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                                ฉกฺกนิปาตชาตกฏกถา   
                                อาวาริยวคฺควณฺณนา   
 
                                     อาวาริยชาตก   
        มาสุ  กชฺุฌ  ภูมิปตีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
เอก  ติตฺถนาวิก อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  พาโล  อโหสิ  อ ฺาโณ  เนว  โส  พุทฺธาทีน   
รตนาน  น  อ ฺเส ฺจ  ปุคฺคลาน  คุณ  ชานาติ  จณฺโฑ 
ผรุโส  สาหสิโก  ฯ  อเถโก  ชานปโท  ภิกฺขุ  พุทฺธุปฏาน   
กริสฺสามีติ  อาคจฺฉนฺโต  สาย  อจิรวตีติตฺถ  ปตฺวา  ต  เอวมาห   
อุปาสก  ปรตีร  คมิสฺสามิ  นาว  เม  เทหีติ  ฯ  ภนฺเต  อิทานิ   
อกาโล  เอกสฺมึ  าเน  อิธ  วสสฺสูติ  ฯ  อุปาสก  อิธ  กุหึ   
วสิสฺสามิ  ม  คณฺหิตฺวา  คจฺฉาหีติ  ฯ  โส  กชฺุฌิตฺวา  เอหิ   
เรธ  สมณ  วหามีติ  วตฺวา  เถร  นาว  อาโรเปตฺวา  อุชุก  
อคนฺตฺวา เหฏา นาว เนตฺวา  อุลฺโลล  กตฺวา  ตสฺส  ปตฺตจีวร  
เตเมตฺวา  กิลเมตฺวา  ตีร  ปตฺวา  อนฺธการเวลาย  อุยฺโยเชสิ  ฯ  
อถ  โส  วิหาร  คนฺตฺวา  ต  ทิวส  พุทฺธปุฏานสฺส  โอกาส  
อลภิตฺวา  ปุนทิวเส  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต 
นิสีทิตฺวา  สตฺถารา  กตปฏิสนฺถาโร  กทา  อาคโตสีติ  วุตฺเต 
หิยฺโย  ภนฺเตติ  อถ  กสฺมา  อชชฺ  พุทฺธปุฏาน  อาคโตสีติ  วุตฺเต   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 2 

        *เลมที่ 32  อาวาริยวคฺควณฺณนา  หนา  2 
 
ตมตฺถ  อาโรเจสิ  ฯ  ต  สตฺุวา  สตฺถา  น  โข  ภิกฺขุ  อิทาเนว 
ปุพฺเพเปส  จณฺโฑ  ผรโุสว [๑] อิทานิ  ปน  เตน  ตฺว  กลิมิโต 
ปุพฺเพป  ปณฺฑิเต  กิลเมสีติ  วตฺวา  เตน  ยาจิโต  
อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย  สพฺพสิปฺปานิ   
อุคฺคณฺหิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ทีฆมทฺธาน  หิมวนฺเต  
ผลาผเลน  ยาเปตฺวา  โลณมฺพิลเสวนตฺถาย  พาราณสิย  คนฺตฺวา 
ราชุยฺยาเน  วสิตฺวา  ปุนทิวเส  นคร  ภิกฺขาย  ปาวิสิ  ฯ  อถ  น  
ราชงฺคเณ  ปตฺต  ราชา  ทสิฺวา  ตสฺส  อิริยาปเถ  ปสีทิตฺวา  อนฺเตปุร  
อาเนตฺวา  โภเชตฺวา  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  ราชุยฺยาเน  วสาเปสิ   
เอกทิวเส  สกึ  อุปฏาน  อคมาสิ  ฯ  ตเมน  โพธิสตฺโต  ร ฺา  
นาม  มหาราช  จตฺตาริ  อคติคมนานิ  วชฺเชตฺวา  อปฺปมตฺเตน 
ขนฺติเมตฺตานุทยสมฺปนฺเนน  หุตฺวา ธมฺเมน รชชฺ กาเรตพฺพนฺติ  
วตฺวา เทวสิก โอวทนฺโต   
        [๘๓๑] มาสุ กุชฺฌ ภูมิปติ          มาสุ กุชฺฌ รเถสภ   
                กทฺุธ อปฺปฏิกชฺุฌนฺโต          ราชา รฏสฺส ปูชิโต ฯ   
                คาเม วา ยทิ วาร ฺเ          นินฺเน วา ยทิ วา ถเล   
                สพฺพตฺถมนุสาสามิ(๒)          มาสุ  กชฺุฌ  รเถสภาติ   
เทฺว คาถา วทติ ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สาหสิโกติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. สพฺพตฺถ อนุสาสามิ ฯ   
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        ตตฺถ  รฏสฺส  ปชูิโตติ  เอวรูโป  ราชา  รฏสสฺ  ปชูิโต   
โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  สพฺพตฺถมนุสาสามีติ  เอเตสุ  คามาทีสุ  ยตฺถ 
กตฺถจิ  วสนฺโต  อห  มหาราช  อิมายเอว  อนุสิฏ ิยา  ตมนุสาสามิ 
เอเตสุ  คามาทีสุ  ยตฺถกตฺถจิ  เอกสฺมึป  เอกสตฺเตป  อนุสาสามิ  ฯ  
มาสุ  กุชฺฌ  รเถสภาติ  เอวเมวาห  ต  อนุสาสามิ  ร ฺา  นาม  
กุชฺฌิตุ  น  วฏฏติ  ฯ  กึการณา  ฯ  ราชาโน  นาม  วาจาวุธา 
เตส กุทฺธาน  วจนมตฺเตเนว พหู ชีวิตกขฺย ปาปุณนฺตีติ ฯ   
        เอวป  โพธิสตฺโต  ร ฺโ  อาคตาคตทิวเส  อิมา  คาถา  
อภาสิ ฯ  ราชา [๑] ปสนนฺจิตฺโต  มหาสตฺตสฺส  สตสหสฺสุฏานก  
เอก  คามวร  อทาสิ  ฯ  โพธิสตฺโต  ปฏิกฺขิป  ฯ  อิติ  โส  ตตฺเถว 
ทฺวาทส สวจฺฉเร  วสิตฺวา  อติจิร  นิวุฏโสฺมิ  ชนปทจาริก   
ตาว  จริตฺวา  อาคมิสฺสามีติ  ร ฺโ  อกเถตฺวาว  อุยฺยานปาล  
อามนฺเตตฺวา  ตาต  อุกฺกณฺ ิตรูโปสฺมิ  ชนปท  จริตฺวา  
อาคมิสฺสามิ  ตฺว  ร ฺโ  กเถยฺยาสีติ  วตฺวา  ปกฺกนฺโต  คงฺคาย 
นาวาติตฺถ  ปาปุณิ  ฯ  ตตฺถ  อาวาริยปตา  นาม  นาวิโก 
อโหสิ  โส  พาโล  เนว  คุณวนฺตาน  คุณ  ชานาติ  น 
อตฺตโนว  อุปาย(๒)  ชานาติ  ฯ  โส  คงฺคาตริตุกาม  ชน  ปม   
ตริตฺวา  ปจฺฉา  เวตน  ยาจติ  เวตน  อเทนฺเตหิ  สทฺธึ  กลห   
กโรนฺโต  อกโฺกสปฺปหาเรเยว  พหู  ลภติ  ฯ อปฺปลาภ เอวรูป 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อนุสิฏ ิยาติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๒. ม. อายาปาย ฯ  
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อนฺธพาล  ต สนฺธาย สตฺถา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา ตติย คาถมาห   
        [๘๓๒] อาวาริยปตา นาม          อหู คงฺคาย นาวิโก   
                ปพฺุเพ ชน ตารยิตฺวา(๑)          ปจฺฉา ยาจติ เวตน   
                เตนสฺส ภณฺฑน โหติ          น จ โภเคหิ วฑฺฒตีติ ฯ   
        ตตฺถ  อาวาริยปตาติ  อาวาริยา  นาม  ตสฺส  ธตีา  ตสฺสา  วเสน 
อาวาริยปตา  นาม  ชาโต  ฯ  เตนสฺส ภณฺฑนนฺติ เตน การเณน   
เตน วา ปจฺฉา ยาจิยมาเนน สทฺธึ ตสฺส ภณฺฑน โหติ ฯ   
        โพธิสตฺโต  ต  นาวิก  อุปสงฺกมิตฺวา  อาวุโส  ปรตีร  ม   
เนหีติ  อาห  ฯ  ต  สุตฺวา  โส  อาห  สมณ  ก ึ เม  เวตน   
ทสฺสสีติ  ฯ  อาวุโส  อห  โภควุฑฺฒึ  อตฺถวุฑฺฒึ  ธมมฺวุฑฺฒึ   
นาม  กเถสฺสามีติ  ฯ  ต  สตฺุวา  นาวิโก  ธุว  เอส  มยหฺ  กิ ฺจิ  
ทสฺสตีติ  ต  ปรตีร  เนตฺวา  เทหิ  เม  นาวาย  เวตนนฺติ   
อาห  ฯ  โส  ตสฺส สาธุ อาวุโสติ ปม โภควุฑฺฒึ กเถนฺโต   
        [๘๓๓] อติณฺณ ฺเว ยาจสฺสุ                  อปาร ตาต นาวิก   
                อ ฺโ  หิ  ติณฺณสฺส  มโน            อ ฺโ  โหติ  ติเรสิโนติ(๒)   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อปารนฺติ  ตาต  นาวิก  ปรตีร  อติณฺณเมว  ชน  
โอริมตีเร   ิต ฺเว  เวตน  ยาจสฺสุ  ตโต  ลทฺธ ฺจ  คเหตฺวา 
คุตฺตฏาเน  เปตฺวา  ปจฺฉาป  มนุสฺเส  ปรตีร  นยิฺยาสิ  เอว 
# ๑. ม. ตาเรตฺวาน ฯ ๒. ม. ปาเรสิโน ฯ   
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เต  โภควุฑฺฒิ  ภวิสฺสตีติ  ฯ  อ ฺโ  หิ  ติณฺณสฺส  มโนติ  ตาต 
นาวิก  ปรตีร  คตสฺส  ห ิ อ ฺโ  มโน  ภวติ  อทตฺวาว  
คนฺตุกาโม  โหติ  โย  ปรตีเรสี  นาม  ตีร  เอสติ(๑)  ปรตีร  
คนฺตุกาโม  โหติ  โส  อติเรกตรมฺป  ทตฺวา  คนฺตุกาโม  โหติ  
อิติ  ตีเรสิโน  จ  อ ฺโ  มโน  โหติ  ตสฺมา  ตฺว  อติณฺณเมว   
ยาเจยฺยาสีติ  อย  ตาว  เต โภคาน วุฑฺฒิ นามาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  นาวิโก  จินฺเตสิ  อย  ตาว  เม  โอวาโท  
ภวิสฺสติ  อิทานิ  ปเนส  อ ฺ  กิ ฺจิ  มยฺห  ทสฺสตีติ  ฯ  อถ 
น  โพธิสตฺโต  อย  ตาว  เต  อาวุโส  โภควุฑฺฒิ  อิทานิ   
อตฺถธมฺมวุฑฺฒึ  สุณาหีติ  วตฺวา ต โอวทนฺโต   
        [๘๓๔] คาเม วา ยทิ วาร ฺเ(๒)        นินฺเน วา ยทิ วา(๓) ถเล   
                สพฺพตฺถมนุสาสามิ(๔)                  มาสุ  กุชฺฌิถ  นาวิกาติ   
คาถมาห  ฯ  อิติ  ตสฺส  อิมาย  คาถาย  อตฺถธมฺมวุฑฺฒึ  กเถตฺวา   
อย  เต  อตฺถวุฑฺฒิ  จ  ธมมฺวุฑฺฒิ  จาติ  อาห  ฯ  โส  ปน ทฏุปุรโิส(๕)   
ต  โอวาท  น  กิ ฺจิ  ม ฺมาโน  อิท  สมณ  ตยา  มยฺห  ทินฺน   
นาวาย  เวตนนฺติ  อาห  ฯ  อามาวุโสติ  ฯ  มยฺห  อิมินา  กมฺม   
นตฺถิ  อ ฺ  เม  เทหีติ  ฯ  อาวุโส  อิม  เปตฺวา  มยฺห  อ ฺ   
นตฺถีติ  ฯ  อถ  ตฺว  กสฺมา  มม  นาว  อารูพฺโหสีติ  ตาปส คงฺคาตีเร   
# ๑. ม. โย ปเนส ปาเรสี นาม ปรตีร เอสติ ฯ  
# ๒. ส. ยทิวาร ฺเ ฯ  ๓. ส. ยทิวา ฯ   
# ๔. ม. สพฺพตฺถ อนุสาสามิ ฯ  ๕. ม. ทนฺธปุรโิส ฯ   
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ปาเตตฺวา อุเร นิสีทิตฺวา มุขเมวสฺส โปเถสิ ฯ   
        สตฺถา  อิติ  โส  ภิกขฺเว  ตาปโส  โอวาท  ทตฺวา  ร ฺโ   
สนฺติเก  คามวร  ลภติ  ตเมว  โอวาท  อนฺธพาลสฺส  นาวิกสฺส   
กเถตฺวา  มุขโปถน  ปาปุณิ  ตสฺมา  โอวาท  เทนฺเตน  ยุตฺตชนสฺเสว   
ทาตพฺโพ  น  อยุตฺตชนสฺสาติ  วตฺวา  อภิสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา  ตทนนฺตร   
คาถมาห   
        [๘๓๕] ยาเยว อนุสาสนิยา          ราชา คามวร อทา   
                ตาเยว อนุสาสนิยา          นาวิโก ปหรี มขุนฺติ ฯ   
        ตสฺส  ต  ปหรนฺตสฺเสว  ภริยา  ภตฺต  คเหตฺวา  อาคตา ตาปส(๑) 
ทิสฺวา  สามิ  อย  ตาปโส  ราชกุลุปโก  มา  ปหรีติ  อาห  ฯ   
โส  กุชฺฌิตฺวา  ตฺวเมว  อิม  กฏูตาปส  ปหริตุ  น  เทสีติ  อุฏาย   
ต  ปหริตฺวา  ปาเตสิ  ฯ  อถ  ภตฺตปาฏิ  ปติตฺวา  ภิชชฺิ  ฯ  ภริยาย   
จ  ครุคพฺภาย  คพฺโภ  ภูมิย  ปติ  ฯ  อถ  น  มนุสฺสา สมฺปริวาเรตฺวา   
ปุริสฆาตกโจโรติ  คเหตฺวา  พนฺธิตฺวา  ร ฺโ  ทสเฺสสุ  ฯ  ราชา   
วินิจฺฉินิตฺวา ตสฺส ราชาณ กาเรสิ ฯ   
        สตฺถา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา ตมตฺถ ปกาเสนฺโต โอสานคาถมาห   
        [๘๓๖] ภตฺต ภินฺน หตา ภริยา  คพฺโภ จ ปติโต ฉมา   
                มิโคว ชาตรูเปน                  น เตนตฺถ อวฑฺฒิตุนฺติ(๒) ฯ   
        ตตฺถ  ภตฺต  ภินฺนนฺติ  ภตฺตปาฏิ  ภินฺนา  ฯ  หตาติ  ปหตา  ฯ   
# ๑. ม. ปาปปุริส ฯ  ๒. ม. อพนฺธิสูติ ฯ   
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ฉมาติ  ภูมิย  ฯ  มิโคว  ชาตรูเปนาติ  ยถา  มิโค  สุวณฺณ  วา  หิร ฺ  
วา  มุตฺตามณิอาทีนิ  วา  มทฺทิตฺวา  คจฺฉนฺโตป  อตฺถริตฺวา   
นิปชฺชนฺโตป  เตน  ชาตรูเปน  อตฺตโน  อตฺถ  วฑฺฒิตุ  นิพฺพตฺเตตุ   
น  สกโฺกติ  เอวเมว  โส  อนฺธพาโล  ปณฺฑิเตหิ  ทินฺน  โอวาท   
สุตฺวาป อตฺตโน อตฺถ วฑฺฒิตุ นิพฺพตฺเตตุ น สกฺโกตีติ วุตฺต  
โหติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  โส  ภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหิ ฯ  ตทา  นาวิโก  อิทานิ  นาวิโกว  ราชา  อานนฺโท   
ตาปโส  ปน  อหเมวาติ ฯ   
                    อาวาริยชาตก ปม ฯ   
         
                        เสตเกตุชาตก   
        มา  ตาต  กุชฌฺิ  น  หิ  สาธุ  โกโธติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน   
วิหรนฺโต  กหุก  ภิกฺขุ  อารพฺภ  กเถสิ  ฯ ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ กุทฺทาล- 
ชาตเก  อาวีภวิสฺสติ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
พาราณสิย  ทิสาปาโมกฺโข  อาจริโย  หุตฺวา  ป ฺจสตมาณเว  มนฺเต   
วาเจสิ  ฯ  เตส  เชฏโก  เสตเกตุ  นาม  อุทฺทิจฺจพฺราหฺมณกุเล   
นิพฺพตฺตมาณโว  ฯ  ตสฺส  ชาตึ  นิสสฺาย  มหนฺโต  มาโน  อโหสิ  ฯ    
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โส  เอกทิวส  อ ฺเหิ  มาณเวหิ  สทฺธึ  นครา  นิกฺขมนฺโต  
นคร  ปวิสนตฺ  เอก  จณฺฑาล  ทิสฺวา  โกสิ  ตฺวนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา 
จณฺฑาโลหมสฺมีติ  วุตฺเต  ตสฺส  สรรี  ปหริตฺวา  อาคตวาตสฺส  อตฺตโน 
สรีเร  ผุสนภเยน  นสฺส  จณฺฑาล  กาฬกณฺณิ  อโธวาต  ยาหีติ   
วตฺวา  เวเคน  ตสฺส  อุปรวิาต  อคมาสิ  ฯ  จณฺฑาโลป  สีฆตร   
คนฺตฺวา  ตสฺส  อุปริวาเต  อฏาสิ  ฯ  อถ  น  โส  นสฺส  วสล  
กาฬกณฺณีติ  สุฏ ุตร  อกโฺกสิ  ปริภาสิ  ฯ  ต  สุตฺวา  จณฺฑาโล  
ตฺว  โกสีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  พฺราหฺมณมาณโวหมสฺมีติ  ฯ  พฺราหฺมโณ   
โหตุ  มยา  ปน  ปฏุป ฺห  กเถตุ  สกขิฺสฺสสีติ  ฯ  อาม   
สกฺขิสฺสามีติ  ฯ  สเจป  น  สกฺโกส ิ ปาทนฺตเรน  ต  คเมมีติ  ฯ  โส 
อตฺตาน  ตกฺเกตฺวา  อาคเมหีติ  อาห  ฯ  จณฺฑาลปุตฺโต  ตสฺส  
กถ  ปริส  คาหาเปตฺวา  มาณว  ทิสา  นาม  กตราติ  ป ฺห  
ปุจฺฉิ  ฯ  ทิสา  นาม ปุรตฺถิมาทโย  จตสฺโส  ทิสาติ  ฯ  จณฺฑาโล 
อหนฺต  เอต  ทิส  น  ปุจฺฉามิ  ตฺว  เอตฺตกมฺป  อชานนฺโต  มม 
สรีเร  ปหตวาต  ชิคุจฺฉสีติ  ต  ขนฺธฏ ิเก  คเหตฺวา  โอนเมตฺวา   
อตฺตโน  ปาทนฺตเรน  คเมสิ  ฯ  มาณวา  ต  ปวตฺตึ  อาจริยสฺส  
อาจิกฺขึสุ  ฯ  ต  สุตฺวา  อาจริโย  สจฺจ  กิร  ตาต  เสตเกตุ  
จณฺฑาเลนสิ  ปาทนฺตเรน  คมิโตติ  ฯ  อามาจริย  โส  ม  จณฺฑาล- 
ทาสีปุตฺโต  ทิสามตฺตมฺป  น  ชานาสีติ  วตฺวา  อตฺตโน  ปาทนฺตเรน 
คเมสิ  อิทานิ  ทิสฺวา  กตฺตพฺพมสฺส  ชานิสฺสามีติ  กุทฺโธ  จณฺฑาล-  
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ปุตฺต  อกฺโกสิ  ปริภาสิ  ฯ  อถ  น  อาจริโย  ตาต  เสตเกตุ  มา 
ตสฺส  กุชฌฺ  ปณฺฑิโต  จณฺฑาลปุตฺโต  น  โส  ต  เอต  ทิส  ปุจฺฉติ  
อ ฺ  ทิส  ปุจฺฉิ  ตยา  ปน  ทฏิสุตวิ ฺาตโต  อทิฏา- 
สุตอวิ ฺาตเมว  พหุตรนฺติ  โอวทนฺโต  เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๘๓๗] มา ตาต กุชฌฺิ น ห ิสาธุ โกโธ   
                พหุมฺป เต อทิฏ อสฺสุต ฺจ   
                มาตาปตา ทิสา(๑) ตาต เสตเกตุ   
                อาจริยมาหุ ทิสต ปสฏา   
        [๘๓๘]อคาริโน อนฺนปานวตฺถทา(๒)   
                อวฺหายิกา ตมฺป ทิส วทนฺติ   
                เอสา ทิสา ปรมา เสตเกตุ   
                ย ปตฺว ทุกฺขี จ สุขิโน(๓) ภวนฺตีติ ฯ   
        ตตฺถ  น  หิ  สาธุ  โกโธติ  โกโธ  นาม  อุปฺปชชฺมาโน 
สุภาสิตทุพฺภาสิต  อตฺถานตฺถ  หิตาหิต  ชานิตุ  น  เทตีติ  น  ห ิ 
สาธุโก(๔)  ฯ  พหุมฺป  เต  อทิฏนฺติ  ตยา  จกฺขุนา  อทิฏ  โสเตน  
จ  อสฺสุตเมว  พหุตร  ทิส  ตา  ทิสา  มา  ตาปตโร  ปตฺุตาน   
ปุริมตร  อุปฺปนฺนตฺตา  ปุรตฺถิมทิสา  นาม  ชาตาติ  วทติ  ฯ  
อาจริยมาหุ  ทิสต ปสฏาติ  อาจริยา  ปน  ทกฺขิเณยฺยตฺตา  ทิสต  
# ๑. ม. ทิสตา ฯ  ย.ุ ทิสาตา ฯ ๒. ม. อนฺนทปานวตฺถทา ฯ  
# ๓. ส. ย. ปตฺวา ทุกขี สุขิโน ฯ  ๔. ม. น สาธุ น ลทฺธโก ฯ  
# สี. น หิ สาธุ โกโธ ฯ  
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ปสฏา  ทิกขิฺณทิสาติ  พุทฺธาทโย  อรยิา  อาหุ  กเถนฺติ  ทีเปนฺติ  
วา  วทนฺติ  ฯ   
        อคาริโนติ คหฏาว ฯ  อนฺนปานวตฺถทาติ  อนฺนทา  ปานทา  
วตฺถทา  จ  ฯ  อวฺหายิกาติ  เอถ  เทยฺยธมฺม  ปฏิคฺคณฺหถาติ   
ปกฺโกสนกา  ฯ  ตมฺป  ทิส  วทนฺตีติ  ตมฺป  พุทฺธาทโย  อริยา   
เอต  ทิส  วทนฺติ  ฯ  อิมินา จตุปจฺจยทายกา  คหฏา  ปจฺจเย 
อวฺหายิตฺวา  ธมฺมิกสมณพฺราหฺมเณหิ  อุปคนฺตพฺพตฺตา  เอตา 
ทิสา  นามาติ  ทีเปติ  ฯ  อปโร  นโย  เย  เอเต  อคาริโน   
อนฺนปานวตฺถทา  เตส  ฉกามสคฺคสมฺปตฺติทายิกฏเน  อุปรุปร ิ 
อวฺหายนโต  อวฺหายิกา  ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณา  ฯ  ตมฺป  ทิส   
วทนฺตีติ  ตป พุทฺธาทโย  อริยา อุปริมทิส นาม วทนฺตีติ  
ทีเปติ ฯ วุตฺตมฺป เจต   
        มาตาปตา ทิสา ปุพฺพา          อาจริยา ทกฺขิณา ทิสา   
        ปุตฺตทารา ทิสา ปจฺฉา          มิตฺตามจฺจา จ อุตฺตรา   
        ทาสกมฺมกรา เหฏา          อุทฺธ สมณพฺราหฺมณา   
        เอตา  ทสิา  นมสฺเสยฺย          อปฺปมตฺโต  กุเล  คิหีติ  ฯ   
เอสา  ทิสาติ  อิท  ปน  นพฺิพาน  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ชาติอาทินา 
หิ  นานปฺปกาเรน  ทุกฺเขน  ทุกฺขิตา  สตฺตา  ต  ปตฺวา  นิทฺทุกฺขา 
สุขิโน  ภวนติฺ  ฯ  เอสาเอว  จ  สตฺเตหิ  อคตปุพฺพา  ทิสา  นาม  ฯ  
เตเนว  จ นิพฺพาน ปรมาติ อาห ฯ วุตฺตมฺป เจต    
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                สมติตฺติก อนวเสสก   
                เตลปตฺต ยถา ปริหเรยฺย   
                เอว สจิตฺตมนุรกฺเขยฺย   
                ปตฺถยาโน ทิส อคตปุพฺพนฺติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  มาณวสฺส  ทิสา  กเถสิ  ฯ โส ปน 
จณฺฑาเลนมฺหิ  ปาทนฺตเรน  คมิโตติ  ตสฺมึ  าเน  อวสิตฺวา  ตกฺกสิล  
คนฺตฺวา  ทิสาปาโมกฺขสฺส  อาจริยสฺส  สนฺติเก  สพฺพสิปฺปานิ   
อุคฺคณฺหิตฺวา  อาจริเยน  อนุ ฺาโต  ตกฺกสิลโต  นกิฺขมิตฺวา  สพฺพ- 
สมยสิปฺป  สกิฺขนฺโต  วิจร ิ ฯ  โส  เอก  ปจฺจนฺตคาม  คนฺตฺวา  ต  
นิสฺสาย  วสนฺโต  ป ฺจสเต  ตาปเส  ทิสฺวา  เตส  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา 
ยนฺเต  ชานนฺติ  สิปฺป  วา  มนฺต  วา  จรณ  วา  ต  อุคฺคณฺหิตฺวา 
คณสตฺถา  หุตฺวา  เตหิ  ปริวาริโต  พาราณสึ  คนฺตฺวา  ปุนทิวเส  ภิกฺข   
จรนฺโต ราชงฺคณ  อคมาสิ  ฯ  ราชา  ตาปสาน  อิริยาปเถ  ปสีทตฺิวา  
อนฺโตนิเวสเน  โภเชตฺวา  เต  อตฺตโน  อุยฺยาเน  วสาเปสิ  ฯ  โส 
เอกทิวส ตาปเส  ปริวิสิตฺวา  อชฺช  สาย ฺเห  อุยฺยาน  คนฺตฺวา 
อยฺเย  วนฺทิสฺสามีติ  อาห  ฯ  เสตเกตุ  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  ตาปเส   
สนฺนิปาเตตฺวา  สมฺม  มาริส  อชฺช  ราชา  อาคมิสฺสตีติ  อาห  ฯ 
ราชาโน  นาม  สก ึ อาราเธตฺวา  ยาวตายุก  สุข  ชีวิตุ  สกฺกา  อชชฺ  
เอกจฺเจ วคฺคุลิวตฺต  จรถ  เอกจฺเจ  กณฺกเสยฺย  กปเฺปถ  เอกจฺเจ  
ป ฺจาตป  ตปฺเปถ  เอกจฺเจ  อุกฺกุฏิกปฺปธาน  อนุยุ ฺเชถ  เอกจฺเจ   
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อุทโกโรหณกมฺม  กโรถ  เอกจฺเจ  มนฺเต  สชฺฌายถาติ  วิจาเรตฺวา  
สย ปณฺณสาลทฺวาเร  อปสฺสยปเก  นสิีทิตฺวา  ป ฺจวณฺณรงฺค- 
สมุชฺชลวาสน  เอก  โปตฺถก  วิจิตฺรวณฺณาธารเก  เปตฺวา   
สุสิกฺขิเตหิ  จตูหิ  ป ฺจหิ  มาณเวหิ  ปุจฺฉิเต  ปุจฺฉิเต  ป ฺเห 
กเถสิ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ราชา  อาคนฺตฺวา  เต  มิจฺฉาตป  กโรนฺเต 
ทิสฺวา ตุฏโ เสตเกตุ อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสินฺโน 
ปุโรหิเตน สทฺธึ สลลฺปนโฺต ตติย คาถมาห   
        [๘๓๙] ขราชินา ชฏลิา ปงฺกทนฺตา   
                ทมุุกฺขรูปา(๑) เยเม ชปนฺติ มนฺเต   
                กจฺจิ นุ เต มานุสิเก ปโยเค   
                อิท วิทู ปริมุตฺตา อปายาติ ฯ   
        ตตฺถ  ขราชินาติ  สขุเรหิ  อชินจมฺเมหิ  สมนฺนาคตา ฯ 
ปงฺกทนฺตาติ  ทนฺตกฏสสฺ  อขาทเนน  มลคฺคหิตทนฺตา  ฯ  ทุมกฺุขรูปาติ 
อน ฺชิตอมณฺฑิตลูขนิวาสนปารุปนา  มาลาคนฺธวิเลปนวชฺชิตา  ฯ  
กิลิฏรูปาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  เยเม  ชปนฺตีติ  เย อิเม มนฺเต  
สชฺฌายนฺติ ฯ มานุสิเก  ปโยเคติ  มนุสฺเสหิ  กตฺตพฺพปโยเค   ิตา  ฯ 
อิท  วิทู  ปรมิุตฺตา  อปายาติ  อิมสฺมึ  ปโยเค  ตฺวา  อิม  โลก   
วิทิตฺวา  ปากฏ  กตฺวา  กจฺจิ นุ เอเต อิสโย จตูหิ อปาเยหิ  
มุตฺตาติ ปุจฺฉติ ฯ   
# ๑. ม.  ทุมมฺกฺขรูปา ฯ  ยุ. ทุมฺมุกฺขรปูา ฯ   
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        ต สุตฺวา ปุโรหิโต จตุตฺถ คาถมาห   
        [๘๔๐]ปาปานิ กมฺมานิ กริตฺว ราช   
                พหุสฺสุโต เนว จเรยฺย ธมฺม   
                สหสฺสเวโทป น ต ปฏิจฺจ   
                ทกฺุขา ปมุ ฺเจ จรณ อปตฺวาติ ฯ   
        ตตฺถ  กริตฺวาติ  กตฺวา  ฯ  จรณนฺติ สห สีเลน อฏ 
สมาปตฺติโย ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  มหาราช  อห  พหุสสฺุโตมฺหีติ  
สหสฺสเวโทป  ติวิธ  สุจริตธมฺม  น  จเรยฺย  ปาปาเนว  กเรยฺย  
โส  ตานิ  ปาปานิ  กมฺมานิ  กตฺวา  ต  พาหุสจฺจ  ปฏิจฺจ  
สีลสมาปตฺติสงฺขาต  จรณ  อปตฺวา ทุกขฺา น มุ ฺเจ อปายทุกฺขโต 
น มุ ฺจเตวาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ราชา  ตาปเสสุ  ปสาท  หริ  ฯ  ตโต  เสตเกตุ   
จินฺเตสิ  อิมสฺส  ร ฺโ  ตาปเสสุ  ปสาโท  อุทปาทิ  ต  ปเนส   
ปุโรหิโต  วาสิยา  ปหริตฺวา  วิย  ปจฺฉินฺทิ  มยา  เอเตน  สทฺธึ   
กเถตุ วฏฏตีติ ฯ โส เตน สทธฺึ กเถนฺโต ป ฺจม คาถมาห   
        [๘๔๑]สหสฺสเวโทป น ต ปฏิจฺจ   
                ทกฺุขา ปมุ ฺเจ จรณ อปตฺวา   
                ม ฺามิ เวทา อผลา ภวนฺติ   
                สสุยม จรณ ฺเว สจฺจนฺติ ฯ   
# ๑. กริตฺวา ฯ  ๒. ม. น ฯ ๓. ส. ม. สสยม ฯ  
# ๔. ม. จรณเมว ฯ   
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        ตสฺสตฺโถ  สหสฺสเวโทป  ต  พาหุสจฺจ  ปฏิจฺจ  จรณ  อปตฺวา   
อตฺตาน  ทุกฺขา  น  ปมุ ฺเจ  เอว  สนฺเต  อห  ม ฺามิ  ตโย   
เวทา  อผลา  โหนฺติ  สสลีก  อฏสมาปตฺตึ  ปฏิจฺจ  จรณ ฺเว 
สจฺจ  โหตีติ ฯ   
        ต สุตฺวา ปุโรหิโต ฉฏม คาถมาห   
                [๘๔๒] น เหว เวทา อผลา ภวนฺติ   
                        สุสยม จรณ ฺเว(๑) สจฺจ   
                        กิตฺติ ฺจ(๒) ปปฺโปติ อธิจฺจ เวเท   
                        สนฺต ปุเนติ(๓) จรเณน ทนฺโตติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ตโย  เวทา  อผลา  น  ภวนฺติ  สุสยม  จรณ ฺเว   
สจฺจ  เสยฺย  อุตฺตม  ปวร  น  เหว  โหติ  ฯ  กึการณา  ฯ  กิตฺติ ฺจ   
ปปฺโปติ  อธจฺิจ  เวเท  ตโย  เวเท  อธิจฺจ  ทิฏธมฺเม  กิตฺติมตฺต   
ยสมตฺต  ลาภมตฺต  ลภติ  อิโตปร  อ ฺ  นตฺถิ  ตสฺมา   
น  เต  อผลา  ฯ  สนฺต  ปุเนติ  จรเณน  ทนฺโตติ  สีเล  
ปติฏาย สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  สมาปตฺติปทฏาน  วิปสฺสน   
วฑฺเฒนฺโต  อจฺจนฺต  สนฺต  นิพฺพานนามก เอก ปาปุณาติ ฯ   
        อิติ  ปุโรหิโต  เสตเกตุโน  วาท  ภินฺทิตฺวา  เต  สพฺเพ 
คิหี  กาเรตฺวา  ผลกาวุธานิ  คาหาเปตฺวา  มหนฺตการเก(๔)  กตฺวา   
ร ฺโ  อุปฏาเก กาเรสิ ฯ อย กริ มหนฺตการกาน วโส ฯ   
# ๑. ม. จรณเมว ฯ  ๒. ม. กิตฺตึ หิ ฯ  
# ๓. ส. สนฺตึ ปุเณติ ฯ  ๔. ม. มหนฺตตรเก  ฯ  
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        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  
ตทา  เสตเกตุ  กุหโก  ภิกฺขุ  อโหสิ  จณฺฑาลปุตฺโต  สารีปุตฺโต  
อโหสิ [๑]  ปุโรหิโต ปน อหเมวาติ ฯ   
                เสตเกตุชาตก ทุติย ฯ   
         
                        ทรีมุขชาตก   
        ปงฺโกว  กามาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  มหาภินิกฺขมน   
อารพฺภ กเถสิ ฯ ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ เหฏา กถิตเมว ฯ   
        อตีเต  ปน  ราชคหนคเร  มคธราชา  นาม  รชฺช  กาเรสิ  ฯ   
ตทา  โพธิสตฺโต  ตสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นพฺิพตฺติ  ฯ พฺรหฺมทตฺต-   
กุมาโรติสฺส  นาม  อกสุ  ฯ  ตสฺส  ชาตทิวเสเยว  ปุโรหิตสฺสาป  ปุตฺโต 
วิชายิ(๒)  ฯ  ตสฺส  มุข  อติวิย  โสภติ  เตนสฺส  ทรมีุโขติ  นาม 
อกสุ  ฯ  เต  อุโภป  ราชกเุลเยว  สวฑฺฒา  ฯ  เต  อ ฺม ฺ   
ปยสหายกา  หุตฺวา  โสฬสวสฺสกาเล  ตกฺกสิล  คนฺตฺวา  สพฺพสิปฺปานิ   
อุคฺคณฺหิตฺวา  สพฺพสมยสิปฺป ฺจ  สิกฺขิสฺสาม  เทสจาริต ฺจ   
ชานิสฺสามาติ  คามนิคมาทีสุ  จรนฺตา  พาราณสึ  ปตฺวา  เทวกุเล  
วสิตฺวา  ปุนทิวเส  พาราณสึ  ภิกฺขาย  ปวิสึสุ  ฯ  ตตฺถ  เอกสฺมึ  
กุเล พฺราหฺมเณ  โภเชตฺวา  หวนก  ทสสฺามาติ  ปายาส  ปจิตฺวา  
อาสนานิ  ป ฺตฺตานิ  โหนฺติ(๓) ฯ  มนุสฺสา  เต  อุโภป  ภิกฺขาย  จรนฺเต  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ราชา อานนฺโทติ ทิสฺสนฺติ ฯ  
# ๒. ม. ชายิ ฯ  ๓. ม. วาจนก ฯ  



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 16 

        *เลมที่ 32  อาวาริยวคฺควณฺณนา  หนา  16 
 
ทิสฺวา  พฺราหฺมณา  อาคตาติ  เคห  ปเวสิตฺวา  มหาสตฺตสฺส  อาสเน 
สุทฺธวตฺถ ป ฺเปตฺวา  ทรีมุขสฺส [๑] รตฺตกมฺพล  ป ฺเปสุ  ฯ  
ทรีมุโข  ต  นิมิตฺต  ทิสฺวา  อชฺช  มยฺห  สหาโย  พาราณสี  
ราชา  ภวิสฺสติ  อห  เสนาปตีติ  ป ฺาสิ  ฯ  เต  ตตฺถ  ภุ ฺชิตฺวา   
หวนก(๒)  คเหตฺวา  มงฺคล  วตฺวา  นกิฺขมฺม  ต  ราชุยฺยาน  อคมสุ  ฯ  
ตตฺถ  มหาสตฺโต  มงฺคลสิลาปฏเฏ  นปิชฺช ิ ฯ  ทรมีุโข  ปนสฺส  
ปาเท  ปริมชชฺนฺโต  นิสีท ิ ฯ   
        ตทา  พาราณสีร ฺโ  มตสฺส  สตฺตโม  ทิวโส  โหติ  ฯ  
ปุโรหิโต  ร ฺโ  สรีรกจฺิจ  กตฺวา  อปุตฺตเก  รชฺเช  สตฺตเม ทิวเส 
ผุสฺสรถ วิสฺสชฺเชสิ ฯ  ผุสสฺรถกิจฺจ  มหาชนกชาตเก  อาวีภวิสฺสติ  ฯ   
ผุสฺสรโถ  นครา  นิกฺขมิตฺวา  จตุรงฺคินิยา  เสนาย ปริวุโต อเนกสเตหิ  
ตุริเยหิ วชฺชมาเนหิ  อุยฺยานทฺวาร  ปาปุณิ  ฯ  อถ  ทรีมุโข  ตุริยสทฺท   
สุตฺวา  สหายสฺส  เม  ผุสฺสรโถ  อาคจฺฉติ  อชฺเชเวส  ราชา  หุตฺวา 
มยฺห เสนาปติฏาน  ทสฺสติ  โก  เม  ฆราวาเสนตฺโถ  นิกฺขมิตฺวา 
ปพฺพชิสฺสามีติ  โพธิสตฺต  อนามนฺเตตฺวาว  เอกมนฺต  คนฺตฺวา   
ปฏิจฺฉนฺเน  อฏาสิ  ฯ  ปุโรหิโต  อุยยฺานทฺวาเร  รถ  เปตฺวา  อุยฺยาน  
ปวิฏโ  โพธิสตฺต  มงฺคลสิลาปฏเฏ  นิปนฺน  ทิสฺวา  ปาเทสุ   
ลกฺขณานิ  โอโลเกตฺวา [๓]  ปุ ฺวา  สตฺโต  ทฺวิสหสฺสปริวาราน   
จตุนฺนมฺป  มหาทีปาน  รชฺช  กาเรตุ  สมตฺโถ  ธีติ  ปนสฺส  กีทสิาติ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อาสเนติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. วาจนก ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อยนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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สพฺพตุริยานิ  ปคฺคณฺหาเปสิ  ฯ  โพธิสตฺโต  ปพุชฺฌตฺิวา  มุขโต  สาฏก   
อปเนตฺวา  มหาชน โอโลเกตฺวา  ปุน  สาฏเกน  มุข  ปฏิจฺฉาเทตฺวา 
โถก  นิปชฺชตฺิวา  ปสฺสทฺธทรโถ  อุฏาย  สิลาปฏเฏ  ปลฺลงฺเกน 
นิสีทิ  ฯ  ปุโรหิโต  ชณฺณุเกน ปติฏาย  เทว  ตุมฺหาก  รชฺช   
ปาปุณาตีติ  อาห  ฯ  อปตฺุตก  ภเณ  รชฺชนฺติ  ฯ  อาม  เทวาติ  ฯ 
เตนหิ  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ  เต ตสฺส อุยฺยาเนเยว  อภิเสก  อกสุ  ฯ  
โส  ยสมหนฺตตาย  ทรีมุข  น  สร ิ ฯ  รถ อภิรุยฺห  มหาชนปริวุโต  
นคร  ปวิสิตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ราชทฺวาเร   ิโตว  อมจฺจาน   
านนฺตรานิ  วิจาเรตฺวา  ปาสาท  อภิรูหิ  ฯ   
        ตสฺมึ  ขเณ  ทรีมุโข  สุ ฺ  ทานิ  อุยฺยานนฺติ  อาคนฺตฺวา 
มงฺคลสิลาย  นิสีทิ  ฯ  อถสฺส  ปุรโต  ปณฺฑุปลาส  ปติ  ฯ  โส  ตสฺมึเยว  
ปณฺฑุปลาเส  ขยวย  ปฏเปตฺวา  ติลกฺขณ  สมฺมสิตฺวา  ปวึ  
อุนฺนาเทนฺโต ปจฺเจกโพธึ  นิพฺพตฺเตสิ  ฯ  ตสฺส  ตขณ ฺเว  คิหิลิงฺค   
อนฺตรธายิ  ฯ  อิทฺธิมยปตฺตจีวร  อากาสโต  โอตริตฺวา  สรีเร 
ปฏิมุ ฺจิ  ฯ  ตาวเทว  อฏปริกฺขารธโร  อิริยาปถสมฺปนฺโน   
วสฺสสติกตฺเถโร  วิย  หุตฺวา  อิทฺธิยา  อากาเส  อุปฺปติตฺวา  หิมวนฺตปฺ- 
ปเทเส  นนฺทมูลกปพฺภาร  อคมาสิ  ฯ  โพธิสตฺโตป  ธมฺเมน  รชชฺ   
กาเรสิ  ฯ  ยสมหนฺตตาย  ปน  ยเสน  ปมตฺโต  หุตฺวา  จตฺตาฬีส 
วสฺสานิ  ทรมีุข  น  สร ิ ฯ  จตฺตาฬีสาติกฺกเม  สวจฺฉเร  ปน(๑)  อตีเต 
# ๑. ม. จตฺตาลีเส  ปน  สวจฺฉเร ฯ   
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ต  สริตฺวา  มยฺห  สหาโย  ทรีมุโข  นาม  อตฺถ ิ กห  นุ  โข โสติ  
ต ทฏ ุกาโม อโหสิ ฯ โส ตโตณ  ปฏาย  อนฺเตปุเรป  ปริสมชฺเฌป   
กห  น ุ โข  มยฺห  สหาโย  ทรีมุโข  โย  เม  ตสฺส  วสนฏาน  
กเถสิ  มหนฺตมสฺส  ยส  ทสฺสามีติ  วทติ  ฯ  เอว  ตสฺส  ปุนปปฺุน  
ต  สรนฺตสฺเสว  อ ฺนิ  ทส  สวจฺฉรานิ  อติกฺกนฺตานิ  ฯ   
        ทรีมุขปจฺเจกพุทฺโธป  ป ฺาสวสฺสจฺจเยน  อาวชฺเชนฺโต  ม   
โข  สหาโย  สรตีติ ตฺวา อิทานิ  โส  มหลฺลโก  ปตฺุตธีตาหิ  
วุฑฺฒิปฺปตฺโต  คนฺตฺวา  ธมฺม  กเถตฺวา  ปพฺพชิสฺสามิ  นนฺติ  อิทธฺิยา 
อากาเสน  อาคนฺตฺวา  อุยฺยาเน โอตริตฺวา  สุวณฺณปฏิมา  วิย  
สิลาปฏเฏ  นสิีทิ  ฯ  อุยฺยานปาโล  ต  ทิสฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา  
ภนฺเต  กุโต  อาคโตสีติ  ปุจฺฉิ  ฯ นนทฺมูลกปพฺภารโตติ ฯ  เก  นาม 
ตุมฺเหติ  ฯ  ทรีมุโข  ปจฺเจกพุทฺโธ  นามาห  อาวุโสติ  ฯ  ภนฺเต  
อมฺหาก  ราชาน  ชานาสีติ  ฯ  อาม  ชานาม  คิหิกาเล  โน  
สหาโยติ  ฯ  ภนฺเต  ราชา ตุมฺเห ทฏ ุกาโม กเถสฺสามิ  ตสฺส  
อาคตภาวนฺติ  ฯ  คจฺฉ  กเถหีติ  ฯ โส สาธูติ วตฺวา ตุริตตุริโตว   
คนฺตฺวา  ตสฺส  สลิาปฏเฏ  นิสินฺนภาว  ร ฺโ  กเถสิ  ฯ ราชา 
อาคโต  กิร  มม  สหาโย  ปสฺสิสฺสามิ  นนฺติ  รถ  อารุยฺห  มหนฺเตน   
ปริวาเรน  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธ  วนฺทิตฺวา  ปฏิสนฺถาร  
กตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ  อถ  น  ปจฺเจกพุทฺโธ  ก ึ พฺรหฺมทตฺต  
ธมฺเมน  รชฺช  กาเรสิ  อคติคมน  น  คจฺฉสิ  ธนตฺถาย  โลก  น  
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ปเฬสิ  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กโรสีติ  อาทีนิ  วจนานิ  วทนฺโต 
ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  พฺรหฺมทตฺต  มหลลฺโกส ิ เอตรหิ  กาเม  ปหาย  
ปพฺพชิตุ  เต สมโยติ วตฺวา ตสฺส ธมฺม เทเสนฺโต ปม คาถมาห   
                [๘๔๓] ปงฺโกว(๑) กามา ปลโิปว(๒) กามา   
                        ภย ฺจ เมต ติมูล ปวุตฺต   
                        รโช จ ธูโม จ มยา ปกาสิตา   
                        หิตฺวา ตุว ปพฺพช พฺรหฺมทตฺตาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปงฺโกติ  อุทเก  ชาตานิ  ติณเสวาลกนฬกุมุทคจฺฉาทีนิ   
อธิปฺเปตานิ  ฯ  ยถา  ห ิ อุทก  ตรนฺต  ตานิ  ลคฺคาเปนฺติ [๓] ตถา   
สสารสาคร  ตรนฺตสฺส  โยคาวจรสฺส  ป ฺจกามคุณา  สพฺเพ  วา  ปน   
วตฺถุกามกิเลสกามา  ลคฺคาปนวเสน  ปงฺโก  นาม  อิมสฺมึ  หิ  ปงฺเก   
อาสตฺตา  วิสตฺตา  เทวาป  มนุสฺสาป  ติรจฺฉานาป  กิลมนฺติ  โรทนฺติ   
ปริเทวนฺติ  ฯ  ปลิโปว  กามาติ  ปลิโป  วุจฺจติ  มหากทฺทโม  ยมฺหิ   
ยมฺหิ  ลคฺคา  สูกรมิคาทโยป  สีหาป  วารณาป  อตฺตาน  อุทฺธริตฺวา   
คนฺตุ  น  สกโฺกนฺติ  วตฺถกุามกิเลสกามาป  ตสริกขฺตาย  ปน   
ปลิปาติ  วุตฺตา  ป ฺวนฺโตป  ห ิ สตฺตา  เตสุ  กาเมสุ  สก ึ  
ลคฺคกาลโต  ปฏาย  เต  กาเม  ปทาเลตฺวา  สีฆ  อุฏาย  อกิ ฺจน   
อปลิโพธ  รมณีย  ปพฺพชชฺ  อุปคนฺตุ  น  สกโฺกนฺติ  ฯ  ภย ฺจ   
เมตนฺติ  ภย ฺจ  เอต  มกาโร  พฺย ฺชนปทสนฺธิวเสน  วุตฺโต  ฯ  
# ๑. ส. ม. ปงฺโก จ ฯ  ๒. ส. ม. ปลิโป จ ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร สชชฺาเปนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ   
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ติมูลนฺติ  ตีห ิ มูเลหิ  ปติฏ  วิย  อจล  พลวภยสฺเสต  นาม  ฯ   
ปวุตฺตนฺติ  มหาราช  เอเต  กามา  นาม  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกสฺส 
อตฺตานุวาทภยาทิกสฺส  เจว  ทฺวตฺตึสกมฺมกรณอฏนวุติโรคาทิ- 
วสปฺปวตฺตสฺส  จ  ภยสฺส  ปจฺจยฏเน  พลวภยนฺติ  พุทฺธ- 
ปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวเกหิ  เจว  สพฺพ ฺ ูโพธิสตฺเตหิ  จ  ปวุตฺต  
กถิต  ทีปตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อถวา ภย ฺจ  เมตนฺติ  ภย ฺจ  มยา  
เอต  ติมูล  ปวุตฺตนฺติ  เอว ฺเจตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพเยว  ฯ   
        รโช  จ  ธูโม  จาติ  รชธูมสทิสตฺตา  รโชติ  จ  ธูโมติ  จ 
มยา  ปกาสิตา  ฯ  ยถา  หิ  สุนหาตสฺส  สุวิลิตฺตาลงฺกตสฺส  ปุริสสฺส  
สรีเร  สุขุมรช  ปติต  ต  สรีร  ทุพฺพณฺณ  โสภารหิต  กิลฏิ  กโรติ   
เอวเมว  อิทฺธิพเลน  อากาเสนาคนฺตฺวา  จนฺโท  วิย  สุรโิย  วิย  จ  
โลเก  ป ฺาตาป  สกึ  กามรชสฺส  อนฺโต ปติตกาลโต  ปฏาย  
คุณวณฺณคุณโสภาคุณสุทฺธีน  อุปหตตฺตา  ทุพฺพณฺณา  โสภารหิตา   
กิลิฏาเยว  โหนฺติ  ยถา  จ  ธูเมน  ปหฏกาลโต  ปฏาย สุปริสทฺุธาป   
ภิตฺติกาลวณฺณา  โหนฺติ  เอวเมว  อติปริสุทฺธาณาป  กามธูเมน   
ปหฏกาลโต  ปฏาย  คุณวินาสปฺปตฺติยา  มหาชนมชฺเฌ  กาลกาว 
หุตฺวา  ป ฺายนฺติ  อิติ  รชธูมสริกฺขตาย  เอเต  กามา  รโช  จ 
ธูโม  จาติ  มยา  ตุยฺห  ปกาสิตา  ตสฺมา  อิเม  กาเม  หิตฺวา  ตุว  
ปพฺพช  พฺรหมฺทตฺตาติ  ราชานมฺป  ปพฺพชฺชาย  อุสสฺาห  ชเนติ ฯ    
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        ต  สุตฺวา  ราชา  กิเลเสหิ  อตฺตโน  ปลิพุทฺธภาว(๑)  กเถนฺโต   
ทุติย คาถมาห   
                [๘๔๔] เคธิโต(๒) จ รตฺโต อธิมุจฺฉิโต จ   
                        กาเมสฺวาห(๓) พฺราหฺมณ ภึสรูป   
                        ต นุสฺสเห ชีวิกตฺโถ ปหาตุ   
                        กาหามิ ปุ ฺานิ อนปฺปกานีติ ฯ   
        ตตฺถ  เคธิโตติ  อภิชฺฌากายคนฺเถน  พนฺโธ  ฯ  รตฺโตติ   
ปกติชหาปเนน  ราเคน  รตฺโต  ฯ  อธมิุจฺฉิโตติ  อติวิย  มุจฺฉิโต  ฯ   
กาเมสฺวาหนฺติ  ทุวิเธสุ  กาเมสุ  อห  ฯ  พฺราหฺมณาติ ทรีมุขปจฺเจกพุทฺธ   
อาลปติ  ฯ  ภึสรูปนฺติ  พลวรูป  ฯ  ต  นสฺุสเหติ  ต  ทุวิธมฺป  กาม   
น  อุสฺสหามิ  น  สกฺโกม ิ ฯ  ชีวิกตฺโถ  ปหาตุนฺติ  อิมาย  ชีวิกาย   
อตฺถิโก  อห  ต  กาม  ปหาตุ  น  สกโฺกมีติ  วทติ  ฯ  กาหามิ   
ปุ ฺานีติ  ทานสีลอุโปสถกมฺมสงฺขาตานิ  ปน  ปุ ฺานิ  อนปฺปกานิ   
พหูนิ  กริสฺสามีติ  ฯ   
        เอว  กิเลสกาโม  นาเมส  สงฺกิลิฏกาลโต(๔) ปฏาย  อปเนตุ  
น  สกโฺกติ  (๕)  เยน  สงฺกิลิฏจิตฺโต  มหาปุริโส  ปจฺเจกพุทฺเธน  ปน 
ปพฺพชฺชาย  คุเณ  กถิเตป  ปพฺพชิตุ  น  สกฺโกมีติ  อาห  ฯ  โยย 
# ๑. ม. พทฺธภาว ฯ  ๒. ส.ี คถโิต ฯ ม. คธิโต ฯ  
# ๓. ม. กาเมสฺวห ฯ  ๔. ม. สก ึอลลฺีนกาลโต ฯ  
# ๕. สกกฺา ฯ   
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ทีปงฺกรปาทมูเล อตฺตนิ สมฺภเวน าเณน พุทฺธการกธมฺเม   
วิจินนฺโต ตติย เนกฺขมฺมปารมึ ทิสฺวา   
                อิม ตฺว ตติย ตาว                  ทฬฺห กตฺวา สมาทิย   
                เนกฺขมฺมปารมึ(๑) คจฺฉ          ยท ิโพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ   
                ยถา อฏฏฆเร โปโส(๒)          จิร วุตฺโถ ทุกฺขตฺติโต   
                น ตตฺถ ราค อภิชเนติ          มุตฺติเมว คเวสติ   
                ตเถว ตฺว สพฺพภเว          ปสฺส อฏฏฆร วิย   
                เนกฺขมฺมาภิมุโข  หุตฺวา          สมฺโพธึ  ปาปุณิสฺสสีติ   
เอว  เนกฺขมฺเม  คุณ  ปริกตฺิเตสิ  โส  ปจฺเจกพุทฺเธน  ปพฺพชฺชาย   
วณฺณ  วตฺวา  กิเลเส  ฉฑฺเฑตฺวา  สมโณ  โหหีติ  วุจฺจมาโนป  
นาห  กิเลเส  ฉฑฺเฑตฺวา  สมโณ  ภวิตุ  สกฺโกมีติ  วทติ  ฯ อิมสมฺึ  
กิร โลเก  อฏ  อุมฺมตฺตกา  นาม  เตนาหุ  โปราณา  อฏ  
ปุคฺคลา อุมฺมตฺตกส ฺ  ปฏิลภนฺติ  กามุมฺมตฺตโก  จิตฺตวสงฺคโต(๓) 
โลภวสงฺคโต  โกธุมฺมตฺตโก  วิหึสาวสงฺคโต(๔)  ทฏิ ุมฺมตฺตโก   
วิปลฺลาสวสงฺคโต  โมหุมฺมตฺตโก  อาณวสงฺคโต  ยกฺขุมฺมตฺตโก  
ยกฺขวสงฺคโต  ปตฺตุมฺมตฺตโก  ปตฺตวสงฺคโต  สุรุมฺมตฺตโก  ปานวสงฺคโต  
พฺยสนุมฺมตฺตโก  โสกวสงฺคโตติ  อิเมสุ  อฏสุ  อุมมฺตฺตเกสุ  มหาสตฺโต 
อิมสฺมึ  ชาตเก  กามุมฺมตฺตโก  หุตฺวา  โลภวสงฺคโต  ปพฺพชชฺาย  
# ๑. ม. เนกฺขมฺมปารมิต ฯ  ๒. ม. อนฺทุฆเร ปุริโส ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. โทสวสงฺคโต ฯ   
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คุณ  น  ชานาติ  ฯ 
        เอว  อนตฺถการก  ปนิม  คุณปรธิสก  โลภชาต  กสฺมา   
สตฺตา ปริมุ ฺจิตุ น สกฺโกนฺตีติ อนมตคฺเค สสาเร อเนกานิ  กปฺป- 
โกฏิสตสหสฺสานิ  เอกโต  วฑฺฒิตภาเวน  เอว  สนฺเตป  ปณฺฑิตา   
อปฺปสฺสาทา กามาติ อาทิกาน ปจฺจเวกฺขณาน วเสน ปชหนฺติ ฯ   
        เตเนว  ทรีมุขปจฺเจกพุทฺโธ  มหาสตฺเตน  ปพฺพชิตุ  น   
สกฺโกมีติ  วุตฺเตป ธุรนิกฺเขป อกตฺวา อุตฺตรึป โอวทนฺโต เทฺว 
คาถา อาห   
                [๘๔๕] โย อตฺถกามสฺส หิตานุกมฺปโน   
                        โอวชฺชมาโน น กโรติ สาสน   
                        อิทเมว เสยฺโย อิติ ม ฺมาโน   
                        ปุนปฺปุน คพฺภมุเปติ มนฺโท ฯ   
                [๘๔๖] โส โฆรรูป นิรย อุเปติ   
                        สุภาสุภ มตฺุตกรีสปูร   
                        สตฺตา สกาเย น ชหนฺติ คิทฺธา   
                        เย โหนฺติ กาเมสุ อวีตราคาติ ฯ   
        ตตฺถ  อตฺถกามสฺสาติ  วุฑฺฒิกามสฺส  ฯ  หิตานุกมฺปโนติ   
หิเตน  มุทุจิตฺเตน  อนุกมฺปสฺส  ฯ  โอวชฺชมาโนติ  โอวทิยมาโน  ฯ 
อิทเมว  เสยฺโยติ  ย  อตฺตนา  คหิต  อเสยฺย  อนุตฺตมมฺป  สมาน   
ต  อิทเมว  เสยฺโย  อิติ  ม ฺมาโน  ฯ  มนฺโทติ  โส  อาณปุคฺคโล  
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มาตุกุจฺฉิย  วาส  นาติกฺกมติ  ปุนปฺปนุ  คพฺภ  อุเปติเยวาติ  
อตฺโถ ฯ โส โฆรรูปนฺติ  มหาราช  โส  มนฺโท  ต  มาตุกุจฺฉึ   
อุเปนฺโต  โฆรรูป  ทารุณชาติก  นิรย  อุเปติ  นาม  ฯ  มาตุกุจฺฉิ  
หิ  นิรสฺสาทฏเน  อิธ  นริโยติ  วุตฺโต  จตุกุฏฏกินริโยติ  
วุจฺจติ  ฯ  จตุกุฏฏิกนริโย  นาม  กตโรติ  วุตฺเต  มาตุกุจฺฉิเมว  
วตฺตุ  วฏฏติ  ฯ  อวีจิมหานิรเย  นิพฺพตฺตสตฺตสฺส  หิ  อปราปร 
อาธาวนปริธาวน  โหติเยว  ตสฺมา  ต  จตุกุฏฏิกนิรโยติ  วตฺตุ   
น  ลพฺภติ  มาตุกุจฺฉิย  ปน  นว  วา  ทส  วา  มาเส  จตูหิป   
ปสฺเสหิ  อิโตจีโต  จ  ธาวิตุ  นาม น สกฺกา  อติสมฺพาเธ  
โอกาเส  จตุโกเฏน  จตุสงฺกุฏฏิเตเนว  หุตฺวา  อจฺฉิตพฺพ  ตสฺมา 
เอส  จตุกุฏฏกินิรโยติ  วุจฺจติ  ฯ  สุภาสภุนฺติ  สุภาน  อสุภ  ฯ   
สุภาน หิ สสารภีรุกาน โยคาวจรกุลปุตฺตาน มาตุกุจฺฉิ  
เอกนฺตอสุภสมฺมโต ฯ  เตน วุตฺต   
        อช ฺ ช ฺสงฺขาต          อสุจึ สุจิสมฺมต   
        นานากุณปปริปูร                  ช ฺรูป อปสฺสโต ฯ   
                ธิรตฺถุ ม อาตุร ปูติกาย   
                ทคฺุคนฺธิย(๑) อสุจึ พฺยาธิธมฺม   
                ยตฺถปฺปมตฺตา อธิมุจฺฉิตา ปชา   
                หาเปนฺติ มคฺค สุคตูปปตฺติยาติ ฯ   
        สตฺตาติ  อาสตฺตา  วิสตฺตา  อาลคฺคา ลคฺคิตาติ อตฺโถ(๒) ฯ 
# ๑. ม. เชคุจฺฉิย ฯ  ๒. ม. ลคฺคา ลคฺคิตา ฯ   
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สกาเย  น  ชหนฺตีติ  ต  มาตุกุจฺฉึ  น  ปริจฺจชนฺติ  ฯ  คิทฺธาติ 
เคธิตาเยว  ฯ  เย  โหนฺตีติ  เย  กาเมสุ  อวีตราคา  โหนฺติ  เต   
เอต  คพฺภวาส  น ชหนฺตีติ ฯ   
        เอว  ทรมีุขปจฺเจกพุทฺโธ  คพฺเภ  โอกฺกนฺติมูลก ฺจ  ปริหาร- 
มูลก ฺจ  ทุกขฺ ทสฺเสตฺวา อิทานิ คพฺภวุฏานมูลก ทสฺเสตุ  
ทิยฑฺฒคาถมาห   
                [๘๔๗] มฬีฺเหน ลิตฺตา รุหิเรน มกฺขิตา   
                        เสมฺเหน ลตฺิตา อุปนิกฺขมนฺติ   
                        ย ย หิ กาเยน ผุสนฺติ ตาวเท   
                        สพฺพ อสาต ทุกฺขเมว เกวล ฯ   
                [๘๔๘] ทสิฺวา วทามิ น หิ อ ฺโต สว   
                        ปุพฺเพนิวาส พหุก สรามีติ ฯ   
        ตตฺถ  มฬีฺเหน  ลิตฺตาติ  มหาราช  อิเม  สตฺตา  มาตุกุจฺฉิโต   
นิกฺขมนฺตา  น  จตุชาติคนฺเธหิ  วิลิมปฺตฺวา  สุรภิมาล  ปลนฺธตฺิวา   
นิกฺขมนฺติ  ปรุาณคูเถน  ปน  มกฺขิตา  ปลิพุทฺธา  หตฺุวา 
นิกฺขมนฺติ  ฯ  รุหิเรน  มกขิฺตาติ  รตฺตโลหิตจนฺทนานุปลิตฺตามิว  
หุตฺวา  น  นกิฺขมนฺติ  รตฺตโลหิตมกฺขิตา  ปน  หุตฺวา  นิกฺขมนฺติ  ฯ  
เสมฺเหน  ลิตฺตาติ  น  จาป  เสตจนฺทนวิลิตฺตา  นิกฺขมนฺติ 
พหลปจฺฉิลเสมฺเหน  ลิตฺตา  ปน  หุตฺวา  นิกฺขมนฺติ  อิตฺถีน  หิ  
คพฺภวุฏานกาเล  เอตานิ  อสุจีนิ  นกิขฺมนฺติ  ฯ  ตาวเทติ  ตสฺมึ  
สมเย  อิท  วุตฺต  โหติ  มหาราช  อิเม  สตฺตา  ตสฺมึ  มาตุกุจฺฉิโต   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 26 

        *เลมที่ 32  อาวาริยวคฺควณฺณนา  หนา  26 
         
นิกฺขมนสมเย  เอว  มฬีฺหาทิลิตฺตา  นิกฺขมนฺตา  ย  ย  นิกฺขมน- 
มคฺคปฺปเทส  วา  หตฺถ  วา [๑] ผุสนฺติ  ต สพฺพ  อสาต  อมธุร   
เกวล  อสุจิมิสฺส(๒) ทุกฺขเมว  ผุสนฺติ  สุข  นาม  เนส  ตสฺมึ  สมเย  
นตฺถีติ  ฯ   
        ทิสฺวา  วทามิ  น  ห ิ อ ฺโต  สวนฺติ  มหาราช  อห   
อิม  เอตฺตก  วทนฺโต  น  อ ฺโต  สว  อ ฺสฺส  สมณสฺส  วา  
พฺราหฺมณสฺส  วา  ต  สุตฺวา  น  วทามิ  อตฺตโน  ปน  ปจฺเจก- 
พุทฺธาเณน  ทิสฺวา  ปฏวิิชฺฌิตฺวา  ปจฺจกฺข  กตฺวา  วทามีติ  
อตฺโถ  ฯ  ปพฺุเพนิวาส  พหุกนฺติ  อิท  อตฺตโน  อานุภาว  ทสฺเสนฺโต 
อาห  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  มหาราช  อหป  ปุพฺเพ  นวุิฏขนฺธ- 
ปฏิปาฏิสงฺขาต  ปุพฺเพนิวาส  พหุก  สรามิ  สตสหสฺสกปฺปาธิกานิ   
เทฺว อสงฺเขยฺยานิ สรามีติ ฯ   
        อิทานิ  สตฺถา  อภิสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา  เอว  โส  ปจฺเจกพุทฺโธ   
ราชาน สุภาสิตคาถาย สงฺคณฺหีติ วตฺวา โอสาเน อุปฑฺฒ- 
คาถมาห   
                จิตฺราหิ คาถาหิ สุภาสิตาหิ   
                ทรีมุโข นิชฌฺาปยี สุเมธนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  จิตฺราหีติ  อเนกตฺถสนฺนิสฺสิตาหิ  ฯ  สภุาสิตาหีติ   
สุกถิตาหิ ฯ  ทรีมุโข  นชิฌฺาปยี  สุเมธนฺติ  ภิกฺขเว  โส  ทรีมุโข   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปาท วาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อสมฺมิสฺส ฯ  



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 27 

        *เลมที่ 32  ทรีมุขชาตก  หนา 27 
 
ปจฺเจกพุทฺโธ  ต  สุเมธ  สนฺุทรป ฺ  การณาการณชานนสมตฺถ   
ราชาน  นิชฌฺาเปสิ  ส ฺาเปสิ อตฺตโน วจน คณฺหาเปสีติ  
อตฺโถ ฯ   
        เอว  ปจฺเจกพุทฺโธ  กาเมสุ  โทส  ทสฺเสตฺวา  อตฺตโน  วจน   
คาหาเปตฺวา  มหาราช  อิทานิ  ปพฺพช  วา  มา  วา  มยา  ปน   
ตุยฺห  กาเมสุ  อาทีนโว  ปพฺพชฺชาย  จ  อานิสโส  กถิโต  ตฺว   
อปฺปมตฺโต  โหหีติ  วตฺวา  สุวณฺณราชหโส  วิย  อากาเส  อุปฺปติตฺวา   
พลาหกคพฺภ  มทฺทนฺโต  นนฺทมูลกปพฺภารเมว  คโต  ฯ  มหาสตฺโต   
ทสนขสโมธานสมุชฺชล  อ ฺชลึ  สริสฺมึ  เปตฺวา  นมสฺสมาโน  
ตสฺมึ  ทสฺสนวิสย  อติกฺกนฺเต(๑)  เชฏปุตฺต  ปกฺโกสาเปตฺวา  รชฺช  
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  มหาชนสฺส  โรทนฺตสสฺ  ปริเทวนฺตสฺส  กาเม  
ปหาย  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  ปณฺณสาล  มาเปตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  
ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  อภิ ฺา  จ สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา 
อายุหปริโยสาเน พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  
ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  พหู  โสตาปนฺนาทโย  
อเหสุ  ฯ  ตทา ราชา อหเมว อโหสีติ ฯ   
                ทรีมุขชาตก ตติย ฯ   
# ๑. ม. อตีเต ฯ   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 28 

                *เลมที่ 32  เนรชุาตก  หนา  28 
         
                        เนรชุาตก   
        กาโกลา  กากสงฺฆา  จาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
อ ฺตร ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  เอก  ปจฺจนฺตคาม   
อคมาสิ  ฯ  มนุสฺสา  ตสฺส  อิริยาปเถ  ปสีทิตฺวา  ต  โภเชตฺวา   
ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  อร ฺเ  ปณฺณสาล  กตฺวา  ตตฺถ  วสาเปสุ   
อติวิย  จสฺส  สกฺการ  กรึส ุ ฯ  อถ ฺเ  สสฺสตวาทา  อาคมึสุ  ฯ   
เต  เตส  วจน  สุตฺวา  เถรสฺส  วาท  วิสฺสชฺเชตฺวา  สสฺสตวาเท   
คเหตฺวา  เตสเยว  สกฺการ  กรึส ุ ฯ  ตโต  อุจฺเฉทวาทา  อาคมึสุ ฯ   
เต  สสฺสตวาเท  วิสฺสชฺเชตฺวา  อุจฺเฉทวาเท  คณฺหึสุ  ฯ  อถ ฺเ   
อเจลกวาทา  อาคมึสุ  ฯ  เต  อุจฺเฉทวาเท  วิสฺสชฺเชตฺวา อเจลกวาท   
คณฺหึสุ  ฯ  โส  เตส  คุณาคุณ  อชานนฺตาน  มนุสฺสาน  สนฺติเก   
ทุกฺเขน  วสิตฺวา  วุตฺถวสฺโส  ปวาเรตฺวา  สตฺถ ุ สนฺติก  คนฺตฺวา   
กตปฏิสนฺถาโร  กห  วสสฺ  วุตฺโถสีติ  วุตฺเต  ปจฺจนฺต  นิสฺสาย   
ภนฺเตติ  วตฺวา  สุข  วุตฺโถสีติ  ปุฏโ  ภนฺเต  คุณาคุณ   
อชานนฺตาน  สนฺติเก  ทุกขฺ  วุตฺโถสฺมติี  ฯ  สตฺถา ภิกฺขุ โปราณกปณฺฑิตา   
ติรจฺฉานโยนิย  นิพฺพตฺตาป  คุณาคุณ  อชานนฺเตหิ  สทฺธึ   
เอกทิวสป  น  วสึสุ  ตฺว  อตฺตโน  คุณาคุณ  อชานฏาเน  กสฺมา   
วสีติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต    



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 29 

                *เลมที่ 32  เนรชุาตก  หนา 29         
                 
สุวณฺณหสโยนิย  นิพฺพตฺติ  กนิฏภาตาปสฺส  อตฺถิ  เต  จิตฺตกูฏ- 
ปพฺพเต  วสนฺตา  หิมวนฺตปฺปเทเส  สยชาตสาลึ  ขาทนฺติ  ฯ  เต   
เอกทิวส  ตตฺถ  จริตฺวา  จิตฺตกูฏ  อาคจฺฉนฺตา  อนฺตรามคฺเค  เอก   
เนรุ  นาม  ก ฺจนปพฺพต  ทิสฺวา  ตสฺส  มตฺถเก  นิสทีึสุ  ฯ  ต  
ปน  ปพฺพต  นิสฺสาย  วสนฺตา  สกุณา  สสา(๑)  จตุปฺปาทา  จ  
โคจรภูมิย  นานาวณฺณา  โหนฺติ  ปพฺพต  ปวิฏกาลโต  ปฏาย  
ตสฺโสภาเสน  สุวณฺณวณฺณา  โหนฺติ  ฯ  ต  ทิสฺวา  โพธิสตฺตสฺส   
กนิฏโ  ต  การณ  อชานิตฺวา  กึ  น ุ โข  เอต  การณนฺติ  
ภาตรา  สทฺธึ  สลฺลปนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๘๔๙] กาโกลา กากสงฺฆา จ  มย ฺจ ปตต วรา   
                สพฺเพว สทิสา โหม  อิม อาคมฺม ปพฺพต ฯ   
        [๘๕๐] อิธ สีหา จ พฺยคฺฆา จ  สกุณา(๒) จ มิคาธมา   
                สพฺเพว สทิสา โหนฺติ  อย โก นาม ปพฺพโตติ ฯ   
        ตตฺถ  กาโกลาติ  วนกากา  ฯ  กากสงฺฆาติ  ปกติกากสงฺฆา   
วา ฯ ปตต วราติ ปกฺขีน เสฏา ฯ สทสิา โหมาติ สทิสวณฺณา 
โหม ฯ   
        ตสฺส วจน สุตฺวา โพธิสตฺโต ตติย คาถมาห   
        [๘๕๑] อิม เนรุนฺติ(๓) ชานนฺติ  มนุสฺสา ปพฺพตุตฺตม   
                อิธ วณฺเณน สมฺปนฺนา  วสนฺติ สพฺพปาณิโนติ ฯ   
# ๑. ม. สกุณสงฺฆา ฯ  ๒. สี. ม. สิงฺคาลา ฯ  ๓. ม. เนรูติ ฯ   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 30 

        *เลมที่ 32  อาวาริยวคฺควณฺณนา  หนา  30 
         
        ตตฺถ  อิธ  วณฺเณนาติ  อิมสฺมึ  เนรุปพฺพเต  โอภาเสน   
วณฺณสมฺปนฺนา หุตฺวา ฯ   
        ต สุตฺวา กนิฏโ เสสคาถา อภาสิ   
        [๘๕๒] อมานนา ยตฺถ สิยา          สนฺตาน วา วิมาน วา(๑)   
                หนีสมานนา(๒) วาป          น ตตฺถ วสตี(๓) วเส ฯ   
        [๘๕๓] ยตฺถ อลโส ทกฺโข จ          สูโร ภีร ุจ ปูชิยา(๔)   
                น ตตฺถ สนฺโต วสนฺติ          อวิเสสกเร นเค(๕) ฯ   
        [๘๕๔] นาย เนรุ วิภชติ                  หีนมุกฺกฏมชฺฌิเม   
                อวิเสสกาโร(๖) เนรุ          หนฺท เนรุ ชหามเสติ ฯ   
        ตตฺถ  ปมคาถาย  อตฺโถ  ยตฺถ  สนฺตาน  ปณฺฑิตาน   
สีลสมฺปนฺนาน  มานนสฺส  อภาเวน  อมานนา  จ  อวมานนา(๗) 
จ  อวมานวเสน  วิมานนา  วา  หีนาน  วา  ทุสฺสลีาน  วา  สมานนา   
วา  สิยา  ตตฺถ  น  วเส  น  วเสยฺย  ฯ  ปูชิยาติ  เอเต  เอตฺถ   
เอกสทิสาย  ปูชาย  ปชูนยีา  โหนฺติ  สมก  สกกฺาร  ลภนฺติ  ฯ   
หีนมุกฺกฏมชฺฌิเมติ  ชาติโคตฺตกุลปฺปเทสสีลาจาราณาทีหิ  หีเน 
จ  มชฺฌิเม  จ  อุกฺกฏเ  จ  อย  น  วิภชติ  ฯ  หนฺทาติ  อุปสคฺคตฺเถ   
นิปาโต ฯ ชหามเสติ ปริจฺจชาม ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  อุโภป  เต  หสา  อุปฺปติตฺวา   
# ๑. ส. ม. วิมานนา ฯ  ๒. ส. หีนสมฺมานนา ฯ   
# ๓. ม. วสตึ ฯ  ๔. ส. ปูชยา ฯ  ๕. ม. นเร ฯ  ๖. ส. ม. อวิเสสกโร ฯ  
# ๗. ม. อวม ฺนา ฯ   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 31 

        *เลมที่ 32  อาสงฺกชาตก  หนา 31 
         
จิตฺตกูฏเมว คตา ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  
ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  โส  ภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหิ ฯ  ตทา กนิฏหโส อานนฺโท อโหสิ เชฏกหโส ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                เนรุชาตก จตุตฺถ ฯ   
                 
                อาสงฺกชาตก   
        อาสาวตี  นาม  ลตาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
ปุราณทุติยิกปโลภน อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถุ อินฺทฺริยชาตเก  
อาวีภวิสฺสติ ฯ   
        อิธ  ปน  สตฺถา  ต  ภิกฺขุ  สจฺจ  กิร  ตฺว  อุกฺกณฺ ิโตติ   
วตฺวา  สจฺจ  ภนฺเตติ  วุตฺเต  เกน  อุกฺกณฺาปโตสีติ  ปุราณ- 
ทุติยิกาย  ภนฺเตติ  วุตฺเต  ภิกฺขุ  เอสา  อิตฺถี  ตุยฺห  อนตฺถการิกา   
ปุพฺเพป  ตฺว  เอต  นิสฺสาย  จตุรงฺคินึ  เสน  ชหิตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส   
มหนฺต ทุกฺข อนุภวนฺโต ตีณิ สวจฺฉรานิ วสีติ วตฺวา อตีต อาห   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
กาสิกคาเม  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย   
อุคฺคหิตสิปฺโป  อิสิปพฺพชชฺ  ปพฺพชิตฺวา  วนมูลผลาหาโร  อภิ ฺา   
จ  สมาปตฺติโย  จ  นิพฺพตฺเตตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส  วสิ  ฯ  ตสฺมึ    



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 32 

        *เลมที่ 32  อาวาริยวคฺควณฺณนา  หนา  32 
 
กาเล  เอโก  ปุ ฺสมฺปนฺโน  สตฺโต  ตาวตึสภวนโต  จวิตฺวา  ตสฺมึ   
าเน  ปทุมสเร  เอกสฺมึ  ปทุมคพฺเภ  ทาริกา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ   
เสสปทุเมสุ  ปุราณภาว  ปตฺวา  ปตนฺเตสุป  ต  มหากุจฺฉิก  หุตฺวา   
ติฏเตว  ฯ  ตาปโส  นหายิตุ  ปทุมสร  อาคโต(๑)  ต  ทิสฺวา  อ ฺเสุ  
ปทุมปุปฺเผสุ  ปตนฺเตสุป  อิท  มหากุจฺฉิก  หุตฺวา  ติฏติ  ก ึ น ุ
โข  การณนฺติ  จินฺเตตฺวา  อุทกสาฏก  นิวาเสตฺวา  โอตรนฺโต   
คนฺตฺวา  ต  ปทุม  วิวริตฺวา  ต  ทาริก  ทสิฺวา  ธีตุส ฺ   
อุปฺปาเทตฺวา  ปณฺณสาล  อาเนตฺวา  ปฏิชคฺคิ  ฯ  สา  อปรภาเค  
โสฬสวสฺสิกา  หุตฺวา  อภิรูปา  อโหส ิ อุตฺตมรูปธรา  อติกฺกนฺตา  
มานุสกวณฺณ  อปฺปตฺตา  เทววณฺณ  ฯ  ตทา  สกโฺก  โพธิสตฺตสฺส   
อุปฏาน  อาคจฺฉติ  ฯ  โส  ต  ทิสฺวา  กุโต  เอสาติ  ปุจฺฉิตฺวา  
ลทฺธนิยาม  สุตฺวา  อิมิสฺสา  กึ  ลทฺธุ  วฏฏตีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  
นิวาสนตฺถาย  ผลกิปาสาท  มาเปตฺวา  ทิพฺพสยนทิพฺพวตฺถา- 
ลงฺการโภชนวิธาน(๒)  มาริสาติ  ฯ  ต  สุตฺวา  โส  สาธุ  ภนฺเตติ  
ตสฺสา  นิวาสนตฺถาย(๓)  ผลิกปาสาท  มาเปตฺวา  ทิพฺพสยนทิพฺพ- 
วตฺถาลงฺการทิพฺพอนฺนปานานิ  มาเปสิ  ฯ   
        โส  ปาสาโท  ตสฺสา  อภิรูหนกาเล(๔)  โอตรตฺิวา  ภูมิย  ปติฏติ  
# ๑. ม. คโต ฯ  ๒. ม. นิวาสฏาน วตฺถาลงฺการโภชนวิธาน ฯ 
# ๓. ม. วสนฏานสฺส อาสนฺเน ฯ  ๔. สี. อาโรหนกาเล ฯ   
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ตสฺสา  อาโรหณกาเล(๑) ลงฺฆิตฺวา  อากาเส  ติฏติ  ฯ  สา  โพธสิตฺตสฺส 
วตฺตปฏิปตฺตึ  กรุุมานา  ปาสาเท  วสิ  ฯ  ตเมโก  วนจรโก  ทิสวฺา  
อย  ภนฺเต  โว  ก ึ โหตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  ธีตา  เมติ  สุตฺวา  พาราณสึ  
คนฺตฺวา  เทว  มยา  หิมวนฺตปฺปเทเส  เอวรูปา  นาม  เอกสฺส  ตาปสสฺส  
ธีตา  ทิฏาติ  ร ฺโ อาโรเจสิ ฯ  ต  สตฺุวา  โส  
สวนสสคฺเคเนว  พชฺฌิตฺวา  วนจรก  มคฺคุทฺเทสก(๒)  กตฺวา  จตุรงฺคินิยา 
เสนาย  ต  าน คนฺตฺวา ขนฺธาวาร นิวาสาเปตฺวา  วนจรก  อาทาย   
อมจฺจคณปริวุโต  อสฺสมปท  ปวิสิตฺวา  มหาสตฺต  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  
นิสินฺโน  ภนเฺต  อิตฺถิโย  นาม  พฺรหฺมจริยสฺส  มล  ตุมฺหาก  ธีตร  
อห  ปฏชิคฺคิสฺสามีติ  อาห  ฯ  โพธิสตฺโต  ปน  ก ึ นุ  โข  เอตสฺมึ   
ปทุเมติ  อาสงฺก  กตฺวา  อุทก  โอตริตฺวา  อานีตภาเวน  ตสฺสา  
กุมาริกาย  อาสงฺกากุมารีติ  นาม  อกาสิ  ฯ  โส  ต  ราชาน  อิม   
คเหตฺวา  คจฺฉาติ  อุชุก  อวตฺวา  มหาราช  อิมาย  กมุาริกาย  
นาม  ชานนโฺต  คณฺหิตฺวา  คจฺฉาติ  ฯ  ต(๓)  สุตฺวา  ราชา  อาห(๓) 
ตุมฺเหหิ  กถิเต  ชานิสฺสามิ  ภนฺเตติ  ฯ  อห  เต  น  กเถมิ  ตฺว   
อตฺตโน  ป ฺาพเลน  นาม  ชานนฺโตว  คเหตฺวา  ยาหีติ  ฯ  โส   
สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ตโต  ปฏาย  อมจฺเจหิ  สทฺธึ  กึนามา  น ุ  
โข  เอสาติ  นาม อุปธาเรติ ฯ  โส  ยานิ  ตานิ  ทชุชฺานานิ  นามานิ  
# ๑. ส.ี อภิรฬฺุหกาเล ฯ  ๒. ม. มคฺคเทสก ฯ  
# ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
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ตานิ  กิตฺเตตฺวา  อสุกา  นาม  ภวิสฺสติ  อสุกา  นาม  ภวิสฺสตีติ  
โพธิสตฺเตน  สทฺธึ  กเถสิ  ฯ  ต  สุตฺวา(๑)  โพธิสตฺโต  น  เอวนามาติ   
ปฏิกฺขิปติ  ฯ  อถ  ร ฺโ  นาม  อุปธาเรนฺตสฺเสว  สวจฺฉโร   
อตีโต  ฯ  ตทา  หตฺถิอสฺสมนุสฺเส  สหีาทโย  พาฬา  คณฺหนฺติ   
ทีฆชาติกปริปนฺโถ  โหติ  มกฺขิกปริปนฺโถ  โหติ  สีเตน  กิลเมตฺวา  พหู  
มนุสฺสา  มรนฺติ  ฯ  อถ  ราชา  กุชฺฌิตฺวา  กึ  เม  เอตายาติ  
โพธิสตฺตสฺส  กเถตฺวา  ปายาสิ  ฯ  อาสงฺกา  กุมาริกา  เอต  ทิวส  
ผลิกวาตปาน  วิวริตฺวา  อตฺตาน  ทสฺเสนฺตี  อฏาสิ  ฯ  ราชา  ต  
ทิสฺวา  มย  ตว  นาม  ชานิตุ  น  สกฺโกม  ตฺว  หิมวนฺเตเยว   
วสิ(๒) มย  คมิสฺสามาติ  อาห  ฯ  กห  มหาราช  คจฺฉนฺโต  มาทิส  
อิตฺถึ  ลภิสฺสสิ  มม  วจน  สุณาหิ  ตาวตึสเทวโลเก  จิตฺตลตาวเน   
อาสาวตี  นาม  ลตา  อตฺถ ิ ตสฺส  ผลสสฺ  อพฺภนฺตเร  ทิพฺพปาน   
นิพฺพตฺติ  ต  เอกวาร  ปวิตฺวา  จตฺตาโร  มาเส  มตฺตา  หุตฺวา   
ทิพฺพสยเน  สยนฺติ  สา  ปน  วสฺสสหสฺเสน  ผลติ  สุราโสณฺฑา   
เทวปุตฺตา  อิโต  ผล  ลภิสฺสามาติ  ทิพฺพปาเน  ปปาส  อธิวาเสตฺวา   
วสฺสสหสฺส  นิวทฺธ  คนฺตฺวา  ต  ลต  อโรคา  นุ  โขติ  โอโลเกนฺติ   
ตฺว  ปน  เอกสวจฺฉเรเนว  อุกฺกณฺ ิโต  อาสาผลวตี  นาม  สุขา   
มา อุกฺกณฺ ีติ วตฺวา ติสฺโส คาถา อภาสิ   
        [๘๕๕] อาสาวตี นาม ลตา  ชาตา จิตฺตลตาวเน   
                ตสฺสา วสฺสสหสฺเสน  เอก นิพฺพตฺตเต ผล   
# ๑. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. วส ฯ   
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        [๘๕๖] ต เทวา ปยิรุปาสนฺติ          ตาว ทูรผเล สติ(๑) ฯ   
                อาสึเสว(๒) ตุว ราช          อาสา ผลวตี สุขา   
        [๘๕๗] อาสึสเถว(๓) โส ปกฺขี          อาสึสเถว โส ทโิช ฯ   
                ตสฺเสวาสา สมิชฺฌตฺถ(๔)  ตาว ทูรคตา สติ   
                อาสึเสว ตุว ราช                  อาสา ผลวตี สุขาติ ฯ   
        ตตฺถ  อาสาวตีติ  เอวนามกา  สา  หิ  ยสฺมา  ตสฺสา  ผเล   
อาสา  อุปฺปชฺชติ  ตสฺมา  เอต  นาม  ลภิ ฯ จิตฺตลตาวเนติ เอวนามเก   
อุยฺยาเน  ตสฺมึ  กริ  อุยฺยาเน  รกฺุขลตาทีน  ปภา  ตตฺถ ปวิฏ- 
ปวิฏาน  เทวาน  สรีรวณฺณ  จิตฺร  กโรติ  เตนสฺส  จิตฺตลตาวนนฺติ  
นาม  ชาต  ฯ  ปยริุปาสนฺตีติ  ปุนปฺปุน  อุเปนฺติ  ฯ  อาสึเสวาติ 
อาสึสาหิเยว  ปตฺเถหิเยว มา อาสจฺเฉทกมฺม กโรหีติ ฯ   
        ราชา  ตสฺสา  กถาย  พชฺฌิตฺวา  ปนุ  อมจฺเจ  สนฺนิปาเตตฺวา   
ทสนามก  กาเรตฺวา  นาม  คเวสนฺโต  อปรมฺป  สวจฺฉร  วสิ  ฯ  ตสฺสา 
ทสนามเกป(๕)  นาม  นาโหสิ  อสุก(๖)  นามาติ  วุตฺเต  โพธิสตฺโต   
ปฏิกฺขิปเตว  ฯ  ปุน  ราชา  ก ึ เม  อิมายาติ  ตุรงฺค  อารุยฺห   
ปายาสิ  ฯ  สาป  ปุน  วาตปาเน  ตฺวา  อตฺตาน  ทสฺเสสิ  ฯ  ต   
ทิสฺวา  ราชา  ติฏ  ตฺว  มย  คมิสฺสามาติ  อาห  ฯ  กสฺมา  ยาสิ   
มหาราชาติ  ฯ  ตว  นาม  ชานิตุ  น  สกฺโกมีติ  ฯ  มหาราช  
กสฺมา  นาม  น  ชานิสฺสติ  อาสา  นาม  อสมิชฺฌนกา  นตฺถ ิ มม 
# ๑. ม. ทรูผล สตึ ฯ  ๒. ม. อาสีเสว ฯ ๓. ม. อาสีสเตว ฯ  
# ๔. ม. ตสฺส จาสา สมิชฺฌติ ฯ  ๕. ม. ทสนามกมฺป ฯ  
# ๖. ม. อสุกา ฯ   
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วจน  สุณาหิ  เอโก  กิร  พโก  ปพฺพตมุทฺธนิ   ิโต  อตฺตนา  ปตฺถิต   
ลภิ  ตฺว  กสฺมา  น  ลภิสสฺสิ  อธิวาเสหิ  มหาราชาติ  ฯ  เอโก   
กิร  พโก  เอกสฺมึ  ปทุมสเร  โคจร  คเหตฺวา  อุปฺปติตฺวา   
ปพฺพตมตฺถเก  นลิียิ  ฯ  โส  ตทิวส  ตตฺเถว  วสิตฺวา ปุนทิวเส จินฺเตสิ   
อห  อิมสฺมึ  ปพฺพตมตฺถเก  สุข  นิสินโฺน  สเจ  อิโต  อนุจฺจาเวตฺวา   
เอตฺเถว  นิสินฺโน  โคจร  คเหตฺวา  ปานีย  ปวิตฺวา  อิม  ทิวส   
วเสยฺย  ภทฺรก  วต  อสฺสาติ  ฯ  อถ  ตทิวสเมว  สกฺโก  เทวราชา   
อสุรนิมฺมถน  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  เทวิสฺสริย  ลทโฺธ  จินฺเตสิ  มม   
ตาว  มโนรโถ  มตฺถก  ปตฺโต  อตฺถิ  นุ  โข  อ ฺโ  โกจิ   
อปริปุณฺณมโนรโถติ  โส  อุปธาเรนฺโต  ต  พก  ทสิฺวา  อิมสฺส   
มโนรถ  มตฺถก  ปาเปสฺสามีติ  พกสฺส  นิสินฺนฏานโต  อวิทูเร  
เอกา  นที  อตฺถิ  ต  นทึ  โอฆปุณฺณ  กตฺวา  ปพฺพตมตฺถเกน   
เปเสสิ  ฯ  พโก  ตสฺเสว  นิสินฺโน  มจฺเฉ  ขาทิตฺวา  ปานีย  ปตฺวา 
ต  ทิวส  ตตฺเถว  วส ิ อถ  อุทกป  ภสฺสตฺิวา  คต  เอว  มหาราช   
พโกป  ตาว  อตฺตโน  อาสา  ผล  ลภิ  ตฺว  กสฺมา  น  ลภิสฺสสีติ  
วตฺวา  อาสึสเถวาติ อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อาสึสเถวาติ  อาสึสิเยว  ปตฺเถสิเยว  ฯ  ปกฺขีติ  ปกฺเขหิ   
ยุตฺตตฺตา  ปกขีฺ  ฯ  ทฺวิกฺขตฺตุ  ชาตตาย  ทิโช  ฯ  ตาว  ทูรคตา  สตีติ 
ปพฺพตมตฺถกโต  มจฺฉาน ฺจ  อุทกสฺส  จ  ทูรภาว  ปสฺส  เอว  ทรูคตา  
สมานา  สกฺกสฺส  อานุภาเวน  พกสฺส  อาสา  ปูรติเยวาติ ฯ    
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        อถ  ราชา  ตสฺสา  กถ  สุตฺวา  รูเป  พชฌฺิตฺวา  กถาย  อลลฺโีน   
คนฺตุ  อสกฺโกนฺโต  อมจฺเจ  สนฺนิปาเตตฺวา  สตนาม  กาเรสิ  ฯ   
สตนามวเสน  นาม  คเวสนฺตสฺสาปสฺส  อ ฺ  สวจฺฉร  อตีต  ฯ   
โส  ติณฺณ  สวจฺฉราน  อจฺจเยน  โพธิสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา   
สตนามวเสน  อสุก  นาม  อสุก(๑)  นาม  ภวิสฺสติ  ภนฺเตติ  ปจฺุฉิ  ฯ 
น  ชานาสิ  มหาราชาติ  ฯ  โส  คมิสสฺามทานิ  มยนฺติ  โพธิสตฺต 
วนฺทิตฺวา  ปายาสิ  ฯ  อาสงฺกา  กุมาริกา  ปุน  ผลิกวาตปาน 
นิสฺสาย   ิตาว ฯ  ราชา  ต  ทิสฺวา  ตฺว  อจฺฉ  มย  คมิสฺสามาติ  
อาห  ฯ  กสฺมา  มหาราชาติ  ฯ  ตฺว  ม  วจเนเนว  สนฺตปฺเปสิ  น  จ 
กามรติยา ตว  มธุรวจเนน  พชฌฺิตฺวา  วสนฺตสฺส  มม  ตีณิ  สวจฺฉรานิ  
อติกฺกนฺตานิ  อิทานิ คมิสฺสามีติ วตฺวา อิมา คาถา อาห   
        [๘๕๘] สมฺเปสิ โข ม วาจาย          น จ สมฺเปสิ กมฺมุนา   
                มาลา โสเรยฺยกสฺเสว(๒)  วณฺณวนฺตา อคนฺธิกา ฯ   
        [๘๕๙] อผล มธุร วาจ                  โย มิตฺเตสุ ปกุพฺพติ   
                อทท อวิสฺสช โภค                  สนฺธิ เตนสฺส ชีรติ ฯ   
        [๘๖๐] ย หิ กยริา ต หิ วเท          ย น กยริา น ต วเท   
                อกโรนฺต ภาสมาน                  ปริชานนติฺ ปณฺฑิตา ฯ   
        [๘๖๑] พล ฺจ วต เม ชิณฺณ          ปาเถยฺย ฺจ น วิชฺชติ   
                สงฺเก มานุปโรธาย                  หนฺท ทานิ วชามหนฺติ ฯ   
# ๑. ม. อสุกา ฯ  ๒. ส. เสเรยฺยกสฺเสว ฯ  ๓. ส. มานูปโรธาย ฯ  
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        ตตฺถ  สมฺเปสีติ  สนฺตปฺเปสิ  ปเนสิ  ฯ  มลา  โสเรยฺยกสฺเสวาติ   
กรณฺฑกกุรณฺฑกสฺส(๑)  เทสนาสีสเมเวต  ฯ  ยกิ ฺจิ  ปน  สุวณฺณ- 
กุรณฺฑกชยกสุุมนาทิก  อ ฺมฺป  ปุปฺผ  วณฺณสมฺปนฺน  อคนฺธก   
สพฺพนฺต  สนฺธาเยวมาห  ฯ  วณฺณวนฺตา  อคนฺธิกาติ  ยถา  
โสเรยฺยกาทีน  มาลา  วณฺณวนฺตตาย  ทสฺสเนน  ตปฺเปติ   
อคนฺธิตาย  คนฺเธน  น  ตปฺเปติ  เอว  ตฺว  ม  ทสฺสเนน  ปยวจเนน 
จ  สนฺตปฺเปสิ  น  กมฺมุนาติ  ทีเปติ  ฯ  อททนฺติ  ภทฺเท  โย  อิม  
นาม  โภค  เต  ทสฺสามีติ  มธุรวจเนน  วตฺวา  ต  โภค  อททนฺโต 
อวิสฺสชฺเชนฺโต  เกวล  มธรุวจนเมว  กโรติ  เตน  สทฺธึ  อสฺส   
มิตฺตสฺส  สนฺธิ  ชีรติ  มิตฺตสนฺถเวน(๒)  น  ฆฏียติ  ฯ  ปาเถยฺย ฺจาติ  
ภทฺเท  มยฺห  ตว  มธุรวจเนน  พชฌฺิตฺวา  ตีณิ  สวจฺฉรานิ   
วสนฺตสฺเสว  หตฺถิอสฺสรถปตฺติสงฺขาต  พล ฺจ  ขีณ  มนุสฺสาน 
ภตฺตเวตนสงฺขาต  ปาเถยฺย ฺจ  นตฺถิ  ฯ  สงฺเก  มานุปโรธายาติ  สฺวาห  
อิเธว  อตฺตโน  ชีวิตวินาส อาสงฺกามิ หนฺท อิทานาห คจฺฉามีติ ฯ   
        อาสงฺกา  กุมาริกา  ร ฺโ  วจน  สุตฺวา  มหาราช  ตฺว   
มยฺห  นาม  ชานาสิ  ตยา  วุตฺตเมว  มม  นาม  อิม  เม  ปตุ   
กเถตฺวา ม คณฺหิตฺวา ยาหีติ ร ฺา สทฺธึ สลลฺปนฺตี อาห   
        [๘๖๒] เอตเทว หิ เม นาม          ย นามสฺมึ รเถสภ   
                อาคเมหิ มหาราช                  ปตร อามนฺตยามหนฺติ ฯ   
# ๑. ม. สุวณฺณกุรณฺฑกสฺส ฯ  ๒. ม. มตฺิตสนฺถโว ฯ   
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        ตสฺสตฺโถ ย ม อาห(๑) เอต อาสงฺกาเตฺวว มม นามนฺติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ราชา  โพธิสตฺตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา   
ภนฺเต  ตุมฺหาก  ธีตา  อาสงฺกา  นามาติ  อาห  ฯ ต สุตฺวา  
มหาสตฺโต  นามาตกาลโต  ปฏาย  ต  คเหตฺวา  คจฺฉ  
มหาราชาติ  อาห  ฯ ต  สตฺุวา  โส  มหาสตฺต  วนฺทิตฺวา  
ผลิกวิมานทฺวาร  อาคนฺตฺวา  อชฺช  ภทเฺท  ปตราป  ตฺว  มยฺห   
ทินฺนา  เอหิ  ทานิ  คมิสฺสามาติ  ฯ  ต  สุตฺวา  สา  อาคเมหิ  
มหาราช  ปตร  อามนฺตยามหนฺติ  วตฺวา  ปาสาทา  โอตริตฺวา   
มหาสตฺต  วนฺทิตฺวา  โรทิตฺวา  ขมาเปตฺวา  ร ฺโ  สนฺติก  
อาคตา  ฯ  ราชา  ต  คเหตฺวา  พาราณสึ  คนฺตฺวา  ปุตฺตธีตาหิ   
วฑฺฒนฺโต  ปยสวาส  วสิ  ฯ  โพธิสตฺโต  อปริหีนชฌฺาโน  พฺรหมฺโลเก 
อุปฺปชฺชิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา 
ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหิ  ฯ  ตทา  อาสงฺกา  กุมาริกา  ปุราณทุติยิกา  อโหสิ  ราชา   
อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ อโหสิ ตาปโส ปน อหเมวาติ ฯ   
                อาสงฺกชาตก ป ฺจม ฯ   
# ๑. ม. ยนามา อห อสฺมิ ต ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
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                มคิโลปชาตก   
        น  เม  รจีุติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก  
ทุพฺพจภิกฺขุ  อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        อถ  สตฺถา  ต  ภิกฺขุ  ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  ตฺว   
ภิกฺขุ  ทุพฺพโจติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต  น  โข  
ภิกฺขุ  อิทาเนว  ปุพฺเพป  ทุพฺพโจเยว  ทุพฺพจภาว  ปน  นิสฺสาย 
ปณฺฑิตาน  วจน  อกโรนฺโต เวรมฺภวาตมุเข พฺยสน คโตสีติ  
วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
คิชฺฌโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา  อปรณฺณคิชฺโฌ(๑)  นาม  อโหสิ  ฯ  โส   
คิชฺฌคณปริวุโต  คิชฺฌกูฏปพฺพเต  วสิ  ฯ  ปุตฺโต  ปนสฺส  มิคโลโป  
นาม  ถามสมฺปนฺโน  อโหสิ  ฯ  โส  อ ฺเส  คิชฌฺาน  สีม   
อติกฺกมิตฺวา  อติอุจฺจ  อุปฺปคติ(๒)  ฯ  คิชฺฌา  ปุตฺโต  เต  อติทูร  
อุปฺปคตีติ(๓)  คิชฺฌร ฺโ  อาจิกฺขึสุ  ฯ  ต  สุตฺวา  โส  ต   
ปกฺโกสาเปตฺวา  ตฺว กิร  ตาต  อติอุจฺจ  คจฺฉสิ  อติอุจฺจ   
คจฺฉนฺโต  ชีวิตกฺขย  ปาปุณิสฺสตีติ  วตฺวา ติสฺโส คาถา อภาสิ   
        [๘๖๓] น เม รุจิ มิคโลป(๔)          ยสฺส เต ตาทิสา คติ   
                อตุจฺจ ตาต คจฺฉสิ                  อภูมึ ตาต เสวสิ ฯ   
# ๑. ม. อปนนฺทคิชฺโฌ ฯ  ๒. ม. อุปฺปติ ฯ  ๓. ม. อุปฺปตตีติ ฯ  
# ๔. ม. รุจฺจิ มิคาโลป ฯ  ๕. ม. ปตสิ ฯ ๖. ส. เสวติ ฯ   
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        [๘๖๔] จตุกฺกณฺณว เกทาร          ยถา เต ปวี สิยา   
                ตโต ตาต นิวตฺตสฺสุ          มาสุ เอตฺโต ปร คมิ ฯ   
        [๘๖๕] สนฺติ อ ฺเป สกุณา          ปตฺตยานา วิหงฺคมา   
                อุกฺขิตฺตา(๑) วาตเวเคน          นฏา เต สสฺสตีสมาติ ฯ   
        ตตฺถ  มคิโลปาติ  ปตฺุต  นาเมนาลปติ  ฯ  อตุจฺจ  ตาต 
คจฺฉสีติ  ตาต  ตฺว  อ ฺเส  คิชฺฌาน  สีม  อติกฺกมิตฺวา 
อติอุจฺจ  คจฺฉสิ  ฯ  จตุกฺกณฺณว  เกทารนฺติ  อิมินาสฺส  สีม  
อาจิกฺขติ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ตาต  ยทา  เต  อย  มหาปวี   
จตุกฺกณฺณ  เกทาร  วิย  สยิา  เอว  ขุทฺทกา  วิย  หุตฺวา  
ป ฺาเยถ  อถ  ตฺว เอตฺตกา านา  นิวตฺเตยฺยาสิ  เอตฺโต  
ปร  มา  คมีติ  ฯ  สนฺติ  อ ฺเปติ  น  เกวล  ตฺวเมว  อ ฺเป  
คิชฺฌา  เอว  กรึสูติ  ทีเปติ  ฯ  อุกฺขิตฺตาติ  เตป  อมฺหาก   
สีม  อติกฺกมิตฺวา  คตา  วาตเวเคน  อากฑฺฒิตา  นสฺสึสุ  ฯ   
สสฺสตีสมาติ  สสฺสตีหิ  ปวีปพฺพตาทีหิ  สม  อตฺตาน  ม ฺมานา 
อตฺตโน  วสฺสสหสฺสปริมาณ  อายุ  อปูเรตฺวาป  อนฺตรา  วินฏาติ  
อตฺโถ ฯ   
        มิคโลโป  จ  อโนวาทกตฺตา  ปตุ  วจน  อกตฺวา  ลงฺฆนฺโต   
ลงฺฆนฺโต  ปตรา  อกฺขาต  สีม  ทิสฺวา  ต  อติกฺกมฺม  กาลวาเต   
เขปตฺวา(๒)  เตป  ฉินฺทิตฺวา  อุปฺปติโต  เวรมฺภวาตมุข  ปกฺขนฺทิ  ฯ 
# ๑. ม. อกฺขิตฺตา ฯ  ๒. ม. ปตฺวา ฯ   
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อถ  น  เวรมฺภวาตา  ปหรสึุ  ฯ  โส  เตหิ  ปหฏมตฺโตว  ขณฺฑาขณฺฑ   
หุตฺวา อากาเสเยว อนฺตรธายิ ฯ เตน วุตฺต   
        [๘๖๖] อกตฺวา อปรณฺณสฺส(๑)          ปตุ วุฑฺฒสฺส(๒) สาสน   
                กาลวาเต อติกฺกมฺม          เวรมฺภาน วส คโต(๓) ฯ   
        [๘๖๗] ตสฺส ปุตฺตา จ ทารา จ          เย จ ฺเ อนุชีวิโน   
                สพฺเพ พฺยสนมาปาตุ(๔)          อโนวาทกเร ทิเช ฯ   
        [๘๖๙] เอวมฺป อิธ วุฑฺฒาน          โย วากฺย นาวพุชฺฌติ   
                อติสีม จโร(๕) ทิตฺโต         คิชฺโฌ วาตีตสาสโน   
                สพฺเพ  พฺยสน  ปปฺโปนฺติ  อกตฺวา  พุทฺธสาสนนฺติ(๖)ฯ   
อิมา ติสฺโส อภิสมฺพุทฺธคาถา ฯ   
        ตตฺถ  อนุชีวิโนติ  ต  นิสฺสาย  อนชุีวนกา  ฯ  อโนวาทกเร   
ทิเชติ  ตสฺมปึ  มิคโลเป  คิชฺเฌ  โอวาท  อกโรนฺเต  สพฺเพป  
เต  เตน  สทธฺึ  อติกฺกมิตฺวา  สีม  คนฺตฺวา  วินาส  ปาปุณึสุ  ฯ 
เอวมฺปติ  ภิกฺขเว  ยถา  โส  คิชโฺฌ  เอว  โย  อ ฺโป  คหฏโ 
วา  ปพฺพชิโต  วา  หิตานุกมฺปกาน  พุทฺธาน  วจน  น  คณฺหติ 
โสป  อย  สมี  อติกฺกมิตฺวา  จรนฺโต  ทิตฺโต  ทปฺปโต(๗)  คิชโฺฌว  
พฺยสน  ปาปุณาตีติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา 
# ๑. ม. อปนนฺทสฺส ฯ  ๒. ม. วุทฺธสฺส ฯ  ๓. ส. ม. อคา ฯ  
# ๔. ส. ม. พฺยสนมาปาทุ ฯ  ๕. ม. อติสีมจโร ฯ  
# ๖. ม. วุทฺธสาสนนฺติ ฯ  ๗. ม. คพฺพิโต ฯ   
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ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  มิคโลโป  ทพฺุพจภิกฺขุ  อโหสิ  อปรณฺโณ(๑)   
ปน อหเมวาติ ฯ   
                มคิโลปชาตก ฉฏม ฯ   
                 
