฺตีติ  ม ฺสิ  น  มยฺห  จมฺมนฺตเร   
ขนฺติ  ตยา  ปน  ทฏ ุ  อสกฺกุเณยฺเย  หทยพฺภนฺตเร  มม   
ขนฺติ  ปติฏ ิตา  มหาราชาติ ฯ  ปุน  โจรฆาตโก  ก ึ กโรมีติ   
ปุจฺฉิ ฯ  อิมสฺส  กฏูชฏิลสสฺ  อุโภ  หตฺเถ  ฉินฺทาติ ฯ  โส   
ผรสุ  คเหตฺวา  คณฺ ิกาย  เปตฺวา  หตฺเถ  ฉินฺทิ ฯ  อถ  น   
ปาเท  ฉินฺทาติ อาห ฯ  ปาเทป  ฉินฺทิ ฯ  หตฺถปาทโกฏีหิ   
ฆฏจฺฉิทฺเทหิ  ลาขารโส  วิย  โลหิต  ปคฺฆรติ ฯ  ปนุ  ราชา   
กึวาทีติ  ปุจฺฉิ ฯ  ขนฺติวาที มหาราช  ตฺว  ปน  มยหฺ   
หตฺถปาทโกฏีสูติ  ม ฺสิ  นตฺเถสา  เอตฺถ  มยฺห  หิ  ขนฺติ   
คมฺภีรฏาเน  หทยพฺภนฺตเร  ปติฏ ิตาติ ฯ  โส กณฺณนาสมสฺส   
ฉินฺทาติ  อาห ฯ  อิตโร  กณฺณนาส  ฉินฺทิ ฯ  สกลสรีเร   
โลหิต  อโหสิ ฯ  ปุน  กึวาที  ตฺวนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ มหาราช  
ขนฺติวาทีติ ฯ  มา  โข  ปน  ตฺว  กณฺณนาสิกโกฏีสุ  ปติฏ ิตา   
ขนฺตีติ  ม ฺสิ  มม  ขนฺติ  คมฺภีเร  หทยพฺภนฺตเร  ปติฏ ิตาติ ฯ   
ราชา  กฏูชฏลิ  ตว  ขนฺตึ  ตฺวเมว  อุกฺขิปตฺวา  นิสีทาติ   
โพธิสตฺตสฺส  หทย  ปาเทน  ปหริตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  ตสฺมึ  คเต   
เสนาปติ  โพธิสตฺตสฺส  สรีรโต  โลหิต  ปุ ฺฉิตฺวา  หตฺถ-   
ปาทกณฺณนาสโกฏโิย  สาฏกกณฺเณ  กตฺวา  โพธิสตฺต  สณิก   
#  ๑.  ม.  ภิกขฺุ  ฯ    
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นิสีทาเปตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสทีิตฺวา  สเจ  ภนฺเต  ตุมฺเห   
กุชฺฌิตุกามา  ตุมฺเหสุ  กตาปราธสฺส  ร ฺโ  กุชฺเฌยฺยาถ  
มา   อ ฺเสนฺติ   ยาจนฺโต   ปม   คาถมาห   
        [๕๕๐]        โย  เต  หตฺเถ  จ  ปาเท  จ        กณฺณนาส ฺจ   เฉทยิ   
                        ตสฺส  กุชฌฺ  มหาวีร                มา  รฏ  วินสฺส  อิทนฺติ ฯ   
                ตตฺถ  มหาวีราติ  มหาวีริย ฯ  มา  รฏ  วินสฺส  อิทนติฺ   
อิท  นิรปราธ   กาสิกรฏ   มา   วินาเสหีติ ฯ   
                ต   สุตฺวา   โพธสิตฺโต   ทุติย    คาถมาห   
        [๕๕๑]        โย  เม  หตฺเถ  จ  ปาเท  จ        กณฺณนาส ฺจ   เฉทยิ   
                        จิร  ชีวตุ  โส  ราชา                น  หิ   กุชฺฌนฺติ   มาทิสาติ ฯ   
                ตตฺถ  มาทิสาติ  มม  สทิสา  ขนฺติพเลน  สมนฺนาคตา   
ปณฺฑิตา  อย  ม  อกฺโกสิ  ปริภาสิ  ปรภิวิ  ปหริ  ฉินฺทิ   
ภินฺทีติ  น  กชฺุฌนฺตีติ ฯ   
        ร ฺโ  อุยฺยานา  นิกฺขมนฺตสฺส  โพธิสตฺตสฺส  จกฺขุปถ   
วิชหนกาเลเยว  อย  จตุนหุตาธิกทฺวิโยชนสตสหสฺสพหลา   
มหาปวี  ขลิถทฺธสาฏโก  (๑)  วิย  ผลิตา ฯ  อวีจิโต  ชาลา  
นิกฺขมิตฺวา ราชาน  กุลทตฺติเกน  รตฺตกมฺพเลน  ปารปุนฺตี   
วิย คณฺหิ ฯ โส อุยฺยานทฺวาเรเยว  ปวึ  ปวิสิตฺวา  อวีจิมหานิรเย   
ปติฏหิ ฯ  โพธิสตฺโต  ตทิวสเยว  กาลมกาสิ ฯ  ราชปุริสา จ  
นาครา   จ   คนฺธมาลาทีปธูปหตฺถา  อาคนฺตฺวา  โพธิสตฺตสฺส   
#  ๑.  ม.  วินสา  ฯ    ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ     
#  ๓.  ม.  ชลพิทฺธสาฏโก  ฯ    ๔.  ม.  ราชปริสา  ฯ    
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สรีรกิจฺจ  กรสึุ ฯ  เกจิ  ปนาหสุ  โพธสิตฺโต ปุน หมิวนฺตเมว  
คโตติ ฯ   ต   อภูต ฯ   
        [๕๕๒]        อหุ (๑)  อตีตมทฺธาน (๒)                สมโณ   ขนฺติทีปโน   
                        ต  ขนฺติยาเยว   ิต                        กาสิราชา   อเฉทยิ   
        [๕๕๓]        ตสฺส  กมฺมสฺส  ผรุสสฺส (๓)        วิปาโก  กฏโก  อหุ   
                        ย  กาสิราชา  เวเทสิ                        นิรยมฺหิ  สมปฺปโตติ   
อิมา   เทฺวป   อภิสมฺพุทฺธคาถา ฯ   
        ตตฺถ  อตีตมทฺธานนฺติ  อตีเต  อทฺธาเน ฯ  ขนฺติทีปโนติ   
อธิวาสนขนฺติสมฺปนฺโน (๔) ฯ  อเฉทยีติ  มาราเปสิ ฯ  เอกจฺเจ  ปน   
เกรา  โพธิสตฺตสฺส  ปุน  หตฺถปาทา (๕)   ฆฏิตาติ  วทนฺติ ฯ   
ต   อภูตเมว ฯ   สมปฺปโตติ   ปติฏ ิโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  โกธโนภิกฺขุ  อนาคามิผล   
สมฺปาปุณิ (๖)  ฯ  ตทา  กลาปุ  กาสิกราชา  เทวทตฺโต  อโหส ิฯ   
เสนาปติ   สารีปุตฺโต ฯ   ขนฺติวาที  ตาปโส   ปน   อหเมวาติ ฯ   
                                ขนฺติวาทิชาตก   ตติย  ฯ   
#  ๑.  ม.  อหู  ฯ  ๒.  สฺยา.  อตีตมทฺธาเน  ฯ  ๓.  สฺยา.  ม.  กมฺมผรุสสฺส  ฯ   
#  ๔.  ม.  อธวิาสนขนฺติสวณฺณโน  ฯ    ๕.  ม.  อตฺถปาทกณฺณนาสา  ฯ   
#  ๖.  ม.  สจฺจปริโยสาเน  โกธโน  ภิกขฺุ  อนาคามิผเล  ปติฎหิ  ฯ  อ ฺเ   
#  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปุณึสุ  ฯ    
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        ทชฺุชีวิตมชีวิมฺหาติ    อิท    สตฺถา    เชตวเน    วิหรนฺโต   
โกสลราชาน    อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตทา  กริ  โกสลราชา  รตฺติภาเค  จตุนฺน  เนรยิกสตฺตาน   
สทฺท  สุณิ  เอโก  ทกุารเมว  ภณิ  เอโก  สการ  เอโก   
นการ  เอโก  โสการเมวาติ ฯ  เต  กิร  อตีตภเว  สาวตฺถิยเยว   
ปรทาริกา  ราชปุตฺตา  อเหสุ ฯ  เต  ปเรส  รกฺขิตโคปตมาตุคาเมสุ   
อปรชฺฌิตฺวา  จิตฺตเกฬึ  กฬีนฺตา  ปาปกมฺม  กตฺวา  มรณจกฺเกน   
ฉินฺนา  สาวตฺถิยา  สามนฺเต  จตูสุ โลหกุมฺภีสุ   นพฺิพตฺตา  
สฏ ิวสฺสสหสฺสานิ  ตตฺถ  ปจิตฺวา  อุคฺคตา  โลหกมฺุภีมุขวฏฏึ   
ทิสฺวา  กทา  นุโข  อิมมฺหา  ทุกฺขา  มุจฺจิสฺสามาติ  จตฺตาโรป   
มหนฺเตน  สทฺเทน  อนุปฏิปาฏิยา  วิรวึสุ ฯ  ราชา  เตส  สทฺท   
สุตฺวา  มรณภยตชฺชิโต  นิสินฺนโกว  อรุณ  อุฏาเปสิ ฯ   
อรุณุคฺคมนเวลาย  พฺราหฺมณา  อาคนฺตฺวา  ราชาน  สุขสยิต   
ปุจฺฉึสุ ฯ  ราชา  กโุต  เม  อาจริยา  สุขสยิต  อชชฺาห   
เอวรูเป  จตฺตาโร  ภึสนเก  สทฺเท  สุณินฺติ ฯ  พฺราหฺมณา  หตฺเถ   
วิธุนึสุ ฯ  กึ  อาจริยาติ ฯ  สาหสิกสทฺทา  มหาราชาติ ฯ   
สปฺปฏิกมฺมา  อปฺปฏกิมฺมาติ ฯ  กาม  อปฺปฏิกมฺมา  มย  ปน   
สุสิกฺขิตา  มหาราชาติ ฯ  กึ  กตฺวา  ปฏพิาหิสฺสถาติ ฯ  มหาราช   
ปฏิกมฺม  มหนฺต  น  สกฺกา  กาตุ  มย  ปน  สพฺพจตุกฺกย ฺ  
ยชิตฺวา  วาเรสฺสามาติ ฯ   เตนหิ   ขิปฺป   จตฺตาโร   หตฺถี  จตฺตาโร    
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อสฺเส  จตฺตาโร  อุสเภ  จตฺตาโร  มนสฺุเสติ  ลฏกิกสกุณิกา  อาทึ   
กตฺวา  จตฺตาโร  จตฺตาโร  ปาเณ  คเหตฺวา  สพฺพจตุกฺกย ฺ   
ยชิตฺวา  มม  โสตฺถิภาว  กโรถาติ ฯ  สาธุ  มหาราชาติ  
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เยนตฺโถ  ต  คเหตฺวา  คนฺตฺวา  ย ฺาวาฏ   
ปจฺจุปฏเปตฺวา  พหู  ปาเณ  ถูณุปนีเต  กตฺวา [ ๑ ]   พหุมจฺฉมส   
ขาทิสฺสาม  พหุธน  ลภิสสฺามาติ  อุสฺสาหปฺปตฺตา  หุตฺวา  อิท   
ลทฺธุ  วฏฏติ  อิท  ลทฺธุ  วฏฏติ  เทวาติ  อปราปร   
จรนฺติ ฯ  มลลฺิกา  เทวี  ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  กินฺนุ 
โข  มหาราช  พฺราหฺมณา  อติวิย  อุสฺสาหยนฺตา  วิจรนฺตีติ   
ปุจฺฉิ ฯ  เทวิ  กึ  ตุยฺห  อิมนิา  ตฺว  อตฺตโน  ยเสน  มตฺตา   
ปมตฺตา  ทุกฺข  ปน  อมฺหากเมวาติ (๒)  ฯ  ก ึ มหาราชาติ ฯ   
เทวิ  อห  เอวรูป  นาม  อโสตปุพฺพ  สุณึ  ตโต  อิเมส   
สทฺทาน  สุตตฺตา  กึ  ภวิสสฺตีติ  พฺราหฺมเณ  ปุจฺฉึ  พฺราหฺมณา   
ตุมฺหาก  มหาราช  รชฺชสสฺ  วา  โภคาน  วา  ชีวิตสฺส  วา   
อนฺตราโย  ป ฺายติ  สพฺพจตุกฺเกน  ย ฺ  ยชิตฺวา  โสตฺถิภาว   
กริสฺสามาติ  วทึสุ  เต  มยหฺ  วจน  คเหตฺวา  ย ฺาวาฏ  
กตฺวา   เยน   เยนตฺโถ   ตสฺส  ตสฺส  การณา  อาคจฺฉนฺตีติ ฯ   
กึ  ปน  เทว  อิเมส  สทฺทาน นิปฺผตฺตึ  สเทวเก  โลเก   
อคฺคพฺราหฺมณ  ปุจฺฉสีติ ฯ  โก  เอโส เทวิ สเทวเก  โลเก   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  เปสุนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๒.  ม.  อมฺหากเมว   
#  น  ชานาสีติ  ฯ    
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อคฺคพฺราหฺมโณติ ฯ  มหาโคตโม  สมมฺาสมฺพุทฺโธติ ฯ  เทวิ   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เม  น  ปจฺุฉิโตติ ฯ  เตนหิ  ต  คนฺตฺวา   
ปุจฺฉถาติ ฯ  ราชา  ตสฺสา  วจน  คเหตฺวา  ภุตฺตปาตราโส   
รถวรมภิรุยหฺ  เชตวน  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ปุจฺฉิ  อห   
ภนฺเต  รตฺติภาเค  จตฺตาโร  สทฺเท  สุตฺวา  พฺราหฺมเณ  ปุจฺฉึ   
เต  สพฺพจตุกฺกย ฺ  ยชตฺิวา  โสตฺถึ  กริสฺสามาติ  วตฺวา   
ย ฺาวาเฏ  กมฺม  กโรนฺติ  เตส  สทฺทาน  สุตตฺตา  กึ   
มยฺห  ภวิสฺสตีติ ฯ  น  กิ ฺจิ  มหาราช  เนรยิกสตฺตา  ทุกฺข   
อนุภวนฺตา  เอว  วิรวึสุ  น  อิเม  สทฺทา  อิทาเนว  ตยา   
เอว  สุตา  โปราณกราชูหิ  สุตาเยว  เต  พฺราหฺมเณ  ปุจฺฉิตฺวา   
ปสุฆาตย ฺ  กตฺตุกามา  หุตฺวา  ปณฺฑิตาน  กถ  สุตฺวา   
น  กรึสุ  ปณฺฑิตา  เตส  สทฺทาน  อนฺตร  กเถตฺวา  มหาชน   
วิสชฺชาเปตฺวา   โสตฺถิมกสูติ   วตฺวา     เตน   ยาจิโต   อตีต  
อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  อ ฺตรสฺมึ  กาสิกคาเม  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา   
วยปฺปตฺโต [ ๑ ]   กาเม    ปหาย    อิสิปพฺพชฺช    ปพฺพชิตฺวา   
ฌานาภิ ฺาโย (๒)   อุปปฺาเทตฺวา  ฌานกีฬ  กฬีนโฺต  หิมวนฺเต   
รมณีเย  วนสณฺเฑ  วสติ ฯ  ตทา  พาราณสีราชา  จตุนฺน   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  กาเมสุ  อาทีนว  ทิสฺวาติ  ฯ    ๒.  ม. 
#  อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย  จ  ฯ    
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เนรยิกาน  อิเม   จตฺตาโร   สทฺเท   สุตฺวา   ภีตตสิโต  อิมินาว   
นิยาเมน  พฺราหฺมเณหิ  ติณฺณ  อนฺตรายาน  อ ฺตโร  ภวิสฺสติ   
สพฺพจตุกฺกย ฺเน  ต  วูปสเมสฺสามาติ  วุตฺเต  สมปฺฏิจฺฉิ ฯ   
ปุโรหิโต  พฺราหฺมเณหิ  สทฺธึ  ย ฺาวาฏ  ปจฺจุปฏาเปสิ ฯ   
มหาชโน  ถณุูปนีโต  อโหสิ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  เมตฺตาภาวน   
ปุเรจาริก  กตฺวา  ทิพฺพจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนฺโต  อิม  การณ   
ทิสฺวา  อชฺช  มยา  คนฺตุ  วฏฏติ  มหาชนสฺส  โสตฺถ ิ  
ภวิสฺสตีติ  อิทฺธิพเลน  เวหาส  อุปฺปติตฺวา  พาราณสีร ฺโ   
อุยฺยาเน โอตริตฺวา มงฺคลสิลาปฏเฏ  กา ฺจนรูปก  วิย   
นิสีทิ ฯ  ตทา  ปุโรหิตสฺส  เชฏนฺเตวาสิโก  อาจริย  อุปสงฺกมิตฺวา   
นนุ  อาจริย  อมฺหาก  เวเทสุ  ปร  มาเรตฺวา  โสตฺถกิรณ   
นาม  นตฺถีติ  อาห ฯ  ปโุรหิโต  ตฺว  ราชธน  มมายสิ (๑)    
มย  พหุมจฺฉมส  ขาทิสฺสาม  ธน  ลภิสฺสาม  ตุณฺหี  โหหีติ   
ต  ปฏิพาหิ ฯ  โส  นาห  เอตฺถ  สหาโย  ภวิสฺสามีติ  นิกฺขมิตฺวา   
ราชุยฺยาน  คนฺตฺวา  โพธิสตฺต  ทิสฺวา วนฺทิตฺวา กตปฏิสนฺถาโร  
เอกมนฺเต  นิสีทิ ฯ  โพธิสตฺโต  ก ึ มาณว  ราชา  ธมฺเมน  
รชฺช   กาเรตีติ ปุจฺฉิ ฯ  ภนฺเต  ราชา  ธมฺเมน  รชฺช  กาเรติ   
รตฺติภาเค  ปน  จตุโร  สทฺเท  สุตฺวา  พฺราหฺมเณ  ปุจฺฉิ   
พฺราหฺมณา  สพฺพจตุกฺกย ฺ  ยชิตฺวา  โสตฺถ ึ กริสสฺามาติ   
#  ม.  รกฺขสิ  ฯ    
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วทึสุ  ราชา  ปสุฆาตกมฺม  กตฺวา  อตฺตโน  โสตฺถ ึ กาเรตุกาโม   
มหาชโน  ถณุูปนีโต  กินนฺุโข  ภนฺเต  ตุมฺหาทิสาน  สีลวนฺตาน   
เตส  สทฺทาน  นิปฺผตฺตึ  วตฺวา  มหาชน  มรณมุขา   
โมเจตุ  น (๑)  วฏฏตีติ ฯ  มาณว  ราชา  อมฺเห  น  ชานาติ   
มยมฺป  ต  น  ชานาม  อิเมส  ปน  สทฺทาน  นิปฺผตฺตึ   
ชานาม  สเจ  ราชา  อมฺเห  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺเฉยฺย  ราชาน   
นิกฺกงฺข  กตฺวา  กเถยฺยามาติ ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  มุหุตฺต  อิเธว   
โหถ  อห  ราชาน  อาเนสฺสามีติ ฯ  สาธุ  มาณวาติ ฯ  โส   
คนฺตฺวา  ร ฺโ  ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  ราชาน  อาเนสิ ฯ  ราชา   
โพธิสตฺต  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสินฺโน  ปุจฺฉิ  สจฺจ  กิร   
ตุมฺเห  มยา  สุตสทฺทาน  นิปฺผตฺตึ  ชานาถาติ ฯ  อาม   
มหาราชาติ ฯ  กเถถ  ภนฺเตติ ฯ  มหาราช  เอเต  ปุรมิภเว   
ปเรส  รกฺขิตโคปเตสุ  ทาเรสุ  จาริตฺต  อาปชฺชิตฺวา   
พาราณสีสามนฺเต  จตูสุ  โลหกุมฺภีสุ  นิพฺพตฺตา  กุฏ ิเต (๒)   
ขารโลหุทเก  เผณุทฺเทหก   ปจฺจมานา   ตึสวสฺสสหสฺสานิ   อโธ   
คนฺตฺวา  ภูมิตล (๓)   อาหจฺจ  อุทฺธ  อาโรหนฺตา  ตึสวสฺสสหสฺเสเนว  
กาเลน  โลหกุมฺภีมุข (๔)   ทิสฺวา  พหิ  โอโลเกตฺวา  จตฺตาโร  ชนา   
จตสฺโส  คาถา  ปริปุณฺณา  กตฺวา  วตฺตุกามาป  ตถา  กาตุ   
อสกฺโกนฺตา  เอเกกเมว  อกฺขร  กตฺวา (๕)  ปุน  โลหกุมฺภีสุเยว   
#  ๑.  ม.  นสทฺโท  นตฺถิ  ฯ    ๒.  ม.  ปกฺกุถิเต  ฯ    ๓.  ม.  กุมภิฺตล  ฯ   
#  ๔.  กุมฺภิมขุ  ฯ    ๕.  ม.  วตฺวา  ฯ    
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นิมุคฺคา    เตสุ    ทุการ    วตฺวา   นิมุคฺคสตฺโต    เอว    วตฺตุกาโม   
อโหสิ   
        [๕๕๔]        ทชฺุชีวิตมชีวิมฺหา (๑)                เยสนฺโน  น  ททามฺหเส (๒)    
                        วิชชฺมาเนสุ  โภเคสุ                ทีป  นากมฺห  อตฺตโนติ   
น  จ  สกฺขีติ (๓)   วตฺวา  โพธิสตฺโต  อตฺตโน  าเณน  ต  คาถ   
ปริปุณฺณ  กตฺวา  กเถสิ ฯ  เสสาสุป  เอเสว  นโย ฯ  เตสุ   
สการ  วตฺวา  วตฺตุกามสฺส อย คาถา   
        [๕๕๕]        สฏ ิวสฺสสหสฺสานิ (๔)        ปริปณฺุณานิ   สพฺพโส   
                        นิรเย   ปจฺจมานาน                กทา  อนฺโต   ภวิสสฺตีติ ฯ   
นการ    วตฺวา    วตฺตุกามสฺส    อย     คาถา   
        [๕๕๖]        นตฺถิ  อนฺโต  กโุต  อนฺโต        น   อนฺโต  ปฏทิิสฺสติ   
                        ตทา  ห ิ ปกต  ปาป                มม  ตุยฺห ฺจ  มาริสาติ ฯ   
โสการ   วตฺวา   วตฺตุกามสฺส   อย   คาถา   
        [๕๕๗]        โสห  นนู  อิโต  คนตฺฺวา        โยนึ  ลทฺธาน  มานุสึ   
                        วท ฺ ู  สลีสมฺปนฺโน                กาหามิ  กุสล  พหุนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ทชฺุชีวิตนฺติ  ตีณิ  ทุจฺจริตานิ  จรนฺโต  ทุชฺชีวิต   
ลามกชีวิต   ชีวติ   นาม ฯ   โสป    ตเทว    สนฺธายาห  
ทุชฺชีวิตมชีวิมฺหาติ ฯ    เยสนฺโน    น    ททามฺหเสติ    เย    มย   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  ทุชชีวิตมชีวิมฺห  ฯ    ๒.  ม.  เย  สนฺเต  น  ททมฺหเส  ฯ 
#  ๓.  ม.  ต  คาถ  ปริปุณฺณ  กาตุ  นาสกฺขีติ  ฯ    ๔.  สฺยา.  สฏ ึ 
#  วสฺสสหสฺสานิ  ฯ    
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เทยฺยธมฺเม  จ  ปฏิคฺคาหเก  จ  วิชฺชมาเนเยว  น  ทาน   
ททิมฺหา ฯ  ทีป  นากมฺหาติ  อตฺตโน  ปติฏ  น  กริมฺหา ฯ   
ปริปุณฺณานีติ  อนูนานิ  อนธิกานิ ฯ  สพฺพโสติ  สพฺพากาเรน ฯ   
ปจฺจมานานนฺติ   อมฺหาก  อิมสฺมึ  นิรเย  ปจฺจมานาน ฯ  นตฺถิ   
อนฺโตติ อมฺหาก   อสุกกาเล   นาม  โมกฺโข   ภวิสฺสตีติ  เอว   
กาลปริจฺเฉโท  นตฺถ ิฯ  กโุต  อนฺโตติ  เกน  การเณน  อนฺโต   
ป ฺายิสฺสติ ฯ  น  อนฺโตติ  อนฺต  ทฏ ุกามานมฺป  โน  ทุกฺขสฺส   
อนฺโต  น  ปฏิทิสฺสติ ฯ  ตทา  หิ  ปกตนฺติ  ตสฺมึ  กาเล   
มาริสา  มม ฺจ  ตุยฺห ฺจ  ปกต  ปาป  ปกฏ  อติพหุเมว   
กต ฯ  ตถา  หิ  ปกตนฺติป  ปาโ ฯ  เตน  การเณน  กต   
เยนสฺส  อนฺโต  ทฏ ุ  น  สกฺกาติ  อตฺโถ ฯ  มาริสาติ  มยา   
สทิสาติ ฯ  ปยาลปนเมต ฯ  นูนาติ  เอกสฏเ  นิปาโต ฯ  โส   
อห  อิโต  คนฺตฺวา  โยนึ  มานุสึ  ลทฺธา  วท ฺ ู  สีลสมฺปนฺโน   
หุตฺวา  เอกเสเนว  พหุ  กุสล  กริสฺสามีติ  อยเมตฺถ   อตฺโถ ฯ   
        อิติ  โพธิสตฺโต  เอกเมก  คาถ  วตฺวา   มหาราช   โส  
เนรยิกสตฺโต  อิม  คาถ  ปริปุณฺณ  กตฺวา  วตฺตุกาโม  อตฺตโน   
ปาปสฺส  มหนฺตตาย  ตถา  กาตุ (๑)   นาสกฺขิ  อิติ  โส  อตฺตโน   
กมฺมวิปาก  อนุภวนฺโต  วิรวิ  ตุมฺหาก  เอตสฺส  สททฺสฺส   
สวนปจฺจยา  อนฺตราโย  นาม  นตฺถิ  ตุมฺเห  มา  ภายิตฺถาติ   
#  ๑.  ม.  กเถตุ  ฯ    
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ราชาน    ส ฺาเปสิ ฯ    ราชา   มหาชน   วิสชฺชาเปตฺวา   
สุวณฺณเภริ ฺจาราเปตฺวา   ย ฺาวาฏ   วิทฺธสาเปสิ ฯ  โพธิสตฺโต   
มหาชนสฺส  โสตฺถึ  กตฺวา  กติปาห   วสิตฺวา    ตตฺเถว   คนฺตฺวา  
อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา [ ๑ ]   ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ปุโรหติสฺส   มาณโว (๒)    สารปีุตฺโต   อโหส   ิ ตาปโส   ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                                โลหกุมฺภีชาตก   จตุตฺถ  ฯ   
 
                                        มสชาตก (๓)   
        ผรุสา   วต   เต   วาจาติ   อิท   สตฺถา   เชตวเน   วิหรนโฺต  
สารีปุตฺตตฺเถเรน   ปตวิเรจนาน   ทินนฺรสปณฺฑปาต   อารพฺภ  
กเถสิ ฯ   
        ตทา    กิร    เชตวเน   เอกจฺเจ   ภิกฺขู   สิเนหวิเรจน   
ปวึสุ ฯ   เตส  รสปณฺฑปาเตน  อตฺโถ  โหติ ฯ  คิลานุปฏากา   
รสภตฺต   อาหริสฺสามาติ   สาวตฺถิย   ปวิสิตฺวา   โอทนียฆรวีถิย (๔)    
ปณฺฑาย   จรตฺิวาป   รสภตฺต   อลภิตฺวา   นิวตฺตึสุ ฯ   เถโร   
ทิวาตร   ปณฺฑาย   ปวิสมาโน   เต   ภิกฺขู    ทิสฺวา   กึ   อาวุโส   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวาติ  ทิสฺสติ  ฯ   
#  ๒.  ม.  เชฏนฺเตวาสิกมาณโว  ฯ    ๓.  ม.  สพฺพมสลาภชาตก  ฯ   
#  ๔.  ม.  โอทนิกฆรวีถิย  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    
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อติปเคว  นิวตฺติตฺถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  เต  ตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  เถโร   
เตนหิ  เอถาติ  เต  คเหตฺวา  ตเมว  วีถ ึ อคมาสิ ฯ  มนุสฺสา   
ปูเรตฺวา  ปูเรตฺวา  รสภตฺต  อทสุ ฯ  คิลานุปฏากา  วิหาร (๑)    
อาหริตฺวา  คิลานาน  อทสุ ฯ  เต  รส  ปริภุ ฺชึสุ ฯ  อเถกทิวส   
ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ  อาวุโส  เถโร  กิร   
ปวิเรจนาน  อุปฏาเก  รสภตฺต  อลภิตฺวา  นิกฺขมนฺเต  คเหตฺวา   
โอทนียฆรวีถิย  จริตฺวา  พหุรสปณฺฑปาต  เปเสสีติ ฯ  สตฺถา   
อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ   
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว   
สารีปุตฺโต  วรมส  ลภิ  ปพฺุเพป  มุทุวาจา  ปยวจน (๒)   วตฺตุ   
เฉกา  ปณฺฑิตา ลภึสูติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  เสฏ ิปุตฺโต  อโหสิ ฯ  อเถกทิวส  เอโก  มิคลุทฺทโก   
พหุมส  ลภิตฺวา  ยานก  ปูเรตฺวา  วิกฺกีณิสฺสามีติ  นคร   
อาคจฺฉติ ฯ ตทา พาราณสีวาสิกา  จตฺตาโร  เสฏ ิปุตฺตา   
นครา  นิกฺขมิตฺวา  เอกสฺมึ  มคฺคสภาเค  าเน  กิ ฺจิ  ทิฏ   
สุต  สมุลลฺปนฺตา  นิสีทึสุ ฯ  เอเตสุ  เอโก  เสฏ ิปุตฺโต  ต   
มสยานก  ทสิฺวา  เอต  ลทฺุทก  มสขณฺฑ  อาหราเปมีติ   
ปุจฺฉิ ฯ  คจฺฉ  อาหราเปหีติ ฯ  โส  ต  อุปสงฺกมิตฺวา  อเร   
#  ๑.  ม.  รสภตฺต  ฯ    ๒.  ม.  ปยวาจา  ฯ    
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ลุทฺทก  เทหิ  เม  มสขณฺฑนฺติ  อาห ฯ  ลุทฺทโก  ปร  กิ ฺจิ   
ยาจนฺเตน  นาม  ปยวจเนน  ภวิตพฺพ  ตยา  กถิตวาจาย   
อนุจฺฉวิก  มสขณฺฑ ลภิสฺสสีติ วตฺวา ปม คาถมาห   
        [๕๕๘]        ผรุสา  วต  เต  วาจา        มส  ยาจนโก  อสิ   
                        กโิลมสทสิี  วาจา        กิโลม  สมฺม  ททามิ  เตติ ฯ   
                ตตฺถ   กิโลมสทิสีติ  ผรุสตาย  กิโลมสทสิี ฯ  กิโลม  สมฺม   
ททามิ    เตติ    หนฺท    คณฺห    อิทนฺเต    วาจาย    สทิส    กโิลม   
ทมฺมีติ    นีรส  [ ๑ ]   กิโลมขณฺฑ     อุกฺขิปตฺวา     อทาสิ ฯ   
        อถ   น  อปโร   เสฏ ิปุตฺโต   กินติฺ   วตฺวา   ยาจสีติ   
ปุจฺฉิ ฯ   อเรติ   วตฺวาติ ฯ  โส   อหมฺป   น   ยาจิสฺสามีติ  วตฺวา   
คนฺตฺวา  เชฏกภาติก  มสขณฺฑ  เม  เทหีติ  อาห ฯ  อิตโร   
ตว  วจนสฺส  อนุจฺฉวิก   ลภิสฺสสีติ   วตฺวา   ทุติย   คาถมาห   
        [๕๕๙]        องฺคเมต  มนุสฺสาน        ภาตา  โลเก  ปวุจฺจติ   
                        องฺคสฺส  สทิสี  วาจา        องฺค  สมมฺ  ททามิ  เตติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อิมสฺมึ  โลเก  มนุสฺสาน  องฺคสทิสตฺตา  องฺคเมต   
ยทิท   ภาตา   ภคินีติ   ตสฺมา   ตเวสา   องฺคสทิสี   วาจาติ   
เอติสฺสา   อนุจฺฉวิก    องฺคเมว   ททามิ    เตติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา   องฺคมส   อุกฺขิปตฺวา  อทาสิ ฯ   ต   
อปโร   เสฏ ิปุตฺโต   กินติฺ  วตฺวา  ยาจสีติ  ปุจฺฉิ ฯ   ภาติกาติ   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  นิมสโลหิตนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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วตฺวาติ ฯ  โส  อหมฺป  น  ยาจิสฺสามีติ  วตฺวา  คนฺตฺวา   
ตาต  มสขณฺฑ  เม  เทหีติ  อาห ฯ  ลุทโฺท  ตว  วจนานุรูป   
ลจฺฉสีติ   วตฺวา   ตติย   คาถมาห   
        [๕๖๐]        ตาตาติ  ปุตฺโต  วทมาโน        กมฺเปติ  หทย  ปตุ   
                        หทยสฺส  สทิสี  วาจา                หทย  สมฺม  ททามิ  เตติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  หทยมเสน  สทฺธึ  มธุรมส  อุกฺขิปตฺวา   
อทาสิ ฯ  ต  จตุตฺโถ  เสฏ ิปุตฺโต  กินติฺ  วตฺวา  ยาจสีติ   
ปุจฺฉิ ฯ  โส  ตาตาติ  วตฺวาติ ฯ  โส  อหมฺป  น  ยาจิสฺสามีติ   
วตฺวา  คนฺตฺวา  สหาย  มสขณฺฑ  เม  เทหีติ  อาห ฯ  ลุทฺโท   
ตว  วจนานุรูป  ลภิสฺสสีติ  วตฺวา  จตุตฺถ  คาถมาห   
        [๕๖๑]        ยสฺส  คาเม  สขา  นตฺถิ        ยถาร ฺ  ตเถว  ต   
                        สพฺพสฺส  สทิสี  วาจา                สพฺพ  สมฺม  ททามิ  เตติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ   ยสฺส   ปุรสิสฺส   คาเม   สุขทุกฺเขสุ   สห    อยนโต   
สหายสงฺขาโต   สขา    นตฺถิ    ตสฺส    ต    าน   ยถา    อมนุสสฺ   
อร ฺ   ตเถว   โหติ   อิติ   อย   ตว   วาจา   สพฺพสฺส   สทิสีติ   
สพฺเพน  อตฺตโน  สนฺตเกน  วิภเวน  สทิสี  ตสฺมา  สพฺพเมว   
อิท  มม  สนตฺก    มสยานก    ททามิ    เตติ ฯ   
        เอว ฺจ    ปน    วตฺวา    เอหิ    สมฺม    สพฺพเมวิท   มสยานก   
ตว    เคห   หริสฺสามีติ   อาห ฯ    เสฏ ิปุตฺโต   เตน    ยานก   
ปาชาเปนฺโต   อตฺตโน    ฆร   คนฺตฺวา   มส    โอตาราเปตฺวา    
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ลุทฺทสฺส     สกฺการสมฺมาน     กตฺวา    ปุตฺตทารมฺป    ตสฺส   
ปกฺโกสาเปตฺวา   ลุทฺทกมฺมโต   อปเนตฺวา   อตฺตโน   กุฏมฺพมชฺเฌ   
วสาเปนฺโต   เตน   สทฺธึ   อเภชฺชสหาโย    หุตฺวา   ยาวชีว  
สมคฺคสวาส    วสิ ฯ   
        สตฺถา   อิม   ธมฺมเทสน   อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ลุทฺทโก  สารีปุตฺโต  อโหส ิ สพฺพมสลาภี  เสฏ ิปุตฺโต   
ปน  อหเมวาติ ฯ   
                                        มสชาตก   ป ฺจม  ฯ   
 
                                        สสปณฺฑิตชาตก   
        สตฺต  เม  โรหิตา  มจฺฉาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
สพฺพปริกฺขารทาน   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        สาวตฺถยิ  กิเรโก  กฏุมฺพิโก  พุทธฺปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
สพฺพปริกฺขารทาน   สชฺเชตฺวา   ฆรทวฺาเร   มณฺฑป  กาเรตฺวา   
พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  สุสชฺชิตมณฺฑเป  ปวราสเน (๑)    
นิสีทาเปตฺวา  นานคฺครส  ปณีตทาน  ทตฺวา  ปุน  สฺวาตนาย   
สตฺตาห  นิมนฺเตตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  พุทฺธปฺปมุขาน  ป ฺจนฺน   
ภิกฺขุสตาน  สพฺพปริกฺขาร  อทาสิ ฯ  สตฺถา  ภตฺตกิจฺจาวสาเน   
อนุโมทน  กโรนฺโต  อุปาสก  ตยา  ปติโสมนสฺส  กาตุ   
#  ๑.  ม.  ป ฺตฺตวราสเน  ฯ    
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วฏฏติ   อิท ฺจ   ทาน   นาม    โปราณกปณฺฑิตาน    วโส   
โปราณกปณฺฑิตา   หิ   สมฺปตฺตยาจกาน   ชีวิต   ปรจฺิจชิตฺวา   
อตฺตโน   มสมฺป   อทสูติ  วตฺวา  เตน  ยาจิโต  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย   พฺรหฺมทตฺเต   รชฺช    กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  สสโยนิย  นพฺิพตฺติตฺวา  อร ฺเ  วสิ ฯ  ตสฺส  ปน   
อร ฺสฺส  เอกโต  ปพฺพตปาโท  เอกโต  นท ี เอกโต  ปจฺจนฺตคาโม   
อโหสิ ฯ   อปเรปสฺส   ตโย   สหายา   อเหสุ   มกฺกโฏ   สิคาโล   
อุทฺโทติ ฯ  เต  จตฺตาโรป  ปณฺฑิตา  เอกโต  วสนฺตา  อตฺตโน   
อตฺตโน  โคจรฏาเน  โคจร  คเหตฺวา  สายณฺหสมเย  เอกโต   
สนฺนิปตนฺติ ฯ   สสปณฺฑิโต   ทาน   ทาตพฺพ   สีล   รกฺขิตพฺพ   
อุโปสถกมฺม  กาตพฺพนฺติ  ติณฺณ  ชนาน  โอวาทวเสน  ธมฺม   
เทเสสิ ฯ  เต  ตสฺส  โอวาท  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน   
นิวาสนคุมฺพ  ปวิสิตฺวา  วสนฺติ ฯ   เอว  กาเล  คจฺฉนฺเต  เอกทิวส   
โพธิสตฺโต  อากาส  โอโลเกตฺวา  จนฺท  ทิสฺวา  เสวฺ   
อุโปสถทิวโสติ  ตฺวา  อิตเร  ตโย  อาห  เสฺว  อุโปสโถ  ตุมฺเหป   
ตโย  ชนา  สลี  สมาทิยิตฺวา  อุโปสถิกา  โหถ  สีเล  ปติฏาย   
ทินฺนทาน  มหปฺผล  โหติ  ตสฺมา  ยาจเก  สมฺปตฺเต  ตุมฺเห   
ขาทิตพฺพาหารรส  ทตฺวา (๑)   ขาเทยฺยาถาติ ฯ  เต  สาธูติ   
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน  วสนฏาเนสุ  วสึสุ ฯ  ปุนทิวเส   
#  ๑.  ม.  ตุมเหหิ  ขาทิตพฺพาหารโต  ทาน  ทตฺวา  ฯ    
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เตสุ  อุทฺโท  ปาโตว  โคจร  ปริเยสิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา (๑)    
คงฺคาตีร  คโต ฯ  อเถโก  พาลิสิโก  สตฺต  โรหิตมจฺเฉ  อุทฺธริตฺวา   
วลฺลิยาว  อาวุณิตฺวา [ ๒ ]   คงฺคาตีเร  วาลิก  วิยูหิตฺวา  พาลิกาย   
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ปุน  มจฺเฉ  คณฺหนฺโต  อโธคงฺค  คจฺฉิ ฯ  อุทฺโท   
มจฺฉคนฺธ  ฆายิตฺวา  พาลิก  วิยูหิตฺวา  มจฺเฉ  ทิสฺวา  นีหริตฺวา   
อตฺถิ  นุโข  เอเตส  สามิโกติ  ติกฺขตฺตุ  โฆเสตฺวา  สามิก   
อปสฺสนฺโต  วลฺลีโกฏึ  ฑสิตฺวา  เนตฺวา  อตฺตโน  วสนคุมฺเพ   
เปตฺวา  เวลายเมว  ขาทิสฺสามีติ  อตฺตโน  สลี  อาวชฺเชนฺโต   
นิปชฺช ิฯ  สคิาโลป [ ๓ ]   นิกฺขมิตฺวา  โคจร  ปริเยสนฺโต  เอกสฺส   
เขตฺตโคปกสฺส  กฏุิย  เทฺว  มสสูลานิ  เอก ฺจ  โคธ  เอก ฺจ   
ทธิวารก  ทสิฺวา  อตฺถิ  นโุข  เอตสฺส (๔)   สามิโกติ  ติกฺขตฺตุ   
โฆเสตฺวา  สามิก  อทิสฺวา  ทธิวารกสฺส  อุคฺคหณรชฺชุก  คีวาย   
ปเวเสตฺวา  มสสูเล  จ  โคธ ฺจ  มุเขน  ฑสิตฺวา  เนตฺวา  อตฺตโน   
สยนคุมฺเพ (๕)   เปตฺวา  เวลายเมว  ขาทิสฺสามีติ   อตฺตโน สลี  
อาวชฺเชนฺโต  นิปชชฺิ ฯ  มกฺกโฏป (๖)   วนสณฺฑ  ปวิสิตฺวา   
อมฺพปณฺฑ  อาหริตฺวา  อตฺตโน  วสนฏานคุมฺเพ  เปตฺวา   
เวลายเมว  ขาทิสฺสามีติ  อตฺตโน  สีล  อาวชฺเชนฺโต  นิปชฺช ิฯ   
#  ๑.  ม.  นิกขฺมิตฺวา  ฯ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  เนตฺวาติ  ทิสฺสติ  ฯ   
#  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร  วสนฏานโตติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๔.  ม.  เอเตส  ฯ   
#  ๕.  ม.  วสนคุมฺเพ  ฯ    ๖.  ม.  เอตฺถนฺตเร  วสนฏานโต   
#  นิกฺขมิตฺวาติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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โพธิสตฺโต  ปน  เวลายเมว  นิกฺขมิตฺวา  ทพฺพติณานิ  ขาทิสฺสามีติ   
อตฺตโน  วสนคุมฺเพเยว  นิปนฺโน  จินเฺตสิ  มม  สนติฺก  อาคตาน   
ยาจกาน  ติณานิ  ทาตุ  น  สกฺกา  ติลตณฺฑุลาทโยป  มยฺห   
นตฺถิ  สเจ  มม  สนฺติก  ยาจโก  อาคจฺฉิสฺสติ  อตฺตโน  สรรีมส   
ทสฺสามีติ ฯ  ตสฺส  สีลเตเชน  สกฺกสฺส  ภวน (๑)   อุณฺหาการ   
ทสฺเสสิ ฯ  ต (๒)   กริ  สกกฺสฺส  อายุกขฺเยน  วา  อุณฺห  โหติ   
ปุ ฺกฺขเยน  วา  อ ฺสฺมึ  วา  มหานภุาเว  สตฺเต  ต  าน   
ปฏเนฺเต  ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณาน  สีลเตเชน ฯ  ตทา  สีลเตเชน   
อุณฺห  อโหส ิ(๒)  ฯ  โส  อาวชฺชมาโน  อิม  การณ  ตฺวา (๓)    
สสราช  วีมสิสฺสามีติ  ปม  อุทฺทสฺส  วสนฏาน คนฺตฺวา  
พฺราหฺมณเวเสน  อฏาสิ ฯ  พฺราหฺมณ  กิมตฺถ  อาคโตสีติ (๔)  วุตฺเต   
ปณฺฑิต  สเจ  กิ ฺจิ  อาหาร  ลเภยฺย  อุโปสถิโก  หุตฺวา   
สมณธมฺม  กเรยฺยนฺติ (๕)  ฯ  โส  สาธุ  ทสฺสามิ  เต  อาหารนฺติ   
เตน  สทฺธึ  สลฺลปนฺโต ปม คาถมาห   
        [๕๖๒]        สตฺต   เม โรหิตา  มจฺฉา        อุทกา  ถลมุพฺภตา   
                        อิท  พฺราหฺมณ  เม  อตฺถ ิ       เอต  ภุตฺวา  วเน  วสาติ ฯ   
        ตตฺถ  ถลมุพฺภตาติ  อุทกโต  ถเล  ปตา  พาลสิิเกนาป  (๖)   
อุทฺธฏา ฯ  เอต  ภุตฺวาติ  เอต  มม  สนตฺก  มจฺฉาหาร  ปจิตฺวา   
#  ๑.  ม.  ปณฺฑุกมฺพลสีลาสน  ฯ    ๒.  ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ   
#  ๓.  ม.  ทสิฺวา  ฯ    ๔.  ม.   ิโตสีติ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    ๕.  ม. 
#  วเสยฺยนฺติ  ฯ    ๖.  ม.  เกวฏเฏน  วา  ฯ    
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ภุ ฺชิตฺวา  สมณธมฺม  กโรนฺโต  รมณีเย  รุกฺขมูเล  นิสินฺโน   
อิมสฺมึ  วเน วสาติ ฯ   
        พฺราหฺมโณ  ปเคว  ตาว  โหตุ  ปจฺฉา  ชานิสฺสามีติ   
สิคาลสฺส  สนฺติก  คโต  เตนาป   กิมตฺถ    ิโตสีติ   วุตฺเต   
ตเถวาห ฯ  สคิาโล   สาธุ   ทสฺสามีติ   เตน   สทฺธ ึ  สลฺลปนฺโต  
ทุติย   คาถมาห   
        [๕๖๓]        ทุสฺส  เม  เขตฺตปาลสฺส        รตฺตึ  ภตฺต (๑)  อปาภต   
                        มสสูลา  จ  เทฺว  โคธา        เอก ฺจ  ทธิวารก   
                        อิท   พฺราหฺมณ   เม   อตฺถิ        เอต  ภุตฺวา  วเน  วสาติ ฯ   
        ตตฺถ  ทสฺุส  เมติ  โย  เอส  มม  อวิทูเร  เขตฺตปาโล   
วสติ  ทุสฺส  อมุสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  อปาภตนฺติ  อาภต  อานีต ฯ   
มสสูลา  จ  เทฺว  โคธาติ  องฺคาเร  ปกกฺานิ  เทฺว  มสสูลานิ   
จ  เอกา  จ  โคธา ฯ  ทธิวารกนฺติ  ทธิวารโก ฯ  อิทนฺติ  อิท   
เอตฺตก   มม   อตฺถ ิ  เอต  สพฺพมฺป  ยถาภิรุจิเตน  ปาเกน   
ปจิตฺวา  ปริภุ ฺชิตฺวา  อุโปสถิโก  หุตฺวา  รมณีเย  รุกฺขมูเล   
นิสีทิตฺวา  สมณธมฺม  กโรนฺโต  อิมสฺมึ   วเน   วสาติ  อตฺโถ ฯ   
        พฺราหฺมโณ  ปเคว  ตาว  โหตุ  ปจฺฉา  ชานิสฺสามีติ   
มกฺกฏสฺส  สนฺติก  คโต  เตนาป  กิมตฺถ   ิโตสีติ  วุตฺเต   
ตเถวาห ฯ  มกฺกโฏ   สาธุ   เทมีติ   เตน   สทฺธึ   สลลฺปนฺโต  
#  ๑.  ม.  รตฺติภตฺต  ฯ    ๒.  ม.  วนสณฺเฑ  ฯ     
#  ๓.  ม.  วุตโต  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    
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ตติย    คาถมาห   
        [๕๖๔]        อมฺพปกฺกุทก  สีต                สีตจฺฉาย  มโนรม   
                        อิท  พฺราหฺมณ  เม  อตฺถ ิ       เอต  ภุตฺวา  วเน  วสาติ ฯ   
        ตตฺถ    อมฺพปกฺกนฺติ    มธุรอมฺพผล ฯ    อุทก    สีตนฺติ   
คงฺคาย  อุทก  สีตล ฯ  เอต  ภุตฺวาติ  พฺราหฺมณ  เอต  อมฺพผล   
ปริภุ ฺชิตฺวา  สีตล  อุทก  ปวิตฺวา  ยถารุจิเต  รมณีเย   
รุกฺขมูเล  นิสนิฺโน  สมณธมฺม   กโรนฺโต   อิมสฺม ึ  วนสณฺเฑ  
วสาติ ฯ   
        พฺราหฺมโณ   ื ปเคว   ตาว  โหตุ  ปจฺฉา ชานิสฺสามีติ  
สสปณฺฑิตสฺส   สนฺติก  คโต  เตนาป  กิมตฺถมาคโตสีติ  วุตฺเต   
ตเถวาห ฯ   ต   สุตฺวา  โพธิสตฺโต  โสมนสฺสปฺปตฺโต  พฺราหฺมณ   
สุฏ ุ  เต  กต  อาหารตฺถาย  มม  สนฺติก  อาคจฺฉนฺเตน   
อชฺชาห  มยา  อทินฺนปุพฺพ  ทาน  ทสสฺามิ  ตฺว  ปน  สลีวา   
ปาณาติปาต  น  กริสฺสส ิ คจฺฉ [ ๔ ]   นานาทารูนิ  สงฺกฑฺฒิตฺวา   
องฺคาเร  กตฺวา  มยฺห  อาโรเจหิ  อห  อตฺตาน  ปริจฺจชิตฺวา   
องฺคารมชฺเฌ  ปติสฺสามิ  มม  สรีเร  ปกฺเก  ตฺว  มส   
ขาทิตฺวา  สมณธมฺม  กเรยยฺาสีติ  เตน  สทฺธึ  สลฺลปนฺโต  จตุตฺถ  
คาถมาห   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  อมฺพปกฺก  ทก  ฯ    ๒.  ม.  สีตจฺฉายา  มโนรมา  ฯ   
#  ๓.  ม.  อมฺพปกฺก  ฯ    ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  พฺราหฺมณาติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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        [๕๖๕]        น  สสสสฺ  ติล (๑)  อตฺถิ        น  มคฺุคา  นป  ตณฺฑุลา   
                        อิมินา  อคฺคินา  ปกฺก                มม  ภุตฺวา  วเน  วสาติ ฯ   
        ตตฺถ   มม   ภุตฺวาติ   ยนฺต   อห  อคฺคึ   กโรหีติ   วทามิ   
อิมินา   อคฺคินา   ปกฺก   ม   ภุ ฺชิตฺวา   อิมสฺมึ   วเน   วส   เอกสฺส   
สสสฺส   สรีรนฺนาม   เอกสฺส   ปุริสสสฺ   ยาปนมตฺต   โหตีติ ฯ   
        สกโฺก  ตสฺส  กถ  สตฺุวา  อตฺตโน  อานุภาเวน  เอก   
องฺคารราสึ  มาเปตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  อาโรเจสิ ฯ  โส   
ทพฺพติณสยนโต  อุฏาย  ตตฺถ  คนฺตฺวา  สเจ  เม  โลมนฺตเรสุ   
ปาณกา  อตฺถิ  เต  มา  มรึสูติ   ติกฺขตฺตุ  สรรี  วิธูนิตฺวา   
สกลสรรี  ทานมุเข  ทตฺวา (๒)   ลงฺฆิตฺวา  ปทุมปุ ฺเช (๓)  ราชหโส   
วิย  ปมุทิตจิตฺโต  องฺคารราสิมฺหิ  ปตติ ฯ  โส  ปน  อคฺคิ   
โพธิสตฺตสฺส  สรีเร  โลมกูปมตฺตมฺป  อุณฺห  กาตุ  นาสกฺขิ ฯ   
หิมคพฺเภ  ปวิฏโ  วิย  อโหสิ ฯ  อถ  สกฺก  อามนฺเตตฺวา   
พฺราหฺมณ  ตยา  กโต  อคฺคิ  อติสีตโล  มม  สรีเร   
โลมกูปมตฺตมฺป  อุณฺห  กาตุ  น  สกโฺกติ  กินฺนาเมตนฺติ   
อาห ฯ  ปณฺฑิต  นาห  พฺราหฺมโณ  สกฺโกหมสฺมิ  ตว   
วีมสนตฺถ  อาคโตสฺมีติ ฯ  สกฺก  ตฺว  ตาว  ติฏ  สกโลป   
เจ  โลกสนฺนวิาโส  ม  ทาเนน  วีมเสยฺย  เนว  เม   
อทาตุกามตฺต  ปสฺเสยฺยาติ  โพธิสตฺโต  สีหนาท  นทิ ฯ  อถ   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  ติลา  ฯ   ๒.  ม.  เปตฺวา  ฯ   ๓.  ม.  ปทุมสเร  ฯ    
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น   สกฺโก   สสปณฺฑิต   ตว   คุโณ   สกลกปฺป  ปากโฏ  โหตูติ   
ปพฺพต  ปเฬตฺวา  ปพฺพตรสมาทาย  จนฺทมณฺฑเล  สสลกฺขณ   
ลิขิตฺวา  โพธิสตฺต    อาเนตฺวา    ตสฺมึ    วนสณฺเฑ    ตสฺมึเยว   
วนคุมฺเพ  ตรุณทพฺพติณปฏเ  นิปชชฺาเปตฺวา  อตฺตโน  เทวโลกเมว (๑)   
คโต ฯ  เตป   จตฺตาโร   ปณฺฑิตา   สมคฺคา   สมฺโมทมานา    สลี   
ปูเรตฺวา [ ๒ ]   อุโปสถกมฺม  กตฺวา  ยถากมฺม  คตา ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  สพฺพปริกฺขารทายโก (๓)   
คหปติ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  ตทา  อุทฺโท  อานนฺโท   
อโหสิ ฯ   สคิาโล  โมคฺคลฺลาโน ฯ  มกฺกโฏ  สารีปตฺุโต ฯ  สกฺโก   
อนุรุทฺโธ ฯ  สสปณฺฑิโต  ปน    อหเมวาติ ฯ   
                                สสปณฺฑิตชาตก   ฉฏ  ฯ   
#  ๑.  ม.  วสนฏานเมว  ฯ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ทาน  ทตฺวาติ   
#  ทิสฺสติ  ฯ    ๓.  ม.  สพฺพปริกขารทานทายโก  ฯ    
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        มตมตเมว   โรทถาติ    อิท    สตฺถา    เชตวเน    วิหรนฺโต   
อ ฺตร   สาวตฺถิย (๑)   กฏุมฺพิก   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        ตสฺส  กริ  ภาตา  กาลมกาสิ ฯ  โส  ตสฺส  กาลกิริยาย   
โสกาภิภูโต  น  นฺหายติ  น  ภุ ฺชติ  น  วิลิมฺปติ  ปาโต  ว   
สุสาน  คนฺตฺวา  โสกปฺปตฺโต (๒)  โรทติ ฯ  สตฺถา  ปจฺจูสสมเย  
โลก โวโลเกนฺโต  ตสฺส  โสตาปตฺติผลุปนิสฺสย  ทสิฺวา  อิมสฺส   
อตีต  การณ  อาหริตฺวา  โสก  วูปสเมตฺวา  โสตาปตฺติผล   
ทาตุ  วฏฏติ (๓)   เปตฺวา  ม  อ ฺโ  โกจิ  สมตฺโถ  นตฺถิ   
อิมสฺส  มยา  อวสฺสเยน  ภวิตุ  วฏฏตีติ  ปุนทิวเส  ปจฺฉาภตฺต   
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  ปจฺฉาสมณ  อาทาย  ตสฺส  ฆรทฺวาร   
คนฺตฺวา  สตฺถา  อาคโตติ  สุตฺวา  อาสน  ป ฺาเปตฺวา   
ปวิสถาติ  กฏุมฺพิเกน  วุตฺโต  ปวิสิตฺวา  ป ฺตฺตาสเน   
นิสีทิ ฯ  กุฏมฺพิโกป  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  กึ  กุฏมฺพิก  จินฺเตสีติ  อาห ฯ   
อาม  ภนฺเต  มม  ภาตุ  มตกาลโต  ปฏาย  จินฺเตมีติ ฯ   
อาวุโส  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา  ภิชฺชติพฺพยุตฺตก  ภิชฺชติ   
ตตฺถ  น  จินฺเตตพฺพ  โปราณกปณฺฑิตาป  ภาตริ  มเต   
ภิชฺชิตพฺพยุตฺตก   ภิชฺชีติ  น  จินฺตยึสูติ   วตฺวา  เตน  ยาจิโต  
#  ๑.  ม.  สาวตฺถิวาสึ  ฯ    ๒.  ม.  โสกสมปฺปโต  ฯ   
#  ๓.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ    
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อตีต    อาหร ิฯ   
        อตีเต    พาราณสิย    พฺรหฺมทตฺเต    รชชฺ    กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต   อสีติโกฏิวิภเว    เสฏ ิกุเล   นิพฺพตฺติ ฯ   ตสฺส   
วยปฺปตฺตสฺส   มาตาปตโร   กาลมกสุ ฯ    เตสุ  กาลกเตสุ   
โพธิสตฺตสฺส  ภาตา  กุฏมพฺ  วิจาเรสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ต  นิสฺสาย   
ชีวติ ฯ  โส  อปรภาเค  ตถารูเปน  พฺยาธินา  กาลมกาสิ ฯ   
าติมิตฺตามจฺจา (๑)   สนฺนิปติตฺวา  พาหา  ปคฺคยฺห  กนฺทนฺติ   
โรทนฺติ ฯ  เอโกป  สกภาเวน  สณฺาตุ  นาสกฺขิ ฯ  โพธิสตฺโต   
ปน  เนว  กนทฺติ  น  โรทติ ฯ  มนุสฺสา  ปสฺสถ  โภ   
อิมสฺส  ภาตริ  มเต  มุขสงฺโกจนมตฺตมฺป  นตฺถ ิ อติวิย   
ถทฺธหทโย  เทฺวป  โกฏาเส  อหเมว  ภุ ฺชิสฺสามีติ  ภาตุ  มรณ   
อิจฺฉติ  ม ฺเติ  โพธิสตฺต  ครหึสุ ฯ  าตกาป  น  ตฺว   
ภาตริ  มเต  น  โรทสีติ  ครหึสุเยว ฯ  โส  เตส  วจน  สุตฺวา   
ตุมฺเห  อตฺตโน  อนฺธพาลภาเวน  อฏ  โลกธมฺเม  อชานนฺตา   
มม  ภาตา  มโตติ  โรทถ  อหมฺป  มริสสฺามิ  มมฺป  อยมฺป   
มริสฺสตีติ  กสฺมา  น  โรทถ (๒)   ตุมฺเหป  มริสฺสถ  อตฺตานมฺป   
มยมฺป  มริสสฺาม  มริสฺสามาติ  กสฺมา  น  โรทถ  สพฺเพ   
สงฺขารา  อนิจฺจา  หุตฺวา  โหนฺติ (๓)   เตเนว  สภาเวน  สณฺาตุ   
สมตฺโถ  เอกสงฺขาโรป  นตฺถิ  ตุมฺเห  อนฺธพาลา  อ ฺาณตาย   
#  ๑.  ม.  าติมิตฺตา  สุหชฺชา  ฯ    ๒.  ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ   
#  ๓.  ม.  นิรชฺุฌนฺติ  ฯ    
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อฏ  โลกธมฺเม   อชานตฺิวา  โรทถ   อห   กิมตฺถ  โรทิสฺสามีติ  
วตฺวา   อิมา   คาถา   อภาสิ   
        [๕๖๖]        มตมตเมว (๑)  โรทถ                น  หิ  ต  โรทถ  โย  มริสฺสติ   
                        สพฺเพว (๒)  สรีรธารโิน        อนุปุพฺเพน  ชหนฺติ  ชีวิต   
        [๕๖๗]        เทวา  มนุสฺสา (๓)  จตุปฺปทา     ปกฺขิคณา  อุรคา  จ  โภคิโน   
                        ยมฺห ิ(๔)  สรีเร  อนิสฺสรา        รมมานาว  ชหนฺติ  ชีวิต   
        [๕๖๘]        เอว  จลติ  อสณฺ ิต                สุขทุกฺข  มนุเชสุ  อเปกฺขิย (๕)   
                        กนฺทิต  รณุต (๖) นิรตฺถก        กึ  โว  โสกคุณาภิกีรเร (๗)   
        [๕๖๙]        ธุตฺตา  โสณฺฑา  จ  อกตา        พาลา   สูรา   อโยคิโน   
                        ธีร  ม ฺนฺติ  พาโลติ                เย  ธมฺมสฺส  อโกวิทาติ ฯ   
        ตตฺถ    มตมตเมวาติ    มตมตเยว ฯ      อนุปุพฺเพนาติ     อตฺตโน  
อตฺตโน    มรณวาเร    สมฺปตฺเต     ปฏิปาฏิยา    ชหนฺติ    ชีวิต    น   
เอกโตว   สพฺเพ   มรนฺติ   ยท ิ  เอว   มเรยฺยุ    โลกปฺปวตฺติ   
อุจฺฉิชฺเชยฺย ฯ  โภคิโนติ  มหนฺเตน  สรีรโภเคน  สมนฺนาคตา ฯ   
รมมานาติ  ตตฺถ  ตตฺถ  นพฺิพตฺตา  สพฺเพป  เอเต  เทวาทโย   
สตฺตา  อตฺตโน  อตฺตโน  นิพฺพตฺตฏาเน  อภิรมมานา    ว   
อนุกฺกณฺ ิตาว  ชีวิต  ชหนฺติ ฯ  เอว  จลิตนฺติ  เอว  ตีสุ   
#  ๑.  ม.  มต  มต  เอว  ฯ    ๒.  ม.  สพฺเพป  ฯ    ๓.  ม.  เทวมนุสฺสา  ฯ   
#  ๔.  ม.  สมฺหิ  ฯ    ๕.  ม.  มนุเชสฺวเปกฺขิย  ฯ    ๖.  ม.  กนฺทิตรุทิต ฯ   
#  ๗.  สฺยา.  ม.  โสกคณาภิกีรเร  ฯ    
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ภเวสุ  นิจฺจลภาวสฺส  จ  สณฺ ิตภาวสฺส  จ  อภาวา  จลิต   
อสณฺ ิต ฯ  กึ  โว  โสกคุณาภิกีรเรติ  กึการณา  ตุมฺเห  โสกราสี   
อภิกีรนฺติ  อชฺโฌตฺถรนฺติ ฯ  ธุตฺตา  โสณฺฑา  จ  อกตาติ   
อิตฺถีธุตฺตา  สุราธุตฺตา  อกฺขธุตฺตา  จ  สุราโสณฺฑา  จ   
ภตฺตโสณฺฑาทโย  โสณฺฑา  จ  อกตวุฑฺฒิโน (๑)  อสิกฺขิตกา  จ ฯ   
พาลาติ  พาเลฺยน  สมนฺนาคตา  อวิทู (๒)  ฯ  สูรา  อโยคิโนติ   
อโยนิโสมนสิกาเรน  สูรา  โยเคน  อยตฺุตตาย  อโยคิโน ฯ  
อโยธิโนติป  ปาโ ฯ  กิเลสมาเรน  สทฺธึ  ยชฺุฌิตุ  อสมตฺถาติ   
อตฺโถ ฯ  ธีร  ม ฺนฺติ  พาโลติ  เย  ธมมฺสฺส  อโกวิทาติ   
เย  เอวรูปา  ธุตฺตาทโย  อฏวิธสฺส  โลกธมฺมสฺส  อโกวิทา   
เต   อปฺปมตฺตเกป   ทุกฺขธมฺเม   อุปฺปนฺเน   อนตฺตมนา (๓)    
กนฺทมานา  โรทมานา  อฏ  โลกธมฺเม  ตตฺตโต  อชานิตฺวา (๔)    
าติมรณาทีสุ  อกนฺทนฺต  อโรทนฺต  มาทิส ธีร   ปณฺฑิต  
พาโล    อย    น    โรทตีติ    ม ฺนฺตีติ ฯ   
        เอว  โพธิสตฺโต  เตส  ธมฺม  เทเสตฺวา  สพฺเพป  เต   
อโสเก  อกาสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  กุฏมฺพิโก  โสตาปตฺติผเล   
#  ๑.  ม.  สุราโสณฺฑาทโย  โสณฺฑา  จ  อกตพุทฺธิโน  ฯ    ๒.  ม.   
#  อวิทฺทสุโน  ฯ    ๓.  ม.  อตฺตนา  ฯ    ๔.  ม.  ตถโต  ชานิตฺวา  ฯ    
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ปติฏหิ ฯ   ตทา    มหาชนสฺส    ธมฺม   เทเสตฺวา  นิสฺโสกภาวกร-   
ปณฺฑิโต    อหเมวาติ ฯ   
                                มตโรทนชาตก    สตฺตม  ฯ   
 
                                        กณเวรชาตก   
        ยนฺต   วสนฺตสมเยติ   อิท   สตฺถา   เชตวเน    วิหรนฺโต   
ปุราณทุติยิกาย   ปโลภน   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ อินฺทฺริยชาตเก (๑)   อาวิภวิสฺสติ ฯ  สตฺถา  ปน  ต   
ภิกฺขุ  ปุพฺเพ  ตฺว  ภิกฺขุ  เอต  นิสฺสาย  อสินา  สีสจฺเฉท   
ปฏิลภสีติ  วตฺวา  [ ๒ ]   อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  กาสิกคาเม  เอกสฺส  คหปติกสฺส  ฆเร  โจรนกฺขตฺเตน   
ชาโต  วยปฺปตฺโต  โจรกมมฺ  กตฺวา  ชีวิต  กปฺเปนฺโต   
โลเก  ปากโฏ  อโหสิ  สโูร  นาคพโล ฯ  โกจิ  ต  คณฺหิตุ   
นาสกฺขิ ฯ  โส  เอกทิวส  เอกสฺมึ  เสฏ ิฆเร  ฆรสนฺธึ   
ฉินฺทิตฺวา  พหุธน  อาหริ (๓)  ฯ  นาครา  ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา   
เทว  เอโก  มหาโจโร  นคร  วิลุมฺปติ  ต  คณฺหาเปถาติ   
วทึสุ ฯ  ราชา  ตสฺส  คหณตฺถาย  นครคุตฺติก  อาณาเปสิ ฯ   
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๑๗๑-๙/๒๔๗-๘  ฯ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร   
#  เตน  ยาจิโตติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๓.  ม.  อวหริ  ฯ    
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โส  รตฺติภาเค  ตตฺถ  ตตฺถ  วคฺคพนฺเธน  มนุสฺเส  เปตฺวา   
ต  สโหฒ (๑)   คณฺหาเปตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา   
สีสมสฺส  ฉินทฺาติ  นครคุตฺติก ฺเว  อาณาเปสิ ฯ  นครคุตฺติโก   
ต    ปจฺฉาพาหุ  พาฬฺห  พนฺธน  พนฺธาเปตฺวา  คีวายสฺส   
รตฺตกณวีรมาล  ลคฺคิตฺวา  สีเส  อิฏกจุณฺณ  โอกีรตฺิวา   
จตุกฺเก  จตุกฺเก  กสาหิ  ต  โปเถนฺโต  (๒)   ขรสฺสเรน  ปณเวน   
อาฆาตน  เนติ ฯ  อิมสฺม ึ กิร  นคเร  วิโลปการโก  โจโร   
คหิโตติ  สกลนคร  สงฺขุภิ ฯ  ตทา  พาราณสิย  สหสฺส   
คณฺหนฺตี   สามา   นาม    คณิกา  โหติ    ราชพลลฺภา   
ป ฺจสตวณฺณทาสีปริวารา  ปาสาทตเล  วาตปาน  วิวริตฺวา   
 ิตา  ต  นิยฺยมาน  ปสฺสิ ฯ  โส  ปน  อภิรูโป  ปาสาทิโก   
อติวิย  โสภคฺคปฺปตฺโต  เทววณฺโณ  สพฺเพส  มตฺถกมตฺถเกน   
ป ฺายติ ฯ  สามา  ต  ทสิฺวา  ปฏิพทฺธจิตฺตา  หุตฺวา  เกน   
นุโข  อุปาเยนาห  อิม  ปรุิส  อตฺตโน  สามิก  กเรยยฺนฺติ   
จินฺตยนฺตี  อตฺเถโก  อุปาโยติ  ตฺวา  อตฺตโน  อตฺถการิกาย (๓)    
เอกิสฺสา  หตฺเถ  นครคุตฺติกสฺส  สหสฺส  เปเสสิ  อย  โจโร   
สามาย  ภาตา  อ ฺตฺร  สามาย  อ ฺโ  เอตสฺส   
นิสฺสโย  นตฺถิ  ตุมฺเห  กิร  อิท  สหสฺส  คเหตฺวา  เอต   
วิสชฺเชถาติ ฯ  สา  ตถา  อกาสิ ฯ  นครคุตฺติโก  อย  โจโร   
#  ๑.  ม.  สโหฑฺฒ  ฯ    ๒.  ม.  ตาฬาเปนฺโต  ฯ    ๓.  ม. 
#  อตฺถจริกาย  ฯ    ๔.  ม.  อวสฺสโย  ฯ    
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ปากโฏ  น  สกฺกา  เอต  วิสชฺเชตุ  อ ฺ  ปน  มนุสฺส   
ลภิตฺวา  อิม  ปฏิจฺฉนฺนยานเก  นิสีทาเปตฺวา  เปเสตุ  สกฺโกมีติ   
อาห ฯ  สา  คนฺตฺวา  ตสฺสา  อาโรเจสิ ฯ  ตทา  ปเนโก   
เสฏ ิปุตฺโต  สามาย  ปฏพิทฺธจิตฺโต  เทวสิก  สหสฺส  เทติ ฯ   
โส  ตทิวสมฺป  สูรยิตฺถงฺคมนเวลาย  สหสฺส  คณฺหิตฺวา  ต   
ฆร  อคมาสิ ฯ  สามาป  สหสฺสภณฺฑิก  คเหตฺวา  อูรูสุ   
เปตฺวา  โรทนฺตี  นิสินนฺา (๑)   โภติ  ก ึ เอตนฺติ  วุตฺเต (๑)   สามิ   
อย  โจโร  มม  ภาตา  อห  นีจ  กมฺม  กโรมีติ  มยหฺ   
สนฺติก  น  เอติ  นครคุตฺติกสฺส  ปหิเต (๒)   สหสฺส  ลภมาโน   
วิสชฺเชสฺสามีติ  สาสน  เปเสสิ  อิทานิ  อิม  สหสฺส  อาทาย   
นครคุตฺติกสฺส  สนฺติก  คนฺตุ (๓)   น  ลภามีติ ฯ  โส  ตสฺสา   
ปฏิพทฺธจิตฺตตาย  อห  คมสิฺสามีติ  อาห ฯ  เตนหิ  ตยา  อาภตเมว   
คเหตฺวา  คจฺฉาหีติ ฯ  โส  ต  คเหตฺวา  นครคุตฺติกสฺส   
เคห  คจฺฉติ ฯ  โส  ต  เสฏ ิปุตฺต  ปฏจฺิฉนฺนฏาเน  เปตฺวา   
โจร  ปฏิจฺฉนฺนยาเน  นิสีทาเปตฺวา  สามาย  ปหิณิตฺวา  อย   
โจโร  รฏเ  ปากโฏ  สมนฺธการ (๔)   ตาว  โหตุ  อถ  น  มนุสสฺาน   
ปฏิสลลฺีนเวลาย    ฆาตาเปสฺสามาติ    อปเทส    กตฺวา   
มุหุตฺต  วีตินาเมตฺวา  มนุสฺเสสุ  ปฏิสลฺลีเนสุ  เสฏ ิปุตฺต   
#  ๑.  ม.  นิสนิฺนา  โหติ  ฯ  ก ึ เอตนฺติ  จ  วุตฺตา  ฯ    ๒.  ม.   
#  ปหิต  ฯ   ๓.  ม.  คจฺฉนฺต  ฯ    ๔.  ม.  ตมนฺธการ  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 367 

                เลมที่  31  กณเวรชาตก  หนา  367   
 
มหนฺเตนารกฺเขน  อาฆาตน  เนตฺวา  อสินา  สีส  ฉินฺทิตฺวา   
สรีร  สูเล  อาโรเปตฺวา  นคร  ปาวิสิ ฯ  ตโต  ปฏาย   
สามา  อ ฺเส  หตฺถโต  กิ ฺจิ  น  คณฺหาติ  เตเนว  สทฺธึ   
อภิรมมานา  วิจรติ ฯ  โส  จินฺเตสิ  สเจ  อย  อ ฺสฺมึ   
ปฏิพทฺธจิตฺตา  ภวิสฺสติ  มมฺป  มาราเปตฺวา  เตเนว  สทฺธ ึ  
อภิรมิสฺสติ  อจฺจนฺต  มิตฺตทุพฺภินี  เอสา  มยา  อิธ  อวสิตฺวา   
ขิปฺป  ปลายตุิ  วฏฏติ  คจฺฉนฺโต  ปน  ตุจฺฉหตฺโถ  อคนฺตฺวา   
เอติสฺสา  อาภรณภณฺฑิก  คเหตฺวา  คจฺฉิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา   
เอกทิวส  ต  อาห  ภทฺเท  มย  ป ฺชเร   ิตา  กุกฺกุฏา (๑)   วิย   
นิจฺจ  ฆเรเยว  โหม  เอกทิวส  อุยฺยานกีฬ  กีฬิสฺสามาติ (๒)  ฯ   
สา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ขาทนียโภชนียาทึ  สพฺพ  ปฏิยาเทตฺวา  
สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิตา  เตน  สทฺธึ  ปฏิจฺฉนฺนยาเน  นิสีทิตฺวา   
อุยฺยาน  อคมาสิ ฯ  โส  ตตฺถ  ตาย  สทธฺึ  กฬีนฺโต  อิทานิ   
มยฺห  ปลายิตุ  วฏฏตีติ  ตาย  สทฺธึ  กเิลสรติยา  รมิตุกาโม   
วิย  เอก  กณวีรคจฺฉนฺตร  ปวิสิตฺวา  ต  อาลิงฺคนฺโต  วิย   
นิปฺปเฬตฺวา  วิส ฺ ึ  กตฺวา  ปาเตตฺวา  สพฺพาภรณานิ   
โอมุ ฺจิตฺวา  ตสฺสาเยว  อุตฺตราสงฺเคน  พนฺธิตฺวา  ภณฺฑิก  ขนฺเธ   
เปตฺวา  อุยฺยานวตึ  ลงฺฆิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  สาป  ปฏลิทฺธส ฺา   
อุฏาย  ปริจาริกาน  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  อยฺยปุตฺโต  กหนฺติ   
#  ๑.  ม.  ปกขิฺตฺตกุกฺกุฏา  ฯ    ๒.  ม.  กริสฺสามาติ  ฯ    
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ปุจฺฉิ ฯ  น  ชานาม  อยฺเยติ ฯ  ม  มตาติ  ส ฺาย  ภายิตฺวา   
ปลาโต  ภวิสสฺตีติ  อนตฺตมนา  หุตฺวา  ตโตเยว  เคห  คนฺตฺวา   
มม  ปยสามกิสฺส  อทฏิกาลโตว  อลงฺกตสยเน  น   
สยิสฺสามีติ  ภูมิย  นิปชชฺิ ฯ  ตโต  ปฏาย  มนาป  สาฏก   
น  นิวาเสติ  เทฺว  ภตฺตานิ  น  ภุ ฺชติ  คนฺธมาลาทีนิ  น   
ปฏิเสวติ ฯ  เยนเกนจิ  อุปาเยน  อยฺยปุตฺต  ปริเยเสตฺวา   
ปกฺโกสาเปสฺสามีติ  นฏเก  ปกโฺกสาเปตฺวา  สหสฺส  อทาสิ ฯ   
กึ  กโรม  อยเฺยติ  วุตฺเต  ตุมฺหาก  อคมนฏาน  นาม  นตฺถ ิ  
ตุมฺเห  คามนิคมราชธานิโย  จรนฺตา  สมชฺช  กตฺวา   
สมชฺชมณฺฑเล  ปมเมว  อิม คีต คาเยยฺยาถาติ  นเฏ   
สิกฺขาเปนฺตี  ปม  คาถ  วตฺวา  ตุมฺเหหิ  อิมสฺมึ  คีตเก  คีเต   
สเจ  อยฺยปุตฺโต  ตสฺมึ  ปริสพฺภนฺตเร  ภวิสฺสติ  ตุมฺเหหิ  สทฺธึ   
กเถสฺสติ  อถสฺส  มม  อโรคภาว  วตฺวา  ต  อาทาย   
อาคจฺเฉยฺยาถ  โน  เจ  อาคจฺฉติ  สาสน  เปเสยฺยาถาติ   
ปริพฺพย  ทตฺวา  นเฏ  อุยโฺยเชสิ ฯ  เต  พาราณสิโต  นิกฺขมิตฺวา   
ตตฺถ  ตตฺถ  สมชฺช  กโรนฺตา  เอก  ปจฺจนฺตคาม  อคมึสุ ฯ   
โสป  โจโร  ปลายิตฺวา  ตตฺถ  วสติ ฯ  เต  ตตฺถ  สมชฺช   
กโรนฺตา  ปมเมว อิม คีตก คายึสุ   
        [๕๗๐]        ยนฺต  วสนฺตสมเย        กณเวเรสุ  ภาณุสุ   
                        สาม  พาหาย  ปเฬสิ        สา  ต  อาโรคฺยมพฺรวีติ ฯ    
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        ตตฺถ  กณเวเรสูติ  กณวีเรสุ (๑)  ฯ  ภาณุสูติ  รตฺตรตฺตาน (๒)   
ปุปฺผาน  ปภาย  สมฺปนฺเนสุ ฯ  สามนฺติ  เอวนามิก ฯ  ปเฬสีติ   
กิเลสรติยา  รมิตุกาโม  อาลิงฺคนฺโต  วิย  ปเฬส ิฯ  สา  ตนฺติ   
สา  สามา  อโรคา  ตฺว  ปน  สา  มตาติ  ส ฺาย  ภีโต   
ปลายสิ  สา  อตฺตโน   อาโรคฺย   อพฺรวิ   กเถสิ   อาโรเจสีติ  
อตฺโถ ฯ   
        โจโร   ต  สุตฺวา   นฏ  อุปสงฺกมิตฺวา   ตฺว  สามา   
ชีวตีติ   วทสิ    อหมฺป   น   สทฺทหามีติ  เตน   สทฺธึ   สลฺลปนฺโต  
ทุติย     คาถมาห   
        [๕๗๑]        อมฺโภ  น  กริ  สทฺเธยฺย        ย  วาโต  ปพฺพต  วเห   
                        ปพฺพต ฺเจ  วเห  วาโต        สพฺพมฺป  ปวึ  วเห   
                        ยตฺถ  สามา   กาลกตา                สาม   อาโรคฺยมพฺรวีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ   อมฺโภ   นฏ  อิท   กิร   น    สทฺธาตพฺพ (๓)    ย   
วาโต  ติณปณฺณานิ  วิย  ปพฺพต  วเหยฺย  สเจป  วาโต   
ปพฺพต  วเหยฺย  สพฺพมฺป  ปวึ  วเหยยฺ  ยถา  เจต  สทฺทเหยฺย (๔)   
ตถา    อิทนติฺ ฯ    ยตฺถ    สามา    กาลกตาติ    ยา    นาม   
สามา  กาลกตา  สาม   อาโรคฺย  ปุจฺฉตีติ (๕)  ฯ  กึการณา   
อสทฺทเหยฺย (๖) ฯ  มตา  นาม  น  กสสฺจิ   สาสน   เปเสนฺตีติ ฯ   
#  ๑.  ม.  กรวีเรสุ  ฯ    ๒.  ม.  รตฺตวณฺณาน  ฯ    ๓.  ม.  น   สทฺเธยฺย  ฯ   
#  น  สทฺทหติพฺพ  ฯ    ๔.  ม.  อสทฺทเหยฺย  ฯ    ๕.  ม.  อพฺรวีติ  ฯ   
#  ม.  สทฺทเหยฺย  ฯ    
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        ตสฺส    วจน    สุตฺวา    นโฏ    ตติย    คาถมาห   
        [๕๗๒]        น   เจว   สา  กาลกตา                น  จ  สา  อ ฺมิจฺฉติ   
                        เอกภตฺตา  กิร (๑)  สามา        ตเมว   อภิกงฺขตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ตเมว  อภิกงฺขตีติ  อ ฺ  ปุริส  น  อิจฺฉติ  ต ฺเว   
อากงฺขติ    อิจฺฉติ    ปฏเตีติ ฯ   
        ต    สุตฺวา  โจโร    สา    ชีวตุ      วา    มา    วา    น     
ตาย   มยฺห   อตฺโถติ    วตฺวา    จตุตฺถ คาถมาห   
        [๕๗๓]                อสนฺถุต   ม   จิรสนฺถุเตน   
                                นิมิน ิ  สามา   อธุว   ธุเวน   
                                มยาป   สามา   นมิิเนยฺย   อ ฺ   
                                อิโต   อห   ทรูตร   คมิสฺสนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อสนฺถุตนฺติ  อกตสสคฺค ฯ  จิรสนฺถุเตนาติ   
จิรกตสสคฺเคน ฯ  นิมินีติ  ปริวตฺเตสิ ฯ  อธุว  ธุเวนาติ  ม  อธุว   
เตน  ธุวสามิเกน  ปริวตฺเตตุ  นครคุตฺติกสฺส  สหสฺส  ทตฺวา   
ม  คณฺหีติ  อตฺโถ ฯ  มยาป  สามา  นมิิเนยฺย  อ ฺนฺติ   
สามา  มยาป  อ ฺ  สามิก  ปริวตฺเตตฺวา  คณฺเหยฺย ฯ  อิโต   
อห  ทูรตรนฺติ  ยตฺถ  น  สกฺกา  ตสฺสา  สาสน  วา  ปวุตฺตึ   
วา  โสตุ  ตาทิส  ทูรตรฏาน  คมิสฺส  ตสฺมา  มม  อิโต   
อ ฺตฺถ  คตภาว  ตสฺสา  อาโรเจถาติ  วตฺวา  เตส   
#  ๑.  ม.  เอกภตฺติกินี  ฯ    
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ปสฺสนฺตาน ฺเว  ทฬฺหตร  นิวาเสตฺวา  เวเคน  ปลายิ ฯ   
 
        นฏา  คนฺตฺวา  เตน  กตกิริย  ตสฺสา  กถยึส ุฯ  สา   
วิปฺปฏิสารี  หุตฺวา อตฺตโน ปกติยาเอว วีตินาเมสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  ตทา  เสฏ ิปุตฺโต  อย  ภิกฺขุ   
อโหสิ ฯ  สามา  ปุราณทุติยิกา ฯ โจโร ปน อหเมวาติ ฯ   
                        กณวีรชาตก   อฏม  ฯ   
 
                                ติตฺติรชาตก   
        สุสุข  วต  ชีวามีติ  อิท  สตฺถา  โกสมฺพิย  นิสฺสาย   
วทริการาเม  วิหรนฺโต ราหุลตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ เหฏา  ติปลลฺตฺถชาตเก (๑)  วิตฺถาริตเมว ฯ  ธมฺมสภาย   
ปน  ภิกฺขูหิ  อาวุโส  ราหุโล  สิกฺขากาโม  กุกฺกุจฺจโก   
โอวาทกฺขโมติ  ตสฺสายสฺมโต  คุณกถา  สมุฏาปตา ฯ  สตฺถา   
อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ   
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว   
ปุพฺเพป  ราหุโล  สิกฺขากาโม  กกฺุกุจฺจโก โอวาทกฺขโมเยวาติ  
วตฺวา   อตีต   อาหริ ฯ   
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๖/๖  ชาตฏกถา  ๑/๒๔๓-๙  ฯ    
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        อตีเต    พาราณสิย    พฺรหฺมทตฺเต    รชชฺ    กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย   
สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  นิกฺขมฺม  หิมวนฺตปฺปเทเส   
อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย  จ   
นิพฺพตฺเตตฺวา  ฌานกีฬ  กฬีนฺโต  รมณีเย  วนสณฺเฑ  วสิตฺวา   
โลณมฺพิลเสวนตฺถาย  อ ฺตร  ปจฺจนฺตคาม  อคมาสิ ฯ  ตตฺร   
น  มนุสฺสา  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺตา  อ ฺตรสฺมึ  อร ฺเ   
ปณฺณสาล  กาเรตฺวา  ปจฺจเยหิ  อุปฏหนฺตา  วาเสสุ ฯ  ตทา   
ตสฺมึ  คามเก  เอโก  สากณิุโก  เอก  ทปีกติตฺติร  คเหตฺวา   
สุฏ ุ  สิกฺขาเปตฺวา  ป ฺชเร  ปกฺขิปตฺวา  ปฏิชคฺคติ ฯ  โส   
ต  อร ฺ  เนตฺวา  ตสฺส  สทฺเทน  อาคตาคเต  ติตฺติเร   
คเหตฺวา  [ ๑ ]  ชีวิต  กปฺเปสิ ฯ  อถ  โส  ติตฺติโร  จินฺเตสิ   
เอก  ม  นิสฺสาย  พหู  มม  าตกา  นสฺสนฺติ  มยฺห  ต   
ปาปนฺติ  นิสฺสทฺโท  อโหสิ ฯ  โส  ตสฺส  นิสฺสทฺทภาว  ตฺวา   
เวฬุเปสิกาย  ต  สีเส  ปหรติ ฯ  ติตฺติโร  ทุกฺขาตุรตาย  สทฺท   
กโรติ ฯ  เอว  โส  สากุณิโก  ต  นิสฺสาย  ติตฺติเร  คเหตฺวา   
ชีวิต  กปฺเปส ิฯ  อถ  โส  ติตฺติโร  จินฺเตสิ  อิเม  มรนฺตูติ   
มยฺห  เจตนา  นตฺถิ  ปฏิจฺจกมฺม  ปน  ม  ผุสติ  มย ิ  
สทฺท  อกโรนฺเต  เอเต   นาคจฺฉนฺติ    กโรนฺเตเยวาคจุฉนฺติ   
อาคตาคเต  อย  คเหตฺวา  ชีวิตกฺขย  ปาเปสิ  อตฺถิ  นุโข   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  วิกกฺีณิตฺวาติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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เอตฺถ  มยฺห  ปาป  นตฺถีติ ฯ  โส  ตโต  ปฏาย  โก   
นุ  โข  เม  อิม  กงฺข  ฉินฺเทยฺยาติ  ตถารูป  ปณฺฑิต   
อุปธาเรนฺโต  จรติ ฯ  อเถกทิวส  โส  สากุณิโก  พหู  ติตฺติเร   
คเหตฺวา  ปจฺฉึ  ปูเรตฺวา  ปานีย  ปวิสฺสามีติ  โพธิสตฺตสฺส   
อสฺสม  คนฺตฺวา  ต  ป ฺชร  โพธิสตฺตสฺส  สนฺติเก  เปตฺวา   
ปานีย  ปวิตฺวา  พาลิกาตเล  นิปนฺโน  นิทฺท  โอกกฺมิ ฯ  ติตฺติโร   
ตสฺส  นิทฺโทกฺกมนภาว  ตฺวา  มม  กงฺข  อิม  ตาปส   
ปุจฺฉิสฺสามิ  ชานนฺโต  เม  กเถสฺสตีติ  ป ฺชเร  นิสนิฺโนเยว  
ต   ปุจฺฉนฺโต   ปม   คาถมาห   
        [๕๗๔]        สุสุข  วต  ชีวามิ                ลภามิ   เจว   ภุ ฺชิตุ   
                        ปริปนฺเถว  ติฏามิ        กา  น ุ ภนฺเต  คตี  มมนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สสุุข  วตาติ  อห  ภนฺเต  อิม  สากุณิก  นสิฺสาย   
สุฏ ุ  สุข  ชวีามิ ฯ  ลภามิ  เจวาติ  ยถารุจิต  ขาทนีย  โภชนีย   
ภุ ฺชิตุมฺป  ลภามิ ฯ  ปริปนฺเถว  ติฏามีติ  อปจโข  ยตฺถ   
มม  าตกา  มม  สทฺเทน  อาคตาคตา  วินสฺสนฺติ  ตสฺมึ   
ปริปนฺเถ  ติฏามิ ฯ กา  นุ ภนฺเตติ   กา   นุโข   ภนฺเต  
มม   คติ   กา   นิปฺผตฺติ   ภวิสฺสตีติ   ปจฺุฉิ ฯ   
        ตสฺส   ป ฺห   วิสชฺเชนฺโต  โพธสิตฺโต   ทุติย   คาถมาห   
        [๕๗๕]        มโน  เจ  เต  น  ปณมติ        ปกฺขิ ปาปสฺส กมมฺุโน   
                        อปาวฏสฺส (๑)  ภทรฺสฺส        น   ปาปมุปลิมฺปตีติ ฯ   
#  ๑.  สฺยา.  อวฺยาวฏสฺส  ฯ  ม.  อพฺยาวฏสฺส  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    
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        ตตฺถ  ปาปสฺส  กมฺมโุนติ  ยท ิ ตว  มโน  ปาปกมฺมสฺสตฺถาย   
น  ปณมติ  ปาปกรเณ  นนิฺโน (๑)  ตปฺโปโณ  ตปฺปพฺภาโร  น   
โหติ ฯ  อปาวฏสฺสาติ  เอว  สนฺเต  ปาปกมฺมกรณตฺถาย   
อปาวฏสฺส  อุสฺสุกฺก  อนาปนฺนสฺส  ตว  ภทฺรสฺเสว  [ ๒ ]  สโต   
ปาป  น  อุปลิมฺปติ  น อลลฺิยตีติ ฯ   
        ต    สุตฺวา    ติตฺติโร   ตติย   คาถมาห   
        [๕๗๖]        าตโก  โน  นิสินโฺนติ        พหุ  อาคจฺฉเต ชโน   
                        ปฏิจฺจกมฺม  ผุสติ                        ตสฺมึ  เม  สงฺกเต  มโนติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ   ภนฺเต   สจาห   สทฺท   น   กเรยฺย   อย   ติตฺติรชโน   
น    อาคจฺเฉยฺย   มยิ   ปน   สทฺท   กโรนฺเต    าตโก    โน   
นิสินฺโนติ    อย    พหุ   ชโน   อาคจฺฉติ    ต   อาคต   ลุทฺโท   
คเหตฺวา  ชีวิตกฺขย  ปาเปนฺโต  ม  ปฏจฺิจ  นิสฺสาย  เอต   
ปาณาติปาตกมฺม    ผุสติ  ปฏลิภติ  วินทฺติ  ตสฺมา (๓)   ม  ปฏิจฺจ   
กเต   ปาเป   มม   นุโข   เอต   ปาปนฺติ   เอว   เม   มโน  
สงฺกติ   กุกกฺจฺุจ   อาปชฺชตีติ ฯ   
        ต   สุตฺวา   โพธิตตฺโต   จตุตฺถ   คาถมาห   
        [๕๗๗]        น  ปฏิจฺจกมฺม  ผุสติ                มโน เจ นปฺปทุสฺสติ   
                        อปฺโปสฺสกฺุกสฺส  ภทรฺสฺส        น ปาปมุปลิมฺปตีติ ฯ   
#  ๑.  ม.  ตนฺนินฺโน  ฯ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  สุทฺธสเฺสวาติ  ทิสฺสติ  ฯ   
#  ๓.  ม.  ตสฺมึ  ฯ    ๔.  ม.  สงฺกเต  ปริสงฺกติ  ฯ    
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        ตสฺสตฺโถ  ยทิ  ตว  ปาปกิริยาย  มโน  นปฺปทุสสฺติ   
ตนฺนินฺโน  ตปฺโปโณ  ตปฺปพฺภาโร  น  โหติ  เอว  สนฺเต   
ลุทฺเทน  อายสฺมนฺต  ปฏิจฺจ  กตมฺป  กมฺม (๑)   ต  น  ผุสติ  น   
อลฺลิยติ  ปาปกิริยาย  ห ิ อปฺโปสฺสุกฺกสฺส  นิราลยสฺส  ภทฺรสฺส   
ปริสุทฺธสฺส  สโต  ตว  ปาณาติปาตเจตนาย  อภาวา  ต  ปาป   
น  อุปลิมฺปติ  ตว  จิตฺต  น    อลลฺิยตีติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  ติตฺติร  ส ฺาเปสิ ฯ  โสป  ต  นิสฺสาย   
นิกฺกุกฺกุจฺโจ  อโหสิ ฯ  ลทฺุโท  ปวุทโฺธ  โพธิสตฺต  วนฺทิตฺวา   
ป ฺชร    อาทาย    ปกฺกามิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ติตฺติโร   ราหุโล   อโหสิ   ตาปโส   ปน   อหเมวาติ ฯ   
                                ติตฺติรชาตก    นวม  ฯ   
#  ๑.  ม.  ปาปกมฺม  ฯ    
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                                        สุจฺจชชาตก   
 
        สุจช  วต  น  จชีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
เอก  กุฏมฺพิก   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  คามเก  อุทฺธาร  โสเธสฺสามีติ  (๑)  ภรยิาย   
สทฺธึ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  โสเธตฺวา  สกฏ (๒)   อาหริตฺวา  ปจฺฉา   
อาเนสฺสามาติ  เอกสฺมึ  กเุล  เปตฺวา  ปุน  สาวตฺถึ  คจฺฉนฺโต   
อนฺตรามคฺเค  เอก  ปพฺพต  อทฺทส ฯ  อถ  น  ภริยา  อาห   
สเจ  สามิ  อย  ปพฺต  สุวณฺณมโย  ภเวยฺย  ทเทยฺยาสิ   
ปน  เม  กิ ฺจีติ ฯ  กาสิ  ตฺว  น  กิ ฺจิ  ทสฺสามีติ ฯ   
สา  จ  ถทฺธหทโย  วตาย  ปพฺพเต  กริ  สพฺพสุวณฺณมเย   
ชาเตป  มยฺห  กิ ฺจิ  น    ทสฺสตีติ    อนตฺตมนา   อโหสิ ฯ  
เต  เชตวนสมีป  อาคนฺตฺวา  ปานีย  ปวิสฺสามาติ  วิหาร   
ปวิสิตฺวา  ปานีย  ปวึสุ ฯ  สตฺถาป  ปจฺจูสกาเลเยว  เตส   
โสตาปตฺติผลุปนิสฺสย  ทสิฺวา  อาคมน  โอโลกยมาโน  คนฺธกฏุ-ิ   
ปริเวเณ  นิสีทิ  ฉพฺพณฺณพุทฺธรสิโย  โสชฺเชนฺโต ฯ  เตป   
ปานีย  ปวิตฺวา  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  พสีทึสุ ฯ   
สตฺถา  เตหิ  สทฺธึ  ปฏิสนถฺาร  กตฺวา  กห  คตตฺถาติ   
ปุจฺฉิ ฯ  อมฺหาก  คามเก  อุทฺธาร  โสธนตฺถาย  ภนฺเตติ ฯ   
กึ  อุปาสิเก  ตว  สามิโก  ตุยฺห  หิต  ปฏิกงฺขติ  อุปการนฺเต   
#  ๑.  ม.  สาเธสฺสามิ  ฯ    ๒.  ม.  ธน  ฯ    
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กโรตีติ ฯ  ภนฺเต  อห  อิมสฺมึ  สสิเนหา  อยมฺป  น  มยิ   
สสิเนโห  อชฺช  มยา  ปพฺพต  ทิสฺวา  สจาย  สุวณฺณมโย   
ปพฺพโต  อสสฺ  กิ ฺจิ  เม  ทเทยฺยาสีติ  วุตฺเต (๑)   กาสิ  ตฺว   
น  กิ ฺจิ  ทสฺสามีติ  อาห  เอว  ถทฺธหทโย  อยนฺติ ฯ   
อุปาสิเก  เอว  นาเมส  วทติ  ยทา  ปน  ต  ตว  คุณ   
สรติ  ตทา  สพฺพิสฺสริย  เทตีติ  วตฺวา  กเถถ  ภนฺเตติ   
เตหิ    ยาจิโต    อตีต    อาหริ ฯ   
        อตีเต    พาราณสิย    พฺรหฺมทตฺเต    รชชฺ    กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  ตสฺส  สพฺพกจฺิจการโก  อมจฺโจ  อโหสิ ฯ   อเถกทวิส  
ราชา   ราชปุตฺต (๒)    อุปฏาน  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อย  มม   
อนฺตเร (๓)   ทุพฺเภยฺยาติ  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตาต  ยาวาห   
ชีวามิ  ตาว  นคเร  วสิตุ  น  ลจฺฉสิ  อ ฺตฺถ  วสิตฺวา   
มมจฺจเยน  รชฺช  กาเรหีติ  อาห ฯ  โส  สาธูติ  ปตร  วนฺทิตฺวา   
เชฏภริยาย  สทฺธึ  นครา  นิกฺขมิตฺวา  ปจฺจนฺต  คนฺตฺวา  อร ฺเ (๔)    
ปณฺณสาล  มาเปตฺวา  วนมูลผลาผเลน  ยาเปนฺโต  วิหาสิ ฯ   
อปรภาเค  ราชา  กาลมกาสิ ฯ  อุปราชา  นกฺขตฺต  โอโลเกนฺโต   
ตสฺส  กาลกตภาว  ตฺวา  พาราณสึ  อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค   
เอก  ปพฺพต  อทฺทส ฯ  อถ   น   ภริยา   อาห  สเจ  เทว   
#  ๑.  ม.  วุตฺโต  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    ๒.  ม.  ปุตฺต  อุปราชาน  ฯ    
#  ๓.  ม.  อนฺเตปุเร  ฯ    ๔.  ม.  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ฯ    
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อย  ปพฺพโต  สุวณฺณมโย  อสฺส  ทเทยฺยาสิ  เม  กิ ฺจีติ ฯ   
กาสิ  ตฺว  กิ ฺจิ  น  ทสฺสามีติ ฯ  สา  อห  อิมสฺมึ  สิเนเหน   
จชิตุ (๑)   อสกฺโกนฺตี  อร ฺ  ปาวิสึ  อย ฺจ  เอว  วเทติ   
อติวิย  ถทฺธหทโย  ราชา  หุตฺวา  เอส  มยฺห  กลฺยาณ  น   
กริสฺสตีติ  อนตฺตมนา  อโหสิ ฯ  โส  อาคนฺตฺวา  รชฺเช  ปติฏ ิโต   
ต  อคฺคมเหสิฏาเน  เปสิ  อิท  ยสมตฺตกเมวาทาสิ ฯ  อุตฺตรึ   
ปน  สกฺการสมฺมาโน  นตฺถิ ฯ  ตสฺสา    อตฺถิภาวมฺป   น  
ชานาติ ฯ  โพธิสตฺโต  อย  เทวี  อิมสฺส  ร ฺโ  อุปการิกา   
ทุกฺข  อคเณตฺวา  อร ฺวาส  วสิ  อย  ปเนต  อคเณตฺวา   
อ ฺาหิ  สทฺธึ  อภิรมนโฺต  วิจรติ  ยถา  เอสา  สพฺพิสฺสริย   
ลภติ  ตถา  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  เอกทิวส  ต  อุปสงฺกมิตฺวา   
มหาเทวิ  มย  ตุมฺหาก  สนติฺกา  ปณฺฑมตฺตมฺป  น  ลภาม   
กสฺมา  อมฺเหสุ  ปมชฺชิตฺถ  อติวิย  ถทฺธหทยาติ  อาห ฯ  สา   
เทวี  ตาต  สจาห  อตฺตนา  ลเภยฺย  ตุยหฺมฺป  ทเทยฺย   
อลภมานา  ปน  ก ึ ทสฺสามิ  ราชาป  มยฺห  อิทานิ  กินฺนาม   
ทสฺสติ  ตาต  โส  อนฺตรามคฺเค  อิมสฺมึ  ปพฺพเต  สุวณฺณมเย   
ชาเต  มยฺห  กิ ฺจิ  ทสฺสสีติ  วุตฺเต  กาสิ  ตฺว  น  กิ ฺจิ   
ทสฺสามีติ  อาห  สุปริจฺจชมฺป  น  ปรจฺิจชีติ ฯ  กึ  ปน  ร ฺโ   
สนฺติเก  อิม  กถ  กเถตุ  สกฺขิสฺสถาติ ฯ  ก ึ น  สกฺขิสฺสามิ   
#  ๑.  ม.  ฉินฺทิตุ  ฯ    
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ตาตาติ ฯ  เตนหิ  ร ฺโ  สนฺติเก   ิโต  ปุจฺฉิสฺสามิ  ตุมฺเห   
กเถยฺยาถาติ ฯ  สาธุ  ตาตาติ ฯ  โพธิสตฺโต  เทวิยา   ร ฺโ   
อุปฏาน  คนฺตฺวา   ิตกาเล  อาห  นน ุ อยฺเย  มย  ตุมฺหาก   
สนฺติกา  กิ ฺจิป  น  ลภามาติ ฯ  ตาต  อห  ลภมานา  ตุยฺห   
ทเทยฺย  อหเมว  กิ ฺจิ  น  ลภามิ  [ ๑ ]  ราชาป  อิทานิ  มยฺห   
กินฺนาม  ทสสฺติ  โส  ห ิ อร ฺโต  อาคมนกาเล  เอก  ปพฺพต   
ทิสฺวา  สจาย  ปพฺพโต  สวุณฺณมโย  อสฺส  กิ ฺจิ  เม   
ทเทยฺยาสีติ  วุตฺเต  กาสิ  ตฺว  น  กิ ฺจิ  ทสฺสามีติ  วทติ   
สุปริจฺจชมฺป  น  ปริจฺจชีติ  เอตมตฺถ   ทีเปนฺตี   ปม   คาถมาห   
        [๕๗๘]        สุจฺจช  วต  น  จชิ                วาจาย อทท คิรึ   
                        กิ ฺจิ (๒)  ตสฺส  จชนฺตสฺส      วาจาย  อทท (๓)  ปพฺพตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ    สุจฺจช    วตาติ    สุเขน    จชิตุ    สกฺกุเณยฺยมฺป     น   
จชิ ฯ   อททนฺติ  วจนมตฺเตนาป  ปพฺพต  อททมาโน ฯ  กิ ฺจิ   
ตสฺส  จชฺนฺตสฺสาติ  ตสฺส (๔)   เม  ยาจิตสฺส  ต  จชนฺตสฺส   กิ ฺจิ   
จเชยฺย ฯ   วาจาย  อทท  ปพฺพตนฺติ  สจาย  มยา  ยาจิโต   
มม  วจเนน  สุวณฺณมยมฺป  โหนฺต    ต   ปพฺพต   วาจาย   อทท  
วจนมตฺเตน    อทสฺสตฺถาติ     อตฺโถ ฯ   
        ต      สตฺุวา    ราชา    ทุติย    คาถมาห   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อลภมานา  ตุยฺห  ก ึ ทิสฺสามติี  ทิสฺสติ  ฯ   
#  ๒.  ม.  กึ  หิ  ฯ    ๓.  ม.  อทท  ฯ    ๔.  ม.  ตสฺส  นาเมตสฺส   
#  มยา  ยาจิตสฺส  น  จชนฺตสฺส  กึ  ห ิ จเชยฺย  ฯ    
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        [๕๗๙]        ยมฺหิ (๑)  กยริา  ตมฺห ิ(๒)  วเท        ย  น  กยิรา  น  ต  วเท   
                        อกโรนฺต  ภาสมาน                        ปริชานนฺติ   ปณฺฑิตาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ     ยเทว    หิ    ปณฺฑิโต    ปุรโิส    กาเยน    กเรยยฺ   
ต    วาจาย    วเทยฺย    ยมปฺ    น    กยริา    น    ต    วเทติ  (๓)  ฯ   
ทาตุกาโมว  ทมฺมีติ  วเทยฺย  น  อทาตุกาโมติ  อธิปฺปาโย ฯ   
กึการณา ฯ  โย  หิ  ทสฺสามีติ  วตฺวาป  ปจฺฉา    น    ททาติ   
ต  อกโรนฺต  เกวล  มุสา  ภาสมาน ฯ  ปริชานนฺติ  ปณฺฑิตาติ   
อห  (๔)    ทสฺสามีติ  วจนมตฺตเมว  ภาสติ  น  ปน  เทติ  ย   
หิ  โข  ปน  อทินฺนมฺป  วจนมตฺเตเนว  ทินฺน  โหติ  ต   
ปุเรตรเมว  ลทฺธนฺนาม  ภวิสฺสตีติ  เอว  ตสฺส  มุสาวาทิภาว   
ปณฺฑิตา  ชานนฺติ  พาลา  ปน  วจนมตฺเตเนว    ตุสฺสนฺตีติ ฯ   
        ต    สุตฺวา   เทวี   ร ฺโ   อ ฺชลิมฺปคฺคเหตฺวา   ตติย  
คาถมาห   
        [๕๘๐]        ราชปุตฺต  นโม  ตฺยตฺถุ        สจฺเจ  ธมฺเม   ิโตวสิ (๕)    
                        ยสฺส  เต  พฺยสน  ปตฺโต        สจฺจสฺมึ  รมตี  มโนติ ฯ   
        ตตฺถ  สจฺเจ  ธมฺเมติ  วจีสจฺเจ  สภาวธมฺเม  จ ฯ  พฺยสน   
ปตฺโตติ  ยสสฺ  ตว  รฏา  ปพฺพาชนียสงฺขาต  พฺยสน  ปตฺโตป   
มโน   สจฺจสฺมึเยว   รมตีติ ฯ   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  ย ฺหิ  ฯ    ๒.  สฺยา.  ม.  ต ฺหิ  ฯ    ๓.  ม.  วเทยฺย  ฯ   
#  ๔.  ม.  อย  ฯ    ๕.  ม.  ธิโต  จสิ  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 381 

                เลมที่  31  สุจฺจชชาตก  หนา  381   
 
        เอว  ร ฺโ  คุณกถ  กถยมานาย  เทวิยา  (ต)  สุตฺวา   
โพธิสตฺโต    ตสฺส    คุณ   ปกาเสนฺโต   จตุตฺถ   คาถมาห   
        [๕๘๑]        ยา  ทลิททฺี  ทลิทฺทสฺส                อฑฺฒา  อฑฺฒสฺส  กิตฺติมา (๑)    
                        สา  หิสฺส  ปรมา  ภริยา        สหิร ฺสฺส  อิตฺถิโยติ ฯ   
        ตตฺถ    กิตฺติมาติ  กิตฺติสมฺปนฺนาติ  อตฺโถ ฯ  สา  หิสฺส   
ปรมาติ  ยา  ทลิทฺทสฺส  สามิกสฺส  ทลทิฺทกาเล  สยมฺป  ทลิทฺที   
หุตฺวา  ต  น  ปริจฺจชิ ฯ  อฑฺฒสฺสาติ  อฑฺฒกาเล  อฑฺฒา   
หุตฺวา  สามิกเมว  อนุวตฺตติ  สมานสุขทุกฺขาว  โหติ  สา   
หิ  อสฺส  ปรมา  อุตฺตมา  ภริยา  นาม ฯ  สหิร ฺสฺสาติ (๒)    
สหิร ฺสฺส  ปน  อิสฺสริเย   ิตสฺส    อิตฺถิโย    โหนฺติเยว  
อนจฺฉริยเม     วาติ ฯ   
        เอว ฺจปน  วตฺวา  โพธิสตฺโต  อย  มหาราช  ตุมฺหาก   
ทุกฺขิตกาเล  อร ฺเ  สมานทุกฺขา  หุตฺวา  วสิ  อิมสิฺสา  สมฺมาน   
กาตุ  วฏฏตีติ  เทวิยา  คุณ  กเถสิ ฯ  ราชา  ตสฺส  วจเนน  
เทวิยา  คุณ  สริตฺวา  ปณฺฑิต  ตว  กถายาห  เทวิยา  คุณ   
อนุสฺสรินฺติ  วตฺวา  ตสฺสา  สพฺพิสฺสริย  อทาสิ  ตยาห  เทวิยา   
คุณ  สราปโตติ  โพธิสตฺตสฺส   มหนฺต   สกกฺาร   อทาสิ (๓)  ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  ชายปติกา  โสตาปตฺติผเล  
#  ๑.  ม.  กิตฺติม  ฯ    ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ    ๓.  ม.  อกาสิ  ฯ    
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ปติฏหึสุ ฯ  ตทา  พาราณสีราชา  อย  กฏุมฺพิโก  อโหสิ ฯ   
เทวี  อย  อุปาสิกา ฯ   ปณฺฑิตามจฺโจ   ปน   อหเมวาติ ฯ   
                                สุจชชาตก    ทสม   ฯ   
                        ปุจิมนฺทวคฺโค     ทุติโย   ฯ   
 
                                ตสฺสทฺุทาน 
                        อถ  โจร  สกสฺสป  ขนฺติวโร 
                        ทชฺุชีวิตตา  จ  วรา  ผรสุา 
                        สุจฺจชวตนจฺจชินา  จ  ทส (๑)  ฯ   
#  ๑.  มรมฺมโปตฺถเก  ชาตกุทฺทาน  จตุกฺกนิปาตวณฺณนาวสาเน  เอว  ทิสฺสติ 
                ปจิุมนฺโท  กสสฺโป  จ                ขนฺติวาที  โลหกุมฺภี 
                สพฺพมสลาภี  สโส                มตาโรท  กณเวรา 
                ติตฺติโร  สุจฺจโช  ทสาติ  ฯ    
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                                กฏุิทสูกวคฺควณฺณนา   
                                        กุฏิทูสกชาตก   
        มนุสฺสสฺเสว  เต  สสีนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
มหากสฺสปตฺเถรสฺส   ปณฺณสาลาฌามก (๑)  ทหรภิกฺขุ   อารพฺภ  
กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ ราชคเห  สมุฏ ิต ฯ  ตทา  กิร  เถโร  ราชคห   
นิสฺสายุ  อร ฺกุฏิย  วิหรติ ฯ  เทฺว  ตสฺส  ทหรา  อุปฏาน   
กโรนฺติ ฯ   เตสุ  เอโก  เถรสฺส  อุปการโก  เอโก  ทุพฺพโจ   
อิตเรน  กต อตฺตนา  กตสทิส  กโรติ  เตน  มุโขทกาทีสุ   
ปติฏาปเตสุ  เถรสฺส  สนติฺก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต   
มยา  อุทก  ปต  มุข  โธวถาติ  อาทีนิ  วทติ ฯ  เตน  กาลสฺเสว   
วุฏาย  เถรสฺส   ปริเวเณ   สมฺมฏเ  เถรสฺส  นิกฺขมนเวลาย   
อิโตจิโตจ  ปหรนฺโต  สกลปริเวณ  อตฺตนา  สมฺมฏ  วิย   
กโรติ ฯ  วตฺตสมฺปนฺโน  จินฺเตสิ  อย  ทุพฺพโจ  มยา  กต   
อตฺตนา  กตสทิส  กโรติ  เอตสฺส  กมมฺ  (๒)  ปากฏ  กริสฺสามีติ ฯ   
ตสฺมึ  อตฺตโน  ม ฺจเก (๓)   อนฺโตคาเม  ภุตฺวา  อาคนฺตฺวา   
นิทฺทายนฺเตเยว  นฺหาโนทก  ตาเปตฺวา  ปฏ ิโกฏเก  เปตฺวา   
อ ฺ  อฑฺฒนาฬิมตฺต  อุทก  อุทฺธเน  เปสิ ฯ  อิตโร  ปพุชฺฌิตฺวา   
#  ๑.  ม.  ปณฺณสาลฌาปก  ฯ    ๒.  ม.  สกมฺม  ฯ    ๓.  ม.  อิเม   
#  ปาา  นตฺถิ  ฯ    
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อาคนฺตฺวา  อุสุม  อุฏหนตฺ  ทิสฺวา  อุทก  ตาเปตฺวา  โกฏเก   
ปต  ภวิสฺสตีติ  เถรสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  ภนฺเต   
นฺหานโกฏเก  อุทก  ปต  นฺหายถาติ  อาห ฯ  เถโร   
นฺหายิสฺสามีติ  เตน  สทฺธเึยว  อาคนฺตฺวา  โกฏเก  อุทก   
อทิสฺวา  กห  อุทก  กห  อุทกนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  เวเคน   
อคฺคิสาล  คนฺตฺวา  ตุจฺฉภาชเน อุฬุงฺก  โอตาเรสิ ฯ  อุฬุงฺโก   
ตุจฺฉภาชนสฺส  ตเล  ปฏิหโต  ฆราติ (๑)   สทฺทมกาสิ ฯ  ตโต   
ปฏาย  ตสฺส  อุฬุงฺกสททฺโกเตฺวว  นาม  ชาต ฯ  ตสฺมึ  ขเณ   
อิตโร  ปฏ ิโกฏกโต  อุทก  อาหริตฺวา  นฺหายถ  ภนฺเตติ   
อาห ฯ  เถโร  นฺหาตฺวา  อาวชฺเชนฺโต  อุฬุงฺกสทฺทกสฺส  ทุพฺพจภาว   
ตฺวา  ต  สาย  เถรุปฏาน  อาคต  โอวทิ  อาวุโส   
สมเณน  นาม  อตฺตนา  กตเมว  กต  เมติ  วตฺตุ  วฏฏติ   
อ ฺถา  สมฺปชานมุสาวาโท  โหติ  อิโต  ปฏาย  เอวรูป   
มา  อกาสีติ ฯ  โส  เถรสฺส  กชฺุฌิตฺวา  ปุนทิวเส  เถเรน   
สทฺธึ  ปณฺฑาย  คาม  น  ปาวิสิ ฯ  เถโร  อิตเรเนว  สทฺธึ   
ปาวิสิ ฯ  อุฬงฺุกสทฺทโกป   เถรสฺส  อุปฏากกุล  คนฺตฺวา  ภนฺเต   
เถโร  กหนฺติ  วุตฺเต  อผาสุเกน  วิหาเรเยว  นิสินฺโนติ   
วตฺวา  กึ  ภนเฺต  ลทฺธุ  วฏฏตีติ  วุตฺเต  อิท ฺจ  อิท ฺจ   
เทถาติ  คเหตฺวา  อตฺตโน  รุจิตฏาน  คนฺตฺวา  ภุ ฺชิตฺวา   
#  ๑.  ม.  ตตาติ  ฯ    
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วิหาร  อคมาสิ ฯ  ปุนทิวเส  เถโร  ต  กุล  คนฺตฺวา   
นิสีทิ ฯ  มนสฺุสา (๑)   กึ  ภนฺเต  อยฺยสฺส  อผาสุก  หิยฺโย   
กิรตฺถ  วิหาเรเยว  นิสินฺนา  อสุกทหรสฺส  หตฺเถ  อาหาร   
เปสยิมฺหา  อาหาโร  ปริภุตฺโต  อยฺเยนาติ [ ๒ ]  ฯ  เถโร  ตุณฺหีภูโตว   
ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  สาย  เถรุปฏานกาเล  อาคต   
อามนฺเตตฺวา  อาวุโส  อสกุคาเม  นาม  อสุกกุเล  เถรสฺส  อิท ฺจ   
อิท ฺจ  ลทฺธุ  วฏฏตีติ  วิ ฺาเปตฺวา  กิร  เต  ภุตฺตนฺติ  วตฺวา   
วิ ฺตฺติ  นาม  น  วฏฏติ  มา  ปุน  เอวรูป  นาม  อนาจาร   
จราติ  อาห ฯ  โส  เอตฺตเกน  เถเร  อาฆาต  พนฺธิตฺวา  อย   
หิยฺโยป  อุทกมตฺต  นิสฺสาย  มยา  สทธฺึ  กลห  กร ิ อิทานิ   
ปนสฺส  อุปฏากาน  เคเห  มยา  ภตฺตมุฏ ิ  ภุตฺตาติ  อสหนฺโต   
ปุน  กลห  กโรติ  ชานิสสฺามิสฺส  กตฺตพฺพยุตฺตกนฺติ  ปุนทิวเส   
เถเร  ปณฺฑาย  ปวิฏเ  มคฺุคร  คเหตฺวา  ปริโภคภาชนานิ   
ภินฺทิตฺวา  ปณฺณสาล  ฌาเปตฺวา  ปลายิ ฯ  โส  ชีวมาโน   ว   
มนุสฺสเปโต  หุตฺวา  สุสฺสิตฺวา  กาล  กตฺวา  อวีจิมหานิรเย   
นิพฺพตฺติ ฯ  โส  เตน   กโต   อนาจาโร   มหาชนสฺส   มชฺเฌ   
ปากโฏ  ชาโต ฯ  อเถกจฺเจ  ภิกฺขู  ราชคหา  สาวตฺถิย   
อาคนฺตฺวา  สมฺปตฺตฏาเน  สภาคฏาเน (๓)  ปตฺตจีวร  ปฏิสาเมตฺวา   
สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิสีทึสุ ฯ  สตฺถา  เตหิ   
#  ๑.  ม.  มนสฺุเสหิ  ฯ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  วุตฺเตติ  ทิสฺสติ  ฯ   
#   ๓.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ    
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สทฺธึ  ปฏิสนถฺาร  กตฺวา  กุโต  อาคตตฺถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  ราชคหา   
ภนฺเตติ ฯ  โก  ตตฺถ  โอวาททายโก  อาจริโยติ ฯ  มหากสฺสปตฺเถโร   
ภนฺเตติ ฯ  สุข  ภิกฺขเว  กสฺสปสฺสาติ ฯ  อาม  ภนฺเต  เถรสฺส   
สุข  สทฺธิวิหาริโก  ปนสสฺ  โอวาเท  ทินฺเน  กุชฌฺตฺิวา  เถเรป   
ปณฺฑาย  ปวิฏเ  มุคฺคร  คเหตฺวา  ปรโิภคภาชนานิ  ภินฺทิตฺวา (๑)    
เถรสฺส  ปณฺณสาล  ฌาเปตฺวา  ปลายีติ ฯ  ต  สุตฺวา  สตฺถา   
ภิกฺขเว  กสฺสปสฺส  เอวรูเปน  พาเลน  สทฺธึ  จรณโต   
เอกจริยาว  เสยฺโยติ  วตฺวา   อิม   ธมฺมปเท     คาถมาห   
                จร ฺเจ  นาธิคจฺเฉยฺย                เสยฺย  สทสิมตฺตโน   
                เอกจริย  ทฬฺห  กยิรา                นตฺถิ  พาเล  สหายตาติ (๒)  ฯ   
อิม ฺจปน  วตฺวา  ปุน  เต  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา     น   
ภิกฺขเว  อิทาเนว  เจโส  กฏุิทูสโก  ปุพฺเพป  กุฏิทูสโกว    น   
จ  อิทาเนว  โอวาททายกสฺส  กชฺุฌติ  ปุพฺเพป  กุชฌฺิเยวาติ   
วตฺวา    เตหิ   ยาจิโต   อตีต    อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  สิงฺคิลสกุณโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  อตฺตโน   
มนาป  อโนวสฺส  กลุาวก  กตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส  วสติ ฯ   
อเถโก  มกฺกโฏ  วสฺสกาเล  อจฺฉินฺนธาเร  เทเว  วสฺสนฺเต   
สีตปฬิโต    ทนฺเต    ขาทนฺโต  โพธิสตฺตสฺสาวิทูเร  นิสีท ิฯ   
#  ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ    ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๕/๒๓  ฯ    
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โพธิสตฺโต  ต  ตถา  กิลนฺต  ทิสฺวา  เตน สทฺธึ สลฺลปนฺโต  
ปม คาถมาห   
        [๕๘๒]        มนุสฺสสฺเสว  เต  สสี                หตฺถปาทา  จ  พานร   
                        อถ  เกน  นุ  วณฺเณน                อคารนฺเต  น  วิชชฺตีติ ฯ   
        ตตฺถ  วณฺเณนาติ  การเณน ฯ  อคารนฺติ  ตว  นวิาสนเคห   
เกน   การเณน   นตฺถีติ   ปุจฺฉิ ฯ   
        ต     สุตฺวา     พานโร     ทุติย    คาถมาห   
        [๕๘๓]        มนุสฺสสฺเสว  เม  สสี                หตฺถปาทา จ สิงฺคิล   
                        ยาหุ  เสฏา  มนุสฺเสสุ        สา เม ป ฺา น วิชฺชตีติ ฯ   
        ตตฺถ  สงฺิคิลาติ  ต  สกุณ  นาเม  นาลปติ ฯ  ยาหุ   
เสฏา  มนุสฺเสสูติ  ยา  มนุสฺเสสุ  เสฏาติ  กเถนฺติ  สา   
มม  วิจารณป ฺา  นตฺถิ  สีสหตฺถปาทกายพลาทีนิ  โลเก   
อปฺปมาณ  วิจารณป ฺาว  เสฏา  สา  มม  นตฺถิ   
ตสฺมา  เม  อคาร  น  วิชฺชตีติ ฯ   
        ต    สุตฺวา   โพธิสตฺโต   อิตร    คาถาทฺวยมาห   
        [๕๘๔]        อนวฏ ิตจิตฺตสฺส                ลหุจิตฺตสฺส ทุพฺภิโน   
                        นิจฺจ  อทฺธวุสีลสฺส                สุจิภาโว (๑)  น  วิชชฺติ   
        [๕๘๕]        โส  กรสฺสานุภาว  ตฺว                วีติวตฺตสฺสุ  สีลิย   
                        สีตวาตปริตฺตาณ                        กรสฺสุ  กฏุิก  กปติ ฯ   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  สุขภาโว  ฯ    ๒.  สฺยา.  ม.  โส  กรสฺสุ  อานุภาว   
#  ๓.  ม.  กฏุว  ฯ    
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        ตตฺถ  อนวฏ ิตจิตฺตสฺสาติ  อปฺปติฏ ิตจิตฺตสฺส ฯ  ทุพฺภิโนติ   
มิตฺตทุพฺภิสฺส ฯ  อทฺธุวสีลสฺสาติ  น  สพฺพกาล  สลีรกฺขนกสฺส ฯ   
โส  กรสฺสานุภาว  ตฺวนฺติ  โส  ตฺว  สมฺม  มกฺกฏ  ป ฺาย   
อุปฺปาทนตฺถ  อานุภาว  พล  อุปาทาย (๑)   กโรหิ ฯ  วีติวตฺตสฺสุ   
สีลิยนฺติ  อตฺตโน  ทุสฺสลีภาวสงฺขาต  สีลิย  อติกฺกมิตฺวา  สีลวา   
โหหิ ฯ  กุฏกินฺติ  สีตวาตสฺส  ปริตฺตาณสมตฺถ  อตฺตโน  กฏุิก   
กุลาวก  เอก  วสนาคารก    กโรหีติ ฯ   
        มกฺกโฏ  จินฺเตสิ  อย  ตาว  อตฺตโน  อโนวสฺสกฏาเน   
นิสินฺนภาเวน  ม  ปริภาสติ  น   นิสทีาเปสฺสามิ   น   อิมสฺมึ  
กุลาวเกติ ฯ  ตโต  โพธิสตฺต  คณฺหิตุกาโม  ปกฺขนทฺิ ฯ  โพธิสตฺโต   
อุปฺปติตฺวา  อ ฺตฺถ  คโต ฯ  มกกฺโฏ  กลุาวก  วิทธฺสิตฺวา   
จุณฺณวิจุณฺณ    กตฺวา    ปกฺกามิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  มกฺกโฏ    กุฏิฌามโก (๒)   อโหสิ    สิงฺคิลสกุโณ    ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                                กฏุิทสูกชาตก   ปม  ฯ   
#  ๑.  ม.  อุปาย  ฯ    ๒.  ม.  กุฏิฌาปโก  ฯ    
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        ททฺธภายติ  ภทฺทนฺเตติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
อ ฺติตฺถิเย    อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        ติตฺถิยา  กิร  เชตวนสฺส  สมีเป  ตสฺมึ  ตสฺมึ  าเน  
กณฺฏกปสฺสเย  เสยฺย  กปฺเปนฺติ  ป ฺจาตเป  ตปนฺติ   
นานปฺปการ  มิจฺฉาตป  จรนฺติ ฯ  อถ  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  สาวตฺถิย   
ปณฺฑาย  จริตฺวา  เชตวน  อาคนฺตฺวา  อนฺตรามคฺเค  เต  ทิสฺวา   
คนฺตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  อตฺถิ  นุโข  ภนฺเต   
อ ฺติตฺถิยาน  สมณพฺราหฺมณาน  (๒)  วตฺตสมาทาเน  สาโรติ   
ปุจฺฉึสุ ฯ  สตฺถา  น  ภิกฺขเว  เตส  วตฺตสมาทาเน  สาโร   
วา  วิเสโส  วา  อตฺถิ  ต ฺหิ  นิฆสิยมาน  อุปปริกฺขิยมาน   
อุกฺการภูมิมคฺคสทิส  สสกสฺส  ททฺธภายนสทิส (๓)  โหตีติ  วตฺวา   
ททฺธภายนสทิสภาวมสฺส  มย  น  ชานาม  กเถถ  โน  ภนฺเตติ  
เตหิ   ยาจิโต   อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนเฺต   
โพธิสตฺโต  สีหโยนิย  นพฺิพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  อร ฺเ   
ปฏิวสติ ฯ  ตทา  ปน  ปจฺฉิมสมุทฺทสมีเป  เวลุวมิสฺสก  ตาลวน   
โหติ ฯ  ตเตฺรโก  สสโก  เวลุวรุกฺขมูเล  เอกสฺส  ตาลคจฺฉสฺส   
เหฏาวสติ ฯ  โส  เอกทิวส  โคจรมาทาย  อาคนฺตฺวา   
#  ๑.  ม.  ทุททฺุภชาตก....  ฯ    ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ     
#  ๓.  ม.  ททฺุทุภสทิส  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    
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ตาลปณฺณสฺส  เหฏา  นปินฺโน  จินฺเตสิ  สเจ  อย  ปวี   
สวฏเฏยฺย  กห  นุโข  คมสิฺสามีติ ฯ  ตสฺมึเยว  ขเณ  เอก   
เวลุวปกฺก  ตาลปณฺณสฺส  อุปริ  ปตติ ฯ  โส  ตสฺส  สทฺเทน   
อทฺธา  ปวี  สวฏฏตีติ  อุปฺปติตฺวา  ปจฺฉโต  อโนโลเกนฺโตว   
ปลายิ ฯ  ต  มรณภยภีต  เวเคน  ปลายนฺต  อ ฺโ  สสโก   
ทิสฺวา  ปุจฺฉิ  กึ  โภ  อติวิย  ภีโต  ปลายสีติ ฯ  มา  ปุจฺฉ   
โภติ ฯ  โส  กึ  โภ  ภีโตติ (๑)  ปจฺฉโต  ธาวเตว ฯ  อิตโร  นิวตฺติตฺวา   
อโนโลเกนฺโตว  เอตฺถ  ปวี  สวฏฏตีติ  อาห ฯ  โสป  ตสฺส   
ปจฺฉโต  ปลายิเยว ฯ  เอว  ตม ฺโ  อทฺทส  ตม ฺโติ   
เอว  สสกสหสฺสานิ  เอกโต  หุตฺวา  ปลายึสุ ฯ  เต  เอโกป   
มิโค  ทิสฺวา  เอกโต  หุตฺวา  ปลายิ ฯ  เอโก  สกูโร  เอโก   
โคกณฺโณ  เอโก  มหิโส  เอโก  ควโย  เอโก  ขคฺโค  เอโก   
พฺยคฺโฆ  เอโก  สโีห  เอโก  วารโณ  ทสิฺวา  กิเมตนฺติ  วตฺวา   
เอตฺถ  ปวี  สวฏฏตีติ  วุตฺเต  ปลายิ ฯ  เอว  อนุกฺกเมน   
โยชนมตฺต  ติรจฺฉานพล  อโหสิ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  ต  พล   
ปลายนฺต  ทสิฺวา  กิเมตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  เอตฺถ  ปวี  สวฏฏตีติ   
สุตฺวา  จินฺเตสิ  ปวีสวฏฏน  นาม  น  กทาจิ  อตฺถิ  อทฺธา   
เตส  กิ ฺจิ  ทสฺสน  (๒)  ภวิสฺสติ  มยิ  โข  ปน  อุสฺสุกฺก   
นาปชฺชนฺเต  สพฺเพ  นสฺสนฺติ  ชีวิต  เนส  ทสฺสามีติ ฯ   
#  ๑.  ม.  กึ  โภติ  ฯ    ๒.  ม.  ทุสฺสุต  ฯ    
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สีหเวเคน  ปุรโต  ปพฺพตปาท  คนฺตฺวา  ตตฺถ  ติกฺขตฺตุ   
สีหนาท  นทิ ฯ  เต  สีหภยตชฺชิตา  กนิฺติ (๑)   นิวตฺติตฺวา   
ปณฺฑิกา  อฏสุ ฯ  สโีห  เตส  อนฺตร  ปวิสิตฺวา  กิมตฺถ   
ปลายถาติ  ปจฺุฉิ ฯ  ปวี  สวฏฏตีติ ฯ  เกน  สวฏฏมานา  
ทิฏาติ ฯ  หตฺถี  ชานนฺตีติ ฯ  หตฺถ ึ ปจฺุฉิ ฯ  เต  มย   
น  ชานาม  สีหา  ชานนฺตีติ  วทึสุ ฯ  สีหาป  น  ชานาม   
พฺยคฺฆา  ชานนฺตีติ ฯ  พฺยคฺฆาป  มย  น  ชานาม  ขคฺคา   
ชานนฺตีติ ฯ  ขคฺคาป  ควยา  ชานนฺตีติ ฯ  ควยาป  มหิสา   
ชานนฺตีติ ฯ  มหิสาป  โคกณฺณา  ชานนฺตีติ ฯ  โคกณฺณาป  สูกรา   
ชานนฺตีติ ฯ    สูกราป มิคา ชานนฺตีติ ฯ  มิคาป  มย  น   
ชานาม  สสกา  ชานิสฺสนฺตีติ ฯ  สสเกสุ  ปุจฺฉิยมาเนสุ  อย   
กเถตีติ  ต  สสก  ทสฺเสสุ ฯ  อถ  น  เอว  กิร  สมฺม  ปสฺสสิ   
ปวี  สวฏฏตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม  สามิ  มยา  ทิฏาติ ฯ  กตฺถ   
วสนฺโต  ปสสฺสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  ปจฺฉิมสมุทฺทสมีเป  เวลวุมิสฺสกตาลวเน   
วสามิ  อห ฺหิ  ตตฺถ  เวลวุรุกฺขมูเล  ตาลคจฺเฉ  ตาลปณฺณสฺส   
เหฏา  นิปนฺโน  จินฺเตสึ  สเจ  ปวี  สวฏฏติ  กห  คมิสฺสามีติ   
อถ  ตขณ ฺเว  ปวิยา  สวฏฏนสททฺ  สุตฺวา  ปลาโตมฺหีติ ฯ   
สีโห  จินฺเตสิ  อทฺธา  ตสฺส  ตาลปณฺณสฺส  อุปร ิ เวลุวปกฺก   
ปติตฺวา  ททฺธภายนสทฺทมกาสิ  สฺวาย  ต  สทฺท  สตฺุวา  ปวี   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ    
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สวฏฏตีติ  ส ฺ  อุปฺปาเทตฺวา  ปลายิ  ตตฺตโต  ชานิสฺสามีติ ฯ   
โส  ต  สสก  คเหตฺวา  มหาชน  อสฺสาเสตฺวา  อห  อิมินา   
ทิฏฏาเน  ปวิยา  สวฏฏนวา  อสวฏฏน  วา  ตตฺตโต   
ตฺวา  อาคมิสฺสามิ  ยาว  มมาคมนา  ตุมฺเห  อิเธว  โหถาติ   
สสก  ปฏ ิย  อาโรเปตฺวา  สีหเวเคน  ปกฺขนฺทิตฺวา  ตาลวเน   
สสก  โอตาเรตฺวา  เอหิ  ตยา  ทิฏฏาน  ทสฺเสหีติ  อาห ฯ   
น  วิสหามิ  สามีติ ฯ  เอหิ  มา  ภายีติ ฯ  โส  เวลุวรุกฺข   
อุปสงฺกมิตุ  อสกฺโกนฺโต  อวิทูเร  ตฺวา  อิท  สามิ  ททฺธภาย-   
นฏานนฺติ  วตฺวา  ปม  คาถมาห   
        [๕๘๖]        ททฺธภายติ  ภทฺทนฺเต        ยสฺมึ เทเส วสามห   
                        อหเมต  น  ชานามิ        กิเมต ททฺธภายตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ททฺธภายตีติ  ททฺธภาติ  สทฺท (๑)   กโรติ ฯ  ภทฺทนฺเตติ   
ภทฺท  ตว  อตฺถุ ฯ  กิเมตนฺติ  ยสฺมึ  ปเทเส  อห  วสามิ  ตตฺถ   
ททฺธภายติ  อหมฺป  น  ชานามิ  กึ  วา  เอต  ททฺธภายติ   
เกน   วา   การเณน   ททฺธภายติ   เกพล   ททฺธภายนสทฺท  
อสฺโสสนฺติ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  สีโห  เวลวุรุกฺขมูล  คนฺตฺวา  ตาลปณฺณสฺส   
เหฏา  สสกนิปนฺนฏาน ฺเจว  ตาลปณฺณสฺส  มตฺถเก  ปติต   
เวลุวปกฺก ฺจ  ทิสฺวา  ปวิยา  อสวฏฏนภาว  ตตฺตโต  ชานิตฺวา   
#  ๑.  ม.  ทุททฺุภสทฺท  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 393 

                เลมที่  31  ทุททฺุภายชาตก  หนา  393   
 
สสก  ปฏ ิย  อาโรเปตฺวา  สีหเวเคน  ขิปฺป  มิคสงฺฆาน  สนฺติก   
คนฺตฺวา  สพฺพ  ปวุตฺตึ  อาโรเจตฺวา  ตุมฺเห  มา  ภายถาติ   
มิคคณ  อสฺสาเสตฺวา  วิสชฺเชสิ ฯ  สเจ  หิ  ตทา  โพธิสตฺโต   
น  ภเวยฺย  สพฺเพ  สมุทฺท  ปวิสิตฺวา   สนฺเสยฺยุ  โพธสิตฺต  ปน  
นิสฺสาย   สพฺเพ   ชีวิต   ลภีสูติ ฯ   
        [๕๘๗]        เวลุว  ปติต  สุตฺวา                ททฺธภนฺติ  สโส  ชวิ   
                        สสสฺส  วจน  สุตฺวา                สนฺตตฺตา  มิควาหินี   
        [๕๘๘]        อปฺปตฺวา  ปทวิ ฺาณ        ปรโฆสานุสาริโน   
                        ปนาทปรมา (๑)  พาลา        เต  โหนฺติ  ปรปตฺติยา   
        [๕๘๙]        เย  จ  สีเลน  สมฺปนนฺา        ป ฺายุปสเม  รตา   
                        อารกา  วิรตา  ธีรา                น  โหนฺติ  ปรปตฺติยาติ   
อิมา    ติสฺโส   อภิสมฺพุทฺธคาถา ฯ   
        ตตฺถ  เวลุวนฺติ  เวลุวปกฺก ฯ  ททธฺภนฺติ  เอว  สทฺท   
กุรุมาน ฯ  สนฺตตฺตาติ  อุตฺราสา ฯ  มิควาหินีติ  อเนกสหสฺส-   
สงฺขาตา  มิคุ ณา  มิคเสนา ฯ  ปทวิ ฺาณนฺติ  วิ ฺาณปท   
โสตวิ ฺาณโกฏาส  อสมฺปาปุณิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เต โหนฺติ  
ปรปตฺติยาติ   เต   ปรโฆสานุสาริโน  ตเมว  ปรโฆสสงฺขาต   
ปนาท  ปรมนฺติ  ม ฺมานา  อนฺธพาลา  ปถุุชชฺนา   
วิ ฺาณปทสฺส  อปฺปตฺตตาย  ปรปตฺติยาว  โหนฺติ  ปเรส   
#  ๑.  สฺยา.  ปมาทปรมา  ฯ    ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ    
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วจน   สทฺทหิตฺวา   ย   วา   ต   วา   กโรนฺติ ฯ   สีเลนาติ   
อริยมคฺเคน  อาคตสีเลน  สมนฺนาคตา ฯ  ป ฺายุปสเม  รตาติ  
มคฺเคเนวาคตป ฺาย   กิเลสอุปสเม  รตา ฯ  ยถา  จ  สีเลน   
เอว  ป ฺายป  สมนฺนาคตา  กิเลสุปสเม  รตาติป  อตฺโถ ฯ   
อารกา  วิรตา  ธีราติ  ปาปกิริยโต  อารกา  วิรตา  ปณฺฑิตา ฯ   
น  โหนฺตีติ  เต  เอวรูปา  โสตาปนฺนา  ปาปโต  โอรตภาเวน   
กิเลสุปสเม  อภิรตภาเวน  จ  เอกวาร  มคฺคาเณน  ปฏิวิทฺธธมมฺา   
อ ฺเส  กเถนฺตานมฺป  น  สทฺทหนฺติ  น  คณฺหนฺติ ฯ   
กสฺมา ฯ  อตฺตโน  ปจฺจกฺขตฺตาติ ฯ  เตน   วุตฺต   
                อสฺสทฺโธ  อกต ฺ ู  จ        สนฺธิจฺเฉโท  จ โย นโร   
                หตาวกาโส  วนฺตาโส        สเว  อุตฺตมโปริโสติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา   
สีโห   อหเมวาติ ฯ   
                                ททฺธภายชาตก   ทุติย  ฯ   
#  ๑.  ม.  สมปฺนฺนา  ฯ    ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๗/๒๘  ฯ    
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        ทฺวย  ยาจนโก  ราชาติ  อิท  สตฺถา  อาฬวึ  นสิฺสาย   
อคฺคาฬวเจติเย วิหรนฺโต กุฏิการสิกฺขาปท อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ เหฏา  มณิกขฺนฺธชาตเก (๑)   อาคตเมว ฯ อิธ ปน  
สตฺถา  สจฺจ  กิร  ตุมฺเห  ภิกฺขเว  ยาจนพหุลา  วิ ฺตฺติพหุลา   
วิหรถาติ  วตฺวา  อาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต  เต  ภิกฺขู  วิครหิตฺวา   
ภิกฺขเว  โปราณกปณฺฑิตา  ปวิสฺสเรน  ร ฺา  ปวาริตาป   
ปณฺณจฺฉตฺต ฺจ  เอก  จ  เอกปฏลิก  อุปาหนยุค  ยาจิตุกามา   
หิโรตฺตปฺปโรทภเยน (๒)  มหาชนมชฺเฌ  อกเถตฺวา  รโห  กถยึสติู   
วตฺวา  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  กปลรฏเ  อุตฺตรป ฺจาลนคเร  ป ฺจาลราเช (๓)  รชชฺ   
กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต  เอกสฺมึ  นิคมคาเม  พฺราหฺมณกุเล   
นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิล (๔)  คนฺตฺวา (๕)   สพฺพสิปฺปานิ   
อุคฺคณฺหิตฺวา  อปรภาเค  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺเต   
อุ ฺฉาจริยาย  วนมูลผลาผเลน  ยาเปนฺโต  จิร  วสตฺิวา   
โลณมฺพิลเสวนตฺถาย   มนุสฺสปถ  จรนฺโต  อุตฺตรป ฺจาลนคร   
คนฺตฺวา  ราชุยฺยาเน  วสิตฺวา  ปุนทิวเส  ภิกฺข  ปริเยสมาโน   
นคร  ปวิสิตฺวา  ราชทฺวาร  สมฺปาปุณิ ฯ  ราชา  ตสฺสาจาเร (๖)   
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๓๕๘-๖๐/๑๐๐  ฯ  ชาตกฏกถา  ๔/๑๔-๙  ฯ   
#  ๒.  ม.  หโิรตฺตปฺปเภทนภเยน  ฯ    ๓.  ม.  อุตฺตรป ฺจาลราเช  ฯ   
#  ๔.  ม.  ตกกฺสิลาย  ฯ    ๕.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ     
#  ๖.  ม.  ตสฺสาจาเร  จ  วิหาเร  จ  ฯ    
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ปสีทิตฺวา  มหาตเล  นิสีทาเปตฺวา  ราชารห  โภชน (๑)  โภเชตฺวา   
ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  อุยฺยาเนเยว  วสาเปสิ ฯ  โส  นิพทฺธ   
ราชเคเหเยว  ภุ ฺชนฺโต  วสฺสานสฺสจฺจเยน  หิมวนฺตเมว  คนฺตุกาโม   
หุตฺวา  จินฺเตสิ  มยฺห  มคฺค  คจฺฉนฺตสฺส  เอกปฏลิกา  อุปาหนา   
เจว  ปณฺณจฺฉตฺต ฺจ  ลทธฺุ  วฏฏติ  ราชาน  ยาจิสฺสามีติ ฯ   
โส  เอกทิวส  ราชาน  อุยยฺาน  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิสินฺน   
ทิสฺวา  อุปาหน ฺจ  ฉตฺต ฺจ  ยาจิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ปุน   
จินฺเตสิ  ปร  อิม  นาม  เทหีติ  ยาจนฺโต  โรทติ  นาม   
ปโรป  นตฺถติี  วทนฺโต  ปฏิโรทติ  นาม  มา  โข  ปน   
ม  โรทนฺต  มหาชโน  อทฺทส  มา  ราชานนฺติ  รโห   
ปฏิจฺฉนฺนฏาเน  อุโภป  โรทิตฺวา  ตุณฺหี  ภวิสฺสามาติ ฯ  อถ   
น  มหาราช  รโห  ปจฺจาสึสามีติ  อาห ฯ  ราชา  ต  สุตฺวา   
ราชปุริเส  อปสกฺกิ ฯ  โพธิสตฺโต  สเจ  มย ิ ยาจนฺเต  ราชา   
น  ทสฺสติ  เมตฺติ  โน  ภิชฺชิสฺสติ  ตสฺมา  น  ยาจิสฺสามีติ   
ตทิวส  นาม  คเหตุ  อสกฺโกนฺโต  คจฺฉ  ตาว  มหาราช   
ปุเนกทิวส  ชานิสฺสามีติ  อาห ฯ  ปุน  เอกทิวส  ร ฺโ  อุยฺยาน   
อาคตกาเล  ตเถว  ปุน  ตเถวาติ  เอว  ยาจิตุ  อสกฺโกนฺตสฺเสวสฺส   
ทฺวาทส  วสฺสานิ  อติกฺกนฺตานิ ฯ   ตโต   ราชา   จินฺเตสิ   
มยฺห  อยฺโย  [ ๒ ]  รโห  ปจฺจาสึสามีติ  วตฺวา  ปรสิาย  อปคตาย   
#  ๑.  ม.  ปณีตโภชน  ฯ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺเตร  มหาราชาติ  ทิสฺสติ  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 397 

                เลมที่  31  พฺรหฺมทตฺตชาตก  หนา  397   
 
กิ ฺจิ  วตฺตุ  น  วิสหติ  วตฺตุกามสฺเสวสฺส  ทฺวาทส  วสฺสานิ   
อติกฺกนฺตานิ  จิร  โข  ปนสฺส  พฺรหฺมจริย  จรนฺตสฺส  อุกฺกณฺ ิตฺวา   
โภเค  ภุ ฺชิตุกาโม  รชชฺ  ปจฺจาสึสติ  ม ฺเ  รชฺชสฺส  ปน   
นาม  คเหตุ  อสกฺโกนฺโต  ตุณฺหี  โหติ  อชฺช  ชานิสฺสามิห  (๑)   
รชฺช  อาทึ  กตฺวา  ย  อิจฺฉติ  ต  ทสฺสามีติ ฯ  โส  อุยฺยาน   
คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิสินฺโน  โพธิสตฺเตน  รโห  ปจฺจาสึสามีติ   
วุตฺเต  ปริสาย  อปคตาย  ต  กิ ฺจิ  วตฺตุ  อสกฺโกนตฺ   
อาห  ตุมฺเห  ทฺวาทส  วสฺสานิ  รโห  ปจฺจาสึสามีติ  วตฺวา   
รโห  ลทฺธาป  กิ ฺจิ  วตฺตุ  น  สกฺโกถ  อห  โว  รชฺช   
อาทึ  วตฺวา  สพฺพ  ปวาเรมิ  นิพฺภยา  หุตฺวา  ย  โว   
รุจฺจติ  ต  ยาจถาติ ฯ  มหาราช  ยมห  ยาจามิ  ต   
ทสฺสสีติ ฯ  ทสฺสามิ  ภนฺเตติ  อาห ฯ  มหาราช  มยหฺ  มคฺค   
คจฺฉนฺตสฺส  เอกปฏลิเก  อุปาหนยุเค (๒)  ปณฺณจฺฉตฺต ฺจ  ลทธฺุ   
วฏฏตีติ ฯ  เอตฺตก  ภนฺเต  ตุมฺเห  ทฺวาทส  วสฺสานิ  ยาจิตุ   
น  สกโฺกถาติ ฯ  อาม  มหาราชาติ ฯ  กึการณา  ภนฺเต   
เอวมกตฺถาติ ฯ  มหาราช  อิม  นาม  เม  เทหีติ  ยาจนฺโต   
โรทติ  นาม  นตฺถีติ  วทนฺโต  ปฏิโรทติ  นาม  สเจ  ตฺว   
มยา  ยาจิโต  น  ทเทยฺยาสิ  ต  โน  โรทิต  ปฏโิรทติ  มหาชโน   
มา  ปสฺสตูติ  เอตทตฺถ  รโห  ปจฺจาสึสามีติ  วตฺวา   อาทิโต   
ติสฺโส   คาถา   อภาสิ   
#  ๑.  ม.  ทานิสฺสาห ฯ    ๒.  ม.  เอกปฏลิกา  อุปาหนา  จ  ฯ    
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        [๕๙๐]        ทฺวย  ยาจนโก  ราช                พฺรหฺมทตฺต  นิคจฺฉติ   
                        อลาภ  ธนลาภ  วา                เอวธมฺมา  หิ  ยาจนา   
        [๕๙๑]        ยาจน  โรทน  อาหุ                ป ฺจาลาน  รเถสภ   
                        โย  ยาจน  ปจฺจกฺขาติ                ตมาห  ุ ปฏโิรทน   
        [๕๙๒]        ม  มาทฺทสสุ (๑)  โรทนฺต        ป ฺจาลา  สุสมาคตา   
                        ตุว  วา  ปฏิโรทนฺต                ตสฺมา  อิจฺฉามห  รโหติ ฯ   
        ตตฺถ    ราช    พฺรหฺมทตฺตาติ   ทฺวีหิป   ราชาน    อาลปติ ฯ   
นิคจฺฉตีติ  ปฏิลภติ  วินฺทติ ฯ  เอวธมฺมาติ  เอวสภาวา ฯ  อาหูติ   
ปณฺฑิตา  กเถนฺติ ฯ  ป ฺจาลาน  รเถสภาติ  ป ฺจาลรฏสฺส   
อิสฺสร ฯ  โย  ยาจน  ปจฺจกฺขาตีติ  โย  ปน  ต  ยาจนก   
นตฺถีติ  ปฏกิขิฺปติ ฯ  ตมาหูติ  ต  ปฏิกขิฺปน  ปฏโิรทนนฺติ  อาหุ   
กเถนฺติ ฯ  ม  มาทฺทสสูติ    ตว   รฏวาสิโน   ป ฺจาลา   สุสมาคตา  
อมฺห  โรทนฺต   มา   อทฺทสสูติ ฯ   
        ราชา  โพธิสตฺตสฺส  คารวลกฺขเณ  ปสีทิตฺวา  วร  ททมาโน   
จตุตฺถ   คาถมาห   
                [๕๙๓]        ททามิ  เต  พฺราหฺมณ  โรหิณีน   
                                คว  สหสฺส  สห  ปุงฺคเวน   
                                อรโิย  หิ  อริยสฺส  กถ  น  ทชฺเช   
                                สุตฺวาน  คาถา  ตว  ธมฺมยุตฺตาติ ฯ   
#  ๑.  ม.  มามทุทสสุ  ฯ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  รถปวราติ  ทิสฺสติ  ฯ   
#  ๓.  ม.  ย  ฯ    ๔.  สฺยา.  ม.  ทชชฺา  ฯ    
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        ตตฺถ  โรหิณีนนฺติ  รตฺตวณฺณาน ฯ  อรโิยติ  อาจาร-   
สมฺปนฺโน ฯ  อริยสฺสาติ  อาจารสมฺปนฺนสฺส ฯ  กถ  น  ทชฺเชติ   
เกน  การเณน  น  ทเทยฺย ฯ   ธมฺมยุตฺตาติ  การณยุตฺตา ฯ   
        โพธิสตฺโต  ปน  นาห  มหาราช  วตฺถุกาเมหิ  อตฺถิโก   
ยมห  ยาจามิ  ตเทว  เทหีติ  เอกปฏลกิ  อุปาหน  ปณฺณจฺฉตฺต ฺจ   
คเหตฺวา  มหาราช  อปฺปมตฺโต  โหหิ  [ ๑ ]  สีล  รกขฺาหิ   
อุโปสถกมฺม  กโรหีติ  ราชาน  โอวทตฺิวา  ตสฺส  ยาจนฺตสฺเสว   
หิมวนฺต  อคมาสิ ฯ  ตตฺถ  อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย  จ   
นิพฺพตฺเตตฺวา  พฺรหฺมโลกปรายโน  อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ราชา   อานนฺโท   อโหสิ   ตาปโส   ปน   อหเมวาติ ฯ   
                                พฺรหฺมทตฺตชาตก   ตติย  ฯ   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ทาน  เทหีติ  ทสิฺสติ  ฯ    
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        กลฺยาณรูโป  วตายนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
จมฺมสาฏก   นาม   ปริพฺพาชก   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        ตสฺส  กริ  จมฺมเมว  นิวาสน ฺจ  ปารุปน ฺจ ฯ  โส   
เอกทิวส  ปรพฺิพาชการามา  นิกฺขมิตฺวา  สาวตฺถิย  ภิกฺขาย   
จรนฺโต  เอฬกานห  ยุชฺฌนฏาน  สมปฺาปุณิ ฯ  เอฬโก  ต   
ทิสฺวา  ปหรตุิกาโม  โอสกฺกิ ฯ  ปริพฺพาชโก  เอสมฺห  อปจิตึ   
ทสฺเสตีติ  น  ปฏิกฺกมิ ฯ  เอฬโก  เวเคน  อาคนฺตฺวา  ต   
อูรุมฺหิ  ปหรตฺิวา  ปาเตสิ ฯ   ตสฺส   ต   อสนฺตสฺส  ปคฺคหณการณ   
ภิกฺขุสงฺเฆ  ปากฏ  อโหส ิฯ  ภิกฺขู  ธมมฺสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ   
อาวุโส  จมฺมสาฏกปริพฺพาชโก  อสนฺตสมฺปคฺคหณ  กตฺวา   
วินาสมฺปตฺโตติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกฺขเว   
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ   
วุตฺเต  น  ภิกขฺเว  อิทาเนว  ปุพฺเพเปส  อสนฺตสมฺปคฺคห  กตฺวา   
วินาส  ปตฺโตติ   วตฺวา   อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  เอกสฺมึ  วาณิชกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  [ ๑ ]  วณิชชฺ   
กโรติ ฯ    ตทา  เอโก  จมฺมสาฏกปรพฺิพาชโก  พาราณสิย   
ภิกฺขาย  จรนฺโต  เอฬกาน  ยุชฺฌนฏาน  ปตฺวา  เอฬก   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  วยปฺปตฺโตติ  ทสิฺสติ  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 401 

                เลมที่  31  จมฺมสาฏกชาตก  หนา  401   
 
โอสกฺกนฺต  ทิสฺวา  อปจิตึ  เม  กโรตีติ  ส ฺาย  อปฺปฏิกฺกมิตฺวา   
อิเมส  เอตฺตกาน  มนุสฺสาน  อนฺตเร  อย  เอโก  เอฬโก  อมฺหาก   
คุณ  ชานาตีติ  อ ฺชล ึ ปคฺคยฺห   ิตโกว  ปม คาถมาห   
                [๕๙๔]        กลยฺาณรูโป   วตาย   จตุปฺปโท   
                                สุภทฺทโก  เจว  สุเปสโล   จ   
                                โย   พฺราหฺมณ  ชาติมนฺตูปปนฺน   
                                อปจายติ  เมณฺฑวโร  ยสสฺสีติ ฯ   
        ตตฺถ    กลฺยาณรูโปติ   กลฺยาณชาติโก ฯ  สุเปสโลติ    สุฏ ุ   
ปยสีโล ฯ  ชาติมนฺตูปปนฺนนฺติ  ชาติยา  มนฺเตหิ  จ  สมฺปนฺน ฯ   
ยสสฺสีติ   วณฺณภณนเมต ฯ   
        ตสฺมึ    ขเณ    อาปเณ    นิสินฺโน    ปณฺฑิตวาณิโช    ต   
ปริพฺพาชก  นิเสเธนฺโต   ทุติย   คาถมาห   
                [๕๙๕]        มา   พฺราหฺมณ   อิตฺตรทสฺสเนน   
                                วิสฺสาสมาปชฺช (๑)  จตุปฺปทสฺส   
                                ทฬฺหปฺปหาร   อภิกตฺตุกาโม (๒)   
                                อวสกฺกติ (๓)  ทสฺสติ   สุปฺปหารนฺติ ฯ   
        ตตฺถ    อิตฺตรทสฺสเนนาติ    ขณิกทสฺสเนน ฯ   
        อิตรสฺส  ปน  ปณฺฑิตวาณิชสฺส  กเถนฺตสฺเสว  เมณฺฑโก   
เวเคนาคนฺตฺวา  อูรุมฺหิ  ปหริตฺวา  ต  ตตฺเถว  เวทนาปตฺต  กตฺวา   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  วิสฺสาสมาปชฺชิ  ฯ    ๒.  ม.  อภิกงฺขมาโน  ฯ   
#  ๓.  ม.  อวสกฺกตี  ฯ    
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ปาเตสิ ฯ    โส     ปริเทวมาโน     นิปชฺช ิฯ   
        สตฺถา    ต    การณ    ปกาเสนฺโต    ตติย    คาถมาห   
                [๕๙๖]        อูรฏุ ี  ภคฺคา  ปติโต (๑)  ขาริภาโร   
                                สพฺพ  ภณฺฑ  พฺราหฺมณสฺเสว (๒)  ภินฺน   
                                อุโภป  พาหา  ปคฺคยฺเหว (๓)  กนฺทติ   
                                อภิธาวต  ห ฺติ  พฺรหฺมจารนิฺติ (๔) ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ภิกฺขเว  ตสฺส  ปริพฺพาชกสฺส  อูรุฏ ิก  ภคฺค   
ขาริภาโร  ปติโต  ตสฺมึ  ปริวตฺตมาเน  ย  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส   
อุปกรณภณฺฑ  ต  สพฺพมฺป  ภินฺน ฯ  โส  อุโภ  หตฺเถ   
อุกฺขิปตฺวา  ปริวาเรตฺวา   ิต  ปริส  สนฺธาย  อภิธาวต  ห ฺติ   
พฺรหฺมจารินฺติ  วทนฺโต   กนฺทติ   โรทติ   ปริเทวติ ฯ   
        ปริพฺพาชโก    จตุตฺถ    คาถ   อาห   
        [๕๙๗]        เอว  โส  นิหโต  เสติ        โย  อปชู  ปสสติ (๒)   
                        ยถาหมชฺช  ปหโต        หโต  เมณฺเฑน  ทุมฺมตีติ ฯ   
        ตตฺถ    อปูชนฺติ    อปูชนีย ฯ    ยถาหมชฺชาติ    ยถา    อห   
อชฺช  อสนฺตสมฺปคฺคห  กตฺวา   ิโต  เมณฺเฑน  ทฬฺหปฺปหาเรน  
ปหโต  เอตฺเถว  มารโิต ฯ  ทุมฺมตีติ  นิปฺป ฺโ ฯ  เอว  โย   
อ ฺโป   อสนฺตสมฺปคฺคห   กริสฺสติ   โสป   อห   วิย   ทกฺุข  
#  ๑.  ม.  อูรฏุ ิ  ภคฺค  ปวฏฏิโต  ฯ    ๒.  ม.  สพฺพ ฺจ  ภณฺฑ   
#  พฺราหมฺมณสฺส  ฯ    ๓.  ม.  ปคฺคยฺห  ฯ    ๔.  ม.  อภิธาวถ   
#  ห ฺเต  พฺรหฺมจารีติ  ฯ    ๕.  ม.  ทุปฺป ฺโ  ฯ    
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อนุภวิสฺสตีติ ฯ   
        อิติ   โส   ปริเทวนฺโต   ตตฺเถว   ชีวิตกฺขย   ปตฺโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน   อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  จมฺมสาฏโก  เอตรหิ  จมฺมสาฏโก  อโหส ิ ปณฺฑิตวาณิโช   
ปน    อหเมวาติ ฯ   
                                จมฺมสาฏกชาตก   จตุตฺถ  ฯ   
 
                                        โคธชาตก (๑)   
        สมณนฺต    ม ฺมาโนติ    อิท    สตฺถา   เชตวเน  วิหรนฺโต   
กุหก   ภิกฺขุ   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ เหฏา  วิตฺถาริตเมว ฯ  อิธาป  ภิกฺขู    ต    ภิกฺขุ  
อาเนตฺวา  อย   ภนฺเต  กหุโกติ  สตฺถ ุ ทสฺเสสุ ฯ  สตฺถา  น   
ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป   เอส   กุหโกเยวาติ   วตฺวา   อตีต  
อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  โคธโยนิย  นพฺิพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  กายุปปนฺโน (๒)   
อร ฺเ  วสติ ฯ  เอโก  ทสฺุสีลตาปโส  ตสฺส  อวิทูเร  ปณฺณสาล   
มาเปตฺวา  วาส  กปฺเปสิ ฯ  โพธิสตฺโต  โคจราย  จรนฺโต  ต   
ทิสฺวา  สีลวนฺตตาปสสฺส  ปณฺณสาลา  ภวิสฺสตีติ  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
#  ๑.  ม.  โคธราชชาตก...   ฯ    ๒.  ม.  กายพลุปปนโฺน  ฯ    
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ต  วนฺทิตฺวา  อตฺตโน  วสนฏานเมว  คโต ฯ  อเถกทิวส   
โส  กูฏตาปโส  อุปฏากกุเลสุ  สมฺปาทิต  มธุรมส  ลภิตฺวา   
กึ  มสนฺนาเมตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  โคธมสนฺติ  สุตฺวา  รสตณฺหาย   
อภิภูโต   มยหฺ  อสฺสมปท  นิพทฺธ  อาคจฺฉมาน  โคธ  มาเรตฺวา   
ยถารุจึ  ปจิตฺวา  ขาทิสฺสามีติ  สปฺปทธกิฏกภณฺฑาทีนิ  คเหตฺวา   
ตตฺถ  คนฺตฺวา  มุคฺคร  กาสาเวน  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  โพธิสตฺตสฺสาคมน   
โอโลเกนฺโต  ปณฺณสาลทฺวาเร  อุปสนฺตุปสนฺโต  วิย  นิสีท ิฯ   
โส  อาคนฺตฺวา  ต  ปทฏุ ินฺทฺริย  ทิสฺวา  อิมินา  อมหฺาก   
สชาติกมส  ขาทิต  ภวิสฺสติ  ปริคฺคณฺหามิ  นนฺติ  อโธวาเต   
ตฺวา  สรีรคนฺธ  ฆายิตฺวา  สชาติกมสสฺส  ขาทิตภาว   
ตฺวา  ตาปส  อนุปคมฺม  ปฏิกฺกมิตฺวา  จริ ฯ  โสป  ตสฺส   
อนาคมน  ตฺวา  มุคฺคร  ขิป ฯ  มุคฺคโร  สรีเร  อปติตฺวา   
นงฺคุฏโกฏึ  ปาปุณิ ฯ  ตาปโส  คจฺฉ  วิรทฺโธสฺมีติ  อาห ฯ   
โพธิสตฺโต  ม  ตาว  วิรทโฺธสิ  จตฺตาโร  ปน  อปาเย  น   
วิรทฺโธสีติ  ปลายิตฺวา  จงฺกมนโกฏิย   ิตวมฺมิก  ปวิสิตฺวา   
อ ฺเน  ฉิทฺเทน  สีส  นหีริตฺวา  เตน  สทฺธึ  สลลฺปนฺโต  
เทฺว   คาถา   อภาสิ   
        [๕๙๘]        สมณนฺต   ม ฺมาโน                อุปาค ฺฉึ อส ฺต (๑)    
                        โส  ม  ทณฺเฑน  ปาหาสิ        ยถา  อสฺสมโณ  ตถา   
#  ๑.  สฺยา.  อปค ฺฉึ  ฯ  อส ฺต  ฯ  ม.  อปคจฺฉิมส ฺต  ฯ    
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        [๕๙๙]        กินฺเต  ชฏาหิ  ทุมฺเมธ                กนิฺเต  อชินสาฏิยา   
                        อพฺภนฺตรนฺเต  คหน                พาหิร  ปริมชชฺสติี ฯ   
        ตตฺถ   อส ฺตนฺติ    กายาทีหิ    อส ฺต    อสฺสมณเมว   
สมาน  ต  สมโณ  เอโสติ  สมิตปาปตาย  สมตาย  สมโณติ (๑)    
ม ฺมาโน  อุปค ฺฉึ ฯ  ปาหาสีติ  ปหริ ฯ  อชินสาฏิยาติ  เอกส   
กตฺวา  ปารุเตน  อชินจมฺเมน  ตุยฺห  โก  อตฺโถ ฯ  อพฺภนฺตรนฺเตติ   
ตว  สรีรพฺภนฺตร  วิสปูร  วิย  อลาพุ  คูถปูโร  วิย  อาวาโฏ   
อาสีวิสปูโร  วิย  วมฺมิโก  กิเลสคหน ฯ  พาหิรนฺติ  เกวล  พหิ   
สรีร  ปริมชชฺสี   อนฺโต  ผรุสตาย   พหิ   มฏตาย   หตฺถลิณฺฑ  
วิย   อสฺสลณฺฑ   วิย   จ   โหติ ฯ   
        ต   สุตฺวา   ตาปโส   ตติย   คาถมาห   
        [๖๐๐]        เอหิ  โคธ  นิวตฺตสฺสุ                ภุ ฺช สาลีนโมทน   
                        เตล  โลณ ฺจ  เม  อตฺถ ิ       ปหุต (๒)  มยฺห  ปปฺผลีติ ฯ   
        ตตฺถ    ปหุต    มยฺห    ปปฺผลีติ     น   กวล    สาลีนโมทน   
เตลโลณเมว    หิงฺคุชิรกสิงฺคิเวรมริจปปฺผลิปฺปเภท (๓)   กฏกภณฺฑมฺป   
มยฺห  พหุ  อตฺถิ    เตนาภิสงฺขต    สาลนีโมทน   ภุ ฺช   เอหีติ (๔)  ฯ   
        ต   สุตฺวา   โพธิสตฺโต   จตุตฺถ   คาถมาห   
        [๖๐๑]        เอส  ภิยโฺย  ปเวกฺขามิ                วมฺมิก สตโปริส   
                        เตล  โลณ ฺจ  กินฺเตสิ (๕)        อหิต  มยฺห   ปปผฺลีติ ฯ   
#  ๑.  ม.  สมติปาปตาย  สมณ  ฯ    ๒.  ม.  ปหูต  ฯ     
#  ๓.  ม.  หิงฺคุชีรกสิงฺคิเวรลสุณมริจปปฺผลิปฺปเภท  ฯ     
#  ๔.  ม.  ภุ ฺชาหีติ  ฯ    ๕.  ม.  กิตฺเตสิ  ฯ    
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        ตตฺถ    ปเวกฺขามีติ    ปวิสิสฺสามิ ฯ    อหิตนฺติ    ย    เอต    ตว   
กฏกภณฺฑสงฺขาต   ปปฺผลิ   เอต   มยหฺ   อหิต   อสปฺปายนฺติ ฯ   
        เอว ฺจ   ปน  วตฺวา  อเร  กฏูชฏิล  สเจ  อิธ  วสิสฺสสิ   
โคจรคามมนุสฺเสว   ต  อย  โจโรติ  คาหาเปตฺวา   วิปฺปการ   
ปาเปสฺสามิ   ขิปฺป   ปลายสฺสูติ   ต   ตชฺเชสิ ฯ   กฏูชฏิโล   ตโต  
ปลายิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  กูฏชฏโิล   อย   กุหกภิกฺขุ   อโหสิ   โคธราชา   ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                                        โคธชาตก   ป ฺจม  ฯ   
 