                สริิกาลกณฺณิชาตก   
        กา  นุ  กาเลน  วณฺเณนาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
อนาถปณฺฑิก อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โส  ห ิ โสตาปตฺติผเล  ปติฏ ิตกาลโต  ปฏาย  อขณฺฑานิ   
ป ฺจ  สีลานิ  รกฺขติ  ฯ  ภริยาปสฺส  ปตฺุตธีตโรป  ทาสาป  ภตึ   
คเหตฺวา  กมฺม  กโรนฺตา  กมฺมกราป  สพฺเพ  รกฺขึสุเยว  ฯ  
อเถกทิวส  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ  อาวุโส  อนาถ- 
ปณฺฑิโก  สุจิ  เจว  สุจิปรวิาโร  จ  หุตฺวา  จรตีติ  ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา   
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป  โปราณก- 
ปณฺฑิตาป  สุจิ เจว สุจิปริวารา จ อเหสุนฺติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต  
อตีต อาหร   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
เสฏ ี  หุตฺวา  ทาน  อทาสิ  สลี  รกฺขิ  อุโปสถกมฺม  กริ   
ภริยาปสฺส  ป ฺจ  สีลานิ  รกฺขติ  ปุตฺตธีตโรป  ทาสกมฺมกร- 
# ๑. ม. อปนนฺโท ฯ   
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โปริสาป  รกขฺนฺติ  ฯ  โส  สุจิปริวารเสฏ ีเตฺวว  ป ฺายิตฺถ  ฯ  
อเถกทิวส  โส  จินฺเตสิ  สเจ  มยา  สุจิปริวารสีโล  โกจิ  
อาคมิสฺสติ  ตสฺส  มม  นสิีทนปลฺลงฺก  วา  นิปชฺชนสยน  วา  ทาตุ   
น  ยุตฺต  อนุจฺฉิฏ  อปริภุตฺต  ทาตุ  วฏฏตีติ  ฯ  อถ  อตฺตโน  
อุปฏาเนเยว  เอกปสฺเสน  อปริภุตฺต  ปลลฺงฺก ฺจ  สยน ฺจ 
ป ฺาเปสิ  ฯ  ตสฺมึ  สมเย  จาตุมฺมหาราชิกเทวโลเก  วิรูปกฺข- 
มหาราชสฺส  ธีตา  กาลกณฺณี  จ  นาม  ธตรฏมหาราชสฺส  ธีตา 
สิรี  จ  นามาติ  อิมา  เทฺว  พหุ  คนฺธมาล  อาทาย  อโนตตฺเต   
กีฬิสฺสามาติ  อโนตตฺตติตฺถ  อาคจฺฉึสุ  ฯ  ตสฺมึ  ปน  อโนตตฺตทเห   
พหูนิ  ติตฺถานิ  เตสุ  พุทธฺาน  ติตฺเถ  พุทฺธาว  นหายนฺติ  
ปจฺเจกพุทฺธาน  ติตฺเถ  ปจฺเจกพุทฺธาว  นหายนฺติ  ภกฺขูน  ติตฺเถ  
ภิกฺขูว  นหายนฺติ  ตาปสาน  ติตฺเถ  ตาปสาว  นหายนฺติ   
จาตุมฺมหาราชิกาทีสุ  ฉสุ  สคฺเคสุ  เทวปุตฺตาน  ติตฺเถ  เทวปุตฺตาว   
นหายนฺติ  เทวธีตาน  ติตฺเถ  เทวธีตาว  นหายนฺติ  ฯ   
        ตตฺรีมา  เทฺว  คนฺตฺวา  อห  ปม  นหายิสฺสามิ  อห   
ปมนฺติ  ติตฺถตฺถาย  กลห  กรึสุ  ฯ  กาลกณฺณี  อห  โลก   
ปาเลมิ  วิจาเรมิ  ตสฺมา  ปม  นหายิตุ ยุตฺตมฺหีติ  วทติ  ฯ  สิรี   
อห  มหาราชสฺส(๒)  อิสฺสริยทายิกาย  สมฺมาปฏิปทาย   ิตา  ตสฺมา   
ปม  นหายิตุ  ยุตฺตมฺหีติ  วทติ  ฯ  ตา  อมฺเหสุ  ก  ปม  นหายิตุ  
# ๑. ม. วสนฏาเนเยว ฯ  ๒. ม. มหาชนสฺส ฯ   
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ยุตฺตรูป  วา  อยุตฺตรูป  วา  จตฺตาโร  มหาราชา  ชานิสฺสนฺตีติ   
เตส  สนฺติก  คนฺตฺวา  อมฺเหสุ  กา  ปม  อโนตตฺตทเห  นหายิตุ  
ยุตฺตรูปาติ  ปุจฺฉึสุ  ฯ  ธตรฏวิรูปกฺขา  น  สกฺกา  อมฺเหหิ  
วินิจฺฉิตุนฺติ  วิรุฬฺหกเวสฺสวณาน  ภารมกสุ  ฯ  เต  อมฺเหป  
วินิจฺฉิตุ  น  สกฺขิสฺสาม  สกฺกสฺส  ปาทมูลเมว  เปสิสฺสามาติ  ตา   
สกฺกสฺส  สนติฺก  เปเสสุ  ฯ  สกโฺก  ตาส  วจน  สุตฺวา  จินฺเตสิ   
อิมา  เทฺวป  มม  ปริสาน ฺเว  ธีตโร น สกฺกา มยา อิม  
อฏฏ วินิจฺฉิตุนฺติ ฯ อถ สกโฺก  อาห  พาราณสิย  สุจิปริวาโร  
นาม  เสฏ ี  อตฺถิ  ตสฺส  ฆเร  อนุจฺฉิฏาสน ฺเจว  อนุจฺฉิฏสยน ฺจ 
ป ฺตฺต  ยา  ตตฺถ  นิสีทตุิ  วา  สยิตุ  วา  ลภติ  สา  ปม   
นหายิตุ  ยุตฺตรูปาติ  ฯ  ต  สุตฺวา  กาลกณฺณี  ตขณ ฺเว  นีลวตฺถ  
นิวาเสตฺวา  นีลวิเลปน  วิลิมฺปตฺวา  นลีมณิปลนฺธน  ปลนฺธิตฺวา  
ยนฺตปาสาโณ  วิย  เทวโลกโต  โอตรตฺิวา  มชฺฌิมยามสมนนฺตรเมว 
เสฏ ิโน  ปาสาทสฺส อุปฏานทฺวาเร  สยนสฺส  อวิทูเร  าเน   
นีลรสึ  วิสฺสชฺเชตฺวา  อากาเส  อฏาสิ  ฯ  เสฏ ี  โอโลเกตฺวา  น   
อทฺทส  สห  ทสฺสเนเนวสฺส  อปฺปยา  อโหสิ อมนาปา ฯ โส 
ตาย สทฺธึ สลฺลปนฺโต ปม คาถมาห   
        [๘๖๙] กา นุ กาเลน วณฺเณน          น จาสิ(๑) ปยทสฺสนา   
                กา วา ตฺว กสฺส วา ธีตา          กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ   
# ๑. ส. ม. จาป ฯ   
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        ตตฺถ  กาเลนาติ  นีเลน  ฯ  วณฺเณนาติ  สรีรวณฺเณน   
วตฺถาภรณวณฺเณน  จ  ฯ  น  จาสิ  ปยทสฺสนาติ  ธาตุโส  ภิกฺขเว   
สตฺตา  สสรนฺตีติ(๑)  วุตฺต  ฯ  อย ฺจ  เทวธีตา  อนาจารา  ทุสฺสีลา   
ตสฺมา  สา  สห  ทสฺสเนเนวสฺส  อปฺปยา  ชาตา  เตเนวมาห   
กา วา ตฺวนฺติ กา จ ตฺว อยเมว วา ปาโ ฯ   
        ต สุตฺวา กาลกณฺณี ทติุย คาถมาห   
        [๘๗๐] มหาราชสฺสห ธีตา         วิรูปกฺขสฺส จณฺฑิยา   
                อห กาลี(๒)อลกฺขิกา        กาลกณฺณีติ(๓) ม วิทู   
                โอกาส ยาจิโต เทหิ          วเสมุ ตว สนฺติเกติ ฯ   
        ตตฺถ  จณฺฑิยาติ  โกธนา  โกธนภาเวน  หิ  มยฺห  จณฺฑีติ   
นาม  กรึส ุ ฯ  อลกฺขิกาติ  นิปฺป ฺา  ฯ  ม  วิทูติ  เอว  ม   
จาตุมฺมหาราชิกเทวโลเก  ชานนฺติ  ฯ  วเสมูติ  มย  อชฺช เอกรตฺตึ  
ตว  สนฺติเก วเสยฺยาม เอกสฺมึ เม อนุจฺฉิฏาสนสยเน โอกาส  
เทหีติ ฯ   
        ต สุตฺวา ตโต โพธิสตฺโต                 ตติย คาถมาห   
        [๘๗๑] กึ สีเล กึ สมาจาเร(๔)          ปุริเส นิวิสเส(๕) ตุว   
                ปฏุา เม กาลิ(๖) อกฺขาหิ  กถ(๗) ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ นวิิสเสติ ตว จิตฺเต(๘) นิวิสสิ ปติฏหสิ ฯ   
# ๑. ม. สสนฺทนฺตีติ ฯ  ๒. ส. ม. กาฬี ฯ  ๓. ส. ม. กาฬกรฺณีติ ฯ  
# ๔. ส. กึสีเล กึสมาจาเร ฯ  ๕. ส. นิวิเส ฯ  ๖. ส. ม. กาฬ ิฯ  
# ๗. สี. ยุ. ยถา ฯ ๘. ม. จิตฺเตน ฯ   
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        ตโต สา อตฺตโน คุณ กเถนฺตี จตุตฺถ คาถมาห   
        [๘๗๒] มกฺขี ปลาสี สารมฺภี          อิสฺสุกี มจฺฉรี สโถ   
                โส มยฺห ปุริโส กนฺโต          ลทฺธ ยสฺส วินสฺสตีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โย  ปุรโิส  อตฺตโน  กตคุณ  น  ชานาติ 
คุณมกฺขิโก  โหติ  อตฺตโน  กิสฺสมิ ฺจิ  การเณ  กถิเต  กึ   
อห  เอต  น  ชานามีติ  ยุคคฺคาห  คณฺหติ  อ ฺเหิ  กิ ฺจิ  
กต  ทิสฺวา  สารมฺภวเสน  การณุตฺตร  กโรติ  ปเร  ลาภ  ลภนฺเต 
น  ตุสฺสติ  มยฺห  อิสฺสริย  ปเรส  มา  โหตุ  มยฺหเมว  โหตูติ   
สกสมฺปตฺตึ  คเหตฺวา(๑)  ปรสฺส  ติณคฺเคน  เตลพินฺทุมฺป  น  เทติ   
เกราฏิยลกฺขเณน  สมนฺนาคโต  หุตฺวา  อตฺตโน  สนตฺก  ปรสฺส   
อทตฺวา  เตหิ  เตหิ  อุปาเยหิ  ปรสนฺตกเมว  ขาทติ  ยสฺส  ลทฺธ   
ธน  วา  ธ ฺ  วา  นสฺสติ  น  ติฏติ  สุราธุตฺโต  วา  อกฺขธุตฺโต   
วา  อิตฺถีธุตฺโต  วา  หุตฺวา  ลทฺธ  ลทฺธ  วินาเสติเยว  อย  เอเตหิ  
คุเณหิ  สมนฺนาคโต  ปุริโส  มยฺห  กนโฺต  ปโย  มนาโป  เอวรูเป   
อห จิตฺเต(๒)  ปติฏหามีติ ฯ   
        อถ สา สยเมว ป ฺจมฉฏมสตฺตมาป คาถา อภาสิ   
        [๘๗๓] โกธโน อุปนาหี จ          ปสุโณ จ วิเภทโก   
                กณฺกวาโจ(๓) ผรุโส          โส เม กนฺตตโร ตโต ฯ   
# ๑. ส.ี นิคูเหตฺวา ฯ  ม. โคเปตฺวา ฯ  ๒. ม. จิตฺเตน ฯ  
# ๓. ส. กรฏฺกวาโจ ฯ  ม. กรฺฑกวาโจ ฯ   
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        [๘๗๔] อชฺช สุเวติ ปุริโส                  สทตฺถ นาวพุชฺฌติ   
                โอวชฺชมาโน กปฺุปติ          เสยฺยโส(๑) อติม ฺติ ฯ   
        [๘๗๕] ทวปฺปลุทฺโธ(๒) ปุริโส          สพฺพมิตฺเตหิ ธสติ   
                โส มยฺห ปุริโส กนฺโต          ตสฺมึ โหม ิอนามยาติ ฯ   
        ตา  อิมนิาว  นเยน  วิตฺถาเรตพฺพา  ฯ  สงฺเขปตฺโถ  ปเนตฺถ   
โกธโนติ  อปฺปมตฺตเกนาป  กุชฺฌนโก  ฯ  อุปนาหีติ  ปรสฺส  อปราธ   
หทเย  เปตฺวา  สุจิเรนป  หิ  ตสฺส  อนตฺถการโก  ฯ  ปสุโณติ   
ปสุณวาโจ  ฯ  วิเภทโกติ  อปฺปมตฺตเกนาป  มิตฺตภินฺทนโก  ฯ   
กณฺกวาโจติ  สโทสวาโจ  ฯ  ผรุโสติ  ถทฺธวาโจ  ฯ  กนฺตตโรติ  โส   
ปุริโส  มยฺห  ปุริมาป  กนตฺตโร  ปยตโร  ฯ  อชฺช  สเุวติ  อิท   
กมฺม  อชฺช  กาตพฺพ  อิท  เสฺว  อิท  ตติยทิวสาทีสูติ  เอว  โย(๓)   
สทตฺถ  อตฺตโน  กิจฺจ  นาวพุชฺฌติ  น  ชานาติ  ฯ  โอวชฺชมาโนติ   
โอวาทิยมาโน  ฯ  เสยฺยโส อติม ฺตีติ ชาติโคตฺตกุลปฺปเทส- 
สีลาจารคุเณหิ  อุตฺตริตร  อุตฺตมปุคฺคล  ตฺว  มยฺห  ก ึ ปโหสีติ   
อติกฺกมิตฺวา  ม ฺติ  ฯ  ทวปฺปลุทฺโธติ  รูปาทีสุ  กามคุเณสุ   
นิรนฺตรทเวน  ปลุทฺโธ  อภิภูโต  วส  คโตติ  ฯ  ธสตีติ  ตยา  
มยฺห  ก ึ กตนฺติ  อาทีนิ  วตฺวา  สพฺเพเหว  มิตฺเตหิ  ธสติ  
ปริหายติ  ฯ  ห  จถยาหีติ  อห  เอเตหิ  คุเณหิ  สมนฺนาคโต  
ปุคฺคโล  นิททฺุกฺโข  นิสโฺสโก  โหตีติ ต ลภิตฺวา อ ฺตฺถ 
# ๑. ม. เสยฺย โส ฯ  ๒. ย.ุ ทวปฺปลทฺโธ ฯ  ๓. ม. โส ฯ  
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อนาลยา หุตฺวา วสามีติ ฯ   
        อถ น ครหนฺโต มหาสตฺโต อฏม คาถมาห   
        [๘๗๖] อเปหิ เอตฺโต ตฺว กาลิ(๑)เนต อมฺเหสุ วิชฺชติ   
                อ ฺ ชนปท คจฺฉ          นคิเม ราชธานิโยติ ฯ   
        ตตฺถ  อเปหีติ  อปคจฺฉ  ฯ  เนต  อมฺเหสูติ  เอต  มกฺขาทิก   
ตว  ปยภาวกรณ  อมฺเหสุ  น  วิชฺชติ  นตฺถิ  ฯ  นิคเม  ราชธานิโยติ   
อ ฺเ  นิคเมป  อ ฺา  ราชธานิโยป  อ ฺตฺถ  คจฺฉ  ยตฺถ  มย   
ต น ปสฺสาม ตตฺถ คจฺฉาติ ทีเปติ ฯ   
        ต สุตฺวา กาลกณฺณี ต อตีตา หุตฺวา อนนฺตร คาถมาห   
        [๘๗๗] อหมฺป เจต(๒) ชานามิ  เนต ตุมฺเหสุ วิชฺชติ   
                สนฺติ โลเก อลกฺขิกา          สงฺฆรนฺติ พหุ ธน   
                อห เทโว จ เม ภาตา          อุโภ น วิธมามเสติ ฯ   
        ตตฺถ  เนต  ตุมฺเหสูติ  ย  มม  ปยภาวกรณ  มกฺขาทิก  
เยน  อห  อตฺตนาป  สมนฺนาคตา  ต  ตุมฺเหสุ  นตฺถติี  อหมฺป   
เอต  ชานาม  ฯ  สนฺติ  โลเก  อลกฺขิกาติ  อ ฺเ  ปน  พาลา  โลเก   
นิสฺสีลา  นิปปฺ ฺา  สนฺติ  ฯ  สงฺฆรนฺตีติ  เต  นิสสฺีลา  นิปฺป ฺาป   
สมานา  เอเตหิ  มกฺขิกาทีหิ  พหุ  ธน  สงฺฆรนฺติ  ปณฺฑ  กโรนฺติ  ฯ   
อุโภ  นนฺติ  ต  ปน  เอเตหิ  สงฺฆริตฺวา  ปต  ธน  อห ฺจ  มยฺหเมว   
ภาตา  เทโว  จ  นาม  เทวปุตฺโต  เต  อุโภป  เอกโต  หุตฺวา   
# ๑. ส. ม. กาฬี ฯ  ๒. ส.ี ส. ม. โข ต ฯ   
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วิธมามเส  ฯ  อมฺหาก  ปน  เทวโลเก  พหู  ทิพฺพปริโภคา  อตฺถิ   
ทิพฺพานิ  สยนานิ  ตฺว  ทเทยฺยาสิ  วา  น  วา  โก  เม  ตยา   
ปนตฺโถติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        ตสฺสา  ปกฺกนฺตกาเล  สิรีเทวธีตา  สุวณฺณวณฺเณหิ คนฺธ- 
วิเลปเนหิ(๑)  สุวณฺณาลงฺกาเรนาคนฺตฺวา  อุปฏานทฺวาเร  ปตรสึ  
วิสฺสชฺเชตฺวา  สเมหิ  ปาเทหิ  สม  ปวิย  ปติฏาย  สคารวา 
อฏาสิ  ฯ  ต  ทิสฺวา มหาสตฺโต ปม คาถมาห   
        [๘๗๘] กา นุ ทิพฺเพน วณฺเณน  ปพฺยา สุปติฏ ิตา   
                กา วา ตฺว กสฺส วา ธีตา  กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ทพฺิเพนาติ วิสิฏเน อุตฺตเมน ฯ   
        ต สุตฺวา สิรี ทุติย คาถมาห   
        [๘๗๙] มหาราชสฺสห ธีตา  ธตรฏสฺส สิรีมโต(๒)   
                อห สิรี จ ลกฺขี จ  ภูริป ฺาติ ม วิทู   
                โอกาส ยาจิโต เทหิ  วเสมุ ตว สนฺติเกติ ฯ   
        ตตฺถ  สริี  จ  ลกฺขี  จาติ  สิรีติ  จ  ลกฺขีติ  จ  อหเมวนามา   
น  อ ฺา  ฯ  ภูริป ฺาติ  ม  วิทูติ  ม  จาตุมฺมหาราชิกเทวโลเก   
ปวีสมาย  วิปุลาย  ป ฺาย  สมนฺนาคตาติ  ชานนฺติ  ฯ  วเสมุ   
ตว  สนฺติเกติ  อนุจฺฉิฏาสเน  เจว  อนุจฺฉิฏสยเน  จ  เอกรตฺตึ   
วเสยฺยาม โอกาส เม เทหีติ ฯ   
# ๑. ม. วตฺถวิเลปเนหิ ฯ  ๒. ส. ธตรฏสิรีมโต ฯ   
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        ตโต ปร โพธิสตฺโต อาห   
        [๘๘๐]กึสีเล กึสมาจาเร                  ปุริเส นิวิสเส(๑) ตุว   
                ปฏุา เม ลกฺขิ อกฺขาหิ          ยถา ชาเนมุ ต มย ฯ   
                [๘๘๑]โย วาป(๒) สีเต อถวาป อุณฺเห   
                        วาตาตเป ฑสสิรึสเป จ   
                        อุทฺธ(๓) ปปาส อภิภุยฺย สพฺพ   
                        รตฺตินฺทิว โย สตต นิยตฺุโต   
                        กาลาคต ฺจ น หาเปติ อตฺถ   
                        โส เม มนาโป นิวเส วตมฺหิ(๔) ฯ   
                [๘๘๒]อกฺโกธโน มิตฺตวา จาควา จ   
                        สลีูปปนฺโน อสโถชุภูโต(๕)   
                        สงฺคาหโก สขิโล สณฺหวาโจ   
                        มหตฺตปตฺโตป นิวาตวุตฺติ   
                        ตสฺสาห(๖) โปเส วิปุลา ภวามิ   
                        อุมฺมี(๗) สมุทฺทสฺส ยถาป วณฺณ ฯ   
                [๘๘๓]โย จาป มิตฺเต อถวา อมิตฺเต   
                        เสฏเ สรกิฺเข อถวาป หีเน   
                        อตฺถ จรนฺต อถวา อนตฺถ   
# ๑. ส. นิวิเส ฯ  ๒. ส. ม. จาป ฯ  ๓. ส. ขุทฺท ฯ 
# ม. ขุธ ฯ ๔. ม. จ ตมฺหิ ฯ ๕. ย.ุ อสโ ชุภูโต ฯ  
# ๖. ส. ตสฺมหึ ฯ ม. ตสฺมหึ ฯ  ๗. ม. อูมิ ฯ   
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                        อาวี รโห สงฺคหเมว วตฺเต(๑)   
                        วาจ น วชชฺา ผรุส กทาจิ   
                        มตฺตสฺส ชวีสฺส จ ตสฺส โหมิ ฯ   
                [๘๘๔]เอเตส โย อ ฺตร ลเภตฺวา(๒)   
                        กนฺตา สิรี(๓) มชชฺติ อปฺปม ฺโ   
                        ต ทิตฺตรูป วิสเม(๔) จรนฺต   
                        กรีสชาตว(๕) วิวชฺชยามิ ฯ   
        [๘๘๕]อตฺตนา กุรุเต ลกฺขึ          อลกฺขึ กุรุตตฺตนา   
                น  หิ  ลกฺขึ  อลกฺขึ  วา          อ ฺโ  อ ฺสฺส  การโกติ  ฯ   
เสฏ ิสฺส ปุจฺฉา โหติ สิริยา วิสชฺชน ฯ   
        ตตฺถ  ฑสสิรึสเป  จาติ  ฑสา  วุจฺจติ  ปงฺคลมกขิฺกา   
สพฺพา  วา  มกฺขิกชาติกา  อิธ  ฑสาติ  อธิปฺเปโต  ฯ  สิรึสปาติ   
ทีฆชาติกา ฯ  ฑสา  จ  สิรสึปา  ฑสสิรสึปา  ตสฺมึ  ฑสสิรึสเป  ฯ  
อิท  วุตฺต  โหติ  โย  มหาเสฏ ิปุริโส  สีเต  วา  อุณฺเห  
วา  วาตาตเป  วา  ฑสสิรสึเป  วา  สติ  เอเตหิ  สีตาทีหิ  
ปฬิยมาโนป  เอตานิ  เจว  สีตาทีนิ  ขุทฺท  ปปาส ฺจาติ   
สพฺพมฺเปต  ปริสฺสย  อภิภุยฺย  อภิภวิตฺวา  ติณ  วิย  อคเณตฺวา 
รตฺตินฺทิว  กสิวณิชฺชาทีสุ  เจว ทานสีลาทีสุ จ สตต  อตฺตโน  
# ๑. ส. วตฺโต ฯ  ๒. ส. ลภิตฺวา ฯ  ๓. ส. กนฺต สิรึ ฯ  
# ๔. ส. วิสม ฯ  ๕. ม. กรสีานว ฯ  



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 53 

        *เลมที่ 32  สิรกิาลกณฺณิชาตก  หนา 53 
 
กมฺเมสุ  นิยุตฺโต  อตฺตาน  โยเชตฺวา  วตฺตติ ฯ 
        กาลาคต ฺจาติ  กสิกาลาทีสุ  กสิอาทีนิ  ธนปริจฺจาคสีลรกฺขณ- 
ธมฺมสฺสวนาทีสุ  กาเลสุ  จ  ธนปริจฺจชฺชนาทิเภท  ทิฏธมฺม- 
สมฺปราเย  สขุาวห  อตฺถ  น  หาเปติ  ยตฺุตปยุตฺตกาเล  กโรติเยว  โส   
มยฺห  มนาโป  ตสฺมิ ฺจ  ปุริเส  อห  นจฺิจ  วสามีติ(๑)  ฯ  อกฺโกธโนติ  
อธิวาสนกฺขนฺติยา  สมนฺนาคโต  ฯ  มตฺิตวาติ  กลฺยาณมิตฺเตน  
สมนฺนาคโต  ฯ  จาควาติ  ธนปริจฺจาคยุตฺโต  ฯ  
        สงฺคาหโกติ  มิตฺตสงฺคหอามิสสงฺคหธมฺมสงฺคหาน  การโก  ฯ  
สขิโลติ  มุทวุาโจ  ฯ  สณฺหวาโจติ  วิสฏวจโน(๒)  ฯ  มหตฺตปตฺโตป 
นิวาตวุตฺตีติ  มหนฺต  าน  วิปุล  อิสฺสรยิ  ปตฺโตป  ยเสน   
อนุทฺธโต  นจีวุตฺติ  ปณฺฑิตาน  โอวาทกโร  โหติ  ฯ  ตสฺสาห   
โปเสติ  ตสฺมึ  อห  ปุริเส  ฯ  วิปุลา  ภวามีติ  อขุทฺทกา  โหมิ   
โส  ห ิ มหติยา  สิริยา  ปทฏาโน  ฯ  อุมฺมี  สมุทฺทสฺส  ยถาป  
วณฺณนฺติ  ยถา  นาม  สมทฺุทสฺส  วณฺณ  โอโลเกนฺตาน  อุปรุปริ  
อาคจฺฉมานา  อุมฺมิ  วิปุลา  วิย  ขายติ  เอวาห  ตสฺมึ  ปุคฺคเล  
วิปุลา  โหมีติ  ทีเปติ  ฯ  
        อาวี  รโหติ  สมฺมุขา  จ  ปรมฺมุขา  จ  ฯ  สงฺคหเมว  วตฺเตติ  
เอตสฺมึ  มิตฺตาทิเภเท  ปุคฺคเล  จตุพฺพิธสงฺคหเมว  วตฺเตติ  ปวตฺเตติ  ฯ 
น  วชชฺาติ  โย  กทาจิ  กิสมฺึจิ  กาเล  ผรุสวจน  น  วเทยฺย 
# ๑. ม. นิวิสามีติ ฯ  ๒. ม. มธุรวจโน  ฯ ยุ. มตฺตวจโน ฯ  
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มธุรวจโนว  โหติ  ฯ  มตสฺส  ชีวสฺสาติ  ตสฺสาห  ปุคฺคลสฺส   
มตสฺสป  ชีวนฺตสฺสป  ภชติา(๑)  โหมิ  ฯ  อิธ โลเกป ปรโลเกป  
ตาทิสเมว  ภชามีติ  ทสฺเสติ  ฯ  เอเตส  โยติ  เอเตส  สีตาภิภวนาทีน 
เหฏา  วุตฺตคุณาน  โย  ปุคฺคโล  เอกป  คุณ  ปมชชฺติ  ปมุสฺสติ   
ปุนปฺปุน  นานุยุ ฺชตีติ  อตฺโถ  ฯ  สิรีติ  กนฺตา  สริี   
กนฺตสิริ  ฯ  กนฺต  สิรินฺติ  ตโยป  ปาา  ฯ  เตส  วเสน  อย   
อตฺถโยชนา  โย  ปุคฺคโล  สิรึ  ลภิตฺวา  กนฺตา  เม  สริิ  ยถาาเน(๒) 
 ิตาติ  เอเตส  อ ฺตร  คุณ  ปมชชฺติ  ปมุสฺสติ(๓)  ฯ  โย  วา   
ปุคฺคโล  กนตฺสิริ  วิย  สิร ึ อิจฺฉนฺโต  เอเตส  คุณาน  อ ฺตร   
ลภิตฺวา  ปมชฺชติ(๔)  ฯ  โย  วา  ปุคฺคโล  ลภิตฺวา  กนฺต  มนาป  สิรึ  
เอเตส  คุณาน  อ ฺตร  ปมชฺชติ  ฯ  อปฺปป ฺโติ  นิปฺป ฺโ  ฯ 
ต  ทิตฺตรูป  วิสเม  จรนฺตนฺติ  อห  อาทิตฺตสภาว [๕] กาย 
ทุจฺจริตาทิเภท  วิสม  จรนฺต  สุจิชาติโก  มนุสฺโส  วา  ปุคฺคโล  
คูถกูป  วิย  ทูรโต  วิวชฺเชยฺย  เอว(๖) วิสฺสชฺเชยฺยามีติ(๗)  ฯ  อ ฺโ  
อ ฺสฺส  การโกติ  เอว  สนฺเต  ลกฺขึ  วา  อลกฺขึ  วา  อ ฺโ   
ปุริโส  อ ฺสฺส  การโก  นาม  นตฺถิ  ฯ  โย โกจิ อตฺตโน  
ลกฺขึ วา อลกขึฺ วา กโรตีติ ฯ   
# ๑. ย.ุ ปติกา ฯ  ม. ภตฺติกา ฯ  ๒. ม. อิสฺสริยฏาเน ฯ  
# ยุ. ปริยฏาเน ฯ  ๓. ม. ปมุยฺหติ ฯ  ๔. ม. สมฺปชชฺติ ฯ  
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร คพฺพิตสภาวนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๖. ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๗. ม. วิวชฺชยามีติ ฯ   
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        เอว  วตฺวา  มหาสตฺโต  สิริเทวิยา  วจน  สุตฺวา  อภินนฺทิตฺวา   
อิท  อนุจฺฉวิก(๑)  ปลฺลงฺก ฺจ  อาสน ฺจ  ตุยฺหเยว  อนุจฺฉวิกนฺติ   
ปลฺลงฺเก  จ  อาสเน  จ  นิสีท  เจว  นิปชฺช  จาติ  อาห  ฯ  สา   
ตตฺถ  วสิตฺวา  ปจฺจูสกาเล  นิกฺขมิตฺวา  จาตุมฺมหาราชิกเทวโลเก   
คนฺตฺวา  อโนตตฺตทเห  ปม  นหายิตุ  อลภิ (๒) ฯ ตป สยน 
สิริเทวตาย  ปริภุตฺตภาเวน  สิริสยน  นาม  ชาต  ฯ  สิริสยนสฺส 
อย  วโส  ฯ  อิมินา การเณน ยาวชฺชตนา สิริสยนนติฺ วุจฺจติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา   
สิริเทวี อุปฺปลวณฺณา อโหสิ สุจิปริวารเสฏ ี ปน อหเมวาติ ฯ   
                สริิกาลกณฺณิชาตก สตฺตม ฯ   
 
                        กุกกฺุฏชาตก   
        สุจิตฺตปตฺตจฺฉาทนาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก   
อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ต  หิ  ภิกฺขุ  สตฺถา  กสฺมา  อุกฺกณฺ ิโตสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  เอก   
อลงฺกตปฏิยตฺต  อิตฺถึ  ทสิฺวา  กิเลสวเสน  ภนฺเตติ  วุตฺเต  ภิกฺขุ   
อิตฺถิโย  นาม  ว ฺเจตฺวา  อุปลาเปตฺวา  อตฺตโน  วส  คตกาเล  
วินาส  ปาเปนฺติ  โลลวิลารี  วิย  โหนฺตีติ  วตฺวา  ตุณฺหี  อโหส ิ 
เตน  ยาจิโต อตีต อาหริ   
# ๑. ส.ี อนุจฺฉิ ฯ  ม. ย.ุ อนุจฺฉิตฺถ ฯ  ๒. ยุ. ปม นหายิ ฯ   
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        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหมฺทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
อร ฺเ  กุกฺกุฏโยนิย  นพฺิพตฺติตฺวา  อเนกสตกุกฺกุฏปริวาโร  
อร ฺเ  วสติ  ฯ  ตสฺสาวิทูเร  เอกา  วิลาริกาป  วสติ  ฯ  สา  
เปตฺวา  โพธิสตฺต  เสสกุกฺกุเฏ  อุปาเยน  ว ฺเจตฺวา  ขาทิ  ฯ  
โพธิสตฺโต ตสฺสา  คหณ  น  คจฺฉติ  ฯ  สา  จินฺเตสิ  อย  กุกกฺุโฏ  
อติวิย  สโถ  อมฺหาก ฺจ  สถภาว  อุปายกุสลภาว ฺจ  น  ชานาติ  
อิม  มยา  ภรยิา  เต  ภวิสสฺามีติ  อุปลาเปตฺวา  อตฺตโน  วส  
อาคตกาเล ขาทิตุ  วฏฏตีติ  ฯ  สา  เตน  นิสินฺนรกุขฺมูล  คนฺตฺวา  
วณฺณภาสิตปุพฺพงฺคมาย  วาจาย ต ยาจมานา ปม คาถมาห   
        [๘๘๖]สุจิตฺตปตฺตจฺฉาทน (๑)         ลมฺพจูลวิหงฺคม(๒)   
                โอโรห ทุมสาขาย                  มุธา ภริยา ภวามิ เตติ ฯ   
        ตตฺถ  สจิุตฺตปตฺตจฺฉาทนาติ  สุจิตฺเตหิ  ปตฺเตหิ  กตจฺฉาทน  ฯ   
มุธาติ วินา มูเลน น กิ ฺจิ คเหตฺวา อห ภริยา ภวามิ ฯ   
        ต  สุตฺวา  โพธิสตฺโต  อิมาย  มม  สพฺเพ  าตกา  ขาทิตา   
อิทานิ  ม  อุปโลเภตฺวา  ขาทิตุกามา  อุยฺโยเชสฺสามิ  นนฺติ  
จินฺเตตฺวา  ทุติย คาถมาห   
        [๘๘๗]จตุปฺปทิ(๓) ตฺว กลฺยาณิ  ทฺวิปทาห มโนรเม   
                มคีิ ปกฺขี อสยุตฺตา(๔)          อ ฺ ปริเยส สามิกนฺติ ฯ   
# ๑. ม. สุจิตฺตปตฺตฉทน ฯ  ๒. ส. ม. ตมฺพจูฬ วิหงฺคม ฯ  
# ๓. ส. ม. จตุปฺปที ฯ  ๔. ม. อส ฺตฺตา ฯ   
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        ตตฺถ  มคีิติ  วิลารึ  สนฺธายาห  ฯ  อสยุตฺตาติ  ชายปติกา  ภวิตุ   
อสยุตฺตา อสมฺพนฺธา นตฺถิ เตส อีทิโส สมฺพนฺโธติ ทีเปติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ตโต  สา  อย  อติวิย  สโถ  เยนเกนจิ  
อุปาเยน  ว ฺเจตฺวา น ขาทิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ตติย คาถมาห   
        [๘๘๘]โกมาริกา เต เหสฺสามิ          ม ฺชุกา ปยภาณินี   
                วินฺท ม อริเยน เวเทน          กลฺยาณึ พฺรหฺมจารินินฺติ(๑) ฯ   
        ตตฺถ  โกมาริกาติ  อห  เอตฺตก  กาล  อ ฺ  ปรุิส  น   
ชานามิ  ตว  โกมาริกา  ภริยา  ภวิสฺสามีติ  วทติ  ฯ  ม ฺชุกา   
ปยภาณินีติ  ตว  มธุรกถา  ปยภาณินีเยว  ภวิสฺสามิ  ฯ  วินฺท  
มนฺติ  ปฏลิภ  ม  ฯ  อริเยน  เวเทนาติ  สุนฺทเรน  ปฏิลาเภน  อหมฺป 
หิ  อิโต  ปุพฺเพ  ปุริสสมฺผสฺส  น  ชานามิ  ตฺวป  อิตฺถีสมฺผสฺส   
น  ชานาสิ  อิติ  ปกติยา  พฺรหฺมจารินึ  ม  นิทฺโทเสน  ลาเภน   
ลภสิ  ม  อิจฺฉสิ  อถ  เม  วจน  น  สททฺหสิ  ทฺวาทสโยชนาย   
พาราณสิยา  เภริ ฺจาราเปตฺวา  อย  มม  ทาสีติ สาว ม  
อตฺตโน ทาสึ กตฺวา คณฺหาติ  วทติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ตโต  โพธสิตฺโต  อิม  ตชฺเชตฺวา  ปลาเปตุ   
วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา จตุตฺถ คาถมาห   
        [๘๘๙]กุณปาทิ(๒) โลหิตเป          โจริ กุกฺกุฏโปถินิ   
                น ตฺว อริเยน เวเทน          มม ภตฺตารมิจฺฉสีติ ฯ   
# ๑. ส.ี ม. สาวย ม ยทิจฺฉสิ ฯ  ๒. ม. กณุปาทินิ ฯ   
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        ตตฺถ  น  ตฺว  อริเยนาติ  ตฺว  อริเยน  พฺรหฺมจรยิวาเสน 
ลาเภน  น  ม  ภตฺตาร  อิจฺฉสิ  ว ฺเจตฺวา  ปน  ขาทิตุกามาสิ  
นสฺส  ปาเปติ ต ปลาเปสิ ฯ   
        สา  ปน  ปลายิตฺวา  คนฺตฺวา  ปุน  โอโลเกตุมฺป  น  วิสหีติ  ฯ   
อิมา อภิสมฺพุทฺธคาถา อภาสิ   
        [๘๙๐]เอวมฺป จตุรา(๑) นารี          ทิสฺวาน ปวร(๒) นร   
                เนนฺติ สณฺหาหิ วาจาหิ          วิลารี(๓) วิย กุกฺกุฏ ฯ   
        [๘๙๑]โย จ อุปฺปติต อตฺถ          น ขิปฺปมนุพุชฺฌติ   
                อมิตฺตวสมนฺเวติ                  ปจฺฉา จ มนุตปฺปติ(๔) ฯ   
        [๘๙๒]โย จ อุปฺปติต อตฺถ          ขิปฺปเมว นิโพธติ   
                มจฺุจเต  สตฺตุสมฺพาธา          กุกฺกโุฏว  วิลาริยาติ  ฯ   
อิมา อภิสมฺพุทฺธคาถา ฯ   
        ตตฺถ  จตุราติ  จาตุริเยน  สมนฺนาคตา  ฯ  นารติี  อิตฺถิโย  ฯ   
เนนฺตีติ  อตฺตโน  วส  อุปเนนฺติ  ฯ  วิลารี  วิยาติ  ยถา  สา 
วิลารี  ต  กุกกฺุฏ  เนต  วายมิ  เอว  อ ฺา  นาริโย  เนนฺติเยว  ฯ 
อุปฺปติต  อตฺถนฺติ  อุปฺปนนฺ  กิ ฺจิเทว  อตฺถ  ฯ  น  พุชฺฌตีติ 
ยถาสภาเวน  น  ชานาติ  ปจฺฉา  จ  อนุตปฺปติ  ฯ  กกฺุกุโฏวาติ   
ยถา  โส าณสมฺปนฺโน  กุกฺกโุฏ วิลาริโต มุตฺโต เอว  
สตฺตุสมฺพาธโต มุจฺจตีติ อตฺโถ ฯ   
# ๑. ส. เอวมปฺจาตุรา ฯ  ๒. สี. ม. สธน ฯ ๓. วิฬารี ฯ   
# ๔. ส. ม. อนุตปฺปติ ฯ   
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        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา 
ชาตก  สโมธาเนสิ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหิ  ตทา กุกฺกุฏราชา ปน อหเมว อโหสีติ ฯ   
                กกฺุกุฏชาตก อฏม ฯ   
 
                ธมฺมทฺธชชาตก   
        ธมฺม  จรถ  าตโยติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก   
กุหกภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตทา  ห ิ สตฺถา  น  ภิกฺขเว  อย  อิทาเนว  กุหโก  ปุพฺเพป   
กุหโกเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
สกุณโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  สกุณสงฺฆปริวุโต  สมุทฺทมชฺเฌ   
ทีปเก  วสิ  ฯ  อเถกจฺเจ  กาสิกรฏวาสิโน  วาณิชา  ทิสากาก   
คเหตฺวา  นาวาย  สมุทฺท  ปกฺขนฺทึสุ  ฯ  สมุทฺทมชฺเฌ นาวา  
ปภิชฺชเต ฯ  โส  ทิสากาโก  ต  ทีปก  คนฺตฺวา  จินฺเตสิ  อย   
มหาสกุณสงฺโฆ  มยา  กุหกกมฺม  กตฺวา  เอเตส  อณฺฑกานิ  เจว  
ฉาปเก  จ  วร  วร  ขาทิตุ  วฏฏตีติ  ฯ  โส  โอตริตฺวา  สกุณ- 
สงฺฆสฺส  มชเฺฌ  มุข  วิวรตฺิวา  เอเกน  ปาเทน  ปวิย  อฏาสิ  ฯ   
โก  นาม  ตฺว สามีติ  สกุเณหิ  ปุฏโ  อห  ธมฺมิโก  นามาติ 
อาห  ฯ  กสฺมา  ปน  เอเกน  ปาเทน   ิโตสีติ  ฯ  มยา  ทุติเย  
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ปาเท  นิกฺขิตฺเต  ปวี  ธาเรตุ  น  สกโฺกตีติ  ฯ  อถ  กสฺมา  
มุข  วิวริตฺวา  ติฏสีติ  ฯ  อห  อ ฺ  อาหาร  น  ขาทามิ   
วาตเมว  ขาทามีติ  เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  เต  สกุเณ  อามนฺเตตฺวา  
โอวาท  โว  ทสฺสามิ  ต  สุณาถาติ  เตส โอวาทวเสน ปม  
คาถมาห   
        [๘๙๓]ธมฺม จรถ าตโย                  ธมฺม จรถ ภทฺท โว   
                ธมฺมจารี สุข เสติ                  อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จาติ ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺม  จรถาติ  กายสุจริตาทิเภท  ธมฺม  กโรถ  ฯ   
าตโยติ  เต  อาลปติ  ฯ  ธมฺม  จรถ  ภทฺท  โวติ  เอกวาร   
จริตฺวา  มา  โอสกฺกถ  ปนุปฺปุน  จรเถว  ภทฺท  โว  ภวิสฺสติ  ฯ   
สุข  เสตีติ  เทสนาสีสเมต  ฯ  ธมฺมจารี  ปรม  สุข  ติฏติ  นิสีทติ   
คจฺฉติ สยติ สพฺพิริยาปเถสุ สุขิโต โหตีติ ทีเปติ ฯ   
        สกุณา  อย  กาโก  กหุ ฺเน  อณฺฑกานิ  ขาทิตุ  เอว   
วทตีติ อชานิตฺวา ต ทุสฺสีล วณฺเณนฺตา ทุติย คาถมาหสุ   
        [๘๙๔]ภทฺทโก วตาย ปกฺขี          ทิโช ปรมธมฺมิโก   
                เอกปาเทน ติฏนฺโต         ธมฺมเมวานุสาสตีติ ฯ   
        ตตฺถ ธมฺมเมวาติ สภาวเมว ฯ อนุสาสตีติ กเถสิ ฯ   
        สกุณา  ตสฺส  ทุสฺสีลสฺส  สทฺทหตฺิวา  ตฺว  กิร  สามิ  อ ฺ   
โคจร  น  คณฺหสิ  วาตเมว  ภกฺขสิ  เตนหิ  อมฺหาก  อณฺฑกานิ  
จ  ฉาปเก  จ  โอโลเกยฺยาสีติ  วตฺวา  โคจราย คจฺฉนฺติ ฯ  โส   
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ปาโป  เตส  คตกาเล  อณฺฑกานิ  จ  ฉาปเก  จ  กุจฺฉิปูร   
ขาทิตฺวา  เตส  อาคตกาเล  อุปสนฺตุปสนฺโต  หุตฺวา  มุข  วิวริตฺวา   
เอเกน  ปาเทน  ติฏติ  ฯ  สกุณา  อาคนฺตฺวา  ปุตฺตเก  อปสฺสนฺตา   
โก  นุ  โข  ขาทตีติ  มหาสทฺเทน  วิรวนฺติ  อย  กาโก  ธมฺมโิกติ   
ตสฺมึ  อาสงฺกมตฺตมฺป  น  กโรนฺติ  ฯ  อเถกทิวส  มหาสตฺโต  
จินฺเตสิ  อิธ  ปุพฺเพ  โกจิ  ปริปนฺโถ  นตฺถิ  อิมสฺส  อาคตกาลโต  
ปฏาย  ชาโต  อิม  ปริคฺคณฺหิตุ  วฏฏตีติ  ฯ  โส  สกุเณหิ  
สทฺธึ  โคจร  คจฺฉนฺโต  วิย  หุตฺวา  นิวตฺติตฺวา  ปฏินนฏาเน 
อฏาสิ  ฯ  กาโกป  คตา  สกุณาติ  นิราสงฺโก  หุตฺวา  อุฏาย  
คนฺตฺวา  อณฺฑกานิ  จ  ฉาปเก  จ  ขาทิตฺวา  ปุนาคนฺตฺวา  มุข  
วิวริตฺวา  เอกปาเทน  อฏาสิ  ฯ   
        สกุณราชา  สกุเณสุ  อาคเตสุ  สพฺเพ  สนฺนิปาตาเปตฺวา   
อห  โว  อชชฺ  ปุตฺตกาน  ปริปนฺถ  ปรคฺิคณฺหนฺโต  อิม  ปาปกาก   
ขาทนฺต  อทฺทส  เอถ  น  คณฺหามาติ  สกุณสงฺเฆ  อามนฺเตตฺวา   
สมฺปริวาราเปตฺวา  สเจ  ปน  ปลายติ  คณฺเหยฺยาถ  นนฺติ  วตฺวา   
อวเสสคาถา อภาสิ   
        [๘๙๕]นาสฺส สีล วิชานาถ          อน ฺาย ปสสถ   
                ภุตฺวา อณฺฑ ฺจ ฉาเป จ(๑) ธมฺโม ธมฺโมติ ภาสติ ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ โปต ฺจ ฯ  
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        [๘๙๖]อ ฺ ภณติ วาจาย          อ ฺ กาเยน กุพฺพติ   
                วาจาย โน จ กาเยน          น ต ธมฺม อธิฏ ิโต ฯ   
        [๘๙๗](๑)วาจาย สขิโล โหติ          มโนปวิทคฺุโค สิยา   
                ปฏิจฺฉนฺโน กปูสฺสโย          กณฺหสปฺโปว ธมฺมทฺธโช   
                คามนิคมาสุ สาธุ                  สมฺมโต ทุชชฺาโน อย   
                ปรุิเสน พาลิเสน(๑) ฯ   
        [๘๙๘]อิม ตุณฺเฑหิ ปกฺเขหิ          ปาทา หิม วิเหถ   
                ฉว หิม วินาเสถ                  นาย สวาสนารโหติ ฯ   
        ตตฺถ  นาสฺส  สีลนฺติ  น  อสฺส  สลี  ฯ  อน ฺายาติ  
อชานิตฺวา ฯ  ภุตฺวาติ  ขาทิตฺวา  ฯ  วาจาย  โน  จ  กาเยนาติ  อย  
หิ  วจเนเนว  ธมฺม  จรติ  กาเยน  จ  ปน  น  กโรติ  ฯ  น  ต 
ธมฺม  อธิฏ ิโตติ  ตสฺมา(๒)  ชานิตพฺโพ  ยถาย  ธมฺม  ภณติ  น  
ต  อธิฏ ิโต  น  ตสฺมึ  ธมฺเม  ปติฏ ิโต  ฯ  วาจาย  สขิโลติ  
วจเนน  มุทุ  ฯ  มโนปวิทคฺุโคติ  มนสา  ปวิทุคฺโค  ทุปฺปเวทิโต(๓)  ฯ   
ปฏิจฺฉนฺโนติ  ยสฺม ึ วิเล  สยติ  เตน  ฉนฺโน  ฯ  กูปสฺสโยติ  
# ๑. ส.ี ม. 
                วาจาย  สขิโล  มโนวิทุคฺโค 
                ฉนฺโน  กูปสโย  ว  กณฺหสปฺโป 
                ธมฺมทฺธโช  คามนิคมาสุ  สาธุ 
                ทชฺุชาโน  ปุริเสน  พาลิเสน ฯ  
# ๒. ม. ตสฺม ึฯ  ๓. ม.ทุปปฺเวโส วิสโม ฯ   
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วิลาสโย  ฯ  ธมฺมทฺธโชติ  สุจริตธมฺมทฺธช  กตฺวา  วิจรเณน  
ธมฺมทฺธโช  ฯ  คามนิคมาสุ  สาธูติ  คาเมสุ  เจว  นคิเมสุ  จ   
สาธุ  ฯ  สมมฺโตติ  ภทฺทโกติ  สมฺภาวิโต  ฯ  ทชฺุชาโนติ  อย  เอวรูโป  
ทุสฺสีโล  ปฏจฺิฉนฺนกมฺมนฺโต  พาลิเสน  อาเณน  ปุริเสน  น   
สกฺกา  ชานิตุ  ฯ  ปาทา  หมินฺติ  อตฺตโน  อตฺตโน  ปาเทน  จ  
อิม ฯ วิเหถาติ ปหรถ ฯ  ฉวนฺติ  ลามก  ฯ  นายนฺติ  อย   
อมฺเหหิ  สทฺธึ  เอกสฺมึ  าเน สวาส  น อรหตีติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  สกุณเชฏโก  สยเมว  ลงฺฆิตฺวา  ตสฺส   
สีส  ตุณฺเฑน  ปหร ิ ฯ  อวเสสา  สกุณา  ตุณฺฑนขปาทปกฺเขหิ   
ปหรึสุ ฯ โส ตตฺเถว ชีวิตกฺขย ปาปุณิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  กุหกกาโก อิทานิ กหุกภิกฺขุ อโหสิ สกุณราชา ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                ธมฺมทฺธชชาตก นวม ฯ    
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                นนฺทิยมิคราชชาตก   
        สเจ  พฺราหฺมณ  คจฺฉสีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  
เอก  มาตุโปสก ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ต  หิ  สตฺถา  สจฺจภิร  ตฺว  ภิกฺขุ  คิหี  โปเสสีติ  ปุจฺฉิตฺวา   
สจฺจ  ภนฺเตติ  วุตฺเต  กินฺเต  โหนฺตีติ  วุตฺเต  มาตาปตโร  เม   
ภนฺเตติ  วุตฺเต  สาธุ  สาธ ุ ภิกฺขุ  โปราณกปณฺฑิตาน  วส   
ปาเลสิ  โปราณกปณฺฑิตา  หิ  ติรจฺฉานโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวาป 
มาตาปตูนมฺป  ชีวิต อทสูติ วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  โกสลรฏเ  สาเกเต  โกสลราเช  รชฺช  กาเรนฺเต   
โพธิสตฺโต  มิคโยนิย  นพฺิพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  นนฺทิยมิโค  นาม  หุตฺวา   
สีลาจารสมฺปนฺโน  มาตาปตโร  โปเสสิ  ฯ  ตทา  โกสลราชา   
มิคจิตฺตโกว  อโหสิ  ฯ  โส  ปน  มนุสสฺาน  กสิกมมฺาทีนิ  กาตุ  
อทตฺวา  มหาปริวาโร  เทวสิก  มิควธ  คจฺฉติ  ฯ  มนุสฺสา  
สนฺนิปติตฺวา  อยฺยา  อย  ราชา  อมฺหาก  กมฺมจฺเฉท  กโรติ  
ฆราวาโสป  นสฺสติ  ยนฺนนู  มย  อ ฺชนวนอุยฺยาน(๑)  ปริกฺขิปตฺวา  
ทฺวาร  โยเชตฺวา  โปกฺขรณึ  ขนิตฺวา  ติณานิ  โรเปตฺวา  ทณฺฑ- 
มุคฺคราทิหตฺถา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  คุมฺเพ  ปหรนฺตา  มิเค  นีหริตฺวา 
ปริวาเรตฺวา  โครูปานิ  วิย  วชชฺ  อุยฺยาเน  ปเวเสตฺวา  ทฺวาร  
ปทหิตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจตฺวา  อตฺตโน  กมฺม  กเรยฺยามาติ  
มนฺตยึสุ  ฯ  เอตฺเถโส อุปาโยติ สพฺเพ เอกจฺฉนฺทา  หุตฺวา  อุยฺยาน  
# ๑. ม. อชฺชนุวน อุยฺยาน ฯ  
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สชฺเชตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  โยชนมตฺต  าน  ปริกขิฺปสุ  ฯ  
        ตสฺมึ  ขเณ  เอโก  นนฺทิโย  เอกสฺมึ  ขุทฺทเก  คุมฺเพ  มาตาปตโร  
คเหตฺวา  ภูมิย  นิปนโฺน  โหติ  ฯ  มนสฺุสา  นานาผลกาวุธหตฺถา 
พาหุนา  พาหุ  ปเฬตฺวา  ต  คุมฺพ  ปรกิฺขิปสุ  ฯ  อเถกจฺเจ   
มิเค  โอโลเกนฺตา ต คุมฺพ ปวิสึสุ ฯ นนทฺิโย เต ทิสฺวา อชฺช   
มยา  ชีวิต  ปริจฺจชิตฺวา  มาตาปตูน  ชีวิตทาน  ทาตุ วฏฏตีติ  
จินฺเตตฺวา  อุฏาย  มาตาปตโร  วนฺทิตฺวา  อมฺมตาต  อิเม   
มนุสฺสา  อิม  คุมฺพ  ปวิสตฺิวา  อมฺเห  ตโยป  ปสฺสสิฺสนฺติ  ตุมฺเห 
เอเกน อุปาเยน ชีเวยฺยาถ  ชีวิต  โว  เสยฺโย  อห  ตุมหฺาก  
ชีวิตทาน  ทตฺวา  มนุสฺเสหิ  คุมฺพปริยนฺเต  ตฺวา  คุมฺเพ 
ปหฏมตฺเตเยว  นิกฺขมิสฺสามิ  อถ  เต  อิมสฺมึ  ขุทฺทกคุมฺเพ 
เอโกเยว  มิโค  ภวิสฺสตีติ  ม ฺมานา  คุมฺพ  น  ปวิสนฺติ  ตุมฺเห 
อปฺปมตฺตา  โหถาติ  มาตาปตโร  ขมาเปตฺวาฅ  คมนสชฺโช  อฏาสิ  ฯ 
โส  มนุสฺเสหิ  คุมฺพปริยนฺเต  ตฺวา  อุนฺนาทิตฺวา  คุมฺเพ  
ปหฏมตฺเตเยว  ตโต  นิกขฺมิ  ฯ  เต  เอโกเวตฺถ  มโิค  ภวิสฺสตีติ   
คุมฺพ  น  ปวิสึสุ  ฯ  อถ  นนฺทิโย  คนฺตฺวา  มิคาน  อนฺตเร   
ปาวิสิ  ฯ  มนุสฺสา  ปริวาเรตฺวา สพฺพมิเค อุยฺยาน ปเวเสตฺวา   
ทฺวาร  ถเกตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจตฺวา  สกสกฏานานิ  คมึสุ  ฯ   
        ตโต  ปฏาย  ราชา  สยเมว  คนฺตฺวา  เอก  มิค  วิชฺฌิตฺวา  
ต  คเหตฺวา  เอหีติ  เอก  เปเสตฺวา  วา  อาหราเปสิ  ฯ อถ มิคา   
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วาร  ปยึสุ  ฯ  ปตฺตวาโร  มิโค  เอกมนฺต  ติฏติ  ฯ  ต  วิชฺฌิตฺวา   
คณฺหนฺติ  ฯ  นนฺทิโย  โปกฺขรณิย  ปานีย  ปวติ  ติณานิ  ขาทติ  ฯ   
วาโร  ปนสสฺ  น  ตาว  ปาปุณาติ  ฯ  อถ  พหูน  ทิวสาน  อจฺจเยน   
ตสฺส  มาตาปตโร  ต  ทฏ ุกามา  หุตฺวา  อมฺหาก  ปุตฺโต  นนฺทยิ- 
มิคราชา  นาคพโล  ถามสมฺปนฺโน  สเจ  ชีวติ  อวสฺส  วตึ  ลงฺเฆตฺวา 
อมฺหาก  ทสฺสนตฺถาย  อาคมิสฺสติ  สาสนมสฺส  เปเสสฺสามาติ  
จินฺเตตฺวา  มคฺคสมีเป  ตฺวา  เอก  พฺราหฺมณ  ทิสฺวา  อยฺย  กห   
คจฺฉสีติ  มานุสิกาย  วาจาย  ปุจฺฉิตฺวา  สาเกตนฺติ  วุตฺเต  ปุตฺตสฺส  
สาสน ปหิณนฺตา ปม คาถมาหสุ   
        [๘๙๙]สเจ พฺราหฺมณ คจฺฉสิ(๑)         สาเกต อ ฺชนวน(๒)   
                วชชฺาสิ นนฺทิย นาม          ปตฺุต อมฺหาก โอรส(๓)   
                มาตาปตา จ เต วุฑฺฒา          เต ต อิจฺฉนฺติ ปสฺสิตุนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สเจ  ตฺว  พฺราหฺมณ  สาเกต  คจฺฉสิ  สาเกเต   
อ ฺชนวน  นาม  อุยฺยาน  อตฺถิ  ตตฺถ  อมฺหาก  ปุตฺโต  นนฺทโิย   
นาม  มิโค  อตฺถิ  ต  วเทยฺยาสิ  มาตาปตโร  เต  วุฑฺฒา  ยาว   
น มรนฺติ ตาว ต ปสฺสิตุ อิจฺฉนฺตีติ ฯ   
        โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สาเกต  คนฺตฺวา  ปุนทิวเส   
อุยฺยาน  ปวิสิตฺวา  นนฺทิยมิโค  นาม  กตโรติ  ปุจฺฉิ  ฯ  มิโค   
อาคนฺตฺวา  ตสฺส  สมีเป  ตฺวา  อหนฺติ  อาห  ฯ  พฺราหฺมโณ   
# ๑. ม. คจฺเฉสิ ฯ  ๒. ส. อ ฺชน วน ฯ  
# ม. สาเกเต อชฺชุน วน ฯ  ๓. ส. อสฺมากโมรส ฯ   
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ตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ  นนฺทิโย  ต  สุตฺวา  คจฺเฉยฺยามห  พฺราหฺมณ  
วตึ  ลงฺฆิตฺวา  น  คจฺเฉยฺย  มยา  ปน  ร ฺโ  สนฺตก  นิวาปปาน- 
โภชน  ภุตฺต  ต  เม  อิณฏาเน   ิต  อิเมส ฺจ  มิคาน  มชฺเฌ  จิร  
วุฏโสฺมิ  ตสฺส  เม  ร ฺโ  เจว  เอเตส ฺจ  โสตฺถภิาว  อกตฺวา  
อตฺตโน  พล  อทสฺเสตฺวา  คมน  นาม  น  ยุตฺต  อตฺตโน  ปน  วาเร 
สมฺปตฺเต อห  เอเตส  โสตฺถิภาว  กตฺวา  สุขิโต  อาคจฺฉิสฺสามีติ   
อิมมตฺถ ปกาเสนฺโต  เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๙๐๐]ภุตฺตา มยา นิวาปานิ          ราชิโน ปานโภชน   
                ต ราชปณฺฑ อวภุตฺตุ(๑)          นาห พฺราหฺมณมุสฺสเห ฯ   
        [๙๐๑]โอทหิสฺสามห ปสฺส          ขุรปาณิสฺส(๒) ราชิโน   
                ตทาห สุขิโต มุตฺโต          อป ปสฺเสมุ(๓) มาตรนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  นวิาปานีติ  เตสุ  เตสุ  าเนสุ  นิวุตานิ  นิวาปานิ  ฯ   
ปานโภชนนฺติ  ปานีย ฺจ  อวเสสติณ ฺจ  ฯ  ต  ราชปณฺฑนฺติ   
ต  ร ฺโ  สนฺตก  สงฺกฑฺฒิตฺวา  สโมธานกฏเน  ปณฺฑ  ฯ   
อวภุตฺตุนฺติ  ทุพฺภุตฺต  ภุ ฺชิตุ  ฯ  ร ฺโ  หิ  กิจฺจ  อนิปฺผาเทนฺโต  
ต  อวภุตฺต  ภุ ฺชติ  นาม  สฺวาห  เอว  อวภุตฺตุ  น  อุสฺสหามีติ 
วทติ  ฯ  พฺราหฺมณมุสฺสเหติ  เอตฺถ  พฺราหฺมณาติ  อาลปน  มกาโร   
ปน  ปทสนธฺิวเสน  วุตฺโต  ฯ  
        โอทหิสฺสามห  ปสฺส  ขุรปาณิสฺส  ราชโินติ  อห พฺราหฺมณ  
# ๑. ม. อวโภตฺตุ ฯ  ๒. ส. ม. ขุรปฺปานิสฺส ฯ  
# สี. ขุรปฺปาณิสฺส ฯ ๓. ส. ม. ปสฺเสยยฺ ฯ  
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อตฺตโน วาเร สมฺปตฺเต ขุรปฺป สนฺนหิตฺวา อาคตสฺส  ร ฺโ  
มิคยูถโต  นกิฺขมิตฺวา  เอกมนฺต  ตฺวา  ม  วิชฺฌ  มหาราชาติ   
วตฺวา  อตฺตโน  มหาผาสุกปสฺส  โอทหิสฺสามิ [๑] ฯ  สุขิโต  
มุตฺโตติ  ตทา  อห  มรณภยา  มุตฺโต  สุขิโต  นิทฺทกฺุโข  ร ฺา  
อนุ ฺาโต  อป นาม มาตร ปสฺเสยฺยนฺติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  พฺราหฺมโณ  ปกฺกามิ  ฯ  อปรภาเค  ตสฺส   
วารทิวเส  ราชา  มหนฺเตน  ปริวาเรน  อุยฺยาน  อาคจฺฉิ  ฯ 
มหาสตฺโต เอกมนฺเต  อฏาสิ  ฯ  ราชา  มิค  วิชฌฺสิฺสามีติ  
ขุรปฺป  สนฺนหิ  ฯ  มหาสตฺโต  ยถา  อ ฺเ  มรณภยตชฺชิตา 
ปลายนฺติ  เอว  อปลายิตฺวา  นิพฺภโย  หุตฺวา  เมตฺต  ปุเรจาริก  
กตฺวา  มหาผาสุกปสฺส  โอทหิตฺวา  นิจฺจโลว  อฏาสิ  ฯ  ราชา  
ตสฺส  เมตฺตานุภาเวน  สร  วิสฺสชฺเชตุ  นาสกฺขิ ฯ  มหาสตฺโต 
กึ  มหาราช  สร  น  มุจฺจสิ  มุ ฺจาหีติ  อาห  ฯ  น  สกฺโกม ิ
มิคราชาติ  ฯ  เตนหิ  คุณวนฺตาน  คุณ  ชานถ  มหาราชาติ  ฯ   
ตทา  ราชา  โพธิสตฺเต  ปสีทิตฺวา  ธนุ  ฉฑฺเฑตฺวา  อิท  
อจิตฺตก  กลิงฺครกณฺฑป  ตาว  ตว  คุณ  ชานาติ  สจิตฺตโก   
มนุสฺสภูโตป  อห  น  ชานามิ [๒] มยฺห  ขม  อภย  เต  
ทมฺมีติ  อาห  ฯ  มหาราช  มยฺห  ตาว  อภย  เทสิ  อย   
อุยฺยาเน  มิคคโณ  ก ึ กรสิฺสตีติ  ฯ  เอเตสป  อภย  ทมฺมีติ  ฯ  เอว 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โอฏเฏสฺสามีติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. เอตฺถนฺตเร มิคราชาติ ทิสฺสติ ฯ   
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มหาสตฺโต  นิโคฺรธชาตเก  วุตฺตนเยเนว  สพฺเพส  อร ฺมิคาน   
อากาสคตสกุณาน  ชลจรมจฺฉาน  จ  อภย  ทาเปตฺวา  ราชาน   
ป ฺจสุ  สีเลสุ  ปติฏาเปตฺวา  มหาราช  ร ฺา  นาม  อคติคมน  
ปหาย ทส ราชธมฺเม  อโกเปนฺเตน ธมฺเมน สเมน รชฺช  
กาเรตุ วฏฏตีติ   
        ทาน สีล ปริจฺจาค                  อาชชฺว มทฺทว ตป   
        อกฺโกธ อวิหึส ฺจ                  ขนฺตี จ อวิโรธน   
        อิจฺเจเต กุสเล ธมฺเม           ิเต ปสฺสาหิ อตฺตนิ   
        ตโต  เต  ชายเต  ปติ          โสมนสฺส ฺจนปฺปกนฺติ   
เอว  วุตฺเต  ราชธมฺเม  คาถาพนฺเธเนว  ทสฺเสตฺวา  กติปาห  ร ฺโ   
สนฺติเก  วสิตฺวา  นคเร  สพฺพสตฺตาน  อภยทาน  ปกาเสตุ  
สุวณฺณเภริ ฺจาราเปตฺวา  อปฺปมตฺโต  โหหิ  มหาราชาติ  วตฺวา 
มาตาปตูน  ทสฺสนตฺถาย คโต ฯ อิมา อภิสมฺพุทฺธคาถา โหนฺติ   
        [๙๐๒]มิคราชา ปุเร อาสึ                  โกสลสสฺ นิเกตเว(๑)   
                มนฺทิโย นาม นาเมน          อภิรูโป จตุปฺปโท ฯ   
        [๙๐๓]ต ม วธิตุมาคจฺฉิ                  ทายสฺมึ อ ฺชนาวเน(๒)   
                ธนุ อารชฺช กตฺวาน          อุสุ สนฺธาย(๓) โกสโล ฯ   
        [๙๐๔]ตสฺสาห โอทหึ ปสฺส          ขุรปาณิสฺส(๔) ราชโิน   
                ตทาห สุขิโต มุตฺโต          มาตร ทฏ ุมาคโตติ ฯ   
# ๑. ม. นิเกตเน ฯ  ๒. ม. อชฺชุเน วเน ฯ  ๓. ม. สนนฺยหฺ ฯ  
# ๔. ส. ม. ขุรปฺปานิสฺส ฯ   
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        ตตฺถ  โกสลสฺส  นิเกตเวติ  โกสลสฺส  ร ฺโ  นิเกเต 
วสนฏาเน  ตสฺส  สนฺติเก  อร ฺสฺมินฺติ  อตฺโถ  ฯ  ทายสฺมินติฺ  
มิคาน  วสนตฺถาย  ทินฺนอุยฺยาเน  ฯ  อารชฺช  กตฺวานาติ  ชิยาย  
สทฺธึ  เอกโต  หุตฺวา  อาโรเปตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  สนฺธายาติ  สนฺนหิตฺวา 
โยเชตฺวา ฯ โอทหินฺติ  โอฑฺเฑสึ  ฯ  มาตฺร  ทฏ ุมาคโตติ  เทสนา- 
สีสเมต  ฯ  ร ฺโ  ธมฺม  เทเสตฺวา  สพฺพสตฺตาน  อภยตฺถาย   
สุวณฺณเภริ ฺจาราเปตฺวา  มาตาปตโร ทฏ ุมาคโตสฺมีติ อตฺโถ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  
ชาตก  สโมธาเนสิ  สจฺจปริโยสาเน  มาตุโปสกภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล 
ปติฏหิ  ตทา  มาตาปตโร  มหาราชกลุานิ  อเหสุ  พฺราหฺมโณ  
สารีปุตฺโต  อโหสิ ราชา อานนฺโท อโหสิ นนฺทิยมิคราชา ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                นนฺทิยมิคราชชาตก ทสม ฯ   
                อาวาริยวคฺโค ปโม ฯ    
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                ขุรปุตฺตวคฺควณฺณนา   
 
                    ขุรปุตฺต(๑)ชาตก   
        สจฺจ  กิเรวมาหสูติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  ปรุาณ-   
ทุติยิกปโลภน ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ต  หิ  ภิกฺขุ  สตฺถา  สจฺจ  กิร  ตฺว  ภิกฺขุ  อุกฺกณฺ ิโตสีติ   
ปุจฺฉิตฺวา  อาม  ภนฺเตติ  เกน  อุกฺกณฺาปโตสีติ  ปุราณ- 
ทุติยิกายาติ  วุตฺเต  ภิกฺขุ  อยนฺเต  อิตฺถี  อนตฺถการิกา  ปุพฺเพป  
ตฺว  อิม  นิสสฺาย  อคฺคึ  ปวิสิตฺวา  มรนฺโต  ปณฺฑิเต  นิสฺสาย  ชีวิต  
ลภสีติ  วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  เสนเก  นาม ราเช รชชฺ กาเรนฺเต 
โพธิสตฺโต  สกฺกต  กาเรสิ  ฯ  ตทา  เสนกสฺส  ร ฺโ  เอเกน  
นาคราเชน สทฺธึ  มิตฺตภาโว  โหติ  ฯ  โส  กิร  นาคราชา  
นาคภวนา  นิกฺขมิตฺวา๒  ถเล  โคจร  คณฺหนฺโต  จรติ  ฯ  อถ 
น  คามทารกา  ทิสฺวา  สปโฺป  อยนฺติ  เลณฺฑุทณฺฑาทีหิ  
ปหรึสุ  ฯ  ราชา  อุยฺยาน  กีฬิตุ  คจฺฉนฺโต  ทิสฺวา  ก ึ เอเต  
ทารกา  กโรนฺตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  เอก  สปปฺ  ปหรนฺตีติ  สุตฺวา  
ปหริตุ  มา  เทถ  ปลาเปถ  เนติ  ปลาเปสิ  ฯ  นาคราชา  ชีวิต  
# ๑. ม. ขรปตฺุต... ฯ  
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ลภิตฺวา  นาคภวน  คนฺตฺวา  พหูนิ  รตนานิ  อาทาย  อฑฺฒรตฺติก- 
สมเย  ร ฺโ  สยนฆร  ปวิสิตฺวา  ตานิ  รตนานิ  ทตฺวา  มยา 
ตุมฺเห  นิสฺสาย  ชีวิต  ลทฺธนฺติ  ร ฺา  สทฺธึ  มิตฺตภาว  กตฺวา 
ปุนปฺปุน  คนฺตฺวา  ราชาน  ปสฺสติ  ฯ โส อตฺตโน นาคมาณวิกาสุ   
เอก  กาเมสุ  อติตฺต  นาคมาณวิก  รกขฺนตฺถาย  ร ฺโ  สนฺติเก   
เปสิ  ฯ  ยถา  เอต  น  ปสฺสสิ  ตทา  อิม  มนฺต  ปริวตฺเตยฺยาสีติ   
ตสฺส  เอก  มนฺต  อทาสิ  ฯ  
        โส  เอกทิวส  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  นาคมาณวิกาย สทฺธึ  
โปกฺขรณิย อุทกกีฬ กีฬ ิฯ นาคมาณวิกา เอก อุทกสปฺป  ทิสฺวา 
อตฺตภาว  วิชหิตฺวา  เตน  สทฺธึ  อสทฺธมฺม  ปฏิเสวิ  ฯ  ราชา  ต  
อปสฺสนฺโต  กห  น ุ โข  คตาติ  มนฺต  ปริวตฺติตฺวา  อนาจาร   
กโรนฺตึ  ทิสวฺา  เวฬุเปสิกาย  ปหริ  ฯ  สา  กุชฺฌิตฺวา  ตโต นาคภวน   
คนฺตฺวา  กสฺมา  อาคตาสีติ  ปุฏา  ตุมฺหาก  สหาโย  ม  อตฺตโน   
วจน  อคณฺหนฺตึ  ปฏ ิย  ปหรีติ  ปหาร  ทสฺเสสิ  ฯ  นาคราชา   
ตตฺตโต  อชานิตฺวาว  จตฺตาโร  นาคมาณวเก  อามนฺเตตฺวา  คจฺฉถ   
เสนกสฺส  สยนฆร  ปวิสตฺิวา  นาสวาเตเนว  น  ภุส  วิย  วิทฺธเสถาติ   
เปเสสิ  ฯ  เต  คนฺตฺวา  ร ฺโ  สิริสยเน  นิปนฺนกาเล คพฺภ  
ปวิสึสุ ฯ  เตส  ปวิสนเวลายเมว  ราชา  เทวึ  อาห  ชานาสิ  นุ   
โข  ภทฺเท  นาคมาณวิกาย  คตฏานนฺติ  ฯ  น  ชานามิ  เทวาติ  ฯ 
อชฺช  สา  อมหฺาก  โปกฺขรณิย  กฬีนกาเล  อตฺตภาว  วิชหิตฺวา เอเกน   
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อุทกสปฺเปน  สทฺธึ  อนาจาร  อกาสิ  อถ  น  อห  เอว  มา 
กรีติ  สกิฺขาปนตฺถาย  เวฬุเปสิกาย  ปหรึ  สา  นาคภวน  คนฺตฺวา 
สหายสฺส  เม  อ ฺ  กิ ฺจิ  กเถตฺวา  เมตฺต  ภินฺเทยฺย  เม  ภย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  ฯ  ต  สุตฺวา  นาคมาณวกา  ตโตว  นวิตฺติตฺวา  
นาคภวน  คนฺตฺวา นาคราชสฺส  ตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  โส  สเวคปฺปตฺโต  
หุตฺวา  ต  ขณ ฺเว  ร ฺโ  สยนฆร  อาคนฺตฺวา  ตมตฺถ   
อาจิกฺขิตฺวา  ขมาเปตฺวา  อิท  เม  ทณฺฑกมฺมนฺติ  สพฺพรุตชานน  
นาม  มนฺต  ทตฺวา  อย  มหาราช  อนคฺโฆ  มนโฺต  สเจ  อิม  มนตฺ  
อ ฺสฺส  อทาสิ  ทตฺวาว  อคฺคึ  ปวิสตฺิวา  มเรยฺยาสีติ  อาห  ฯ  
ราชา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ  โส  ตโต  ปฏาย  กิปลฺลิกานป  สทฺท  
ชานาติ ฯ  
        ตสฺเสกทิวส มหาตเล  นิสีทิตฺวา  มธุผาณิเตหิ  ขาทนีย   
ขาทนฺตสฺส  เอก  มธุวินฺทุ ฺจ  ผาณิตวินฺทุ ฺจ  ปูวขณฺฑ ฺจ  ภูมิย   
ปติ  ฯ  เอกา  กิปลลฺิกา  ต  ทิสฺวา  ร ฺโ  มหาตเล  มธุปาฏิ  ภินนฺา  
ผาณิตกสฏ  ปูวกสฏ  นิกกฺุชฺชิต  มธุผาณิตปูเว  ขาทถาติ  วิรวนตีฺ  
วิจรติ  ฯ  ราชา  ตสฺสา  รว สุตฺวา  หสิ  ฯ  ร ฺโ  สมีเป   ิตา  เทวี   
กึ  น ุ โข  ทสิฺวา  ราชา  หสีติ  จินฺเตสิ  ฯ  ตสฺมึ  ขาทนีย  
ขาทิตฺวา  นหาตฺวา ปลฺลงฺเก นิสินฺเน  เอก  มกฺขิก  สามิโก  เอหิ  
ภทฺเท  กิเลสรติยา  รมิสฺสามาติ  อาห ฯ  อถ  น  สา  อธิวาเสหิ 
ตาว  สามิ  อิทานิ  ร ฺโ  คนฺเธ  อาหริสฺสนฺติ  ตสฺส  วิลิมฺปนฺตสฺส  
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ปาทมูเล  คนฺธจุณฺณ  ปติสฺสติ  อห  ตตฺถ  วตฺเตตฺวา  สุคนฺธา   
ภวิสฺสามิ  ตโต  ร ฺโ  ปฏ ิย  นิปชชฺิตฺวา  รมิสสฺามาติ  อาห  ฯ  
ราชา  ตป  สทฺท  สุตฺวา  หสิ  ฯ  เทวีป  ก ึ น ุ โข  ทสิฺวา  
หสีติ  ปุน  จินฺเตสิ  ฯ  ปนุ  ร ฺโ  สายมาส  ภุ ฺชนฺตสฺส  เอก  
ภตฺตสิฏ  ภูมิย  ปติ  ฯ  กปิลฺลิกา  ราชกุเล  ภตฺตสกฏ  ภคฺค  
ภตฺต  ภุ ฺชถาติ  วิรวึสุ  ฯ  ต  สุตฺวา  ราชา  ปุนป  หสิ  ฯ  เทวีป 
สุวณฺณกฏจฺฉุ  คเหตฺวา  ราชาน ปริวิสนฺตี  ม  นุ  โข  ทิสฺวา  
ราชา  หสตีติ  วิตกฺเกสิ  ฯ   
        สา  ร ฺา  สทฺธึ  สยน  อารุยฺห  นิปนฺนกาเล  กึการณา 
เทว  หสีติ  ปจฺุฉิ  ฯ  โส  กนิฺเต  มม  หสิตการเณนาติ  วตฺวา  ปุนปฺปุน  
นิพนฺโธ  กเถสิ  ฯ  อถ  น  สา  ตุมฺหาก  ชานนมนฺต  มยฺห  เทถาติ   
วตฺวา  น  สกกฺา  ทาตุนฺติ  ปฏิกฺขิตฺตาป  ปุนปฺปุน  นพินฺธิ  ฯ 
ราชา  สจาห  อิม  มนฺต  ตุยฺห  ทสฺสามิ  มริสฺสามีติ  อาห  ฯ  
มรนฺโตป  มยฺห  เทหิ  เทวาติ  ฯ  ราชา  มาตุคามวสิโก  นาม  
หุตฺวา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อิมิสฺสา  มนฺต  ทตฺวา  อคฺคึ   
ปวิสิสฺสามีติ  รเถน  อุยฺยาน  ปายาสิ  ฯ   
        ตสฺมึ  ขเณ  สกฺโก  โลก  โอโลเกนฺโต  อิม  การณ  ทิสฺวา 
อย  พาลราชา  มาตุคาม  นิสฺสาย  อคฺคึ  ปวิสิสฺสามีติ  คจฺฉติ   
ชีวิตมสฺส  ทสฺสามีติ  สุช  อสุรก ฺ  อาทาย  พาราณสึ  อาคนฺตฺวา  
ต  อชิก  กตฺวา  อตฺตนา  อโช  หุตฺวา  มหาชโน  มา  ปสฺสตูติ   
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อธิฏาย  ร ฺโ  รถสฺส  ปุรโต  อโหสิ  ฯ  ต  อช ราชา เจว 
รเถ ยุตฺตสินธฺวา  จ  ปสฺสนฺติ  ฯ  อ ฺโ  โกจิ  น  ปสฺสติ  ฯ  อโช  
กถาย สมุฏาปนตฺถ [๑] อชิกาย  สทธฺึ  เมถุนธมฺม  ปฏิเสวนฺโต  
วิย  อโหส ิ ฯ  ตเมโก  รเถ  ยุตฺตสินฺธโว  ทิสฺวา  สมมฺ  อช   
มย  ปุพฺเพ  อชา  กริ  พาลา  อหิริกาติ  อสุมฺหา  น  จ  ต  
ปสฺสิมฺหา  ตฺว  ปน  รโห  ปฏิจฺฉนฺนฏาเน  กตฺตพฺพ  อนาจาร  
อมฺหาก  เอตฺตกาน  ปสฺสนฺตาน ฺเว  กโรสิ  น  ลชฺชส ิ ต  โน 
ปุพฺเพ  สุต  อิมินา  ทิฏเน  สเมตีติ  วตฺวา ปม คาถมาห   
        [๙๐๕]สจฺจ กิเรวมาหสุ                  กลก(๒) พาโลติ ปณฺฑิตา   
                ปสฺส พาโล รโหกมฺม          อาวีกุพฺพ(๓) น พุชฌฺตีติ ฯ   
        ตตฺถ  กลกนฺติ  อช  ฯ  ปณฺฑิตาติ  าณสมฺปนฺนา  ต  
พาโลติ  วทนฺติ  สจฺจ  กิร  วทนฺติ  ฯ  ปสฺสาติ  อาลปน  ปสฺสถาติ   
อตฺโถ  ฯ  น พุชฺฌตีติ เอต กาตุ น ยุตฺตนฺติ น ชานาติ ฯ   
                ต สุตฺวา อโช เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๙๐๖]ตฺว นุ โข(๔) สมฺม พาโลส ิ  ขุรปุตฺต วิชานหิ   
                รชชฺุยาหิ(๕) ปริกฺขิตฺโต          วงฺโกฏโ โอหิโตมุโข ฯ   
        [๙๐๗]อปรป สมฺม เต พาลฺย          โย มุตฺโต น ปลายสิ   
                โส จ พาลตโร สมฺม          ย ตฺว วหสิ เสนกนฺติ ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร รถปรุโตติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. วสฺต ฯ 
# ๓. ส. ม. อาวิกุพฺพ ฯ  ๔. ม. ตฺว โขป ฯ  ย.ุ ตว ฺจ โข ฯ  
# ๕. ม. รชชฺยุา หิ ฯ   
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        ตตฺถ  ตฺว  นุ  โข  สมมฺาติ  สมฺม  สินฺธว  มยาป  โข  ตฺว   
พาลตโร  ฯ  ขุรปุตฺตาติ  โส  กริ  คทฺรภสฺส  ชาติโก  เตน  น   
เอวมาห  ฯ  วิชานหีติ  อหเมว  พาโลติ  เอว  ชานาหิ ฯ ปริกฺขิตฺโตติ   
ยุเคน  สทฺธึ  คิวาย  ปริกฺขิตฺโต  ฯ  วงฺโกฏโติ  วงฺกโอฏโ  ฯ   
โอหิโตมุโขติ  มุขพนฺธเนน  ปหิตมุโข  ฯ  มุตฺโต  น  ปลายสีติ  โย   
ตฺว  รถโต  มตฺุโต  สมาโน  มุตฺตกาเล  ปลายิตฺวา  อร ฺ  น   
ปวิสสิ  ต  เต  อปลายน  อปรป  พาลฺย  ฯ  โส  จ  พาลตโรติ  ย 
ตฺว เสนก วหสิ โส เสนโก ตยาป พาลตโรติ ฯ   
        ราชา  เตส  อุภินฺนป  กถ  ชานาติ  ตสฺมา  ต  สณุนฺโต  สณิก 
รถ เปเสสิ ฯ สินฺธโวป ตสฺส กถ สุตฺวา ปุน จตุตฺถ คาถมาห   
        [๙๐๘]ยนฺนุ สมฺม อห พาโล  อชราช วิชานหิ   
                อถ เกน เสนโก พาโล  ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ   
        ตตฺถ  ยนฺติ  กรณตฺเถ  ปจฺจตฺต  ฯ  นูติ  อนุสสฺวตฺเถ  
นิปาโต  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  สมฺม  อชราช  เยน  ตาว  ติรจฺฉานคโต   
ภทฺเรน(๑)  การเณน  อห  พาโล  ต  ตฺว  การณ  ชานาหิ  น  สกฺกา  
เอต  ตยา  าตุ  อห ฺหิ  ติรจฺฉานคตตฺตาว  พาโล  ตสฺมา  ม   
ขุรปุตฺตาติ  อาทีนิ  วทนฺโต  สุฏ ุ  วทสิ  อย  ปน  เสนโก  ราชา   
เกน การเณน พาโล ต เม การณ ปุจฺฉิโต อกฺขาหีติ ฯ   
        ต อาจิกฺขนฺโต อโช ป ฺจม คาถมาห   
# ๑. ม. ติรจฺฉานคตตฺเตน ฯ   
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        [๙๐๙]อุตฺตมตฺถ ลภิตฺวาน          ภริยาย(๑) โย ปทสฺสติ   
                เตน ชหิสฺสตตฺตาน          สา เจวสฺส น เหสฺสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  อุตฺตมตฺถนฺติ  สพฺพรุตชานนมนฺต  ฯ  เตนาติ  ตสฺสา   
มนฺตปฺปทานสงฺขาเตน  การเณน  ต  ทตฺวา  อคฺคึ  ปวิสนฺโต   
อตฺตาน ฺจ  ชหิสฺสติ  สาวสฺส  ภริยา  น  ภวิสฺสติ  ตสฺมา  เอส  ตยา 
พาลตโร โย ลทฺธยส รกฺขิตุ น สกฺโกตีติ ฯ   
        ราชา  ตสฺส  วจน  สตฺุวา  อชราช  อมฺหาก  โสตฺถึ  กโรนฺโตป   
ตฺว ฺเจต  กริสฺสสิ  กเถหิ  ตาว  โน  กตฺตพฺพยุตฺตกนฺติ  อาห  ฯ   
อถ  น  อชราชา  มหาราช  อิเมส  สตฺตาน  อตฺตโต  อ ฺโ  ปยตโร   
นาม  นตฺถิ  เอก  ปยภณฺฑ  นิสฺสาย  อตฺตาน  นาเสตุ  ลทฺธยส   
ปหาตุ น วฏฏตีติ วตฺวา ฉฏ คาถมาหฎ   
                [๙๑๐]น ปยมฺเมติ(๒) ชนินฺท ตาทิโส   
                        อตฺต นิรกตฺว ปยานิ เสวติ   
                        อตฺตาว เสยฺโย ปรมาว(๓) เสยฺยา(๔)   
                        ลพฺภา ปยา โอจิตตฺเตน(๕) ปจฺฉาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปยมฺเมติ  ปย  เม  อยเมว  วา  ปาโ  ฯ  อิท  วุตฺต   
โหติ  ชนินฺท  ตาทิโส  ยสมหตฺเต   ิโต  ปุคฺคโล  เอก  ปยภณฺฑิ   
นิสฺสาย  อิท  ปยมฺเมติ  อตฺต  นิรกตฺวา  อตฺตาน  ฉฑฺเฑตฺวา 
# ๑. ย.ุ ภริยา ฯ  ๒. ม. นเว ปยมฺเมติ ฯ  ๓. ม. ปรมา จ ฯ  
# ๔. ส. เสยฺโย ฯ  ๕. ม. โอจิตตฺเถน ฯ   
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ตานิ  ปยานิ  น  เสวเตว  ฯ  กึการณา  ฯ  อตฺตาว  เสยฺโย  
ปรมาว  เสยฺยาติ  ยสฺมา  สตคุเณน  สหสฺสคุเณน  อตฺตาว  เสยฺโย  
ปวโร  อุตฺตโม  ปรมาว  เสยฺยา  ปรมา  อุตฺตมา  อ ฺสฺมา 
ปยภณฺฑาต  อตฺโถ  ฯ  เอตฺถ  ห ิ วกาโรป  การณตฺเถ นิปาโตติ  
ทฏพฺโพ ฯ ลพฺภา  ปยา  โอจิตตฺเตน  ปจฺฉาติ  โอจิตตฺเตน  หิ   
วฑฺฒิตตฺเตน ปุริเสน ปจฺฉา  ปยา นาม สกฺกา ลทฺธุ น ตสฺสา  
การณา อตฺตา นาเสตพฺโพติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  ร ฺโ  โอวาท  อทาสิ  ฯ  ราชา  
ตุสฺสิตฺวา  อชราช  กโุต  อาคโตสีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  สกโฺก  อห  
มหาราช  ตว  อนุกมฺปาย  ต  มรณา  โมเจตุ  อาคโตสฺมีติ  ฯ 
เทวราช อห เอติสฺสา  มนฺต  ทสฺสามีติ  อวจ  อิทานิ  กึ   
กโรมีติ  ฯ  มหาราช  ตุมฺหาก  อุภินฺนป  วินาเสน  กจฺิจ  นตฺถิ   
สิปฺปสฺส  อุปจาโรติ  วตฺวา  เอก  กติปเย  ปหาเร  ปหราเปสิ  
อิมินา  อุปาเยน  น  คณฺหิสฺสตีติ  ฯ  ราชา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ  
มหาสตฺโต  ร ฺโ  โอวาท  ทตฺวา  สกฏานเมว  คโต  ฯ  ราชา   
อุยฺยาน  คนฺตฺวา  เทวึ ปกฺโกสาเปตฺวา  อาห  คณฺหิสฺสสิ  
ภทฺเท  มนฺตนฺติ  ฯ  อาม  เทวาติ  ฯ  เตนหิ อุปจาร  กโรมีติ  ฯ  
โก  อุปจาโรติ  ฯ  ปฏ ิย  ปหารสเต  ปวตฺตมาเน  สทฺท  กาตุ   
น  วฏฏตีติ  ฯ  สา  มนฺตโลเภน  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ  ราชา  
โจรฆาตเก  ปกฺโกสาเปตฺวา  กสา  คาหาเปตฺวา อุโภสุ ปสฺเสสุ   
ปหราเปสิ  ฯ  สา  เทฺว  ตโย  ปหาเร  อธิวาเสตฺวา  ตโต  ปร   
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น  เม  มนฺเตนตฺโถติ  วิรวิ  ฯ  อถ  น  ราชา  ตฺว  ม  มาเรตฺวา   
มนฺต  คณฺหิตุกามาติ  ปฏ ิย  นิจฺจมฺม  กตฺวา  วิสฺสชฺชาเปสิ  ฯ 
สา  ตโต ปฏาย ปุน กเถตุ นาสกฺขิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหิ  ฯ  ตทา  ราชา  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  อโหสิ  เทวี  ปุราณทุติยิกา 
อสฺโส สารีปตฺุโต สกฺโก เทวราชา ปน อหเมวาติ ฯ   
                ขุรปุตฺตชาตก ปม ฯ   
                 
                        สูจิชาตก   
        อกกฺกสนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  ป ฺาปารมึ   
อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถุ มหาอุมฺมงฺคชาตเก อาวีภวิสฺสติ ฯ   
        ตทา  ปน  สตฺถา  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  น  ภิกฺขเว 
อิทาเนว  ปุพฺเพป ตถาคโต ป ฺวา อุปายกุสโลเยวาติ วตฺวา  
อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
กาสิกรฏเ  กมฺมารกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ปริโยทาตสิปฺโป   
อโหสิ  ฯ  มาตาปตโร  ปนสฺส  ทลิททฺา  ฯ  เตส  คามโต  อวิทูเร   
อ ฺโ  สหสฺสกุฏิโก  กมฺมารคาโม  ตตฺถ  กมฺมารสหสฺสเชฏโก   
กมฺมาโร  ราชวลฺลโภ  อฑฺโฒ  มหทฺธโน  ฯ  ตสฺเสกา  ธีตา  อโหสิ   
อุตฺตมรูปธรา  เทวจฺฉรปฏิภาคา  ชนปทกลฺยาณี  ลกฺขเณหิ    
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สมนฺนาคตา ฯ  สามนฺตคาเมสุ  มนุสฺสา  วาสีผรสุผาลปาจนาทิ- 
การาปนตฺถาย  ต  คาม  คนฺตฺวา  เยภุยฺเยน  ต  กุมารกิ  ปสฺสนฺติ  ฯ 
เต  อตฺตโน  อตฺตโน  คาม  คนฺตฺวา  นิสินฺนฏานาทีสุ  ตสฺสา  รูป   
วณฺเณนฺติ  ฯ  โพธิสตฺโต  ต  สุตฺวา  สวนสสคฺเคน  พชฺฌิตฺวา 
ปาทปริจาริก  น  กริสฺสามีติ  อุตฺตมชาติก  อย  คเหตฺวา  เอก  
สุขุม  ฆรสูจึ  กตฺวา  ปาเส  วิชฌฺิตฺวา  อุทเก  อุปลาเปตฺวา  อปรป  
ตถารูปเมว  ตสฺสา  โกสก  กตฺวา  ปาเส  วิชฌฺิตฺวา  อิมินา  นิยาเมน  
ตสฺสา สตฺต โกสเก  อกาสิ  ฯ  กถ  อกาสีติ  น  วตฺตพฺพ  ฯ 
โพธิสตฺตาน ฺหิ าณมหนฺตตาย  การณ  อิชฺฌติ  ฯ  โส  ต  สูจึ  
นาฬิกาย  ปกขิฺปตฺวา  โอวฏฏิกาย  กตฺวา  ต  คาม  คนฺตฺวา   
กมฺมารเชฏกสฺส  วสนวีถึ  ปุจฺฉิตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ทฺวาเร  ตฺวา 
โก  มม  หตฺถโต  เอวรูป  นาม  สูจึ  มูเลน  กีณิตุ  อิจฺฉตีติ  สูจึ   
วณฺเณนฺโต  เชฏกกมฺมารสฺส ฆรทฺวารสมีเป  ตฺวา ปม คาถมาห   
        [๙๑๑]อกกฺกส อผรุส                  ขรโธต สุปาสิย   
                สขุุม ติขิณคฺค ฺจ                  โก สูจึ เกตุมิจฺฉตีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  มม  ผลสสฺ  วา  ติลกสฺส  วา  โอธิโน  วา   
อภาเวน  อกกฺกส  มฏตาย  อผรุส  ขเรน  สเรน  ปาสาเณน   
โธตตฺตา  ขรโธต  สุนฺทเรน  สุวิสุทฺเธน  ปาเสน  สมนฺนาคตตฺตา   
สุปาสิย  สณฺหตาย  สุขุม  อคฺคสฺส  ติขิณตาย  ติขิณคฺค  สูจึ   
มม หตฺถโต มูล ทตฺวา โก กีณิตุ อิจฺฉตีติ ฯ    
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        เอว ฺจ ปน วตฺวา ปุนป ต วณฺเณนฺโต ทุติย คาถมาห   
        [๙๑๒]สุมชฺช ฺจ สุปาส ฺจ          อนุปุพฺพสุวตฺติต(๑)   
                ฆนฆาติม ปฏิตฺถทฺธ          โก สูจึ เกตุมจฺิฉตีติ ฯ   
        ตตฺถ  สมุชฺชนฺติ  กุรวิุนฺทกจุณฺเณน  สุฏ ุ  มชชฺิต  ฯ  สุปาสนฺติ   
สณฺเหน  ปาสวินฺทเกน  วิทฺธตฺตา  สุนฺทรปาส  ฯ  ฆนฆาติมนฺติ  
ยา  ฆาติยมานา  อธิกรณึ  อนุปวิสติ  อย  ฆนฆาติมาติ  วุจฺจติ  
ตาทิสีติ  อตฺโถ ฯ ปฏิตฺถทฺธนฺติ ถทฺธ อมุทุก ฯ   
        ตสฺมึ  ขเณ  สา  กุมาริกา  ภุตฺตปาตราส ปตร ทรถปฏิป-ฺ 
ปสฺสมฺภนตฺถ  จุลฺลสยนเก  นิปนฺน  ตาลวณฺเฏน  วีชิยมานา  โพธิ- 
สตฺตสฺส  มธุรสทฺท  สุตฺวา  อลฺลปณฺฑมเสน  หทเย  ปหฏา  วิย  
ฆฏสหสฺเสน  นิพฺพาปตทรถา  วิย  หุตฺวา  โก  นุ  โข  เอส  อติมธุเรน 
สทฺเทน  กมมฺาราน  วสนคาเม  สูจึ  วิกฺกีณาติ  เกน  น ุ โข  กมฺเมน  
อาคโต  ชานิสฺสามิ  นนฺติ  ตาลวณฺฏ  เปตฺวา  เคหา  นิกฺขมฺม  พหิ  
อาลินฺทเก  ตฺวา  เตน  สทฺธึ  กเถสิ  ฯ  โพธิสตฺตาน  หิ  ปตฺถิต  
นาม สมิชฺฌติ ฯ  โส  หิ  ตสฺสาเยว  อตฺถาย  ต  คาม  อาคโต  ฯ 
สาเยว เตน สทฺธึ  กเถนฺตี  มาณว  สกลรฏวาสิโน  สูจิ- 
อาทีนมตฺถาย  อิม  คาม  อาคจฺฉนฺติ  ตฺว  พาลตาย  กมฺมารคาเม 
สูจึ  วิกฺเกตุมิจฺฉสิ  สเจป  ทิวส  สูจิยา  วณฺณ  ภาสิสฺสสิ  น  ต  
เต  โกจิ  หตฺถโต  สูจึ  คณฺหิสฺสติ  สเจ  มูล  ลทฺธุ  อิจฺฉสิ  อ ฺ  
# ๑. ส.ี ม. อนุปุพฺพ สุวฑฺฒิต ฯ  ม. อนุปุพฺพ สุวฏฏิต ฯ   
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คาม  ยาหีติ  วตฺวา  เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๙๑๓]อิโต ทานิ(๑) ปตายนฺติ          สูจิโย พลสิานิ จ   
                โกย กมฺมารคามสฺมึ          สจึู วิกฺเกตุมิจฺฉติ ฯ   
        [๙๑๔]อิโต สตฺถานิ คจฺฉนฺติ          กมฺมนฺตา วิวิธา ปุถู   
                โกย กมฺมารคามสฺมึ          สจึู วิกฺเกตุมรหตีติ(๒) ฯ   
        ตตฺถ  อิโต  ทานีติ  อิมสฺมึ  รฏเ  อิทานิ  สูจิโย  จ  
พลิสานิ  จ  อ ฺานิ  จ  อุปกรณานิ  อิมมฺหา  กมฺมารคามา  ฯ 
ปตายนฺตีติ  นิกฺขมนฺติ  ตต  ทิวส  ปตฺถรนฺตา  คจฺฉนฺติ  ฯ 
โกยนฺติ  เอว  สนฺเต  โก  อย  อิมสฺมึ  กมฺมารคาเม  สูจึ  วิกฺกีณิตุ   
อิจฺฉติ  ฯ  สตฺถานีติ  พาราณสิย  คจฺฉนฺตานิ  นานปฺปการานิ 
สตฺถานิป  อิโตว  คจฺฉนฺติ  ฯ  วิวิธา  ปุถูติ  นานปฺปการกา 
พหู  กมฺมนฺตาป  สกลรฏวาสีน  อิโต  คหิตอุปการเณเหว  
ปวตฺตนฺติ ฯ   
        โพธิสตฺโต  ตสฺสา  วจน  สุตฺวา  ภทฺเท  ตฺว  อชานนฺตี   
อาเณน เอว วเทสีติ วตฺวา เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๙๑๕]สูจึ กมฺมารคามสฺมึ          วิกฺเกตพฺพา ปชานตา   
                อาจริยา ปชานนฺติ(๓)                  กมฺม สุกตทุกฺกฏ ฯ   
        [๙๑๖]อิม ฺจ(๔) เต ปตา ภทฺเท  สูจึ ช ฺา มยา กต   
                ตยา จ ม นิมนฺเตยฺย          ย ฺจตฺถ ฺ ฆเร ธนนฺติ ฯ   
# ๑. ส. ม. อิโตทานิ ฯ  ๒. ม. วิกฺเกตุมจฺิฉติ ฯ   
# ๓. ม. อาจริยาว ชานนฺติ ฯ  ๔. ม. อิม ฺเจ ฯ   
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        ตตฺถ  สจิูนฺติ  วิภตฺติวิปลฺลาโส  กโต  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  
สูจิ  นาม  ปชานตา  ปณฺฑิเตน  ปุริเสน  กมฺมารคามสฺมึเยว 
วิกฺเกตพฺพา  ฯ  กึการณา  ฯ  อาจริยา  ปชานนฺติ  กมฺม   
สุกตทุกฺกฏนฺติ  ตสฺส  สิปปฺสฺส  อาจริยา  จ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  สิปฺเป   
สุกตทุกฺกฏ  กมฺม  ชานนฺติ  สฺวาห  กมฺมารกมฺม  อชานนฺตาน  
คหปติกาน  คาม  คนฺตฺวา  มม  สูจิยา  สุกตทุกฺกฏภาว  กถ   
ชานาเปสฺสามิ  อิมสฺมึ  ปน  คาเม  มม  พล  ชานาเปสฺสามีติ  ฯ 
เอว  โพธิสตฺโต  อิมาย  คาถาย  อตฺตโน  พล  วณฺเณสิ  ฯ 
        ตยา  จ  ม  นิมนฺเตยฺยาติ  ภทฺเท  สเจ  ตว  ปตา  อิม  
มยา  กต  สูจึ  อีทิสา  วา  เอสา  เอว  ปากฏาติ  ชาเนยฺย   
อิม  เต  ธีตร  ปาทปริจาริก  ทมฺม ิ คณฺหาติ  นนฺติ  เอว  ตยา  
จ  ม  นิมนฺเตยฺย  ฯ  ย ฺจตฺถ ฺ  ฆเร  ธนนฺติ  ย ฺจ  อ ฺ  
สวิ ฺาณก  วา  อวิ ฺาณก  วา  ฆเร  ธน  อตฺถิ  เตน  ม   
นิมนฺเตยฺย  ฯ  ย ฺจสฺส ฺนฺติป ปาโ ฯ ย ฺจ อสฺส ฆเร  
อ ฺ ธน อตฺถีติ อตฺโถ ฯ   
        กมฺมารเชฏโก  สพฺพ  เตส  กถ  สุตฺวา  อมฺมาติ  ธีตร   
ปกฺโกสิตฺวา  เกน  สทฺธึ  สลฺลปสีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  ตาต  เอโก  ปรุิโส   
สูจึ  วิกฺกีณติ  เตน  สทฺธินติฺ  ฯ  โส  ปกฺโกสาหิ(๑)  นนฺติ  ฯ  สา   
คนฺตฺวา  ปกฺโกสิ  ฯ  โส  โพธิสตฺโต  เคห  ปวิสิตฺวา  กมฺมารเชฏก   
# ๑. ม. สทฺธ ึสลลฺเปมีติ ฯ เตน หิ ปกฺโกสาหิ ฯ   
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วนฺทิตฺวา  อฏาสิ  ฯ  อถ  น  โส  กตรคามวาสิโกสีติ   
ปุจฺฉิ  ฯ  อสกุคามวาสิโกมฺหิ  อสุกกมฺมารสฺส  นาม  ปุตฺโตติ  ฯ 
กสฺมา  อิธาคโตสีติ  ฯ  สจิูวิกฺกีณตฺถายาติ  อาห(๑)  ฯ  สูจึ  เต 
ปสฺสามาติ  ฯ  โพธิสตฺโต  อตฺตโน  คุณ  สพฺเพส  มชฺเฌ   
ปกาเสตุกาโม  นน ุเอกกาน  โวโลกิตโต  สพฺเพส  มชฺเฌ 
โวโลกิตุ  วรตรนฺติ  อาห  ฯ  โส  สาธุ  ตาตาติ  สพฺเพ  กมฺมาเร  
สนฺนิปาเตตฺวา  เตหิ  ปรวุิโต  อาหร  ตาต  มย  ปสสฺาม  เต  
สูจินฺติ  อาห  ฯ  อาจริย  เอก  อธิกรณ ฺจ  อุทกปุณฺณ ฺจ  กสถาล   
อาหราเปถาติ  ฯ  โส  อาหราเปสิ ฯ โพธิสตฺโต  โอวฏฏิกโต  
สูจินาฬิก  วิวริตฺวา  อทาสิ  ฯ  กมฺมารเชฏโก  ตโต  สูจึ  นีหรตฺิวา  
อย  ตาต  สูจีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  นาย  สูจิ  สูจิโกสโก  เอโสติ  ฯ  โส 
อุปธาเรนฺโต  เนวนฺต  น  โกฏ ึ อทฺทส ฯ โพธิสตฺโต  อาหราเปตฺวา  
นเขน  โกสก  อปเนตฺวา  อย  สูจิ  อย  โกสโกติ  มหาชนสฺส  
ทสฺเสตฺวา  สูจึ  อาจริยสฺส  หตฺเถ  โกสก  ปาทมูเล  เปสิ  ฯ  ปุน  
เตน  อย  ม ฺเ  ตาต  สูจีติ  วุตฺโต  อยป  น  สูจิ  สจิูโกสโกเยวาติ  
วตฺวา  นเขน  ปหรนฺโต  ปฏิปาฏิยา  ฉ  โกสเก  กมฺมารเชฏกสฺส 
ปาทมูเล  เปตฺวา  อย  สจีูติ  ตสฺส  หตฺเถ  เปสิ  ฯ  กมฺมารสหสฺสา 
องฺคุลิโย  โปเสุ(๒)  เจลุกฺเขปา  ปวตฺตยึสุ  ฯ  อถ  น  กมฺมารเชฏโก 
ตาต  อิมาย  สูจิยา  กึ  พลนฺติ  ปุจฺฉิ  ฯ  อาจริย  พลวตา  ปุริเสน 
# ๑. ม. สูจิวิกฺกยตฺถายาติ อาหร ฯ  ๒. ม. โผเฏสุ ฯ  