                                        กกฺการุชาตก   
        กาเยน  โย  นาวหเรติ  อิท  สตฺถา  เวฬุวเน   วิหรนฺโต  
เทวทตฺต  อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        ตสฺส  ห ิ สงฺฆ  ภินฺทตฺิวา  ตถาคตสฺส (๑)  อคฺคสาวเกหิ   
สทฺธึ  ปริสาย  ปกกฺนฺตาย  อุณฺหโลหิต  มุขโต  อุคฺค ฺฉิ ฯ   
อถ  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  เทวทตฺโต   
มุสาวาท  กตฺวา  สงฺฆ  ภินฺทิตฺวา  อิทานิ  คิลาโน  หุตฺวา   
มหาทุกฺข  อนุโภตีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย   นุตฺถ   
#  ๑.  ม.  คตสฺส  ฯ    
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ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย   
นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปพฺุเพเปส  มุสาวาทีเยว   
น  เจส  อิทาเนว  มุสาวาท  กตฺวา  สงฺฆ (๑)   ภินฺทิตฺวา  คิลาโน   
หุตฺวา (๑)   มหาทุกฺข  อนุโภติ  ปุพฺเพป  อนุโภสเิยวาติ   วตฺวา  
อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต    พาราณสิย    พฺรหฺมทตฺเต    รชชฺ    กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  ตาวตึสภวเน  อ ฺตโร  เทวปุตฺโต  อโหสิ ฯ   
เตน  โข  ปน   สมเยน  พาราณสิย  มหาอุสฺสโว  อโหสิ ฯ   
พหู  นาคา  สุปณฺณา  จ  ภุมฺมฏกา  จ  เทวตา  อาคนฺตฺวา  
อุสฺสว   โอโลกยึสุ ฯ   ตาวตึสภวนโตป  จตฺตาโร  เทวปุตฺตา   
กกฺการูนิ  นาม  ทิพฺพปุปผฺานิ  เตหิ  กตจุมฺพิตก (๒)   ปลนฺธิตฺวา   
อุสฺสวทสฺสน  อาคมึสุ ฯ  ทฺวาทสโยชนิก  นคร (๓)   เตส  ปุปฺผาน   
คนฺเธน  เอกคนฺธ  อโหสิ ฯ  มนุสฺสา  อิมานิ  ปุปฺผานิ  เกน   
ปลนฺธานีติ (๔)   อุปธาเรนฺตา  วิจรนฺติ ฯ  เต  เทวปุตฺตา  อมฺเห   
เอเต  อุปธาเรนฺตีติ  ตฺวา  ราชงฺคเณ  อุปฺปติตฺวา  มหนฺเตน   
เทวานุภาเวน  อากาเส  อฏสุ ฯ  มหาชโน  สนฺนิปติ ฯ  ราชาป   
เสฏ ิอุปราชาทโยป  อาคมึสุ ฯ  อถ  เน  กตรเทวโลกโต  สามิ   
อาคจฺฉถาติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  ตาวตึสเทวโลกโต  อาคจฺฉามาติ ฯ  เกน   
กมฺเมน   อาคตตฺถาติ ฯ   อุสฺสวทสฺสนตฺถายาติ ฯ   ก ึ  ปุปฺผานิ   
#  ๑.  ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ    ๒.  ม.  กตจุมฺพฏก  ฯ    ๓.  ม. 
#  พาราณสินคร  ฯ    ๔.  ม.  ปฬนฺธิตานีติ  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 408 

        เลมที ่ 31  จตุกฺกนปิาเต  กุฏิทูสกวคฺควณฺณนา  หนา  408   
 
นาเมตานีติ ฯ  ทิพฺพานิ  กกฺการุปุปฺผานิ  นามาติ ฯ  สามิ   
ตุมฺเห  เทวโลเก  อ ฺานิ  ปลนฺเธยฺยาถ  อิมานิ  อมฺหาก   
เทถาติ ฯ  เทวปุตฺตา  อิมานิ  ทิพฺพปุปผฺานิ  มหานุภาวานิ   
เทวาน ฺเว  อนุจฺฉวิกานิ  มนุสฺสโลเก  ลามกาน  ทุปฺป ฺาน   
หีนาธิมุตฺติกาน  ทุสฺสีลาน  อนนุจฺฉวิกานิ  เย  ปน  มนุสฺสา   
อิเมหิ  จ  คุเณหิ สมนฺนาคตา  เตส  เอตานิ  อนุจฺฉวิกานีติ   
อาหสุ  ฯ   เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  เตสุ  เชฏกเทวปุตฺโต ปม  
คาถมาห   
        [๖๐๒]        กาเยน  โย  นาวหเร                วาจาย  น  มุสา  ภเณ   
                        ยโส  ลทฺธา  น  มชฺเชยยฺ        สเว  กกฺการุมรหตีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  [ ๑ ]  กาเยน  ปรสฺส  สนฺตก  ติณสลากมฺป   
นาวหรติ  วาจาย  จ  ชีวิต  ปริจฺจชมาโนป  มุสาวาท  น   
ภเณยฺย (๒)  ฯ  เทสนาสีสเมเวต ฯ  กายทฺวารวจีทฺวารมโนทฺวาเรหิ   
ปน  โย  ทสป  อกุสลกมฺมปเถ  น  กโรตีติ  อยเมตฺถ   
อธิปฺปาโย ฯ  ยโส  ลทฺธาติ  อิสฺสริยมปฺ  ลภิตฺวา  โย   
อิสฺสริยมทมตฺโต  สตึ  โอสชฺเชตฺวา (๓)  ปาปกมฺม  น  กโรติ  สเว   
เอวรูโป  อิเมหิ  คุเณหิ  ยตฺุโต  ปุคฺคโล  อิม  ทิพฺพปุปฺผ  อรหติ   
ตสฺมา  โย  อิเมหิ  คุเณหิ  สมนฺนาคโต  โส   อิมานิ   ปุปฺผานิ  
ยาจิตุ   อรหติ    ทสฺสามสฺสาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ปุโรหโิต  จินฺเตสิ  มยฺห  อิเมสุ  คุเณสุ   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  โยติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๒.  ม.  ภณติ  ฯ     
#  ๓.  ม.  วิสสฺชฺเชตวา  ฯ    
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เอโกป  นตฺถ ิ มุสาวาท  ปน  กตฺวา  เอตานิ  ปุปฺผานิ  คเหตฺวา   
ปลนฺธิสุสามิ  เอว  ม  มหาชโน  คุณสมฺปนฺโน  อยนฺติ   
ชานิสฺสตีติ ฯ  โส  อห  เอเตหิ  คุเณหิ  สมนฺนาคโตมฺหีติ  วตฺวา   
ตานิ  ปุปฺผานิ  (อาหราติ)  อาหราเปตฺวา  ปลนฺธิตฺวา  ทุติย   
เทวปุตฺต  ยาจิ ฯ  โส  ทุติย คาถมาห   
        [๖๐๓]        ธมฺเมน  วิตฺตเมเสยฺย                น  นิกตฺยา  ธน  หเร   
                        โภเค  ลทธฺา  น  มชฺเชยฺย        สเว  กกฺการุมรหตีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ    ธมฺเมน    ปริสุทฺธาชีเวน     สุวณฺณรชตาทิวิตฺต   
ปริเยเสยฺย     น    นิกตฺยาติ    น    ว ฺจนาย    ธน     หเรยฺย   
วตฺถาภรณาทิเก  โภเค  ลภิตฺวา  ปมาท  น  มชฺเชยฺย (๑)   เอวรูโป   
อิมานิ  ปุปฺผานิ  อรหตีติ ฯ   
        ปุโรหิโต  อห  เอเตหิ  คุเณหิ  สมนฺนาคโตมฺหีติ  วตฺวา   
อาหราเปตฺวา   ปลนฺธิตฺวา   ตติย   เทวปุตฺต   ยาจิ ฯ   โส  
ตติย   คาถมาห   
        [๖๐๔]        ยสฺส  จิตฺต  อหาลิทฺท                สทฺธา จ อวิราคินี   
                        เอโก  สาธุ  น  ภุ ฺเชยฺย        สเว  กกกฺารุมรหตีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  จิตฺต  อหาลิทฺท  หลิทฺทราโค   
วิย  ขิปฺป  น  วิรชชฺติ    ถริเปม (๒)  โหติ  สทฺธา  จ  อวิราคินีติ   
กมฺม  วา  วิปาก  วา  โอกปฺปนียสฺส  วา  ปุคฺคลสฺส  วจน   
สุตฺวา  สทฺทหิตฺวา  อปฺปมตฺตเกเนว  น  วิรชฺชติ  น  ภิชชฺติ   
#  ๑.  ม.  นาปชฺเชยฺย  ฯ    ๒.  ม.  ถิรเมว  ฯ    
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โย    ยาจเก    วา    อ ฺเ    วา    สวิภาคารเห    ปุคฺคเล    พหิ   
อกตฺวา  เอโกว  สาธุรสโภชน  น  ภุ ฺชติ  เนส  สวิภชิตฺวา   
ภุ ฺชติ  โส  อิมานิ   ปุปฺผานิ  อรหตีติ ฯ   
        ปุโรหิโต  อห  เอเตหิ  คุเณหิ  สมนฺนาคโตมฺหีติ  วตฺวา   
ตานิ  ปุปฺผานิ  อาหราเปตฺวา  ปลนฺธตฺิวา  จตุตฺถ  เทวปุตฺต   
ยาจิ ฯ  โส  จตุตฺถ   คาถมาห   
        [๖๐๕]        สมฺมุขา  วา  ติโรกฺขา  วา        โย สนฺเต น ปรภิาสติ   
                        ยถาวาที  ตถาการี                สเว   กกฺการุมรหตีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ    โย    ปุคฺคโล     สมฺมขุา    วา    ปรมฺมุขา    วา   
สีลาทิคุณยุตฺเต  สนฺเต  อุตฺตมปณฺฑิตปุริเส  น  อกโฺกสติ  น   
ปริภาสติ    ย    วาจาย    วทติ    ตเทว    กาเยน    กโรติ    โส   
อิมานิ    ปุปผฺานิ    อรหตีติ ฯ   
        ปุโรหิโต  อห  เอเตหิ  คุเณหิ  สมนฺนาคโตมฺหีติ  วตฺวา   
ตานิป  อาหราเปตฺวา  ปลนฺธิ ฯ  จตฺตาโร  เทวปุตฺตา  จตฺตาริ  
ปุปฺผจุมฺพิตกานิ  ปุโรหิตสฺส  ทตฺวา  เทวโลกเมว  คตา ฯ  เตส   
คตกาเล  ปุโรหิตสฺส  สีเส  มหตี  เวทนา  อุปฺปชฺช ิฯ  ติณฺเหน   
สิขเรน (๑)   นิมฺมถิต  วิย  อยปฏเฏน   ปฬิต  วิย สีส   อโหสิ ฯ  
โส เวทนาปตฺโต  อปราปร  ปริวตฺตมาโน  มหาสทฺเทน  วิรว ิ  
กิเมตนฺติ  จ  วุตฺเต  อห  มมนฺตเร  อวิชชฺมาเนเยว  คุเณ   
อตฺถีติ  มุสาวาท  กตฺวา  เต  เทวปุตฺเต  อิมานิ  ปุปฺผานิ   
#  ๑.  ม.  ติขิณสิขเรน  ฯ    
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ยาจึ  นีหรเถตานิ  มม  สสีโตติ  อาห ฯ  ตานิ  หรนฺตาป   
นีหริตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  อยปฏเฏน  พนฺธานิ  ปุปฺผานิ  วิย   
อเหสุ ฯ  อถ  น  อุกฺขิปตฺวา  เคห  นยึสุ ฯ  ตสฺส  ตตฺถ   
วิรวนฺตสฺส  สตฺต  ทิวสา  วีติวตฺตา ฯ  ราชา  อมจฺเจ   
อามนฺเตตฺวา  ทุสฺสีลพฺราหฺมโณ  มริสสฺติ  กึ  กโรมาติ  อาห ฯ   
เทว  ปุน  อุสสฺว  กาเรม  เทวปุตฺตา  ปุนาคจฺฉิสฺสนฺตีติ ฯ   
ราชา ปุน  อุสฺสว  กาเรสิ ฯ  เทวปุตฺตา  ปุนาคนฺตฺวา   
สกลนคร  ปปฺุผคนฺเธน  เอกคนฺธ  กตฺวา  ตเถว  ราชงฺคเณ   
อฏสุ ฯ  มหาชโน  สนนฺิปติตฺวา  ทุสฺสีลพฺราหฺมณ  อาเนตฺวา   
เตส  ปุรโต  อุตฺตาน  นิปชฺชาเปสิ ฯ  โส  ชีวิต  เม  เทถ   
สามีติ  เทวปุตฺเต  ยาจิ ฯ  เต  เทวปุตฺตา  ตุยฺห  ลามกสฺส   
ทุสฺสีลสฺส  ปาปธมฺมสฺส  อนนุจฺฉวิกาเนตานิ  ปุปฺผานิ  ตฺว   
อิเม  ว ฺจิสฺสามีติ  ส ฺ ี  อโหส ิ อโห  อตฺตโน  เต   
มุสาวาทผล  ลทฺธนฺติ  ต  มหาชนสฺส  มชฺเฌ ครหิตฺวา  
สีสโต ปุปฺผจุมฺพิตก  อปเนตฺวา มหาชนสฺโสวาท ทตฺวา  
สกฏานเมว อคมสุ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  พฺราหฺมโณ  เทวทตฺโต  อโหสิ  เตสุ  เทวปุตฺเตสุ  เอโก   
กสฺสโป  เอโก  โมคฺคลฺลาโน  เอโก  สารีปุตฺโต  เชฏกเทวปุตฺโต   
ปน  อหเมวาติ ฯ   
                                กกกฺารุชาตก    ฉฏ   ฯ    
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        วาติ    จาย   ตโต    คนฺโธติ    อิท    สตฺถา   เชตวเน    วิหรนฺโต   
เอก    อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ    อารพฺภ    กเถสิ ฯ   
        ตทา   หิ    สตฺถา    ต    ภิกฺขุ    สจฺจ    กริ    ตฺว    ภิกฺขุ   
อุกฺกณฺ ิโตสีติ    ปุจฺฉิตฺวา    สจฺจ    ภนฺเตติ    วุตฺเต    กสฺมา   
อุกฺกณฺ ิโตสีติ ฯ  กิเลสวเสน  ภนฺเตติ ฯ  ภิกฺขุ  มาตุคาโม  นาม   
อรกฺขิโย   น    สกฺกา   รกขิฺตุ  โปราณกปณฺฑิตา  ปน  ปุพฺเพ   
มาตุคาม   สมุทฺทมชฺเฌ   สิมฺพลีรุกฺขวิมาเน   อุสฺสาเปนฺตาป   
รกฺขิตุ  นาสกฺขึสูติ  วตฺวา  อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต    พาราณสิย    พฺรหฺมทตฺเต    รชชฺ    กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  ตสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต   
ปตุ  อจฺจเยน  รชฺช  กาเรสิ ฯ  กากาติ (๒)   นามสฺส  อคฺคมเหสี   
อโหสิ  อภิรปูา  เทวจฺฉรา  วิย ฯ  อยเมตฺถ   สงฺเขปตฺโถ ฯ   
วิตฺถารโต  ปน  อตีตวตฺถุ  กุณาลชาตเก (๓)  อาวิภวิสฺสติ ฯ  ตทา   
ปเนโก  สุปณฺณราชา  มนุสฺสเวเสนาคนฺตฺวา  ร ฺา  สห  ชูต   
กีฬนฺโต  กากาติยา  อคฺคมเหสิยา  ปฏพิทฺธจิตฺโต  ต  อาทาย   
สุปณฺณภวน  เนตฺวา  ตาย  สทฺธึ  อภิรม ิฯ  ราชา  เทวึ   
อปสฺสนฺโต  นฏกุเวร  คนฺธพฺพ  วิจินาหิ  นนฺติ  อาห ฯ   
#  ๑.  ม.  กากวตีชาตก  ฯ    ๒.  ม.  กากวตี  ฯ  เอวมุปริป  ฯ 
#  ๓.  ขุ.  ชา.  ๒๘/๒๙๖-๓๑๔/๑๐๖-๑๓๐  ฯ    
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โส  ต  สุปณฺณราชาน  ปริคฺคเหตฺวา  เอกสฺมึ  สเร  เอรกวเน   
นิปชฺชิตฺวา  ตโต  สุปณฺณสฺส  คตกาเล  ปตฺตนฺตเร  นิสีทิตฺวา   
สุปณฺณภวน  ปตฺวา  ปตฺตนฺตรโต  นิกขฺมิตฺวา  ตาย  สทฺธึ   
กิเลสสสคฺค  กตฺวา  ปุน  ตสฺเสว  ปตฺตนฺตเร  นิสินฺโน   
อาคนฺตฺวา  สุปณฺณสฺส   ร ฺา   สห   ชูตกีฬนกาเล   อตฺตโน  
วีณ  คเหตฺวา  ชูตมณฺฑล  คนฺตฺวา  ร ฺโ  สนฺติเก   ิโต  
คีตวเสน  ปม  คาถมาห 
        [๖๐๖]        วาติ  จาย  ตโต  คนฺโธ        ยตฺถ เม วสตี ปยา   
                        ทูเร  อิโต  หิ  กากาติ                ยตฺถ  เม  นริโต  มโนติ ฯ   
        ตตฺถ  คนฺโธติ  ตสฺสา  ทิพฺพคนฺธวิลิตฺตาย  สรรีคนฺโธ ฯ   
ยตฺถ  เมติ  ยตฺถ  สุปณฺณภวเน  มม  ปยา  วสติ  ตโต   
อิมินา  สทฺธึ  กตกายสสคฺคาย  ตสฺสา  อิมสฺส  กาเยน   
สทฺธึ  อาคโต  คนฺโธ  วายตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  ทูเร  อิโตติ   
อิมมฺหา  านา ทูเร ฯ หกิาโร  นิปาตมตฺโต ฯ  กากาตีติ   
กากาติเทวี ฯ  ยตฺถ  เมติ  ยสฺสา  อุปริ  เม  มโน  นิรโต  
รตฺโต ฯ   
        ต    สุตฺวา   สุปณฺณราชา   ทุติย    คาถมาห   
        [๖๐๗]        กถ  สมทฺุทมตริ                กถ อตริ เกปุก   
                        กถ  สตฺต  สมุทฺทานิ        กถ  สิมฺพลมิารุหีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ตฺว  อิม  ชมฺพูทีปสมุทฺท  ตสฺส  ปุรโต  เกปุก    
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นาม    นทึ    ปพฺพตนฺเรสุ     ิตานิ    สตฺต    สมุทฺทานิ     จ    กถ   
อตริ  เกน  อุปาเยน  ติณฺโณ  สตฺต  สมทฺุทานิ  อติกฺกมิตฺวา   
 ิต  อมฺหาก   ภวน   สิมฺพลีรุกฺข ฺจ   กถ   อารูหีติ ฯ   
        ต     สุตฺวา   นฏกุเวโร   ตติย   คาถมาห   
        [๖๐๘]        ตยา  สมทฺุทมตรึ                ตยา อตริ เกปุก   
                        ตยา  สตฺต  สมุทฺทานิ        ตยา  สิมพฺลิมารุหินฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ตยาติ  ตยา  การณภูเตน  ตว  ปตฺตนฺตเร  นิสินฺโน   
อห    สพฺพเมต   อกาสินติฺ   อตฺโถ ฯ   
        ตโต   สปุณฺณราชา   จตุตฺถ   คาถมาห   
        [๖๐๙]        ธิรตฺถุ  ม  มหากาย        ธิรตฺถ ุม อเจตน   
                        ยตฺถ  ชายายห  ชาร        อาวหามิ  วหามิ  วาติ ฯ   
        ตตฺถ  ธริตฺถุ  มนฺติ  อตฺตาน  ครหนฺโต  อาห ฯ  อเจตนนฺติ   
มหาสรีรตาย  ลหุภาวครุภาวสฺส  อชานนตาย  อเจตน ฯ  ยตฺถาติ   
ยสฺมา ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยสฺมา  อห  อตฺตโน  ชายาย   
ชาร  อิม  คนธฺพฺพ  ปตฺตนฺตเร  นิสินฺน  อาเนนฺโต  อาวหามิ   
เนนฺโต  วหามิ  ตสฺมา   ธริตฺถุ   มนฺติ ฯ   
        โส (๑)   ต   อาทาย   เนตฺวา   ร ฺโว   อทาส ิ ปุน น  
อคมาสิ (๑) ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
#  ๑.  ม.  โส  ต  อาเนตฺวา  พาราณสิร ฺโ  ทตฺวา  ปุน  นคร  นาคมาสิ  ฯ    
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ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  ตทา  นฏกุเวโร  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ   
อโหสิ ฯ  ราชา  ปน  อหเมวาติ ฯ   
                                กากาติชาตก   สตฺตม  ฯ   
 
                                อนนุโสจิยชาตก   
        พหูน  วิชฺชตี  โภตีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
เอก  กุฏมฺพิก   มตภริย   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  ภริยาย  มตาย  น  นฺหายติ  น  ภุ ฺชติ (๑)    
น  กมฺมนฺเต  ปโยเชสิ ฯ  อ ฺทตฺถถ  โสกาภิภูโต  อาฬาหน   
คนฺตฺวา  ปริเทวมาโน  วิจริ ฯ  อพฺภนฺตเร  ปนสฺส  กเูฏ  ทโีป   
วิย  โสตาปตฺติมคฺคสฺส  อุปนิสฺสโย  ชลติ ฯ  สตฺถา  ปจฺจูสสมเย   
โลก  โวโลเกนฺโต ต ทิสฺวา  อิมสฺส  ม  เปตฺวา  อ ฺโ   
โกจิ  โสก  นหีริตฺวา  โสตาปตฺติมคฺคสฺส  ทายโก  นตฺถิ   
ภวิสฺสามิสฺส  อวสฺสโยติ  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   
ปจฺฉาสมณ  อาทาย  ตสฺส  เคหทฺวาร  คนฺตฺวา  กุฏมฺพิเกน   
สุตาคมโน  กตปจฺจุคฺคมนาทิสกฺกาโร  ป ฺตฺตาสเน  นิสินฺโน   
กุฏมฺพิก  อาคนฺตฺวา  [ ๒ ]   เอกมนฺเต  นิสินฺน  กึ  อุปาสก   
จินฺเตสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  ภนฺเต  ภริยา  เม  กาลกตา   
#  ๑.  ม.  น  นฺหายิ  น  ปวิ  น  ลิมฺป  น  ภุ ฺชิ  ฯ 
#  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  วนทฺิตฺวาติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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ต    อนุโสจนฺโต  จินฺเตมีติ  วุตฺเต  อุปาสก  ภิชชฺนธมฺม  นาม   
ภิชฺชติ    ตสฺมึ  ภินฺเน  น  ยุตฺต  จินฺเตตุ  โปราณกปณฺฑิตาป   
ภริยาย    มตาย    ภิชฺชนธมฺม   ภินฺนนฺติ  น  จินฺตยึสูติ  วตฺวา   
เตน   ยาจิโต    อตีต  อาหริ ฯ    อตีตวตฺถุ    ทสกนิปาเต   
จุลฺลโพธิชาตเก (๑)   อาวิภวิสฺสติ ฯ  อย  ปเนตฺถ  สงฺเขโป ฯ   
        อตีเต    พาราณสิย    พฺรหฺมทตฺเต    รชชฺ    กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย   
สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  มาตาปตูน  สนฺติก  อคมาสิ ฯ   
อิมสฺมึ  ชาตเก โพธิสตฺโต  โกมารพฺรหฺมจารี  อโหส ิฯ  อถสฺส   
มาตาปตโร  ตว  ภริยาปรเิยสน (๒)   กโรมาติ  อาโรจยึสุ ฯ   
โพธิสตฺโต  น  มยฺห  ฆราวาเสนตฺโถ  อห  ตุมฺหาก   
อจฺจเยน  ปพฺพชิสฺสามีติ  วตฺวา  เตหิ  ปุนปฺปุน  ยาจิโต  เอก   
กา ฺจนรูป  กาเรตฺวา  เอวรูป  กุมารกิ  ลภมาโน   
คณฺหิสฺสามีติ  อาห ฯ  ตสฺส  มาตาปตโร  ต กา ฺจนรูปก  
ปฏิจฺฉนฺนยาเน  อาโรเปตฺวา  คจฺฉถ  ชมฺพูทีปตล  วิจรนฺตา   
ยตฺเถวรูป  พฺราหฺมณกุมาริก  ปสฺสถ  ตตฺถิม  กา ฺจนรูปก   
ทตฺวา  ต  อาเนถาติ  มหนฺเตน  ปริวาเรน  มนุสฺเส  เปเสสุ ฯ   
ตสฺมึ  ปน  กาเล  เอโก  ปุ ฺวา  สตฺโต  พฺรหฺมโลกโต   
จวิตฺวา  กาสิกรฏเเยว  นคิมคาเม  อสีติโกฏิวิภวสฺส  พฺราหฺมณสฺส   
#  ๑.  ขุ  ชา.  ๒๗/๑๓๖๗-๗๙/๒๗๙-๘๑  ฯ    ๒.  ม.  ทาริกปริเยสน  ฯ    
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เคเห  กุมาริกา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  สมมฺิลฺลหาสินีติ    ตสฺสา   
นาม  อกสุ ฯ  สา  โสฬสวสฺสิกกาเล  อภิรูปา  อโหสิ   
ปาสาทิกา  เทวจฺฉรปฏิภาคา  สพฺพงฺคสมฺปนฺนา ฯ  ตสฺสาป   
กิเลสวเสน  จิตฺต  นาม  น  อุปฺปนฺนปุพฺพ ฯ  อจฺจนฺต-   
พฺรหฺมจารินี  อโหสิ ฯ  กา ฺจนรูปก  อาทาย  วิจรนฺตา  ต  
คาม  ปาปุณึสุ ฯ  ตตฺถ  มนุสฺสา  ต  ทสิฺวา  อสุกพฺราหฺมณสฺส   
ธีตา  สมฺมิลลฺหาสินี  กึการณา  อิธ   ิตาติ  อาหสุ ฯ  มนุสฺสา   
ต  สุตฺวา  พฺราหฺมณกุล  คนฺตฺวา  สมฺมิลฺลหาสินึ  วาเรสุ ฯ   
สา  อห  ตุมหฺาก  อจฺจเยน  ปพฺพชิสสฺามิ  น  เม   
ฆราวาเสนตฺโถติ  มาตาปตูน  สาสน  เปเสสิ ฯ  เต  กึ  กโรสิ   
กุมาริเกติ  วตฺวา  กา ฺจนรูปก  คเหตฺวา ต มหนฺเตน  
ปริวาเรน เปสยึสุ ฯ โพธิสตฺตสฺส จ สมฺมิลฺลหาสินิยา  จ   
อุภินฺนมฺป  อนิจฺฉนฺตาน ฺเว  มงฺคล  กรึสุ ฯ  เต  เอกสฺมึ   
คพฺเภ  วสมานา  เอกสฺมึ  สยเน  สยนฺตาป  น  อ ฺม ฺ   
กิเลสวเสน  โอโลกยึส ุฯ  เทฺว  ภิกฺขู  เทฺว  พฺรหฺมาโน  วิย   
จ  เอกฏาเน  วสึสุ ฯ  อปรภาเค  โพธิสตฺตสฺส  มาตาปตโร   
กาลมกสุ ฯ  โส  เตส  สรรีกิจฺจ  กตฺวา  สมฺมิลลฺหาสินึ   
ปกฺโกสาเปตฺวา  ภทฺเท  มม  กลุสนฺตกา  อสีติโกฏโิย  ตว   
กุลสนฺตกา  อสีติโกฏิโยติ  อิม  เอตฺตก  ธน  คเหตฺวา  อิม   
กุฏมฺพ  ปฏิปชฺชาหิ  อห  ปพฺพชิสฺสามีติ  อาห ฯ  อยฺยปุตฺต    
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ตยิ    ปพฺพชนฺเต    อหมปฺ    ปพฺพชิสสฺามิ     น    สกฺโกมิ     ต   
ชหิตุนฺติ ฯ    เต (๑)   สพฺพ   ธน  ทานมุเข  วิสชฺเชตฺวา   เขฬปณฺฑ   
วิย  สมฺปตฺตึ  ฉฑฺเฑตฺวา (๒)   หิมวนฺต    ปวิสิตฺวา  อุโภป   
ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  วนมูลผลาหารา  ตตฺถ  จิร  วสิตฺวา   
โลณมฺพิลเสวนตฺถาย  หมิวนฺตา  โอตริตฺวา  อนุปุพฺเพน   
พาราณสิย  ปตฺวา  ราชุยยฺาเน  วสึสุ ฯ  เตส  ตตฺถ  วสนฺตาน   
สุขุมาลาย  ปริพฺพาชิกาย  นิโรช  มิสฺสกภตฺต  ปริภุ ฺชนฺติยา   
โลหิตปกฺขนฺทิกาพาโธ  อุปฺปชฺช ิฯ  สา  สปฺปายเภสชฺช   
อลภมานา  ทุพฺพลา  อโหสิ ฯ  โพธสิตฺโต  ภิกฺขาจารเวลาย   
ต  วินิคฺคเหตฺวา (๓)   นครทฺวาร   เนตฺวา   เอกิสฺสา   สาลาย   ผลเก   
นิปชฺชาเปตฺวา  สย  ภิกฺขาย  ปวิสติ ฯ   สา   ตสฺมึ   อนิกฺขนฺเตเยว   
กาลมกาสิ ฯ  มหาชนา  ปริพฺพาชิกาย  รูปสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา   
ปริวาเรตฺวา  โรทนฺติ  ปริเทวนฺติ ฯ  โพธิสตฺโต  ภิกขฺ   จริตฺวา  
อาคโต  ตสฺสา  มตภาว  ตฺวา  ภิชฺชนธมฺม  ภิชชฺติ  สพฺเพ   
สงฺขารา  อนิจฺจา  เอวคติกาเยวาติ  ตาย  นิปนฺนผลเกเยว   
นิสีทิตฺวา   มสิฺสก  โภชน  ภุ ฺชิตฺวา  มุข  วิกฺขาเลสิ ฯ   
ปริวาเรตฺวา   ิตมหาชโน  อย  เต  ภนฺเต  ปริพฺพาชกิา  กึ   
โหตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  คิหิกาเล  เม  ปาทปริจาริกา  อโหสีติ ฯ   
ภนฺเต  มย  ตาว  น  สหาม  (๑) โรทาม  ปริเทวาม  ตุมฺเห   
#  ๑.  ม.  เตนหิ  เอหีติ  ฯ    ๒.  ม.  ปหาย  ฯ    ๓.  ม.  ปริคฺคเหตฺวา  ฯ   
#  ๔.  ม.  สณฺาม  ฯ    
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กสฺมา    น    โรทถาติ ฯ    โพธิสตฺโต    ชีวนฺตาเวสา    มม   
กิ ฺจิ   โหติ   อิทานิ   ปรโลกสมงฺคิตาย   น   กิ ฺจิ   โหติ   
ปรชนวส (๑)   คตา  อห  กสฺมา (๒)  โรทามีติ  มหาชนสฺส  ธมฺม   
เทเสนฺโต   อิมา    คาถา   อภาสิ   
        [๖๑๐]        พหูน   วิชฺชตี  โภตี                เตหิ เม กึ ภวิสฺสติ   
                        ตสฺมา  เอต  น  โสจามิ        ปย สมมฺิลฺลหาสินึ   
        [๖๑๑]        ต  ต ฺเจ  อนุโสเจยฺย                ย  ย  ตสฺส  น  วิชฺชติ     
                        อตฺตานมนุโสเจยฺย                สทา  มจฺจุวสมฺปตฺต (๓)   
        [๖๑๒]        น  เหว   ิต (๔)  นาสนี        น  สยาน  น  ปตฺถคุ  (๕)   
                        ยาวุปฺปตฺติ  นิมิสฺสติ (๖)        ตตฺราป  สรตี (๗) วโย   
        [๖๑๓]        ตตฺถตฺตนิ  วตปฺปนฺเถ (๘)        วินาภาเว   อสสเย   
                        ภูต  เสส  ทยิตพฺพ                จวิต (๙)  อนนุโสจิยนฺติ  ฯ   
        ตตฺถ   พหูน   วิชฺชตีติ    อย   โภต   ี  อมฺเห    ฉฑฺเฑตฺวา   
อิทานิ    อ ฺเส    พหูน    มตกสตฺตาน    อนฺตเร   วิชฺชติ   อตฺถ ิ  
อุปลพฺภติ ฯ   เตหิ    เม    กึ    ภวิสฺสตีติ    เตหิ    มตกสตฺเตหิ   
สทฺธึ   วตฺตมานา   อิทาเนว    สา   มยหฺ   กึ   ภวิสสฺติ   เตหิ   
วา   สตฺเตหิ   อติเรกสมฺพนฺธวเสเนว   สา   มยฺห   ก ึ ภวิสฺสติ   
#  ๑.  ม.  มรณวส  ฯ    ๒.  ม.  กิสฺส  ฯ    ๓.  ม.  มจฺจุวส  ปต  ฯ 
#  ๔.  สฺยา.  ติฏ  ฯ    ๕.  ม.  ปทฺธคุ  ฯ    ๖.  ม.  ยาว  พฺยาติ  นิมิสติ  ฯ   
#  ๗.  ม.  รสตี  ฯ    ๘.  ม.  วตฺปฺปทฺเธ  ฯ    ๙.  ม.  วิต  ฯ    
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กา    นาม    ภวิสฺสติ    กึ    ภริยา    อุทาหุ    ภคินีติ ฯ    เตหิ   
เมกนฺติป    ปาโ ฯ    เตหิ    มตเกหิ    สทฺธึ   อิทมฺป   เม   กเลวร   
เอก    ภวิสฺสตีติ   อตฺโถ ฯ  ตสฺมาติ    ยสฺมา  เอสา  มตา   
มตเกสุ   สมาคตา (๑)   มยฺห   น   กิ ฺจิ    โหติ    ตสฺมา    เอต   
น  โสจามิ ฯ  ย  ย  ตสฺสาติ  ย  ย  ตสฺส  อนุโสจนกสฺส   
สตฺตสฺส  น  วิชฺชติ  นตฺถิ  มต  นริุทฺธ  ต  ต  สเจ   
อนุโสเจยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  ยสฺสาติป  ปาโ ฯ  ย  ย  ยสฺส  วิชชฺติ   
ต ฺเจ  โส  อนุโสเจยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  มจฺจุวสมฺปตฺตนฺติ  เอว   
สนฺเต  นิจฺจ  มจฺจุวส  ปตฺต  คจฺฉนฺต  อตฺตานเมว  อนุโสเจยฺย   
เตนสฺส  อนุโสจนกาโลเยว    น    ภเวยฺยาติ    อตฺโถ ฯ   
        ตติยคาถาย ฯ  น (๒)   เหว    ิต  นาสีน  น  นปินฺน  น   
ปตฺถคุ (๒)   กิ ฺจิ  สตฺต  อายุสงฺขาโร  อนุคจฺฉตีติ  ปาเสโส ฯ   
ตตฺถ  ปตฺถคุนฺติ  สมฺปริวตฺเตตฺวา  จรมาน ฯ  อิท  วุตฺต   
โหติ  อิเม  สตฺตา  จตูสุ  อิริยาปเถสุ  ปมตฺตา  วิหรนฺติ   
อายุสงฺขารา  ปน  รตฺติ ฺจ  ทิว ฺจ  สพฺพิริยาปเถสุ  อปฺปมตฺตา   
อตฺตโน  ขยคมนกมฺมเมว  กโรนฺตีติ ฯ  ยาวุปฺปตฺติ (๓)  นิมิสสฺตีติ   
อยมฺหิ  ตสฺมึ  กาเล  โวหาโร ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยาว   
อุมฺมิสฺสติ  จ  นิมฺมิสฺสติ  จ  ตตฺราป  เอว  อปฺปมตฺตเก  กาเล   
#  ๑.  ม.  สงฺข  คตา  ฯ    ๒.  ม.  น  เหว   ิต  นาสนี  น  สยาน  น 
#  ปทฺธคุนฺติ  ฯ    ๓.  ม.  ยาว  พฺยาตีตา  ยาว  อุมฺมสิติ  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 421 

                เลมที่  31  อนนุโสจิยชาตก  หนา  421   
 
อิเมส  สตฺตาน  สรติ  วโย  ตีสุ  วเยสุ  เสโส (๑)   วโย   
ปริหายเตว  น  วฑฺฒติ ฯ  ตตฺถตฺตนิ  วตปฺปนฺเถติ  ตตฺถ   
วต  อตฺตนิ  ปนฺเถ (๒)  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ตสฺมึ   วต   เอว    
สรมาเน   วเย   อย  อตฺตาติ  สงฺขฺย  คโต  อตฺตภาโว   
ปนฺโถ  โหติ  ปาเสน  พนฺโธ (๓)   อุปฑฺโฒ  อปริปณฺุโณ   ว   
โหติ  เอว  ตตฺถ  อิมสฺม ึ อตฺตนิ  ปนฺเถ  โย  เจส  ตตฺถ   
ตตฺถ    นิพฺพตฺตาน    วินาภาโว    อสสโย     ตสฺมึ   
วินาภาเวป  อสสเย  นิสสฺสเย  ภูต  เสส  อมต  ต  เสส   
ชีวมาน (๔)   ชีวมานเมว  ทยิตพฺพ  [ ๕ ]  เมตฺตายิตพฺพ  อย  สตฺโต   
อโรโค  โหตุ  อพฺยาปชฺโฌติ  เอว  ตสมฺึ  เมตฺตาภาวนา   
กาตพฺพา  ย  ปเนต  จวิต   วิคต   มต  [ ๖ ]  อนนุโสจิย  
อนนุโสจิตพฺพนฺติ ฯ   
        เอว    มหาสตฺโต  จตูหิ  คาถาหิ  อนิจฺจาการ  ทีเปนฺโต   
ธมฺม  เทเสสิ ฯ  มหาชโน  ปริพฺพาชิกาย  สรีรกิจฺจ  กาเรสิ ฯ   
โพธิสตฺโต  หิมวนฺต   ปวิสิตฺวา   ฌานาภิ ฺา  (๗)  นิพฺพตฺเตตฺวา  
พฺรหฺมโลกปรายโน   อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
#  ๑.  ม.  โส  โส  ฯ    ๒.  ม.  ปทฺเธ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    ๓.  ม.  วเยน   
#  อฑฺโฒ  ฯ    ๔.  ม.  ย  ภูต  เสส  อมต  ชีวมาน  ฯ    ๕.  ม.  เอตฺถนฺตเร   
#  ปยายิตพฺพนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๖.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ตนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ   
#  ๗.  ม.  ฌานาภิ ฺาสมาปตฺติโย  ฯ    
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ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  กุฏมฺพิโก  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหิ ฯ  ตทา  สมฺมิลลฺหาสินี  ราหุลมาตา  อโหสิ ฯ  ตาปโส   
ปน  อหเมวาติ ฯ   
                                อนนุโสจิยชาตก   อฏม  ฯ   
 
                                        กาฬพาหุชาตก   
        ย    อนฺนปานสฺสาติ    อิท  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต  
หตลาภสกฺการ  เทวทตฺต   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        เทวทตฺเตน  หิ  ตถาคเต  อฏานโกป  พนฺธิตฺวา   
ธนุคฺคเหสุ  ปโยชิเตสุ  นาฬาคิริวิสชฺชเนน  ตสฺส  โทโส   
ปากโฏ  ชาโต ฯ  อถสฺส  ปฏปตานิ  ธุวภตฺตาทีนิ  มนุสฺสา   
หรึสุ (๑)  ฯ  ราชาป  น  น  โอโลเกสิ ฯ  โส  หตลาภสกฺกาโร   
กุเลสุ  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺโต  วิจริ ฯ  ภิกฺขู  ธมมฺสภาย   
กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  เทวทตฺโต  ลาภสกฺการ   
อุปฺปาเทสฺสามีติ  อุปฺปนฺนมฺป  ถิร  กาตุ  นาสกฺขีติ ฯ  สตฺถา   
อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ   
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว   
ปุพฺเพเปส   หตลาภสกฺกาโร   อโหสติี   วตฺวา   อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  ธน ฺชเย  รชฺช  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
#  ๑.  ม.  น  กรึสุ  ฯ    
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ราโธ  นาม  สุกฺโก  (๑)  อโหสิ  มหาปริวาโร   ปรปิุณฺณคตฺโต ฯ  
กนิฏโ   ปนสฺส  โปฏปาโท  นาม ฯ  เอโก  ลุทฺทโก  เต   
เทฺวป  ชเน  พนฺธิตฺวา  เนตฺวา  พาราณสีร ฺโ  อทาสิ ฯ   
ราชา  อุโภป  เต  สุวณฺณป ฺชเร  ปกขิฺปตฺวา  สวุณฺณตฏฏเกน   
มธุลาเช  ขาทาเปนฺโต  สกฺขโรทก  ปาเยนฺโต  ปฏชิคฺคิ ฯ   
สกฺกาโร  มหา  อโหสิ ฯ  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺตา  อเหสุ ฯ   
อเถโก  วนจรโก  กาฬพาหุ  นาเมก  มหากาฬมกฺกฏ  อาเนตฺวา   
ร ฺโ  อทาสิ ฯ  ตสฺส  ปจฺฉา  อาคตตฺตา  มหนฺตตโร   
ลาภสกฺกาโร  อโหส ิฯ  สกฺุกาน  ปริหายติ ฯ  โพธิสตฺโต   
ตาทิลกฺขณโยคตฺตา  น  กิ ฺจิ  อาห ฯ  กนิฏโ  ปนสฺส   
ตาทิลกฺขณาภาวา  ต  มกกฺฏสฺส  สกฺการ  อสหนฺโต  ภาติก   
ปุพฺเพ  อิมสฺมึ  ราชกุเล  สาธุรสขาทนียาทีนิ  อมฺหากเมว  เทนฺติ   
อิทานิ  ปน  มย  น  ลภาม  กาฬพาหุมกฺกฏสฺเสวาหรนฺติ (๒)   มย   
ธน ฺชยร ฺโ  สนฺติกา  ลาภสกฺการ  อลภนฺตา  อิมสฺมึ  าเน   
กึ    กริสฺสาม  เอหิ  อร ฺเมว  คนฺตฺวา  วสิสฺสามาติ  เตน   
สทฺธึ   สลลฺปนฺโต    ปม   คาถมาห   
                [๖๑๔]        ย  อนฺนปานสฺส   ปุเร   ลภาม   
                                ตนฺทานิ   สาขมิคเมว   คจฺฉติ   
                                คจฺฉามทานิ   วนเมว   ราธ   
                                อสกกฺตาวมฺห   ธน ฺชยายาติ ฯ   
#  ๑.  ม.  สุโก  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    ๒.  ม.  เทนฺติ  ฯ    ๓.  ม.   
#  อสกฺกตา  จสฺม  ฯ    
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        ตตฺถ  ย  อนฺนปานสฺสาติ  ย  อนนฺปาน  อสฺส  ร ฺโ   
สนฺติกา ฯ  อุปโยคฏเ  วา  สามิวจน ฯ  ธน ฺชยายาติ  กรณฏเ  
สมฺปทานวจน ฯ  ธน ฺชเยน  อสกฺกตาวมฺหา  อนฺนปาน ฺจ  น   
ลภาม  อิมินาว  น  สกฺกตมฺหาติ   อตฺโถ ฯ   
        ต     สุตฺวา   ราโธ   ทุติย   คาถมาห   
                [๖๑๕]        ลาโภ   อลาโภ  อยโส  ยโส จ   
                                นินฺทา  ปสสา  จ  สุข  ทุกฺข ฺจ   
                                เอเต  อนิจฺจา  มนุเชสุ  ธมฺมา   
                                มา  โสจิ  กึ  โสจสิ  โปฏปาทาติ ฯ   
        ตตฺถ  ยโสติ  อิสฺสรยิปริวาโร ฯ  อยโสติ  ตสฺสาภาโว ฯ   
เอเตติ  เอเต  อฏ  โลกธมฺมา  มนุเชส ุ  อนิจฺจา   ลาภคฺคยสคฺคปฺ-   
ปตฺตาป  หุตฺวา  อปเรน  สมเยน  อปปฺลาภา  อปฺปสกฺการา   
โหนฺติ  นิจฺจลาภิโน   นาม   นตฺถิ ฯ   ยสาทีสุป   เอเสว   นโย ฯ   
        ต  สุตฺวา  โปฏปาโท  มกฺกเฏ  อุสฺสูย  อปเนตุ  อสกฺโกนโฺต   
ตติย   คาถมาห   
                [๖๑๖]        อทธฺา  ตุว  ปณฺฑิตโกสิ  ราธ   
                                ชานาสิ  อตฺถานิ  อนาคตานิ   
                                กถ  นุโข  สาขมิค  ทกฺขาม   
                                นิทฺธาปต (๑)  ราชกุลโต  ว  ชมฺมนฺติ ฯ   
#  ๑.  ม.  อสกฺกตา  จสฺมาติ  ฯ    ๒  ม.  กถ  นุ  สาขามิค  ทกฺขิสาม  ฯ   
#  ๓.  ม.  นทิฺธาวิต  ฯ    
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        ตตฺถ    กถ   น ุ  โขติ   เกน  น ุ โข   อุปาเยน ฯ   ทกฺขามาติ  
ทกฺขิสฺสาม ฯ  นิทฺธาปตนฺติ   นิจฺฉุฑฺฑ   นิกฺกฑฺฒิต (๑)  ฯ   ชมฺมนฺติ  
ลามก ฯ   
        ต    สุตฺวา   ราโธ   จตุตฺถ   คาถมาห   
                [๖๑๗]        จาเลติ  กณฺณ  ภกุฏึ  กโรติ   
                                มหุ (๒)   ภายเต (๓)   กุมาเร   
                                สยเมว  ต  กาหติ  กาฬพาหุ   
                                เยนารกา  สฺสติ  อนฺนปานาติ ฯ   
        ตตฺถ  ภายเต  กุมาเรติ  ราชกุมาเร  อุตฺราเสติ ฯ  เยนารกา   
สฺสตีติ  เยน  การเณน  อิมมฺหา  อนฺนปานา  ทูเร  สฺสติ   
สยเมว   ต   การณ   กริสสฺติ   มา   ตฺว   เอตสฺส  จินฺตยีติ  
อตฺโถ ฯ   
        กาฬพาหุป  กติปาเหเนว  ราชกมุาราน  ปุรโต  [ ๔ ]   
กณฺณจาลนาทีนิ  กโรนฺโต  กุมาเร  ภายาเปสิ ฯ  เต  ภีตภีตา   
วิรวมกสุ (๕)  ฯ  ราชา  ก ึ เอตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถ  สุตฺวา   
นิกฺกฑฺฒถ  นนฺติ  มกฺกฏ   นิกฺกฑฺฒาเปสิ ฯ   สุกฺกาน  
ลาภสกฺกาโร   ปุน   ปากติโกว   อโหสิ ฯ   
#  ๑.  ม.  นิทธฺาวิตนฺติ  นิวุฏาปต  นิกฺกฑฺฒาปต  ฯ    ๒.  สฺยา.   
#  ม.  มุหุ  มหุุ  ฯ    ๓.  ม.  ภายยเต  ฯ    ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ตฺวาติ   
#  ทิสฺสติ  ฯ    ๕.  ม.  ภีตตสิตา  วิสฺสรมกสุ  ฯ    
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        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  กาฬพาหุ  เทวทตฺโต  อโหส ิ โปฏปาโท  อานนฺโท   
ราโธ  ปน  อหเมวาติ ฯ   
                                กาฬพาหุชาตก    นวม   ฯ   
 
                                        สีลวีมสชาตก   
        สลี  กิเรว  กลฺยาณนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
สีลวีมสกพฺราหฺมณ    อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        เทฺวป  วตฺถูนิ  เหฏา  กถิตาเนว ฯ  อิธ  ปน  โพธิสตฺโต   
พาราณสีร ฺโ  ปุโรหิโต  อโหสิ ฯ  โส  อตฺตโน  สีล   
วีมสนฺโต  ตีณิ  ทิวสานิ  หิร ฺผลกโต (๑)  กหาปณ  คณฺหิ ฯ   
ต  โจโรติ  [ ๒ ]  ร ฺโ  ทสฺเสสุ ฯ   โส   ร ฺโ   สนฺติเก    ิโต   
        [๖๑๘]        สีล  กิเรว  กลฺยาณ                สลี โลเก อนุตฺตร   
                        ปสฺส  โฆรวิโส  นาโค        สลีวาติ  น  ห ฺตีติ   
อิมาย    ปมคาถาย   สีล    วณฺเณตฺวา    ราชาน     ปพฺพชฺช   
อนุชานาเปตฺวา    ปพฺพชตุิ     คจฺฉติ ฯ   
        อเถกสมฺึ  สูนาปเณ (๓)   เสโน  มสเปสึ  คเหตฺวา  อากาส  
ปกฺขนฺทิ ฯ  ต  อ ฺเ  สกุณา  ปริวาเรตฺวา  ปาทนขตุณฺฑกาทีหิ   
#  ๑.  ม.  เหร ฺ ิกผลกโต ฯ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  คเหตฺวาติ  ทิสฺสติ  ฯ   
#  ๓.  ม.  อเถกสฺมึ  ทิวเส  สูนาปณโต  ฯ    
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ปหรนฺติ ฯ  โส  ต  ทุกฺข  สหิตุ  อสกฺโกนฺโต  มสเปสึ   
ฉฑฺเฑสิ ฯ  อปโร  คณฺหิ ฯ  โสป  ตเถว  วิเห ิยมาโน   
ฉฑฺเฑสิ ฯ  อถ ฺเ  คณฺหนฺตีติ  เอว  โย  โย  คณฺหาติ   
ต  ต  สกุณา  อนุพนฺธึสุ ฯ  โย  โย  ฉฑฺเฑสิ  โส  โส   
สุขิโต  อโหสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ต  ทิสฺวา  อิเม  กามา  นาม   
มสเปสุปมา  เอว  เตส (๑)   คณฺหนฺตาน ฺเว  ทุกขฺ  วิสชฺเชนฺตาน  
สุขนฺติ   จินฺเตตฺวา   ทุติย   คาถมาห   
        [๖๑๙]        ยาวเทวสฺสหู  กิ ฺจิ                ตาวเทว  อขาทิสุ   
                        สงฺคมฺม  กลุลา  โลเก                น  หสึนฺติ  อกิ ฺจนนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ    ยาวเทว   อสฺส    เสนสฺส   อหุ   กิ ฺจิ    
มุเขน   คหิต  มสขณฺฑ  ตาวเทว  น  อิมสฺมึ  โลเก  กุลลา   
สมาคนฺตฺวา  อขาทิสุ  ตสฺมึ  ปน  วิสฏเ  ตเมน  อกิ ฺจน   
นิปฺปลิโพธ  ปกฺขึ  เสสปกฺขิโน   น   หึสนฺตีติ ฯ   
        โส  นครา  นิกฺขมิตฺวา  อนฺตรามคฺเค  เอกสฺมึ  คาเม   
สาย  เอกสฺส  เคเห  นิปชชฺิ ฯ  ตตฺถ  ปน  ปงฺคลา  นาม   
ทาสี  อสุกเวลาย  นาม   อาคจฺเฉยฺยาสีติ   เอเกน   ปุริเสน  สทธฺึ  
สงฺเกต   อทาสิ (๒)  ฯ  สา  สามิกาน  ปาเท  โธวิตฺวา  เตสุ   
นิปนฺเนสุ  ตสฺส  อาคมน  โอโลเกนฺตี  อุมฺมาเร  นิสีทิตฺวา   
อิทานิ   อาคมิสฺสติ   อิทานิ   อาคมิสฺสตีติ   ปมยามมฺป   
#  ๑.  ม.  เอเต  ฯ    ๒.  ม.  สงฺเกตมกาสิ  ฯ    
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มชฺฌิมยามมฺป  วีตินาเมสิ ฯ  ปจฺจูสสมเย  ปน  น  โสทานิ   
อาคมิสฺสตีติ  ฉินฺนาสา  หุตฺวา  นิปชฺชตฺิวา  นิทฺท  โอกฺกมิ ฯ   
โพธิสตฺโต  อิท  การณ  ทิสฺวา  อย  ทาสี  โส  ปุรโิส   
อาคมิสฺสตีติ  อาสาย  เอตฺตก  กาล  นสิินฺนา  อิทานิสฺส   
อนาคมนภาว  ตฺวา  ฉินฺนาสา  หุตฺวา  สุข  สุปติ  กิเลเสสุ   
หิ  อาสา  นาม  ทุกฺข  นิราสภาโวว  สุขนฺติ  จินฺเตตฺวา  
ตติย    คาถมาห   
        [๖๒๐]        สุข  นริาสา  สุปติ        อาสา  ผลวตี  สุขา   
                        อาส  นริาส  กตฺวาน        สุข  สุปติ  ปงฺคลาติ ฯ   
        ตตฺถ  ผลวตีติ  ยสฺสา  อาสาย  ผล  ลทฺธ  โหติ  สา   
ตสฺส  ผลสฺส  สุขตาย  สุขา  นาม ฯ  นริาส  กตฺวา (๑)   อนาส   
กตฺวา  ฉินฺทิตฺวา  ปชหิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ปงฺคลาติ  เอสา   
ปงฺคลทาสี  อิทานิ  สุข สุปตีติ ฯ   
        โสปุน  ทิวเส  ตโต  คามา  อร ฺ  ปวิสนฺโต  อร ฺเ   
เอก  ตาปส  ฌาน  อปฺเปตฺวา  นิสินฺน  ทิสฺวา  อิธโลเก   
จ  ปรโลเก  จ  ฌานสุขโต  อุตฺตริตร  สุข  นตฺถีติ  จินฺเตตฺวา   
จตุตฺถ  คาถมาห   
        [๖๒๑]        น  สมาธิปโร  อตฺถิ        อสฺมึ โลเก ปรมฺห ิจ   
                        น  ปร  นาป  อตฺตาน        วิหึสติ  สมาหิโตติ ฯ   
#  ๑.  ม.  นิราส  กตฺวานาติ  ฯ    
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        ตตฺถ  สมาธิปโรติ  สมาธิโต  ปโร  อ ฺโ  สุขธมฺโม   
นาม  นตฺถีติ ฯ   
        โส  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา   
ฌานาภิ ฺา  อุปฺปาเทตฺวา   พฺรหฺมโลกปรายโน   อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ตาปโส (๑)   อหเมวาติ ฯ   
                                สลีวีมสชาตก   ทสม  ฯ   
                        กฏุิทูสกวคฺโค   ตติโย  ฯ   
 
                                        ตสฺสุทฺทาน   
                                สมนสฺุส  สทุทฺท ุ สยาจนโก   
                                อถ  เมณฺฑวรุตฺตม  โคธวโร   
                                อถ  ราธ  สุสีลวเรน  ทส (๒)  ฯ   
#  ๑.  ม.  ปุโรหิโต  ฯ    ๒.  มรมฺมโปตุถเก  ชาตกุทฺทาน  จตุกฺกนิปา-   
#  ตวณฺณนาสาเน  เอว  ทิสฺสติ 
                        กฏุิทูโส  ทุทฺทภาโย        พฺรหฺมทตฺต  จมฺมสาฏโก  ฯ 
                        โคธราชา  จ  กกกฺารุ        กากวตี  นนุ  โสจิโย  ฯ 
                        กาฬพาหุ  สีลวีมโส  ทสาติ  ฯ  
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                                โกกลิวคฺควณฺณนา   
                                โกกาลิกชาตก (๑)   
        โย  เว  กาเล  อสมฺปตฺเตติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน   
วิหรนฺโต  โกกาลิก   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   วตฺถุ   ตกฺการิยชาตเก  
วิตฺถาริต ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  ตสฺส  อมจฺจรตน (๒)   อโหสิ ฯ  ราชา  พหุภาณี   
อโหสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ตสฺส  พหุภาณิต  นิเสเธสฺสามีติ  เอก   
อุปม  อุปธาเรนฺโต  จรติ ฯ  อเถกทิวส  ราชา  อุยฺยาน  คโต   
มงฺคลสิลาปฏเฏ  นิสีทิ ฯ  ตสฺส  อุปริ  อมฺพรุกฺโข  อตฺถิ ฯ   
ตตฺเถกสฺมึ  กากกุลาวเก  กาฬโกกิลา  อตฺตโน  อณฺฑก   
นิกฺขิปตฺวา  อคมาสิ ฯ  กากี  ต  โกกลิอณฺฑก  ปฏชิคฺคิ ฯ   
อปรภาเค  ตโต  โกกิลโปตโก  นกิฺขมิ ฯ  กากี  ปุตฺโต  เมติ   
ส ฺาย  มุขตุณฺฑเกน  โคจร  อาหริตฺวา  ต  ปฏิชคฺคิ ฯ  โส   
อวิรุฬฺหปกฺโข  อกาเลเยว  โกกลิรว  รวิ ฯ  กากี  อย  อิทาเนว   
ตาว  อ ฺ  รว  รวติ  วฑฺฒนฺโต  ก ึ กริสฺสตีติ  ตุณฺเฑน   
โกฏเฏตฺวา  มาเรตฺวา  กุลาวกา  ปาเตสิ ฯ  โส  ร ฺโ  ปาทมูเล   
ปติ ฯ  ราชา  โพธิสตฺต  ปจฺุฉิ  กิเมต  สหายาติ ฯ  โพธิสตฺโต   
#  ๑.  ม.  โกกิลชาตเก...  ฯ    ๒.  ม.  อมจฺโจ  โอวาทโก  ฯ    
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อห  ราชาน  นิวาเรตุ   เอก  อุปม  ปริเยสิสฺสามิ  ลทฺธาทานิ   
เม  สาติ  จินฺเตตฺวา  มหาราช  อติมุขรา  นาม   อกาเล   
พหุภาณิโน  เอวรูป  ลภนฺติ  อย  มหาราช  โกกิลโปตโก   
กากิยา  วฑฺโฒ (๑)   อวิรฬฺุหปกฺโข  อกาเลเยว  โกกิลรว  รวิ   
อถ  น  กากี  นาย  มม  ปตฺุโตติ  ตฺวา  มุขตุณฺเฑน   
ปหริตฺวา  ปาเตสิ (๒)   มนุสฺสา  วา  โหนฺตุ  ติรจฺฉานา  วา   
อกาเลเยว  พหุภาณิโน  เอวรูป  ทุกฺข  ลภนฺตีติ วตฺวา อิมา  
คาถา อภาสิ   
        [๖๒๒]        โย  เว กาเล  อสมฺปตฺเต        อติเวล ปภาสติ   
                        เอว  โส  นิหโต  เสติ                โกกิโล  วิย (๓)  อตฺรโช   
        [๖๒๓]        น  หิ  สตฺถ  สุนิสิต                วิส  หลาหลมฺมิว (๔)   
                        เอว  นิกกฺเฒ (๕)  ปาเตสิ        วาจา  ทุพฺภาสิตา  ยถา   
        [๖๒๔]        ตสฺมา  กาเล  อกาเล  จ (๖)        วาจ  รกฺเขยฺย  ปณฺฑิโต   
                        นาติเวล  ปภาเสยฺย                อป  อตฺตสมมฺหิ วา   
        [๖๒๕]        โย  จ  กาเล  มิต  ภาเส        มติปุพฺโพ  วิจกขฺโณ   
                        สพฺเพ  อมตฺิเต  อาเทติ        สุปณฺโณ  อุรคมฺมิวาติ (๗) ฯ   
        ตตฺถ  กาเล  อสมฺปตฺเตติ  อตฺตโน  วจนกาเล  อสมฺปตฺเต ฯ   
#  ๑.  ม.  ปุฏโ  ฯ    ๒.  ม.  มุขตุณฺฑเกน  โกฏเฏตฺวา  มาเรตฺวา  กุลาวกา   
#  ปาเตสิ  ฯ    ๓.  สฺยา.  ๒๗/๖๒๒/๑๔๙  โกกิลาเยว  ฯ  ม.  โกกิลายิว  ฯ   
#  ๔.  ม.  หลาหลามิว  ฯ    ๕.  ม.  นกิฏเ  ฯ    ๖.  ม.  วา  ฯ     
#  ๗.  ม.  อุรคามิวาติ  ฯ    
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อติเวลนฺติ  เวลาติกฺกนฺต  กตฺวา  อติเรกปฺปมาณ  ภาสติ ฯ   
หลาหลมฺมิวาติ  หลาหล  อิว ฯ  นิกกฺเฒติ  ตสฺมึเยว ขเณ อปฺปตฺเต (๑)   
กาเล ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  สนุิสิตสตฺถหลาหลวิสโตป  ขิปฺปตร   
ทุพฺภาสิตวจนเมว  ปาเตติ  ตสฺมา ฯ  กาเล  อกาเล  จาติ วตฺตุ  
ยุตฺต    กาเล   จ    อกาเล    จ    วาจ    รกฺเขเถว   อติเวล น  
ภาเสยฺย   อป   อตฺตนา  สเม  นินฺนานากรเณป  ปุคฺคเลติ   
อตฺโถ ฯ  มติปุพฺโพติ  มตึ   ปุเรจาริก  กตฺวา  กถเนน   
มติปุพฺโพ ฯ  วิจกฺขโณติ  าเณน  วิจาเรตฺวา  อตฺถวินฺทนปุคฺคโล   
วิจกฺขโณ  นาม ฯ  อุรคมมฺิวาติ  อุรค  อิว ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
ยถา  สุปณฺโณ  สมุทฺท  โขเภตฺวา  มหาโภค  อุรค  อาเทติ   
คณฺหาติ  อาทิยิตฺวา  จ  ตขณ ฺเว  น  สิมฺพล ึ อาโรเปตฺวา   
มส  ขาทติ  เอวเมว  โย  มติปุพฺพงฺคโม  วิจกฺขโณ  วตฺตุ   
ยุตฺตกาเล  มิต  ภาสติ  โส  สพฺเพ  อมิตฺเต  อาเทติ  คณฺหาติ   
อตฺตโน   วเส   วตฺเตตีติ ฯ   
        ราชา  โพธิสตฺตสฺส  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ตโต  ปฏาย   
มิตภาณี  อโหสิ ฯ   ยส ฺจสฺส   วฑฺเฒตฺวา   มหนฺตตร   อทาสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  โกกลิโปตโก  โกกาลิโก  อโหส ิ ปณฺฑิตามจฺโจ  ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                                โกกาลิกชาตก   ปม  ฯ   
#  ๑.  ม.  อปฺปมตฺตเก ฯ    
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        อป  หนฺตฺวา  หโต  พฺรูตีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
โกสลร ฺโ   ปุโรหิต   อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  รเถน  อตฺตโน  โภคคามก  คจฺฉนฺโต  สมฺพาเธ   
มคฺเค  รถ  ปาเชนฺโต  เอก  สกฏสตฺถก  ทิสฺวา  ตุมฺหาก   
สกฏ  อปเนถาติ  คจฺฉนฺโต  สกเฏ  อนปนียมาเน  กุชฺฌิตฺวา   
ปโตทยฏ ิยา (๑)   ปรุิมสกเฏ  สากฏกิสฺส  รถธูเร  ปหริ ฯ  สา   
รถธูเร  ปฏิหตา  นิวตฺติตฺวา  ตสฺเสว  นลาฏ  ปหริ ฯ  ตาวเทว   
นลาเฏ  คณฺโฑ  อุฏหิ ฯ  โส  นิวตฺติตฺวา  สากฏิเกหิ  ปหโฏมฺหติี   
ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  สากฏิเก  ปกฺโกสาเปตฺวา  วินิจฺฉินนฺตา   
ตสฺเสว  โทส  อทฺทสสุ ฯ  อเถกทิวส  ธมฺมสภาย  กถ   
สมุฏาเปสุ  อาวุโส  ร ฺโ  กิร  ปโุรหิโต  สากฏิเกหิ   
ปหโฏมฺหีติ  อฏฏ  กโรนฺโต  สยเมว  ปรชฺฌตีติ ฯ  สตฺถา   
อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ   
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว   
ปุพฺเพเปส  เอวรูป  กโรติเยวาติ (๒)   วตฺวา  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  ตสฺเสว  วินิจฺฉยามจฺโจ  อโหสิ ฯ  อถ  ร ฺโ   
ปุโรหิโต  รเถน  อตฺตโน  โภคุ ามก  คจฺฉนฺโตติ  สพฺพ   
ปุริมสทิสเมว ฯ  อิธ  ปน  เตน  ร ฺโ  อาโรจิเต  ราชา   
#  ๑.  ม.  ปโตทลฏ ิยา  ฯ    ๒.  ม.  อกาสิเยวาติ  ฯ    
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สย    วินิจฺฉเย    นิสีทิตฺวา   สากฏิเก    ปกฺโกสาเปตฺวา    กมฺม   
อโสเธตฺวาว  ตุมฺเหหิ  มม  ปุโรหิต  โกฏเฏตฺวา  นลาเฏ  คณฺโฑ   
อุฏาปโตติ  วตฺวา  สพฺพ  สหสฺสหรณ (๑)   เนส  กโรถาติ   
อาห ฯ  อถ  น  โพธิสตฺโต  ตุมฺเห  มหาราช  กมฺม   
อโสเธตฺวาว  เอเตส  สพฺพ  สหสฺส (๒)   หราเปถ  เอกจฺเจ  ปน   
อตฺตนาว  อตฺตาน  ปหริตฺวาป  ปเรน  ปหฏมฺหาติ  วทนฺติ   
ตสฺมา  อวินิจฺฉินิตฺวา (๓)   กาตุ  น  ยตฺุต  รชชฺ  กาเรนฺเตน   
นาม  นิสาเมตฺวา  กมฺม   กาตุ   วฏฏตีติ   วตฺวา   อิมา   คาถา  
อภาสิ   
        [๖๒๖]        อป  หนฺตฺวา  หโต  พฺรูติ        เชตฺวา ชิโตติ ภาสติ   
                        ปุพฺพมกฺขายิโน  ราช                เอตทตฺถถุ (๔)  น  สทฺทเห   
        [๖๒๗]        ตสฺมา  ปณฺฑิตชาติโย                สุเณยฺย  อิตรสฺสป   
                        อุภินฺน  วจน  สุตฺวา                ยถา  ธมฺโม  ตถา  กเร   
                [๖๒๘]        อลโส  คิหี  กามโภคี  น  สาธุ   
                                อส ฺโต  ปพฺพชโิต  น  สาธุ   
                                ราชา  น  สาธุ  อนิสมฺมการี   
                                โย  ปณฺฑิโต  โกธโน  ต  น  สาธุ   
        [๖๒๙]        นิสมฺม  ขตฺติโย  กยิรา                นานิสมฺม ทิสมฺปติ   
                        นิสมฺมการิโน  ร ฺโ (๕)        ยโส  กิตฺตี  จ  วฑฺฒตีติ ฯ   
#  ๑.  ม.  สพฺพสฺสหรณ  ฯ    ๒.  ม.  สพฺพสฺส  ฯ    ๓.  ม.  อวิจินิตฺวา   
#  ๔.  ม.  อ ฺทตฺถุ  ฯ    ๕.  ม.  ราช  ฯ    
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        ตตฺถ  อป  หนฺตฺวาติ  อป  เอโก  อตฺตนาว อตฺตาน  
หนฺตฺวา  ปเรน  ปหโฏมฺหติี  พฺรูติ  กเถติ ฯ  เชตฺวา  ชิโตติ  
สย  วา  ปน  ปร  ชินิตฺวา  อห  ชโิตมฺหีติ  ภาสติ ฯ  เอตทตฺถุนฺติ   
มหาราช  ปพฺุพเมว  ราชกุล  คนฺตฺวา  อกฺขายนฺตสฺส   
ปุพฺพมกฺขายิโน  เอตทตฺถถ  น  สทฺทเห  เอกเสน  วจน  น   
สทฺทเหยฺย ฯ  ตสฺมาติ  ยสมฺา  ปมตร  อาคนฺตฺวา  กเถนฺตสฺส   
เอกเสน  วจน  น  สทฺทหาตพฺพ  ตสฺมา ฯ  ยถา  ธมโฺมติ  ยถา   
วินิจฺฉยสภาโว   ิโต  ตถา  กเรยฺย ฯ  อส ฺโตติ  กายาทีหิ   
อส ฺโต  ทุสฺสีโล ฯ  ต  น  สาธูติ  ต (๑)   ตสฺส  ปณฺฑิตสฺส   
าณวโต  ปุคฺคลสฺส  อทฺธานคฺคาหิวเสน  (๒)  ทฬฺหโกปสงฺขาต   
โกธน ต  น  สาธุ ฯ  นานสิมฺมาติ  น  อนิสาเมตฺวา ฯ   
ทิสมฺปตีติ  ทิสาน  ปติ  มหาราช ฯ  ยโส  กิตฺตี  จาติ   
อิสฺสริยปริวาโร  เจว กิตฺติสทฺโท  จ  วฑฺฒตีติ ฯ   
        ราชา  โพธิสตฺตสฺส  วจน  สุตฺวา  ธมฺเมน  วินิจฺฉินิ ฯ   
ธมฺเมน  วินิจฺฉิยมาเน   พฺราหฺมณสฺเสว  โทโส  ชาโตติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  พฺราหฺมโณ  เอตรหิ  พฺราหฺมโณว  อโหสิ  ปณฺฑิตามจฺโจ   
ปน  อหเมวาติ ฯ   
                                รถลฏ ิชาตก   ทติุย  ฯ   
#  ๑.  ม.  ย  ฯ    ๒.  ม.  อาธานคฺคาหิวเสน ฯ    
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        ตเทว  เม  ตฺวนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก   
กุฏมฺพิก   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ เหฏา  วิตฺถาริตเมว ฯ  อิธ  ปน  เนส  อุทฺธาร  
โสเธตฺวา (๒)   อาคจฺฉนฺตาน  อนฺตรามคฺเค  ลุทฺทโก  อุโภป   
ขาทถาติ  เอก  ปกกฺโคธ  อทาสิ ฯ  โส  ปุรโิส  ภริย  ปานียตฺถาย   
เปเสตฺวา  สพฺพ  โคธ  ขาทิตฺวา  ตสฺสา  อาคตกาเล  ภทฺเท   
โคธา  ปลาตาติ  อาห ฯ  สาธุ  สามิ  ปกฺกโคธาย  ปลายนฺติยา   
กึ  สกกฺา  กาตุนฺติ ฯ  สา  เชตวเน  ปานีย  ปวิตฺวา  สตฺถุ   
สนฺติเก  สนนฺิสินฺนาป  สตฺถารา  กึ  อุปาสิเก  อย  เต  หิตกาโม   
สุสิเนโห  อุปการโกติ  ปจฺุฉิตา  ภนฺเต  อห  เอตสฺส  หิตกามา  
สุสิเนหา  อยมฺปน  มย ิ นสิฺสิเนโหติ  อาห ฯ  สตฺถา  โหตุ   
มา  จินฺตยิ  เอว  นาเมส  กโรติ  ยทา  ปน  เต  คุณ   
สรติ  ตทา  ตุยฺห ฺเว  สพฺพิสฺสริย  เทตีติ  วตฺวา เตหิ  
ยาจิโต  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีตมฺป  เหฏา  วุตฺตสทิสเมว ฯ  อิธ  ปน  เตส   
นิวตฺตนฺตาน  อนฺตรามคฺเค  ลุทฺทกา  กิลนฺตภาว  ทิสฺวา  เทฺวป   
ชนา  ขาทถาติ  เอก  ปกฺกโคธ  อทสุ ฯ  ราชธีตา  ต  วลฺลิยา   
พนฺธิตฺวา  อาทาย  มคฺค  ปฏิปชชฺิ ฯ  เต  เอก  สร  ทสิฺวา   
#  ๑.  ม.  ปกกฺโคธชาตก  ฯ    ๒.  ม.  สาเธตฺวา  ฯ    
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มคฺคา  อุกฺกมฺม  อสฺสตฺถมูเล  นิสีทึส ุฯ  ราชปุตฺโต  คจฺฉ   
ภทฺเท  สรโต  ปทุมินิปณฺเณน  อุทก  อาหร  มส  ขาทิสฺสามาติ   
อาห ฯ  สา  โคธ  สาขาย  ลคฺเคตฺวา  ปานียตฺถาย  คตา ฯ   
อิตโร  สพฺพ  โคธ  ขาทิตฺวา  อคฺคนงฺคุฏ  คเหตฺวา  ปรมฺมุโข   
นิสีทิ ฯ  โส  ตาย  ปานีย  คเหตฺวา อาคตกาเล  ภทฺเท  โคธา   
สาขาย  โอตริตฺวา  วมฺมิก  ปาวิสิ  อห  ธาวิตฺวา  อคฺคนงฺคุฏเ   
คเหสึ  คหิตฏาน  หตฺเถเยว  ตฺวา  (๑)  ฉิชฺชิตฺวา  พิล  ปวิฏาติ   
อาห ฯ  โหตุ  เทว  ปกฺกโคธาย  ปลายนฺติยา  กึ  กรสิฺสาม   
เอหิ  คจฺฉามาติ ฯ  เต  ปานีย  ปวิตฺวา  พาราณสึ  อคมสุ ฯ   
ราชปุตฺโต  รชฺช  ปตฺวา  ต  อคฺคมเหสิฏานมตฺเต  เปสิ ฯ   
สกฺการสมฺมาโน  ปนสฺสา  นตฺถิ ฯ  โพธิสตฺโต  ตสฺสา  สกฺการ   
กาเรตุกาโม  ร ฺโ  สนฺติเก  ตฺวา  นนุ  มย  อยฺเย  ตุมฺหาก   
สนฺติกา  กิ ฺจิ  น  ลภาม  กึ  โน  น  โอโลเกถาติ   
อาห ฯ  ตาต  อหเมว  ร ฺโ  สนฺติกา  กิ ฺจิ  น  ลภามิ   
ตุยฺห  กึ  ทสสฺามิ  ราชาป  มยฺห  อิทานิ  ก ึ ทสฺสติ  โส   
อร ฺโต  อาคมนกาเล  ปกฺกโคธ  เอกโกว  ขาทีติ ฯ  อยฺเย   
น เทโว  เอวรูป  กริสฺสติ  มา  เอว  อวจุตฺถาติ ฯ  อถ  น   
เทวี  ตุยฺห  ต  ตาต  น  ปากฏ  ร ฺโเยว  มยฺห ฺจ  
ปากฏนฺติ  วตฺวา  ปม  คาถมาห   
#  ๑.  ม.   กตฺวา  ฯ    
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        [๖๓๐]        ตเทว  เม  ตฺว  วิทิโต                วนมชฺเฌ  รเถสโภ (๑)    
                        ยสฺส  เต  ขคฺคพนฺธสฺส (๒) สนฺนทธฺสฺส ติรีฏโิน   
                        อสฺสตฺถทมุสาขาย                ปกฺกา  โคธา  ปลายถาติ ฯ   
        ตตฺถ  ตเทวาติ  อสฺมึเยว  กาเล  อย  มยฺห  อทายโก  
อการโกติ (๓)  เอว  ตฺว  วิทิโต  อ ฺเ  ปน  ตว  สภาว  น   
ชานนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ขคฺคพนฺธสฺสาติ  พนฺธขคฺคสฺส ฯ  ติรีฏโินติ   
ติรีฏิวตฺถสฺส (๔)  มคฺคาคมนกาเล ฯ ปกฺกาติ องฺคารปกฺกโคธา  
ปลายถาติ ฯ   
        เอว  ร ฺา  กตโทส  ปริสมชฺเฌ  ปากฏ  กตฺวา   
กเถสิ ฯ  ต  สุตฺวา  โพธิสตฺโต  อยฺเย  เทวสฺส  อปปฺยกาลโต   
ปภูติ  อุภินฺนมฺป  อผาสุก  กตฺวา  กสฺมา  อิธ  วสถาติ  วตฺวา   
อิมา  เทฺว  คาถา   อภาสิ   
                [๖๓๑]        นเม  นมนฺตสฺส  ภเช  ภชนฺต   
                                กิจฺจานุกุพฺพสฺส  กเรยฺย  กิจฺจ   
                                นานตฺถกามสฺส  กเรยฺย  อตฺถ   
                                อสมฺภชนฺตมฺป  น  สมฺภเชยฺย   
                [๖๓๒]        จเช  จชนฺต  วนถ  น  กยิรา   
                                อเปตจิตฺเตน  น  สมฺภเชยฺย   
#  ๑.  ม.  รเถสภ  ฯ    ๒.  ม.  ขคฺคพทฺธสฺส  ฯ    ๓.  ม.  อย  ปาโ   
#  นตฺถิ  ฯ    ๔.  ม.  ติรีฏวตฺถนิวตฺถสฺส  ฯ    
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                                ทิโช  ทุม  ขีณผลว (๑)   ตฺวา   
                                อ ฺ  สเมกฺเขยฺย  มหา  หิ  โลโกติ ฯ   
        ตตฺถ  นเม  นมนฺตสฺสาติ  โย  อตฺตนิ  มุทุจิตฺเตน   
นมติ  ตสฺเสว  ปฏินเมยฺย ฯ  กิจฺจานุกุพฺพสฺสาติ  อตฺตโน   
อุปฺปนฺน  กิจฺจ  อนุกุพฺพนฺตสฺเสว ฯ  นานตฺถกามสฺสาติ   
อวุฑฺฒิกามสฺส ฯ  วนถ  น  กยริาติ  ตสฺมึ  จชนฺเต  ตณฺหาสิเนห   
น  กเรยฺย ฯ  อเปตจิตฺเตนาติ  อปคตจิตฺเตน  วิรตฺตจิตฺเตน ฯ   
น  สมฺภเชยฺยาติ  น  สมาคจฺเฉยฺย ฯ  อ ฺ  สเมกฺเขยฺยาติ   
อ ฺ  โอโลเกยฺย ฯ  ยถา  ทิโช  ขีณผล  [ ๒ ]  รุกฺข  ตฺวา   
อ ฺ  ผลภริต  รุกฺข  คจฺฉติ  ตถา  ขีณราค  ปุริส  ตฺวา  
อ ฺ  สุสิเนห  อุปคจฺเฉยฺยาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        ราชา  โพธิสตฺเต  กเถนฺเตเยว  ตสฺสา  คุณ  สริตฺวา   
ภทฺเท  เอตฺตก  กาล  ตว  คุเณ  น  สลลฺกฺเขสึ  ปณฺฑิตสฺสเยว   
กถาย  สลฺลกเฺขตฺวา (๓)   มม  อปราธ  สหนฺติยา  อิท  สกลรชฺช   
ตุยฺหเยว  ทมฺมีติ วตฺวา จตุตฺถ คาถมาห   
                [๖๓๓]        โส  เต  กริสฺสามิ  ยถานุภาว   
                                กต ฺ ุต  ขตฺติโย (๔)  เปกฺขมาโน   
                                สพฺพ ฺจ  เต  อิสฺสริย  ททามิ   
                                ยสฺสจฺิฉสี  ตสฺส  ตุว  ททามีติ ฯ   
#  ๑.  ม.  ขีณผลนฺติ  ฯ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ทุมนติฺ  ทิสฺสติ  ฯ   
#  ๓.  ม.  สลฺลกฺเขส฿  ฯ    ๔.  ม.  ขตฺติเย  ฯ    
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        ตตฺถ  โสติ  โส  อห ฯ  ยถานุภาวนฺติ  ยถาสตฺติ    
ยถาพล ฯ  ยสฺสิจฺฉสีติ  ยสฺส  อิจฺฉสิ  ตสฺส  อิท  รชฺช   
อาทึ  กตฺวา  ย  ตฺว  อิจฺฉสิ  ต  ททามีติ ฯ   
        เอว  วตฺวา  ราชา  เทวิยา  สพฺพิสฺสริย  อทาสิ ฯ   
อิมินาห  เอติสฺสา   คุณ   สราปโตติ   ปณฺฑิตสฺสาป   มหนฺต  
อิสฺสริย   อทาสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุโภป  ชายปติกา   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุ ฯ  ตทา  ชายปติกา  เอตรหิ   
ชายปติกาเยว  อเหสุ ฯ  ปณฺฑิตามจฺโจ  ปน  อหเมวาติ ฯ   
                                โคธชาตก    ตติย  ฯ    
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        คว ฺเจ  ตรมานานนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
ราโชวาท  อารพฺภ    กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ สกุณชาตเก (๑)   อาวิภวิสฺสติ ฯ  อิธ  ปน  สตฺถา   
มหาราช  โปราณกราชาโนป  ปณฺฑิตาน  กถ  สุตฺวา  ธมฺเมน   
รชฺช  กาเรตฺวา  สคฺคปท (๒)   ปรูยมานา   คมึสูติ  วตฺวา   ร ฺา  
ยาจิโต  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต       พาราณสิย       พฺรหฺมทตฺเต       รชชฺ      กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  สิกฺขิตสพฺพสิปฺโป   
อิสิปพฺพชฺช    ปพฺพชิตฺวา    อภิ ฺา    จ    สมาปตฺติโย    จ   
นิพฺพตฺเตตฺวา  รมณีเย  หิมวนฺตปฺปเทเส  วนมูลผลาหาโร  วิหาสิ ฯ   
ตทา    ราชา    อคุณปริสงฺโก   หุตฺวา   อตฺถิ   นุ   โข    เม   
โกจิ  อคุณ  กเถนฺโตติ  ปริเยสนฺโต  อนฺโตชเน  จ  พหิชเน   
จ  อนฺโตนคเร  จ  พหินคเร  จ  กิ ฺจิ  อตฺตโน  อวณฺณวาทึ   
อทิสฺวา  ชนปเทสุ  นุโข  กถนฺติ  อ ฺาตกเวเสน  ชนปท   
จรติ ฯ  ตตฺถาป  อวณฺณวาทึ  อปสฺสนฺโต  อตฺตโน  คุณกถเมว   
สุตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส  นุ  โข  กถนติฺ  อร ฺ  ปวิสิตฺวา   
วิจรนฺโต  โพธิสตฺตสฺส  อสฺสม  ปตฺวา  ต  อภิวาเทตฺวา   
กตปฏิสนฺถาโร  เอกมนฺต  นิสีท ิฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  อร ฺโต  
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๒๔๓๘-๔๕/๕๓๐-๕  ฯ    ๒.  ม.  สคฺคปุร  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 442 

เลมที่  31  จตุกฺกนิปาเต  โกกิลวคฺควณฺณนา  หนา  442   
 
ปริปกฺกานิ   นิโคฺรธผลานิ  อาหริตฺวา  ปริภุ ฺชิ ฯ  ตานิ   
โหนฺติ  มธุรานิ  โอชวนตฺานิ  สกฺกรจุณฺณสมรสานิ ฯ  โส   
ราชานมฺป  อามนฺเตตฺวา  อิม  มหาปุ ฺ  นิโคฺรธปกฺก   
ขาทิตฺวา  ปานีย  ปวาหีติ  อาห ฯ   ราชา   ตถา  กตฺวา   
โพธิสตฺต  ปจฺุฉิ  กินฺนุโข  ภนฺเต  อิม  นิโคฺรธปกฺก   
อติวิย  มธุรนฺติ ฯ  มหาปุ ฺ  นูน  ราชา  ธมฺเมน  สเมน   
รชฺช  กาเรสิ  เตเนว  ต  มธุรนฺติ ฯ  ร ฺโ  อธมฺมิกกาเล   
อมธุร  นโุข  ภนฺเต  โหตีติ ฯ  อาม  มหาปุ ฺ  ราชูสุ   
อธมฺมิเกสุ  เตลมธุผาณิตาทีนิป  วนมูลผลาทีนิป (๑)  อมธุรานิ   
โหนฺติ  นิโรชานิ  น  เกวล  วา  เอตานิ  สกลมฺป   
รฏ  นิโรช  กสฏ  โหติ  เตสุ  ปน  ธมมฺิเกสุ  ตานิป   
มธุรานิ  โหนฺติ  โอชวนตฺานิ  สกลมฺป  รฏ  โอชวนฺตเมว   
โหตีติ ฯ  ราชา   เอว   ภวิสฺสติ   ภนฺเตติ   อตฺตโน  ราชภาว  
อชานาเปตฺวาว  โพธิสตฺต  วนฺทิตฺวา  พาราณสึ  คนฺตฺวา   
ตาปสสฺส  วจน  วีมสิสฺสามีติ  อธมฺเมน  รชฺช  กาเรตฺวา   
อิทานิ  ชานิสฺสามีติ  กิ ฺจิ  กาล  วีตินาเมตฺวา  ปุน  ตตฺถ   
คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  โพธิสตฺโตปสฺส  ตเถว   
วตฺวา  นิโคฺรธปกฺก  อทาสิ ฯ  ต  ตสฺส  ติตฺติกรส  อโหสิ ฯ   
ราชา  นีรสนติฺ  สห  เขเฬน  ฉฑฺเฑตฺวา (๒)  ติตฺติก  ภนฺเตติ   
#  ๑.  ม.  วนมูลผลานิ  ฯ    ๒.  ม.  อมธุร  นรีสนฺติ  ฯ    
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อาห ฯ   โพธิสตฺโต   มหาปุ ฺ   นูน   ราชา    อธมฺมิโก   
ภวิสฺสติ   ราชูน ฺหิ    อธมฺมิกกาเล   อร ฺเ   ผลาผล   อาทึ   
กตฺวา   สพฺพ   นีรส   นโิรช    ชาต   โหตีติ   วตฺวา   อิมา  
คาถาโย   อภาสิ   
        [๖๓๔]        คว ฺเจ  ตรมานาน                ชิมฺห  คจฺฉติ  ปุงฺคโว   
                        สพฺพา คาว  ีชิมฺห ยนฺติ (๑)        เนนฺเต  ชิมฺห  คเต  สติ   
        [๖๓๕]        เอวเมว  มนุสฺเสสุ                โย  โหติ  เสฏสมฺมโต   
                        โส  เจ  อธมฺม  จรติ                ปเคว  อิตรา  ปชา   
                        สพฺพ  รฏ  ทุกฺข  เสติ        ราชา  เจ  โหติ  อธมฺมิโก   
        [๖๓๖]        คว ฺเจ  ตรมานาน                อุชุ  คจฺฉติ  ปุงฺคโว   
                        สพฺพา  คาวี  อุชุ  ยนฺติ        เนนฺเต (๒)  อุชุคเต  สติ   
        [๖๓๗]        เอวเมว  มนุสฺเสสุ                โย  โหติ  เสฏสมฺมโต   
                        โส  เจป (๓)  ธมฺม  จรติ                ปเคว  อิตรา  ปชา   
                        สพฺพ  รฏ  สุข  เสติ                ราชา  เจ  โหติ  ธมฺมิโกติ ฯ   
        ตตฺถ    คว ฺเจ    ตรมานานนฺติ    คุนฺน    นท ึ   โอตรนฺตีน ฯ   
ชิมฺหนฺติ  กฏุลิ  วงฺก ฯ  เนนฺเตติ  นายเก  คเหตฺวา  คจฺฉนฺเต   
ควเชฏเก  อุสเภ  ควเชฏเก  ปุงฺคเว ฯ  ปเคว  อิตรา  ปชาติ   
อิตเร  สตฺตา  ปุเรตรเมว  อธมฺม  จรนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ทุกฺข   
เสตีติ   น   เกวล   เสติ  จตูสุป    อิริยาปเถสุ    ทุกฺขเมว   
#  ๑.  ม.  คจฺฉนฺติ  ฯ    ๒.  สฺยา.  ม.  เนตฺเต  ฯ    ๓.  ม.  สเจ  ฯ    
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วินฺทติ ฯ   อธมฺมิโกติ  ยทิ  ราชา  ฉนทฺาทิอคติคมนวเสน   
อธมฺมิโก  โหติ ฯ  สุข  เสตีติ  สเจ  ราชา  อคติคมน  ปหาย   
ธมฺมิโก  โหติ  สพฺพ  รฏ  จตูสุ อิริยาปเถสุ  สุขปฺปตฺตเมว  
โหตีติ ฯ   
        ราชา  โพธิสตฺตสฺส  ธมฺม  สุตฺวา  อตฺตโน  ราชภาว  
ชานาเปตฺวา  ภนฺเต  ปุพฺเพ  นิโคฺรธปกฺก  อหเมว  มธุร  กตฺวา   
ติตฺติก  อกาสึ  อิทานิ  ปนุ  มธุร  กรสิฺสามีติ  โพธิสตฺต   
วนฺทิตฺวา  นคร  คนฺตฺวา  ธมฺเมน  รชฺช  กาเรนฺโต   สพฺพ  
ปฏิปากติก   อกาสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ราชา   อานนฺโท   อโหสิ   ตาปโส   ปน   อหเมวาติ ฯ   
                                ราโชวาทชาตก   จตุตฺถ  ฯ    
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        พฺรหา  ปวฑฺฒกาโย  โสติ  อิท  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนโฺต   
เทวทตฺตสฺส   สุคตาลยการณ   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ เหฏา  วิตฺถาริตเมว ฯ  อย  ปเนตฺถ  สงฺเขปตฺโถ ฯ   
สตฺถารา  สารีปุตฺต  เทวทตฺโต  ตุมฺเห  ทิสฺวา  กึ  อกาสีติ   
วุตฺโต  เถโร  อาห  ภนฺเต  โส  ตุมฺหาก  อนุกโรนฺโต   
มม  หตฺเถ  วีชนึ  ทตฺวา  นิปชฺช ิ อถ  น  โกกาลิโก  อุเร   
ชานุนา  ปหรติ (๑)     อิติ  โส  ตุมฺหาก  อนุกโรนฺโต  ทุกฺข   
อนุโภตีติ ฯ  ต  สุตฺวา  สตฺถา  น  สารีปตฺุต  เทวทตฺโต   
อิทาเนว  มม  กริิย  อนุกโรนฺโต  ทุกฺข  อนุภวติ  ปพฺุเพป   
อนุโภสิเยวาติ  วตฺวา  เถเรน  ยาจิโต  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  สีหโยนิย  นพฺิพตฺติตฺวา  หิมวนฺเต  คุหาย   วสมาโน  
เอกทิวส   มหิส   วธิตฺวา  มส  ขาทิตฺวา  ปานีย  ปวิตฺวา  คุห  
อาคจฺฉติ ฯ   เอโก   สิคาโล   ต   ทิสฺวา  ปลายิตุ  อสกฺโกนฺโต   
อุเรน  นิปชชฺิ ฯ   กึ ชมฺพุกาติ  วุตฺเต  อุปฏหิสฺสามิ  ต  ภทฺทนเฺตติ   
อาห ฯ  สีโห  เตนหิ  เอหติี  ต  อตฺตโน  วสนฏาน  เนตฺวา   
ทิวเส  ทิวเส  มส  อาหริตฺวา  โปเสสิ ฯ  ตสฺส  สีหวิฆาเสน   
ถูลสรรี (๒)   ปตฺตสฺส  เอกทิวส  มาโน  อุปฺปชชฺิ ฯ  โส  สีห   
#  ๑.  ม.  ชณฺณนา  ปหริ  ฯ    ๒.  ม.  ถูลสรรีต  ฯ    
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อุปสงฺกมิตฺวา   อาห   อห   สามิ   นิจฺจกาล   ตุมฺหาก   ปลโิพโธ   
ตุมฺเห  นิจฺจ  มส  อาหริตฺวา  ม  โปเสถ  อชฺช  ตุมฺเห   
อิเธว  โหถ  อห  เอก  วารณ  วธิตฺวา  มส  ขาทิตฺวา  ตุมฺหากมฺป   
อาหริสฺสามีติ ฯ  สโีห  มา  เต  ชมฺพุก  เอต  รุจิ  น   
ตฺว  วารณ  วธิตฺวา  มส  ขาทกโยนิย  นพฺิพตฺโต  อห  เต   
วารณ  วธิตฺวา  ทสฺสามิ  วารณา  นาม  มหา  ปวฑฺฒกายา (๑)    
มา  วิโลม  คณฺห (๒)   มม  วจน  กโรหีติ  วตฺวา ปม คาถมาห   
        [๖๓๘]        พฺรหา  ปวฑฺฒกาโย  โส        ทีฆทาโฒว  (๓)  ชมฺพุก   
                        น  ตฺว ตมฺหิ (๔)  กุเล ชาโต    ยตฺถ  คณฺหนฺติ  กุ ฺชรนฺติ ฯ   
        ตตฺถ    พฺรหาติ    มหนฺโต ฯ    ปวฑฺฒกาโยติ     ปวฑฺฒอุคฺ-   
คตกาโย (๕)   ฯ  ทีฆทาโฒติ  ทีฆทนฺโต  เตหิ  ทนเฺตหิ  ตุมฺหาทิเส   
ปหริตฺวา    ชวิีตกฺขย    ปาเปติ ฯ    ยตฺถาติ    ยสฺม ึ   สีหกุเล   
ชาตา    มตฺตวรวารณ    คณฺหนฺติ    ตฺว    ตตฺถ   น    ชาโต ฯ  
สิคาลกุเล   ปน   ชาโตติ    อตฺโถ ฯ   
        สิคาโล   สีเห   วาเรนฺเต (๖)   คุหา  นิกฺขมิตฺวา  ติกฺขตฺตุ   
หุกฺก  หุกกฺาติ (๗)   สิคาลิก  นทิตฺวา  ปพฺพตกูเฏ   ิโต  ปพฺพตปาท   
โอโลเกนฺโต   เอก   กาฬวารณ   ปพฺพตปาเทน   คจฺฉนฺต   ทิสฺวา   
#  ๑.  ม.  มหากาโย  ปวฑฺฒกาโย  ฯ    ๒.  ม.  มา  วารณ  คณฺหิ  ฯ 
#  ๓.  สยฺา.  ทีฆาทาโว  ฯ  ม.  ทีฆทาโ  จ  ฯ    ๔.  ม.  ตตฺถ  ฯ 
#  ๕.  ม.  อุทฺธ  อุคฺคตกาโย  ฯ    ๖.  ม.  สีเหน  วาริโตเยว  ฯ   
#  ๗.  ม.  พุกฺก  พุกกฺาติ  ฯ    
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อุลฺลงฺฆิตฺวา  ตสฺส  กุมฺเภ  ปติสฺสามีติ  ปริวตฺติตฺวา  ปาทมูเล   
ปติ ฯ  วารโณ  ปุริมปาท  อุกฺขิปตฺวา  ตสฺส  มตฺถเก   
ปติฏเปสิ ฯ  สีส  ภิชชฺิตฺวา  จุณฺณวิจุณฺณ  ชาต ฯ  โส  ตตฺเถว   
อนุตฺถุนนฺโต  สย ิฯ  วารโณ  โก ฺจนาท  กโรนฺโต  ปกฺกามิ ฯ   
โพธิสตฺโต  คนฺตฺวา  ปพฺพตมตฺถเก   ิโต  ต  วินาสมฺปตฺต   
ทิสฺวา  อตฺตโน  มาน  นิสสฺาย  นฏโ   สิคาโลติ    วตฺวา  
ติสฺโส    คาถา   อภาสิ   
        [๖๓๙]        อสีโห  สีหมาเนน                โย อตฺตาน วิกุพฺพติ   
                        กฏุ ุว  คชมาสชฺช                เสติ  ภุมฺยา  อนุตฺถนุ   
                [๖๔๐]        ยสสฺสิโน   อุตฺตมปุคฺคลสฺส   
                                ส ฺชาตกฺขนฺธสฺส   มหพฺพลสสฺ   
                                อสเมกฺขิย   ถามพลูปปตฺตึ   
                                ส  เสติ  นาเคน  หโตย  ชมฺพุโก   
                [๖๔๑]        โยวีธ  กมฺม   กรุุเต   ปมาย   
                                ถามพล   อตฺตนิ   สวิทิตฺวา   
                                ชปฺเปน   มนฺเตน   สุภาสิเตน   
                                ปรกิขฺวา  โส  วิปลุ  ชินาตีติ ฯ   
        ตตฺถ  วิกุพฺพตีติ  ปรวิตฺเตติ ฯ  กุฏ ุวาติ  สิคาโล  วิย ฯ   
อนุตฺถุนนฺติ   นิตฺถุนนฺโต ฯ    อิท    วุตฺต    โหติ    ยถา    อย   
#  ๑.  ม. โกตฺถุว  ฯ  ๒.  สฺยา.  ม. โย  จีธ  ฯ  ๓.  ม.  อนุตฺถุนนฺโต  ฯ    
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กุฏ ุ  มหนฺต  เวทน  (๑)  ปตฺวา  อนุตฺถุนนฺโต  ภูมิย  เสติ   
เอว  โย  อ ฺโป  ทุพฺพโล  พลวตา  วิคฺคห  กโรติ  โสป   
เอวรูโปว  โหตีติ ฯ  ยสสสฺิโนติ  อิสฺสริยวโต ฯ  อุตฺตมปุคฺคลสฺสาติ   
กายพเลน  าณพเลน  จ  อุตฺตมปุคฺคลสฺส ฯ  ส ฺชาตกฺขนฺธสฺสาติ   
สุสณฺ ิตมหาขนฺธสฺส ฯ    มหพฺพลสฺสาติ     มหาถามสฺส ฯ   
ถามพลูปปตฺตินฺติ  เอวรูปสฺส  สีหสฺส  ถามสงฺขาต  พล ฺเจว   
สีหชาติสงฺขาต  อุปปตฺติ ฺจ  อชานิตฺวา ฯ  กายถาม ฺจ  าณพล ฺจ   
สีหุปปตฺติ ฺจ    อชานิตฺวาติป    อตฺโถ ฯ     ส      เสตีติ   
อตฺตานมฺป  เตน  สทิส  ม ฺมาโน  โส  อย  ชมฺพุโก  นาเคน   
หโต  มตสยน  เสติ ฯ  ปมายาติ  ปมินิตฺวา  อุปปริกฺขิตฺวา ฯ   
ปมาณาติป  ปาโ ฯ  อตฺตโน  ปมาณ  คเหตฺวา  โย   
อตฺตโน  ปมาเณน  [ ๒ ]  กุรุเตติ  อตฺโถ ฯ  ถามพลนฺติ  ถามสงฺขาต   
พล ฯ  กายถาม ฺจ    าณพล ฺจาติป    อตฺโถ ฯ  ชปฺเปนาติ   
ชปฺเปน (๓)  อชฺเฌเนนาติ  อตฺโถ ฯ  มนฺเตนาติ  อ ฺเหิ  ปณฺฑิเตหิ   
สทฺธึ  มนฺเตตฺวา  กรเณน ฯ  สุภาสิเตนาติ  สจฺจาทิคุณยุตฺเตน   
อนวชฺชวจเนน ฯ  ปริกฺขวาติ  ปริกฺขาสมฺปนฺโน ฯ  โส  วิปุล   
ชินาตีติ  โส (๔)  เอวรูโป  โหติ  ยกิ ฺจิ  กมฺม  กุรุมาโน  อตฺตโน   
ถาม ฺจ  พล ฺจ  ตฺวา  ชปฺปมนฺตวเสน  ปริจฺฉินทฺิตฺวา   
สุภาสิต  ภาสนฺโต  กโรติ โส วิปุล ฺจ มหนฺต อตฺถ  
#  ๑.  ม.  คช ฯฺ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  กมฺมนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ   
#  ๓.  ม.  ชเปน  ฯ    ๔.  ม.  โย  ฯ    
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ชินาติ   น    ปริหายตีติ  ฯ   
        เอว    โพธิสตฺโต    อิมาหิ    ตีหิ    คาถาหิ    อิมสฺมึ   โลเก  
กตฺตพฺพยุตฺตก    กมฺม กเถสีติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  สิคาโล   เทวทตฺโต   อโหสิ   สโีห   ปน   อหเมวาติ ฯ   
                                ชมฺพุกชาตก   ป ฺจม  ฯ   
 
                                พฺรหาฉตฺตชาตก   
        ติณ    ติณนฺติ    ลปสติี    อิท   สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
กุหก  ภิกฺขุ   อารพฺภ กเถสิ ฯ   ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ   กถิตเมว ฯ   
        อตีเต  ปน  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชฺช  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  ตสฺส  อตฺถธมฺมานุสาสโก  อมจฺโจ  อโหสิ ฯ   
พาราณสีราชา  มหติยา  เสนาย  โกสลราชาน  อพฺภุคฺคนฺตฺวา   
สาวตฺถิย  คนฺตฺวา  ยุทฺเธน  นคร  ปวิสิตฺวา  ราชาน  คณฺหิ ฯ   
โกสลร ฺโ  ปน  ปุตฺโต  ฉตฺโต  นาม  กุมาโร  อตฺถิ ฯ   
โส  อ ฺาตกเวเสน  นิกฺขมิตฺวา  ตกฺกสิล  คนฺตฺวา  ตโย   
เวเท  จ  อฏารส  สิปฺปานิ  จ  อุคฺคณฺหิตฺวา  ตกฺกสิลโต   
นิกฺขมฺม  สพฺพสมยสิปฺปานิ  สิกฺขนฺโต  เอก  ปจฺจนฺตคาม   
ปาปุณิ ฯ  ต  นิสฺสาย  ป ฺจสตตาปสา  อร ฺเ  ปณฺณสาลาย   
วสนฺติ ฯ  กุมาโร  เต  อุปสงฺกมิตฺวา  อิเมสมฺป  สนติฺเก    
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กิ ฺจิ    สิกฺขิสฺสามีติ  ปพฺพชิตฺวา  ยนฺเต  ชานนฺติ  ต  สพฺพ   
อุคฺคณฺหิ ฯ  โส  อปรภาเค  คณสตฺถา  ชาโต ฯ  อเถกทิวส   
อิสิคณ  อามนฺเตตฺวา  มาริสา  กสฺมา  มชฺฌิมเทส  น  คจฺฉถาติ   
ปุจฺฉิ ฯ  มารสิ  มชฺฌิมเทเส  มนุสฺสา  นาม  ปณฺฑิตา  เต   
ป ฺห  ปุจฺฉนฺติ  อนุโมทน  การาเปนฺติ  มงฺคล  ภณาเปนฺติ   
อสกฺโกนฺเต  ครหนฺติ  มย  เตน  ภเยน  น  คจฺฉามาติ ฯ   
มา  ตุมฺเห  ภายิตฺถ  อหเมต  สพฺพ  กรสิฺสามีติ ฯ  เตนหิ   
คจฺฉามาติ ฯ  สพฺเพ  อตฺตโน  ขาริวิวิธมาทาย   อนุปุพฺเพน   
พาราณสึ  ปตฺตา ฯ  พาราณสีราชาป  โกสลรชชฺ  อตฺตโน   
หตฺถคต  กตฺวา  ตตฺถ  ราชายุตฺตเก  เปตฺวา  สย  ตตฺถ   
วิชฺชมานกธน  คเหตฺวา  พาราณสึ  คนฺตฺวา  อุยฺยาเน  โลหจาฏิโย   
ปูราเปตฺวา  นิทหิตฺวา  ตสฺมึ  สมเย  พาราณสิยเมว  วสิ ฯ   
อถ  เต  อิสโย  ราชุยฺยาเน  รตฺตึ  วสิตฺวา  ปุนทิวเส  นคร   
ภิกฺขาย  ปวิสิตฺวา  ราชทฺวาร  อคมสุ ฯ  ราชา  เตส  อิริยาปเถ   
ปสีทิตฺวา  ปกฺโกสาเปตฺวา  มหาตเล  นิสีทาเปตฺวา  ยาคุขชฺชก   
ทตฺวา  ยาว  ภตฺตกาลา  ต  ต  ป ฺห  ปจฺุฉิ ฯ  ฉตฺโต  ร ฺโ   
จิตฺต  อาราเธนฺโต  สพฺพ  ป ฺห  วิสชฺเชตฺวา   ภตฺตกิจฺจาวสาเน  
วิจิตฺร   อนุโมทน  อกาสิ ฯ  ราชา  สุฏ ุตร  ปสนฺโน  ปฏิ ฺ   
คเหตฺวา  สพฺเพป  เต  อุยฺยาเน  วาเสสิ ฯ  ฉตฺโต  นธิิอุทฺธรณมนฺต   
ชานาติ ฯ  โส  ตตฺถ  วสนฺโต  กห  นโุข  อิมินา  มม    
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ปตุ  สนฺตก  ธน  นิหิตนฺติ  มนฺต  ปริวตฺเตตฺวา  โอโลเกนฺโต   
ราชุยฺยาเน  นิหิตภาว  ตฺวา  อิธ (๑)   ธน  คเหตฺวา  มม  รชชฺ   
คณฺหิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ตาปเส  อามนฺเตตฺวา  มาริสา  อห   
โกสลร ฺโ  ปุตฺโต  พาราณสีร ฺา  อมฺหาก  รชชฺ  คหิต (๒)    
อ ฺาตกเวเสน  นิกฺขมิตฺวา  เอตฺตก  กาล  อตฺตโน  ชีวิต   
อนุรกฺขึ  อิทานิ  กุลสนฺตก  ธน  ลทฺธ  อห  อาทาย   
คนฺตฺวา  อตฺตโน  รชชฺ  คณฺหิสฺสามิ  ตุมฺเห  กึ  กรสิฺสถาติ   
อาห ฯ  มย  ตยาเอว  สทฺธึ  คมิสฺสามาติ ฯ  โส  สาธูติ   
มหนฺเต  จมฺมปสิพฺพเก  การาเปตฺวา  รตฺติภาเค  ภูมิย  ขณิตฺวา   
ธนจาฏิโย  อุทฺธริตฺวา  ปสิพฺพเกสุ  ธน  ปกฺขิปตฺวา  จาฏิโย   
ติณสฺส  ปูราเปตฺวา  ป ฺจ  อิสิสตานิ  อ ฺเ  จ  มนุสฺเส   
ธน  คาหาเปตฺวา  ปลายิตฺวา  สาวตฺถิย  คนฺตฺวา  ราชายุตฺตเก   
คาหาเปตฺวา  รชชฺ  คเหตฺวา  ปาการฏฏาลกาทิปฏสิงฺขรณ   
กาเรตฺวา  ปุนป  ต  ร ฺา  (๓)  ยุทฺเธน  อคฺคเหตพฺพ  กตฺวา   
นคร  อชฌฺาวสติ ฯ  พาราณสีร ฺโป  ตาปสา  อุยฺยานโต   
ธน  คเหตฺวา  ปลาตาติ  อาโรเจสุ ฯ โส อุยฺยาน   คนตฺฺวา   
จาฏิโย  วิวราเปตฺวา  ติณเมว  ปสฺสิ ฯ  ตสฺส  ธน  นสิฺสาย   
มหนฺโต  โสโก  อุปฺปชฺช ิฯ  โส  นคร  คนฺตฺวา  ติณ  ติณนฺติ   
วิลปนฺโต  จรติ ฯ  น  ตสฺส  อ ฺโ  โกจิ  โสก  นพฺิพาเปตุ   
#  ๑.  ม.  อิท  ฯ    ๒.  ม.  รชฺเช  คหิเต  ฯ    ๓.  ม.  สปตฺตร ฺา  ฯ    
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สกฺโกติ ฯ  โพธิสตฺโต  จินฺเตสิ  ร ฺโ  มหนฺโต  โสโก  วิลปนฺโต   
จรติ    เปตฺวา   โข   ปน   ม   นาสฺส    อ ฺโ   โกจิ   โสก   
วิโนเทตุ   สมตฺโถ   นิสโฺสก  ต  กริสสฺามีติ ฯ  โส  เอกทิวส   
เตน    สทฺธ ึ   สุข    นิสินโฺน  วิลปนกาเล   ปม   คาถมาห   
        [๖๔๒]        ติณ  ติณนฺติ  ลปส ิ       โก น ุเต ติณมาหริ   
                        กินฺน ุ เต  ติณกิจฺจตฺถิ        ติณเมว  ปภาสสีติ ฯ   
        ตตฺถ     กินฺนุ    เต    ติณกิจฺจตฺถีติ     ก ึ   น ุ   ตว   ติเณน   
กิจฺจ    กาตพฺพ    อตฺถิ ฯ    ติณเมว    ปภาสสีติ    ตฺว   หิ   เกวล   
ติณ    ติณนฺติ   ติณเมว   ภาสสิ   อสุกติณ  นามาติ  น   
กเถสิ  นามว (๑)   ตาวสฺส  กเถหิ  อสกุติณ  นามาติ  มย   
เต    อาหริสสฺาม  อถ  ปน  เต  ติเณน  โก  อตฺโถ  อตฺถิ   
ติณการณ  (๒)    มา    วิลปสีติ ฯ   
        ต    สุตฺวา    ราชา    ทุติย     คาถมาห   
        [๖๔๓]        อิธาคมา  พฺรหฺมจารี                พฺรหาฉตฺโต   พหุสฺสุโต   
                        โส  เม  สพฺพ  สมาทาย        ติณ  นกิฺขิปฺป   คจฺฉตีติ ฯ   
        ตตฺถ   พฺรหาติ    ทโีฆ ฯ    ฉตฺโตติ    ตสฺส    นาม ฯ    สพฺพ  
สมาทายาติ   สพฺพ   ธน   คเหตฺวา ฯ   นิกฺขิปฺป  คจฺฉตีติ  จาฏีสุ   
ติณ   นิกฺขิปตฺวา    คโตติ   ทสฺเสนฺโต   เอวมาห ฯ   
        ต    สุตฺวา   โพธิสตฺโต   ตติย   คาถมาห   
#  ๑.  ม.  ติณนาม  ฯ    ๒.  ม.  นิกฺการณา  ฯ    
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        [๖๔๔]        เอเวต   โหติ   กตฺตพฺพ        อปฺเปน   พหุมิจฺฉตา   
                        สพฺพ  สกสฺส  อาทาน        อนาทาน ติณสฺส วา   
                        ติณสฺส  จาฏีสุ  คโต                ตตฺถ  กา  ปริเทวนาติ (๑)  ฯ   
        ตสฺสตฺโถ    อปฺเปน  ติเณน  พหุธน  อิจฺฉตา  เอว  เอต   
กตฺตพฺพ  โหติ   ยทิท  ปตุ  สนฺตกสฺส (๒)  ธนสฺส  สพฺพ  อาทาน   
อคยฺหุปกสฺส  ติณสฺส   จ   อนาทาน    อิติ    มหาราช  โส   
พฺรหาฉตฺโต  คเหตพฺพยุตฺตก  อตฺตโน  ปตุ  สนฺตก  ธน  คเหตฺวา   
อคฺคเหตพฺพยุตฺตก   ติณ  จาฏีส  ุ ปกฺขิปตฺวา  คโต  ตตฺถ  กา   
ปริเทวนาติ ฯ   
                ต        สุตฺวา   ราชา   จตุตฺถ   คาถมาห   
        [๖๔๕]        สีลวนฺโต   น  กุพฺพนฺติ   พาโล  สีลานิ  กุพฺพติ   
                        อนิจฺจสีล  ทุสฺสีลฺย        กึ ปณฺฑิจฺจ   กริสฺสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  สลีวนฺโตติ  เย  สีลสมฺปนฺนา  พฺรหฺมจาริโน (๓)    เต   
เอวรูป  น  กพฺุพนฺติ ฯ  พาโล   สีลานิ   กุพฺพตีติ  พาโล   ปน   
ทุราจาโร  เอวรูปานิ  อตฺตโน  อนาจารสงฺขาตานิ  สีลานิ   
กโรติ ฯ  อนจฺิจสีลนฺติ  อทฺธุเวน  ทีฆรตฺต  อปฺปวตฺเตน  สีเลน   
สมนฺนาคต ฯ  ทุสฺสลีฺยนติฺ  ทุสฺสีล ฯ  กึ  ปณฺฑิจฺจ  กริสฺสตีติ   
เอวรูป  ปุคฺคล   พาหุสจฺจปริภาวิต  ปณฺฑิจฺจ  กึ  กริสฺสติ    ก ึ   
สมฺปาเทสฺสติ     วิปตฺติเมวสฺส    กรสิฺสตีติ ฯ   
#  ๑.  ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ    ๒.  ม.  สนตฺกตฺตา  หกสฺส  ฯ   
#  ๓.  ม.  พฺรหฺมจารโย  ฯ    
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        ต   ครหนฺโต  วตฺวา  โส  ตาย  โพธิสตฺตสฺส  คาถาย  (๑)   
นิสฺโสโก  หตฺุวา   ธมฺเมน   รชชฺ   กาเรสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน    อาหรตฺิวา  ชาตก    สโมธาเนสิ   
ตทา  พฺรหาฉตฺโต  กุหกภิกฺขุ  อโหสิ  ปณฺฑิตามจฺโจ  ปน   
อหเมวาติ ฯ   
                                พฺรหาฉตฺตชาตก   ฉฏ  ฯ   
 
                                        ปชาตก   
        น  เต  ปมทายิมฺหาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
อ ฺตร  ภิกฺขุ   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  ชนปทโต  เชตวน  คนฺตฺวา  ปตฺตจีวร   
ปฏิสาเมตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  สามเณรทหเร  ปจฺุฉิ  อาวุโส  
สาวตฺถิย  อาคนฺตุกภิกฺขูน  โก  อุปการโกติ ฯ  อาวุโส   
อนาถปณฺฑิโก  นาม  มหาเสฏ ี  วิสาขา  นาม  มหาอุปาสิกา   
เอเต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   อุปการกา  มาตาปตุฏานิยาติ ฯ  โส   
สาธูติ  ปุนทิวเส  ปาโตว  เอกภิกฺขุสฺสาป  อปวิฏกาเล   
อนาถปณฺฑิกสฺส  ฆรทฺวาร  อคมาสิ ฯ  อเวลาย  คตตฺตา   
โกจิ  น  โอโลเกสิ ฯ  โส  ตโต  กิ ฺจิ  อลภิตฺวา วิสาขาย   
ฆรทฺวาร  คโต ฯ  ตตฺราป  อติปาโตว  คตตฺตา  กิ ฺจิ  น   
#  ๑.  ม.  กถาย  ฯ    
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ลภติ ฯ  โส  ตตฺถ  ตตฺถ  วิจริตฺวา  ปุนาคจฺฉนฺโต  ยาคุยา   
นิฏ ิตาย  คโต ฯ  ปุนป  ตตฺถ  ตตฺถ  วิจริตฺวา  ภตฺเต   
นิฏ ิเต  คโต ฯ  โส  วิหาร  คนฺตฺวา  เทฺวป  กลุานิ  อสฺสทฺธานิ   
อปฺปสนฺนาเนว  อิเม  ภิกขฺู  ปน  สทฺธานิ  ปสนฺนานีติ  กเถนฺตีติ   
ตานิ  กุลานิ  ปริภวนฺโต  จรติ ฯ  อเถกทิวส  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย   
กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  อสุโก  กิร  ชานปโท  ภิกขฺุ   
อติกาลสฺเสว  กลุทฺวาร  คโต  ภิกฺข  อลภนฺโต  กลุานิ  ปริภวนฺโต   
จรตีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ   
กถาย  สนฺนสิินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  ต   
ภิกฺขุ  ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิราติ  ปจฺุฉิตฺวา  สจฺจ  ภนฺเตติ   
วุตฺเต  กสฺมา  ตฺว  ภิกฺขุ  กชฺุฌสิ  ปุพฺเพ  อนุปฺปนฺเนป   
พุทฺเธ  ตาปสาป  ตาว  กุลทฺวาร  คนฺตฺวา  ภิกฺข  อลภิตฺวา   
น  กชฺุฌึสูติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย   
สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  อปรภาเค  ตาปสปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺเต  จิร  วสิตฺวา  โลณมฺพิลเสวนตฺถาย   
พาราณสึ  ปตฺวา  ราชุยฺยาเนเยว  วสิตฺวา  ปุนทิวเส  นคร   
ภิกฺขาย  ปาวิสิ ฯ  ตทา  พาราณสีเสฏ ี  สทฺโธ  โหติ   
ปสนฺโน ฯ  โพธิสตฺโต  กตร  กลุฆร  สทฺธนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา    
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เสฏ ิฆรนฺติ  สุตฺวา  เสฏ ิโน  ฆรทฺวาร  อคมาสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ   
เสฏ ี  ราชุปฏาน  คโต ฯ  มนุสฺสาป  น  น  ปสฺสสึุ ฯ   
โส  นิวตฺติตฺวา  คจฺฉติ ฯ  อถ  น  โส  เสฏ ี  ราชกุลา  นิกฺขมนฺโต   
ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา  ภิกฺขาภาชน  คเหตฺวา  ฆร  เนตฺวา   
นิสีทาเปตฺวา  ปาทโธวนมกฺขนยาคุขชฺชกาทีหิ (๑)   สนฺตปฺเปตฺวา   
อนฺตราภตฺเต  กิ ฺจิ  การณ  อปุจฺฉิตฺวา   กตภตฺตกิจฺจ  วนฺทิตฺวา   
เอกมนฺต  นิสินฺโน  ภนฺเต  อมฺหาก  ฆรทฺวาร  อาคตา นาม  
ยาจกา   วา   ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณา  วา  สกฺการสมฺมาน   
อลภิตฺวา  คตปุพฺพา  นาม  นตฺถิ  ตุมฺเห  ปน  อชฺช  อมฺหาก   
ทารเกหิ  อทิฏตฺตา  อาสน  วา  ปานีย  วา  ปาทโธวน   
วา  ยาคุภตฺต  วา  อลภิตฺวาว  คตา  อย  อมฺหาก  โทโส  
ต   โน   ขมตุิ   วฏฏตีติ   วตฺวา   ปม    คาถมาห   
        [๖๔๖]        น  เต  ปมทายิมฺหา (๒)        น   ปาน   นป  โภชน   
                        พฺรหฺมจาร ี ขมสฺสุ  เม                เอว  ปสฺสาม (๓)  อจฺจยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  น   เต  ปมทายิมฺหาติ   ปมฺป  เต   น    ทาปยิมฺหา ฯ   
        ต     สุตฺวา    โพธิสตฺโต    ทุติย    คาถมาห   
                [๖๔๗]        เนวาภิสชฺชามิ   น   จาป   กปฺุเป   
                                น   จาป   เม   อปฺปยมาสิ   กิ ฺจิ   
#  ๑.  ม.  ปาทโธวนเตลมกฺขนยาคุขชฺชกาทีหิ  ฯ     
#  ๒.  สฺยา.  ปมทาสิมฺห  ฯ    ๓.  สฺยา.  ม.  เอต  ปสฺสามิ  ฯ    
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                                อโถป   เม   อาสิ   มโนวิตกโฺก   
                                เอตาทิโส   นูน   กุเลสุ   ธมฺโมติ ฯ   
        ตตฺถ  เนวาภิสชฺชามีติ  เนว  ลคฺคามิ ฯ  เอตาทิโสติ  อิมสสฺ   
กุลสฺส  เอตาทิโส  นูน  สภาโว  ทายกวโส  (๒)  เอส  ภวิสฺสตีติ   
เอว   เม    มโนวิตกฺโก   อุปฺปนฺโน ฯ   
        ต     สุตฺวา     เสฏ ี (๓)    เทฺว    คาถา     อภาสิ   
        [๖๔๘]        เอสมฺหาก  กุเล  ธมฺโม        ปตุปตามโห   สทา   
                        อาสน  อุทก  มชฺช (๔)        สพฺเพต  นิปทามเส   
        [๖๔๙]        เอสมฺหาก  กุเล  ธมฺโม        ปตุปตามโห   สทา   
                        สกฺกจฺจ  อุปติฏาม (๒)        อุตฺตม  วิย  าตกนฺติ ฯ   
        ตตฺถ    ธมฺโมติ    สภาโว ฯ    ปตุปตามโหติ     ปตูน ฺจ   
ปตามหาน ฺจ  สนฺตโก ฯ  อุทกนฺติ  ปาทโธวนอุทก ฯ  มชชฺนฺติ   
ปาทมกฺขน  เตล ฯ  สพฺเพตนฺติ  สพฺพ  เอต ฯ  นิปทามเสติ   
นิปการา (๕)   อุปสคฺคา ฯ  ทามเสติ  อตฺโถ ฯ  ททามาติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  อิมินา  ยาว  สตฺตมา  กุลปริวฏฏา  ทายกวโส  อมฺหาก   
วโสติ   ทสฺเสติ ฯ  อุตฺตม  วิย  าตกนฺติ  มาตร  วิย  ปตร   
วิย  จ  มย  ธมฺมิก  สมณ  วา  พฺราหฺมณ  วา  ทิสฺวา   
สกฺกจฺจ  สหตฺเถน  อุปฏหามาติ  อตฺโถ ฯ   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  กุลสฺส  ฯ    ๒.  ม.   อทายกวโส ฯ    ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร   
#  อิตราติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๔.  สฺยา.  ม.  ปชฺช  ฯ    ๕.  ม.  นิการปการา  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 458 

        เลมที ่ 31  จตุกฺกนปิาเต  โกกิลวคฺควณฺณนา  หนา  458   
 
        โพธิสตฺโต  ปน  กติปาห  พาราณสีเสฏ ิโน  ธมฺม   
เทเสนฺโต  ตตฺถ  วสิตฺวา  ปุน  หิมวนฺตเมว  คนฺตฺวา  อภิ ฺา   
จ  สมาปตฺติโย  จ นิพฺพตฺเตสิ (๑)  ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  โส  ภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหิ ฯ  ตทา  พาราณสีเสฏ ี  อานนฺโท  อโหสิ ฯ  ตาปโส   
ปน  อหเมวาติ ฯ   
                                ปชาตก   สตฺตม  ฯ   
 
                                        ถุสชาตก   
        วิทิต  ถสุนฺติ  อิท  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนโฺต  อชาตสตฺตุ  
อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        ตสฺมึ  กริ  มาตุ  กุจฺฉิคเต  ตสฺส  มาตุ  โกสลราชธีตาย   
พิมฺพิสารร ฺโ  ทกฺขิณชนฺนุโลหิตปวนโทหโฬ  อุปฺปชฺชิตฺวา   
ถทฺโธ (๒)   อโหสิ ฯ  สา  ปริจาริกาหิ  ปุจฺฉิตา  ตาส  ตมตฺถ   
อาโรเจสิ ฯ  ราชาป  สุตฺวา  เนมิตฺตเก  ปกฺโกสาเปตฺวา  เทวิยา   
กิร  เอวรูโป  โทหโฬ  อุปปฺนฺโน  ตสฺสา  กา  นิปฺผตฺตีติ   
ปุจฺฉิ ฯ  เนมิตฺตกา  เทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺตสตฺโต  ตุมฺเห   
มาเรตฺวา  รชฺช  คณฺหิสฺสตีติ   อาหสุ ฯ  ราชา  สเจ  มม   
#  ๑.  ม.  นิพฺพตฺเตตฺวา  พฺรหฺมโลกปรายโณ  อโหสิ  ฯ     
#  ๒.  ม.  ปณฺฑุ  ฯ    
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ปุตฺโต  ม  มาเรตฺวา  รชฺช  คณฺหิสฺสติ  โก  เอตฺถ  โทโสติ   
ทกฺขิณชนฺนน  สตฺเถน  ผาเลตฺวา  โลหิตก  สุวณฺณตฏฏเกน   
คเหตฺวา  ทาเปตฺวา  เทวึ  ปาเยสิ ฯ สา จินฺเตสิ   สเจ   
มม  กุจฺฉิย  นิพฺพตฺโต  ปุตฺโต  ปตร  มาเรสฺสติ  กึ  เม   
เตนาติ ฯ  สา  คพฺภปาตนตฺถ  กุจฺฉึ  มทฺทาเปสิ ฯ   ราชา  
ตฺวา   ต   ปกฺโกสาเปตฺวา  ภทฺเท  มยหฺ  กริ  ปุตฺโต  ม   
มาเรตฺวา  รชฺช  คณฺหิสฺสติ  น  โข  ปนาห  อชรามโร   
ปุตฺตมุข  เม  ปสฺสิตุ  เทหิ  มา  อิโต  ปภูติ  เอวรูป  กมฺม   
อกาสีติ  อาห ฯ  สา  ตโต  ปฏาย  อุยยฺาน  คนฺตฺวา  กุจฺฉึ   
มทฺทาเปสิ ฯ  ราชา  ตฺวา  ตโต   ปฏาย    อุยฺยานคมน   
วาเรสิ ฯ  สา  ปริปุณฺณคพฺภา  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  นามคฺคหณทิวเส   
จสฺส  อชาตสฺเสว  ปตุ  สตฺตุภาวโต  อชาตสตฺตุกุมาโรเตฺวว   
นาม  อกสุ ฯ  ตสฺมึ  กุมารปริหาเรน  วฑฺฒนฺเต  สตฺถา   
เอกทิวส  ป ฺจสตภิกฺขุปริวุโต  ร ฺโ  นิเวสน  คนฺตฺวา  นิสีทิ ฯ  
ราชา   พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  ปณีเตน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน   
ปริวิสิตฺวา  สตฺถาร วนฺทิตฺวา  ธมฺม  สณุนฺโต  นิสทีิ ฯ   
ตสฺมึ  ขเณ  กุมาร  มณฺเฑตฺวา  ร ฺโ  อทสุ ฯ  ราชา   
พลวสิเนเหน  ปุตฺต  คเหตฺวา  อูรุมฺหิ  นสิีทาเปตฺวา  ปุตฺตเปเมน   
ปุตฺตเมว  มมายนฺโต  ธมฺม  น  สุณาติ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  ปมาท   
ตฺวา  มหาราช  ปุพฺเพ  ราชาโน  ปุตฺเต  อาสงฺกยมานา    
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ปฏิจฺฉนฺเน  กาเรตฺวา  อมฺหาก  อจฺจเยน  นีหริตฺวา  รชฺเช   
ปติฏาเปยฺยาถาติ  อาณาเปสุนฺติ  วตฺวา  เตน  ยาจิโต  อตีต   
อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  ตกฺกสิลาย   ทิสาปาโมกฺขาจริโย   หตฺุวา   พหู  
ราชกุมาเร   จ    พฺราหฺมณกุมาเร  จ  สิปฺป  วาเจสิ ฯ   
พาราณสิย  ร ฺโ  ปุตฺโต  โสฬสวสฺสกิกาเล  ตสฺส  สนฺติก   
คนฺตฺวา  ตโย  เวเท  จ  สพฺพสิปฺปานิ  จ  อุคฺคณฺหิตฺวา   
ปริปุณฺณสิปฺโป  อาจริย  อาปุจฺฉิ ฯ  อาจริโย  องฺควิชฺชาย   
วเสน  ต  โอโลเกนฺโต  อิมสฺส  ปุตฺต  นิสฺสาย   อนฺตราโย   
ป ฺายติ  ตมห  อตฺตโน  อานุภาเวน  หริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา   
จตสฺโส  คาถา  พนฺธิตฺวา  ราชกุมารสฺส  อทาสิ  เอว ฺจ   
ปน  ต  วเทหิ (๑)   ตาต  ปม  คาถ  รชเฺช  ปติฏาย  ตว   
ปุตฺตสฺส  โสฬสวสฺสิกกาเล  ภตฺต  ภุ ฺชนฺโต  วเทยฺยาสิ  ทุติย  
มหาอุปฏานกาเล  ตติย  ปาสาท  อภิรูหมาโน  โสปาณสีเส   
ตฺวา  จตุตฺถ  สยนคพฺภ  ปวิสนฺโต  อุมฺมาเร  ตฺวาติ ฯ   
โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อาจริย  วนทฺิตฺวา  คโต  อุปรชฺเช   
ปติฏาย  ปตุ  อจฺจเยน   รชฺเช   ปติฏาสิ ฯ  ตสฺส  ปุตฺโต   
โสฬสวสฺสิกกาเล  ร ฺโ  อุยฺยานกีฬาทีน  อตฺถาย  นิกฺขมนฺตสฺส   
#  ๑.  ม.  วเทสิ  ฯ    
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สิริวิภว  ทิสวฺา  ปตร  มาเรตฺวา  รชชฺ   คเหตุกาโม   หุตฺวา   
อตฺตโน  อุปฏากาน  กเถสิ ฯ  เต  สาธุ  เทว  มหลลฺกกาเล   
ลทฺเธน  อิสสฺริเยน  โก  อตฺโถ  เยนเกนจิ  อุปาเยน  ราชาน   
มาราเปตฺวา  รชฺช  คณฺหิตุ  วฏฏตีติ  วทึสุ ฯ  กุมาโร  วิส   
ขาทาเปตฺวา  มาเรสฺสามีติ  ปตรา  สทฺธ ึ สายมาส  ภุ ฺชนฺโต   
วิส  คเหตฺวา  นิสีทิ ฯ  ราชา  ภตฺตปาติย  ภตฺเต  อจฺฉุปนฺเตเยว   
ปม    คาถมาห   
        [๖๕๐]        วิทิต  ถสุ  อุนฺทุราน        วิทิต  ปน  ตณฺฑุล   
                        ถุส  ถุส  วิวชฺชิตฺวา        ตณฺฑุล  ปน  ขาทเรติ ฯ   
        ตตฺถ  วิทิตนฺติ  กาฬวทฺทเลป  อนฺธกาเร  อุนทฺุราน  ถโุส   
ถุสภาเวน  ตณฺฑุโล  จ  ตณฺฑุลภาเวน  วิทิโต  ปากโฏเยว ฯ   
อิธ  ปน  ลิงฺควิปลฺลาสวเสน  ถุส  ตณฺฑุลนฺติ  วุตฺต ฯ  ขาทเรติ (๑)   
ถุส  วชฺเชตฺวา  ตณฺฑุลเมว  ขาทนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        ตโต  กมุาโร  จินฺเตสิ (๑)   ยถา  อุนฺทุราน  อนฺธกาเลป (๒)    
ถุโส  ถุสภาเวน  ตณฺฑุโล  จ  ตณฺฑุลภาเวน  ปากโฏ  เต   
ถุส  วชฺเชตฺวา  ตณฺฑุลเมว  ขาทนฺติ  เอวเมว  มม  มหาวิส (๓)   
คเหตฺวา  นิสินฺนภาโวม  ปากโฏติ ฯ  กุมาโร  าโตมฺหีติ  ภีโต   
ภตฺตปาติย  วิส  ปาเตตุ  อวิสหิตฺวา  อุฏาย  ราชาน  วนฺทิตฺวา   
#  ๑.  ม.  ขาทเรติ....ขาทนฺติ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ตาต  กุมาร  ฯ 
#  ๒.  ม.  อนุธกาเรป  ฯ    ๓.  ม.  ตว  วิส  ฯ    
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คโต ฯ  โส  ตมตฺถ  อตฺตโน  อุปฏากาน  อาโรเจตฺวา  อชฺช   
ตาวมฺหิ  าโต  อิทานิ  กถ  มาเรสฺสามาติ  ปุจฺฉิ ฯ  เต   
ตโต  ปฏาย  อุยฺยาเน  ปฏิจฺฉนฺนา  หุตฺวา  นิกณฺณิกวเสน   
มนฺตยมานา  อตฺเถโก  อุปาโยติ (๑)   ขคฺค  สนฺนยฺหิตฺวา   
มหาอุปฏานคตกาเล  อมจฺจาน  อนฺตเร  ตฺวา  ร ฺโ   
ปมาทภาว  ตฺวา  ขคฺเคน  ปหริตฺวา  มาเรตุ  วฏฏตีติ   
ววฏเปสุ ฯ  กุมาโร  สาธติู  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  มหาอุปฏานกาเล   
สนฺนทฺธขคฺโค  คนฺตฺวา  อิโตจิโต  จ  ร ฺโ  ปหรโณกาส   
อุปธาเรติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ   ราชา   ทุติย   คาถมาห   
        [๖๕๑]        ยา  มนฺตนา  อร ฺสฺมึ        ยา  จ  คาเม  นิกณฺณิกา   
                        ย ฺเจต  อิติ  จินฺตี (๒)  จ        เอตมฺป  วิทิต  มยาติ ฯ   
        ตตฺถ  อร ฺสฺมินฺติ  อุยฺยาเน ฯ  นิกณฺณิกาติ  กณฺณมูเล   
สมฺมนฺตนา ฯ  ย ฺเจต  อิติ  จินฺตี  จาติ  ย ฺจ  เอต  อิทานิ   
มม  ปหรโณกาสปริเยสน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ตาต  กุมาร   
ยา  เอสา  ตว  อตฺตโน  อุปฏาเกหิ  สทฺธึ  อุยฺยาเน  จ   
คาเม  จ  นิกณฺณิกา  มนฺตนา  ย ฺเจต  อิทานิ  มม   
ปหรณตฺถาย (๓)   อิติ  จินตีฺการณ (๔)  เอตมฺป  ิ สพฺพ  มยา  าตนฺติ ฯ 
        กุมาโร  ชานาติ  เม  เวริภาว  ปตาติ  ปลายิตฺวา   
อุปฏากาน  อาโรเจสิ ฯ  เต  สตฺตฏทิวเส  อติกฺกมิตฺวา  กุมาร   
#  ๑.  ม.  อิติสทฺโท  นตฺถ ิ ฯ    ๒.  ม.  อิติ  จีติ  จ  ฯ    ๓.  ม. 
#  มารณตฺถาย  ฯ    ๔.  ม.  จีติ  จ  กรณ  ฯ    
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น  เต  ปตา  เวริภาว  ชานาติ  ตกฺกมนฺเตน  (๑)  ตฺว  เอวส ฺ ี  
อโหสิ  มาเรหิ  นนฺติ  วทึสุ ฯ  โส  เอกทิวส  ขคฺค  คเหตฺวา   
โสปาณมตฺถเก  คพฺภทฺวาเร  อฏาสิ ฯ   อถ  ราชา โสปาณมตฺถเก  
 ิโต   ตติย   คาถมาห   
        [๖๕๒]        ธมฺเมน  กิร  ชาตสฺส        ปตา  ปตฺุตสฺส  มกฺกโฏ   
                        ทหรสฺเสว  สนฺตสฺส        ทนฺเตหิ  ผลมจฺฉิทาติ ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺเมนาติ  สภาเวน ฯ  ปุตฺตสฺส  มกฺกโฏติ  ปตา   
มกฺกโฏ  ปุตฺตสฺส  มกฺกฏโปตกสฺส ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา   
อร ฺเ  ชาตมกฺกโฏ  อตฺตโน  ยถูปรหิรณ  อาสงฺกนฺโต   
ตรุณสฺเสว  มกฺกฏโปตกสฺส  ทนฺเตหิ  ผล  ฉินฺทิตฺวา  ปุริสภาว   
นาเสติ  ตถา  ตวป  อติรชชฺกามสฺส  ผลาทีนิ  อุปฺปาฏาเปตฺวา  
ปุริสภาว   นาเสสฺสามีติ ฯ   
        กุมาโร  คณฺหาเปตุกาโม  ม  ปตาติ  ภีโต  ปลายิตฺวา   
ปตรามฺหิ  สนฺตชฺชิโตติ  อุปฏากาน  อาโรเจสิ ฯ  เต   
อฑฺฒมาสมตฺเต  วีติวตฺเต  กุมาร  สเจ  ต  ราชา  ชาเนยฺย   
เอตฺตก  กาล  นาธิวาเสยฺย  ตกฺกมนฺเตน  ตยา  กถิต  มาเรหิ   
นนฺติ  วทึสุ ฯ  โส  เอกทิวส  ขคฺค  คเหตฺวา  อุปริปาสาเท   
สิริสยน  ปวิสิตฺวา  อาคจฺฉนฺตเมว  น  ปหริสฺสามีติ (๒)  เหฏา-   
ปลฺลงฺเก  นิปชฺช ิ(๓)  ฯ  ราชา  ภุตฺตสายมาโส  ปรชิน  อุยฺโยเชตฺวา   
#  ๑.  ม.   ตกฺกมตฺเตน ฯ  เอวมุปริป  ฯ    ๒.  ม.  มาเรสฺสามีติ  ฯ   
#  ๓.  ม.  นสิีทิ  ฯ    
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นิปชฺชิสฺสามีติ  สิริคพฺภ  ปวิสิตฺวา  อุมฺมาเร  ตฺวา  จตุตฺถ  
คาถมาห   
        [๖๕๓]        ยเมต  ปริสปฺปสิ                อชกาโณว  สาสเป   
                        โยปาย  เหฏโต  เสติ        เอตมฺป  วิทิต  มยาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปริสปฺปสีติ  ภเยน  อิโตจิโต  จ  อโหส ิ(๑)  ฯ   
สาสเปติ  สาสปกฺเขตฺเต ฯ  โยปายนฺติ  โยป  อย ฯ  อิท  วุตฺต   
โหติ  ยมฺป  เอต  ตฺว  สาสปวน  ปวิฏกาณเอฬโก  วิย   
ภเยน  อิโตจิโต  จ  สสปฺปสิ  ปม  วิส  คเหตฺวา  อาคโตสิ   
ทุติย  ขคฺเคน  ปหริตุกาโม  หุตฺวา  อาคโตสิ  ตติย  ขคฺคมาทาย   
โสปาณมตฺถเก  อฏาสิ  อิทานิ  ต  มาเรสฺสามีติ  เหฏาสยเน   
นิปนฺโนสิ  สพฺพเมต  ชานามิ  น  ต  อิทานิ  วิสชฺชาม ิ  
คเหตฺวา  ราชาณ  กาเรสฺสามีติ ฯ  เอว  ตสฺส  อชานนฺตสฺเสว  
สา  สา  คาถา  ต  ต  อตฺถ  ทีเปติ ฯ   
        กุมาโร  าโตมฺหิ  ปตรา  อิทานิ  ม  นาเสสฺสตีติ   
ภยปฺปตฺโต  เหฏาสยนา  นิกฺขมิตฺวา  ขคฺค  ร ฺโ  ปาทมูเล  ว   
ฉฑฺเฑตฺวา  ขมาหิ  เทวาติ  ปาทมูเล  อุเรน  นิปชชฺิ ฯ  ราชา   
น  มยฺห  โกจิ  กมฺม  ชานาตีติ  ตฺว  จินฺเตสีติ  ต  ตชเฺชตฺวา   
สงฺขลิกพนฺธเนน  พนฺธาเปตฺวา  พนฺธนาคาร  ปเวเสตฺวา  อารกฺข  
เปสิ ฯ  ตทา  ราชา  โพธิสตฺตสฺส  คุณ  สลลฺกฺเขสิ ฯ  โส   
#  ๑.  ม.  สปปฺสิ  ฯ    
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อปรภาเค  กาลมกาสิ ฯ  ตสฺส  สรรีกจฺิจ  กตฺวา  กุมาร   
พนฺธนาคารา  นีหริตฺวา  รชฺเช  ปติฏาเปสุ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว มหาราช  
โปราณกราชาโน  อาสงฺกิตพฺพยุตฺตก  อาสงฺกนฺตีติ  อิม  การณ   
กเถสิ ฯ  เอว  กเถนฺเตป  ราชา  เนว  สลฺลกฺเขสิ ฯ  สตฺถา (๑)    
ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  ตกฺกสิลาย  ทิสาปาโมกฺโข  อาจริโย  
อหเมวาติ ฯ   
                                ถุสชาตก   อฏม  ฯ   
 
                                        พาเวรุชาตก   
        อทสฺสเนน  โมรสฺสาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
หตลาภสกฺกาเร   ติตฺถิเย   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        ติตฺถิยา  หิ  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ  ลาภิโน  อเหสุ ฯ   
อุปฺปนฺเน  ปน  พุทฺเธ  หตลาภสกฺการา  สูริยุคฺคมเน   
ชชฺโชปนกา  วิย  ชาตา ฯ  เตส  ต  ปวุตฺตึ  อารพฺภ  ภิกฺขู   
ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย   
นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินนฺาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย   
นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปพฺุเพป  ยาว  คุณวนฺโต   
น  อุปฺปชชฺนติฺ  ตาว  นิคฺคุณา  ลาภยสคฺคปฺปตฺตา  อเหสุ   
#  ๑.  ม.  อิเม  ปาษ  นตฺถิ  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 466 

        เลมที ่ 31  จตุกฺกนปิาเต  โกกิลวคฺควณฺณนา  หนา  466   
 
คุณวนฺเตสุ  อุปฺปนฺเนสุ  นิคฺคุณา  หตลาภสกฺการาว  ชาตาติ   
วตฺวา  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  โมรโยนิย  นพฺิพตฺติตฺวา  วุฑฺฒิมนฺวาย  โสภคฺคปฺปตฺโต   
อร ฺเ  วิจริ ฯ  ตทา  เอกจฺเจ  พาณิชา  ทิสากาก  คเหตฺวา  
นาวาย พาเวรุรฏ  อคมสุ ฯ  ตสฺมึ  กริ  กาเลเยว  พาเวรุรฏเ   
สกุณา  นาม  นตฺถิ ฯ  อาคตาคตา  รฏวาสิโน  ต  ป ฺชเร   
นิสินฺน  ทิสฺวา  ปสฺสถิมสสฺ  ฉวิวณฺณ  คลปริโยสาน   
มุขตุณฺฑก  มณิคุฬสทิสานิ  อกฺขีนีติ  กากเมว  ปสสิตฺวา  เต   
พาณิชเก  อาหสุ  อิม  อยยฺา  สกุณ  อมฺหาก  เทถ  อมฺหากมฺป   
อิมินา  อตฺโถ  ตุมฺเห  อตฺตโน  รฏเ  อ ฺ  ลภิสฺสถาติ ฯ   
เตนหิ  มูเลน  คณฺหถาติ ฯ  ป ฺจกหาปเณน (๑)  โน  เทถาติ ฯ   
น  เทมาติ ฯ  อนุปุพฺเพน  วฑฺเฒตฺวา  สเตน  เทถาติ  วุตฺเต   
อมฺหาก  เอส  พหูปกาโร  ตุมฺเหหิ  ปน  สทฺธึ  เมตฺติ  โหตูติ   
กหาปณสต  คเหตฺวา  อทสุ ฯ  เต  ต  เนตฺวา  สุวณฺณป ฺชเร   
ปกฺขิปตฺวา  นานปฺปกาเรน  มจฺฉมเสน  เจว  ผลาผเลน   จ   
ปฏิชคฺคึสุ ฯ  อ ฺเส  สกณุาน  อวิชฺชมานฏาเน  ทสหิ   
อสทฺธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  กาโก  ลาภคฺคปฺปตฺโต (๒)  อโหสิ ฯ  ปุน   
วาเร   เต   พาณิชา  เอก  มยูรราชาน  คเหตฺวา   ยถา  
#  ๑.  ม.  กหาปเณน  ฯ    ๒.  ม.  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต  ฯ    
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อจฺฉรสทฺเทน   วสฺสติ   ปาณิปฺปหรณสทฺเทน  นจฺจติ  เอว   
สิกฺขาเปตฺวา  พาเวรุรฏ  อคมสุ ฯ  โส  มหาชเน  สนฺนิปติเต   
นาวาย  ธูเร  ตฺวา  ปกฺเข  วิธูนิตฺวา  มธุรสฺสร  นิจฺฉาเรตฺวา   
นจฺจติ ฯ  มนุสฺสา  ต  ทิสวฺา  โสมนสสฺชาตา  เอต  อยฺยา   
โสภคฺคปฺปตฺต  สุสิกฺขิต  สกุณราชาน  อมฺหาก  เทถาติ   
อาหสุ ฯ  อมเฺหหิ  ปม  กาโก  อานีโต  ต  คณฺหิตฺถ  อิทานิ   
เอก  โมรราชาน  อานยิมฺหา  เอตมฺป  ยาจถ  ตุมฺหาก   
รฏเ  สกุณ  นาม  คเหตฺวา  อาคนฺตุ  น  สกฺกาติ ฯ  โหตุ   
อยฺยา  อตฺตโน   รฏเ  อ ฺมฺป  ลภิสฺสถ  อิม  โน  เทถาติ   
มูล  วฑฺเฒตฺวา  สหสฺเสน  คณฺหึสุ ฯ  อถ  น  สตฺตรตนวิจิตฺเต   
ป ฺชเร   เปตฺวา  มจฺฉมสผลาผเลหิ  เจว  มธุลาชสกฺขรปานกาทีหิ   
ปฏิชคฺคึสุ ฯ  มยูรราชา  ลาภคฺค  ยสคฺคปฺปตฺโต  ชาโต ฯ   
ตสฺสาคตกาลโต  ปฏาย  กากสฺส  ลาภสกฺกาโร  ปริหายิ ฯ   
โกจิ  น  โอโลเกตุมฺป  น  อิจฺฉิ ฯ กาโก  ขาทนียโภชนีย   
อลภมาโน  กา  กาติ  วสสฺนฺโต  คนฺตฺวา  อุกฺการภูมิย  โอตรติ (๑)  ฯ   
        สตฺถา  เทฺว  วตฺถูนิ  ฆเฏตฺวา  อภิสมฺพุทฺโธ  หตฺุวา  อิมา   
คาถา  อภาสิ   
        [๖๕๔]        อทสฺสเนน  โมรสฺส                สิขิโน  ม ฺชุภาณิโน   
                        กาก  ตตฺถ  อปูเชสุ                มเสน  จ  ผเลน  จ   
#  ๑.  ม.  โอตริตฺวา  โคจร  คณฺหิ  ฯ    
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        [๖๕๕]        ยทา  จ  สรสมฺปนฺโน                โมโร  พาเวรุมาคโต (๑)    
                        อถ  ลาโภ  จ  สกฺกาโร        วายสสฺส  อหายถ   
        [๖๕๖]        ยาว  นุปปฺชฺชตี  พุทฺโธ        ธมฺมราชา  ปภงฺกโร   
                        ตาว  อ ฺเ  อปูเชสุ                ปถุ  ู สมณพฺราหฺมเณ   
        [๖๕๗]        ยทา  จ  สรสมฺปนฺโน                พุทฺโธ  ธมฺม  อเทสยิ   
                        อถ  ลาโภ  จ  สกฺกาโร        ติตฺถิยาน  อหายถาติ ฯ   
        ตตฺถ  สขิิโนติ  สิขาย  สมนฺนาคตสฺส ฯ    ม ฺขุภาณิโนติ  
มธุรสฺสรสฺส ฯ    อปูเชสุนติฺ    อปูชยึส ุฯ    ผเลน    จาติ   
นานปฺปกาเรน [ ๒ ]   ผลาผเลน  จ ฯ  พาเวรุมาคโตติ  พาเวรุรฏ   
อาคโต ฯ  ปาเวรุนฺติป   ปาโ (๓)  ฯ  อหายถาติ  ปริหีโน ฯ  ธมมฺราชาติ   
นวหิ  โลกุตฺตรธมฺเมหิ  ปริส  ร ฺเชตีติ  ธมฺมราชา ฯ  ปภงฺกโรติ  
สตฺตโลก โอกาสโลก  สงฺขารโลเกสุ  อาโลกสฺส  กตตฺตา  ปภงฺกโร ฯ  
สรสมฺปนฺโนติ   พฺรหฺมสสฺเรน   สมนนฺาคโต ฯ  ธมฺม   อเทสยีติ  
จตุสจฺจธมฺม   ปกาเสตีติ ฯ   
        อิติ  อิมา  จตสฺโส  คาถา  ภาสิตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  กาโก  นิคฺคณฺโ  นาฏปุตฺโต  อโหสิ  โมรราชา  ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                                พาเวรุชาตก   นวม  ฯ   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  พาเวรุมาคมา  ฯ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร   มเสนาติ   
#  ทิสฺสติ  ฯ    ๓.  ม.  ภาเวรูติป  ปาโ  ฯ    
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        อทาสิ  ทานานีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
อนาถปณฺฑิก   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ เหฏา  ขทิรงฺคารชาตเก (๑)  วิตฺถาริตเมว ฯ  อิธ   
ปน  สตฺถา  อนาถปณฺฑิก  อามนฺเตตฺวา  โปราณกปณฺฑิตา   
คหปติ  ทาน  มา  ททาสีติ  อากาเส  ตฺวา  วาเรนฺต  สกฺก   
เทวราชาน  ปฏิพาหิตฺวา  ทาน   ททึสุเยวาติ  วตฺวา  เตน  
ยาจิโต  อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  อสีติโกฏิวิภโว  วิสยโฺห  นาม  เสฏ ี  หุตฺวา   
ป ฺจสีเลหิ  สมนฺนาคโต  ทานชฺฌาสโย  ทานาภิรโต  อโหสิ ฯ   
โส  จตูสุ  นครทฺวาเรสุ  นครมชฺเฌ  อตฺตโน  นิเวสนทฺวาเร  จาติ   
ฉสุ  าเนสุ  ทานสาลาโย  การาเปตฺวา  ทาน  ปวตฺเตสิ ฯ  
ทิวเส   ทิวเส   ฉสตสหสฺสานิ  วิสชฺเชติ ฯ  โพธิสตฺตสฺส  จ   
ยาจกาน ฺจ (๒)   เอกสทิสเมว  ภตฺต  โหติ ฯ  ตสฺส  ชมฺพูทีป   
อุนฺนงฺคล  กตฺวา  ทาน  ททโต  ทานานุภาเวน  สกฺกสฺส   
ภวน  กมฺป ฯ  เทวร ฺโ  ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน   
อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ ฯ  สกฺโก  โก  นโุข  ม  านา   
จาเวตุกาโมติ  อุปธาเรนฺโต  มหาเสฏ ึ  ทิสฺวา  อย  วิสยฺโห   
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๔๐/๑๓  ฯ  ชาตกฏกถา  ๑/๓๓๘-๓๔๙  ฯ   
#  ๒.  ม.  วนิพฺพกยาจกาน ฺจ  ฯ    
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อติวิย  ปฏริตฺวา  สกลชมฺพูทีป  อุนนฺงฺคล  กโรนฺโต  ทาน   
เทติ  อิมินาป  ทาเนน  ม  จาเวตฺวา  สย  สกโฺก  ภวิสฺสติ   
ม ฺเ  ธนมสฺส  นาเสตฺวา  เอต  ทลิททฺ  กตฺวา  ยถา   
ทาน  น  เทติ  ตถา  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  สพฺพ  ปน   
ธน  ธ ฺเตลมธุผาณิตาทีนิ  อนฺตมโส  ทาสกมฺมกรโปริสมฺป   
อนฺตรธาเปสิ ฯ  ทานพฺยาวฏา  อาคนฺตฺวา  สามิ  ทานคฺค   
ปจฺฉินฺน  ปตฏาเน  กิ ฺจิ  น  ปสฺสามาติ  อาโรจยึสุ ฯ   
อิโต  ปริพฺพย  หรถ  มา  ทาน  ปจฺฉินฺทถาติ  ภริย   
ปกฺโกสาเปตฺวา  ภทฺเท  ทาน  ปวตฺตาเปหีติ  อาห ฯ  สา   
สกลเคห  วิจินิตฺวา  อฑฺฒมาสกมตฺตมฺป  อทิสฺวา  อยฺย   
อมฺหาก  นิวตฺถวตฺถ  เปตฺวา  อ ฺ  กิ ฺจิ  น  ปสสฺามิ   
สกลเคห  ตุจฺฉนฺติ  อาห ฯ  สตฺตรตนคพฺเภสุ  ทฺวาร  วิวราเปตฺวา   
น  กิ ฺจิ  อทฺทส ฯ  เสฏ ิ ฺจ  ภริย ฺจ  เปตฺวา  อ ฺเ   
ทาสกมฺมกราป  น  ป ฺายึสุ ฯ  ปุน  มหาสตฺโต  ภริย   
อามนฺเตตฺวา  ภทฺเท  น  สกฺกา  ทาน  ปจฺฉินฺทิตุ  สกลนิเวสน   
วิจินิตฺวา  กิ ฺจิ  อุปธาเรหีติ  อาห ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เอโก   
ติณหารโก  อสิต ฺเจว  กาช ฺจ  ติณพนฺธนรชฺชุ ฺจ  ทฺวารนฺตเร   
ฉฑฺเฑตฺวา  ปลายิ ฯ เสฏ ิภริยา ต ทิสฺวา  สามิ  อิม  เปตฺวา   
อ ฺ  น  ปสฺสามีติ  อาหริตฺวา  อทาสิ ฯ  มหาสตฺโต  ภทฺเท   
มยา  เอตฺตก  กาล  ติณ  นาม  น  ลายิตปุพฺพ  อชฺช  ปน    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 471 

                        เลมที ่ 31  วิสยฺหชาตก  หนา  471   
 
ติณ  ลายิตฺวา  อาหริตฺวา  วิกฺกีณิตฺวา  ยถานุจฺฉวิก  ทาน   
ทสฺสามีติ  ทานุปจฺเฉทภเยน  อสิต ฺเจว  กาช ฺจ  รชฺชุ ฺจ   
คเหตฺวา  นครา  นิกฺขมฺม  ติณวตฺถถ  คนฺตฺวา  ติณ  ลายิตฺวา   
เอโก  อมฺหาก  ภวิสฺสติ  เอเกน  ทาน  ทสฺสามีติ  เทฺว   
ติณกลาเป  พนฺธิตฺวา  กาเช  ลคฺเคตฺวา  อาทาย  คนตฺฺวา   
นครทฺวาเร  วิกฺกีณิตฺวา  มาสเก คเหตฺวา  เอก  โกฏาส   
ยาจกาน  อทาสิ ฯ  ยาจกา  พหู ฯ  เตส  มยฺหมฺป  เทหีติ   
วทนฺตาน  อิตรมฺป  โกฏาส  ปุน  ทตฺวา  ตทิวส  สทฺธึ   
ภริยาย  อนาหาโร  วีตินาเมสิ ฯ  อิมินา  นิยาเมน  ฉ  ทิวสา  
วีติวตฺตา ฯ  อถสฺส  สตฺตเม  ทิวเส  ติณมาหรมานสฺส  สตฺตาห  
นิราหารสฺส  อติสุขุมาลสฺส  นลาเฏ  สรูิยาตเปน  ปหฏมตฺเต   
อกฺขีนิ  ภมึสุ ฯ  โส  สตึ  ปจฺจุปฏเปตุ  อสกฺโกนโฺต  ติณ   
อวตฺถริตฺวา  ปติ ฯ  สกโฺก  ตสฺส  กิริย  อุปธารยมาโน   
วิจรติ ฯ  โส  ตขณเยว  อาคนฺตฺวา  อากาเส  ตฺวา ปม  
คาถมาห   
                [๖๕๘]        อทาสิ  ทานานิ  ปุเร  วิสยหฺ   
                                ททโต  จ  เต  ขยธมฺโม  อโหสิ   
                                อิโต  ปร ฺเจ  น  ทเทยฺย  ทาน   
                                ติฏเยฺยุ  เต  สยมนฺตสฺส  โภคาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อมฺโภ  วิสยฺห  ตฺว  อิโต  ปุพฺเพ  ตว  เคเห    
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ธเน  วิชฺชมาเน  สกลชมฺพูทีป  อุนฺนงฺคล  กตฺวา  ทานานิ  อทาสิ   
ตสฺส จ เต  เอว  ททโต  โภคาน  ขยธมฺโม  ขยสภาโว   
อโหสิ  สพฺพ  สาปเตยฺย  ขีณ  อิโต  ปร ฺเจป  ตฺว  ทาน   
น  ทเทยฺยาสิ  กสฺสจิ  กิ ฺจิ  น  ทเทยฺยาสิ  ตว  สยมนฺตสฺส   
อททนฺตสฺส  โภคา  ตเถว  ติฏเยฺยุ  อิโต  ปฏาย น ทสฺสามีติ  
มยฺห ปฏิ ฺ เทหิ อหนฺเต โภเค ทสฺเสสฺสนฺติ ฯ   
        มหาสตฺโต  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  โกสิ  ตฺวนฺติ  อาห ฯ   
สกฺโกหมสฺมติี ฯ  โพธิสตฺโต  สกโฺก  นาม  สย  ทาน  ทตฺวา   
สีล  สมาทิยิตฺวา  อุโปสถกมฺม  กตฺวา  สตฺต  วตฺตปทานิ   
ปูเรตฺวา  สกฺกตฺต  ปตฺโต  ตฺว  ปน  อตฺตโน  อิสฺสรยิการณ   
ทาน  วาเรสิ  อนริยวตฺต กโรสีติ วตฺวา ติสฺโส คาถาโย  
อภาสิ   
                [๖๕๙]        อนริยมริเยน  สหสฺสเนตฺต   
                                สุทุคฺคเตนาป  อกิจฺจมาหุ   
                                มา  โว  ธน  ต  อหุ  วา  ชนินทฺ   
                                ย  โภคเหตุ  วิชเหมุ  สทฺธ   
        [๖๖๐]        เยน  เอโก  รโถ  ยาติ                ยาติ  เตน  ปโร  รโถ   
                        โปราณ  นหิต (๑)  วตฺต        วตฺตตุ ฺเว (๒)        วาสว    
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        [๖๖๑]        ยท ิ เหสสฺติ  ทสฺสาม        อสนฺเต  กึ  ททามฺหเส   
                        เอว  ภูตาป  ทสฺสาม        มา  ทาน  ปมทามฺหเสติ ฯ   
        ตตฺถ      อนริยนฺติ    ลามก    ปาปกมฺม ฯ    อริเยนาติ    
ปริสุทฺธาจาเรน  อริเยน ฯ  สุทุคฺคเตนาปติ  สุทลิทฺเทนาป ฯ   
อกิจฺจมาหูติ  อกตฺตพฺพนฺติ  พุทฺธาทโย  อริยา  วทนฺติ ฯ   
ตฺว  ปน  ม  อนริยมคฺค  อาโรเจสีติ  อธิปฺปาโย ฯ  โวติ   
นิปาตมตฺต ฯ  ย  โภคเหตุนฺติ  ยสฺส  ธนสฺส  ปริภุ ฺชนเหตุ   
มย  ทานสทฺธ  วิชเหมุ  ปริจฺจเชยฺยาม  ต  ธนเมว  มา  อหุ   
น  โน  เตน  ธเนน  อตฺโถติ  ทีเปติ ฯ  รโถต ิ ย  กิ ฺจิ   
ยาน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เยน  มคฺเคน  เอโก  รโถ  ยาติ   
อ ฺโป  รโถ  รถสฺส  คตมคฺโค  เอโสติ  เตน  มคฺเคน  ยาติ ฯ   
โปราณ  นิหต  วตฺตนฺติ  ย  มยา  ปุพฺเพเยว  นิหต  วตฺต   
ต  มยิ  ธรนฺเต  วตฺตตุเยว  มา  ติฏตูติ  อตฺโถ ฯ  เอว  ภูตาปติ   
เอว  ติณหารกภูตาป  มย  ยาว  ชีวาม  ตาว  ทสฺสามเยว ฯ   
กึการณา ฯ  มา  ทาน  ปมทามฺหเสติ  อททนฺโต  ห ิ ทาน   
ปมชฺชติ  นาม  น  สรติ  น  สลฺลกฺเขติ  อห  ปน  ชวีมาโน  
ทาน   ปมฺมสุิตุ  น  อิจฺฉามิ  ตสฺมา (๑)   ทสฺสามิเยวาติ   ทีเปติ ฯ   
        สกโฺก  ต  ปฏิพาหิตุ  อสกฺโกนโฺต  กิมตฺถาย  ทาน   
ททาสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  โพธิสตฺโต  เนว  สกกฺตฺต  น  พฺรหฺมตฺต   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ทานนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 474 

        เลมที ่ 31  จตุกฺกนปิาเต  โกกิลวคฺควณฺณนา  หนา  474   
 
ปฏยมาโน  สพฺพ ฺ ุต  ปฏเนฺโต  ปนาห  ททามีติ  อาห  ฯ   
สกฺโก  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  ตุฏโ  หตฺเถน  ปฏ ึ  ปริมชฺช ิฯ  
โพธิสตฺตสฺส  ตขณ ฺเว  ปริมชชฺิตมตฺตสฺเสว  สกลสรีร  ปริปรูิ ฯ   
สกฺกานุภาเวน  จสฺส  สพฺโพ  วิภวปริจฺเฉโท  ปฏิปากติโก  ว   
โหติ ฯ  สกฺโก  มหาเสฏ ิ  ตฺว  อิโต  ปฏาย  ทิวเส  ทิวเส   
ทฺวาทส  สตสหสฺสานิ  วิสชฺเชนฺโต  ทาน  เทหีติ  ตสฺส  เคเห  
อปริมาณธน  ทตฺวา (๑)   ต  อุยฺโยเชตฺวา  สกฏานเมว   คโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  เสฏ ิภริยา   ราหุลมาตา  อโหสิ  วิสยฺโห  ปน  อหเมวาติ ฯ   
                                วิสยหฺชาตก   ทสม  ฯ   
                        โกกิลวคฺโค   จตุตฺโถ  ฯ   
 
                                        ตสฺสุทฺทาน 
                                อติเวล  ปภาสติ  ชินวโร   
                                วนมชฺเฌ  รเถสภ  ชิมฺหคโม   
                                อถ  ตณฺฑุล  โมร  วิสยฺห  ทส  ฯ   
#  ๑.  ม.  กตฺวา  ฯ    ๒.  มรมฺมโปตฺถเก  ชาตกุทฺทาน  จตุกฺกนิปาตวณฺณนา 
#  เอว  ทิสฺสติ   
                        โกกาสิโก  รถลฏ ิ        ปกฺกโคธ  ราโชวาทา  ฯ   
                        ชมฺพุก  พฺรหฺมาฉตฺโต        ป  ถุสา  จ  พาเวรุ  ฯ  
                        วิสยฺหเสฏ ิ  ทสธาติ  ฯ    
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                                จุลลฺกุณาลวคฺควณฺณนา   
                                        กุณฺฑลิกชาตก (๑)    
        นิราม  อารามกรสฺสูติ (๒)   อิมสสฺ  ชาตกสฺส  วิตฺถารกถา  
กุณาลชาตเก (๓)   อาวิภวิสฺสตีติ ฯ   
                                กุณฺฑลิกชาตก   ปม  ฯ   
 
                                                วานรชาตก   
        อสกฺขึ  วต  อตฺตานนฺติ  อิท  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต   
เทวทตฺตสฺส   วธาย   ปรสิกฺกน   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   วตฺถุ (๔)   
วิตฺถาริตเมว ฯ   
        อตีเต  ปน  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชฺช  กาฺเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  หิมวนฺตปฺปเทเส  กปโยนยิ  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต   
คงฺคาตีเร  วสิ ฯ  อเถกา  อนฺโตคงฺคาย  สสสุมารี  โพธิสตฺตสฺส   
หทยมเส  โทหฬ  อุปฺปาเทตฺวา  สสสุมารสฺส  กเถสิ ฯ  โส  ต   
กป  อุทเก  นมิฺมุชฺชาเปตฺวา  มาเรตฺวา  หทยมส (๕)   สสสุมาริยา   
ทสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  มหาสตฺต  อาห  เอหิ  สมฺม  อนฺตรทีปเก   
อมฺพผล  (๒)  ขาทิตุ  คจฺฉามาติ ฯ  อห  กถ  คมิสฺสามีติ  อาห ฯ   
#  ๑.  ม.  กุณฺฑริชาตก...  ฯ  ๒.  ม.  นรานมารามกราสูติ  ฯ   
#  ๓.  ขุ.  ชา.  ๒๘/๒๙๖-๓๑๔/๑๐๖-๑๓๐  ฯ  ๔.  ชาตกกฏกถา   
#  ๒/๖๕  ฯ  ๕.  ม.  เอตฺถนฺตเร  คเหตฺวาติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๖.  ม.  ผลาผเล  ฯ    
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ต  มม  ปฏ ิย  นิสีทาเปตฺวา  เนสฺสามีติ ฯ  โส  ตสฺส  จิตฺต   
อชานนฺโต  ลงฺฆิตฺวา  ปฏ ิย  นิสีท ิฯ  สสสุมาโร  โถก  คนฺตฺวา   
นิมฺมุชฺชิตุ  อารภิ ฯ  อถ  น  พานโร  ก ึ ม  โภ  อุทเก   
นิมฺมุชฺชาเปสีติ  อาห ฯ  อหนฺต  มาเรตฺวา  ตว  หทยมส   
มม  ภริยาย  ทสฺสามีติ ฯ  หนฺท (๑)   ตฺว  มม  หทยมส  อุเรติ (๒)   
ม ฺสีติ ฯ  อถ  กห  เต  ปตนฺติ ฯ  เอต  อุทุมฺพเร  โอลมฺพนฺต   
น  ปสฺสสีติ ฯ  ปสฺสามิ  ทสฺสสิ  ปน  เมติ ฯ  อาม   
ทสฺสามีติ ฯ  สสสุมาโร  ทนฺธตาย  น  คเหตฺวา  นทีตีเร   
อุทุมฺพรมูล  คโต ฯ  โพธิสตฺโต  ตสฺส  ปฏ ิโต  ลงฺฆิตฺวา   
อุทุมฺพรรุกฺเข   นิสินฺโน   อิมา  คาถา   อภาสิ   
        [๖๖๖]        อสกฺขึ  วต  อตฺตาน                อุฏาตุ (๓)   อุทกา  ถล   
                        นทานาห  ปุน  ตุยฺห                วส  คจฺฉามิ  วาริช   
        [๖๖๗]        อลเมเตหิ  อมฺเพหิ                ชมฺพูหิ  ปนเสหิ  จ   
                        ยานิ  ปาร  สมุทฺทสฺส                วร  มยฺห  อุทุมฺพโร   
        [๖๖๘]        โย  จ  อุปฺปติต  อตฺถ                น  ขิปฺปมนุพุชฺฌติ   
                        อมิตฺตวสมนฺเวติ                        ปจฺฉา  จ  อนุตปฺปติ   
        [๖๖๙]        โย  จ  อุปฺปติต  อตฺถ                ขิปฺปเมว  นิโพธติ   
                        มุจฺจเต  สตฺตุสมฺพาธา                น  จ  ปจฺฉานุตปฺปตีติ ฯ   
        ตตฺถ    อสกฺขึ    วตาติ    สมตฺโถ  วต  อโหสึ ฯ    อุฏาตุนฺติ   
#  ๑.  ม.  ทนธฺ  ฯ    ๒.  ม.  อุเร  อตฺถิติ  ฯ    ๓.  ม.  อุทฺธาตุ  ฯ    
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อุทฺธริตุ ฯ  วาริชาติ  สสสมุาร  อาลปติ ฯ  ยานิ  ปาร   
สมุทฺทสฺสาติ  คงฺค  สมุททฺนาเมนาลปนฺโต  ยานิ  สมุทฺทสฺส   
ปาร  คนฺตฺวา  ขาทิตพฺพานิ  อลนฺเตหีติ  วทติ ฯ  ปจฺฉา   
จ  อนุตปฺปตีติ  อุปฺปนฺน  อตฺถ  ขิปฺป  อชานนฺโต   อมิตฺตวส  
คจฺฉติ    ปจฺฉา    จ    อนุตปฺปตีติ ฯ   
        อิติ  โส  จตูหิ  คาถาหิ  โลกิยกิจฺจาน  นิปฺผตฺติการณ   
กเถตฺวา  วนสณฺฑเมว    คโต (๑)  ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺเมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  สสสุมาโร   เทวทตฺโต   อโหสิ  พานโร   ปน   อหเมวาติ ฯ   
                                วานรชาตก   ทุติย  ฯ   
 