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 85 

        *เลมที่ 32  สูจิชาตก  หนา 85 
 
อธิกรณ  อุกขิฺปาเปตฺวา  อธิกรณิยา  เหฏา  อุทกปาฏึ  ปาเปตฺวา 
อธิกรณิยา  มชฺเฌ  อิม  สูจึ  ปหรถาติ  ฯ  โส  ตถา  กาเรตฺวา 
อธิกรณิยา  มชฺเฌ  สูจึ  อคฺเค  ปหริ  ฯ  สา  อธิกรณึ  
วินิวิชฺฌิตฺวา  อุทกปฏเ  เกสคฺคมตฺตมฺป  อุทฺธ  วา  อโธ  วา  
อหุตฺวา  ติริย  ปติฏาสิ  ฯ  สพฺเพ  กมฺมารา  อมฺเหหิ  เอตฺตก   
กาล  กมฺมารา  นาม  เอทิสา  โหนฺตีติ  สุตวเสนป  น 
สุตปุพฺพนฺติ องฺคุลิโย โปเตฺวา เจลุกฺเขปสหสฺสานิ  ปวตฺตยึสุ  ฯ  
กมฺมารเชฏโก  ธีตร  ปกโฺกสาเปตฺวา  ตสฺมึเยว  จ  ปริสมชฺเฌ  
อย  กุมาริกา  ตุยฺหเยว  อนุจฺฉวิกาติ  อุทก  ปาเตตฺวา  อทาสิ  ฯ 
โส  อปรภาเค กมฺมารเชฏกสฺส อจฺจเยน  ตสฺมึ คาเม กมฺมาร- 
เชฏโก อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  กมฺมารเชฏกสฺส  ธีตา  ราหุลมาตา   
อโหสิ ปณฺฑิตกมฺมารปุตฺโต ปน อหเมวาติ ฯ   
                สจิูชาตก ทุติย ฯ    



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 86 

        *เลมที่ 32  ตุณฺฑิลชาตก  หนา  86 
         
                        ตุณฺฑิลชาตก   
        นวจฺฉทฺทเกติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  เอก  
มรณภีรุกภิกขฺุ  อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  สาวตฺถีวาสี  กุลปุตฺโต  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  มรณภีรุโก 
อโหสิ  ฯ  อปฺปมตฺตกมฺป  สาขาจลน  ทณฺฑกปตน  สกุณจตุปฺปทสทฺท   
วา  อ ฺ  วา  สทฺท  ตถารูป  สุตฺวา  มรณภยตชฺชิโต  หุตฺวา  กุจฺฉิย   
ปวิฏสทิโส  วิย  กมฺเปนโฺต  วิจรติ  ฯ ภิกฺขู ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ  
อาวุโส  อสุกภิกฺขุ  กิร  มรณภีรุโก  อปฺปมตฺตกมฺป  สทฺท  สุตฺวา 
วิรวนฺโต(๑) วิจรติ  ปลายติ  อิเมส ฺจ  สตฺตาน  มรณเมว  ธุว   
ชีวิต  อธุวนฺติ  โยนโิส  มนสิกาตพฺพนฺติ  ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา 
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  ต  ภิกฺขุ  ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  ตฺว  
ภิกฺขุ  มรณภรีุโกติ  อาม  ภนฺเตติ  เตน  ปฏิ ฺาเต  น  ภิกฺขเว 
อิทาเนว ปุพฺเพเปส มรณภีรุโกเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
สูกริยา  กุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธ ึ คณฺหิ  ฯ  สกูรี  ปริปุณฺณคพฺภา  เทฺว   
โปตเก  วิชายิ  ฯ  สา  เอกทิวส  เต  คเหตฺวา  เอกสฺมึ  อาวาเฏ   
นิปชฺช ิ ฯ  อเถกา  พาราณสีคามทฺวารวาสินี  มหลฺลกิา  อิตฺถี   
กปฺปาสกฺเขตฺตโต  ปจฺฉิปูร  กปฺปาส  อาทาย  ยฏ ิยา  ภูมึ  อาโกเฏนฺตี  
# ๑. ม. วิกมปฺมาโน ฯ   
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อาคจฺฉิ  ฯ  สกูรี  ต  สทฺท  สุตฺวา  มรณภเยน  ปุตฺตเก  ฉฑฺเฑตฺวา   
ปลายิ  ฯ  มหลฺลิกา  สูกรโปตเก  ทิสวฺา  ปุตฺตส ฺ  ปฏลิภิตฺวา   
ปจฺฉิย  ปกฺขิปตฺวา  ฆร  เนตฺวา  เชฏสฺส  มหาตุณฺฑิโล  กนิฏสฺส   
จุลฺลตุณฺฑิโลติ  นาม  กตฺวา  เต  ปุตฺตเก  วิย  โปเสสิ  ฯ  เต  อปรภาเค 
วฑฺฒิตฺวา  ถลูสรีรา  อเหสุ  ฯ  มหลลฺกิา  อิเม  โน  มูเลน  เทหีติ   
วุจฺจมานาป  ปุตฺตา  เมติ  วตฺวา  กสฺสจิ  น  เทติ  ฯ  อเถกสฺมึ  
ฉณกาเล  ธุตฺตา  สุร  ปวนฺตา  มเส  ขีเณ  กุโต  น ุ โข  มส   
ลภิสฺสามาติ  วีมสนฺตา  มหลฺลิกาย  เคเห  สูกราน  อตฺถิภาว   
ตฺวา  สุร  คเหตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อมฺม  มลู  คเหตฺวา  เอก  
โน  สกูร  เทหีติ  อาหสุ  ฯ  สา  อล  ตาตา  ปุตฺตา  เม  เอเต   
ปุตฺต  นาม  มส  ขาทนตฺถาย  กีณนฺตาน  ททนฺตา  นาม  น  
อตฺถีติ  ปฏิกขิฺป  ฯ  ธุตฺตา  อมฺม  มนุสสฺาน  สูกรา  นาม  ปุตฺตา  
น  โหนฺติ  เต  เทหิ  โนติ  ปุนปฺปุน  ยาจนฺตาป  อลภิตฺวา   
มหลฺลิก  สรุ  ปาเยตฺวา  มตฺตกาเล  อมฺม  สูกเรหิ  ก ึ กริสฺสสิ  มลู  
คเหตฺวา  ปรพฺิพย  กโรหีติ  ตสฺสา  หตฺเถ  กหาปเณ  ปยึสุ  ฯ   
        สา  กหาปเณ  คเหตฺวา  ตาตา  มหาตุณฺฑิล  ทาตุ   
น  สกโฺกมิ  จุลฺลตุณฺฑิล  ปน  คณฺหถาติ  อาห  ฯ  กห  โสติ  ฯ   
อสุกสฺมึ  คจฺเฉติ  ฯ  สทฺทมสฺส  เทหีติ  ฯ  อาหาร  น  ปสฺสามีติ  ฯ   
ธุตฺตา  มูเลเนก  ภตฺตปาฏึ  อาหราเปสุ  ฯ  มหลลฺิกา  ต  คเหตฺวา   
ทฺวาเร  ปต  สูกรโทณึ  ปูเรตฺวา  โทณิสมีเป  อฏาสิ  ฯ  ตึสมตฺตา   
ธุตฺตา  ปาสหตฺถา  ตตฺเถว  อฏสุ  ฯ  มหลฺลิกา  ตาต  จุลฺลตุณฺฑิล    



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 88 

        *เลมที่ 32  ขุรปุตฺตวคฺควณฺณนา  หนา  88 
         
เอหิ  เรติ  ตสฺส  สทฺทมทาสิ  ฯ  ต  สตฺุวา  มหาตุณฺฑิโล  เอตฺตก   
กาล  มม  มาตรา  น  จุลฺลตุณฺฑิลสฺส  สทฺโท  ทินฺนปุพฺโพ  ม ฺเว 
ปม  สทฺทายติ  อวสฺส  อชฺช  อมฺหาก  ภย  อุปฺปนฺน  ภวิสฺสตีติ  
อ ฺาสิ  ฯ  โส  ต  อามนฺเตตฺวา  ตาต  มม  มาตา  ต  ปกโฺกสติ  
คจฺฉ  ตาว  ชานาหีติ  ฯ  โส  คจฺฉา  นิกฺขมิตฺวา  ภตฺตโทณิสมีเป  
เตส   ิตภาว  ทิสฺวา  อชชฺ  เม  มรณ  อุปฺปนฺนนฺติ  มรณภยตชฺชโิต   
นิวตฺเตตฺวา  กมฺปมาโน  ภาตุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  สณฺาเรตุ  นาสกฺขิ 
กมฺปมาโน  ปริพฺภมติ  ฯ  มหาตุณฺฑิโล  ต  ทิสฺวา  ตาต  ตฺว  ปน 
อชฺช  ปเวธสิ [๑] ปวิสนฏาน  โอโลเกสิ  ก ึ นาเมต  กโรสีติ  
ปุจฺฉิ  ฯ  โส  อตฺตนา  ทิฏการณ  กเถนฺโต  ปม คาถมาห   
                [๙๑๗]นวจฺฉทฺทเก ทานิ(๒) ทิยฺยติ   
                        ปุณฺณาย โทณิ สุวามินี  ิตา   
                        พหุโก ชโน ปาสปาณิโก(๓)   
                        โน จ โข เม ปฏิภาติ ภุ ฺชิตุนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  นวจฺฉทฺทเก  ทานิ  ทิยฺยตีติ  ภาติก  ปุพฺเพ  อมฺหาก   
กุณฺฑกยาคุ  วา  อาจามภตฺต (๔) วา  ทิยฺยติ  อชชฺ  จ  นวจฺฉทฺทก   
นวาการ  ทานิ  ทิยฺยติ  ฯ  ปุณฺณาย  โทณีติ  อย  อมหฺาก  
ภตฺตโทณิ  สุทฺธภตฺตสฺส  ปุณฺณา  ฯ  สวุามินี   ิตาติ  อยฺยาป 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปริพฺภมสีติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. นวฉนฺนเกทานิ ฯ  ๓. สี. ม. พหุเก ชเน ปาสปาณิเก ฯ 
# ๔. ม. ฌามภตฺต ฯ  
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โน  ตสฺสาป  โทณิยา  สนติฺเก   ิตา  ฯ  พหุโก  ชโนติ  น  
เกวล ฺจ  อ ฺโป  พหุโก  ชโน  ปาสปาณิโก   ิโต  ฯ  โน  จ 
โข  เม  ปฏิภาตีติ  อย  เอว  เอเตส   ิตภาโวป  อิท  ภตฺต   
ภุ ฺชิตตป  มยฺห  น  ปฏิภาติ  น รุจฺจตีติ อตฺโถ ฯ   
        ต  สุตฺวา  มหาสตฺโต  ตาต  จุลฺลตุณฺฑิล  มม  กริ  มาตา   
เอตฺเถว  สูกเร  โปเสนฺตา  นาม  ยทตฺถ  โปเสติ  สฺวาสฺสา   
อตฺโถ  อชฺช  มตฺถก  ปตฺโต  ตฺว  มา  จินฺตยีติ  วตฺวา  มธุรสเรน  
พุทฺธลีฬาย  ธมฺม เทเสนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ   
                [๙๑๘]ตสสิ ภมสิ เลณมิจฺฉสิ   
                        อตาโณสิ กุหึ คมิสฺสสิ   
                        อปฺโปสฺสกฺุโก ภุ ฺช ตุณฺฑิล   
                        มสตฺถาย [๑] โปสิยามเส(๒) ฯ   
                [๙๑๙]โอคห รหท อกทฺทม   
                        สพฺพเสทมล(๓) ปวาหย   
                        คณฺหาหิ นว วิเลปน   
                        ยสฺส คนฺโธ น กทาจิ ฉิชฺชตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ตสสิ  ภมสีติ  มรณภเยน  อุตฺตสสิ  เตเนว  กลิมนฺโต 
ภมสิ ฯ เลณมิจฺฉสีติ  ปติฏ  โอโลเกสิ  ฯ  อตาโณสีติ  ตาต  ปุพฺเพ 
อมฺหาก มาตา  ปฏิสรณ  อโหสิ  สา  อชฺช  นิราเปกฺขา  อมฺเห 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร  หิสทฺโท  อตฺถ ิฯ  ๒. ม. โปสิตามฺหเส ฯ  
# ๓. ส. สพฺพ  เสทมล ฯ  
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ฉทฺเฑสิ  อิทานิ  กุหึ  คมิสฺสสิ  ฯ  โอคหาติ  โอคาห ฯ  อยเมว  
วา  ปาโ  ฯ  ปวาหยาติ  ปวาเหหิ [๑] ฯ น ฉิชชฺตีติ  น  นสฺสติ ฯ  
อิท  วุตฺต  โหติ   สเจ   มรณโต  ตสสิ   อกทฺทม  โปกฺขรณึ  โอตริตฺวา  
ตว  สรีเร  สพฺพ  เสท ฺจ  มล ฺจ  ปวาเหตฺวา  นิจฺจสุรภิคนฺธวิเลปน 
วิลิมฺปาหีติ  ฯ 
        ตสฺส  ทส  ปารมิโย  อาวชฺเชตฺวา  เมตฺตาปารมึ  ปุเรจาริก   
กตฺวา  ปม  ปท  อุทาหรนฺตสฺเสว  สทฺโท  สกล  ทฺวาทสโยชนิก   
พาราณสึ  อชฺโฌตฺถริตฺวา  คโต  ฯ  สตุสุตกฺขเณเยว  ราชอุปราชาทโย   
อาทึ  กตฺวา  พาราณสีวาสิโน  อาคมึสุ  ฯ  อนาคตาป  เคเห   ิตาว   
สุณึสุ  ฯ  ราชปุริสา  คจฺเฉ  ภินฺทิตฺวา  ภูมึ  สม  กตฺวา  วาลิก   
โอกิรึสุ  ฯ  ธตฺุตาน  สุรามโท  ฉิชฺช ิ ฯ  ปาเส  ฉฑฺเฑตฺวา  ธมฺม   
สุณมานาว  อฏสุ  ฯ  มหลฺลิกายป  มโท  ฉิชฺช ิ ฯ  มหาสตฺโต   
มหาชนสฺส มชฺเฌ จุลฺลตุณฺฑิลสฺส เทสน อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตตฺถ  ตสสิ  ภมสีติ  มรณภเยน  อุตฺตสสิ  เตเนว  กลิมนฺโต   
ภมสิ  ฯ  เลณมิจฺฉสีติ  ปติฏ  โอโลเกสิ  ฯ  อตาโณสีติ  ตาต   
ปุพฺเพ  อมฺหาก  มาตา  ปฏิสรณ  อโหสิ  สา  อชฺช  นิราเปกฺขา   
อมฺเห  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทโฺท อตฺถิ ฯ  
# ๒. ม. โปสิตามฺหเส ฯ  ๓. ส. สพฺพ เสทมล ฯ  
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ฉฑฺเฑสิ  อิทานิ  กุหึ  คมิสฺสสิ  ฯ  โอคาหาติ  โอคาห  ฯ  อยเมว   
วา  ปาโ  ฯ  ปวาหยาติ  ปวาเหหิ [๑] ฯ  น  ฉิชชฺตีติ  น  นสฺสติ  ฯ  
อิท  วุตฺต  โหติ  สเจ  มรณโต  ตสสิ  อกทฺทม  โปกฺขรณึ  โอตริตฺวา  
ตว  สรีเร  สพฺพ  เสท ฺจ  มล ฺจ  ปวาเหตฺวา  นิจฺจสุรภิคนฺธวิเลปน 
วิลิมฺปาหีติ ฯ   
        ตสฺส  ทส  ปารมิโย  อาวชฺเชตฺวา   เมตฺตาปารมึ  ปุเรจาริก 
กตฺวา  ปม  ปท  อุทาหรนฺตสฺเสว  สทฺโท  สกล  ทฺวาทสโยชนิก 
พาราณสึ  อชฺโฌตฺถริตฺวา  คโต  ฯ  สตุสุตกฺขเณเยว  ราชอุปราชาทโย 
อาทึ  กตฺวา   พาราณสีวาสิโน  อาคมึสุ  ฯ  อนาคตาป  เคเห  ิตาว 
สุณึสุ ฯ  ราชปุริสา  คจฺเฉ  ภินฺทิตฺวา  ภูมึ สม  กตฺวา   วาลิก 
โอกิรึสุ ฯ ธตฺุตาน  สุรามโท  ฉิชฺช ิฯ  ปาเส  ฉฑฺเฑตฺวา   ธมฺม 
สุณมานาว  อฏสุ ฯ   มหลฺลิกายป  มโท  ฉิชฺช ิ ฯ  มหาสตฺโต 
มหาชนสฺส  มชฺเฌ  จุลลฺตุณฺฑิลสฺส  เทสน  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ต  สุตฺวา  จุลฺลตุณฺฑิโล  มยฺห  ภาตา  เอว  วเทติ  อมฺหาก ฺจ   
วโส  โปกฺขรณึ  โอตริตฺวา  นหาน  สรรีโต  เสทมลปวาหน  ปุราณ   
วิเลปน  หาเรตฺวา  นวสุรภิคนฺธวิเลปนคฺคหณ ฺจ  กิสฺมิ ฺจิ  กาเล 
นตฺถิ  ก ึ น ุ โข  สนฺธาย  ภาตา  ม  เอว  อาหาติ ปุจฺฉนฺโต  จตุตฺถ 
คาถมาห   
        [๙๒๐]กตโม นุ รหโท อกทฺทโม   
                กสึุ เสทมลนฺติ วุจฺจติ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร หาเรหีติ   อตฺโถติ   ทิสฺสนฺติ ฯ   
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                กตม ฺจ นววิเลปน   
                กสฺส(๑) คนฺโธ น กทาจิ ฉิชฺชตีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  มหาสตฺโต  เตนหิ  โอหิตโสโต  สุณาหีติ  พุทฺธลีฬาย   
ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ   
                [๙๒๑]ธมฺโม รหโท อกทฺทโม   
                        ปาป เสทมลนฺติ วุจฺจติ   
                        สลี ฺจ นววิเลปน(๒)   
                        ตสฺส คนฺโธ น กทาจิ ฉิชฺชติ ฯ   
                [๙๒๒]นนฺทนฺติ สรีรฆาติโน   
                        น จ นนฺทนฺติ สรีรธารโิน   
                        ปุณฺณาย ปุณฺณมาสิยา   
                        รมมานาว [๓] ชหนฺติ ชีวิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺโมติ  ป ฺจ  สีลานิ  ทส  สีลานิ  ตีณิ  สุจริตานิ   
สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺมา  อมตมหานิพฺพานนฺติ  สพฺโพเปส  ธมฺโม 
นาม  ฯ  อกทฺทโมติ  ราคโทสโมหมานทิฏ ิกิเลสกทฺทมาน  อภาเวน  
อกทฺทโม  ฯ  อิมินา  เสสธมฺมโต  นิพฏเฏตฺวา  นิพฺพานเมว  
ทสฺเสติ  ฯ  ยาวตา  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สงฺขตา  วา  อสงฺขตา  วา 
วิราโค  เตส  ธมฺมาน  อคฺคมกฺขายติ  ยทิท  มทนิมฺมทโน  ปปาสวินโย  
# ๑. ม. ยสฺส ฯ  ๒. ส. นว วิเลปน ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร  จสทโฺท  ทิสฺสติ ฯ  
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อาลยสมุคฺฆาโต  วฏฏปจฺเฉโท  ตณฺหกฺขโย  วิราโค  นิโรโธ 
นิพฺพานนฺติ  หิ  วุตฺต  ฯ  ตเทว  ทสฺเสนฺโต  ตาต  จุลฺลตุณฺฑิล  อห   
นิพฺพาน  ตฬาก  รหโทต  กเถมิ  ชาติชราพฺยาธิมรณาทีนิ  หิ  ตตฺเถว  
นตฺถิ  สเจป  มรณโต  มุ ฺจิตุกาโม  นิพฺพานคามินีปฏิปท  คณฺหาหีติ 
อุปนิสฺสยปจฺจยวเสน  กิร  โพธิสตฺโต  เอว  กเถสิ  ฯ  ปาป  เสทมลนฺติ  
ตาต  จุลฺลตุณฺฑิล  ปาป  เสทมลสทิสตฺตา  เสทมลนฺติ  โปราณก- 
ปณฺฑิเตหิ  กถิต  ฯ  ต  ปเนต  เอกวิเธน  ปาป  ยททิ  มโนปโทโส  
ทุวิเธน  ปาป  ปาปก ฺจ  สีล  ปาปกา  จ  ทิฏ ิ  ติวิเธน  ปาป   
ตีณิ  ทุจฺจริตานิ  จตุพฺพิเธน  ปาป  จตฺตาริ  อคติคมนานิ  ป ฺจวิเธน 
ปาป  ป ฺจ  เจโตขิลา  ฉพฺพิเธน  ปาป  ฉ  อคารวา  สตฺตวิเธน  ปาป  
สตฺต  อสทฺธมฺมา  อฏวิเธน  ปาป  อฏ  มิจฺฉตฺตา  นววิเธน  ปาป  
นว  อาฆาตวตฺถูนิ  ทสวิเธน  ปาป  ทส  อกุสลกมฺมปถา  พหุวิเธน  
ปาป  ราโค  โทโส  โมโหติ  เอว  เอกทุกติกฺกาทิวเสน  วิภตฺตา  อกุสลา  
ธมฺมา  ฯ  อิติ  สพฺพเปต  ปาป  สรีรนิสฺสิตเสทมลสทิสนฺติ  ปณฺฑิเตหิ  
กถิต  ฯ  สลีนฺติ  ป ฺจสีล  ทสสลี  จตุปาริสุทฺธสีล  ฯ  อิท  ตาต 
สีล  จตุชาติกคนฺธวิเลปนสทิสนฺติ  วทนฺติ  ฯ  ตสฺสาติ  ตสฺส  สลีสฺส   
คนฺโธ  ตีสุ  วเยสุ  น กทาจิ ฉิชฺชติ สกลโลก ปตฺถรตฺิวา คจฺฉติ ฯ   
                น ปุปฺผคนฺโธ ปฏิวาตเมติ   
                น จนฺทน ตคร มลฺลิกา วา    
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                        สต ฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ   
                        สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ ฯ   
                จนฺทน ตคร วาป                  อุปฺปล อถ วสฺสิกี   
                เอเตส คนฺธชาตาน          สีลคนฺโธ อนุตฺตโร   
                อปฺปมตฺโต อย คนฺโธ          ยฺวาย ตครจนฺทนิ   
                โย  จ  สีลวต  คนฺโธ          วาติ  เทเวสุ  อุตฺตโมติ  ฯ   
        นนฺทนติฺ  สรรีฆาติโนติ  ตาต  จุลลฺตุณฺฑิล  อิเม  อ ฺาณา 
มนุสฺสา  มธรุมส  ขาทิสสฺาม  ปุตฺตทารป  ขาทาเปสฺสามาติ   
ปาณาติปาต กโรนฺตา  นนฺทนฺติ  ตุสฺสนฺติ  ฯ  ปาณาติปาโต   
อาเสวิโต  ภาวิโต  พหุลกีโต  นริยสวตฺตนิโก  โหติ  
ติรจฺฉานโยนิ  ฯเปฯ  ปตฺติวิสยสวตฺตนิโก  โหติ  โย  สพฺพลหโุก 
ปาณาติปาตสฺส  วิปาโก  โส  มนุสฺสภูตสฺส  อปฺปายุกสวตฺตนิโก 
โหตีติ อิม ปาณาติปาตาทีนว น ชานนติฺ อชานนฺตา   
                มธุวา ม ฺตี พาโล          ยาว ปาป น ปจฺจติ   
                ยทา  จ  ปจฺจตี  ปาป          อถ  (พาโล) ทุกฺข นิคจฺฉตีติ   
มธุรส ฺ ิโน หุตฺวา   
                จรนฺติ พาลา ทุมฺเมธา          อมิตฺเตเนว อตฺตนา   
                กโรนฺติ  ปาปก  กมฺม          ย  โหติ  กฏกปฺผลนฺติ   
เอตฺตกมฺป น ชานนฺติ    
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                น ต กมฺม กต สาธุ          ย โหติ กฏกปฺผล(๑)   
                ยสฺส  อสฺสุมุโข  โรท          วิปาก  ปฏิเสวตีติ  ฯ   
        น  จ  นนฺทนฺติ  สรรีธาริโนติ  ตาต  จุลฺลตุณฺฑิล  เย  ปเนเต   
สรีรธาริโน  สตฺตา  เต  อตฺตโน  มรเณ  อาคจฺฉนฺเต  เปตฺวา   
สีหมิคราชหตฺถาชานิยอสฺสาชานิยขีณาสเว  อวเสสา  โพธิสตฺต  
อาทึ กตฺวา  อภายนฺตา นาม นตฺถิ ฯ   
                สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส          สพฺเพส ชวิีต ปย(๒)   
                อตฺตาน  อุปม  กตฺวา          น  หเนยฺย  น  ฆาตเยติ  ฯ   
        ปุณฺณายาติ  คุณปุณฺณาย  ฯ  ปุณฺณมาสิยาติ  ปุณฺณจนฺทสฺส 
ยุตฺตาย  มาสิยา  ปูเรตฺวา   ิตาย  ฯ  ตทา  กิร  ปุณฺณ- 
มาสีอุโปสถทิวโส  โหติ  ฯ  รมมานาว  ชหนฺติ  ชวิีตนฺติ  ตาต   
จุลฺลตุณฺฑิล  มา  โสจิ  มา  ปริเทวิ  มรณ  นาม  น  ตวเยว 
อวเสสานป  อตฺถิ  เต  ภายนฺติ  เยส  อพฺภนฺตเร  สีลาทิคุณา  
นตฺถิ  มย  ปน  สลีาจารสมฺปนฺนา  ปุ ฺวนฺโต  ตสฺมา  อมฺหาทิสา 
สตฺตา  รมมานาว  ชหนฺติ  ชีวิตนฺติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  มธุรสเรน  พุทธฺลีฬาย(๓)  ธมฺม  เทเสสิ  ฯ 
มหาชนกายา  สตสหสฺสงฺคุลิโปฏนา  จ  เจลุกฺเขปา  จ  ปวตฺตยึสุ  ฯ   
สาธุการสทฺทปุณฺโณ  อนฺตลิกฺโข  อโหสิ  ฯ  พาราณสีราชา  โพธิสตฺต   
รชฺเชน  ปูเชตฺวา  มหลฺลกิาย  ยส  ทตฺวา  อุโภป  เต  คเหตฺวา   
# ๑. ม. กตฺวา อนุตปฺปติ ฯ  ๒. ม. สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน ฯ 
# ๓. ส.ี ยุ. พุทฺธวิลาเสน ฯ   
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คนฺโธทเกน  นหาเปตฺวา  วตฺถานิ  นิวาสาเปตฺวา  คนฺธาทีหิ  
วิลิมฺปาเปตฺวา  คิวาสุ  มณิรตนานิ  ปลนฺธาเปตฺวา  นคร  เนตฺวา 
ปุตฺตฏาเน  เปตฺวา  มหนฺเตน  ปริวาเรน  ปฏิชคฺคิ  ฯ  โพธิสตฺโต  
ร ฺโ  จ  ปริชนสฺส  จ  ป ฺจ  สีลานิ  อทาสิ  ฯ  สพฺเพ  พาราณสี- 
วาสิโน  จ  กาสิกรฏวาสิโน  จ  ทส  สีลานิ  ป ฺจ  สีลานิ  
รกฺขึสุ  ฯ  มหาสตฺโตป  เนส  ปกฺขทิวเสสุ  ธมฺม  เทเสสิ  วินิจฺฉเย   
นิสีทิตฺวา  อฏเฏ  ตีเรสิ  ฯ  ตสฺมึ  ธรมาเน  กูฏกา  นาม  นาเหสุ  ฯ 
อปรภาเค ราชา  กาลมกาสิ  ฯ  มหาสตฺโตป  ตสฺส  สรีรปริหาร   
กาเรตฺวา  วินิจฺฉยโปตฺถก  ลิกฺขาเปตฺวา  อิม  โปตฺถก  โอโลเกนตฺา  
อฏฏ  ตีเรยฺยาถาติ  วตฺวา  มหาชนสฺส  ธมฺม  เทเสตฺวา   
อปฺปมาเทน  โอวทิตฺวา  สพฺเพส  โรทนฺตาน  ปริเทวนฺตาน ฺเจว   
สทฺธึ  จุลลฺตุณฺฑิเลน  อร ฺ  ปาวิสิ ฯ ตทา โพธิสตฺตสฺส  
โอวาโท สฏ ี วสฺสสหสฺสานิ ปวตฺตติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา 
ชาตก  สโมธาเนสิ  สจฺจปริโยสาเน  โส  มรณภีรโุก  ภิกฺขุ  
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ  ฯ  ตทา  ราชา  อานนฺโท  อโหสิ 
จุลฺลตุณฺฑิโล  มรณภีรโุก  ภิกฺขุ ปริสา พุทฺธปริสา มหาตุณฺฑิโล 
ปน อหเมวาติ ฯ   
                ตุณฺฑิลชาตก ตติย ฯ    
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                        สุวณฺณกกกฺฏกชาตก   
        สิงฺคมิโคติ  อิท  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต  อานนฺทตฺเถรสฺส   
อตฺตโน  อตฺถาย  ชีวิตปรจฺิจาค  อารพฺภ  กเถสิ  ฯ  วตฺถุ   
ยาว  ธนุคฺคหปฺปโยชนา  กณฺฑหาลชาตเก  ธนปาลวิสฺสชฺชน  
จุลฺลหสชาตเก  กถิต ฯ   
        ตทา  ห ิ ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  ธมฺม-   
ภณฺฑาคาริกอานนฺทตฺเถโร  เสขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต  หุตฺวา  ธนปาลเก   
อาคจฺฉนฺเต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ชีวิต  ปริจฺจชีติ  ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา   
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป  อานนฺโท  
มยฺห  ชีวิต ปริจฺจชนฺโตเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  ราชคหสฺส  ปพฺุพุตฺตรปสฺเส  หลินฺทโิย  นาม  
พฺราหฺมณคาโม  อโหสิ  ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  ตสฺมึ  คาเม  กาสิก- 
พฺราหฺมณกุเล(๑)  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  กฏุมพฺ  สณฺเปตฺวา  ตสฺส 
คามสฺส  ปุพฺพุตฺตราย  ทิสาย  เอกสฺมึ  มคธกฺเขตฺเต(๒)  อสีติสหสฺสมตฺต  
กสึ  การาเปสิ  ฯ  โส  เอกทิวส  มนุสเฺสหิ  สทฺธึ  เขตฺต  คนฺตฺวา   
กมฺมการเก  กมฺม  กริสฺสถาติ  อาณาเปตฺวา  มุขโธวนตฺถาย 
เขตฺตโกฏิย  มหนฺต  โสพภฺ  อุปสงฺกมิ  ฯ  ตสฺมึ  โข  ปน  โสพฺเภ 
เอโก  สุวณฺณวณฺโณ  กกฺกฏโก  ปฏวิสติ  อภิรูโป  ปาสาทิโก  ฯ   
โพธิสตฺโต  ทนฺตกฏ  ขาทิตฺวา  ต  โสพฺภ  โอตริ  ฯ ตสฺส 
# ๑. ม. กสฺสกพฺราหฺมณกุเล ฯ  ๒. ม.คามเขตฺเต ฯ   
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มุขโธวนกาเล กกกฺฏโก  โพธิสตฺตสฺส  สนฺติก  อาคมาสิ  ฯ  อถ 
น  โส  อุกฺขิปตฺวา  อตฺตโน  อุตฺตริสาฏกนฺตเร  นปิชฺชาเปตฺวา 
คเหตฺวา  เขตฺเต  กตฺตพฺพกิจฺจ  กตฺวา  คจฺฉนฺโต  ตตฺเถว  น  
โสพฺเภ  ปกฺขิปตฺวา  เคห  อคมาสิ  ฯ  ตโต  ปฏาย  เขตฺต  
อาคจฺฉนฺโต  ปม  ต  โสพฺภ  คนฺตฺวา  กกฺกฏก [๑] อุตฺตริสาฏกนฺตเร  
นิปชฺชาเปตฺวา  ปจฺฉา  กมฺมนฺต  วิจาเรติ  ฯ  อิติ  เนส  อ ฺม ฺ  
วิสฺสาโส  ทฬฺโห  อโหสิ  ฯ   
        โพธิสตฺโต  นิพทฺธ  เขตฺต  อาคจฺฉติ  ฯ  อกฺขีสุ  จ  ปนสฺส 
ป ฺจ  ปสาทานิ  ตีณิ  มณฺฑลานิ  สุวิสทฺุธานิ  หุตฺวา  
ป ฺายนฺติ  ฯ  อถสฺส  เขตฺตสฺส  โกฏยิ  เอกสฺมึ  ตาลเก  กากกลุาวเก  
กากี  ตสฺส  อกฺขีนิ  ทิสฺวา  ขาทิตุกามา  หุตฺวา  กาก  อาห  
สามิ  โทหโฬ  เม  อุปฺปนฺโนติ  ฯ  ก ึ โทหโฬ  นามาติ  ฯ   
เอตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  อกฺขีนิ ขาทิตุกามมฺหีติ ฯ  ททฺุโทหโฬ  เต  
อุปฺปนฺโน  โก  เอตานิ  อาหริตุ  สกฺขิสฺสตีติ  ฯ  ตฺว  น 
สกฺโกสีติ  ฯ  อาม  น  สกโฺกมีติ  ฯ  อหเมต  ชานามิ  โย ปเนส   
ตาลสฺส  อวิทูเร  วมฺมิโก  เอตฺถ  กณฺหสปฺโป  วสติ  ต  อุปฏาหิ   
โส  เอต  ฑสิตฺวา  มริสฺสติ  อถสฺส  อกฺขีนิ  อุปฺปาเฏตฺวา  ตฺว   
อาหริสฺสสีติ  ฯ  โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ตโต  ปฏาย  
กณฺหสปฺป  อุปฏหิ  ฯ  โพธิสตฺเตนาป  วาปตสสฺสาน  คพฺภคฺ- 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อุกฺขิปตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ   
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คหณกาเล  กกฺกฏโก  มหา  อโหสิ  ฯ  อเถกทิวส  สปฺโป  กากมาห 
สมฺม  ตฺว  กกึารณา  นิพทฺธ  ม  อุปฏหสิ  กึ  เต  กโรมีติ  ฯ 
สามิ  ตุมฺหาก  ทาสิยา  เอตสฺส  เขตฺตสามิกสฺส  อกฺขีสุ  โทหโฬ  
อุปฺปชฺชิ  สฺวาห  ตุมฺหาก  อานุภาเวน  ตสฺส  อกฺขีนิ  ลภิสฺสามีติ  
ตุมฺเห อุปฏหามีติ ฯ สปฺโป โหตุ  นยทิ  ครุก  ลภิสฺสสีติ  ต   
อสฺสาเสตฺวา  ปุนทิวเส  พฺราหฺมณสฺส  อาคมนมคฺเค  เกทารมริยาท  
นิสฺสาย  ติเณหิ  ปฏิจฺฉนฺโน  หุตฺวา  ตสฺสาคมน  โอโลเกนฺโต  
นิปชฺช ิ ฯ  
        โพธิสตฺโต  อาคจฺฉนฺโต  ปม  โสพฺภ  โอตรตฺิวา  มุข  
โธวิตฺวา  สิเนห  ปจฺจุปฏเปตฺวา  สุวณฺณกกฺกฏก  อาลิงฺคิตฺวา   
อุตฺตริสาฏกนฺตเร  นิปชชฺาเปตฺวา  เขตฺต ปาวิสิ ฯ  สปฺโป  ต   
อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  เวเคน  ปกฺขนฺทิตฺวา  ปณฺฑิกมเส  ฑสิตฺวา  
ตตฺเถว  ปาเตตฺวา  วมฺมิก  สนฺธาย  ปลายิ  ฯ  โพธิสตฺตสฺส  ปตน ฺจ  
กกฺกฏกสฺส  สาฏกนฺตรโต  ลงฺฆน ฺจ  กากสฺส  อาคนฺตฺวา   
โพธิสตฺตสฺส  อุเร  นิลียน ฺจ  อปจฺฉา  อปุริม  อโหสิ  ฯ  กาโก   
นิลียิตฺวา  อกขีฺนิ  ตุณฺเฑน  ปาสาเรสิ(๑)  ฯ  กกกฺฏโก  อิม  กาก   
นิสฺสาย  มม  สหายสฺส  ภย  อุปฺปนฺน  เอตสฺมึ  คหิเต  สปฺโป   
อาคจฺฉิสฺสตีติ  สณฺฑาเสน  คณฺหนฺโต  วิย  กากสฺส  คิวาย  อเฬน   
ทฬฺห  คเหตฺวา  กิลเมตฺวา  โถก  สถิิลมกาสิ  ฯ  กาโก  กิสฺส 
# ๑. ม. ปหริ ฯ   
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ม  สมฺม  ฉฑฺเฑตฺวา  ปลายสิ  เอโส  ม  กกฺกฏโก  วิเหเสิ  ยาว   
น มรามิ ตาวเทว เอหีติ สปฺป ปกฺโกสนฺโต ปม คาถมาห   
                [๙๒๓]สิงฺคมิโค(๑) อายตจกฺขุเนตฺโต   
                        อฏ ิตฺตโจ วาริสโย อโลโม   
                        เตนาภิภูโต กปณ รุทามิ   
                        หเร สขา กิสฺส นุ ม ชหาสีติ ฯ   
        ตตฺถ  สงฺิคมิโคติ  สิงฺคสุวณฺณวณฺณตาย  วา  อฬสงฺขาตาน   
วา  สิงฺคาน  อตฺถิตาย  กกกฺฏโก  วุตฺโต  ฯ  อายตจกฺขุเนตฺโตติ  ทีเฆหิ  
จกฺขุสงฺขาเตหิ  เนตฺเตหิ  สมนฺนาคโต  ฯ  อฏ ิเมว  ตโจ  อสฺสาติ  
อฏ ิตฺตโจ  ฯ  หเร  สขาติ  อาลปนเมต  ฯ  อมฺโภ  สหายาติ  
อตฺโถ ฯ   
        สปฺโป  ต  สุตฺวา  มหนฺต  ผณ  กตฺวา  กาก  อสฺสาเสนฺโต   
อคมาสิ ฯ   
        สตฺถา ตมตฺถ ทีเปนฺโต อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา ทุติย คาถมาห   
                [๙๒๔]โส อสฺสสนฺโต มหตา ผเณน   
                        ภุชงฺคโม กกฺกฏกชฺฌปตฺโต   
                        สขา สขาร ปริตายมาโน   
                        ภุชงฺคม กกฺกฏโก อคฺคเหสีติ(๒) ฯ   
        ตตฺถ  กกฺกฏกชฺฌปตฺโตติ  กกฺกฏกสฺส  สนฺติก  ปตฺโต  ฯ   
# ๑. ม. สิงฺคีมิโค ฯ  ๒. ม. คเหสีติ ฯ   
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สขา  สขารนฺติ  สหาโย  สหาย  ฯ  สกขารนฺติป  ปาโ  ฯ  อตฺตโน   
สหายนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ปริตายมาโนติ  รกฺขมาโน  ฯ  อคฺคเหสีติ   
ทุติเยน  อเฬน  คิวาย  ทฬหฺ  คเหตฺวา(๑)  อถ  น  กลิเมตฺวา   
โถก  สถิิลมกาสิ ฯ   
        อถ  น  สปโฺป  กกฺกฏโก  นาม  เนว  กากมส  ขาทติ  น   
สปฺปมส  เกน  น ุ โข  การเณน  อย  อมฺเห  คณฺหตีติ  จินฺเตตฺวา   
ต ปุจฺฉนฺโต ตติย คาถมาห   
                [๙๒๕] วายส โน ปน สปฺปราช(๒)   
                        ฆาสตฺถิโก กกฺกฏโก อเทยฺย   
                        ปุจฺฉามิ ต อายตจกฺขุเนตฺต   
                        อถ กิสฺส เหตุมฺห อุโภ คหีตาติ ฯ   
        ตตฺถ  ฆาสตฺถิโกติ  อาหารตฺถิโก  หุตฺวา  ฯ อาเทยฺยาติ  
อาทิเยยฺย  น โภชเนน โยเชตฺวา คณฺหีติ อตฺโถ(๓) ฯ   
        ต สุตฺวา กกฺกฏโก คหณการณ กเถนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ   
                [๙๒๖]อย ปุริโส มม อตฺถกาโม   
                        โย ม คเหตฺวา อุทกาย(๔) เนติ   
                        ตสฺมึ มเต ทุกฺขมนปฺปกมฺเม   
                        อห ฺจ เอโส จ อุโภ น โหม ฯ   
# ๑. ม. คเหสิ ฯ  ๒. ม. กณฺหสปฺป ฯ  ๓. ม. นกาเรน โยเชตฺวา น 
# คณฺหีติ อตฺโถ ฯ  ๔. ม. คเหตฺวาน ทกาย ฯ   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 102 

        *เลมที่ 32  สุวณฺณกกฺกฏกชาตก  หนา 102 
         
                [๙๒๗]มม ฺจ ทิสฺวาน ปวฑฺฒกาย   
                        สพฺโพ ชโน หึสิตุเมวมิจฺเฉ   
                        สาธุ ฺจ(๑) ถลู ฺจ มุทุ ฺจ มส   
                        กากาป ม ทิสฺวาน(๒) วิเหเยยฺยุนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อยนฺติ  โพธิสตฺต  นิทฺทิสติ  ฯ  อตฺถกาโมติ   
หิตกาโม  ฯ  อุทกาย  เนตีติ  โย  ม  สมปฺยายมาโน  อุตฺตริสาฏเกน 
คเหตฺวา  อุทกาย  เนติ  อตฺตโน  วสนกโสพฺภ  ปาเปติ  ฯ  
ตสฺมึ  มเตติ  สเจ  โส  อิมสฺมึ  าเน  มริสฺสติ  เอตสฺมึ  มเต 
มม  กายิกเจตสิก  มหนฺต  ทุกฺข  ภวิสฺสตีติ  ทีเปติ  ฯ  อุโภ  
น  โหมาติ  เทฺวป  ชนา  น  ภวิสฺสาม  ฯ  มม ฺจ  ทสิฺวาติ  
คาถาย  อยมตฺโถ  อิท ฺจ  อปรป  การณ  อิมสฺมึ  มเต 
อนาถ  นิปฺปจฺจย  ม  ปวฑฺฒิตกาย  ทิสฺวา  สพฺโพ  ชโน  อิมสฺส  
กกฺกฏกสฺส  สาธุ ฺจ  ถูล ฺจ  มุทุ ฺจ  มส ฺจ  ม  มาเรตุ  
อิจฺเฉยฺย  น  เกวล ฺจ  ชโน  ติรจฺฉานภูตา  กากาป ม ทิสฺวา  
วิเหเยฺยุนฺติ(๓) มาเรยฺยุ ฯ   
        ต  สุตฺวา  สปฺโป  จินฺเตสิ  เอเกนุปาเยน  อิม  ว ฺเจตฺวา   
กาก ฺจ  อตฺตาน ฺจ  โมเจสฺสามีติ  ฯ  อถ  น  ว ฺเจตุกาโม   
ฉฏ  คาถมาห   
# ๑. ส. ม. สาทุ ฺจ ฯ  ๒. สี. ย.ุ ทิสฺวา ฯ  ม. ทิสฺว ฯ   
# ๓. ม. วิเหเยยฺยุ วิเหเสยฺยุ ฯ   
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                [๙๒๘]สเจ ตสฺส เหตุมฺห อุโภ คหีตา   
                        อุฏาตุ โปโส วิสมาวมามิ(๑)   
                        มม ฺจ กาก ฺจ ปมุ ฺจ ขิปฺป   
                        ปุเร วิส คาฬฺหมุเปติ มจฺจนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สเจ  ตสฺส  เหตูติ  สเจ  ตสฺส  การณา  ฯ  อุฏาตูติ   
นิพฺพิโส  โหตุ  ฯ  วิสมาวมามีติ  อหมสฺส  วิส  อากฑฺฒามิ  ปุน   
นิพฺพิสนฺต  กโรมีติ  ฯ  ปเุร  วิส  คาฬฺหมุเปติ  มจฺจนฺติ  อิมมฺหิ มจฺจ  
มยา  อนาวมิยมาน  วิส  คาฬฺห  พลว  หุตฺวา  อุปคจฺเฉยฺย  ต ยาว 
น อุปคจฺฉติ ตาวเทว อมฺเห เทฺวป ชเน [๒] มุ ฺจาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  กกฺกฏโก  จินฺเตสิ  อย  เอเกนุปาเยน  ม  เทฺวป   
ชเน  วิสฺสชชฺาเปตฺวา  ปลายิตุกาโม  มยหฺ  อุปายโกสลฺล  น   
ชานาติ  อห  ทานิ  ยถา  สปฺโป  ส ฺจริตุ  สกฺโกติ  เอว  อฬ   
สิถิล  กริสฺสามิ  กาก  ปน  เนว  วิสฺสชชฺิสฺสามีติ  เอว  จินฺเตตฺวา 
สตฺตม  คาถมาห   
                [๙๒๙]สปฺป ปโมกฺขามิ น ตาว กาก   
                        ปฏิพทฺธโก(๓) โหติ(๔) หิ ตาว กาโก   
                        ปุริส ฺจ ทิสฺวาน สุขึ อโรค   
                        กาก ปโมกฺขามิ ยเถว สปฺปนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ วิสมาจมานิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ขิปฺปนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ม. ปฏพินฺธโก ฯ  ๔. ม. โหหิติ ฯ   
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        ตตฺถ  ปฏิพทฺธโกติ  ปาฏิโภโค  ฯ  ยเถว  สปฺปนฺติ  ยถา   
ภวนฺต  สปฺป  มุ ฺจามิ  ตถา  กากป  ปโมกฺขามิ  เกวล  ตฺว   
อิมสฺส  พฺราหฺมณสฺส สรรีโต สีฆ วิส อาวมาหีติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ตสฺส  มุขส ฺจรณตฺถ  อฬ  สิถลิ- 
มกาสิ  ฯ  สปฺโป  วิส  อาวมิตฺวา  มหาสตฺตสฺส  สรรี  นิพฺพิส 
อกาสิ  ฯ  โส  นิทฺทุกโฺข  อุฏาย  ปกติวณฺเณเนว  อฏาสิ  ฯ  
กกฺกฏโก  สเจ  อิเม  เทฺวป  ชนา  อโรคา  ภวิสฺสนฺติ  มยฺห  
สหายสฺส  วุฑฺฒิ  นาม  น  ภวิสฺสติ  วินาเสสฺสามิ  เตติ  จินฺเตตฺวา  
กตฺตริกาย  อุปฺปลทล  วิย  อเฬหิ  อุภินนฺป  สีส  กปเฺปตฺวา   
ชีวิตกฺขย  ปาเปสิ  ฯ  กากปี  ตมฺหา  านา  ปลายิ  ฯ  โพธิสตฺโต  
สปฺปสฺส  สรรี  ทณฺฑเกน(๑)  เว ิตฺวา  วมฺมิก  ขิป  สุวณฺณกกฺกฏก  
โสพฺเภ  วิสฺสชฺเชตฺวา  นหาตฺวา  หลินฺทิยคามเมว  คโต  ฯ  ตโต  
ปฏายปสฺส  กกฺกฏเกน  สทฺธึ  อธิกตโร วิสฺสาโส อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนนฺโต โอสานคาถมาห   
                [๙๓๐]กาโก ตทา เทวทตฺโต อโหสิ   
                        วารโณ(๒) ปน กณฺหสปฺโป อโหส ิ  
                        อานนฺทภโทฺร กกฺกฏโก อโหสิ   
                        อห ตทา พฺราหฺมโณ โหมิ สตฺถาติ(๓) ฯ   
# ๑. ม. ทณฺฑเก ฯ  ๒. ม. มาโร ฯ  ๓. สี. ยุ. ตตฺถาติ ฯ   
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สจฺจปริโยสาเน  พหู  โสตาปนฺนาทโย  อเหสุ  ฯ  กากี  ปน  คาถาย   
น วุตฺตา ฯ สา จิ ฺจมาณวิกา อโหสีติ ฯ   
                สวุณฺณกกฺกฏกชาตก จตุตฺก ฯ   
                 
                        มยฺหกสกณุชาตก(๑)   
        สกโุณ  มยฺหโก  นามาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
อาคนฺตุกเสฏ ึ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สาวตฺถยิ  ห ิ อาคนฺตุกเสฏ ี  นาม  อฑฺโฒ  อโหสิ   
มหทฺธโน  ฯ  โส  เนว  อตฺตนา  โภเค  ภุ ฺชิ  น  ปเรส  อทาสิ  ฯ  
นานคฺครเส  ปณีตโภชเน  อุปนีเต  ต  น  ภุ ฺชิ  พิลงฺคทุติย   
กาณาชิกเมว  ภุ ฺชิ  ธูปตวาสิเตสุ  กาสิกวตฺเถสุ  อุปนีเตสุ  ตานิ  
หาเรตฺวา  ถลูคุลกสาฏเก  นิวาเสติ  อาชานิยยุตฺเต  มณิกนก- 
วิจิตฺตรเถ  อุปนีเต  ตป  หราเปตฺวา  กฏรถเกน  คจฺฉติ  
สุวณฺณจฺฉตฺเต  ธาริยมาเน  ต  อปเนตฺวา  ปณฺณจฺฉตฺเตน  
ธาริยมาเนน  ฯ  โส  ยาวชวี  ทานาทีสุ  ปุ ฺเสุ  เอกป  
อกตฺวา  กาล  กตฺวา  โรรุวนิรเย  นิพฺพตฺติ  ฯ  ตสฺส  อปุตฺตก   
สาปเตยฺย  ราชกุเล  สตฺตหิ  ทิวเสหิ  ปเวเสสิ  ฯ  ตสมฺึ  ปเวสิเต 
ราชา  ภุตฺตปาตราโส  เชตวน  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนทฺิตฺวา   
นิสินฺโน  กึ  มหาราช  พุทฺธุปฺปฏาน  น  กโรสีติ  วุตฺเต   
# ๑. ม. มยฺหกชาตก ฯ  



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 106 

        *เลมที่ 32  มยฺหกสกุณชาตก  หนา 106 
 
ภนฺเต  สาวตฺถิย  อาคนฺตุกเสฏ ี  นาม  กาล  กริ  ตสฺส  
อสฺสามิกธเน  อมฺหาก  ฆเร  อาหริยมาเนเยว  สตฺต  ทิวสา   
คตา  โส  ปน  เอตฺตก  ธน  ลภิตฺวาป  เนว  อตฺตนา  ปริภุ ฺชิ   
น  ปเรส  อทาสิ  รกฺขสปริคฺคหีตโปกฺขรณี  วิยสฺส  ธน  อโหสิ  
โส  เอกทิวส  ปณีตโภชนาทีน  รส  อนนุภวิตฺวา  มรณมุข   
ปวิฏโ  เอว  มจฺฉรี  อปุ ฺสตฺโต  กึ  กตฺวา  เอตฺตก  ธน   
ปฏิลภิ  เกน  จสฺส  โภเคสุ  จิตฺต  น  รมตีติ  สตฺถาร  ปุจฺฉิ  ฯ 
สตฺถา  มหาราช  ธนลาโภ  จ  ธน  ลทฺธา  อปริภุ ฺชนกภาโว  
จ(๑)  เตเนว  กตนฺติ  วตฺวา  เตน  ยาจิโต อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  พาราณสี- 
เสฏ ี  อสทฺโธ  อโหส ิ มจฺฉรี  น  กสสฺจิ  กิ ฺจิ  เทติ  น  กิ ฺจิ  
สงฺคณฺหาติ ฯ  โส  เอกทิวส  ราชูปฏาน  คจฺฉนฺโต  ตครสิขึ  นาม 
ปจฺเจกพุทฺธ  ปณฺฑาย  จรนฺต  ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา  ลทธฺา  ภนฺเต  
ภิกฺขาติ  ปุจฺฉิตฺวา  นนุ  อนุจรามิ  มหาเสฏ ีติ  วุตฺเต  ปุริส   
อาณาเปสิ  คจฺฉ  อิม  อมหฺาก  ฆร  เนตฺวา  มม  ปลลฺงฺเก   
นิสีทาเปตฺวา  อมฺหาก  ปฏิยตฺตภตฺตสฺส  ปตฺต  ปูเรตฺวา  ทาเปหีติ  ฯ   
โส  ปจฺเจกพุทฺธ  ฆร  เนตฺวา  นิสีทาเปตฺวา  เสฏ ิภริยาย   
อาจิกฺขิตฺวา  นานคฺครสภตฺตสฺส  ปตฺต  ปูเรตฺวา  ตสฺส  อทาสิ  ฯ 
โส ภตฺต คเหตฺวา เสฏ ินิเวสนา นิกฺขมิตฺวา  อนฺตรวีถิย  
# ๑. ม. อปรภุิ ฺชนการณ ฺจ ฯ  
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ปฏิปชชฺิ  ฯ  เสฏ ี  ราชกุลา  ปจฺจาคจฺฉนฺโต  ต  ทิสวฺา  วนฺทิตฺวา   
ลทฺธ  ภนฺเต  ภตฺตนฺติ  ปุจฺฉิ  ฯ  ลทฺธ  มหาเสฏ ีติ  ฯ  โส  ปตฺต  
โอโลเกตฺวา  จิตฺต  ปสาเทตุ  นาสกฺขิ  อิม  เม  ภตฺต  ทาสา  
วา  กมฺมกรา  วา  ภุ ฺชิตฺวา  ทุกฺกรป  กมฺม  กเรยฺยุ  อโห  วต  
เม  ชานีติ  อปรเจตน  ปรปิุณฺณ  กาตุ  นาสกฺขิ  ฯ  ทาน  นาม   
ติสฺโส เจตนา ปริปุณฺณา กาตุ สกฺโกนตฺสฺเสว มหปฺผล โหติ   
                        ปุพฺเพว ทานา สุมนา ภวาม   
                        ททป เจ อตฺตมนา ภวาม   
                        ทตฺวาป เจ นานุตปฺปาม ปจฺฉา   
                        ตสฺมา หิ อมฺม ทหรา น มิยฺยเร ฯ   
         ปุพฺเพว ทานา สุมโน  ทท จิตฺต ปสาทเย   
         ทตฺวา  อตฺตมโน  โหติ  เอสา  ปุ ฺสฺส(๑)  สมฺปทา  ฯ   
อิติ  มหาราช  อาคนฺตุกเสฏ ี  ตครสิขิปจฺเจกพุทฺธสฺส  ทินฺนปจฺจเยน   
พหุ  ธน  ปฏลิภิตฺวา  อปรเจตน  ปณีต  กาตุ  อสมตฺถตาย  โภเค   
ภุ ฺชิตุ  นาสกฺขีติ  ฯ  ปุตฺต  ปน  กสฺมา  น  ลภิ  ภนฺเตติ  ฯ  สตฺถา   
ปุตฺตสฺส  อลภนการณป  เตเนว  กต  มหาราชาติ  เตน  ยาจิโต   
อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
อสีติโกฏิวิภเว  เสฏ ิกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  มาตาปตูน  
# ๑. ม. ย ฺสฺส ฯ  
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อจฺจเยน  กนฏิ  สงฺคณฺหิตฺวา  กุฏมฺพ  วิจาเรนฺโต  ฆรทฺวาเร  
ทานสาล กาเรตฺวา  มหาทาน  ปวตฺเตนฺโต  อคาร  อชฺฌาวสิ ฯ  
อถสฺส เอโก ปุตฺโต วิชายิ(๑) ฯ  โส  ตสฺส  ปทสา  คมนกาเล  กาเมสุ   
อาทีนว  ทิสฺวา  เนกฺขมฺเม  อานิสส  ทสิฺวา  สทฺธึ  ปุตฺตทาเรน  สพฺพ   
ฆรวิภว  กนฏิสฺส  นิยฺยาเทตฺวา  อปฺปมตฺโต  ทาน  ปวตฺเตหีติ   
โอวาท  ทตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย   
จ  นิพฺพตฺเตตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส  วิหาสิ  ฯ  กนฏิโปสฺส  เอก  
ปุตฺต  ปฏิลภติ  ฯ  โส  ต  วฑฺฒนฺต  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  มม  ภาตุ  
ปุตฺเต  ชีวนฺเต  กุฏมฺพ  ภินฺทิตฺวา  ทฺวิธา  ภวิสฺสติ  ภาตุ  ปุตฺต   
มาเรสฺสามีติ  ฯ  อถ  น  เอกทิวส  นทิย  โอปลาเปตฺวา  มาเรสิ  ฯ  
ตเมน  นหาตฺวา  อาคต  ภาตุ  ชายา กุหึ  มม  ปุตฺโตติ  
ปุจฺฉิ  ฯ  นทยิ  อุทกกฬี  กีฬิ  อถ  น  วิจินนฺโต  นาทฺทสนฺติ  ฯ  
สา  โรทิตฺวา  ตุณฺหี  อโหสิ  ฯ  โพธิสตฺโต  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  
อิท  กิจฺจ  ปากฏ  กริสฺสามีติ  อากาเสนาคนฺตฺวา  พาราณสึ   
โอตริตฺวา  สุนิวตฺโถ  สุปารุโต  ตสฺส  ฆรทฺวาเร  ตฺวา  ทานสาล   
อทิสฺวา  ทานสาลาป  อิมินา  อสปฺปุริเสน  นาสิตาติ  จินฺเตสิ  ฯ   
กนิฏโปสฺส  ตสฺส  อาคตภาว  สุตฺวา  อาคนฺตฺวา  มหาสตฺต   
วนฺทิตฺวา  ปาสาท  อาโรเปตฺวา  สุโภชน  โภเชสิ  ฯ  โส  ภตฺต- 
กิจฺจาวสาเน  สุขกถาย  นสิินฺโน  ทารโก  น  ป ฺายติ  กถ  
นุ  โข  โสติ  ปุจฺฉิ  ฯ  มโต  ภนฺเตติ  ฯ  เกน  การเณนาติ  ฯ  
# ๑. ม. ชายิ ฯ   
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อุทกกีฬนฏาเน  อสุกการเณนาติ  น  ชานามีติ  ฯ  กึ  ตฺว   
อสปฺปุริส  น  ชานิสฺสสิ  ตยา  กตกิจฺจ  มยฺห  ปากฏ  นนุ  ตฺว  
อิมินา  นาม  การเณน  ต  มาเรสิ  กึ  นุ  โข  ตฺว  ราชาทีน   
วเสน  นสฺสมาน  ธน  รกขิฺตุ  สกฺกุเณยฺยาสิ  มยฺหกสกุณสฺส  
จ  ตุยฺห ฺจ  กึนานากรณนฺติ  ฯ  อถสฺส มหาสตฺโต พุทฺธลีฬาย 
ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ   
        [๙๓๑]สกุโณ มยฺหโก นาม          คิริสานุทรีจโร   
                ปกฺก ปปฺผลิมารุยฺห          มยฺห มยฺหนฺติ กนฺทติ ฯ   
        [๙๓๒]ตสฺเสว วิลปนฺตสฺส          ทิชสงฺฆา สมาคตา   
                ภุตฺวาน ปปฺผลึ ยนฺติ          วิลปเตว(๑) โส ทิโช ฯ   
        [๙๓๓]เอวเมว อิเธกจฺโจ                  สงฺฆริตฺวา พหุ ธน   
                เนวตฺตนา(๒) น าตีน          ยโถธึ ปฏปิชฺชติ ฯ   
        [๙๓๔]น โส อจฺฉาทน ภตฺต          น มาล น วิเลปน   
                อนุโภติ(๓) สกึ กิ ฺจิ          น สงฺคณฺหาติ าตเก ฯ   
        [๙๓๕]ตสฺเสว วิลปนฺตสฺส          มยฺห มยฺหนฺติ รกฺขโต   
                ราชาโน อถ วา โจรา          ทายาทา เย จ(๔) อปฺปยา ฯ   
                ธนมาทาย คจฺฉนฺติ          วิลปเตว(๑) โส นโร   
        [๙๓๖]ธีโร โภเค อธิคมฺม          สงฺคณฺหาติ จ าตเก ฯ   
                เตน โส กิตฺตึ ปปฺโปติ          เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ(๕) ฯ   
# ๑. ม. วิลปเตฺวว ฯ  ๒. ส. ม. เนวตฺตโน ฯ  ๓. ส. ม. นานุโภติ ฯ  
# ๔. ม. เยว ฯ  ๕. สี. ยุ. สคฺเค จ โมทตีติ ฯ   
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        ตตฺถ  มยฺหโกติ  มยหฺ  มยฺหนฺติ  วิรวนวเสน  เอว- 
ลทฺธนาโม  ฯ  คิริสานุทรีจโรติ  คิริสานูสุ  จ  ทรสีุ  จ  จรตีติ  
คิริสานุทรีจโร ฯ ปกฺก  ปปฺผลินฺติ  หมิวนฺตปฺปเทเส  เอก  
ผลภริต  ปปผฺลิรุกฺข  ฯ  กนฺทตีติ  ทิชคเณ  ต  รุกฺข  ปริวาเรตฺวา 
ปกฺกานิ  ขาทนฺเต  วาริตุ  มยฺห  มยฺหนฺติ  ปริเทวนฺโต  วิจริ  ฯ   
ตสฺเสว  วิลปนฺตสฺสาติ  ตสฺส  เอว  วิลปนฺตสฺเสว  ฯ  ภุตฺวาน 
ปปฺผลึ  ยนฺตีติ  ต  ปปฺผลริุกฺข  ปริภุ ฺชิตฺวา  อ ฺ  ผลสมฺปนฺน  
รุกฺข  คจฺฉนฺติ  ฯ  วิลปเตวาติ  โส  ปน  ทิโช  วิลปติเยว  ฯ   
ยโถธินฺติ  ยถาโกฏาส  ฯ  มาตาปตุภาตุภคินีปุตฺตธีตาทีน   
อุปโภคปริโภควเสน  โย  โย  โกฏาโส  ลภิตพฺโพ  ต  ต  น เทตีติ 
อตฺโถ  ฯ  สกินฺติ  เอกวารป  นานุโภติ  อตฺตโน  สนฺตกนฺติป   
อตฺโถ  ฯ  น  สงฺคณฺหาตีติ  ภตฺตจฺฉาทนวีชนงฺคลาทิทานวเสน  น   
สงฺคณฺหาติ  ฯ  วิลปเตว  โส  นโรติ  เอเตสุ  ราชาทีสุ  ธน  
คเหตฺวา  คจฺฉนฺเตสุ  เกวล  โส  ปุรโิส  วิลปติเยว  ฯ  ธีโรติ 
ปณฺฑิโต  ฯ  สงฺคณฺหาตีติ  อตฺตโน สนติฺก อาคเต ทุพฺพลาตเก 
ภตฺตจฺฉาทนวีชนงฺคลาทิทาเนน  สงฺคณฺหาติ  ฯ  เตนาติ  โส  
สปฺปุริโส  เตน  าตกสงฺคเหน  จตุปริสมชฺเฌ  กิตฺติ ฺจ  อตฺตโน 
วณฺณภณน ฺจ  ปาปุณาติ  เปจฺจ  สคฺเค  เทวนคเร ปโมทตีติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  ตสฺส  ธมฺม  เทเสตฺวา  เตน  ปจฺฉินฺทิต  
ทาน  ปากติก  กาเรตฺวา  หิมวนฺตเมว  คนฺตฺวา  อปริหีนชฺฌาโน   
พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ    
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        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  อิติ  โข  มหาราช   
อาคนฺตุกเสฏ ี  ภาตุ  ปุตฺตสฺส  มาริตตฺตา  เอตฺตก  กาล  เนว   
ปุตฺต  น  ธีตร  อลภีติ  วตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  กนิฏโ   
อาคนฺตุกเสฏ ี อโหสิ เชฏโก ปน อหเมวาติ ฯ   
                มยหฺกสกุณชาตก ป ฺจม ฯ   
                 
                ปพฺพชิตวิเหกชาตก   
        ทุพฺพณฺณรูปนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  โลกตฺถจรยิ   
อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถุ มหากณฺหชาตเก อาวีภวิสฺสติ ฯ   
        ตทา  ปน  สตฺถา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป   
ตถาคโต  โลกสฺส อตฺถ จรติเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
สกฺโก  อโหสิ  ฯ  ตทา  เอโก  วิชฺชาธโร  มนฺตวิชชฺ  ปริวตฺเตตฺวา   
อฑฺฒรตฺติกสมเย  สิริคพภฺ  ปวิสิตฺวา  พาราณสีร ฺโ  อคฺคมเหสิยา   
สทฺธึ  อติจรติ  ฯ  ตสฺสาป  ปริจาริกาโย  ร ฺโ  อาโรเจสุ  ฯ  สา   
สยเมว  ราชาน  อุปสงฺกมตฺิวา  อาห  เทว  เอโก  ปรุิโส  
อฑฺฒรตฺติกสมเย  สิริคพภฺ  ปวิสิตฺวา  ม  ทูเสตีติ  ฯ  สกฺขิสฺสสิ  
ปนสฺส  กิ ฺจิ  ส ฺาณ  กาตุนฺติ  ฯ  สกฺโกมิ  เทวาติ  ฯ  สา   
ชาติหิงฺคุกปาฏึ  อาหราเปตฺวา  ตสฺส  ปุริสสฺส  รตฺตึ  อาคนฺตฺวา   
# ๑. ม. วิชฺชาธรชาตก ฯ สี. ย.ุ ธชวิเหกชาตก ฯ  
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อภิรมิตฺวา  คจฺฉนฺตสฺส  ปฏ ิย  ป ฺจงฺคุลิก  ทตฺวา  ปาโตว 
ร ฺโ  อาโรเจสิ  ฯ  ราชา  มนุสฺเส  อาณาเปสิ  คจฺฉถ 
สพฺพทิสาสุ  โอโลเกตฺวา  ปฏ ิย  ชาติหิงฺคุลิกฺข ปุริส  
คณฺหถาติ ฯ วิชฺชาธโรป รตฺตึ อนาจาร กตฺวา  ทิวา   
สุสาเน  สุริย  นมสฺสนฺโต  เอกปาเทน  ติฏติ  ฯ  ราชปุริสา   
ต  ทิสฺวา  ปรวิารยึสุ  ฯ  โส  ปากฏ  เม  กมฺม  ชาตนฺติ  
วิชฺช  ปริวตฺเตตฺวา  อากาเสน  อุปฺปติตฺวา  คโต  ฯ  
        ราชา  เต  ทิสฺวา  อาคตปุริเส  อทฺทสถาติ  ปุจฺฉิ  ฯ  อาม   
อทฺทสามาติ  ฯ  โก  นาเมโสติ  ฯ  ปพฺพชิโต  เทวาติ  ฯ  โส  ห ิ
รตฺตึ  อนาจาร  กตฺวา  ทิวา  ปพฺพชิตเวเสน  วสติ  ฯ  ราชา  อิเม 
ทิวา  สมณเวเสน  จริตฺวา  รตฺตึ  อนาจาร  กโรนฺตีติ  ปพฺพชิตาน  
กุชฺฌิตฺวา  มจฺิฉาคหณ  คเหตฺวา  มยฺห  วิชิตา  สพฺเพ  ปพฺพชิตา  
ปลายนฺตูติ  ทิฏทิฏฏาเน  ราชาณ  กริสฺสถาติ  เภริ ฺ- 
จาราเปสิ  ฯ  ติโยชนสติกา  กาสิกรฏา  ปลายิตฺวา  สพฺเพ  
ปพฺพชิตา  อ ฺา  ราชธานิโย  อคมึสุ  ฯ  สกลกาสกิรฏเ  
มนุสฺสาน  โอวาททายโก  เอโกป  ธมมฺิกสมณพฺราหฺมโณ  น 
อโหสิ  ฯ  อโนวาทกา  มนุสฺสา  ผรุสา  อเหสุ  ฯ  ทานสีลาทึ   
มุ ฺเจตฺวา  มตมตา  เยภุยฺเยน  อปาเย  นิพฺพตฺตึสุ  ฯ  สคฺเค   
นิพฺพตฺตนกา  นาม  นาเหสุ  ฯ  สกโฺก  นวเทวปุตฺเต  อปสฺสนฺโต   
กึ  น ุ โข  การณนฺติ  อาวชฺเชตฺวา  วิชชฺาธร  นิสฺสาย  พาราณสี-  
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ร ฺา  กุทฺเธน  มิจฺฉาคหเณน  ปพฺพชติาน  รฏา  ปพฺพาชนีย- 
ภาว  ตฺวา  เปตฺวา  ม  อ ฺโ  อิมสฺส  ร ฺโ  มจฺิฉาคหณ  
ภินฺทิตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถิ  ร ฺโ  จ  รฏวาสีน ฺจ  อวสฺสโย 
ภวิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  นนฺทมูลกปพภฺาเร  ปจฺเจกพุทฺธาน  สนฺติก   
คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  มยฺห  เอก  มหลฺลกปจฺเจกพุทฺธ  เทถ  
กาสิกรฏ  ปสาเทสฺสามีติ  อาห  ฯ  โส  สงฺฆตฺเถรเมว  ลภิ  ฯ  
อถสฺส ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  ต  ปรุโต  กตฺวา  สย  ปจฺฉโต  
หุตฺวา  สิรสฺมึ  อ ฺชล ึ เปตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธ  นมสสฺนฺโต  
อุตฺตมรูปธโร  มาณวโก  หุตฺวา  สกลนครสฺส  มตฺถเกน  ติกฺขตฺตุ  
วิจริตฺวา  ราชทฺวาร  อาคนฺตฺวา  อากาเส  อฏาสิ  ฯ  อมจฺจา  
ร ฺโ  อาโรจยึสุ  เทว  เอโก  อภิรโูป  มาณวโก  เอก  สมณ  
อาเนตฺวา  ราชทฺวาเร  อากาเส   ิโตติ  ฯ  ราชา  อาสนา  วุฏาย  
สีหป ฺชเร  ตฺวา  มาณว?  กสฺมา  ตฺว  อภิรูโป  สมาโน 
เอตสฺส  วิรูปสฺส  สมณสฺส  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา นมสฺสมาโน 
 ิโตติ เตน สทฺธึ สลลฺปนโฺต ปม คาถมาห   
                [๙๓๗]ทุพฺพณฺณรูป ตฺวมริยวณฺณี   
                        ปุรกฺขิตฺวา(๑) ป ฺชลิโก นมสฺส(๒)   
                        เสยฺโย นุ เต โส อุทาหุ(๓) สริกโฺข   
                        นาม ปรสฺสตฺตโน จาป พฺรูหีติ ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ ปรุกฺขตฺวา ฯ  ๒. ส. ม. ยุ. นมสฺสสิ ฯ  ๓. ม. ย.ุ อุทวา ฯ   
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        ตตฺถ  อริยวณฺณีติ  สนฺุทรรูโป  ฯ  เสยฺโย  นุ  เต  โสติ  เอโส   
วิรูโป  ปพฺพชิโต  กึ  นุ  ตยา  อุตฺตริตโร  อุทาหุ  สรกิฺโขติ  ฯ   
ปรสฺสตฺตโน จาติ เอตสฺส จ ปรสฺส อตฺตโน จ นาม พฺรูหีติ  
ปุจฺฉิ ฯ   
        อถ  น  สกฺโก  มหาราช  สมโณ  นาม  ครฏุานิโย  เยน   
นาเมน  อาลปตตป  น  ลภติ  มยฺห  ปน  เต  นาม  กเถสฺสามีติ   
วตฺวา ทุติย คาถมาห   
                [๙๓๘]น นามโคตฺต คณฺหนฺติ ราช   
                        สมคฺคตานุชฺชุคตาน(๑) เทวา   
                        อห ฺจ เต นามเธยฺย วทามิ   
                        สกโฺกหมสฺมี ติทสานมินฺโทติ ฯ   
        ตตฺถ  สมคฺคตานุชฺชุคตาน  เทวาติ  มหาราช  สพฺพสงฺขาเร  
ยถาสภาวสรสวเสน  สมฺมสิตฺวา  อคฺคผล  อรหตฺต  ปตฺตตฺตา 
สมคฺคตาน  อุชุคตาน  อฏงฺคิเกน  มคฺเคน  นิพฺพาน  คตตฺตา  
อุชุคตาน  มหาขีณาสวาน  อุปปตฺติเทเวหิ  อุตฺตริตราน  วิสุทฺธิ- 
เทวาน  อุปปตฺติเทวา  นามโคตฺต  น  คณฺหนฺติ  ฯ  อห ฺจ  เต 
นามเธยฺยนฺติ  อป  จ  อห อตฺตโน นามเธยฺย ตุยฺห กเถสสามีติ ฯ   
        ต สุตฺวา ราชา ตติยคาถาย ภิกฺขุ นมสฺสมานสฺส(๒)  
อานิสส ปุจฺฉิ   
# ๑. ม. สมฺมคฺคตา... ฯ  ๒. ม. ภิกฺขุนมสฺสเน ฯ   
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                [๙๓๙]โย ทิสฺวา ภิกฺขุ จรณูปปนฺน   
                        ปุรกฺขิตฺว(๑) ป ฺชลิโก นมสฺสติ   
                        ปุจฺฉามิ ต เทวราเชตมตฺถ   
                        อิโต จุโต กึ ลภเต สุข โสติ ฯ   
        สกโฺก จตุตฺถคาถาย กเถสิ   
                [๙๔๐]โย ทิสฺวา ภิกฺขุ จรณูปปนฺน   
                        ปุรกฺขิตฺว(๑) ป ฺชลิโก นมสฺสติ   
                        ทฏิเว ธมฺเม ลภเต ปสส   
                        สคฺค ฺจ โส ยาติ สรีรเภทาติ ฯ   
        ตตฺถ  ภิกฺขุนฺติ  ภินฺนกิเลสปริสุทธฺปุคฺคล  ฯ  จรณูปปนฺนนฺติ   
สีลจรเณน  อุเปต  ฯ  ทฏิเว  ธมฺเมติ  น  เกวล  อิโต  จุโตเยว   
อิมสฺมึ ปน อตฺตภาเว โส ปสส ลภติ ปสสา สุข วินฺทตีติ ฯ   
        ราชา  สกฺกสฺส  กถ  สุตฺวา  อตฺตโน  มิจฺฉาคหณ  ภินฺทิตฺวา   
ตุฏมานโส ป ฺจม คาถมาห   
                [๙๔๑]ลกฺขี วต เม อุทปาทิ อชฺช   
                        ย วาสว ภูตปติมทฺทส(๒)   
                        ภิกฺขุ ฺจ ทิสฺวาน ตุว ฺจ สกฺก   
                        กาหามิ ปุ ฺานิ อนปฺปกานีติ ฯ   
        ตตฺถ  ลกฺขีติ  สิริ  ฯ  ป ฺาติป  วทนฺติ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
# ๑. ส. ปรุกขิฺตฺวา ฯ ม. ปรุกฺขตฺวา ฯ  ๒. ม. ภูตปติทฺทสาม ฯ  
# ส. ภูติปติททฺสาม ฯ   
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อชฺช  มม  ตว  จ  วจน  สณุนฺตสฺเสว  กุสลากุสลวิปากชานนา 
ป ฺา  อุปฺปนฺนาติ  ฯ  ยนฺติ  นิปาตมตฺต  ฯ  ภูตปติมทฺทสนฺติ  
ภูตปตึ  อทฺทสามีติ ฯ   
        ต สุตฺวา สกฺโก ปณฺฑิตสฺส ถุตึ กโรนฺโต ฉฏ คาถมาห   
                [๙๔๒]อทฺธา หเว เสวิตพฺพา สป ฺา   
                        พหุสฺสุตา เย พหู านจินฺติตา(๑)   
                        ภิกฺขุ ฺจ ทิสฺวาน มม ฺจ ราช   
                        กโรหิ ปุ ฺานิ อนปฺปกานีติ ฯ   
        ตตฺถ  พหู  านจินฺติตาติ  พหูนิ  การณานิ  จินฺตนสมตฺถา  ฯ   
        ต สุตฺวา ราชา โอสานคาถมาห   
                [๙๔๓]อกฺโกธโน นิจฺจปสนฺนจิตฺโต   
                        สพฺพาติถียาจโยโค ภวิตฺวา   
                        นิห ฺ(๒) มาน อภิวาทยิสฺส   
                        สุตฺวาน เทวินฺท สุภาสิตานีติ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพาติถียาจโยโค  ภวิตฺวาติ  สพฺเพส  อติถีน  
อาคตาน  อาคนฺตุกาน  ย  ย  เต  ยาจนฺติ  ตสฺส  ตสฺส  ยุตฺโต  
อนุจฺฉวิโก  ภวิตฺวา  สพฺพ  เตหิ  ยาจิตยาจิต  ททมาโนติ   
อตฺโถ  ฯ  สตฺุวาน  เทวินฺท  สุภาสิตานีติ  ตว  สุภาสิตานิ   
สุตฺวา  อห  เอวรูโป ภวิสสฺามีติ  วทติ ฯ   
# ๑. ส. ม. ย.ุ พหุานจินฺติโน ฯ  ๒. ม. ย.ุ นิหจฺจ ฯ  
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        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ปาสาทา  โอรุยฺห  ปจฺเจกพุทฺธ  
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ  ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  อากาเส  ปลฺลงฺเกน  
นิสีทิตฺวา  มหาราช  วิชชฺาธโร  โส  น  สมโณ  ตฺว  อิโต 
ปฏาย  อตุจฺโฉ  โลโก  อตฺถิ  ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณาติ  ตฺวา 
ทาน  เทหิ  สลี  รกฺขาหิ  อุโปสถกมฺม  กโรหีติ  ราชาน  โอวทิ ฯ  
สกฺโกป สกกฺานุภาเวน  อากาเส  ตฺวา  อิโต  ปฏาย 
อปฺปมตฺตา  โหถาติ  นาคราน  โอวาท  ทตฺวา  ปลาตา  
สมณพฺราหฺมณา  อาคจฺฉนฺตูติ เภริ ฺจาราเปสิ ฯ  อถ  เต 
อุโภป  สกฏานเมว  อคมสุ  ฯ  ราชา ตสฺส โอวาเท ตฺวา   
ทานาทีนิ ปุ ฺานิ อกาสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ปจฺเจกพุทฺโธ  ปรินพฺิพุโต  ราชา  อานนฺโท  อโหสิ  สกโฺก  
ปน  อหเมวาติ ฯ 
                ปพฺพชิตวิเหกชาตก ฉฏม ฯ    
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                        อุปสิงฺฆปุปฺผชาตก(๑)   
        ยเมตนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  อ ฺตร  ภิกฺขุ   
อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  เชตวนา  นกิฺขมิตฺวา  โกสลรฏเ  อ ฺตร  อร ฺ   
นิสฺสาย  วิหรนฺโต  เอกทิวส  ปทุมสร  โอตริตฺวา  สุปุปฺผิต  ปทุม   
ทิสฺวา  อโธวาเต  ตฺวา  อุปสิงฺฆิ  ฯ  อถ  น  ตสฺมึ  วนสณฺเฑ   
อธิวตฺถา  เทวตา  มาริส  คนฺธเถโน  นาม  ปวร  อิทนฺติ  เอก   
เถยฺยงฺคนฺติ  สเวเชสิ  ฯ  โส  ตาย  สเวชิโต  ปุน เชตวน อาคนฺตฺวา   
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  นิสินฺโน  กห  ภิกขฺุ  วุตฺโถสีติ  ปุจฺฉิโต   
อสุกวนสณฺเฑ  นาม  ตตฺเถว  ม  เทวตา  เอว  นาม  สเวเชสีติ   
อาห  ฯ  อถ  น  สตฺถา  น  โข  ภิกฺขุ  ปปฺุผ  อุปสิงฺฆนฺโต   
ตฺวเมว  เทวตาย  สเวชิโต  โปราณกปณฺฑิตาป  สเวชิตปุพฺพาติ   
วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
เอกสฺมึ  กาสิกคาเม  พฺราหฺมณกุเล  นพฺิพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  
ตกฺกสิลาย  อุคฺคหิตสิปฺโป  อปรภาเค  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา 
เอก  ปทุมสร  นิสฺสาย  อุปวสนฺโต  เอกทิวส  เอต  สร  โอตริตฺวา  
สุปุปฺผิต  ปทุม  อุปสิงฺฆายมาโน  อฏาสิ  ฯ  อถ  น  เอกา  
เทวธีตา  รุกฺขกฺขนฺเธ  ตฺวา สเวชิยมานา ปม คาถมาห 
# ๑. ม. สิงฺฆปุปฺผชาตก ฯ สี. ยุ. ภิสปุปฺผชาตก ฯ  
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        [๙๔๔]ยเมต(๑) วาริช ปุปฺผ                  อทินฺน อุปสิงฺฆสิ   
                เอกงฺคเมต เถยฺยาน          คนฺธเถโนสิ มาริสาติ ฯ   
        ตตฺถ เอกงฺคเมตนฺติ เอกโกฏาโส เอส ฯ   
        ตโต โพธิสตฺโต ทุติย คาถมาห   
        [๙๔๕]น หรามิ น ภ ฺชามิ          อารา สิงฺฆามิ วาริช   
                อถ เกน น ุวณฺเณน          คนฺธเถโนติ วุจฺจตีติ ฯ   
        ตตฺถ  อารา  สิงฺฆามีติ  ทูเร   ิโต  สิงฺฆามิ  ฯ  วณฺเณนาติ   
การเณน ฯ   
        ตสฺมึ  ขเณ  เอโก  ปรุิโส  ตสฺมึ  สเร  ภิสานิ  เจว  ขนติ   
ปุณฺฑรีกานิ  จ  สภ ฺชติ  ฯ  โพธิสตฺโต  ต  ทิสฺวา  ม  อารา   
ตฺวา  อุปสิงฺฆนฺต  โจโรติ  วทติ  เอต  ปุริส  กสฺมา  น  ภณสีติ   
ตาย สทฺธึ สลฺลปนฺโต ตติย คาถมาห   
        [๙๔๖]โยย ภิสานิ ขนติ  ปุณฺฑรกีานิ ภ ฺชติ   
                เอว อากิณฺณกมฺมนฺโต  กสมฺา เอโส น วุจฺจตีติ ฯ   
        ตตฺถ อากิณฺณกมฺมนฺโตติ กกฺขลกมฺมนฺโต ทารณุกมฺมนฺโต ฯ   
        อถสฺส วจนการณ อาจิกฺขนฺตี เทวตา จตุตฺถป ฺจมคาถา  
อภาสิ   
        [๙๔๘]อากิณฺณลุทฺโธ ปุริโส          ธาติโจลว(๒) มกฺขิโต   
                ตสฺมึ เม วจน นตฺถิ          ต ฺจรหามิ(๓) วตฺตเว(๔) ฯ   
# ๑. ย.ุ ยเมก ฯ  ๒. ม. ธาติเจลว ฯ  ๓. ส. ม. ต ฺจารหามิ ฯ  
# ๔. สี.  วณฺณเว ฯ   
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        [๙๔๘]อนงฺคณสฺส โปสสฺส          นิจฺจ สุจิคเวสิโน   
                วาลคฺคมตฺต ปาปสฺส(๑)          อพฺภามตฺตว ขายตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ธาติโจลวาติ  เขลสิงฺฆาณิกมุตฺตคูถมกฺขิต  ธาติยา(๒)   
นิวตฺถโจล  วิย  อย  ปาปมกฺขิโตเยว  เตน  การเณน  ตสฺมึ  
มม วจน  นตฺถิ  ฯ  ต ฺจรหามีติ  สมณา  ปน  โอวาทกามา 
โหนฺติ  ปยสลีา  ตสฺมา  ต  อปฺปมตฺตกมฺป  อยุตฺต  กโรนฺต  วตฺตุ  
อรหามิ  สมณาติ  ฯ  อนงฺคณสฺสาติ  นิทฺโทสสฺส  ตุมฺหาทิสสฺส  ฯ  
อพฺภามตฺตว  ขายตีติ  มหาเมฆปฺปมาณ  หุตฺวา  อุปฏาติ  ฯ   
อิทานิ  กสฺมา  เอวรูป  โทส  อพฺโพหาริก กโรสีติ   
        ตาย ปน สเวชิโต โพธิสตฺโต สเวคปฺปตฺโต ฉฏ คาถมาห   
        [๙๔๙]อทฺธา ม ยกฺข ชานาสิ         อโถ ม อนุกมฺปสิ   
                ปนุป ยกฺข วชชฺาสิ                 ยทา ปสฺสสิ เอทิสนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ยกฺขาติ  เทวต  อาลปติ  ฯ  วชฺชาสีติ  วเทยฺยาสิ  ฯ   
ยทา  ปสฺสสิ  เอทิสนฺติ  ยทา  มม  เอวรูป  โทส  ปสฺสสิ  ตทา   
เอวเมว วเทยฺยาสีติ วทติ ฯ   
        อถสฺส เทวธีตา สตฺตม คาถมาห 
        [๙๕๐]เนว ต อุปชีวามิ                  นป เต ภตฺติกมฺหเส(๓)   
                ตฺวเมว ภิกฺขุ ชาเนยฺย          เยน คจฺเฉยฺย สุคฺคตินฺติ ฯ   
# ๑. ส. วาลคฺคมตฺตปาปสฺส ฯ  ๒. ม. ธาติทาสิยา ฯ  
# ๓. ส. ภติกมฺหเส ฯ ม. ภตกามฺหเส ฯ สี. ย.ุ ภตกมฺหเส ฯ   
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        ตตฺถ  ภตฺติกมฺหเสติ  ตว  ภตฺติกตา  กมฺมการาป  เต  น 
โหม ฯ  กึการณา  ฯ  ต  สพฺพกาล  รกขฺมานา  วิจริสฺสามาติ   
ทีเปติ  ฯ  เยน  คจฺเฉยฺยาติ  ภิกฺขุ  เยน  กมฺเมน  ตฺว  สุคตึ  
คจฺเฉยฺยาสิ ตฺวเมว  ชาเนยฺยาสีติ ฯ   
          เอว  สา  ตสฺส  โอวาท  ทตฺวา  อตฺตโน  วิมานเมว   
ปวิฏาติ ฯ  โพธิสตฺโตป ฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา พฺรหฺมโลกปรายโน  
อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  
ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  โส  ภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล 
ปติฏหิ ฯ  ตทา เทวธีตา อุปฺปลวณฺณา อโหสิ ตาปโส ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                อุปสิงฺฆปุปฺผชาตก สตฺตม ฯ   
 
                        วิฆาสาทชาตก   
        สุสุข  วต  ชีวนฺตีติ  อิท  สตฺถา  ปุพฺพาราเม  วิหรนฺโต 
เกฬิสีลเก  ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        เตสุ  ห ิ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถเรน  ปาสาท  กมฺเปตฺวา  
สเวชิเตสุ  ธมฺมสภาย  ภิกฺขู  เตส  อคุณ  กเถนฺตา  นิสีทึสุ  ฯ 
สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นตฺุถ  ภิกฺขเว เอตรหิ  กถาย 
สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว   
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อิทาเนว  ปุพฺเพเปเต  เกฬสิีลกาเยวาติ  วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
สกฺโก  อโหสิ  ฯ  อถ ฺตรสฺมึ  กาสิกคาเม  สตฺต  ภาตโร 
กาเมสุ  โทส  ทิสฺวา  นกิขฺมิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  
มชฺฌร ฺเ  วสนฺตา  โยเค  โยค  อกตฺวา  กายทฬฺหพิหุลา  หุตฺวา  
นานปฺปการ  กีฬ กีฬนฺตา  จรึสุ  ฯ  สกโฺก  เทวราชา  อิเม   
สเวเชสฺสามีติ  สุโก  หุตฺวา  เตส  วสนฏาน  อาคนฺตฺวา   
เอกสฺมึ  รุกฺเข  นิลียิตฺวา  เต  สเวเชนฺโต  ปม คาถมาห   
        [๙๕๑]สุสุข วต ชีวนฺติ                  เย ชนา วิฆาสาทิโน   
                ทฏิเว ธมฺเม ปาสสา          สมฺปราเย จ สุคฺคตีติ ฯ   
        ตตฺถ  วิฆาสาทิโนติ  ภุตฺตาติเรก  ภุ ฺชนฺเต  สนฺธายาห  ฯ 
ทิฏเว  ธมฺเมติ  เย  เอวรปูา  เต  ทิฏเว  ธมฺเม ปาสสา  
สมฺปราเย จ เตส  สุคติ โหติ ฯ สคฺเค อุปปชฺชนฺตีติ  
อธิปฺปาเยน วทติ ฯ   
        อถ  เตสุ  เอโก  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  อวเสเส  อามนฺเตตฺวา   
ทุติย คาถมาห   
        [๙๕๒]สุกสฺส(๑) ภาสมานสฺส          น นิสาเมถ ปณฺฑิตา   
                อิท สุณาถ โสทริยา          อมฺเหวาย ปสสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ภาสมานสฺสาติ  มานุสิกาย  วาจาย  ภณนฺตสฺส  ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ สวุสฺส ฯ   
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น  นิสาเมถาติ  น  สุณาถ  ฯ  อิท  สุณาถาติ  อิทมสสฺ  วจน   
สุณาถ  ฯ  โสทริยาติ สมาเน อุทเร วุฑฺฒภาเวน โส เต  
อาลปนฺโต อาห ฯ   
        อถ เต ปฏิกฺขิปนฺโต สุโก ตติย คาถมาห   
        [๙๕๓]นาห ตุมฺเห ปสสามิ          กุณปาทา สณุาถ เม   
                อุจฺฉิฏโภชิโน ตุมฺเห          น ตุมฺเห วิฆาสาทิโนติ ฯ   
        ตตฺถ กณุปาทาติ กุณปขาทกาติ เต อาลปติ ฯ   
        เต ตสฺส วจน สุตฺวา สพฺเพป จตุตฺถ คาถมาหสุ   
        [๙๕๔]สตฺตวสฺสา ปพฺพชิตา          มชฺฌร ฺเ สิขิณฺฑิโน(๑)   
                วิฆาเสเนว ยาเปนฺตา          มย เจ โภโต คารยฺหา   
                เก นุ โภโต ปสสิตาติ(๒) ฯ   
          ตตฺถ  สิขิณฺฑิโนติ  จูฬาย  สมนนฺาคตา  ฯ  วิฆาเสเนวาติ 
เอตฺตก  กาล  สตฺต  วสฺสานิ  สีหพฺยคฺฆวิฆาเสเนว  ยาเปนฺตา   
ยทิ  โภโต  คารยฺหา อถ เก นุ โภโต(๓) ปสเสยฺยาติ ฯ   
        เต ลชฺชาเปนฺโต มหาสตฺโต ป ฺจม คาถมาห   
        [๙๕๕]ตุมฺเห สีหาน พฺยคฺฆาน          พาลาน ฺจาวสิฏก(๔)   
                อุจฺฉิฏเเนว ยาเปนฺตา          ม ฺ ิมฺหา(๕) วิฆาสาทิโนติ ฯ   
        ตตฺถ  พาลาน ฺจาวสิฏกนฺติ  เสสพาลมิคาน ฺจ  อวสิฏก   
# ๑. ส. ม. สขิณฺฑิโน ฯ  ๒. ส. ม. ปสสิยาติ ฯ  ๓. ม. เต ฯ  
# ๔. ส. ม. วาฬาน ฺจาวสิฏก ฯ  ๕. ส. ม. ม ฺ ิโวฺห ฯ   
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อุจฺฉิฏโภชน ฯ   
        ต  สุตฺวา  ตาปสา  สเจ  มย  น  วิฆาสาทา  อถ  เก  จ   
ครหิ  เก  วิฆาสาทาติ  ฯ  อถ  เตส  โส  ตมตฺถ  อาจิกฺขนฺโต  
ฉฏ  คาถมาห   
        [๙๕๖]เย พฺราหฺมณสฺส สมณสฺส  อ ฺสฺส จ วณิพฺพิโน(๑)   
                ทตฺวาวเสส(๒) ภุ ฺชนฺติ          เต ชนา วิฆาสาทิโนติ ฯ   
        ตตฺถ วณิพฺพิโนติ ต ต ภณฺฑ ยาจนกสฺส ฯ   
        เอว เต ลชชฺาเปตฺวา มหาสตฺโต สกฏานเมว คโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  
ตทา  เต  สตฺต  ภาตโร  อิเม  เกฬิสลีกา  ภิกฺขู  อเหสุ  สกโฺก  
ปน  อหเมวาติ ฯ   
                วิฆาสาทชาตก อฏม ฯ   
         
                        วฏฏกชาตก   
        ปณีตนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก  โลลภิกฺขุ  
อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        ต  สตฺถา  สจฺจ  กิร  ตฺว  โลโลติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม   
ภนฺเตติ  วุตฺเต  น  โข  ภิกขฺุ  อิทาเนว  ปุพฺเพป  ตฺว  โลโลเยว   
โลลตาเยว  จ  ปน  พาราณสิย  หตฺถิควาสฺสปุริสกุณเปหิ  อติตฺโต   
# ๑. ม. อ ฺสฺส วา วนิพฺพิโน ฯ  ๒. ม. ทตฺวาว เสส ฯ   
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อุตฺตริตร ลภิสฺสามีติ อร ฺ ปวิฏโสีติ วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
วฏฏกโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา  อร ฺเ  ลูขติณวีชาหาโร  วส ิ ฯ  ตทา   
พาราณสิย  เอโก  โลลกาโก  หตฺถิกุณปาทีหิ  อติตฺโต  อิโต   
อุตฺตริตร  ลภิสฺสามีติ  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ผลาผลานิ  ขาทนฺโต 
โพธิสตฺต  ทสิฺวา  อย  วฏฏโก  อติวิย  ถูลสรโีร  มธรุโคจร  
ขาทติ  ม ฺเ  เอตสฺส  โคจร  ปุจฺฉิตฺวา  ต  ขาทิตฺวา  อห  
ถูโล ภวิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  อุปริภาเค  สาขาย  
นิลียิตฺวา  โพธิสตฺต  ปุจฺฉติ  โภ  วฏฏก  ก ึ นาม  ปณีตาหาร   
ภุ ฺชสิ  ถลูสรีโร  อโหสีติ  ฯ  โพธิสตฺโต  เตน  ปุจฺฉิโต  เตน  
สทฺธึ  ปฏิสนถฺาร  กโรนฺโต  ปม  คาถมาห   
        [๙๕๗]ปณีต ภุ ฺชเส ภตฺต          สปฺปเตล ฺจ มาตุล   
                อถ เกน น ุวณฺเณน          กโิส(๑) ตฺวมสิ วายสาติ ฯ   
        ตตฺถ  ภตฺตนฺติ  มนุสฺสาน  โภชิยมานปฏิยาทิตภตฺต  ฯ 
มาตุลาติ  ต ปยสมุทาจาเรนาลปติ ฯ กิโสติ อปฺปมสโลหิโต ฯ   
        ตสฺส วจน สุตฺวา กาโก ติสฺโส คาถา อภาสิ   
        [๙๕๘]อมิตฺตมชฺเฌ วสโต          เตสุ อามิสเมสโต   
                นจฺิจ อุพฺพิคฺคหทยสฺส          กุโต กากสฺส ทฬฺหิย ฯ   
        [๙๕๙]นิจฺจ อุพฺพิคฺคิโน(๒) กากา   ธงฺโก(๓) ปาเปน กมฺมุนา   
                ลทฺโธ ปณฺโฑ น ปเณติ          กิโส เตนสฺมิ วฏฏก ฯ   
# ๑. ส. กโีส ฯ  ๒. สี. อุพฺเพธิโน ฯ  ๓. ส. ม. ธงฺกา ฯ   
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        [๙๖๐]ลูขานิ ติณวีชานิ                  อปฺปเสฺนหานิ ภุ ฺชสิ   
                อถ เกน น ุวณฺเณน          ถโูล ตฺวมสิ วฏฏกาติ ฯ   
        ตตฺถ  ทฬฺหิยนฺติ  เอวรูปสฺส  มยฺห  กากสฺส  กุโต   
ทฬฺหิภาโว  ฯ  กโุต  ถูลนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อุพฺพิคฺคิโนติ  อุพฺเพคฺควนฺโต  ฯ 
ธงฺโกติ  กากานเมว  นาม  ฯ  ปาเปน กมฺมุนา ลทฺโธติ กาเกน  
ปรสนฺตกวิลมฺุปนสงฺขาเตน  ปาปกมฺเมน  ลทฺโธ  ปณฺโฑ  ฯ  
น  ปเณตีติ  น  ตปฺเปติ ฯ  เตนสฺมีติ  เตน  การเณนาห  กโิส 
อสฺมิ ฯ อปฺปเสฺนหานีติ มนฺทโอชานิ ฯ  อิท  กาโก  โพธิสตฺต  
ปณีตโคจร(๑)  ขาทตีติ  ส ฺ ี  หุตฺวาป  วฏฏกาน  ปกติโคจร(๒)  
ปุจฺฉนฺโต อาห ฯ   
        ต  สุตฺวา  โพธิสตฺโต  อตฺตโน  ถลูภาวการณ  กเถนฺโต  
อิมา  คาถา อภาสิ   
        [๙๖๑]อปฺปจฺฉา อปฺปจินฺตาย          อวิทูรคเมน จ(๓)   
                ลทฺธาลทฺเธน ยาเปนฺโต          ถูโล เตนสฺมิ วายส ฯ   
        [๙๖๒]อปฺปจฺฉสฺส หิ โปสสฺส          อปฺปจินฺติสุขสฺส จ(๔)   
                สสุงฺคหิตปฺปมาณสฺส          วุตฺตี สุสมุทานิยาติ ฯ   
        ตตฺถ  อปฺปจฺฉาติ  อาหาเรสุ  อปฺปจฺฉตาย  นิตฺตณฺหตาย 
เกวล  สรีรยาปนวเสน  วา  อาหารตฺถายาติ  อตฺโถ  ฯ  
อปฺปจินฺตายาติ  อชฺช  อห  อาหาร  ลภิสฺสามิ  เสฺว  กหนฺติ  เอว 
# ๑. ม. ปณีตโภชน ฯ  ๒. ม. คหิตโคจร ฯ  ๓. ม. อทูรคมเนน จ ฯ  
# ๔. ม. อปฺปจินฺตสุขสฺส จ ฯ  ๕. ม. สสุงฺคหิตมานสฺส ฯ   
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อาหารจินฺตาย อภาเวน ฯ  อวิทูรคเมน  จาติ  อสุกสฺมึ  นาม  
าเน  มธุร  ลภิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  อวิทูเร  คมเนน  จ  ฯ  
ลทฺธาลทฺเธนาติ  ลูข  วา  โหตุ  ปณีต  วา  ย  ลทฺธ  เตเนว  ฯ 
ถูโล  เตนสฺมติี  เตน  จตุพฺพิเธน  การเณน  ถโูลสฺม ิ ฯ  วายสาติ   
กาก  อาลปติ  ฯ อปฺปจินฺตีติ อาหาเร อติจินฺตารหิตาน   
อปฺปจินฺตีน  อริยาน  สุข  อสฺส  อตฺถีติ  อปฺปจินฺติสุโข   
ตสฺส  ตาทิเสน  สุเขน  สมนฺนาคตสฺส  ฯ  สุสงฺคหิตปฺปมาณสฺสาติ  
เอตฺตก  กาล  ภุ ฺชิตฺวา  ชรีาเปตุ  สกฺขิสฺสามีติ  เอว  สุฏ ุ  
สงฺคหิตาหารปฺปมาณสฺส  ฯ  วุตฺตี  สุสมุทานิยาติ  เอวรูปสฺส  
ปุคฺคลสฺส  ชวิีตวุตฺติ  สุเขน สกฺกา สมทุาเนตุ สุสวตฺตนิยาว 
นิพฺพตฺติยาติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  
ชาตก  สโมธาเนสิ  สจฺจปริโยสาเน  โลลภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหิ  ฯ  ตทา กาโก โลลภิกฺขุ อโหสิ วฏฏโก ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                วฏฏกชาตก นวม ฯ   
# ๑. ม. อจินฺเตตฺวา ฯ   
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                        มณิชาตก   
        จิรสฺส  วต  ปสฺสามีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
โลลภิกฺขุ  อารพฺภ กเถสิ ฯ ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ เหฏา  
วุตฺตนยเมว ฯ อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
ปาราวโต  หุตฺวา  พาราณสีเสฏ ิสฺส  มหานเส  นิลียปจฺฉิย   
วสติ  ฯ  กาโกป  เตน  สทฺธึ  วิสฺสาส  กตฺวา ตตฺเถว วสีติ  
สพฺพ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  ภตฺตการโก  กากสฺส  ปตฺตานิ  ลุ ฺจิตฺวา 
ปฏเน  ต  มกฺขิตฺวา  เอก  ขารขณฺฑ  วิชฺฌิตฺวา  กณฺเ  มาล  
ปลนฺธิตฺวา  ปจฺฉิย  ปกฺขิป  ฯ  โพธิสตฺโต  อร ฺโต  อาคนฺตฺวา  
ต  ทิสฺวา  ปรหิาส  กโรนโฺต  ปม คาถมาห   
        [๙๖๓]จริสฺส วต ปสฺสามิ                  สหาย มณิธาริน   
                สกุตาย(๑) มสฺสุกุตฺติยา          โสภเต วต เม สขาติ ฯ   
        ตตฺถ มสฺสุกุตฺติยาติ อิมาย มสฺสุกิริยาย ฯ   
        ต สุตฺวา กาโก ทุติย คาถมาห   
        [๙๖๔]ปรูฬฺหกจฺฉนขโลโม          อห กมฺเม สพฺุยาวโฏ   
                จิรสฺส นหาปต ลทฺธา          โลม อนฺตมหารยีติ(๒) ฯ   
        ตตฺถ  กมฺเม  สุพฺยาวโฏติ  อห  สมฺม  ราชกมฺเม   
สุพฺยาวโฏ  โอกาส  อลภนฺโต  ปรูฬฺหกจฺฉนขโลโม  อโหสินฺติ 
วทติ  ฯ  อหารยีติ  อชฺช อหาเรสิ ฯ   
# ๑. ส. ม. สกุตา ฯ  ๒. ส.  โลมนฺตมชชฺหารยีติ ฯ  
# ม. โลม ต อชฺช หารยีติ ฯ   
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        ตโต โพธิสตฺโต ตติย คาถมาห   
        [๙๖๕]ย นุ โลม อหาเรสิ                  ทุลลฺภ ลทฺธกปฺปก   
                อถ กิ ฺจิ หิ เต สมฺม          กณฺเ กึนิกิลายตีติ(๑) ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยถา(๒)  ทุลฺลภ  กปฺปก  ลภิตฺวา  โลม  อหาราเปสิ(๓)   
อิม  ปหยสิ  มสฺสุกุตฺติการิต  การยิสฺสามิ  ต  อหาราปย  อถ  กิ ฺจิ 
หิ เต วายส อิท กณฺเ กึนิกิลายตีติ(๓) ฯ   
        ตโต กาโก เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๙๖๖]มนุสฺสสุขุมาลาน                  มณิ กณฺเสุ ลมฺพติ   
                เตสาห อนุสิกฺขามิ                  มา ตฺว ม ฺเ(๔) ทวา กต ฯ   
        [๙๖๗]สเจปม ปหยสิ  มสฺสุกุตฺตึ สุการิต   
                การยิสฺสามิ เต สมฺม  มณึ จาป ททามิ เตติ ฯ   
        ตตฺถ  มณีติ  เอวรูปาน  มนุสฺสาน  เอก  มณิรตน  กณฺเสุ   
ลมฺพติ  ฯ  เตสาหนฺติ  เตส  อห  ฯ  มา  ตฺว  ม ฺเติ  ตฺว ปน  
เอต  มยา  ทวา  กตนฺติ  มา  ม ฺ ิ  ฯ  ปหยสีติ  สเจ  อิท  มม   
สุกต  มสฺสุกตฺุติก อิจฺฉสิ ฯ   
        ต สุตฺวา โพธิสตฺโต ฉฏ คาถมาห   
        [๙๖๘]ตฺว ฺเว มณินา ฉนฺโน          สุกตาย จ มสฺสุยา   
                อามนฺต โข ต คจฺฉามิ          ปย เม ตว ทสฺสนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  มณินาติ  มณิโน  ฯ  อยเมว  วา  ปาโ  ฯ  อิท  วุตฺต   
# ๑. ส.ี ม. อถ กิ ฺจรหิ เต สมฺม กณฺเ กิณิกิณายตีติ ฯ  
# ๒. ม. ย ตาว ฯ  ๓. ม. หราเปสิ ต หราปย อถ กิ ฺจรหิ เต 
# วยสฺส อิท กณฺเ กิณิกิณายตีติ ฯ  ๔. ส. ม. ม ฺ ิ ฯ ฯ  
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โหติ  สมฺม  วายส  ตฺว ฺเว  อิมสฺส  มณิโน  อนุจฺฉวิโก  
อิมิสฺสา  จ  สุกตาย  มสสฺุยา  มม  ปน  ตว  ทสฺสนเมว  ปย   
ตสฺมา  ต  อามนฺตยิตฺวา คจฺฉามีติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  อุปฺปติตฺวา  อ ฺตฺถ  คโต  ฯ  กาโก   
ปน ตตฺเถว ชวิีตกฺขย ปตฺโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  
ชาตก  สโมธาเนสิ  สจฺจปริโยสาเน  โลลภิกฺขุ  อนาคามิผเล   
ปติฏหิ  ฯ ตทา  กาโก โลลภิกฺขุ อโหสิ ปาราวโต ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                มณิชาตก ทสม ฯ   
         