                                        กุนฺตินีชาตก   
        อวสิมฺหา  ตวาคาเรติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน   วิหรนฺโต  
โกสลร ฺโ  เคเห นิวุตฺถ   กุนฺตินีสกณิุก    อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        สา  กิร  ร ฺโ  ทูเตยฺยหาริกา ฯ  เทฺว   
โปตกาปสฺสา  อตฺถิ ฯ  ราชา  ต  สกุณิก  เอกสฺส  ร ฺโ   
ปณฺณ  คาหาเปตฺวา  เปเสสิ ฯ  ตสฺสา  คตกาเล  ราชกุเล   
ทารกา   เต   สกุณโปตเก   หตฺเถน   ปริมทฺทนฺตา  มาเรสุ ฯ   
สา  อาคนฺตฺวา  เต  โปตเก  มเต  ปสฺสนฺตี  เกน  เม   
#  ๑.  ม.  ปาวิสิ  ฯ    
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ปุตฺตกา  มาริตาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อสุเกน  จ  อสุเกน  จาติ ฯ   
ตสฺมิ ฺจ  กาเล  ราชกุเล  โปสาวนิกพฺยคฺโฆ  อตฺถิ  กกฺขโฬ    
ผรุโส  พนฺธนวเสน (๑)   ติฏติ ฯ  อถ  เต  ทารกา  ต   พฺยคฺฆ  
ทสฺสนาย   อคมสุ ฯ  สาป  สกุณิกา  เตหิ  สทฺธึ  คนตฺฺวา   
ยถา  อิเมหิ  มม  ปุตฺตกา  มาริตา  ตเถว  เน  กริสฺสามีติ   
เต  ทารเก  คเหตฺวา  พฺยคฺฆสฺส  ปาทมูเล  ขิป ฯ  พฺยคฺโฆ   
มุรุมุราเปตฺวา (๒)   ขาทิ ฯ  สา  อิทานิ  เม  มโนรโถ  ปริปุณฺโณติ   
อุปฺปติตฺวา  หิมวนฺตเมว  คตา ฯ  ต  การณ  สุตฺวา  ภิกฺขู   
ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  ราชกุเล  กิร   
กุนฺตินีสกุณิกา  เยหิสฺสา  โปตกา  มาริตา  เต  ทารเก   
พฺยคฺฆสฺส  ปาทมูเล  ขิปตฺวา  หิมวนฺตเมว  คตาติ ฯ  สตฺถา  
อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ   
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว   
ปุพฺเพเปสา  อตฺตโน  โปตกฆาตเก  ทารเก  ขิปตฺวา (๓)  หิมวนฺตเมว  
คตาติ   วตฺวา   อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  (พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต)  โพธิสตฺโต   
(พาราณสิย)  ธมฺเมน  สเมน  รชฺช  กาเรสิ ฯ  นิเวสเน  เอกา   
กุนฺตินีสกุณิกา  ทูเตยฺยหาริกา ฯ  สพฺพ  ปุริมสทิสเมว ฯ  อย   
#  ๑.  ม.  พนฺธนพเลน  ฯ    ๒.  ม.  มุรามุราเปตฺวา  ฯ    ๓.  ม.  คเหตฺวา   
#  พฺยคฺฆสฺส  ปาทมูเล  ขิปตฺวา  ฯ    
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ปน  วิเสโส ฯ  อย  พฺยคฺเฆน  ทารเก  มาราเปตฺวา  จินฺเตสิ   
อิทานิ  น  สกฺกา  มยา  อิธ  วสิตุ  คมิสฺสามิ  คจฺฉนฺตี   
จ  ร ฺโ  อนาโรเจตฺวาว  น  คมิสฺสามีติ  [ ๑ ]   สา  ราชาน  
อุปสงฺกมิตฺวา [ ๒ ]   เอกมนฺต   ิตา  สามิ  ตุมฺหาก  ปมาเทน   
มม  ปุตฺตเก  ทารกา  มาเรสุ  อห  โกธวสิกา  หุตฺวา  เต   
ทารเก  ปฏิมาเรสึ  อิทานิ  มยา  อิธ  วสิตุ   น   สกกฺาติ  
วตฺวา  ปม  คาถมาห   
        [๖๗๐]        อวสิมฺหา  ตวาคาเร        นิจฺจ สกฺกตปูชิตา   
                        ตฺวเมวทานิมกริ                หนฺท  ราช  วชามหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ตฺวเมวทานิมกรีติ  ม  ปณฺณ  คาหาเปตฺวา  เปเสตฺวา   
อตฺตโน  ปมาเทน  มม  ปยปุตฺตเก  อรกฺขนฺโต  ตฺว ฺเวทานิ   
เอต  มม  คมนการณ (๓)   อกร ิฯ  หนฺทาติ  อุปสคฺคฏเถ (๔)  นปิาโต ฯ   
ราชาติ  โพธสิตฺต   อาลปติ ฯ   วชามหนฺติ  หิมวนฺต   คจฺฉามีติ ฯ   
        ต   สุตฺวา   ราชา   ทติุย   คาถมาห   
        [๖๗๑]        โย  เว  กเต  ปฏิกเต                กิพฺพิเส  ปฏิกิพฺพิเส   
                        เอวนฺต  สมฺมติ (๕)  เวร        วส  กนฺุตินิ  มา  คมาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โย    ปุคฺคโล  ปเรน   กเต    กิพฺพิเส     อตฺตโน   
ปุตฺตมารณาทิเก  ทารุณกมฺเม  กเต  ปนุ  อตฺตโน  ตสฺส   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อาโรเจตฺวา  ว  คมิสฺสามีติ  ทิสฺสติ  ฯ   
#  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  วนทฺิตฺวาติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๓.  ม.  โทมนสฺสการณ  ฯ   
#  ๔.  ม.  ววสฺสคฺคตฺเถ  ฯ    ๕.  ม.  สมฺมตี  ฯ    
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ปุคฺคลสฺส  ปฏิกเต  ปฏิกพฺิพิเส  ปฏิกต  มยา  ตสฺสาติ   
ชานาติ  ฯ  เอวนฺต   สมฺมติ  เวรนฺติ  เอตฺตเกน  ต  เวร  สมฺมติ   
วูปสนฺต  โหติ  ตสฺมา  วส   กุนฺตินิ    มา   คมาติ ฯ   
        ต    สุตฺวา   กุนฺตินี   ตติย   คาถมาห   
        [๖๗๒]        น  กตสฺส  จ  กตฺตา  จ                มิตฺติ  สนฺธิยเต (๑)  ปุน   
                        หทย  นานุชานาติ                คจฺฉ ฺเว  รเถสภาติ ฯ   
        ตตฺถ  น  กตสฺส     จ  กตฺตา    จาติ  ปกตสฺส   จ  อภิภูตสฺส   
จ    อุปฺปฬิตสฺส  (๒)   ปคฺุคลสฺส  อิทานิ  วิภตฺติปริณาม  กตฺวา   
โย  กตฺตา  ตสฺส  จาติ  อิเมส  ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน  ปุน   
มิตฺตภาโว  นาม  น  สนฺธยิติ  น  ฆฏิยตีติ  อตฺโถ ฯ  หทย   
นานุชานาตีติ  เตน  การเณน  มม  หทย  อิธ  วาส   
นานุชานาติ ฯ  คจฺฉ ฺเว   รเถสภาติ    ตสฺมา   อห   มหาราช  
คมิสฺสามิเยวาติ ฯ   
        ต    สุตฺวา    ราชา   จตุตฺถ   คาถมาห   
        [๖๗๓]        กตสฺส  เจว  กตฺตา  จ                มิตฺติ  สนฺธิยเต (๑)  ปุน   
                        ธีราน  โน  จ  พาลาน                วส  กุนฺตินิ  มา  คมาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ    กตสฺส    เจว    ปุคฺคลสฺส    โย    จ     กตฺตา   
ตสฺส    มิตฺติ    สนฺธิยติ    ปุน    สา    ปน    ธีราน    โน   จ   
พาลาน    ธรีาน    หิ    เมตฺติ    ภินฺนาป    ปุน    ฆฏิยติ    พาลาน   
#  ๑.  ม.  เมตฺติ  สนฺธิยเต  ฯ    ๒.  ม.  อุปปฬิตสฺส  ฯ    
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ปน  สก ึ ภินนฺา  ภินฺนาว  โหติ  ตสฺมา   วส   กุนฺตินิ    มา  
คมาติ ฯ   
        สกุณิกา  เอว  สนฺเตป  น  สกฺกา  มยา  วสิตุ   
สามีติ  ราชาน   วนฺทิตฺวา   อุปฺปติตฺวา  หิมวนฺตเมว   คตา ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  กุนฺตินีเยว   เอตรหิ   กุนฺตินี    พาราณสีราชา  
ปน    อหเมวาติ ฯ   
                                กุนฺตินีชาตก   ตติย  ฯ   
 
                                        อมฺพชาตก   
        โย  นีลยิ  มณฺฑยตีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
เอก  อมฺพโคปกตฺเถร   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  มหลฺลกกาเล  ปพฺพชิโต  เชตวนปจฺจนฺเต  อมฺพวเน   
ปณฺณสาล  กตฺวา (๑)   อมฺเพ  รกฺขนฺโต  ปติตานิ  อมฺพปกฺกานิ   
ขาทนฺโต  วิหรติ (๒)  ฯ  อตฺตโน  สมพฺนฺธมนุสฺสานมฺป  เทติ ฯ   
ตสฺมึ  ภิกฺขาจาร  ปวิฏเ  อมฺพโจรกา  อมฺพานิ  ปาเตตฺวา   
ขาทิตฺวา  จ  คเหตฺวา  จ  คจฺฉนฺติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  จตสฺโส   
เสฏ ิธีตโร  อจิรวติย  นฺหายิตฺวา  วิจรนฺติโย  ต  อมฺพวน   
ปวิสึสุ ฯ  มหลฺลโก  อาคนฺตฺวา  ตา  ทิสฺวา  ตุมฺเหหิ  เม   
#  ๑.  ม.  กาเรตฺวา  ฯ    ๒.  ม.  วิจรติ  ฯ    
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อมฺพานิ  ขาทิตานีติ  อาห ฯ  ภนฺเต  มย  อิทานิ  อาคตา   
น  ตุมฺหาก  อมฺพานิ  ขาทามาติ ฯ  เตนหิ  สปถ  กโรถาติ    
กโรม  ภนฺเตติ  สปถ  กรสึุ ฯ  มหลฺลโก  ตา  สปถ  กาเรตฺวา   
ลชชฺาเปตฺวา  วิสชฺเชสิ ฯ  ตสฺส  ต  กิรยิ  สุตฺวา  ภิกขฺู   
ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  อสุโก  กิร  มหลฺลโก   
อตฺตโน  วสนก  อมฺพวน  ปวิฏา  เสฏ ิธีตโร  สปถ  กาเรตฺวา   
ลชชฺาเปตฺวา  วิสชฺเชสีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ   
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย   
นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปพฺุเพเปส  อมฺพโคปโก   
หุตฺวา  เอตา (๑)    เสฏ ิธีตโร  สปถ  กาเรตฺวา  ลชชฺาเปตฺวา   
วิสชฺเชสีติ  วตฺวา  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต    พาราณสิย    พฺรหฺมทตฺเต    รชชฺ    กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  สกฺกตฺต  กาเรสิ ฯ  ตทา  เอโก  กูฏชฏโิล  พาราณสิย   
อุปนิสฺสาย  นทีตีเร  อมพฺวเน  ปณฺณสาล  มาเปตฺวา  อมฺเพ   
รกฺขนฺโต  ปติตานิ  อมฺพปกฺกานิ  ขาทนฺโต  สมฺพนฺธมนุสฺสานมฺป   
ททนฺโต  นานปฺปกาเรน  มิจฺฉาชีเวน  ชีวิต  กปฺเปนฺโต  วิหรติ (๒) ฯ   
ตทา  สกฺโก    เทวราชา    เก    นุโข    โลเก    มาตาปตโร  
อุปฏหนฺติ  กเุลเชฏาปจายนกมฺม  กโรนฺติ  ทาน  เทนฺติ   
สีล  รกฺขนฺติ  อุโปสถกมมฺ  กโรนฺติ  เก  ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺเม   
#  ๑.  ม.  จตสฺโส  ฯ    ๒.  ม.  วิจรติ  ฯ    
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ยุตฺตปฏิยุตฺตา  วิหรนฺติ  เก  อนาจาร  จรนฺตีติ  โลก   
โวโลเกนฺโต  อิม  อมฺพโคปก  อนาจาร  ชฏลิ  ทิสฺวา  อย   
กูฏชฏิโล  กสิณปริกมฺมาทึ  อตฺตโน  สมณธมฺม  ปหาย  อมฺพวน   
รกฺขนฺโต  วิหรติ (๑)   สเวเชสฺสามิ  นนฺติ  ตสฺส  คาม  ภิกฺขาย   
ปวิฏกาเล  อตฺตโน  อานุภาเวน  อมฺเพ  ปาเตตฺวา  โจเรหิ  
วิลุมฺปเต  วิย  อกาสิ ฯ  ตทา  พาราณสิโต  จตสฺโส  เสฏ ิธีตโร   
ต  อมฺพวน  ปวิสึสุ ฯ  กูฏชฏิโล  ตา  ทสิฺวา  ตุมฺเหหิ  เม   
อมฺพานิ  ขาทิตานีติ  ปลิพุทฺธิ ฯ  ภนฺเต  มย  อิทาเนว  อาคตา   
น  เต  อมฺพานิ  ขาทามาติ ฯ  เตนหิ  สปถ  กโรถาติ ฯ   
กตฺวา  ปน  คนฺตุ  ลภิสฺสามาติ ฯ  อาม  ลภิสฺสถาติ ฯ   
สาธุ  ภนฺเตติ  ตาส  เชฏกา  สปถ กโรนฺตี ปม คาถมาห   
        [๖๗๔]        โย  นลีิย  มณฺฑยติ        สณฺฑาเสน  วิห ฺติ   
                        ตสฺส  สา  วสมนฺเวตุ        ยา  เต  อมเฺพ  อวาหรีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โย  ปุรโิส  ปลิตาน  กาฬวณฺณกรณตฺถาย   
นีลผลาทีนิ   โยเชตฺวา  กต  นีลิก (๒)   มณฺฑยติ    นีลเกสนฺตเร  
จ อุฏ ิต  ปลติ  อุทฺธรนฺโต  สณฺฑาเสน  วิห ฺติ  กิลมติ   
ตสฺส  เอวรูปสฺส  มหลลฺกสฺส  สา  วสมนฺเวตุ  ตถารูป  ปตึ   
ลภตุ  ยา  เต  อมฺเพ  อวาหรีติ ฯ   
        ตาปโส  ตฺว  เอกมนฺเต  ติฏาติ  วตฺวา  ทุติย  เสฏ ิธีตร   
#  ๑.  ม.  วิจรติ  ฯ    ๒.  ม.  นีลิย  ฯ    
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กาเรสิ ฯ    สา    สปถ    กโรนฺตี     ทุติย      คาถมาห   
        [๖๗๕]        วีส  วา  ป ฺจวีส  วา                โอนตึเสว (๑)  ชาติยา   
                        ตาทิสา  ปติ  มา  ลทฺธา        ยา  เต  อมฺเพ  อวาหรีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ    นาริโย    นาม    ปณฺณรสโสฬสวสสฺกาเล    ปรุิสาน   
ปยา    โหนฺติ     ยา     จ     ตว     อมฺพานิ    อวาหริ     สา   
เอวรูเป  โยพฺพเน  ปตึ  อลภิตฺวา  ชาติยา  วีส  วา  ป ฺจวีส   
วา  เอเกน  ทวีฺหิซ  โอนตาย  โอนตึส  วา  วสฺสานิ  ปตฺวา   
ตาทิสา  ปริปกฺกวยา  หตฺุวาป  ปตึ มา ลทฺธาติ ฯ   
        ตายป    สปถ    กตฺวา    เอกมนฺต    ิตาย    ตติยา   ตติย   
คาถมาห   
        [๖๗๖]        ทีฆ  คจฺฉตุ  อทฺธาน                เอกิกา  อภิสาริยา (๒)    
                        สงฺเกเต  ปติ  มาทฺทส (๓)        ยา  เต  อมฺเพ  อวาหรีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยา  เต  อมเฺพ  อวาหริ  สา  ปตึ  ปฏยมานา   
ตสฺส  สนฺติเก  อภิสรณตาย  อภิสาริยา  นาม  หุตฺวา  เอกิกา   
อทุติยา  คาวุตทฺวิคาวุตมตฺต  ทีฆมทฺธาน  คจฺฉตุ  คนฺตฺวาป   
จ  ตสฺมึ  อสกุฏาน  นาม  อาคจฺเฉยฺยาสีติ  กเต  สงฺเกเต   
ต  ปตึ  มา  อทฺทสาติ ฯ   
        ตายป  สปถ  กตฺวา  เอกมนฺต   ิตาย  จตุตฺถา  จตุตฺถ   
คาถมาห   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  อูนตึสว  ฯ  ๒.  ม.  อภิสาริกา  ฯ  ๓.  ม.  มา.  อทฺท  ฯ    
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        [๖๗๗]        อลงฺกตา  สุวสนา                มาลนิี  จนฺทนุสฺสทา   
                        เอกิกา  สยเน  สยตุ (๑)        ยา  เต  อมฺเพ  อวาหรีติ ฯ   
        สา    อุตฺตานตฺถาเยว ฯ   
        ตาปโส     ตุมฺเหหิ    อติภาริยา    สปถา    กตา    อ ฺเหิ   
อมฺพา    ขาทิตา    ภวิสฺสนฺติ    คจฺฉถทานิ    ตุมฺเหติ    ตา   
อุยฺโยเชสิ ฯ    สกโฺก    เภรวรูปารมฺมณ     ทสฺเสตฺวา    กูฏตาปส  
ตโต    ปลาเปสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  กูฏชฏโิล  อย  อมพฺโคปกมหลฺลโก  อโหส ิ จตสฺโส   
เสฏ ิธีตโร  เอตาเยว สกฺโก เทวราชา ปน อหเมวาติ ฯ   
                        อมฺพชาตก (๒)  จตุตฺถ  ฯ   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  เสตุ  ฯ    ๒.  กตฺถจิ  อมฺพโจรชาตกนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ  
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        วน  ยทคฺคิ  ทหตีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
เอก  อลสภิกขฺุ   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  สาวตฺถีวาสี  กุลปุตฺโต  สาสเน  อุร  ทตฺวา   
ปพฺพชิตฺวาป  อลโส  อโหสิ  อุทฺเทสปริปุจฺฉาโยนิโสมนสิการ-   
วตฺตปฏิวตฺตาทิปริพาหิโร  นีวรณาภิวุโต  (๒) ฯ  นิสินฺนฏานาทีสุ   
อิริยาปเถสุ  ตเถว  โหติ ฯ  ตสฺส  ต  อาลสิยภาว  อารพฺภ   
ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  อสุโก  นาม   
เอวรูเป  นิยฺยานิเก  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  อาลสิโย  กุสีโต   
นีวรณาภิวุโต  วิหรตีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกฺขเว   
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต   
น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพเปส  อาลสิโกเยวาติ  วตฺวา  
อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  ตสฺส  อมจฺจรตน  อโหส ิฯ  พาราณสีราชา   
อาลสิยชาติโก  อโหส ิฯ  โพธิสตฺโต  ราชาน  โพธยิสฺสามีติ (๓)    
เอก  อุปม  อุปธาเรนฺโต  จรติ ฯ  อเถกทิวส  ราชา  อุยฺยาน   
คนฺตฺวา  อมจฺจคณปริวุโต  ตตฺถ  วิจรนฺโต  เอก  คชกุมฺภ (๔)   นาม   
#  ๑.  ม.  ราชกุมฺภชาตก.... ฯ    ๒.  ม.  นีวรณาภิภูโต  ฯ  เอวมุปริป  ฯ   
#  ๓.  ม.  ปโพเธสฺสามีติ  ฯ    ๔.  ม.  ราชกุมฺภ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    
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อาลสิย  ปสสฺิ ฯ  ตถารูปา  กิร  อาลสิยา  สกลทิวส  คจฺฉนฺตาป   
เอกงฺคุลทฺวงฺคุลมตฺต  คจฺฉนฺติ ฯ  ราชา  ต  ทิสฺวา  [ ๑ ]  โก  นาม   
โสติ  โพธิสตฺต  ปุจฺฉิ ฯ  มหาสตฺโต  คชกุมฺโภ  นาม  โส   
มหาราชาติ (๒)  ฯ  อาลสิโย  เอวรูโป  หิ  สกล  ทิวส  คจฺฉนฺโตป   
เอกงฺคุลทฺวงฺคุลมตฺตเมว  คจฺฉตีติ  วตฺวา  เตน  สทธฺึ  สลฺลปนฺโต   
อมฺโภ  คชกมฺุภ  ตุมฺหาก  ทนฺธ  คมน  อิมสฺมึ  อร ฺเ   
ทาวคฺคิมฺหิ   อุฏ ิเต   กึ   กโรถาติ   วตฺวา   ปม   คาถมาห   
        [๖๗๘]        วน  ยทคฺคิ  ทหติ                ปาวโก  กณฺหวตฺตนิ (๓)    
                        กถ  กโรสิ  ปจลก        เอว  ทนฺธปรกฺกโมติ ฯ   
        ตตฺถ  ยทคฺคีติ  ยทา  อคฺคิ ฯ  ปาวโก  กณฺหวตฺตนีติ  อคฺคิโน   
นาม (๔)  ฯ  ปจลกาติ  ต  อาลปติ ฯ  โส  หิ  จลนฺโต  คจฺฉติ   
นิจฺจ  วา  ปจลายติ  ตสฺมา  ปจลโกติ  วุจฺจติ ฯ  ทนฺธปรกฺกโมติ   
มุทุวิริโยติ (๕)  ฯ   
        [๖๗๙]        ต  สุตฺวา  คชกุมโฺภ        ทุติย  คาถมาห   
                        พหูนิ  รุกขฺจฺฉิทฺทานิ        ปพฺยา  วิวรานิ จ   
        ตานิ   เจ   นาภิสมฺโภม  โหติ   โน    กาลปริยาโยติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ปณฺฑิต  อมฺหาก  อิโต  อุตฺตริตรคมน  นาม   
นตฺถิ  อิมสฺม ึ ปน  อร ฺเ  รุกฺขจฺฉิทฺทานิ  จ  ปวิย  วิวรานิ   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  วยสฺสาติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๒.  ม.  อิติสทฺโท  นตฺถิ  ฯ   
#  ๓.  สยฺา.  ม.  กณฺหวตฺตนี  ฯ    ๔.  ม.  เววจน  ฯ    ๕.  ม.  ครวีุริโย  ฯ    
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จ  พหูนิ  ยท ิ ตานิ  น  ปาปุณาม  โหติ  โน  กาลปรยิาโยติ   
มรณเมว  โน โหตีติ ฯ   
        ต   สุตฺวา   โพธิสตฺโต   อิตรา   เทฺว   คาถา   อภาสิ   
        [๖๘๐]        โย  ทนธฺกาเล  ตรติ                ตรณีเย  จ  ทนฺธติ   
                        สุกฺกปณฺณว (๑)  อกฺกมมฺ        อตฺถ  ภ ฺเชติ  อตฺตโน   
        [๖๘๑]        โย  ทนธฺกาเล  ทนฺเธติ        ตรณีเย  จ  ตารยิ   
                        สสีว  รตฺตึ  วิภ ฺชิ (๒)        ตสฺสตฺโถ  ปริปูรตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ทนฺธกาเลติ  เตส  เตส  กมฺมาน  สณิก  กตฺตพฺพกาเล   
[ ๓ ]  ตุริตตุริโต  เวเคน  ตานิ  กมฺมานิ  กโรติ ฯ  สุกฺกปณฺณวาติ   
ยถา  วาตาตปสุกฺกตาลปณฺณ  พลวา  ปุริโส  อกฺกมิตฺวา   
ภ ฺเชยฺย  ตตฺเถว  จุณฺณวิจุณฺณ  กเรยฺย  เอว  โส  อตฺตโน   
อตฺถ  [ ๔ ]  ภ ฺชติ ฯ  ทนฺเธตีติ  ทนฺธายติ  ทนฺธกาตพฺพานิ   
ทนฺธเมว  กโรติ ฯ  ตารยีติ  ตุริตกาตพฺพานิ  กมฺมานิ  ตุรโิต   
จ  กโรติ ฯ  สสีว  รตฺตึ  วิภ ฺชีติ  ยถา  จนฺโท  ชุณฺหปกฺข   
รตฺตึ  โชตยมาโน  กาฬปกขฺรตฺติโต  รตฺตึ  วิภ ฺชนฺโต  ทิวเส   
ทิวเส  ปริปูรติ  เอว  ตสฺส  ปุริสสฺส  อตฺโถ  ปริปูรตีติ  วุตฺต  
โหติ ฯ   
        ราชา  โพธิสตฺตสฺส  วจน  สุตฺวา  ตโต  ปฏาย   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  สุกฺขปณฺณว  ฯ    ๒.  ม.  วิภช  ฯ    ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร   
#  ตรตีติ  ทสิฺสติ  ฯ    ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  วุฑฺฒินฺติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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อนลโส    ชาโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  คชกุมโฺภ   อลโส    ภิกฺขุ (๑)   อโหสิ   ปณฺฑิตามจฺโจ   ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                                คชกมฺุภชาตก   ป ฺจม  ฯ   
 
                                        เกสวชาตก   
        มนุสฺสนิฺท  ชหิตฺวานาติ  อิท  สตฺถา   เชตวเน   วิหรนฺโต  
วิสฺสาสโภชน  อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        อนาถปณฺฑิกสฺส  กิร  เคเห  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน   
นิวทฺธ  ภตฺต  โหติ ฯ  เคห  นิจฺจกาล  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  โอปานภูต   
กาสาวปชฺโชต  อิสิวาตปฏิวาต ฯ  อเถกทิวส  ราชา  นคร   
ปทกฺขิณ   กโรนฺโต  เสฏ ิโน  นิเวสเน  ภิกฺขุสงฺฆ  ทิสฺวา   
อหมฺป  อริยสงฺฆสฺส  นิวทฺธ  ภิกฺข ทสฺสามีติ  วิหาร   
คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  นิวทฺธ   
ภิกฺข  ปฏเปสิ ฯ  ตโต  ปฏาย  ราชนิเวสเน  นิจฺจ  ภิกฺขา   
ทิยฺยติ  ติวสฺสิกคนฺธสาลีโภชน  ปณีต ฯ  วิสฺสาเสนป  สิเนเหนป  
สหตฺถา  ทายกา  นตฺถิ ฯ  ราชายุตฺตา  ทาเปนฺติ (๒)  ฯ  ภิกฺขู  
นิสีทิตฺวา   ภุ ฺชิตุ  น  อิจฺฉนฺติ ฯ  นานคฺครสภตฺต   คเหตฺวา   
#  ๑.  ม.  อาลสิยภิกฺขุ  ฯ    ๒.  ม.  ราชยุตฺเต  ทาเปสิ  ฯ    
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อตฺตโน  อตฺตโน  อุปฏากกุล  คนฺตฺวา  ต  ภตฺต  เตส   
ทตฺวา  เตหิ  ทินฺน  ลูข  วา  ปณีต  วา  ภุ ฺชนฺติ ฯ  อเถกทิวส   
ร ฺโ  พหู  ผลาผเล  อาหรึสุ ฯ  ราชา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
เทถาติ  อาห ฯ  มนุสฺสา  ภตฺตคฺค  คนฺตฺวา  เอกภิกฺขุมฺป   
อทิสฺวา  เอโก  ภิกฺขุป  นตฺถีติ  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ  นนุ   
เวลาเยว  ตาวาติ ฯ  อาม  เวลา  ภิกฺขู  ปน  ตุมฺหาก  เคเห   
ภตฺต   คเหตฺวา  อตฺตโน  วิสฺสาสิกอุปฏากาน  เคเห  คนฺตฺวา   
ต  ภตฺต (๑)  เตส  ทตฺวา  เตหิ  ทินฺน  ลขู  วา  ปณีต   
วา  ภุ ฺชนฺตีติ ฯ  ราชา  อมฺหาก  ภตฺต  ปณีต  เกน  นุ   
โข  การเณน  ต  อภุตฺวา  อ ฺ  ภุ ฺชนฺติ  สตฺถาร   
ปุจฺฉิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนทฺิตฺวา   
ปุจฺฉิ ฯ  สตฺถา  มหาราช  โภชน  นาม  วิสฺสาสปรม  ตุมฺหาก   
เคเห  วิสฺสาส  ปจฺจุปฏเปตฺวา  สิเนเหน  ทายกาน  อภาวา   
ภิกฺขู  ภตฺต  คเหตฺวา  อตฺตโน  วิสฺสาสิกฏาเน  ปริภุ ฺชนฺติ  มหาราช   
วิสฺสาสสทิโส  อ ฺโ  รโส  นาม  นตฺถิ  อวิสฺสาสิเกน  ทินฺน   
จตุมธุรมฺป  วิสฺสาสิเกน  ทินฺนตกฺกมตฺต  (๒)  น  อคฺฆติ  โปราณก-   
ปณฺฑิตาป  โรเค  อุปฺปนฺเน  ร ฺา  ป ฺจ  เวชฺชกุลานิ   
คเหตฺวา  เภสชฺเช  การิเตป  โรเค  อวูปสมมาเน  วิสฺสาสิกาน   
สนฺติก  คนฺตฺวา  อโลณก  สามากนิวารยาคุ ฺเจว  อุทกมตฺตสิตฺต   
#  ๑.  ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ    ๒.  ม.  ทินฺน  สามากภตฺต  ฯ    
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อโลณก  ปณฺณ ฺจ  ปริภุ ฺชิตฺวา  นีโรคา   ชาตาติ   วตฺวา  
เตน   ยาจิโต   อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  กาสิกรฏเ  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ   
กปฺปกุมาโรติสฺส  นาม  กรึสุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย   
สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  อปรภาเค  อิสิปพฺพชชฺ  ปพฺพชิ ฯ   
ตทา  เกสโว  นาม  ตาปโส  ป ฺจหิ  ตาปสสเตหิ  ปริวุโต   
คณสตฺถา  หุตฺวา  หิมวนฺเต  วสติ ฯ  โพธิสตฺโต  ตสฺส  สนฺติก   
คนฺตฺวา  ป ฺจนฺน  อนฺเตวาสิกสตาน  เชฏนฺเตวาสิโก  หุตฺวา   
วิหาสิ ฯ  เกสวตาปสสฺส  หิ  ตชฺฌาสโย  สิเนโห  อโหสิ ฯ   
เต  อ ฺม ฺ  อติวิสฺสาสิกา  อเหสุ ฯ  อปรภาเค  เกสโว  เต   
ตาปเส  อาทาย  โลณมฺพิลเสวนตฺถาย  มนุสฺสปถ  คนฺตฺวา   
พาราณสึ  ปตฺวา  ราชุยฺยาเน  วสิตฺวา  ปุนทิวเส  นคร  ภิกฺขาย   
ปวิสิตฺวา  ราชทฺวาร  อคมาสิ ฯ  ราชา  อิสิคณ  ทิสฺวา   
ปกฺโกสาเปตฺวา  อนฺโตนิเวสเน  โภเชตฺวา  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา   
อุยฺยาเน  วสาเปสิ ฯ  อถ  วสฺสารตฺเต  อติกฺกนฺเต  เกสโว   
ราชาน  อาปุจฺฉิ ฯ  ราชา ภนฺเต  ตุมฺเห  มหลฺลกา  อมฺเห   
ตาว  อุปนิสฺสาย  วสถ  ทหรตาปเส  หิมวนฺต  เปเสถาติ   
อาห ฯ  โส  สาธูติ  เชฏนฺเตวาสินา   สทฺธึ  เต   หมิวนฺต  
เปเสตฺวา สย  เอกโกว  โอหิยิ ฯ  กปฺโปป  หิมวนฺต  คนฺตฺวา    
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ตาปเสหิ  สทฺธึ วสิ ฯ  เกสโว  กปฺเปน  วินา  วสนฺโต   
อุกฺกณฺ ิตฺวา  ต  ทฏ ุกาโม  หุตฺวา  นทิฺท  น  ลภติ ฯ  ตสฺส   
นิทฺท  อลภมานสฺส  น  สมฺมา  อาหาโร  ปริณาม  คจฺฉติ ฯ   
โลหิตปกฺขนฺทิกา  อโหสิ ฯ  พาฬฺหา  เวทนา  วตฺตนฺติ ฯ   
ราชา  ป ฺจ  เวชฺชกุลานิ  คเหตฺวา  ตาปส  ปฏิชคฺคิ ฯ  โรโค   
เนว  วูปสมฺมติ ฯ  เกสโว  ราชาน  อาห  มหาราช  ก ึ 
มยฺห  มรณ  อิจฺฉถ  อุทาหุ  อโรคภาวนฺติ ฯ  อโรคภาว   
ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ  ม  หิมวนฺต  เปเสถาติ ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ   
ราชา  นารท  นาม   อมจฺจ  [ ๑ ]  ภทนฺต  คเหตฺวา  วนจรเกหิ   
สทฺธึ  หิมวนฺต  ยาหีติ  เปเสสิ ฯ   นารโท  ต  ตตฺถ  เนตฺวา   
ปจฺจาคมาสิ ฯ  เกสวสฺสาป  กปฺเป  ทฏิมตฺเตเยว  เจตสิกโรโค   
วูปสนฺโต  อุกฺกณฺา  ปฏปิฺปสฺสมฺภิ ฯ  อถสฺส  กปฺโป  อโลเณน   
อธูปเนน  อุทกมตฺตสิตฺตปณฺเณน  สทฺธึ  สามากนิวารยาคุ   
อทาสิ ฯ  ตสฺส  ตขณ ฺเว  โลหิตปกขฺนฺทิกา  ปฏปิฺปสฺสมฺภิ ฯ   
ปุน  ราชา  นารท  เปเสสิ   คจฺฉ   เกสวตาปสสฺส   ปวุตฺตึ   
ชานาหีติ ฯ  โส  คนฺตฺวา  ต  อโรค  ทสิฺวา  ภนฺเต   
พาราณสีราชา  ป ฺจ  เวชฺชกุลานิ  คเหตฺวา  ปฏิชคฺคนฺโต   
ตุมฺเห  อโรเค   กาตุ   นาสกฺขิ  กถ   เต   กปโฺป   ปฏิชคฺคีติ  
วตฺวา   ปม   คาถมาห   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ปกโฺกสาเปตฺวา  นารท  อมฺหากนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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        [๖๘๒]        มนุสฺสนิฺท  ชหิตฺวาน        สพฺพกามสมิทฺธิน   
                        กถ  นุ  ภควา  เกสี        กปฺปสฺส  รมติ  อสฺสเมติ ฯ   
        ตตฺถ  มนุสฺสินฺทนฺติ  มนุสฺสาน  อินฺท  พาราณสีราชาน ฯ   
กถ  นุ  ภควา  เกสีติ  เกน  นุโข  อุปาเยน  อย  อมฺหาก   
ภควา  เกสวตาปโส  กปปฺสฺส  อสฺสเม  รมตีติ ฯ  เอว  อ ฺเน   
สทฺธึ  สลฺลปนฺโต  วิย  เกสวสฺส  อภิรติการณ   ปุจฺฉิ ฯ   
        ต    สุตฺวา   เกสโว   ทุติย คาถมาห   
        [๖๘๓]        สาธูนิ  รมณียานิ                สนฺติ  วกฺขา (๑)  มโนรมา   
                        สุภาสิตานิ  กปฺปสฺส        นารท  รมยนฺติ  มนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  วกฺขาติ  รุกฺขา ฯ  ปาลิย  ปน  รกฺุขาเตฺว  ลิขิต ฯ   
สุภาสิตานีติ   กปฺเปน   กถิตานิ   สุภาสิตานิ   ม   รมยนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  เอว  ม  อภิรมาเปนฺโต  กปฺโป   
อโลณก  อธปูน  อุทกสิตฺตปณฺณมิสฺส  สามากนิวารยาคุ   
ปาเยสิ  ตาย  เม  สรีเร  พฺยาธิ  วูปสมิโต  นีโรโค  ชาโตมฺหีติ   
อาห ฯ   
        ต    สุตฺวา    นารโท   ตติย   คาถมาห   
        [๖๘๔]        สาลีน  โอทน  ภุ ฺเช        สุจิมสุปเสจน (๒)    
                        กถ  สามากนิวาร                อโลณ  นาทยนฺติ (๓)  ตนฺติ ฯ   
#  ๑.  ม.  สาทูนิ  ฯ    ๒.  สฺยา.  ม.  สุจิมสูปเสจน  ฯ    ๓.  สฺยา.  ม. 
#  ฉาทยนฺติ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    
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        ตตฺถ  ภุ ฺเชติ  ภุ ฺชิ (๑)  ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  นาทยนฺตีติ   
นาทยติ  ปเณติ  โตเสติ ฯ  คาถาพนฺธสุขตฺถ  ปน  อนุนาสิโก   
กโต ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  โย  ตฺว  สุจิมสุปเสจน  ราชกุเล   
ราชารห  สาลีภตฺต  ภุ ฺช ิ ต  กถมิท  สามากนิวาร  อโลณ   
ปเณติ  โตเสติ  กถ   เต   เอว (๒)  รุจฺจตีติ ฯ   
        ต   สุตฺวา   เกสโว   จตุตฺถ   คาถมาห   
        [๖๘๕]        สาธุ   วา  ยทิวาสาธุ (๓)        อปฺป  วา  ยทิวา  พหุ   
                        วิสฺสฏโ  ยตฺถ  ภุ ฺเชยฺย        วิสฺสาสปรมา  รสาติ ฯ   
        ตตฺถ  ยทิวาสาธุนฺติ  ยทิวา  อสาธุ ฯ  วิสฺสฏโติ  นิราสงฺโก   
วิสฺสาสปฺปตฺโต  หุตฺวา ฯ  ยตฺถ  ภุ ฺเชยฺยาติ  ยสฺมึ  นิเวสเน   
เอว  ภุ ฺเชยฺย  ตตฺถ  เอว  ภุตฺต  ย  กิ ฺจิ  โภชน  สาธุเมว (๔)  ฯ   
กสฺมา ฯ   ยสมฺา  วิสฺสาสปรมา  รสาต ิ วิสฺสาโส  ปรโม  อุตฺตโม   
เอเตสนฺติ  วิสฺสาสปรมา  รสา ฯ  วิสฺสาสรสสทิโส  หิ  รโส (๕)    
นาม  นตฺถิ ฯ  อวิสฺสาสิเกน  หิ  ทินฺน  จตุมธุรมฺป  วิสฺสาสิเกน   
ทินฺน  อมฺพิลก ฺชิย  น อคฺฆตีติ ฯ   
        นารโท  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา   
เกสโว  อิท นาม กเถตีติ อาจิกฺขิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
#  ๑.  ม.  ภุ ฺชสิ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    ๒.  ม.  เอต  ฯ    ๓.  ม.  สาทุ   
#  ยทิวาสาทุ  ฯ    ๔.  ม.  อสาทุเมว  ฯ    ๕.  ม.  วิสสฺาสสทิโส   
#  หิ  อ ฺโ  รโส  ฯ    
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ตทา  ราชา  อานนฺโท  อโหสิ  นารโท  สารีปุตฺโต  เกสโว   
พกมหาพฺรหฺมา  กปฺโป    ปน   อหเมวาติ ฯ   
                                เกสวชาตก   ฉฏ  ฯ   
 
                                        อยกูฏชาตก   
        สพฺพายส  กฏูนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
โลกตฺถจริย  อารพฺภ กเถสิ ฯ   วตฺถ ุ  มหากณฺหชาตเก  (๑)   
อาวิภวิสฺสติ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  ตสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต   
อุคฺคหิตสิปฺโป  ปตุ  อจฺจเยน  รชฺเช  ปติฏาย  ธมฺเมน  รชฺช   
กาเรสิ ฯ  ตทา  มนุสฺสา  เทวตามงฺคลิกา  หุตฺวา  พหู   
อเชฬกาทโย  มาเรตฺวา  เทวตาน  พลีกมฺม  กโรนฺติ ฯ   
โพธิสตฺโต  ปาโณ  น  หนฺตพฺโพติ  เภริ ฺจาราเปสิ ฯ  ยกฺขา   
พลีกมฺม  อลภมานา  โพธิสตฺตสฺส  กุชฌฺิตฺวา  หิมวนฺเต   
ยกฺขสมาคม  คนฺตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  มารณตฺถาย  เอก  กกฺขฬ   
ยกฺข  เปเสสุ ฯ  โส  กณฺณิกมตฺต  มหนฺต  อาทิตฺต  อยกูฏ   
คเหตฺวา  อิมินา  น  ปหรตฺิวา  มาเรสฺสามีติ  อาคนฺตฺวา   
มชฺฌิมยามสมนนฺตเร  โพธิสตฺตสฺส  สยนมตฺถเก  อฏาสิ ฯ  ตสฺมึ   
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๖๖๑-๗๒/๓๓๑-๒  ฯ    
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ขเณ  สกฺกสฺส  อาสน  อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ ฯ  โส อาวชฺชมาโน   
ต  การณ  ตฺวา  อินฺทวชิร  อาทาย  คนฺตฺวา  ยกฺขสฺส  อุปร ิ  
อฏาสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ยกฺข  ทิสฺวา  กนิฺนุโข  เอส  ม   
รกฺขมาโน   ิโต  อุทาหุ  มาเรตุกาโมติ  เตน  สทฺธ ึ สลฺลปนฺโต   
ปม  คาถมาห   
                [๖๘๖]        สพฺพายส  กูฏมติปฺปมาณ   
                                ปคฺคยฺห  โย  ติฏสิ  อนฺตลิกฺเข   
                                รกฺขาย  ม (๑)  ตฺว  วิหิโตนุสชชฺ   
                                อุทาหุ  เม  วายมเส (๒)  วธายาติ ฯ   
        ตตฺถ    วิหิโตนุสชฺชาติ    วิหิโตนสุิ   อชฺช ฯ   
        โพธิสตฺโต  ปน  ยกขฺเมว  ปสฺสติ  น  สกฺก ฯ  ยกฺโข   
สกฺกสฺส  ภเยน  โพธิสตฺต  ปหริตุ  น  สกฺโกติ ฯ  โส  โพธิสตฺตสฺส   
กถ  สุตฺวา  มหาราช  นาห  ตว  รกฺขาย   ิโต  อิมินา  ปน   
ชลิตอยกูเฏน  ปหริตฺวา  ต  มาเรสฺสามีติ  อาคโตมฺหิ  สกฺกสฺส   
ภเยน  ต   ปหริตุ   น   สกฺโกมีติ   เอตมตฺถ   ทีเปนฺโต   ทุติย   คาถมาห   
                [๖๘๗]        ทูโตห  ราชิธ  รกฺขสาน   
                                วธาย  ตุยฺห  ปหิโตหมสฺมิ   
                                อินฺโท  จ  ต  รกฺขติ  เทวราชา   
                                เตนุตฺตมงฺค  น  เต  ผาลยามีติ ฯ   
        ต   สุตฺวา   โพธิสตฺโต   อิตรา   เทฺว   คาถา    อภาสิ   
#  ๑.  ม.  เม  ฯ    ๒.  ม.  เจตยเส  ฯ    
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                [๖๘๘]        สเจ  จ  ม  รกฺขติ  เทวราชา   
                                เทวานมินฺโท  มฆวา  สุชมฺปติ   
                                กาม  ปสาจา  วินทนฺตุ  สตฺเต (๒)   
                                น  สนฺตเส  รกฺขสยิา  ปชาย   
        [๖๘๙]        กาม  กณฺฑนฺต  ุ กุมภฺณฺฑา        สพฺเพ ปสุปสาจกา   
                        นาล  ปสาจา  ยุทฺธาย                มหตี สา วิเภสิกาติ (๓) ฯ   
        ตตฺถ    รกฺขสิยา    ปชายาติ    รกขฺสีสงฺขาตาย    ปชาย   
รกฺขสสตฺตานนฺติ   อตฺโถ ฯ   กุมฺภณฺฑาติ   กุมฺภมตฺตรหสฺสงฺคา  
มโหทรา   ยกฺขา ฯ   ปสุปสาจกาติ   สงฺการฏาเน   ปสาจา ฯ   
นาลนฺติ  ปสาจกา  นาม  มยา  สทฺธึ  ยทฺุธาย  น  สมตฺถา ฯ   
มหตี  สา  วิเภสิกาติ  ย  ปเนเต  ยกฺขา  สนฺนิปติตฺวา  วิเภสิก (๔)    
ทสฺเสนฺติ  สา  มหตี  วิเภสิกา (๔)   ภายนาการทสฺสนมตฺตเมว  
มยฺห   น   ปนาห   ภายามีติ   อตฺโถ ฯ   
        สกโฺก  ยกฺข  ปลาเปตฺวา  มหาสตฺต  โอวทิตฺวา  มา   
ภายิ  มหาราช   อิโต  ปฏาย   ตว   รกฺขา   มมายตฺตาติ  
วตฺวา   สกฏานเมว   คโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  สกฺโก   อนุรุทฺโธ   อโหสิ   พาราณสีราชา   ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                                อยกฏูชาตก   สตฺตม  ฯ   
#  ๑.  สฺยา. ม.  สพฺเพ  ฯ    ๒.  ม.  กนฺทนฺตุ  ฯ    ๓.  ม.  วิภึสิกาติ  ฯ   
#  ๔.  ม.  วิภึสิก  ฯ  วิภึสกิา  ฯ    
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        อร ฺา  คามมาคมฺมาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
ถูลกุมาริกาปโลภน  อารพฺภ  กเถสิ ฯ  วตฺถุ  จุลฺลนารทกสฺสป-   
ชาตเก (๑)   อาวิภวิสฺสติ ฯ   
        อตีเต    พาราณสิย    พฺรหฺมทตฺเต    รชชฺ    กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย   
อุคฺคหิตสิปฺโป  ภริยาย  กาลกตาย  ปุตฺต  คเหตฺวา  อิสิปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺเต  วสนฺโต  ปุตฺต  อสฺสมปเท  เปตฺวา   
ผลาผลตฺถาย  คจฺฉติ ฯ  ตทา  โจเรสุ  ปจฺจนฺตคาม  ปหริตฺวา   
กรมเร  คเหตฺวา  คจฺฉนฺเตสุ  เอกา  กมุาริกา  ปลายิตฺวา  ต   
อสฺสมปท  ปตฺตา  ตาปสกุมาร  ปโลเภตฺวา  สีลวินาส  ปาเปตฺวา   
เอหิ  คจฺฉามาติ  อาห ฯ  ปตา  ตาว   เ ม  อาคจฺฉตุ  ต   
ปสฺสิตฺวา  คมิสฺสามีติ ฯ  เตนหิ  ทิสฺวา  อาคจฺฉาติ  นิกฺขมิตฺวา   
อนฺตรามคฺเค  นิสีท ิฯ  ตาปสกุมาโร  ปตริ  อาคเต    ปม  
คาถมาห   
        [๖๙๐]        อร ฺา  คามมาคมฺม        กึสลี  กึวต  อห   
                        ปุริส  ตาต  เสเวยฺย        ต  เม  อกฺขาหิ  ปุจฺฉิโตติ ฯ   
        ตตฺถ    อร ฺา   คามมาคมฺมาติ   ตาต   อห   อิโต   อร ฺโต   
มนุสฺสปถ    วสนตฺถาย   คโต   วสนคาม   ปตฺวา   กึ   กโรมีติ ฯ   
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๗๖๔-๗๖/๓๔๘-๙  ฯ    
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        อถสฺส   ปตา  โอวาท   ททนฺโต   ติสฺโส   คาถา   อาห   
        [๖๙๑]        โย   ต  วิสฺสาสเย  ตาต        วิสฺสาส ฺจ ขเมยฺย เต   
                        สุสฺสูส ี จ  ติติกฺขี  จ                ต  ภเชหิ  อิโต  คโต   
        [๖๙๒]        ยสฺส  กาเยน  วาจาย                มนสา  นตฺถิ  ทกุกฺฏ   
                        โอรสีว (๑)  ปติฏาย                ต  ภเชหิ  อิโต คโต   
        [๖๙๓]        หลิทฺทราค (๒)  กปจิตฺต        ปรุิส  ราควิราคิน   
                        ตาทิส  ตาต  มา  เสวิ                นิมฺมนุสมฺป  เจ  สยิาติ ฯ   
        ตตฺถ  โย    ต    วิสฺสาสเยติ  โย    ปุริโส    ต    วิสฺสาเสยฺย     
ปริสงฺเกยฺย ฯ   วิสฺสาส ฺจ    ขเมยฺย    เตติ   โย    จ    อตฺตนิ   
กยิรมาน    ตว    วิสฺสาสมฺปตฺโต    นิราสงฺโก    ต    ขเมยฺย ฯ   
สุสฺสูสีติ  โย  จ  ตว  วิสฺสาสวจน  โสตุ    อิจฺฉติ ฯ    ติติกฺขีติ   
โย  จ   ตยา   กต   อปราธ  ขมติ ฯ   ต  ภเชหีติ   ต  ปุริส   
ภเชยฺยาสิ  ปยิรุปาเสยฺยาสิ ฯ  โอรสีว  ปติฏายาติ  ยถา  ตสฺส   
อุรสิ  ปติฏาย   วฑฺฒิโต  โอรสปุตฺโต  ตฺว  ตาทิโส  อุรส ิ  
ปติฏ ิตปุตฺโต  วิย  หุตฺวา  เอวรูป  ปุรสิ  ภเชยฺยาสติี  อตฺโถ ฯ   
หลิทฺทราคนฺติ  หลิทฺทราคสทิส  อถิรจิตฺต ฯ  กปจิตฺตนฺติ   
ลหุปริวตฺติตาย  มกฺกฏจิตฺต ฯ  ราควิราคินนฺติ  มุหุตฺเตเนว   
รชฺชนวิรชชฺนสภาว ฯ  นมิฺมนุสฺสมฺป  เจ  สิยาติ  สกลชมฺพูทีปตล   
กายทุจฺจริตาทิรหิตสฺส  มนุสฺสสฺส  อภาเวน  นิมฺมนุสฺส  สิยา   
#  ๑.  สิยา.  ม.  อุรสีว  ฯ    ๒.  ม.   หลิทฺทิราค  ฯ    
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ตถาป     ตาทิส    ลหุจิตฺต    มา    เสวิ    สพฺพมฺป     มนุสฺสปถ   
วิจินิตฺวา   เหฏา   วุตฺตคุณสมฺปนฺนเมว   ปรุิส   เสเวยฺยาสีติ  
อตฺโถ ฯ   
        ต    สุตฺวา   ตาปสกุมาโร  อห  ตาต  อิเมหิ  คุเณหิ   
สมนฺนาคต  ปุริส  กตฺถ  ลภิสฺสามิ  น  คจฺฉามิ  ตุมฺหากเยว   
สนฺติเก  วสิสฺสามีติ  วตฺวา  นิวตฺติ ฯ  อถสฺส  ปตา  กสิณปรกิมมฺ   
อาจิกฺขิ ฯ  อุโภป   อปริหนีชฺฌานา   พฺรหฺมโลกปรายนา   อเหสุ ฯ   
        สตฺถา    อิม   ธมฺมเทสน   อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ปุตฺโต  จ  กุมาริกา  จ  เอเตเยว  อเหสุ  ปตา  ตาปโส   
ปน  อหเมวาติ ฯ   
                                อร ฺชาตก   อฏม  ฯ   
#  ๑.  ม.  ภเชยฺยาสีติ  ฯ    
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        เนว  อิตฺถีสุ  สาม ฺนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
เปสุ ฺสิกฺขาปท    อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  สตฺถา  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  เปสุ ฺ   
อุปสหรนฺตีติ  สุตฺวา  เต  ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  ตุมฺเห   
ภิกฺขเว  ภิกฺขูน  ภณฺฑนชาตาน  กลหชาตาน  วิวาทาปนฺนาน   
เปสุ ฺ  อุปสหรถ  เตน  อนุปฺปนฺนานิ  เจว  ภณฺฑนานิ   
อุปฺปชฺชนฺติ  อุปฺปนฺนานิ  จ   ภณฺฑนานิ  ภิยฺโยภาวาย   
สวตฺตนฺตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจนฺติ  วุตฺเต  เต  ภิกฺขู  ครหิตฺวา   
ภิกฺขเว  ปสุณาวาจา  นาม  ติขิณา  สตฺถปฺปหารสทิสา   
ทฬฺโห  วิสฺสาโสป  ตาย  ขิปฺป  ภิชฺชติ  ต ฺจ  ปน  คเหตฺวา   
อตฺตโน  เมตฺติภินฺทนกชโน    สีหอุสภสทิโสว โหตีติ วตฺวา  
อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  ตสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย   
อุคฺคหิตสิปฺโป  ปตุ  อจฺจเยน  ธมฺเมน  รชฺช  กาเรสิ ฯ  ตทา   
เอโก โคปาลโก อร ฺโต  กุเลส ุ(๑)   คาโว  ปฏิชคฺคิตฺวา   
อาคจฺฉนฺโต  เอก  คพฺภินึ  อสลฺลกฺเขตฺวา  ปหาย  คโต ฯ   
ตสฺสา  เอกาย  สีหิยา  สทฺธึ  วิสฺสาโส  อุปฺปชชฺิ ฯ  ตา   
#  ๑.  ม.  อร ฺเ  โคกุเลสุ  ฯ    
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อุโภป  ทฬฺหมิตฺตา  หุตฺวา  เอกโต  วิจรนฺติ ฯ  อปรภาเค   
คาวี  วจฺฉก  สีหี  สีหโปตก  วิชายิ ฯ  เต  อุโภป  ชนา   
กุเลน  อาคตเมตฺติยา  ทฬหฺเมตฺตา (๑)   หุตฺวา  เอกโต วิจรนฺติ ฯ  
อเถโก   วนจรโก  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  เตส  วิสฺสาส  ทิสฺวา   
อร ฺเ  อุปฺปชฺชนกภณฺฑ  อาทาย  พาราณสิย  คนฺตฺวา   
ร ฺโ  ทตฺวา  อป  เต  สมฺม  อร ฺเ  กิ ฺจิ  อจฺฉริย   
ทิฏปุพฺพนฺติ  ร ฺา  ปุฏโ  เทว  อ ฺ  กิ ฺจิ  น  ปสฺสามิ   
เอก  ปน  สหี ฺจ  อุสภ ฺจ  อ ฺม ฺ  วิสฺสาสิเก  เอกโตว   
จรนฺเต  อทฺทสนฺติ  อาห ฯ  เอเตส  ตติยเก  อุปฺปนฺเน   
ภย  ภวิสฺสติ  ยทา  เนส  ตติย  ปสฺสสิ  อถ  เม   
อาจิกฺเขยฺยาสีติ ฯ  โส  สาธุ  เทวาติ ฯ  วนจรเก  ปน  พาราณสึ   
คเต  เอโก สิคาโล  สีห ฺจ  อุสภ ฺจ  อุปฏหิ ฯ  วนจรโก   
อร ฺ  คนฺตฺวา  ต  ทิสฺวา  ตติยสฺส  อุปปฺนฺนภาว  ร ฺโ   
กเถสฺสามีติ  นคร  คโต ฯ  สิคาโล  จินฺเตสิ  มยา  เปตฺวา   
สีหมส ฺจ  อุสภมส ฺจ  อ ฺ  อขาทิตปุพฺพ  นาม  นตฺถิ  อิเม   
ภินฺทิตฺวา  อิเมส  มส  ขาทิสฺสามีติ ฯ  โส  อย  ต  เอว   
วทติ  อย  ต  เอว  วทตีติ  อุโภป  เต อ ฺม ฺ  ภินฺทิตฺวา   
นจิรสฺเสว  กลห  กตฺวา  มรณกาลปฺปตฺเต  อกาสิ ฯ  วนจรโกป   
อาคนฺตฺวา  ร ฺโ  เตส  เทว  ตติโย  อุปฺปนฺโนติ  อาห ฯ   
#  ๑.  ม.  ทฬหฺมิตฺตา  ฯ    
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โก  โสติ ฯ  สิคาโล  เทวาติ ฯ  ราชา  อุโภป  เต  ภินฺทิตฺวา   
มาราเปสฺสติ  มย  เตส  มตกาเล  สมฺปาปุณิสฺสามาติ  วตฺวา   
รถ  อภิรูหิตฺวา  วนจรเกน  เทสิตมคฺเคน (๑)   คจฺฉนฺโต  เตสุ   
อ ฺม ฺ  กลห  กตฺวา  ชีวิตกฺขย  ปตฺเตสุ  สมปฺาปุณิ ฯ   
สิคาโล  ตุฏจิตฺโต (๒)   เอกวาร  สีหมส  ขาทติ  เอกวาร  อุสภมส   
ขาทติ ฯ  ราชา  เต  อุโภป  ชีวิตกฺขย  ปตฺเต  ทิสฺวา  รเถ   
 ิโตว  สารถนิา  สทฺธึ   สลฺลปนฺโต   อิมา   คาถา    อภาสิ   
        [๖๙๔]        เนว  อิตฺถีสุ  สาม ฺ        นาป  ภกฺเขสุ  สารถิ   
                        อถสฺส  สนฺติเภทสฺส        ปสฺส  ยาว  สุจินฺติต   
        [๖๙๕]        อสิ  ติกโฺขว  มสสฺมึ        เปสุ ฺ  ปริวตฺตติ   
                        ยตฺถุสภ ฺจ  สีห ฺจ        ภกฺขยนฺติ  มิคาธมา   
        [๖๙๖]        อิม  โส  สยน  เสติ        ยมิม  ปสฺสสิ  สารถ ิ  
                        โย  วาจ  สนฺธิเภทสฺส        ปสุณสฺส นิโพธติ   
        [๖๙๗]        เต  ชนา  สุขเมธนฺติ        นรา  สคฺคุ  ตาริว   
                        เย  วาจ  สนฺธิเภทสฺส        นาวโพเธนฺติ  สารถีติ ฯ   
        ตตฺถ  เนว  อิตฺถีสูติ  สมฺม  สารถิ  อิเมส  ทฺวินนฺ  ชนาน   
เนว    อิตฺถีส ุ   สาม ฺ    อตฺถิ    น    ภกฺเขสุ    อ ฺเมว  หิ   
อิตฺถึ  สีโห  เสวติ  อ ฺ  อุสโภ  อ ฺ ฺจ  ภกฺข  สโีห   
ขาทติ  อ ฺ ฺจ  อุสโภติ  อตฺโถ ฯ  อถสฺสาติ  เอว  กลหการเณ   
#  ๑.  ม.  มคฺคเทสเกน  ฯ    ๒.  ม.  หฏตุกฺโ  ฯ    
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อวิชฺชมาเนป  อถ  อิมสฺส  มิตฺตสนฺธิเภทกสฺส  ทฏุสิคาลสฺส   
อุภินฺน  มส  ขาทิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  อิเม  มาเรนฺตสฺส  ปสฺส   
ยาว   สุจินฺติตนฺติ (๑)   อธิปฺปาโย ฯ  ยตฺถาติ  ยสฺม ึ เปสุ ฺเ   
ปริวตฺตมาเน  อุสภ ฺจ  สหี ฺจ  มิคาธมา  สิคาลา  ขาทนฺติ   
ต  เปสุ ฺ  มสมฺหิ  ติขิณา (๒)   อสิ  วิย  มิตฺตภาว  ฉินฺทนฺตเมว   
ปริวตฺตตีติ  ทีเปติ ฯ  ยมมิ  ปสฺสสีติ  สมฺม  สารถ ิ ย  อิม   
ปสฺสสิ  อิเมส  ทฺวินฺน  มตสยน  อ ฺโป  โย  ปุคฺคโล   
สนฺธิเภทกสฺส  ปสุณสฺส  ปสุณวาจ  นิโพธติ  คณฺหติ  โส   
อิม  สยน  เสติ  เอวเมว  มรตีติ  ทสฺเสติ ฯ  สุขเมธนฺตีติ  สุข   
วินฺทนฺติ  ลภนฺติ ฯ  นรา  สคฺคุ ตาริวาติ  สคฺค  คตา  
ทิพฺพโภคสมงฺคิโน  นรา  วิย  เต  สุข  วินฺทนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
นาวโพเธนฺตีติ  น  สารโต  ปจฺเจนฺติ  ตาทิสมฺป  วจน  สุตฺวา   
โจเทตฺวา  สาเรตฺวา  เมตฺตึ อภินฺทิตฺวา  ปากติกาว โหนฺตีติ ฯ   
        ราชา  อิมา  คาถา  ภาสิตฺวา  สีหสฺส  เกสรจมมฺนขทาเฒ (๓)    
คาหาเปตฺวา   นครเมว   คโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ราชา   อหเมว   อโหสีติ ฯ   
                                สนฺธเิภทชาตก   นวม  ฯ   
#  ๑.  ม.  ปสสฺ  ยาว  สุจินติฺต  สุจินฺติต  ชาตนฺติ  ฯ    ๒.  ม.  ติขิโณ  ฯ    
#  ๓.  ม.  เกสรจมฺมนขทาา  ฯ    
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        หนฺติ    หตฺเถหิ   ปาเทหีติ    อย    เทวตาปุจฺฉา   มหาอุมงฺค-   
ชาตเก (๑)   อาวิภวิสฺสตีติ ฯ   
                                เทวตาป ฺหชาตก   ทสม  ฯ   
                                จุลลฺกุณาลวคฺโค   ป ฺจโม  ฯ   
 
                                        ตสฺสุทฺทาน   
                                นราน  อสกฺขิ  วสิมฺหวโร   
                                ปุน  รสายสกูฏวโร   
                                ตถาร ฺ  สารถิ  หนฺติ  ทส (๒)  ฯ   
 
                                ตตฺร  วคฺคุทฺทาน  ภวติ  ฯ   
                        วิวร  ปุจฺมนิทยิจ                กฏุิทูส  พหุภาณก   
                        จุลลฺกุณาลวคฺโค  โส        ป ฺจโม  สุปฺปกาสิโตติ  (๓)  ฯ   
                        จตุกฺกนิปาตวณฺณนา        นิฏ ิตา  ฯ   
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๘/๖๐๐-๖๘๖/๒๒๓-๒๔๕  ฯ   
#  ๒.  มรมฺมโปตฺถเก  ชาตากุทฺทาน  เอว  ทิสฺสติ   
                กนิฺนรีวานรกุนฺตีนี                อมฺพหารี  คชกุมฺโภ  ฯ   
                เกสวายกูฏาร ฺ                        สนฺธิเภโท  เทวตาป ฺหาติ  ฯ   
#  ๓.  ม.        กาลิงฺโค  ปจิุมนฺโท  จ                กฏุิทสูก  โกกลิา 
                จูฬกุณาลวคฺโคติ                        ป ฺจวคฺคา  จตุกฺกมฺหิ  ฯ   
                โหนฺติ  ป ฺาส  ชาตกา  ฯ    
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                                ป ฺจกนิปาตชาตกฏกถา   
                                มณิกณฺุฑลวคฺควณฺณนา   
 
                                        มณิกุณฺฑลชาตก   
        ชินฺโน  รฏสฺสมณิกณฺุฑเล  จาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน   
วิหรนฺโต  โกสลร ฺโ  อนฺเตปุเร  สพฺพตฺถสาธก  ปทุฏามจฺจ  
อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ เหฏา  วิตฺถาริตเมว ฯ  อิธ  ปน  โพธิสตฺโต   
พาราณสีราชา  อโหสิ ฯ  ปทุฏามจฺโจ  โกสลราชาน  อาเนตฺวา  
กาสิกรฏ (๑)   คาหาเปตฺวา  พาราณสีราชาน  พนฺธาเปตฺวา   
พนฺธนาคาเร  ขิปาเปสิ ฯ  ราชา  ฌาน  อุปฺปาเทตฺวา  อากาเส   
ปลฺลงฺเกน  นสิีทิ ฯ  โจรร ฺโ  สรีเร  ทาโห  อุปฺปชฺช ิฯ  โส   
พาราณสีราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  ปม  คาถมาห   
                [๗๐๒]        ชินโฺน  รฏสฺสมณิกุณฺฑเล (๓)  จ   
                                ปุตฺเต  จ  ทาเร  จ  ตเถว  ชินโฺน   
                                สพฺเพสุ  โภเคสุ  อเสสเกสุ   
                                กสฺมา  น  สนฺตปฺปสิ  โสกกาเลติ ฯ   
        ตตฺถ  ชนิฺโน  รฏสสฺมณิกุณฺฑเล  จาติ  ตฺว  มหาราช   
รฏ ฺจ (๔)  อสฺเส  จ  มณิกุณฺฑลานิ  จ  ชินฺโน ฯ  รถมณิกุณฺฑเล   
#  ๑.  ม.  กาสิรชฺช  ฯ    ๒.  ม.  ปกฺขิปาเปสิ  ฯ    ๓.  ม.  ชีโน  รถสฺส   
#  มณิกุณฺฑเล  ฯ    ๔.  ม.  รถ ฺจ  ฯ    
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จาติป   ปาโ (๑)  ฯ   อเสสเกสูติ   นสิฺเสสเกสุ ฯ   
        ต   สุตฺวา   โพธิสตฺโต   อิมา   เทวฺ   คาถา   อภาสิ   
                [๗๐๓]        ปุพฺเพว  มจฺจ  วิชหนฺติ  โภคา   
                                มจฺโจ  วา  เต  ปพฺุพตร  ชหาติ   
                                อสสฺสตา  โภคิโน  กามกามิ   
                                ตสฺมา  น  โสจามิห  โสกกาเล   
                [๗๐๔]        อุเทติ  ปูเรติ  ขียติ (๒)  จนฺโท   
                                อตฺถงฺคเมตฺวาน (๓)  ปเลติ  สรูิโย   
                                วิชิตา (๔)  มยา  สตฺตุก  โลกธมฺมา   
                                ตสฺมา  น  โสจามิห  โสกกาเลติ ฯ   
        ตตฺถ    ปุพฺเพว    มจฺจนฺติ    มจฺจ    วา    โภคา    ปุพฺเพว   
ปม ฺเว    วิชหนฺติ    มจฺโจ    วา    เต    โภเค    ปุพฺพตร   
ชหาติ ฯ    กามกามีติ    โจรราชาน    อาลปติ ฯ    อมฺโภ    กาเม   
กามยมาน  กามกามิ  โภคิโน  นาม  โลเก  อสสฺสตา  โภเคสุ   
วา  นฏเสุ  ชีวมานาว  อโภคิโน  โหนฺติ  โภเค  วา   
ปหาย  สย  นสฺสนฺติ  ตสฺมา  อห  มหาชนสฺส  โสกกาเลป   
น  โสจามีติ  อตฺโถ ฯ  วิชติา  มยา  สตฺตุก โลกธมฺมาติ   
โจรราชาน  อาลปติ ฯ  อมฺโภ  สตฺตุก  มยา  ลาโภ  อลาโภ   
ยโส  อยโสติ  อาทโย  โลกธมฺมา  วิชิตา  ยเถว  หิ  จนฺโท   
#  ๑.  ม.  ชโีน  รถสฺเส  จ  มณิกุณฺฑเล  จาติป  ปาโ  ฯ   
#  ๒.  ม.  อุเทติ  อาปูรติ  เวติ  ฯ    ๓.  อตฺถ  ตเปตฺวา  ฯ 
#  ๔.  ม.  วิทติา  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    
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อุเทติ  จ  ปูรติ  จ  ปุน  จ  ขียติ  ยถา  จ  สูริโย  อนฺธการ   
วิธมนฺโต  มหนฺต  โลกปฺปเทส (๑)   ตปฺเปตฺวาน  ปุน  สาย   
อตฺถ  ปเลติ  อตฺถ  คจฺฉติ  น  ทิสฺสติ  เอวเมว  โภคา   
อุปฺปชฺชนฺติ  วินสฺสนฺติ  จ  ตตฺถ   ก ึ  โสเกน   ตสฺมา   น  
โสจามีติ   อตฺโถ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  โจรร ฺโ  ธมมฺ  เทเสตฺวา  อิทานิ   
ต ฺเว  โจร   ครหนฺโต (๑)   อาห   
                [๗๐๕]        อลโส  คิหี  กามโภคี  น  สาธุ   
                                อส ฺโต  ปพฺพชโิต  น  สาธุ   
                                ราชา  น  สาธุ  อนิสมฺมการี   
                                โย ปณฺฑิโต  โกธโน  ต  น  สาธุ   
        [๗๐๖]        นิสมฺม  ขตฺติโย  กยิรา                นานิสมฺม  ทิสมฺปติ   
                        นิสมฺมการิโน (๒)  ร ฺโ        ยโส  กิตฺตี (๓)  จ  วฑฺฒตีติ ฯ   
        อิมา     ปน    เทฺว     คาถา     เหฏา    วิตฺถารติาเยว ฯ   
        โจรราชา  โพธิสตฺต  ขมาเปตฺวา  รชฺช    ปฏิจฺฉาเปตฺวา   
อตฺตโน  ชนปทเมว   คโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  โกสลราชา   อานนฺโท    อโหส ิ   พาราณสีราชา   ปน   อหเมวาติ ฯ   
                                มณิกณฺุฑลชาตก   ปม  ฯ   
#  ๑.  ม.  อาโลก  ฯ    ๒.  ม.  ราช  ฯ    ๓.  ม.  กิตฺติ  ฯ    
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        กินฺน ุ สนฺตรมาโนวาติ   อิท   สตฺถา   เชตวเน   วิหรนโฺต   
มตปตฺติก   กฏุมฺพิก   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        โส    กริ    ปตริ    มเต   ปริเทวมาโน   วิจรติ     โสก   
วิโนเทตุ    น    สกโฺกติ ฯ    อถ    สตฺถา   ตสฺส   โสตาปตฺติผลุปนิสสฺย   
ทิสฺวา    สาวตฺถิย    ปณฺฑาย   จริตฺวา   ปจฺฉาสมณ    อาทาย   
ตสฺส   เคห   คนฺตฺวา   ป ฺตฺตาสเน   นิสินฺโน   ต   วนฺทิตฺวา   
นิสินฺน  ก ึ อุปาสก  โสจสีติ  วตฺวา  อาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต   
อาวุโส  โปราณกปณฺฑิตา  ปณฺฑิตาน  กถ  สุตฺวา  ปตริ   
กาลกเต  น  โสจึสูติ  วตฺวา  เตน   ยาจิโต   อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต   พาราณสิย   พฺรหฺมทตฺเต   รชฺช    กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  กุฏมฺพิกเคเห  นิพฺพตฺติ ฯ  สุชาตกุมาโรติสฺส  นาม   
กรึสุ ฯ  ตสฺส  วยปฺปตฺตสฺส  ปตามโห  กาลมกาสิ ฯ  อถสฺส   
ปตา  ปตุ  กาลกิริยโต  ปฏาย  โสกสมปฺปโต  อาฬาหน   
คนฺตฺวา  อาฬาหนโต  อฏ ีนิ  อาหริตฺวา  อตฺตโน  อาราเม   
มตฺติกถูป  กตฺวา  ตานิ  ตตฺถ  นิทหิตฺวา  คตคตเวลาย  ถูป   
ปุปฺเผหิ  ปูเชตฺวา  เจติย  อาวิชฺชนฺโต  ปริเทวติ  เนว  นฺหายติ   
น  วิลิมฺปติ  น  ภุ ฺชติ  น  กมฺมนฺเต  วิจาเรติ ฯ  ต   
ทิสฺวา  โพธสิตฺโต  ปตา  เม  อยฺยกสฺส  มตกาลโต  ปฏาย   
โสกาภิภูโต  จรติ  เปตฺวา  ปน  ม  อ ฺโ  เอต  ส ฺาเปตุ   
น  สกโฺกติ  เอเกน  น  อุปาเยน  นิสฺโสก  กริสฺสามีติ    
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พหิคาเม  เอก  มตโคณ  ทิสฺวา  ติณ ฺจ  ปานีย ฺจ  อาหริตฺวา   
ตสฺส   ปรุโต  กตฺวา   ขาท   ขาท   ปว   ปวาติ    วทติ ฯ   
อาคตาคตา    ต    ทิสฺวา    สมฺม    สุชาต    กึ    อุมฺมตฺตโกสิ   
มตโคณสฺส  ติโณทก  เทสีติ  วทนฺติ ฯ  โส  กิ ฺจิ  น   
ปฏิวทติ ฯ  อถสฺส  ปตุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ปุตฺโต  เต  อุมฺมตฺตโก   
ชาโต    มตโคณสฺส    ติโณทก   เทตีติ   อาหสุ ฯ   ต  สุตฺวา   
กุฏมฺพิกสฺส  ปตุโสโก  อปคโต  ปุตฺตโสโก  ปติฏ ิโต ฯ  โส  เวเคน   
อาคนฺตฺวา   นนุ   ตฺว   ตาต   สชุาต   ปณฺฑิโต   กกึารณา   
มตโคณสฺส    ติโณทก    เทสีติ   วตฺวา   เทฺว   คาถา   อภาสิ   
        [๗๐๗]        กินฺนุ  สนฺตรมาโนว                ลายิตฺวา  หริต  ติณ   
                        ขาท  ขาทาติ  วิลป  (๑)        คตสนฺต (๒)  ชรคฺคว   
                        น  หิ  อนฺเนน  ปาเนน                มโต โคโณ สมฏุเห   
                        ตฺว ฺจ  ตุจฺฉ  วิลปสิ                ยถาต  ทุมฺมตี  ตถาติ ฯ   
        ตตฺถ   สนฺตรมาโนวาติ   ตุริโต   วิย   หุตฺวา ฯ   ลายิตฺวาติ   
ลุ ฺจิตฺวา (๓)  ฯ  วิลปติ  วิปฺปลปสิ (๔)  ฯ  คตสนฺต  ชรคฺควนฺติ  วิคตชีวิต   
ชิณฺณโคณ ฯ  ยถาตนฺติ    เอตฺถ    ตนฺติ    นิปาตมตฺต ฯ    ยถา    ทุมฺมติ   
อปฺปป ฺโ   วิปฺปลเปยฺย (๕)   ตถา   ตฺว   ตุจฺฉ   อภูต   วิปฺปลปสีติ ฯ   
        ตโต    โพธิสตฺโต   เทฺว    คาถา    อภาสิ   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  ลปส ิ ฯ    ๒.  ม.  คตสตฺต  ฯ    ๓.  ม.  ลุนิตฺวา  ฯ 
#  ๔.  ม.  วิลปสิ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    ๕.  ม.  วิลเปยฺย  ฯ    
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        [๗๐๘]        ตเถว  ติฏติ  สีส                หตฺถปาทา  จ  พาลธิ   
                        โสตา  ตเถว  ติฏนฺติ                ม ฺเ  โคโณ  สมุฏเห   
                        เนวยฺยกสสฺ  สีส  วา (๑)        หตฺถปาทาว (๒)  ทิสฺสเร   
                        รุท  มตฺติกถูปสฺมึ                        นน  ุ ตฺว ฺเว  ทุมฺมตีติ ฯ   
        ตตฺถ     ตเถวาติ    ยถา    ปุพฺเพ     ิต    ตเถว     ติฏติ ฯ    
ม ฺเติ    เอเตส    สีสาทนี    ตเถว     ิตตฺตา   อย  โคโณ  
สมุฏเหยฺยาติ   ม ฺามิ ฯ    เนวยฺยกสฺส   สีสนฺติ   อยฺยกสฺส  ปน   
สีส  วา (๓)   หตฺถปาทา  วา (๓)   น   ทิสฺสนฺติ ฯ  ปฏ ิปาทา  น   
ทิสฺสเรติป   ปาโ ฯ   นนุ   ตฺว ฺเว   ทุมฺมตีติ   อห  ตาว   
สีสาทีนิ  ปสสฺนฺโต  เอว  กโรมิ   ตฺว  ปน  กิ ฺจิ  น  ปสฺสส ิ  
ฌาปตฏานโต  อฏ ีนิ  อาหริตฺวา  ถูป (๔)   กตฺวา  ปริเทวสิ   
อิติ  ม  ปฏิจฺจ  สตคุเณน  สหสฺสคุเณน  [ ๕ ]   นนุ  ตฺวเมว   
ทุมฺมตีติ  ภิชชฺนธมฺมา  นาม  สงฺขารา  ภิชฺชนฺติ  ตตฺถ  กา  
ปริเทวนาติ ฯ   
        ต    สุตฺวา   โพธิสตฺตสฺส   ปตา   มม   ปุตฺโต   ปณฺฑิโต   
อิธโลกปรโลกกิจฺจ   ชานาติ   มม   ส ฺาปนตฺถาย   เอต   
กมฺมมกาสีติ  จินฺเตตฺวา  ตาต  สุชาต  ปณฺฑิต  สพฺเพ   
สงฺขารา  อนิจฺจาติ  เม  าตา  อิโต  ปฏาย  น  โสจิสฺสามิ   
#  ๑.  ม. สีส ฺจ  ฯ    ๒.  ม.  หตฺถปาทา  จ  ฯ    ๓.  ม.  จ  ฯ   
#  ๔.  ม.  มตฺติกาถูป  ฯ    ๕.  ม.  เอตฺถนฺตเร  สตสหสฺสคุเณนาติ   
#  ทิสฺสติ  ฯ    ๖.  ม.  อิติสทฺโท  นตฺถ ิ ฯ    
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ปตุโสกหรณกปุตฺเตน  นาม ตาทิเสน ภวิตพฺพนฺติ วตฺวา  
ปุตฺตสฺส ถุตึ กโรนฺโต อาห   
        [๗๐๙]        อาทิตฺต  วต  ม  สนฺต                ฆตสิตฺตว  ปาวก   
                        วารินา  วิย  โอสิ ฺจ                สพฺพ  นิพฺพาปเย  ทร   
                        อพฺพุฬฺห (๑)  วต  เม  สลฺล โสก  หทยนิสฺสิต (๒)    
                        โย เม  โสกปเรตสฺส                ปตุโสก  อปานุทิ   
        [๗๑๐]        โสห  อพฺพุฬฺหสลฺโลสฺมิ        วีตโสโก  อนาวิโล   
                        น  โสจามิ  น  โรทามิ                ตว  สุตฺวาน  มาณว   
                        เอว  กโรนฺติ  สป ฺา        เย  โหนฺติ  อนุกมฺปกา   
                        วินิวตฺตยนฺติ  โสกมฺหา        สุชาโต  ปตร  ยถาติ ฯ   
        ตตฺถ    นิพฺพาปเยติ    นิพฺพาปยิ ฯ    ทรนฺติ   โสกทรถ ฯ   
สุชาโต   ปตร    ยถาติ   ยถา    มม    ปตฺุโต    สุชาโต   ม   ปตร   
สมาน   อตฺตโน   สป ฺตาย   โสกมหฺา   วินิวตฺตยิ   เอว   
อ ฺเป    สป ฺา    โสกมฺหา   วินิวตฺตยนฺตีติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  กุฏมฺพิโก  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหิ ฯ   ตทา    สชุาโต   อหเมวาติ ฯ   
                                สชุาตชาตก   ทุติย  ฯ   
#  ๑.  ม.  อพฺพหี  ฯ    ๒.  ม.  ยมาสิ  หทยสฺสิต  ฯ    
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        นยิท  นจฺิจ  ภวิตพฺพนฺติ  อิท  สตฺถา  ภคฺเคสุ  สสสุมารคิรึ (๑)    
นิสฺสาย   เภสกฬาวเน   วิหรนฺโต   โพธิราชกุมาร   อารพฺภ    
กเถสิ ฯ   
        โพธริาชกุมาโร    นาม    อุเทนสฺส    ปุตฺโต    ตสฺมึ    กาเล  
สุสุมารคิรึ (๒)  วสนฺโต  เอก  ปริโยทาตสิปฺป  วฑฺฒกึ  ปกโฺกสาเปตฺวา   
อ ฺเหิ    ราชูหิ    อสทิส    กตฺวา    โกกนุท (๓)   นาม    ปาสาท   
การาเปสิ ฯ    การาเปตฺวา   จ   ปน   อย   วฑฺฒกี   อ ฺสฺสาป   
ร ฺโ   เอวรูป   ปาสาท   กเรยฺยาติ   มจฺฉรายนฺโต    ตสฺส   
อกฺขีนิ   อุปปฺาฏาเปสิ ฯ   เตนสฺส   อกขีฺน   อุปฺปาฏติภาโวป   
ภิกฺขุสงฺเฆ  ปากโฏ  ชาโต ฯ   ตสฺมา   ภิกฺขู   ธมฺมสภาย   กถ   
สมุฏาเปสุ    อาวุโส  โพธิราชกุมาโร  กิร  ตถารูปสฺส   
วฑฺฒกิโน  อกฺขีนิ  อุปฺปาฏาเปสิ  อโห  กกฺขโล  ผรโุส   
สาหสิโกติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกฺขเว   
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ   
วุตฺเต  น  ภิกขฺเว  อิทาเนว  ปุพฺเพเปส  กกฺขโล  ผรุโส   
สาหสิโกว  น  เกวล ฺจ  อิทาเนว  ปุพฺเพเปส  ขตฺติยสหสฺสาน   
อกฺขีนิ  อุปฺปาฏาเปตฺวา  มาเรตฺวา   เตส   มเสน   พลกีมฺม   
กาเรสีติ   วตฺวา    อตีต   อาหริ ฯ   
#  ๑.  ม.  สุสุมารคิร  ฯ   ๒.  ม.  สุสุมารคิเร  ฯ   ๓.  ม.  โกกนท  ฯ    
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        อตีเต   พาราณสิย   พฺรหฺมทตฺเต   รชฺช    กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  ตกฺกสิลาย  ทิสาปาโมกฺโข  อาจริโย  อโหสิ ฯ   
ชมฺพูทีปตเล  ขตฺติยมาณวา  จ  พฺราหฺมณมาณวา  จ  ตสฺเสว   
สนฺติเก  สิปปฺ  อุคฺคณฺหึสุ ฯ  พาราณสีร ฺโป  ปุตฺโต   
พฺรหฺมทตฺตกุมาโร  นาม  ตสฺส  สนฺติเก  ตโย  เวเท   
อุคฺคณฺหิ ฯ  โส  ปน  ปกติยา  กกฺขโล  ผรโุส  สาหสิโก   
อโหสิ ฯ   มหาสตฺโต   องฺควิชฺชาวเสน   ตสฺส   กกฺขลผรุส-   
สาหสิกภาว  ตฺวา  ตาต  ตฺว  กกฺขโล  ผรุโส  สาหสิโก   
ผรุเสน  นาม  ลทฺธ  อิสฺสริย  อจิรฏ ิติก  โหติ  โส  อิสฺสริเย   
นฏเ  ภินฺนนาโว  วิย  สมุทฺเท  ปติฏ  น  ลภติ  ตสฺมา   
มา  เอวรูโป  อโหสีติ โอวทนฺโต  เทฺว   คาถา   อภาสิ   
        [๗๑๒]        นยิท  นจฺิจ  ภวิตพฺพ  พฺรหฺมทตฺต   
                        เขม  สุภิกขฺ  สุขตา (๑)  จ  กาเย   
                        อตฺถจฺจเย  มา  อหุ  สมปฺมุฬฺโห   
                        ภินฺนปฺลโว  สาครสฺเสว  มชฺเฌ   
        [๗๑๓]        ยานิ  กโรติ  ปรุิโส        ตานิ  อตฺตนิ  ปสฺสติ   
                        กลฺยาณการี  กลฺยาณ        ปาปการี  จ  ปาปก   
                        ยาทิส  วปเต  พีช        ตาทิส  รูหเต (๑)  ผลนฺติ ฯ   
        ตตฺถ   สุขตา   จ   กาเยติ   ตาต   พฺรหฺมทตฺต  ยเทต  เขม   
#  ๑.  ม.  หรเต  ฯ    
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วา  สุภิกฺข  วา  ยา  วา  เอสา  สุขตา  จ  กาเย    อิท   
สพฺพ  อิเมส  สตฺตาน  นิจฺจ  สพฺพกาลเมว  น  ภวติ  อิท   
ปน  อนิจฺจ  หุตฺวา  อภาวธมฺม ฯ  อตฺถจฺจเยติ  โส  ตฺว   
อนิจฺจตาวเสน  อิสฺสริเย  วิคเต  อตฺตโน  อตฺถสฺส  อจฺจเยน   
ยถา  นาม  ภินฺนปฺลโว  ภินฺนนาโว  มนุสฺโส  สาครมชฺเฌ  ปติฏ   
อลภนฺโต  สมฺปมุฬฺโห  โหติ  เอว  มา  อหุ  สมฺปมฬฺุโห ฯ  ตาน ิ  
อตฺตนิ  ปสฺสตีติ  เตส  กมมฺาน   ผล   วินฺทนฺโต   ตานิ  
อตฺตนิ    ปสสฺติ    นาม ฯ   
        โส  อาจริย  วนฺทิตฺวา  พาราณสึ  คนฺตฺวา  ปตุ  สิปฺป   
ทสฺเสตฺวา  อุปรชฺเช  ปติฏาย  ปตุ  อจฺจเยน  รชชฺ  ปาปุณิ ฯ   
ตสฺส  ปงฺคิโย  นาม  ปุโรหิโต  อโหส ิ กกฺขโล  ผรโุส ฯ  โส   
ยสโลเภน  จินฺเตสิ  ยนฺนูนาห  อิมินา  ร ฺา  สกลชมฺพูทีเป   
สพฺเพ  ราชาโน  คาหาเปยฺย  เอวเมส  เอกราชา  ภวิสฺสติ   
อหมฺป  เอกปุโรหิโต  โหมีติ ฯ  โส  ต  ราชาน  อตฺตโน  กถ   
คาหาเปสิ ฯ  ราชา  มหติยา เสนาย  นิกฺขมิตฺวา  เอกสฺส   
ร ฺโ  นคร  รุนฺธิตฺวา  ต  ราชาน  คณฺหิ ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน   
สกลชมฺพูทีเป  รชฺช  คเหตฺวา  ราชสหสฺสปริวุโต  ตกฺกสิลาย   
รชฺช  คณฺหิสสฺามีติ  อคมาสิ ฯ  โพธิสตฺโต  นคร  ปฏิสงฺขริตฺวา   
ปเรหิ  อปฺปธสิย  อกาสิ ฯ   พาราณสีราชาป   คงฺคานทีตีเร   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  สาหสิโกติ  ทิสสฺติ  ฯ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร   
#  นคราติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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มหโต  นิโคฺรธรุกฺขสฺส  มูเล  สาณึ  ปริกฺขิปาเปตฺวา  อุปริ   
วิตาน  กาเรตฺวา  สยน  ป ฺาเปตฺวา  นิวาส  คณฺหิ ฯ  โส   
ชมฺพูทีปตเล  สหสฺสราชาโน  คเหตฺวา  ยุชฺฌมาโนป  ตกฺกสลิ   
คเหตุ  อสกฺโกนฺโต  [ ๑ ]  ปุโรหิต  ปจฺุฉิ  อาจริย  มย  เอตฺตเกหิ   
ราชูหิ  สทฺธ ึ อาคนฺตฺวา  ตกฺกสิล  คเหตุ  น  สกฺโกม   
กินฺนุโข  กาตพฺพนฺติ ฯ  มหาราช  ราชสหสฺสาน  อกฺขีนิ   
อุปฺปาเฏตฺวา  มาเรตฺวา  กุจฺฉึ  ผาเลตฺวา  ป ฺจมธุรมส  อาทาย   
อิมสฺมึ  นิโคฺรเธ  นิพฺพตฺตเทวตาย (๒)   พลกีมฺม  กตฺวา  อนฺตวฏฏีหิ   
รุกฺข  ปริกฺขิปตฺวา  โลหิตป ฺจงฺคุลิกานิ  กโรม  เอว  โน  ขิปปฺเมว   
ชโย  ภวิสฺสตีติ ฯ  ราชา  สาธูติ  ปฏิสสฺุณิตฺวา  อนฺโตสาณิย   
มหาพเล  มลเฺล  เปตฺวา  เอกเมก  ราชาน  ปกฺโกสาเปตฺวา   
นิปฺปฬเนน  วิส ฺ  กาเรตฺวา  อกฺขีนิ  อุปฺปาฏาเปตฺวา   
มาเรตฺวา  มส  อาทาย  กเลวรานิ  คงฺคาย  ปวาเหตฺวา   
วุตฺตปฺปการ  พลีกมฺม  กาเรตฺวา  พลิเภรึ  อาโกฏฏาเปตฺวา   
ยุทฺธาย  คโต ฯ  อถสฺส  อชฺชิสกโต  (๓)  นาม  เอโก  ยกฺโข   
อาคนฺตฺวา  ทกฺขิณกฺขึ  อุปฺปาเฏตฺวา  อคมาสิ ฯ  [ ๔ ]  มหตี   
เวทนา  อุปฺปชฺช ิฯ โส เวทนาปตฺโต  คนฺตฺวา  นิโคฺรธสฺส   
มูเล  ป ฺตฺตาสเน  อุตฺตานโก  นิปชชฺิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เอโก   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อตฺตโนติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๒.  ม.  อธิวตฺถาย   
#  เทวตาย  ฯ    ๓.  ม.  อฏฏาลกโต  ฯ    ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร   
#  อถสฺสาติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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คิชฺโฌ  เอก  ติขิณโกฏิก  อฏ ึ  คเหตฺวา  รุกฺขคฺเค  นิสินฺโน   
มส  ขาทิตฺวา  อฏ ึ  วิสชฺเชสิ ฯ  อฏ ิโกฏิ  อาคนฺตฺวา   
ร ฺโ  วามกฺขิมฺหิ  อยสูลา (๑)   วิย  ปติตฺวา  อกฺขีนิ  ภินฺทิ ฯ   
ตสฺมึ  ขเณ  โพธิสตฺตสฺส  วจน  สลฺลกฺเขสิ ฯ  โส  อมฺหาก   
อาจริโย  อิเม  สตฺตา  วีชานุรูป  ผล  วิย  กมฺมานุรูป  วิปาก   
อนุโภนฺตีติ  กเถนฺโต  อิท  ทิสฺวา  กเถสิ  ม ฺเติ  วตฺวา   
วิปฺปลปนฺโต  เทฺว   คาถา   อภาสิ   
        [๗๑๔]        อิท  ตทาจริยวโจ                        ปาราจริโย (๒)  ยทพฺรวิ   
                        มาสฺสุ (๓)  ตฺว  อกริ  ปาป        ยนฺต (๔)  ปจฺฉา กต ตเป   
                [๗๑๕]        อยเมว  โส  ปงฺคิโย  เวนสาโข    
                                ยมฺห ิ ฆาตยึ  ขตฺติยาน  สหสฺเส   
                                อลงฺกเต  จนฺทนสารลิตฺเต (๕)    
                                ตเมว  ทุกฺข  ปจฺจาคต  มมนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อิท  ตทาจริยวโจติ  อิทนฺต  อาจริยสฺส  วจน ฯ   
ปาราจริโยติ  ต  โคตฺเตน  กิตฺเตติ ฯ  ปจฺฉา  กตนฺติ  ย  ปาป  
ตยา  กต  ปจฺฉา  ต  ตาเปยฺย  กลิเมยฺย  ต  มา  กรีติ   
โอวาท  อทาสิ  อห  ปนสสฺ  วจน  น  กรินฺติ ฯ  อยเมวาติ   
นิโคฺรธรุกฺข  ทสฺเสนฺโต  วิลปติ ฯ  เวนสาโขติ  ปตฺถฏสาโข ฯ   
#  ๑.  ม.  อยสูล  ฯ    ๒.  ม.  ปาราสริโย  ฯ    ๓.  ม.  มาสุ  ฯ  ฯ 
#  ๔.  ม.  ย  ตฺว  ฯ    ๕.  ม.  จนฺทนสารานุลิตฺเต  ฯ  
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ยมฺหิ  จ  ฆาตยินฺติ  ยมฺหิ  รุกฺเข  ขตฺติยสหสฺเส  มาเรสุ ฯ   
อลงฺกเต  จนฺทนสารลิตฺเตติ  ราชาลงฺกาเรหิ   อลงฺกเต  
โลหิตจนฺทนสารานุลิตฺเต  เต  ขตฺติเย  ยตฺถาห  ฆาเตสึ  อยเมว   
โส  รุกฺโข  อิทานิ  มยฺห  กิ ฺจิ  ปริตฺตาณ  กาตุ  น  สกฺโกตีติ   
ทีเปติ ฯ  ตเมว  ทุกฺขนฺติ  ย  มยา  ปเรส  อกฺขิอุปฺปาฏนทุกฺข   
กต  อิท  เม  ตเถว  ปฏิอาคต ฯ  อิทานิ  โน  อาจริยสฺส  
วจน  มตฺถก  ปตฺตนฺติ  ปรเิทวติ ฯ   
        โส   เอว   ปริเทวนฺโตว   อคฺคมเหสึ   อนุสฺสริตฺวา   
                [๗๑๖]        สามาป  โข  จนฺทนลิตฺตคตฺตี (๑)    
                                สิงฺคูว (๒)  โสภ ฺชกสฺส  อุคฺคตา   
                                อทิสวฺา  กาล  กรสิฺสามิ  อุพฺพรึ   
                                ต  เม  อิโต  ทุกฺขตร  ภวิสฺสตีติ   
คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  มม  ภริยา  สุวณฺณสามา  อุพฺพรี  ยถา   
นาม  สิงฺคุรุกฺขสฺส  อุชู  อุคฺคตา  สาขา  มนฺทมาลุเตริตา   
กมฺปมานา  โสภติ  เอว  อิตฺถีวิลาส  กรุมุานา  โสภติ  ตมห   
อิทานิ  อกฺขีน  ภินฺนตฺตา  อุพฺพรึ  อทสิฺวาว  กาล  กริสฺสามิ   
ต  เม  ตสฺสา  อทสฺสน  อิโต  มรณทุกขฺโตป  ทุกฺขตร  
ภวิสฺสตีติ ฯ   
#  ๑.  ม.  สามา  จ  โข  จนฺทนลิตฺคตฺตา  ฯ    ๒.  ม.  ลฏว  ฯ   
#  ๓.  ม.  สคฺิคุรุกฺขสฺส  ฯ    
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        โส  เอว  วิปฺปลปนโฺตเยว  มริตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺติ ฯ   
น  ต  อิสฺสรยิปลุทฺโธ  ปโุรหิโต  ปรตฺิตาณ  กาตุ  สกฺขิ  น   
อตฺตโน  อิสฺสริย ฯ   ตสฺมึ   มตมตฺเตเยว  พลกายา  ภิชฺชิตฺวา  
ปลายึสุ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา   ราชา   โพธิราชกุมาโร   อโหสิ   ปงฺคิโย   เทวทตฺโต   
อโหสิ  ทิสาปาโมกฺโข   อาจริโย   อหเมวาติ ฯ   
                        เวนสาขชาตก (๑)   ตติย  ฯ   
 
                                        อุรคชาตก   
        อุรโคว   ตจ   ชิณฺณนฺติ   อิท   สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
มตปุตฺตก   กฏุมฺพิก   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ มตภริยามตปตฺติกวตฺถุสทิสเมว ฯ   อิธาป  สตฺถา   
ตเถว  ตสฺส  นิเวสน  คนฺตฺวา  ต  อาคต  วนฺทิตฺวา  นิสินฺน   
กึ  อาวุโส  โสจสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  ภนฺเต  ปุตฺตสฺส  เม  
มตกาลโต  ปฏาย  โสจามีติ  วุตฺเต  อาวุโส  ภิชฺชนธมฺม   
นาม  ภิชฺชติ  นสฺสนธมฺม  นาม  นสฺสติ  ต ฺจ  โข  น   
เอกสฺเสว (๑)   นาป  เอกสฺมึเยว  คาเม  อปริมาเณสุ  ปน   
จกฺกวาเฬสุ  ตีสุ  ภเวสุ  อมรณธมฺโม  นาม  นตฺถิ  ตภาเวเนว   
#  ๑.  ม.  เอกสฺมึเยว  กุเล  ฯ    
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าตุ  สมตฺโถ  เอกสงฺขาโรป  สสฺสโต  นาม  นตฺถิ  สพฺเพ   
สตฺตา  มรณธมฺมา  สงฺขารา  ภิชชฺนธมฺมา  โปราณก-   
ปณฺฑิตาป  ปุตฺเต  มเต  [ ๑ ]  นสฺสนธมฺม  นฏนฺติ  น  โสจึสติู  
วตฺวา   เตน   ยาจิโต   อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  พาราณสิย  ทฺวารคามเก  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา   
กุฏมฺพ  สณฺเปตฺวา  กสิกมฺเมน  ชีวิต  กปฺเปสิ ฯ  ตสฺส  ปุตฺโต   
จ   ธีตา  จาติ  เทฺว  ทารกา  อเหสุ ฯ  โส  ปุตฺตสฺส   
วยปฺปตฺตสฺส  สมานกุลโต  กุมาริก  อาเนสิ (๒)  ฯ  อิติ  เต  ทาสิยา   
สทฺธึ  ฉ  ชนา  อเหสุ  โพธิสตฺโต  ภริยา  ปุตฺโต  ธีตา  สุณิสา   
ทาสีติ ฯ  เต  สมคฺคา  สมฺโมทมานา  ปยสวาสา  อเหสุ ฯ   
โพธิสตฺโต  เสสาน  ป ฺจนฺน  เอว  โอวาท  เทติ  ตุมฺเห   
ยถาลทฺธนิยาเมเนว  ทาน  เทถ  สีล  รกขฺถ  อุโปสถกมฺม   
กโรถ  มรณสตึ  ภาเวถ  ตุมฺหาก  มรณภาว  สลฺลกฺเขถ   
อิเมส  หิ  สตฺตาน  มรณ  ธุว  ชีวิต  อทธฺุว  สพฺเพ  สงฺขารา   
อนิจฺจา  ขยวยธมฺมิโนว  รตฺติ ฺจ  ทิวา  จ  อปฺปมตฺตา   
โหถาติ ฯ  เต  สาธูติ  โอวาท  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อปฺปมตฺตา   
มรณสตึ  ภาเวนฺติ ฯ  อเถกทิวส  โพธสิตฺโต  ปุตฺเตน  สทฺธ ึ  
เขตฺต  คนฺตฺวา  กสติ ฯ  ปตฺุโต  กจวร  สงฺกฑฺฒิตฺวา  ฌาเปสิ ฯ   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  มรณธมม  มตนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ     
#  ๒.  ม.  อาหริตฺวา  อทาสิ  ฯ    
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ตสฺสาวิทูเร  เอกสฺมึ  วมฺมิเก  อาสีวิโส  อตฺถิ ฯ  ธูโม  ตสฺส   
อกฺขีนิ  ปหริ ฯ  โส  กุทฺโธ  นิกฺขมิตฺวา  อิม  นิสฺสาย  มยฺห   
ภยนฺติ  จตสฺโส  ทาฒา (๑)   นิมฺมชฺุชาเปนฺโต  ต  ฑสิ ฯ  โส   
มริตฺวาว  ปตติ (๒)  ฯ  โพธิสตฺโต  ปริวตฺติตฺวา  ต  ปติต  ทิสฺวา   
โคเณ  เปตฺวา  คนฺตฺวา  ตสฺส  มตภาว  ตฺวา  ต   
อุกฺขิปตฺวา  เอกสฺมึ  รกฺุขมูเล  นิปชฺชาเปตฺวา  ปารุปตฺวา   
เนว  โรทติ  น  ปริเทวติ ฯ  ภิชชฺนธมมฺ  ปน  ภินฺน   
มรณธมฺม  มต  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา  มรณนิปฺผตฺติกาติ   
อนิจฺจภาวเมว  สลลฺกฺเขตฺวา  กสิ ฯ  โส  เขตฺตสมีเปน  คจฺฉนฺต   
เอก  ปฏิวิสฺสก  ปรุิส  ทิสวฺา  ตาต  เคห  คจฺฉสีติ   
ปุจฺฉิตฺวา  อามาติ  วุตฺเต  เตนหิ  อมฺหากมฺป  ฆร  คนฺตฺวา   
พฺราหฺมณึ  วเทยฺยาสิ  อชชฺ  กริ  ปุพฺเพ  วิย  ทฺวินฺน  ภตฺต   
อนาหริตฺวา  เอกสฺเสว  อาหาร  อาหเรยฺยาถ  ปุพฺเพ  จ   
เอกิกาว  ทาสี  อาหาร  อาหรติ  อชฺช  ปน  จตฺตาโรป   
ชนา  สุทฺธวตฺถนิวตฺถา  คนฺธปุปฺผหตฺถา  อาคจฺเฉยฺยาถาติ ฯ   
โส  สาธูติ  คนฺตฺวา  พฺราหฺมณิยา  ตเถว  กเถสิ ฯ  เกน   
เต  ตาต  อิท สาสน ทินฺนนฺติ ฯ  พฺราหฺมเณน  อยฺเยติ ฯ  สา   
ปุตฺโต  เม  มโตติ  อ ฺาสิ ฯ  กมฺปนมตฺตมฺปสฺสา  นาโหสิ ฯ   
เอว  สุภาวิตจิตฺตา  สุทฺธวตฺถนิวตฺถา  ปน  คนฺธปุปผฺหตฺถา  [ ๓ ] 
#  ๑.  ม.  ทาา  ฯ    ๒.  ม.  ปริวตฺติตฺวา  ปติโต  ฯ    ๓.  ม. 
#  เอตฺถนฺตเร  ทาสินฺติ  ทสิฺสติ  ฯ    
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อาหาร  คาหาเปตฺวา  เสเสหิ  สทฺธึ  เขตฺต  อคมาสิ ฯ  เอกสฺสป   
โรทิต  วา  ปริเทวิต  วา นาโหสิ ฯ โพธิสตฺโต  ปุตฺตสฺส   
นิปนฺนจฺฉายายเมว  นิสีทิตฺวา  ภุ ฺชิ ฯ  ภุตฺตาวสาเน  สพฺเพป   
ทารูนิ  อุทฺธริตฺวา  ต  จิตก  อาโรเปตฺวา  คนฺธปุปฺเผหิ   
ปูเชตฺวา  ฌาเปสุ ฯ  กสฺสจิ  เอกพินฺทุป  อสฺสุ  นาโหสิ ฯ   
สพฺเพ  สุภาวิตมรณสติโน ฯ  เตส  สีลเตเชน  สกฺกสฺส  ภวน   
อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ ฯ  โส  โก  นุโข  ม  านา  จาเวตุกาโมติ   
อุปธาเรนฺโต  เตส  คุณเตเชน  อุณฺหภาว  ตฺวา  ปสนฺนมานโส   
หุตฺวา  มยา  เอเตส  สนฺติก  คนฺตฺวา  สหีนาท  นทาเปตฺวา   
สีหนาทปริโยสาเน  เตส  นิเวสน  สตฺตรตนปุณฺณ  กตฺวา   
อาคนฺตุ  วฏฏตีติ  เวเคน  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อาฬาหนปสฺเส   
 ิโต  ตาต  ก ึ กโรถาติ  อาห ฯ  เอก  ปน  มิค  มาเรตฺวา   
ปจถ  ม ฺเติ ฯ  นตฺเถต  สามิ  มนุสฺสเมว   ฌาเปมาติ  ฯ   
เตนหิ  เวริมนุสฺโส  โว  ภวิสฺสตีติ ฯ  อถ  น  โพธสิตฺโต   
โอรสปุตฺโต  โน    สามิ  น     เวริโกติ   อาห ฯ   เตนหิ  เต   
อปฺปยปุตฺโต  ภวิสฺสตีติ ฯ  อติปยปุตฺโต  เม  สามีติ ฯ  อถ  กสฺมา  
น  โรทสีติ ฯ  โส   อโรทนการณ   กเถนฺโต   ปม   คาถมาห   
        [๗๑๗]        อุรโคว  ตจ   ชิณฺณ        หิตฺวา  คจฺฉติ  สนฺตนน   
                        เอว  สรีเร  นิพฺโภเค        เปเต  กาลกเต  สติ   
#  ๑.  ม.  อาหราเปตฺวา  ฯ    ๒.  ม.  เอกสฺส  จ  ฯ    ๓.  ม.  อาสน  ฯ   
#  ๔.  ม.  อติวิย  ปยปุตฺโต  ฯ    
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                        ทยฺหมาโน  น  ชานาติ        าตีน  ปริเทวต (๑)   
                        ตสฺมา  เอต  น  โสจามิ        คโต  โส  ตสฺส  ยา  คตีติ ฯ   
        ตตฺถ  สนฺตนุนฺติ  อตฺตโน  สรีร ฯ  นิพฺโภเคติ  ชีวิตินฺทฺริยสสฺ   
อภาเวน  โภครหิเต ฯ  เปเตติ  ปรโลก  ปฏิคเต ฯ  กาลกเตติ   
กตกาเล  มเตติ  อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  สามิ  มม  ปุตฺโต   
ยถา  นาม  อุรโค  ชิณฺณ  ตจ  นิจฺฉินฺทิตฺวา  (๑)  อโนโลเกตฺวา   
อนเปกฺโข  ฉฑฺเฑตฺวา  คจฺเฉยฺย  เอว  อตฺตโน  สรรี   
ฉฑฺเฑตฺวา  คจฺฉติ  ตสฺส  ชีวิตินฺทฺริยรหิเต  สรีเร  เอว  นิพฺโภเค   
ตสฺมิ ฺจ  เม  ปุตฺเต  เปเต  ปุน  ปฏิคเต  มรณกาล  กตฺวา   
 ิเต  สติ  โก  การุ ฺเน  (๒)  วา  ปริเทเวน  วา  อตฺโถ  อย   
หิ  ยถา  สูเลหิ  วิชฺฌิตฺวา  ทยฺหมาโน  สุขทุกฺข  น  ชานาติ   
เอว  าตีน  ปริเทวตมฺป  น  ชานาติ  เตน  การเณน  อห   
เอต  น  โสจามิ  ยา  ตสฺส  อตฺตโน  คติ   ต   โส   คโตติ ฯ   
        สกโฺก  โพธิสตฺตสฺส  วจน  สุตฺวา  พฺราหฺมณึ  ปุจฺฉิ   
อมฺม  ตุยฺห  โส  กึ  โหตีติ ฯ  ทส  มาเส  กุจฺฉิยา  ปริหริตฺวา   
ถ ฺ  ปาเยตฺวา  หตฺถปาเท  สณฺเปตฺวา  วฑฺฒิตปุตฺโต  เม   
สามีติ ฯ  อมมฺ  ปตา  ตาว  ปุริสภาเวน  มา  โรทตุ  มาตุ   
หทย  ปน  มทุุก  โหติ  ตฺว  กสฺมา  น  โรทสีติ ฯ   สา  
อโรทนการณ   กเถนฺตี   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  ปริเทวิต  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    
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        [๗๑๘]        อนพฺภิโต (๑)  ตโต  อาคา        นานุ ฺาโต (๒) อิโต  คโต   
                        ยถาคโต  ตถา  คโต                ตตฺถ กา ปริเทวนา   
                        ทยฺหมาโน  น  ชานาติ        าตีน  ปริเทวต   
                        ตสฺมา  เอต  น  โสจามิ        คโต  โส  ตสฺส  ยา  คตีติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  อนพฺภิโตติ  อย  ตาต  มยา  ปรโลกโต  อนพฺภิโต   ว   
อยาจิโตว ฯ  อาคาติ  อมฺหาก  เคห  อาคโต ฯ  อิโตติ  อิโต   
มนุสฺสโลกโต  คจฺฉนฺโตป  มยา  อนนุ ฺาโตว  คโต ฯ  ยถาคโตติ   
อาคจฺฉนฺโตป  ยถา  อตฺตโนว  รุจิยา  อาคโต  คจฺฉนฺโตป  ตเถว   
คโต ฯ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  ตสฺส  อิโต  คมเน  กา ปริเทวนา ฯ   
ทยฺหมาโนติ   คาถา   วุตฺตนเยเนว   เวทิตพฺพา ฯ   
        อถ  สกโฺก  พฺราหฺมณิยา  กถ  สตฺุวา  ภคินึ  ปุจฺฉิ   
อมฺม  ตุยฺห  โส  กึ  โหตีติ ฯ  ภาตา  เม  สามีติ ฯ  อมฺม   
ภคินิโย  นาม  ภาตูสุ  สสิเนหา  โหนฺติ  ตฺว  กสมฺา  น   
โรทสีติ ฯ   สาปสฺส   อโรทนการณ   กเถนฺตี   
        [๗๑๙]        สเจ  โรเท  กีสา (๓)  อสฺส        ตสฺสา เม กึ ผล สิยา   
                าติมิตฺตาสุหชฺชาน                        ภิยฺโย  โน  อรตี  สิยา   
                ทยฺหมาโน  น  ชานาติ                าตีน  ปริเทวต   
                ตสฺมา  เอต  น  โสจามิ  คโต        โส  ตสฺส  ยา  คตีติ   
#  ๑.  ม.  อนวฺหิโต  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    ๒.  ม.  อนนุ ฺาโต  ฯ   
#  ๓.  ม.  กสิา  ฯ    
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คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  สเจติ  ยทิ  อห  ภาตริ  มเต  โรเทยฺย  กีสสรีรา   
อสฺส  ภาตุ  ปน  เม  ตปฺปจฺจยา  วุฑฺฒิ  นาม  นตฺถีติ   
ทสฺเสติ ฯ  ตสฺสา  เมติ  ตสฺสา  มยฺห  โรทนฺติยา  กึ   
ผล  โก  อานิสโส  ภเวยฺย  อวุฑฺฒิ (๑)   ปน  ป ฺายตีติ   
ทีเปติ ฯ  าติมิตฺตาสุหชฺชานนฺติ   าติมิตฺตสุหชฺชาน ฯ  อยเมว  วา   
ปาโ ฯ    ภิยฺโย  โนติ  เย  อมฺหาก  าตี  จ  มิตฺตา  จ   
สุหชฺชา (๒)   จ   เตส  อธกิตรา   อรติ   สิยา ฯ   
        อถ  สกโฺก  ภคินิยา  กถ  สุตฺวา  ตสฺส  ภริย  ปจฺุฉิ   
อมฺม  ตุยฺห  โส  กึ  โหตีติ ฯ  ปติ  เม  สามีติ ฯ  อิตฺถิโย   
นาม  ปติมฺหิ  มเต  วิธวา  โหนฺติ  อนาถา  ตฺว  กสฺมา   
น  โรทสีติ ฯ   สาปสฺส   อโรทนการณ    กเถนฺตี   
        [๗๒๐]        ยถาป  ทารโก  จนฺท        คจฺฉนฺต อนุโรทติ   
                        เอว  สมฺปทเมเวต        โย เปตมนุโสจติ   
                        ทยฺหมาโน  น  ชานาติ     าตีน ปริเทวต   
                        ตสฺมา  เอต  น  โสจามิ     คโต  โส  ตสฺส  ยา  คตีติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยถา  นาม  ยตฺถกตฺถจิ  ยุตฺตายุตฺต   
ลพฺภนียาลพฺภนีย  อชานนฺโต  พาลทารโก  มาตุ  อุจฺจงฺเก (๓)   
#  ๑.  ม.  อวุทฺธิ  ฯ    ๒.  ม.  สุหทยา  ฯ    ๓.  ม.  อุจฺฉงฺเค  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 526 

        เลมที ่ 31  ป ฺจกนิปาเต  มณิกุณฺฑลวคฺควณฺณนา  หนา  526   
 
นิสินฺโน  ปณฺุณมาสิย  ปุณฺณจนฺท  อากาเส  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา   
อมฺม  จนฺท  เม  เทหิ  อมฺม  จนฺท  เม  เทหีติ  ปุนปปฺุน   
โรทติ  เอว  สมฺปทเมว (๑)  เอว  นิปผฺตฺติกเมว  เอตสฺส  รุณฺณ   
โหติ  โย  เปต  กาลกต  อนุโสจติ  อิโตป  จ  นริตฺถกตร (๒)    
กึการณา  โส  หิ  วิชชฺมาน  จนฺท  อนุโสจติ  (๓)  มยฺห  ปน   
ปติ  มโต  เอตรหิ  อวิชชฺมาโน  สูเลหิ  วิชฌฺิตฺวา  ทยฺหมาโนป   
น   กิ ฺจิ   ชานาตีติ ฯ   
        สกโฺก  ภริยาย  กถ  สุตฺวา  ทาสึ  ปุจฺฉิ  อมฺม  ตุยฺห   
โส  กึ  โหตีติ ฯ  อยโฺย  เม  สามีติ ฯ  นนุ  ตฺว   อิมนิา  
ปเฬตฺวา โปเถตฺวา  ปริภุตฺตา  อภวิสฺส  ตสฺมา  สุมุตฺโต   
อยนฺติ (๔)   น  โรทสีติ ฯ  สามิ  มา  เอว  อวจ  [ ๕ ]  เอต  เอตสฺส   
อนุจฺฉวิก  ขนฺติเมตฺตานุทยสมฺปนฺโน  เม  อยฺยปุตฺโต  อุเร   
สวฑฺฒิตปุตฺโต  วิย  อโหสีติ ฯ  อถ  กสฺมา   น   โรทสีติ ฯ  
สาปสฺส   อโรทนการณ   กเถนฺตี   
        [๗๒๑]        ยถาป  อุทกกุมฺโภ                ภินฺโน  อปฺปฏิสนธฺิโย   
                        เอว  สมฺปทเมเวต                โย  เปตมนุโสจติ   
                        ทยฺหมาโน  น  ชานาติ        าตีน ปริเทวต   
                        ตสฺมา  เอต  น  โสจามิ        คโต  โส  ตสฺส  ยา  คตีติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
#  ๑.  ม.  สมปฺทเมเวต  ฯ    ๒.  ม.  พาลตร  ฯ    ๓.  ม.  อนุโรทติ  ฯ   
#  ๔.  ม.  สมุุตฺตา  อหนฺติ  ฯ    ๕.  ม.  เอตฺถนฺตเร  นสทฺโท  อตฺถิ  ฯ    
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        ตสฺสตฺโถ  ยถา  นาม  อุทกกุมฺโภ  อุกฺขิปยมาโน  ปติตฺวา   
สตฺตธา  ภินฺโน  ปุน  ตานิ  กปาลานิ  ปฏิปาฏิยา  เปตฺวา   
สนฺธิหิตฺวา (๑)   ปฏิปากติก  กาตุ  น  สกฺโกติ  โย  เปต  อนุโสจติ   
ตสฺสาป  เอต  อนุโสจน  เอว  นิปฺผตฺติกเมว  โหติ  มตสฺส   
ปุน  ชีวาเปตุ  อสกฺกุเณยฺยโต  อิทฺธิมโต  วา  อิทฺธานุภาเวน   
ภินฺน  กุมฺภ  สนฺธิหิตฺวา  อุทกสฺส  ปูเรตุ  สกฺกา  ภเวยฺย   
กาลกโต  ปน  อิทฺธิพเลนาป   น   สกฺกา  ปฏิปากติก  กาตุนติฺ ฯ   
อิตรา   คาถา   วุตฺตตฺถาเยว ฯ   
        สกโฺก  สพฺเพส  ธมฺมกถ  สุตฺวาว  ปสีทิตฺวา  ตุมฺเหหิ   
อปฺปมตฺเตหิ  มรณสติ  ภาวิตา  มา  ตุมฺเห  อิโต  ปฏาย   
สหตฺถา  กมมฺ  กริตฺถ  อห  สกโฺก  เทวราชา  อห  โว   
เคเห  อปริมาณานิ  สตฺตรตนานิ  กรสิฺสามิ  ตุมฺเห  ทาน   
เทถ  สลี  รกขฺถ  อุโปสถ  อุปวสถ (๒)   อปฺปมตฺตา  โหถาติ   
เตส  โอวาท  ทตฺวา  เคห  อปริมิต   ธน   กตฺวา   ปกกฺามิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  กุฏมฺพิโก  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหิ ฯ    ตทา    ทาสี    ขุชชฺุตฺตรา    อโหส ิฯ    ธีตา   
อุปฺปลวณฺณา ฯ  ปตฺุโต   ราหุโล  ฯ    มาตา  เขมา  ฯ   พฺราหฺมโณ  
ปน    อหเมวาติ ฯ   
                                อุรคชาตก   จตุตฺถ  ฯ   
#  ๑.  ม.  สวิทหิตฺวา  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    ๒.  ม.  อุโปสถกมฺม  กโรถ  ฯ    
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        อ ฺเ  โสจนฺติ  โรทนฺตีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
โกสลร ฺโ   เอก   อมจฺจ   อารพฺภ    กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ เหฏา  กถิตสทิสเมว ฯ  อิธ  ปน  ราชา  อตฺตโน   
อุปการกสฺส  อมจฺจสฺส  มหนฺต  ยส  ทตฺวา  ปริเภทกาน  กถ   
คเหตฺวา  ต  พนฺธิตฺวา (๒)   พนฺธนาคาเร  กาเรสิ (๓)  ฯ  โส  ตสฺส   
นิสินฺโนว  โสตาปตฺติมคฺค  นิพฺพตฺเตสิ ฯ  ราชา  ตสฺส  คุณ   
สลฺลกฺเขตฺวา  โมจาเปสิ ฯ  โส  คนฺธมาล  อาทาย  สตฺถุ   
สนฺติก  คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา  นิสีทิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อนตฺโถ   
กิร  เต  อุปฺปนฺโนติ  ปุจฺฉิ (๔)  ฯ  อาม  ภนฺเต  อนตฺเถน  เม   
อตฺโถ  อาคโต  โสตาปตฺติมคฺโค  นิพฺพตฺติโตติ (๕)   วุตฺเต  น  โข   
อุปาสก  ตฺว ฺเว  อนตฺเถน  อตฺถ   อาหริ  โปราณกปณฺฑิตาป  
อาหรึสูติ   วตฺวา   เตน   ยาจิโต   อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  ตสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติ ฯ   
ฆฏกุมาโรติสฺส  นาม  กรึสุ ฯ  โส  อปเรน  สมเยน  ตกฺกสลิาย   
อุคฺคหิตสิปฺโป  ธมฺเมน  รชฺช  กาเรสิ ฯ  ตสฺส  อนฺเตปุเร   
เอโก  อมจฺโจ  ทุพฺภิ ฯ ต โส  ปจฺจกฺขโต  ตฺวา  รฏา   
#  ๑.  ม.  ฆฏชาตก... ฯ    ๒.  ม.  พนฺธาเปตฺวา  ฯ     
#  ๓.  ม.  ปเวเสสิ  ฯ    ๔.  ม.  ปุจฺฉิตฺวา  ฯ    ๕.  ม.  นิพฺพตฺโตติ  ฯ    
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ปพฺพาเชสิ ฯ  ตทา  สาวตฺถิย  ธงฺกราชา  รชชฺ  กาเรสิ ฯ  โส   
ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  ต  อุปฏหิตฺวา  เหฏา  วุตฺตนเยเนว   
อตฺตโน  วจน  คณฺหาเปตฺวา  พาราณสีรชฺช  คณฺหาเปสิ ฯ  โส   
รชฺช  คเหตฺวา  โพธิสตฺต  สงฺขลิกาหิ   พนฺธาเปตฺวา  พนฺธนาคาร   
ปเวเสสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  อากาเส  ปลฺลงฺเกน   
นิสีทิ ฯ  ธงฺกสฺส  สรีเร  ทาโห  อุฏหิ (๑)  ฯ  โส  คนฺตฺวา  โพธิสตฺตสฺส   
สุวณฺณาทาสผุลฺลปทุมสสสฺิรีก  มุข  ทสิฺวา  โพธิสตฺต  ปุจฺฉนฺโต  
ปม   คาถมาห   
        [๗๒๒]        อ ฺเ  โสจนฺติ  โรทนฺติ        อ ฺเ  อสฺสุมุขา  ชนา   
                        ปสนฺนมุขวณฺโณสิ                กสฺมา  ฆฏ  น  โสจสีติ ฯ   
        ตตฺถ     อ ฺเติ    ต    เปตฺวา    เสสา    มนุสสฺา ฯ   
        อถสฺส  โพธิสตฺโต    อโสจนการณ     กเถนฺโต    เสสคาถา (๒)   
อภาสิ   
        [๗๒๓]        นาพฺภตีตหโร  โสโก                อนาคตสุขาวโห   
                        ตสฺมา  ธงฺก  น  โสจามิ        นตฺถ ิ โสเก  ทุตียตา   
        [๗๒๔]        โสจ  ปณฺฑุกีโส (๓)  โหติ        ภตฺต ฺจสฺส  น  รุจฺจติ   
                        อมิตฺตา  สมุนา  โหนฺติ        สลลฺวิทฺธสฺส  รุปฺปโต   
        [๗๒๕]        คาเม  วา  ยทิวาร ฺเ                นินฺเน  วา  ยทิวา  ถเล   
                         ิต  ม  นาคมิสฺสติ                เอว  ทฏิปโท  อห   
#  ๑.  ม.  อุปปฺชฺช ิ ฯ    ๒.  ม.  จตสฺโส  คาถา  ฯ    ๓.  สฺยา.  ม. 
#  ปณฺฑุกิโส  ฯ    
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        [๗๒๖]        ยสฺสตฺตา  นาลเมโกว                สพฺพกามรสาหโร   
                        สพฺพาป  ปวี  ตสฺส                น สขุ  อาวหิสฺสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  นาพฺภตีตหโรติ  นาพฺภตีตาหโร (๑)  ฯ  อยเมว  วา   
ปาโ ฯ  โสโก  นาม  อพฺภตีต  อติกฺกนฺต  นิรุทฺธ  อตฺถงฺคต   
ปุน  นาหรติ ฯ  ทุตียตาติ  สหายตา ฯ  อตีตาหรเณ  วา   
อนาคตาหรเณ  วา  โสโก  นาม  กสฺสจิ  สหาโย  น  โหติ   
เตนาป  การเณนาห  น  โสจามีติ  วทติ ฯ  โสจนฺติ  โสจนฺโต ฯ   
สลฺลวิทฺธสฺส  รุปฺปโตติ  โสกสลฺเลน  วิทฺธสฺส  เตเนว   
ฆฏฏิยมานสฺส  ทฏิา  วต  โน  ปจฺจตฺถิกสฺส  ปฏ ีติ  อมิตฺตา   
สุมนา  โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   ิต  ม  นาคมิสฺสตีติ  สมฺม  ธงฺกราช   
เอเตสุ  คามาทีสุ  ยตฺถกตฺถจิ   ิต  ม  ปณฺฑุกีสสภาวาทิกโสกมูลก   
พฺยสน  น  อาคมิสฺสติ ฯ  เอว  ทิฏปโทติ  ยถา  ต  พฺยสน   
นาคจฺฉติ  เอว  มยา  ฌานปท  ทฏิ ฯ  อฏโลกธมมฺ  ปทนฺติป   
วทนฺติเยว ฯ  ปาลิย  ปน  น  มตฺต  นาคมิสฺสตีติ    ลิขิต ฯ  
ต    อฏกถาสุป   นตฺถิ ฯ   
        ปรโิยสานคาถาย ฯ  อิจฺฉิตปฏ ิตฏเน  ฌานสุขสงฺขาต  
สพฺพกามรส  อาหรตีติ  สพฺพกามรสาหโร ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
ยสฺส  ร ฺโ  สหายา  สพฺเพ   สหาเย   อตฺตา   จ   เอโก  
สพฺพกามรสาหโรว  โหติ  นาล (๒)   สพฺพชฺฌานสุขสงฺขาต  กามรส   
#  ๑.  ม.  นาพภฺตีตาหาโร  ฯ    ๒.  ม.  ยสฺส  ร ฺโ  ปหาย   
#  อ ฺสหาเย  อตฺตา  ว  เอโก  สพฺพกามรสาหโร  นาล  ฯ    
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อาหริตุ  อสมตฺโถ  ตสฺส  ร ฺโ  สพฺพาป  ปวี  น  สุข   
อาวหิสฺสติ  กามาตุรสฺส  หิ  สุข  นาม  นตฺถิ  โย  ปน   
กิเลสทรถรหิต  ฌานสุข  อาหริตุ  สมตฺโถ  โส  ราชา  สุขิโต   
โหตีติ ฯ  โย  ปเนตาย  คาถาย  (อตฺโถ)  ยสฺสตฺถา นาลเมโกติป  
ปาโ ตสฺสตฺโถ น ทิสฺสตีติ ฯ   
        อิติ  ธงฺโก  จตสฺโส  คาถา  สุตฺวา  โพธิสตฺต  ขมาเปตฺวา   
รชฺช  ปฏิจฺฉาเปตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  มหาสตฺโตป  รชชฺ  อมจฺจาน   
นิยฺยาเทตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทส  คนฺตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา   
อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ธงฺกราชา อานนฺโท อโหสิ ฆฏราชา ปน อหเมวาติ ฯ   
                        ธงฺกชาตก   ป ฺจม  ฯ    
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        เอโก    อร ฺเติ    อิท    สตฺถา    เชตวเน    วิหรนฺโต   
ธมฺมเสนาปตึ   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        เถโร  กริ  อาคตาคตาน  ทุสฺสีลาน  มิคลุทฺทมจฺฉพนฺธาทีน   
ทิฏทิฏาน ฺเว  สีล  คณฺหถ  สีล  คณฺหถาติ  สีล   
เทติ ฯ  เต  เถเร  ครุภาเวน  ตสฺส  กถ  ภินฺทิตุ  อสกโฺกนฺตา   
สีล  คณฺหนฺติ  คเหตฺวา  จ  ปน  น  รกฺขนฺติ  อตฺตโน   
อตฺตโน  กมฺมเมว  กโรนติฺ ฯ  เถโร  อตฺตโน  สทฺธวิิหาริเก   
อามนฺเตตฺวา  อาวุโส  อิเม  มนุสฺสา  มม  สนฺติเก  สลี   
คณฺหึสุ  คเหตฺวา  จ  ปน  น  รกฺขนฺตีติ  อาห ฯ  ภนฺเต   
ตุมฺเห  เตส  อรุจิยา  สีล  เทถ  เอเต  ตุมฺหาก  กถ  ภินฺทิตุ   
อสกฺโกนฺตา  คณฺหนฺติ  ตุมฺเห  อิโต  ปฏาย  เอวรูปาน   
สีล  มา  อทตฺถาติ ฯ  เถโร  อนตฺตมโน  อโหส ิฯ  ต  ปวุตฺตึ   
สุตฺวา  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  สารีปุตฺโต   
กิร  ทิฏทิฏาน ฺเว  สีล  เทตีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย 
นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินนฺาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย   
นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปพฺุเพเปส  ทิฏทิฏาน  
อยาจนฺตาน ฺเว  สีล   เทตีติ   วตฺวา   อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
#  ๑.  ม.  โกรณฺฑิยชาตก....  ฯ    
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โพธิสตฺโต  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย   
ทิสาปาโมกฺขสฺส  อาจริยสฺส  เชฏนฺเตวาสิโก  การนฺทิโย (๑)    
อโหสิ ฯ  ตทา โส อาจริโย  ทฏิทิฏาน ฺเว  เกวฏฏาทีน   
อยาจนฺตานเยว  สีล  คณฺหถ  สลี  คณฺหถาติ  สีล  เทติ ฯ   
เต  คเหตฺวาป  น  รกฺขนฺติ ฯ  อาจริโย  ตมตฺถ  อนฺเตวาสิกาน   
อาโรเจสิ ฯ  อนฺเตวาสิกา  ภนฺเต  ตุมฺเห  เอเตส  อรุจิยา  สีล   
เทถ  ตสฺมา  ภินฺทนฺติ  อิโตทานิ  ปฏาย  ยาจนฺตาน ฺเว   
ทเทยฺยาถ  โน  อยาจนฺตานนฺติ  วทนฺติ ฯ  โส  วิปฺปฏิสารี   
อโหสิ ฯ  เอว  สนฺเตป  ทฏิทิฏาน  สีล  เทติเยว ฯ  อเถกทิวส   
เอกสฺมา  คามา  มนุสฺสา  อาคนฺตฺวา  พฺราหฺมณวาจนกตฺถาย   
อาจริย  นิมนฺตยึสุ ฯ  โส  การนฺทิยมาณว  (๑)  ปกโฺกสิตฺวา  ตาต   
อห  น  คจฺฉามิ  ตฺว  อิเม  ป ฺจสเต  มาณเว  คเหตฺวา  ตตฺถ   
คนฺตฺวา  วาจนกานิ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อมฺหาก  ทินฺนโกฏาส   
อาหราติ  เปเสสิ ฯ  โส  คนฺตฺวา  ปฏินวิตฺเตนฺโต  อนฺตรามคฺเค  
เอก  กนฺทร  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อมฺหาก  อาจริโย  ทิฏทิฏาน   
อยาจนฺตานว  สลี  เทติ  อิโตทานิ  ปฏาย  ยถา   
ยาจนฺตาน ฺเว  เทติ  ตถา  น  กริสฺสามีติ ฯ  โส  เตสุ   
มาณวเกสุ  สุขนิสินฺเนสุ  อุฏาย  มหนฺต  สิล  อุกขิฺปตฺวา   
กนฺทราย  ขิป  ปุนป  ขิป  ปุน  ขิปเยว (๒)  ฯ  อถ  น  เต   
#  ๑.  ม.  โกรณฺฑิโย  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    ๒.  ม.  ปุนปฺปฺน   
#  ขิปเยว  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 534 

                เลมที่  31  การนฺทิยชาตก  หนา  534   
 
มาณวา  อุฏาย  อาจริย  ก ึ กโรสีติ  อาหสุ ฯ  โส  กิ ฺจิ   
น  กเถสิ ฯ  เต  เวเคน  อาคนฺตฺวา  อาจริยสฺส  อาโรเจสุ ฯ   
อาจริโย  อาคนฺตฺวา  เตน  สทฺธ ึ สลฺลปนฺโต  ปม  คาถมาห   
                [๗๒๗]        เอโก  อร ฺเ  คิริกนฺทราย   
                                ปคฺคยฺห  มหนฺตเสล  ปเวชฺฌสิ (๑)    
                                ปุนปปฺุน  สนฺตรมานรูโป   
                                การนฺทิย  โกนุ  ตวยิธตฺโถติ ฯ   
        ตตฺถ    โกนุ    ตวยิธตฺโถติ    โกน ุ   ตว    อิธ    กนฺทราย   
สิลาขิปเนน    อตฺโถ ฯ   
        โส    ตสฺส   วจน   สุตฺวา   อาจริย   โจเทตุกาโม (๒)   ทุติย  
คาถมาห   
                [๗๒๘]        อห  หิม  สาครเสวิตนฺต   
                                สม  กริสฺสามิ  ยถาป  ปาณิ (๓)    
                                วิกีรยิ  สานูนิ  จ  ปพฺพตานิ  [ ๔ ]   
                                ตสฺมา  เสล  กนฺทราย (๕)   ปกฺขิปามีติ ฯ   
        ตตฺถ     อห     หิมนติฺ     อห     ห ิ    อิม      มหาปวึ ฯ   
สาครเสวิตนฺตนฺติ  สาคเรหิ  เสวิต  จาตุรนฺต ฯ  ยถาป  ปาณีติ   
หตฺถตล  วิย  สม  กริสฺสามีติ ฯ  วิกรีิยาติ  วิกีริตฺวา ฯ  สานูนิ   
#  ๑.  ม.  ปคฺคยฺห  ปคฺคยฺห  สีล  ปเวจฺฉสิ  ฯ    ๒.  ม.  ปโพเธตุกาโม  ฯ 
#  ๓.  สยฺา.  ปาณึ  ฯ     ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  จสทฺโท  อตฺถ ิ ฯ    ๕.  ม.   
#  สีล  ทริยา  ฯ    
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จ    ปพฺพตานีติ    ปสุปพฺพเต     จ    สลิาปพฺพเต    จ ฯ   
        ต    สุตฺวา    พฺราหฺมโณ    ตติย    คาถมาห   
                [๗๒๙]        นยมิ  มหึ  อรหติ  ปาณิกปฺป   
                                สม  มนุสฺโส  กรณายเมโก   
                                ม ฺามิม ฺเว  ทรึ  ชิคึส        (๑)    
                                การนฺทิย  หายสิ (๒)  ชีวโลกนฺติ ฯ   
        ตตฺถ    กรณายเมโกติ    กรณาย   เอโก   กาตุ   น   สกโฺกตีติ   
ทีเปติ ฯ  ม ฺามิม ฺเว  ทรึ  ชิคึสนฺติ  อห  ม ฺามิ  ติฏตุ   
ปวี  อิม ฺเว  เอต  ทร ึ ชิคึส  ปรูณตฺถาย  วายมนฺโต  สลิานิ   
ปริเยสนฺโต   อุปาย   วิจินเฺตนฺโตว   ตฺว   อิม   ชีวโลก   หายสิ   
ชหิสฺสสิ    มริสฺสสีติ     อตฺโถ ฯ   
        ต     สุตฺวา    มาณโว    จตุตฺถ    คาถมาห   
                [๗๓๐]        สเจ  อย  ภูตธร  น  สกโฺก (๓)   
                                สม  มนุสฺโส  กรณายเมโก   
                                เอวเมว  ตฺว  พฺรหฺเม  อิเม  มนุสฺเส   
                                นานาทิฏ ิเก  นานยิสฺสสิ  เตติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ    สเจ     อย     เอโก     มนุสฺโส     อิม     ภูตธร   
มหาปวึ   สม   กาตุ   น   สกฺโก   น   สมตฺโถ   เอวเมว   ตฺว   
อิเม   ทุสฺสีลมนุสฺเส   นานาทิฏ ิเก   นานยิสฺสสิ   เต   เอว   
#  ๑.  ม.  ขิคีส  ฯ    ๒.  ม.  หาหสิ  ฯ   ๓.  ม.  น  สกฺกา  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 536 

        เลมที ่ 31  ป ฺจกนิปาเต  มณิกุณฺฑลวคฺควณฺณนา  หนา  536   
 
สีล     คณฺหถาติ    วทนฺโต     อตฺตโน    วส    น    อานยิสฺสสิ   
ปณฺฑิตปุริสาเยว    หิ   ปาณาติปาต    อกุสลนฺติ    ครหนฺติ   
สสารโมจกาทโย  ปเนตฺถ  กุสลส ฺ ิโน  เต  ตฺว  กถ  อานยิสฺสสิ   
ตสฺมา   ทิฏทิฏาน   สลี   อทตฺวา   ยาจนฺตาน ฺเว  เทหีติ ฯ   
        ต    สุตฺวา    อาจริโย   ยุตฺต  วทติ  การนฺทิโย  อิทานิ   
น    เอว   กรสิฺสามีติ   อตฺตโน   วิรุทฺธภาว   ตฺวา   ป ฺจม  
คาถมาห   
                [๗๓๑]        สงฺขิตฺตรูเปน  ภาว  มมตฺถ   
                                อกฺขาสิ  การนฺทิย  เอวเมต   
                                ยถา  น  สกโฺก  ปวี  สมาย   
                                กาตุ (๑)  มนุสฺเสน  ตถา  มนสฺุสาติ ฯ   
        ตตฺถ      สมายนฺติ     สมา     อย (๒)   ฯ   
        เอว   อาจริโย   มาณวสฺส  ถุตึ  อกาสิ ฯ  โสป  น  โจเทตฺวา (๓)    
สย    ฆร    เนสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา   พฺราหฺมโณ   สารีปตฺุโต   อโหสิ   การนฺทิยปณฺฑิโต   
ปน   อหเมวาติ  ฯ   
                                การนฺทิยชาตก   ฉฏ  ฯ   
#  ๑.  ม.  กตฺตุ  ฯ    ๒.  ม.  สม  อย  ฯ    ๓.  ม.  โพเธตฺวา  ฯ    
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        วนฺทามิ  ต  กุ ฺชร  สฏ ิหายนฺติ  อิท  สตฺถา  เวฬุวเน   
วิหรนฺโต   เทวทตฺต   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        เอกสฺมึ  หิ  ทิวเส  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ   
อาวุโส  เทวทตฺโต  กกฺขโล  ผรุโส  สาหสิโก  สตฺเตสุ   
กรุณามตฺตมฺปสฺส  นตฺถีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ   
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย   
นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปพฺุเพเปส   นิกฺกรุโณเยวาติ  
วตฺวา   อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต     พาราณสิย      พฺรหฺมทตฺเต    รชฺช      กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  หตฺถิโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ปาสาทิโก   
มหากาโย    อสีติสหสฺสวารณปริวาโร    ยถูปติ    หตฺุวา   
หิมวนฺตปฺปเทเส  วิหาสิ ฯ ตทา  เอกา  ลฏกิกา  สกณิุกา  หตฺถีน   
วิจรณฏาเน  อณฺฑานิ  นกิฺขิป ฯ  ตาน ิ ปริณตานิ  ภินฺทิตฺวา   
สกุณโปตกา  นิกฺขมึสุ ฯ     เตสุ อวิรุฬหฺปกฺเขสุ  อุปฺปติตุ   
อสกฺโกนฺเตสุเยว  มหาสตฺโต  อสีติสหสฺสวารณปริวุโต  โคจราย   
จรนฺโต    ต   ปเทส  สมฺปตฺโต ฯ   ต   ทิสฺวา  ลฏกกิา  จินฺเตสิ   
อย    หตฺถิราชา   มม   ปุตฺตเก  มทฺทิตฺวา  มาเรสฺสติ  หนฺท   
น   ปุตฺตกาน  ปริตฺตาณตฺถาย  ธมฺมิการกฺข  ยาจามีติ ฯ  สา  อุโภ   
ปกฺเข  เอกโต  กตฺวา  ตสฺส  ปุรโต  ตฺวา  ปม  คาถมาห    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 538 

        เลมที ่ 31  ป ฺจกนิปาเต  มณิกุณฺฑลวคฺควณฺณนา  หนา  538   
 
                [๗๓๒]        วนฺทามิ  ต  กุ ฺชร (๑)  สฏ ิหายน   
                                อาร ฺ ิก (๒)  ยูถปตึ  ยสสฺส ึ  
                                ปกฺเขหิ  ต  อ ฺชลกิ (๓)  กโรมิ   
                                มา  เม  วธิ (๔)  ปตฺุตเก  ทุพฺพลายาติ ฯ   
        ตตฺถ      สฏ ิหายนนฺติ     สฏ ิวสฺสกาเลน     หายนพล  ฯ   
ยสสฺสินฺติ  ปริวารสมฺปนฺน ฯ  ปกฺเขหิ  ต  อ ฺชลิกนฺติ  ปกฺเขหิ   
ตว (๕)    อ ฺชลิก    กโรมีติ    อตฺโถ ฯ   
        มหาสตฺโต    มา    จินฺตยิ    ลฏกิเก   อห   เต   ปุตฺตเก   
รกฺขิสฺสามีติ   สกุณโปตกาน   อุปร ิ  ตฺวา   อสีติยา   
หตฺถิสหสฺเสสุ  คเตสุ  ลฏกิก  อามนฺเตตฺวา  ลฏกิเก  อมฺหาก   
ปจฺฉโต  เอโก  เอกจาริกหตฺถี  อาคจฺฉติ  โส  อมฺหาก  วจน   
น    กริสฺสติ    ตสฺมึ    อาคเต    ตมฺป    ยาจิตฺวา    ปตฺุตกาน   
โสตฺถิภาว  กเรยฺยาสีติ  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  สาป  ตสฺส  ปจฺจุคฺคมน   
กตฺวา   อุโภหิ   ปกฺเขหิ   อ ฺชลึ   กตฺวา   ทุติย   คาถมาห   
                [๗๓๓]        วนฺทามิ  ต  กุ ฺชร  เอกจารึ   
                                อาร ฺ ิก  ปพฺพตสานุโคจร   
                                ปกฺเขหิ  ต  อ ฺชลกิ  กโรมิ   
                                มา  เม  วธิ  ปุตฺตเก  ทุพฺพลายาติ ฯ   
#  ๑.  ม.  กุ ฺชร  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    ๒.  สฺยา.  ม.  อาร ฺก  ฯ   
#  ๓.  สยฺา.  ม.  ป ฺชลิก  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    ๔.  ม.  วธี  ฯ   
#  เอวมุปริป  ฯ    ๕.  ม.  ต  ฯ    
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        ตตฺถ  ปพฺพตสานุโคจรนฺติ  ฆนเสลปพฺพเตสุ  จ  ปสุปพฺพเตสุ   
จ    โคจร    คณฺหนก (๑)   ฯ   
        โส   ตสฺสา   วจน   สุตฺวา   ตติย   คาถมาห   
                [๗๓๔]        วธิสฺสามิ  เต  ลฏกิเก  ปุตฺเต (๒)    
                                ก ึ เม  ตุว  กาหสิ  ทุพฺพลาสิ   
                                สตสหสฺสานิป  ตาทิสีน   
                                วาเมน  ปาเทน  จ  โปถเปยฺยนติฺ (๓)  ฯ   
        ตตฺถ   วธิสฺสามิ   เตติ   ตฺว   กสฺมา  มม  วิจรณมคฺเค   
ปุตฺตกานิ  เปสิ   ยสฺมา   ตสฺมา   วธิสสฺามิ   เต   ปตฺุตกานีติ     
อาห ฯ  กึ  เม  ตุว  กาหสีติ   มยฺห   มหาถามสฺส   ตฺว   ทุพฺพลา    
กึ  กริสฺสสิ ฯ  โปถเปยฺยนติฺ  อหมฺป  ตาทิสาน  ลฏกิกาน   
สตสหสฺสานิป  วาเมน  ปาเทน   ส ฺจุณฺเณยฺย   ทกขิฺเณน   
ปาเทน  ปน  กถา  นตฺถีติ ฯ   
        เอว ฺจปน   วตฺวา   โส   ตสฺสา   ปุตฺตเก    ปาเทน   
ส ฺจุณฺเณตฺวา  มุตฺเตน  ปวาเหตฺวา  นทนฺโต  ปกกฺามิ ฯ   ลฏกิกา  
รุกฺขสาขาย   นิสีทิตฺวา (๔)   อิทานิ  ตาว  วารณ  นทนฺโต  คจฺฉสิ   
กติปาเหน   เม   กิริย   ปสสฺิสฺสสิ   กายพลโต    าณพลสฺส   
มหนฺตภาว   น   ชานาสิ  โหตุ   เม   ชานาเปสฺสามิ   นนฺติ   
#  ๑.  ม.  คณฺหนฺต  ฯ    ๒.  สฺยา  ม.  ปตฺุตกานิ  ฯ    ๓.  สฺยา. 
#  ปปฺโปถเยยฺย  ฯ  ม.  ปโปถเยยฺย  ฯ    ๔.  ม.  นิลยีิตฺวา  ฯ    
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ต      สนฺตชชฺยมานา     จตุตฺถ      คาถมาห   
                [๗๓๕]        นเหว  สพฺพตฺถ  พเลน  กิจฺจ   
                                พล  หิ  พาลสฺส  วธาย  โหติ   
                                กริสสฺามิ  เต  นาคราช (๑)  อนตฺถ   
                                โย  เม  วธิ  ปุตฺตเก  ทุพฺพลายาติ ฯ   
        ตตฺถ   พเลนาติ    กายพเลน ฯ   อนตฺถนฺติ   อวุฑฺฒึ ฯ  โย   
เมติ   โย    ตฺว   มม  ทุพฺพลาย   ปุตฺตเก   วธิ   ฆาเตสีติ ฯ   
        สา  เอว  วตฺวา  กติปาห  เอก  กาก  อุปฏหิตฺวา   เตน  
ตุฏเน  กึ  เต  กโรมีติ  วุตฺตา  สามิ  อ ฺ  เม  กาตพฺพ   
นตฺถิ  เอกสฺส  ปน  เอกจาริวารณสฺส  ตุณฺเฑน  ปหริตฺวา   
ตุมฺเหหิ  อกฺขีนิ  ภินฺนานิ  ปจฺจาสึสามีติ  อาห ฯ  สา  เตน   
สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตา  เอก  นีลมกฺขิก  อุปฏหิ ฯ  ตายป   
กินฺเต  กโรมีติ  วุตฺตา  อิมินา  การเณน (๒)   เอกจาริวารณสฺส   
อกฺขีสุ  ภินฺเนสุ  ตุมฺเหหิ  ตตฺถ  อสาฏกิ  ปาติตุ (๓)   อิจฺฉามีติ   
วตฺวา  ตายป  สาธูติ  วุตฺเต  เอก  มณฺฑูก  อุปฏหิตฺวา   
เตน  กึ  กโรมีติ  วุตฺตา  ยทา  เอกจาริวารโณ  อนฺโธ   
หุตฺวา  ปานีย  ปริเยสติ  ตทา  ปพฺพตมตฺถเก   ิโต  สทฺท   
กตฺวา  ตสฺมึ  ปพฺพตมตฺถก  อภิรฬฺุเห  โอตริตฺวา  ปปาเต   
สทฺท  กเรยฺยาถ  อห  เอตฺตก  ตุมฺหาก  สนฺติกา  ปจฺจาสึสามีติ   
#  ๑.  ม.  นาคราชา  ฯ    ๒.  ม.  กาเกน  ฯ    ๓.  ม.  อาสาฏิก  ฯ 
#  ปาเตตุ  ฯ    
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อาห ฯ    โส     ตสฺสา      วจน     สุตฺวา    สาธูติ    สมฺปฏิจฺฉิ ฯ   
อเถกทิวส    กาโก   วารณสฺส    เทฺวป    อกฺขีนิ    ตุณฺเฑน   
ภินฺทิ ฯ  มกขิฺกา  อสาฏิก  ปาเตสิ ฯ  โส  ปฬุุเวหิ (๑)   ขชชฺนฺโต   
เวทนาปตฺโต  ปปาสาภิภูโต  ปานีย  ปรเิยสมาโน  วิจริ ฯ  ตสฺม ึ  
กาเล  มณฺฑูโก  ปพฺพตมตฺถเก  ตฺวา  สทฺท  อกาสิ ฯ  วารโณ   
เอตฺถ  ปานีย  ภวิสฺสตีติ  ปพฺพต  อภิรุยฺหิ ฯ  อถ  มณฺฑูโก   
โอตริตฺวา  ปปาเต  ตฺวา  สทฺท  อกาสิ ฯ  วารโณ  ปานีย   
ภวิสฺสตีติ  ปปาตาภิมุโข  คจฺฉนฺโต  ปริคลิตฺวา   ปพฺพตปาเท  
ปติตฺวา  ชีวิตกฺขย  ปาปุณิ ฯ  ลฏกิกา  ตสฺส  มตภาว  ตฺวา   
ทิฏา   เม   ปจฺจามิตฺตสฺส   ปฏ ีติ   หฏตุฏา   ตสฺส   สรีเร (๒)   
จงฺกมิตฺวา   ยถากมฺม   คตา ฯ   
        สตฺถา  น  ภิกฺขเว  เกนจิ  สทฺธึ  เวร  นาม  กาตพฺพ   
เอว  พลสมปฺนฺนมฺป  วารณ  อิเม  จตฺตาโร  ชนา  เอกโต   
หุตฺวา  ชีวิตกฺขย  ปาเปสุนฺติ   
        [๗๓๖]        กาก ฺจ  ปสฺส  ลฏกกิ                มณฺฑูก  นีลมกฺขิก   
                        เอเต  นาค  อฆาเตสุ                ปสฺส  เวรสฺส  เวรนิ   
                        ตสฺมา  ห ิ เวร  น  กยริาถ        อปฺปเยนป  เกนจีติ   
อิม   อภิสมพฺุทฺธคาถ   วตฺวา   ชาตก   สโมธาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปสฺสาติ  อนิยามิตาลปนเมต ฯ  ภิกฺขู  ปน  สนฺธาย   
#  ๑.  ม.  ปุฬเวหิ  ฯ    ๒.  ม.  ขนฺเธ  ฯ    
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วุตฺตตฺตา  ปสฺสถ  ภิกฺขเวติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอเตติ  เอเต  จตฺตาโร   
เอกโต  หุตฺวา ฯ  อฆาเตสุนฺติ  ต  วธึส ุฯ  ปสฺส  เวรสฺส   เวรินนฺติ   
ปสฺสถ   เวรกิาน   เวรสฺส   คตินฺติ   อตฺโถ ฯ   
        ตทา   เอกจาริหตฺถี   เทวทตฺโต   อโหสิ ฯ   ยถูปติ ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                                        ลฏกิกชาตก   สตฺตม  ฯ   
 
                                        จุลฺลธมฺมปาลชาตก   
        อหเมว  ทูสิยา  ภูนหตาติ  อิท  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนโฺต   
เทวทตฺตสฺส   วธาย   ปรสิกฺกน   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        อ ฺเสุ  ชาตเกสุ  เทวทตฺโต  โพธิสตฺตสฺส  ตาสมตฺตมฺป   
กาตุ  นาสกฺขิ ฯ  อิมสฺมึ   ปน   จุลฺลธมมฺปาลชาตเก  โพธิสตฺตสฺส  
สตฺตมาสิกกาเล  หตฺถปาเท  จ  สีส ฺจ  ฉินฺทาเปตฺวา  อสิมาลก   
นาม  กาเรสิ ฯ  ททฺทรชาตเก (๑)   คีว  วตฺเตตฺวา (๒)  มาเรตฺวา  อุทฺธเน  
มส   ปจิตฺวา   ขาทิ ฯ    ขนฺติวาทิชาตเก (๓)   ทฺวีหปิ     กสาหิ   
ปหารสหสฺเสหิ    ตาฬาเปตฺวา    หตฺถปาเท  จ  กณฺณนาส ฺจ   
ฉินฺทาเปตฺวา    ชฏาสุ    คเหตฺวา    กฑฺฒาเปตฺวา   อุตฺตานก   
นิปชฺชาเปตฺวา   อุเร   ปาเทน   ปหริตฺวา   คโต ฯ   โพธิสตฺโต   
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๕๑๔-๗/๑๓๑  ฯ  ชาตกฏกถา  ๔/๒๔๓-๖  ฯ   
#  ๒.  ม.  คเหตฺวา  ฯ    ๓.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๕๕๐-๓/๑๓๗  ฯ   
#  ชาตกฏกถา  ๔/๒๗๕-๙  ฯ    
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ตทิวส ฺเว   ชีวิตกฺขย   ปาปุณิ ฯ   จุลฺลนนฺทิกชาตเกป (๑)    
มหากปชาตเกป (๒)   มาราเปสิเยว ฯ  เอวเมเวส  ทีฆรตฺต  วธาย   
ปริสกฺกนฺโต  พุทฺธกาเล  ปริสกฺกติเยว ฯ  อเถกทิวส  ภิกฺขู   
ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  เทวทตฺโต  พุทฺธาน   
มารณตฺถเมว  อุปาย  กโรติ  สมฺมาสมฺพุทฺธ  มาราเปสฺสามีติ   
ธนุคฺคห  ปโยเชสิ  สลิ  ปวิชฺฌิ  นาฬาคิรึ  วิสชชฺาเปสีติ ฯ   
สตฺถา  อาคนฺตฺวา    กายนุตฺถ   ภิกฺขเว    เอตรหิ     กถาย   
สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต    น    ภิกฺขเว   
อิทาเนว  ปุพฺเพเปส  มยฺห  วธาย  ปริสกฺกเตว  อิทานิ  ปน   
ตาสมตฺตมฺป  กาตุ  น  สกโฺกติ  ปุพฺเพ  ม  ธมฺมปาลกุมารกาเล   
อตฺตโน  ปุตฺต  สมาน  ชวิีตกฺขย  ปาเปตฺวา  อสิมาลก   นาม  
กาเรสีติ    วตฺวา   อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  มหาปตาเป  นาม  รชชฺ  กาเรนฺเต  
โพธิสตฺโต  ตสฺส  อคฺคมเหสิยา  จนฺทาย  เทวิยา  กจฺุฉิมฺหิ   
นิพฺพตฺติ ฯ  ธมฺมปาโลติสฺส  นาม  กรึสุ ฯ   ตเมน   สตฺตมาสิกกาเล  
มาตา   คนฺโธทเกน   นฺหาเปตฺวา   อลงฺกริตฺวา   กฬีาปยมานา   
นิสีทิ ฯ  ราชา  ตสฺสา  วสนฏาน  อคมาสิ ฯ  สา  ปุตฺต   
กีฬาปยมานา    สิเนเหน (๓)   สมปฺปตา   หุตฺวา    ราชาน   
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๒๙๓-๔/๘๔  ฯ  ชาตกฏกถา  ๓/๒๖๕-๙  ฯ   
#  ๒.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๒๓๗๐-๗๑/๕๐๓-๘  ฯ   ๓.  ม.  ชาตกฏกถา  ฯ    
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ปสฺสิตฺวาป   น   อุฏหิ ฯ  โส  จินฺเตสิ  อย   อิทาเนว  ตาว   
ปุตฺต  นิสฺสาย  มาน  กโรติ  ม  กิสฺมิ ฺจิ  น  ม ฺติ   
ปุตฺเต  ปน  วฑฺฒนฺเต  มยิ  มนุสฺโสติป  น  ส ฺ  กริสฺสติ   
อิทาเนว  ฆาเตสฺสามีติ ฯ  โส  นิวตฺติตฺวา  คนฺตฺวา (๑)   ราชาสเน   
นิสีทิตฺวา  อตฺตโน  วิธาเนน  อาคจฺฉตูติ  โจรฆาตก   
ปกฺโกสาเปสิ ฯ  โส  กาสาววตฺถนิวตฺโถ  รตฺตมาลาธโร  ผรสุ   
อเส  เปตฺวา  อุปธานฆฏกิ  หตฺถปาทปนทณฺฑก  อาทาย   
อาคนฺตฺวา  ราชาน  วนฺทิตฺวา  กึ  กโรมิ  เทวาติ  อฏาสิ ฯ   
เทวิยา    สิรคิพฺภ   ปวิสตฺิวา   ธมฺมปาล   อาเนหีติ ฯ   เทวีป   
ร ฺโ   กุชฌฺิตฺวา   นิวตฺตภาว   ตฺวา  โพธิสตฺต  อุเร   
นิปชฺชาเปตฺวา  โรทมานา  นิสีทิ ฯ  โจรฆาตโก  คนฺตฺวา  ต   
ปฏ ิยา  หตฺเถน  ปหริตฺวา  หตฺถโต  กมุาร  อจฺฉินฺทิตฺวา   
อาทาย  ร ฺโ  สนฺติก  อาคนฺตฺวา   กึ   กโรมิ  เทวาติ   
อาห ฯ  ราชา  เอก  ผลก  อาหราเปตฺวา  ปุรโต  นิกขิฺปาเปตฺวา   
อิธ   น   นิปชฺชาเปหีติ  อาห ฯ  โส  ตเถว   อกาสิ ฯ   จนฺทาเทวี  
ปุตฺตสฺส  ปจฺฉโตว   ปริเทวมานา  อาคจฺฉิ ฯ  ปุน  โจรฆาตโก   
กึ  กโรมิ  เทวาติ  อาห ฯ  ธมฺมปาลสฺส  หตฺเถ  ฉินฺทาติ ฯ   
จนฺทาเทวี  มหาราช  มม  ปุตฺโต  สตฺตมาสิโก  พาลโก  น   
กิ ฺจิ  ชานาติ  นตฺเถตสฺส  โทโส  โทโส  ปน  มหนฺโตป (๒)    
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ    ๒.  ม.  โหนฺติ  ฯ    
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มยิ    ภเวยฺย    ตสฺมา    มยหฺ   หตฺเถ   ฉินฺทาเปหีติ    อิมมตฺถ   
ปกาเสนฺตี   ปม   คาถมาห   
        [๗๓๗]        อหเมว  ทูสิยา  ภูนหตา     ร ฺโ  มหาปตาปสฺส   
                        เอต  มุ ฺจตุ  ธมฺมปาล       หตฺเถ  เม  เทว  เฉทหีติ (๑)  ฯ   
        ตตฺถ    ทูสิยาติ    ทสูกิา    ตุมฺเห  ทิสฺวา  อนุฏหมานา   
โทสการิกาติ  อตฺโถ ฯ  ทสูิกาติป  ปาโ ฯ   อยเมว   อตฺโถ ฯ   
ภูนหตาติ  หตภูนา  หตวุฑฺฒีติ  อตฺโถ ฯ  ร ฺโติ  อิท   
ทูสิยาติ  ปเทน  โยเชตพฺพ ฯ  อห  ร ฺโ  มหาปตาปสฺส   
อปราธการิกา  นาย กุมาโร  ตสฺมา  นิรปราธ  เอต  พาลก   
มุ ฺจตุ  ธมฺมปาล  สเจ  ห ิ(๒)   หตฺเถ  เฉทาเปตุกาโม  โทสการิกาย  
หตฺเถ   เม   เทว   เฉเทหีติ    อยเมตฺถ   อตฺโถ ฯ   
        ราชา  โจรฆาตก  โอโลเกสิ ฯ    ก ึ  กโรมิ  เทวาติ ฯ   
ปป ฺจ  อกตฺวา  หตฺเถ  ฉินฺทาติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  โจรฆาตโก   
ติขิณผรสุ  คเหตฺวา  กุมารสฺส  ตรุณวสกลีเร  วิย  เทฺว  หตฺเถ   
ฉินฺทิ ฯ  โส  ทฺวีสุ  หตฺเถสุ  ฉินฺทิยมาเนสุ (๓)   เนว  โรทติ   
น    ปริเทวติ ฯ    ขนฺติ ฺจ    เมตฺต ฺจ   ปุเรจาริก   กตฺวา   
อธิวาเสสิ ฯ  จนฺทา  ปน  เทวี  ฉินฺนหตฺถโกฏิย  คเหตฺวา   
อุจฺจงฺเก (๔)   กตฺวา  โลหิตลิตฺตา  ปริเทวมานา  วิจริ ฯ  ปุน   
#  ๑.  ม.  เฉเทหีติ  เอวมุปริป  ฯ    ๒.  ม.  สเจป  ฯ    ๓.  ม. 
#  ฉิชฺชมาเนสุ  ฯ    ๔.  ม.  อุจฺฉงฺเค  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 546 