                ขุรปุตฺตวคฺโค ทุติโย ฯ   
        อิติ  ชาตกฏกถาย  วีสติชาตกปฏิมณฺฑิตสฺส  ฉกฺก- 
นิปาตสฺสตฺถวณฺณนา  นาม  สมตฺตา  ฯ  มณิหริตคิริคามิสฺส  ร ฺโ  
อาจริยสฺส  สมฺปนฺนสีลสฺส  ติปฏกธรสฺส  อตฺถธมฺเมสุ  กุสลสฺส  
สาสนสฺส  นาม  เถรสฺส  สิสฺเสสุ  เอกสมฺมเตน  อุปสมฺปทา  
ทฺวิวสฺสิเกน  สตฺตวสฺสิกกาลโต  ปฏาย  ปพฺพชชฺาย  โอนมิต- 
จิตฺเตน  ปริโยทาตมานเสน  อภยสงฺคหสฺส  ร ฺโ  อนุปุตฺเตน  
พุทฺธสาสเน  อารทฺธวิริเยน  อคฺคาณนามเกน  อุปสมฺปนฺเนน  
ลิกฺขิต  อิท  ปกรณ  จตุสตฺตตาธิเก  อฏสตสกฺกราเช  มิคสิรมาเส  
สุกฺกปกฺเข  สตฺตมีทิวเส  วิกาเล  ทสมปทวาเร  สมตฺต ฯ   
                ฉกฺกนิปาตชาตก นิฏ ิต ฯ    
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                สตฺตกนิปาตชาตกฏกถา   
                        กุกกฺุวคฺควณฺณนา   
 
                        กุกกฺุชาตก   
        ทิยฑฺฒกุกฺกูติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  ราโชวาท  
อารพฺภ  กเถสิ ฯ ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ เตสกุณชาตเก อาวีภวิสฺสติ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต 
ตสฺส  อตฺถธมฺมานุสาสโก  อมจฺโจ  อโหสิ  ฯ  ราชา  อคติคมเน 
ปติฏาย  อธมฺเมน  รชฺช  กาเรสิ  ชนปท  ปเฬตฺวา  ธนเมว   
สหรติ  ฯ  โพธิสตฺโต  ราชาน  โอวทตุิกาโม  เอก  อุปม  อุปธาเรนฺโต  
จรติ  ฯ  ร ฺโ  จ  อุยฺยาเน  วาสาคาร  วิปฺปฺกต  โหติ  อนิฏ ิตจฺ- 
ฉทน  ฯ  ทารุกณฺณิก  อาโรเปตฺวา  โคปาณสิโย  ปเวสิตมตฺตา 
โหนฺติ  ฯ  ราชา  กฬีนตฺถาย  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  ตตฺถ  วิจริตฺวา  
ต เคห ปวิสิตฺวา  โอโลเกนฺโต  กณฺณิกมณฺฑล  ทิสวฺา  อตฺตโน  
อุปริปตนภเยน  นิกฺขมิตฺวา  พหิ   ิโต  ปุน  โอโลเกตฺวา  กึ  
นุ  โข  นิสฺสาย กณฺณิกา   ิตา  กึ  นิสสฺาย  โคปาณสิโยติ   
จินฺเตตฺวา  โพธิสตฺต  ปุจฺฉนฺโต  ปม คาถมาห   
                [๙๖๙]ทิยฑฺฒกุกฺกุ(๑) อุทเยน กณฺณิกา   
                        วิทตฺถิโย อฏ ปริกฺขิปนฺติ น   
# ๑. ส. ม. ทยิฑฺฒกุกฺกู ฯ   
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                        สา สีสปา(๑) สารมยา อเผคฺคุกา   
                        กุห ึ ิตา อุปริโต(๒) น ธสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ทยิฑฺฒกุกฺกูติ  ทิยฑฺฒรตนานิ  ฯ  อุทเยนาติ   
อุจฺจตเรน  ฯ  ปริกฺขิปนฺติ  นนฺติ  ต  ปเนต  อฏ  วิทตฺถิโย 
ปริกฺขิปนฺติ  ปริกฺเขปโต  อฏวิทตฺถิปฺปมาณาติ  อตฺโถ  ฯ  กุห ึ
 ิตาติ  กตฺถ  ปติฏ ิตา  หุตฺวา ฯ  น ธสตีติ น ปตติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  โพธิสตฺโต  ลทฺโธ  ทานิ  เม  ร ฺโ 
โอวาทนตฺถาย  อุปาโยติ จินฺเตตฺวา อิมา คาถา อาห   
                [๙๗๐]ยา ตึสติ สารมยา อเผคฺคุกา(๓)   
                        ปรกิิริย โคปาณสิโย สมฏ ิตา(๔)   
                        ตาหิ สุสงฺคหีตา(๕) พลสา จ(๖) ปฬิตา   
                        สมฏ ิตา(๔) อุปรโิต(๒) น ธสติ ฯ   
                [๙๗๑]เอวป มิตฺเตหิ ทฬฺเหหิ ปณฺฑิโต   
                        อเภชฺชรูเปหิ สุจีหิ มนฺติภิx   
                        สุสงฺคหีโต สิริยา น ธสติ   
                        โคปาณสีภารวหาว กณฺณิกาติ ฯ   
        ตตฺถ  ยา  ตึสติ  สารมยาติ  ยา  เอตา  สารรุกฺขมยา  ตึสติ   
โคปาณสิโย  ฯ  ปริกริิยาติ  ปริวาเรตฺวา  ฯ  สมฏ ิตาติ  สมภาเคน  
# ๑. ม. สา สสึปา ฯ  ส.ี ย.ุ สสึสปา ฯ  ๒. ม. อุปฺปรโิค ฯ 
# ๓. ม. อนชุชฺุกา ฯ  ๔. ม. สม  ิตา ฯ ๕. สี. ตา สงฺคหิตา ฯ  
# ๖. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ   
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 ิตา  ฯ  พลสา  จ  ปฬิตาติ  ตาหิ  ตาหิ  โคปาณสีหิ  พเลหิ  
จ  ปฬิตา สุฏ ุ สงฺคหิตา เอกาพทฺธา หุตฺวา ฯ ปณฺฑิโตติ  
าณสมฺปนฺโน  ราชา  ฯ  สจีหีติ สุจิสมาจาเรหิ กลยฺาณมิตฺเตหิ ฯ 
มนฺติภีติ มนฺตกุสเลหิ ฯ  โคปาณสีภารวหาว  กณฺณิกาติ  ยถา  
โคปาณสีน  ภาร  วหมานา  กณฺณิกา  น  ธสติ  เอว  ราชาป   
วุตฺตปฺปกาเรหิ  มนฺตีหิ  อเภชฺชหทเยหิ สุสงฺคหิโต สิริโตป น 
ธสติ น ปตติ น ปริหายติ ฯ   
        ราชา  โพธิสตฺเต  กเถนฺเตเยว  อตฺตโน  กิรยิ  สลฺลกฺเขตฺวา   
กณฺณิกาย  อสติยา  โคปาณสิโย  น  ติฏนฺติ  โคปาณสีหิ  
อสงฺคหิตา  กณฺณิกา  น  ติฏติ  โคปาณสีสุ  ภิชชฺนฺตีสุ  กณฺณิกา 
ปตติ  เอวเมว  อธมฺมิโก  ราชา  อตฺตโน  มิตฺตามจฺเจ  จ  พลกาเย   
จ  พฺราหฺมณคหปติเก  จ  อสงฺคณฺหนฺโต  เตสุ  ภิชชฺนฺเตสุ  
เตหิ อสงฺคหิโต อิสฺสริยา  ธสติ  ร ฺา  นาม  ธมฺมิเกน  
ภวิตพฺพนฺติ  ฯ  อถสฺส  ตสฺมึ  ขเณ  ปณฺณาการตฺถาย  มาตุลุงฺค   
อาหรึสุ  ฯ  ราชา  สหาย  อิม  มาตุลุงฺค  ขาทาติ  โพธิสตฺต  อาห  ฯ 
โพธิสตฺโต  ต  คเหตฺวา  มหาราช  อิม  ขาทิตุ  อชานนฺตา  ติตฺตกป  
กโรนฺติ  อมฺพิล  ชานนฺตา  ปณฺฑิตา  ติตฺตก  หาเรตฺวา  อมฺพิล   
อนีหริตฺวา  มาตุลุงฺครส  อนาเสตฺวา  ปจฺฉา  ขาทนฺตีติ  ร ฺโ  
อิมาย  อุปมาย  ธนสหรณุปาย  ทสฺเสนฺโต  เทฺว  คาถา อภาสิ  
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                [๙๗๒]ขรตฺตจ เพลฺล ยถาป สตฺถวา   
                        อโนมสนโฺตป(๑) กโรติ ติตฺตก   
                        สมาหร สาธุกโรติ ปตฺถวา(๒)   
                        อสาธุกยิรา(๓) ตนุพนฺธมุทฺธร(๔) ฯ   
                [๙๗๓]เอว คามนิคเมสุ จ ปณฺฑิโต(๕)   
                        อสาหส วชฺชธนานิ สหร(๖)   
                        ธมฺมานุวตฺตี ปฏิปชชฺมาโน   
                        ผาตึ(๗) กยิรา อวิเหย ปรนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ขรตฺตจนฺติ  ถทฺธตจ  ฯ  เพลฺลนฺติ  มาตุลุงฺค  ฯ 
พาลนฺติป  ปาโ  ฯ  อยเมว  อตฺโถ  ฯ  สตฺถวาติ  สตฺถกหตฺโถ  ฯ 
อโนมสนฺโตติ  พหิตจ  ตนุกมฺป  อตจฺฉนฺโต  อิม  ผล  ติตฺตก   
กโรติ  ฯ  สมาหรนฺติ  สมาหรนฺโต  พหิตจ  ตจฺฉนฺโต  อนฺโต  จ  
อมฺพิล  อนีหรนฺโต  สาต  กโรติ  ฯ  ปตฺถวาป(๘)  ราชานมาลปติ  ฯ  
ตนุพนฺธมุทฺธรนฺติ  ตนุก  ปน  ตจ  อุทธฺรนฺโต  สพฺพโส  ติตฺตกสฺส  
อนปนีตตฺตา  ต  อสาธุเมว  กยริา  ฯ  เอวนฺติ  เอว  ปณฺฑิโต  ราชาป  
อสาหส  สาหสิยา  ตณฺหาย  วส  อคจฺฉนฺโต  อคติคมน  ปหาย  
# ๑. ส. ม. อนามสนฺโตป ฯ  ๒. ม. สาทุ กโรติ ปตฺถิว ฯ  
# ๓. ม. อสาทุ กยิรา ฯ  ๔. ส.ี ย.ุ ตนุวฏฏมุทฺธร ฯ  
# ๕. ส.ี เอวมฺป คามนิคเมสุ ปณฺฑิโต ฯ  ๖. ส. ม. ราชธนานิ 
# สงฺฆร ฯ  ๗. ม. ส ผาติ ฯ ๘. ม. ปตฺถิวาติ ฯ   
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รฏ  อปเฬตฺวา  อุปจิกาน  วมฺมิกวฑฺฒนนิยาเมน  มธุกราน  เรณุ 
คเหตฺวา  มธุกรนิยาเมเนว  ธน หรนฺโต   
                ทาน สีล ปริจฺจาค                  อาชฺชว มททฺว ตป   
                อกฺโกธ อวิหึส ฺจ                  ขนฺตี จ อวิโรธนนฺติ   
อิเมส  ทสนฺน  ราชธมฺมาน  อนุวตฺตเนน  ธมฺมานุวตฺตี  หุตฺวา  
ปฏิปชชฺมาโน  โส  อตฺตโน  จ  ปเรส ฺจ  ผาตึ  วุฑฺฒึ  กเรยฺย  ปร   
อวิเหยนฺโตเยวาติ ฯ   
         ราชา  โพธิสตฺเตน  สทฺธึ  มนฺเตนฺโตว  โปกขฺรณีตีร  คนตฺฺวา   
ตตฺถ  สุปุปฺผิต  พาลสุริยวณฺณ  อุทเกน  อนุปลิตฺต  ปทุม  ทิสฺวา   
อาห  สหาย  อิม  ปทุม  อุทเก  ชาตเมว  อุทเกน  อลมิฺปมาน   
 ิตนฺติ  ฯ  อถ  น  โพธิสตฺโต  มหาราช  ร ฺาป  เอวรูเปเนว   
ภวิตพฺพนฺติ โอวทนฺโต คาถา อาห   
                [๙๗๔]โอทาตมูล สุจิวาริสมฺภว   
                        ชาต ยถา โปกฺขรณีสุ อมฺพุช   
                        ปทุม ยถา อคฺคินิภาสิผาลิม(๑)   
                        น กทโม(๒) น รโช น วาริ ลิปฺปติ ฯ   
                [๙๗๕]เอวป โวหารสุจึ อสาหส   
                        วิสุทฺธกมมฺนฺตมเปตปาปก   
# ๑. ม. อคฺคินิกาสิผาลิม ฯ  ๒. ส. กททฺโม ฯ   
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                น ลิมฺปติ กมฺมกิเลส ตาทิโส   
                ชาต ยถา โปกฺขรณีสุ อมฺพุชนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  โอทาตมูลนฺติ  ปณฺฑรมูล  ฯ  อมฺพุชนฺติ  ปทุมสฺเสว   
เววจน  ฯ  อคฺคินิภาสิผาลิมนฺติ  อคฺคินิภาสินา  สุริเยน  ผาลิต  
วิกสิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  น  กทโม  น  รโช  น  วาริ  ลปิฺปตีติ  เนว  กทฺทโม  
น  รโช  น  อุทก  ลิมฺปติ  น  มกฺขตีติ  อตฺโถ  ฯ  ลิมปฺติจฺเจว  
วา  ปาโ  ฯ  ภุมฺมตฺเถ  วา  เอตานิ  ปจฺจตฺตานิ  ฯ  เอเตสุ   
กทฺทมาทีสุ  น  ลิมฺปติ  น  อลฺลียตีติ  อตฺโถ  ฯ  โวหารสุจินฺติ  
โปราเณหิ  ธมฺมิกราชูหิ  ลิกฺขาเปตฺวา  ปเต  วินิจฺฉยโวหาเร  
สุจึ  อคติคมน  ปหาย  ธมฺเมน  วินิจฺฉยการกนฺติ  อตฺโถ  ฯ 
อสาหสนฺติ  ธมฺมิกวินิจฺฉเย   ิตตฺตาเยว  สาหสิกกิรยิา  รหิต  ฯ 
วิสุทฺธกมฺมนฺติ เตเนว อสาหสิกตฺเตน  วิสุทฺธกมฺมนฺต  สจฺจวาทึ  
อกฺโกธ  มชฌฺตฺต  ตุลาภูต  ฯ  อเปตปาปกนฺติ  อเปตปาปกมฺม  ฯ  
น  ลิมฺปติ  กมฺมกิเลสาติ  ต  ราชาน  ปาณาติปาโต  อทินฺนาทาน   
กาเมสุ  มิจฺฉาจาโร  มุสาวาโทติ  อย  กมฺมกิเลโส  น  อลลฺียติ  ฯ   
กึการณา  ฯ  ตาทิโส  ชาต  ยถา  โปกฺขรณีสุ อมฺพุชนฺติ ฯ  ตาทิโส  
หิ  ราชา  ยถา  โปกฺขรณีสุ  ชาต  ปทมุ  อนุปลิตฺต  เอว   
อนุปลิตฺโต นาม โหติ มหาราชาติ ฯ   
        ราชา  โพธิสตฺตสฺส  โอวาเท  ตฺวา  ตโต  ปฏาย  ธมฺเมน    
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รชฺช กาเรนฺโต ทานาทีนิ ปุ ฺานิ กตฺวา สคฺคปรายโน  
อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา   
ราชา อานนฺโท อโหส ิปณฺฑิตามจฺโจ ปน อหเมวาติ ฯ   
                กกฺุกุชาตก ปม ฯ   
                 
                        มโนชชาตก   
        ยถา  จาโป  นินฺนมตีติ  อิท  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต   
วิปกฺขเสวก  ภิกฺขุ  อารพฺภ  กเถสิ  ฯ  วตฺถุ  เหฏา  มหิฬามุขชาตเก   
วิตฺถาริตเมว  ฯ  ตทา  ปน  สตฺถา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  
ปุพฺเพเปส  วิปกฺขเสวโกเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
สีโห  หุตฺวา  สีหิยา  สทฺธ ึ วสนฺโต  เทวฺ  ปุตฺตเก  ลภิ  ปุตฺต ฺจ   
ธีตร ฺจ  ฯ  ปุตฺตสฺส  มโนโชติ  นาม  อโหสิ  ฯ  โส  วยปฺปตฺโต   
เอก  สีหโปติก  คณฺหิ  ฯ  อิติ  เต  ป ฺจ  ชนา  อเหสุ  ฯ  มโนโช   
วเน  มหิสาทโย  วธิตฺวา  มส  อาหริตฺวา  มาตาปตโร  จ  ภคินิ ฺจ   
ปชาปติ ฺจ  โปเสสิ  ฯ  โส  เอกทิวส  โคจรภูมิย  คิริย  นาม  สิคาล   
ปลายิตุ  อปปฺโหนฺต  อุเรน  นิปนฺน  ทสิฺวา  กึ  สมมฺาติ  ปุจฺฉิตฺวา   
อุปฏาตุกาโมมฺหิ  สามีติ  วุตฺเต  สาธุ  อุปฏหสฺสูติ  ต  คเหตฺวา   
อตฺตโน  วสนฏานคุห  อาเนสิ  ฯ  โพธิสตฺโต  ต  ทิสฺวา  ตาต    
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มโนช  สิคาลา  นาม  ทุสสฺีลา  ปาปธมฺมา  อกิจฺเจ  นิโยเชนฺติ  มา   
เอต  อตฺตโน  สนฺติเก  กรติี  วาเรนฺโตป นิวาเรตุ นาสกฺขิ ฯ อเถกทิส   
สิคาโล  อสสฺมส  ขาทิตุกาโม  มโนช  อาห  สามิ   
อมฺเหหิ  เปตฺวา  อสฺสมส  อ ฺ  อขาทิตปุพฺพ  นาม  นตฺถิ  อสฺส  
คณฺหิสฺสามาติ  ฯ  กห  ปน  สมฺม  อสโฺสติ  ฯ  พาราณสิย  
นทีตีเรติ  ฯ  โส  ตสฺส  วจน  คเหตฺวา  เตน  สทฺธึ  อสฺสาน  นทิย  
นหานเวลาย คนฺตฺวา เอก  อสฺส  คเหตฺวา  ปฏ ิย  อาโรเปตฺวา  
สีหเวเคน อตฺตโน คุหาทฺวารเมว  อาคโต  ฯ  อถสฺส ปตา อสฺสมส 
ขาทิตฺวา ตาต อสฺสา นาม ราชตฺตา (๑)  ราชาโน  จ  อเนกมายา  
กุสเลหิ  ธนคฺุคเหหิ  วิชฺฌาเปนฺติ  อสฺสมส  ขาทนสีหา  นาม  
ทีฆายุกา  น  โหนฺติ  อิโต  ปฏาย  มา  อสฺส  คณฺหีติ  อาห  ฯ  
โส  ปตุ  วจน  อกตฺวา  คณฺหเตว  ฯ  สีโห  อสฺส  คณฺหาตีติ  สุตฺวา 
ราชา  อนฺโตนคเรเยว  อสฺสาน  โปกฺขรณึ  กาเรสิ  ฯ  ตโตป   
อาคนฺตฺวา  คณฺหิเยว  ฯ  ราชา  อสฺสสาลา  กาเรตฺวา  อนฺโต- 
สาลายเมว  ติโณทก  ทาเปสิ  ฯ สีโห ปาการมตฺถเกน  คนฺตฺวา 
อนฺโตสาลโตป  คณฺหิเยว  ฯ 
        ราชา  เอก  อกฺขณเวธึ  ธนุคฺคห  ปกฺโกสาเปตฺวา  สกฺขิสฺสสิ  
ตาต  สีห  วิชฺฌิตุนฺติ  อาห  ฯ  โส  สกฺขิสฺสามีติ  ปาการ  นิสสฺาย  
สีหสฺสาคมนมคฺเค  อฏฏก  กาเรตฺวา  อฏาสิ  ฯ  สีโห  อาคนฺตฺวา  
# ๑. ม. ราชโภคาติป ปาโ ฯ   
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พหิสุสาเน  สิคาล  เปตฺวา  อสฺสคฺคหณตฺถาย  นคร  ปกฺขนฺทิ  ฯ   
ธนุคฺคโหป  อาคมนกาเล  อติติขิณเวโคติ  สีห  อวิชฺฌิตฺวา  อสสฺ  
คเหตฺวา  คมนกาเล ครุภารตาย  โอลีนเวค  สีห  ติขิเณน  นาราเวน(๑) 
ปจฺฉาภาเค  วิชฺฌิ  ฯ  นาราโว(๒)  ปรุตฺถิมภาเคน  นิกฺขมิตฺวา  อากาเส  
ปกฺขนฺทิ  ฯ  สีโห  วิทโฺธมฺหีติ  วิรวิ  ฯ  ธนุคฺคโห  น  วิชฌฺิตฺวา 
อสนึ  วิย  ชิย  โปเถสิ  ฯ  สีหสฺส  จ  ชยิาย  จ  สิคาโล  สทฺท   
สุตฺวา  สหาโย  เม ธนุคฺคเหน วิชฺฌิตฺวา  มาริโต  ภวิสฺสติ  มตเกหิ   
สทฺธึ  วิสฺสาโส  นาม  นตฺถิ  อิทานิ  มม  ปกติยา  วสนฏานเมว  
คมิสฺสามีติ  อตฺตนาว  สทฺธึ  สลฺลปนโฺต  เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๙๗๖]ยถา จาโป นนิฺนมติ          ชิยา จาป นิกุชฺชติ(๓)   
                ห ฺเต นูน มโนโช          มิคราชา สขา มม ฯ   
        [๙๗๗]หนฺท ทานิ วน ตาณ(๔)         ปกฺกมาม ิยถาสุข   
                เนตาทิสา สขา โหนฺติ         ลพฺภา เม ชีวโต สขาติ ฯ   
        ตตฺถ  ยถาติ  เยน  การเณน  จาโป  นินฺนมติ  ฯ  ห ฺเต   
นูนาติ  นูน  ห ฺติ  ฯ  เนตาทิสาติ  เอวรูปา  มตกา  สหายา 
นาม  น โหนติฺ ฯ ลพฺภาติ ชีวโต มม สหาโย นาม สกฺกา 
ลทฺธุ ฯ   
        สีโหป  เอกเวเคเนว  คนฺตฺวา  อสฺส  คุหาทฺวาเร  ปาเตตฺวา   
สย  มริตฺวา  ปตติ  ฯ  อถสฺส  าตกา  นิกฺขมิตฺวา  ต  โลหิตมกฺขิต   
# ๑. ม. นาราเจน ฯ  ๒. ม. นาราโจ ฯ  ๓. ม. นิกชูติ ฯ  
# ๔. ส. ม. วนนฺตานิ ฯ   
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ปหารมุเชหิ  ปคฺฆริตโลหิต  ปาปชนเสวิตาย  ชีวิตกฺขย  ปตฺต  
อทฺทสสุ ฯ  ทิสฺวานสฺส  มาตา  ปตา  ภคินี  ปชาปติ  ปฏิปาฏิยา   
จตสฺโส  คาถา  อภาสึสุ   
        [๙๗๘]น ปาปชนสเสวี                  อจฺจนฺต สุขเมธติ   
                มโนช ปสฺส เสมาน          คิริยสฺสานุสาสนี(๑) ฯ   
        [๙๗๙]น ปาปสมฺปวงฺเกน          มาตา ปุตฺเตน นนฺทติ   
                มโนช ปสฺส เสมาน          อจฺฉนฺต(๒) สมฺหิ โลหิเต ฯ   
        [๙๘๐]เอวมาปชฺชเต โปโส          ปาปโย จ นคิจฺฉติ   
                โย เว หิตาน ชนาน(๓)          น กโรติ อตฺถทสฺสิน ฯ   
                [๙๘๑]เอว ฺจ โส โหติ ตโตว(๔) ปาปโย   
                        โย อุตฺตโม อธมชนูปเสวี   
                        ปสฺสุตฺตม อธมชนูปเสวึ(๕)   
                        มิคาธิป สรวรเวคนีธุตนฺติ(๖) ฯ   
        ตตฺถ  อจฺจนฺต  สุขเมธตีติ  น  จิร  สุข  ลภติ  ฯ  คิริยสฺสา-   
นุสาสนีติ  อย  เอวรูปา  คิริยสฺสานุสาสนีติ  ครหนฺโต  อาห  ฯ   
ปาปสมฺปวงฺเกนาติ  ปาปสหาเยน  ฯ  อจฺฉนฺตนฺติ  นิมุคฺค  ฯ  ปาปโย   
จ  นิคจฺฉตีติ  ปาปก ฺจ  วินฺทติ  ฯ  หิตานนฺติ  อตฺถกามาน  ฯ   
อตฺถทสฺสินนฺติ  อนาคต  อตฺถ  ปสฺสนฺตาน  ฯ  ปาปโยติ  ปาปตโร  ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อรยิสฺสานุสาสนี ฯ  ๒. ส. ม. อจฺฉนฺน ฯ  
# ๓. ส. หิตาน วจน ฯ ม. หิตาน วจน ฯ  ๔. ม. ตโต จ ฯ  
# ๕. ม. อธมชนูปเสวิต ฯ ๖. ส. ม. ...เวคนิทฺธุต ฯ  
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อธมชนูปเสวีติ อธมชน อุปเสวติ ฯ อุตฺตมนฺติ สรีรพเลน 
เชฏก ฯ   
        ปจฺฉิมา อภิสมฺพุทฺธคาถา อภาสิ   
                [๙๘๒]นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี   
                        น จ หาเยถ กทาจิ ตุลฺยเสวี   
                        เสฏมุปคม(๑) อุเทติ ขิปฺป   
                        ตสฺมา อตฺตโน อุตฺตร(๒) ภเชถาติ ฯ   
        ตตฺถ  นหิียตีติ  ภิกฺขเว  หีนเสวี  นาม  มโนชสีโห  วิย  นิหยีติ   
ปริหายติ  วินาส  ปาปุณาติ  ฯ  ตุลยฺเสวีติ  สีลาทหีิ  อตฺตนา  สทิส   
เสวมาโน  น  หายติ  วุฑฺฒิเยว  ปนสฺส  โหติ  ฯ  เสฏมุปคมนฺติ   
สีลาทีหิ  อุตฺตริตรเยว  อุปคจฺฉนฺโตเยว  ฯ  อุเทติ  ขิปฺปนฺติ  สีฆเมว   
สีลาทีหิ คุเณหิ [๓]อุปคจฺฉติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  
ชาตก  สโมธาเนสิ  สจฺจปริโยสาเน  วิปกฺขเสวโก  ภิกฺขุ  
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ  ฯ  ตทา  สิคาโล  เทวทตฺโต  อโหสิ  มโนโช  
วิปกฺขเวสโก  ภคินี  อุปฺปลวณฺณา  ภรยิา  เขมา  ภิกฺขุนี  มาตา  
ราหุลมาตา  ปตา ปน อหเมวาติ ฯ   
                มโนชชาตก ทุติย ฯ   
# ๑. ส. เสฏมุปคม ฺจ ฯ  ๒. ม. ตสฺมาตฺตนา อุตฺตริตร ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อุเทติ วุทฺธินฺติ ทิสสฺนฺติ ฯ   
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                        สุตนชาตก(๑)   
        ราชา  เต  ภตฺตนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต มาตุ- 
โปสกภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถุ สามชาตเก อาวีภวิสฺสติ ฯ  
อิธ ปน   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
ทุคฺคตคหปติกุเล  นิพฺพตฺติ  ฯ  สุตโนติสฺส  นาม  อกสุ  ฯ  โส   
วยปฺปตฺโต  ภตึ  กตฺวา  มาตาปตโร  โปเสตฺวา  ปตริ  กาลกเต   
มาตร  โปเสติ  ฯ  ตสฺมึ  ปน  กาเล  พาราณสีราชา  มิคจิตฺตโก(๒)   
อโหสิ  ฯ  โส  เอกทิวส  มหนฺเตน  ปริวาเรน  โยชนมตฺต  อร ฺ   
ปวิสิตฺวา  ยสฺส   ิตฏาเนน  มิโค  ปลายติ  โส  อิม  นาม   
ชินฺโนติ  สพฺเพส  อาโรจาเปสิ  ฯ  อมจฺจา  ร ฺโ  ธุวมคฺคฏาเน   
โกฏก  ฉาเทตฺวา  อทสุ  ฯ  มนุสฺเสหิ  มิคาน  วสนฏานานิ   
ปริวาเรตฺวา  ขณฺฑทณฺเฑหิ  อุฏาปเตสุ  มิเคสุ  เอโก  เอณิมิโค  
ร ฺโ   ิตฏาน  ปฏิปชชฺิ  ฯ  ราชา  ต  วิชฺฌิสฺสามีติ  สร   
ขิป  ฯ  อุคฺคหิตมาโย  ปน  มิโค  สร  มหาผาสุกาภิมุข  อาคจฺฉนฺต   
ตฺวา  ปริวตฺเตตฺวา  สเรน  วิทฺโธ  วิย  หุตฺวา  ปติ  ฯ  ราชา  
มิโค  เม  วิทฺโธติ  คหณตฺถาย  ธาวิ  ฯ  มิโค  อุฏาย  วาตเวเคน 
ปลายิ  ฯ  อมจฺจาทโย  ราชาน  อวหสสึุ  ฯ  โส  มคิ  อนุพนฺธิตฺวา 
กิลมิตกาเล  ขคฺเคน  ทฺวิธา  ฉินฺทิตฺวา  เอกสฺมึ  ทณฺฑเก  ลคฺเคตฺวา  
# ๑. ม. สุตนุชาตก ฯ  ๒. ม. มิควิตฺตโก ฯ  
# ๓. ม. ชิโตติ ฯ  ๔. ม. อุนฺนาเทนฺเตหิ ฯ   
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กาช  วทนฺโต  วิย  อาคจฺฉนฺโต  โถก  วิสฺสมิสฺสามีติ  มคฺคสมีเป  
 ิต  วฏฏรุกขฺ  อปคนฺตฺวา  นิปชชฺิตฺวา  นิทฺท  โอกกฺมิ  ฯ   
        ตสฺมึ  ปน  วฏฏรุกฺเข  นิพฺพตฺโต  มคฺคเทโว  นาม  ยกฺโข  
ตตฺถ  ปวิฏเ  เวสฺสวณสฺส  สนฺติกา  ขาทิตุ  ลภิ  ฯ  โส  ราชาน  
อุฏาย  คจฺฉนฺต  ติฏตุ  ติฏตุ  ภกฺโขสิ  เมติ  หตฺเถ 
คณฺหิ  ฯ  ตฺว  โก  นามาติ  ฯ  อห  อิธ  นิพฺพตฺตยกฺโข  อิม   
าน  ปวิฏเ  ขาทิตุ  ลภามีติ  ฯ  ราชา  สตึ  อุปฏเปตฺวา  กึ  
อชฺเชว  ขาทิสฺสสิ [๑] นพิทฺธ  ขาทิสฺสสีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  ลภนฺโต  
นิพทฺธ  ขาทิสฺสามีติ  ฯ  อชฺช  อิม  มคิ  ขาทิตฺวา  ม  วิสฺสชฺเชหิ   
อห  เต  เสฺว  ปฏาย  เอกาย  ภตฺตปาฏิยา  สทฺธึ  เอก  มนุสฺส   
เปสิสฺสามีติ  ฯ  เตนหิ  อปฺปมตฺโต  โหหิ  อเปสิตทิวเส  ตเมว  
ขาทิสฺสามีติ  ฯ  อห  พาราณสีราชา  มยฺห  อวิชชฺมานกนฺนาม   
นตฺถีติ  ฯ  ยกฺโข  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  ต  วิสฺสชฺเชสิ  ฯ  โส  นคร   
ปวิสิตฺวา  ตมตฺถ  เอกสฺส  อตฺถจรกสสฺ  อมจฺจสฺส  กเถตฺวา   
อิทานิ  กึ  กาตพฺพนฺติ  ปุจฺฉิ  ฯ  ทิวสปริจฺเฉโท  กโต  เทวาติ  ฯ  
น กโตติ ฯ  อยุตฺต  โว  กต  เอว  สนฺเตป  มา  จินตฺยิตฺถ  พหู  
พนฺธนาคาเรสุ  มนุสฺสาติ  ฯ  เตนหิ  ตฺว  เอต  กมฺม  กร  มยฺห   
ชีวิต  เทหีติ  ฯ   
        อมจฺโจ  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เทวสิก  พนฺธนาคารโต   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อุทาหูติ ทิสฺสติ ฯ   
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มนุสฺส  นีหรตฺิวา  ภตฺตปาฏึ  คาหาเปตฺวา  กิ ฺจิ  อชานาเปตฺวาว 
ยกฺขสฺส  เปเสสิ  ฯ  ยกโฺข  ภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา  มนุสสฺ  ขาทติ  ฯ 
อปรภาเค  พนฺธนาคารานิ  นิมฺมนุสฺสานิ  ชาตานิ  ฯ  ราชา 
ภตฺตหารก  อลภนฺโตถ  มรณภเยน  กมฺป  ฯ  อถ  น  อมจฺโจ   
อสฺสาเสตฺวา  เทว ชีวิตาสาโต  ธนาสา  พลวตรา  หตฺถิกฺขนฺเธ 
สหสฺสภณฺฑิก  เปตฺวา  โก  อิม  ธน  คเหตฺวา  ยกฺขสฺส  ภตฺต  
อาทาย  คมิสฺสตีติ เภริ ฺจาราเปสฺสามาติ  วตฺวา  ตถา  กาเรสิ  ฯ  
อถ  ต  สุตฺวา  โพธิสตฺโต  จินฺเตสิ  อห  ภติยา  มาสกฑฺฒมาสก  
สหริตฺวา  กิจฺเฉน  มาตร  โปเสสึ  อิม  ธน  คเหตฺวา  มาตุยา  ทตฺวา 
ยกฺขสฺส  สนติฺก  คมิสฺสามิ  สเจ  ยกฺขสฺส  ทเมตุ  สกฺขิสฺสามิ  อิจฺเจต  
กุสล  โน  เจ  สกฺขิสฺสามิ  มาตา  เม  สุข  ชีวิสฺสตีติ  ฯ  โส   
สนฺนิฏาน  กตฺวา  เอตมตฺถ  มาตุ  อาโรเจตฺวา  อล  ตาต  น   
มมตฺโถ  ธเนนาติ  เทฺว  วาเร  ปฏิกฺขึปโต  ตติยวาเร  อนาปุจฺฉาว 
อาหรถ  โภ  สหสฺส  อห  ภตฺต  หริสฺสามีติ  สหสฺส  คเหตฺวา  
มาตุยา  ทตฺวา  อมฺม  มา  จินฺตยิ  อห  ยกฺข  ทเมตฺวา  มหาชนสฺส 
โสตฺถึ  กตฺวา  อชฺเชว  ตว  อสฺสุนา  กลินิฺนมุข  หสาเปนฺโต   
อาคมิสฺสามีติ  มาตร  วนทฺิตฺวา  อสฺสาเสตฺวา  ราชปุริเสหิ  สทธฺึ  
ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  อฏาสิ  ฯ 
        ตโต  ร ฺา  ตาต  ตฺว  ภตฺต  หริสฺสสีติ  วุตฺเต  อาม 
เทวาติ  อาห  ฯ  กึ  เต  ลทธฺุ  วฏฏตีติ  ฯ  ตุมฺหาก  สุวณฺณ-  
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ปาทุกา  เทวาติ  ฯ  กกึารณาติ  ฯ  เทว  โส  ยกฺโข  อตฺตโน   
รุกฺขมูเล  ภูมยิ   ิตเก  ขาทิตุ  ลภติ  อห  เอตสฺส  สนฺตกาย  ภูมิยา 
อตฺวา  ปาทุกาสุ  สฺสามีติ  ฯ  อ ฺ  ก ึ ลทฺธุ  วฏฏตีติ  ฯ  ฉตฺต  
เทวาติ  ฯ  อิท  กิมตฺถายาติ  ฯ  เทว  อย  ยกโฺข  อตฺตโน   
รุกฺขจฺฉายาย   ิเต  ขาทิตุ  ลภติ  อห  รกฺุขจฺฉายาย  อตฺวา   
ฉตฺตจฺฉายาย  สฺสามีติ  ฯ  อ ฺ  ก ึ ลทฺธุ  วฏฏตีติ  ฯ  ตุมฺหาก   
ขคฺค  เทวาติ  ฯ  อิมินา  โก  อตฺโถติ  ฯ  เทว  ยกฺขา(๑) มนุสฺสาป   
ขคฺคสฺส(๒) จ  ภายนฺติเยวาติ  ฯ  อ ฺ  กึ  ลทฺธุ  วฏฏตีติ  ฯ  ตุมฺหาก   
สุวณฺณปาฏึ  ปูเรตฺวา  ตุมฺหาก  โภชนภตฺต  เทวาติ  ฯ  กึ  การณา   
ตาตาติ  ฯ  เทว  มาทิสสฺส  นาม  ปณฺฑิตปุริสสฺส มตฺติกปาฏิยา 
ลูขโภชน  หริตุ  อนนุจฺฉวิกนฺติ  ฯ  สาธุ  ตาตาติ  ราชา  สพฺพ  
ทาเปตฺวา  ตสฺส  เวยฺยาวจฺจกเร  ปฏิปาเทสิ  ฯ   
        โพธิสตฺโต  มหาราช  มา  ภายิตฺถ  อชฺชาห  ยกขฺ  ทเมตฺวา 
ตุมฺหาก  โสตฺถึ  กตฺวา อาคมิสฺสามีติ  ราชาน  วนฺทตฺิวา  
อุปกรณานิ  คาหาเปตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  รุกฺขสฺส  อวิทูเร  มนุสฺเส 
เปตฺวา  สุวณฺณปาทุกา  อารูหิตฺวา  ขคฺค  สนฺนหิตฺวา  เสตจฺฉตฺต   
มตฺถเก  กตฺวา  กา ฺจนปาฏิยา  ภตฺต  คเหตฺวา  ยกฺขสฺส  สนฺติก   
ปายาสิ  ฯ  ยกฺโข  มคฺค  โอโลเกนฺโต  ต  ทิสฺวา  อย  ปุรโิส  น   
อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  อาคมนนิยาเมน  เอติ  กึ  นุ  โข  การณนฺติ  
จินฺเตสิ  ฯ  โพธิสตฺโต  รกฺุขสมีป  คนฺตฺวา  อสิตุณฺเฑน  ภตฺตปาฏึ  
# ๑. ม. ยกฺขาปติ ยุตฺตตร ฯ  ๒. ม. อาวุธหตฺถาน ฯ  
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อนฺโตฉายาย กริตฺวา ฉายนฺเต  ิโตว ปม คาถมาห   
        [๙๘๓]ราชา เต ภตฺต ปาเหสิ          สุจิมสูปเสจน(๑)   
                มฆเทวสฺมึ อธิวตฺเถ          เอหิ นิกฺขม ภุ ฺชสูติ(๒) ฯ   
        ตตฺถ  ปาเหสีติ  ปหิณิ  ฯ  มฆเทวสฺมึ  อธิวตฺเถติ  มฆเทโวติ   
วฏฏรุกโฺข วุจฺจติ ตสฺมึ อธิวตฺเถติ เทวต อาลปติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ยกฺโข  อิม  ปุริส  ว ฺเจตฺวา  อนฺโตฉายาย  
ปวิฏ  ขาทิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ทุติย คาถมาห   
        [๙๘๔]เอหิ มาณว โอโรหิ(๓)          ภิกฺขมาทาย สูปตถ   
                ตฺว ฺจ มาณว ภกฺโขสิ(๔)         อุโภ ภกฺขา ภวิสฺสถาติ ฯ   
        ตตฺถ ภิกฺขนฺติ มม นพิทฺธภิกฺข ฯ สูปตนฺติ สูปสมฺปนฺน ฯ   
        ตโต โพธิสตฺโต เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๙๘๕]อปฺปเกน ตุว ยกฺข                  ถลูมตฺถ ชหิสฺสสิ   
                ภิกฺขนฺเต นาหริสฺสนฺติ          ชนา มรณสงฺกิโน(๕) ฯ   
                [๙๘๖]ลทฺธาย ยกขฺ(๖) ตว นิจฺจภิกฺข   
                        สุจึ ปณีต รสสาธุเปต(๗)   
                        ภิกฺข ฺจ เต อาหริโย นโร อิธ   
                        สุทลฺุลโภ โหหิติ ขาทิเต(๘) มยีติ ฯ   
        ตตฺถ  ถลูมตฺถนฺติ  อปฺปเกน  การเณน  มหนฺต  อตฺถ   
# ๑. ส. ม. สจึุ มสูปเสจน ฯ  ๒. ส. นกิฺขมฺม ภุ ฺชสฺสุ ฯ  
# ๓. ส.ี ม. โอเรน ฯ  ๔. ม. ภิกฺขา จ ฯ ๕. ส.ี ม. มรณส ฺ ิโน ฯ  
# ๖. ม. ลทฺธาย ยกฺขา ฯ  ๗. ม. รสสา อุเปต ฯ  ๘. ม. เหหิติ ภกขิฺเต ฯ   
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ชหิสฺสสีติ  ทสฺเสติ  ฯ  นาหริสฺสนฺตีติ  อิโต  ปฏาย  มรณสงฺกิโน  
หุตฺวา  น  อาหริสฺสนฺติ  อถ  ตฺว  มลิาตสาโข  วิย  รกฺุโข   
นิราหาโร  ทพฺุพโล  ภวิสฺสสีติ  ฯ  ลทธฺายนฺติ  ลทธฺ  อย   
ลทฺธาคมน  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  สเจ  ตุว  สมฺม  ยกขฺ  ยมห   
อชฺช  อาหรึ  อิท  ตว  ภิกขฺ  สุจึ  ปณีต  อุตฺตมรเสน  อุเปต   
ลทฺธาคมน  เทวสิก  เต  อาคจฺฉิสฺสติ  ฯ  อาหริโยติ  อาหรณิโก  ฯ   
อิท  วุตฺต  โหติ  สเจ  ตฺว  อิท  ภิกฺข  คเหตฺวา  อาคต  ม  
ภกฺขิสฺสสิ  อเถว  มย ิ ภกขิฺเต  ภิกฺข ฺจ  เต  อาหรณิโก  อ ฺโ  
นโร  อิธ  สทุุลฺลโภ  ภวิสฺสติ  ฯ  กึการณา  ฯ  มาทิโส  พาราณสิย   
อ ฺโ  ปณฺฑิตมนุสฺโส  นตฺถิ  มย ิ ปน  ขาทิเต  สุตโน  นาม 
ยกฺเขน  ขาทิโต  อ ฺสฺส  กสฺสจิ  น  โส  ลชชฺิสฺสตีติ  ภตฺตาหรณก   
น  ลภิสฺสสิ  อถ  เต  อิโต  ปฏาย  โภชน  ทุลลฺภ  ภวิสฺสติ  
อมฺหากป  ราชาน  คณฺหิตุ  น  ลภิสฺสสิ  กสฺมา  รุกฺขโต  พหิ   
าเนน(๑)  สเจ  ปนิม  ภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา  ม  ปหิณิสฺสสิ  อห  เต   
ร ฺโ  กเถตฺวา  นิพทฺธภตฺต  เปเสสฺสามิ  อตฺตานป  เต  ขาทิตุ   
น  ทสฺสามิ  อห  หิ  ตว  สนฺตเก  าเน  น  สฺสามิ  ปาทุกาสุ   
สฺสามิ  รุกขฺจฺฉายายป  เต  น  สฺสามิ  อตฺตโน  ฉตฺตจฺฉายายเมว   
สฺสามิ  สเจ  ปน  มยา  สทฺธึ  วิรชฺุฌิสสฺสิ  ขคฺเคน  ต  ทฺวิธา   
ฉินฺทิสฺสามิ  อห  หิ  อชฺช  เอตทตฺถเมว  อาคมนสชฺโช  หุตฺวา   
# ๑. ม. พหิภาเคน ฯ  
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อาคโต ฯ เอว กิร ต มหาสตฺโต สนฺตชฺเชสิ ฯ   
        ยกโฺข  ยุตฺตรูป  มาณโว  ภณีติ  สลฺลกฺเขตฺวา  ปสนฺนจิตฺโต   
เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๙๘๗]มเมว(๑) สุตน(๒) อตฺโถ  ยถา ภาสสิ มาณว   
                มยา ตฺว สมนุ ฺาโต          โสตฺถึ ปสฺสาหิ มาตร ฯ   
        [๙๘๘]ขคฺค ฉตฺต ฺจ ปาฏิ ฺจ          คจฺเฉวาทาย(๓) มาณว   
                โสตฺถึ ปสฺสตุ เต มาตา          ตฺว ฺจ ปสฺสาหิ มาตรนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สตุนาติ  โพธิสตฺต  อาลปติ  ฯ  ยถา  ภาสสีติ  ยถา   
ตฺว  ภาสสิ  ตถา  โย  เอส  ตยา  ภาสิโต  อตฺโถ  เอส  มเมวตฺโถ   
มยฺห ฺเว วฑฺฒติ ฯ   
        ยกฺขสฺส  กถ  สุตฺวา  โพธิสตฺโต  มม  กมฺม  นปิฺผนฺน  ทมิโต   
เม  ยกฺโข  พหุ ฺจ  ธน  ลทฺธ  ร ฺโ  จ  วจน  กตนฺติ  ตุฏจิตฺโต   
ยกฺขสฺส อนุโมทน กโรนฺโต โอสานคาถมาห   
        [๙๘๙]เอว ยกฺข สุขี โหหิ                  สห สพฺเพหิ าติภิ   
                ธน ฺจ  เม  อธิคต          ร ฺโ  จ  วจน  กตนฺติ  ฯ   
วตฺวา  จ  ปน  ยกฺข  อามนฺเตตฺวา  สมฺม  ตฺว  ปุพฺเพ  อกุสลกมฺม   
กตฺวา  กกฺขโล  ผรุโส  ปเรส  มสโลหิตภกฺโข  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต   
อิโต  ปฏาย  ปาณาติปาตาทีนิ  มา  กรีติ  สีเล  อานิสส  ทุสฺสีเล   
อาทีนว  กเถตฺวา  ยกฺข  ป ฺจสุ  สีเลสุ  ปติฏาเปตฺวา  กินฺเต   
# ๑. ส.ี ย.ุ มเมส ฯ  ๒. ส.ฺ สุตน ฯ ม. สตุโน ฯ  
# ๓. ม. คจฺฉมาทาย ฯ   
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อร ฺวาเสน  เอหิ  นครทฺวาเร  ต  นสิีทาเปตฺวา  อคฺคภตฺตาทิลาภึ   
กโรมีติ  ยกฺเขน  สทฺธึ  นกิฺขมิตฺวา  ขคฺคาทีนิ  ยกฺขเมว  คาหาเปตฺวา   
พาราณสึ  อคมาสิ  ฯ  สตุโน  มาณโว  ยกฺข  คเหตฺวา  เอตีติ  ร ฺโ   
อาโรเจสุ  ฯ  ราชา  อมจฺจคฺคณปริวุโต  โพธิสตฺตสฺส  ปจฺจุคฺคมน   
กตฺวา  ยกฺข  นครทฺวาเร  นิสีทาเปตฺวา  อคฺคภตฺตาทิลาภึ  น  
กตฺวา  นคร  ปวิสิตฺวา  เภริ ฺจาราเปตฺวา  นาคเร  สนฺนิปาเตตฺวา 
โพธิสตฺตสฺส  คุณ  กเถตฺวา  เสนาปติฏาน  อทาสิ  สย ฺจ   
โพธิสตฺตสฺส  โอวาเท  ตฺวา ทานาทีนิ ปุ ฺานิ กตฺวา  
สคฺคปรายโน อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  สจฺจปริโยสาเน  มาตุโปสกภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหิ  ฯ  ตทา  ยกฺโข  องฺคุลิมาโล  อโหสิ  ราชา  อานนฺโท   
มาณโว ปน อหเมวาติ ฯ   
                สตุนชาตก ตติย ฯ    
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                        คิชฺฌชาตก(๑)   
        เต  กถ  นุ  กริสฺสนฺตีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
มาตุโปสกภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถุ สามชาตเก อาวี- 
ภวิสฺสติ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
คิชฺฌโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  วุฑฺเฒ  ปริหีนจกฺขุเก  
มาตาปตโร  คิชฺฌคุหาย  เปตฺวา  โคมสาทีนิ  อาหริตฺวา  
โปเสสิ  ฯ  ตสฺมึ  กาเล  พาราณสิย  สุสาเน  เอโก  เนสาโท 
อนิยมิตฺวา  คิชฺฌาน  ปาเส  โอเฑสิ  ฯ  อเถกทิวส  โพธิสตฺโต 
โคมส  ปริเยสนฺโต  สุสาน ปวิฏโ  ปาเทน  ปาเส  พชฺฌิตฺวา  
อตฺตาน  น  จินฺเตสิ  วุฑฺเฒ  ปน  มาตาปตโร  อนสฺุสริตฺวา  กถ  
นุ  โข  เม  มาตาปตโร  ยาเปสฺสนฺติ  มม  พนฺธภาวป  อชานนฺตา   
อนาถา  นิปฺปจฺจยา  ปพฺพตคุหายเมว  สุสฺสิตฺวา มริสฺสนฺติ ม ฺเติ  
วิลปนฺโต ปม คาถมาห   
        [๙๙๐] เต กถ นุ กริสสฺนฺติ          วุฑฺฒา คิริทรีสยา   
                 อห พนฺโธสฺมิ ปาเสน          นิลียสฺส วส คโตติ ฯ   
        ตตฺถ นลิียสฺสาติ เอวนามกสฺส เนสาทปุตฺตสฺส ฯ   
        เนสาทปุตฺโต ตสฺส ปริเทวิต สุตฺวา อาห   
# ๑. ส. มาตุโปสกคิชฺฌชาตก ฯ  
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        [๙๙๑] กึ คิชฺฌ ปริเทเวสิ          กา นุ เต ปริเทวนา   
                 น เม สุโต วา ทิฏโ วา          ภาสนฺโต มานุสึ ทิโช ฯ   
        [๙๙๒] [๑]ภรามิ มาตาปตโร          วุฑฺเฒ คิริทรีสเย   
                 เต กถนฺน ุกริสสฺนฺติ          อห วส คโต ตว ฯ   
        [๙๙๓] [๒]ยนฺนุ คิชฺโฌ โยชนสต          กุณปานิ อเปกฺขติ   
                 กสฺมา ชาล ฺจ ปาส ฺจ          อาสชฺชาป น พุชฺฌสีติ ฯ   
        [๙๙๔] [๓]ยทา ปราภโว โหติ          โปโส ชีวิตสงฺขโย(๔)   
                 อถ ชาล ฺจ ปาส ฺจ          อาสชฺชาป น พุชฺฌตีติ ฯ   
        [๙๙๕] ภรสฺสุ มาตาปตโร          วุฑฺเฒ คิริทรีสเย   
                 มยา ตฺว สมนุ ฺาโต          โสตฺถึ ปสฺสาหิ าตเก ฯ   
        [๙๙๖] เอว ลุทฺธก นนฺทสฺสุ          สห สพฺเพหิ าติภิ   
                 ภริสฺส มาตาปตโร          วุฑฺเฒ คิริทรีสเยติ ฯ   
เนสาทปุตฺเตน  ทุติยา  คิชเฺฌน  ตติยา  อิติ  อิมา  คาถา  ปฏิปาฏิยา   
วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  ยนฺนูติ  ย  นุ  เอต  โลเก  กถียติ  ฯ  คิชโฺฌ  โยชนสต   
กุณปานิ  อเปกฺขตีติ  โยชนสต  อติกกฺมฺม   ิตานิ  กุณปานิ  ปสฺสติ   
ต  ยทิ  กถ  อถ  กสฺมา  ตฺว  อิม  ชาล ฺจ  ปาส ฺจ  อาสชฺชาป   
น  พุชฌฺสิ  สนฺติก  อาคนฺตฺวาป  น  ชานาสีติ  ฯ  ปราภโวติ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร คิชฺโฌ อาหาติ ทิสฺสนฺติ ฯ  
# ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เนสาโท อาหาติ ทิสฺสนฺติ ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร คิชฺฌราชา อาหาติ ทิสฺสนฺติ ฯ 
# ๔. ม. ชีวิตสงฺขเย ฯ  
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วินาโส ฯ  ภรสฺสูติ  อิท  โส  โพธิสตฺตสฺส  ธมฺมกถ  สุตฺวา  
ปณฺฑิโต  คิชฌฺราชา  ปริเทวนฺโต  น  อตฺตโน  ปริเทวติ  
มาตาปตูน  ปริเทวติ  นาย  มาเรตุ  ยุตฺโตติ  ตสฺส  ตุสฺสิตฺวา 
อาห  วตฺวา  จ  ปน  ปยจิตฺเตน  มุทุจิตฺเตน ปาส โมเจสิ ฯ   
อถสฺส  โพธสิตฺโต  มรณทุกฺขโต  มุตฺโต(๑)  สุขิโต  อนุโมทน   
กโรนฺโต  โอสานคาถป  วตฺวา  มุขปูร  มส  อาทาย คนฺตฺวา  
มาตาปตูน  อทาสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาฺเนสิ  สจฺจปริโยสาเน  มาตุโปสกภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหิ  ฯ  ตทา  เนสาทปุตฺโต  ฉนฺโน  อโหส ิ มาตาปตโร   
มหาราชกุลานิ อเหสุ คิชฺฌราชา ปน อหเมวาติ ฯ   
                คิชฺฌชาตก จตุตฺถ ฯ   
# ๑. ม. มรณมุขา ปมุตฺโต ฯ  
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                        ทพฺพปุปฺผชาตก   
        อนุตีรจารี  ภทฺทนฺเตติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
อุปนนฺท  สกยฺปุตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โส  ห ิ สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  อปฺปจฺฉาทิคุเณ  ปหาย  
มหาตณฺโห  อโหสิ  ฯ  วสฺสูปนายิกาย  เทฺว  ตโย  วิหาเร   
ปริคฺคเหตฺวา  เอกสฺมึ  ฉตฺต  วา  อุปาหน  วา  เอกสฺมึ  กตฺตรยฏ ึ  
วา  อุทกตุมฺพ  วา  เปตฺวา  เอกสฺมึ  สย  วสติ  ฯ  โส  เอกสฺม ึ  
ชนปทวิหาเร  วสฺส  อุปคนฺตฺวา  ภิกฺขุนา  นาม  อปฺปจฺเฉน  
ภวิตพฺพนฺติ  อากาเส  จนฺท  อุฏาเปนฺโต  วิย  ภิกฺขูน   
ปจฺจยสนฺโตสทีปก  อรยิวสปฏิปท  กเถสิ  ฯ  ต  สตฺุวา  ภิกฺขู  มนาปานิ   
ปตฺตจีวรานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  มตฺติกปตฺตานิ  เจว  ปสุกูลจีวรานิ  จ   
คณฺหึสุ  ฯ  โส  ตานิ  อตฺตโน  วสนฏาเน  เปตฺวา  วุตฺถวสฺโส   
ปวาเรตฺวา  ยานก  ปูเรตฺวา  เชตวน  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  
เอกสฺส  อร ฺ ิกวิหารสฺส  ปฏ ิภาเค  ปาเท  วลลฺยิา  ปลิพุทฺธา 
อทฺธา  เอตฺถ  กิ ฺจิ  ลทฺธพฺพ  ภวิสฺสตีติ  ต  วิหาร  ปาวิสิ  ฯ   
ตตฺถ  เทฺว  มหลฺลกา  ภิกขฺู  วสฺส  อุปคจฺฉึสุ  ฯ  เต  เทฺว  จ  ถลูสาฏเก 
เอก ฺจ  สุขุม  กมฺพล ลภิตฺวา ภาเชตุ อสกฺโกนฺตา  ต  ทิสฺวา  
เถโร  โน  ภาเชตฺวา  ทสฺสตีติ  ตุฏจิตฺตา  มย  ภนฺเต  อิม 
วสฺสาวาสิก  ภาเชตุ  น  สกฺโกม  อิม  โน  นิสฺสาย  วิวาโท  โหติ 
# ๑. ม. ทพฺภปุปฺผชาตก ฯ  
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อิท  อมฺหาก  ภาเชตฺวา  เทถาติ  อาหสุ  ฯ  โส  สาธุ  ภาเชสฺสามีติ 
เทฺว  ถูลสาฏเก  ทฺวินฺน  ภาเชตฺวา  อย  อมฺหาก  วินยธราน  
ปาปุณาตีติ  กมฺพล  คเหตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ  เตป  เถรา  กมฺพเล  
สาลยา  เตเนว  สทฺธึ  เชตวน  คนฺตฺวา  วินยธราน  ภิกฺขูน   
เอตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  ลพฺภติ  นุ  โข  ภนฺเต  วินยธราน  เอว   
วิโลป  ขาทิตุนฺติ  อาหสุ  ฯ  ภิกฺขู  อุปนนฺทตฺเถเรน  อาภต   
ปตฺตจีวรราสึ  ทิสฺวา  มหาปุ ฺโสิ  ตฺว  อาวุโส  พหุ  เต   
ปตฺตจีวร  ลทฺธนฺติ  วทึส ุ ฯ  โส  กุโต  เม  อาวุโส  ปุ ฺ  อิมินา  
เม  อุปาเยน  อิท  ลทฺธนฺติ  สพฺพ  กเถสิ  ฯ  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  
กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  อุปนนฺโท  สกฺยปุตฺโต  มหาตณฺโห   
มหาโลโภติ  ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว เอตรหิ  
กถาย  สนฺนสิินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  
ภิกฺขเว  อุปนนฺเทน  ปฏิปทาย  อนุจฺฉวิก  กต  ปรสฺส  ปฏิปท   
กเถนฺเตน  นาม  ภิกฺขุนา ปม อตฺตโน อนุจฺฉวิก กตฺวา 
ปจฺฉา ปโร โอวทิตพฺโพติ   
        อตฺตานเมว ปม                  ปฏิรูเป นิเวสเย   
        อถ ฺมนุสาเสยฺย          น กลิิสฺเสยฺย ปณฺฑิโตติ   
อิมาย  ธมฺมปเท  คาถาย  ธมฺม  เทเสตฺวา  น  ภิกฺขเว  อุปนนฺโท   
อิทาเนว  ปุพฺเพเปส  มหาโลโภว  น  จ  ปน  อิทาเนว  ปุพฺเพเปส   
อิเมส สนฺตก วิลุมฺปเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ    
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        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
นทีตีเร  รุกฺขเทวตา  อโหสิ  ฯ  ตทา  เอโก  สิคาโล  มายาวึ  นาม   
ภริย  คเหตฺวา  นทีตีเร  เอกสฺมึ  าเน  วสิ  ฯ  อเถกทิวส  สิคาลี   
สิคาล  อาห  โทหโฬ  เม  สามิ  อุปฺปนฺโน  อลฺลโรหิตมจฺฉ   
ขาทิตุ  อิจฺฉามีติ  ฯ  สิคาโล  อปฺโปสฺสกฺุกา  โหหิ  อาหริสฺสามิ   
เตติ  นทีตีเร  จรนฺโต  วลลฺิยา  ปาเท  ปลิพุทฺโธ  อนุตีรเมว  
อคมาสิ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  คมฺภีรจารี  จ  อนุตีรจารี  จาติ  เทฺว   
อุทฺทา  มจฺเฉ  ปริเยสนฺตา  ตีเร  อฏสุ  ฯ  เตสุ  คมฺภีรจารี  มหนฺต   
โรหิตมจฺฉ  ทิสฺวา  เวเคน  อุทก  ปวิสตฺิวา  ต  นงฺคุฏเ  คณฺหิ  ฯ 
พลวา มจฺโฉ  ปริกฑฺฒนฺโต  ปายาสิ  ฯ  โส  คมฺภีรจาริอุทฺโท  
มหามจฺโฉ  อุภินฺนป  โน  ปโหสฺสติ  เอหิ  เม  สหาโย  โหหีติ  
อิตเรน  สทฺธ ึ สลฺลปนฺโต  ปม คาถมาห   
        [๙๙๗]อนุตีรจารี ภทฺทนฺเต          สหายมนุธาว ม   
                มหา เม คหิโต มจฺโฉ          โส ม หรติ เวคสาติ ฯ   
        ตตฺถ  สหายมนุธาว  มนฺติ  สหาย  อนุธาว  ม  ฯ  สนฺธิวเสน   
มกาโร  วุตฺโต  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถาห  อิมินา  มจฺเฉน  น  สหรามิ 
เอว ม นงฺคุฏกฺขณฺฑ คเหตฺวา ตฺว อนุธาวาติ ฯ   
        ต สุตฺวา อิตโร ทุติย คาถมาห   
        [๙๙๘]คมฺภีรจารี ภทฺทนฺเต          ทฬฺห คณฺหาหิ ถามสา   
                อห ต อุทฺธริสสฺามิ                  สุปณฺโณ อุรคมฺมิวาติ(๑) ฯ   
# ๑. ม. อุรคามิว ฯ   
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        ตตฺถ  ถามสาติ  ถาเมน  ฯ  อุทฺธริสฺสามีติ  นหีริสฺสามิ  ฯ   
สุปณฺโณ อุรคมฺมิวาติ ครุโฬ สปฺป วิย ฯ   
        อถ  เทฺวป  เต  เอกโต  หุตฺวา  โรหิตมจฺฉ  นีหริตฺวา  ถเล   
เปตฺวา  มาเรตฺวา  ภาเชหิ  ตฺว  ภาเชหีติ  กลห  กตฺวา  ภาเชตุ   
อสกฺโกนฺตา  เปตฺวา  นิสีทึสุ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  สิคาโล  ต  าน   
อนุปฺปตฺโต  ฯ  เต  ต  ทิสวฺา  อุโภป  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  อย  สมมฺ 
ทพฺพปุปฺผ  มจฺโฉ  อมฺเหหิ  เอกโต  หตฺุวา  คหิโต  ต  โน  ภาเชตุ 
อสกฺโกนฺตาน  วิวาโท  อุปฺปนฺโน  สมก  โน  ภาเชตฺวา เทหีติ   
ตติย คาถมาหสุ   
        [๙๙๙]วิวาโท โน สมุปฺปนฺโน          ทพฺพปุปฺผ สุโณหิ เม   
                สเมหิ เมธค(๑) สมฺม         วิวาโท วูปสมฺมตูติ(๒) ฯ   
        ตตฺถ  ทพฺพปุปฺผาติ  ทพฺพปุปฺผสมานวณฺณตาย  ต  
อาลปนฺติ  ฯ  เมธคนฺติ กลห ฯ   
        เตส กถ สุตฺวา สิคาโล อตฺตโน พล ทีเปนฺโต อิม คาถมาห   
        [๑๐๐๐]ธมฺมฏโห ปุเร อาสึ          พหุอฏฏว ตีริต(๓)   
                สเมหิ เมธค(๑) สมฺม         วิวาโท วูปสมฺมตูติ ฯ   
อิม คาถ วตฺวา ภาเชนฺโต อิม คาถมาห   
        [๑๐๐๑]อนุตีรจารี นงฺคุฏ          สีส คมฺภีรจาริโน   
                อจฺจาย(๔) มชฌฺิโม ขณฺโฑ  ธมฺมฏสฺส ภวิสฺสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ปมคาถาย  อยมตฺโถ  อห  ปุพฺเพ  ราชนู  วินิจฺฉยา- 
# ๑. ย.ุ เมธก ฯ ๒. ม. วูปสมฺมตนฺติ ฯ  ๓. ม. พหู อฏฏา เม ตีริตา ฯ  
# ๔. สี. ย.ุ อถาย ฯ  
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มจฺโจ  อาสึ  เตน  มยา  วินิจฺฉเย  นิสีทิตฺวา  พหุอฏฏว  ตีริตนติฺ  
เตส  เตส  พฺราหฺมณคหปติกาทีน  พหุอฏฏา  ตีริตา  วินิจฺฉิตา  
สฺวาห  ตุมฺหาทิสาน  สมชาติกาน  จตุปฺปทาน  อฏฏ  ตีเรตุ  
กินฺน  สกฺขิสสฺามิ  อห  โว  สเมมิ  เมธค  สมฺม  ม  นิสฺสาย  
ตุมฺหาก  วิวาโท  วูปสมฺมตุ  อุปสมฺมตูติ  ฯ  เอว ฺจ  ปน  วตฺวา   
มจฺฉ  ตโย  โกฏาเส  กตฺวา  อนุตีรจาริก  ตฺว  นงฺคุฏ  คณฺห  
สีส  คมฺภีรจาริโน  โหตุ  อจฺจาย  มชฺฌโิม  ขณฺโฑติ  อป  
จ  อย  มชฺฌโิม  โกฏาโส  ฯ  อถวา  อจฺจาติ  อติจฺจ  อิเม  เทฺว   
โกฏาเส  อติกฺกมิตฺวา   ิโต  อย มชฺฌโิม ขณฺโฑ ธมฺมฏสฺส  
วินิจฺฉยสามิกสฺส มยฺห ภวิสฺสติ ฯ   
        เอว  ต  มจฺฉ  วิภชิตฺวา  ตุมฺเห  กลห  อกตฺวา  นงฺคุฏ ฺจ   
สีส ฺจ  ขาทถาติ  วตฺวา  มชฺฌิมกฺขณฺฑ  มุเขน  ฑสิตฺวา  เตส  
ปสฺสนฺตาน ฺเว  ปายาสิ  ฯ  เต  สหสฺสปราชิตา  วิย  ทุมฺมุขา  
นิสีทิตฺวา  ฉฏ คาถมาหสุ   
        [๑๐๐๒]จิรป ภกฺโข อภวิสฺส          สเจ น วิวเทมเส   
                อสีสก อนงฺคุฏ                  สิคาโล หรติ โรหิตนฺติ ฯ   
          ตตฺถ จิรปติ เทฺว ตโย ทิวเส สนฺธาย วุตฺต ฯ   
        สิคาโลป  อชชฺ  ภรยิ  โรหิตมจฺฉ  ขาทาเปสฺสามีติ   
ตุฏจิตฺโต  ตสฺสา  สนฺติก  อาคมิ  ฯ  สา  ต  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  
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อภินนฺทมานา  อิม คาถมาห   
        [๑๐๐๓]ยถาป ราชา นนฺเทยฺย          รชชฺ ลทฺธาน ขตฺติโย   
                เอวาหมชฺช นนฺทามิ          ทิสฺวา ปุณฺณมุข ปตินฺติ ฯ   
อิม คาถ วตฺวา อธิคมุปาย ปุจฺฉนฺตี อิม คาถมาห   
        [๑๐๐๔]กถนฺนุ ถลโช สนฺโต          อุทเก มจฺฉ ปรามสิ   
                ปฏุโ เม สมฺม อกฺขาหิ          กถ อธิคต ตยาติ ฯ   
        ตตฺถ  กถนฺนูติ  ขาท  ภทฺเทติ  มจฺฉกฺขณฺเฑ  ปุรโต  ปเต   
กถ นุ ตฺว ถลโช สมาโน อุทเก มจฺฉ คณฺหีติ ปุจฺฉิ ฯ   
        สิคาโล ตสฺสา อธิคมุปาย อาจิกฺขนฺโต อนนฺตร คาถมาห   
        [๑๐๐๕]วิวาเทน กิสา โหนฺติ          วิวาเทน ธนกฺขยา   
                ชนิา อุทฺทา วิวาเทน          ภุ ฺช มายาวิ โรหิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  วิวาเทน  กิสา  โหนฺตีติ  ภทฺเท  อิเม  สตฺตา  วิวาท   
กโรนฺตา  วิวาท  นิสฺสาย  กิสา  อปฺปมสโลหิตา  โหนฺติ  ฯ  วิวาเทน   
ธนกฺขยาติ  หิร ฺสุวณฺณาทีน  ธนาน  ขยาป  วิวาเทเนว  
โหนฺติ  ฯ  ทวีฺสุป  วิวทนฺเตสุ  เอโก  ปราชิโต  ปราชิตตฺตา  ธนกฺขย   
ปาปุณาติ  อิตโร  ชยภาคทาเนน  ฯ  ชนิา  อุทฺทาติ  เทฺว  อุทฺทา  
วิวาเทเนว  อิม  มจฺฉ  ชินา  ตสฺมา  ตฺว  มยา  อาภตสฺส  อุปฺปตฺตึ   
มา  ปุจฺฉ  เกวล อิม ภุ ฺช มายาวิ โรหิตนฺติ ฯ   
        อิตรา อภิสมฺพุทฺธคาถา    
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        [๑๐๐๖]เอวเมว มนุสฺเสสุ          วิวาโท ยตฺถ ชายติ   
                ธมฺมฏมติธาวนฺติ(๑)        โส หิ เนส วินายโก   
                ธนาป ตตฺถ ชยีนฺติ          ราชโกโส ปวฑฺฒตีติ ฯ   
        ตตฺถ  เอวเมวาติ  ภิกฺขเว  ยถา  เอเต  อุทฺทา  ชนิา  เอวเมว   
มนุสฺเสสุป  ยสฺมึ  าเน  วิวาโท  ชายติ  ตตฺถ  มนสฺุสา  ธมฺมฏ   
อติธาวนฺติ  วินิจฺฉยสามิก  อุปสงฺกมนฺติ  ฯ  กึการณา  ฯ  โส  หิ   
เนส  วินายโก  เตส  วิวาทาปนฺนาน  วิวาทวูปสมโกติ  อตฺโถ  ฯ   
ธนาป  ตตฺถาติ  ตตฺถ  เต  วิวาทาปนฺนา  ธนโตป  ชยีนฺติ  อตฺตโน   
สนฺตกา  ปรหิายนฺติ  ทณฺเฑน  เจว  ชยภาคคฺคหเณน  จ  ราชโกโส   
ปวฑฺฒตีติ อตฺโถ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  สิคาโล  อุปนนฺโท  อโหสิ  เทฺว  อุทฺทา  เทฺว  มหลฺลกา   
ตสฺส  การณสฺส ปจฺจกฺขการิกา รุกฺขเทวตา ปน อหเมวาติ ฯ   
                ทพฺพปุปฺผชาตก ป ฺจม ฯ   
# ๑. ส. ม. ธมฺมฏ ปฏิธาวนฺติ ฯ   
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                        ทสณฺณกชาตก(๑)   
        ทสณฺณก  ติขิณธารนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
ปุราณทุติยิกปโลภน อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ต  หิ  ภิกฺขุ  สตฺถา  สจฺจ  กิร  ตฺว  อุกฺกณฺ ิโตติ  ปุจฺฉิตฺวา   
สจฺจ  ภนฺเตติ  เกน  อุกฺกณฺาปโตติ  ปุราณทุติยิกายาติ   
วุตฺเต  ภิกฺขุ  อย  อิตฺถี  ตุยหฺ  อนตฺถการิกา  ปุพฺเพป  ตฺว  อิม  
นิสฺสาย  เจตสิกโรเคน  มรนฺโต  ปณฺฑิเต  นิสฺสาย  ชีวิตลทฺโธติ 
วตฺวา  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  มทฺทวมหาราเช  รชฺช  กาเรนฺเต  
โพธิสตฺโต  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ  ฯ  เสนกกุมาโรติสฺส  นาม   
อกสุ  ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย  สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา   
พาราณสึ  ปจฺจาคนฺตฺวา  มทฺทวร ฺโ  อตฺถธมฺมานุสาสโก  อมจฺโจ  
อโหสิ  ฯ  เสนกปณฺฑิโตติ  วุตฺโต  สกลนคเร  จนฺโท  วิย  สุรโิย 
วิย  จ  ป ฺายติ ฯ  ตทา  ร ฺโ  ปุโรหิตปุตฺโต  ราชูปฏาน   
อาคโต  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต  อุตฺตมรูปธร  ร ฺโ  อคฺคมเหสึ  
ทิสฺวา  ปฏิพทฺธจิตฺโต  หุตฺวา  เคห  คนฺตฺวา  นิราหาโร  นิปชฺชตฺิวา   
สหายเกหิ  ปุฏโ  ตมตฺถ  อาโรเจสิ  ฯ  ราชา  ปโุรหิตปุตฺโต  น   
ทิสฺสติ  กหนนฺุโขติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถ  สุตฺวา  ต  ปกโฺกสาเปตฺวา   
อห  เต  สตฺต  ทิวสานิ  ทมฺมิ  อิม  สตฺตาห  ฆเร  กตฺวา  อฏเม 
# ๑. ม. ปณฺณกชาตก ฯ  



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 161 

        *เลมที่ 32  กุกกฺุวคฺควณฺณนา  หนา  161 
 
ทิวเส อาเนยฺยาสีติ  อาห  ฯ  โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ต  เคห   
เนตฺวา  ตาย  สทฺธึ  อภิรม ิ ฯ  เต  อ ฺม ฺ  ปฏิพทฺธจิตฺตา 
หุตฺวา  กิ ฺจิ  อชานาเปตฺวา  อคฺคทฺวาเรเนว  ปลายิตฺวา  อ ฺสฺส   
ร ฺโ  วิชิต  อคมสุ  ฯ  โกจิ  คตฏาน  น  ชานาติ  นาวาย 
คตมคฺโค  วิย  อโหส ิ ฯ ราชา  นคเร  เภริ ฺจาราเปตฺวา   
นานปฺปกาเรน  วิจินนฺโตป  ตสฺส  คตฏาน  น  อ ฺาสิ  ฯ  อถสฺส   
ต  นิสฺสาย  พลวโสโก  อุปฺปชฺชิ  ฯ  หทย  อุณฺห  หุตฺวา  โลหิต  
ปคฺฆริ  ฯ  ตโต  ปฏายปสฺส  กุจฺฉิโต  โลหิต  นิกฺขมิ  ฯ  พฺยาธิ   
มหนฺโต  อโหสิ  ฯ  มหนฺตาป  ราชเวชฺชา  ติกิจฺฉิตุ  นาสกฺขึสุ  ฯ   
        โพธิสตฺโต  อิมสฺส  ร ฺโ  พฺยาธิ  นตฺถ ิ ภรยิ  ปน  อปสฺสนฺโต  
เจตสิกโรเคน  ผุฏโ  อุปาเยน  น  ติกิจฺฉิสฺสามีติ  อายุร ฺจ  
ปุกฺกุส ฺจาติ  เทฺว  ร ฺโ  ปณฺฑิตอมจฺเจ  อามนฺเตตฺวา  ร ฺโ  
เทวิยา  อทสฺสเนน  เจตสิกโรค  เปตฺวา  ร ฺโ  โรโค  นตฺถิ  
พหูปกาโร  โข  อมฺหาก  ราชา  ตสฺมา  อุปาเยน  น  ติกิจฺฉิสฺสาม  
ราชงฺคเณ  สมชฺช  กาเรตฺวา  อสึ  คิลิตุ  ชานนฺเต  อสึ  คิลาเปตฺวา   
ราชาน  สีหป ฺชเร  กตฺวา  สมชชฺ  โอโลกาเปสฺสาม  ราชา  อสึ  
คิลนฺต  ทิสฺวา  อตฺถิ  นุ  โข  อิโต  อ ฺ  ทุกฺกรตรนฺติ  ป ฺห  
ปุจฺฉิสฺสติ  ต  สมฺม  อายุร  ตฺว  อสุกนฺนาม  ททามีติ  วจน  อิโต 
ทุกฺกรตรนฺติ  พฺยากเรยฺยาสิ  ตโต  สมมฺ  ปุกฺกุส  ต  ปุจฺฉิสฺสติ  
อถสฺส  ตฺว  มหาราช  ททามีติ  วตฺวา  อททโต  สา  วาจา  อผลา  
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โหติ  ตถารปู  วาจ  น  เกจิ  อุปชีวนติฺ  น  ขาทนฺติ  น  ปวนฺติ  
เย  น  ตสฺส  วจนสฺสานุจฺฉวิก  กโรนฺติ ยถาปฏิ ฺาตมตฺถ  
เทติเยว  ตโต  ทุกฺกรตรนฺติ  เอว  พฺยากเรยฺยาสิ  อิโต  ปร  กตฺตพฺพ  
อห  ชานิสฺสามีติ  วตฺวา  สมชฺช  อกาสิ  ฯ   
        อถ  เต  ตโยป  ปณฺฑิตา  ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา  มหาราช   
ราชงฺคเณ  สมชฺช  วตฺตติ  ต  โอโลเกนตฺาน  ทุกฺขป  น  ทุกฺข   
โหติ  เอหิ  คจฺฉามาติ  ราชาน  เนตฺวา  สีหป ฺชร  วิวริตฺวา  
สมชฺช  โอโลกาเปสุ  ฯ  พหู  ชนา  อตฺตโน  ชานนสิปฺป  ทสฺเสสุ  ฯ   
เอโก  ปุรโิส  เตตฺตึสคุล  ติขิณธาร  อสิรตน  คิลติ  ฯ  ราชา  ต  
ทิสฺวา อย  ปรุิโส  เอว  อสึ  คิลติ  อตฺถิ  นุ  โข  อิโต  อ ฺ   
ทุกฺกรตรนฺติ อิเม  ปณฺฑิเต ปุจฺฉิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อายุร  
ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห   
        [๑๐๐๗] ทสณฺณก(๑) ติขิณธาร         อสึ สมฺปนฺนปายิน   
                ปริสาย ปุริโส คิลติ          กนิฺนุ ทุกฺกรตร อิโต(๒)   
                ยท ฺ ทุกฺกร าน          ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ   
        ตตฺถ  ทสณฺณกนฺติ  ทสณฺณกรฏเ  อุปฺปนฺน  ฯ  สมฺปนฺน- 
ปายินนฺติ  สนฺนมฺปนฺนปรโลหิตปายนิ  ฯ  ปริสายนฺติ  ปริสมชเฺฌ  
ธนโลเภน  อย  ปรุิโส  คิลติ  ฯ  ยท ฺนฺติ  ย  อ ฺ  อิโต   
อสิคิลนโต  ย  อ ฺ ทุกกฺรตร การณ ต มยา ปุจฺฉิโต 
# ๑. ม. ปณฺณก ฯ  ๒. ส. กึ ทุกกฺรตร ตโต ฯ  
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กเถหิ ฯ   
        อถสฺส โส กเถนฺโต ทุติย คาถมาห   
        [๑๐๐๘]คิเลยฺย ปุริโส โลภา          อสึ สมฺปนนฺปายิน   
                โย จ วชฺชา ททามีติ          ต ทุกฺกรตร ตโต   
                สพฺพ ฺ สุกร าน          เอว ชานาหิ มาคธาติ(๑) ฯ   
        ตตฺถ  วชฺชาติ  วเทยฺย  ฯ  ต  ทุกฺกรตรนฺติ  ต  ททามีติ 
วจน  ตโต  อสิคิลนโต  ทกฺุกรตร  ฯ  สพฺพ ฺนฺติ  อสุกนฺนาม  
ตว  ทสฺสามีติ  วจน  เปตฺวา  อ ฺ  สพฺพป  การณ  สุกร  ฯ  
มาคธาติ  ราชาน  โคตฺเตนาลปติ ฯ   
        ร ฺโ  อายุรปณฺฑิตสฺส  วจน  สตฺุวา  อสิคิลนโต  กริ   
อิท  นาม  ทมฺมีติ  วจน  ทุกฺกร  อห ฺจ  ปุโรหิตปุตฺตสฺส  เทวึ   
ทมฺมีติ  อวจ  อติทุกฺกร  วต  เม  กตนฺติ  ต  วีมสนฺตสฺเสว   
หทเย  โสโก  โถก  ตนุก  คโต  ฯ  โส  ตโต  ปรสฺส  อิท   
นาม  ทมฺมีติ  วจนโต  ปน ฺ  ทุกฺกรตร  อตฺถ ิ น ุ โขติ  จินฺเตตฺวา   
ปุกฺกุสปณฺฑิเตน สทฺธึ สลลฺปนฺโต ตติย คาถมาห   
        [๑๐๐๙]พฺยากาสิ อายุโร(๒) ป ฺห  อตฺถ ธมฺมสสฺ โกวิโท   
                ปกฺุกุส ทานิ(๓) ปุจฺฉามิ          ก ึทุกฺกรตร ตโต   
                ยท ฺ ทุกฺกร าน          ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ   
        ตตฺถ  ป ฺห  อตฺถนฺติ  ป ฺหสฺส  อตฺถ  พฺยากาสีติ  วุตฺต   
# ๑. ม. มทฺทวาติ ฯ  ๒. ส. ปุกฺกโุส ฯ  ๓. ส. ปุกฺกุสทานิ ฯ   
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โหติ  ฯ  ธมมฺสฺส  โกวิโทติ  ตทตฺถโชตเก  อตฺเถ(๑)  กุสโล  ฯ  ตโตติ   
ตโต วจนโต กึ ทุกฺกรตร ฯ   
        อถสฺส พฺยากโรนฺโต ปุกฺกุสปณฺฑิโต จตุตฺถ คาถมาห   
        [๑๐๑๐] [๒]น วาจมุปชีวนฺติ          อผล คิรมุทรีิต   
                โย จ ทตฺวา อวากยิรา          ต ทุกฺกรตร ตโต   
                สพฺพ ฺ สุกร าน          เอว ชานาหิ มาคธาติ ฯ   
        ตตฺถ  ทตฺวาติ  อสุก  นาม  เทมีติ  ปฏิ ฺ  ทตฺวา  ฯ  
อวากยิราติ  ต  ปฏิ ฺาตมตฺถ  ททนโฺต  ตสฺมึ  โลภ  อวกเรยฺย  
ฉินฺเทยฺย  ต ฺจ  ภณฺฑ  ทเทยฺยาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ตโตติ  ตโต 
อสิคิลนโต  อสุกนฺนาม เต เทมีติ วจนโต จ ตเทว ทุกฺกรตร ฯ   
        ร ฺโป  ต  วจน  สุตฺวา  อห  ปุโรหิตปุตฺตสฺส  เทวึ  เทมีติ   
ปม  วตฺวา  วาจาย  อนุจฺฉวิก  กตฺวา  ต  อทาสึ  ทกฺุกร  วต  
เม  กตนฺติ  ปริวิตกฺเกนฺตสฺส  โสโก  ตนุกตโร  ชาโต  ฯ  อถสฺส 
เอตทโหสิ  เสนกปณฺฑิตโต  อ ฺโ  ปณฺฑิตตโร  นาม  นตฺถิ  
อิม  ป ฺห  เอต ปุจฺฉิสฺสามีติ ตโต ต ปจฺุฉนฺโต ป ฺจม คาถมาห   
        [๑๐๑๑] [๓]พฺยากาสิ ปุกฺกุโส ป ฺห  อตฺถ ธมฺมสฺส โกวิโท   
                เสนก ทานิ ปุจฺฉามิ          ก ึทุกฺกรตร ตโต   
                ยท ฺ ทุกฺกร าน          ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ(๓) ฯ   
        อถสฺส พฺยากโรนฺโต เสนโก ฉฏ คาถมาห   
# ๑. ม. คนฺเถ ฯ  ๒. ส. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๓. ส. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 165 

        *เลมที่ 32  กุกกฺุวคฺควณฺณนา  หนา  165 
         
        [๑๐๑๒]ทเทยุ ปุริโส ทาน          อปฺป วา ยทิ วา พหุ   
                โย จ ทตฺวา นานุตปฺเป          ต ทุกฺกรตร ตโต   
                สพฺพ ฺ สุกร าน          เอว ชานาหิ มาคธาติ(๑) ฯ   
        ตตฺถ  นานุตปฺเปติ  อตฺตโน  อติกนฺต  อติมนาป  ปยภณฺฑ   
ปรสฺส  ทตฺวา  กิมตฺถ  มยา  อิท  ทินฺนนฺติ  เอวนฺต  ปยภณฺฑ   
อารพฺภ  โย  ปจฺฉา  น  ตปฺปติ  น  โสจติ  เอต  อสิคิลนโต  จ  
อสุก  นาม  เต  เทมีติ  วจนโต  จ  ตสฺส  ทานโต จ ทุกฺกรตร ฯ   
อิติ  มหาสตฺโต  ราชาน  ส ฺาเปนฺโต  กเถสิ  ฯ  ทาน  หิ   
ทตฺวา  อปรเจตนา  ทุสทฺธานิยา(๒) ตสฺสา  ทุสทฺธานิยทุกฺกรตา(๓)   
เวสฺสนฺตรชาตเกป ทีปตา ฯ วุตฺต เหต   
                อาทู จาป คเหตฺวาน          ขคฺค พนฺธิตฺว วามโต   
                อาเนยฺยามิ สเก ปุตฺเต          ปุตฺตาน หิ วโธ ทุกโฺข   
                อฏานเมต ทุกฺขรูป          ย กุมารา วิห ฺเร   
                สต ฺจ ธมฺมม ฺาย          โก ทตฺวา อนุตปฺปตีติ ฯ   
                ราชาป  โข  โพธิสตฺตสฺส  วจน  สุตฺวา  สลฺลกฺเขสิ  อห   
อตฺตโน  มเนเนว  ปุโรหิตปุตฺตสฺส  เทวึ  ทตฺวา  สกมน  สนฺธาเรตุ   
น  สกโฺกมิ  โสจามิ  กิลมามิ  น  เม  อิท  อนุจฺฉวิก  สเจ  สา 
มยิ  สสิเนหา  ภเวยฺย  อิม  อิสฺสริย  ฉฑฺเฑตฺวา  น  ปลาเยยฺย   
มยิ  ปน  สิเนห  อกตฺวา  ปลาตาย  กึ  นาม  มยฺหนฺติ  ฯ  ตสฺเสต   
# ๑. ม. มทฺทวาติ ฯ  ๒. ม. ทุสฺสนฺธารยิา ฯ  
# ๓. ม. สนฺธารณทุกฺกรตา ฯ   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 166 