        เลมที ่ 31  ป ฺจกนิปาเต  มณิกุณฺฑลวคฺควณฺณนา  หนา  546   
 
โจรฆาตโก    ก ึ   กโรมิ    เทวาติ    ปุจฺฉิ ฯ   เทฺวป    ปาเท   
ฉินฺทาติ ฯ    ต    สุตฺวา   จนฺทาเทวี   ทุติย    คาถมาห   
        [๗๓๘]        อหเมว  ทูสิยา  ภูนหตา        ร ฺโ  มหาปตาปสฺส   
                        เอต  มุ ฺจตุ  ธมฺมปาล        ปาเท  เม  เทว  เฉทหติี ฯ   
        ตตฺถ     อธิปฺปาโย     ปุริมนเยเนว (๑)    เวทิตพฺโพ ฯ   
        ราชาป  ปุน  โจรฆาตก  อาณาเปสิ ฯ  โส  อุโภป  ปาเท   
ฉินฺทิ ฯ  จนทฺาเทวี  ปาทโกฏิก  คเหตฺวา  อุจฺจงฺเก กตฺวา  
โลหิตลิตฺตา  ปริเทวมานา  สามิ (๒)   มหาปตาป  นนุ  ตุมฺเหหิ   
ฉินฺนหตฺถปาทา  นาม (๒)   ทารกา  มาตรา  โปเสตพฺพา  โหนฺติ   
อห  ภตึ  กตฺวา  มม  ปุตฺต  โปเสสฺสามิ  เทหิ  เม  เอตนฺติ   
อาห ฯ  โจรฆาตโก    กึ    เทว    กตา    ราชาณา    นิฏ ิต   
มม  กิจฺจนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  น  ตาว  นิฏ ิตนฺติ ฯ  อถ  ก ึ กโรมีติ ฯ   
สีสมสฺส  ฉินทฺาติ (๓)  ฯ  ตโต   จนฺทาเทวี   ตติย   คาถมาห   
        [๗๓๙]        อหเมว  ทูสิยา  ภูนหตา        ร ฺโ  มหาปตาปสฺส   
                        เอต  มุ ฺจตุ  ธมฺมปาล        สีส  เม  เทว  เฉทหีติ ฯ   
        วตฺวา    จ     ปน   สสี    อุปเนสิ ฯ    ปุน   โจรฆาตโก     กึ   
กโรมิ  เทวาติ  ปุจฺฉิ ฯ  สสีมสฺส  ฉินฺทาติ ฯ  โส  สสี  ฉินฺทิตฺวา   
กตา  เทว  ราชาณาติ  ปุจฺฉิ ฯ  น  ตาว  กตาติ ฯ  อถ  ก ึ  
กโรมิ  เทวาติ ฯ  อสิตุณฺเฑน  ต  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อสิมาลก  นาม   
#  ๑.  ม.  วุตฺตนเยเนว  ฯ    ๒.  ม.  สามิ  มหาปตาป  ฉินฺนหตฺถปาทา   
#  นาม  ฯ    ๓.  ม.  ต  สตฺุวา  ฯ    
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กโรหีติ ฯ  โส    ตสฺส    กเลวร    อากาเส    ขิปตฺวา    ต    อสิตุณฺเฑน   
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา    อสิมาลก    นาม    กตฺวา    มหาตเล    วิปฺปกีริ ฯ   
จนฺทาเทวี    โพธิสตฺตสฺส     มเส      อุจฺจงฺเก    กตฺวา    มหาตเล   
โรทมานา     ปริเทวมานา      อิมา      คาถา     อภาสิ   
        [๗๔๐]        น  ห (๑)  นูนิมสฺส  ร ฺโ                มิตฺตามจฺจา  จ  วิชฺชเร   
                        สุหทา  เย  น  วทนฺติ  ราชาน        มา  ฆาตยิ  โอรส  ปุตฺต   
        [๗๔๑]        น  ห  นนูิมสฺส  ร ฺโ                มิตฺตา  าตี  จ  วิชฺชเร   
                        สุหทา  เย  น  วทนฺติ  ราชาน        มา  ฆาตยิ  อตฺรช  ปุตฺต   
                        จนฺทนสารานุลิตฺตา (๒) หตฺถา        ฉิชฺชนฺติ  ธมฺมปาลสฺส   
                        ทายาทสฺส  ปพฺยา                        ปาณา  เม  เทว  รชฺุฌตีติ (๒)  ฯ   
        ตตฺถ      มิตฺตามจฺจา       จ      วิชชฺเรติ       นูน      อิมสฺส      ร ฺโ   
ทฬฺหมิตฺตา    วา    สพฺพกจฺิเจสุ    สหภาวิโน    อมจฺจา    วา  
มุทุหทยตาย    สุหทา    วา    เกจิ    น      วิชชฺนฺติ ฯ    เย     น   
วทนฺตีติ    เย    อธุนา    อาคนฺตฺวา    อตฺตโน    ปยปตฺุต    มา   
ฆาตยีติ    น    วทนฺติ    อิม    ราชาน    ปฏิเสเธนฺติ    เต    นตฺถิเยวาติ  
ม ฺามิ (๓)  ฯ   
        ทุติยคาถาย     าตีติ     าตกา ฯ   
        อิมา  ปน  เทฺว  คาถา  วตฺวา  จนฺทาเทวี  อุโภหิ  หตฺเถหิ   
หทยมส   ธารยมานา    ตติย   คาถมาห   
#  ๑.  ม.  น  หิ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    ๒.  สฺยา.  ม. อิเม  ปาา  นตฺถ ิ ฯ 
#  ๓.  ม.  ม ฺเ  ฯ    
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        [๗๔๒]        จนฺทนสารานุลิตฺตา  พาหา  ฉิชฺชนฺติ   ธมฺมปาลสฺส   
                        ทายาทสฺส  ปพฺยา                ปาณา  เม  เทว  รชุฌฺตีติ (๑)  ฯ   
        ตตฺถ  ทายาทสฺส  ปพฺยาติ  ปตุสนฺตกาย  จาตุรนฺตาย   
ปวิยา  ทายาทสฺส  โลหิตจนฺทนสารานุลิตฺตา  หตฺถา  ฉิชฺชนฺติ   
ปาทา      ฉิชชฺนฺติ      สีส       ฉิชชฺติ      อสิมาลโกป      กโต      ตว   
สีส   อจฺฉินฺทิตฺวา (๒)    คโตสิทานีติ    เอวมาทีนิ   วิปฺปลปนฺตา   
เอวมาห ฯ    ปาณา    เม    เทว    รชฺุฌตีติ    เทว   มยฺห   อิม   โสก  
ธาเรต   ุ อสกโฺกนฺติยาว   ชีวิต    นิรชุฌฺตีติ ฯ   
        ตสฺสา    เอว    ปริเทวมานาย    เอว    ทยฺหมาน    เวฬุ   วิย (๓)   
หทย   ผลิ ฯ    สา   ตตฺเถว    ชีวิตกฺขย   ปตฺตา ฯ    ราชาป   
ปลฺลงฺเก  าตุ  อสกฺโกนโฺต  มหาตเล  ปติ ฯ  ปทรตล  ทฺวิธา   
ภิชฺชิ ฯ  โส  ตโตป  ภูมิย  ปติ ฯ  ตโต  จตุนหุตาธิกทฺวิโยชน-   
สตสหสฺสพหลาป  ฆนปวี  ตสฺสาคุณ  ธาเรตุ  อสกฺโกนฺตี   
ภิชฺชิตฺวา  วิวรมทาสิ ฯ  อวีจิโต  ชาลา  อุฏาย  กลุทตฺติเยน   
กมฺพเลน  ปริกฺขิปนฺตา  วิย  ต  คเหตฺวา  อวีจิมฺหิ  ขิป ฯ   
จนฺทาย  จ  โพธิสตฺตสฺส  จ  อมจฺจา  สรีรกิจฺจ  กรึส ุฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ราชา  เทวทตฺโต  อโหสิ  จนฺทาเทวี  มหาปชาปตีโคตมี   
ธมฺมปาลกุมาโร    ปน    อหเมวาติ ฯ   
                        จุลลฺธมฺมปาลชาตก    อฏม  ฯ   
#  ๑.  ม.  รชุฌฺนฺติติ  ฯ     ๒  ม.  วส  ปจฺฉินฺทิตฺวา  ฯ    ๓.  ม. 
#  ฑยฺหมาเน  เวฬุวเน  เวฬุ  วิย  ฯ    
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        วิกฺกม  เร  มหามิคาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
สาวตฺถิย  เอก   กุลธีตร   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        สา  กิร  สาวตฺถิย  ทวิฺนฺน  อคฺคสาวกาน  อุปฏากกุลสฺส   
ธีตา  หุตฺวา  สทฺธา  ปสนนฺา  พุทฺธมามกา  ธมฺมมามกา   
สงฺฆมามกา  อาจารสมฺปนฺนา  ปณฺฑิตา  ทานาทิปุ ฺา-   
ภิรตา ฯ  ต  อ ฺ สาวตฺถิยเยว  สมานชาติก  มิจฺฉาทิฏ ิกกุล   
วาเรสิ ฯ  อถสฺสา  มาตาปตโร  อมฺหาก  ธีตา  สทฺธา   
ปสนฺนา  ตีณิ  รตนานิ มมายติ    ทานาทิปุ ฺาภิรตา  ตุมฺเห   
มิจฺฉาทิฏ ิกา  อิมิสฺสาป  ยถารุจิยา  ทาน  วา  ทาตุ  ธมฺม   
วา  โสตุ  วิหาร  วา  คนฺตุ  สีล  วา  รกขิฺตุ  อุโปสถกมฺม   
วา  กาตุ  น  ทสฺสถ  น  มย  ตุมฺหาก  เทม  อตฺตนา   
สทิสา  มิจฺฉาทิฏ ิกกุลาว  กุมาริก  คณฺหถาติ  อาหสุ ฯ  เต   
เตหิ  ปฏิกฺขิตฺตา  ตุมฺหาก  ธีตา  อมฺหาก  ฆร  คนฺตฺวา   
ยถาธิปฺปาเยน  สพฺพเมต  กโรตุ  น  มย  วาเรสฺสาม  เทถ   
โน  เอตนฺติ  วตฺวา  เตนหิ  คณฺหถาติ  วุตฺตา  ภทฺทเกน   
นกฺขตฺเตน  มงฺคล  กตฺวา  ต  อตฺตโน  ฆร  อานยึสุ ฯ  สา   
วตฺตาจารสมฺปนฺนา  ปติเทวตา  อโหสิ ฯ  สสฺสุสสฺสุรสามิกวตฺตานิ   
กตาเนว  โหนฺติ ฯ  สา  เอกทิวส  สามกิ  อาห  อิจฺฉามห   
อยฺยปุตฺต  อมฺหาก  กุลุปกตฺเถราน  ทาน  ทาตุนฺติ ฯ  สาธุ   
ภทฺเท  ยถาอชฺฌาสเยน  เทหีติ ฯ  สา  เถเร  นิมนฺตาเปตฺวา    
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มหนฺต  สกฺการ  กตฺวา  ปณีตโภชน  โภเชตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทาเปตฺวา  ภนฺเต  อิม  กุล  มิจฺฉาทิฏ ิก  อสฺสทธฺ  ติณฺณ   
รตนาน   คุณ   น   ชานาติ   สาธุ    อยฺยา   ยาว    อิม   
กุล   ติณฺณ   รตนาน   คุณ   ชานาติ   ตาว    อิเธว   ภิกฺข   
คณฺหถาติ  อาห ฯ  เถรา  อธิวาเสตฺวา  ตตฺถ  นิพทฺธ (๑)    
ภุ ฺชนฺติ ฯ  ปุน  สามิก  อาห  อยฺยปุตฺต  เถรา  อิธ  นิพทฺธ   
อาคจฺฉนฺติ    กึการณา   ตุมฺเห   น   ปสสฺถาติ ฯ    สาธุ  
ปสฺสิสฺสามีติ ฯ  สา  ปุนทวิเส  เถราน  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  ตสฺส   
อาโรเจสิ ฯ  โส  อุปสงฺกมิตฺวา  เถเรหิ  สทฺธ ึ ปฏิสนฺถาร  กตฺวา   
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  อถสสฺ  ธมฺมเสนาปติ  ธมฺมกถ  กเถสิ ฯ   
โส  เถรสฺส  ธมฺมกถาย  เจว  อิริยาปเถสุ   จ   ปสทีิตฺวา   ตโต   
ปฏาย  เถราน  อาสน  ป ฺาเปสิ  ปานีย  ปริสฺสาเวติ   
อนฺตราภตฺเต  ธมฺมกถ  สณุาติ ฯ  ตสฺส  อปรภาเค  มิจฺฉาทิฏ ิ   
ภิชฺชิ ฯ  อเถกทิวส  เถโร  เตส  ทฺวินฺนมฺป  ธมฺมกถ  กเถนฺโต   
สจฺจานิ  ปกาเสสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุโภป  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหึสุ ฯ    ตโต  ปฏาย  ตสฺส  มาตาปตโร  อาทึ  กตฺวา   
อนฺตมโส  ทาสกมฺมกราป  สพฺเพป  มิจฺฉาทิฏ ึ  ภินฺทิตฺวา   
พุทฺธธมฺมสงฺฆมามกาเยว  ชาตา ฯ  อเถกทิวส  สา  ทาริกา   
สามิก  อาห  อยฺยปุตฺต   ก ึ  เม   ฆราวาเสน    อิจฺฉามห   
#  ๑.  ม.  นิสทิิตฺวา  ฯ    
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ปพฺพชิตุนฺติ ฯ    โส    สาธุ    ภทฺเท    อหมฺป    ปพฺพชิสฺสามีติ   
มหนฺเตน   ปริวาเรน    ต    ภิกฺขุนีอุปสฺสย   เนตฺวา  ปพฺพาเชตฺวา   
สยมฺป  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชฺช    ยาจิ ฯ    ต    สตฺถา   
ปพฺพาเชสิ  อุปสมฺปาเทสิ (๑)  ฯ  เต  อุโภป  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
น    จิรสฺเสว   อรหตฺต    ปาปุณึสุ ฯ    อเถกทิวส    ธมฺมสภาย   
กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  อสุกา  นาม  ทหรภิกฺขุนี  อตฺตโน   
เจว   ปจฺจยา   ชาตา   สามิกสฺส   จ    อตฺตนาป   ปพฺพชิตฺวา   
อรหตฺต  ปตฺวา  ตมฺป  ปาเปสีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย   
นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินนฺาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย   
นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ตาว  เอสา    สามิก   
ราคปาสา   โมเจสิ   ปุพฺเพเปสา   โปราณกปณฺฑิเต   ปน   
มรณปาสา   โมเจสีติ   วตฺวา   อตีต    อาหริ ฯ   
        อตีเต    พาราณสิย    พฺรหฺมทตฺเต    รชชฺ    กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  มิคโยนิย  นพฺิพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  อภิรูโป  อโหสิ   
ปาสาทิโก  ทสฺสนีโย  สวุณฺณวณฺโณ  ลาขารสปริกมฺมกเตหิ  วิย   
หตฺถปาเทหิ  รชตทามสทเิสหิ  วิสาเณหิ  มณิคุฬิกาย  ปฏิภาเคหิ   
อกฺขีหิ  กมฺพลเคณฺฑุกสทิเสน  ป ฺเชน  (๒)  สมนนฺาคโต ฯ  ภริยาป  
ตสฺส    ตรุณา    มิคี    อภิรูปา    ปาสาทิกา    อโหสิ ฯ    เต   
สมคฺคสวาส  วสึสุ ฯ  อสีติสหสฺสจิตฺรมิคา  โพธิสตฺต  อุปฏหึสุ ฯ   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ   ๒.  ม.  รตฺตกมฺพลเคณฺฑุสทิเสน  มุเขน  ฯ    
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ตทา  ลุทฺทกา  มิเค  วธึสุ (๑)   ปาเส  อุฑฺเฑสุ ฯ  อเถกทิวส   
โพธิสตฺโต  มิคาน  ปุรโต  คจฺฉนฺโต  ปาเทน  ปาเส (๒)   พชฌฺิตฺวา   
ฉินฺทิสฺสามิ  นนฺติ  อากฑฺฒิ ฯ  จมฺม  ฉิชฺช ิฯ  ปุนากฑฺฒนฺตสฺส   
มส  ฉิชชฺิ  นหฺารุ  ฉิชฺช ิฯ  ปาโส  อฏ ึ  อาหจฺจ  อฏาสิ ฯ   
โส  ปาส  ฉินฺทิตุ  อสกฺโกนฺโต  มรณภยตชฺชิโต  พนฺธรว   
รวิ ฯ    ต    สุตฺวา  ภีโต  มิคุ โณ  ปลายิ ฯ  ภริยา  ปนสฺส   
ปลายิตฺวา  มิคาน  อนฺตเร  โอโลเกนฺตี  ต  อทิสฺวา  อิท  ภย   
มยฺห  ปยสามิกสฺส  อุปฺปนฺน  ภวิสฺสตีติ  เวเคน  ตสฺส  สนฺติก   
คนฺตฺวา  อสฺสุมุขี  โรทมานา  สามิ  ตฺว  มหาพโล  กึ   
เอต  ปาส  สณฺาเรตุ (๓) น  สกฺขิสฺสส ิ เวค  ชเนตฺวา  ฉินฺทาหิ   
นนฺติ ตสฺส อุสฺสาห ชเนนฺตี ปม คาถมาห   
        [๗๔๓]        วิกฺกม  เร มหามิค (๔) วิกฺกม  เร  หรีปท (๕)    
                        ฉินฺท  วรตฺติก (๖) ปาส  นาห  เอกา  วเน  รเมติ ฯ   
        ตตฺถ  วิกฺกมาติ  ปรกฺกม  อากฑฺฒาติ  อตฺโถ ฯ  เรติ   
อามนฺตเน  นิปาโต ฯ  หรปีทาติ  สุวณฺณปาท ฯ  สกลสรรีมฺป   
ตสฺส  สุวณฺณวณฺณ ฯ  อย  ปน  ราคเวเคเนว  อาห (๗)  ฯ  นาห   
เอกาติ  อห  ตยา  วินา  เอกา  วเน  น    รมิสฺสามิ    ติโณทก   
ปน   อคฺคเหตฺวา    สุสฺสตฺิวา    มริสฺสามีติ   ทสฺเสติ ฯ   
#  ๑.  ม.  มิควีถีสุ  ฯ   ๒.  ม. ปาเท  ปาเสน  ฯ   ๓.  ม.  สนฺธาเรตุ  ฯ   
#  ๔.  ม.  หรปิาท  ฯ   ๕.  ม.  มหามิค  ฯ   ๖.  ม.  วารตฺติกฯ   
#  วารตฺติโก  ฯ   ๗.  ม.  คารเวเนวมหา    
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        ต     สุตฺวา     มิโค     ทุติย      คาถมาห   
        [๗๔๔]        วิกฺกมามิ  น  ปาเทมิ (๑)        ภูม ึ สุมฺภามิ  เวคสา   
                        ทฬฺโห  วรตฺติโก  ปาโส        ปาท   เม  ปรกินฺตตีติ ฯ   
        ตตฺถ     วิกฺกมามีติ    ภทฺเท   เต   อห   วิรยิ      กโรมิ ฯ     น  
ปาเทมีติ  ปาส  ปน  ฉินฺทตุิ    น    สกฺโกมีติ  อตฺโถ ฯ  ภูมึ   
สุมฺภามีติ    อป    นาม    ฉิชฺเชยฺยาติ    ปาเทน    ปาเส (๒)    ภูม ึ  
ปหรามิ ฯ  เวคสาติ  เวเคน ฯ   ปรกินฺตตีติ   จมฺมาทีนิ   ฉินฺทนฺโต  
สมนฺตา     กนฺตติ ฯ   
        อถ    น    มิคี    มา    ภายิ    สามิ    อห    อตฺตโน    พเลน   
ลุทฺทก   ยาจิตฺวา   ตว   ชวิีต   อาหริสสฺามิ   สเจ   ยาจมานา   
สกฺขิสฺสามิ (๓)   มม  ชีวิตมฺป  ทตฺวา  ตว  ชีวิต  อาหริสฺสามีติ   
มหาสตฺต  อสฺสาเสตฺวา  โลหิตลิตฺต  โพธิสตฺต  ปริคฺคเหตฺวา   
อฏาสิ ฯ  ลทฺุทโกป  อสิ ฺจ  สตฺติ ฺจ  คเหตฺวาว  กปฺปุฏานคฺคิ   
วิย  อาคจฺฉติ ฯ  สา  ต  ทสิฺวา  สามิ  มคิลุทฺทโก  อาคจฺฉติ   
อห  อตฺตโน  พล  กริสฺสามิ  ตฺว  มา  ภายีติ  ต  อสฺสาเสตฺวา   
ลุทฺทกสฺส  ปฏิปถ  คนฺตฺวา  ปฏิกฺกมิตฺวา  เอกมนฺต   ิตา  ต   
วนฺทิตฺวา  สามิ  มม  สามิโก  สุวณฺณวณฺโณ  สลีาจารสมฺปนฺโน   
อสีติสหสฺสาน  มิคาน  ราชาติ  โพธิสตฺตสฺส  คุณ  กเถตฺวา   
#  ๑.  สฺยา.  ม. ปาเรมิ  ฯ    ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ 
#  ๓.  ม.  ยาจนาย  น  สกขิฺสฺสามิ  ฯ    
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มิคราเช     ิเตเยว    อตฺตโน    วธ   ยาจนฺตี    ตติย   คาถมาห   
        [๗๔๕]        อตฺถรสฺสุ  ปลาสานิ                อสึ  นิพฺพาห  ลทฺุทก   
                        ปม  ม  วธิตฺวาน                หน  ปจฺฉา  มหามิคนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ปลาสานีติ  มส  ปนตฺถาย  ปลาสปณฺณานิ   
อตฺถรสฺสุ ฯ  อสึ   นิพฺพาหาติ   อสึ   โกสโต   นีหร ฯ   
        ต   สุตฺวา    ลุทฺทโก    มนุสฺสภูตา    ตาว   สามิกสฺส   อตฺถาย   
อตฺตโน  ชีวิต  น  เทนฺติ (๑)   อย  ติรจฺฉานคตา  ชีวิต ฺเจว  ปริจฺจชติ   
มนุสฺสภาสาย  จ  มธุเรน  สเรน  กเถติ  อชชฺ  อิมิสสฺา  จ   
ปติโน  จสฺสา  ชีวิต   ทมมฺีติ  ปสนฺนจิตฺโต   จตุตฺถ   คาถมาห   
        [๗๔๖]        น  เม  สตุ  วา  ทฏิ  วา        ภาสนฺตึ  มานุสึ  มิคึ   
                        ตฺว ฺจ  ภทฺเท  สุขี  โหหิ        เอโส  จาป  มหามิโคติ ฯ   
        ตตฺถ  สตุ  วา  ทฏิ  วาติ  มยา  อิโต  ปุพฺเพ  เอวรูป   
ทิฏ  วา  สุต  วา  นตฺถิ ฯ  ภาสนฺตึ  มานุสึ  มิคินฺติ  อห   
หิ  อิโต  ปุพฺเพ  มานุสีวาจ  ภาสนฺตึ  มคึิ  เนว  อทฺทส (๒)    
น   จ   เม   สตุา  วา  ทิฏา  วา  ภาสนฺตี  มานุสี  มคีิติป   
ปาลิ ฯ  เตส ยถาปาลิเมว  อตฺโถ  ทิสฺสติ ฯ  ภทฺเทติ  ลุทฺทโก   
ปณฺฑิโต  อุปายกุสโล  (๓)  อิติ   ต   อาลปตฺวา  ปุน  ตฺว ฺจ   
เอโส  จาป  มหามิโคติ  เทฺวป  ชนา  สุขิตา  นิทฺทุกฺขา  โหถาติ   
#  ๑.  ม.  ปรจฺิจชนฺติ  ฯ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  น  อสฺโสสึ  ฯ  เยส   
#  ปนาติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๓.  ม.  ลุทฺทเก  ปณฺฑิเต  อุปายกุสเล  ฯ    
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ต    อสฺสาเสตฺวา (๑)   โพธิสตฺตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  วาสิยา   
จมฺมปาส  ฉินฺทิตฺวา  ปาเท  ลคฺค  ปาส  สณิก  นีหริตฺวา   
นฺหารูหิ  นฺหารุ  มเสน  มส  จมฺเมน  จมฺม  ปฏิจฺฉาเทตฺวา (๒)   ปาท   
หตฺเถน  ปรมิชฺช ิฯ  ตขณ ฺเว  มหาสตฺตสฺส   ปูริตปารมิตานุภาเว   
ลุทฺทกสฺส  จ  เมตฺตจิตฺตานุภาเวน  มิคิยา  จ  มิตฺตธมฺมานุภาเวน   
นฺหารุมสจมฺมานิ  จ  นฺหารุมสจมฺเมหิ  ฆฏยึสุ ฯ  โพธิสตฺโตป   
สุขิโต  นิทฺทกฺุโข  อฏาสิ ฯ  มิคี  โพธิสตฺต   สุขิต   ทิสฺวา  
โสมนสฺสชาตา  ลุทฺทกสสฺ   อนุโมทน   กโรนฺตี   ป ฺจม   คาถมาห   
        [๗๔๗]        เอว  ลุททฺก  นนฺทสสฺุ                สห  สพฺเพหิ  าติภิ   
                        ยถาหมชฺช  นนฺทามิ                มุตฺต  ทิสฺวา  มหามิคนฺติ ฯ   
        ตตฺถ   ลทฺุทกาติ   ทารุณกมฺมกิริยาย   ลทฺธนามวเสน  
อาลปติ ฯ   
        โพธิสตฺโต  [ ๓ ]  อย  ลุทฺทโก  มยฺห  อวสฺสโย  ชาโต   
มยาปสฺส  อวสฺสเยน  ภวิตุ  วฏฏตีติ  [ ๔ ]  โคจรภูมิย   ทิฏ  เอก  
มณิขณฺฑ  ตสฺส  ทตฺวา  สมฺม  อิโต  ปฏาย  ปาณาติปาตาทีนิ   
มา  กร ิ อิมินา  กุฏมฺพ  สณฺเปนฺโต  ทารเก  โปเสนฺโต   
ทานสีลาทีนิ  ปุ ฺานิ  กโรหีติ   ตสฺส   โอวาท   ทตฺวา  
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ลุททฺโกติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๒.  ม.  ปฏิปาเฏตฺวา   
#  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร  มยหฺ  ชีวิต ฺจ  มิคิยา  จ  อสติีสหสฺมิคานจ   
#  ชีวิต  อิมนิา  ลุทฺเทน  ทินฺนนฺติ  ทสิฺสติ  ฯ    ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร   
#  อตฺตโน  คุณเชฏกสฺส  ภาเวน  ททนฺตสฺส  ทาตพฺพ  ยุตฺตนฺติ   
#  ทิสฺสติ  ฯ    
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อร ฺ    ปาวิสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา   
ลุทฺทโก   ฉนฺโน   อโหส ิ  มิคี   ทหรภิกฺขุนี   มิคราชา   ปน   อหเมวาติ ฯ   
                                สุวณฺณมิคชาตก   นวม  ฯ   
 
                                        สุสนฺธีชาตก (๑)    
        วาติ  คนฺโธ  ติมริานนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        ต  หิ  สตฺถา  สจฺจ  กริ  ตฺว  ภิกฺขุ  อุกฺกณฺ ิโตสีติ   
ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจนฺติ  วุตฺเต  กึ  ทิสฺวาติ  วตฺวา  อลงฺกต-   
มาตุคามนฺติ  วุตฺเต  มาตุคาโม  นาเมส  ภิกฺขุ  น  สกกฺา   
รกฺขิตุ  โปราณกปณฺฑิตาป  สุปณฺณภวเน  กตฺวา  รกฺขนฺตาป   
รกฺขิตุ  นาสกฺขึสูติ  วตฺวา   เตน   ยาจิโต  อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  ตมฺพราชา  นาม  รชชฺ  กาเรสิ ฯ   
ตสฺส  สุสนฺธ ี (๒)  นาม  อคฺคมเหสี  อโหสิ  อุตฺตมรูปธรา ฯ ตทา  
โพธิสตฺโต  สุปณฺณโยนิย  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺมึ  กาเล  นาคทีโป   
เสรุมทีโป (๓)   นาม  อโหสิ ฯ  โพธสิตฺโต  อิมสมฺึ  ทีเป  สุปณฺณภวเน   
วสติ ฯ  โพธสิตฺโต  สุปณฺณภวนโต  นกิฺขมิตฺวา (๔)   พาราณสึ   
#  ๑.  ม.  สุโยนนฺทีชาตก... ฯ    ๒.  ม.  สุโยนนฺท ี ฯ    ๓.  ม.   
#  เสทุมทีโป  ฯ    ๔.  ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ    
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คนฺตฺวา  ตมฺพราเชน  สทธฺึ  มาณวกเวเสน  ชูต  กฬีติ ฯ  ตสฺส   
รูปสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  ปริจาริกา  อมฺหาก  ร ฺา  สทฺธึ   
เอวรูโป  นาม  มาณวโก  ชูต  กฬีตีติ  สุสนฺธิยา  อาโรเจสุ ฯ   
สา  สุตฺวา  ต  ทฏ ุกามา  หุตฺวา  เอกทิวส  อลงฺกริตฺวา   
ชูตมณฺฑล  อาคนฺตฺวา  ปรจิาริกาน  อนฺตเร   ิตา  น   
โอโลเกสิ ฯ  โสป  เทวึ  โอโลเกสิ ฯ  เทฺวป  อ ฺม ฺ   
ปฏิพทฺธจิตฺตา  อเหสุ ฯ  สุปณฺณราชา  อตฺตโน  อานุภาเวน   
นคเร  วาต  สมุฏาเปสิ ฯ  เคหปาตนภเยน  ราชนิเวสนา   
มนุสฺสา  นิกขฺมึสุ ฯ  โส  อตฺตโน  อานุภาเวน  อนฺธการ  กตฺวา  
เทวึ   คเหตฺวา  อากาเสน  อาคนฺตฺวา  นาคทีเป  อตฺตโน  ภวน   
ปาวิสิ ฯ  สุสนฺธิยา  คตฏาน  ชานนฺตา  นาม  นาเหสุ ฯ   
โส  ตาย  สทธฺึ  อภิรมนฺโต  คนฺตฺวา  ร ฺา  สทฺธึ  ชูต   
กีฬติ ฯ  ร ฺโ  ปน  อคฺโค  (๑)  นาม  คนฺธพฺโพ  อตฺถิ ฯ  โส   
เทวิยา  คตฏาน  อชานนฺโต   ต   คนฺธพฺพ  อามนฺเตตฺวา   
คจฺฉ  ตาต  คนฺธพฺพ  สพฺพ  ถลชลปถ  อนุวิจริตฺวา  เทวิยา   
คตฏาน  ปสฺสาหีติ  อุยฺโยเชสิ ฯ  โส  ปริพฺพย  คเหตฺวา   
ทฺวารคามโต  ปฏาย  วิจินนฺโต  ภารกุจฺฉ (๒)   ปาปุณิ ฯ  ตทา   
ภารุกจฺฉวาณิชา  นาวาย  สุวณฺณภูมึ  คจฺฉนฺติ ฯ  โส  เต   
อุปสงฺกมิตฺวา  อห  คนฺธพฺโพ  นาวาย   เวตฺตน   ขณฺเฑตฺวา  
#  ๑.  ม.  สคฺโค ฯ  เอวมุปริป  ฯ    ๒.  ม.  กุรุกจฺฉ  ฯ    
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ตุมฺหาก   คนฺธพฺพ  กริสฺสามิ  มมฺป  เนถาติ  อาห ฯ  เต   
สาธูติ  ตมฺป  อาโรเปตฺวา  นาว  วิสชฺเชสุ ฯ  เต  อุปยาตาย  (๑)   
นาวาย  ต  ปกฺโกสิตฺวา  คนฺธพฺพ  โน  กโรหีติ  อาหสุ ฯ   
อห  เจ  คนฺธพฺพ  กเรยฺย  มยิ  ปน  คนธฺพฺพ  กโรนฺเต   
มจฺฉา  จลิสฺสนฺติ  อถ  โว  นาวา  ภิชชฺิสฺสตีติ ฯ  มนุสฺสมคฺเค (๒)    
คนฺธพฺพ  กโรนฺเต  มจฺฉาน  จลน  นาม  นตฺถ ิ กโรหีติ ฯ   
เตนหิ  มา  มยฺห  กชฺุฌิตฺถาติ  วีณ  มุ ฺจิตฺวา  ตนฺติสฺสเรน   
คีตสฺสร  คีตสฺสเรน  ตนฺติสฺสร  อนติกฺกมนฺโต  คนฺธพฺพ   
อกาสิ ฯ  เตน  สทฺเทน  สมฺมตฺตา  หุตฺวา  มจฺฉา  จลึสุ ฯ   
อเถโก  มงฺกโร (๓)   อุปปฺติตฺวา  นาวาย  ปตนฺโต  นาว  ภินฺทิ ฯ   
โส  อคฺโค  อนฺโตผลเก  นปิชฺชิตฺวา  ยถาวาต  คจฺฉนฺโต   
นาคทีเป  สุปณฺณภวนสฺส  นิโคฺรธรกฺุขสฺส  สนฺติก  ปาปุณิ ฯ   
สุสนฺธีป  เทวี  สุปณฺณราชสฺส  ชูต  กฬีิตุ  คตกาเล  วิมานา  
โอตริตฺวา   เวลนฺเต   วิจรนฺตี   ต  อคฺคุ   นฺธพฺพ   ทสิฺวา   
ส ฺชานิตฺวา  กถ  อาคโตสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  สพฺพ  กเถสิ ฯ   
เตนหิ  มา  ภายีติ  ต  อสฺสาเสตฺวา  พาหาหิ  ปริคฺคเหตฺวา   
วิมาน  อาโรเปตฺวา  สยนปฏเ  นิปชชฺาเปตฺวา  สมตฺถกาเล (๔)    
ทิพฺพโภชน  ทตฺวา  ทิพฺพคนฺโธทเกน  นฺหาเปตฺวา  ทิพฺพวตฺเถหิ   
อจฺฉาเทตฺวา  ทิพฺพคนฺธปุปฺเผหิ  อลงฺกริตฺวา  ปุน  ทพฺิพสยเน   
#  ๑.  ม.  สุขปยาตาย  ฯ    ๒.  ม.  มนสฺุสมตฺเต  ฯ    ๓.  ม.  มกโร  ฯ   
#  ๔.  ม.  สมสฺสตฺถกาเล  ฯ    
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นิปชฺชาเปสิ ฯ    เอว    ต   ปฏชิคฺคิยมานา (๑)   สุปณฺณร ฺโ   
อาคตเวลาย  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  คตกาเล  เตน  สทฺธึ  กิเลสวเสน   
อภิรมิ ฯ  ตโต  มาสฑฺฒมาสจฺจเยน  พาราณสีวาสิโน  วาณิชา   
ทารุทกคฺคหณตฺถาย  ตสฺมึ  ทีเป  นิโคฺรธรุกฺขมูเล  สมฺปตฺตา ฯ   
โส  เตหิ  สทธฺึ  นาว  อภิรยฺุห  พาราณสึ  คนฺตฺวา  ราชาน   
ทิสฺวาว  ตสฺส  ชูตกีฬนเวลาย  วีณ   คเหตฺวา   ร ฺโ   คนฺธพฺพ   
กโรนฺโต   ปม   คาถมาห   
        [๗๔๘]        วาติ  คนฺโธ  ติมริาน        กุสมทฺุโทว (๒)  โฆสวา   
                        ทูเร  อิโต  หิ  สุสนฺธ ี       ตมฺพ  กามา  ตุทนฺติ  มนฺติ ฯ   
        ตตฺถ    ติมิรานนฺติ    ติมิรรุกฺขปุปผฺาน ฯ    ต   กิร    นิโคฺรธ   
ปริวาเรตฺวา   ติมิรรุกฺขา   อตฺถิ ฯ    เต  สนฺธาเยว  วทติ ฯ  
กุสมุทฺโทติ  อุทกสมุทฺโท ฯ  โฆสวาติ  มหารโว ฯ  ตสฺเสว   
นิโคฺรธสฺส  สนฺติเก  สมทฺุท  สนฺธาย  เอวมาห ฯ  อิโต  หีติ   
อิมมฺหา  นครา ฯ  ตมฺพาติ  ราชาน  อาลปติ ฯ  อถวา ฯ   
ตมฺพกามาติ   ตมฺเพน   กามิตกามา   ตมฺพกามา   นาม    เต  
ม   หทเย   วิชฺฌนฺตีติ     ทีเปติ ฯ   
        ต     สุตฺวา     สุปณฺณราชา     ทติุย     คาถมาห   
        [๗๔๙]        กถ  สมทฺุทมตริ                        กถ  อทฺทกฺขิ  เสรุม (๓)    
                        กถ  ตสฺสา  จ  ตุยฺห ฺจ        อหุ  อคฺค  สมาคโมติ ฯ   
#  ๑.  ม.  เอว  ทิวส  ปริคฺคหมานา  ฯ    ๒.  ม.  กุสมุุทฺโท  จ  ฯ   
#  ๓.  ม.  เสทุม  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 560 

        เลมที ่ 31  ป ฺจกนิปาเต  มณิกุณฺฑลวคฺควณฺณนา  หนา  560   
 
        ตตฺถ     เสรุมนฺติ     เสรุมทีป ฯ   
        ตโต     อคฺโค    ติสโฺส     คาถา    อภาสิ   
        [๗๕๐]        ภรุกจฺฉา  ปยาตาน                พาณิชาน  ธเนสิน   
                        มงฺกเรหิ  ภิทา (๑)  นาวา        ผลเกน  มหณฺณว (๒)   
        [๗๕๑]        สา  ม  สณฺเหน  มุทุนา        นิจฺจ  จนฺทนคนฺธินี   
                        องฺเคน  อุทฺธรี  ภทฺทา                มาตา  ปุตฺตว โอรส   
        [๗๕๒]        สา  ม  อนฺเนน  ปาเนน        วตฺเถน  สยเนน  จ   
                        อตฺตนาป  จ  มทฺทกฺขี (๓)        เอว  ตมฺพ  วิชานหีติ ฯ   
        ตตฺถ      สา    ม     สณฺเหน     มุทนุาติ     เอว      ผลเกน    ตีร   
อุตฺติณฺณ    ม    สมุทฺทตีเร  วิจรนฺตี    สา    ทิสฺวา    มา    ภายีติ   
สณฺเหน  มุทุนา  วจเนน  สมสฺสาเสตฺวาติ  อตฺโถ ฯ    องฺเคนาติ  
พาหุยุคล    อิธ   องฺเคนาติ  วุตฺต ฯ   ภทฺทาติ    ทสฺสนียา   
ปาสาทิกา ฯ  สา  ม  อนฺเนนาติ  สา  ม  เอเตน  อนนฺาทินา   
สนฺตปฺเปสีติ  อตฺโถ ฯ  อตฺตนาป  จาติ   น   เกวล  อนฺนาทีเหว   
อตฺตนาป  ม  อภิรมนฺตี  สนฺตปฺเปสีติ  ทีเปติ ฯ  มททฺกฺขีติ   
มทฺทนยนา (๔)  ฯ  มุทุนากาเรน  โอโลกนสีลาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
มตฺตกฺขีติป  ปาโ ฯ  มทมตฺเตหิ  วิย  อกฺขีหิ  สมนนฺาคตาติ   
อตฺโถ ฯ  เอว    ตมฺพาติ    เอว     ตมฺพราช     ชานาหีติ ฯ   
        สุปณฺณราชา  คนฺธพฺพสฺส  กเถนฺตสฺเสว  วิปฺปฏิสารี   
#  ๑.  ม.  อภิทา  ฯ    ๒.  ม.  ผลเกนาหมปฺลวึ  ฯ    ๓.  สฺยา.  ม. 
#  มนฺทกฺขี  ฯ    ๔.  ม.  มนฺททสฺสนี  ฯ    
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หุตฺวา  อห    สุปณฺณภวเน  วสนฺโตป   รกฺขิตุ   นาสกฺขึ   กึ   
เม    ตาย    ทสฺุสีลายาติ    ต   อาเนตฺวา  ร ฺโ  ปฏทิตฺวา   
ปกฺกามิ ฯ   ตโต   ปฏาย    น    ปุนาคจฺฉิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก    สโมธาเนสิ ฯ    สจฺจปริโยสาเน    อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  
โสตาปตฺติผเล    ปติฏหิ ฯ   ตทา    ราชา     อานนฺโท   อโหส ิฯ  
สุปณฺณราชา   ปน    อหเมวาติ ฯ   
                                สุสนธฺีชาตก   ทสม  ฯ   
                        มณิกุณฺฑลวคฺโค   ปโม  ฯ   
 
                                ตสฺสทฺุทาน   
                        อถ  ชินวโน  หริต  ติณโก   
                        อถ  ภินฺนลิโว  อุรโคว  ฆโฏ   
                        ทรยิา  ปุน  กุ ฺชร  ภูนหตา   
                        มิค  ปุตฺตมสคฺควเรน  ทส (๑)  ฯ   
#  ๑.  ม.  อย  คาถา  อิธ  น  ทสฺสติ  ติยวคฺคาวสาเน  ปน  ชาตกุทฺทาเนเยว   
#  ทิสฺสติ  ฯ    
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                                วณฺณาโรหวคฺควณฺณนา   
                                        วณฺณาโรหชาตก   
        วณฺณาโรเหนาติ  อิท  สตฺถา  สาวตฺถิย  อุปนิสสฺาย (๑)   เชตวเน   
วิหรนฺโต   เทฺว   อคฺคสาวกตฺเถเร   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  อุโภป  มหาเถรา  อิม  อนโฺตวสฺส   
อร ฺวาส (๒)   อนุพฺรูเหสฺสามาติ  สตฺถาร  อาปุจฺฉิตฺวา  คณ   
โอหาย  สยเมว  ปตฺตจีวรมาทาย  เชตวนา  นิกฺขมิตฺวา  เอก   
ปจฺจนฺตคาม  นิสฺสาย  อร ฺเ  วิหรึสุ ฯ  อ ฺตโรป   
วิฆาสาทปุริโส  เถราน  อุปฏาน  กโรนฺโต  ตตฺเถว  เอกมนฺเต   
วสิ ฯ  โส  เถราน  สมคฺควาส  ทิสฺวา  อิเม  อติวิย  สมคฺคา   
วสนฺติ  สกฺกา  นุโข  เอเต  อ ฺม ฺ  ภินฺทิตุนฺติ   
จินฺเตตฺวา  ารีปุตฺตตฺเถร  อุปสงฺกมิตฺวา  กินฺนุ  โข  ภนฺเต   
อยฺเยน  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถเรน  สทธฺึ  ตุมฺหาก  กิ ฺจิ  เวร   
อตฺถีติ  ปุจฺฉิ ฯ  ก ึ ปนาวุโสติ ฯ  เอส  ภนฺเต  มมาคตกาเล   
สารีปุตฺโต  นาม  ชาติโคตฺตกุลปฺปเทเสหิ  วา  สุตฺตคนฺเถหิ วา   
ปฏิเวธอิทฺธีหิ  วา  มยา   สทฺธึ   กึ   ปโหตีติ   ตุมฺหาก  อคุณเมว   
กเถสีติ ฯ  เถโร  สิต  กตฺวา  คจฺฉ  ตฺว  อาวุโสติ  อาห ฯ   
โส  อปรสฺมมิฺป  ทิวเส  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรมฺป   อุปสงฺกมิตฺวา   
#  ๑.  ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ    ๒.  ม.  สุ ฺาคาร  ฯ    
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ตเถว  กเถสิ ฯ  โสป  น  สิต  กตฺวา  คจฺฉ  ตฺว  อาวุโสติ   
วตฺวา  สารีปุตฺตตฺเถร  อุปสงฺกมิตฺวา  อาวุโส  เอส  วิฆาสาโท   
ตุมฺหาก  สนฺติเก  กิ ฺจิ  กเถสีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  อาวุโส (๑)   มยาป  สทฺธึ   
กเถสิ (๑)   อิม  นีหริตุ  วฏฏตีติ ฯ  สาธุ  อาวุโส  นหีราติ  วุตฺเต   
เถโร  มา  อิธ  วสีติ  อจฺฉร  ปหริตฺวา  ต  นีหร ิฯ  เต   
อุโภป  สมคฺคสวาส  วสิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา   
นิสีทึสุ ฯ  สตฺถา  ปฏิสนถฺาร  กตฺวา  สุเขน  วสฺส  วสิตฺถาติ   
ปุจฺฉิ ฯ (๒)   ภนฺเต  เอโก  วิฆาสาโท  อมฺเห  ภินฺทิตุกาโม  หุตฺวา   
ภินฺทิตุ  อสกโฺกนฺโต  ปลายีติ  วุตฺเต  นโข  โส  สารปีุตฺต   
อิทาเนว  ปุพฺเพเปส  ตุมฺเห  ภินฺทิสฺสามีติ  ภินฺทิตุ  อสกฺโกนฺโต   
ปลายีติ  วตฺวา  เตหิ  ยาจิโต  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  อร ฺเ  รุกฺขเทวตา  อโหสิ ฯ  ตทา  สีโห  จ   
พฺยคฺโฆ  จ  อร ฺเ  ปพฺพตคุหาย  วสนฺติ ฯ  เอโก  สิคาโล   
เต  อุปฏหนฺโต  เตส วิฆาส  ขาทิตฺวา  มหากาโย  หุตฺวา   
เอกทิวส  จินฺเตสิ  มยา  สหีพฺยคฺฆาน  มส  น  ขาทิตปุพฺพ   
มยา  อิเม  เทวฺ  ชเน  ภินฺทตุิ  วฏฏติ  ตโต  เตส  กลห   
กตฺวา  มตาน  มส  ขาทิสฺสามีติ ฯ  โส  สีห  อุปสงฺกมิตฺวา   
กึ  สามิ  ตุมฺหาก  พฺยคฺเฆน  สทฺธ ึ กิ ฺจิ  เวร  อตฺถติี   
#  ๑.  ม.  อามาวุโส  มยฺหมฺป  สนฺติเก  กเถสิ  ฯ    ๒.  ม.  ปุจฺฉิตฺวา  ฯ    
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ปุจฺฉิ ฯ  กึ  ปน  สมฺมาติ ฯ  เอส  ภนฺเต  มม  อาคตกาเล  สีโห   
นาม  สรีรวณฺเณน  วา  อาโรหปริณาเหน  วา  ชาติพลวิริเยหิ   
วา  มม  กลภาคมฺป  น  ปาปุณาตีติ  ตุมฺหาก  อคุณเมว   
กเถสีติ ฯ  อถ  น  สีโห  คจฺฉ  ตฺว  น  โส  เอว  กเถสฺสตีติ   
อาห ฯ  พฺยคฺฆมฺป  อุปสงฺกมิตฺวา  เอเตเนว  อุปาเยน  กเถสิ ฯ   
ต  สุตฺวา  พฺยคฺโฆ  สีห  อุปสงฺกมิตฺวา  สมฺม  ตฺว  กริ  อิท ฺจิท ฺจ   
วเทสีติ  ปุจฺฉนฺโต  ปม   คาถมาห   
        [๗๕๓]        วณฺณาโรเหน  ชาติยา                พลนิกฺกมเนน  จ   
                        สุพาหุ  น  มยา  เสยฺโย        สุทาโฒ (๑)  อิติ  ภาสสีติ ฯ   
        ตตฺถ  พลนิกฺกมเนน  จาติ  กายพเลน  เจว  วิรยิพเลน   
จ ฯ  สุพาหุ  น  มยา  เสยฺโยติ  อย  สุพาหุ  นาม  พฺยคฺโฆ   
เอเตหิ  การเณหิ  มยา  เนว  สทิโส  น  อุตฺตริตโรติ  สจฺจ   
กิร  ตฺว  โสภนาหิ  ทาฒาหิ  สมนฺนาคโต  สุทาโฒ   มิคราชา  
เอว      วเทสีติ ฯ   
        ต    สุตฺวา   สุทาโฒ    เสสา   จตสฺโส   คาถา   อภาสิ   
        [๗๕๔]        วณฺณาโรเหน  ชาติยา                พลนิกฺกมเนน  จ   
                        สุทาโฒ  น  มยา  เสยฺโย        สุพาหุ  อิติ  ภาสสิ   
        [๗๕๕]        เอว ฺเจ  ม  วิหรนฺต                สุพาหุ  สมฺม  ทพฺุภสิ   
                        นทานาห  ตยา  สทฺธึ                สวาสมภิโรจเย   
#  ๑.  สฺยา.  สุทาโ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ม.  สุทา  ฯ    
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        [๗๕๖]        โย  ปเรส  วจนานิ                สทฺทเหถ (๑)  ยถาตถ   
                        ขิปฺป  ภิชฺเชถ  มิตฺตสฺมึ        เวร ฺจ  ปสเว  พหุ   
                [๗๕๗]        น  โส  มิตฺโต  โย สทา  อปฺปมตฺโต   
                                เภทาสงฺกี  รนฺธเมวานุปสฺสี   
                                ยสฺมิ ฺจ  เสติ  อุรสีว  ปุตฺโต   
                                สเว  มิตฺโต  โย อเภชฺโช  ปเรภีติ ฯ   
        ตตฺถ  สมฺมาติ  วยสฺส ฯ  ทุพฺภสีติ  ยทิ  เอว  ตยา  สทฺธึ   
สมคฺควาส  วสนฺต  ม  สคิาลสฺส  กถ  คเหตฺวา  ตฺว  ทุพฺภสิ   
หนิตุ  อิจฺฉสิ  อิโตทานิ  ปฏาย  อห  ตยา  สทฺธึ  วาส   
น  อภิโรจเย ฯ  ยถาตถนฺติ  ตตฺตโต  ยถาตถ  ยถาตจฺฉ   
อวิสวาทเกน  อริเยน  วุตฺต  วจน  สทธฺายิตพฺพ ฯ  เอว  โย   
เยส ฺจ  เตส ฺจ  ปเรส  วจนานิ  สทฺทเหถาติ  อตฺโถ ฯ  โย   
สทา  อปฺปมตฺโตติ  โย  นจฺิจ  อปฺปมตฺโต  หุตฺวา  มตฺิตสฺส   
วิสฺสาส  น  เทติ  โส  มิตฺโต  นาม  น  โหตีติ  อตฺโถ ฯ   
เภทาสงฺกีติ  อชฺช  ภิชชฺิสสฺติ  เสฺว  ภิชชฺิสฺสตีติ  เอว  มิตฺตสฺส   
เภทเมว  อาสงฺกติ ฯ  รนธฺเมวานุปสฺสีติ  ฉิทฺท  วิวรเมว   
ปสฺสนฺโต ฯ  อุรสีว  ปุตฺโตติ  ยสฺมึ  มตฺิเต  มาตุ  หทเย  ปุตฺโต  
วิย    นิราสงฺโก    นิพฺภโย    เสติ ฯ   
        อิติ  อิมาหิ  จตูหิ  คาถาหิ  สีเหน  มิตฺตคุเณ  กถิเต   
#  ๑.  ม.  สททฺเหยฺย  ฯ    
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พฺยคฺโฆ  มยหฺ  โทโสติ  สีห  ขมาเปสิ ฯ  เต  ตเถว  สมคฺควาส   
วสึสุ ฯ  สิคาโล   ปน   ปลายิตฺวา   อ ฺตฺถ   คโตติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  สิคาโล  วิฆาสาโท  อโหสิ  สโีห  สารีปุตฺโต  พฺยคฺโฆ   
โมคฺคลฺลาโน  ต  การณ  ปจฺจกฺขโต  ทิสฺวา (๑)   ตสฺมึ  วเน   
นิวุฏรุกฺขเทวตา  ปน อหเมวาติ ฯ   
                        วณฺณาโรหชาตก   ปม  ฯ   
 
                                สลีวีมสชาตก   
        สลี  เสยฺโยติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  เอก   
สีลวีมสกพฺราหฺมณ     อารพฺภ    กเถสิ ฯ   
        ต  กริ  ราชา  เอส  สีลสมฺปนฺโนติ  อ ฺเหิ  พฺราหฺมเณหิ   
อติเรก  กตฺวา  ปสฺสติ ฯ  โส  จินฺเตสิ  กินฺนุโข  ม  ราชา   
สีลวาติ  ครุ  กตฺวา (๒)   ปสฺสติ  อุทาหุ  สุตธารยุตฺโตติ   
วีมสิสฺสามิ  ตาว  สีลสฺส  วา  สุตสฺส  วา  มหนฺตภาวนฺติ ฯ  
โส เอกทิวส   เหร ฺ ิกผลกโต  กหาปณ  คณฺหาติ ฯ  เหร ฺ ิโก   
ครุภาเวน  น  กิ ฺจิ  อาห ฯ  ทุติยวาเรป  น  กิ ฺจิ  อาห ฯ   
ตติยวาเร  ปน  ต  วิลุมฺปกโจรโกติ (๓)   คาหาเปตฺวา  ร ฺโ   
ทสฺเสตฺวา  กึ  อิมินา  กตนฺติ  วุตฺเต  กฏุมฺพ  วิลุมฺปตีติ   
#  ๑.  ม.  ทิฏา  ฯ    ๒.  ม.  อ ฺเหิ  อติเรก  กตฺวา  ฯ    
#  ๓.  ม.  วิโลปขาทโกติ  ฯ    
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อาห ฯ  สจฺจ  กิร  พฺราหฺมณาติ ฯ  น  มหาราช  กฏุมพฺ   
วิลุมฺปามิ  มยฺห  ปน  สลี  นุโข  มหนฺต  สุต  น ุ  
โขติ  กุกฺกุจฺจ  อโหส ิ สฺวาห  เอเตสุ  กตร  นโุข    
มหนฺตนฺติ  วีมสนฺโต  ตโย  วาเร  กหาปณ  คณฺหึ  ต  ม  เอส   
พนฺธาเปตฺวา  ตุมฺหาก  ทสฺเสติ  อิทานิ  เม  สุตโต  สีลสฺส   
มหนฺตภาโว  าโต  น  เม  ฆราวาเสนตฺโถ  ปพฺพชิสฺสามหนฺติ   
ปพฺพชฺช  อนุชานาเปตฺวา  ฆรทฺวาร  อโนโลเกตฺวาว  เชตวน   
คนฺตฺวา  สตฺถาร  ปพฺพชชฺ  ยาจิ ฯ  ตสฺส  สตฺถา  ปพฺพชฺช ฺจ   
อุปสมฺปท ฺจ  ทาเปสิ ฯ  โส  อจิรุปสมฺปนฺโน  วิปสฺสิตฺวา   
อคฺคผเล  ปติฏหิ ฯ   
        ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส   
อสุกพฺราหฺมโณ  อตฺตโน  สีล  วีมสิตฺวา  ปพฺพชิโต  วิปสฺสิตฺวา   
อรหตฺต  ปตฺโตติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกฺขเว   
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ   
วุตฺเต  น  ภิกขฺเว  อิทาเนว  อยเมว  ปุพฺเพป  ปณฺฑิตา   
สีล  วีมสิตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  อตฺตโน  ปติฏ  อกสุเยวาติ วตฺวา  
อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย   
สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  พาราณสึ  คนฺตฺวา  ราชาน    
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ปสฺสิ ฯ  ราชา  ตสฺส  ปโุรหิตฏาน  อทาสิ ฯ  โส  ป ฺจ   
สีลานิ  รกฺขติ ฯ  ราชาป  น  สลีวาติ  ครุ  กตฺวา  ปสสฺิ ฯ  โส   
จินฺเตสิ  กินฺนุโข  ราชา  สีลวาติ  ม  ครุ  กตฺวา  ปสสฺติ   
อุทาหุ  สุตธารยุตฺโตติ ฯ  สพฺพ  ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุสทิสเมว ฯ   
อิธ  ปน  โส  พฺราหฺมโณ  อิทานิ  เม  สตุโต   สลีสฺส  
มหนฺตภาโว   าโตติ   วตฺวา  อิมา  ป ฺจ  คาถา   อภาสิ   
        [๗๕๘]        สลี  เสยฺโย  สุต  เสยฺโย                อิติ  เม  สสโย อหุ   
                        สลีเมว  สตุา  เสยฺโย                        อิติ  เม  นตฺถ ิ สสโย   
        [๗๕๙]        โมฆา  ชาติ  จ  วณฺโณ  จ                สีลเมว  กิรตฺุตม   
                        สีเลน  อนเุปตสฺส                        สุเตนตฺโถ  น  วิชฺชติ   
        [๗๖๐]        ขตฺติโย  จ  อธมฺมฏโ                        เวสฺโส  จาธมฺมนิสฺสิโต   
                        เต  ปริจฺจชฺชุโภ  โลเก                        อุปปชฺชนติฺ  ทุคฺคตึ   
        [๗๖๑]        ขตฺติยา  พฺราหฺมณา  เวสฺสา        สทฺุทา  จณฺฑาลปุกฺกุสา   
                        อิธ  ธมฺม  จริตฺวาน                        ภวนฺติ  ติทิเว  สมา   
        [๗๖๒]        น  เวทา  สมฺปรายาย                        น  ชาติ  นป  พนฺธวา   
                        สก ฺจ  สีลสสุทฺธ                        สมฺปรายสุขาวหนฺติ (๑)  ฯ   
        ตตฺถ  สลีเมว  สุตา  เสยฺโยติ  สุตปริยตฺติโต  สตคุเณน   
สหสฺสคุเณน  สลีเมว  อุตฺตริตรนฺติ ฯ  เอว ฺจปน  วตฺวา  สีล   
นาเมต  เอกวิธ  สวรวเสน  ทุวิธ  จาริตฺตวาริตฺตวเสน  ติวิธ   
#  ๑.  ม.  สมปฺรายาย  สุขาย  จาติ  ฯ     
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กายิกวาจสิกมานสิกวเสน  จตุพฺพิธ  ปาฏิโมกฺขสวรอินฺทฺริยสวร- 
อาชีวปาริสุทฺธิปจฺจยสนฺนิสฺสิตวเสนาติ  มาติก  เปตฺวา  วิตฺถาเรนฺโต   
สีลสฺส  วณฺณ  อภาสิ ฯ  โมฆาติ  อผลา  ตุจฺฉา ฯ  ชาตีติ   
ขตฺติยกุลาทีสุ  นิพฺพตฺติ ฯ  วณฺโณติ  สรีรวณฺโณ  อภิรูปภาโว ฯ   
ยา  หิ  ยสฺมา  สีลรหิตสฺส  ชาติสมฺปทา  วา  วณฺณสมฺปทา   
วา  สคฺคสุข  ทาตุ  น  สกโฺกติ  ตสฺมา  อุภยมฺป  ต  โมฆนฺติ   
อาห ฯ  สีลเมว  กิราติ  อนุสฺสววเสน  วทติ  น  ปน  สย   
ชานาติ ฯ  อนุเปตสฺสาติ  อนุปคตสฺส ฯ  สุเตนตฺโถ  น  วิชชฺตีติ   
สีลรหิตสฺส  สุตปริยตฺติมตฺเตน  อิธโลเก  วา  ปรโลเก  วา  กาจิ   
วุฑฺฒิ  นาม  นตฺถิ ฯ  ตโต  ปรา  เทฺว  คาถา  ชาติยา  โมฆภาว   
ทสฺสนตฺถ  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  เต  ปริจฺจชฺชโุภ  โลเกติ  เต  ทุสฺสีลา   
เทวโลก ฺจ  มนุสฺสโลก ฺจาติ  อุโภป  โลเก  ปรจฺิจชิตฺวา  ทุคฺคตึ   
อุปปชฺชนฺติ ฯ  จณฺฑาลปุกฺกุสาติ  ฉวจฺฉฑฺฑกจณฺฑาลา  จ   
ปุปฺผจฺฉฑฺฑกปุกฺกุสา  จ ฯ  ภวนฺติ  ติทิเว  สมาติ  เอเต  สพฺเพป   
สีลานุภาเวน  เทวโลเก  นพฺิพตฺตา  สมา  โหนฺติ  นพฺิพิเสสา   
เทวาเตฺวว  สงฺขฺย  คจฺฉนฺติ ฯ  ป ฺจมคาถา  สพฺเพสมฺป  สุตาทีน   
โมฆภาว  ทสฺสนตฺถ  วุตฺตา ฯ  ตสฺสตฺโถ  มหาราช  เอเต   
เวทาทโย  เปตฺวา  อิธโลเก  ยสมตฺตทาน  สมฺปราเย  ทุติเย   
วา  ตติเย  วา  ภเว  ยส  วา  สุข  วา  ทาตุ  นาม  น   
สกฺโกนฺติ  ปริสุทฺธ  ปน  อตฺตโน  สีลเมว  ต  สกฺโกตีติ ฯ    
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        เอว  มหาสตฺโต  สีลคุเณ  กเถตฺวา (๑)   ราชาน  ปพฺพชฺช   
อนุชานาเปตฺวา  ตทิวสเมว  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย  จ  นิพฺพตฺเตตฺวา  [ ๒ ]   
พฺรหฺมโลกปรายโน  อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  สีล   วีมสิตฺวา   อิสิปพฺพชฺช   ปพฺพชิโต   อหเมวาติ ฯ   
                                สลีวีมสชาตก   ทติุย  ฯ   
 
                                        หิริชาตก   
        หิรินฺตรนฺตนฺติ     อิท    สตฺถา    เชตวเน     วิหรนฺโต   
อนาถปณฺฑิกสฺส  สหาย   ปจฺจนฺตวาสิเสฏ ึ   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        เทฺวป  วตฺถูนิ  เอกนิปาเต  นวมวคฺคสฺส  ปริโยสานชาตเก (๓)    
วิตฺถาริตาเนว ฯ  อิธ  ปน  ปจฺจนฺตวาสิเสฏ ิโน  มนุสฺสา   
อจฺฉินฺนสพฺพสาปเตยฺยา  อตฺตโน  สนตฺกสฺส  อสฺสามิโน  หุตฺวา   
ปลาตาติ  พาราณสีเสฏ ิสฺส  อาโรจิเต  พาราณสีเสฏ ี  อตฺตโน   
สนฺติก  อาคตาน  กตฺตพฺพ  อกโรนฺตา  นาม  ปฏิการเก  น   
ลภนฺติเยวาติ  วตฺวา    อิมา   คาถา    อภาสิ   
                [๗๖๓]        หิรนิฺตรนฺต  วิชคุิจฺฉมาน   
                                ตวาหมสฺมิ  อิติ  ภาสมาน   
#  ๑.  ม.  โถเมตฺวา  ฯ    ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อปริหนีชฺฌาโนติ  ทิสฺสติ  ฯ   
#  ๓.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๙๐/๒๙  ฯ  ชาตกฏกถา  ๑/๒๑๑-๔  ฯ    
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                                เสยฺยานิ  กมฺมานิ  อนาทิยนฺต   
                                เนโส  มมนฺติ  อิติ  น  วิช ฺา   
        [๗๖๔]        ย  หิ  กยริา  ต  หิ  วเท                ย น กยริา น ต วเท   
                        อกโรนฺต  ภาสมาน                ปรชิานนฺติ  ปณฺฑิตา   
                [๗๖๕]        น  โส  มิตฺโต  โย  สทา  อปฺปมตฺโต   
                                เภทาสงฺกี  รนฺธเมวานุปสฺสี   
                                ยสฺมิ ฺจ  เสติ  อุรสีว  ปุตฺโต   
                                สเว  มิตฺโต  โย  อเภชฺโช  ปเรภิ   
        [๗๖๖]        ปาโมชชฺกรณ  าน                ปสสาวหน  สุข   
                        ผลานิสโส  ภาเวติ                วหนฺโต  โปริส  ธุร   
        [๗๖๗]        ปวิเวกรส  ปตฺวา                        รส  อุปสมสฺส  จ   
                        นิทฺทโร  โหติ  นิปฺปาโป        ธมฺมปติรส  ปวนติฺ ฯ   
        ตตฺถ  หริินฺตรนฺตนฺติ  ลชชฺ  อติกฺกนฺต ฯ  วิชิคุจฺฉมานนฺติ   
เมตฺตาภาเวน (๑)   ชิคุจฺฉยมาน ฯ  ตวาหมสฺมีติ  ตว  อห  มิตฺโตติ   
เกวล  วจนมตฺเตเนว  ภาสมาน ฯ  เสยฺยานิ  กมฺมานีติ  ทสฺสามิ   
กริสฺสามีติ  วจนสฺส  อนุรปูานิ  อุตฺตมกมฺมานิ  อนาทิยนฺต  (๒)   
อกโรนฺต  เนโส  มมนฺติ  เอวรูป  ปุคฺคล  น  เอโส  มม   
มิตฺโตติ  วิช ฺา ฯ  ปาโมชฺชกรณ  านนฺติ  ทานมฺป  สลีมฺป   
ภาวนมฺป  ปณฺฑิเตหิ  กลยฺาณมิตฺเตหิ  สทฺธึ  มิตฺตภาโวป ฯ   
อิธ   ปน   วุตฺตปฺปการ   มิตฺตภาวเมว  สนฺธาเยวมาห ฯ  ปณฺฑิเตน   
#  ๑.  ม.  มิตฺตภาเวน  ฯ    ๒.  ม.  อนาทิยนฺตนฺติ  ฯ    
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หิ  กลฺยาณมิตฺเตน  สทฺธึ  มิตฺตภาโว  ปาโมชฺชมฺป  กโรติ   
ปสสมฺป  อาวหติ  อิธโลกปรโลเกสุ  กายิกเจตสิกสุขเหตุโต   
สุขนฺติป  วุจฺจติ  ตสฺมา  เอต  ผล ฺจ  อานิสส ฺจ  สมฺปสฺสมาโน   
ผลานิสโส  กุลปุตฺโต  ปรุิเสหิ  วหิตพฺพ  ทานสีลภาวนามิตฺตภาว-   
สงฺขาต  จตุพฺพิธมฺป  โปรสิ  ธุร  วหนฺโต  เอต  มิตฺตภาว-   
สงฺขาต  ปามุชฺชกรณ  าน  ปสสาวหน  สุข  ภาเวติ  วฑฺเฒติ   
น  ปณฺฑิเตหิ  มิตฺตภาว  ภินฺทตีติ  ทีเปติ ฯ  ปวิเวกรสนฺติ   
กายจิตฺตอุปธิวิเวกาน  รส  เต  วิเวเก   นิสฺสาย   อุปปฺนฺน    
โสมนสฺสรส ฯ อุปสมสฺส  จาติ  กิเลสวูปสเมน  ลทฺธโสมนสฺสสฺส ฯ   
นิทฺทโร  โหติ  นิปฺปาโปติ  สพฺพกิเลสทรถาภาเวน  นิทฺทโร   
กิเลสาภาเวน  นิปฺปาโป  โหติ ฯ  ธมฺมปติรสนฺติ   ธมฺมปติสงฺขาต  
รส    วิมุตฺติปตึ    ปวนฺโตติ    อตฺโถ ฯ   
        อิติ  มหาสตฺโต  ปาปมิตฺตสสคฺคโต  อุพฺพิคฺโค  ปวิเวกรเสน   
อมตมหานิพฺพาน     ปาเปตฺวา    เทสนาย   กฏู   คณฺหิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ปจฺจนฺตวาสี  อิทานิ  ปจฺจนฺตวาสีเยว  ตทา  พาราณสีเสฏ ี   
อหเมวาติ ฯ   
                                        หิริชาตก   ตติย  ฯ    
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        โกนุ     สนฺตมฺหิ     ปชฺโชเตติ     อย      ขชฺโชปนกป ฺโห   
มหาอุมฺมงฺเค    วิตฺถารโต     อาวิภวิสฺสติ ฯ   
                                ขชโฺชปนกชาตก   จตุตฺถ  ฯ   
 
                                        อหิตุณฺฑิกชาตก   
        ธุตฺโตมหฺีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก  มหลฺลก   
ภิกฺขุ   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ เหฏา  สาลกชาตเก (๑)   วิตฺถาริต ฯ  อิธาป  โส   
มหลฺลโก  เอก  คามทารก  ปพฺพาเชตฺวา  อกฺโกสติ  ปหรติ ฯ   
ทารโก  ปลายิตฺวา  วิพฺภมิ ฯ  ทุติยมฺป  ต  ปพฺพาเชตฺวา  ตเถว   
อกาสิ ฯ  ทุติยมฺป  วิพฺภมิตฺวา  ปุน  ยาจิยมาโน  โอโลเกตุมฺป   
น  อิจฺฉติ ฯ  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ  อาวุโส   
อสุกมหลฺลโก  อตฺตโน  สามเณเรน  สหาป  วินาป  วตฺติตุ   
น  สกโฺกติ  อิตโร  ตสฺส  โทส  ทิสฺวา  ปุน  โอโลเกตุมฺป   
น  อิจฺฉติ  สหุทโย  กุมารโกติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย    
นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินนฺาติ  ปุจฺฉิตฺวา   
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพเปส   
สามเณโร  สหุทโยว  สก ึ โทส  ทิสฺวา  ปุน  โอโลเกตุมฺป   
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๓๔๘-๙/๙๖  ฯ  ขาตกฏกถา  ๓/๓๕๕-๗  ฯ   
#  ม.  สาลกูชาตเก  ฯ    
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น      อิจฺฉตีติ (๑)   วตฺวา      อตีต     อาหริ ฯ   
        อตีเต     พาราณสิย     พฺรหฺมทตฺเต    รชฺช     กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  ธ ฺวาณิชกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต   
ธ ฺวิกฺกเยน  ชีวิต  กปฺเปสิ ฯ  อเถโก  อหิตุณฺฑิโก  มกกฺฏ   
คเหตฺวา  สิกฺขาเปตฺวา  อหึ  กฬีาเปนฺโต  พาราณสิย  อุสฺสเว   
ฆุฏเ  ต  มกกฺฏ  ธ ฺวาณิชกสฺส  สนฺติเก  เปตฺวา  กีฬนฺโต (๒)   
สตฺต  ทิวสานิ  จริ ฯ โสป  วาณิโช  มกฺกฏสฺส  ขาทนีย   
โภชนีย  อทาสิ ฯ  อหิตุณฺฑิโก  สตฺตเม  ทิวเส  อุสฺสวกีฬาย   
มุตฺโต (๓)   อาคนฺตฺวา  ต  มกฺกฏ  เวฬเุปสิกาย  ติกฺขตฺตุ  ปหริตฺวา   
ต  อาทาย  อุยฺยาน คนฺตฺวา พนฺธิตฺวา  นิทฺท  โอกกฺมิ ฯ   
มกฺกโฏ  พนธฺน  โมเจตฺวา อมฺพรุกฺข อารุยฺห อมฺพานิ   
ขาทนฺโต  นิสีทิ ฯ  โส  ปพุทฺโธ  รุกฺเข  มกฺกฏ  ทิสวฺา  เอต   
มยา  อุปลาเปตฺวา   เหตุ   วฏฏตีติ   เตน   สทฺธึ   สลฺลปนฺโต  
ปม    คาถมาห   
        [๗๗๓]        ธุตฺโตมหฺิ  สมฺม  สุมขุ                ชูเต  อกฺขปราชิโต   
                        หเรหิ  อมฺพปกฺกานิ                วิริยนเฺต  ภกฺขยามเสติ ฯ   
        ตตฺถ  อกฺขปราชิโตติ  อกฺเขหิ  ปราชิโต ฯ  หเรหีติ  ปาเตหิ ฯ   
ปาเตหีติป     ปาโ ฯ   
        ต    สุตฺวา     มกฺกโฏ    เสสคาถา     อภาสิ   
#  ๑.  ม.  อิจฉีติ  ฯ    ๒.  ม.  อหึ  กฬีาดปนฺโต  ฯ    ๓.  ม.  อุสฺสวกีฬนโต  ฯ    
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        [๗๗๔]        อลกิ  วต  ม  สมฺม                        อภูเตน  ปสสสิ   
                        โก  เต  สุโต  วา  ทฏิโ  วา        สุมโุข  นาม  มกกฺโฏ   
        [๗๗๕]        อชชฺาป  เม  ต  มนส ิ                       ย  ม  ตฺว  อหิตุณฺฑิก   
                        ธ ฺาปณ  ปวิสิตฺวา                        มตฺโต  ฉาต  หนาสิ  ม   
        [๗๗๖]        ตาห  สร  ทกฺุขเสยฺย                        อป  รชชฺมปฺ  การเย   
                        เนวาห  ยาจิโต  ทชชฺ                        ตถาหิ  ภยตชฺชิโต   
        [๗๗๗]        ย ฺจ  ช ฺา  กุเล  ชาต                คพฺเภ  ติตฺต  อมจฺฉรึ   
                        เตน  สขิ ฺจ  มิตฺต ฺจ                        ธีโร  สนฺธาตุมรหตีติ ฯ   
        ตตฺถ  อลิก  วตาติ  มุสา  วต ฯ  อภูเตนาติ  อวิชฺชมาเนน ฯ   
โก  เตติ  กตฺถ  ตยา ฯ  สมุุโขติ  สุนฺทรมุโข ฯ  อหิตุณฺฑิกาติ   
ต  อาลปติ ฯ  อหิคุณฺฑิกาติป (๑)   ปาโ ฯ  ฉาตนฺติ  ชิฆจฺฉาภิภูต   
ทุพฺพล  กปณ ฯ  หนาสติี  เวฬุเปสิกาย  ติกฺขตฺตุ  ปหรสิ ฯ   
ตาหนฺติ  ต  อห ฯ  สรนฺติ  สรนโฺต ฯ  ทุกฺขเสยฺยนฺติ  ตสฺมึ   
อาปเณ  ทุกฺขสยน ฯ  อป  รชฺชมฺป  การเยติ  สเจป  พาราณสีรชฺช   
คเหตฺวา  มยฺห  ทตฺวา  ม  รชฺช  กาเรยฺยาสิ  เอวมฺป  ต   
เนวาห  ยาจิโต  ทชชฺ  ต  เอกมฺป  อมฺพปกฺก  อห  ตยา   
ยาจิโต  น  ทเทยฺย ฯ  กึการณา ฯ  ตถาหิ  ภยตชชฺิโตติ  ตถา   
หิ  อห  ตยา  ภเยน  ตชฺชโิตติ  อตฺโถ ฯ  คพฺเภ  ติตฺตนฺติ   
สุโภชเนน (๒)   มาตุกุจฺฉิยเยว  อลงฺกตปฏิยตฺเต  สยนคพฺเภเยว  วา  ติตฺต   
#  ๑.  ม.  อหิโกณฺฑิกาติป  ฯ    ๒.  ม.  สุโภชนรเสน  ฯ    
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โภคาสาย  อกปณ ฯ  สขิ ฺจ  มิตฺต ฺจาติ  สขิภาว ฺจ  มิตฺตภาว ฺจ   
ตถารูเปน  กุเล  ชาเตน  ติตฺเตน  อกปเณน  อมจฺฉรินา  สทฺธึ   
ปณฺฑิโต  สนฺธาตุ  ปุน  ฆเฏตุ  อรหติ  ตยา  กปเณน   อหิตุณฺฑิเกน  
สทฺธึ   โก   ปน   มิตฺตภาว   ฆเฏตีติ   อตฺโถ ฯ   
        เอว ฺจ   ปน   วตฺวา  วานโร   วนฆฏ   สหสา   ปาวิสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  อหิตุณฺฑิโก  มหลฺลกตฺเถโร  อโหสิ  มกฺกโฏ  สามเณโร   
ธ ฺวาณิโช   อหเมวาติ ฯ   
                                อหิตุณฺฑิกชาตก   ป ฺจม  ฯ   
 
                                        คุมฺพิยชาตก   
        มธุวณฺณ     มธรุสนฺติ    อิท    สตฺถา    เชตวเน    วิหรนฺโต   
อุกฺกณฺ ิต   ภิกฺขุ    อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        ต     ห ิ   สตฺถา     สจฺจ     กิร     ตฺว    ภิกฺขุ   อุกฺกณฺ ิโตสีติ   
ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจ  ภนฺเตติ  วุตฺเต  กึ  ทิสฺวาติ  วตฺวา  อลงฺกต-   
มาตุคาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต  ภิกฺขุ  อิเม  ป ฺจ  กามคุณา   
นาม  เอเกน  คุมฺพิเยน  ยกฺเขน  หลาหลวิส  ปกฺขิปตฺวา  มคฺเค   
ปตมธุสทิสาติ  วตฺวา  เตน  ยาจิโต    อตีต    อาหร ิฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  สตฺถวาหกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  พาราณสิโต    
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ป ฺจหิ  สกฏสเตหิ  ภณฺฑ  อาทาย  โวหารตฺถาย  คจฺฉนฺโต   
มหาวตฺตนิอฏวีทฺวาร  ปตฺวา  สตฺถเก  สนฺนิปาเตตฺวา  อมฺโภ   
อิมสฺมึ  มคฺเค  วิสปณฺณปุปฺผผลาทีนิ  อตฺถิ  ตุมฺเห  กิ ฺจิ   
อขาทิตปุพฺพ  ขาทนฺตา  ม  อปุจฺฉิตฺวา  มา  ขาทถ  อมนุสฺสาป  
วิส    ปกฺขิปตฺวา   ภตฺตปูฏมธุกฺขนฺธผลาทีนิ (๑)   มคฺเค  เปนฺติ  ตานิป   
ม  อนาปุจฺฉา  มา  ขาทถาติ  โอวาท  ทตฺวา  มคฺค  ปฏิปชชฺิ ฯ   
อเถโก  คุมฺพิโย  นาม  ยกโฺข  อฏวิยา  มชฺฌฏาเน  มคฺเค   
ปณฺณานิ  อตฺถริตฺวา  หลาหลวิสสยุตฺตานิ  มธุปณฺฑานิ  เปตฺวา   
สย  มคฺคสามนฺเต  มธุ  คณฺหนฺโต  วิย  รุกฺเข  โกฏเฏนฺโต   
วิจรติ ฯ  อชานนฺตา  ปุ ฺตฺถาย  ปตานิ  ภวิสฺสนฺตีติ  ขาทิตฺวา   
ชีวิตกฺขย  ปาปุณนฺติ ฯ  อมนุสฺสา  อาคนฺตฺวา  เต  ขาทนฺติ ฯ   
โพธิสตฺตสฺส  สตฺถกมนุสสฺาป  ตานิ  ทิสฺวา  เอกจฺเจ  โลลชาติกา   
อธิวาเสตุ  อสกฺโกนฺตา  ขาทึสุ ฯ  ปณฺฑิตชาติกา  ปุจฺฉิตฺวา   
ขาทิสฺสามาติ  คเหตฺวา  อฏสุ ฯ  โพธสิตฺโต  เต  ทสิฺวา   
หตฺถคตานิ    ฉฑฺฑาเปสิ ฯ   เยหิ   ปมตร   ขาทิตานิ  เต   มรึส ุฯ  
เยหิ  อฑฺฒขาทิตานิ  เตส  วมนวิเรจน  ทตฺวา  วนฺตกาเล   
จตุมธุร  อทาสิ ฯ  อิติ  เต  ตสฺส  อานุภาเวน  ชีวิต  ปฏิลภึสุ ฯ   
โพธิสตฺโต  โสตฺถินา  อิจฺฉิตฏาน   คนฺตฺวา   ภณฺฑ   วิสชฺเชตฺวา  
อตฺตโน   เคหเมว   อคมาสิ ฯ   
#  ๑.  ม.  ภตฺตปุฏมธุกผลานิ  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 578 

        เลมที ่ 31  ป ฺจกนิปาเต  วณฺณาโรหวคฺควณฺณนา  หนา  578  
 
        ตมตฺถ   กเถนฺโต   สตฺถา   อิมา    อภิสมฺพุทฺธคาถา     อภาสิ   
        [๗๗๘]        มธุวณฺณ  มธุรส                        มธุคนฺธ  วิส  อหุ   
                        คุมฺพิโย  ฆาสเมสาโน                อร ฺเ  โอทหี  วิส   
        [๗๗๙]        มธุ  อิติ  ม ฺมานา                เย  ต  วิสมสายิสุ (๑)    
                        เตสนฺต  กฏก  อาสิ                มรณ  เตนุปาคมม   
        [๗๘๐]        เย  จ  โข  ปฏิสงฺขาย                วิสนฺติ (๒)  ปริวชฺชยุ   
                        เต  อาตุเรสุ  สุขิตา                ทยฺหมาเนสุ  นิพฺพุตา   
        [๗๘๑]        เอวเมว  มนุสฺเสสุ                วิสกามา (๓)   สโมหิตา   
                        อามิส  พนฺธน ฺเจต                มจฺจุวโส (๔)   คุหาสโย   
        [๗๘๒]        เอวเมว  อิเม  กาเม                อาตุรา  ปริจาริเก   
                        เย  สทา  ปริวชฺชนฺติ                สงฺค  โลเก  อุปจฺจคาติ ฯ   
        ตตฺถ  คุมฺพิโยติ  ตสฺมึ  วนคุมฺเพ  วิจรเณน  เอว  ลทฺธนาโม   
ยกฺโข ฯ  ฆาสเมสาโนติ  ต  วิส  ขาทิตฺวา  มเต  ขาทิสฺสามีติ   
เอว  อตฺตโน  ฆาส  ปริเยสนฺโต ฯ  โอทหีติ  ต  มธนุา   
สมานวณฺณคนฺธรส  วิส  นิกฺขิป ฯ  กฏก  อาสีติ  ติขิณ   
อโหสิ ฯ  มรณ  เตนุปาคมุนฺติ  เตน  วิเสน  เต  สตฺตา  มรณ   
อุปคตา ฯ  อาตุเรสูติ  วิสเวเคน  อาสนฺนมรเณสุ ฯ  ทยฺหมาเนสูติ   
วิสเตเชเนว  ทยฺหมาเนสุ ฯ  วิสกามา  สโมหิตาติ  ยถา  ตสฺมึ   
วตฺตนิมหามคฺเค  วิส  สโมหิต  นิกฺขิตฺต  เอว  มนุสเฺสสุป   
#  ๑.  ม.  วิสมขาทิสุ  ฯ    ๒.  ม.  วิส  ต  ฯ    ๓.  ม.  วิส  กามา  ฯ   
#  ๔.  ม.  มจฺจุเวโส  ฯ    
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เตเยว    เอเต    รูปาทโย    ป ฺจ    วตฺถกุามา    ตตฺถ   ตตฺถ   
สโมหิตา  นกิฺขิตฺตา  เต  วิสนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  อามิส   
พนฺธน ฺเจตนฺติ  เอเต  ป ฺจ  กามคุณา  นาม  เอว  อิมสฺส   
มจฺจุภูตสฺส (๑)   โลกสฺส    มารวาลิสิเกน  ปกฺขิตฺต  อามิส ฺเจต   
ภวาภวโต  นิกฺขมิตุ  อปฺปทาเนน  อทฺทุอาทิเภท (๒)   นานปฺปการ   
พนฺธน ฺจ ฯ  มจฺจุวโส  คุหาสโยติ  สรรีคุหาย  วสนโต (๓)   มรณ   
มจฺจุวโส ฯ  เอวเมว  อิเม  กาเมติ  ยถา  วตฺตนิมหามคฺเค   
วิส  นิกฺขิตฺต  เอว  ตตฺถ  ตตฺถ  นิกฺขิตฺเต  อิเม  กาเม ฯ   
อาตุราติ  เอกนฺตมรณธมฺมตาย  อาตุรา  อาสนฺนมรณา   
ปณฺฑิตมนุสฺสา ฯ  ปริจารเิกติ  กิเลสปริจาริเก  กิเลสพนฺธเก ฯ   
เย  สทา  ปรวิชฺชนฺตีติ  เย  วุตฺตปฺปการา  ปณฺฑิตปุริสา   
นิจฺจ  เอเต  เอวรูเป  กาเม  วชฺเชนฺติ ฯ  สงฺค  โลเกติ  โลเก   
สงฺคนฏเน  (๒)  สงฺคนฺติ  ลทฺธนาม ราคาทิเภท  กิเลสชาต ฯ   
อุปจฺจคาติ  อตีตา  นามาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อติกฺกมนฺตีติ  วา  
อตฺโถ ฯ   
        สตฺถา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  ชาตก สโมธาเนสิ ฯ  
สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ   โสตาปตฺติผเล   ปติฏหิ ฯ   ตทา  
สตฺถวาโห    อหเมวาติ ฯ   
                                        คุมฺพิยชาตก   ฉฏ  ฯ   
#  ๑.  ม.  มจฺฉภูตสฺส  ฯ    ๒.  ม.  อนทฺุอาทิปฺปเภท  ฯ     
#  ๓.  ม.  วสนโก  ฯ    
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        ยฺวาย  สาลิยจฺฉาโปติ  อิท  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต   
อาวุโส  เทวทตฺโต   ตาสการโกป    ภวิตุ   นาสกฺขีติ    วจน  
อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        ตทา  ห ิ สตฺถา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพเปส   
มม  ตาสการโกป ภวิตุ นาสกฺขีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  คามเก  กุฏมพิฺยกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  ตรุณกาเล   
ปสุกีฬเกหิ  ทารเกหิ  สทธฺึ  คามทฺวาเร  นโิคฺรธรุกขฺมูเล   
กีฬติ ฯ  ตทา เอโก ทุพฺพลเวชฺโช  คาเม  กิ ฺจิ  กมฺม  อลภิตฺวา   
นิกฺขนฺโต  ต  าน  ปตฺวา  เอก  สปฺป  วิฏปพฺภนฺตเรน  สีส   
นีหริตฺวา  นิทฺทายนฺต  ทิสฺวา  มยา  คาเม  กิ ฺจิ  น  ลทฺธ   
อิเม  ทารเก  ว ฺเจตฺวา  สปฺเปน ฑสาเปตฺวา  ติกิจฺฉิตฺวา   
กิ ฺจิเทว  คณฺหิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  โพธิสตฺต  อาห  สเจ   
สาลิยจฺฉาป  ปสฺเสยฺยาสิ  คณฺเหยฺยาสีติ ฯ  อาม  คณฺเหยฺยนฺติ ฯ   
ปสฺเสโส  วิฏปพฺภนฺตเร  สยิโตติ ฯ  โส  ตสฺส  สปปฺภาว   
อชานนฺโต  รุกฺข  อารุยฺห  ต  คีวาย  คเหตฺวา  สปฺโปติ   
ตฺวา  นิวตฺติตุ  อเทนฺโต  สุคฺคหิต  คเหตฺวา  เวเคน  ขิป ฯ   
โส  คนฺตฺวา  เวชฺชสฺส  คีวาย  ปติโต  คีว  ปลิเวเตฺวา   
กร  กราติ  ฑสิตฺวา  ตตฺเถว  น  ปาเตตฺวา  ปลายิ ฯ  มนุสฺสา    
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ปริวารยึสุ ฯ  มหาสตฺโต  สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม  เทเสนฺโต   อิมา  
คาถา    อภาสิ   
        [๗๘๓]        ยฺวาย  สาลิยจฺฉาโปติ                กณฺหสปฺป  อคาหยิ   
                        เตน  สปฺเปนย ทฏโ                หโต  ปาปานุสาสโก   
        [๗๘๔]        อหนฺตรมหนฺตาร                โย นโร  หนฺตุมิจฺฉติ   
                        เอว  โส  นิหโต  เสติ                ยถาย  ปรุิโส  หโต   
        [๗๘๕]        อหนนฺตมฆาเตนฺต (๑)        โย  นโร  หนฺตุมิจฺฉติ   
                        เอว  โส  นิหโต  เสติ                ยถาย  ปรุิโส  หโต   
        [๗๘๖]        ยถา  ปสุมุฏ ิ (๒)  ปรุิโส        ปฏวิาต  ปฏิกฺขิเป   
                        ตเมว  โส  รโช  หนฺติ                ยถาย (๓)   ปรุิโส  หโต   
                [๗๘๗]        โย  อปฺปทฏุสฺส  นรสฺส  ทสฺุสติ   
                                สุทฺธสฺส  โปสสฺส  อนงฺคณสฺส   
                                ตเมว  พาล  ปจฺเจติ  ปาป   
                                สุขุโม  รโช  ปฏิวาตว  ขิตฺโตติ ฯ   
        ตตฺถ     ยฺวายนฺติ    โย    อย ฯ    อยเมว    วา    ปาโ ฯ  
สปฺเปนยนฺติ  โย (๔)   อย   เตน  สปฺเปน  ทฏโ ฯ  ปาปานุสาสโกติ   
ปาปก  อนุสาสโก ฯ  อหนฺตรนฺติ  อปหรนฺต ฯ  อหนฺตารนฺติ   
อมาเรนฺต ฯ  เสตีติ  มตสยน  สยติ ฯ  อฆาเตนฺตนฺติ  อมาเรนฺต ฯ   
สุทฺธสฺสาติ  นิรปราธสฺส ฯ  โปสสฺสาติ  สตฺตสฺส ฯ  อนงฺคณสฺสาติ   
#  ๑.  ม.  อหนฺตารมฆาเตนฺต  ฯ    ๒.  ม.  ปสุมุฏ ึ  ฯ     
#  ๓.  ม.  ตถาย  ฯ    ๔. ม.  โส  ฯ    
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อิทมฺป  นิรปราธภาว ฺเว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ปจฺเจตีติ  กมฺมสรกิฺขก   
หุตฺวา    ปฏิเอติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา    ทุพฺพลเวชฺโช   เทวทตฺโต   อโหสิ   ปณฺฑิตทารโก    ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                                        สาลิยชาตก   สตฺตม  ฯ   
 