        *เลมที่ 32  ทสณฺณกชาตก  หนา 166 
 
จินฺเตนฺตสฺส  ปทุมปตฺตโต  อุทกพินฺท ุ วิย  สพฺพโสโก  นิวตฺติตฺวา   
คโต  ฯ  ต  ขณฺ ฺเวสฺส  กุจฺฉิ  ปริสณฺาติ  ฯ  โส  นิโรโค   
สุขิโต หุตฺวา โพธิสตฺตสฺส ถุตึ กโรนฺโต โอสานคาถมาห   
        [๑๐๑๓]พฺยากาสิ อายุโร ป ฺห          อโถ ปุกกฺุสโปริโส   
                สพฺเพ ป ฺเห อภิโภติ(๑)         ยถา ภาสติ เสนโกติ ฯ   
        ตตฺถ  ยถา  ภาสตีติ  ยถา  ปณฺฑิโต  ภาสติ  ตเถว  ต   
ทานนฺนาม ทตฺวา เนว อนุตปฺปตพฺพนฺติ ฯ   
        อิม ปนสฺส ถุตึ กตฺวา ตุฏโ พหุ ธน อทาสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  สจฺจปริโยสาเน  โส  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ  ฯ  ตทา  ราชมเหสี  ปุราณทุติยิกา  อโหสิ   
ราชา  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  อายุรปณฺฑิโต  โมคฺคลฺลาโน  ปุกฺกุสปณฺฑิโต   
สารีปุตฺโต  เสนกปณฺฑิโต ปน อหเมวาติ ฯ   
                ทสณฺณกชาตก ฉฏ ฯ   
# ๑. ม. อติโภติ ฯ   
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                        เสนกชาตก(๑)   
        วิพฺภนฺตจิตฺโตติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  อตฺตโน   
ป ฺาปารมึ อารพฺภ กเถสิ ฯ ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ อุมฺมงฺคชาตเก  
อาวีภวิสฺสติ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  ชนโก  นาม  ราชา  รชชฺ  กาเรสิ  ฯ 
ตทา  โพธิสตฺโต  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ  ฯ  เสนกกุมาโรติสฺส  
นาม  กรึส ุฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสลิาย  สพฺพสิปฺปานิ   
อุคฺคณฺหิตฺวา  พาราณสิย  ปจฺจาคนฺตฺวา  ราชาน  ปสสฺิ  ฯ  ราชา   
ต  อมจฺจฏาเน  เปสิ  มหนฺต ฺจสฺส  ยส  อนุปฺปทาสิ  ฯ  โส  ร ฺโ   
อตฺถ ฺจ  ธมฺม ฺจ  อนุสาสิ  ฯ  มธุรกโถ  ธมฺมกถโิก  หุตฺวา 
ราชาน  ป ฺจสุ  สีเลสุ  ปติฏาเปตฺวา  ทาเน  อุโปสถกมฺเม  
จ  ทสกุสลกมฺมปเถสูติ  อิมาย  กลฺยาณปฏิปทาย  ปติฏาเปสิ  ฯ  
สกลรฏเ  พุทฺธาน  อุปฺปาทกาโล  วิย  อโหสิ  ฯ  ปกฺขทิวเสสุ  
ราชา  จ  อุปราชาทโย  จ  สพฺเพ  สนฺนปิติตฺวา  ธมฺมสภ   
สชฺเชนฺติ  ฯ  มหาสตฺโต  สชฺชิตธมฺมสภาย  สุรภิปลฺลงฺกมชฺฌคโต(๒) 
พุทฺธลีฬาย  ธมฺม  เทเสสิ  ฯ  พุทฺธาน  ธมฺมกถาสทิสาวสฺส  กถา 
โหติ  ฯ 
        อถ ฺตโร  มหลฺลกพฺราหฺมโณ  ธนภิกฺข  จรตฺิวา  กหาปณ- 
# ๑. ส.ี ม. สตฺตุภสฺตชาตก ฯ  ๒. ส. สรภปลฺลงฺก... ฯ 
# ม. รตนปลลฺงฺกวรคโต ฯ   
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สหสฺส  ลภิตฺวา  เอกสฺมึ  พฺราหฺมณกุเล  นิกฺขิปตฺวา  ปุน 
ภิกฺข  จริสฺสามีติ  คโต  ฯ  ตสฺส  คตกาเล  ต  กลุ  กหาปเณ   
วล ฺเชติ  ฯ  โส  อาคนฺตฺวา  กหาปเณ  อาหราเปสิ  ฯ  พฺราหฺมโณ   
กหาปเณ  ทาตุ  อสกฺโกนโฺต  อตฺตโน  ธีตร  ตสฺส  ปาทปริจาริก   
กตฺวา  อทาสิ  ฯ  พฺราหฺมโณ  ต  คเหตฺวา  พาราณสิโต  อวิทูเร   
เอกสฺมึ  พฺราหฺมณคาเม  วาส  กปฺเปสิ  ฯ  อถสฺส  ภริยา  ทหรตาย   
กาเมสุ อติตฺตา อ ฺเน ตรุณพฺราหฺมเณน สทฺธึ มิจฺฉาจาร  
จริ ฯ   
        โสฬส  หิ  อตปฺปยวตฺถูนิ  นาม  ฯ  กตมานิ  โสฬส  ฯ  สาคโร   
สพฺพสวนฺตีหิ  น  ตปฺปติ  ฯ  อคฺคิ  อุปาทาเนน  น  ตปฺปติ  ฯ   
ราชา  รชฺเชน  น  ตปฺปติ  ฯ  พาโล  ปาเปหิ  น  ตปปฺติ  ฯ  อิตฺถี   
เมถุนธมฺเมน  อลงฺกาเรน  วิชายเนนาติ  อิเมหิ  ตีหิ  น  ตปฺปติ  ฯ   
พฺราหฺมโณ  มนฺเตหิ  น  ตปฺปติ  ฯ  ฌายี  วิหารสมาปตฺติยา  น   
ตปฺปติ  ฯ  เสโข  อปจเยน  น  ตปฺปติ  ฯ  อปฺปจฺโฉ  ธุตงฺคคุเณน   
น  ตปฺปติ  ฯ  อารทฺธวิริโย  วิริยารมฺเภน  น  ตปฺปติ  ฯ  ธมฺมกถโิก   
สากจฺฉาย  น  ตปฺปติ  ฯ  วิสารโท  ปรสิาย  น  ตปฺปติ  ฯ  สทฺโธ   
สงฺฆุปฏาเนน  น  ตปฺปติ  ฯ  ทายโก  ปริจฺจาเคน  น  ตปฺปติ  ฯ   
ปณฺฑิโต  ธมมฺสฺสวเนน  น  ตปฺปติ  ฯ  จตสฺโส  ปรสิา  ตถาคต- 
ทสฺสเนน  น ตปฺปนฺตีติ ฯ    
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        สาป  พฺราหฺมณี  เมถนุธมฺเมน  อติตฺตา  ต  พฺราหฺมณ 
นีหริตฺวา  วิสฺสฏา  ปาปกมฺม  กาตุกามา  หุตฺวา  เอกทิวส   
ทุมฺมนา  นิปชฺชิตฺวา  ก ึ โภตีติ  วุตฺเต  พฺราหฺมณ  อห  ตว  
เคเห  กมฺม  กาตุ  น  สกฺโกมิ  ทาสีทาส  อาเนหีติ  ฯ  โภติ  ธน  
เม  นตฺถิ  ก ึ ทตฺวา  อาเนมีติ  ฯ  ภิกฺข  จริตฺวา  ธน  ปริเยสิตฺวา 
อาเนหีติ  ฯ  เตนหิ  โภติ  ปาเถยฺย  เม  สชฺเชหีติ  ฯ สา ตสฺส 
พทฺธสตฺตุ อพทฺธสตฺตุ  จมฺมปสิพฺพก  ปูเรตฺวา  อทาสิ  ฯ  พฺราหฺมโณ  
คามนิคมราชธานีสุ  จรนฺโต  สตฺต  กหาปณสตานิ  ลภิตฺวา  อล  
เม  เอตฺตก  ธนทาสทาสีมูลายาติ  นิวตฺติตฺวา  อตฺตโน  คาม   
อาคจฺฉนฺโต  เอกสฺมึ  อุทกผาสุกฏาเน  ปสิพฺพก  มุ ฺจิตฺวา  สตฺตุ  
ขาทิตฺวา  ปสิพฺพกมุข  อพนฺธิตฺวาว  ปานีย  ปวิตุ  โอติณฺโณ  ฯ   
อเถกสฺมึ  รุกขฺสุสิเร  เอโก  กณฺหสปฺโป  สตฺตุคนฺธ  ฆายิตฺวา 
ปสิพฺพก  ปวิสิตฺวา  โภค  อาภุ ฺชิตฺวา  สตฺตุ  ขาทนฺโต  นิปชฺช ิ ฯ 
พฺราหฺมโณ  อาคนฺตฺวา  ปสิพฺพกสฺส  อพฺภนฺตร  อโนโลเกตฺวา 
ปสิพฺพก  พนฺธิตฺวา  อเสน  กตฺวา  ปายาสิ  ฯ  อนฺตรามคฺเค  เอกสฺมึ   
รุกฺเข  นิพฺพตฺตเทวตา  ขนฺธวิฏเป  ตฺวา  พฺราหฺมณ  สเจ 
อนฺตรามคฺเค  วสิสฺสสิ  สย  มริสฺสสิ  สเจ  อชฺช  ฆร  คมิสฺสส ิ 
ภริยา  เต  มรสิฺสตีติ  วตฺวา  อนฺตรธายิ  ฯ  โส  โอโลเกนฺโต  เทวต  
อทิสฺวา  ภีโต  มรณภเยน  ตชฺชิโต  โรทนฺโต  ปริเทวนฺโต   
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พาราณสีนครทฺวาร  สมปฺาปุณิ  ฯ   
        ตทา  จ  ปนฺนรสุโปสโถ  โหติ  อลงฺกตธมฺมาสเน  นิสีทิตฺวา 
โพธิสตฺตสฺส  ธมฺมกถนทิวโส  ฯ  มหาชนา  คนฺธปปฺุผหตฺถา 
วคฺควคฺคา  หุตฺวา  ธมฺมกถ  โสตุ  คจฺฉนฺติ  ฯ  พฺราหฺมโณ  ต   
ทิสฺวา  กห  คจฺฉถ  ตาตาติ  ปุจฺฉิ  ฯ  พฺราหฺมณ  อชฺช  
เสนกปณฺฑิโต  มธุเรน  สเรน  พุทฺธลฬีาย  ธมฺม  เทเสติ  กึ  ตฺวป 
น  ชานาสีติ  วุตฺเต  จินฺเตสิ  ปณฺฑิโต  กิร  ธมฺมกถโิก  อห ฺจมฺหิ  
มรณภยตชฺชโิต  ปณฺฑิโต  โข  ปน  มหนฺตป  โสก  นีหริตุ  สกโฺกติ   
มยาป  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ธมฺม  โสตุ  วฏฏตีติ  ฯ  โส  เตน  สทฺธึ  
ตตฺถ  คนฺตฺวา  มหาสตฺต  ปริวาเรตฺวา  นิสินฺนาย  สราชิกาย 
ปริสาย  ปรยินฺเต  สตฺตุปสิพฺพเกน  ขนฺธคเตน  ธมฺมาสนโต  อวิทูเร  
มรณภยภีโต โรทมาโน  อฏาสิ  ฯ  มหาสตฺโต  อากาสคงฺค  
โอตาเรนฺโต  วิย  อมตวสสฺ  วสฺสนฺโต  วิย  จ  ธมฺม  เทเสติ  ฯ  
มหาชโน  ส ฺชาตโสมนสฺโส  สาธุการ  ทตฺวา  ธมมฺ  อสฺโสสิ  ฯ   
        ปณฺฑิตา  จ  นาม  ทสิาจกฺขุกา  โหนฺติ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  
มหาสตฺโต  ปสนฺนานิ  ป ฺจปฺปสาทานิ  อกฺขีนิ  อุมฺมิเลตฺวา  
สมนฺตโต  ปริส  โอโลเกนฺโต  ต  พฺราหฺมณ ทิสฺวา จินฺเตสิ   
อย  เอตฺตกา  ปริสา  โสมนสฺสชาตา  สาธุการ  ทตฺวา  ธมฺม  
สุณาติ ฯ  อย  ปเนโก  พฺราหฺมโณ  โทมนสฺสปฺปตฺโต  โรทติ  ฯ  
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เอตสฺส  อพฺภนฺตเร  อสฺสุชนนสมตฺเถน  โสเกน  ภวิตพฺพ  ฯ  ตมฺพสฺส  
อมฺพิเลน  ปหริตฺวา  อมฺพผลปาตน  วิย(๑)  ปทุมปตฺตโต  อุทกพินฺทุ   
วิย  วินิวตฺเตตฺวา  เอตฺเถว  น  นิสฺโสก  ตุฏมานส  กตฺวา  ธมฺม  
เทเสสฺสามีติ  ฯ  โส  ต  อามนฺเตตฺวา  พฺราหฺมณ  เสนกปณฺฑิโต   
นามาห  อิทาเนว  ต  นิสโฺสก  กริสฺสามิ  วิสฺสฏโ  กเถหีติ  
เตน  สทฺธึ  สลฺลปนฺโต  ปม คาถมาห   
        [๑๐๑๔]วิพฺภนฺตจิตฺโต กุปตินฺทฺริโยสิ   
                เนตฺเตหิ เต วาริคณา สวนฺติ   
                กนิฺเต นฏ กึ ปน ปตฺถยาโน   
                อิธาคมา พฺราหฺมณ อิงฺฆ(๒) พฺรูหีติ ฯ   
        ตตฺถ  กปุตินฺทฺริโยสีติ  จกฺขุนฺทฺริยเมว  สนฺธาย  กุปติน-ฺ 
ทฺริโยสีติ  อาห  ฯ  วาริคณาติ  อสฺสุพินฺทูนิ  ฯ  อิงฺฆาติ  โจทนตฺเถ  
นิปาโต  ฯ  ต  หิ  มหาสตฺโต  โจทนฺโต  เอวมาห  พฺราหฺมณ  
สตฺตา  นาม  ทฺวีหิ  การเณหิ  โสจนฺติ  ปริเทวนฺติ  สตฺตสงฺขาเรสุ  
กิสฺมิ ฺจิเทว  ปยาติเก  นฏเ  วา  กิ ฺจิเทว  ปยาติก  ปตฺเถตฺวา 
อลภนฺตา  วา  ตตฺถ  กินฺเต  นฏ  ก ึ ปน  ปตฺถยนฺโต  ตฺว  อิธาคโต 
อิท  เม ขิปฺป พฺรูหีติ ฯ   
        อถสฺส อตฺตโน โสกการณ กเถนฺโต พฺราหฺมโณ ทุติย  
คาถมาห   
# ๑. ม. ตมสฺส อมฺพิเลน ปหริตฺวา ตมฺพมล วิย ฯ  
# ๒. ม. พฺรหฺเม ตทิงฺฆ ฯ   
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        [๑๐๑๕]มิยฺเยถ ภริยา วชโต มมชชฺ   
                อคจฺฉโต มรณมาห ยกฺโข   
                เอเตน ทุกฺเขน ปเวธิโตสฺมิ   
                อกฺขาหิ เม เสนก เอตมตฺถนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  วชโตติ  เคห  คจฺฉนฺตสฺส  ฯ  อคจฺฉโตติ  อคจฺฉนฺตสฺส  ฯ   
ยกฺโขติ  อนตฺรามคฺเค  เอกา  รุกฺขเทวตา  เอวมาหาติ  วทติ  ฯ   
สา  กิร  เทวตา  ปสิพฺพเก  เต  พฺราหฺมณ  กณฺหสปฺโปติ   
อนาจิกฺขนฺตี  โพธิสตฺตสฺส  าณานุภาวปฺปกาสนตฺถ  นาจิกฺขิ  ฯ  
เอเตน  ทุกฺเขนาติ  คจฺฉโต  ภริยาย  มรณทุกฺเขน  อคจฺฉโต   
อตฺตโน  มรณทุกฺเขน  เอเตนสฺมิ  ปเวธิโต  ผนฺทิโต(๑)  กมฺปโต  ฯ  
เอตมตฺถนฺติ  เอต  การณ  เยน  เม  การเณน  คจฺฉโต  ภริยาย  
มรณ  อคจฺฉโต  อตฺตโน มรณ โหติ เอต เม การณ  
อกฺขาหีติ อตฺโถ ฯ   
        มหาสตฺโต  พฺราหฺมณสฺส  วจน  สุตฺวา  สมุทฺทมตฺถเก  ชาล   
ขิปนฺโต  วิย  าณชาล  ปตฺถริตฺวา  อิเมส  สตฺตาน  พหูนิ   
มรณการณานิ  สมุทฺเท  นิมุคฺคาป  มรนฺติ  ตตฺถ  พาลมจฺเฉหิ  
คหิตาป  คงฺคาย  ปติตาป  ตตฺถ  สสสมุาเรน  คหิตาป  รุกฺขโต  
ปติตาป กณฺเกน  วิทฺธาป  นานปฺปกาเรหิ  อาวุเธหิ  ปหตาป  
วิส  ขาทิตฺวาป อุพฺพตฺติตฺวา  ปปาเต  ปติตาป  อติสีตาทีหิ  
# ๑. ม. ฆฏิโต ฯ   
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นานปฺปกาเรหิ  วา  โรเคหิ  อุปทฺทูตาป  มรนฺติเยว  เอว  พหูสุ   
มรณการเณสุ  กตเรน  น ุ โข  การเณน  อชฺเชส  พฺราหฺมโณ   
อนฺตรามคฺเค  วสนฺโต  สย  มริสฺสติ  เคหมสฺส  วชโต  ภริยา  
มริสฺสตีติ  จินฺเตสิ  จนฺเตนฺโต  จ  พฺราหฺมณสฺส  ขนฺเธ  ปสิพฺพก  
ทิสฺวา  อิมสฺมึ  ปสิพฺพเก  เอเกน  สปฺเปน  ปวิฏเน  ภวิตพฺพ   
ปวิสนฺโต  จ  ปน  โส  สปโฺป  อิมสฺม ึ พฺราหฺมเณ  ปาตราสสมเย   
สตฺตุ  ขาทิตฺวา  ปสิพฺพกมุข  อพนฺธิตฺวาว  ปานีย  ปาตุ  คเต   
สตฺตุคนฺเธน  ปวิฏโ  ภวิสฺสติ  พฺราหฺมโณ  ปานีย  ปวิตฺวา   
อาคโต  สปฺปสฺส  ปวิฏภาว  อชานิตฺวา  ปสิพฺพก  พนฺธิตฺวา 
อาทาย  ปกฺกนฺโต  ภวิสฺสติ  สฺวาย  อนตฺรามคฺเค  วสนฺโต  
สาย  วสนฏาเน  สตฺตุ  ขาทิสฺสามีติ  ปสิพฺพก  มุ ฺจิตฺวา  
หตฺถ  ปเวเสสฺสติ  อถ  น  สปฺโป  หตฺเถ  ฑสิตฺวา  ชีวิตกฺขย   
ปาเปสฺสติ  อิทมสฺส  อนฺตรามคฺเค  วสนฺตสฺส  มรณการณ  สเจ  
ปน  เคห  คจฺเฉยฺย  ปสิพฺพโก  ภริยาย  หตฺถคโต  ภวิสฺสติ   
สา  อนฺโตภณฺฑ  โอโลเกสฺสามีติ  ปสิพฺพก  มุ ฺจิตฺวา  หตฺถ  
ปเวเสสฺสติ  อถ  น  สปโฺป  ฑสิตฺวา  ชีวิตกฺขย  ปาเปสฺสติ 
อิทมสฺส  อชชฺ  เคห  คตสฺส  ภริยาย  มรณการณนฺติ   
อุปายโกสลลฺาเณเนว  อ ฺาสิ  ฯ   
        อถสฺส  เอตทโหสิ  อิมินา  กณฺหสปฺเปน  สูเรน  นิพฺภเยน  
# ๑. ม. สจาย ฯ  
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ภวิตพฺพ  อย  หิ  พฺราหฺมณสฺส  มหาผาสุก  ปหรนฺโตป  ปสิพฺพเก   
อตฺตโน  จลน  วา  ผนฺทน  วา  น  ทสฺเสสิ  เอวรูปาย  ปริสาย   
มชฺเฌป  อตฺตโน  อตฺถิภาว  น  ทสฺเสสิ  ตสฺมา  อิมินา  กณฺหสปฺเปน  
สูเรน  นิพฺกเยน  ภวิตพฺพนฺติ  อิทป  โส  อุปายโกสลฺลาเณเนว  
ทิพฺพจกฺขุนา  ปสฺสนฺโต  วิย  อ ฺาสิ  ฯ  เอว  สราชิกาย  ปริสาย   
มชฺเฌ  สปฺป  ปสิพฺพเก  ปเวสนฺต  ทิสฺวา  ิตปุริโส  วิย  มหาสตฺโต   
อุปายกุสลาเณเนว  ปรจฺิฉินฺทิตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  ป ฺห กเถนฺโต  
ตติย คาถมาห   
                [๑๐๑๖]พหูนิ านานิ วิจินฺตยิตฺวา   
                        ยเมตฺถ วกขฺามิ ตเทว สจฺจ   
                        ม ฺามิ เต พฺราหฺมณ สตฺตุภสฺต   
                        อชานโต กณฺหสปฺโป ปวิฏโติ ฯ   
        ตตฺถ  พหูนิ  านานีติ  พหูนิ  การณานิ  ฯ  วิจินฺตยิตฺวาติ   
ปฏิวิชฺฌิตฺวา  จินฺตาวเสน  ปตฺตปฏิเวโธ  วิย  หุตฺวา ฯ ยเมตฺถ  
วกฺขามีติ  ยนฺเต  อห  เอเตสุ  การเณสุ  เอก  การณ  วกฺขามิ ฯ  
ตเทว สจฺจนฺติ  ตเทว  ตถ  ทิพฺพจกฺขุนา  ทิสฺวา  กถติสทิส   
ภวิสฺสตีติ ทีเปติ  ฯ  ม ฺามีติ  สลฺลกฺเขมิ  ฯ  สตฺตุภสฺตนฺติ  
สตฺตุปสิพฺพก  ฯ อชานโตติ  อชานนฺตสฺเสว เอโก กณฺหสปฺโป  
ปวิฏโติ ม ฺามีติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  อตฺถิ  เต  พฺราหฺมณ  ตสฺมึ  ปสิพฺพเก    
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สตฺตูติ  ปุจฺฉิ  ฯ  อตฺถิ  ปณฺฑิตาติ  ฯ  อชฺช  ปาตราสเวลาย  สตฺตุ   
ขาทีติ  ฯ  อาม  ปณฺฑิตาติ  ฯ  กตฺถ  นสิีทิตฺวาติ  ฯ  อร ฺเ   
รุกฺขมูลสฺมินติฺ  ฯ  สตฺตุ  ขาทิตฺวา  ปานีย  ปาตุ  คจฺฉนฺโต   
ปสิพฺพกมุข  น  พนฺธีติ  ฯ  น  พนฺธึ  ปณฺฑิตาติ  ฯ  ปานีย   
ปวิตฺวา  อาคโต  ปสิพฺพก  น  โอโลเกตฺวา  พนฺธีติ  ฯ  อโนโลเกตฺวา 
พนฺธึ ปณฺฑิตาติ ฯ  พฺราหฺมณ  ตว  ปานีย  ปาตุ  คตกาเล   
อชานนฺตสฺเสว  เต สตฺตุคนฺเธน  ปสิพฺพก  สปฺโป  ปวิฏโติ  
ม ฺามิ  เอตเมตฺถ  อคโต  ตฺว  ตสฺมา  ปสิพฺพก  โอตาเรตฺวา   
ปริสมชฺเฌ  เปตฺวา  ปสิพฺพกมุข  โมเจตฺวา  ปฏิกฺกมฺม   ิโต   
เอก  ทณฺฑก  คเหตฺวา  ปสิพฺพก  ตาว  ปหร  ตโต  ปตฺถฏผณ 
สุสูติ  สทฺท  กตฺวา  นิกฺขมนฺต  กณฺหสปฺป  ทิสฺวา  นิกฺกงฺโข  
ภวิสฺสสีติ จตุตฺถ คาถมาห   
        [๑๐๑๗]อาทาย ทณฺฑ ปริสุมฺภ ภสฺต   
                ปสฺเสลมูค อุรค ทุชิวฺห   
                ฉินฺทชฺช กงฺข วิจิกิจฺฉิตานิ   
                ภุชงฺคม ปสฺส ปมุ ฺจ ภสฺตนฺติ ฯฌ   
        ตตฺถ  ปริสุมฺภาติ  ปหร  ฯ  ปสฺเสลมูคนฺติ  เอลปคฺฆรนฺเตน   
มุเขน  เอลมูค  ปสิพฺพกโต  นิกฺขมนฺต  ทชุิวฺห  อุรค  ปสฺส  ฯ   
ฉินฺทชฺช  กงฺข  วิจิกิจฺฉิตานีติ  อตฺถิ  นุ  โข  เม  ปสพฺิพเก  สปฺโป   
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อุทาหุ  นตฺถีติ  กงฺข  เจว  ปุนปฺปุน  อุปฺปชฺชมานานิ  วิจิกิจฺฉิตานิ   
จ  อชฺช  ฉินทฺ  มยฺห  สททฺห  อวิตถ  หิ  เม  พฺยากรณ  อิทาเนว   
นิกฺขมนฺต ภุชงฺคม ปสฺส ปมุ ฺจ ภสฺตนฺติ ฯ   
        พฺราหฺมโณ  มหาสตฺตสฺส  กถ  สตฺุวา  สวิคฺโค  ภยปฺปตฺโต   
ตถา  อกาสิ  ฯ  สปฺโปป  โภเค  ทณฺเฑน  ปหโฏ  ปสิพฺพกมุขา   
นิกฺขมิตฺวา มหาชน โอโลเกนฺโต อฏาสิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา ป ฺจม คาถมาห   
        [๑๐๑๘]สวิคฺครูโป ปริสาย มชฺเฌ   
                โส พฺราหฺมโณ สตฺตุภสฺต ปมุ ฺจิ   
                อถ นิกฺขมิ อุรโค อุคฺคเตโช   
                อาสีวิโส สปฺโป ผณ กริตฺวาติ ฯ   
        สปฺปสสฺ  ผณ  กตฺวา  นิกฺขนฺตกาเล  มหาสตฺตสฺส   
สพฺพ ฺ ุพุทฺธสฺเสว  พฺยากรณ  อโหสิ  ฯ  มหาชโน  เจลุกฺเขป- 
สหสฺสานิ  ปวตฺเตสิ  ฯ  องฺคุลิโปฏนสหสฺสานิ  ปรพฺิภมึสุ  ฯ   
ฆนเมฆวสฺส  วิย  สตฺตรตนวสฺส  วสฺส ิ ฯ  สาธุการสหสฺสานิ   
ปวตฺตยึสุ  ฯ มหาปวีภิชฺชนสทฺโท  วิย  อโหส ิ ฯ  อิท  ปน   
พุทฺธลีฬาย  เอวรูปสฺส  ป ฺหสฺส  กถนนฺนาม  เนว  ชาติยา  พล  
น  โคตฺตกุลปฺปเทสยสธนาน  พล  กสฺส  ปเนต  พลนฺติ  ฯ  ป ฺาย 
พล  ฯ  ป ฺวา  หิ  ปุคฺคโล  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อริยมคฺคทวฺาร   
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วิวริตฺวา  อมตมหานิพฺพาน  ปวิสติ  สาวกปารมึป  ปจฺเจกโพธึป  
สมฺมาสมฺโพธึป  ปฏิวิชฺฌติ  ฯ  อมตมหานิพฺพานสมฺปาปเกสุ  หิ  
ธมฺเมสุ  ป ฺาว  เสฏา  อวเสสา  ตสฺสา ปริวารา โหนฺติ ฯ  
เตเนต วุตฺต   
                ป ฺา หิ เสฏา กุสลา วทนฺติ   
                นกฺขตฺตราชาริว ตารกาน   
                สลี สิริ ฺจาป สต ฺจ ธมฺโม   
                อนฺวายิกา ป ฺวโต ภวนฺตีติ ฯ   
        เอว  กถเิต  ปน  มหาสตฺเตน  ป ฺเห  เอโก  อหิคุณฺฑิโก  
สปฺปสฺส  มุขพนฺธ  กตฺวา  สปฺป  คเหตฺวา  อร ฺเ  
วิสฺสชฺเชสิ  ฯ  พฺราหฺมโณ  ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  ชยาเปตฺวา  
อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  ร ฺโ  ถุตึ  กโรนฺโต อุปฑฺฒคาถมาห   
        [๑๐๑๙]สุลทฺธลาภา ชนกสฺส ร ฺโ   
                โย ปสฺสตี เสนก สาธุป ฺนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โย  สาธุป ฺ  อุตฺตมป ฺ  เสนกปณฺฑิต  อกฺขีนิ   
อุมฺมิเลตฺวา  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  ปยจกฺขูหิ  ปสฺสิตุ  ลภติ  ตสฺส  ร ฺโ  
ชนกสฺส  เอเต  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  ทสฺสนลาภา  สุลทฺธลาภา  วต  
เอเตน ลทฺเธสุ สพฺพลาเภสุ เอเต ลาภาว สุลทฺธา นามาติ ฯ   
        ร ฺโ  ถุตึ  กตฺวา  ปน  ปสิพฺพกโต  สตฺต  กหาปณสตานิ    
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คเหตฺวา มหาสตฺตสฺส ถุตึ กตฺวา ตุฏ ิทาย ทาตุกาโม  
ทิยฑฺฒคาถมาห   
                วิวฏฏจฺฉโท(๑) นุ ส ิสพฺพทสฺสี   
                าณ นุ เต พฺราหฺมณ ภึสรูป   
                อิมานิ เม สตฺตสตานิ อตฺถิ   
                คณฺหาหิ สพฺพานิ ททามิ ตุยฺห ฯ   
                ตยา หิ เม ชีวิตมชฺช ลทฺธ   
                อโถป ภริยายมกาสิ โสตฺถินติฺ ฯ   
        ตตฺถ  วิวฏฏจฺฉโท  นุ  ส ิ สพฺพทสฺสีติ  กินฺนุ  โข  ตฺว   
สพฺเพสุ  ธมฺมากาเรสุ  วิวฏฏจฺฉทโน  วิวฏฏเยฺยธมฺโม  สพฺพ ฺ ู  
พุทฺโธติ  ถุติวเสน  ปุจฺฉติ  ฯ  าณ  นุ  เต  พฺราหฺมณ  ภึสรูปนฺติ   
อุทาหุ  อสพฺพ ฺ ุสฺสาป  สโต  ตว  าณ  อติวิย  ภึสรูป   
สพฺพ ฺ ุตาณ  วิย  พลวนฺติ  ฯ  ตยา  หิ  เมติ  ตยา  ทินฺนตฺตา 
อชฺช  มยา  ชวิีต  ลทฺธ  ฯ  อโถป  ภริยายมกาสิ  โสตฺถินฺติ  อโถป  
เม  ภริยาย ตฺวเมว  โสตฺถึ  อกาสิ  ฯ 
        อิติ โส วตฺวา สเจป สตสหสฺส ภเวยฺย ทเทยฺยเมวาห   
เอตฺตกเมว เม ธน อิมานิ สตฺตสตานิ คณฺหาติ ปุนปฺปุน  
โพธิสตฺต ยาจิ ฯ   
# ๑. ม. วิวฏฏฉทฺโท ฯ  สี. วิวตฺตจฺฉทฺโท ฯ ยุ. วิวตฺตจฺฉทฺทา ฯ  
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        ต สุตฺวา โพธิสตฺโต อฏม คาถมาห   
        [๑๐๒๐]น ปณฺฑิตา เวตฺตนมาทิยนฺติ   
                จิตฺราหิ คาถาหิ สุภาสิตาหิ   
                อิโตป เต พฺราหฺมณ ททนฺตุ วิตฺต   
                อาทาย ตฺว คจฺฉ สก นิเกตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  เวตฺตนนฺติ  เวตน  ฯ  อยเมว  วา  ปาโ  ฯ  อิโตป   
เต  พฺราหฺมณาติ  พฺราหฺมณ  อิโต  มม  ปาทมูลโต  ตุยฺห  ธน  
ททนฺตุ ฯ  วิตฺต  อาทาย  ตฺว  คจฺฉาติ  อิโต  อ ฺานิ  ตีณิ   
สตานิ  คเหตฺวา  สหสฺสภณฺฑิก อาทาย สกนิเวสน คจฺฉาหีติ 
อตฺโถ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  มหาสตฺโต  พฺราหฺมณสฺส  สหสฺส  
ปูราเปนฺโต  กหาปเณ  ทตฺวา  พฺราหฺมณ  เกน  ตฺว  ธนภิกฺขาย 
เปสิโตติ  ปุจฺฉิ  ฯ  ภริยาย  เม  ปณฺฑิตาติ  ฯ  ภริยา  ปน  เต  
มหลฺลิกา  ทหราติ  ฯ  ทหรา  ปณฺฑิตาติ  ฯ  เตนหิ  สา  อ ฺเน 
สทฺธึ  อนาจาร  กโรนฺตี  นพฺิภยา หุตฺวา กริสฺสามีติ ต เปเสสิ  
สเจ อิเม กหาปเณ  ฆร  เนสฺสสิ  สา  เต  ทุกฺเขน  ลทฺธกหาปเณ  
อตฺตโน  ชารสฺส  ทสฺสติ  ตสฺมา  ตฺว  อุชุกเมว  เคห  อคนฺตฺวา 
พหิคาเม  รุกขฺมูเล  วา  ยตฺถกตฺถจิ  วา  กหาปเณ  เปตฺวา  
ปวิเสยฺยาสีติ  วตฺวา  ต  อุยโฺยเชสิ  ฯ  โส  คามสมีป  คนฺตฺวา  เอกสฺมึ  
รุกฺขมูเล  กหาปเณ  เปตฺวา  สาย  เคห  อคมาสิ  ฯ  ภริยาปสฺส  
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ตสฺมึ  ขเณ  ชาเรน  สทฺธ ึ นิสินฺนา  โหติ  ฯ  พฺราหฺมโณ  ทฺวาเร  
ตฺวา  โภตีติ  อาห  ฯ  สา  ตสฺส  สทฺท  สลฺลกฺเขตฺวา  ทีป  
นิพฺพาเปตฺวา  ทฺวาร  วิวรตฺิวา  พฺราหฺมเณ  อนฺโตปวิฏเ  อิตร 
นีหริตฺวา  ทฺวารมูเล  เปตฺวา  เคห  ปวิสิตฺวา  ปสิพฺพเก  กิ ฺจิ   
อทิสฺวา  พฺราหฺมณ  กินฺเต  ภิกฺข  จริตฺวา  ลทฺธนฺติ  ปุจฺฉิ  ฯ  สหสฺส   
เม  ลทฺธนฺติ  ฯ  กห  ปตนฺติ  ฯ  อสุกฏาเน  นาม  ปต  ปาโตว  
อาหริสฺสาม  มา  จินฺตยีติ  ฯ  สา  คนฺตฺวา  ชารสฺส  อาจิกฺขิ  ฯ  
โส  นกิฺขมิตฺวา  อตฺตนา  ปต  วิย  คณฺหิ  ฯ 
        พฺราหฺมโณ  ปุนทิวเส  คนฺตฺวา  กหาปเณ  อปสฺสนฺโต   
โพธิสตฺตสฺส  สนฺติก  คนตฺฺวา  กึ  พฺราหฺมณาติ  วุตฺเต  กหาปเณ   
น  ปสฺสามิ  ปณฺฑิตาติ  อาห  ฯ  ภริยาย  ปน  เต  อาจิกฺขีติ  ฯ   
อาม  ปณฺฑิตาติ  ฯ  มหาสตฺโต  ตาย  ชารสฺส  อาจิกฺขิตภาว  ตฺวา   
อตฺถิ  ปน  เต  พฺราหฺมณ  ภริยาย  กลุุปกพฺราหฺมโณติ  ปุจฺฉิ  ฯ   
อตฺถิ  ปณฺฑิตาติ  ฯ  ตุยฺหป  อตฺถีติ  ฯ  อาม  ปณฺฑิตาติ  ฯ  อถสสฺ   
มหาสตฺโต  สตฺตนฺน  ทิวสาน  ปริพฺพย  ทาเปตฺวา  คจฺฉ   
ปมทิวเส  ตว  สตฺต  ภรยิาย  เต  สตฺตาติ  จุทฺทส  พฺราหฺมเณ 
นิมนฺเตตฺวา  โภเชตฺวา  ปุนทิวสโต  ปฏาย  เอเกก  หาเปตฺวา   
สตฺตเม  ทิวเส  ตว  เอก  ภริยาย  เต  เอกนฺติ  เทฺว  พฺราหฺมเณ 
นิมนฺเตตฺวา ภริยาย  เต  สตฺตเม  ทิวเส  นิมนฺเตตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  
นิพทฺธ  อาคมนภาว  ตฺวา  มยฺห  อาโรเจหีติ  อาห  ฯ  พฺราหฺมโณ  
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ตถา กตฺวา สลฺลกฺขิโต  เม  ปณฺฑิต  นิพทฺธ  ภุ ฺชนกพฺราหฺมโณติ   
มหาสตฺตสฺส  อาโรเจสิ  ฯ   
        โพธิสตฺโต  เตน  สทธฺึ  ปุริเส  เปเสตฺวา  ต  พฺราหฺมณ  
อาณาเปตฺวา  อสุกรุกฺขมูลโต  เต  อิมสสฺ  พฺราหฺมณสฺส  สนฺตก  
กหาปณสหสฺส  คหิตนฺติ  ปุจฺฉิ  ฯ  น  คณฺหามิ  ปณฺฑิตาติ  ฯ 
ตฺว  มม เสนกปณฺฑิตภาว  น  ชานาสิ  อาหราเปสฺสามิ   
เต  กหาปเณติ  ฯ  โส  ภีโต  คหิตา  เมติ  สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ  กินฺเต   
ปตาติ  ฯ  ตตฺเถว  ปณฺฑิต  ปตาติ  ฯ  โพธิสตฺโต  พฺราหฺมณ   
ปุจฺฉิ  พฺราหฺมณ  กินฺเต  สาเยว  ภริยา  โหตุ  อุทาหุ  อ ฺ   
คณฺหิสฺสสีติ  ฯ  สาเยว  เม  โหตุ  ปณฺฑิตาติ  ฯ  โพธสิตฺโต  มนุสฺเส 
เปเสตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  กหาปเณ  จ  พฺราหฺมณิ ฺจ  อาณาเปตฺวา(๑) 
โจรพฺราหฺมณสฺส  หตฺถโต  กหาปเณ  พฺราหฺมณสฺส  ทาเปตฺวา 
อิตรสฺส  ราชาณ  กาเรตฺวา  นครา นีหราเปตฺวา พฺราหฺมณิยาป 
ราชาณ  กาเรตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  มหนฺต  ยส  ทตฺวา อตฺตโนเยว   
สนฺติเก วสาเปสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา 
ชาตก  สโมธาเนสิ  สจฺจปริโยสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  
สจฺฉิกรึสุ  ฯ  ตทา  พฺราหฺมโณ  อานนฺโท  อโหสิ  รุกฺขเทวตา  
สารีปุตฺโต  ปริสา  พุทฺธปริสา เสนกปณฺฑิโต ปน อหเมวาติ ฯ   
                เสนกชาตก สตฺตม ฯ   
# ๑. ม. อาหราเปตฺวา ฯ  
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                        อฏ ิเสนชาตก   
        เย  เม  อห  น  ชานามีติ  อิท  สตฺถา อาฬวึ นิสฺสาย 
อคฺคาฬเว  เจติเย  วิหรนฺโต  กุฏกิารสิกขฺาปท  อารพฺภ  กเถสิ  ฯ   
ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ  เหฏา มณิกณฺกชาตเก กถิตสทิสเมว ฯ   
        สตฺถา  ปน  เต  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  ภิกฺขเว  โปราณก- 
ปณฺฑิตา  ปุพฺเพ  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ  พาหิรกปพฺพชฺชาย  
ปพฺพชิตฺวา  ราชูหิ  ปวารติา  ปยยาจนา  นาม  ปเรส  อปฺปยา 
อมนาปาติ  น  ยาจึสูติ  วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
เอกสฺมึ  นิคเม  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ  ฯ  อฏ ิเสนกุมาโรติสฺส   
นาม  กรึส ุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสลิาย  สพฺพสิปฺปานิ  
อุคฺคณฺหิตฺวา  อปรภาเค  กาเมสุ  อาทีนว  ทิสฺวา  ฆราวาสโต  
นิกฺขมิตฺวา อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย  จ 
นิพฺพตฺเตตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส  จิร  วสตฺิวา  โลณมพิฺลเสวนตฺถาย 
มนุสฺสปถ  โอตริตฺวา  อนุปุพฺเพน  พาราณสิย  ปตฺวา  ราชุยฺยาเน  
วสิตฺวา  ปุนทิวเส  ภิกฺขาย  จรนฺโต  ราชงฺคณ  อคมาสิ  ฯ  ราชา 
ตสฺส  อาจารวิหาเร  ปสีทิตฺวา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา(๑)  ปาสาทตเล 
ปลฺลงฺเก  นิสทีาเปตฺวา สุโภชน โภเชตฺวา  โภชนาวสาเน   
อนุโมทน  สตฺุวา  ปสนฺโน  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  มหาสตฺต   
# ๑. ม. นิมนเฺตตฺวา ฯ  
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ราชุยฺยาเน  วาเสสิ  ทิวสสฺส  จ  เทฺว  ตโย  วาเร  อุปฏาน   
อคมาสิ  ฯ  โส  เอกทิวส  ธมฺมกถาย  ปสนฺโน  รชชฺ  อาทึ   
กตฺวา  เยน  เต  อตฺโถ  ต  วเทยฺยาถาติ  ปวาเรสิ  ฯ  โพธิสตฺโต 
อิท  นาม  เม  เทหิ  อิท  นาม  เม  เทหีติ  น  วทติ  ฯ  อ ฺเ   
ยาจกา  อิท  เทหิ  อิท  เทหีติ  อิจฺฉิติจฺฉิต  ยาจนฺติ  ฯ   
ราชา  อสชชฺมาโน  เทติ  ฯ  โส  เอกทิวส  จินฺเตสิ  อ ฺเ  
ยาจกวนิพฺพกา  อิท ฺจิท ฺจ  อมฺหาก  เทหีติ  ม  ยาจนฺติ  
อยฺโย  ปน  อฏ ิเสโน  ปวาริตกาลโต  ปฏาย  น  กิ ฺจิ   
ยาจติ  ป ฺวา  โข  ปเนส  อุปายกุสโล  ปุจฺฉิสฺสามิ  นนฺติ  ฯ   
โส  เอกทิวส  ภุตฺตปาตราโส  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  
นิสินฺโน  อ ฺเส  ยาจนการณ  ตสฺส  จ อยาจนการณ  
ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห   
        [๑๐๒๑]เย เม อห น ชานามิ          อฏ ิเสน วนิพฺพเก   
                เต ม สงฺคมฺม ยาจนฺติ          กสฺมา ม ตฺว น ยาจสีติ ฯ   
        ตตฺถ  วนิพฺพเกติ  ยาจนเก  ฯ  สงฺคมฺมาติ  สมาคนฺตฺวา  ฯ   
อิท  วุตฺต  โหติ  อยฺย  อฏ ิเสน  เย  เม  วนิพฺพเก  อห   
นามชาติโคตฺตกุลปฺปเทเสน  อิเม  นาม  เอเตติป  น  ชานามิ  เต 
[๑]สมาคนฺตฺวา  อจฺฉิติจฺฉิต ยาจนฺติ ตฺว ปน กสฺมา ม กิ ฺจิ  
น ยาจสีติ ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร มนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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        ต สุตฺวา โพธิสตฺโต ทุติย คาถมาห   
        [๑๐๒๒]ยาจโก อปฺปโย โหติ          ยาจ อททมปฺปโย   
                ตสฺมาหนฺต น ยาจามิ          มา เม วิทฺเทสนา(๑) อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  ยาจโก  อปฺปโย  โหตีติ  โย  หิ  มหาราช  ปุคฺคโล   
อิท  เม  เทหิ  อิม  เม  เทหีติ  ยาจโก  โส  มาตาปตูนป   
มิตฺตามจฺจาทีนป  อปฺปโย  โหติ  อมนาโป  ตสฺส  อปฺปยภาโว   
มณิกณฺกชาตเกน  ทีเปตพฺโพ  ฯ  ยาจนฺติ  ยาจิตภณฺฑ  ฯ  อททนฺติ   
อททมาโน  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  โยป  ยาจิต  น  เทติ  โส  มาตาปตโร 
อาทึ  กตฺวา  อททมาโน  ปุคฺคโล  ยาจนกสฺส  อปฺปโย  โหติ  ฯ 
ตสฺมาติ  ยสฺมา  ยาจโกป  ทายกสฺส  ยาจิต  ภณฺฑ อททนฺโตป   
ยาจกสฺส  อปฺปโย  โหติ  ตสฺมา  อห  ต  น  ยาจามิ  ฯ  มา  เม   
วิทฺเทสนา  อหูติ  สเจ  อห  ยาเจยฺยเมว  ต  ทเทยฺยาส ิตว วิทฺเทโส   
ภเวยฺย  สา  เม  ตว  สนฺติกา  อุปฺปนฺนา  วิทฺเทสนา  สเจป  น 
ตฺว  ทเทยฺยาสิ  มม  วิทฺเทโส  ภเวยฺย  สา  จ  มม  ตยิ  วิทฺเทสนา 
เอว  สพฺพถาป  มา  เม  วิทฺเทสนา  อหุ  มา โน อุภินฺนป  เมตฺติ  
ภิชฺชติ เอตมตฺถ สมฺปสฺสนฺโต อห ต น กิ ฺจิ ยาจามีติ ฯ   
        อถสฺส วจน สุตฺวา ราชา ติสฺโส คาถา อภาสิ   
        [๑๐๒๓]โย จ(๒) ยาจนชีวาโน          กาเล ยาจ น ยาจติ   
                ปร ฺจ ปุ ฺ ธเสติ(๓)          อตฺตนาป น ชีวติ ฯ   
# ๑. ม. วิทฺเทสฺสนา ฯ  ๒. ม. โย เว ฯ  ๓. ม. ปุ ฺา ฯ  
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        [๑๐๒๔]โย จ ยาจนชีวาโน          กาเล ยาจป(๑) ยาจติ   
                ปร ฺจ ปุ ฺ ลเภติ(๒)          อตฺตนาป จ ชีวติ ฯ   
        [๑๐๒๕]น เว ทุสฺสนฺติ(๓) สปฺป ฺา  ทิสฺวา ยาจกมาคเต   
                พฺรหฺมจารี ปโย เมสิ          วรภ ฺ ิตมิจฺฉสีติ(๔) ฯ   
        ตตฺถ  ยาจนชีวาโนติ  ยาจนชีวมาโน  ฯ  อยเมว  วา  ปาโ  ฯ   
อิท  วุตฺต  โหติ  อยฺย  อฏ ิเสน  โย  ยาจเนน  ชีวมาโน   
ธมฺมิโก  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  ยาจิตพฺพยุตฺตปฺปยุตฺตกาเล 
กิ ฺจิเทว  ยาจิตพฺพ  น  ยาจติ  โส  ปร ฺจ  ทายก  ปุ ฺ   
ธเสติ  ปริหาเปติ  อตฺตนาป  จ  สุข  น  ชีวติ  ฯ  ปุ ฺ   
ลเภตีติ  กาเล  ปน  ยาจิตพฺพ  ยาจนฺโต  ปร ฺจ  ปุ ฺ   
อธิคเมติ  อตฺตนาป  จ  สขุ  ชีวติ  ฯ  น  เว  ทุสฺสนฺตีติ  ย  
ตฺว  วเทสิ  มา  เม  วิทฺเทสนา  อหูติ  อถ(๕)  กสฺมา  วทสิ   
สปฺป ฺา  หิ  ทาน ฺจ  ทานผล ฺจ  ชานนฺตา  ปณฺฑิตา   
ยาจเก  อาคเต  ทิสฺวา  น  ทุสฺสนฺติ  น  กุชฺฌนฺติ  อ ฺทตฺถุ  
ปมุทิตา  โหนฺตีติ  ทีเปติ  ฯ  ยาจกมาคเตติ  มกาโร  พฺย ฺชน- 
สนฺธิวเสน วุตฺโต ฯ  ยาจเก  อาคเตติ  อตฺโถ  ฯ  พฺรหฺมจารี  
ปโย  เมสีติ  อยฺย อฏ ิเสน  ปริสุทฺธจารี  มหาป ฺโ  ตฺว  
มยฺห  อติวิย  ปโย  ตสฺมา  วร  ตฺว  ม  วเรหิ(๖)  ยาจาหิเยว  ฯ   
 # ๑. ม. ยาจ หิ ฯ ๒. ม. ลพฺเภติ ฯ  ๓. ม. น เวทสฺสนฺติ ฯ  
 # สี. ย.ุ ทิสสฺนฺติ ฯ ๔. ส.ี วร ต ภ ฺมิจฺฉสิ ฯ ม. วท ตฺว  
 # ภ ฺมิจฺฉสีติ ฯ ๕. ม. ต ฯ ๖. ม. วเทหิ ฯ   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 186 

        *เลมที่ 32  อฏ ิเสนชาตก  หนา 186 
 
ภ ฺ ิตมิจฺฉสีติ  ยกิ ฺจิ  วตฺตพฺพ  อิจฺฉสิ สพฺพป รชฺชป เต  
ทสฺสามิเยวาติ ฯ   
        เอว  โพธิสตฺโต  ร ฺา  รชฺเชนป  ปวาริโต  เนว  กิ ฺจิ  
ยาจิ ฯ  ร ฺา  ปน  เอว  อตฺตโน  อชฌฺาสเย  กถิเต  มหาสตฺโตป   
ปพฺพชิตปฏิปตฺตึ  ทสฺเสตุ  มหาราช  ยาจนา  หิ  นาเมสา   
กามโภคีน  คิหีน  อาจิณฺณา  น  ปพฺพชิตาน  ปพฺพชิเตน  ปน 
ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  ตีหิ  ทฺวาเรหิ  สวเรน  ปรสิุทฺธาชีเวน(๑) 
ภวิตพฺพนฺติ  ปพฺพชิตปฏิปท ทสฺเสนฺโต ฉฏ คาถมาห   
        [๑๐๒๖]น เว ยาจนฺติ สปฺป ฺา          ธีโร เวทิตุมรหติ(๒)   
                อุทฺทิสฺส อริยา ติฏนฺติ                  เอสา อริยาน ยาจนาติ ฯ   
        ตตฺถ  สปฺป ฺาติ  พุทฺธา  จ  พุทฺธสาวกา  จ  โพธิยา   
ปฏิปตฺตึ  ปฏปินฺนา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตา  โพธสิตฺตา  จ   
สพฺเพป  สปฺป ฺา  จ  สุสีลา  จ  เต  เอวรูปา  สปปฺ ฺา 
อมฺหาก  อิท ฺจิท ฺจ  เทถาติ  น  ยาจนฺติ  ฯ  ธีโร  เวทิตุมรหตีติ 
อุปฏาโก  ปน  ธีโร  ปณฺฑิโต  คิลานกาเล  จ  อคิลานกาเล   
จ  เยน  เยนตโฺถ  ต  สพฺพ  สามเยว  เวทิตุ  ชานิตุมรหติ  ฯ  
อุทฺทิสฺส  อรยิา  ติฏนฺตีติ  อริยา  ปน  วาจ  อภินฺทิตฺวา  
เยนตฺถิกา  โหนฺติ  อุทฺทิสฺส  เกวล  ภิกขฺาจารวตฺเตน  ติฏนฺติเยว 
เนว  กายงฺค  วาจงฺค  โกเปนฺติ  กายวิการ  ทสฺเสตฺวา  นิมิตฺต  
# ๑. ม. คิหีห ิอสมานปริสุทฺธาชีเวน ฯ  ๒. ม. ธีโร จ วิทิตุมรหติ ฯ  
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กโรนฺตา  ห ิ กายงฺค  โกเปนฺติ  นาม  วจีเภท  กโรนฺตา  วาจงฺค 
โกเปนฺติ  นาม  ตทุภย  อกตฺวา  พุทฺธาทโย  อริยา  ติฏนฺติ  ฯ 
เอสา  อริยาน  ยาจนาติ  เอสา  กายงฺค  วาจงฺค  อโกเปตฺวา 
ภิกฺขาย ติฏนา อริยาน ยาจนา นาม ฯ   
        ราชา  โพธิสตฺตสฺส  วจน  สุตฺวา  ภนฺเต  ยทิ  สปฺป ฺโ   
อุปฏาโก  อตฺตนาว  ตฺวา  กุลุปกสฺส  ทาตพฺพ  เทติ  อหป   
ตุมฺหาก อิท ฺจิท ฺจ ทมฺมีติ วทนฺโต สตฺตม คาถมาห   
        [๑๐๒๗]ททามิ เต พฺราหฺมณ โรหินีน(๑)   
                คว สหสฺส สห ปุงฺคเวน   
                อรโิย หิ อริยสสฺ กถ น ทชชฺา   
                สตฺุวาน คาถา ตว ธมฺมยุตฺตาติ ฯ   
        ตตฺถ  โรหินีนนฺติ  รตฺตวณฺณาน  ฯ  คว  สหสฺสนฺติ  ขีรทธิ- 
อาทิรสปริโภคตฺถาย  เอวรูปาน  คุนฺน  สหสฺส  ตุยฺห  ทมฺม ิ ต   
เม  ปฏิคฺคณฺห  ฯ  อรโิยติ  อาจารอริโย  ฯ  อริยสฺสาติ  อาจาร-   
อริยสฺส ฯ กถ น ทชชฺาติ เกน การเณน น ทเทยฺย ฯ   
        เอว  วุตฺเต  โพธิสตฺโต  อห  มหาราช  อกิ ฺจโน  ปพฺพชโิต   
น  เม  คาวีหิ  อตฺโถติ  ปฏกิฺขิป  ฯ  ราชา  ตสฺโสวาเท  ตฺวา   
ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  สคฺคปรายโน  อโหสิ  ฯ  โสป   
อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลเก อุปฺปชฺช ิฯ   
# ๑. ม. โรหิณีน ฯ  
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        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  
ชาตก  สโมธาเนสิ  สจฺจปริโยสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ   
สมฺปาปุณึสุ  ฯ ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ อฏ ิเสโน ปน 
อหเมวาติ ฯ   
                อฏ ิเสนชาตก อฏม ฯ   
                 
                        กปชาตก   
        ยตฺถ  เวรี  นวิสตีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
เทวทตฺตสฺส  ปวิปฺปเวสน อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตสฺมึ  ห ิ ปวึ  ปวิฏเ  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ   
อาวุโส  เทวทตฺโต  สห  ปริสาย  นฏโติ  ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  โส  สห  ปริสาย 
นฏโ  ปุพฺเพป นสฺสิเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ  
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
กปโยนิย  นพฺิพตฺติตฺวา  ป ฺจสตกปปริวาโร  ราชุยฺยาเน  วสิ  ฯ   
เทวทตฺโตป  กปโยนิย  นพฺิพตฺติตฺวา  ป ฺจสตกปปริวาโร  ตตฺเถว   
วสิ  ฯ  อเถกทิวส  ปุโรหิเต  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  นหาตฺวา  อลงฺกริตฺวา   
นิกฺขมนฺเต  เอโก  โลลกป  ปุเรตร  คนฺตฺวา  อุยฺยานทฺวาร- 
โตรณมตฺถเก  นิสีทิตฺวา  ตสฺส  มตฺถเก  วจฺจปณฺฑ  ปาเตตฺวา  ปุน  
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อุทฺธ โอโลเกนฺตสฺส  มุเข  ปาเตสิ  ฯ  โส  นิวตฺเตตฺวา  โหตุ  
ชานิสฺสามิ ตุมฺหาก กตฺตพฺพนฺติ  มกฺกเฏ  สนฺตชฺเชตฺวา  ปุน  
นหาตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ  เตน เวร คเหตฺวา  มกฺกฏาน   
สนฺตชฺชิตภาว  โพธิสตฺตสฺส  อาโรเจสุ  ฯ  โส  เวรีน  นิวาสนฏ- 
 ฺาเน  นาม  วสิตุ  น  วฏฏติ  สพฺโพป  กปคโณ  ปลายิตฺวา   
อ ฺตฺถ  คจฺฉตูติ  กปสหสฺสานป  อาโรจาเปสิ  ฯ  ทุพฺพจกป   
อตฺตโน  ปรวิารมกฺกเฏ  คเหตฺวา  ปจฺฉา  ชานิสฺสามีติ  น   
ปลายิ  ฯ  โพธิสตฺโต  อตฺตโน  ปริวาร  คเหตฺวา  อร ฺ   
ปาวิสิ  ฯ  อเถกทิวส  เอกิสฺสา  วีหิโกฏฏิกาย  ทาสิยา  อาตเป 
ปสาริต  วีหึ  ขาทมาโน  เอโก  เอฬโก  อุมฺมุกฺเกน  ปหาร   
ลภิตฺวา  อาทิตฺตสรีโร  ปลายนฺโต  เอกิสฺสา  หตฺถสิาล  นิสฺสาย 
ติณกุฏิกาย  กุฏเฏ  สรรี  ฆสิ  ฯ  โส  อคฺคิ  ติณกุฏิก  คณฺหิ  ฯ  
ตโต  วุฏาย  หตฺถิสาล  คณฺหิ ฯ หตฺถิสาลาย  หตฺถนี  ปฏ ิ   
ฌายิ  ฯ  หตฺถิเวชฺชา  หตฺถึ  ปฏชิคฺคนฺติ  ฯ  ปุโรหิโตป  มกฺกฏาน  
คหณุปาย  อุปธาเรนฺโต  วิจรติ  ฯ  อถ  น  ราชูปฏาน   
อาคนฺตฺวา  นิสินฺน  ราชา  อาห  อาจริย  พหู  โน  หตฺถี   
คณฺฑิกา(๑)  หตฺถิเวชฺชา  ปฏิชคฺคิตุ  น  ชานนฺติ  ชานาสิ  กินฺนุ   
โข  กิ ฺจิ  เภสชฺชนฺติ  ฯ  ชานามิ  มหาราชาติ  ฯ  กนิฺนามาติ  ฯ   
มกฺกฏวสา  มหาราชาติ  ฯ  กห  ลภิสฺสามาติ  ฯ  นนุ  อุยฺยาเน  
# ๑. ม. วณิตา ฯ   
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พหู  มกฺกฏาติ ฯ  ราชา  อุยฺยานมกฺกเฏ  มาเรตฺวา  วส  
อาเนถาติ  อาห  ฯ  ธนุคฺคหา  คนฺตฺวา  ป ฺจสเตป  มกฺกเฏ   
วิชฺฌิตฺวา  มาเรสุ  ฯ  เอโก  ปน  เชฏกมกฺกโฏ  ปลายนฺโต   
สรปฺปหาร  ลภิตฺวาป  ตตฺเถว  อปติตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  วสนฏาน 
ปตฺวา  ปติ  ฯ  วานรา  อมหฺาก  วสนฏาน  ปตฺวา  มโตติ   
ตสฺส  ปหารลทฺธมตภาว  โพธิสตฺตสฺส  อาโรเจสุ  ฯ  โส  อาคนฺตฺวา 
กปคณมชฺเฌ  นิสินฺโน  ปณฺฑิตาน  โอวาท  อกตฺวา  เวริฏาเน   
วสนฺตา  นาม  เอว  วินสสฺนฺตีติ  กปคณสฺส  โอวาทวเสน  อิมา  
คาถา อภาสิ   
        [๑๐๒๘]ยตฺถ เวร ีนิวสติ(๑)        น วเส ตตฺถ ปณฺฑิโต   
                เอกรตฺต ทิรตฺต วา          ทุกขฺ วสติ เวริสุ ฯ   
        [๑๐๒๙]ทิโส เว ลหุจิตฺตสฺส          โปสสฺส อนุวิธิยฺยโต(๒)   
                เอกสฺส กปโน เหตุ          ยถูสฺส อนโย กโต ฯ   
        [๑๐๓๐]พาโล จ ปณฺฑิตมานี          ยถูสฺส ปริหารโก   
                สจิตฺตสฺส วส คนฺตฺวา          สเยถาย ยถา กป ฯ   
        [๑๐๓๑]น สาธุ พลวา พาโล          ยถูสฺส ปริหารโก   
                อหิโต ภวติ าตีน          สกุณานว เจกโต(๓) ฯ   
        [๑๐๓๒]ธีโร จ พลวา สาธุ         ยูถสฺส ปริหารโก   
                หโิต ภวติ าตีน                  ติทสานว วาสโว ฯ   
# ๑. ส. นิวิสติ ฯ  ๒. ส. โปสสฺสานุวิธิยฺยโต ฯ  
# ม. โปสสฺสานุวิธียโต ฯ  ๓. ส. ม. เจตโก ฯ   
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        [๑๐๓๓]โย จ สลี ฺจ ป ฺ ฺจ                  สุต ฺจตฺตนิ ปสฺสติ   
                อุภินฺนมตฺถ จรติ                          อตฺตโน จ ปรสฺส จ ฯ   
        [๑๐๓๔]ตสฺมา ตุเลยฺยมตฺตาน                  สลี ป ฺ สุตปว(๑)   
                คณ วา ปริหเร ธีโร                  เอโก วาป ปริพฺพเชติ ฯ   
        ตตฺถ  ลหุจิตฺตสฺสาติ  ลหุจิตฺโต  อสฺส  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
โย  โปโส  ลหุจิตฺตสฺส  มิตฺตสฺส  วา  าติโน  วา  อนุวิธยติ  อนุวตฺตติ  
ตสฺส  โปสสสฺ  อนุวิธยโต  โส  ลหุจิตฺโต  ทิโส  โหติ  เวริกิจฺจ  
กโรติ  ฯ  เอกสฺส  กปโนติ  ปสฺสถ  เอกสฺส  ลหุจิตฺตสฺส  อนฺธพาลสฺส  
กปโน  เหตุ  อย  สกลสฺส  ยูถสฺส  อนโย  อวุฑฺฒิ  มหาวินาโส  
กโตติ  ฯ  ปณฺฑิตมานีติ  โย  สย  พาโล  หุตฺวา  อห  ปณฺฑิโตติ  
อตฺตาน  ม ฺมาโน  ปณฺฑิตาน  โอวาท  อกตฺวา  สกสฺส   
จิตฺตสฺส  วส  คจฺฉติ  โส  สจิตฺตสฺส  วส  คนฺตฺวา  ยถา  อย   
ทุพฺพจกป  มตสยน  สยนโฺต  เอว  สเยถาติ  อตฺโถ  ฯ  น  สาธูติ   
พาโล  นาม  พลสมฺปนฺโน  ยถูสฺส  ปริหารโก  น  สาธุ  น   
สุทฺธโก ฯ  กกึารณา  ฯ  โส  หิ  อหิโต  โหติ  าตีน  วินาสเมว 
วหติ  ฯ  สกณุานว  เจกโตติ  ยถา  หิ  ติตฺติรสกุณาน  ทีปกติตฺติโร 
ทิวสป  วสฺสนฺโต  อ ฺเ  สกุเณ  น  มาเรติ  าตเกว  มาเรติ  
เตส ฺเว  อหิโต  โหติ  เอวนฺติ  อตฺโถ  ฯ  หิโต  ภวตีติ  กาเยนป  
วาจายป  มนสาป  หิตการโกเยว  ฯ  อุภินฺนมตฺถ  จรตีติ  อิธ  โย 
# ๑. ส.ี  ม. สลีป ฺาสุตามิว ฯ ๒. ม. ลทฺธโก ฯ  
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ปุคฺคโล  เอเต  สีลาทโย  คุเณ  อตฺตนิ  ปสฺสติ  โส  มยฺห   
อาจารสีลป  อตฺถิ  ป ฺาป  อตฺถ ิ ปรยิตฺติป  อตฺถติี  ตฺวา  ตตฺตโต 
ชานิตฺวา  คณ  ปริหรนฺโต  อตฺตโน  จ  ปเรส ฺจ  อตฺตาน   
ปริวาเรตฺวา  จรนฺตาน  าตีน  อุภินฺนมฺป  อตฺถเมว  จรติ  ฯ  
ตุเลยฺยมตฺตานนฺติ  ตุเลยฺย  อตฺตาน  ตุเลตฺวา  ฯ  สีล  ป ฺ  
สุตปวาติ  เอตานิ  สีลาทีนิ  วิย  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยสฺมา  สีลาทนีิ   
อตฺตนิ  สมนุปสฺสนฺโต  อุภินฺน  อตฺถ  จรติ  ตสฺมา  ปณฺฑิโต  เอตานิ   
สีลาทีนิ  วิย  อตฺตานป  เตสุ  ตุเลตฺวา  ปติฏ ิโต  นุ  โขมฺหิ 
สีเล  ป ฺาย  สุเตติ  ตีเรตฺวา  ปติฏ ิตภาว  ปจฺจกฺข  กตฺวา  ธีโร 
คณ  ปริหเรยยฺ  จตูสุ  อิริยาปเถสุ  เอโกว  หุตฺวา  ปรพฺิพเชยฺย   
ปริวตฺเตยฺย  ปริสูปฏาปเกนาป  หิ  วิเวกจารินาป  อิเมหิ  ตีหิ  
ธมฺเมหิ สมนฺนาคเตเนว ภวิตพฺพ ฯ   
        เอว มหาสตฺโต กปราชาป หุตฺวา วินยปริยตฺติกิจฺจ กเถสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ทุพฺพจกป  เทวทตฺโต  อโหสิ  ปริสาปสฺส  เทวทตฺตปริสา   
ปณฺฑิตกปราชา ปน อหเมวาติ ฯ   
                กปชาตก นวม ฯ    
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                        พกพฺรหฺมชาตก(๑)   
        ทฺวาสตฺตตีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  พกพฺรหฺมาน   
อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตสฺส  ห ิ อิท  นิจฺจ  ธวุ  สสฺสต  อจวนธมฺม  อิโต  อ ฺ   
โลกสฺส  นิสสฺรณ  นิพฺพานนฺนาม  นตฺถีติ  เอว  ทฏิ ิ  อุปฺปชฺช ิ ฯ   
เหฏ ุปฺปตฺติโก  กิเรส  พฺรหฺมา  ปุพฺเพ  ฌาน  ภาเวตฺวา  เวหปฺผเลสุ   
นิพฺพตฺโต  ฯ  ตตฺถ  ป ฺจกปฺปสตปริมาณ  อายุ  เขเปตฺวา   
สุภกิณฺเหสุ  นิพฺพตฺเตตฺวา  จตุสฏ ี  กปฺเป  เขเปตฺวา  ตโต  จุโต  
อฏกปฺปายุเก  อาภสฺสเร  นิพฺพตฺติ  ฯ  ตตฺรสฺส  เอว  ทิฏ ิ  
อุปฺปชฺชิ  ฯ  โส  ห ิ เนว  อุปริพฺรหฺมโลกโต  จุตึ  น  ตตฺถ  อุปปตฺตึ  
อนุสฺสริ  ฯ  ตทุภยป  อปสฺสนฺโต  เอว  ทฏิ ึ  คณฺหิ  ฯ  ภควา  
ตสฺส  เจตสา  เจโตปริวิตกฺกม ฺาย  เสยฺยถาป  นาม  พลวา  
ปุริโส  สมฺมิ ฺชิต  วา  พาห  ปสาเรยฺย  ปสาริต  วา  พาห   
สมฺมิ ฺเชยฺย  เอวเมว  เชตวเน  อนฺตรหิโต  ตสฺมึ  พฺรหฺมโลเก 
ปาตุรโหสิ  ฯ  อถ  พฺรหฺมา  ภควนฺต  ทิสฺวา  เอหิ  โข  มาริส  
สฺวาคต  มาริส  จิรสฺส  โข  มาริส  อิม  ปรยิายมกาสิ  
ยทิท  อิธาคมนาย  อิท  หิ  มาริส  นจฺิจ  อิท  ธุว  อิท   
สสฺสต  อิท  อจวนธมฺม  อิท  หิ  เกวล  น  ชายติ  น   
ชิยฺยติ  น  มยิยฺติ  น  จวติ  น  อุปปชชฺติ  อิโต  จ  ปน ฺ   
# ๑. ม. พกชาตก ฯ  
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อุตฺตรินิสฺสรณนฺนาม  นตฺถีติ  อาห  ฯ 
        เอว  วุตฺเต  ภควา  พกพฺรหฺมาน  เอตทโวจ  อวิชฺชาคโต  
วต  โภ  พโก  พฺรหฺมา  อวิชฺชาคโต  วต  โภ  พโก  พฺรหฺมา   
ยตฺร  ห ิ นาม  อนิจฺจ ฺเว  สมาน  นจฺิจนฺติ  วกฺขติ  สนฺต ฺจ   
ปน ฺ  อุตฺตรินิสฺสรณ  นตฺถ ฺ  อุตฺตรินิสฺสรณนฺติ  วกฺขตีติ  ฯ 
ต  สุตฺวา  พฺรหฺมา  ตฺว  เอว  กเถสีติ  อิติ  ม  เอส  อนุวตฺตนฺโต 
อนุพนฺธตีติ  จินฺเตตฺวา  ยถา  นาม  ทพฺุพโล  โจโร  กติปเย   
ปหาเร  ลภิตฺวา  กึ  อหเมว  โจโร อสุโกป  โจโร  อสุโกป  
โจโรติ  สพฺเพ  สหายเก  อาจิกฺขิ  ตเถว  ภควโต  อนุโยคภยภีโย 
อ ฺเป  อตฺตโน  สหายเก  อาจิกฺขนฺโต  ปม  คาถมาห   
        [๑๐๓๕]ทฺวาสตฺตติ โคตม ปุ ฺกมฺมา   
                วสวตฺติโน ชาติชร อตีตา   
                อยมนฺติมา เวทคู พฺรหฺมุปตฺติ(๑)   
                อสฺมาภิชปฺปนฺติ ชนา อเนกาติ ฯ   
        ตตฺถ  ทวฺาสตฺตตีติ  น  เกวล  โคตม  อหเมว  อถ  โข   
อิมสฺมึ  พฺรหมฺโลเก  มย  ทฺวาสตฺตติ  ชนา  ปุ ฺกมฺมา  อ ฺเส   
อุปริ  อตฺตโน  วส  วตฺตเนน  วสวตฺติโน  ชาติชร ฺจ  อตีตา  อย   
โน  เวเทหิ  คตตฺตา  เวทคู  อย  โคตม  อนฺติมาพฺรหฺมุปฺปตฺติ   
ปจฺฉิมโกฏิปฺปตฺติ  เสฏภาวุปฺปตฺติ  ฯ  อสฺมาภิชปฺปนฺติ  ชนา 
# ๑. ม. พฺรหฺมปตฺติ ฯ   
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อเนกาติ  อมฺเห  อ ฺเ  พหู  ชนา  ป ฺชลิกา  หุตฺวา  อย  
โข  ภว  พฺรหฺมา  มหาพฺรหฺมาติ  อาทีนิ  วทนฺตา  นมสฺสนฺติ   
ปตฺเถนฺติ  ปเหนฺติ  อโห  วต มย เอวรูปา ภเวยฺยามาติ  
อิจฺฉนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        ตสฺส กถ สุตฺวา สตฺถา ทุติย คาถมาห   
        [๑๐๓๖]อปฺป ฺจ เหต(๑) น หิ ทฆีมายุ   
                ย ตฺว พก ม ฺสิ ทีฆมายุ   
                สต สหสฺสาน(๒) นิรพฺพุทาน   
                อายุ ปชานามิ ตวาห พฺรหฺมติ ฯ   
        ตตฺถ  สต  สหสฺสาน  นิรพฺพุทานนฺติ  นิรพฺพุทสงฺขาตาน   
คณนสตสหสฺส  วสฺสาน ฺหิ  ทสทสกาน(๓)  สต  [๔] สหสฺส  นาม  
สหสฺสาน  สต  สตสหสฺส  นาม  สตสหสฺสาน  สต  โกฏ ิ นาม  
สต  โกฏิสตสหสฺสาน  ปโกฏ ิ นาม  สต  ปโกฏิสตสหสฺสาน 
โกฏิปโกฏ ิ นาม  สต  โกฏิปโกฏิสตสหสฺสาน  เอกนหุต  นาม   
สต  นหุตสตสหสฺสาน  เอกนินฺนหุต  นาม  เฉโก  คณโก  เอตฺตก   
คเณตุ  สกฺโกติ  ตโต  ปร  คณนา  นาม  พุทฺธานเมว  วิสโย   
ตตฺถ  สต  นนิฺนหุตสตสหสฺสาน  เอก  อพฺพุท  วีสติ  อุพฺพุทานิ  
เอก  นิรพฺพุท  ฯ  เตส  นริพฺพุทาน  สตสตสหสฺสาน [๕] นาม 
# ๑. ม. อปฺป หิ เอต ฯ  ๒. ม. สหสฺสานิ ฯ  ๓. ม. ทสทสก ฯ  
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ทส สตานนฺติ ทิสฺสนฺติ ฯ  ๕.  ม. เอตฺถนฺตเร  
# เอก อหหนฺติ ทิสฺสนฺติ ฯ   
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[๑] สตสหสฺส  เอตฺตก  พกสฺส  พฺรหฺมโุน  ตฺวา  เอตสฺมึ  ภเว   
อวสิฏก  อายุ  ต  สนฺธาย  ภควา เอวมาห ฯ   
        ต สุตฺวา พโก ตติย คาถมาห   
        [๑๐๓๗]อนนฺตทสฺสี ภควาหมสฺมิ   
                ชาติชร โสกมุปาติวตฺโต   
                ก ึเม ปุราณ วตสีลวตฺต   
                อาจิกฺข เมต ยมห วิช ฺนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ภควาติ  ภควา  ตุมฺเห  อายุ  ปชานามิ  
ตวาหนฺติ  วทนฺตา  อห  อนนฺตทสฺสี  ชาติชร ฺเจว  โสก ฺจ  
อุปาติวตฺโตสฺมีติ  วทถ  ฯ  วตสีลวตฺตนฺติ  วตสมาทาน ฺจ  
สีลวตฺต ฺจ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยท ิ ตุมฺเห  สพฺพ ฺ ุพุทฺธา 
เอว  สนฺเต  กึ  มยฺห  ปรุาณ  วต ฺจ  สีล ฺจ  จรณ ฺจ  อาจิกฺข  
เม  เอต  ยมห  ตยา  อาจิกฺขิต ยาถาวสรสโต วิชาเนยฺยนฺติ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  อตีตานิ  วตฺถูน ิ อาหริตฺวา  อาจิกฺขนฺโต   
จตสฺโส คาถาโย อภาสิ   
        [๑๐๓๘]ย ตฺว อปาเยสิ พหู มนุสฺเส   
                ปปาสิเต ฆมฺมนิ สปฺปเรเต   
                ตนฺเต ปุราณ วตสีลวตฺต   
                สตฺุตปฺปพุทฺโธว อนุสฺสรามิ ฯ   
# ๑. เอตฺถนตฺเร อหหานนฺติ ภวิตพฺพ ม ฺเ ฯ   
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        [๑๐๓๙]ย เอณิกูลสมฺึ ชนต คหีต   
                อโมจยี คยฺหก นียมาน   
                ตนฺเต ปุราณ วตสีลวตฺต   
                สตฺุตปฺปพุทฺโธว อนุสฺสรามิ ฯ   
        [๑๐๔๐]คงฺคาย โสตสฺมึ คหีตนาว   
                ลทฺุเธน(๑) นาเคน มนุสฺสกปฺปา   
                อโมจยี ตฺว พลสา ปสยฺห   
                ตนฺเต ปุราณ วตสีลวตฺต   
                สตฺุตปฺปพุทฺโธว อนุสฺสรามิ ฯ   
        [๑๐๔๑]กปฺโป จ เต ปตฺถจโร(๒) อโหสึ   
                สมฺพุทฺธิวนฺต วติ โส(๓) อม ฺ   
                ตนฺเต ปุราณ วตสีลวตฺต   
                สตฺุตปฺปพุทฺโธว อนุสฺสรามีติ ฯ   
        ตตฺถ  อปาเยสีติ  ปาเยสิ  ฯ  ฆมฺมนิ  สปฺปเรเตติ  ฆมฺเมน   
นิสปฺปเรเต  อติวิย  ผุฏเน  ฆมฺเมน  กิลมนฺเต  ฯ  สุตฺตปฺ- 
ปพุทฺโธวาติ  ปจฺจูสกาเล สุปนฺโต สุปน ปสฺสิตฺวา ต สุปน  
วิย อนุสฺสรามิ ฯ   
        โส  กิร  พกพฺรหฺมา  เอกสฺมึ  กปฺเป  ตาปโส  หุตฺวา 
มรุกนฺตาเร  วสนฺโต  พหูน  กนฺตาร  ปฏิปนฺนาน  ปานีย  
# ๑. ส. ม. ลทฺุเทน ฯ  ๒. ม. พทฺธจโร ฯ  ๓. ส. ม. สมฺพุทฺธิมนฺต วติน ฯ  
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อาหริตฺวา  อทาสิ  ฯ  อเถกทิวส  เอโก  สตฺถวาโห  ป ฺจหิ   
สกฏสเตหิ  มรุกนฺตาร ปฏิปชชฺิ ฯ  มนุสฺสา  ทิสา  ววฏเปตุ  
อสกฺโกนฺตา  สตฺต  ทิวสานิ  อาหิณฺฑิตฺวา  ขีณทารุทกา  
นิราหารา  ตณฺหาภิภูตา(๑)  อิทานิ  โน  ชีวิต  นตฺถีติ   
สกฏปริวฏฏ  กตฺวา  โคเณ  โมเจตฺวา  เหฏาสกเฏสุ  นิปชฺชึส ุ ฯ   
ตทา  ตาปโส  อาวชฺเชนฺโต  เต  ทิสฺวา  มา  มย ิ ปสฺเสนฺเต  
นสฺสึสูติ  จินฺเตตฺวา  อตฺตโน  อิทฺธานภุาเวน  คงฺคาโสต   
อุพฺพตฺเตตฺวา  สตฺถวาหาภิมุข  อกาสิ  ฯ  อวิทูเร  เจก  วนสณฺฑ   
มาเปสิ  ฯ  มนุสฺสา  ปานีย  ปวิตฺวา  นหาตฺวา  โคเณ   
สนฺตปฺเปตฺวา  วนสณฺฑโต  ติณ  ลายิตฺวา  ทารูนิ  คเหตฺวา  ทิส   
สลฺลกฺเขตฺวา  อโรคา  กนตฺาร  อติกฺกมึสุ ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ   
        เอณิกูลสฺมินฺติ  เอณิยา  นาม  นทยิา  กูเล  ฯ  คยฺหก  
นียมานนฺติ  กรมรคาห คเหตฺวา นียมาน ฯ   
        โส  กิร  ตาปโส  อปรสฺมึ  กาเล  เอก  ปจฺจนฺตคาม   
นิสฺสาย  นทตีีเร  วนสณฺเฑ  วิหาสิ  ฯ  อเถกสฺมึ  ทวิเส  ปพฺพตา  
โจรา  โอตรตฺิวา  ต  คาม  ปหริตฺวา  มหาชน  คเหตฺวา   
ปพฺพต อาโรเปตฺวา  อนฺตรามคฺเค  จริยมนุสฺเส(๒)  เปตฺวา   
ปพฺพตชาล(๓) ปวิสิตฺวา  อาหาร  ปจาเปนฺตา  นิสีทึสุ  ฯ  ตาปโส  
โคมหิสาทีน ฺเจว  ทารกทาริกาทีน ฺจ  มหนฺต  อฏฏสร  สุตฺวา  มยิ  
# ๑. ม. อุณฺหาภิภูตา ฯ  ๒. ม. จารกมนุสฺเส ฯ  ๓. ม. ปพฺพตพิล ฯ  
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ปสฺสนฺเต  มา  นสฺสึสูติ  อิทฺธานุภาเวน  อตฺตภาว  วิชหิตฺวา   
จตุรงฺคินิยา  เสนาย  ปริวุโต  ราชา  หุตฺวา  ยุทฺธเภรึ  
อาโกฏาเปนฺโต  ต  าน  อคมาสิ  ฯ  จริยมนุสฺสา  ต  ทิสฺวา  
โจราน  อาโรเจสุ  ฯ  โจรา  ร ฺา  สทฺธึ  วิคฺคโห  นาม  น  
ยุตฺโตติ  สพฺพ  คหิตกรมร(๑)  ฉฑฺเฑตฺวา  ภตฺต  อภุ ฺชิตฺวาว   
ปลายึสุ  ฯ  ตาปโส  เต  สพฺเพ  อาเนตฺวา  สกคาเมเยว ปติฏาเปสิ   
ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ   
        คหีตนาวนฺติ  นิคฺคหิตนาว  ฯ  ลุทเฺธนาติ  กกฺขเฬน  ฯ 
มนุสฺสกปฺปาติ  มนุสฺเส  วินาเสตุกามตาย  ฯ  พลสาติ  พเลน  ฯ  
ปสยฺหาติ  อภิภวิตฺวา ฯ   
        อปรสฺม ึ กาเล  ตาปโส  คงฺคาตีเร  วิหาสิ  ฯ  ตทา  มนุสฺสา   
เทฺว  ตโย  นาวาสงฺฆาเฏ  พนฺธิตฺวา  สงฺฆาฏมตฺถเก  ปุปฺผมณฺฑป   
กาเรตฺวา  สงฺฆาเฏ  นิสีทิตฺวา  ขาทนฺตา  ปวนฺตา  สมุทฺทกุล(๒) 
คจฺฉนฺติ  เตหิ  ปตาวเสส  สุร  ภุตฺตาวเสนานิ  ขาทิตาวเสสานิ  
ภตฺตมจฺฉมสตมฺโพลาทีนิ  คงฺคายเมว  ปาเตนฺติ  ฯ  คงฺเคยฺโย นาม 
นาคราชา อิเม  อุจฺฉิฏก  มม  อุปริ  ขิปนฺตีติ  กุชฺฌตฺิวา 
สพฺเพ  เต  ชเน  คเหตฺวา  คงฺคาย  โอสทีาเปสฺสามีติ  มหนฺต  
เอกโทณิกนาวปฺปมาณ  อตฺตภาว  มาเปตฺวา  อุทก  ภินฺทิตฺวา  
ผณ  ธายรมาโน  เตส  อภิมุโข ปายาสิ ฯ  เต  นาคราชาน  
ทิสฺวาว  มรณภยตชฺชิตา  เอกปฺปหาเรเนว  มหาสทฺท  กรึสุ  ฯ  
# ๑. ม. คหิตคหิต ภณฺฑก ฯ  ๒. ม. สมพฺนฺธกุล ฯ  
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ตาปโส  เตส  ปริเทวนสทฺท  สุตฺวา  นาคราชสฺส  กุทฺธภาว   
ตฺวา  มยิ  ปสฺสนฺเต  มา  นสฺสึสูติ  ขิปฺป  นิสนฺตติตาย(๑) 
อตฺตโน  อานุภาเวน  ขิปฺป  สุปณฺณวณฺณ  อตฺตาน  มาเปตฺวา  
อคมาสิ  ฯ  นาคราชา  ต  ทิสฺวา  มรณภยภีโต  อุทเก  นิมฺมชฺุช ิ ฯ  
มนุสฺสา  โสตฺถิภาว ปตฺวา อคมสุ ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ   
        ปตฺถจโรติ  อนฺเตวาสิโก  ฯ  สมพฺุทฺธิวนฺต  วติ  โส  อม ฺนฺติ   
พุทฺธิสมฺปนฺโน  เจว  วตสมฺปนฺโน  จ  ตาปโสติ  ต  ม ฺมาโน  ฯ   
อิมินา  กึ  ทสฺเสติ  ฯ  มหาพฺรหฺเม  อห  อตีเต  ตว เกสวตาปสกาเล   
กปฺโป  นาม  อนฺเตวาสี  เวยฺยาวจฺจกโร  หุตฺวา  ตุยหฺ  นารเทน   
นาม  อมจฺเจน  พาราณสิโต  หิมวนฺต  อานีตสฺส  โรค  
วูปสเมสึ  ฯ  อถ น นารโท ทุติยวาเร อาคนฺตฺวา นิโรค  
ทิสฺวา อิม คาถ อภาสิ   
        มนุสฺสนิฺท ชหิตฺวาน          สพฺพกามสมิทฺธิน   
        กถ  นุ  ภควา  เกสี          กปฺปสฺส  รมติ  อสฺสเมติ  ฯ   
ตเมน ตฺว เอตทโวจ   
        สาธูนิ รมณียานิ                  สนฺติ รุกฺขา(๒) มโนรมา   
        สุภาสิตานิ  กปฺปสฺส          นารท  รมยนฺติ  มนติฺ  ฯ   
อิติสฺส  ภควา  อิม  อตฺตนา  อนฺเตวาสิเกน  หุตฺวา  โรคสฺส   
วูปสมิตภาว  ทีเปนฺโต  เอวมาห  ฯ  อิท ฺจ  ปน  เตน  พฺรหฺมุนา   
มนุสฺสโลเก กตกมฺม สพฺพ มหาพฺรหฺมาน สลฺลกฺขาเปนฺโตว 
# ๑. ม. ขิปฺปนิสนฺติยา ฯ  ๒. ม. วกฺขา ฯ   
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กเถสิ ฯ   
        โส  สตฺถุ  วจเนน  อตฺตนา  กตกมฺม  สริตฺวา  ตถาคตสฺส 
ถุตึ  กโรนฺโต โอสานคาถมาห   
        [๑๐๔๒]อทฺธา ปชานาสิ มเมตมายุ   
                อ ฺป ชานาสิ ตถา หิ พุทโฺธ   
                ตถา หิ ตาย ชลิตานุภาโว�   
                โอภาสย ติฏติ พฺรหฺมโลกนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ตถา หิ พุทฺโธติ ตถา หิ ตฺว พุทฺโธ พุทฺธาน หิ   
อน ฺาตนฺนาม  นตฺถิ  สพฺพธมฺมาน  พุทฺธตฺตาเยว  หิ  เต  
พุทฺธา  นาม  ฯ  ตถา  หิ  ตายนฺติ  พุทฺธตฺตาเยว  จ  ปน  ตว 
อย  ชลิโต  สรีรปฺปภาโว  ฯ  โอภาสย  ติฏตีติ  อิม  สกลป 
พฺรหฺมโลก  โอภาสยนฺโต ติฏตีติ ฯ   
        เอว  สตฺถา  อตฺตโน  พุทฺธคุณ  ชานาเปนฺโต  ธมฺม  
เทเสนฺโต  สจฺจานิ  ปกาเสสิ  สจฺจปริโยสาเน [๑]  ทสมตฺตาน  
พฺรหฺมสหสฺสาน  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺตานิ  วิมุจฺจึสุ  ฯ  อิติ   
ภควา  พหูน พฺรหฺมาน  อวสฺสโย  หุตฺวา  พฺรหฺมโลกา  เชตวน   
อาคนฺตฺวา  ตตฺถ  กถิตนิยาเมเนว  ธมฺมเทสน  ภิกฺขูน  กเถตฺวา 
ชาตก สโมธาเนสิ ตทา เกสวตาปโส  พกพฺรหฺมา อโหสิ  
กปฺปมาณโว ปน อหเมวาติ ฯ   
                พกพฺรหฺมชาตก ทสม ฯ   
                กกฺุกุวคฺโค ปโม ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สมฺปตฺตานนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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                คนฺธารวคฺควณฺณนา   
                 
                     คนฺธารชาตก   
        หิตฺวา  คามสหสฺสานีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
เภสชฺชสนฺนิธิการสิกฺขาปท อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        วตฺถุ  ปน  ราชคเห  สมุฏ ิต  ฯ  อายสฺมตา  หิ  ปลินฺทวจฺเฉน   
อารามิกกุล  โมเจตุ  ราชนิเวสน  คนฺตฺวา  ร ฺโ  ปาสาเท  
อิทฺธิพเลน  โสวณฺณมเย  กเต  มนุสฺสา  ปสีทิตฺวา  เถรสฺส 
ป ฺจ  เภสชฺชานิ  ปหิณึส ุ ฯ  โส  ตาน ิ ปริสาย  วิสสฺชฺเชสิ  ฯ  
ปริสา  ปนสสฺ พาหุลิกา  โหนฺติ  ลทฺธลทฺธ  โกลุมฺเพป  ฆเฏป  
ปตฺตถวิกาโยป  ปูเรตฺวา  ปฏิสาเมนฺติ  ฯ  มนุสฺสา  ปสฺสิตฺวา  
มหิจฺฉา  อิเม  สมณา  อนโฺตโกฏาคาริกาติ  อุชฺฌายึสุ  ฯ 
สตฺถา  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  ยานิ  โข  ปน  ตานิ  คิลานาน  
ภิกฺขูน  ปฏิสายนียานิ  เภสชฺชานีติ  สกิฺขาปท  ส ฺาเปตฺวา   
ภิกฺขเว  โปราณกปณฺฑิตา  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ  พาหิรกปพฺพชฺช  
ปพฺพชิตฺวา  ป ฺจสีลมตฺตก  รกฺขนฺตาป  โลณสกฺขรมตฺตก  ปุน 
ทิวสตฺถาย  น  นิทฺทหึสุ(๑)ตุมฺเห  ปน  เอวรูเป  นิยยฺานิกสาสเน   
ปพฺพชิตฺวา  ทุติยตติยทิวสตฺถาย  สนนฺิธึ  กโรนฺตา  อยุตฺต  
กโรถาติ  วตฺวา อตีต อาหริ   
# ๑. ม. นิทหนฺเต ครหึสุ ฯ  
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        อตีเต  คนฺธารรฏเ  โพธิสตฺโต  คนฺธารร ฺโ  ปุตฺโต  หตฺุวา   
ปตุ  อจฺจเยน  รชฺเช  ปติฏาย  ธมฺเมน  รชชฺ กาเรสิ ฯ  
มชฺฌิมเทเสป  วิเทหรฏเ  วิเทโห  นาม  ราชา  รชฺช  กาเรสิ  ฯ   
เตป  เทฺว  ราชาโน  อทฏิสหายา  หุตฺวา  อ ฺม ฺ  ถิรวิสฺสาสา  
อเหสุ  ฯ  ตทา  มนุสฺสา  ทีฆายุกา  โหนฺติ  ตึสวสฺสสหสฺสานิ  
ชีวนฺติ  ฯ  อเถกทา  คนฺธารราชา  ปุณฺณมุโปสถทิวเส   
สมาทินฺนสีโล  หุตฺวา  มหาตเล  ป ฺตฺตปวรปลฺลงฺกมชฺฌคโต 
วิวเฏน  สีหป ฺชเรน  ปาจีนโลกธาตุ  โอโลเกนฺโต  อมจฺจาน   
ธมฺมตฺถยุตฺตกถ  กเถนฺโต  นิสีท ิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  คคนตเล   
อภิลงฺฆนฺตมิว  ปริปุณฺณจนฺทมณฺฑล  ราหุ  อวตฺถร ิ ฯ  จนฺทปฺปภา  
อนฺตรธายิ  ฯ  อมจฺจา  จนฺทาโลก  อปสฺสนฺตา  จนฺทสฺส   
ราหุนา  คหิตภาว  ร ฺโ  อาโรเจสุ  ฯ  ราชา  จนทฺ  
โอโลเกตฺวา  อย  จนฺโท  อาคนฺตุกอุปกฺกิเลเสน  อุปกฺกิลิฏโ   
นิปฺปโภ  ชาโต  มยฺหเปส  ราชปริวาโร  อุปกกฺิเลโสว  น  โข  
ปน เม ต ปฏริูป ยฺวาห  ราหุนา  คหิตจนฺโท  วิย  นปิฺปโภ   
ภเวยฺย  วิสุทฺเธ  คคนตเล  วิจรนฺต  จนฺทมณฺฑลมิว  รชชฺ   
ปหาย  ปพฺพชิสฺสามิ  ก ึ เม  ปเรน  โอวทิเตน  กุเล  จ  คเณ  
จ  อลคฺโค  หตฺุวา  อตฺตานเมว  โอวทนฺโต  วิจริสฺสามิ  อิท  เม  
ปฏิรูปนฺติ  จินฺเตตฺวา  ย  อิจฺฉถ  ต  ราชาน  กโรถาติ  รชฺช   
อมจฺจาน  นิยฺยาเทสิ  ฯ  ตสฺมึ  คนฺธารรฏเ  ราชา  รชฺช  
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ฉฑฺเฑตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ฌานาภิ ฺา  นิพฺพตฺเตตฺวา   
ฌานรติสมปฺปโต  หิมวนฺตปฺปเทเส  วาส  กปฺเปสิ  ฯ  
        วิเทหราชาป  สุข  เม  สหายสฺส  ร ฺโติ  วาณิเช  ปุจฺฉิตฺวา 
ตสฺส  ปพฺพชติภาว  สุตฺวา  มม  สหาเย  ปพฺพชิเต  อห  รชฺเชน 
กึ  กริสฺสามีติ  สตฺตโยชนิเก  มิถลินคเร  รชฺช  ติโยชนสติเก  
วิเทหรฏเ โสฬสสุ คามสหสฺเสสุ  ปรูิตปูริตานิ  โกฏาคารานิ 
โสฬสสหสสฺา  นาฏกิตฺถิโย  ฉฑฺเฑตฺวา  ปุตฺตธีตโร  อมนสิกริตฺวา  
หิมวนฺตปฺปเทส  ปวิสิตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  ปวตฺตผลโภชโน  หุตฺวา 
สมคฺควาส(๑) วสนฺโต  วิจริ  ฯ  เต  อุโภป  สมวตฺตาจาร  จรนฺตา 
อปรภาเค  สมาคจฺฉึสุ  น  ปน  อ ฺม ฺ  ส ฺชานึสุ  สมฺโมทมานา   
เอกโตว  สมวตฺตาจาร  จรึสุ (๒) ฯ  ตทา  วิเทหตาปโส  คนฺธาร- 
ตาปสสฺส  อุปฏาน  กโรติ  ฯ  เตส  เอกสฺมึ  ปุณฺณมีทิวเส   
อ ฺตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  นิสทีิตฺวา  ธมฺมยุตฺตกถ  กเถนฺตาน  คคนตเล 
วิโรจมาน  จนฺทมณฺฑล  ราหุ  อวตฺถร ิฯ  วิเทหตาปโส  กินฺนุ  
โข  จนฺทสฺส  ปภา  นฏาติ  โอโลเกตฺวา ราหุนา  คหิต  จนฺท   
ทิสฺวา  โก  น ุ โข  เอส  อาจริย  จนฺท  อวตฺถริตฺวา  นิปฺปภมกาสีติ 
ปุจฺฉิ  ฯ  อนฺเตวาสิก  อย  ราหุ  นาม  จนฺทสฺเสโก  อุปกฺกิเลโส  
วิโรจิตุ  น  เทติ  อหป  ราหุคฺคหิต  จนฺทมณฺฑล  ทิสฺวา  อิท  
ปริสุทฺธ  จนทฺมณฺฑล  อาคนฺตุกุปกฺกิเลเสน  นิปฺปภ  ชาต 
# ๑. ม. สมปปฺวตฺตวาส ฯ  ๒. ม. สมปปฺวตฺตวาส วสึสฺ ฯ   
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มยฺหป  อิท  รชฺช  อุปกกฺิเลโส  ยาว  ม  จนฺทมณฺฑล  ราหุ  วิย 
นิปฺปภ  น  กโรติ  ตาว  ปพฺพชิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ตเทว   
ราหุคฺคหิต  จนฺทมณฺฑล  อารมฺมณ  กตฺวา  มหารชฺช  ฉฑฺเฑตฺวา   
ปพฺพชิโตติ  ฯ  อาจริย  ตฺว  คนฺธารราชาติ  ฯ  อาม  อหนฺติ  ฯ   
อาจริย  อหป  วิเทหรฏเ  มิถลินคเร  วิเทหราชา  นาม  นนุ   
มย  อ ฺม ฺ  อทิฏสหายกาติ  ฯ  ก ึ ปน  เต  อารมฺมณ   
อโหสีติ  ฯ  อห  ตุมฺเห  ปพฺพชิตาติ  สุตฺวา  อทฺธา  ปพฺพชชฺาย  
มหนฺต  คุณ  อทฺทสาติ  ตุมฺเหเยว  อารมฺมณ  กตฺวา  รชชฺ   
ปหาย  ปพฺพชิโตติ  ฯ  เต  ตโต  ปฏาย  อติวิย  สมคฺคา   
สมฺโมทมานา  ปวตฺตผลโภชนา  หุตฺวา  วิจรึสุ(๑)  ฯ  ตตฺถ  ทีฆรตฺต  
วสิตฺวา  จ  ปน  โลณมฺพิลเสวนตฺถาย  หิมวนฺตโต  โอตริตฺวา   
เอก  ปจฺจนฺตคาม  ปาปุณึสุ  ฯ   
        มนุสฺสา  เตส  อิริยาปเถ  ปสีทิตฺวา  ภิกฺข  ทตฺวา  ปฏิ ฺ  
คเหตฺวา  อร ฺเ  รตฺติฏานาทีนิ  มาเปตฺวา  วสาเปสุ  อนฺตรา- 
มคฺเคป  เนส  ภตฺตกิจฺจกรณตฺถาย  อุทกผาสุกฏาเน  ปณฺณสาล  
กาเรสุ  ฯ  เต  ปจฺจนฺตคาเม  ภิกฺข  จริตฺวา  ตาย  ปณฺณสาลาย  
นิสีทิตฺวา  ปริภุ ฺชิตฺวา  อตฺตโน  วสนฏาน  คจฺฉนฺติ  ฯ  เตป  
เตส  มนุสฺสา  อาหาร  ททมานา  เอกทา  โลณ  ปตฺเต  ปกฺขิปตฺวา  
เทนฺติ  เอกทา  ปณฺณปุเฏ  พนฺธิตฺวา  เทนฺติ  เอกทา   
# ๑. ม. วิหรสึุ ฯ   
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อโลณกาหารเมว  เทนฺติ  ฯ  เต  เตสป  เอกทิวส  ปณฺณปุเฏ   
พหุตร  โลณ  อทสุ  ฯ  วิเทหตาปโส  โลณ  อาทาย  คนฺตฺวา   
โพธิสตฺตสฺส  ภตฺตกิจฺจกาเล  ปโหนก  ทตฺวา  อตฺตโนป 
ปมาณยุตฺต  คเหตฺวา  อติเรก  ปณฺณปุเฏ  พนฺธิตฺวา  อโลณทิวเส 
ภวิสฺสตีติ  ติณวฏฏิกอนฺตเร  เปสิ  ฯ  อเถกทิวส  อโลณเก   
อาหาเร  ลทฺเธ  เวเทโห  คนฺธารสฺส  ภิกฺขาภาชน  ทตฺวา   
ติณวฏฏิกอนฺตรโต  โลณ  อาหริตฺวา  อาจริย  โลณ  คณฺหถาติ  
อาห  ฯ  อชฺช  มนุสฺเสหิ  โลณ  น  ทินนฺ  ตฺว  กุโต  ลภีติ  ฯ  
อาจริย  ปุริมทิวส  มนุสฺสา  พหุ  โลณมทสุ  อถาห  อโลณกทิวเส  
ภวิสฺสตีติ  อติเรก  โลณ  เปสินฺติ  ฯ  อถ  น  โพธสิตฺโต  
โมฆปุริส  ติโยชนสติก  วิเทหรฏ  ปหาย  ปพฺพชตฺิวา   
อกิ ฺจนภาว  ปตฺวา  อิทานิ  โลณสกฺขราย  ตณฺห  ชเนสีติ   
ตชฺชิตฺวา  โอวทนฺโต ปม คาถมาห   
        [๑๐๔๓]หิตฺวา คามสหสฺสานิ          ปริปุณฺณานิ โสฬส   
                โกฏาคารานิ ผีตานิ          สนฺนิธินฺทานิ กุพฺพสีติ ฯ   
        ตตฺถ  โกฏาคารานีติ  สุวณฺณรชตมณิมุตฺตาทิรตนโกฏา- 
คารานิ  จ  ทสฺุสโกฏาคารานิ  จ  ธ ฺโกฏาคารานิ  จ  ฯ   
ผีตานีติ ปูรานิ ฯ  สนฺนิธนิฺทานิ  กุพฺพสีติ  อิทานิ  เสฺว  ภวิสฺสติ  
ตติยทิวเส  ภวิสฺสตีติ  โลณมตฺต สนฺนิธึ กโรสิ ฯ   
        วิเทหตาปโส  เอว  ครหิยมาโน  ครห  อสหนฺโต  ปฏิปกฺโข    
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หุตฺวา  อาจริย  ตุมฺเห  อตฺตโน  โทส  อทิสฺวา  มยฺหเมว  โทส   
ปสฺสถ  นนุ  ตุมฺเห  กึ  เม  ปเรน โอวทเิตน อตฺตานเมว 
โอวทิสฺสามีติ  รชฺช  ฉฑฺเฑตฺวา  ปพฺพชิตา  ตุมฺเห  อิทานิ  ม  
กสฺมา  โอวทถาติ  โจเทนฺโต ทุติย คาถมาห   
        [๑๐๔๔]หิตฺวา คนฺธารวิสย          ปหูตธนปานิย(๑)   
                ปสาสนิโต(๒) นิกฺขนฺโต          อิธ ทานิ ปสาสสีติ ฯ   
        ตตฺถ  ปสาสนิโตติ  โอวาทานุสาสนีทานโต  ฯ  อิธ  ทานีติ  อิทานิ   
อิธ อร ฺเ กสฺมา โอวทถาติ ฯ   
        ต สุตฺวา โพธิสตฺโต ตติย คาถมาห   
        [๑๐๔๕]ธมฺม ภณามิ เวเทห          อธมฺโม เม น รุจฺจติ   
                ธมฺม เม ภณมานสฺส          น ปาปมุปลมิฺปตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺมนฺติ  สภาว  พุทฺธาทีหิ  วณฺณิตปสฏการณเมว  ฯ   
อธมฺโม  เม  น  รุจฺจตีติ  อธมฺโม  นาม  อสภาโว  มยฺห  กทาจิป   
น  รุจฺจติ  ฯ  น  ปาปมุปลมิฺปตีติ  มม  สภาวเมว  การณเมว  
ภณนฺตสฺส  ปาป  นาม  หทเย [๓] น  อลฺลียติ  โอวาททานนฺนาเมต 
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกโพธิสตฺตาน  ปเวณิ  ฯ  เตหิ  ทินโฺนวาท  
พาลา  น  คณฺหนฺติ  โอวาททายกสฺส ปน ปาปนฺนาม นตฺถิ ฯ 
ปุน เทเสนฺโต อาห   
# ๑. ส.ี ย.ุ ปหุตธนธานิย ฯ ม. ปหูตธนธาริย ฯ 
# ๒. ม. ปสาสนโต ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร น ลิมฺปตีติ ทิสฺสติ ฯ   
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                นธิีนว ปวตฺตาร                  ย ปสฺเส วชชฺทสฺสิน   
                นคฺิคยฺหวาทึ เมธาวึ          ตาทิส ปณฺฑิต  ภเช   
                ตาทิส ภชมานสฺส                  เสยฺโย โหติ น ปาปโย ฯ   
                โอวเทยฺย อนุสาเสยฺย          อสพฺภา จ นิวารเย   
                สต หิ โส ปโย โหติ          อสต โหติ อปฺปโย ฯ   
        เวเทหตาปโส  โพธสิตฺตสฺส  กถ  สุตฺวา  อาจริย 
อตฺถนิสฺสิต  กเถนฺเตนาป  ปร  ฆเฏตฺวา  โรเสตฺวา  กเถตุ  น 
วฏฏติ  ตฺว  ม  ทุสตฺถเกน(๑) มุณฺฑนฺโต วิย อติผรสุ กเถสีติ วตฺวา 
จตุตฺถ คาถมาห   
        [๑๐๔๖]เยนเกนจิ วณฺเณน          ปโร ลภติ รปฺุปน   
                มหตฺถิยป เจ วาจ                  น ต ภาเสยฺย ปณฺฑิโตติ ฯ   
        ตตฺถ  เยนเกนจีติ  ธมฺมยุตฺเตนาป  การเณน  ฯ  ลภติ  
รุปฺปนนฺติ  ฆฏน  รุปฺปน(๒)  กุปฺปน  ลภติ  ฯ  น  ต  ภาเสยฺยาติ   
ตสฺมา ต ปรปุคฺคล  ยาย  จ  โส  วาจาย  รุปฺปติ(๓)  ต  มหตฺถิย   
มหนฺตอตฺถนิสฺสิตป  วาจ  น ภาเสยฺยาติ อตฺโถติ ฯ   
        อถสฺส โพธิสตฺโต ป ฺจม คาถมาห   
        [๑๐๔๗]กาม รุปฺปตุ วา มา วา          ภุส วา วิกิริยฺยตุ   
                ธมฺม เม ภณมานสฺส          น ปาปมุปลมิฺปตีติ ฯ   
        ตตฺถ  กามนฺติ  เอกเสน  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อยุตฺตการโก   
# ๑. ม. กุณฺสตฺถเกน ฯ  ๒. ม. ทุสฺสน ฯ  ๓. ม. ทสฺุสติ ฯ   
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ปุคฺคโล  อยตฺุต  เต  กตนฺติ  โอวทิยมาโน  เอกเสเนว  กชฺุฌตุ  วา   
มา  วา  กชฺุฌตุ  ฯ  อถวา  ภุสมุฏ ิ  วิย  วิกิริยฺยตุ  มยฺห  ปน   
ธมฺม ภณนฺตสฺส ปาปนฺนาม นตฺถีติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  น  โข  อห  อานนฺท  ตถา   
ปรกฺกมิสฺสามิ  ยถา  กุมฺภกาโร  อามเก  อามเก  มตฺติเก 
นิคฺคยฺห นิคฺคยฺหาห อานนฺท  วกฺขามิ  โย  สาโร  โส  สฺสตีติ  
อิมสฺส  สุคโตวาทสฺส  อนุรูปาย  ปฏปิตฺติยา  ตฺวา  ยถา  
กุมฺภกาโร  ภาชเนสุ  ปุนปฺปุน  อาโกเฏตฺวา  อาโกเฏตฺวา  อามก 
อคเหตฺวา  สุปกฺกเมว  ภาชน  คณฺหิ  เอว  ปุนปฺปุน  โอวทิตฺวา  
นิคฺคณฺหิตฺวา  ปกฺกภาชนสทิสา  ปุคฺคลา  คหิตาติ  ทสฺเสตุ ปุน 
ต โอวทนฺโต   
        [๑๐๔๘]โน เจ อสฺส สกา พุทฺธิ          วินโย วา สุสิกฺขิโต   
                วเน อนฺธมหิโสว(๑)        จเรยฺย พหุโก ชโน ฯ   
        [๑๐๔๙]ยสมฺา จ ปนิเธกจฺเจ          อาจารมฺหิ(๒) สุสิกฺขิตา   
                วินีตวินยา ธีรา(๓)                จรนฺติ สุสมาหิตาติ   
อิท คาถทฺวยมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สมฺม  เวเทห  อิเมส  หิ  สตฺตาน  สเจ  อตฺตโน   
พุทฺธิวา  ปณฺฑิเต  โอวาททายเก  นิสฺสาย  อาจารป ฺตฺติ  
# ๑. ส. ม. อนุธมหึโสว ฯ  ๒. ส. ม. อาเจรมฺหิ ฯ  
# ๓. ส. ตสฺมา วินีตวินยา ธีรา ฯ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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วินโย  วา  สสุิกฺขิโต  น  ภเวยฺย  เอว  สนฺเต  ยถา  ติณลตาทิคหเน   
วเน  อนฺธมหิโส  โคจราโคจร  สาสงฺกนิราสงฺก ฺจ  าน  
อชานนฺโต  จรติ  ตถา  ตุมฺหาทิโส  พหุโก  ชโน  จเรยฺย  ยสฺมา  
ปน  อิธ  เอกจฺเจ  สกาย  พุทฺธิยา  รหิตา  สตฺตา  อาจริยสนฺติเก 
อาจารป ฺตฺติยา  สุสิกฺขิตา  ตสฺมา  อาจริเยหิ  อตฺตโน  อนุรูเปน 
วินเยน  วินีตตฺตา  วินีตวินยา  สุสมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา  หุตฺวา 
วิจรนฺตีติ  อิมินา  อิท  ทสฺเสติ  อิมินา  หิ  สตฺเตน  คิหินา  
หุตฺวา  อตฺตโน  กลุานุรูปา  ปพฺพชิเตน  ปพฺพชฺชานรุูปา  สิกฺขา   
สิกฺขิตพฺพา  คิหิโนป  หิ  อตฺตโน  กุลานุรูเปสุ  กสโิครกฺขาทีสุ   
สุสิกฺขิตาว  สมฺปนฺนชีวา  หุตฺวา  สุสมาหิตา  จรนฺติ  ฯ  
ปพฺพชิตาป  ปพฺพชฺชานุรเูปสุ  ปาสาทิเกสุ  อภิกฺกนตฺปฏิกฺกนฺตาทีสุ   
อธิสีลอธิจิตฺตอธิป ฺาสิกฺขาสุ  สุสิกขิฺตาว  วิคตวิกฺเขปา  
สุสมาหิตา จรนฺติ ฯ โลกสฺมิมฺหิ   
        พาหุสจฺจ ฺจ สิปฺป ฺจ          วินโย จ สุสิกฺขิโต   
        สุภาสิตา จ ยา วาจา          เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เวเทหตาปโส  อาจริย  อิโต  ปฏาย  ม  
โอวทถ  อนุสาสถ  อห  อนธิวาสกชาติตาย  ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  
กเถสึ  ต  เม  ขมถาติ  วนฺทิตฺวา  มหาสตฺต  ขมาเปสิ  ฯ  เต  
สมคฺควาส  วสิตฺวา  ปุน  หิมวนฺตเมว  อคมสุ  ฯ  ตตฺถ  โพธิสตฺโต 
เวเทหตาปสสฺส  กสิณปรกิมฺม  กเถสิ  ฯ  โส  ต  สตฺุวา  อภิ ฺา  
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จ  สมาปตฺติโย  จ  นิพฺพตฺเตสิ  ฯ  อิติ  เต  อุโภป  อปริหีนชฺฌานา 
พฺรหฺมโลกปรายนา  อเหสุ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  วิเทโห อานนฺโท อโหสิ คนฺธารราชา ปน 
อหเมวาติ ฯ   
                คนฺธารชาตก ปม ฯ   
                 
                        มหากปชาตก   
        อตฺตาน  สงฺกม  กตฺวาติ  อิท  สตถฺา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
าตตฺถจริย อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถ ุภทฺทสาลชาตเก  
อาวีภวิสฺสติ ฯ   
        ตทา  จ  ปน  ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ อาวุโส 
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  าตกาน  อตฺถ  จรตีติ  ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป  ตถาคโต 
าตีน  อตฺถ  จรเตวาติ  วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
กปโยนิย  นพฺิพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน   
ถามพลูเปโต  ป ฺจหตฺถิพลปริมาโณ  อสีติสหสฺสกปคณปริวาโร 
หิมวนฺตปฺปเทเส  วสิ  ฯ  ตตฺถ  คงฺคาตีร  นิสฺสาย  สาขาวิฏป-  
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สมฺปนฺโน  สณฺฑจฺฉาโย  พหลปตฺโต  ปพฺพตกูฏ  วิย  สมุคฺคโต  
อมฺพรุกฺโข  อโหสิ  นโิคฺรธรุกฺโขติ  วทนฺติ  ฯ  ตสฺส  มธุรานิ  ผลานิ   
ทิพฺพคนฺธรสสทิสานิ  มหนฺตผลานิ  มหนฺตกุมฺภปฺปมาณานิ  ฯ   
ตสฺส  เอกิสฺสา  สาขาย  ผลานิ  ถเล  ปตนฺติ  เอกิสฺสา  สาขาย  
คงฺคาย  อุทเก  ปตนฺติ  ฯ  ทฺวินฺน  สาขาน  ผลานิ  มชฺเฌ  
รุกฺขมูเล  ปตนฺติ  ฯ  โพธสิตฺโต  กปคณ  อาทาย  ตตฺถ  ผลานิ  
ขาทนฺโต  เอกสฺมึ  กาเล  อิมสฺส  รุกฺขสฺส  อุทเก  ปติตผล  
นิสฺสาย  อมฺหาก  ภย  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  อุทกมตฺถเก  สาขาย  
เอกผลป  อนวเสเสตฺวา  ปุปฺผกาเล  กาฬายปตฺตกาลโต  ปฏาย  
ขาทาเปติ  เจว  ปาตาเปติ  จ  ฯ เอว สนฺเตป  อสีติยา  
วานรสหสฺเสหิ  อทิฏ  กปิลฺลิกปุฏปฏจฺิฉนฺน  เอก  ปกฺกผล   
นทิย  ปติตฺวา  อุทฺธ ฺจ  อโธ  จ  ชาล  พนฺธาเปนฺตสฺส  อุทกกฬี   
กีฬนฺตสฺส  พาราณสีร ฺโ  อุทฺธชาเล  ลคฺคิ  ฯ  ร ฺโ  ทิวส   
กีฬิตฺวา  สาย  คมนสมเย  เกวฏฏา  ชาล  อุกฺขิปนฺตา  ต  ทิสฺวา   
อสุกผลนฺนามาติ  อชานนฺตา  ร ฺโ  ทสฺเสสุ  ฯ  
        ราชา กึ ผลนฺนาเมตนฺติ  ปุจฺฉิ  ฯ  น  ชานาม  เทวาติ  ฯ 
เก  ชานิสฺสนตีฺติ  ฯ  วนจรกา  เทวาติ  อาหสุ  ฯ  โส  วนจรเก  
ปกฺโกสาเปตฺวา  เตส  สนติฺกา  อมฺพปกฺกนฺติ  สุตฺวา  ฉุริกาย 
ฉินฺทิตฺวา  ปม  วนจรเก  ขาทาเปตฺวา  ปจฺฉา  อตฺตนาป  
ขาทิ  ฯ  อิตฺถาคารสฺสาป  อมจฺจานป  ขาทาเปสิ  ฯ  ร ฺโ   
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อมฺพปกฺกรโส  สกลสรรี  ผริตฺวา  อฏาสิ  ฯ  โส  รสตณฺหาย   
พชฺฌิตฺวา  ตสฺส  รกฺุขสฺส   ิตฏาน  วนจรเก  ปุจฺฉิตฺวา  เตหิ   
หิมวนฺตปฺปเทเส  นทีตีเรติ  วุตฺเต  พหู  นาวาสงฺฆาเฏ  พนฺธาเปตฺวา   
วนจรเกหิ  เทสิตมคฺเคน  อุทฺธโสต  อคมาสิ  ฯ  เอตฺตกานิ   
ทิวสานีติ  ปริจฺเฉโท  น  กถิโตติ  ฯ  อนุปุพฺเพน  ต  าน  ปตฺวา 
เอโส  เทวรุกโฺขติ  วนจรกา  ร ฺโ  อาจิกฺขึสุ  ฯ  ราชา  นาว  
นทิย  เปตฺวา  มหาชนปริวุโต  ปทสา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  รุกฺขมูเล 
สยน  ป ฺาเปตฺวา  อมฺพปกฺกานิ  ขาทิตฺวา  นานคฺครสโภชน  
ภุ ฺชิตฺวา  นิปชฺช ิ ฯ  สพฺพทิสาสุ  อารกฺข  เปตฺวา  อคฺคึ  
กรึสุ  ฯ  
        มหาสตฺโต  มนุสฺเสสุ  นิทฺท  โอกฺกมนฺเตสุ  อฑฺฒรตฺติสมเย 
ปริสาย  สทธฺึ อคมาสิ ฯ  อสีติสหสฺสวานรา  สาขาย  สาข   
จรนฺตา  อมฺพานิ  ขาทนฺติ  ฯ  ราชา  ปพุชฺฌิตฺวา  กปคณ  ทิสฺวา 
มนุสฺเส  อุฏาเปตฺวา  ธนุคฺคเห  ปกฺโกสาเปตฺวา  ยถา  เอเต 
ผลขาทกา  วานรา  น  ปลายนฺติ  ตถา  เน  ปรกิฺขิปตฺวา  วิชฺฌถ   
เสฺว  อมฺพานิ  เจว  วานรมส ฺจ  ขาทิสฺสามาติ  อาห  ฯ  ธนุคฺคหา  
สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  รุกฺข  ปริวาเรตฺวา  สเรน  สนฺนหิตฺวา  
อฏสุ  ฯ  เต  ทิสฺวา  วานรา  มรณภยภีตา  ปลายิตุ  อสกฺโกนฺตา   
มหาสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  เทว  ปลายนมกฺกเฏ วิชฌฺสิฺสามาติ   
รุกฺข  ปริกฺขิปตฺวา  ธนุคฺคหา   ิตา  กึ  กโรมาติ  ปจฺุฉิตฺวา    
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กมฺปมานา  อฏสุ  ฯ  โพธิสตฺโต  มา  ภายิตฺถ  อห  โว  ชีวิต   
ทสฺสามีติ  วานรคณ  สมสสฺาเสตฺวา  อุชุก  อุคฺคตสาข  อารุยฺห   
คงฺคาภิมุขึ  คตสาข  คนฺตฺวา  ตสฺสา  ปริยนฺตโต  ปกฺขนฺทิตฺวา   
ธนุสตมตฺตฏาน  อติกฺกมฺม  คงฺคาตีเร  เอกสฺม ึ คุมฺพมตฺถเก   
ปติตฺวา  ตโต  โอรุยฺห  มมาคตฏาน  เอตฺตก  ภวิสฺสตีติ  อากาส   
ปริจฺฉินฺทิตฺวา  เอก  เวตฺตลต  มูเล  ฉินทฺิตฺวา  โสเธตฺวา  เอตฺตก  
าน  รุกฺเข  พนฺธิสฺสติ  เอตฺตก  อากาสฏ  ภวิสฺสตีติ  อิมานิ  
เทฺว  านานิ  ววฏเปตฺวา  อตฺตโน  กฏิย  พนฺธนฏาน  น 
สลฺลกฺเขสิ  ฯ   
        โส  ต  เวตฺตลต  อาทาย  เอก  โกฏ ึ คงฺคาตีเร  ปติฏ ิตรุกฺเข  
พนฺธิตฺวา  เอก  อตฺตโน  กฏิย  พนฺธิตฺวา  วาตจฺฉินฺนวลาหกา  วิย 
เวเคน  ธนุสตมตฺต  าน  ลงฺฆิตฺวา  กฏยิ  พนฺธนฏานสฺส 
อสลฺลกฺขิตตฺตา  รุกฺข  ปาปุณิตุ  อสกฺโกนฺโต  อุโภหิ  หตฺเถหิ   
อมฺพสาข  ทฬฺห  คณฺหิตฺวา  วานรคณสฺส  ส ฺ  อทาสิ  สีฆ   
เม  ปฏ ิย  มทฺทมานา  เวตฺตลตาย  โสตฺถิคมน  คจฺฉถาติ  ฯ   
อสีติสหสฺสวานรา  มหาสตฺต  วนฺทิตฺวา  ขมาเปตฺวา  ตถา  
อคมสุ  ฯ  ตทา  เทวทตฺโตป  มกฺกโฏ  หุตฺวา  เตส  อพฺภนฺตเร  
โหติ  ฯ  โส  อย  เม  ปจฺจามิตฺตสฺส  ปฏ ึ  ปสฺสิตุ  กาโลติ  
อุจฺจสาข  อารุยฺห  เวค  ชเนตฺวา  ตสฺส  ปฏ ิย  ปติ  ฯ   
มหาสตฺตสฺส  หทย  ภิชชฺิ  พลวเวทนา  อุปฺปชฺช ิ ฯ  โสป ต  



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 215 

        *เลมที่ 32  คนฺธารวคฺควณฺณนา  หนา  215 
         
เวทนาปตฺต  กตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ  มหาสตฺโต  เอกโกว  อโหสิ ฯ  
ราชา อนิทฺทายนฺโต  วานเรหิ  จ  มหาสตฺเตน  จ  กตกิริย  สพฺพ  
ทิสฺวา  อย  ติรจฺฉาโน  หุตฺวา  อตฺตโน  ชีวิต  อคเณตฺวา  
ปริสาย  โสตฺถิภาวเมว  อกาสีติ  จินฺเตนฺโต  นิปชฺช ิ ฯ  
        โส  ปภาตาย  รตฺติยา  มหาสตฺตสฺส ตุสฺสิตฺวา น  ยุตฺต 
อิม  กปราชาน  นาเสตุ  อุปาเยน น โอตาเรตฺวา ปฏิชคฺคิสฺสามีติ   
อนฺโตคงฺคาย  นาวาสงฺฆาฏ  เปตฺวา  ตตฺถ  อฏฏก  พนฺธาเปตฺวา   
สณิก  มหาสตฺต  โอตาราเปตฺวา  ปฏ ิย  กาสาววตฺถ   
ปตฺถราเปตฺวา  คงฺโคทเกน  นหาเปตฺวา  ผาณิโตทก  ปาเยตฺวา  
ปริสุกฺขสรีร  สหสฺสปากเตเลน  อพฺภ ฺชาเปตฺวา  สยนปฏเ  
เอฬกจมฺม  สนฺถราเปตฺวา  ตตฺถ  น(๑)  นิปชฺชาเปตฺวา  อตฺตนา  นีเจ  
อาสเน  นิสีทิตฺวา  ปม  คาถมาห   
        [๑๐๕๐]อตฺตาน สงฺกม กตฺวา          โย โสตฺถึ สมตารยิ   
                ก ึตฺว เตส กึเม(๒) ตุยฺห          โหนฺติ เหเต(๓) มหากปติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โภ  มหากป  โย  ตฺว  อตฺตาน  สงฺกม   
กตฺวา  ตุล  อาโรเปตฺวา  ชีวิต  ปริจฺจชิตฺวา  อิเม  วานเร  
โสตฺถึ  สมตารยิ  เขเมน  สนฺตาเรสิ  กึ  ตฺว  เตส  อโหสิ 
กึเม  ตุยฺห  วา  กึ  เม เอเต โหนฺตีติ ฯ   
        ต สุตฺวา โพธิสตฺโต ราชาน โอวทนฺโต เสสคาถา อภาสิ   
# ๑. ม. สณิก ตตฺถ ฯ  ๒. ม. กิเม ฯ สี. ยุ. กโิม ฯ  
# ๓. ม. เอเต ฯ   
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        [๑๐๕๑]ราชาห อิสฺสโร เตส          ยถูสฺส ปรหิารโก   
                เตส โสกปเรตาน                  ภีตานนฺเต อรินฺทม ฯ   
        [๑๐๕๒]อุลฺลงฺฆยิตฺวา อตฺตาน          วิสฺสฏธนุโน สต   
                ตโต อปรปาเทสุ                  ทฬฺห พนฺธ ลตาคุล(๑) ฯ   
        [๑๐๕๓]ฉินฺนพฺภมิว วาเตน          นุณฺโณ รุกฺขมุปาคมึ   
                โสห อปฺปภว ตตฺถ          สาข หตฺเถหิ อคฺคหึ ฯ   
        [๑๐๕๔]ต ม วีณายต(๒) สนฺต          สาขาย จ ลตาย จ   
                สมนุกฺกมนฺตา ปาเทหิ          โสตฺถ ึสาขมิคา คตา ฯ   
        [๑๐๕๕]ต ม น ตปฺปตี(๓) พนฺโธ  วโธ(๔) เม น ตเปสฺสติ   
                สขุมาหรติ เตส                  เยส รชชฺมการยึ ฯ   
        [๑๐๕๖]เอสา เต อุปมา ราช          ต สุณาหิ อรนิฺทม(๕)   
                ร ฺา รฏสฺส โยคฺคสฺส          พลสฺส นิคมสฺส จ   
                สพฺเพส สุขเมตพฺพ          ขตฺติเยน ปชานตาติ ฯ   
        ตตฺถ  เตสนฺติ  เตส  อสีติสหสฺสาน  วานราน  ฯ   
ภีตานนฺเตติ  ตว  วิชฺฌนตฺถาย  อาณาเปตฺวา   ิตสฺส  ภีตาน  ฯ 
อรินฺทมาติ  ราชาน  อาลปติ  ฯ  ราชา  หิ  โจราทีน  อรีน  ทมนโต  
อรินฺทโมติ  วุจฺจติ  ฯ  วิสฺสฏธนุโน  สตนฺติ  อาโรปต(๖)ธนุสตปฺปมาณ  
าน  อตฺตาน  อากาเส  อุลฺลงฺฆยิตฺวา  วิสฺสชฺเชตฺวา  ฯ  ตโตติ  อิมมฺหา   
# ๑. ม. ลตาคณ ฯ  ๒. ม. วิยายต ฯ  ๓. ม. ตปเต ฯ 
# ๔. ม. มโต ฯ  ๕. ส. อรนิฺทม ฯ  สี. ย.ุ อตฺถสนฺทสสฺนี กตา ฯ  
# ๖. ม. อนาโรปต... ฯ   
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รุกฺขา  ลงฺฆยตฺิวา  คตฏานโต  ฯ  อปรปาเทสูติ  ปจฺฉาปาเทสุ  ฯ   
อิท  กฏิภาค  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  โพธิสตฺโต  หิ  กฏภิาเคน   
ต  ลตาคุล  ทฬฺห  พนฺธิตฺวา  ปจฺฉิมปาเทหิ  ภูมึ  อกกฺมิตฺวา  
วาตเวเคน  อากาส  ปกฺขนฺทิ  ฯ  นุณฺโณ  รุกฺขมุปาคมินฺติ   
[๑] วาตจฺฉินฺน  อพฺภมิว  อตฺตโน  เวคชนิเตน  วาเตน  นุณฺโณ  ฯ  
ยถา  วาตจฺฉินฺนพฺภวาเตน  เอว  อตฺตโน  เวเคน  นุณฺโณ   
หุตฺวา  อิม  อมฺพรุกฺข  อุปาคมึ  ฯ อปฺปภวนฺติ  โส  อห  ตตฺถ 
อากาสปฺปเทเส  รุกฺข  ปาปุณิตุ  อปฺปโหนฺโต  ตสฺส  สาข   
หตฺเถหิ  อคฺคเหสินฺติ  อตฺโถ  ฯ  วีณายตนฺติ  รุกฺขสาขาย  จ   
เวตฺตลตาย  จ  วีณาย  ภมรตนฺติ  วิย  วิคต(๒)  อากฑฺฒิตสรีร  ฯ   
สมนุกฺกมนฺตาติ  มยา  อนุ ฺาตา  ม  วนฺทิตฺวา  ขมาเปตฺวา   
ปาเทหิ  สมนุกฺกมนฺตา  นิรนฺตรเมว  อกฺกมนฺตา  โสตฺถึ  คตา  ฯ   
ต  ม  นท  ตปฺปตี  พนฺโธติ  ต  ม  นาป  โส  วลฺลิยา  พนฺโธ  
ตปฺปติ  นาป  อิทานิ  มรณ  ตปฺเปสฺสติ  ฯ  กึการณา ฯ 
สุขมาหริต  เตสนฺติ  ยสฺมา  เยส  อห  รชฺชมการยึ  เตส  มยา 
สุขมาหริต  เอเต  หิ  มหาราช  อย  โน  อุปฺปนฺนป  ทุกฺข  
หริตฺวา  สุข  อาหริสฺสตีติ  ม  ราชาน  อกสุ  อหป  ตุมฺหาก  
อุปฺปนฺน  ทุกขฺ  หริสฺสามิจฺเจว  เอเตส  ราชา  ชาโต  ต  อชฺช  
มยา  เอเตส  มรณทุกฺข  หริตฺวา  ชีวิตสุข  อาหฏ  เตน  ม  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วิสชฺเชตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. วิตต ฯ  
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นาป  พนฺโธ  ตปฺปติ  น  มรณวโธ  ตปฺเปสฺสติ  ฯ   
        เอสา  เต  อุปมาติ  เอสา  เต  มหาราช  มยา กตกิริยาย  
อุปมา ฯ  ต  สุณาหีติ  ตสฺมา  อิมาย  อุปมาย  สสนฺเทตฺวา   
อตฺตโน  ทิยยฺมาน  โอวาท  สุณาหิ  ฯ  ร ฺา  รฏสฺสาติ   
มหาราช  ร ฺา  นาม  อุจฺฉุยนฺเต  อุจฺฉุ  วิย  รฏ  อปเฬตฺวาว  
จตุพฺพิธ  อคติคมน  ปหาย  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  สงฺคณฺหนฺเตน  
ทสสุ  ราชธมฺเมสุ  ปติฏาย  มยา  วิย  อตฺตโน  ชวิีต  
ปริจฺจชิตฺวา  กินฺเต(๑)  เม  รฏวาสิโน  วิคตภยา  คิมฺหกาเล 
วิวฏทฺวารา  าตีหิ  จ  ปริจาริเกหิ  จ  ปริวาริตา  อุเร  ปุตฺเต  
นจฺเจนฺตา  สีเตน  วาเตน  วิชียมานา  ยถารุจึ  อตฺตโน สนฺตก   
ปริภุ ฺชนฺตา  กายิกเจตสิกสุขสมงฺคิโน  ภเวยฺยุนฺติ  สกลรฏสฺส  
จ  รถสกฏาทิยุตฺตวาหนสฺส  โยคฺคสฺส  จ  ปตฺติกสงฺขาตสฺส   
พลสฺส  จ  นคิมชานปทสงฺขาตสฺส  นิคมสฺส  จ  สพฺเพส  สุขเมว 
เอสิตพฺพ  คเวสิตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ขตฺติเยน  ปชานตาติ  เขตฺตาน  
อธิปติภาเวน  ขตฺติโยติ  ลทฺธนาเมน  ปน  เอเตน  อวเสสสตฺเต  
อติกฺกมฺม  ปชานตา  าณสมฺปนฺเนน ภวิตพฺพนฺติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  ราชาน  โอวทนฺโต  จ  อนุสาสนฺโต  จ   
กาลมกาสิ  ฯ  ราชา  อมจฺเจ  ปกฺโกสาเปตฺวา  อิมสฺส  กปราชสฺส   
ราชูน  วิย  สรีรกิจฺจ  กโรถาติ  วตฺวา  อิตฺถาคารป  อาณาเปสิ   
# ๑. ม. กนิฺติ ฯ   
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ตุมฺเห  รตฺตวตฺถนิวตฺถา  ปริกิณฺณเกสา  ทณฺฑทีปกหตฺถา  กปราชาน   
ปริวาเรตฺวา  อาหฬน  คจฺฉถาติ  ฯ  อมจฺจา  ทารูน  สกฏมตฺเตน   
จิตฺตก  กริตฺวา  ราชูน  กรณนิยาเมเนว  มหาสตฺตสฺส  สรรีกิจฺจ   
กตฺวา  สีสกปาล  คเหตฺวา  ร ฺโ  สนฺติก  อคมสุ  ฯ  ราชา   
มหาสตฺตสฺส  อาหฬเน  เจติย กาเรตฺวา ทีเป ชาลาเปตฺวา  
คนฺธมาลาทีหิ  ปูเชตฺวา  สีสกปาล  สวุณฺณขจิต  กาเรตฺวา   
กุนฺตคฺเค  เปตฺวา  ปุรโต  กาเรตฺวา  คนฺธมาลาทีหิ  ปูเชนฺโต 
พาราณสึ  คนฺตฺวา  กุนฺต  ราชทฺวาเร(๑)  เปตฺวา  สกลนคร   
สชฺชาเปตฺวา  สตฺตาห  ธาตุปูช  กาเรสิ  ฯ  อถ  น  ธาตุ  คเหตฺวา 
เจติย  กาเรตฺวา  ยาวชีว  คนฺธมาลาทีหิ  ปูเชนฺโต  โพธิสตฺตสฺส   
โอวาเท  ปติฏาย  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ กโรนฺโต ธมฺเมน รชชฺ  
กาเรตฺวา สคฺคปรายโน อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  
ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  ราชา  อานนฺโท  อโหสิ  ทุฏกป  
เทวทตฺโต  ปริสา พุทฺธปรสิา กปราชา ปน อหเมวาติ ฯ   
                มหากปชาตก ทุติย ฯ   
# ๑. ม. อนโฺตราชทฺวาเร ฯ  
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                        กุมฺภการชาตก   
        อมฺพาหมทฺท  วนมนฺตรสฺมินฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต  กิเลสนิคฺคห อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถุ ป ฺาสชาตเก(๑) 
อาวีภวิสฺสติ ฯ   
        ตทา  ปน  สาวตฺถิย  ป ฺจสตา  สหายกา  ปพฺพชิตฺวา   
อนฺโตโกฏิสณฺาเร  วสมานา  อฑฺฒรตฺติสมเย  กามวิตกฺก   
วิตกฺกยึสุ  ฯ  สตฺถา  อตฺตโน  สาวเก  รตฺติยา  ตโย  วาเร 
ทิวสสฺส  ตโย วาเรติ  รตฺตินฺทิว  ฉ  วาเร  โอโลเกนฺโต  กกิี   
อณฺฑ  วิย  จามรี  พาลธึ  วิย  มาตา  ปยปุตฺตก  วิย  เอกจกฺขุโก   
ปุริโส  จกฺขุ  วิย  รกฺขติ  ตสฺมา  ตสฺมึ  ขเณ  อุปฺปนฺนกิเลส   
นิคฺคณฺหิ  ฯ  โส  ต  ทิวส  อฑฺฒรตฺติสมเย  เชตวน   
ปริคฺคณฺหนฺโต  เตส  ภิกฺขูน  วิตกฺกสมทุาจาร  ตฺวา  อิเมส  
ภิกฺขูน  อพฺภนฺตเร  อย  กิเลโส  วฑฺฒนฺโต  อรหตฺตสฺส  เหตุ  
ภินฺทิสฺสติ  อิทาเนว  เตส  กิเลส  นิคฺคณฺหิตฺวา  อรหตฺต   
ทสฺสามีติ  คนฺธกุฏิโต  นกิฺขมิตฺวา  อานนฺทตฺเถร  ปกฺโกสาเปตฺวา   
อานนฺท  อนฺโตโกฏิสณฺาเร  วสนกภิกฺขู  สพฺเพ  สนฺนิปาเตหีติ   
สนฺนิปาเตตฺวา  ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน  นิสีทิตฺวา  น  ภิกฺขเว   
อนฺโตปวตฺตกิเลสาน  วเส  ปวตฺติตุ  วฏฏติ  กิเลโส  หิ  วฑฺฒมาโน   
ปจฺจามิตฺโต  วิย  มหาวินาส  ปาเปติ  ภิกฺขุนา  นาม  อปฺปมตฺตกป   
# ๑. ม. ปานยีชาตเก ฯ  ๒. ม. จมรี ฯ  
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กิเลส  นิคฺคณฺหิตุ  วฏฏติ  โปราณกปณฺฑิตา  อปฺปมตฺตก อารมฺมณ   
ทิสฺวา  อพฺภนฺตเร  ปวตฺตกิเลส  นิคฺคณฺหิตฺวา  ปจฺเจกโพธิาณ   
นิพฺพตฺเตสุนฺติ วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
พาราณสีนครสฺส  ทฺวารคาเม  กุมฺภการกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา   
วยปฺปตฺโต  กุฏมฺพ  สณฺเปตฺวา  เอก  ปุตฺต ฺจ  ธีตร ฺจ  ลภิตฺวา 
กุมฺภการกมฺม  นิสฺสาย  ปุตฺตทาร  โปเสสิ  ฯ  ตทา  กลิงฺครฏเ 
ทนฺตปุรนคเร  กรกณฺโฑ  นาม  ราชา  มหนฺเตน  ปริวาเรน  อุยฺยาน  
คจฺฉนฺโต  อุยฺยานทฺวาเร  ผลภารภริต  มธุรผล  อมฺพรุกฺข  ทิสฺวา   
หตฺถิกฺขนฺธวรคโตเยว  หตฺถ  ปสาเรตฺวา  เอก  อมพฺปณฺฑ  คเหตฺวา   
อุยฺยาน  ปวิสิตฺวา  มงฺคลสิลาย  นิสินโฺน  ทาตพฺพยุตฺตกาน  ทตฺวา 
อมฺพ  ปริภุ ฺชิ  ฯ  ร ฺา  คหิตกาลโต  ปฏาย  เสเสหิ นาม 
คเหตพฺพเมวาติ  อมจฺจาป  พฺราหฺมณคหปติกาทโยป  อมฺพานิ   
ปาเตตฺวา  ขาทึสุ  ฯ  ปจฺฉา  ปจฺฉา  อาคตา  รุกฺข  อารุยฺห  
มุคฺคเรหิ  โปเถตฺวา  โอภคฺควิภคฺคสาข  กตฺวา  อามกผลป   
อเสเสตฺวา  ขาทึสุ  ฯ  ราชาป  ทิวส  อุยยฺาเน  กีฬิตฺวา  
สายณฺหสมเย  อลงฺกตหตฺถิกฺขนฺเธ  นสิีทิตฺวา คจฺฉนฺโต  ต  รุกฺข   
ทิสฺวา  หตฺถิกฺขนฺธโต  โอตริตฺวา  รุกขฺมูล  คนฺตฺวา  รุกฺข   
โอโลเกนฺโต  อย  ปาโตว  ปสฺสนฺตาน  อติตฺติกโร  ผลภารภริโต   
โสภมาโน  อฏาสิ  อิทานิ  คหิตผโล  โอภคฺควิภคฺโค  
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อโสภมาโน   ิโตติ  จินฺเตตฺวา  ปุน  อ ฺตร  โอโลเกนฺโต  อปร  
นิปฺผล  อมฺพรุกฺข  ทิสฺวา  เอส  รุกฺโข  อตฺตโน  นิปผฺลภาเวน  
มุณฺฑมณิปพฺพโต  วิย  โสภมาโน   ิโต  อย  ปน  ผลิตภาเวน  อิม  
พฺยสน  ปตฺโต  อิท  อคารมชฺฌป  ผลิตรุกฺขสทิส  ปพฺพชฺชา   
นิปฺผลรุกฺขสทิสา  สธนสฺเสว  ภย  อตฺถ ิ นิทฺธนสฺส  ภย  นตฺถ ิ  
มยาป  นิปฺผลรุกฺเขน  วิย  ภวิตพฺพนฺติ  ผลรุกฺข  อารมฺมณ  
กตฺวา  รุกฺขมูเล   ิตโกว  ตีณิ  ลกฺขณานิ  สลฺลกฺเขตฺวา  วิปสฺสน  
วฑฺฒิตฺวา  ปจฺเจกโพธิาณ  นิพฺพตฺเตตฺวา  วิทฺธสิตา  ทานิ 
เม  มาตุกุจฺฉิกุฏิกา  วิจฺฉินฺนา  ตีสุ  ภเวสุ  ปฏิสนฺธ ิ โสธิตา   
สสารอุกฺการภูมิ  โสสโิต  มยา  อสฺสุสมุทฺโท  ภินโฺน  อฏ ิปากาโร   
นตฺถิ  เม  ปนุ  ปฏิสนฺธีติ  อาวชฺเชนฺโต  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโตว  
อฏาสิ  ฯ  อถ  น  อมจฺจา  อาหสุ  อติพหุ   ิตตฺถ  
มหาราชาติ  ฯ  น  มย  ราชาโน  ปจฺเจกพุทฺธา  นาม  มยนฺติ  ฯ  
ปจฺเจกพุทฺธา  นาม  ตุมฺหาทิสา  น  โหนฺติ เทวาติ ฯ  อถ 
กีทิสา  โหนฺตีติ  ฯ  โอโรปตเกสมสฺสู  กาสาววตฺถปฏิจฺฉนฺนา  กุเล 
วา  คเณ  วา  อลคฺคา  วาตจฺฉินฺนวลาหกา  ราหุมุขมุตฺตจนฺท- 
มณฺฑลปฏิภาคา  หิมวนฺเต  นนฺทมูลกปพฺภาเร  วสนฺติ  เอวรูปา   
ปจฺเจกพุทฺธาติ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ราชา  หตฺถ  อุกฺขิปตฺวา สีส  
ปรามสิ ฯ  ตาวเทว คิหิลิงฺค อนฺตรธายิ สมณลิงฺค ปาตุรโหสิ ฯ    
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                ติจีวร ฺจ ปตฺโต จ                  วาสี สูจิ จ พนฺธน   
                ปริสาวเนน อฏเเต          ยุตฺตโยคสฺส ภิกฺขุโนติ   
เอว  วุตฺตา  สมณปริกฺขารา  กายปฏิจฺฉนฺนาว(๑)  อเหสุ  ฯ  โส  
อากาเส  ตฺวา  มหาชนสฺส  โอวาท  ทตฺวา  อนิลปเถน  อุตฺตร- 
หิมวนฺเต  นนฺทมูลกปพภฺารเมว อคมาสิ ฯ   
        คนฺธารรฏเป  ตกฺกสิลนคเร  นคฺคชิ  นาม  ราชา   
อุปริปาสาเท  ปลฺลงฺกวรมชฺฌคโต  เอก  อิตฺถ ึ เอเกกหตฺเถสุ  เอเกก   
มณิวลย  ปลนฺธิตฺวา  อวิทูเร  นิสีทิตฺวา  คนฺธ  ปสมาน  ทิสฺวา  
เอตานิ  มณิวลยานิ  เอเกกภาเวน  น  ฆฏเฏนฺติ  น  วิรวนฺตีติ   
โอโลเกนฺโต  นิสีทิ  ฯ  อถ  สา  ทกฺขิณหตฺถโต  วลย  วามหตฺเถเยว  
ปลนฺธิตฺวา  ทกฺขิณหตฺเถน  คนฺธ  สงฺกฑฺฒิตฺวา  ปสิตุ  อารภิ  ฯ   
วามหตฺเถ  มณิวลย  ทุติยวลย  อาคมฺม  ฆฏฏิยมาน  สทฺทมกาสิ  ฯ  
ราชา  ตานิ  เทฺว  วลยานิ  อ ฺม ฺ  สงฺฆฏเฏนฺตานิ  วิรวนฺตานิ  
ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อิท  วลย  เอเกกกาเล  น  ฆฏเฏส ิ ทุติย   
อาคมฺม  ฆฏเฏติ  สทฺท  กโรติ  เอวเมว  อิเม  สตฺตาป  เอเกกา 
น  ฆฏเฏนฺติ  น  วิรวนฺติ(๒)  เทฺว  ตโย  หุตฺวา  อ ฺม ฺ   
สงฺฆฏเฏนฺติ  กลห  กโรนฺติ  อห  ปน  ตสฺมึ  คนฺธาเร  ทฺวีส ุ 
รชฺเชส ุ รฏวาสิโน  วิจาเรมิ  มยา  เอกวลยสทิเสน  หุตฺวา  
ปร  อวิจาเรตฺวา  อตฺตานเมว  วิจาเรนฺเตน   
วสิตุ  วฏฏตีติ  
# ๑. ม. กายปฏิพทฺธาว ฯ  ๒. ม. วิวทนฺติ ฯ   
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สงฺฆฏฏนวลย  อารมฺมณ  กตฺวา  ยถานิสินฺโนว  ตีณิ 
ลกฺขณานิ  สลฺลกฺเขตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  ปจฺเจกโพธิาณ   
นิพฺพตฺเตสิ ฯ เสส ปุริมสทิสเมว ฯ   
        วิเทหรฏเ  มิถลินคเร  นิมิราชา  นาม  ภุตฺตปาตราโส  
อมจฺจคณปริวุโต  วิวฏสหีป ฺชเรน  อนฺตรวีถึ  เปกฺขมาโน   
อฏาสิ  ฯ  อเถโก  เสโน  สูนาปณฺโต  มสเปสึ  คเหตฺวา  อากาส  
ปกฺขนฺทิ  ฯ  ตเมน  อิโตจีโต  จ  คิชฺฌาทโย  สกุณา  สมฺปริวาเรตฺวา 
อาหารเหตุ  ตุณฺเฑน  วิชฺฌนฺตา  ปกฺเขหิ  ปหรนฺตา  ปาเทหิ  
มทฺทนฺตา  อคมสุ  ฯ  โส  อตฺตโน  วธ  อสหมาโน  ต  มส   
ฉฑฺเฑสิ  ฯ  อ ฺโ  คณฺหิ  ฯ  อ ฺเ  สกุณา  อิม  มุ ฺจิตฺวา  ต   
อนุพนฺธึสุ  ฯ  เตนป  วิสฺสฏ  อ ฺโ  คณฺหิ  ฯ  ตป  ตเถว   
วิเหเสุ  ฯ  ราชา  เต  สกุเณ ทิสฺวา  จินฺเตสิ  โย  โย  มสเปสึ  
คณฺหิ  ตสฺส  ตสฺเสว  ทุกฺข  โย  โย  ต  ฉฑฺเฑติ  วิสฺสชฺเชสิ   
ตสฺส  ตสฺเสว  สุข  อิเม  ป ฺจ  กามคุเณป  โย  โย  คณฺหาติ   
ตสฺส  ตสฺเสว  ทุกข  อิตรสฺเสว  สุข  อิเม  หิ  พหูน  สาธารณา 
มยฺห  โข  ปน  โสฬส  อิตฺถีสหสฺสานิ  มยา  วิสฺสฏมสปณฺเฑน   
วิย  เสเนน  ป ฺจ  กามคุเณ  ปหาย  สขิุเตน  ภวิตุ  วฏฏตีติ  
โส  โยนิโสมนสิกโรนฺโต  ยถา ิโตว  ตีณิ  ลกฺขณานิ   
สลฺลกฺเขตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  ปจฺเจกโพธิาณ  นิพฺพตฺเตสิ  ฯ   
เสส ปุริมสทสิเมว ฯ    
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        อุตฺตรป ฺจาลรฏเป  กปลนคเร(๑)  ทุมฺมุโข  นาม  ราชา 
ภุตฺตปาตราโส  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต  อมจฺจคณปริวุโต  
วิวฏสีหป ฺชเรน  ราชงฺคณ  โอโลเกนฺโต  อฏาสิ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ   
โคปาลกา  วชทฺวาร  วิวรสึุ ฯ อุสภา วชโต นิกฺขมิตฺวา  
กิเลสวเสน เอก คาวึ อนุพนฺธึสุ ฯ  ตตฺเถโก  ติขิณสิงฺโค   
มหาอุสโภ  อ ฺ  อุสภ  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  กิเลสมจฺเฉราภิภูโต  
ติขิณสิงฺเคน  อนฺตรสฏ ิมฺหิ  ปหร ิ ฯ  ตสฺส  ปหารมุเขน 
อนฺตา  นิกฺขมึสุ  ฯ  ตตฺเถว  ชีวิตกฺขย  ปาปุณิ  ฯ  ราชา  
ต  ทิสฺวา  จินเฺตสิ  อิเม  สตฺตา  ติรจฺฉานคเต  อาทึ  กตฺวา   
กิเลสวเสน  ทุกฺข  ปาปุณึสุ  อย  อุสโภ  กิเลส  นิสสฺาย   
ชีวิตกฺขย  ปตฺโต  อ ฺเป  สตฺตา  กิเลเสเหว  กมฺปนฺติ  มยา  อิเมส   
สตฺตาน  กมฺปนกิเลเส  ปหาตุ  วฏฏตีติ  โส   ิตโกว  ตีณิ  
ลกฺขณานิ  สลฺลกฺเขตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  ปจฺเจกโพธิาณ   
นิพฺพตฺเตสิ  ฯ  เสส ปุริมสทิสเมว ฯ   
        อเถกทวิส  เต  จตฺตาโร  ปจฺเจกพุทฺธา  ภิกฺขาจารเวล  
สลฺลกฺเขตฺวา  นนฺทมูลกปพฺภารา  นิกฺขมฺม  อโนตตฺตทเห  
นาคลตาทนฺตกฏ  ขาทิตฺวา  กตสรีรปฏิชคฺคนา  มโนสิลาตเล  
ตฺวา  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  อิทฺธิยา  อากาเส  
อุปฺปติตฺวา  ป ฺจวณฺณวลาหเก  มทฺทมานา  คนฺตฺวา  พาราณสี- 
# ๑. ส.ี กมฺปลฺลนคเร ฯ   
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นครทฺวารคามกสฺส  อวิทูเร  โอตริตฺวา  เอกสฺมึ  ผาสุกฏาเน  จีวร  
ปารุปตฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา  ทฺวารคาม  ปวิสิตฺวา  ปณฺฑาย  จรนฺตา 
โพธิสตฺตสฺส  เคหทฺวาร  สมฺปาปุณึสุ  ฯ  โพธิสตฺโต  เต  ทิสฺวา   
ตุฏจิตฺโต  หุตฺวา  เคห  ปเวเสตฺวา  ป ฺตฺตาสเน  นิสีทาเปตฺวา  
ทกฺขิโณทก  ทตฺวา  ปณีเตน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน  ปริวิสิตฺวา  
เอกมนฺต  นิสีทิตฺวา  สงฺฆตฺเถร  วนฺทตฺิวา  ภนฺเต  ตุมฺหาก   
ปพฺพชฺชา  อติวิย  โสภติ  วิปฺปสนฺนานิ  โว  อินฺทฺรยิานิ   
ปริสุทฺโธ  ฉวิวณฺโณ  กินนฺุ  โข  อารมฺมณ  ทิสฺวา  ตุมฺเห  อิม   
ภิกฺขาจริยปพฺพชฺช  อุปคตาติ  ปุจฺฉิ  ฯ  ยถา  จ  สงฺฆตฺเถร  เอว   
เสเสป  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ  ฯ  อถสฺส  เต  จตฺตาโรป  ชนา   
อห  อสุกรฏเ  อสุกนคเร  อสุกราชา  นาม  หุตฺวาติ  อาทินา 
นเยน  อตฺตโน  อตฺตโน  อภินิกฺขมนวตฺถูนิ  กเถตฺวา  ปฏิปาฏิยา  
เอเกก  คาถมาหสุ   
        [๑๐๕๗]อมฺพาหมทฺท วนมนฺตรสฺมึ   
                นโีลภาส ผลิต สวิรูฬฺห   
                ตมทฺทส ผลเหตู วิภคฺค   
                ต ทิสฺวา ภิกฺขาจริย จรามิ ฯ   
        [๑๐๕๘]เสล สุมฏ นรวีทุนิฏ ิต(๑)   
                นารี ยุค ธารยิ อปฺปสทฺท   
# ๑. ส. ม. นรวีรนิฏ ิต ฯ  
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                ทติุย ฺจ อาคมฺม อโหสิ สทโฺท   
                ต ทิสฺวา ภิกฺขาจริย จรามิ ฯ   
        [๑๐๕๙]ทิชา ทิช กณุปมาหรนฺต   
                เอก สมาน พหุกา สเมจฺจ   
                อาหารเหตุ ปริปาตยึสุ   
                ต ทิสฺวา ภิกฺขาจริย จรามิ ฯ   
        [๑๐๖๐]อุสภาหมทฺท ยูถสฺส มชฺเฌ   
                วลกฺกกุ(๑) วณฺณพลูปปนฺน   
                ตมทฺทส กามเหตู วิตุนฺน   
                ต ทิสฺวา ภิกฺขาจริย จรามีติ ฯ   
        ตตฺถ  อมฺพาหมทฺทนฺติ  อมฺพรุกขฺ  อห  อทฺทส  ฯ   
วนมนฺตรสฺมินฺติ  วนอนฺตเร  อมฺพวนมชฺเฌติ  อตฺโถ  ฯ  สวิรูฬฺหนฺติ   
สวฑฺฒิต  ฯ  ตมทฺทสนฺติ  ต  อุยฺยานโต  นิกฺขมนฺโต  ผลเหตุ  
วิภคฺค  ปุน  อทฺทส  ฯ  ต  ทิสฺวาติ  ต  ผลเหตุ  วิภคฺค  ทิสฺวา  
ปฏิลทฺธสเวโค  ปจฺเจกโพธิาณ  นิพฺพตฺเตตฺวา  อิม  ภิกฺขา 
จริยปพฺพชฺช  อุปคโตสฺมิ  ตสฺมา  ภิกฺขาจริย  จรามิ  ฯ  อิท  โส  
ผลเหตุ  วิภคฺคอมฺพรุกฺขทสฺสนกาลโต  ปฏาย  สพฺพ  จิตฺตวาร  
กเถสิ  ฯ  เสสาน  วิสชฺชเนสุป  เอเสว  นโย  อย  ปเนตฺถ  
อนุตฺตานปทวณฺณนา ฯ  เสลนฺติ  มณิวลย  ฯ  นรวีทนุิฏ ิตนฺติ   
# ๑. ม. จลกกฺกุ ฯ   
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วีรนเรหิ  นฏิ ิต  ปณฺฑิตปุริเสหิ  กตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ยุคนฺติ   
เอเกกสฺมึ  เอเกก  กตฺวา  เอก  วลยยุคล  ฯ  ทชิา  ทชินฺติ  
คหิตมสปณฺฑ  ทิช  อวเสสทิชา  ฯ  กณุปมาหรนฺตนฺติ  มสปณฺฑ  
อาทาย  หรนฺต  ฯ  สเมจฺจาติ  สมาคนฺตฺวา  สนฺนิปติตฺวา  ฯ  
ปริปาตยึสูติ  โกเฏตฺวา  อนุพนฺธึสุ  ฯ  อุสภาหมทฺทนฺติ  อุสภ อห  
อทฺทส ฯ วลกฺกกุนฺติ วลกกฺกุธ ฯ   
        โพธิสตฺโต  เอเกก  คาถ  สุตฺวา  สาธุ  ภนฺเต  ตุมฺหากเมเวต   
อารมฺมณ  อนุรูปนฺติ  เอเกกสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ถตึุ  อกาสิ  ฯ   
ต ฺจ  ปน  จตูหิ  ชเนหิ  เทสิต  ธมฺมกถ  สุตฺวา  ฆราวาเส  
อนเปกฺโข  หตฺุวา  ปจฺเจกพุทฺเธสุ  คเตสุ  ภุตฺตปาตราโส  สุขนสิินฺโน  
ภริย  อามนฺเตตฺวา  ภทฺเท  เอเต  จตฺตาโร  ปจฺเจกพุทฺธา  รชชฺ   
ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  อกิ ฺจนา  อปลิโพธา  ปพฺพชฺชาสุเขน  
วีตินาเมนฺติ  อห  ปน  ภติยา  ชีวิต  กปฺเปมิ  กึ  เม  ฆราวาเสน  
ตฺว  ปุตฺตเก  สคณฺหนฺตี เคเห วสาติ วตฺวา คาถทฺวยมาห   
        [๑๐๖๑]กรกณฺฑ(๑) กลิงฺคาน          คนฺธาราน ฺจ นคฺคชิ   
                นมิิราชา วิเทหาน                  ป ฺจาลาน ฺจ ทุมฺมุโข   
                เอเต รฏานิ หตฺิวาน          ปพฺพชึสุ อกิ ฺจนา ฯ   
                [๑๐๖๒]สพฺเพปเม เทวสมา สมาคตา   
                        อคฺคี ยถา ปชฺชลิโต ตเถวิเม   
# ๑. ส. กรณฺฑโก ฯ  สี. ย.ุ กรณฺฑุ นาม ฯ ม. กรกณฺโฑ ฯ   
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                อหป เอโก จรสิฺสามิ ภคฺควิ   
                หตฺิวาน กามานิ ยโถธิกานีติ ฯ   
        ตาส  อตฺโถ  ภทฺเท  เอส  สงฺฆตฺเถรปจฺเจกพุทฺโธ  ทนฺตปุเร   
นาม  นคเร  กรกณฺฑ(๑)  นาม  กลิงฺคาน  ชนปทสสฺ  ราชา  ทุติโย   
ตกฺกสิลนคเร  นคฺคชิ  นาม  คนฺธาราน  ชนปทสฺส  ราชา   
ตติโย  มิถลินคเร  นิมิราชา  นาม  วิเทหาน  ชนปทสฺส  ราชา  
จตุตฺโถ  กปลนคเร  ทุมฺมโุข  นาม  อุตฺตรป ฺจาลาน  ชนปทสสฺ 
ราชา  เอเต  เอวรูปานิ  รฏานิ  หิตฺวา  อกิ ฺจนา  หุตฺวา   
ปพฺพชึสุ  ฯ  สพฺเพปเมติ  อิเม  ปน  สพฺเพป  วิสุทฺธิเทเวหิ  
ปุริมปจฺเจกพุทฺเธหิ  สมานา  เอกโต  สมาคตา  ฯ  อคฺคี  ยถาติ   
ยถา  อคฺคิ  ปชฺชลิโต โอภาสติ ฯ  ตเถวิเมติ  อิเมป  ตเถว  
สีลาทีหิ  ป ฺจหิ  คุเณหิ  โอภาสนฺติ  ยถา  เอเต  ตถา  อหป   
ปพฺพชิตฺวา  เอโก จริสฺสามีติ  อตฺโถ  ฯ  ภคฺควีติ  ภริย   
อาลปติ  ฯ  หิตฺวาน  กามานีติ  รูปาทโย  วตฺถุกาเม  หิตฺวา  ฯ   
ยโถธิกานีติ  อตฺตโน  อตฺตโน  โอธิวเสน   ิตานิ  ฯ  อิท  วุตฺต  
โหติ  รูปาทิโอธิวเสน  ยถา ิเตว  วตฺถุกาเม  ปหาย  อหป   
ปพฺพชิตฺวา  เอโก  จริสฺสามีติ  ฯ  ยโตธกิานีติป  ปาโ  ฯ  ตสฺสตฺโถ   
ยโต  อุปรโต  โอธ ิ เอเตสนฺติ  ยโตธิกานิ  อุปรตโกฏาสานิ  ฯ   
ปพฺพชิสฺสามีติ  จินฺติตกาลโต  ปฏาย  หิ  กิเลสกามาน  เอโก 
# ๑. ส.ี กรณฺฑโก ฯ ส.ี ยุ. กรณฺฑุ นาม ฯ  ม. กรกณฺโฑ ฯ   
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โกฏาโส  อุปรโต  นาม  โหติ  ฯ  นิรทฺุโธ  ตสฺส  วตฺถุภูโต 
กามโกฏาโสป อุปรโตว โหตีติ ฯ   
        สา  ตสฺส  กถ  สุตฺวา  มยฺหป  โข  สามิ  ปจฺเจก- 
พุทฺธาน  ธมฺมกถ  สุตกาลโต  ปฏาย  อคาเร  จิตฺต  น   
สณฺาตีติ  วตฺวา  อิม คาถมาห   
        [๑๐๖๓]อยเมว กาโล น หิ อ ฺโ อตฺถิ   
                อนุสาสิโต เม(๑) น ภเวยฺย ปจฺฉา   
                อหป เอกา จริสฺสามิ ภคฺคว   
                สกุณีว มุตฺตา ปุริสสฺส หตฺถาติ ฯ   
        ตตฺถ  อนุสาสิโต  เม  น  ภเวยฺย  ปจฺฉาติ  อนุสาสโก โอวาทโก   
น  ภเวยฺย  ทลฺุลภตฺตา  โอวาทกาน  ตสฺมา  อยเมว  ปพฺพชิตกาโล   
น  หิ  อ ฺโ  อตฺถีติ  ทสฺเสติ  ฯ  สกุณีว  มุตฺตาติ  ยถา  สากุณิเกน   
คเหตฺวา  สกุณปจฺฉิย  ขิตฺตาสุ  สกุณีสุ  ตสฺส  หตฺถโต  มุตฺตา   
เอกา  สกุณี  อนิลปถ  ลงฺฆิตฺวา  ยถารุจิต  าน  คนฺตฺวา  เอกิกาว   
จเรยฺย  ตถา  อหป  ตว  หตฺถโต  มุตฺตา  เอกิกา  จรสิฺสามีติ  สยป 
ปพฺพชิตุกามา หุตฺวา เอวมาห ฯ   
        โพธิสตฺโต  ตสฺสา  กถ  สุตฺวา  ตุณฺหี  อโหสิ  ฯ  สา  ปน   
โพธิสตฺต  ว ฺเจตฺวา  ปุเรตร  ปพฺพชิตุกามา  สามิ  ปานียติตฺถ   
คมิสฺสามิ  ทารเก  โอโลเกหีติ  ฆฏ  อาทาย  ติตฺถ  คจฺฉนฺตี  วิย   
# ๑. ส.ี อนุสาสิตา เย ฯ   
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ปลายิตฺวา  นครสามนฺเต  ตาปสาน  สนฺติก  คนฺตฺวา  ปพฺพชิ  ฯ   
โพธิสตฺโต  ตสฺสา  อนาคมน  ตฺวา  สย  ทารเก โปเสสิ ฯ  
อปรภาเค  เตสุ  โถก  วฑฺฒิตฺวา  อตฺตโน  อยานสฺส  ชานนสมตฺถต  
สมฺปตฺเตสุ  เตส  วีมสนตฺถ  เอกทิวส  ภตฺต  ปจนฺโต  โถก  อุตฺตณฺฑุล   
ปจิ  เอกทิวส  โถก  กลิินนฺ  เอกทิวส  สุปกฺก  เอกทิวส  อโลณก   
เอกทิวส  อติโลณก  ฯ  ทารกา  ตาต  อชฺช  ภตฺต  อุตฺตณฺฑุล  
อชฺช  กลิินฺน  อชฺช  สุปกฺก  อชชฺ  อโลณก  อชชฺ  อติโลณกนฺติ   
กเถสุ  ฯ  โพธิสตฺโต  อชชฺ  อาม  ตาตาติ  วตฺวา  จินฺเตสิ  อิเม   
ทารกา  อิทานิ  อามปกฺกโลณอติโลณกานิ  ชานนติฺ  อตฺตโน   
ธมฺมตาย  ชีวิตุ  สกฺขิสฺสนติฺ  มยา  ปพฺพชิตุ  วฏฏตีติ  ฯ  อถ  
เต  ทารเก  าตกาน  ทตฺวา  ปฏิจฺฉาเปตฺวา  อมฺมตาต  อิเม 
ทารเก  สาธุก  โปเสถาติ  วตฺวา  โส  าตกาน  ปริเทวนฺตานเยว  
นครา  นิกฺขมิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  นครสามนฺเตเยว   
วสิ  ฯ  อถ  น  เอกทิวส  พาราณสิย  ภิกฺขาย  จรนฺต  ปริพฺพาชกิา 
ทิสฺวา  ต  วนทฺิตฺวา  อยฺย  ทารกา  เต  นาสิตา  ม ฺเติ   
อาห  ฯ  มหาสตฺโต  นาห  ทารเก  นาเสมิ  เตส  อตฺตโน  
อยานสฺส  ชานนกาเล  ปพฺพชิโตมฺหิ  ตฺว  เตส อจินฺเตตฺวา  
ปพฺพชฺชาย อภิรมาติ วตฺวา โอสานคาถมาห   
        [๑๐๖๔]อาม ปกฺก ฺจ ชานนฺติ          อโถ โลณ อโลณก   
                ตมห ทิสฺวาน ปพฺพชึ          จเรว ตฺว จรามิหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ตมหนฺติ  ต  อห  ทารกาน  กิริย  ทิสฺวา  
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ปพฺพชิโต  ฯ  จเรว  ตฺว  จรามิหนฺติ  ตฺวป  ภิกฺขาจริยเมว  จร  
อหป ภิกฺขาจริยเมว  จริสสฺามีติ ฯ   
        อิติ  โส  ปริพฺพาชิก  โอวทิตฺวา  อุยฺโยเชสิ  ฯ  สาป  โอวาท   
คเหตฺวา  มหาสตฺต  วนฺทิตฺวา  ยถารุจิตฏาน  คตา  ฯ  เปตฺวา   
กิร  ต  ทิวส  น  เต  ปุน  อ ฺม ฺ  อทฺทสสุ  ฯ  โพธิสตฺโต   
จ  ฌานาภิ ฺา นิพฺพตฺเตตฺวา พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  
ชาตก  สโมธาเนสิ  สจฺจปริโยสาเน  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  อรหตฺเต 
ปติฏหึสุ  ฯ  ตทา  ธีตา  อุปฺปลวณฺณา  อโหส ิ ปุตฺโต  ราหุลกุมาโร   
ปริพฺพาชิกา  ราหุลมาตา ปริพฺพาชโก ปน อหเมวาติ ฯ   
                กมฺุภการชาตก ตติย ฯ   
                 
                    ทฬฺหธมฺมชาตก   
        อห ฺจ  ทฬฺหธมฺมสฺสาติ  อิท  สตฺถา  โกสมพิฺย  อุปนิสฺสาย   
โฆสิตาราเม  วิหรนฺโต  อุเทนสฺส  ร ฺโ  ภทฺทวตึ  หตฺถิน ึ  
อารพฺภ  กเถสิ  ฯ  ตสฺสา  ปน  หตฺถินิยา  ลทฺธวิธาน  อุเทนสฺส  
ราชวโส  จ  มาตงฺคชาตเก อาวีภวิสฺสติ ฯ   
        เอกทิวส  ปน  หตฺถนิี  นครา  นกิฺขมนฺตี  ภควนฺต  ปาโตว   
อริยคณปริวุต  อโนปมาย(๑)  พุทฺธสริิยา  นคร  ปณฺฑาย  ปวิสนฺต   
ทิสฺวา  ตถาคตสฺส  ปาทมูเล  นิปชชฺิตฺวา  ภควา  สพฺพ ฺ ู  
# ๑. ม. อโนมาย ฯ  
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สพฺพโลกนิตฺถรโณ  อุเทโน  ราชา  ม  ตรุณกาเล  กมฺม  นิตฺถริตุ   
สมตฺถกาเล  ม  นิสฺสาย  มยา  ชีวิต ฺจ  รชชฺ ฺจ  เทวี  จ  ลทฺธาติ 
ปยายิตฺวา  มหนฺต  ปริหาร  อทาสิ  สพฺพาลงฺกาเรหิ  อลงฺกริตฺวา   
 ิตฏาน  อลงฺกริตฺวา(๑)  คนฺธปริภณฺฑ  กาเรตฺวา  มตฺถเก  
สุวณฺณตารกขจิตวิตาน  พนฺธาเปตฺวา  สมนฺตา  จิตฺรสาณึ 
ปริกฺขิปาเปตฺวา  คนฺธเตเลน  ทีป  ชาลาเปตฺวา  ธุมกฏาหก(๒)  
ปาเปตฺวา  กรีสฉฑฺฑิตฏาเน  สุวณฺณกฏาห  ปติฏาเปตฺวา   
ม  จิตฺตตฺถรณเก  ปเ  เปสิ  ราชารห ฺจ  เม  นานคฺครสโภชน  
ทาเปสิ  อิทานิ  ปน  เม  มหลฺลกกาเล  กมฺม  นิตฺถรตุิ  อสมตฺถกาเล 
สพฺพนฺต  ปรหิาร  อจฺฉินฺทิ  อนาถา  นปิฺปจฺจยา  หุตฺวา  อร ฺเ  
เกตกานิ  ขาทนฺตี  ชีวามิ  อ ฺ  มยฺห  ปฏิสรณ  นตฺถิ  อุเทน   
มม  คุณ  สลลฺกฺขาเปตฺวา  โปราณกปรหิาร  เม  ปฏปิากติก  กโรถ 
ภควาติ  ปริเทวมานา  ตถาคต  ยาจิ  ฯ  สตฺถา  คจฺฉ  ตฺว  
อห  ร ฺโ  กเถตฺวา  ยส  ปฏิปากติก  กริสฺสามีติ  วตฺวา  ร ฺโ 
นิเวสนทฺวาร  อคมาสิ  ฯ  ราชา  ตถาคต  อตฺตโน  นิเวสเน 
ปเวเสตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  สงฺฆสฺส  มหาทาน  ปวตฺเตสิ  ฯ  สตฺถา  
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  อนุโมทน  กโรนฺโต  มหาราช  ภทฺทวติกา   
กุหินฺติ  ปุจฺฉิ  ฯ  น  ชานามิ  ภนฺเตติ  ฯ  มหาราช  อุปการกาน   
ยส  ทตฺวา  มหลฺลกกาเล  คเหตุ  นาม  น  วฏฏติ  กตฺ ฺ ุนา 
# ๑. ม. อย ปาโ ฯ ๒. ม. ธุมตฏฏก ฯ  
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กตเวทินา  ภวิตุ  วฏฏติ  ภทฺทวติกา  อิทานิ  มหลลฺิกา  ชราชิณฺณา  
อนาถา  หุตฺวา  อร ฺเ  เกตกานิ  ขาทนฺตี  ชีวติ  ต  ชิณฺณกาเล   
อนาถ  กาตุ  ตุมฺหาก  อยุตฺตนฺติ  ภทฺทวติกาย  คุณ  กเถตฺวา  
สพฺพ โปราณกปริหาร  ปากติก  กโรหีติ  วตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ  
ราชา  ตถา  อกาสิ ฯ  ตถาคเตน  กิร  ภทฺทวติกาย  คุณ  กเถตฺวา  
โปราณกยโส  ปฏิปากติโก  การิโตติ  สกลนคร  ปตฺถริ  ฯ 
ภิกฺขุสงฺเฆป  สา  ปวตฺติ  ปากฏา  ชาตา  ฯ  อถ  ภิกขฺู  ธมฺมสภาย  
กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  สตฺถารา  กิร  ภทฺทวติกาย   
คุณ  กเถตฺวา  โปราณกยโส  ปฏิปากติโก การโิตติ ฯ  สตฺถา   
อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ   
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป   
ตถาคโต  เอติสฺสา  คุณ  กเถตฺวา  นฏ  ยส ปฏิปากติก 
กาเรสิเยวาติ  วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  ทฬฺหธมฺโม  นาม  ราชา  รชฺช   
กาเรสิ  ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  อมจฺจกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต   
ต  ราชาน  อุปฏหิ  ฯ  โส  ตสฺส  สนติฺกา  มหนฺต  ยส  ลภิตฺวา  
อมจฺจรตนฏาเน  อฏาสิ  ฯ  ตทา  ตสฺส  ร ฺโ  เอกา   
โอฏ ิพฺยาธิ  หตฺถินี  ถามพลสมฺปนฺนา  มหาพลา  อโหสิ  ฯ  
สา  เอกทิวส  โยชนสต  คจฺฉติ  ฯ  ร ฺโ  ทูเตยฺยหรณกิจฺจ   
กโรติ  ฯ  สงฺคาเม  ยุทฺธ  กตฺวา  สุตฺตุมทฺทน  กโรติ  ฯ  ราชา   
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อย  เม  พหูปการาติ  ตสฺสา  สพฺพาลงฺการ  ทตฺวา  อุเทเนน   
ภทฺทวติกาย  ทินฺนสทิส  สพฺพ  ปริหาร  ทาเปสิ  ฯ  อถสฺสา  
ชิณฺณทุพฺพลกาเล  ราชา  สพฺพ  ยส  คณฺหิ  ฯ  สา  ตโต  ปฏาย   
อนาถา  หุตฺวา  อร ฺเ  ติณปณฺณานิ  ขาทนฺตี  ชีวติ  ฯ   
อเถกทิวส  ราชกุเล  ภาชเนสุ  อปฺปโหนฺเตสุ ราชา กุมฺภการ  
ปกฺโกสาเปตฺวา  ภาชนานิ  กริ  นปฺปโหนฺตีติ  อาห  ฯ  
โคมยาหรณยานเก  โยเชตุ  โคเณ  น  ลภามิ  เทวาติ  ฯ  ราชา   
ตสฺส  กถ  สตฺุวา  อมฺหาก  โอฏ ิพฺยาธิ  หตฺถิน ี กหนฺติ   
ปุจฺฉิ  ฯ  อตฺตโน  ธมฺมตาย  จรติ  เทวาติ  ฯ  ราชา  อิโต  
ปฏาย  ต  โยเชตฺวา  โคมย  อาหราติ  ต  กุมฺภการสฺส   
อทาสิ  ฯ  กมฺุภกาโร  สาธุ  เทวาติ  ตถา  อกาสิ  ฯ  อเถกทิวส   
สา  นครา  นกิฺขมมานา  นคร  ปวิสนตฺ๔  โพธิสตฺต  ทิสฺวา   
วนฺทิตฺวา  ตสฺส  ปาทมูเล  นิปชฺชิตฺวา  ปริเทวมานา  สามิ   
ราชา  ม  ตรณุกาเล  พหูปการาติ  สลลฺกฺเขตฺวา  มหนฺต  ยส   
ทตฺวา  อิทานิ  มหลลฺกกาเล  สพฺพ  อจฺฉินฺทิตฺวา  มยิ  จิตฺตป  
น  กโรติ  อห  อนาถา  อร ฺเ  ติณปณฺณานิ  ขาทนฺตี  ชีวามิ   
เอว  ทุกฺขปฺปตฺต  ม  อิทานิ  ยานเก  โยเชตุ  กุมฺภการสฺส  อทาสิ   
เปตฺวา  ตุมฺเห  อ ฺโ  มยฺห  ปฏิสรณ  นตฺถ ิ มยา  ร ฺโ   
กตูปการ  ตุมฺเห  ชานถ  สาธุ  อิทานิ  เม  นฏ  ยส  ปฏิปากติก   
กโรถาติ วตฺวา ติสฺโส คาถา อภาสิ    
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        [๑๐๖๕]อห ฺจ(๑) ทฬฺหธมฺมสฺส(๒)          วหนฺตี นาภิราธยึ   
                นทุนฺตี(๓) อุรสิ สลลฺ                  ยุทฺเธ วิกฺกนฺตจารินี ฯ   
        [๑๐๖๖]น นูน ราชา ชานาติ(๔)          มม วิกกฺมโปริส   
                สงฺคาเม สุกตนฺตานิ                  ทูตวิปฺปหิตานิ จ ฯ   
        [๑๐๖๗]สา นูนาห มริสฺสามิ                  อพนฺธ ุอปรายินี   
                ตทา หิ(๕) กุมฺภการสฺส                  ทินฺนา ฉกณหาริกาติ ฯ   
        ตตฺถ  วหนฺตีติ  ทูเตยฺยหรณ  สงฺคาเม  พลโกฏ  ภินฺทนฺตี   
ตต  กิจฺจ  วหนฺตี  นิตฺถรนฺตี  ฯ  นุทนฺตี  อุรสิ  สลลฺนติฺ   
อุรสฺมึ  พนฺธ  อสึ  วา  สตฺตึ  วา  ยุทฺธกาเล  สตฺตูน  อุปริ  
อภิหรนฺตี  ฯ  วิกฺกนฺตจารินีติ  วิกฺกม  กตฺวา  ปรพลวิชเยน  
ยุทฺธวิกฺกนฺตคามินี  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  สเจ  สามิ  อห  อิมานิ   
กิจฺจานิ  กโรนฺตี  ร ฺโ  ทฬฺหธมฺมสฺส  จิตฺต  นาราธยึ  น   
ปริโตเสสึ  โก  ทานิ  อ ฺโ  ตสฺส  จิตฺต  อาราเธสฺสตีติ  ฯ 
มม  วิกฺกมโปริสนฺติ  มยา  กต  ปรุิสปรกฺกม  ฯ  สุกตนฺตานีติ  
สุกตานิ  ฯ  ยถา  หิ  กมฺมาเนว  กมฺมนฺตานิ  วนาเนว  วนนฺตานิ  
เอวมิธ  สุกตาเนว  สุกตนฺตานิ  วุตฺตานิ  กิจฺจานิ  ฯ  
ทูตวิปฺปหิตานิ  จาติ  คเล  ปณฺณ  พนฺธตฺิวา  อสุกร ฺโ  นาม 
เทหีติ  ปหิตาย  มยา  เอกทิวเสเนว  โยชนสต  คนฺตฺวา  กตานิ  
# ๑. ม. อห เจ ฯ  ๒. ยุ. ทฬฺหธมฺมาย ฯ  ๓. ม. ธรนตีฺ ฯ 
# ๔. ส. ม. นนู ราชา น ชานาติ ฯ  ๕. ยุ.ตถาหิ ฯ   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 237 

                *เลมที่ 32  คนธฺารวคฺควณฺณนา หนา  237 
                 
ทูตเปสนานิ  ฯ  น  นูน  ราชา  ชานาตีติ  นูน  ตุมฺหาก  เอส  
ราชา  เอตานิ  มยา  กตานิ  กิจฺจานิ  น  ชานาติ  ฯ   
อปรายินีติ  อปฺปฏิสรณา  ฯ  ตทา  หีติ  ตถา  หิ  ฯ  อยเมว  
วา  ปาโ  ฯ  ทินฺนาติ  อห  หิ  ร ฺา  ฉกณหาริกา  กตฺวา  
กุมฺภการสฺส  ทินฺนาติ ฯ   
        โพธิสตฺโต  ตสฺสา  กถ  สุตฺวา  ตฺว  มา  โสจิ  อห   
ร ฺโ  กเถตฺวา  ตว  ยส  ปากติก  กรสิฺสามีติ  ต  สมสฺสาเสตฺวา   
นคร  ปวิสิตฺวา  ภุตฺตปาตราโส  ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา  กถ   
สมุฏาเปตฺวา  มหาราช  นนุ  ตุมฺหาก  อสุกา  นาม 
โอฏ ิพฺยาธิ  อสุกฏาเน  จ  อสุกฏาเน  จ  อุเร  สลฺล   
พนฺธิตฺวา  สงฺคาม  นิตฺถรติ  อสุกทิวส  นาม  คีวาย  ปณฺณ   
พนฺธิตฺวา  เปสิตา  โยชนสต  อคมาสิ  ตุมฺเหปสฺสา  มหนฺต   
ยส  อทตฺถ  สา  อิทานิ  กหนฺติ  ฯ  ตมห  กุมฺภการสฺส  
โคมยาหรณตฺถาย  อทาสินฺติ  ฯ  อถ  น  โพธิสตฺโต  อยุตฺต  
โข  มหาราช  ตุมฺหาก  กต  กุมฺภการสฺส  ยานเก   
โยชนตฺถาย  ทาตุนฺติ  วตฺวา  ร ฺโ  โอวาทวเสน  จตสฺโส   
คาถา อภาสิ   
        [๑๐๖๘]ยาวตาสึสตี โปโส          ตาวเทว ปวีณติ   
                อตฺถาปาเย ชหนฺตี น          โอฏ ิพฺยาธึว ขตฺติโย ฯ   
        [๑๐๖๙]โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ          กตตฺโถ นาวพุชฺฌติ   
                อตฺถา ตสฺส ปลุชชฺนฺติ          เย โหนฺติ อภิปตฺถิตา ฯ    
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        [๑๐๗๐]โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ          กตตฺโถ มนุพุชฺฌติ   
                อตฺถา ตสฺส ปวฑฺฒนฺติ          เย โหนฺติ อภิปตฺถิตา ฯ   
        [๑๐๗๑]ต โว วทามิ ภทฺท โว(๑) ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา   
                สพฺเพ กต ฺ ุโน โหถ          จิร สคฺคมฺหิ สฺสถาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปมคาถาย  ตาย  อตฺโถ  อิเธกจฺโจ  อาณชาติโก   
โปโส  ยาวตาสึสตีติ  ยาว  อิท  นาม  เม  อย  กาตุ  สกฺขิสฺสตีติ   
ปจฺจาสึสติ  ตาวเทว  ต  ปุริส  ปวีณติ  ภชติ  เสวติ  ตสฺส  ปน  
อตฺถาปาเย  วุฑฺฒิยา  อคมเน  ปริหีนกาเล  ต  นานากิจฺเจสุ   
ปติฏ ิต  โปส  เอกจฺเจ  พาลา  อิม  โอฏ ิพฺยาธึ  อย  ขตฺติโย   
วิย  ชหนฺติ  ฯ  กตกลฺยาโณติ  ปเรน  อตฺตโน  กตกลฺยาณ- 
ธมฺโม  ฯ  กตตฺโถติ  นิปผฺาทิตกิจฺโจ  ฯ  นาวพุชฺฌตีติ  ปจฺฉา  ต   
ปเรน  กต  อุปการ  ตสฺส  ชราชิณฺณกาเล  อสมตฺถกาเล  น   
สรติ  อตฺตนา  ทินฺนป  ยส  ปุน  คณฺหติ  ฯ  ปลชฺุชนฺตีติ  ภ ฺชนฺติ   
นสฺสนฺติ  ฯ  เย  โหนฺติ  อภิปตฺถิตาติ  เยเกจิ  อิจฺฉิตา  นาม  โหนฺติ   
สพฺเพ  นสฺสนฺตีติ  ทีเปติ  ฯ  มิตฺตทุพฺพิปุคฺคลสฺส  ห ิ ต  ปตฺถิต   
อคฺคิมฺหิ  ปติฏ ิต  วีช วิย  นสฺสติ  ฯ  กตตฺโถ  มนุพุชฺฌตีติ  
มกาโร  พฺย ฺชนสนฺธิวเสน  คหิโต  ฯ  ต  โว  วทามีติ  เตน   
การเณน  ตุมฺเห วทามิ ฯ สฺสถาติ  กต ฺ ุโน  หุตฺวา  จิร   
กาล  สคฺคมฺหิ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺตา  ปติฏหิสฺสถาติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  ราชาน  อาทึ  กตฺวา  สนฺนิปติตาน  สพฺเพส   
# ๑. ม. ภทฺทนฺเต ฯ   
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โอวาท  อทาสิ  ฯ  ต  สุตฺวา  ราชา  โอฏ ิพฺยาธิยา  ยส  ปากติก   
อกาสิ  ฯ  โพธิสตฺตสฺส  โอวาเท  ตฺวา  จิร  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ   
กตฺวา สคฺคปรายโน อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา   
โอฏ ิพฺยาธิ  ภทฺทวติกา  อโหสิ  ราชา  อานนฺโท  อโหสิ  อมจฺโจ   
ปน อหเมวาติ ฯ   
                ทฬฺหธมฺมชาตก จตุตฺถ ฯ   
                 
                    โสมทตฺตชาตก   
        โย  ม  ปุเร  ปจฺจุเทตีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
อ ฺตร  มหลฺลก อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โส  กิเรก  สามเณร  ปพฺพาเชสิ  ฯ  โส  สามเณโร  ตสฺส   
อุปการโก  หุตฺวา  ตถารูเปน  โรเคน  กาลมกาสิ  ฯ  มหลฺลโก  ตสฺมึ   
กาลกเต  โรทนฺโต  ปริเทวนฺโต  วิจรติ  ฯ  ต  ทิสฺวา  ภิกฺขู   
ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  อสุกมหลฺลโก  สามเณรสฺส   
กาลกตกิริยาย  โรทนฺโต  ปริเทวนฺโต  วิจรติ  มรณานุสฺสติ- 
กมฺมฏานรหิโต  ม ฺเติ  ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ 
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  
นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปพฺุเพเปส  เอตสฺมึ  มเต 
โรทติเยวาติ (๑) วตฺวา  เตหิ  ยาจิโต อตีต อาหริ   
# ๑. ม. โรทิเยวาติ ยุตฺตตร ฯ  
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        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
สกฺกตฺต  กาเรสิ  ฯ  อเถโก  กาสินิคมวาสี  พฺราหฺมณมหาสาโล   
กาเม  ปหาย  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  
อุ ฺฉาจริยาย  วนมูลผลาหาโร  วส ิ ฯ  เอกทิวส  ผลาผลตฺถาย 
คโต  เอก หตฺถิฉาป  ทิสฺวา  อตฺตโน  อสฺสมปท  เนตฺวา   
ปุตฺตฏาเน  เปตฺวา  โสมทตฺโตติสฺส  นาม  กตฺวา  ติณปณฺณาทีนิ  
ขาทาเปนฺโต  ปฏชิคฺคิ  ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  มหาสรีโร  หุตฺวา 
เอกทิวส  พหุโคจร  คเหตฺวา  อชีรเกน  ทุพฺพโล  อโหสิ  ฯ 
ตาปโส  ต  อสฺสมปเท  กตฺวา  ผลาผลตฺถาย  คโต  ฯ  ตสฺมึ   
อนาคเตเยว  หตฺถิโปตโก  กาลมกาสิ ฯ  ตาปโส  ผลาผล  
คเหตฺวา  อาคจฺฉนฺโต  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  เม  ปุตฺโต  ปจฺจุคฺคมน   
กโรติ  อชชฺ  น  ทิสฺสติ  กห  นุ  โข  คโตติ  ปริเทวนฺโต ปม 
คาถมาห   
        [๑๐๗๒]โย ม ปุเร ปจฺจุเทติ(๑)  อร ฺเ ทูรมายติ(๒)   
                โส น ทิสฺสติ มาตงฺโค         โสมทตฺโต กุหึ คโตติ ฯ   
        ตตฺถ  ปเุรติ  อิโต  ปพฺุเพ  ฯ  ปจฺจุเทตีติ  ปจฺจุคฺคจฺฉติ  ฯ   
อร ฺเ  ทูรนฺติ  อิมสฺมึ  นิมฺมนุสฺเส  อร ฺเ  ม  ทูร  ปจฺจุเทติ  ฯ   
อายตีติ อายามสมฺปนฺโน ฯ   
        เอว  ปรเิทวมาโน  อาคนฺตฺวา  ต  จงฺกมโกฏิย  ปติต  ทิสฺวา   
คเล คเหตฺวา ปริเทวมาโน ทุติย คาถมาห   
# ๑. ม. ปจฺจุฑฺเฑติ ฯ  ๒. ส. ม. ทูรมายโต ฯ ส.ี ทรูมาคโต ฯ  
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        [๑๐๗๓]อย วา โส มโต เสติ          อลฺลปตว วิจฺฉิโต(๑)   
                ภุมฺยา นิปติโต เสติ          อมรา วต กุ ฺชเรติ(๒) ฯ   
        ตตฺถ  อย  วาติ  วิภาวนตฺโถ  วาสทฺโท  ฯ  อยเมว  โส  น   
อ ฺโติ  ต  วิภาเวนฺโต  เอวมาห  ฯ  อลฺลปตนฺติ  มาลุวลตาย   
อคฺคปวาล  ฯ  วิจฺฉิโตติ  วิจฺฉินฺโน  คิมฺหกาเล  มชฺฌนฺติกสมเย   
ตตฺตวาลิกปุลิเน  นเขน  ฉินฺทิตฺวา  ปาติโต  มาลุวลตาย  องฺกุโร   
วิยาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ภุมยฺาติ  ภูมิย  ฯ  อมรา  วตาติ  มโต   
วต ฯ อมรีติป ปาโ ฯ   
        ตสฺมึ  ขเณ  สกฺโก  โลก  โอโลเกนฺโต  ต  ทิสวฺา  อย   
ตาปโส  ปุตฺตทาร  ปหาย  ปพฺพชโิต  อิทานิ  หตฺถิโปตเก  ปุตฺตส ฺ   
กตฺวา  ปริเทวติ  สเวเชตฺวา  น  สตึ  ปฏิลภาเปสฺสามีติ  ตสฺส   
อสฺสมปท อาคนฺตฺวา อากาเส  ิโตว ตติย คาถมาห   
        [๑๐๗๔]อนาคาริยุเปตสฺส          วิปฺปมุตฺตสฺส เต สโต   
                สมณสฺส น ต สาธุ                  ย เปตมนุโสจสีติ ฯ   
ตสฺส วจน สุตฺวา ตาปโส จตุตฺถ คาถมาห   
        [๑๐๗๕]สวาเสน หเว สกฺก          มนุสฺสสฺส มคิสฺส วา   
                หทเย ชายตี เปม                  น ต สกฺกา อโสจิตุนฺติ ฯ   
         ตตฺถ  มิคสฺส  วาติ  อิมสฺมึ  าเน  สพฺเพ  ติรจฺฉานา  มิคาติ   
วุตฺตา ฯ ตนฺติ ปยายิต สตฺต ฯ   
# ๑. ม.อลลฺสิงฺคว วจฺฉิโต ฯ สี. ยุ. อลลฺปกว ฉิชฺชิโต ฯ  
# ๒. ส. ม. กุ ฺชโร ฯ   
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        อถ น โอวทนฺโต สกฺโก เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๑๐๗๖]มต มริสฺส โรทนฺติ          เย รุทนฺติ ลปนฺติ จ   
                ตสฺมา ตฺว อิสิ มา โรทิ         โรทิต โมฆมาหุ สนฺโต ฯ   
        [๑๐๗๗]กนฺทิเตน หเว พฺรหฺเม          มโต เปโต สมุฏเห   
                สพฺเพ สงฺคมฺม โรทาม          อ ฺม ฺสฺส าตเกติ ฯ   
        ตตฺถ  เย  รุทนฺติ  ลปนฺติ  จาติ  พฺราหฺมณ  เย  สตฺตา   
โรทนฺติ  ปริเทวนฺติ  จ  สพฺเพ  เต  มตว  โย  จ  มรสิฺสติ  ต 
โรทนฺติ  เตส  เอว  โรทนตฺาน  อสฺสุสุกฺขนกาโล  นตฺถิ  ตสฺมา  
ตฺว  อิสิ  มา  โรทิ  ฯ  กึการณา  ฯ  โรทิต  โมฆมาหุ  สนฺโตติ  
ปณฺฑิตา  หิ  โรทิต  นิปฺผลนฺติ  วทนฺติ  ฯ  มโต  เปโตติ  ยทิ  
เอส  เปโตติ สงฺขฺย  คโต  มโต  โรทิเตน  สมฏุเหยฺย  ฯ  เอว   
สนฺเต  สพฺเพป  มย  สมาคนฺตฺวา อ ฺม ฺสฺส าตเก โรทาม 
กึ นิกฺขมา อจฺฉามาติ ฯ   
        ตาปโส  สกฺกสฺส  วจน  สุตฺวา  สตึ  ปฏลิภิตฺวา  วิคตโสโก   
อสฺสูนิ ปุ ฺฉิตฺวา สกฺกสฺส ถุติวเสน เสสคาถา อภาสิ   
        [๑๐๗๘]อาทิตฺต วต ม สนฺต          ฆฏสิตฺตว(๑) ปาวก   
                วารินา วิย โอสิ ฺจิ                  สพฺพ นิพฺพาปเย ทร ฯ   
                อพฺพูฬฺห(๒) วต เม สลฺล  โสก(๓) หทยนิสฺสิต   
                โย เม โสกปเรตสฺส          ปตฺุตโสก อปานุทิ ฯ   
# ๑. ส. ม. ฆตสิตฺตว ฯ  ๒. ม. อพฺพหี ฯ ๓. ส. ม. ยมาสิ ฯ   
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                โสห อพฺพูฬฺหสลฺโลสฺม ิ         วีตโสโก อนาวิโล   
                น โสจามิ น โรทามิ          ตว สุตฺวาน วาสวาติ ฯ   
ตา เหฏา วุตฺตตฺถาเยว ฯ   
        เอว  ตาปส สกฺโก โอวทิตฺวา สกฏานเมว คโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  หตฺถิโปตโก  สามเณโร  อโหสิ  ตาปโส   
มหลฺลโก สกฺโก ปน อหเมวาติ ฯ   
                โสมทตฺตชาตก ป ฺจม ฯ   
                 
                        สุสีมชาตก   
        กาฬานิ  เกสานิ  ปุเร  อเหสุนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต  มหาภินิกฺขมน อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  นิสีทิตฺวา  ทสพลสฺส 
เนกฺขมฺม  วณฺณยึสุ  ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว   
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต   
อนจฺฉริย  ภิกฺขเว  มยา  อิทานิ  อเนกานิ  กปฺปโกฏิสตสหสฺสานิ  
ปูริตปารมินา  มหาภิเนกฺขมฺมาภินิกฺขมน  ปุพฺเพปาห  ติโยชนสติเก 
กาสิกรฏเ  รชฺช ฉฑฺเฑตฺวา เนกฺขมฺม นิกฺขมนฺโตเยวาติ วตฺวา 
อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต    
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ตสฺส  ปุโรหิตสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติ  ฯ  ตสฺส   
ชาตทิวเสเยว  พาราณสีร ฺโป  ปุตฺโต  วิชายิ  ฯ เตส  
นามคฺคหณทิวเส  มหาสตฺตสฺส  สุสีมกุมาโรติสฺส  นาม  กรึส ุ  
ราชปุตฺตสฺส  พฺรหฺมทตฺตกุมาโรติ  ฯ  พาราณสีราชา  ปุตฺเตน  
เม  สทฺธึ  เอกทิวเส  ชาโตติ  โพธิสตฺต  อาณาเปตฺวา  ธาติโย  ทตฺวา 
เตน  สทฺธึ  วฑฺเฒสิ  ฯ  เต  อุโภป  วยปฺปตฺตา  อภิรูปา 
เทวกุมารวณฺณิโน  หุตฺวา  ตกฺกสิลาย  สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา 
ปจฺจาคมึสุ  ฯ  ราชปุตฺโต  อุปราชา  หตฺุวา  โพธิสตฺเตน  สทฺธึ   
เอกโตว  ขาทนฺโต  ปวนโฺต  นิสีทนโฺต  สยนฺโต  ปตุ  อจฺจเยน   
รชฺช  ปตฺวา  มหาสตฺตสฺส  มหนฺต  ยส  ทตฺวา  ปุโรหิตฏาเน   
น  เปตฺวา  เอกทิวส  นคร  สชฺชาเปตฺวา  สกฺโก  เทวราชา 
วิย  อลงฺกโต  อลงฺกตเอราวณปฏิภาคสฺส  มตฺตวรวารณสฺส 
ขนฺเธ  นิสีทิตฺวา  มหาสตฺต ปจฺฉาสเน หตฺถิปฏเ นิสีทาเปตฺวา   
นคร  ปทกฺขิณ  อกาสิ  ฯ  มาตาปสฺส  ปุตฺต  โอโลเกสฺสามีติ   
สีหป ฺชเร  ตฺวา  ตสฺส  นคร  ปทกฺขิณ  กตฺวา  อาคจฺฉนฺตสฺส   
ปจฺฉโต  นิสินฺน  ปุโรหิต  ทิสฺวา  ปฏพิทฺธจิตฺตา  หุตฺวา  สยนคพฺภ   
ปวิสิตฺวา  อิม  อลภนฺตี  เอตฺเถว  มริสสฺามีติ  อาหาร   
ปจฺฉินฺทิตฺวา  นิปชชฺิ  ฯ   
        ราชา  มาตร  อปสฺสนฺโต  กุห ึ เม  มาตาติ  ปุจฺฉิตฺวา   
คิลานาติ  สุตฺวา  ตสฺสา  สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  กินฺเต  
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อมฺม  อผาสุกนฺติ  ปุจฺฉิ  ฯ  สา  ตสฺส  ลชชฺาย  น  กเถสิ  ฯ  
โส  คนฺตฺวา  ราชปลฺลงฺเก  นิสีทิตฺวา  อตฺตโน  อคฺคมเหสึ   
ปกฺโกสาเปตฺวา  คจฺฉ  อมฺมาย  อผาสุก  ชานาหีติ  เปเสสิ  ฯ  
สา  คนฺตฺวา  ปฏ ึ ปริมชชฺนฺตี  ปุจฺฉิ  ฯ  อิตฺถิโย  นาม  อิตฺถีน  
รหสฺส  น  นคูิหนฺติ  ฯ  สา  ตมตฺถ  อาโรเจสิ  ฯ  อิตราป  ต   
สุตฺวา  คนฺตฺวา  ร ฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา  โหตุ  คจฺฉ  น   
สมสฺสาเสหีติ  ปุโรหิต ราชาน กตฺวา ตสฺส น อคฺคมเหสึ   
กริสฺสามีติ  ฯ  สา  คนฺตฺวา  ต  สมสฺสาเสสิ  ฯ  ราชาป  ปุโรหิต   
ปกฺโกสาเปตฺวา  ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  สมฺม  มาตุยา  ชีวิต  เทหิ   
ตฺว  ราชา  โหหิ  สา  อคฺคมเหสี  อห  อุปราชาติ  ฯ  โส  น  
สกฺกา  เอว  กาตุนฺติ  ปฏกิฺขิปตฺวา  ปุนปฺปุน ยาจิยมาโน  
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  ราชา  ปโุรหิต  ราชาน  มาตร  อคฺคมเหสึ  กาเรตฺวา 
สย  อุปราชา  อโหส ิ ฯ   
        เตส  สมคฺคสวาส  วสนฺตาน  อปรภาเค  โพธิสตฺโต   
อคารมชฺเฌ  อุกฺกณฺ ิโต  กาเม  ปหาย  ปพฺพชฺชาย  นินฺนจิตฺโต   
กิเลสรตึ  อนาลยนฺโต  เอกโกว  ติฏติ  เอกโกว  นิสีทติ  
เอกโกว  สยติ  พนฺธนาคาเร  พนฺโธ  วิย  ป ฺชเร  ปกฺขิตกุกฺกุโฏ  
วิย  จ  อโหส ิ ฯ  อถสฺส  อคฺคมเหสี  อย  ราชา  มยา  สทฺธ ึ 
นาภิรมติ  เอกโกว  ติฏติ  นิสีทติ  เสยฺย  กปฺเปติ  อย  โข  ปน 
ทหโร  ตรุโณ  อห  มหลลฺิกา  สีเส  เม  ปลิตานิ  ป ฺายนฺติ   
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ยนฺนูนาห  สเีส  เต  เทว  ปลิตานิ  ป ฺายนฺตีติ  มุสาวาท  
กตฺวา เอเตนุปาเยน  ราชาน  ปฏิ ฺาเปตฺวา  มยา  สทฺธึ   
อภิรมาเปยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา  เอกทิวส  ร ฺโ  สีเส  โอกฺกา  วิจินนฺตี  
วิย  หุตฺวา  เทว  มหลลฺโกสิ  ชาโต  สเีส  เต  เอก  ปลิต   
ป ฺายตีติ  อาห  ฯ  เตนหิ  ภทฺเท  เอต  ปลิต  ลุ ฺจิตฺวา 
มยฺห  หตฺเถ  เปหีติ  ฯ  สา  ตสฺส  สีสโต  เอก  เกส  ลุ ฺจิตฺวา   
ต  ฉฑฺเฑตฺวา  อตฺตโน  สเีส  ปลิต  คเหตฺวา  อิทนฺเต  เทว   
ปลิตนฺติ  ตสฺส  หตฺเถ  เปสิ  ฯ  โพธสิตฺตสฺส  ต  ทิสฺวาว 
ภีตตสิตสฺส  กา ฺจนปฏฏสทิสา  นลาฏา  เสทา  มุ ฺจึสุ  ฯ  โส  
อตฺตาน  โอวทนฺโต  สุสีม  ตฺว  ทหโร  หุตฺวา  มหลฺลโก  ชาโต  
เอตฺตก  กาล  คูถกลเล  นมิุคฺคคามสูกโร  วิย  กามกลเล 
นิมฺมุชฺชิตฺวา  ต  กลล  ชหิตุ  น  สกฺโกสิ  นน ุ กาเม  ปหาย   
หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  พฺรหมฺจริยวาสสฺส  เต กาโลติ  
จินฺเตตฺวา ปม คาถมาห   
        [๑๐๗๙]กาฬานิ เกสานิ ปุเร อเหสุ   
                ชาตานิ สีสมฺหิ ยถาปเทเส   
                ตานิชฺช(๑) เสตานิ สุสีม ทิสวฺา   
                ธมฺม จร พฺรหฺมจริยสฺส กาโลติ ฯ   
        ตตฺถ  ยถาปเทเสติ  ตว  สีเส  ตสฺมึ  ตสฺมึ  เกลาน   
# ๑. ม. ตานชฺช ฯ  
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อนุรูเป  ปเทเส  อิโต  ปุพฺเพ  กาฬานิ  ภมร ฺชนวณฺณานิ(๑)  เกสานิ  
ชาตานิ  อเหสุนฺติ  วทติ  ฯ  ธมฺม  จราติ  ทสกุสลกมฺมปถธมฺม   
จราหีติ  อตฺตานเมว  อาณาเปติ  ฯ  พฺรหฺมจริยสฺสาติ  เมถุนวิรติยา  
เต กาโลติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  โพธิสตฺเตน  พฺรหฺมจริยวาสสฺส  คุเณ  วณฺณิเต  อิตรา   
อห  อิมสฺส  ลคฺคน(๒)  กริสฺสามีติ  วิสฺสชฺชนเมว  กรินฺติ  ภีตตสิตา   
อิทานิสฺส  อปพฺพชฺชนตฺถาย  สรีรวณฺณ  วณฺเณสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา   
เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๑๐๘๐]มเมว เทว ปลิต น ตุยฺห   
                มเมว สีส มม อุตฺตมงฺค   
                อตฺถ กริสฺสนติฺ มุสา อภาณึ   
                เอกาปราธ ขมถ(๓) ราชเสฏ ฯ   
        [๑๐๘๑]ทหโร ตุว ทสฺสนีโยสิ ราช   
                ปมุคฺคโต โหหิ(๔) ยถา กลีโร   
                รชชฺ ฺจ กาเรหิ มม ฺจ ปสฺส   
                มา กาลิก อนุธาวิ ชนินฺทาติ ฯ   
        ตตฺถ  มเมว  สีสนฺติ  มเมว  สเีส  ส ฺชาตปลิตนฺติ 
ทีเปติ  ฯ  อิตร  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  อตฺถนฺติ  อตฺตโน  วุฑฺฒึ   
กริสฺสามีติ  มุสา  กเถสึ  ฯ  เอกาปราธนฺติ  อิม  มยฺห  เอก 
# ๑. ม. ภมรปตฺตวณฺณานิ ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ โลภ ฯ  
# ๓. ม. ขม ฯ ๔. ส. โหสิ ฯ   
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อปราธ  ฯ  ปมุคฺคโตติ  ปมวเยน  อุคฺคโต  ฯ  โหหีติ  โหสิ  ฯ  
ปมวเย ปติฏ ิโตสีติ อตฺโถ ฯ  โหสิเยวาติป  ปาโ  ฯ  ยถา   
กลีโรติ  ยถา  สินิทฺธจฺฉวิตรุณกลีโร  มนฺทวาเตริโต  อติวิย  โสภติ   
เอวรูโปสิ  ตฺวนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  ปมุคฺคโต  โหสีติป  ปาโ  ฯ  
ตสฺสตฺโถ  ยถา  ปมุคฺคโต  ตรุณกลโีร  ทสฺสนโีย  โหติ  เอว  ตฺว  
ทสฺสนีโยติ  ฯ  มม ฺจ  ปสฺสาติ  มม ฺจ  โอโลเกหิ  ฯ  มา  ม   
อนาถวิธว  กโรหีติ  อตฺโถ  ฯ  กาลิกนติฺ  พฺรหฺมจรยิจรณนฺนาม 
ทุติเย  วา  ตติเย  วา  อตฺตภาเว  วิปากทานโต  กาลกินฺนาม  
รชฺช  ปน  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  กามคุณสุขปฺปทานโต  อกาลิก  
โส ตฺว อิม อกาลิก ปหาย มา กาลิก อนุธาวีติ วทติ ฯ   
        โพธิสตฺโต  ตสฺสา  วจน  สุตฺวา  ภทฺเท  ตฺว  ภวิตพฺพเมต   
กถ  กเถสิ  วิปริณเต  ปรณิามนฺเต  หิ  เม  วเย  อิเมหิ  กาฬเกเสหิ   
ปริวตฺติตฺวา  สาณวากสทิเสหิ  ปณฺฑเรหิ  ภวิตพฺพ  อห  หิ   
นีลุปฺปลาทิกสุุมทามสทิสกุมาราน  กา ฺจนรูปกปฏิภาคาน   
อุตฺตมโยพฺพนวิลาสสมฺปนฺนาน  ขตฺติยก ฺาทีน  วเย  วิปริณเต 
ปริณามนฺเต  ชร  ปตฺตาน  เววณฺณิย ฺเจว  สรรีภคฺค ฺจ   
ปสฺสามิ  เอว  วิปตฺติปริโยสาโน  เหส  ภทฺเท  ชีวโลเกติ  วตฺวา 
อุปริ  พุทฺธลฬีาย  ธมฺม  เทเสนฺโต คาถทฺวยมาห   
        [๑๐๘๒]ปสฺสามิ โวห ทหรึ กุมารึ   
                สามฏปสฺส สตุนน สุมชฺฌ    
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                กาลปฺปลลฺวาว(๑) ปเวลฺลมานา   
                ปโลภยนฺตีว(๒) นเรสุ คจฺฉติ ฯ   
        [๑๐๘๓]ตเมน ปสฺสามิ ปเรน นารึ   
                อาสีติก นาวุติก ฺจ ชจฺจา   
                ทณฺฑ คเหตฺวาน ปเวธมาน   
                โคปาณสีภคฺคสม จรนฺตนฺติ(๓) ฯ   
        ตตฺถ  โวติ  นิปาตมตฺต  ฯ  สามฏปสฺสนฺติ  สมฏปสฺส  ฯ   
อยเมว  วา  ปาโ  ฯ  สพฺพปสฺเส  สมฏฉวิวณฺณนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
สุตนุนฺติ  สุนฺทรสรีร  ฯ  สุมชฺฌนฺติ  สสุณฺ ิตมชฺฌ  ฯ  กาลปฺปลลฺวาว   
ปเวลฺลมานาติ  ยถา  นาม  ตรุณกาเล  สุสมุคฺคตา  กาลวลฺล ี  
ปลฺลวาว  หตฺุวา  มนฺทวาเตริตา  อิโตจีโต  จ  ปเวลฺลติ  เอวเมว   
ปเวลฺลมานา  อิตฺถีวิลาส  ทุสฺสิยมานา  สา  กุมาริกา  ฯ  
ปโลภยนฺตีว  นเรสุ  คจฺฉตีติ  สมีปตฺเถ  ภุมฺมวจน  ฯ  ปุริสาน  
สนฺติเก  เต  ปุริเส  กิเลสวเสน  ปโลภยนฺตี  วิย  คจฺฉติ  ฯ  ตเมน 
ปสฺสามิ ปเรน นารินฺติ  ตเมน  นารึ  อปเรน  สมเยน  ชราปตฺต  
อนฺตรหิตรูปโสภคฺคปฺปตฺต  ปสฺสามิ  ฯ  โพธิสตฺโต  ปมคาถาย  
รูเป  อสฺสาท  กเถตฺวา  อิทานิ  อาทีนว  ทสฺเสนฺโต  เอวมาห  ฯ  
อาสีติก  นาวุติก ฺจ  ชจฺจาติ  อสีติสวจฺฉร  วา  นวุติสวจฺฉร  
# ๑. ส.ี กาลาปวาลาว ฯ ม. กาฬปฺปวาฬาว ฯ  
# ๒. ย.ุ สา โลภยนฺตีว ฯ  ๓. ม. โคปานสีโภคฺคสม จรนฺตึ ฯ   
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วา  ชาติยา  ฯ  โคปาณสีภคฺคสมนฺติ  โคปาณสีสมภคฺค  
โคปาณสีอาการภคฺคสรีร  โอนมิตฺวา  นฏกากณิก  ปริเยสนฺตึ  
วิย  จรมานนฺติ  อตฺโถ  ฯ  กาม ฺจ  โพธิสตฺเตน ทหรกาเล   
ทิสฺวา  ปุน  นวุติกกาเล  ทิฏปุพฺพา  นาม  นตฺถิ  าเณน   
ทิฏภาว  สนฺธาย ปเนต วุตฺต ฯ   
        อิติ  มหาสตฺโต  อิมาย  คาถาย  รปูสฺส  อาทีนว  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ อคารมชฺเฌ อตฺตโน อนภิรตึ ปกาเสนฺโต คาถทฺวยมาห   
        [๑๐๘๔]โสห ตเมวานุวิจินฺตยนฺโต   
                เอโก สยามิ สยนสฺส มชฺเฌ   
                อหป เอว อิติ เปกฺขมาโน   
                น เคเห รเม(๑) พฺรหฺมจริยสฺส กาโล ฯ   
[๑๐๘๕]รชชฺุ วาลมฺพน(๒) เจสา ยา เคเห วสโต รติ   
                เอตป เฉตฺวาน วชนฺติ ธีรา   
                อนเปกฺขิโน กามสุข ปหายาติ ฯ   
        ตตฺถ  โสหนฺติ  โส  อห  ฯ  ตเมวานุวิจินฺตยนฺโตติ  ตเมว  รูปาน   
อสฺสาท ฺจ  อาทีนว ฺจ  วิจินฺเตนฺโต  ฯ  เอว  อิติ เปกฺขมาโนติ   
ยถา  เอสา  ปริณตา  อหป  เอว  ชร  ปตฺโต  ภคฺคสรีโร  
ภวิสฺสามีติ  เปกฺขมาโน  ฯ  น  เคเห  รเมติ  เคเห  น  รมามิ  ฯ  
พฺรหฺมจริยสฺส  กาโลติ  ภทฺเท  พฺรหฺมจริยสฺส  เม  กาโล  ตสฺมา   
# ๑. ส. เคเห น รเม ฯ  ๒. ส. ม. วาลมฺพนี ฯ   
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ปพฺพชิสฺสามีติ  ทีเปติ  ฯ  รชฺช ุ วาลมฺพน  เจสาติ  จกาโร   
นิปาตมตฺโต อาลมฺพนรชชฺุ  วิย  เอสาติ  อตฺโถ  ฯ  กตรา  ฯ  ยา 
เคเห  วสโต  รตีติ  ยา  เคเห  วสนฺตสฺส  รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ   
กามรตีติ  อตฺโถ  ฯ  อิมินา  กามาน  อปปฺสฺสาทต  ทสฺเสติ  ฯ  
อย  เหตฺถ อธิปฺปาโย ยถา คิลานสฺส  ปุริสสฺส  อตฺตโน  พเลน  
ปริวตฺเตตุ  อสกฺโกนฺตสฺส  อิม  อาลมฺพิตฺวา  ปริวตฺเตยฺยาสีติ   
อาลมฺพนรชชฺุ  พนฺเธยฺย  ตสฺส  ต  อาลมฺพิตฺวา  ปริวตฺเตนฺตสฺส  
อปฺปมตฺตก  กายิกเจตสิกสุข  ภเวยฺย  เอว กิเลสาตุราน  สตฺตาน  
วิเวกสุขวเสน  ปริวตฺติตุ  อสกฺโกนฺตาน  อคารมชฺเฌ  ปตานิ  
กามรติทายกานิ  รูปาทีนิ  อารมฺมณานิ  เตส  กิเลสปริฬาหกาเล   
เมถุนธมฺมปฏิเสวนรตึ  อารพฺภ  ปริวตฺตมานาน  กายิกเจตสิก 
สุขสงฺขาตา  กามรติ  ต  มหุุตฺต  อุปฺปชชฺมานา  อปฺปมตฺตกา 
โหติ  เอว  อปฺปสฺสาทา  กามาติ  ฯ  เอตป  เฉตฺวานาติ ยสฺมา  
ปน พหุทุกฺขา กามา  พหุปายาสา  อาทีนโว  เอตฺถ  ภิยฺโย  
ตสฺมา  ต  อาทีนว สมฺปสฺสมานา  ปณฺฑิตา  เอตป  รชฺช   
ฉฑฺเฑตฺวา  คูถกูเป  นิมคฺุคปุริโส  ต  ปชหนฺโต  วิย  อนเปกฺขิโน   
เอว  อปฺปมตฺตก  พหุทุกฺข  กามสุข  ปหาย วชนฺติ นิกฺขมิตฺวา  
มโนรม ปพฺพชฺช ปพฺพชฺชนฺตีติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  กาเมสุ  อสฺสาท ฺจ  อาทีนว ฺจ  ทสฺเสนฺโต   
พุทฺธลีฬาย  ธมฺม  เทเสตฺวา  สหาย ปกฺโกสาเปตฺวา รชฺช  
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ปฏิจฺฉาเทตฺวา  าติมิตฺตสุหชาน  ปริเทวนฺตาน  ปริวตฺตนฺตานเมว  
สิริวิภว  ฉฑฺเฑตฺวา  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  
ฌานาภิ ฺา  นิพฺพตฺเตตฺวา  พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสสิ   
สจฺจปริโยสาเน  พหู  ชเน  อมตปาน  ปาเยตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  
ตทา  อคฺคมเหสี  ราหุลมาตา  อโหสิ  สหายกราชา  อานนฺโท 
สุสีมราชา  ปน อหเมวาติ ฯ   
                        สุสีมชาตก ฉฏ ฯ   
                 