                                                ตจสารชาตก   
        อมิตฺตหตฺถตฺถคตาติ    อิท    สตฺถา    เชตวเน    วิหรนฺโต   
ป ฺาปารมึ    อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        ตทา    หิ    สตฺถา    น    ภิกฺขเว    อิทาเนว    ปพฺุเพป   
ตถาคโต  ป ฺวา    อุปายกุสโลเยวาติ   วตฺวา   เตหิ   ยาจิโต  
อตีต      อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  คามเก  กุฏมพิฺกกุเล  นิพฺพตฺติตฺวาติ  สพฺพ   
ปุริมชาตกนิยาเมเนว  กเถตพฺพ ฯ  อิธ  ปน  เวชฺเช  มเต   
คามวาสิโน  มนุสฺสมารกาติ  เต  ทารเก  กุทณฺฑเกหิ  (๑)  พนฺธตฺิวา   
ร ฺโ     ทสฺเสสฺสามาติ    พาราณสึ    นยึส ุฯ    โพธิสตฺโต   
อนฺตรามคฺเคเยว  เสสทารกาน  โอวาท  อทาสิ  ตุมฺเห  มา   
ภายิตฺถ  ราชาน  ทิสฺวาป  อภีตา  ตุฏ ินฺทฺริยา  ภเวยฺยาถ    
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ราชา  อมฺเหหิ  สทฺธึ  ปมตร  กเถสฺสติ  ตโต  ปฏาย   
อห  ชานิสฺสามีติ ฯ  เต  สาธูติ  สมฺปฏจฺิฉิตฺวา  ตถา กรึสุ ฯ   
ราชา  เต  อภีเต  ตุฏ ินฺทฺรเิย ทิสฺวา   อิเม   มนุสฺสมารกาติ  
กุทณฺฑกพนฺธา  อานีตา  เอวรูป  ทกฺุข  ปตฺตาป  น  ภายนฺติ   
ตุฏ ินฺทฺริยาเยว  กินฺนโุข  เอเตส  อโสจนการณ  ปุจฺฉิสฺสามิ   
เนติ  ปุจฺฉนฺโต  ปม  คาถมาห   
        [๗๘๘]        อมิตฺตหตฺถตฺถคตา        ตจสารสมปฺปตา   
                        ปสนฺนมุขวณฺณาถ        กสฺมา  ตุมฺเห  น  โสจถาติ ฯ   
        ตตฺถ  อมิตฺตหตฺถตฺถคตาติ  กุทณฺฑเกหิ  คีวาย  พนฺธิตฺวา   
อาเนนฺตาน  อมิตฺตาน  หตฺถคตา ฯ  ตจสารสมปฺปตาติ   
เวฬุทณฺฑเกหิ  พนฺธตฺตา  เอวมาห ฯ  กสฺมาติ  เอวรูป  พฺยสน   
ปตฺตาป   ตุมฺเห  กึการณา   น   โสจถาติ   ปุจฺฉติ ฯ   
        ต    สุตฺวา   โพธิสตฺโต   เสสคาถา     อภาสิ   
                [๗๘๙]        น  โสจนาย  ปรเิทวนาย   
                                อตฺโถ  จ  ลพฺภา (๑)   อป  อปปฺโกป   
                                โสจนฺตเมน  ทุกขิฺต  วิทิตฺวา   
                                ปจฺจตฺถิกา  อตฺตมนา  ภวนฺติ   
                [๗๙๐]        ยโต  จ  โข  ปณฺฑิโต  อาปทาสุ   
                                น  เวธติ  อตฺถวินจฺิฉย ฺ ู   
#  ๑.  ม.  อตฺโถว  ลพฺโภ  ฯ    
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                                ปจฺจตฺถิกาสฺส  ทกฺุขิตา  ภวนฺติ   
                                ทิสฺวา  สุข  อธิการ  ปรุาณ   
                [๗๙๑]        ชปฺเปน  มนฺเตน  สุภาสิเตน   
                                อนุปปฺทาเนน  ปเวณิยา  วา   
                                ยถา  ยถา  ยตฺถ  ลเภถ  อตฺถ   
                                ตถา  ตถา  ตตฺถ  ปรกฺกเมยฺย   
                [๗๙๒]        ยโต  จ  ชาเนยฺย  อลพฺภเนยฺโย   
                                มยา  วา  อ ฺเน  วา  เอส  อตฺโถ   
                                อโสจมาโน  อธิวาสเยยฺย   
                                กมฺม  ทฬฺห  กินฺติ  กโรมิทานีติ ฯ   
        ตตฺถ  อตฺโถติ  วุฑฺฒิ ฯ  ปจฺจตฺถิกา  อตฺตมนาติ  เอต  ปรุิส   
โสจนฺต  ทุกขิฺต  วิทิตฺวา  ปจฺจามิตฺตา  ตุฏจิตฺตา  โหนฺติ  เตส   
ตุสฺสนการณ  นาม  ปณฺฑิเตน  กาตุ  น  วฏฏตีติ  ทีเปติ ฯ   
ยโตติ  ยทา ฯ  น  เวธตีติ  จิตฺตุตฺราสภเยน  น  กมฺปติ ฯ   
อตฺถวินิจฺฉย ฺ ูติ  ตสฺส  ตสฺส  อตฺถสฺส  วินิจฺฉยกุสโล ฯ   
ชปฺเปนาติ  มนฺตปริชปฺปเนน ฯ  มนฺเตนาติ  ปณฺฑิเตหิ  สทฺธึ   
มนฺตคฺคหเณน ฯ  สุภาสิเตนาติ  ปยวจเนน ฯ  อนุปปฺทาเนนาติ   
ล ฺจทาเนน ฯ  ปเวณิยาติ  กลุวเสน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
มหาราช  ปณฺฑิเตน  นาม  อาปทาสุ  อุปฺปนฺนาสุ  น   
โสจิตพฺพ  น  กลิมิตพฺพ  อิเมสุ  ปน  ป ฺจสุ  การเณสุ    
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อ ฺตรวเสน  ปจฺจามิตฺตา  ชินิตพฺพา  สเจ  หิ  สกฺโกติ   
มนฺต  ปรชิปปฺตฺวา  มุขพนฺธ  กตฺวาป  เต  ชินิตพฺพา  ตถา    
อสกฺโกนฺเตน  ปณฺฑิเตน  เตหิ  สทฺธ ึ มนฺเตตฺวา  เอก  อุปาย   
สลฺลกฺเขตฺวา   ชินิตพฺพา  ปยวจน  วตฺตุ  สกฺโกนฺเตน  ปย   
วตฺวาป  เต  ชินิตพฺพา  ตถา  อสกฺโกนฺเตน  วินิจฺฉยามจฺจาน   
ล ฺจมฺป  ทตฺวา  ชินิตพฺพา  ตถา  อสกโฺกนฺเตน  กลุวส  กเถตฺวา   
มย  อสุกปฺปเวณิยา  อาคตา ตุมฺหาก ฺจ  เอโกว  ปุพฺพปุริโสติ   
เอว  วิชฺชมาน ฺาติโกฏึ  ฆเฏตฺวาป  ชินิตพฺพาเอวาติ ฯ  ยถา   
ยถาติ  เอเตสุ  ป ฺจสุ  การเณสุ  เยน  เยน  การเณน  ยตฺถ   
ยตฺถ  อตฺตโน  วุฑฺฒึ  ลเภยฺย ฯ  ตถา  ตถาติ  เตน  เตน   
การเณน  ตตฺถ  ตตฺถ  ปรกฺกเมยฺย  ปรกฺกม  กตฺวา   
ปจฺจตฺถิเก  ชเินยฺยาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ยโต  จ  ชาเนยฺยาติ   
ยทา  ปน  ชาเนยฺย  มยา  วา  อ ฺเน  วา  เอส  อตฺโถ   
อลพฺภเนยฺโย  นานปฺปกาเรน  วายมิตฺวาป  น  สกฺกา  ลทฺธุ   
ตทาป  ปณฺฑิตปุริโส  อโสจมาโน  อกิลมาโน  มยา  ปุพฺเพ   
กต  กมฺม  ทฬฺห  ถิร  น  สกฺกา  ปฏิพาหิตุ  อิทานิ  กึ   
สกฺกา  กาตุนฺติ  อธิวาเสยฺยาติ ฯ   
        ราชา  โพธิสตฺตสฺส  ธมฺมกถ  สุตฺวา  กมฺม  โสเธตฺวา   
นิทฺโทสภาว  ตฺวา  กุทณฺฑเก  นีหราเปตฺวา  มหาสตฺตสฺส   
มหนฺต  ยส  ทตฺวา  อตฺตโน  อตฺถธมฺมานุสาสกอมจฺจรตน    
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อกาสิ ฯ  เสสทารกานมฺป  ยส ทตฺวา านนฺตรานิ    อทาสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  พาราณสีราชา  อานนฺโท  อโหสิ  ทารกา  เถรานุเถรา   
ปณฺฑิตทารโก  ปน   อหเมวาติ ฯ   
                                ตจสารชาตก   อฏม  ฯ   
 
                                มิตฺตวินฺทุกชาตก (๑)    
        กฺยาห  เทวานมกรนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
เอก  ทุพฺพจภิกฺขุ   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ มหามิตฺตวินฺทุกชาตเก (๒)   อาวิภวิสฺสติ ฯ  อย  ปน  
มิตฺตวินฺทุโก  สมุทฺเท  ขิตฺโต  อตฺริจฺโฉ  หุตฺวา  ปุรโต  คนฺตฺวา   
เนรยิกสตฺตาน  ปจนฏาน  อุสฺสุทนิรย  (๓)  ทิสฺวา   เอก   นครนฺติ  
ส ฺาย  ปวิสิตฺวา  ขุรจกฺก  อาสาเทติ (๔) ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต   
เทวปุตฺโต  หุตฺวา  อุสฺสุทนิรยจาริก  จรติ ฯ  โส  ต  ทิสฺวา   
ปุจฺฉนฺโต  ปม  คาถมาห   
        [๗๙๓]        กฺยาห  เทวานมกร                ก ึ ปาป  ปกต  มยา   
                        ย  เม  สิรสฺมึ  โอหจฺจ                จกฺก  ภมติ  มตฺถเกติ ฯ   
        ตตฺถ  กยฺาห  เทวานมกรนฺติ  สามิ  เทวปุตฺต  กินฺนาม   
#  ๑.  ม.  มิตฺตวินฺทกชาตก.... ฯ    ๒.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๐๔/๓๔  ฯ 
#  ๓.  ม.  อุสฺสทนิรย  ฯ    ๔.  ม.  อสฺสาเทติ  ฯ    
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อห  เทวาน  อกรึ  กึ  ม  เทวา  พาเธนฺติ (๑)  ฯ  ก ึ ปาป   
ปกต  มยาติ  ทุกฺขมหนฺตตาย  เวทนาปตฺโต  อตฺตนา  กตปาป   
อสลฺลกฺเขนฺโต  เอวมาห ฯ  ย  เมติ  เยน  ปาเปน  มม  สิรสฺม ึ  
โอหจฺจ   โอหนิตฺวา  อิท   ขุรจกฺก   มม   มตฺถเก   ภมติ ต  
กินฺนามาติ ฯ   
        ต     สุตฺวา     โพธิสตฺโต   ทุติย   คาถมาห   
        [๗๙๔]        อติกฺกมฺม  รมณก                        สทามตฺต ฺจ  ทุภก    
                        พฺรหฺมตร ฺจ  ปาสาท                เกนฏเน  อิธาคโตติ ฯ   
        ตตฺถ    รมณกนฺติ  ผลิกปาสาท ฯ  ทุพฺพกนฺติ  มณิปาสาท ฯ   
สทามตฺตนฺติ  รชตปาสาท ฯ  พฺรหฺมตร ฺจ  ปาสาทนฺติ  สุวณฺณ-   
ปาสาท ฺจ ฯ  เกนฏเนาติ  ตฺว  เอเตสุ   รมณกาทีสุ   จตสฺโส  
อฏ  โสฬส  ทฺวตฺตึสาติ  เอตา  เทวธีตโร  ปหาย  เต   ปาสาเท  
อติกฺกมิตฺวา  เกน   การเณน   อิธ  อาคโตติ ฯ   
        ตโต   มตฺิตวินฺทุโก   ตติย   คาถมาห   
        [๗๙๕]        อิโต  พหุตรา  โภคา                อตฺร  ม ฺเ  ภวิสฺสเร   
                        อิติ  เอตาย  ส ฺาย                ปสฺส  ม  พฺยสน  คตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อิโต  พหุตราติ  อิเมสุ  จตูสุ   ปาสาเทสุ   โภเคหิ   อติเรกตรา   
ภวิสฺสนฺติ ฯ   
        ตโต   โพธิสตฺโต   เสสคาถา   อภาสิ   
#  ๑.  ม.  โปเถนฺตีติ  ฯ    
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        [๗๙๖]        จตุพฺภิ  อฏชฺฌคมา                อฏกาภิ   จ (๑)  โสฬส   
                        โสฬสาภิ  จ  ทฺวตฺตึส                อตฺรจฺิฉ  จกฺกมาสโท   
                        อิจฺฉาหตสฺส  โปสสฺส        จกฺก  ภมติ  มตฺถเก   
        [๗๙๗]        อุปริ  วิสาลา  ทุปฺปรูา                อิจฺฉาวิสทคามินี (๒)    
                        เย  จ  ต  อนุคิชฺฌนฺติ                เต  โหนฺติ  จกฺกธาริโนติ ฯ   
        ตตฺถ  อุปริ  วิสาลาติ  มิตฺตวินฺทุก  ตณฺหา  นาเมสา  
อาเสวิยมานา  อุปริ  วิสาลา  โหนฺติ  ปฏนา  (๓)  ตณฺหา  นาม   
มหาสมุทฺโท  วิย  ทุปฺปูรา  รูปาทีสุ    ต    ต   อารมฺมณ   
อิจฺฉมานาย  อิจฺฉาย  ปฏนาย  วิสทคามินี  ตสฺมา  เย   
ปุริสา  ต  เอวรูป  ตณฺห   อนุคิชฺฌนฺติ  ปุนปฺปุน  คิทฺธา   
หุตฺวา  คณฺหนฺติ  เต  โหนติฺ  จกฺกธาริโนติ  เต  เอต ขุรจกฺก  
ธาเรนฺตีติ   วทติ ฯ   
        มิตฺตวินฺทุก  ปน  กเถนฺตเมว  นิปฺปฬิยมาน (๔)   ตมฺป  จกกฺ   
ภสฺสิ ฯ  เตน  โส  ปุน  กเถตุ  นาสกฺขิ ฯ  เทวปุตฺโต  อตฺตโน  
เทวฏานเมว  คโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา   
มิตฺตวินฺทุโก   ทุพฺพจภิกฺขุ   อโหสิ   เทวปุตฺโต   ปน   อหเมวาติ ฯ   
                                มิตฺตวินฺทุกชาตก   นวม  ฯ   
#  ๑. . สฺยา.  อฏาภิ  จาป  ฯ  ม.  อฏาหิป  จ  ฯ     
#  ๒.  ม.  อิจฺฉาสฏคามินี  ฯ    ๓.  ม.  ปตฺถฏา  ฯ    ๔.  ม.  นิปสมาน  ฯ    
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        หโส    ปลาสมวจาติ      อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
กิเลสนิคฺคห  อารพฺภ    กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ ป ฺาสชาตเก  (๑)  อาวิภวิสฺสติ ฯ  อิธ  ปน  สตฺถา  
ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  ภิกฺขเว  กิเลสา  นาม  อาสงฺกิตพฺพา  ว   
อปฺปมตฺตโก  สมาโนป  นิโคฺรธคจฺโฉ  วิย  วินาส  ปาเปสิ   
โปราณกปณฺฑิตาป  อาสงฺกิตพฺพ   อาสงฺกึสุเยวาติ   วตฺวา  อตีต  
อาหริ ฯ 
        อตีเต      พาราณสิย     พฺรหฺมทตฺเต     รชชฺ      กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต    สุวณฺณหสโยนิย    นิพฺพตฺติตฺวา   วยปฺปตฺโต   
จิตฺตกูฏปพฺพเต  สุวณฺณคุหาย  วสนฺโต  หิมวนฺตปฺปเทเส   
ชาตสฺสเร  ส ฺชาตสาลึ  ขาทิตฺวา  อาคจฺฉติ ฯ  ตสฺส   
คมนาคมนมคฺเค  มหาปลาสรุกฺโข  อโหสิ ฯ  โส  คจฺฉนฺโตป  ตตฺถ   
วิสฺสมิตฺวา  คจฺฉติ ฯ  อาคจฺฉนฺโตป  [ ๑ ]  วิสฺสมิตฺวา  อาคจฺฉติ ฯ   
อถสฺส  ตสฺม ึ รกฺุเข  นิพฺพตฺตเทวตาย  สทฺธึ  วิสฺสาโส  อโหสิ ฯ   
อปรภาเค  เอกา  สกุณิกา   เอกสฺมึ   นิโคฺรธรุกฺเข   นโิคฺรธปกฺก   
ขาทิตฺวา  อาคนฺตฺวา  ตสฺมึ  ปลาสรุกฺเข  นิสีทิตฺวา  วิฏปพฺภนฺตเร (๒)    
วจฺจ  ปาเตสิ ฯ  ตโต (๓)   นิโคฺรธคจฺโฉ  ชาโต ฯ โส จตุรงฺคุล-   
มตฺตกาเล  รตฺตงฺกุรปลาสตาย  โสภติ ฯ  หสราชา  ต  ทิสฺวา   
รุกฺขเทวต  อามนฺเตตฺวา  สมฺม  ปลาส  นิโคฺรโธ  นาม  ยมฺหิ   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ตตฺถาติ  ทิสฺสติ  ฯ    ๒.  ม.  วิฏปนฺตเร  ฯ   
#  ๓.  ม.  ตตฺถ  ฯ    
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รุกฺเข  ชายติ  วฑฺฒนฺโต  ต  นาเสติ  อิมสฺส  วฑฺฒิตุ  มา   
เทหิ  วิมาน  เต  นาเสสฺสติ  ปฏิกจฺเจว  น  อุทฺธริตฺวา   
ฉฑฺเฑหิ  อาสงฺกิตพฺพยุตฺตก  นาม  อาสงฺกิตุ  วฏฏตีติ   
ปลาสเทวตาย  สทฺธ ึ มนฺเตนฺโต  ปม  คาถมาห   
        [๗๙๘]        หโส  ปลาสมวจ                        นโิคฺรโธ  สมมฺ  ชายติ   
                        องฺกสฺมึ  เต  นิสินฺโนว        โส  เต  มมฺมานิ  เฉจฺฉตีติ (๑)  ฯ   
        ปมปาโท  ปเนตฺถ  อภิสมฺพุทฺเธน  หุตฺวา  สตฺถารา   
วุตฺโต ฯ  ปลาสนฺติ  ปลาสเทวต ฯ  สมฺมาติ  วยสฺส ฯ  องฺกสฺมินฺติ   
วิฏภิย ฯ  โส  เต  มมฺมานิ  เฉจฺฉตีติ  โส  เต  องฺเก  สวฑฺโฒ   
สปตฺโต  วิย  ชีวิต   ฉินฺทิสฺสตีติ   อตฺโถ ฯ   ชีวิตสงฺขารา หิ  
อิธ   มมฺมานติี   วุตฺตา ฯ   
        ต   สุตฺวา   ตสฺส  วจน   อคฺคณฺหนฺตี   ปลาสเทวตา  ทุติย  
คาถมาห   
        [๗๙๙]        วฑฺฒิตเมว  นิโคฺรธ (๒)        ปติฏสฺส  ภวามห   
                        ยถา  ปตา  จ  มาตา  จ                เอวเมโส (๓)   ภวิสฺสตีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สมฺม  น  ตฺว  ชานาสิ  วฑฺฒกาเล  เม   
เอส  อหมสฺส  ยถา  พาลกาเล  ปุตฺตาน  มาตาปตโร  ปติฏา   
โหนฺติ  ตถา  ภวิสฺสามิ  ยถา  ปน  สวฑฺฒา  ปุตฺตา  ปจฺฉา   
มหลฺลกกาเล  มาตาปตูน  ปติฏา  โหนฺติ  มยฺหมฺป  ปจฺฉา   
#  ๑.  สฺยา.  เฉชฺชติ  ฯ    ๒.  สฺยา.  ม.  วฑฺฒตาเมว  นิโครโธ  ฯ   
#  ๓.  ม.  เอว  เม  โส  ฯ    ๔.  ม.  วฑฺฒเมว  เอส  ฯ    
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มหลฺลกกาเล      เอวเมโส      ปติฏา      ภวิสฺสตีติ ฯ   
        ตโต    หโส    ตติย    คาถมาห   
        [๘๐๐]        ย ตฺว  องฺกสฺมึ  วฑฺเฒสิ        ขีรรกุขฺ  ภยานก   
                        อามนฺต  โข  ต  คจฺฉาม        วุฑฺฒิมสฺส  น  รุจฺจตีติ ฯ   
        ตตฺถ   ย   ตฺวนฺติ  ยสมฺา  ตฺว  เอต ฺจ  ภยทายกตฺเตน   
ภยานก  ขีรรกฺุข  สปตฺต  วิย  องฺเก  วฑฺเฒสิ ฯ  อามนฺต   
โข  ตนฺติ  ตสฺมา  มย  ต  อามนฺเตตฺวา  ชานาเปตฺวา  คจฺฉาม ฯ   
วุฑฺฒิมสฺสาติ  อสฺส  วุฑฺฒิ  มยฺห   น   รจฺุจตีติ ฯ   
        เอว ฺจปน  วตฺวา  หสราชา  ปกเฺข  ปสาเรตฺวา  
จิตฺตกูฏปพฺพตเมว  คโต ฯ  ตโต  ปฏาย  น  ปุนาคจฺฉิ ฯ   
อปรภาเค  นิโคฺรโธ  วฑฺฒิ ฯ  ตสฺมึ  เอกา  รุกฺขเทวตาป   
นิพฺพตฺติ ฯ  โส  วฑฺฒนฺโต  ปลาส  ภ ฺชิ ฯ  สาขาหิ  สทฺธึเยว   
เทวตาย  วิมาน  ปติ ฯ  สา  ตสฺมึ  กาเล  หสร ฺโ  วจน   
สลฺลกฺเขตฺวา  อิท  อนาคตภย  ทิสฺวา  หสราชา  กเถสิ  อห   
ปน  วจน  นากาสินฺติ  ปริเทวมานา จตุตฺถ คาถมาห   
        [๘๐๑]        อิทานิ  โข  ม  ภายติ (๑)        มหาเนรุนิทสฺสน   
                        หสสฺส  อนภิ ฺาย                มหา  เม  ภยมาคตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อิทานิ  โข  ม  ภายตีติ  อย   นิโคฺรโธ    ตรุณกาเล  
โตเสตฺวา  อิทานิ  ม  ภายาเปติ  สนฺตาเสติ ฯ    มหาเนรุ-   
นิทสฺสนนฺติ     สิเนรุปพฺพตสทิส  มหนฺต  หสราชสฺส  วจน  สุตฺวา   
#  ๑.  ม.  ภาเยติ  ฯ    
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อชานิตฺวา  ตรุณกาเลเยว   เอตสฺส  อนุทฺธฏตฺตา ฯ  มหา  เม   
ภยามาคตนฺติ  อิทานิ  มยหฺ มหนฺต  ภย  อาคตนฺติ  ปริเทวิ ฯ   
        นิโคฺรโธป  วฑฺฒนฺโต  สพฺพ  ปลาส  ภ ฺชิตฺวา   
ขาณุกมตฺตเมว  อกาสิ ฯ  เทวตาย  วิมาน  สพฺพ  อนฺตรธายิ ฯ   
                [๘๐๒]        น ตสฺส วุฑฺฒิ กุสลปฺปสตฺถา   
                                โย วฑฺฒมาโน ฆสเต ปติฏ   
                                ตสฺสปูโรธ ปริสงฺกมาโน   
                                ปตารยี มลูวธาย ธีโรติ   
                                ป ฺจมา อภิสมฺพุทฺธคาถา ฯ   
        ตตฺถ  กสุลปฺปสตฺถาติ  กุสเลหิ  ปสตฺถา ฯ  ฆสเตติ  ขาทติ   
วินาเสตีติ  อตฺโถ ฯ  ปตารยีติ  ปตรติ  วายมติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
ภิกฺขเว  โย  วฑฺฒมาโน  อตฺตโน  ปติฏ  นาเสติ  ตสฺส  วุฑฺฒิ   
ปณฺฑิเตหิ  น  ปสตฺถา  ตสฺส  ปน  อพฺภนฺตรสฺส  วา  พาหิรสฺส   
วา  ปริสฺสยสฺส  อิโต  เม  อุปโรโธ  ภวิสฺสตีติ  เอว  อุปโรธ  วินาส   
ปริสงฺกมาโน   ธีโร   าณสมฺปนฺโน   มลูวธาย   ปรกฺกมตีติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  อรหตฺต   
ปาปุณึสุ ฯ  ตทา  สุวณฺณหโส  อหเมว   อโหสีติ ฯ   
                                ปลาสชาตก   ทสม  ฯ   
                        วณฺณาโรหวคฺโค   ทุติโย (๑)   ฯ   
#  ๑.  อิธ  ตสฺสุทฺทาน  ตติยวคฺคาวสาเน  ฯ  สโมหิต  ฯ    
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                                อฑฺฒวคฺควณฺณนา   
                                ทีฆีติโกสลชาตก   
        เอวภูตสฺส  เต  ราชาติ  อิท  สตฺถา   เชตวเน   วิหรนโฺต  
โกสมฺพิเก  ภณฺฑนการเก   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        เตส  ห ิ เชตวน  อาคนฺตฺวา   ขมาปนกาเล   สตฺถา   เต  
อามนฺเตตฺวา  ภิกฺขเว  ตุมฺเห  มยฺห  โอรสา  มุขโต  ชาตา   
ปุตฺตา  นาม  ปุตฺเตหิ  จ  ปตรา  ทินฺน  โอวาท  ภินฺทิตุ   
น  วฏฏติ  ตุมฺเห  ปน  โอวาท  น  กริตฺถ  โปราณกปณฺฑิตา   
อตฺตโน  มาตาปตโร  ฆาเตตฺวา  รชชฺ  คเหตฺวา   ิตโจเรป  อร ฺเ   
หตฺถปถ  อาคเต  มาตาปตูหิ  ทินฺน  โอวาท   น   ภินฺทิสฺสามาติ  
น   มารยึสูติ   วตฺวา   อตีต   อาหริ ฯ   
        (อตีเต)  อิมสฺมึ  ปน  ชาตเก  เทฺวป  วตฺถูน ิ สงฺฆเภทเก (๑)    
วิตฺถารโต  อาวิภวิสฺสนฺติ ฯ  โส  ปน  ทีฆาวุกุมาโร  อร ฺเ   
อตฺตโน  องฺเก  นิปนฺน  พาราณสีราชาน  จูฬาย  คเหตฺวา   
อิทานิ  มยฺห  มาตาปตุฆาตก  โจร  จุททฺส  ขณฺฑานิ  กตฺวา   
ฉินฺทิสฺสามีติ  อสึ  อุกฺขิปนฺโต  ตสฺมึ  ขเณ  มาตาปตูหิ  ทินฺน   
โอวาท  สริตฺวา  ชีวิต  จชนฺโตป  เตส  โอวาท  น  ภินฺทิสฺสามิ   
เกวล   อิม   ตชฺเชสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา   ปม   คาถมาห   
#  ๑.  วิ.  มหา.  ๕/๒๔๓/๓๒๒  ฯ    ๒.  ม.  ขณฺฑาขณฺฑ  ฯ    
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        [๘๐๓]        เอวภูตสฺส  เต  ราช                อาคตสฺส วเส มม   
                        อตฺถ ิ น ุ โกจิ  ปริยาโย        โย ต ทกฺุขา ปโมจเยติ ฯ   
        ตตฺถ   วเส    มมนฺติ  มม  วส   อาคตสฺส ฯ   ปริยาโยติ  
การณ ฯ   
        ตโต     ราชา    ทุติย    คาถมาห   
        [๘๐๔]        เอวภูตสฺส  เม  ตาต                อาคตสฺส วเส ตว   
                        นตฺถ ิ โน  โกจิ  ปริยาโย        โย  ม  ทุกฺขา  ปโมจเยติ ฯ   
        ตตฺถ  โนติ  นิปาตมตฺต ฯ  นตฺถ ิ โกจิ  ปริยาโย  ม  (๑)   
เอตสฺมา    ทกฺุขา    ปโมจเยติ   อตฺโถ ฯ   
        ตโต      โพธิสตฺโต    อวเสสคาถา    อภาสิ   
        [๘๐๕]        นา ฺ  สุจริต  ราช                นา ฺ  ราช  สภุาสิต   
                        ตายเต  มรณกาเล                เอวเมวิตร  ธน   
        [๘๐๖]        อกฺโกจฺฉิ  ม  อวธิ  ม                อชินิ  ม  อหาสิ  เม   
                        เย  จ  ต  อุปนยฺหนฺติ                เวร  เตส  น  สมฺมติ   
                        อกฺโกจฺฉิ  ม  อวธิ  ม                อชิน ิ ม  อหาสิ  เม   
                        เย  จ  ต  นปูนยฺหนฺติ                เวร  เตสูปสมฺมติ   
        [๘๐๗]        น  หิ  เวเรน  เวรานิ                สมมฺนฺตีธ  กุทาจน   
                        อเวเรน  จ  สมฺมนฺติ                เอส  ธมฺโม  สนนฺตโนติ    
        ตตฺถ  นา ฺ  สุจริตนฺติ  นา ฺ  สุจริตา ฯ  อยเมว  วา   
#  ๑.  ม.  โย  ม  ฯ    
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ปาโ ฯ  เปตฺวา  สุจริต  อ ฺ  น  ปสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ  อิธ   
สุจริตนฺติป  สุภาสิตนฺติป  มาตาปตูหิ  ทินฺน  โอวาทเยว   
สนฺธายาห ฯ  เอวเมวาติ  นิรตฺถกเมว ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
มหาราช  อ ฺตฺร  โอวาทานุสิฏ ีสงฺขาตา  สุจริตสุภาสิตา   
มรณกาเล  ตายิตุ  รกฺขิตุ  สมตฺโถ  นาม  อ ฺโ  นตฺถิ  ย   
เอต  อิตร  ธน  ต  เอวเมว  นิรตฺถกเมว  โหติ  ตฺว ฺหิ   
อิทานิ  มยฺห  โกฏิสตสหสฺสมตฺตมฺป  ธน  ททนฺโต  ชีวิต  น   
ลเภยฺยาสิ  ตสฺมา  เวทิตพฺพเมต  ธนโต  สุจริตสุภาสิตเมว   
อุตฺตริตรนฺติ ฯ   
        เสสคาถายป  อย  สงฺเขปตฺโถ  มหาราช  เย  ปรุิสา   
อย  ม  อกฺโกสิ  อย  ม  ปหริ  อย  ม  อชินิ  อย   
มม  สนฺตก  อหาสีติ  เอว  เวร  อุปนยหฺนฺติ  พนฺธิตฺวา   
วิย  หทเย  เปนฺติ  เตส  เวร  น  วูปสมฺมติ  เย  ปเนต   
น  อุปนยฺหนฺติ  หทเย  น  เปนฺติ  เตส  วูปสมฺมติ  เวรานิ   
หิ  น  กทาจิ  เวเรน  สมฺมนฺติ  อเวเรเนว  ปน  สมฺมนฺติ   
เอส  ธมฺโม  สนนฺตโนติ  โปราณโก     ธมฺโม   จิรกาลปฺปวตฺโต  
สภาโวติ ฯ   
        เอว ฺจปน  วตฺวา  โพธิสตฺโต  อห  มหาราช  ตยิ   
น  ทุพฺภามิ  ตฺว  ปน  ม  มาเรหีติ  ตสฺส  หตฺเถ  อสึ   
เปสิ ฯ  ราชาป  นาห  ตย ิ ทุพฺภามีติ  สปถ  กตฺวา  เตน    
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สทฺธึ  นคร  คนฺตฺวา  ต  อมจฺจาน  ทสฺเสตฺวา  อย  ภเณ   
โกสลร ฺโ  ปุตฺโต  ทีฆาวุกุมาโร  อิมินาป  มยฺห  ชีวิต   
ทินฺน  น  ลพฺภา  อิม  กิ ฺจิ  กาตุนฺติ  วตฺวา  อตฺตโน   
ธีตร  ทตฺวา  ปตุ   สนฺตเก  รชฺเช  ปติฏาเปสิ ฯ  ตโต   ปฏาย  
อุโภป  สมคฺคา    สมโฺมทมานา    รชชฺ    กาเรสุ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  มาตาปตโร   มหาราชกุลานิ   อเหสุ    ทีฆาวุกุมาโร   ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                                ทีฆีติโกสลชาตก   ปม  ฯ   
 
                                        มิคโปตกชาตก   
        อคารา  ปจฺจุเปตสฺสาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
เอก  มหลลฺก     อารพฺภ    กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  เอก  ทารก  ปพฺพาเชสิ ฯ  สามเณโร  ต  สกฺกจฺจ   
อุปฏหิตฺวา  อปรภาเค  อผาสุเกน  กาลมกาสิ ฯ  ตสฺส   
กาลกิริยาย  มหลฺลโก  โสกาภิภูโต  มหนฺเตน  สทฺเทน  ปริเทวนฺโต   
วิจรติ ฯ  ภิกขฺู  ส ฺาเปตุ  อสกฺโกนตฺา  ธมฺมสภาย  กถ   
สมุฏาเปสุ  อาวุโส  อสุโก  นาม  มหลฺลโก  สามเณรสฺส   
กาลกิริยาย  ปริเทวนฺโต  วิจรติ  มรณสติภาวนาย  ปริพาหิโร   
เอโส  ภวิสฺสตีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกฺขเว    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 597 

                เลมที่  31  มิคโปตกชาตก  หนา  597   
 
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต   
น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพเปส  เอตสฺมึ   มเต   ปริเทวนฺโต  
วิจรตีติ (๑)  วตฺวา  อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  สกฺกตฺต  กาเรสิ ฯ  ตทา  เอโก  กาสิกรฏวาสี   
หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ผลาผเลน   
ยาเปสิ ฯ  โส  เอกทิวส  อร ฺเ  เอก  มตมาติก  มิคโปตก   
ทิสฺวา  อสฺสมปท  อาเนตฺวา  โคจร  ทตฺวา  โปเสสิ ฯ  มิคโปตโก   
วฑฺฒนฺโต  อภิรูโป  อโหสิ  โสภคฺคปฺปตฺโต ฯ  ตาปโส  ต   
อตฺตโน   ปุตฺตก   กตฺวา   วิหรติ ฯ  เอกทิวส  มิคโปตโก  พหุ   
ติณ  ขาทิตฺวา  อชีรเกน  กาลมกาสิ ฯ  ตาปโส  ปุตฺโต  เม   
มโตติ  ปริเทวนฺโต  วิจริ ฯ  ตทา  สกโฺก  เทวราชา  โลก   
ปริคฺคณฺหนฺโต  ต  ตาปส  ทิสฺวา  สเวเชสฺสามิ  นนฺติ  อาคนฺตฺวา  
อากาเส    ิโต   ปม     คาถมาห   
        [๘๐๘]        อคารา ปจฺจุเปตสฺส        อนาคารสฺส เต สโต   
                        สมณสฺส น ต สาธุ        ย เปตมนุโสจสีติ ฯ   
        ต    สุตฺวา   ตาปโส   ทุติย      คาถมาห   
        [๘๐๙]        สวาเสน หเว สกฺก        มนุสฺสสฺส มิคสฺส วา   
                        หทเย ชายเต เปม                น ต สกฺกา อโสจิตุนฺติ ฯ   
#  ๑.  ม.  วิจรีติ  ฯ    ๒.  ม.  ปริหรติ  ฯ    
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        ตตฺถ  น  ต  สกฺกาติ  ต   มนุสฺส  วา  ติรจฺฉาน  วา   
น   สกฺกา  อโสจิตุ   โสจามหนฺติ ฯ 
        ตโต    สกฺโก    เทฺว   คาถา     อภาสิ   
        [๘๑๐]        มต มริสสฺ โรทนฺติ                เย รทุนฺติ ลปนฺติ จ   
                        ตสฺมา ตฺว อิสิ มา โรท ิ               โรทิต โมฆมาหุ สนฺโต   
        [๘๐๒]        โรทิเตน หเว พฺรหฺเม                มโต เปโต สมุฏเห   
                        สพฺเพ สงฺคมฺม โรทาม        อ ฺม ฺสฺส าตเกติ ฯ   
        ตตฺถ  มริสฺสนฺติ  โย  อิทานิ  มริสสฺติ  ต ฯ  ลปนฺติ   
จาติ  วิลปนฺติ  จ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เย  โลเก  มต ฺจ   
มริสฺสนฺต ฺจ  โรทนฺติ  เต  รุทนฺติ  เจว  วิลปนฺติ  จ  เตส   
อสฺสุปจฺฉิชฺชทิวโส  นาม  นตฺถิ  กกึารณา  สทาป  มตาน ฺจ   
มริสฺสนฺตาน ฺจ  อตฺถิตาย ฯ  อิสิ (๑)   มา  โรทีติ  ตสฺสา  ตฺว   
อิสิ มา โรท ิฯ     กึการณา (๑)  ฯ  โรทิต  โมฆมาหุ  สนฺโตติ   
พุทฺธาทโย  โรทิต  โมฆนฺติ  วทนฺติ ฯ  มโต  เปโตติ  โย   
เอส  มโต  เปโตติ  วุจฺจติ  ยท ิ โส  โรทิเตน  สมุฏเหยฺย   
เอว  สนฺเต  กึ  นิกกฺมฺมา  อจฺฉาม  สพฺเพว  สมาคมฺม   
อ ฺม ฺสฺส  าตเก  โรทาม  ยสฺมา  ปน  เต  โรทิตการณา  
น     อุฏหนฺติ     ตสฺมา    โรทิตสฺส   โมฆภาว    สาเวติ (๒)  ฯ   
        เอว  สกกฺสฺส  กเถนฺตสฺส  กเถนฺตสฺส  ตาปโส  นิรตฺถก   
#  ๑.  ม.  ตสฺมา  ตฺว  อิสิ  มา  โรท ิ ฯ  กึการณา  ฯ 
#  ๒.  ม.  สาเมติ  ฯ    
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โรทิตนฺติ    สลฺลกฺเขตฺวา    สกฺกสฺส   ถุตึ   กโรนฺโต   ติสฺโส   คาถา  
อภาสิ   
        [๘๑๒]        อาทิตฺต วต ม สนฺต                ฆตสิตฺตว ปาวก   
                        วารินา วิย โอสิ ฺจ                สพฺพ นิพฺพาปเย ทร   
                        อพฺพุฬฺห (๑)  วต เม สลฺล        ยมาสิ หทยนิสฺสติ   
                        โย เม โสกปเรตสฺส                ปุตฺตโสก อปานุทิ   
                        โสห อพฺพุฬฺหสลฺโลสฺม ิ       วีตโสโก อนาวิโล   
                        น โสจามิ  น โรทามิ                ตว สตฺุวาน วาสวาติ ฯ   
        ตตฺถ  ยมาสีติ  ย  เม  อาสิ ฯ  หทยนิสฺสิตนฺติ  หทเย   
นิสฺสิต ฯ  อปานุทีติ     นหีริ ฯ   
        สกโฺก     ตาปสสฺส     โอวาท     ทตฺวา   สกฏานเมว   คโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ตาปโส   มหลฺลโก    อโหสิ     มโิค     สามเณโร    สกฺโก  
ปน     อหเมวาติ ฯ   
                                มิคโปตกชาตก   ทุติย  ฯ   
#  ๑.  ม.  อพฺพหิ  ฯ    
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        กุห ึ คตา  กตฺถ  คตาติ  อิท  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต   
อชาตสตฺตุ   อารพฺภ   กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ เหฏา  ถุสชาตเก (๑)   วิตฺถาริตเมว ฯ  อิธาป  สตฺถา   
ตเถว  ราชาน  สก ึ ปุตฺเตน  สทฺธ ึ กฬีมาน  สกึ  ธมฺม   
สุณมาน  ทิสฺวา  ต  นิสฺสาย  ร ฺโ  ภย  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ   
ตฺวา  มหาราช  โปราณกราชาโน  อาสงฺกิตพฺพ  อาสงฺกิตฺวา   
อตฺตโน  ปุตฺต  อมฺหาก  ธมูกาเล   รชชฺ   กาเรตูติ   เอกมนฺเต    
อกสูติ   วตฺวา   อตีต   อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  ตกฺกสิลาย  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  ทิสาปาโมกฺโข   
อาจริโย  อโหสิ ฯ  ตสฺส  สนฺติเก  พาราณสีร ฺโ  ปุตฺโต   
ยวกุมาโร  (เยว)  นาม  สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  อนุโยค  ทตฺวา   
อาคนฺตุกาโม  ต  อาปุจฺฉิ ฯ  อาจริโย  ปุตฺต  นิสฺสาย  ตสฺส   
อนฺตราโย  ภวิสฺสตีติ  องฺควิชฺชาวเสน  ตฺวา  เอตมสฺส   
หริสฺสามีติ  เอก  อุปม  อุปธาเรตุ  อารภิ ฯ  ตทา  ปนสฺส   
เอโก  อสฺโส  อโหสิ ฯ  ตสฺส  ปาเท  วโณ  อุฏหิ ฯ  ต   
วณานุรกฺขณตฺถ  เคเหเยว  กรึส ุฯ  ตสฺสาวิทูเร  เอโก  อุทปาโน   
อตฺถิ ฯ  อเถกา  มูสิกา  เคหา  นิกฺขมิตฺวา  อสฺสสฺส  ปาเท   
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๖๕๐-๓/๑๕๔  ชาตกฏกถา  ฯ    
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วณ  ขาทติ ฯ  อสฺโส  วาเรตุ  น  สกโฺกติ ฯ  โส  เอกทิวส   
เวทน  อธิวาเสตุ  อสกฺโกนฺโต  มูสิก  ขาทิตุ  อาคต  ปาเทน   
ปหริตฺวา  มาเรตฺวา  อุทปาเน  ปาเตสิ ฯ  อสฺสโคปกา  มูสิก   
อปสฺสนฺตา  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  มูสิกา  อาคนฺตฺวา  วณ  ขาทติ   
อิทานิ  น  ป ฺายติ  กห  นุโข  คตาติ  วทึสุ ฯ  โพธิสตฺโต   
ต  การณ  ปจฺจกฺข  กตฺวา  อ ฺเ  อชานนฺตา  กห  มูสิกา   
คตาติน  วทนฺติ  มูสิกาย  ปน  มาเรตฺวา  อุทปาเน  ขิตฺตภาว   
อหเมว  ชานามีติ ฯ  โส  อิทเมว  การณ  อุปม  กตฺวา  ปม   
คาถ  พนฺธิตฺวา  ราชกุมารสฺส  อทาสิ ฯ  โส  อปร  อุปม   
อุปธาเรนฺโต  ตเมว  อสฺส  สรุฬฺหวณ  นิกฺขมิตฺวา  เอก   
ยววตฺถถ  คนฺตฺวา  ยว  ขาทิสฺสามีติ  วติจฺฉิทฺเทน  มุข   
ปเวเสนฺต  ทิสฺวา  ตเมว  อุปม  กตฺวา  ทุติย  คาถ  พนฺธิตฺวา   
ตสฺส  อทาสิ ฯ  ตติยคาถ  ปน  อตฺตโน  ป ฺาพเลน  พนฺธิตฺวา   
ตมฺป  ตสฺส  ทตฺวา  ตาต  ตฺว  รชฺเช  ปติฏาย  สาย   
นฺหานโปกฺขรณึ  คจฺฉนฺโต  ยาว  ธรุโสปาณา  ปม  คาถ   
สชฺฌายนฺโต  คจฺเฉยฺยาสิ  ตว  นิวาสนปาสาท  ปวิสนฺโต  ยาว   
โสปาณปาทมูลา  ทุติย  คาถ  สชฺฌายนฺโต  คจฺเฉยฺยาสิ  ตโต   
ยาว  โสปาณมตฺถกา  ตติย  คาถ  สชฺฌายนฺโต  คจฺเฉยฺยาสีติ   
วตฺวา  เปเสสิ ฯ  โส  กุมาโร  คนฺตฺวา  อุปราชา  หุตฺวา  ปตุ   
อจฺจเยน  รชชฺ  กาเรสิ ฯ  ตสฺเสโก  ปุตฺโต  วิชาย ิฯ  โส    
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โสฬสวสฺสิกกาเล  รชฺชโลเภน  ปตร  มาเรสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา   
อุปฏาเก  อาห  มยฺห  ปตา  ตรุโณ  อห  เอตสฺส  ธมูกาล   
โอโลเกนฺโต  มหลฺลโก  ภวิสฺสามิ  ชราชิณฺโณ  ตาทิเส  กาเล   
ลทฺเธนป  รชเฺชน  โก  อตฺโถติ ฯ  เต  อาหสุ  เทว  น   
สกฺกา  ปจฺจนฺต  คนฺตฺวา  โจรตฺต  กาตุ  ตว  ปตร  เกนจิ   
อุปาเยน  มาเรตฺวา  รชชฺ  คณฺหาติ ฯ  โส  สาธูติ  อนฺโตนิเวสเน   
ร ฺโ  สาย  นฺหานโปกขฺรณีสมีป  คนฺตฺวา  เอตฺถ  น   
มาเรสฺสามีติ  ขคฺค  คเหตฺวา  อฏาสิ ฯ  ราชา  สาย  มูสิก   
นาม  ทาสึ  คนฺตฺวา  โปกขฺรณีปฏ ึ  โสเธตฺวา  เอหิ   
นฺหายิสฺสามีติ  เปเสสิ ฯ  สา  คนฺตฺวา  โปกฺขรณีปฏ ึ  โสเธนฺตี   
กุมาร  ปสฺส ิฯ  กุมาโร  อตฺตโน  กมฺมสฺส  ปากฏภาวภเยน   
ต  ทฺวิธา  ฉินฺทิตฺวา  โปกฺขรณีย  ปาเตสิ ฯ  ราชา  นฺหายิตุ   
อคมาสิ ฯ  เสสชโน  อชชฺาป  มูสิกา  ทาสี  น  ปุนาคจฺฉติ   
กุหึ  คตา  กตฺถ  คตาติ อาห ฯ ราชา   
        [๘๑๓]        กุหึ คตา กตฺถ คตา                อิติ ลาลปฺปตี ชโน   
                        อหเมว  เอโก  ชานามิ        อุทปาเน  มูสิกา  หตาติ   
ปม   คาถ   ภณนฺโต โปกฺขรณีตีร  อคมาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กหุึ  คตา  กตฺถ  คตาติ  อ ฺม ฺ  เววจนานิ ฯ   
อิติ  ลาลปฺปตีติ  เอว  วิปฺปลปติ ฯ  อิติ  อย  คาถา  อชานนฺโต   
ชโน  มูสิกา  ทาสี  กุหึ  คตาติ  วิปฺปลปติ  ราชกุมาเรน  ปน    
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ทฺวิธา  ฉินฺทิตฺวา  มูสิกาย  โปกฺขรณิย  ปาติตภาว  อหเมว   
เอโก  ชานามีติ  ร ฺโ  อชานนฺตสฺเสว   อิมมตฺถ   ทีเปติ ฯ   
        กุมาโร  มยา  กตกมฺม  มยฺห  ปตรา  อ ฺาตนฺติ   
ภีโต  ปลายิตฺวา  ตมตฺถ  อุปฏากาน  อาโรเจสิ ฯ  เต   
สตฺตฏทิวสจฺจเยน  ปุน  ต  อาหสุ  เทว  สเจ  ราชา  ชาเนยฺย   
น  ตุณฺหี  ภเวยฺย  ตกฺกคฺคาเหน  ปน  เตน  ต  วุตฺต  ภวิสฺสติ   
มาเรหิ  ตนฺติ ฯ  โส  ปุเนกทิวส  ขคฺคหตฺโถ  โสปาณปาทมูเล   
ตฺวา  ร ฺโ  อาคมนกาเล  อิโต  จิโตจ  ปหรโณกาส  
โอโลเกสิ ฯ   ราชา   
        [๘๑๔]        ย ฺเจ ต อิติ จินฺตี จ (๑)        คทฺรโภว นิวตฺตสิ   
                        อุทปาเน มูสิก หนฺตฺวา        ยว ภกฺขิตุมิจฺฉสีติ  (๒)   
ทุติย    คาถ   สชฺฌายนฺโต    อคมาสิ ฯ   
        อยมฺป  คาถา  ยสฺมา  ตฺว  อิติ  จินฺตี  จ  อิโต    จิโต   
จ  ปหรโณกาส  โอโลเกนฺโต  คทฺรโภว  นิวตฺตยิ  ตสฺมา   
ต  ชานามิ  ปรุิมทิวเส  โปกฺขรณิย  มูสกิาทาสึ  หนฺตฺวา  อชฺช   
ยว  โภชน  (๓)  ภกฺขิตุมิจฺฉสีติ   ร ฺโ    อชานนฺตสฺเสว   อิมมตฺถ  
ทีเปติ ฯ   
        กุมาโร  ทิฏโมฺหิ  ปตราติ  อุตฺรสฺโต  ปลายิ ฯ  โส  ปุน   
#  ๑.  ม.  ย ฺเจต  อิติ  จีติ  จ  ฯ    ๒.  ม.  ภกฺเขตุมิจฉสีติ  ฯ   ๓.  ม.  อชชฺ  ม  ยวราชาน   
#  ภกฺเชตุ  มาเรตุ  อิจฺฉสีติ  ฯ    
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อฑฺฒมาสมตฺต  อติกฺกมิตฺวา  ราชาน  ทณฺเฑน (๑)  ปหริตฺวา   
มาเรสฺสามีติ  เอก  ทีฆทณฺฑก  ทณฺฑปฺปหรณ  (๒)  คเหตฺวา   
โอลุมฺพิตฺวา  อฏาสิ ฯ  ราชา อาห   
        [๘๑๕]        ทหโร จสิ ทุมฺเมธ                ปมุปฺปตฺติโต (๓)  สุส ู(๔)    
                        ทีฆ ฺเจต สมาปชฺช (๕)        น เต ทสฺสามิ ชีวิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ปมุปฺปตฺติโตติ  ปเมน  วเยน  อุปฺปตฺติโต  อุเปโต   
ปมวเย   ิโตติ  อตฺโถ ฯ  สุสูติ  ตรโุณ ฯ  ทีฆนฺติ  ทีฆทณฺฑก   
ทณฺฑปฺปหรณ ฯ  สมาปชฺชาติ  คเหตฺวา  โอลุมฺพิตฺวา   ิโตสีติ   
อตฺโถ ฯ  อยมฺป  คาถา  ทมฺุเมธ  อตฺตโน  ยว  ปริภุ ฺชิตุ   
น  ลภิสฺสสิ  น  เต  อิทาน ิ นลิฺลชฺชสฺส  ชีวิต  ทสฺสามิ  มาเรตฺวา   
ขณฺฑาขณฺฑ  ฉินฺทิตฺวา  สูเลเยว  อาวุณาเปสฺสามีติ  ร ฺโ   
อชานนฺตสฺเสว  กุมาร  สนฺตชฺชยมานา  อิมมตฺถ  ทีเปติ ฯ   
        ตติย  คาถ  สชฺฌายนฺโต  โสปาณมตฺถก  อภิรุยฺหิ ฯ   
โส  ตทิวส  ปลายิตุ  อสกฺโกนฺโต  ชวิีต  เม  เทหิ  เทวาติ   
ร ฺโ  ปาทมูเล  นิปชฺช ิฯ  ราชา  ต  ตชฺเชตฺวา  สงฺขลิกาหิ   
พนฺธาเปตฺวา  พนฺธนาคาเร  การาเปตฺวา  เสตจฺฉตฺตสฺส  เหฏา   
อลงฺกตราชาสเน  นิสีทิตฺวา  อมฺหาก  อาจริโย  ทิสาปาโมกฺโข   
พฺราหฺมโณ  อิม  มยฺห  อนฺตราย  ทิสฺวา  อิมา  ติสฺโส  คาถา   
#  ๑.  ม.  ทพฺพิยา  ฯ    ๒.   ทพฺพีปหรณ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ 
#  ๓.  สยฺา.  ม.  ปมุปฺปตฺติโก  ฯ    ๔.  ม.  สุส ุ ฯ      
#  ๕.  ม.  สมาสชฺช  ฯ    
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อทาสีติ  หฏตุฏโ  อุทาน อุทาเนนฺโต เสสคาถา อภาสิ   
        [๘๑๖]        นานฺตลิกฺขภวเนนาห                นางฺคปุตฺตสิเรน วา (๑)    
                        ปุตฺเตน หิ ปฏยิโต                สิโลเกหิ ปโมจิโต   
        [๘๑๗]        สพฺพสุตมธีเยถ                        หีนมุกฺกฏมชฺฌมิ   
                        สพฺพสฺส อตฺถ ชาเนยฺย        น จ สพฺพ ปโยชเย   
                        โหติ ตาทิสโก กาโล                ยตฺถ อตฺถาวห สุตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  นานฺตลิกฺขภวเนนาติ  อนฺตลิกฺขภวน  วุจฺจติ   
ทิพฺพวิมาน  อห  อชชฺ  อนฺตลิกฺขภวนมฺป  น  อารฬฺุโห  ตสฺมา   
อนฺตลิกฺขภวเนนาป  อชฺช  มรณโต  น  โมจิโตมฺหิ ฯ   
นางฺคปุตฺตสิเรน  วาติ  องฺคสริกฺขเกน  วา  ปุตฺเตนาป (๒)   น   
ปโมจิโต ฯ  ปุตฺเตน  หิ  ปฏยิโตติ  อห  ปน  อตฺตโน  ปุตฺเตเนว   
อชฺช  มาเรตุ  ปฏ ิโต ฯ  สิโลเกหิ  ปโมจิโตติ  โสมฺหิ  อตฺตโน   
อาจริเยน  พนฺธิตฺวา  ทินฺนาหิ  คาถาหิ  ปโมจิโต ฯ  สุตนฺติ   
ปริยตฺตึ ฯ  อธีเยถาติ  คณฺเหยฺย  สิกฺเขยยฺ ฯ  หีนมุกฺกฏมชฺฌิมนติฺ   
หีน  วา  โหตุ  มชฺฌิม  วา  อุตฺตม  วา  สพฺพ  อธียิตพฺพเมวาติ   
ทีเปติ ฯ  น  จ  สพฺพ  ปโยชเยติ  หีน  มนฺต  วา  สปิฺป   
วา  มชฺฌิม  วา  น  ปโยชเย  อุตฺตมเมว  ปโยเชยฺยาติ   
อตฺโถ ฯ  ยตฺถ  อตฺถาวห สุตนฺติ ยสฺมึ กาเล  มโหสถปณฺฑิตสฺส   
กุมฺภการกมฺมกรณ  วิย  ยกิ ฺจิ  สิกฺขิตสิปฺป  อตฺถาวห โหติ  
#  ๑.  ม.  นางฺคปุตฺตปเนน  วา  ฯ    ๒.  ม.  ปุตฺตปเนนป  ฯ    
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ตาทิโสป กาโล โหติเยวาติ อตฺโถ ฯ   
        อปรภาเค ร ฺโ อจฺจเยน กุมาโร รชฺเช ปติฏาสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย ปน อหเมวาติ ฯ   
                                มูสิกชาตก   ตติย  ฯ   
 
                                จุลลฺธนุคฺคหชาตก   
        สพฺพ  ภณฺฑนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
ปุราณทุติยิกาย  ปโลภน (ภิกฺขข) อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        เกน (๑)   ภิกฺขุ  อุกฺกณฺาปโตติ  วุตฺเต  ปุราณทุติยิกาย   
ภนฺเตติ (๑)  วุตฺเต  สตฺถา  เอสา  ภิกฺขุ  อิตฺถี  น  อิทาเนว   
ตุยฺห  อนตฺถการิกา  ปุพฺเพป  เต  เอต  นิสฺสาย  อสนิา   
สีส  ฉินฺนนติฺ  วตฺวา  ภิกขฺูหิ  ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
สกฺโก  อโหสิ (๒)  ฯ  ตทา  เอโก  พาราณสีวาสี  พฺราหฺมณมาณโว   
ตกฺกสิลาย  สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  ธนุกมฺเม  นิปฺผตฺตึ   
ปตฺโต  จุลฺลธนุคฺคหปณฺฑิโต  นาม  อโหสิ ฯ  อถสฺส  อาจริโย   
อย  มยา  สทสิ  สิปฺป  อุคฺคณฺหีติ  อตฺตโน  ธีตร  อทาสิ ฯ   
โส  ต  คเหตฺวา  พาราณสึ  คมิสฺสามีติ  มคฺค  ปฏิปชฺช ิฯ   
#  ๑.  ม.  เตน  ภิกฺขุนา  ปุราณทุติยิกา  ม  ภนฺเต  อุกฺกณฺาเปตีติ  ฯ    
#  ๒.  ม.  สกฺกตฺต  กาเรสิ  ฯ    
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อนฺตรามคฺเค  เอโก  วารโณ  เอก  ปเทส  สุ ฺมกาสิ ฯ  ต   
าน  อภิรุยฺหิตุ  น  โกจิ  อุสฺสหติ ฯ  จุลฺลธนุคฺคหปณฺฑิโต   
มนุสฺสาน  วาเรนฺตาน ฺเว  ภริย  คเหตฺวา  อฏวีมุข   
อภิรุยฺหิ ฯ  อถสฺส  อฏวีมชฺเฌ  วารโณ  อุฏหิ ฯ  โส  ต   
กุมฺเภ  สเรน  วิชฺฌ ิฯ  สโร  วินิวิชฺฌิตฺวา  ปจฺฉาภาเคน   
นิกฺขมิ ฯ  วารโณ  ตตฺเถว  ปติ ฯ  ธนุคฺคหปณฺฑิโต  ต  าน   
เขม  กตฺวา  ปุรโต  อ ฺ  อฏวึ  ปาปณิุ ฯ  ตตฺถาป  ป ฺาส   
โจรา  มคฺค  หนนฺติ ฯ  ตมฺป  โส  มนสฺุเสหิ  วาริยมาโน   
อภิรุยฺหิ (๑)  ฯ  เตส  โจราน  มิเค  วธิตฺวา  มคฺคสมีเป  มส  ปจิตฺวา   
ขาทนฺตาน   ิตฏาน  ปาปุณิ ฯ  ตทา  ต  โจรา  อลงฺกต-   
ปฏิยตฺตาย  ภริยาย  สทฺธ ึ อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  คณฺหิสฺสาม   
นนฺติ  อุสฺสาห  กรึสุ ฯ  โจรเชฏโก  ปุริสลกฺขณกสุโล ฯ   
โส  ต  โอโลเกตฺวาว  อุตฺตมปุริโส  อยนฺติ  ตฺวา  เอกสฺสป   
อุฏหิตุ  นาทาสิ ฯ  ธนุคฺคหปณฺฑิโต  คจฺฉ  อมฺหากมฺเปก   
มสสูล  เทถาติ  วตฺวา  มส  อาหราติ  เตส  สนฺติก  ภริย   
เปเสสิ ฯ  สา คนฺตฺวา เอก กิร มสสูล  เทถาติ  อาห ฯ   
โจรเชฏโก  อนคฺโฆ  ปรุโิสติ  มสสูล  ทาเปสิ ฯ  โจรา   
อมฺเหหิ  กิร  ปกฺก  ขาทิตนฺติ  อปกฺกมสสูล  อทสุ ฯ  ธนุคฺคโห   
อตฺตาน  สมฺภาเวตฺวา  มยฺห  อปกฺกมส  ททนฺตีติ  โจราน   
#  ๑.  ม.  อภิรุยฺห  ฯ    
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กุชฺฌิ ฯ  โจรา  กึ  อยเมว  เอโก  ปุรโิส  มย  อิตฺถิโยติ   
กุชฺฌิตฺวา  อุฏหึสุ ฯ  ธนุคฺคโห  เอกูนป ฺาส  ชเน  เอกูน-   
ป ฺาสกณฺเฑหิ  วิชฺฌิตฺวา  ปาเตสิ ฯ  โจรเชฏก  วิชฺฌิตุ   
กณฺฑ  นาโหสิ ฯ ตตฺถ (๑) กิร กณฺฑนาฬิย สมปณฺณาสเมว  
กณฺฑานิ ฯ เตสุ เอเกน  วารณ  วิชฺฌ ิฯ  เอกูนป ฺาสกณฺเฑหิ   
โจเร  วิชฺฌิตฺวา  โจรเชฏก  ปาเตตฺวา  ตสฺส  อุเร  นสิินฺโน   
สีสมสฺส  ฉินทฺิสฺสามีติ  ภริยาย  หตฺถโต  อสึ  อาหราเปสิ ฯ   
สา  ตขณเยว  โจรเชฏกโลภ  กตฺวา  โจรสฺส  หตฺเถ  ตนุ  (๒)   
สามิกสฺส  หตฺเถ  ตล  (๓)  เปสิ ฯ โจโร  ตนุทณฺฑ  ปรามสิตฺวา   
อสึ  นีหริตฺวา  ธนุคฺคหสฺส  สีส  ฉินฺท ิฯ  โส  ต  ฆาเตตฺวา   
อิตฺถึ  อาทาย  คจฺฉนฺโต  ชาติโคตฺต  ปุจฺฉิ ฯ  สา  ตกฺกสิลาย   
ทิสาปาโมกฺขสฺส  อาจริยสฺส  ธีตามฺหีติ  อาห ฯ  เกน  ตฺว   
อิมินา  ลทฺธาติ ฯ  มยฺห  ปตา  อย  มยา  สทิส  กตฺวา   
สิปฺป  สิกฺขตีติ  ตุสิตฺวา  มมฺป  อิมสฺส  อทาสิ  สาห  ตยิ   
สิเนห  กตฺวา  อตฺตโน  กลุทตฺติย  สามิก  มาราเปสินฺติ ฯ   
โจรเชฏโก  กุลทตฺติย  ตาเวสา  สามิก  มาราเปสิ  อ ฺ   
ปเนก  ทิสฺวา  มมฺป  เอวเมว  กริสฺสติ  อิม  ฉฑฺเฑตุ  วฏฏตีติ   
จินฺเตตฺวา  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  เอก  กุนฺนท ึ อุตฺตานตล   
ตขณาคต  ปูร  (๔)  ทิสฺวา  ภทฺเท  อิมสิฺสา  นทิยา  สสสุมารา   
#  ๑.  ม.  ตสฺส  ฯ    ๒.  ม.  ถรุ  ฯ   ๓.  ม.  ธาร  ฯ     
#  ๔.  ม.  ตขโณทกปูร  ฯ    
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กกฺขลา  ก ึ กโรมาติ  อาห ฯ  สามิ  ตฺว  อาภรณภณฺฑ   
มม  อุตฺตราสงฺเคน  ภณฺฑิก  กตฺวา  ปรตีร  เนตฺวา  ปุน   
อาคนฺตฺวา  ม  คเหตฺวา  คจฺฉาติ ฯ  โส สาธูติ  สพฺพ   
อาภรณภณฺฑ  อาทาย  นทึ  โอตริตฺวา  ตรนโฺต  วิย  ปรตีร   
ปตฺวา  ต  ฉฑฺเฑตฺวา  ปายาสิ ฯ  สา  ต  ทิสฺวา  สามิ   
กึ  ม  ฉฑฺเฑตฺวา  วิย  คจฺฉสิ  กสฺมา  เอว  กโรสิ  เอหิ   
มมฺป  อาทาย  คจฺฉาติ เตน สทฺธึ สลฺลปนฺตี ปม คาถมาห   
        [๘๑๘]        สพฺพ ภณฺฑ สมาทาย                ปาร ติณฺโณสิ พฺราหฺมณ   
                        ปจฺฉา คจฺฉ (๑)  ลหุ ขิปฺป        มมปฺ ตาเรหิ ทานิ โภติ (๒) ฯ   
        ตตฺถ  ลหุ  ขิปฺปนฺติ  ลหุ  ปจฺฉา  คจฺฉ  ขิปฺป  มมฺป   
ตาเรหิ  อิทานิ โภติ (๓)  อตฺโถ ฯ   
        โจโร ต สุตฺวา ปรตีเร  ิโตเยว ทุติย คาถมาห   
                [๘๑๙]        อสนฺถุต ม จิรสนฺถุเตน   
                                นิมิส ิ(๔) โภตี อธุว ธุเวน   
                                มยาป โภตี นิมิเนยฺย อ ฺ   
                                อิโต อห ทูรตร คมิสฺสนฺติ ฯ   
        สา เหฏา วุตฺตตฺถาเยว ฯ   
        โจโร  ปน  อิโตป  อห  ทูรตร  คมิสฺส  ติฏ  ตฺวนฺติ   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  ปจฺจาคจฺฉ  ฯ    ๒.  ม.  ตาเรหิ  ทานิโตติ  ฯ 
#  ๓.  ม.  อิทานิ  อิโตติ  ฯ    ๔.  สฺยา.  นิมิน ิ ฯ  ม.  นิมีน ิ ฯ    
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วตฺวา  ตสฺสา  วิรวนฺติยาว  อาภรณภณฺฑ  อาทาย  ปลายิ ฯ   
ตโต  สา  พาลา  อตฺริจฺฉตาย  เอวรูป  พฺยสน  ปตฺตา  อนาถา   
หุตฺวา  อวิทูเร  เอก  เอฬคณิคุมฺพ  (๑)  อุปสงฺกมิตฺวา  โรทมานา   
นิสีทิ ฯ   
        ตสฺมึ  ขเณ  สกฺโก  โลก  โวโลเกนฺโต  ต  อตฺรจฺิฉตาหต   
สามิกา  จ  โจรา (๒)   จ  ปริหีน  โรทมาน  ทิสฺวา  เอต   
นิคฺคณฺหิตฺวา  ลชชฺาเปตฺวา  อาคมิสฺสามีติ  มาตลิ ฺจ  ป ฺจสิข ฺจ   
อาทาย  ตตฺถ  อาคนฺตฺวา  นทีตีเร  ตฺวา  มาตลิ  ตฺว  มจฺโฉ   
ภว  ป ฺจสิข  ตฺว  สกุโณ  ภว  อห  ปน  สิคาโล  หุตฺวา   
มุเขน  มสปณฺฑ  คเหตฺวา  เอติสฺสา  สมฺมุขฏาน  คมิสฺสามิ   
ตฺว  มยิ  ตตฺถ  คเต  อุทกโต  อุลลฺงฺฆิตฺวา  มม  ปรุโต  ปต   
อถาห  มุเขน  คหิตมสปณฺฑ  ฉฑฺเฑตฺวา  มจฺฉ  คเหตุ   
ปกฺขนฺทิสฺสามิ  ตสฺมึ  ขเณ  ตฺว  ป ฺจสิข  ต  มสปณฺฑ   
คเหตฺวา  อากาเส  อุปฺปติ  ตฺว  มาตลิ  อุทเก  ปตาติ   
อาณาเปสิ ฯ  สาธุ  เทวาติ ฯ  มาตลิ  มจฺโฉ  อโหสิ ฯ  ป ฺจสิโข   
สกุโณ  อโหสิ ฯ  สกฺโก  สิคาโล  หุตฺวา  มสปณฺฑ  มุเขนาทาย   
ตสฺสา  สมฺมุขฏาน  อคมาสิ ฯ  มจฺโฉ  อุทกา  อุปฺปติตฺวา   
สิคาลสฺส  ปรุโต  ปติ ฯ  โส  มุเขน  คหิต  มสปณฺฑ  ฉฑฺเฑตฺวา   
มจฺฉสฺสตฺถาย  ปกฺขนฺทิ ฯ  มจฺโฉ  อุปฺปติตฺวา  อุทเก  ปติ ฯ   
#  ๑.  ม.  เอฬคลาคุมฺพ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    ๒.  ม.  ชารา  ฯ    
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สกุโณ  มสปณฺฑ  คเหตฺวา  อากาเส  อุปฺปติ ฯ  สิคาโล  อุโภป   
อลภิตฺวา  เอฬคณิคุมฺพ  โอโลเกนฺโต  ทุมฺมุโข  นิสทีิ ฯ  สา  ต  ทิสฺวา   
อย  อตฺริจฺฉตาหโต  เนว  มส  น  มจฺฉ  ลภตีติ  กฏู  ภินฺทนฺตี  
วิย มหาหสิต หสิ ฯ ต สุตฺวา สิคาโล ตติย คาถมาห   
        [๘๒๐]        กาย เอฬคณิคุมฺเพ                กโรติ อหุหาสิย   
                        นยิธ นจฺจ วา คีต วา (๑)        ตาฬ วา สุสมาหิต   
                        อนมฺหิกาเล สุสฺโสณิ                กินนฺุ ชคฺฆสิ โสภเนติ ฯ   
        ตตฺถ  กายนฺติ  กา  อย ฯ  เอฬคณิคุมฺเพติ คุมฺโพปคุมฺเพ (๒) ฯ   
อหุหาสิยนฺติ  ทนฺตวิทสก  มหาหสิต  วุจฺจติ ฯ  ต  กา  เอสา   
เอตสฺมึ  คุมฺเพ  กโรตีติ  ปุจฺฉติ ฯ  นยิธ  นจฺจ  วาติ  อิมสฺมึ   
าเน  กสฺสจิ  นจฺจนฺตสฺส  นจฺจ  วา  คายนฺตสฺส  คีต  วา   
หตฺเถ  สุสมาหิเต  กตฺวา  วาเทนฺตสฺส  สุสมาหิต  หตฺถตาฬ   
วา  นตฺถิ  ย (๓)   ทิสฺวา  ตฺว  หเสยฺยาสีติ  ทีเปติ ฯ  อนมฺหิกาเลติ   
โรทนกาเล ฯ  สุสฺโสณีติ  สุนฺทรโสณิ ฯ  กินฺน ุ ชคฺฆสีติ  เกน   
นุ  การเณน  ตฺว  โรทิตุ  ยตฺุตกาเล  อโรทมานาว  มหาหสิต   
หสิ ฯ  โสภเนติ  ต  ปสสนฺโต  อาลปติ ฯ   
        ต สุตฺวา สา จตุตฺถ คาถมาห   
        [๘๒๑]        สิคาล พาล ทุมฺเมธ                อปฺปป ฺโสิ ชมฺพุก   
                        ชินฺโน (๔)  มจฺฉ ฺจ เปสิ ฺจ        กปโณ วิย ฌายสีติ ฯ   
#  ๑.  ม.  นยธี  นจฺจคีต  วา  ฯ    ๒.  ม.  กมฺโพชิคุมฺเพ ฯ    ๓.  ม.  ก  ฯ   
#  ๔.  ม.  ชีโน  ชีนา  ฯ    
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        ตตฺถ  ชนิฺโนติ  ชานิปฺปตฺโต  หุตฺวา ฯ  เปสิ ฺจาติ  มสเปสึ ฯ   
กปโณ  วิย  ฌายสีติ  สหสฺสภณฺฑิก  ปราชิโต  กปโณ  วิย   
ฌายสิ  โสจสิ จินฺเตสิ ฯ   
        ตโต สคิาโล ป ฺจม คาถมาห   
        [๘๒๒]        สุทสฺส วชฺชม ฺเส                อตฺตโน ปน ทุททฺส   
                        ชินฺนา (๑)  ปติ ฺจ ชาร ฺจ        มมปฺ ตฺว ฺเว (๒)  ฌายสีติ ฯ   
        ตตฺถ  มมฺป  ตฺว ฺเว  ฌายสีติ  ปาปธมฺเม  ทุสฺสีเล  อห   
ตาว  มม  โคจร  น  ลภิสสฺามิ  ตฺว  ปน  อตฺริจฺฉตาย   
หตา  ต  มุหตฺุตทิฏเก  โจเร  ปฏิพทฺธจิตฺตา  หุตฺวา  ต ฺจ   
ชาร  กุลทตฺติก ฺจ  ปตึ  ชนิฺนา  ม  อุปาทาย  สตคุเณน   
สหสฺสคุเณน  กปณตรา  หุตฺวา  ฌายสิ  โรทสิ  ปริเทวสีติ   
ลชชฺาเปตฺวา  วิปฺปการ  ปาเปนฺโต  มหาสตฺโต เอวมาห ฯ   
        สา ตสฺส วจน สุตฺวา คาถมาห   
        [๘๒๓]        เอวเมต มิคราช                        ยถา ภาสสิ ชมฺพุก   
                        สา นูนาห อิโต คนฺตฺวา        ภตฺตุ เหสฺส วสานุคาติ ฯ   
        ตตฺถ  นนูาติ  เอกสฏเ  นิปาโต ฯ  สา  อห  อิโต   
คนฺตฺวา  ปุน  อ ฺ  ภตฺตาร  ลภิตฺวา  เอกเสเนว  ตสฺส   
วสานุคา  วสวตฺตินี  ภวิสฺสามีติ ฯ   
        อถสฺสา  อนาจาราย  ทุสฺสีลาย  กถ  สุตฺวา  สกโฺก   
#  ๑.  ม.  ชโีน  ชีนา  ฯ    ๒.  ม.  ม ฺเ  ตว ฺเว  ฯ    
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เทวราชา  โอสานคาถมาห   
        [๘๒๔]        โย หเร มตฺติก ถาล                กสถาลมฺป โส หเร   
                        กตเยว ตยา ปาป                        ปุนเปว กริสฺสสติี ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อนาจาเร  กึ  กเถสิ  โย  มตฺติก  ถาล   
หรติ  สุวณฺณถาลรชตถาลาทิเภท  กสถาลมฺป  โส  หรเตว   
อิท ฺจ  ตยา  ปาป  กตเมว  น  สกฺกา  ตว  สุทฺธาตุ  (๑)   
สา  ตฺว  ปุนป  เอว  กริสสฺสิเยวาติ ฯ   
        เอว  โส  ต  ลชฺชาเปตฺวา  วิปฺปการ  ปาเปตฺวา   
สกฏานเมว  อคมาสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหิ ฯ  ตทา  ธนุคฺคโห  อุกกฺณฺ ิตภิกฺขุ  อโหสิ  สา  อิตฺถี   
ปุราณทุติยิกา สกฺโก เทวราชา ปน อหเมวาติ ฯ   
                        จุลลฺธนุคฺคหชาตก   จตุตฺถ  ฯ   
#  ๑.  ม.  สทธฺาตุ  ฯ    
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        อิทานิ  โขมฺหีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก   
โลลภิกฺขุ  อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โลลวตฺถุ  อเนกโส  วิตฺถาริตเมว ฯ  ต  ปน  สตฺถา  สจฺจ   
กิร  ตฺว  ภิกฺขุ  โลโลติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต   
น  โข  ภิกฺขุ  อิทาเนว  ปุพฺเพป  ตฺว  โลโลสิ  โลลฺยภาเวน   
ปน  ชีวิตกฺขย ปตฺโตติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต   
พธิสตฺโต  ปาราวตโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา  พาราณสีเสฏ ิโน   
มหานเส  นีฬปจฺฉิย  วสติ ฯ  อเถโก  กาโก  มจฺฉมสลุทฺโธ   
เตน  สทฺธึ  เมตฺตึ  กตฺวา  ตตฺเถว  วสิ ฯ  โส  เอกทิวส  พหุ   
มจฺฉมส  ทิสฺวา  อิม ขาทิสฺสามีติ  นิตฺถุนายนฺโต  (๑)  นีฬปจฺฉิยเยว   
นิปชฺชิตฺวา  ปาราวเตน  เอหิ  สมฺม  โคจราย  คมิสฺสามาติ   
วุจฺจมาโนป  อชีรเกน  นิมมฺโทมฺหิ  (๒)  คจฺฉ  ตฺวนฺติ  วตฺวา  ตสฺมึ   
คเต  คโต  เม  ปจฺจามิตฺตกณฺฏโก  อิทานิ ยถารุจึ มจฺฉมส  
ขาทิสฺสามีติ จินฺเตนฺโต ปม คาถมาห   
                [๘๒๕]        อิทานิ โขมฺหิ สุขิโต อโรโค   
                                มนกณฺฏโก (๓) นิปฺปติโต กโปโต   
                                กาหามิทานิ หทยสฺส ตุฏ ึ   
                                ตถาหิ ม มสสาก พเลตีติ ฯ   
#  ๑.  ม.  นิตฺถุนนฺโต  ฯ   ๒.  นิปนโฺนมฺหิ ฯ   ๓  สยฺา.  ม.  นิกฺกณฺฏโก ฯ     
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        ตตฺถ  นปิฺปติโตติ  นคฺิคโต ฯ  กโปโตติ ปาราวโต ฯ  
กาหามิทานีติ  กริสฺสามิ  ทานิ ฯ  ตถา  หิ  ม  มสสาก  พเลตีติ   
ตถา  หิ  ม  มส ฺจ  อวเสสสาก ฺจ  มยฺห  พล  กโรติ  อุฏเหิ   
ขาทาติ  วทมาน วิย อุสฺสาห มม กโรตีติ อตฺโถ ฯ   
        โส  ภตฺตการเก  มจฺฉมส  ปจิตฺวา  มหานสา  นิกฺขมฺม   
สรีรโต  เสท  ปวาเหนฺเต  ปจฺฉิโต  นิกขฺมิตฺวา  รสกโรฏิย   
นิลียิตฺวา  กิร ิ กริีติ  สทฺทมกาสิ  (๑) ฯ ภตฺตการโก เวเคนาคนฺตฺวา  
กาก คเหตฺวา  สพฺพปตฺตานิ  ลุ ฺจิตฺวา  อลฺลสิงฺคิเวร ฺจ   
ปฏสิทฺธตฺถเก  จ  ปสิตฺวา  ลสุณ  ปูติตกฺเกน  มททฺิตฺวา   
สกลสรรี  มกฺเขตฺวา  เอก  กล  ฆสิตฺวา  วิชฺฌิตฺวา  สุตฺตเกน   
ตสฺส  คีวาย  พนฺธิตฺวา  นีฬปจฺฉิยเยว  น  ปกฺขิปตฺวา   
อคมาสิ ฯ  ปาราวโต  อาคนฺตฺวา  ต  ทิสฺวา  กา  เอสา   
พลากา  มม  สหายสฺส  ปจฺฉิย  นิปนฺนา  จณฺโฑ  หิ  โส   
อาคนฺตฺวา ฆาเตยฺยาสิ นนฺติ ปริหาส กโรนฺโต ทุติย คาถมาห   
        [๘๒๖]        กาย พลากา สิขิณฺฑี (๑)        โจร ีลงฺฆีปตามหา   
                        โอร พลาเก อาคจฺฉ                จณฺโฑ เม วายโส สขาติ ฯ   
        สา เหฏา วุตฺตตฺถาเยว ฯ   
        ต สุตฺวา กาโก ตติย คาถมาห   
        [๘๒๗]        อลมฺห ิเต ชคฺฆิตาเส (๒)        มม        ทิสฺวาน เอทิส   
                        วิลูน สูทปตฺุเตน                        ปฏมฏเน (๓) มกฺขิตนฺติ ฯ   
#  ๑.  ม.  สิขินี ฯ    ๒.  สยฺา.  ม.  ชคฺฆิตาเย  ฯ    ๓.  ม.  ปฏมณฺเฑน  ฯ    



ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 616 

        เลมที ่ 31  ป ฺจกนิปาเต  อฑฺฒวคฺควณฺณนา  หนา  616   
 
        ตตฺถ  อลนฺติ  ปฏิเสธฏเ  นิปาโต ฯ  ชคฺฆิตาเสติ   
หาสิตฺวา (๑)  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อิทานิ  ม  อีทิส  เอว   
ทุกฺขปฺปตฺต  ทิสฺวา  ตว อล หสิตุ ตฺว ม (๒)   อีทิเส กาเล  
ปริหาสเกฬึ กโรหีติ ฯ   
        โส ปรหิาสเกฬึ กโรนฺโตว ปุน จตุตฺถ คาถมาห   
        [๘๒๘]        สุนฺหาโต สุวิลิตฺโตสิ                อนฺนปาเนน ตปฺปโต   
                        กณฺเ จ เต เวฬุริโย                อคมาสิ (๓)  กชงฺคลนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  กณฺเ  จ  เต  เวฬุริโยติ  อย  เต  เวฬรุิยมณิป   
กณฺเ  ปลนฺโธ  ตฺว  เอตฺตก  กาล  อมหฺาก  เอต  น   
ทสฺเสสีติ  กปาล  สนฺธาเยวมาห ฯ  กชงฺคลนฺติ  อิธ  พาราณสีเยว   
กชงฺคลาติ  อธิปฺเปตา ฯ  อิโต  นิกฺขมตฺิวา  คจฺฉสิ  (๔)  อนโฺตนคร   
คโตติ ปุจฺฉติ ฯ   
        ตโต กาโก ป ฺจม คาถมาห   
        [๘๒๙]        มา เต มิตฺโต วา อมิตฺโต วา        อคมาสิ กชงฺคล   
                        ป ฺชานิ (๕)  ตตฺถ ลายิตฺวา        กณฺเ พนฺธนฺติ วฏฏนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ป ฺชานีติ  ปุจฺฉานิ (๖) ฯ ตตฺถ ลายิตฺวาติ ตสฺมึ  
พาราณสีนคเร  ลุ ฺจิตฺวา ฯ วฏฏนนฺติ กลิก ฯ   
        ต สุตฺวา ปาราวโต โอสานคาถมาห   
#  ๑.  ม.  หสิตุ  ฯ   ๒.  ม.  มา  ฯ   ๓.  ม. อคมา  นุ  ฯ   ๔.  ม.  กจฺจิ  ฯ 
#  ๕.  ม.  ป ฺฉานิ  ฯ   ๖.  ม.  ปตฺตานิ  ฯ    
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        [๘๓๐]        ปุนปาปชฺชส ีสมฺม                สลี หิ ตว ตาทิส   
                        น หิ มานุสกา โภคา                สุภุ ฺชา โหนฺติ ปกฺขิโนติ (๑)  ฯ   
        ตตฺถ  ปนุปาปชฺชสีติ  ปุนป  เอวรปู  อาปชฺชิสสฺสิ  เอวรูป   
หิ เต สีลนฺติ ฯ   
        อิติ  น  โส  โอวทิตฺวา  ตตฺถ  อวสตฺิวา  ปกฺเข  ปสาเรตฺวา   
อ ฺตฺถ อคมาสิ ฯ กาโกป ตตฺเถว ชีวิตกฺขย ปาปุณิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  โลลภิกฺขุ  อนาคามิผเล   
ปติฏหิ ฯ  ตทา กาโก โลลภิกฺขุ อโหสิ ฯ กโปโต ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                                กโปตกชาตก   นฏิ ิต ฯ    
                                อฑฺฒวคฺโค   ตติโย  ฯ   
#  ๑.  ม.  ปกขิฺนาติ  ฯ    
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                                ตสฺสทฺุทาน (๑)   
                                อถ  วณฺณ  สสีล  หิริ  ลภเต   
                                สุมุขาสิ  สสาลิย  มิตฺตวโร 
                                ยว  พาล  กโปตก  ปณฺณรส (๒)  ฯ   
                                ตตฺร  วคฺคุทฺทาน  ภวติ  ฯ 
                                ชิน ฺจ  วณฺณ  อสม  วคุปฺปริ   
                                สุเทสิตา  ชาตกนฺติ  สนฺติ  วีสติ   
                                มเหสิโน  พฺรหฺมจริตฺตมุตฺต 
                                มโวจ  คาถา  อตฺถวตี  สุพฺย ฺชนา (๑)  ฯ   
                                ป ฺจกนิปาตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
#  ๑.  ม. ชาตกุทฺทาน 
                        มณิกุณฺฑล  สุชาตา                เวนสาข ฺจ  โอรค  ฯ   
                        ฆฏ  โกรณฺฑิ  ลฏกิ                ธมฺมปาล  มิค  ตถา  ฯ   
                        สุโยนนฺที  วณฺณาโรห                สลี  หิรี  ขชฺโชปน  ฯ   
                        อหิ  คุมฺพิย  สาฬิย                        ตจสาร  มิตฺตวินฺท  ฯ   
                        ธนุคฺคโห  กโปต ฺจ                ชาตกา  ป ฺจวีสติ  ฯ 
#  ๒.  ม.  อิท  ทุติยตติยวคฺคทฺวเย  สโมธานุทฺทาน  ฯ   