                        โกฏสิมฺพลิชาตก   
        อห  ทสสตพฺยามนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
กิเลสนิคฺคห  อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถ ุป ฺาสชาตเก(๑) 
อาวีภวิสฺสติ ฯ   
        อิธาป  สตฺถา  อนฺโตโกฏิสณฺารเก  กามวิตกฺกาภิภูเต  
ป ฺจสเต  ภิกฺขู  ทิสฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ  สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขเว  
อาสงฺกิตพฺพยุตฺตกนฺนาม  อาสงฺกิตุ  วฏฏติ  กิเลสา  นาม  วฑฺฒนฺตา 
วเน  นิโคฺรธาทโย  วิย  รกฺุข  สภ ฺชนฺติ  เตเนว  ปุพฺเพ   
โกฏสิมฺพลยิ  นิพฺพตฺตเทวตา  เอก  สกณุ  นิโคฺรธวีชานิ  ขาทิตฺวา  
อตฺตโน  รุกขฺสฺส  สาขนฺตเรสุ  วจฺจ  ปาเตนฺต  ทิสฺวา  อิโต 
# ๑. ม. ปานยีชาตเก ฯ   
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เม  วิมานสฺส  วินาโส  ภวิสฺสตีติ  ภยปฺปตฺตา อโหสีติ วตฺวา  
อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  
โพธิสตฺโต  โกฏสิมฺพลยิ  รุกฺขเทวตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ฯ  อเถโก  
สุปณฺณราชา  ทิยฑฺฒโยชนสติก  อตฺตภาว  มาเปตฺวา  ปกฺขวาเตหิ  
มหาสมุทฺเท  อุทก  ทฺวิธา  กตฺวา  เอก  พฺยามสหสฺสายาม   
นาคราชาน  นงฺคุฏเ  คเหตฺวา  มุเขนสฺส  คหิตโคจร   
ฉฑฺฑาเปตฺวา  โกฏสิมฺพลึ  สนฺธาย  วนมตฺถเกน  ปายาสิ  ฯ 
นาคราชา  โอลมฺพนฺโต  อตฺตาน โมเจสฺสามีติ  เอกสฺมึ  
นิโคฺรธรุกฺเข  โภค  ปเวเสตฺวา  นิโคฺรธ  เวเตฺวา  คณฺหิ ฯ   
สุปณฺณร ฺโ  มหาพลตาย  นาคราชสฺส  จ  มหาสรีรตาย  
นิโคฺรธรุกฺโข  สมุคฺฆาต  อคมาสิ  ฯ  นาคราชา  เนว  รุกฺข   
วิสฺสชฺเชสิ  ฯ  สุปณฺโณ  นิโคฺรธรุกฺเขน  สทฺธ ึ นาคราชาน   
คเหตฺวา  โกฏสิมฺพลึ  ปตฺวา  นาคราชาน  รุกฺขกฺขนฺธปฏเ   
นิปชฺชาเปตฺวา อุทรสฺส(๑) ผาเลตฺวา นาคเมท  ขาทิตฺวา  เสสกเลวร   
สมุทฺเท  วิสฺสชฺเชสิ  ฯ  ตสฺมึ  ปน  นิโคฺรเธ  เอกา  สกุณิกา  
อตฺถิ  สา  นิโคฺรธรุกฺเข  วิสฺสฏเ  อุปปฺติตฺวา  โกฏสิมฺพลิยา 
สาขนฺตเร  นสิีทิ  ฯ  รกฺุขเทวตา  ต  ทสิฺวา  อย  สกณิุกา   
มม  รกฺุขกฺขนฺเธ  วจฺจ  ปาเตสฺสติ  ตโต  นิโคฺรธคจฺโฉ  วา 
มิลกฺขคจฺโฉ  วา  อุฏหิตฺวา  สกลรกฺุข  โอตฺถริตฺวา  ภ ฺชิสฺสติ   
# ๑. ม. อุทรมสฺส ฯ   
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อถ  เม  วิมาน  นสฺสิสฺสตีติ  ภีตตสิตาว  ปเวธิ  ฯ ตสฺสา  
ปเวเธนฺติยา  โกฏสิมฺพล ิ ยาว  มูลา  ปเวธิ  ฯ  สุปณฺณราชา  
ต  ปเวธมาน  ทิสฺวา  การณ ปุจฺฉนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๑๐๘๖]อห ทสสตพฺยาม                  อุรคมาทาย อาคโต   
                ต ฺจ ม ฺจ มหากาย          ธารย นปฺปเวธสิ ฯ   
        [๑๐๘๗]อถิม ขุทฺทก ปกฺขึ          อปฺปมสตร มยา   
                ธารย พฺยถสิ ภีโต(๑)        กมิตฺถ(๒) โกฏสิมฺพลีติ ฯ   
        ตตฺถ  ทสสตพฺยามนฺติ  สหสฺสพฺยาม(๓)  ฯ  อุรคมาทาย  
อาคโตติ  เอว  มหนฺต  อุรค  อาทาย  อิธ  อาคโต  ฯ   
ต ฺจ  ม ฺจาติ  ต ฺจ  อุรค  ม ฺจ  ฯ  ธารยนฺติ  ธารยมาโน  ฯ  
พฺยถสีติ  กมปฺสิ ฯ กิมตฺถนฺติ  กึ  อตฺถ  เกน  การเณนาติ   
ปุจฺฉติ  ฯ  ก ึ วา  อตฺถ สมฺปสฺสมาโนติป  อตฺโถ  ฯ  โกฏสิมฺพลีติ   
รุกฺขนาเมน  เทวปุตฺต  อาลปติ  ฯ  โส  หิ  สิมฺพลิรกฺุโข   
ขนฺธสาขามหนฺตตาย  โกฏสิมฺพลีติ  นาม  ลภิ  ฯ  ตสฺมึ   
อธิวตฺถเทวปุตฺตสฺสาป ตเทว นาม ฯ   
        อถสฺส การณ กเถนฺโต เทวปุตฺโต จตสฺโส คาถา อภาสิ   
        [๑๐๘๘]มสภกฺโข ตุว ราช          ผลภกฺโข อย ทิโช   
                อย นิโคฺรธวีชานิ                  มิลกฺขุทุมฺพรานิ จ   
                อสฺสตฺถานิ จ ภกฺเขตฺวา(๔) ขนฺเธ เม โอทหิสฺสติ ฯ   
# ๑. ส.ี พฺยาธเส ภีตา ฯ  ม. พฺยถส ิภีตา ฯ ยุ. พฺยธเส ภีตา ฯ  
# ๒. ม. กมตฺถ ฯ  ๓. ย.ุ สหสฺสพฺยามายาม ฯ ม. สหสฺสพฺยามมตฺตายาม ฯ 
# ๔. ม. ภกฺขิตฺวา ฯ   
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        [๑๐๘๙]เต รุกฺขา สวิรูหนฺติ          มม ปสฺเส นวิาตชา   
                เต ม ปริโยนทฺธสิฺสนฺติ          อรุกฺข ม กรสิฺสเร ฯ   
        [๑๐๙๐]สนฺติ อ ฺเป รุกฺขาเส          มลูิโน ขนฺธิโน ทุมา   
                อิมินา สกุณชาเตน          วีชมาหริตฺวา หตา ฯ   
        [๑๐๙๑]อชฺฌารูหา หิ วฑฺฒนฺติ(๑)พฺรหนฺตป วนปฺปตึ   
                ตสฺมา ราช ปเวธามิ          สมฺปสฺส นาคต ภยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  โอทหิสฺสตีติ  วจฺจ  ปาเตสฺสติ  ฯ  เต  รกฺุขาติ  เตหิ   
วีเชหิ  ชาตา  นิโคฺรธาทโย  รุกฺขา  ฯ  สวิรูหนฺตีติ  สวิรูหิสฺสนฺติ   
สวฑฺฒิสฺสนฺติ  ฯ  มม  ปสฺเสติ  มมปสฺสาขนฺธตราทีสุ  ฯ  นิวาตชาติ   
มม  สาขาหิ  วาตสฺส  นิวาริตตฺตา  นิวาเต  ชาตา ฯ 
ปริโยนทฺธิสสฺนฺตีติ  เต  เอว  สวฑฺฒนฺตา  ม  ปริโยนทฺธิสฺสนฺติ  ฯ  
อยเมว  วา  ปาโ ฯ  กรสิฺสเรติ  อเถว  ปรโิยนทธฺิตฺวา  ม  
อรุกฺขเมว  กริสฺสนฺติ  สพฺพโส  ภ ฺชิสฺสนฺติ  ฯ  รุกขฺาเสติ   
รุกฺขา  ฯ  มูลโิน  ขนฺธิโนติ  มูลสมฺปนนฺา  เจว  ขนฺธสมฺปนฺนา  
จ  ฯ  ทุมาติ  รุกฺขเววจนเมว  ฯ  วีชมาหริตฺวาติ  วีช  อาหริตฺวา  ฯ 
หตาติ  อ ฺเป  อิมสฺมึ  วเน  รุกฺขา  วินาสิตา  สนฺติ  ฯ 
อชฺฌารูหา  หิ  วฑฺฒนฺตีติ  นิโคฺรธาทโย  หิ  รุกฺขา อชฺฌารูหา   
หุตฺวา  มหนฺตป  อ ฺ  วนปฺปตึ  อติกฺกมฺม  วฑฺฒนฺตีติ   
ทสฺเสติ  ฯ  เอตฺถ  ปน  วเน  ปติ  วนสฺส  ปติ  วนปฺปตีติ  ตโยป 
# ๑. ม. อชฺฌารูหาภิวฑฺฒนฺติ ฯ   
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ปาาเยว  ฯ  ราชาติ สุปณฺณ อาลปติ ฯ   
        รกฺุขเทวตาย วจน สุตฺวา สุปณฺโณ โอสานคาถมาห   
        [๑๐๙๒]สงฺเกยฺย สงฺกิตพฺพานิ          รกฺเขยฺยานาคต ภย   
                อนาคตภยา ธีโร                  อุโภ โลเก อเวกฺขตีติ ฯ   
        ตตฺถ  อนาคต  ภยนฺติ  ปาณาติปาตาทีหิ  วิรมนฺโต   
ทิฏธมฺมิกป  สมฺปรายิกป  อนาคต  ภย  รกฺขติ  นาม  ฯ  
ปาปมิตฺเต  จ เวริปุคฺคเล  จ  อนุปสงฺกมนฺโต  อนาคต  ภย  รกฺขติ  
นาม  ฯ  เอว  อนาคต  ภย  รกฺเขยฺย  ฯ  อนาคตภยาติ  อนาคเต 
ภยการณา  ฯ  ต  ภย  สมปฺสฺสนฺโต ธโีร อิธโลก ฺจ ปรโลก ฺจ 
อเวกฺขติ โอโลเกติ นาม ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  สุปณฺโณ  อตฺตโน  อานุภาเวน  ต  ปกฺขึ 
ตมฺหา รุกฺขา ปลาเปสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  อาสงฺกิตพฺพยุตฺตก  
อาสงฺกิตุ  วฏฏตีติ  วตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
สจฺจปริโยสาเน  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  อรหตฺเต ปติฏหึสุ ฯ ตทา 
สุปณฺณราชา  สารีปุตฺโต อโหสิ รุกฺขเทวตา ปน อหเมวาติ ฯ   
                โกฏสิมฺพลิชาตก สตฺตม ฯ    
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                                ธูมการิชาตก   
        ราชา  อปุจฺฉิ  วิธูรนฺติ  อิท  สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต 
โกสลร ฺโ  อาคนฺตุกสงฺคห อารพฺภ กเกสิ ฯ   
        โส  กิร  เอกสฺมึ  สมเย  ปเวณิอาคตาน  โปราณกโยธาน   
สงฺคห  อกตฺวา  อภินวาคตาน  อาคนฺตุกาน ฺเจว  สกฺการสมฺมาน   
อกาสิ  ฯ  อถสฺส  ปจฺจนฺเต  กุปฺปเต  ยุชฌฺนตฺถาย  คตสฺส  
อาคนฺตุกา  ลทฺธสกฺการา  ยุชฺฌิสฺสนฺตีติ  โปราณกโยธา  น  
ยุชฺฌึสุ  ฯ  โปราณกา  ยุชฌฺิสฺสนฺตีติ  อาคนฺตุกา  น  ยุชฺฌึสุ  ฯ  
โจรา  ราชาน  ชินึสุ  ฯ  ราชา  ปราชโิต  อาคนฺตุกสงฺคหโทเสน 
อตฺตโน  ปราชิตภาว  ตฺวา  สาวตฺถิย  ปจฺจาคนฺตฺวา  กินฺน ุ
โข  อหเมว  เอว  กโรนฺโต  ปราชโิต  อุทาหุ  อ ฺเป  ราชาโน  
ปราชิตปุพฺพาติ  ทสพล  ปุจฺฉิสฺสามีติ  ภุตฺตปาตราโส  เชตวน  
คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ตมตฺถ  ปุจฺฉิ  ฯ  สตฺถา  น  โข  
มหาราช  ตฺว ฺเจเวโก  โปราณกราชาโนป  อาคนฺตุกสงฺคห กตฺวา 
ปราชิตาติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ   
        อตีเต  กรุุรฏเ  อินฺทปตฺถนคเร  ยทฺุธิฏ ิลโคตฺโต  ธน ฺชโย   
นาม  โกรพฺยราชา  รชฺช  กาเรสิ  ฯ ตทา โพธิสตฺโต ตสฺส  
ปุโรหิตกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย  สพฺพสิปฺปานิ  
อุคฺคณฺหิตฺวา  อินฺทปตฺถ  อาคนฺตฺวา  ปตุ  อจฺจเยน  ปุโรหิตฏาน  
ลภิตฺวา  ร ฺโ  อตฺถธมฺมานุสาสโก  อโหสิ  ฯ  วิธรูปณฺฑิโตติสฺส   
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นาม  อกสุ  ฯ  ตทา  ธน ฺชยราชา  โปราณกโยเธ  อคเณตฺวา   
อาคนฺตุกาน ฺเว  สงฺคห  อกาสิ  ฯ  ตสฺส  ปจฺจนฺเต  กุปฺปเต  
ยุชฺฌนตฺถาย  คตสฺส  อาคนฺตุกา  ชานิสฺสนฺตีติ  โปราณกา  
ชานิสฺสนฺตีติ  เนว  โปราณกา  นาคนฺตุกา  ยุชฺฌึส ุ ฯ  ราชา  
ปราชิโต  อินฺทปตฺถนครเมว ปจฺจาคนฺตฺวา  อาคนฺตุกสงฺคหสฺส   
กตภาเวน  ปราชิโตมฺหีติ  จินฺเตสิ  ฯ  โส  เอกทิวส  กึ  น ุ โข  
อหเมว  อาคนฺตุกสงฺคห  กตฺวา  ปราชโิต  อุทาหุ  อ ฺเป  ราชาโน  
ปราชิตปุพฺพา  อตฺถีติ  วิธรู  ปณฺฑิต  ปจฺุฉิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ต  
ราชูปฏาน  อาคนฺตฺวา  นิสินฺน  ตมตฺถ  ปุจฺฉิ  ฯ  อถสฺส   
ปุจฺฉนาการ อาวีกโรนฺโต สตฺถา อุปฑฺฒคาถมาห   
        [๑๐๙๓]ราชา อปุจฺฉิ วิธูร          ธมฺมกาโม ยุธฏิ ิโลติ ฯ   
        ตตฺถ ธมฺมกาโมติ สุจริตธมฺมปฺปโย ฯ   
                อป พฺราหฺมณ ชานาสิ โก เอโก พหุ โสจตีติ ฯ   
        เสสอุปฑฺฒคาถาย  ปน  อยมตฺโถ  อป  นาม  พฺราหฺมณ   
ชานาสิ  โก  อิมสฺมึ  โลเก  เอโก  พหุ  โสจตีติ  นานากาเรน   
โสจตีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  โพธิสตฺโต  มหาราช  ก ึ โสโก  นาม  ตุมฺหาก   
โสโก  ปุพฺเพ  ธูมการ ี นาเมโก  อชปาลพฺราหฺมโณ  มหนฺต  อชยูถ   
คเหตฺวาว  อร ฺเ  วช  กตฺวา  ตตฺถ  อเช(๑)  เปตฺวา  อคฺคิ ฺจ 
# ๑. ม. อชา ฯ   
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ธูม ฺจ  กตฺวา  อชยูถ  ปฏชิคฺคนฺโต  ขีราทีนิ  ภุ ฺชนฺโต  วสิ  ฯ   
โส  ตตฺถ  อาคเต  สุวณฺณวณฺเณ  สรเภ  ทิสฺวา  เตสุ  สิเนห   
กตฺวา  อเช  อคเณตฺวา  อชาน  สกฺการ  สรภาน  กตฺวา  
สรทกาเล  สรเภสุ  ปลายตฺิวา  หิมวนฺต  คเตสุ  อชาสุ  วินฏาสุ  
สรเภ อปสฺสนฺโต  โสเกน  ปณฺฑุโรคี  หุตฺวา  ชีวิตกฺขย  ปตฺโต 
อย  อาคนฺตุกสงฺคห  กตฺวา  ตุมฺเหหิ  สตคุเณน  สหสฺสคุเณน  
โสจิตฺวา  กิลมิตฺวา  วินาส  ปตฺโตติ อิท อุทาหรณ อาหริตฺวา  
ทสฺเสนฺโต อิมา คาถา อาห   
        [๑๐๙๔]พฺราหฺมโณ อชยูเถน          พหุเตนฺโท(๑) วเน วส   
                ธมู อกาสิ วาเสฏโ          รตฺตินฺทิวมตนฺทิโต ฯ   
        [๑๐๙๕]ตสฺส ตธูมคนฺเธน          สรภา มกสทฺทิตา(๒)   
                วสฺสาวาส อุปคจฺฉุ                  ธูมการิสสฺ สนฺติเก ฯ   
        [๑๐๙๖]สรเภสุ มน กตฺวา          อชา โย(๓) นาวพุชฺฌถ   
                อาคจฺฉนฺติ วชนฺติ วา          ตสฺส ตา วินสฺสุ(๔)  อชา ฯ   
        [๑๐๙๘]สรภา จ สรเท กาเล          ปหีนมกเส วเน   
                ปาวึสุ คิริทุคฺคานิ                  นทีน ปภวานิ จ ฯ   
        [๑๐๙๘]สรเภ จ(๕) คเต ทิสฺวา         อชา จ วิภว คตา   
                กโิส จ วิวณฺโณ อาสิ          ปณฺฑุโรคี จ พฺราหฺมโณ ฯ   
# ๑. ส.ี พหุเตโช ฯ ม. พหูเตโช ฯ ๒. ยุ. มกสฏฏิตา ฯ  
# ๓. ส. ม. โส ฯ ๔. ส. ม. วินสุ ฯ ๕. ส. จสทฺโท นตฺถิ ฯ   
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        [๑๐๙๙]เอว โย สนฺนริกตฺวา          อาคนฺตุ กุรุเต ปย   
                โส เอโก พหุ โสจติ          ธูมการีว พฺราหฺมโณติ ฯ   
        ตตฺถ  พหุเตนฺโทติ  พหุตอินฺทโน  ฯ  ธูม  อกาสีติ  มกฺขิก- 
ปริปนฺถหรณตฺถาย  อคฺคิ ฺจ  ธูม ฺจ  อกาสิ  ฯ  วาเสฏโติ  ตสฺส   
โคตฺต  ฯ  อตนฺทิโตติ  อนลโส  หุตฺวา  ฯ  ตธูมคนฺเธนาติ  เตน   
ธูมคนฺเธน  ฯ  สรภาติ  สรภมิคา  ฯ  มกสทฺทิตาติ  มกเสหิ  อุปททฺูตา   
ปฬิตา  ฯ  เสสมกฺขิกาป  มกสคฺคหเณเนว  คหิตา  ฯ  วสฺสาวาสนฺติ   
ตสฺส  สนฺติเก  วสฺสารตฺตวาส  วสึสุ  ฯ  มน  กตฺวาติ  สิเนห   
อุปฺปาเทตฺวา  ฯ  นาวพุชฺฌถาติ  อร ฺโต  จริตฺวา  วช  อาคจฺฉนฺตีติ   
จ  วชโต  อร ฺ  คจฺฉนฺตีติ  จ  เอตฺตกา  อาคตา  เอตฺตกา   
น  อาคตาติ  น  ชานาติ  ฯ  ตสฺส  ตา  วินสฺสุนฺติ  ตสฺส  ตา   
เอว  อปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  สหีปริปนฺถาทิโต  อรกฺขิยมานา  อชา   
สีหปริปนฺถาทีหิ  วินสฺสึส ุ สพฺพา  วา  วินฏา  ฯ  นทีน  ปภวานิ   
จาติ  ปพฺพเตยฺยาน  นทีน  ปภวฏานานิ  จ  ปวิฏา  ฯ  วิภวนฺติ  
อภว  ฯ  อชา  จ  วินาส  ปตฺตา  ทิสฺวา  ชานิตฺวา  ฯ  กิโส  
วิวณฺโณติ  ขีราทิทายิกา  อชา  ปหาย  สรเภ  สงฺคณฺหิตฺวา  เตป 
อปสฺสนฺโต  อุภโต  ปริหโีน  โสกาภิภูโต  กโิส  เจว  ทุพฺพณฺโณ  
จ  อโหสิ  ฯ  เอว  โย  สนนฺิรกตฺวาติ  เอวเมว  มหาราช  โย   
สก  โปราณ  อชฺฌตฺติกชน  นีหริตฺวา  ปหาย  กิสฺมิ ฺจิ  อคเณตฺวา 
อาคนฺตุก  ปย  กโรติ  โส  ตุมฺหาทิโส  เอโก  พหุ  โสจติ  อย  เต  
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มยา  ทสฺสิโต ธูมการี พฺราหฺมโณ วิย พหุ โสจตีติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  ราชาน  ส ฺาเปนฺโตป  กเถสิ  ฯ  โสป   
ส ฺตฺตึ  กตฺวา  ตสฺส  ปสีทิตฺวา  พหุธน  อทาสิ  ฯ  ตโต  ปฏาย   
อชฺฌตฺติกสงฺคหเมว  กโรนฺโต  ทานาทีนิ  ปุ ฺาน ิ กตฺวา   
สคฺคปรายโน  อโหส ิฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  
ตทา  โกรพฺยราชา  อานนฺโท  อโหสิ  ธูมการี  ปเสนทิโกสโล 
วิธูรปณฺฑิโต  ปน อหเมวาติ ฯ   
                ธมูการิชาตก อฏม ฯ   
                 
                        ชาครชาตก   
        โกธ  ชาครต  สุตฺโตติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
อ ฺตร  อุปาสก อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โส  ห ิ โสตาปนฺโน  อริยสาวโก  สาวตฺถิโต  สกฏสตฺเถน 
สทฺธึ  กนฺตารมคฺค  ปฏิปชฺช ิ ฯ  สตฺถวาโห  ตตฺเถกสฺมึ  อุทก- 
ผาสุกฏาเน  ป ฺจ  สกฏสตานิ  โมเจตฺวา  ขาทนีย  โภชนีย   
สวิทหิตฺวา  วาส  อุปคจฺฉิ  ฯ  เต  มนสฺุสา  ตตฺถ  ตตฺถ  นิปชชฺตฺิวา  
สุปสุ ฯ อุปาสโก ปน  สตฺถวาหสฺส  สนฺติเก  เอกสฺมึ  รกฺุขมูเล   
จงฺกม  อธิฏาสิ  ฯ  อถ  ต  สตฺถ  วิลุมปฺตุกามา  ป ฺจสตา  โจรา  
นานาวุธานิ  คเหตฺวา  สตฺถ  ปริวาเรตฺวา  อฏสุ  ฯ  เต  ต  อุปาสก   
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จงฺกมนฺต  ทิสฺวา  อิมสฺส  นิทฺทายนกาเล  วิลุมฺปสฺสามาติ  ตตฺถ   
ตตฺถ  อฏสุ  ฯ  โสป ติยามรตฺตึ  จงฺกมิเยว  ฯ  โจรา  ปจฺจูสสมเย  
คหิตปาสาณมุคฺคราทโย  ฉฑฺเฑตฺวา  โภ  สตฺถวาห  อิม   
อปฺปมาเทน  ชาครนฺต  ปรุิส  นิสฺสาย  ชีวิต  ลภิตฺวา  ตว   
สนฺตกสฺส  สามิโก  ชาโตติ  เอตสฺส  สกฺการ  กเรยฺยาสีติ  วตฺวา   
ปกฺกมึสุ  ฯ  มนุสฺสา  กาลสฺเสว  วุฏาย  เตหิ  ฉฑฺฑิเต  
ปาสาณมุคฺคราทโย  ทิสฺวา  อิม  นิสฺสาย  อมฺเหหิ  ชวิีต  ลทฺธนฺติ  
อุปาสกสฺส  สกฺการ  อกสุ  ฯ  อุปาสโกป  อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน   
คนฺตฺวา  กตกิจฺโจ  ปุน  สาวตฺถึ  อาคนฺตฺวา  เชตวน  คนฺตฺวา 
ตถาคต  ปูเชตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิสินฺโน  กึ  อุปาสก  น   
ป ฺายสีติ  วุตฺเต  ตมตฺถ  อาโรเจสิ  ฯ  สตฺถา  น  โข  อุปาสก  
ตฺว ฺเจว อนิทฺทายิตฺวา  ชคฺคนฺโต  วิเสส  ลภิ  โปราณก- 
ปณฺฑิตาป  ชคฺคนฺตา  วิเสส  ลภึสูติ  วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต 
อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย  สพฺพสิปฺปานิ   
อุคฺคณฺหิตฺวา  ปจฺจาคนฺตฺวา  อคารมชฺเฌ  วสนฺโต  อปรภาเค   
นิกฺขมิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  น  จิรสฺเสว  ฌานาภิ ฺา   
นิพฺพตฺเตตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส  านจงฺกมิริยาปโถ  หุตฺวา  วสนฺโต   
นิทฺท  อนุปคนฺตฺวา  สพฺพรตฺตึ  จงฺกมติ  ฯ  อถสฺส  จงฺกมนโกฏิย    
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รุกฺเข  นิพฺพตฺตเทวตา  ตุสฺสิตฺวา  ขนฺธวิฏเป  ตฺวา  ป ฺห   
ปุจฺฉนฺตี  ปม  คาถมาห   
        [๑๑๐๐]โกธ ชาครต สุตฺโต          โกธ สุตฺเตสุ ชาคโร   
                โก เมต นุ(๑) วิชานาติ          โก ต ปฏิภณาติ เมติ ฯ   
        ตตฺถ  โกธาติ  โก  อิธ  ฯ  โก  เมตนฺติ  โก  มม  เอต  ป ฺห   
วิชานาติ  ฯ  โก  ต  ปฏิภณาติ  เมติ  ต  เอต  มยา  ปุฏป ฺห   
มยฺห โก ปฏภิณาติ โก พฺยากริตุ สกฺขิสฺสตีติ ปุจฺฉติ ฯ   
        โพธิสตฺโต ตสฺสา วจน สุตฺวา   
        [๑๑๐๐]อห ชาครต สุตฺโต          อห สุตฺเตสุ ชาคโร   
                อหเมต วิชานามิ                  อห ปฏิภณามิ เตติ   
        อิม คาถ วตฺวา ปุน ตาย   
        [๑๒๐๐]กถ ชาครต สุตฺโต          กถ สุตฺเตสุ ชาคโร   
                กถ เอต วิชานาสิ                  กถ ปฏิภณาสิ เมติ   
        อิม คาถ ปุฏโ ตมตฺถ พฺยากโรนฺโต   
        [๑๓๐๐๐]เย ธมฺม นปฺปชานนฺติ          ส ฺโมติ ทโมติ จ   
                เตสุ สุตฺตปฺปมาเทสุ(๒)          อห ชคฺคามิ เทวเต ฯ   
        [๑๔๐๐๐]เยส ราโค จ โทโส จ          อวิชชฺา จ วิราชิตา   
                เตสุ ชาครมาเนสุ                  อห สุตฺโตสฺมิ เทวเต ฯ   
        [๑๕๐๐๐]เอว ชาครต สุตฺโต          เอว สุตฺเตสุ ชาคโร   
                เอวเมต วิชานามิ                  เอว ปฏิภณามิ เตติ   
# ๑. ม. โก มเมต ฯ  ๒. ม. สุปฺปมาเนสุ ฯ   
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อิมา คาถา อาห ฯ   
        ตตฺถ  กถ  ชาครต  สตฺุโตติ  กถ  ตฺว  ชาครต  สตฺตาน  
อนฺตเร  สุตฺโต  นาม  โหสิ  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ  เย  ธมฺมนฺติ  
เย  สตฺตา  นววิธ  โลกุตฺตรธมฺม  น  ชานนฺติ  ฯ  ส ฺโมติ  ทโมติ   
จาติ  อย  ส ฺโม  อย  ทโมติ  เอว ฺจ  เยน  มคฺเคน  อาคต   
สีล ฺเจว  อินฺทฺริยสวร ฺจ  น  ชานนติฺ  ฯ  อินฺทฺรยิสวโร  หิ   
มนจฺฉฏาน  อินฺทฺริยาน  ทมนโต  ทโมติ  วุจฺจติ  ฯ  เตสุ   
สุตฺตปฺปมาเทสูติ  เตสุ  กเิลเสสุ  นิทฺทาย  วเสน  สตฺุเตสุ(๑)  อห  
อปฺปมาทวเสน  ชคฺคามิ  ฯ   
        เยส  ราโค  จาติ  คาถาย  เยส  มหาขีณาสวาน  ปทสเตน   
นิทฺทิฏทิยฑฺฒสหสฺสโลภสงฺขาโต  ราโค  จ  นวาฆาตวตฺถุ- 
สมุฏาโน โทโส  จ  ทุกขฺาทีสุ  อฏสุ  วตฺถูส ุ อาณภูตา  
อวิชฺชา  จาติ  อิเม  กิเลสา  วิราชิตา  ปหีนา  เตสุ  อริเยสุ  
สพฺพากาเรน ชาครมาเนสุ เต อุปาทาย  อห  สุตฺโต  นาม 
เทวเตติ  อตฺโถ  ฯ  เอว  ชาครตนฺติ เอว เทวเต  อห  อิมินา 
การเณน  ชาครต  สุตฺโต  นามาติ  ฯ  เอส นโย สพฺพตฺถ  ปเทสุ ฯ   
        เอว  มหาสตฺเตน  ป ฺเห  กถิเต  ตุฏา  เทวตา  ตสฺส  ถุตึ   
กโรนฺตี โอสานคาถมาห   
        [๑๑๐๖]สาธุ ชาครต สุตฺโต          สาธุ สุตฺเตสุ ชาคโร   
                สาธุ เมต วิชานาสิ                  สาธุ ปฏิภณาสิ เมติ ฯ   
# ๑. ม. สุปนเฺตสุ ฯ   
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        ตตฺถ  สาธูติ  สาธุ  ลทฺธก(๑) กตฺวา  ตฺว  อิม  ป ฺห  กเถสิ   
มยป น เอวเมว กเถมาติ ฯ   
        เอว สา โพธิสตฺตสฺส ถุตึ กตฺวา อตฺตโน วิมานเมว 
ปาวิสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา   
เทวตา อุปฺปลวณฺณา อโหสิ ตาปโส ปน อหเมวาติ ฯ   
                        ชาครชาตก นวม ฯ   
                 
                        กุมฺมาสปณฺฑชาตก(๒)   
        น  กริตฺถีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  มลฺลิก  เทวึ   
อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สา  หิ  สาวตฺถิย  เอกสฺส  มาลาการเชฏกสฺส  ธีตา   
อุตฺตมรูปธรา  มหาป ฺา  โสฬสวสสฺิกกาเล  เอกทิวส  กุมารกิาหิ  
สทฺธึ  ปุปฺผาราม  คจฺฉนฺตี  ตโย  กุมฺมาสปณฺเฑ  คเหตฺวา   
ปุปฺผปจฺฉิย  เปตฺวา  คจฺฉติ  ฯ  สา  นครโต  นิกฺขมนกาเล  ภควนฺต 
สรีรปฺปภ  วิสฺสชฺเชตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุต  นคร  ปวิสนฺต  ทิสฺวา  
เต  กุมฺมาสปณฺเฑ  อุปเนสิ  ฯ  สตฺถา  จตุมหาราชทตฺติย  ปตฺต  
อุปเนตฺวา  ปฏิคฺคเหสิ  ฯ  สาป  ตถาคตสฺส  ปาเท  สริสา  วนฺทิตฺวา 
พุทฺธารมฺมณ  ปตึ  คเหตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ  ฯ  สตฺถา  ต  
# ๑. ม. ภทฺทก ฯ  ๒. ม. กมฺุมาสปณฺฑิ... ฯ ๓. ม. อุปนาเมสิ ฯ   
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โอโลเกนฺโต  สิต  ปาตฺวากาสิ  ฯ  อายสฺมา  อานนฺโท  โก  น ุ 
โข  ภนฺเต  เหตุ  โก  ปจฺจโย  วา  ตถาคตสฺส  สิตการเณติ  ภควนฺต 
ปุจฺฉิ  ฯ  อถสฺส  สตฺถา  อานนฺท  อย  กุมาริกา  อิเมส  
กุมฺมาสปณฺฑิกาน  ผเลน  อชฺเชว  โกสลร ฺโ  อคฺคมเหสี  
ภวิสฺสตีติ  สิตการณ  กเถสิ ฯ  กุมาริกาป  ปุปฺผาราม  คตา  ฯ 
ต  ทิวสเมว โกสลราชา อชาตสตฺตุนา  สทฺธึ  ยุชฌฺนฺโต   
ยุทฺธปราชิโต  ปลายิตฺวา  อสฺส  อภิรุยหฺิตฺวา  อาคจฺฉนฺโต  ตสฺสา  
คีตสทฺท  สุตฺวา  ปฏิพทฺธจิตฺโต  อสฺส  อารามาภิมุข  เปเสสิ  ฯ  
ปุ ฺสมฺปนฺนา  กุมาริกา  ราชาน ทิสฺวา อปลายิตฺวาว  อาคนฺตฺวา 
อสฺสนาสาย  รชชฺุยา  คณฺหิ  ฯ  ราชา  อสฺสสฺส  ปฏ ิย  นิสินฺโนว 
สสฺสามิกา  อสฺสามิกาสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  อสฺสามิกภาว  ตฺวา  
อสฺสโต  โอรุยฺห  วาตาตปกิลนฺโต  ตสฺสา  องฺเก  นิปนฺโน  มุหตฺุต  
วิสมิตฺวา  ต  อสฺสปฏ ิย  นิสีทาเปตฺวา  พลนกิายปริวุโต  นคร  
ปวิสิตฺวา  ต  อตฺตโน  กุลฆร  เปเสตฺวา  สายณฺหสมเย  ยาน   
ปหิณิตฺวา  มหนฺเตน  สกฺการสมฺมาเนน  กลุฆรโต  อาหราเปตฺวา   
รตนราสิมฺหิ  นิสีทาเปตฺวา  อภิเสก  กตฺวา  อคฺคมเหสึ  อกาสิ  ฯ 
ตโต  ปฏาย  สา  ร ฺโ  ปยา  อโหส ิ มนาปา  ปุพฺพุฏายิกาทีหิ   
ป ฺจหิ  กลฺยาณธมฺเมหิ  สมนฺนาคตา  ปติเทวตา  พุทฺธานป   
วลฺลภา  อโหสิ  ฯ  ตสฺสา  สตฺถุ  ตโย  กมฺุมาสปณฺเฑ  ทตฺวา   
ต  สมฺปตฺตึ  อธิคตภาโว  สกลนคร  ปตฺถริตฺวา  คโต  ฯ   
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        อเถกทวิส  ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ  อาวุโส  มลฺลกิา   
เทวี  พุทฺธาน  ตโย  กุมฺมาสปณฺเฑ  ทตฺวา  เตส  ผเลน  ต  ทิวสเมว  
อภิเสก  ปตฺตา  อโห  พุทฺธาน  คุณมหนฺตตาติ  ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  อนจฺฉริย  ภิกฺขเว  มลลฺิกาย  เอกสฺส   
สพฺพ ฺ ุพุทฺธสฺส  ตโย  กมฺุมาสปณฺเฑ  ทตฺวา  โกสลร ฺโ  
อคฺคมเหสีภาวาธิคโม  กสมฺา  พุทฺธาน  คุณมหนฺตตาย  
โปราณกปณฺฑิตา  ปน  ปจฺเจกพุทฺธาน  อโลณิก  อเตล  อผาณิต  
กุมฺมาส  ทตฺวา  ตสฺส  ผเลน  ทุติเย  อตฺตภาเว ติโยชนสติเก   
กาสิกรฏเ รชฺชสิร ึปาปุณึสูติ วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
เอกสฺมึ  ทลทิฺทกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  เอก  เสฏ ึ  นิสฺสาย   
ภติยา  กมฺม  กโรนฺโต  ชีวิต  กปฺเปสิ  ฯ  โส เอกทิวส  
ปาตราสตฺถาย  เม  ภวิสฺสนฺตีติ  อนฺตราปณโต  จตฺตาโร  กุมฺมาส- 
ปณฺเฑ  คเหตฺวา  กมฺมนฺต  คจฺฉนฺโต  จตฺตาโร  ปจฺเจกพุทฺเธ  
ภิกฺขาจารตฺถาย  พาราณสีนคราภิมุเข  อาคจฺฉนฺเต  ทิสฺวา  อิเม 
ภิกฺขาจารตฺถาย  พาราณสึ  คจฺฉนฺติ  มยฺห ฺหิเม  จตฺตาโร 
กุมฺมาสปณฺฑา  สนฺติ  ยนฺนูนาห  อิเมส  ทเทยฺยนติฺ  จินฺเตตฺวา 
เต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  อิเม  เม  หตฺเถ  จตฺตาโร  
กุมฺมาสปณฺฑา  อห  อิเม  ตุมฺหาก  ททามิ  สาธุ  ภนฺเต   
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ปฏิคฺคณฺหถ  เอวมฺปท  ปุ ฺ  มยฺห  ภวิสฺสติ  ทีฆรตฺต  หิตาย 
สุขายาติ  วตฺวา  เตส  อธิวาสน  วิทิตฺวา  วาลุก  อุสฺสาเปตฺวา  
จตฺตาริ  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา  เตส  อุปริ  สาขาภงฺค   
อตฺถริตฺวา  ปจฺเจกพุทฺเธ  ปฏิปาฏิยา  นิสีทาเปตฺวา  ปณฺณปุเฏน 
อุทก  อาหรตฺิวา  ทกฺขิโณทก  ปาเตตฺวา  จตูสุ  ปตฺเตสุ  
จตฺตาโร กุมมฺาสปณฺเฑ  ปติฏเปตฺวา  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  
เอเตส  นิสฺสนฺเทน  ทลิททฺเคเห  นิพฺพตฺติ  นาม  มา  โหตุ  
สพฺพ ฺ ุตาณปฏิเวธสฺส  ปจฺจโย  โหตูติ  อาห  ฯ  ปจฺเจกพุทฺธา 
ปริภุ ฺชิตฺวาว  ปรโิภคาวสาเน  อนุโมทน  กตฺวา  อุปฺปติตฺวา   
นนฺทมูลกปพฺภารเมว  อคมสุ  ฯ  
        โพธิสตฺโต  อ ฺชล ึ ปคฺคยฺห  ปจฺเจกพุทฺเธ  คเต(๑)  ปตึ  คเหตฺวา 
เตสุ  จกฺขุปถ  อติกฺกนฺเตสุ  อตฺตโน  กมฺมกรณฏาน  คโต  ฯ  
โสป  เอตฺตก  กมฺม  กตฺวา  ยาวตายุก  ต  ทาน  อนสฺุสริตฺวา  
กาล  กตฺวา  ตสฺส  ผเลน  พาราณสีร ฺโ  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ  
นิพฺพตฺติ  ฯ  พฺรหฺม-  ทตฺตกุมาโรติสฺส  นาม  อกสุ  ฯ  โส อตฺตโน  
ปทสา คมนกาลโต ปฏาย  อห  อิมสมฺึเยว  นคเร  ภติโก 
หุตฺวา  กมฺมนฺต  คจฺฉนฺโต  ปจฺเจก-  พุทฺธาน  จตฺตาโร  กุมฺมาสปณฺเฑ 
ทตฺวา  ตสฺส  ผเลน  อิธ  นิพฺพตฺโตติ  ปสนฺนาทาเส  มุขนิมิตฺต   
วิย  สพฺพ  ปรุิมชาติกิริย  ชาติสฺสราเณน  ปากฏ  กตฺวา 
# ๑. ม. ปจฺเจกพุทฺธคต ฯ  
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ปสฺสิ  ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิล  คนฺตฺวา สพฺพสิปฺปานิ   
อุคฺคเหตฺวา  อาคนฺตฺวา  สิกฺขิตสิปฺป  ปตุ  ทสฺเสตฺวา  ตุฏเน  
ปตรา  อุปรชเฺช  ปติฏาปโต  อปรภาเค  ปตุ  อจฺจเยน  รชฺเช   
ปติฏาสิ  ฯ  อถสฺส  อุตฺตมรูปธร  โกสลร ฺโ  ธตีร  อาเนตฺวา  
อคฺคมเหสึ  อกสุ  ฯ  ฉตฺตมงฺคลทิวเส  ปนสฺส  สกลนคร  เทวนคร 
วิย อลงฺกรึสุ ฯ   
        โส  นครปทกฺขิณ  กตฺวา  อลงฺกตปาสาท  อภิรุยฺหิตฺวา 
มหาตลมชฺเฌ  สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺต  ปลฺลงฺก  อภิรุยหฺิตฺวา  นิสินฺโน   
ปริวาเรตฺวา   ิเต  เอกโต  อมจฺเจ  เอกโต  พฺราหฺมณคหปติกาทโย  
นานาวิภเว  สิริวิลาสสมุชฺชเล  เอกโต  นานาวิวิธปณฺณาการหตฺเถ 
นาครมนุสฺเส  เอกโต  อลงฺกตเทวจฺฉรสงฺฆ  วิย  โสฬสสหสฺสสงฺขฺย   
นาฏกิตฺถิคณ  อิม  อติมโนรม  สริิวิภว  โอโลเกนฺโต  อตฺตโน  
ปุพฺเพ  กตกมฺม  สริตฺวา  อิม  สุวณฺณปณฺฑิก  กา ฺจนมาล  
เสตจฺฉตฺต  อิมานิ  อเนกสหสฺสานิ  หตฺถิวาหนอสฺสวาหนรถ- 
วาหนานิ  มณิมุตฺตาทิปูริตา  สารคพฺภา  นานาวิวิธธ ฺปูริตา  
มหาปวี  เทวจฺฉรปฏิภาคา  นาริโย  จาติ  สพฺโพเปส  มยฺห  
สิริวิภโว  น  อ ฺสฺส  สนฺตโก  จตุนนฺ  ปจฺเจกพุทฺธาน  ทินฺนสฺส  
จตุกุมฺมาสปณฺฑทานสฺเสว สนฺตโก เต นิสฺสาย มยา  เอส  ลทฺโธติ   
ปจฺเจกพุทฺธาน  คุณ  อนุสสฺริตฺวา  อตฺตโน  กมฺม  ปากฏ   
อกาสิ  ฯ  ตสฺส  ต  อนุสสฺรนฺตสฺส  สกลสรรี  ปติยา  ปริปูร ิ ฯ  
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โส  ปติยา  เตมิตหทโย  มหาชนสฺส  มชฺเฌ  อุทานคีต  คายนฺโต 
เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๑๑๐๗] น กริตฺถิ อโนมทสฺสิสุ   
                ปาริจริยา พุทฺเธสุ อปฺปกา(๑)   
                สกฺุขาย อโลณิกาย จ   
                ปสฺส ผล กุมฺมาสปณฺฑิยา ฯ   
                หตฺถี ควาสฺสาป เม(๒) พหู   
                ธนธ ฺา(๓) ปวี จ เกวลา   
                นาริโยปมา(๔) อจฺฉรูปมา   
                ปสฺส ผล กุมฺมาสปณฺฑิยาติ ฯ   
        ตตฺถ  อโนมทสฺสิสูติ  อโนมสฺส  อลามกสฺส  ปจฺเจก- 
โพธิาณสฺส  ทฏิตฺตา  ปจฺเจกพุทฺธา  อโนมทสฺสโิน  นาม  ฯ   
ปาริจริยาติ  อภิวาทนปจฺจุฏานอ ฺชลิกมฺมาทิเภทา  สามีจิกิริยาป  
ทิฏสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  อตฺตโน  สนฺตก  อปฺป  วา  พหุ  วา  ลูข   
วา  ปณีต  วา  เทยฺยธมฺม  จิตฺต  ปสาเทตฺวา  คุณ  สลฺลกฺเขตฺวา 
ติสฺโส  เจตนา  วิโสเธตฺวา  ผล  สทฺทหตฺิวา  ปริจฺจชนกิริยาป  ฯ 
พุทฺเธสูติ  ปจฺเจกพุทฺเธสุ  ฯ  อปฺปกาติ  มนฺทา  ปรตฺิตา  นาม  
นตฺถิ  กริ  ฯ สุกฺขายาติ  นิเสฺนหาย  ฯ  อโลณิกายาติ   
ผาณิตรหิตาย  ฯ  นิปฺผาทิตตฺตา  หิ  สา  อโลณิกาติ  วุตฺตา  ฯ  
# ๑. ม. อปฺปกา ฯ ๒. ส. ม. หตฺถิควาสฺสา จิเม ฯ  
# ๓. ม. ธนธ ฺ ฯ ๔. ส. ม. นาริโย จิมา ฯ   
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กุมฺมาสปณฺฑิยาติ  จตฺตาโร  กุมฺมาสปณฺเฑ  เอกโต  กตฺวา  คหิต  ฯ  
กุมฺมาส  สนธฺาเยว  อาห  ฯ  คุณวนฺตาน  สมณพฺราหฺมณาน   
คุณ  สลฺลกฺเขตฺวา  จิตฺต  ปสาเทตฺวา  ผลุปฺปตฺตึ  กงฺขมานาน  
ติสฺโส  เจตนา  วิโสเธตฺวา  ทินฺนทกฺขิณา  อปฺปกา  นาม  นตฺถ ิ  
นิพฺพตฺตฏาเน  มหาสมฺปตฺติเมว  เทตีติ  วุตฺต  โหติ เจตฺถ   
        นตฺถ ิจิตฺเต ปสนฺนมฺหิ          อปฺปกา นาม ทกฺขิณา   
        ตถาคเต วา สมฺพุทฺเธ          อถ วา ตสฺส สาวเกติ   
        [๑] 
อิมสฺส ปนตฺถสฺส ทีปนตฺถาย   
        ขีโรทก(๒) อหมทาสึ          ภิกฺขุโน ปณฺฑาย จรนฺตสฺส   
        ตสฺส เม ปสฺส วิมาน          อจฺฉรา กามวณฺณินีหมสฺมิ ฯ   
        อจฺฉรสหสฺสาน ปวรา          ปสฺส ปุ ฺาน ผลวิปาก   
        เตน เม ตาทิโส วณฺโณ          เตน เม อิธมิชฺฌติ ฯ   
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เม โภคา          เยเกจิ มนโส ปยา   
                เตนมฺหิ เอว ฺชลติานุภาวา   
                วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ   
เอวมาทีนิ วิมานานิ อาหริตพฺพานิ ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร                ติฏนฺเต นิพฺพุเต จาป        สเม จิตฺเต สม ผล 
        เจโตปณิธิเหตุ หิ                สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคฺคตินฺติ ทิสฺสนฺติ ฯ  
# ๒. ม. ขีโรทน ฯ  
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        ธนธ ฺาติ  มุตฺตาทิธน ฺจ  สตฺต  ธ ฺานิ  จ  ฯ  ปวี  
จ  เกวลาติ  สกลา  เจสา  มหาปวี  ฯ  สกลปวึ  หตฺถคต   
ม ฺมาโน  วทติ  ฯ  ปสสฺ  ผล  กุมฺมาสปณฺฑิยาติ  อตฺตโน   
ทานผล  อตฺตโนว  ทสฺเสนฺโต  เอวมาห  ฯ  ทานผล  กิร 
โพธิสตฺโต(๑)  จ  สพฺพ ฺ ุพุทฺธา  เจว  ชานนฺติ  ฯ  เตเนว  จ  สตฺถา  
อิติวุตฺตเก  สตฺุต  กเถนฺโต   
        เอว ฺเจ  ภิกฺขเว  สตฺตา  ชาเนยฺยุ  ทานสวิภาคสฺส  วิปาก  
ยถาห  ชานามิ  ตสฺมา  น  อทตฺวา  ภุ ฺเชยฺยุ  น  จ  เนส  มจฺเฉรมล  
จิตฺต  ปริยาทาย  ติฏเยฺย  โยป  เนส  จริโม  อาโลโป  จริม  กพล   
ตโตป  น  อสวิภชิตฺวา  ภุ ฺเชยฺยุ  สเจ  เนส  ปฏิคฺคาหกา  อสฺสุ   
ยสฺมา  จ  โข  ภิกฺขเว  สตฺตา  น  เอว  ชานนฺติ  ทานสวิภาคสฺส   
วิปาก  ยถาห  ชานามิ  ตสฺมา  อทตฺวา  ภุ ฺชนฺติ  มจฺเฉรมล ฺ  
จ  เตส จิตฺต ปริยาทาย ติฏตีติ ฯ   
        โพธิสตฺโตป  อตฺตโน  ฉตฺตมงฺคลทิวเส  ส ฺชาตปติปาโมชฺโช   
อิมาหิ  ทฺวีหิ  คาถาหิ  อุทานคีต  คายิ  ฯ  ตโต  ปฏาย  ร ฺโ   
ปยคีตนฺติ  โพธิสตฺตสฺส  นาฏกิตฺถิโย  จ  เสสนาฏกคนฺธพฺพาทโยป  
จ  อนฺเตปุรชโนป  อนโฺตนครวาสิโนป  พหินครวาสิโนป   
ปานาคาเรสุป  สมชฺชมณฺฑเลสุป(๒)  อมฺหาก  ร ฺโ  ปยคีตนฺติ  
ตเทว  คีต  คายนฺติ  ฯ  เอว  อทฺธาเน  คเต  อคฺคมเหสี ตสฺส 
# ๑. ม. โพธสิตฺตา ฯ  ๒. ม. อมจฺจมณฺฑเลสุป ฯ   
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คีตสฺส อตฺถ ชานิตุกามา อโหสิ ฯ  มหาสตฺต  ปน  ปุจฺฉิตุ  น  
วิสหติ  ฯ  อถสฺสา  เอกสฺมึ  คุเณ  ปสทีิตฺวา  เอกทิวส  ราชา  
ภทฺเท  วรนฺเต  ทมฺมิ  วร  คณฺหาหีติ  ฯ  สา  สาธุ  เทว  วร   
คณฺหามีติ  ฯ  หตฺถิอสฺสาทีสุ  เต  กึ  ทมฺมีติ  ฯ  เทว  ตุมฺเห  
นิสฺสาย  น  มยฺห  กิ ฺจิ  นตฺถิ  น  เม  เอเตหิ  อตฺโถ  สเจ  
วร  ทาตุกามตฺถ  ตุมฺหาก  คีตสฺส  อตฺถ  กเถตฺวา  เทถาติ  ฯ   
ภทฺเท  โก  ตว  อิมินา  วเรน  อตฺโถ  อ ฺ  ค ฺหาหีติ  ฯ  
เทว  อ ฺเน  เม  อตฺโถ  นตฺถิ  เอตเทว  คณฺหามีติ  ฯ  สาธุ  
ภทฺเท  กเถสฺสามิ  ตุยฺห  ปน  เอกิกาย  รโห  น  กเถมิ   
ทฺวาทสโยชนิกาย  พาราณสิยา  เภริ ฺจาราเปตฺวา ราชทฺวาเร  
รตนมณฺฑป  กาเรตฺวา  รตนปลฺลงฺก  ป ฺาเปตฺวา  อมจฺจ- 
พฺราหฺมณาทีหิ  นคเรหิ  เจว  โสฬสหิ  จ  อิตฺถีสหสฺเสหิ  ปริวุโต   
เตส  มชฺเฌ  รตนปลฺลงฺเก  นิสีทิตฺวา  กเถสฺสามีติ  ฯ  สา  สาธุ  
เทวาติ  สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ   
        ราชา  ตถา  กาเรตฺวา  มรุคณปริวุโต  สกฺโก  เทวราชา  
วิย  มหาชนกายปริวุโต  รตนปลฺลงฺเก  นิสีท ิ ฯ  เทวีป  สพฺพา- 
ลงฺการปฏิมณฺฑิตา  กา ฺจนภทฺทป  อตฺถริตฺวา  เอกมนฺเต  
อกฺขิโกฏิยา  โอโลเกตฺวา  ยถารูเป  าเน  นิสีทิตฺวา  เทว   
ตุมฺหาก  ตุสฺสิตฺวา  คายนมงฺคลคีตสฺส  ตาว  เม  อตฺถ  คคนตเล  
จนฺท  อุฏาเปนฺโต  วิย  ปากฏ  กตฺวา  กเถถาติ วตฺวา ตติย  
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คาถมาห   
                [๑๑๐๘]อภิกฺขณ ราชกุ ฺชร   
                        คาถา ภาสสิ โกสลาธิป 
                        ปุจฺฉามิ ต รฏวฑฺฒน   
                        พาฬฺห ปติมโน ปภาสสีติ ฯ   
        ตตฺถ  โกสลาธิปาติ  โส  โกสลรฏาธิโป  กสุเล  ปน  
ธมฺเม  อธิปตึ  กตฺวา  วิหรติ  เตน  น  อาลปนฺตี  เอวมาห  ฯ  
กุสลาธิปาติ  กุสลชฺฌาสยาติ  อตฺโถ  ฯ  พาฬฺห  ปติมโน  ปภาสสีติ 
อติวิย  ปติยุตฺตจิตฺโต  หุตฺวา  ภาสสิ  ตสฺมา  กเถุ  ตาว  เม  เอตาส   
คาถาน อตฺถนฺติ ฯ   
        อถสฺสา  คาถานมตฺถ  อาวีกโรนฺโต  มหาสตฺโต  จตสฺโส   
คาถา  อภาสิ   
        [๑๑๐๙]อิมสฺมึเยว นคเร                  กุเล อ ฺตเร อหุ   
                ปรกมฺมกโร อาสึ                  ภตโก สีลสวุโต ฯ   
                กมฺมาย นิกฺขมนฺตาห(๑)          จตุโร สมเณ อทฺทส(๒)   
                อาจารสีลสมฺปนฺเน          สติีภูเต อนาสเว ฯ   
                เตสุ จิตฺต ปสาเทตฺวา          นิสีทิตฺวา(๓) ปณฺณสนฺถเต   
                อทาสึ พุทฺธาน กุมฺมาส          ปสนฺโน สเกหิ ปาณิหิ (๔)ฯ   
# ๑. ม. นกิฺขมนฺโตห ฯ  ๒. ส. สมณทฺทส ฯ ๓. ส. ม. นิสีเทตฺวา ฯ 
# ๔. ส. อท พุทฺธาน กุมฺมาส ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ  
# ม. อท พุทธฺาน กุมฺมาส ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ   
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                ตสฺส กมฺมสฺส กุสลสฺส          อิท เม เอทิส ผล   
                อนุโภมิ อิท รชฺช                  ผีต ธรณิมตฺุตมนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  กุเล  อ ฺตเรติ  นาเมน  วา  โคตฺเตน  วา  อปากเฏ   
เอกสฺมึเยว  กุเล  ฯ  อหุนฺติ  นิพฺพตฺตึ  ฯ  ปรกมฺมกโร  อาสินฺติ   
ตสฺมึ  กุเล  ชาโต  อห  ทลทิฺทตาย  ปรสฺส  กมฺม  กตฺวา  ชีวิต�    
กปฺเปนฺโต  ปรสฺส  กมฺมกโร  อาสึ  ฯ  ภตโกติ  ปรเวตเนน   
ภโต  ฯ  สีลสวุโตติ  ป ฺจสีลสวเร   ิโต  ภติยา  ชวีนฺโตป   
ทุสฺลีล  ปหาย  สลีสมฺปนโฺนว  อโหสนิฺติ  ทีเปติ  ฯ  กมฺมาย  
นิกฺขมนฺตาหนฺติ  ต  ทิวส  กตฺตพฺพสฺส  กมฺมสฺส  กรณตฺถาย  
นิกฺขมนฺโต  อห  ฯ  จตุโร  สมเณ  อทฺทสนฺติ  ภทฺเท  อห  นครา 
นิกฺขมฺม  มหามคฺคมารุยฺห  อตฺตโน  กมฺมภูมิย  คจฺฉนฺโต   
ภิกฺขตฺถาย  พาราณสีนคร  ปวิสนฺเต  สมิตปาเป  จตฺตาโร  ปพฺพชิเต  
อทฺทส  ฯ  อาจารสีลสมฺปนฺเนติ  เอกวีสติยา  อเนสนาหิ  ชีวิตกปฺปน  
อนาจาโร  นาม  ตสฺส  ปฏิปกฺเขน  อาจาเรน  เจว  มคฺคผเลหิ  
อาคเตน  สีเลน  สมนฺนาคเต ฯ สีติภูเตติ  ราคาทิปริฬาหวูปสเมน 
เจว  เอกาทสอคฺคินิพฺพาปเนน  จ  สีติภาว  ปตฺเต  ฯ  อนาสเวติ  
กามาสวาทิวิรหิเต  ฯ  นิสทีิตฺวาติ  วาลุกาสนาน  อุปริ  สนถฺเต  
ปณฺณสนฺถเร  นิสีทาเปตฺวา  ฯ  สนฺถโร  หิ  อิธ  สนถฺโตติ   
วุตฺโต  ฯ  อทาสินฺติ  เตส  ทกฺขิโณทก  ทตฺวา  สกฺกจฺจ  สเกหิ  
หตฺเถหิ  กุมมฺาส  อทาสึ  ฯ  กุสลสฺสาติ  อาโรคฺยานวชฺชตฺเถน    
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กุสลสฺส ฯ ผลนฺติ นิสฺสนทฺผล ฯ ผีตนฺติ สพฺพสมฺปตฺติผุลฺลิต ฯ   
        เอว  มหาสตฺตสฺส  อตฺตโน  กมฺมผล  วิตฺถาเรตฺวา  กเถนฺตสฺส   
สุตฺวา  เทวี  ปสนฺนมนา  สเจ  มหาราช  เอว  ปจฺจกฺขโต  ทานผล   
ชานถ  อิโต  ทานิ  ปฏาย  เอก  ภตฺตปณฺฑ  ลภิตฺวา  ธมฺมิก- 
สมณพฺราหฺมณาน  ทตฺวาว  ปริภุ ฺเชยฺยาถาติ  โพธสิตฺตสฺส  ถุตึ   
กโรนฺตี   
        [๑๑๑๐]ทท ภุ ฺชถ มา ปมาโท(๑)   
                จกกฺ วตฺตย โกสลาธิป   
                มา ราช อธมฺมโิก [๒]  
                อนุธมฺม(๓) ปาลย โกสลาธิปาติ ฯ   
อิม คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ทท  ภุ ฺชถาติ  อ ฺเส  ทตฺวาว  อตฺตนา  ภุ ฺชถ  ฯ   
มา  ปมาโทติ  ทานาทีสุ  ปุ ฺเสุ  มา  ปมชชฺิตฺถ  ฯ  จกฺก  วตฺตย   
โกสลาธิปาติ  กุสลชฺฌาสย  มหาราช  ปฏิรูปเทสวาสาทิก  จตุพฺพิธ   
ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตหิ  ฯ  จกฺกนฺติ  รโถ  ทฺวีหิ  จกฺเกหิ  คจฺฉติ  ฯ   
อย  ปน  กาโย  อิเมหิ  จตูหิ  จกฺเกหิ  เทวโลก  คจฺฉติ  เตน   
เต  ธมฺมจกฺกนฺติ  สงฺขฺย  คตา  ฯ  ต  ตฺว  จกฺก  วตฺเตหิ  
ปวตฺเตหิ ฯ  อธมฺมิโกติ  ยถา  อ ฺเ  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉนฺตา  โลก 
# ๑. ส. ทท ภุ ฺช จ มา จ ปมาโท ฯ  ม. ทท ภุ ฺช มา จ ปมาโท ฯ  
# ๒. ส. ม. เอตฺถนฺตเร อหูติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ส. ม. ธมมฺ ฯ  
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อุจฺฉุยนฺเตน  ปเฬตฺวา  วิย  ธนเมว  สงฺกฑฺฒนฺตา  อธมฺมิกา  โหนฺติ   
ตถา  ตฺว  มา อธมฺมิโก ฯ อนุธมฺม ปาลยาติ   
                ทาน สีล ปริจฺจาค                  อาชฺชว มททฺว ตป   
                อกฺโกธ อวิหึส ฺจ                  ขนฺตี จ อวิโรธนนฺติ   
อิม ปน ทสวิธราชธมฺมเมว ปาลย รกฺข มา ปริจฺจช ฯ   
        มหาสตฺโต ตสฺสา วจน สมฺปฏิจฺฉนฺโต   
                [๑๑๑๑]โสห ตเทว ปุนปฺปุน   
                        วตุม อาจริสฺสามิ โสภเน   
                        อริยาจริต สุโกสเล   
                        อรหนโฺต เม มนาปา ปสฺสิตุนฺติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  วตุมนฺติ  มคฺค  ฯ  อริยาจริตนฺติ  อริเยหิ  พุทฺธาทีหิ   
อาจิณฺณ  ฯ  สุโกสเลติ  โสภเน  โกสลร ฺโ  สุธีเตติ  อตฺโถ  ฯ   
อรหนฺโตติ  กิเลเสหิ  อารกตฺตา  อราน ฺจ  อรีน ฺจ  หตตฺตา   
ปจฺจยาน  อรหตตฺตา  เอวลทฺธนามา  ปจฺเจกพุทฺธา  ฯ  อิท   
วุตฺต  โหติ  ภทฺเท  โกสลราชธีเต  โสห  ทาน  เม  ทินฺนนฺติ   
ติตฺตึ  อกตฺวา  ปุนปฺปุน  ตเทว  อริยาจริต  ทานมคฺค  
อาจริสฺสามิ  ฯ  มยฺห  หิ  อคฺคทกฺขิเณยฺยตฺตา  อรหนฺโต  มนาปา  
ทสฺสนา  จีวราทีน  ทาตุกามตา  เตเยว ปสฺสิตุ อิจฺฉามีติ ฯ   
        อิท ฺจ  ปน  วตฺวา  ราชา  เทวิยา  สมฺปตฺตึ  โอโลเกตฺวา    
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ภทฺเท  มยา  ตว  ปุริมภเว  อตฺตโน  กุสลกมฺม  วิตฺถาเรตฺวา  กถิต 
อิมาส  ปน  นารีน  มชฺเฌ  รูเปน  วา  ลีฬาวิลาเสน  วา  ตยา 
สทิสี  เอกาป  นตฺถ ิ สา  ตฺว  ก ึ กมฺม  กตฺวา  อิม  สมปฺตฺตึ   
ปฏิลภสีติ ปจฺุฉนฺโต ปุน คาถมาห   
                [๑๑๑๒]เทวี วิย อจฺฉรูปมา   
                        มชฺเฌ นารคิณสฺส โสภสิ   
                        ก ึกมฺมมกาสิ ภทฺทก   
                        เกนาสิ วณฺณวตี สุโกสเลติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ภทฺเท  สุโกสเล  โกสลร ฺโ  สุธีเต  ตฺว   
รปสมฺปตฺติยา  อจฺฉรูปมา  ติทสปุเร  สกฺกเทวร ฺโ  อ ฺตรา  
เทวธีตา  วิย  อิมสฺส  นารคีณสฺส  มชฺเฌ  อติวิย  โสภสิ  ปุพฺเพ  
กินฺนาม  ภททฺก  กลฺยาณกมฺม  อกาสิ  เกนาสิ  การเณน  เอว  
วณฺณวตี  ชาตาติ ฯ   
        อถสฺส  สา  ชาติสฺสราเณน  ปุรมิภเว  กลฺยาณกมฺม  กเถนฺตี   
เสส คาถทฺวยมาห   
                [๑๑๑๓]อมฺพตฺถกุลสฺส ขตฺติย   
                        ทาสยาห ปรเปสิยา อหุ   
                        ส ฺตา [๑] ธมฺมชีวินี   
                        สลีวตี จ อปาปทสฺสนา ฯ   
# ๑. ส. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 279 

                *เลมที่ 32  คนธฺารวคฺควณฺณนา หนา  279 
                 
                อุทฺธตภตฺต อห ตทา   
                จรมานสฺส อทาสิ ภิกฺขุโน   
                จิตฺตา(๑) สุมนา ส ฺมา(๒) อห   
                ตสฺส กมฺมสฺส ผล มเมทิสนฺติ ฯ   
สาป  กิร  ชาติสฺสราว  อโหสิ  ตสฺมา  อตฺตโน  ชาติสฺสราเณน   
ปริจฺฉินฺทิตฺวาว กเถสิ ฯ   
        ตตฺถ  อมฺพตฺถกุลสฺสาติ  กุฏมฺพิกกุลสฺส  ฯ  ทาสยาหนฺติ  ทาสี   
อห  ทาสาหนฺติป  ปาโ  ฯ  ปรเปสิยาติ  ปเรหิ  ตสฺส  ตสฺส   
กิจฺจสฺส  กรณตฺถาย  เปสิตพฺพา  เปสนการิกา  ฯ  ส ฺตาติ  
ทาสิโย  นาม  ทุสฺสลีา  โหนฺติ  อห  ปน  ตีหิ  ทฺวาเรหิ  ส ฺตา   
สีลสมฺปนฺนา  ฯ  ธมฺมชีวินีติ  ปรว ฺจนาทีนิ  อกตฺวา  ธมฺเมน  สเมน  
ปวตฺติตชีวิกา  ฯ  สีลวตีติ  อาจารสมฺปนฺนา  คุณวตี  อห  ฯ   
อปาปทสฺสนาติ กลฺยาณทสฺสนา  ปยธมฺมา  ฯ   
        อุทฺธตภตฺตนฺติ  อตฺตโน  ปตฺตโกฏาสวเสน  อุทฺธริตฺวา   
ลทฺธภาคภตฺต  ฯ  ภิกฺขุโนติ  ภินฺนกิเลสสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ฯ จิตฺตา 
สุมนาติ  ตุฏา  โสมนสฺสชาตา  กมฺมผล  สทฺทหนฺตี  ฯ  ตสฺส   
กมฺมสฺสาติ  ตสฺส  เอกภิกฺขาทานกมฺมสฺส  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อห   
มหาราช  ปพฺุเพ  สาวตฺถิย  อ ฺตรสฺส  กฏุมฺพิกกลุสฺส  ทาสี  หุตฺวา 
ลทฺธภาคภตฺต  อาทาย  นกิฺขมนฺตี  เอก  ปจฺเจกพุทฺธ  ปณฺฑาย 
# ๑. ม. วิตฺตา ฯ ๒. ส. ม. อย ฯ  
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จรนฺต  ทิสฺวา  อตฺตโน  ตณฺห  มิลาเปตฺวา  ส ฺมาทิคุณสมฺปนฺนา  
กมฺมผล  สททฺหนฺตี  ตสฺส  ต  ภตฺต  อทาสึ  สาห  ยาวตายุก  
ตฺวา  กาล  กตฺวา  ตตฺถ  สาวตฺถิย  โกสลร ฺโ  อคฺคมเหสิยา  
กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติตฺวา  อิทานิ  ตว  ปาท  ปริจาริยมานา  เอวรูป  
สมฺปตฺตึ  อนุภวามิ  ตสฺส  เม  กมฺมสฺส  อิทมีทิส  ผลนฺติ  ฯ  ตตฺถ 
คุณสมฺปนฺนาน ทินฺนทานสฺส มหปฺผลภาวทสฺสนตฺถ   
                อคฺคโต เว ปสนฺนาน          อคฺค ปุ ฺ ปวฑฺฒติ   
                อคฺค อายุ จ วณฺโณ จ          ยโส กิตฺติ สุข พล   
                อคฺคสฺส ทาตา เมธาวี          อคฺคธมฺมสมาหิโต   
                เทวภูโต มนุสฺโส วา          อคฺคปฺปตฺโต ปโมทติ ฯ   
                เอส เทวมนุสฺสาน                  สพฺพกามทโท นิธีติ   
อาทิคาถา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
        อิติ  เต  อุโภป  ปุริมกมฺม  วิตฺถาเรน  กเถตฺวา  ตโต  ปฏาย   
จตูสุ  นครทฺวาเรสุ  นครมชฺเฌ  นิเวสนทฺวาเรติ  ฉ  ทานสาลาโย   
การาเปตฺวา  สกลชมฺพูทปี  อุนฺนงฺคล  กโรนฺตา  มหาทาน   
ปวตฺเตตฺวา  สีล  รกฺขิตฺวา  อุโปสถกมฺม  กาเรตฺวา  ชีวิตปริโยสาเน  
สคฺคปรายนา  อเหสุ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา   
เทวี ราหุลมาตา อโหสิ ราชา ปน อหเมวาติ ฯ   
                กมฺุมาสปณฺฑชาตก ทสม ฯ    
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                                ปรนฺตปชาตก   
        อาคมิสฺสติ  เม  ปาปนฺติ  อิท  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต   
เทวทตฺตสฺส วธาย ปริสกกฺน อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตทา  ห ิ ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  เทวทตฺโต   
ตถาคตสฺส  มารณตฺถเมว  ปริสกฺกติ  ธนุคฺคเห  ปโยเชสิ  สลิ   
ปฏิวิชฌฺ ิ นาฬาคิรึ  วิสฺสชฺชาเปสิ  ตถาคตสฺส  วินาสนตฺถเมว   
อุปาย  กโรตีติ  ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกขฺเว   
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต   
น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  วธาย  ปริสกฺกติ  ปุพฺเพเปส  มม  วธาย   
ปริสกฺกิตฺวา  ตาสมตฺตป  ปน  กาตุ  อสกฺโกนฺโต  อตฺตโนว  ทุกฺข   
อนุโภตีติ วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
ตสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสลิาย   
สพฺพสิปฺปานิ  สิกฺขติ  สพฺพรุทมนฺต  อุคฺคณฺหิ  ฯ  โส  อาจริยสสฺ   
อนุโยค  ทตฺวา  พาราณสิย  ปจฺจาคจฺฉิ  ฯ  ปตา  ต  อุปรชฺเช   
เปสิ  ฯ  กิ ฺจาป  อุปรชฺเช  เปสิ  มาราเปตุกาโม  ปน  หุตฺวา   
น  ทฏ ุป  น  อิจฺฉิ  ฯ  อเถกทิวส  เอกา  สิคาลี  เทวฺ  ปุตฺตเก   
คเหตฺวา  รตฺตึ  มนุสฺเสสุ  ปฏิสลฺลีเนสุ  นิทฺธมเนน  นคร  ปาวิสิ  ฯ   
โพธิสตฺตสฺส  ปาสาเท  สยนคพฺภปสฺเส(๑)  เอกา  สาลา  อตฺถิ  ฯ   
# ๑. ม. สยนคพฺภสฺส อวิทูเร ฯ   
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ตตฺเถโก  อทธฺิกมนุสฺโส  อุปาหนา  โอมุ ฺจิตฺวา  ปาทมูเล  ภูมิย   
เปตฺวา  เอกสฺมึ  ผลเก  นปิชฺช ิ น  ตาว  นิทฺทายติ  ฯ  ตทา   
สิคาลิยา  เทฺว  โปตกา  ฉาตา  วิรวึสุ  ฯ  อถ  เน  สา  มาตา 
มา  ตาว  สททฺ  กริตฺถ  เอติสฺสา  สาลาย  เอโก  มนสฺุโส  อุปาหนา   
โอมุ ฺจิตฺวา  ภูมิย  เปตฺวา  ผลเก  นิปนฺโน  น  ตาว  นิทฺทายติ   
เอตสฺส  นิทฺทายนกาเล เอตา อุปาหนา อาหริตฺวา ตุมฺเห  
ขาทาเปสฺสามีติ  อตฺตโน  ภาสาย  อาห  ฯ  โพธิสตฺโต  มนฺตา- 
นุภาเวน  ตสฺสา  ภาส  ชานิตฺวา  สยนคพฺภา  นิกฺขมฺม  วาตปาน  
วิวริตฺวา  โก  เอตฺถาติ  อาห  ฯ  อิตโร  อห  เทว  อทธฺิก- 
มนุสฺโสติ  ฯ  อุปาหนา  เต  กหนฺติ  ฯ  ภูมิย  เทวาติ  ฯ  อุกฺขิปตฺวา 
โอลมฺพิตฺวา  เปหีติ  ฯ  ต  สุตฺวา  สิคาลี  โพธิสตฺตสฺส  กชฺุฌิ  ฯ   
        ปุเนกทิวส  สา  ตเถว  นคร  ปาวิสิ  ฯ  ตทา  เอโก  มนุสโฺส 
ปานีย  ปวิสฺสามีติ  โปกขฺรณึ  โอตรนฺโต  ปติโต  นิมุคฺโค   
นิรุสฺสาโส  มริ  ฯ  นิวตฺถา  ปนสฺส  เทฺว  สาฏกา  นิวาสนนฺตเร  
กหาปณสหสฺส  องฺคุลิยา  จ  มุทฺทิกา  อตฺถิ  ฯ  ตทาป  สา  ปุตฺตเก 
ฉาตมฺหา  อมฺมาติ  วิรวนฺเต  ตาตา  มา  สทฺท  กริตฺถ  เอติสฺสา  
โปกฺขรณิยา  มนุสฺโส  มโต  ตสฺส  อิท ฺจิท ฺจ  อตฺถิ  โส  ปน  
มริตฺวา  โสปาเนเยว  นิปนฺโน  ตุมฺเห  เอต  มนุสฺส  ขาทาเปสฺสามีติ 
อาห  ฯ  โพธิสตฺโต  ต  สตฺุวา  วาตปาน  วิวริตฺวา  สาลาย   
โก  อตฺถีติ  วตฺวา  เอเกนุฏาย  อห  เทวาติ  วุตฺเต  คจฺฉ  



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 283 

                *เลมที่ 32  คนธฺารวคฺควณฺณนา หนา  283 
                 
เอติสฺสา  โปกฺขรณิยา  มตปุริสสฺส  สาฏเก  จ  กหาปณสหสฺส ฺจ  
องฺคุลิมุทฺทิก ฺจ  คเหตฺวา  สรรีมสฺส  ยถา  น  อุฏาติ  เอว  อุทเก 
โอสีทาเปหีติ  อาห  ฯ  โส  ตถา อกาสิ ฯ  สา  ปุน  กุชฺฌิตฺวา  
ปุริมทิวเส  เม  ปุตฺตกาน  อุปาหนานิ(๑)  ขาทิตุ  นาทาสิ  อชฺช  
มตมนุสฺส  ขาทิตุ  น  เทติ  โหตุ  อิโต  ทานิ  ตติยทิวเส  เอโก   
สามนฺตราชา  อาคนฺตฺวา  นคร  ปรกิฺขิปสฺสติ  อถ  น  ปตา   
ยุทฺธตฺถาย  เปเสสฺสติ  ตตฺร  เต  สีส  ฉินฺทิสฺสติ  อถ  เต  คลโลหิต  
ปวิตฺวา  เวร  มุ ฺจิสฺสามิ  ตฺว  มยา  สทธฺึ  เวร  พนฺธสิ  ชานิสฺสามีติ   
วิรวิตฺวา  โพธิสตฺต  ตชฺเชตฺวา  ปุตฺตเก  คเหตฺวา  นิกฺขมิ  ฯ   
        ตติยทิวเส  สามนฺตราชา  อาคนฺตฺวา  นคร  ปรวิาเรสิ  ฯ  
ราชา  โพธิสตฺต  คจฺฉ  ตาต  เอเตน  สทฺธึ  ยชฺุฌาหีติ   
อาห  ฯ  มยา  เทว  เอก  ทฏิ  อตฺถ ิ คนฺตุ  น  วิสหามิ   
ชีวิตนฺตรายา  ภายามีติ  ฯ  มยฺห  ตยิ  มเต  วา  อมเต  วา  
กึ  คจฺเฉว  ตฺวนฺติ  ฯ  โส  สาธุ  เทวาติ  มหาสตฺโต  ปริส   
คเหตฺวา  สามนฺตร ฺโ   ิตทฺวาเรน  อนิกฺขมิตฺวา  อ ฺ  ทฺวาร  
วิวราเปตฺวา  นิกฺขมิ  ฯ  ตสฺมึ  คจฺฉนฺเต  สกลนคร  ตุจฺฉ  วิย   
อโหสิ  ฯ  สพฺเพ  เตเนว  สทฺธึ  นิกฺขมสึุ  ฯ  โส  เอกสฺมึ  สภาคฏาเน 
ขนฺธวาร  นิวาสาเปตฺวา  อจฺฉิ  ฯ  ราชา  จินฺเตสิ  อุปราชา 
นคร ตุจฺฉ กตฺวา  พล  คเหตฺวา  ปลายิ  สามนฺตราชาป(๒)  นคร  
# ๑. ม. อุปาหนา ฯ  ๒. ม. สปตฺตราชา ฯ   
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ปริวาเรตฺวา   ิโต  อิทานิ  มยฺห  ชีวิต  นตฺถิ  ฯ  โส  ชีวิต   
รกฺขิสฺสามีติ  เทวิ ฺจ  ปุโรหิต ฺจ  ปรนฺตปนฺนาม  เอก  ปาทมูลกิ  
[๑]คเหตฺวา  รตฺติภาเค  อ ฺาตกเวเสน  ปลายิตฺวา  อร ฺ   
ปาวิสิ  ฯ  โพธิสตฺโต  ตสฺส  ปลายนภาว  สุตฺวา  นคร  ปวิสิตฺวา   
ยุทฺธ  กตฺวา  สามนฺตราชาน  ปลาเปตฺวา  รชชฺ  คณฺหิ  ฯ  ปตาปสฺส 
เอกสฺมึ  นทตีีเร  ปณฺณสาล  กาเรตฺวา  ผลาผเลน  ยาเปนฺโต   
วสิ  ฯ  ราชา  จ  ปุโรหิโต  จ  ผลาผลตฺถาย  คจฺฉนฺติ  ฯ 
ปรนฺตปทาโส  ร ฺโ  เทวิยา  สทฺธึ  ปณฺณสาลายเมว  โหติ  ฯ  
ตตฺราป  ราชาน  ปฏิจฺจ  เทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  คพฺโภ  ปติฏหิ  ฯ   
สา  อภิณฺหสสคฺควเสน  ปรนฺตเปน  สทฺธึ  อติจริ  ฯ  สา  เอกทิวส  
ปรนฺตป  อาห  ร ฺา  าเต  เนว  ตว  น  มยฺห  ชวิีต   
อตฺถิ  ตสฺมา  มาเรหิ  นนฺติ  ฯ  กถ  มาเรมีติ  ฯ  เอส  ต  ขคฺค ฺจ 
นหานสาฏก ฺจ  คาหาเปตฺวา  นหายิตุ  คจฺฉติ  ตตฺรสฺส   
นหานฏาเน  ปมาท  โอโลเกตฺวา(๒)  ขคฺเคน  สีส  ฉินฺทิตฺวา  สรีร  
ขณฺฑาขณฺฑิก  กตฺวา  ภูมยิ  นิกฺขนาหีติ  ฯ  โส  สาธูติ   
สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ   
        อเถกทวิส  ปุโรหิโตเยว  ผลาผลตฺถาย  คนฺตฺวา  อวิทูเร   
ร ฺโ  นหานติตฺถสามนฺเต  เอก  รกฺุข  อารุยฺห  ผลาผล   
คณฺหาติ  ฯ  ราชา  นหายิสฺสามีติ  ปรนฺตป  ขคฺค ฺจ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ทาสนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. ตฺวา ฯ   
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นหานสาฏก ฺจ  คาหาเปตฺวา  นทีตีร  อคมาสิ  ฯ  ตตฺราป   
นหานกาเล  ปมาทมาปนฺน  มาเรสฺสามีติ  ปรนฺตโป  ต  คีวาย   
คเหตฺวา  ขคฺค  อุกฺขิป  ฯ  โส  มรณภเยน  วิรวิ  ฯ  ปุโรหิโต  
ต  สทฺท  สุตฺวา  โอโลเกนฺโต  ปรนฺตป  ราชาน  มาเรนฺต  
ทิสฺวา  ภีตตสิโต  สาข  วิสฺสชฺเชตฺวา  รุกฺขโต  โอรยฺุห  เอก   
คุมฺพ  ปวิสิตฺวา  นิสีทิ(๑)ฯ  ปรนฺตโป  ตสฺส  สาขาวิสฺสชฺชนสททฺ   
สุตฺวา  ราชาน  มาเรตฺวา  ภูมิย  นิกฺขนตฺิวา  อิมสฺมึ  าเน   
สาขาวิสฺสชฺชนสทฺโท  อโหสิ  โก  นุ  โข  เอตฺถาติ  วิจินนฺโต  
กิ ฺจิu  อทิสฺวา  นหาตฺวา  คโต  ฯ  ตสฺส  คตกาเล  ปุโรหิโต  
นิสินฺนฏาเน  นิกฺขมิตฺวา  ร ฺโ  สรีร  ขณฺฑาขณฺฑิก  ฉินฺทิตฺวา  
อาวาเฏ  นิกขฺาตภาว  ตฺวา  นหาตฺวา  อตฺตโน  วธภเยน  
อนฺธเวส  คเหตฺวา  ปณฺณสาล  อคมาสิ  ฯ  ต  ทิสฺวา  ปรนฺตโป  
กึ  เต  พฺราหฺมณ  กตนฺติ  อาห  ฯ  โส  อชานนฺโต  วิย  เทว   
เทฺว  อกฺขีนิ  นาเสตฺวา  อาคโตมฺหิ  อุสฺสนฺนาสีวิเส  อร ฺเ  
เอกสฺมึ  วมฺมิกปสฺเส  อฏาสึ  ตตฺเรเกน  อาสีวิเสน  นาสาวาโต 
วิสฺสฏโ [๒] ภวิสฺสตีติ  ฯ  ปรนฺตโป  น  ม  ส ฺชานาติ  เทวาติ   
วทติ  สมสฺสาเสสฺสามิ  นนฺติ  พฺราหฺมณ  มา  จินฺตยิ  อห   
ต  ปฏชิคฺคิสฺสามีติ  อสฺสาเสตฺวา  ผลาผล  ทตฺวา  สนฺตปฺเปสิ  ฯ 
ตโต  ปฏาย  ปรนฺตปทาโส  ผลาผล  อาหรติ  ฯ  เทวี  ปุตฺต  
# ๑. ม. นลิิยิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เมติ ทิสฺสติ ฯ   
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วิชายิ  ฯ  สา  ปุตฺเต  วฑฺฒนฺเต  เอกทิวส  ปจฺจูสสมเย  สุข 
นิปนฺนา  สณิก  ปรนฺตปทาส  อโวจ  ตฺว  ราชาน  มาเรนฺโต   
น  เกนจิ  ทฏิโติ  ฯ  น  ม  โกจิ  อทฺทส  อปจ  สาขาวิสฺสฏสทฺท   
ปน  อสฺโสสึ  ตสฺสา  สาขาย  มนุสฺเสน  วา  ติรจฺฉาเนน  วา   
วิสฺสฏภาว  น  ชานามิ  ยทา  กทาจิ  ปน  มยฺห  ภย   
อาคจฺฉติ(๑)  เยน  สาขา  วิสฺสฏา  ตโต  อาคมิสฺสตีติ  ตาย   
สทฺธึ  สลฺลปนฺโต  ปม คาถมาห   
        [๑๑๑๔]อาคมิสฺสติ เม ปาป          อาคมิสฺสติ เม ภย   
                ตทา หิ จลิตา สาขา          มนุสฺเสน มิเคน วาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปาปนฺติ  ลามก  อนฏิ  อกนฺต  ฯ  ภยนฺติ 
จิตฺตุตฺราสภยป  เม  อาคมิสฺสติ  น  สกกฺา  อนาคนฺตุ  ฯ  
กึการณา  ฯ  ตทา  หิ  จลติา  สาขา  ปน  มนุสฺเสน  มิเคน  
วาติ  น  ป ฺายติ  ตสฺมา  ตโต ม ภย อาคมิสฺสเตว ฯ   
        เต  ปโุรหิโต  นิทฺทายตีติ  ม ฺ ึสุ  ฯ  โส  ปน  
อนิทฺทายนฺโตว  เตส  กถ  อสฺโสสิ  ฯ  อเถกทิวส  ปโุรหิโต  
ปรนฺตปทาเส ผลาผลตฺถาย  คเต อตฺตโน พฺราหฺมณึ สริตฺวา 
วิลปนฺโต วิย ทุติยคาถมาห   
        [๑๑๑๕]ภีรุยา นูน เม กาโม          อวิทูเร วสนฺติยา   
                กรสิฺสติ กิส ปณฺฑฑ          สาว สาขา ปรนฺตปนฺติ ฯ   
# ๑. ม. อาคจฺฉนฺต สาขาวิสฺสฏกฺานโต ฯ  
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        ตตฺถ  ภีรุยาติ  อิตฺถี  นาม  อปฺปมตฺตเกนป  ภายนฺติ  ตสฺมา   
ภีรูติ  วุจฺจติ  ฯ  อวิทูเรติ  นาติทูเร  อิโต  กติปยโยชนมตฺถเก   
วสนฺติยา  ภีรุยา  มยฺห  พฺราหฺมณิยา [๑]  มม  กาโม  อุปฺปนฺโน  ฯ   
สา(๒)  นูน  ม  กิส ฺจ  ปณฺฑุ ฺจ  กริสฺสตีติ  ทสฺเสติ  ฯ  สาว  สาขาติ 
อิมินา  ปน  อุปม  ทสฺเสนฺโต  ยถา  สาขา  ปรนฺตป  กิส  ปณฺฑุ 
กโรติ  เอวนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อิติ  พฺราหฺมโณ  คาถเมว  วทติ  ฯ   
อตฺถ  ปน  น  กเถสิ  ฯ  ตสฺมา  อิมาย  คาถาย  กิจฺจ  เทวิยา   
อปากฏ ฯ   
        อถ  น  กึ  กเถสิ  พฺราหฺมณาติ  อาห  ฯ  โสป  
สลฺลกฺขิตเมวาติ วตฺวา ปุเนกทิวส ตติย คาถมาห   
        [๑๑๑๖]โสจยิสฺสติ ม กนฺตา          คาเม วส อนินฺทิตา   
                กรสิฺสติ กิส ปณฺฑฑ          สาว สาขา ปรนฺตปนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  โสจยิสฺสตีติ  โสกุปฺปาทเนน  สุกฺขาเปสฺสติ  ฯ  กนตฺาติ   
อิฏภริยา  ฯ  คาเม  วสนฺติ  พาราณสิย  วสนฺตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ   
อนินฺทิตาติ อครหิตา อุตฺตมรูปธรา ฯ   
        ปุเนกทิวส จตุตฺถ คาถมาห   
        [๑๑๑๗]ตยา ม หสิตาปงฺคี(๓)          มิหิตานิ(๔) ภณิตานิ จ   
                กสิ ปณฺฑฑ กริสฺสติ          สาว สาขา ปรนฺตปนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ตยา  ม  หสิตาปงฺคีติ  ตยา  ม  หิ  อสิตอปงฺคี  ฯ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โยติ ทสิฺสติ ฯ  
# ๒. ม. โส ฯ  ๓. ม. อสติปงฺคิ ฯ  ๔. ม. สิตานิ ฯ   
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อิท  วุตฺต  โหติ  ภทฺเท  อกฺขิโกฏิโต  อ ฺชนสลากาย  นีหริตฺวา   
อภิสงฺขตอสิตาปงฺคี  ตยา  ปวตฺติตานิ  มนฺทหสิตานิ  จ   
มธุรภาณิตานิ  จ  มยา(๑)  วิสฺสฏสาขา  วิจรมานา  ปรนฺตป   
วิย  กิส  ปณฺฑฑ  กริสฺสตีติ  ฯ  จการ ปการ กตฺวา ปงฺคีติป  
ปาโเยว ฯ   
        อปรภาเค  กุมาโร  วยปฺปตฺโต  อโหสิ  โสฬสวสฺสุทฺ- 
เทสิโก  ฯ  อถ  น  พฺราหฺมโณ  ยฏ ิโกฏึ  คาหาเปตฺวา  นหานติตฺถ  
คนฺตฺวา  อกฺขีนิ  อุมฺมีเลตฺวา  โอโลเกสิ  ฯ  กุมาโร  นน ุ ตฺว   
พฺราหฺมณ  อนฺโธติ  อาห  ฯ  โส  นาห  อนฺโธ  อิมินา  ปนุปาเยน 
ชีวิต  รกฺขามีติ  วตฺวา  ตว  ปตร  ชานาสีติ  อาห  ฯ  อาม   
ชานามิ  อย  โส  มยฺห  ปตาติ  วุตฺเต  นาย  ตว  ปตา ปตา 
ปน เต พาราณสีราชา  อย  ตุมฺหาก  ทาโส  โส  มาตริ  เต 
วิปฺปฏิปชฺชิตฺวา  อิมสฺมึ  าเน  ตว  ปตร  มาเรตฺวา  นิกฺขนีติ   
อฏ ีนิ  นีหรตฺิวา  ทสฺเสสิ  ฯ  กุมารสฺส  พลวโกโธ  อุปฺปชฺชิ  ฯ 
อถ  น  อิทานิ  ก ึ กโรมีติ  วุตฺเต  ยนฺเต  อิมสฺมึเยว  ติตฺเถ 
ปตุ  เตน  กต  ต  กโรหีติ  สพฺพ  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิตฺวา  กุมาร  
กติปาห  ถรคุหณ  สิกฺขาเปสิ  ฯ  อเถกทิวส  กุมาโร  ขคฺค ฺจ  
นหานสาฏก ฺจ  คเหตฺวา  นหายิตุ  คจฺฉาม  ตาตาติ  อาห  ฯ  
ปรนฺตโป  สาธูติ  เตน  สทฺธึ  คโต  ฯ  อถสฺส  นหายิตุ 
# ๑. ม. มธรุภาสิตานิ จ ม ฯ   
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โอติณฺณกาเล  ทกฺขิณหตฺเถน  อสึ  วามหตฺเถน  จูฬ  คเหตฺวา   
ตฺว  กิร  อิมสมฺิ ฺเว  ติตฺเถ  มม  ปตร  จูฬาย  คเหตฺวา  วิรวนฺต   
มาเรสิ  อหป  ต  ตเถว  กริสฺสามีติ  อาห  ฯ  โส มรณภยภีโต  
ปริเทวมาโน เทฺว คาถา อภาสิ   
         [๑๑๑๘]อคมา นูน โส สทโฺท          อสสิ นนู โส ตว   
                 อกฺขาต นูน ต เตน          โย ต สาขมกมฺปยิ ฯ   
         [๑๑๙]อิท โข ต สมาคมฺม          มม พาลสฺส จินฺติต   
                 ตทา หิ จลิตา สาขา          มนุสฺเสน มิเคน วาติ ฯ   
        ตตฺถ  อคมาติ  โส  สาขาย  สทฺโท  นูน  ต  อาคโต 
สมฺปตฺโต ฯ  อสสิ  นูน  โส  ตวาติ  โส  สทฺโท  ตว  อาโรเจสิ   
ม ฺเ  ฯ  อกฺขาต  นูน  ต  เตนาติ  โย  สตฺโต  ตทา  ต  สาข  
อกมฺปยิ  เตน  เอว  เต  ปตา  มาริโตติ  นูน  ต  การณ  
อกฺขาต  ฯ  สมาคมฺมาติ  สงฺคมฺม  สมาคตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ย  มม   
พาลสฺส  ตทา  จลิตา  สาขา  มนุสฺเสน  มิเคน  วาติ  ตโต   
เม  ภย  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  จิตฺติก(๑) ปริวิตกฺกิต อโหสิ อิท มยา 
สทฺธึ สมาคตนฺติ วุตฺต โหติ ฯ   
        ตโต กมุาโร โอสานคาถมาห   
        [๑๑๒๐]ตเถว ตฺว อเวทสิ          อว ฺจิ ปตร มม   
                คนฺตฺวา(๒) สาขาหิ ฉาเทนฺโต  อาคมิสฺสติ เต(๓) ภยนฺติ ฯ   
# ๑. ม. จินฺติต ฯ  ๒. ส. ม. หนฺตฺวา ฯ ๓. ม. เม ฯ   
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        ตตฺถ  ตเถว  ตฺว  อเวทสีติ  ตเถว  ตฺว  อ ฺาสิ  ฯ  อว ฺจิ   
ปตร  มมาติ  ตฺว  หิ  มม  ปตร  นหายตุิ  คจฺฉามาติ  วิสฺสาเสตฺวา   
นหายนฺต  มาเรตฺวา  ขณฺฑาขณฺฑิก  ฉินฺทิตฺวา  นิกฺขนิตฺวา   
สเจ  โกจิ  ชานิสฺสติ  มยฺหป  เอวรูป  ภย  อาคมิสฺสตีติ  ว ฺเจสิ 
อิท  โข ปน มรณภย อิทานิ ตวาคตนฺติ ฯ   
        อิติ  วตฺวา  น  ตตฺเถว  ชีวิตกฺขย  ปาเปตฺวา  นิกฺขนิตฺวา   
สาขาย  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ขคฺค  โธวิตฺวา  นหาตฺวา  ปณฺณสาล  
คนฺตฺวา [๑]  มาริตภาว  ปุโรหิตสฺส  กเถตฺวา  มาตร  ปริภาสิ  ฯ  
อิธ กึ กริสฺสามาติ  ตโยป  ชนา  พาราณสิเมว  อคมสุ  ฯ  
โพธิสตฺโต  กนิฏสฺส  อุปรชฺช  ทตฺวา ทานาทีนิ ปุ ฺานิ  
กตฺวา สคฺคปท ปูเรสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  ปตาราชา(๒)  เทวทตฺโต  อโหสิ  ปุโรหิโต   
อานนฺโท ปุตฺตราชา ปน อหเมวาติ ฯ   
                ปรนฺตปชาตก เอกาทสม ฯ   
                   คนฺธารวคฺโค ทุติโย ฯ   
              สตฺตกนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ปตุราชา ฯ   
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                อฏกนิปาตชาตกฏกถา   
                  กจฺจานิวคฺควณฺณนา   
                 
                   กจฺจานิโคตฺตชาตก(๑)   
        โอทาตวตฺถา  สุจิ  อลฺลเกสาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
อ ฺตร มาตุโปสก [๒] อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  สาวตฺถิย  กลุทารโก  อาจารสมฺปนฺโน  ปตร ิ กาลกเต   
มาตุเทวตา  หุตฺวา  มุขโธวนทนฺตกฏทานนหาปนปาทโธวนาทิ- 
เวยฺยาวจฺจกมฺเมน  เจว  ยาคุภตฺตาทีหิ  จ  มาตร  ปฏชิคฺคิ  ฯ  อถ  
น  มาตา  ตาต  ตว  อ ฺานิป  ฆราวาสกิจฺจานิ  อตฺถิ  เอก   
สมชาติก  กลุกุมาริก  คณฺห  สา  ม  โปสิสฺสติ  ตฺวมฺป  อตฺตโน   
กมฺม  กริสฺสสีติ  อาห  ฯ  อมฺม  อห  อตฺตโน  หิตสุข  ปจฺจาสึสมาโน   
ตุมฺเห  อุปฏหามิ  โก  อ ฺโ  เอว  อุปฏหิสฺสตีติ  ฯ  กลุวฑฺฒน- 
กมฺม  นาม  ตาต  กาตุ  วฏฏตีติ  ฯ  น  มยฺห  ฆราวาเสนตฺโถ   
อห  ตุมฺเห  อุปฏหิตฺวา  ตุมฺหาก  ธูมกาเล  ปพฺพชสิฺสามีติ  ฯ  อถสฺส   
มาตา  ปุนปฺปุน  ยาจิตฺวาป  มน  อลภมานา  ตสฺส  ฉนฺท  อคเหตฺวา   
สมชาติก  กลุกุมาริก  อาเนสิ  ฯ  โส  มาตร  อปฺปฏิกฺขิตฺวา  ตาย   
สทฺธึ  สวาส  กปฺเปติ  ฯ  สาป  มยฺห  สามิโก  มหนฺเตนุสฺสาเหน   
# ๑. ส. ม. กจฺจานิชาตก ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร  
# อุปาสกนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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มาตร  อุปฏหติ  อหมฺป  น  อุปฏหิสฺสามิ  เอว  กโรนฺตี  อิมสฺส  
ปยา  ภวิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ต  สกกฺจฺจ  อุปฏหิ  ฯ  โส  อย  
เม  มาตร  สกฺกจฺจ  อุปฏหีติ  ตโต  ปฏาย  ลทธฺลทฺธานิ   
มธุรขาทนียานิ  ตสฺสาเยว  เทติ  ฯ  สา  อปรภาเค  จินฺเตสิ  อย   
ปุริโส  ลทฺธลทฺธานิ  มธรุขาทนียานิ  มยฺหเยว  เทติ  อทฺธา  น ุ  
โข  มาตร  นหีริตุกาโม  ภวิสฺสติ  นีหรณุปายมสฺส  กริสฺสามีติ  
เอว  อโยนิโส  อุมฺมุชชฺิตฺวา  เอกทิวส  อาห  สามิ  ตยิ  พหิ  
นิกฺขนฺเต  ตว  มาตา  ม  อกฺโกสตีติ  ฯ  โส  ตุณฺหี  อโหสิ  ฯ   
        สา  จินฺเตสิ  อิม  มหลฺลิก  อุชฺฌาเปตฺวา  ปุตฺตสฺส  ปฏิกูล   
กริสฺสามีติ  ฯ  ตโต  ปฏาย  ยาคุ  ททมานา  อจฺจุณฺห  วา  อติสีต 
วา  อโลณ  วา  อติโลณ  วา  เทติ  ฯ  อมฺม  อจฺจุณฺหาติ  วา  
อติโลณาติ  วา  วุตฺเต  ปูเรตฺวา  สีโตทก  ปกฺขิปติ  ฯ  ปุน  อติสตีลา 
อติโลณาเยวาติ  วุตฺเต  อิทาเนว  อจฺจุณฺหา  อติโลณาติ  วทสิ(๑)  
กา  ต  โตเสตุ  สกฺขิสฺสตีติ  มหาสทฺท  กโรติ  ฯ  นหาโนทกมฺป   
อจฺจุณฺห  กตฺวา  ปฏ ิย อาสิ ฺจติ ฯ  อมฺม  ปฏ ิ  เม  ฌายตีติ   
จ  วุตฺเต  ปุน  ปูเรตฺวา  สโีตทก  ปกฺขิปติ  ฯ  อติสีต  อมฺมาติ   
วุตฺเต  อิทาเนว  อจฺจุณฺหนฺติ  วตฺวา  ปุน  อติสีตนฺติ  วิรวติ  กา  
เอติสฺสา  อวมาน  สกฺขิสฺสตีติ  ปฏิวิสสฺกาน  กเถสิ  ฯ  อมฺม  
ม ฺจโก  เม  พหุมงฺกุโณติ  จ  วุตฺเตป(๒)  ม ฺจก  นีหริตฺวา  ตสฺส  
# ๑. ม. วตฺวา ปุน อติสีตลา อโลณาติ วทสิ ฯ  
# ๒. ม. ม ฺจเก เม พหู มงฺคุลาติ จ วุตฺตา ฯ   
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อุปริ  อตฺตโน  ม ฺจก  โปเตฺวา  โป ิโต  เมติ  อติหริตฺวา   
ป ฺเปติ  ฯ  มหาอุปาสิกา  มงฺกุเณหิ(๑)  ขชฺชมานา  สพฺพรตฺตึ  
นิสินฺนาว  วีตินาเมตฺวา  อมฺม  สพฺพรตฺตึ  มงฺกุเณหิ  ขาทิตมฺหีติ  
วทติ  ฯ  อิตรา  หิยฺโย  เต  ม ฺโจ  ปปฺโผ ิโต  โก(๒)  อิมิสฺสา   
กิจฺจ  นิตฺถรตุิ  สกฺโกตีติ  ปฏิวตฺวา  อิทานิ  ปุตฺเตน   
อุชฺฌาเปสฺสามีติ  ตตฺถ  ตตฺถ  เขฬสิงฺฆาณิกผุสฺสิตานิ  วิปฺปกิริตฺวา   
โก  อิม  สกลเคห  อสุจึ  กโรตีติ  วุตฺเต  มาตา  เต  เอวรูป   
กโรติ  มา  กรีติ  วุจฺจมานา  กลห  กโรติ  อห  เอวรปูาย   
กาฬกณฺณิยา  สทฺธึ  เอกเคเห  วสิตุ  น  สกฺโกมิ  เอต  วา  ฆเร   
วสาเปหิ  ม  วาติ  อาห  ฯ   
        โส  ตสฺสา  วจน  สุตฺวา  ภทฺเท  ตฺว  ตาว  ตรุณา   
ยตฺถกตฺถจิ  คนฺตฺวา  ชีวิตุ  สกโฺกสิ  มาตา  ปน  เม  ชรา 
ทุพฺพลา  อหเมวสฺสา  ปฏิสรณ  ตฺว  นกิฺขมิตฺวา  อตฺตโน  กลุ   
คจฺฉาติ  อาห  ฯ  สา  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  ภีตา  จินฺเตสิ  น   
สกฺกา  อิม  มาตุ  อนฺตเร  ภินฺทิตุ  เอกเสนสฺส  มาตา  ปยา   
สเจ  ปนาห  กุลฆร  คมิสสฺามิ  วิธววาส  วสนฺตี  ทกฺุขิตาว  
ภวิสฺสามิ  ปุริมนิยาเมเนว  สสฺสุ  อาราเธตฺวา  ปฏชิคฺคิสฺสามีติ  ฯ  
สา  ตโต  ปฏาย  ปุริมสทิสเมว  ต  ปฏิชคฺคิ  ฯ  อเถกทิวส  โส  
อุปาสโก  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  เชตวน  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  
# ๑. ม. ทิคุเณหิ มงฺคุเลหิ ฯ ๒. ม. กา ฯ  
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เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ  ก ึ อุปาสก  ปุ ฺกมฺเมสุ  นปปฺมชฺชส ิ  
มาตุปฏานกมฺม  ปูเรสีติ  จ  วุตฺเต  อาม  ภนฺเต  มม  มาตา   
มยฺห  อรุจิยาเยว  เอก  กลุทาริก  อาเนสิ  สา  อิท ฺจิท ฺจ   
อนาจารกมฺม  อกาสีติ  สพฺพ  สตฺถุ  อาจิกฺขิตฺวา  อิติ  ภควา  
สา  อิตฺถี  เนว  ม  มาตุ  อนฺตเร  ภินฺทตุิ  สกฺขิ  อิทานิ  
น  สกฺกจฺจ  อุปฏหตีติ  อาห  ฯ  สตฺถา  ตสฺส  กถ  สุตฺวา  
อิทานิ  ตฺว  อาวุโส  ตสฺสา  วจน  อกาส ิ ปุพฺเพ  ปเนติสฺสา  
วจเนน  ตว  มาตร  นิกฺกฑฺฒิตฺวา  ม  นิสฺสาย  ปุน  เคห   
อาเนตฺวา  ปฏิชคฺคีติ  วตฺวา  เตน ยาจิโต อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต 
อ ฺตรสฺส  กุลสฺส  กุลปุตฺโต  ปตริ  กาลกเต  มาตุเทวตา(๑) 
หุตฺวา  วุตฺตนิยาเมเนว  มาตร  ปฏชิคฺคีติ  สพฺพ  เหฏา  
กถิตนิยาเมเนว  วิตฺถาเรตพฺพ  ฯ  อห  เอวรูปาย  กาฬกณฺณิยา   
สทฺธึ  วสิตุ  น  สกโฺกมิ  เอต  วา  ฆเร  วสาเปหิ  ม  วาติ   
วุตฺเต  ปน  ตสฺสา  กถ  คเหตฺวา มาตุเยว  เม  โทโสติ   
มาตร  อาห  อมฺม  ตฺว  นจฺิจ  อิมสฺมึ  ฆเร  กลห  กโรสิ  
อิโต  นิกฺขมตฺิวา  อ ฺสฺมึ  ยถารุจิเต  าเน  วสาหีติ  ฯ  สา 
สาธูติ  โรทมานา  นิกฺขมิตฺวา  เอก  มตฺิตกุล (๒) นสิฺสาย  ภตึ   
กตฺวา  ทุกฺเขน  ชีวิต  กปฺเปสิ  ฯ  สสฺสยุา  ฆเร  กลห  กตฺวา 
# ๑. ส.ี ย.ุ มาติเทวโต ฯ ม. มาตุเทวโต ฯ  
# ๒. ม. สมทิฺธกุล ฯ  
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นิกฺขนฺตกาเล  สุณิสาย  คพฺโภ  ปติฏหิ  ฯ  สา  ตาย  กาฬ- 
กณฺณิยา  เคเห  วสมานาย  คพฺภมฺป  น  ลภึ  อิทานิ  เม  
ลทฺโธติ  ปติโน  จ  ปฏิวิสฺสกาน ฺจ  กเถนฺตี  วิจรติ  ฯ  
        อปรภาเค  ปุตฺต  วิชายิตฺวา  ปยสามิก  อาห  ตว  
มาตริ  เคเห  วสมานาย  ปุตฺต  น  ลภึ  อิทานิ  เม  ลทฺโธ  
อิมินา  การเณน  ตสฺสา  กาฬกณฺณิภาว  ชานาหีติ  ฯ  อิตรา  
กิร  มม  นิกกฺฑฺฒิตกาเล  ปุตฺต  ลภีติ  สุตฺวา  จินฺเตสิ  อทฺธา   
อิมสฺมึ  โลเก  ธมฺโม  มโตว  ภวิสฺสติ  สเจ  หิ  ธมฺโม  มโต  น   
ภเวยฺย  มาตร  โปเตฺวา  นิกฺกฑฺฒนฺตา  ปุตฺต  น  ลเภยฺยุ  สุข  
น  ชีเวยฺยุ  ธมฺมสฺส  มตกภตฺต  ทสฺสามีติ  ฯ  สา  เอกทิวส   
ติลปฏ ฺจ  ตณฺฑุล ฺจ  ปจนถาลิก ฺจ  ทพฺพิ ฺจ  อาทาย   
อามกสุสาน  คนฺตฺวา  ตีหิ  มนุสฺสสีเสหิ  อุทฺธน  กตฺวา  อคฺคึ  
ชาเลตฺวา  อุทก  โอรุยฺห  สีส  นหาตฺวา  มุข  วิกฺขาเลตฺวา   
อุทฺธนฏาน  อาคนฺตฺวา  เกเส  โมเจตฺวา  ตณฺฑุเล  โธวิตุ   
อารภิ  ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  สกโฺก  เทวราชา  อโหส ิ ฯ   
โพธิสตฺตา  จ  นาม  อปฺปมตฺตา  โหนฺติ  ฯ  โส  ตสฺมึ  ขเณ  โลก  
โอโลเกนฺโต  ต  ทุกฺขปฺปตฺต  ธมฺโม  มโตติ  ส ฺาย  ธมฺมสฺส  
มตภตฺต  ทาตุกาม  ทิสฺวา  อชชฺ  มยฺห  พล  เทสิสฺสามีติ  
พฺราหฺมณเวเสน  มหามคฺค  ปฏิปนโฺน  วิย  หุตฺวา  ต  ทิสฺวา  
มคฺคา  โอกฺกมฺม  ตสฺสา  สนฺติเก  ตฺวา  อมฺม  สุสาเน  อาหาร  
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ปจฺจนฺตา  นาม  นตฺถ ิ ตฺว  อิมินา  อิธ  ปกฺเกน  ติโลทเกน   
กึ  กริสฺสสีติ  กถ  สมฏุเปนฺโต  ปม คาถมาห   
                [๑๑๒๑]โอทาตวตฺถา สุจิ อลฺลเกสา   
                        กจฺจานิ กึ กุมฺภิมธิสฺสยิตฺวา(๑)   
                        ปฏา ติลา โธวสิ ตณฺฑุลานี   
                        ติโลทโน เหหิติ กิสฺส เหตูติ ฯ   
        ตตฺถ  กจฺจานีติ  ต  โคตฺเตน  อาลปติ  ฯ  กุมฺภิมธิสฺสยิตฺวาติ   
อิม  ปจนถาลิก  มนุสฺสสสีุทฺธน  อาโรเปตฺวา  ฯ  เหหิตีติ  อย  
ติโลทโน  กสิฺส  เหตุ  ภวิสฺสติ  กึ  อตฺตนา  ภุ ฺชิสฺสสิ  อุทาหุ   
อ ฺ  การณ อตฺถีติ ฯ   
        อถสฺส สา อาจิกฺขนฺตี ทุติย คาถมาห   
                [๑๑๒๒]น โข อย พฺราหฺมณ โภชนตฺถ(๒)   
                        ติโลทโน เหหิติ สาธุปกฺโก   
                        ธมฺโม มโต ตสฺส ปหูนมชฺช(๓)   
                        อห กริสฺสามิ สุสานมชฺเฌติ ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺโมติ  เชฏาปจายนธมฺโม  เจว  ติวิธสุจริตธมฺโม  
จ  ฯ  ตสฺส  ปหูนมชฺชาติ  ตสฺสาห  ธมฺมสฺส  อิท  มตกภตฺต  
กริสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ   
# ๑. ย.ุ กุมฺภิมปสฺสยิตฺวา ฯ  ๒. สี. ม. โภชนตฺถา ฯ  
# ๓. ส.ี ปหุตมชฺช ฯ ม. ปหุตฺตมชฺช ฯ ยุ. พหูตมชชฺ ฯ   
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        ตโต สกฺโก ตติย คาถมาห   
                [๑๑๒๓]อนุวิจฺจ กจฺจานิ กโรหิ กิจฺจ   
                        ธมฺโม มโต โก น ุตเวตสสิ(๑)   
                        สหสฺสเนตฺโต อตุลานุภาโว   
                        น มิยฺยตี ธมฺมวโร กทาจีติ ฯ   
        ตตฺถ  อนุวิจฺจาติ  อุปปริกฺขิตฺวา  ชานิตฺวา  ฯ  โก  น ุ ตเวตสสีติ   
โก  นุ  ตว  เอต  อาจิกฺขิ  ฯ  สหสฺสเนตฺโตติ  อตฺตาน  ธมฺมวร   
อุตฺตมธมฺม กตฺวา ทสฺเสนฺโต เอวมาห ฯ   
        ต สุตฺวา อิตรา เทฺว คาถา อภาสิ   
                [๑๑๒๔]ทฬฺหปฺปมาณ มม เอตฺถ พฺรหฺเม   
                        ธมฺโม มโต นตฺถิ มเมตฺถ กงฺขา   
                        เย เย จ ทานิ ปาปา ภวนฺติ   
                        เต เต จ ทานิ สุขิตา ภวนฺติ ฯ   
                        สุณิสา หิ มยฺห วชฺฌา อโหสิ   
                        สา ม วธิตฺวาน วิชายิ ปุตฺต   
                        สา ทานิ สพฺพสฺส กุลสฺส อิสฺสรา   
                        อห วสามิ(๒) อปวิฏา เอกิกาติ ฯ   
        ตตฺถ  ทฬฺหปฺปมาณนฺติ  ทฬฺห  ถริ  นิสฺสสย  พฺราหฺมณ   
เอตฺถ  มม  ปมาณนฺติ  วทติ  ฯ  เย  เยติ  ตสฺส  มตภาเว  การณ  
# ๑. ม. ตเวว สสิ ฯ  ๒. ส.ี ม. ปนมฺหิ ฯ  
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ทสฺเสนฺตี  เอวมาห  ฯ  ตตฺถ  วธิตฺวาติ  โปเตฺวา  นิกฺกฑฺฒิตฺวา  ฯ   
อปวิฏาติ  ฉฑฺเฑตฺวา อนาถา หุตฺวา เอกิกาว วสามิ ฯ   
        ตโต สกฺโก ฉฏ คาถมาห   
                [๑๑๒๕]ชีวามิ โวห นาห มโตสฺมิ(๑)   
                        ตเวว อตฺถาย อิธาคโตสฺมิ   
                        ยา ต วธิตฺวาน วิชายิ ปุตฺต   
                        สหาว ปุตฺเตน กโรมิ ภสฺมนฺติ ฯ   
        ตตฺถ โวติ นิปาตมตฺต ฯ   
        อิตรา  ต  สุตฺวา  อห  ก ึ กเถสึ  มม  นตฺตุ  อมรณาการ   
กริสฺสามีติ สตฺตม คาถมาห   
                [๑๑๒๖]เอว ฺจ เต รุจฺจติ เทวราช   
                        มเมว อตฺถาย อิธาคโตสิ   
                        อห ฺจ ปุตฺโต สุณิสา จ นตฺตา   
                        สมฺโมทมานา ฆรมาวเสมาติ ฯ   
        อถสฺสา สกฺโก อฏม คาถมาห   
                [๑๑๒๗]เอต ฺจ(๒) เต รุจฺจติ กาติยานี   
                        หตาป สนตฺา น ชหาสิ ธมฺม   
                        ตฺว ฺจ ปุตฺโต สุณิสา จ นตฺตา   
                        สมฺโมทมานา ฆรมาวเสถาติ ฯ   
# ๑. ส.ี ม. น มโตหมสฺมิ ฯ  ๒. ส. ม. เอว ฺจ ฯ  
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        ตตฺถ  หตาป  สนฺตาติ  ยทิ  ตฺว  โป ิตาป  นิกฺกฑฺฒิตาป  
สมานา  ตว  ทารเกสุ  เมตฺตธมฺม  น  ชหาสิ  เอว  สนฺเต  ยถา  
ตฺว  อิจฺฉสิ  ตถา โหตุ อห เต อิมสฺมึ คุเณ ปสนฺโนติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  สกฺโก  อลงฺกตปฏิยตฺโต  อตฺตโน  
อานุภาเวน  อากาเส  ตฺวา  กจฺจานิ  ตฺว  มา  ภายิ  ปุตฺโต  จ  
เต  สุณิสา  จ  มมานุภาเวนาคนฺตฺวา  อนฺตรามคฺเค  ขมาเปตฺวา 
อาทาย  คมิสฺสนฺติ  อปฺปมตฺตา  โหหีติ  วตฺวา  อตฺตโน  านเมว  
คโต  ฯ  เตป  สกฺกานุภาเวน  ตสฺสา  คุณ  อนุสฺสริตฺวา  กห   
โน  มาตาติ  อนฺโตคาเม  มนุสฺเส  ปุจฺฉิตฺวา  สุสานาภิมุขี  
คตาติ  สุตฺวา  อมฺม  อมฺมาติ  สุสานมคฺค  ปฏิปชชฺตฺิวา  ต  
ทิสฺวาว  ปาเทสุ  ปติตฺวา  อมฺม  อมฺหาก  โทส  ขมาหิ  โนติ  
ขมาเปสุ  ฯ  สาป  นตฺตาร  คณฺหิ ฯ อิติ  เต สมฺโมทมานา เคห  
คนฺตฺวา ตโต ปฏาย สมคฺคสวาส วสึสุ ฯ   
        อย อภิสมฺพุทฺธคาถา   
                [๑๑๒๘]สา กาติยานี สุณิสาย สทฺธึ   
                        สมฺโมทมานา ฆรมาวสิตฺถ   
                        ปุตฺโต จ นตฺตา จ อุปฏหึสุ   
                        เทวานมินฺเทน อธิคฺคหีตาติ ฯ   
        ตตฺถ  สา  กาติยานีติ ภิกฺขเว สา กจฺจายนโคตฺตา ฯ 
เทวานมินฺเทน  อธิคฺคหีตาติ  เทวานมินฺเทน  สกฺเกน  อนุคฺคหิตา   
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หุตฺวา  ตสฺสานุภาเวน  สมคฺคสวาส วสึสูติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  สจฺจปริโยสาเน  โส  อุปาสโก  โสตาปตฺติผเล 
ปติฏหิ ฯ  ตทา  มาตุโปสโก  จ  เอตรหิ  มาตุโปสโก  ภริยาปสฺส  
ตทา  ภริยา  สกฺโก ปน อหเมวาติ ฯ   
                กจฺจานิโคตฺตชาตก ปม ฯ   
                 
                        อฏสทฺทชาตก   
        อิท  ปุเร  นินฺนมาหติู  อิท  สตฺถา  เชตวเน วิหรนฺโต 
โกสลร ฺโ  อฑฺฒรตฺตสมเย  สุต  ภึสนก  อวินิพฺโภคสทฺท   
อารพฺภ  กเถสิ  ฯ  วตฺถ ุ เหฏา จตุกฺกนิปาเต โลหกุมฺภิชาตเก 
กถิตสทิสเมว ฯ   
        อิธ  ปน  สตฺถา  ภนฺเต  มยฺห  อิเมส  สทฺทาน  สุตตฺตา 
กึ  ภวิสฺสตีติ  วุตฺเต  มา  ภายิ  มหาราช  น  เต  เอเตส  
สุตปจฺจยา  โกจิ  อนฺตราโย  ภวิสฺสติ  น  หิ  มหาราช  เอวรูป  
ภยานก  อวินิพฺโภคสทฺท  ตฺวเมเวโก  สุณิ  ปุพฺเพป  ราชาโน  
เอวรูป  สทฺท  สุตฺวา  พฺราหฺมณาน  กถ  คเหตฺวา  สพฺพจตุกฺกย ฺ 
ยชิตุกามา  ปณฺฑิตาน  กถ  สุตฺวา  ย ฺหรณตฺถาย  คหิตสตฺเต  
วิสฺสชฺเชตฺวา  นคเร มาฆาตเภริ ฺจาราเปสสเยวาติ วตฺวา เตน 
ยาจิโต อตีต อาหริ    
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        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
อสีติโกฏิวิภเว  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺเตตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสลิาย   
อุคฺคหิตสิปฺโป  มาตาปตูน  อจฺจเยน  รตนวิโลกน  กตฺวา  สพฺพ   
วิภวชาต  ทานมุเข  วิสฺสชฺเชตฺวา  กาเม  ปหาย  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา   
อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ฌานาภิ ฺาโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  อปรภาเค   
โลณมฺพิลเสวนตฺถาย  มนุสฺสปถ  จรนฺโต  พาราณสึ  ปตฺวา   
ราชุยฺยาเน  วสิ  ฯ  ตทา  พาราณสีราชา  สิริสยเน  นิสินฺโน   
อฑฺฒรตฺติกสมเย  อฏ  สทฺเท  อสฺโสสิ  ฯ  ปม  ราชนิเวสน- 
สามนฺตา  อุยฺยาเน  เอโก  พโก  สทฺทมกาสิ  ฯ  ทุติย  ตสฺมึ  สทฺเท  
อนุปจฺฉินฺเนเยว  หตฺถิสาลาย  โตรณนิวาสินี  กากี  สทฺทมกาสิ  ฯ   
ตติย  ราชเคเห  กณฺณิกาย  นิวุฏฆุณปาณโก  สททฺมกาสิ  ฯ  
จตุตฺถ  ราชเคเห  โปสาวนิยโกกิลา  สทฺทมกาสิ  ฯ  ป ฺจม  ตตฺเถว 
โปสาวนิยกมิโค  สทฺทมกาสิ  ฯ  ฉฏ  ตตฺเถว  โปสาวนิยกวานโร 
สทฺทมกาสิ  ฯ  สตฺตม  ตตฺเถว  โปสาวนิยกกินฺนโร  สทฺทมกาสิ  ฯ   
อฏม  ตสฺมึ  สทฺเท อนุปจฺฉินฺเนเยว  ราชนิเวสนมตฺถเกน  อุยฺยาน 
คจฺฉนฺโต  ปจฺเจกพุทฺโธ  เอก  อุทาน  อุทาเนนฺโต  สทฺทมกาสิ  ฯ   
พาราณสีราชา  อิเม  อฏ  สทฺเท  สุตฺวา  ภีตตสิโต  ปุนทิวเส 
พฺราหฺมเณ  ปุจฺฉิ  ฯ  พฺราหฺมณา  อนฺตราโย  เต  มหาราช  
ป ฺายติ  สพฺพจตุกฺกย ฺ  ยชิสฺสามาติ  วตฺวา  ร ฺา  ยถารุจึ   
กโรถาติ  อนุ ฺาตา  หฏปหฏา  ราชกุลโต  นกิขฺมิตฺวา  
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ย ฺกมฺม  อารภึสุ  ฯ  อถ  เนส  เชฏกย ฺการกพฺราหฺมณสฺส  
อนฺเตวาสีมาณโว  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  อาจริย  อาห  อาจริย   
เอวรูป  กกฺขล  ผรุส  อสาต  พหูน [๑]  วินาสกมฺม  มา  กรีติ ฯ   
ตาต  กึ  ตฺว  ชานาสิ  สเจป  อ ฺ  กิ ฺจิ  น  ภวิสสฺติ  มจฺฉมส   
ตาว  พหุ  ขาทิตุ  ลภิสฺสามาติ  ฯ  อาจริย  กุจฺฉึ  นสิฺสาย   
นิรยนิพฺพตฺตนกมฺม  มา  กโรถาติ  ฯ  ต  สุตฺวา  เสสพฺราหฺมณา  
อย อมฺหาก  ลาภนฺตราย  กโรตีติ  ตสฺส  กชฺุฌึสุ  ฯ  มาณโว  เตส   
ภเยน  เตนหิ  ตุมฺเห  มจฺฉมส  ขาทนุปาย  กโรถาติ  นิกฺขมิตฺวา  
พหินคเร  ราชาน  นิวาเรตุ  สมตฺถ  ธมฺมิกสมณ  อุปาธาเรนฺโต 
ราชุยฺยาน  คนฺตฺวา  โพธิสตฺต  ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  กึ  
ตุมฺหาก  สตฺเตสุ  อนุกมฺปโก  นตฺถิ  ราชา  พหู  สตฺเต  มาเรตฺวา 
ย ฺ  ยชาเปสิ  ก ึ โว  มหาชนสฺส  พนธฺนโมกฺข  กาตุ  น   
วฏฏตีติ  ฯ  อาม  มาณวก  มยฺห  เอตฺถ  เนว  ราชา  อมฺเห  ชานาติ  
น  มย  ราชานนฺติ  ฯ  ชานาถ  ปน  ภนฺเต  ร ฺโ  สุตสทฺทาน  
นิปฺผตฺตินฺติ  ฯ  อาม  ชานามีติ  ฯ  ชานนฺตา  ร ฺโ  กสฺมา  น  
กเถถาติ  ฯ  มาณวก  กึ  สกฺกา  อห  ชานามีติ  นลาเฏ  สิงฺค  
พนฺธิตฺวา  จริตุ  สเจ  อิธาคนฺตฺวา  ปุจฺฉิสฺสติ  กเถสฺสามีติ  ฯ   
        มาณโว  เวเคน  ราชกุล  คนฺตฺวา  กึ  ตาตาติ วุตฺเต   
มหาราช  ตุมเฺหหิ  สุตสทฺทาน  นิปฺผตฺตึ  ชานนโก  เอโก  ตาปโส   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สตฺตานนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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ตุมฺหาก  อุยฺยาเน  มงฺคลสิลาย  นิสินโฺน  สเจ  ม ปจฺุฉิสฺสติ  
กเถสฺสามีติ  วทติ  คนฺตฺวา  ต  ปุจฺฉิตุ  วฏฏตีติ  ฯ  ราชา  เวเคน 
ตตฺถ  คนฺตฺวา  ตาปส  วนฺทิตฺวา  กตปฏิสนฺถาโร  นิสีทิตฺวา  สจฺจ  
กิร  ตุมฺเห  มยา  สุตสทฺทาน  นิปฺผตฺตึ  ชานาถาติ  ปุจฺฉิ  ฯ  อาม   
มหาราชาติ  ฯ  เตนหิ  กเถุ  ต เมติ ฯ มหาราช เตส สุตปจฺจยา  
ตว  โกจิ  อนฺตราโย  นตฺถ ิ ปุราณุยฺยาเน  ปน  เต  เอโก  พโก  
อตฺถิ  โส  โคจร  อลภนฺโต  ชิฆจฺฉาย  ปเรโต  ปม  สทฺทมกาสีติ   
ตสฺส  กิริย อตฺตโน าเณน ปริจฺฉินฺทิตฺวา ปม คาถมาห   
        [๑๑๒๙]อิท ปุเร นินนฺมาหุ         พหุมจฺฉ มโหทก   
                อาวาโส พกราชสฺส          เปตฺติก ภวน มม   
                ตฺยชฺช เภเกน(๑) ยาเปม         โอก น วิชชฺหามฺหเสติ(๒) ฯ   
        ตตฺถ  อิทนฺติ  มงฺคลโปกฺขรณึ  สนฺธาย  วทติ  ฯ  สา  หิ  ปพฺุเพ   
อุทกคุมฺเพน  อุทเก  ปวิสนฺเต  มโหทกา  พหุมจฺฉา  อิทานิ  ปน   
อุทกสฺส  ปจฺฉินฺนตฺตา  น  มโหทกา  ชาตา  ฯ  ตฺยชชฺ  เภเกนาติ  
เต  มย  อชฺช  มจฺเฉ  อลภนฺตา  มณฺฑูกมตฺเตน  ยาเปม  ฯ  โอกนฺติ   
เอว ชิฆจฺฉาย ปฬิตาป วสนฏาน น ชหาม ฯ   
        อิติ  มหาราช  โส  พโก  ชิฆจฺฉาย  ปฬิโต  สททฺมกาสิ  ฯ   
สเจป  ต  ชิฆจฺฉาโต  โมเจตุกาโม  ต  อุยฺยาน โสธาเปตฺวา 
โปกฺขรณึ  อุทกสฺส  ปูเรหีติ  ฯ  ราชา  ตถา  กาตุ  เอก  อมจฺจ 
# ๑. ส. ภิงฺเคน ฯ  ๒. ม. วิชหามเสติ ฯ   
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อาณาเปสิ  ฯ  หตฺถิสาลโตรเณ  ปน  เต  มหาราช  เอกา  กากี   
วสมานา  อตฺตโน  ปุตฺตโสเกน  ทุติย  สทฺทมกาสิ  ตโตป  เต  
ภย  นตฺถีติ  วตฺวา  ทุติย คาถมาห   
        [๑๑๓๐]โก ทุติย อสีลิยสฺส(๑)        พนฺธุรสฺส อกฺขิ เภจฺฉติ(๒)   
                โก เม ปุตฺเต กุลาวก         ม ฺจ โสตฺถึ กริสฺสตีติ   
วตฺวา  จ  ปน  โก  นาม  เต  มหาราช  หตฺถิสาลาย  หตฺถิเมณฺโฑติ   
ปุจฺฉิ  ฯ  พนธฺุโร  นาม  ภนฺเตติ  ฯ  เอกกฺขิกาโณ  โส  
มหาราชาติ ฯ  อาม  ภนฺเตติ  ฯ  มหาราช  หตฺถิสาลาย  เต  
ทฺวารโตรเณ  เอกา  กากี  กุลาวก  กตฺวา  อณฺฑกานิ  นิกฺขิป  
ตานิ  ปริณตานิ  กากโปตกา  นิกฺขนฺตา  หตฺถิเมณฺโฑ  หตฺถึ  
อารุยฺห  สาลโต  นิกฺขมนฺโต  จ  ปวิสนฺโต  จ  องฺกุสเกน  กากิมปฺ  
ปุตฺตเกปสฺสา  ปหรติ  กุลาวกมฺป  วิทฺธเสติ  สา  เตน  ทุกฺเขน 
ปฬิตา  ตสฺส  อกฺขิเภท  อายาจนฺตี  เอวมาห  สเจ  เต  กากิยา  
เมตฺตจิตฺต  อตฺถิ  เอต  พนธฺุร  ปกฺโกสาเปตฺวา  กุลาวกวิทฺธสนโต 
วาเรหีติ  ฯ  ราชา  ต  ปกโฺกสาเปตฺวา  ปริภาเสตฺวา  หาเรตฺวา  
อ ฺสฺส  ต  หตฺถึ  อทาสิ ฯ   
        ปาสาทกณฺณิกาย  ปน  เต  มหาราช  เอโก  ฆุณปาณโก  
วสติ  โส  ตตฺถ  เผคฺคุ  ขาทิตฺวา  ตสฺมึ  ขีเณ  สาร  ขาทิตุ  นาสกฺขิ  
โส  ภกฺข  อลภิตฺวา  นิกขฺมิตุ  อสกฺโกนฺโต  ปริเทวมาโน  ตติย 
# ๑. ส. อสลีลิฺส ฯ  ๒. ส. พนฺธุรสฺสกฺขิ เภชฺชติ ฯ  
# ม. พนฺธรสสฺกฺขิ เภจฺฉติ ฯ   
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สทฺทมกาสิ  ตโตป  เต  ภย  นตฺถีติ  วตฺวา  ตสฺส  กริิย  อตฺตโน  
าเณน  ปรจฺิฉินฺทิตฺวา ตติย คาถมาห   
        [๑๑๓๑]สพฺพา ปริกฺขตา เผคฺคุ          ยาว ตสฺสา คตี อหุ   
                ขีณภกฺโข มหาราช                  สาเร น รมตี ฆุโณติ ฯ   
        ตตฺถ  ยาว  ตสฺสา  คตี  อหูติ  ยาวตา  ตสฺสา  เผคฺคุยา   
นิปฺผตฺติ  อหุ  อโหส ิ สา  สพฺพา  ขาทิตา  ฯ  น  รมตีติ  มหาราช   
โส  ปาณโก  ตโต  นกิฺขมิตฺวา  คมนฏานมฺป  อปสฺสนฺโต  
ปริเทวติ  นหีราเปหิ นนฺติ อาห ฯ   
        ราชา  เอก  ปุริส  อาณาเปตฺวา  อุปาเยน  นีหราเปสิ  ฯ   
นิเวสเน  ปน  เต  มหาราช  เอกา  โปสาวนิยกา  โกกิลา  อตฺถีติ ฯ   
อตฺถิ  ภนฺเตติ  ฯ  มหาราช  สา  อตฺตนา  นิวุตฺถปุพฺพ  วนสณฺฑ   
สริตฺวา  อุกฺกณฺ ิตฺวา  กทา  นุ  โข  อิมมฺหา  ป ฺชรา  มุ ฺจิตฺวา   
รมณีย  วนสณฺฑ  คจฺฉิสฺสามีติ  จตุตฺถ  สทฺทมกาสิ  ตโตป  เต ภย 
นตฺถีติ วตฺวา จตุตฺถ คาถมาห   
        [๑๑๓๒]สา นูนาห อิโต คนฺตฺวา  ร ฺโ มุตฺตา นิเวสนา   
                อตฺตาน รมยิสฺสามิ          ทมุสาขานิเกตินีติ(๑) ฯ   
        ตตฺถ  ทมุสาขานิเกตินีติ  ปุปฺผิตาสุ  รกฺุขสาขาสุ  กตนิเกตา   
หุตฺวา ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  อุกฺกณฺ ิตา  มหาราช  สา  โกกิลา   
# ๑. ม. ทุมสาขนิเกตินีติ ฯ   
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วิสฺสชฺเชหิ  นนฺติ  อาห  ฯ  ราชา  ตถา  กาเรสิ  ฯ  นิเวสเน  ปน   
เต  มหาราช  เอโก  โปสาวนิยกมิโค  อตฺถีติ  ฯ  อตฺถิ  ภนฺเตติ  ฯ   
มหาราช  โส  เอโก  ยถูปติ  อตฺตโน  มิคึ  อนุสฺสรตฺิวา  กิเลสวเสน   
อุกฺกณฺ ิโต  ป ฺจม  สทฺทมกาสิ  ตโตป  เต  ภย  นตฺถีติ  วตฺวา   
ป ฺจม คาถมาห   
        [๑๑๓๓]โส นูนาห อิโต คนฺตฺวา          ร ฺโ มุตฺโต นิเวสนา   
                อคฺโคทกานิ ปวิสฺสามิ          ยถูสฺส ปรุโต วชนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อคฺโคทกานีติ  อคฺคอุทกานิ  อ ฺเหิ  มิเคหิ  ปมตร   
อปตานิ  อนุจฺฉิฏโทกานิ  ยถูสฺส  ปรุโต  คจฺฉนฺโต  กทา  น ุ โข   
ภวิสฺสามีติ ฯ   
        มหาสตฺโต  ตมฺป  มคิ  วิสฺสชฺชาเปตฺวา  นิเวสเน  ปน  เต   
มหาราช  โปสาวนิยโก  มกฺกโฏ  อตฺถติี  อาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต   
โส  ห ิ มหาราช  หิมวนฺตปฺปเทเส  ยูถมกฺกฏีห ิ สทฺธึ  กามคิทฺโธ   
หุตฺวา  วิจรนฺโต  ภรเตน  นาม  ลุทฺเธน  อิธานีโต  อิทานิ  
อุกฺกณฺ ิตฺวา  ตตฺเถว  คนฺตุกาโม  ฉฏ  สทฺทมกาสิ  ตโตป  เต  
ภย  นตฺถีติ  วตฺวา ฉฏ คาถมาห   
        [๑๑๓๔]คมฺม(๑) กาเมหิ สมฺมตฺต  รตฺต กาเมสุ มุจฺฉิต   
                อานยิ ภรโต ลทฺุโธ(๒)          พาหิโก ภทฺทมตฺถุ เตติ ฯ   
        ตตฺถ  พาหิโกติ  พาหิกรฏวาสี  ฯ  ภทฺทมตฺถุ  เตติ  อิมมตฺถ   
# ๑. ส.  ม. ต ม ฯ  ๒. ม. ลุทฺโท ฯ เอวมุปริป ฯ   
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โส พานโร อาห ตุยฺห ปน ภทฺทมตฺถุ วิสฺสชฺเชหิ มนติฺ ฯ   
        มหาสตฺโต  ต  พานร  วิสฺสชชฺาเปตฺวา  นิเวสเน  ปน  
เต  มหาราช  โปสาวนิกกนิฺนโร  อตฺถติี  ปุจฺฉิตฺวา  อตฺถีติ 
วุตฺเต  โส  มหาราช  อตฺตโน  กนิฺนริยา  กตคุณ  อนุสฺสริตฺวา  
กิเลสาตุโร  สตฺตม  สทฺทมกาสิ  โส  หิ  ตาย  สทธฺึ  เอกทิวส  
ตุงฺคปพฺพตสิขร  อารุหิ  เต  ตตฺถ  วณฺณคนฺธรสสมฺปนฺนานิ  
นานาปุปฺผานิ  โอจินนฺตา  ปลนฺธนฺตา  สุริย  อตฺถงฺคเมนฺต  น  
สลฺลกฺเขสุ  อตฺถงฺคเต  สุริเย  โอตรนฺตาน  อนฺธกาโร  อโหส ิ 
ตตฺถ  น  กินนฺรี  สามิ  อนฺธกาโร  วตฺตติ  อปกฺขลนฺโต   
อปฺปมาเทน  โอตราหีติ  วตฺวา  หตฺเถ  คเหตฺวา  โอตาเรสิ  โส   
ตาย  ต  วจน  อนุสฺสริตฺวา  สทฺทมกาสิ  ตโตป  เต  นตฺถ ิ 
ภยนฺติ  ต  การณ  อตฺตโน  าเณน  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ปากฏ  
กโรนฺโต สตฺตม คาถมาห   
        [๑๑๓๕]อนฺธการติมิสฺสาย(๑)          ตุงฺเค อุปริ ปพฺพเต   
                สา ม สณฺเหน มุทุนา          มา ปาท ขณิยสฺมินีติ(๒) ฯ   
        ตตฺถ  อนฺธการติมิสฺสายาติ  อนฺธภาวการเก  ตเม  ฯ  ตุงฺเคติ   
ติขิเณ  ฯ  สณฺเหน  มุทุนาติ  มฏเน  มุทุเกน  วจเนน  ฯ  มา ปาท   
ขณิยสฺมินีติ  ยกาโร  พฺย ฺชนสนฺธิวเสน  คหิโต  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
สา  ม  กินฺนรี  สณฺเหน  มุทุนา  วจเนน  สามิ  อปฺปมตฺโต  โหหิ   
# ๑. ส. ม. อนฺธการติมิสาย ฯ  ๒. ส. ขณิยสฺมนิ ฯ  
# ม. ขลิ ยสฺมนีติ ฯ   
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มา  ปาท  ขณิ  อสฺมินิ  ยถา  เต  อุปกขฺลิตฺวา  ปาโท  ปาสาณสฺมึ   
น ข ฺติ(๑) ตถา โอตราหีติ วตฺวา หตฺเถน คเหตฺวา 
โอตาเรสีติ ฯ   
        อิติ  มหาสตฺโต  กินนฺเรน  กตสทฺทการณ  กเถตฺวา ต  
วิสฺสชฺเชตฺวา  มหาราช  อฏโม  อุทานสทฺโท  อโหสิ  นนฺทมลูก- 
ปพฺภารสฺมึ  หิ  เอโก  ปจฺเจกพุทฺโธ  อตฺตโน  อายุสงฺขารปริกฺขย  
ตฺวา  มนุสฺสปถ  คนฺตฺวา  พาราณสีร ฺโ  อุยฺยาเน  
ปรินิพฺพายิสฺสามิ  ตสฺส  เม  มนุสฺสา  สรีรนิกฺเขป  กตฺวา  
สาธุกีฬ  กฬีตฺิวา  ธาตุปูช  กตฺวา  สคฺคปท  ปูเรสฺสนฺตีติ  
อิทฺธานุภาเวน  อากาเสน  อาคจฺฉนฺโต  ตว  ปาสาทมตฺถก   
ปตฺตกาเล  ขนฺธภาร  โอตาเรตฺวา  นิพฺพานปุรนิเวสนทีปน  อุทาน 
อุทาเนสีติ ปจฺเจกพุทฺธวุตฺตคาถมาห   
                [๑๑๓๖]อสสย ชาติขยนฺตทสฺสี   
                        น คพฺภเสยฺย ปุนราวฏสิฺส(๒)   
                        อยมนฺติมา ปจฺฉิมา คพฺภเสยฺยา(๓)   
                        ขีโณ เม สสาโร ปุนพฺภวายาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ชาติขยนสงฺขาตสฺส  นิพฺพานสฺส  ทิฏตฺตา  ชาติ- 
ขยนฺตทสฺสี  อห  อสสย  ปุน  คพฺภเสยฺย  น  อาวฏฏิสฺส  อย  ห ิ  
เม  อนฺติมา  ชาติ  ปจฺฉิมา  คพฺภเสยฺยา  ขีโณ  เม  ปนุพฺภวาย   
# ๑. ม. ขลติ ฯ  ๒. ม. ปุนราวชิสฺส ฯ   
# ๓. ส.ี ยุ. อย หิเม อนฺติมา คพฺภเสยฺยา ฯ  
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ขนฺธปฏิปาฏิสงฺขาโต สสาโรติ ฯ   
        อิท ฺจ  ปน  โส  อุทานวเสน  วตฺวา  อิม  อุยฺยาน  อาคมฺม   
เอกสฺส  สุปปฺุผิตสฺส  สาลสฺส  มูเล  ปรินิพฺพุโต  เอหิ  มหาราช   
สรีรกิจฺจมสฺส  กโรหีติ  ฯ  มหาสตฺโต  ราชาน  คเหตฺวา ปจฺเจก- 
พุทฺธสฺส  ปรนิิพฺพุตฏาน  คนฺตฺวา  ต  สรีร  ทสฺเสสิ  ฯ  ราชา  
ตสฺส  สรรี  ทิสฺวา  สทฺธึ  พลนิกาเยหิ  คนฺธมาลาทีหิ  ปูเชตฺวา 
โพธิสตฺตสฺส  วจน  นิสฺสาย  ย ฺ  หาเรตฺวา  สพฺพสตฺตาน   
ชีวิตทาน  ทตฺวา  นคเร  มาฆาตเภริ ฺจาราเปตฺวา  สตฺตาห   
สาธุกีฬ กาเรตฺวา (๑) สพฺพคนฺธจิตฺตเก  มหนฺเตน  สกฺกาเรน  
ปจฺเจกพุทฺธสฺส  สรรี  ฌาเปตฺวา  จาตุมฺมหาปเถ  ถปู  กาเรสิ  ฯ   
โพธิสตฺโตป  ร ฺโ  ธมมฺ  เทเสตฺวา  อปฺปมตฺโต  โหหีติ   
โอวทิตฺวา  หิมวนฺตเมว  ปวิสิตฺวา  พฺรหฺมวิหาเรสุ  กมฺม กตฺวา 
อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  มหาราช  ตสฺส   
สทฺทสฺส  สุตการณา  ตว  โกจิ  อนฺตราโย  นตฺถีติ  ย ฺ  หราเปตฺวา 
มหาชนสฺส  ชีวิต  เทหีติ  ชีวิตทาน  ทาเปตฺวา  นคเร  ธมฺม- 
เภริ ฺจาราเปตฺวา ธมฺม  เทเสตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  
ราชา  อานนฺโท  อโหสิ  มาณโว สารีปุตฺโต ตาปโส อหเมวาติ ฯ   
                อฏสทฺทชาตก ทุติย ฯ   
# ๑. ม. กฬีิตฺวา ฯ   
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                                สลุสาชาตก   
        อิท  สุวณฺณกายูรนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก   
อนาถปณฺฑิกสฺส ทาสึ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สา  กิร  เอกสฺมึ  อุสสฺวทิวเส  ทาสีคเณน  สทฺธึ  อุยฺยาน   
คจฺฉนฺตี  อตฺตโน  สามินึ  ปุ ฺลกฺขณเทวึ  อาภรณ  ยาจิ  ฯ  สา   
ตสฺสา  สตสหสฺสมูล  อตฺตโน  อาภรณ  อทาสิ  ฯ  สา  ต  ปลนฺธิตฺวา   
ทาสีคเณน  สทฺธึ  อุยฺยาน  ปาวิสิ  ฯ  อเถโก  โจโร  ตสฺสา อาภรเณ   
โลภ  อุปฺปาเทตฺวา  อิม  มาเรตฺวา  อาภรณ  หริสฺสามีติ  ตาย  สทธฺึ   
สลฺลปนฺโต  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  ตสฺสา  มจฺฉมสสุราทีนิ  อทาสิ  ฯ   
สา  กิเลสวเสน  เทติ  ม ฺเติ  คเหตฺวา  อุยฺยานกีฬ  กีฬิตฺวา   
วิสฺสมนตฺถาย(๑)  สายณฺหสมเย  นิปนฺเน  ทาสีคเณ  อุฏาย  ตสฺส   
สนฺติก  อคมาสิ  ฯ  โส  ภทฺเท  อิม  าน  อปฺปฏิจฺฉนฺน  โถก  
ปุรโต  คจฺฉามาติ  อาห  ฯ  ต  สุตฺวา  อิตรา  อิมสฺมึ  าเน  
สกฺกา  รหสฺสกมฺม  กาตุ  อย  ปน  นิสสฺสย  มม  มาเรตฺวา  
ปลนฺธนภณฺฑ  หริตุกาโม  ภวิสฺสติ  โหตุ  สิกฺขาเปสฺสามิ  นนติฺ  
จินฺเตตฺวา  สามิ  สุรามเทน  เม  สุกฺข  สรีร  ปานีย  ม  ตาว  
ปาเยหีติ  เอก  กูป  เนตฺวา  อิโต  เม  ปานีย  โอสิ ฺจาติ 
รชฺชุ ฺจ  ฆฏ ฺจ  ทสฺเสติ  ฯ  โจโร  รชชฺุ  กูเป  โอตาเรสิ  ฯ  อถ 
น  โอนมิตฺวา อุทก โอสิ ฺจนฺต  มหาพลา  ทาสี  อุโภหิ  หตฺเถหิ  
# ๑. ม. วีมสนตฺถาย ฯ  
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อานิสท  ปหริตฺวา  กูเป  ขิปตฺวา  น  ตฺว  เอตฺตเกน  มริสฺสสีติ  
เอก มหนฺต อิฏก มตฺถเก อาสุมฺภิ ฯ โส  ตตฺเถว  ชีวิตกฺขย  
ปตฺโต  ฯ  สาป  นคร  ปวิสิตฺวา  สามินิยา อาภรณ  ททมานา   
สามิ  อชฺช  อิม  อาภรณ  นิสฺสาย  มตาติ  สพฺพ  ต  ปวตฺตึ   
อาโรเจสิ  ฯ  สาป  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาโรเจสิ ฯ อนาถปณฺฑิโก   
ตถาคตสฺส  อาโรเจสิ  ฯ  สตฺถา  น  โข  คหปติ  อิทาเนว  สา  
ทาสี  านุปฺปตฺติกป ฺาย  สมนฺนาคตา  ปุพฺเพป  สมนฺนาคตาว 
น  จ  อิทาเนว  ตาย  โส  มาริโต  ปุพฺเพป  น  มาเรสิเยวาติ  วตฺวา 
เตน  ยาจิโต อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  สุลสา  นาม   
นครโสภินี  ป ฺจสตวณฺณทาสีปริวารา  อโหส ิ สหสฺเสน  สทธฺึ   
คจฺฉติ  ฯ  ตสฺมึเยว  นคเร  สตฺตุโก  นาม  โจโร  อโหสิ  นาคพโล   
รตฺติภาเค  อิสฺสรฆรานิ  ปวิสิตฺวา  ยถารุจึ  วิลุมฺปติ  ฯ  นาครา   
สนฺนิปติตฺวา  ร ฺโ  อุปกฺโกสึสุ  ฯ  ราชา  นครคุตฺติก  อาณาเปตฺวา   
ตตฺถ  ตตฺถ  คุมฺพ  ปาเปตฺวา  โจร  คณฺหาเปตฺวา  สีสมสฺส  
ฉินฺทถาติ  อาห  ฯ  ต  ปจฺฉาพาหุ  พนฺธิตฺวา  จตุกฺเก  จตุกฺเก  กสาหิ  
ตาเฬนฺตา  อาฆาตน  เนนฺติ  ฯ  โจโร  กิร  คหิโตติ  สกลนคร  
สงฺขุภิ  ฯ  ตทา  สุลสา  วาตปาเน  ตฺวา  อนฺตรวีถ ึ โอโลเกนฺตี  
ต ทิสฺวา ปฏพิทฺธจิตฺตา  หุตฺวา  สเจ  อิม  โจโรติ  คหิตปุริส  
โมเจตุ  สกฺขิสฺสามิ  อิท  กิลิฏกมฺม  อกตฺวา  อิมินาว  สทฺธึ  สวาส   
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กปฺเปสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  เหฏา  กณฺณเวรชาตเก  วุตฺตนเยเนว  
นครคุตฺติกสฺส  สหสฺส เปเสตฺวา  ต  โมเจตฺวา  เตน  สทฺธ ึ  
สมฺโมทมานา  สมคฺคสวาส  วสิ  ฯ  โจโร  ติณฺณ  จตุนฺน  มาสาน  
อจฺจเยน  จินฺเตสิ  อห  อิมสฺมึ  าเน  วสิตุ  น  สกฺขิสฺสามิ 
ตุจฺฉหตฺเถน  คนฺตุมฺป  น  สกฺกา  สุลสาย  ปลนฺธนภณฺฑ  
สตสหสฺส  อคฺฆติ  สุลส  มาเรตฺวา  อิท  คณฺหิสฺสามีติ  ฯ  อถ  น  
เอกทิวส  อาห  ภทฺเท  อห  ตทา  ราชปุริเสหิ  นียมาโน   
อสุกปพฺพตมตฺถเก  รกฺุขเทวตาย  พลิกมฺม  ปฏิสฺสณึุ  สา  ม  พลิกมฺม   
อลภมานา  หึสาเปติ (๑) พลิกมฺม  กโรมาติ  ฯ  สาธุ  สามิ  สชฺเชตฺวา   
เปเสหีติ  ฯ  ภทฺเท  เปเสตุ  น  วฏฏติ  มย  อุโภป  สพฺพา 
ภรณปฏิมณฺฑิตา  มหนฺเตน  ปริวาเรน  คนฺตฺวา  ทสฺสามาติ  ฯ 
สาธุ สามิ ตถา  กโรมาติ  ฯ   
        อถ  น  ตถา  กาเรตฺวา  ปพฺพตปาท  คตกาเล  อาห   
ภทฺเท  มหาชน  ทิสฺวา  เทวตา  พลิกมมฺ  น  สมฺปฏจฺิฉิสฺสติ  
มย  อุโภว  อภิรูหิตฺวา  เทมาติ  ฯ  โส  ตาย  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิโต 
ต  พลิปาฏ ึ อุกฺขิปาเปตฺวา  สย  สนฺนทฺธป ฺจาวุโธ  หุตฺวา  
ปพฺพตมตฺถก  อภิรูหิตฺวา  เอกสตโปริส  ปปาต  นิสสฺาย   
ชาตรุกฺขมูเล  พลิภาชน  ปาเปตฺวา  ภทฺเท  นาห  พลิกมฺมตฺถาย  
อาคโต  ต  ปน  มาเรตฺวา  ปลนฺธนนฺเต  คเหตฺวา  คมิสฺสามีติ 
อาคโตมฺหิ  ตว  ปลนฺธน  โอมุ ฺจิตฺวา  อุตฺตรสาฏเกน  ภณฺฑิก 
# ๑. ส.ี ภึสาเปติ ฯ  ม. ภายาเปติ ฯ   
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กโรหีติ  อาห  ฯ  สามิ  ม กสฺมา  มาเรสีติ  ฯ  ธนการณาติ  ฯ  
สามิ  มยา  กตคุณ  อนุสฺสร  อห  ต  พนฺธิตฺวา  นียมาน   
เสฏ ิปุตฺเตน  ปริวตฺติตฺวา  พหุธน  ทตฺวา  ชีวิต  ลภาเปสึ  
เทวสิก  สหสฺส  ลภมานาป  อ ฺ  ปุริส  น  โอโลเกมิ เอว  
หิ ตว อุปการิกา มา ม มาเรหิ พหุ ฺจ  เต ธน ทสฺสามิ  
ทาสี จ ภวิสฺสามีติ ต ยาจนฺตี ปม คาถมาห   
        [๑๑๓๗]อิท สุวณฺณกายูร          มุตฺตา เวฑุริยา พหู   
                สพฺพ สหสฺส(๑) ภทฺทนฺเต ม ฺจ ทาสีติ สาวยาติ ฯ   
        ตตฺถ  กายูรนฺติ  คีวาย  ปลนฺธนปสาธน  กายูร  ฯ  สาวยาติ   
มหาชนมชฺเฌ สาเวตฺวา ทาสึ กตฺวา คณฺหาหิ ฯ   
        ตโต สตฺตุเกน   
        [๑๑๓๘]โอโรปยสฺส ุกลฺยาณิ(๒)          มา พหุ(๓) ปริเทวสิ   
                เนวาห  อภิชานามิ          อาคนฺตฺวา(๔)  ธนมาภตนฺติ   
        อตฺตโน  อชฌฺาสยานุรูป  ทุติยคาถาย  วุตฺตาย  สลุสา  
านุปฺปตฺติการณ  ปฏลิภิตฺวา  อย  โจโร  มยฺห  ชีวิต  น  ทสฺสติ   
อุปาเยน  น  ปมตร  ปปาเต ปาเตตฺวา ชีวิตภฺขย ปาเปสฺสามีติ 
จินฺเตตฺวา คาถทฺวยมาห   
        [๑๑๓๙]ยโต สรามิ อตฺตาน         ยโต ปตฺโตสฺมิ วิ ฺ ุต   
                น จาห(๕) อภิชานามิ          อ ฺ ปยตร ตยา ฯ   
# ๑. ส. ม. หรสฺสุ ฯ  ๒. ส. กลฺยาณึ ฯ  ๓. ม. พาฬหฺ ฯ  
# ๔. ม.อหนตฺฺวา ฯ ๕. ส. เนวาห ฯ   
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        [๑๑๔๐]เอหิ ต อุปคุยฺหิสฺส          กริสฺส ต(๑) ปทกฺขิณ   
                น หิ ทานิ ปุน อตฺถิ          มม ตุยฺต ฺจ สงฺคโมติ ฯ   
        สตฺตุโก  ตสฺสา  อธปิฺปาย  อชานนฺโต  สาธุ  ภทฺเท  เอหิ   
อุปคุยฺหสฺสุ  มนฺติ  อาห  ฯ  สลุสา  ต  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา   
อุปคุยฺหิตฺวา  อิทานิ  ต  สามิ  จตูสุ  ปสฺเสสุ  วนฺทิสฺสามีติ  วตฺวา   
ปาทปฏ ิย  สีส  เปตฺวา  วามปสฺเส  วนฺทิตฺวา  ทกฺขิณปสฺเสป   
ปจฺฉิมปสฺส  คนฺตฺวา  วนฺทมานา  วิย  หุตฺวา  นาคพลา  คณิกา 
โจร  ทฺวีส ุ ปจฺฉาพาหาสุ  คเหตฺวา  เหฏาสีส  กตฺวา  สตโปริเส  
นรเก  ปกฺขิป  ฯ  โส  ตตฺเถว  จุณฺณวิจุณฺณ  หุตฺวา  มริ  ฯ  ต  
กิริย  ทิสฺวา ปพฺพตมตฺถเก นิพฺพตฺตเทวตา อิมา คาถา อภาสิ   
        [๑๑๔๑]น หิ สพฺเพสุ าเนสุ          ปุรโิส โหติ ปณฺฑิโต   
                อิตฺถีป ปณฺฑิตา โหติ          ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณา ฯ   
        [๑๑๔๒]น หิ สพฺเพสุ าเนสุ          ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต   
                อิตฺถีป ปณฺฑิตา โหติ          ลหุมตฺถ วิจินฺติกา ฯ   
        [๑๑๔๓]ลหุ ฺจ วต สา ขิปฺป(๒)         นิกฏเ สมเจตยิ   
                มคิ ปุณฺณายตเนว(๓)        สุลสา สตฺตุก วธิ ฯ   
        [๑๑๔๔]โยธ อุปฺปติต อตฺถ          น ขิปฺปมนุพุชฺฌติ   
                โส ห ฺเต มนฺทมตี          โจโรว คิริคพฺภเร ฯ   
# ๑. ส. จ ฯ  ๒. ส. ม. วต ขิปฺป ฺจ ฯ  
# ๓. ม. ปุณฺณายเตเนว ฯ   
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        [๑๑๔๕]โยธ(๑) อุปปฺติต อตฺถ          ขิปฺปเมว นิโพธติ   
                มจฺุจเต สตฺตุสมฺพาธา          สุลสา สตฺตุกามิวาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปณฺฑิตา  โหตีติ  อิตฺถีป  ปณฺฑิตา  ตตฺถ  ตตฺถ  วิจกฺขณา 
โหติ  ฯ  อถวา  อิตฺถีป  ปณฺฑิตา  เจว  ตตฺถ  ตตฺถ  วิจกฺขณา  จ   
โหติ  ฯ  ลหุมตฺถ  วิจินฺติกาติ  ลหุขิปฺป  อตฺถ  วิจินฺติกา  ฯ  ลหุ ฺจ   
วตาติ  อทนฺธ ฺจ  วต  ฯ  ขิปฺปจาติ  อจิเรน  จ  ฯ  นิกฏเ   
สมเจตยีติ  สนฺติเก   ิตาว  ตสฺส  มารณุปาย จินฺเตสิ ฯ ปุณฺณายตเน- 
วาติ  ปูริตธนุสฺมึ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  เฉโก  มคิลุทฺธโก   
อากิณฺณปุณฺเณ  ธนุสฺมึ(๒)  ขิปฺป  มิค  วธติ  เอว  สลุสา  สตฺตุก   
วธีติ  ฯ  โยธาติ  โย  อิมสมฺึ  สตฺตโลเก  ฯ  นิพฺโพธตีติ  ชานาติ  ฯ   
สตฺตุกามิวาติ  สตฺตุกา  อิว  ยถา  สลุสา  มุตฺตา  เอว  มุจฺจตีติ   
อตฺโถ ฯ   
        อิติ  สุลสา  โจร  วธตฺิวา  ปพฺพตา  โอรุยฺห  อตฺตโน  ปรชินสฺส   
สนฺติก  คนฺตฺวา  อยฺยปุตฺโต  กหนฺติ  ปฏุา  มา  ต  ปุจฺฉิตฺถาติ   
วตฺวา รถ อภิรูหิตฺวา นครเมว ปาวิสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา   
เต อุโภ อิเมเยว อเหสุ เทวตา ปน อหเมวาติ ฯ   
                สลุสาชาตก ตติย ฯ   
# ๑. ม. โย จ ฯ ๒. ม.สกณฺฑปุณฺณธนุสฺมึ ฯ   
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                                สุมงฺคลชาตก   
        ภุสมฺหิ  กุทฺโธติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  ราโชวาท- 
สุตฺต  อารพฺภ กเถสิ ฯ ตทา ปน สตฺถา โกสลร ฺา ยาจิโต  
อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺโต  รชฺช  กาเรนฺโต  มหาทาน   
ปวตฺเตสิ  ฯ  ตสฺส  สุมงฺคโล  นาม  อุยยฺานปาโล  อโหสิ  ฯ  อเถโก   
ปจฺเจกพุทฺโธ  นนฺทมลูกปพฺภารา  นิกฺขมิตฺวา  จาริก ฺจรมาโน 
พาราณสึ  ปตฺวา  อุยฺยาเน  วสิตฺวา  ปุนทิวเส  นคร  ปณฺฑาย 
ปาวิสิ  ฯ  ตเมน  ราชา  ทสิฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  วนฺทิตฺวา  ปาสาท   
อาโรเปตฺวา  ราชาสเน  นสิีทาเปตฺวา  นานคฺครเสหิ  ขาทนีย- 
โภชนีเยหิ  ปริวิสิตฺวา  อนุโมทน  สุตฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  อตฺตโน   
อุยฺยาเน  วสนตฺถาย  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  อุยฺยาน  เปเสตฺวา  
สยมฺป ภุตฺตปาตราโส คนฺตฺวา รตฺติฏานทิวาฏานาทีนิ   
สวิทหิตฺวา  สุมงฺคล  นาม  อุยฺยานปาล  เวยฺยาวจฺจกร  กตฺวา 
นคร  ปาวิสิ  ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  ตโต  ปฏาย นิวทฺธ ราชเคเห   
ภุ ฺชนฺโต  ตตฺถ  จิร  วสิ  ฯ  สุมงฺคโลป  น  สกฺกจฺจ  อุปฏหิ  ฯ   
        อเถกทวิส  ปจฺเจกพุทฺโธ  สุมงฺคล  อามนฺเตตฺวา  อห   
กติปาห  อสุกคาม  นาม  นิสฺสาย  วสิตฺวา  อาคมิสฺสามิ  ร ฺโ   
อาโรเจยฺยาสีติ  วตฺวา  ปกกฺามิ  ฯ  สุมงฺคโลป  ร ฺโ  อาโรเจสิ  ฯ    
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ปจฺเจกพุทฺโธ  กติปาห  ตตฺถ  วสิตฺวา  สาย  สุริเย  อตฺถงฺคเต  
ต  อุยฺยาน  ปจฺจาคมิ  ฯ  สมุงฺคโล  ตสฺส  อาคมนภาว  อชานนฺโต   
อตฺตโน  เคห  อคมาสิ  ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธป  ปตฺตจีวร  ปฏิสาเมตฺวา   
โถก  จงฺกมิตฺวา  ปาสาณผลเก  นิสีท ิ ฯ  ต  ทิวส  ปน อุยฺยาน- 
ปาลสฺส  ฆร  ปาหุนกา  อาคมึสุ  ฯ  เตส  สูปพฺย ฺชนตฺถาย   
อุยฺยาเน  อภยลทฺธ  มิค  มาเรสฺสามีติ  ธนุ  อาทาย  อุยฺยาน  
คนฺตฺวา  มิค  อุปธาเรนฺโต  ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา  มหามิโค   
ภวิสฺสตีติ  ส ฺาย  สร  สนฺนหิตฺวา  วิชฺฌิ  ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ 
สีส  วิวริตฺวา  สุมงฺคลาติ  อาห  ฯ  โส  ภยปฺปตฺโต(๑)  หุตฺวา 
ภนฺเต  อห  ตุมฺหาก  อาคตภาว  อชานนฺโต  มโิคติ  ส ฺาย  
วิชฺฌึ  ขมถ  เมติ  วตฺวา  โหตุ  อิทานิ  กึ  กริสฺสสิ  เอหิ   
สร  ลุ ฺจิตฺวา  คณฺหาติ  วุตฺเต  วนฺทิตฺวา  สร  ลุ ฺจิ  ฯ  มหตี   
เวทนา  อุปฺปชฺช ิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  ตตฺเถว  ปรินิพฺพายิ  ฯ   
อุยฺยานปาโล  สเจ  ราชา  ชานิสฺสติ  น  เม  ชีวิต  ทสฺสตีติ   
ปุตฺตทาร  คเหตฺวา  ปลายิ  ฯ  ตาวเทว  ปจฺเจกพุทฺโธ  ปรินิพฺพุโตติ   
เทวตานุภาเวน  สกลนคร  เอกโกลาหล  ชาต  ฯ   
        ปุนทิวเส  มนุสฺสา  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา 
อุยฺยานปาโล  ปจฺเจกพุทฺธ  มาเรตฺวา  ปลาโตติ  ร ฺโ  กถยึส ุ ฯ 
ราชา  มหนฺเตน  ปริวาเรน [๒] คนฺตฺวา  สตฺตาห  สรีรปูช  กตฺวา 
# ๑. สเวคปฺปตฺโต ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อุยฺยานนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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มหนฺเตน  สกฺกาเรน  ฌาเปตฺวา  ธาตุโย  อาทาย  เจติย  กตฺวา 
ต  ปูเชนฺโต  ธมฺเมน รชชฺ กาเรสิ ฯ  สุมงฺคโลป  เอกสวจฺฉร   
วีตินาเมตฺวา  ร ฺโ  จิตฺต  ชานิสฺสามีติ  อาคนฺตฺวา  เอก  อมจฺจ  
ปสฺสิตฺวา  มยิ  ร ฺโ  จิตฺต  ชานาหีติ  อาห  ฯ  โส  ร ฺโ  
สนฺติเก [๑] ตสฺส  คุณ  กเถสิ  ฯ  ราชา อสุณนฺโต  วิย  อโหส ิ ฯ  
อถ  อมจฺโจ  ปุน  กิ ฺจิ อกเถตฺวา ร ฺโ อนตฺตมนภาว  สุมงฺคลสฺส 
กเถสิ  ฯ  โส  ทุติยสวจฺฉเรป  อาคนฺตฺวา  ตเถว  ราชา  ตุณฺหี   
อโหสิ  ฯ  ตติยสวจฺฉเร  คนฺตฺวา  ปุตฺตทาร  คเหตฺวาว  อาค ฺฉิ  ฯ 
อมจฺโจ  ร ฺโ  มุทุภาว  ตฺวา  ต  ราชทฺวาเร  เปตฺวา  ตสฺส  
อาคตภาว  ร ฺโ  กเถสิ  ฯ ราชา ต ปกฺโกสาเปตฺวา  ปฏิสนถฺาร   
กตฺวา  สุมงฺคล  กสฺมา  ตยา  มม  ปุ ฺกฺเขตฺโต  ปจฺเจกพุทฺโธ   
มาริโตติ  ปุจฺฉิ  ฯ  โส  นาห  เทว ปจฺเจกพุทฺธ มาเรมิ  อป   
จ  โข  อิมินา  นาม  การเณน  อิท  นาม  อกาสินฺติ  ต  ปวตฺตึ   
อาจิกฺขิ  ฯ          อถ  น  ราชา  เตนหิ  มา  ภายีติ  สมสฺสาเสตฺวา   
ปุน  อุยฺยานปาลเมว  อกาสิ  ฯ 
        อถ  น  โส  อมจฺโจ  ปุจฺฉิ  เทว  กสฺมา  ตุมฺเห  เทฺว  วาเร   
สุมงฺคลสฺส  คุณ  สุตฺวาป  กิ ฺจิ อกถยิตฺวา  กสฺมา  ปน  ตติยวาเร  
สุตฺวา  ต  ปกโฺกสิตฺวา  อนุกมฺปตฺถาติ  ฯ  ราชา  ตาต  ร ฺา   
นาม  กุทฺเธน  สหสา  กิ ฺจิ  กาตุ  น  วฏฏติ  เตนาห  ปุพฺเพ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร คนฺตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 319 

                *เลมที่ 32  กจฺจานิวคฺควณฺณนา หนา  319 
                 
ตุณฺหี  หุตฺวา  ตติยวาเร  สุมงฺคเล  มม  จิตฺตสฺส  มุทุภาว  ตฺวา 
ต  ปกฺโกสาเปสินฺติ  ราชวตฺต  กเถนฺโต  อิมา  คาถา อาห   
                [๑๑๔๖]ภุสมฺหิ กุทฺโธติ อเปกฺขิยาน   
                        น ตาว ทณฺฑ ปนเยยฺย อิสฺสโร   
                        อฏานโส อปฺปฏิรูปมตฺตโน   
                        ปรสฺส ทุกขฺานิ ภุส อุทีริเย ฯ   
                [๑๑๔๗]ยโต ปชาเนยฺย ปสาทมตฺตโน   
                        อตฺถ นิยุ ฺเชยฺย ปรสฺส ทุกฺกฏ   
                        ตทายมตฺโถติ สย อเปกฺขิย   
                        อถสฺส ทณฺฑ สทิส นิเวสเย ฯ   
                [๑๑๔๘]น จาป ฌาเปติ ปร น อตฺตน   
                        อมุจฺฉิโต โย นยเต นยานย   
                        โย ทณฺฑธโร ภวตีธ อิสสฺโร   
                        ส วณฺณคุตฺโต สิริยา น ธสติ ฯ   
                [๑๑๔๙]เย ขตฺติยาเส อนิสมฺมการิโน   
                        ปเนนฺติ ทณฺฑ สหสา อมุจฺฉิตา(๑)   
                        อวณฺณสยุตฺตาว(๒) ชหนฺติ ชีวิต   
                        อิโตป จุตาป ปยนฺติ(๓) ทุคฺคตึ ฯ   
# ๑. ส. ม. ปมุจฺฉิตา ฯ ๒. ม. อวณฺณสยุตา ฯ  
# ๓. ส. ม. อิโต วิมุตฺตาปจ ยนฺติ ฯ   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 320 

                *เลมที่ 32  สุมงฺคลชาตก  หนา 320 
                 
                [๑๑๕๐]ธมฺเม จ เย อริยปฺปเวทิเต รตา   
                        อนุตฺตรา เต วจสา มนสา กมฺมุนา จ   
                        เต สนฺติโสรจฺจสมาธิสณฺ ิตา(๑)   
                        วชนฺติ โลก ทุภย ตถาวิธา ฯ   
                [๑๑๕๑]ราชาหมสฺมิ นรปมทุานมิสฺสโร   
                        สเจป กุชฌฺามิ เปมิ อตฺตน   
                        นิเสธยนฺโต ชนต ตถาวิธ   
                        ปเนมิ ทณฺฑ อนุกมฺป โยนิโสติ ฯ   
        ตตฺถ  อเปกฺขิยานาติ  อเปกฺขิตฺวา  ชานิตฺวา  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
ตาต  ปวิสฺสโร  ราชา  นาม  อห  ภุส  กุทโฺธ  พลวโกธาภิภูโตติ   
ตฺวา  อฏวตฺถุกาทิเภท  ทณฺฑ  ปรสสฺ  น  ปเนยฺย  น  ปวตฺเตยฺยด   
กึการณา  กทฺุโธ  ห ิ อฏวตฺถุก  โสฬสวตฺถุก  กตฺวา  อฏาเนน   
อการเณน  อตฺตโน  ราชภาวสฺส  อนนุรูป  อิม  เอตฺตก  นาม   
อาหราเปถ  อิท  วาสฺส  กโรถาติ  ปรสฺส  ภุส  ทุกขฺานิ  พลวทุกฺขานิ 
อุทีเรยฺย  ฯ   
        ยโตติ  ยทา  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยทา  ปน  ราชา  ปรสฺมึ   
อุปฺปนฺน  อตฺตโน  ปสาท  ชาเนยฺย  อถ  ปรสฺส  ทกุกฺฏ  อตฺถ   
นิยุ ฺเชยฺย  อุปปริกฺเขยฺย  ตทา  เอว  นิยุ ฺชนฺโต  อย  นาเมตฺถ  
อตฺโถ  อยเมว  ตสฺส  โทโสติ  สย  อตฺตปจฺจกฺข  กตฺวา  อถสฺส 
# ๑. ส. ขนฺติ... ฯ  
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อปราธการกสฺส  อฏวตฺถุกเหตุ  อฏเว  โสฬสวตฺถุกเหตุ  โสฬเสว  
กหาปเณ  คณฺหนฺโต  ทณฺฑ  สทิส  กตโทสานุรูป  นิเวสเย  เปยฺย   
ปวตฺเตยฺยาติ  ฯ   
        อมุจฺฉิโตติ  ฉนฺทาทิวเสน  อคติกิเลเสหิ  อมุจฺฉิโต  อนภิภูโต 
หุตฺวา  โย  นยานย  นยติ  อุปปริกฺขติ  โส  เนว  ปร  ฌาเปติ   
น  อตฺตาน  ฯ  ฉนฺทาทิวเสน  หิ  อเหตุก  ทณฺฑ  ปวตฺเตนฺโต  ปรมฺป  
เตน  ทณฺเฑน  ฌาเปติ  ฑหติ  ปเฬติ  อตฺตานมฺป  ตโตนิทาเนน  
ปาเปน  อย  ปเนว  ปร  ฌาเปติ  อตฺตาน  ฯ  โย  ทณฺฑธโร  ภวตีธ 
อิสฺสโรติ  โย  อิธ  ปวิสฺสโร  ชาโต  อิธ  สตฺตโลเก  โทสานุจฺฉวิก  
ทณฺฑ  ปวตฺเตนฺโต  ทณฺฑธโร  โหติ  ฯ  ส  วณฺณคุตฺโตติ  คุณวณฺเณน   
เจว  ยสวณฺเณน  จ  คุตฺโต  รกฺขิโต  สริิยา  น  ธสติ  น   
ปริหายติ  ฯ  อวณฺณสยุตฺตาว  ชหนฺตีติ  อธมฺมิกา  โลลราชาโน   
อวณฺเณน  ยุตฺตา  หุตฺวา  ชีวิต  ชหนฺติ  ฯ  ธมฺเม  จ  เย  อริยป-ฺ 
ปเวทิเตติ  เย  ราชาโน  อาจารอริเยหิ  ธมฺมิกราชูหิ  ปเวทิเต  ทสวิเธ 
ราชธมฺเม  รตา  ฯ  อนุตฺตรา  เตติ เต วจสา มนสา กมฺมุนา   
จ  ตีหิป  เอเตหิ  อนุตฺตรา  เชฏกา  ฯ เต สนฺติโสรจฺจสมาธิ- 
สณฺ ิตาติ  เต  อคติปหาเนน  กิเลสสนติฺย ฺจ  สุสีลยสงฺขาเต  โสรจฺเจ 
จ  เอกคฺคตาสมาธิมฺหิ  จ  สณฺ ิตา  ปติฏ ิตา  ธมฺมิกราชาโน  ฯ  
วชนฺติ  โลก  ทุภยนฺติ  ธมเฺมน  รชฺช  กาเรตฺวา  มนุสฺสโลกโต   
เทวโลก  เทวโลกโต  มนสฺุสโลกนฺติ  อุภยโลกเมว  วชนฺติ  นิรยาทีสุ  
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น  นิพฺพตฺตนฺติ  ฯ  นรปมุทานนฺติ  นราน ฺจ  ปมุทาน ฺจ(๑)  ฯ  เปมิ   
อตฺตานนฺติ  กุทฺโธป  โกธวเสน  อคนฺตฺวา  อตฺตาน  โปราณกราชูหิ   
ปตนยสฺมึเยว เปมิ วินิจฺฉยธมฺม น ภินฺทามิ ฯ   
        เอว  ฉหิ  คาถาหิ  ร ฺา  อตฺตโน  คุเณ  กถิเต  สพฺพาป   
ราชปริสา  ตุฏา  อย  สีลาจารคุณสมฺปตฺติ  ตุมฺหาก ฺเว   
อนุรูปาติ  ร ฺโ  คุณ  กถยึสุ  ฯ  สุมงฺคโล  ปน  ปริสาย  
กถิตาวสาเน  อุฏาย  ราชาน  วนฺทิตฺวา  อ ฺชล ึ ปคฺคยฺห  ร ฺโ  
ถุตึ  กโรนฺโต  ติสฺโส  คาถา อภาสิ   
        [๑๑๕๒]สิรี จ ลกขีฺ จ ตเวว ขตฺติย   
                ชนาธิป มา วิชหิ กุทาจน   
                อกฺโกธโน นิจฺจปสนฺนจิตฺโต   
                อนีโฆ ตุว วสฺสสตานิ ปาลย ฯ   
        [๑๑๕๓]คุเณหิ เอเตหิ อุเปต(๒) ขตฺติย   
                 ิตมริยวตฺตี สุวโจ อโกธโน   
                สขีุ อนุปฺปฬ ปสาส เมทนึ   
                อิโตป จุโตป จ ยาหิ(๓) สุคฺคตึ ฯ   
        [๑๑๕๔]เอว สุนีเตน(๔) สุภาสิเตน   
                ธมฺเมน าเยน อุปายโส นย   
# ๑. ม. นารนี ฺจ ฯ ๒. ส. อุเปหิ ฯ  ๓. ส. อิโต วิมตฺุโตป วชาหิ ฯ  
# ม. อิโต วิมตฺุโตป จ ยาหิ ฯ ๔. ยุ. สุรนิีเตน ฯ  
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                นพฺิพาปเย สงฺขุภิต มหาชน   
                มหาว เมโฆ สลิเลน เมทนินฺติ(๑) ฯ   
        ตตฺถ  สริี  จ  ลกฺขี  จาติ  ปริวารสมฺปตฺติ  จ  ป ฺา 
จ  ฯ  อนีโฆติ  นิทฺทุกฺโข  หุตฺวา  ฯ  อุเปต  ขตฺติยาติ  อุเปโต 
ขตฺติย  ฯ  อยเมว  วา  ปาโ  ฯ   ิตมริยวตฺตีติ   ิตอริยวตฺติ  
นาม  ทสราชธมฺมสงฺขาตโปราณกราชวตฺติ  ตตฺถ  ปติฏ ิตตฺตา 
 ิตราชธมฺโม  หุตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  อนุปปฺฬ  ปสาส  เมทนินฺติ  
อนุปฺปฬ  ปสาส  เมทนิ ฺจ  ฯ  อยเมว  วา  ปาโ  ฯ  สุนีเตนาติ  
สุนเยน สุการเณน ฯ  ธมฺเมนาติ  ทสกุสลกมฺมปถธมฺเมน  ฯ  
าเยนาติ  ปุริมปทสฺเสเวต  เววจน  ฯ  อุปายโสติ  อุปายโกสลฺเลน  ฯ 
นยนฺติ  นยนโฺต  รชชฺ  อนุสาสนฺโต  ธมฺมิกราชา  ฯ  นิพฺพาปเยติ   
อิมาย  ปฏิปตฺติยา  กายิกเจตสิกทรถ อปเนนฺโต กายิกเจตสิกทุกฺข- 
สงฺขุภิตมฺป มหาชน มหาเมโฆ  สลิเลน  เมทนึ  วิย  นิพฺพาเปยฺย   
ตฺวมฺป  ตเถว  นิพฺพาเปหีติ ทีเปนฺโต  เอวมาห ฯ   
        สตฺถา  โกสลร ฺโ  โอวาทวเสน  อิม  ธมฺมเทสน  อาหรตฺิวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  ปจฺเจกพุทฺโธ  ปรินิพฺพุโต  สุมงฺคโล   
อานนฺโท อโหสิ ราชา ปน อหเมวาติ ฯ   
                สมุงฺคลชาตก จตุตฺถ ฯ   
# ๑. ม. เมทินินฺติ ฯ   
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                        คงฺคมาลชาตก   
        องฺคารชาตาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  อุโปสถกมมฺ   
อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        เอกทิวส  หิ  สตฺถา  อุโปสถิเก อามนฺเตตฺวา อุปาสกา  
สาธุรูป โว  กต  อุโปสถ  อุปวสนฺเตหิ  ทาน  ทาตพฺพ  สีล  รกขิฺตพฺพ  
โกโธ  น  กาตพฺโพ  เมตฺตา  ภาเวตพฺพา  อุโปสถวาโส  วสิตพฺโพ   
โปราณกปณฺฑิตา  หิ  เอก  อุปฑฺฒุโปสถกมฺม  นิสสฺาย  มหายส  
ลภึสูติ  วตฺวา  เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  ตสฺมึ  นคเร   
สุจิปริวาโร  เสฏ ี  อโหส ิ อสีติโกฏิวิภโว  ทานาทิปุ ฺาภิรโต  ฯ   
ตสฺส  ปุตฺตทาโรป  ปริชโนป  อนฺตมโส  ตสฺมึ  ฆเร  วจฺฉปาลกาป   
สพฺเพ  มาสสฺส  ฉ  ทิวเส  อุโปสถ  อุปวสนฺติ  ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต   
เอกสฺมึ  ทลทิฺทกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  ภตึ  กตฺวา  ชีวิต  กปฺเปนฺโต  
กิจฺเฉน  ชีวติ  ฯ  โส  ภตึ  กริสฺสามีติ  ตสฺส  เคห  คนฺตฺวา 
วนฺทิตฺวา เอกมนฺต   ิโต  กึ  อาคโตสีติ  วุตฺเต  ตุมฺหาก  ฆเร 
ภติยา  กมฺมกรณตฺถนฺติ  อาห  ฯ  เสฏ ี  อ ฺเส  ภติกาน   
อาคตทิวเสเยว  อิมสฺมึ  เคเห  กมฺม  กโรนฺตา  สีล  รกฺขนฺติ  สีล   
รกฺขิตุ  สกโฺกนฺตา  กมฺม  กโรถาติ  วทติ  ฯ  โพธสิตฺตสฺส  ปน   
สีลรกฺขน  นาจิกฺขิ  ฯ  สาธุ  ตาต  อตฺตโน  ภตึ  ชเนตฺวา  กมฺม   
กโรหีติ  อาห  ฯ  โส  ตโต  ปฏาย  สวุโจ  หุตฺวา  อุร  ทตฺวา  
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อตฺตโน  กิลมถ  อคเณตฺวา  ตสฺส  สพฺพกิจฺจานิ  กโรติ  ฯ  ปาโตว 
กมฺมนฺต  คนฺตฺวา  สาย  อาคจฺฉติ  ฯ  
        อเถกทวิส  นคเร  ฉณ  โฆเสสุ  ฯ  มหาเสฏ ี  ทาสึ   
อามนฺเตตฺวา  อชฺชโุปสถทิวโส  เคเห  กมฺมกราน  ปาโตว  ภตฺต   
ปจิตฺวา  เทหิ  กาลสฺเสว  ภุ ฺชิตฺวา  อุโปสถิกา  ภวิสฺสนฺตีติ   
อาห  ฯ  โพธิสตฺโต  กาลสฺเสว  วุฏาย  กมฺมนฺต  อคมาสิ  ฯ  อชฺช   
อุโปสถิโก  ภเวยฺยาสีติ  ตสฺส  โกจิ  นาโรเจสิ  ฯ  เสสกมฺมกรา  ปาโตว 
ภุ ฺชิตฺวา  อุโปสถิกา  อเหสุ  ฯ  เสฏ ีป  สปุตฺตทารปริชโน  อุโปสถ  
อธิฏหิ  ฯ  สพฺเพป  อุโปสถิกา  อตฺตโน  วสนฏาน  คนฺตฺวา  สลี  
อาวชฺเชนฺตา  นิสีทึสุ  ฯ  โพธิสตฺโต  สกลทิวส  กมมฺ  กตฺวา  
สุริยตฺถงฺคมนเวลาย  อาคโต  ฯ  อถสฺส  ภตฺตการิกา  หตฺถโธวน 
ทตฺวา  ปาฏิยา  ภตฺต  วฑฺเฒตฺวา  อุปนาเมสิ  ฯ โพธสิตฺโต   
อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  อิมาย  เวลาย  มหาสทฺโท  อโหสิ  อชฺช  กห  
คตาติ  ปุจฺฉิ  ฯ  สพฺเพ  อุโปสถ  สมาทยิตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน  
วสนฏานานิ  คตาติ  สตฺุวา  จินฺเตสิ  เอตฺตกาน  สีลวนฺตาน  
อนฺตเร  อห  เอโก  ทุสฺสีโล  หุตฺวา  น  วสิสฺสามิ  อิทานิ   
อุโปสถงฺเคสุ  อธิฏ ิเตสุ  โหติ  น ุ โข  อุโปสถกมฺม  โนติ  โส  คนฺตฺวา 
เสฏ ึ  ปุจฺฉิ  ฯ  อถ  น  เสฏ ี  ตาต  ปาโตว  อนธิฏ ิตตฺตา  สกล  
อุโปสถกมฺม  น  โหติ  อุปฑฺฒุโปสถกมฺม  ปน  โหตีติ  อาห  ฯ   
        โส  เอตฺตกมฺป  โหตูติ  อาห  ฯ  เสฏ ิสฺส  สนติฺเก    
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สมาทินฺนสีโล  หุตฺวา  อุโปสถ  อธิฏาย  อตฺตโน  วสโนกาส  
ปวิสิตฺวา  สีล  อาวชฺเชนฺโต  นิปชฺช ิ ฯ  อถสฺส  สกลทิวส   
นิราหารตาย  ปจฺฉิมยามสมนนฺตเร  สตฺถกวาตา  สมุฏหึสุ  ฯ 
เสฏ ินา  นานาเภสชฺชานิ  สหริตฺวา  ปริภุ ฺชาติ  วุจฺจมาโนป  
อุโปสถ  น  ภินฺทิสฺสามีติ  ชีวิตปริยนติฺก  กตฺวา  สมาทิยินฺติ   
อาห  ฯ  พลวเวทนา  อุปฺปชฺช ิ ฯ  อรณุุคฺคมนเวลาย  สตึ  
ปจฺจุปฏเปตุ  นาสกฺขิ  ฯ  อถ  น  อิทานิ  มฺริสฺสตีติ  นีหริตฺวา  
โอสารเก  นปิชฺชาเปสุ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  พาราณสีราชา  รถวรคโต  
มหนฺเตน  ปริวาเรน  นคร  ปทกฺขิณ  กโรนฺโต  ต  าน   
สมฺปาปุณิ  ฯ  โพธิสตฺโตป  ตสฺส  สิร ึ โอโลเกตฺวา [๑] โลภ   
อุปฺปาเทตฺวา  รชชฺ  ปตฺเถสิ  ฯ  โส  จวิตฺวา  อุปฑฺฒุโปสถกมฺมสสฺ   
นิสฺสนฺเทน  ตสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธ ึ คณฺหิ  ฯ  สา   
ลทฺธคพฺภปริหารา  ทสมาสจฺจเยน  ปุตฺต  วิชายิ  ฯ  อุทยกุมาโรติสฺส   
นาม  อกสุ  ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  สพฺพสิปฺปาน  นิปผฺตฺตึ  ปาปุณิ   
ชาติสฺสราเณน  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  อปฺปสฺส  กมฺมสสฺ   
ผล  มเมทนฺติ  อภิกฺขณ  อุทาน  อุทาเนสิ  ฯ  โส  ปตุ  อจฺจเยน   
รชฺช  ปตฺวาป  อตฺตโน  มหนฺต  สิริวิภว  โอโลเกตฺวา  ตเทว  อุทาน   
อุทาเนสิ  ฯ   
        อเถกทวิส  นคเร  ฉณ  สชชฺยึสุ  ฯ  มหาชโน กีฬาปสุโต   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตสฺมินฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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อโหสิ  ฯ  ตทา  พาราณสิยา  อุตฺตรทฺวารวาสี  เอโก  ภติโก  
อุทกภตึ  กตฺวา  ลทฺธ  อฑฺฒมาสก  ปาการิฏ ิกาย  อนฺตเร  เปตฺวา  
[๑]ตตฺถ  อุทกภติเมว  กตฺวา  ชีวมานาย  เอกาย  กปณิตฺถิยา  สทฺธึ  
สวาส  กปฺเปสิ  ฯ  สา  ต  อาห  สามิ  นคเร  ฉโณ  วตฺตติ  สเจ   
เต  กิ ฺจิ  อตฺถิ  มยมฺป  กีเฬยฺยามาติ  ฯ  อาม  อตฺถีติ  ฯ กิตฺตก 
สามีติ  ฯ  อฑฺฒมาสโกติ  ฯ  กห  โสติ  ฯ  อุตฺตรทฺวาเร  อิฏกนฺตเร  
ปโตติ  อิโต  เม  ทฺวาทสโยชนนฺตเร  นิธาน  ตว  ปน  หตฺเถ  กิ ฺจิ  
อตฺถีติ  ฯ  อาม  อตฺถีติ  ฯ  กิตฺตกนฺติ  ฯ  อฑฺฒมาสโกวาติ  ฯ  อิติ  
ตวฑฺฒมาสโก  มมฑฺฒมาสโกติ  มาสโก  โหติ  ตโต  เอเกน   
โกฏาเสน  มาล  เอเกน  โกฏาเสน  คนฺธ  เอเกน  สุร  คเหตฺวา 
กีฬิสฺสาม  คจฺฉ  ตยา  ปต  อฑฺฒมาสก  อาหราติ  ฯ  โส  ภริยาย 
เม  สนฺติกา  กถา  ลทฺธาติ  หฏตุฏโ  ภทฺเท  มา  จินฺตยิ   
อาหริสฺสามิ  นนฺติ  วตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ  นาคพโล  ภตโก  ฉ  โยชนานิ  
อติกฺกมฺม  มชฺฌนฺติกสมเย  วีตจฺจิกงฺคารสนฺถต  อิว  อุณฺห  วาลิก  
มทฺทนฺโต  ธนโลเภน  หฏตุฏโ  กาสาวนนฺตกนิวาสโน(๒)  กณฺเณ  
ตาลปณฺณ  ปลนฺธิตฺวา  เอเตน  อาโยควตฺเตน  คีต  คายนฺโต  
ราชงฺคเณน  ปายาสิ  ฯ   
        อุทยราชา  สีหป ฺชร  วิวริตฺวา   ิโต  ต  ตถา  คจฺฉนฺต   
ทิสฺวา  กินฺนุ  โข  เอส  เอวรูป  วาตาตป  อคเณตฺวา  หฏตุฏโ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ภตึ กโรนฺโต ทกฺขิณทฺวาร  
# ปตฺวาติ ทิสฺสนฺติ ฯ  ๒. ม. กสาวรตฺตนิวาสโน ฯ   
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คายนฺโต  คจฺฉติ  ปุจฺฉิสฺสามิ  นนฺติ  จินฺเตตฺวา  ปกโฺกสนตฺถาย  
เอก  ปุริส  ปหิณิ  ฯ  เตน  คนฺตฺวา  ราชา  ต  ปกฺโกสตีติ  
วุตฺเต  ราชา  มยฺห  ก ึ โหติ  นาห  ราชาน  ชานามีติ  วตฺวา  
พลกฺกาเรน  นีโต เอกมนฺต อฏาสิ ฯ  อถ น ราชา ปุจฺฉนฺโต 
เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๑๑๕๕]องฺคารชาตา ปวี          กกฺุกุฬานุคตา มหี   
                อถ คายสิ วตฺตานิ                  น ต ตปติ อาตโป ฯ   
                อุทฺธ ตปติ อาทิจฺโจ          อโธ ตปติ วาลุกา   
                อถ คายสิ วตฺตานิ                  น ต ตปติ อาตโปติ ฯ   
        ตตฺถ  องฺคารชาตาติ  โภ  ปรุิส  อย  ปวี  วีตจฺจิกงฺคาร  วิย   
อุณฺหชาตา  ฯ  กุกกฺุฬานคุตาติ  อาทิตฺตฉาริกสงฺขาเตน  กุกฺกุเฬน 
วิย  อุณฺหวาลิกาย  อนุคตา  ฯ  วตฺตานีติ  อโยควตฺตานิ  อาโรเปตฺวา   
คีต คายสิ ฯ   
        โส ร ฺโ กถ สุตฺวา ตติย คาถมาห   
        [๑๑๕๖]น ม ตปติ อาตโป          อาตปฺปา ตปยนฺติ ม   
                อตฺถา หิ วิวิธา ราช                 เต ตปนฺติ น อาตโปติ ฯ   
        ตตฺถ  อาตปฺปาติ  วตฺถุกามกิเลสกามา  ปุริส  ห ิ เต  อาตปนฺติ   
ตสฺมา  อาตปฺปาติ  วุตฺตา  ฯ  อตฺถา  หิ  วิวิธาติ  มหาราช  มยฺห  
วตฺถุกามกิเลสกาเม  นิสฺสาย  กตฺตพฺพา  นานากิจฺจสงฺขาตา  วิวิธา   
อตฺถา อตฺถิ เต ม ตปนฺติ น อาตโปติ ฯ    
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        อถ ฺ น  ราชา  โก  นาม  เต  อตฺโถติ  ปุจฺฉิ  ฯ  โส  อาห   
อห  เทว  ทกขิฺณทฺวาเร  กปณิตฺถิยา  สทฺธึ  สวาส  กปฺปยึ  สา   
ม  ฉณกีฬ  สามิ  กีฬิสฺสาม  อตฺถ ิ เต  กิ ฺจิ  หตฺเถติ  ปุจฺฉิ  อถ   
น  อห  มม  นิธาน  อุตฺตรทฺวาเร  ปาการนฺตเร  ปตนฺติ  อวจ   
สา  คจฺฉ  ต  อาหร  อุโภป  กฬีิสฺสามาติ  ม  ปหิณิ  สา  เม  
ตสฺสา  กถา  หทย  น  วิชหติ  ต  ม  อนุสฺสรนฺต  กามาตโป  ตปติ   
อย  เม  เทว  อตฺโถติ  ฯ  อถ  เอวรูป  วาตาตป  อคเณตฺวา  กินฺเต  
ตุสฺสนการณ  เยน  คายนฺโต  คจฺฉสีติ  ฯ  เทว  ต  นธิาน  อาหริตฺวา  
ตาย  สทฺธึ  อภิรมิสฺสามีติ  อิมินา  การเณน  ตุฏโ  คายามีติ  ฯ 
กึ  ปน [๑] โภ  ปุริส  อุตฺตรทฺวาเร ปตนิธาน สตสหสฺสมตฺต   
อตฺถีติ  ฯ  นตฺถิ  เทวาติ  ฯ  เตนหิ  ป ฺาสสหสฺสานิ  จตฺตาฬีส   
ตึส  วีสติ  ทส  ป ฺจ  จตฺตาริ  ตโย  เทฺว  เอโก  กหาปโณ  อฑฺโฒ   
ปาโท  จตฺตาโร  มาสกา  ตโย  เทฺว  เอโก  มาสโกติ  ปุจฺฉิ  ฯ  สพฺพ 
ปฏิกฺขิปตฺวา  อฑฺฒมาสโกติ  วุตฺเต  อาม  เทว  เอตฺตก  มยฺห 
ธน  ต  อาหริตฺวา  ตาย  สทฺธึ  อภิรมิสสฺามีติ  คจฺฉามิ  ตาย 
ปติยา  เตน  โสมนสฺเสน  น  ม  เอส  วาตาตโป  ตปตีติ  ฯ   
        อถ  น  ราชา  โภ  ปรุิส  เอวรูเป  อาตเป  ตตฺถ  มา  คมิ  
อหนฺเต  อฑฺฒมาสก  ทสฺสามีติ  อาห  ฯ  เทว  ตุมฺหาก  กถาย 
ตฺวา  ต ฺจ  คณฺหิสฺสามิ  อิตร ฺจ  น  นาเสสฺสามิ  มม  คมน 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ   
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อหาเปตฺวา  ตมฺป  คเหสฺสามีติ  ฯ  โภ  ปุรโิส  นิวตฺต  มาสก   
เต  ทสฺสามิ  เทฺว  มาสเกติ  เอว  วฑฺเฒตฺวา  โกฏึ  โกฏิสต  
อปริมิต  ธน  ทสฺสามิ  นิวตฺตาติ  วุตฺเตป  เทว  ต  คเหตฺวา  
อิตรมฺป  คณฺหิสฺสามิจฺเจว  อาห  ฯ  ตโต  เสฏ ิฏานาทีหิ   
านนฺตเรหิ  ปโลภิโต ยาว โอปรชชฺา  ตเถว  วตฺวา  อุปฑฺฒรชฺช  
เต  ทสฺสามิ  นิวตฺตาติ  วุตฺเต  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  ราชา  คจฺฉ  มม  
สหายสฺส  มสฺสุ  กาเรตฺวา  นหาเปตฺวา อลงฺกริตฺวา  อาเนถ   
นนฺติ  อมจฺเจ  อาณาเปสิ  ฯ  อามจฺจา  ตถา  อกสุ  ฯ  ราชา  
รชฺช  ทฺวิธา  ภินฺทิตฺวา  ตสฺส  อุปฑฺฒรชฺช  ทาเปสิ  ฯ  โส   
ปน  ต  คเหตฺวาป  อฑฺฒมาสกเปเมน  อุตฺตรปสฺส  คโตเยวาติ   
วทนฺติ  ฯ  โส  อฑฺฒมาสกราชา  นาม  อโหสิ  ฯ  เต  สมคฺคา   
สมฺโมทมานา  รชชฺ  กาเรนฺตา  เอกทิวส  อุยฺยาน  คมึสุ  ฯ   
ตตฺถ  กฬีิตฺวา  อุทยราชา  อฑฺฒมาสกร ฺโ  องฺเก  สีส   
กตฺวา  นิปชชฺิ  ฯ  ตสฺมึ  นิทฺท  โอกกฺนฺเต  ปริวารมนุสฺสา 
กีฬานุภวนวเสน  ตตฺถ  ตตฺถ  อคมสุ  ฯ   
        อฑฺฒมาสกราชา  กึ  เม  นิจฺจกาล  อุปฑฺฒรชฺเชน  อิม   
มาเรตฺวา  อหเอว  รชชฺ  กาเรสฺสามีติ  ขคฺค  อพฺพหิตฺวา  ปหริสฺสามิ   
นนฺติ  จินฺเตตฺวา  ปุน  อย  ราชา  ม  ทลิทฺท  กปณมนุสฺส  
อตฺตนา  สมาน  กตฺวา  มหนฺเต  อิสฺสริเย  ปติฏาเปสิ  เอวรูป 
นาม  ยสทายก  มาเรตุ  มม  อิจฺฉา  อุปฺปนฺนา  อยุตฺต  วต  เม  
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กตนฺติ  สตึ  ปฏิลภิตฺวา  ขคฺค  ปเวเสสิ  ฯ  อถสฺส  ทุติยมฺป  ตติยมฺป  
ตเถว  จิตฺต  อุปฺปชฺชิ  ฯ  ตโต  จินฺเตสิ  อิท  จิตฺต  ปุนปฺปุน   
อุปฺปชฺชมาน  ปาปกมฺเม  โยเชยฺยาติ  โส  อสึ  ภูมิย  ขิปตฺวา  
ราชาน อุฏาเปตฺวา  ขมาหิ  เทวาติ  ปาเทสุ  ปติ  ฯ  นน ุ สมฺม  
ตว  มมนฺตเร  โทโส  นตฺถีติ  ฯ  อตฺถ ิ มหาราช  อห  อิท  นาม  
อกาสินฺติ  ฯ  เตนหิ  สมฺม  ขมามิ  เต  อิจฺฉนฺโต  ปน  รชฺช   
กาเรหิ  อห  อุปราชา  หุตฺวา  อุปฏหิสฺสามีติ  ฯ  โส  น  เม  เทว 
รชฺเชนตฺโถ  อย  หิ  ตณฺหา  ม  อปาเยสุ  นิพฺพตฺตาเปสฺสติ  ตว  
รชฺช  ตฺวเมว  คณฺห  อห  ปพฺพชิสฺสามิ  ทฏิมฺเม  กามสฺส  มูล   
อย  หิ  สงฺกปฺเปนฺตสฺส  วฑฺฒติ  น  ทานิ  น  อิโต  ปฏาย   
สงฺกปฺเปสฺสามีติ  อุทาน  อุทาเนนฺโต จตุตฺถ คาถมาห   
        [๑๑๕๗]อทฺทส กาม เต มูล          สงฺกปฺปา กาม ชายสิ   
                น ต สงฺกปฺปยิสฺสามิ          เอว กาม น โหหิสีติ(๑) ฯ   
        ตตฺถ เอวนฺติ เอว มม อนฺตเร ฯ น โหหิสีติ น  
อุปฺปชฺชิสฺสสีติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ปุน  กาเมสุ  อนุยุตฺตสฺส  มหาชนสฺส   
ธมมฺ  เทเสนฺโต ป ฺจม คาถมาห   
        [๑๑๕๘]อปฺปาป กามา น อล          พหูหิป น ตปฺปติ   
                อหหา พาลลปนา(๒)          ปฏิวิชฺเฌถ(๓)  ชคฺคโตติ ฯ   
# ๑. ส. ม. เหหิสิ ฯ  ๒. ส. อโห พาลานลปนา ฯ ๓. ส. ปฏิวชฺเชถ ฯ  
# ม. ปริวชฺเชถ ฯ   
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        ตตฺถ  อหหาติ  สเวคทีปน  ฯ  ชคฺคโตติ  ชคฺคนฺโต  ฯ  
อิท  วุตฺต  โหติ  มหาราช  อิมสฺส  มหาชนสฺส  อปปฺาป   
วตฺถุกามกิเลสกามา  น  อล  ปริยตฺตาว  พหูหิป  จ  เตหิ  น 
ตปฺปเตว  อโห  อิเม  มม รูปา  มม  สทฺทาติ  ลปนโต   
พาลลปนา  กามา  อิเม  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  โพธิปกฺขิยาน 
ธมฺมาน  ภาวนานุโยคมนุยุตฺโต  ชคฺคนฺโต  กลุปุตฺโต  ปฏิวิชฺเฌถ 
ปริ ฺาปหานาภิสมเยหิ อภิสเมตฺวา ปชเหยฺย ฯ   
        เอว  โส  มหาชนสฺส  ธมฺม  เทเสตฺวา  อุทยราชาน  รชฺช   
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  มหาชน  อสฺสุมุข  รุทมาน  ปหาย  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา   
ปพฺพชิตฺวา  ฌานาภิ ฺ  นิพฺพตฺเตสิ  ฯ  ตสฺส  ปพฺพชิตกาเล  
อุทยราชา  ต อุทาน สกล กตฺวา อุทาเนนฺโต ฉฏ คาถมาห   
        [๑๑๕๙]อปฺปสฺส กมมฺสฺส ผล มมยิท   
                อุทโย อชฌฺคมา มหตฺตปตฺต   
                สลุทฺธลาภา(๑) วต มาณวสฺส   
                โย ปพฺพชิ กามราค ปหายาติ ฯ   
        ตตฺถ  อุทโยติ  อตฺตาน  สนฺธาย  วทติ  ฯ  มหตฺตปตฺตนฺติ   
มหนฺตภาว  ปตฺต  วิปุล  อิสฺสริย  อชฌฺคมา  ฯ  มาณวสฺสาติ   
สตฺตสฺส  มยหฺ  สหายสฺส  สุลทฺธลาภา (๑) ฯ  โย  กามราค  ปหาย   
ปพฺพชิโตติ อธิปฺปาเยเนวมาห ฯ   
# ๑. ส. ม. สลุทฺธลาโภ ฯ   
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        อิมิสฺสา  ปน  คาถาย  น  โกจิ  อตฺถ  ชานาติ  ฯ  อถ 
น  เอกทิวส  อคฺคมเหสี  คาถาย  อตฺถ  ปุจฺฉิ  ฯ  ราชา  น   
กเถสิ  ฯ  เอโก  ปนสฺส  คงฺคมาโล  นาม  มงฺคลนหาปโต  โส  ร ฺโ   
มสฺสุ  กโรนฺโต  ปม  ขุรปริกมฺม  กตฺวา  ปจฺฉา  สณฺฑาเสน โลมานิ   
คณฺหาติ  ฯ  ร ฺโ  จ  ขุรปริกมฺมกาเล  สุข  โหติ  โลมหรณกาเล   
ทุกฺข  ฯ  โส  ปม  ตสฺส  วร  ทาตุกาโม โหติ ปจฺฉา  สีสจฺเฉท   
อากงฺขติ  ฯ  อเถกทิวส  ภทฺเท  อมฺหาก  มงฺคลกปฺปโกว  พาโลติ  
เทวิยา  ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  กึ  ปน  เทว  กาตุ  วฏฏตีติ  วุตฺเต  
ปม  โลมานิ  คเหตฺวา  ปจฺฉา  ขุรปริกมฺมนฺติ  อาห  ฯ  สา  
กปฺปก  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตาต  อิทานิ [๑] มสฺสุกรณทิวเส  ปม   
โลมานิ  คเหตฺวา  ปจฺฉา  ขุรปริกมฺม  กเรยฺยาสิ  ร ฺา  วร   
คณฺหาหีติ  วุตฺเต  อ ฺเน  เม  เทว  อตฺโถ  นตฺถ ิ ตุมฺหาก   
อุทานคาถาย  อตฺถ  อาจิกฺขถาติ  วเทยฺยาสิ  อหนฺเต  พหุ  ธน   
ทสฺสามีติ  อาห  ฯ  โส  สาธูติ  สมฺปฏจฺิฉิตฺวา  มสฺสุกรณทิวเส   
ปม  สณฺฑาส  คณฺหิ  กึ  ภเณ  คงฺคมาล  อปุพฺพนฺเต   
กรณนฺติ  ร ฺา  วุตฺเต  เทว  กปฺปกา  นาม  อกตปพฺุพมฺป  
กโรนฺตีติ  วตฺวา  ปม  โลมานิ  คเหตฺวา  ปจฺฉา  ขุรปริกมฺม  
อกาสิ  ฯ  ราชา  วร  คณฺหาหีติ  อาห  ฯ  เทว  อ ฺเน  เม  
อตฺโถ  นตฺถิ [๒] อุทานคาถาย  อตฺถ  กเถถาติ  ฯ  ราชา  อตฺตโน 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ร ฺโติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตุมฺหากนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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ทลิทฺทกาเล [๑]  กเถตุ  ลชฺชนฺโต  ตาต  อิมินา  เต  วเรน   
โก  อตฺโถ  อ ฺ  คณฺหาหีติ  อาห  ฯ  เอต  เม  เทหิ  เทวาติ  ฯ 
โส  มลุาวาทภเยน  สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  กุมฺมาสปณฺฑชาตเก  
วุตฺตนเยเนว  สพฺพ  สวิทหาเปตฺวา  รตนปลฺลงฺเก  นิสีทิตฺวา  
อห  คงฺคมาล  ปุริมภเว  อิมสฺมึเยว  นคเรติ  สพฺพ  ปรุิมกิริย  
อาจิกฺขิตฺวา  อิมินา  การเณน  อุปฑฺฒคาถ  อาห  สหาโย   
ปน  เม  ปพฺพชิโต  อห  ปมตฺโต  หุตฺวา  รชชฺเมว  กาเรมิ  อิมินา   
การเณน [๒] อุปฑฺฒคาถ  วทามีติ  อุทานสฺส  อตฺถ  กเถสิ  ฯ   
        ต  สุตฺวา  กปฺปโก  อุปฑฺฒุโปสถกมฺเมน  กิร  ร ฺา  อย  
สมฺปตฺติ  ลทธฺา  กุสล  นาม  กาตพฺพ  ยนฺนูนาห  ปพฺพชิตฺวา  
อตฺตโน  ปติฏ  กเรยฺยนติฺ  จินฺเตตฺวา  าติโภคปริวฏฏ  ปหาย  
ราชาน  ปพฺพชฺช  อนุชานาเปตฺวา  หิมวนฺต  อชฺโฌคเหตฺวา  
อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  วิปสฺสน  
วฑฺเฒตฺวา  ปจฺเจกโพธึ  ปตฺวา  อิทฺธิยา  นิพฺพตฺตปตฺตจีวรธโร   
คนฺธมาทนปพฺพเต  ป ฺจ  วสฺสานิ  วสตฺิวา  พาราณสีราชาน   
โอโลเกสฺสามีติ  อากาเสนาคนฺตฺวา  มงฺคลอุยฺยาเน  มงฺคลสิลาย 
นิสีทิ ฯ  อุยฺยานปาโล  ส ฺชานิตฺวา  คนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสิ  
เทว คงฺคมาโล  ปจฺเจกพุทฺโธ  หุตฺวา  อากาเสนาคนฺตฺวา   
มงฺคลอุยฺยาเน  นิสินฺโนติ  ฯ  ราชา  สตฺุวา  ปจฺเจกพุทฺธ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปจฺฉาติ 
# ทิสฺสติ ฯ   
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วนฺทิสฺสามีติ  เวเคน  นิกขฺมิ  ฯ ราชมาตา  ปุตฺเตน  สทฺธึเยว 
นิกฺขมิ  ฯ  ราชา  อุยฺยาน  ปวิสิตฺวา  ต  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีท ิ  
สทฺธึ  ปริสาย  ฯ  โส  ร ฺา  สทฺธึ  ปฏิสนฺถาร  กโรนฺโต  ก ึ 
พฺรหฺมทตฺต  อปฺปมตฺโตสิ  ธมฺเมน  รชชฺ  กาเรสิ  ทานาทีนิ  
ปุ ฺานิ  กโรสีติ  ราชาน  กลุนาเมน  อาลปตฺวา  ปฏิสนฺถาร   
กโรติ  ฯ  ต  สุตฺวา  ร ฺโ  มาตา  อย  หีนชจฺโจ  มลมชชฺโก   
นหาปตปุตฺโต  อตฺตาน  น  ชานาติ  มม  ปุตฺต  ปวิสฺสร  
ชาติขตฺติย  พฺรหฺมทตฺตาติ นาเมนาลปตีติ กุชฺฌิตฺวา สตฺตม  
คาถมาห   
        [๑๑๖๐]ตปสา ปชหนฺติ ปาปกมฺม   
                ตปสา นหาปตกุมฺภการภาว(๑)   
                ตปสา อภิภุยฺย คงฺคมาล   
                นาเมนาลปสิชฺช พฺรหฺมทตฺตนฺติ ฯท   
        ตสฺสตฺโถ  อิเม  ตาว  สตฺตา  ตปสา  อตฺตโน  กเตน 
ตโปคุเณน  ปาปกมฺม  ชหนฺติ  กึ  ปเนเต  นหาปตกุมฺภการภาวมฺป  
ชหนฺติ  ย  ตฺว  คงฺคมาล  อตฺตโน  ตปสา  อภิภุยฺย  มม  ปุตฺต   
พฺรหฺมทตฺตนาเมนาลปสิ ปฏิรูป น เต เอตนฺติ ฯ 
        ราชา  มาตร  วาเรตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  คุณ  ปกาเสนฺโต   
# ๑. ส. นฺหาปตกุชฺฌการภาว ฯ  
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อฏม คาถมาห   
        [๑๑๖๑]สนฺทิฏ ิกเมว อมฺม ปสฺสถ   
                ขนฺติโสรจฺจสฺส อย(๑) วิปาโก   
                โส(๒) สพฺพชนสฺส วนฺทิโต อหู   
                ต วนฺทาม สราชิกา สมจฺจาติ ฯ   
        ตตฺถ  ขนฺติโสรจฺจสฺสาติ  อธิวาสนกฺขนฺติยา  จ  โสรจฺจสฺส   
จ  ฯ  ต  วนฺทามาติ  อิทานิ  ต  มย  สราชิกา  สมจฺจา  สพฺเพว  
วนฺทาม  ปสฺสถ อมฺม ขนติฺโสรจฺจาน วิปากนฺติ ฯ   
        ร ฺา  มาตริ  วาริตาย  เสสมหาชโน  อุฏหิตฺวา  อยุตฺต   
เต  เทว  เอวรูปสฺส  หีนชจฺจสฺส  ตุมฺเห  นาเมนาลปนนฺติ  อาห  ฯ   
ราชา มหาชน ปฏิพาหิตฺวา ตสฺส คุณ กเถตุ โอสานคาถมาห   
        [๑๑๖๒]มา กิ ฺจิ อวจุตฺถ คงฺคมาล   
                มนุิน โมนปเถสุ สิกฺขมาน   
                เอโส หิ อตร ีอณฺณว   
                ย ตริตฺวา วิจรนฺติ(๓) วีตโสกาติ ฯ   
        ตตฺถ  มนุินนฺติ  อาคาริกานาคาริกเสขาเสขปจฺเจกมุนึ  ฯ  
โมนปเถสุ  สิกฺขมานนฺติ  ปุพฺพภาคปฏิปทาย  โพธิปกฺขิยธมฺม- 
สงฺขาเตสุ  โมนปเถสุ  สกิฺขมาน ฯ อณฺณวนฺติ สสารสมุทฺท ฯ   
# ๑. ส. โย ฯ ๒. ม. โย ฯ ๓. ม. จรนฺติ ฯ   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 337 

                *เลมที่ 32  กจฺจานิวคฺควณฺณนา หนา  337 
                 
        เอว  วตฺวา  ราชา  ปจฺเจกพุทฺธ  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  มยฺห  
มาตุ  ขมถาติ  อาห  ฯ  ขมามิ  มหาราชาติ  ฯ  ราชปริสาป  น  
ขมาเปสิ ฯ  ราชา  อตฺตาน  นิสฺสาย  วสนตฺถาย  น  ปฏิ ฺ   
ยาจิ  ฯ ปจฺเจกพุทฺโธ  ปฏิ ฺ  อทตฺวา  สราชกิาย  ปริสาย  
ปสฺสนฺติยาว  อากาเส  ตฺวา  ร ฺโ โอวาท ทตฺวา  
คนฺธมาทนเมว คโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  อุปาสกา   
อุโปสถวาโส  นาม  วสิตพฺพยุตฺตโกติ  วตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ปจฺเจกพุทฺโธ  ปรินพฺิพายิ  อฑฺฒมาสกราชา  อานฺโท  
อโหสิ  มาตา  มหามายา อคฺคมเหสี ราหุลมาตา อุทยราชา 
ปน อหเมวาติ ฯ   
                คงฺคมาลชาตก ป ฺจม ฯ    
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                        เจติยราชชาตก(๑)   
        ธมฺโม  หเว  หโต  หนฺตีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
เทวทตฺตสฺส ปวิปฺปเวสน อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตสฺมึ  ห ิ ทิวเส  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ   
อาวุโส  เทวทตฺโต  มุสาวาท  กตฺวา  ปวึ  ปวิฏโ  อวีจิปรายโน 
ชาโตติ  ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ   
กถาย  สนฺนสิินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  
ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป  เทวทตฺโต  มุสาวาท  กตฺวา  ปวึ  
ปวิฏโเยวาติ  วตฺวา  อตีต  อาหริ   
        อตีเต  ปมกปฺเป  มหาสมฺมโต  นาม  ราชา  อสงฺเขยฺยายุโก   
อโหสิ  ฯ  ตสฺส  ปุตฺโต  โรโช  นาม  โรชสฺส  ปุตฺโต  วรโรโช   
นาม  ตสฺส  ปุตฺโต  กลฺยาโณ  นาม  กลฺยาณสฺส  ปตฺุโต  วรกลฺยาโณ   
นาม  วรกลยฺาณสฺส  ปุตฺโต  อุโปสโถ  นาม  อุโปสถสฺส  ปุตฺโต 
วรอุโปสโถ  นาม  วรอุโปสถสฺส  ปุตฺโต  มนฺธาตา  นาม  มนฺธาตุสสฺ  
ปุตฺโต  วรมนฺธาตา  นาม  วรมนฺธาตุสฺส  ปุตฺโต  วโร นาม 
วรสฺส ปุตฺโต อุปวโร นาม อุปริจโรติป(๒) ตสฺเสว   นาม  ฯ  โส   
เจติยรฏเ  โสตฺถิยนคเร  รชฺช  กาเรสิ  จตูหิ  อิทฺธีหิ  สมนฺนาคโต  
อโหสิ  อุปรจิโร  โหติ  อากาสคามี  จตฺตาโร  เทวปุตฺตา  
จตูสุป  ทิสาสุ  ขคฺคหตฺถา  รกฺขนฺติ  กายโต  จนฺทนคนฺโธ  วายติ 
# ๑. ม. เจติชาตก... ฯ ๒. ส. สอปจโรติป ฯ ม. อุปริวโรติป ฯ   
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มุขโต  อุปฺปลคนฺโธ  ฯ  ตสฺส  กปโล  นาม  พฺราหฺมโณ  ปโุรหิโต  
อโหสิ  ฯ  กปลพฺราหฺมณสฺส  ปน  กนฏิโ  โกรกลมฺพโก  นาม  
ร ฺา  สทฺธึ  เอกาจริยกุเล  อุคฺคหิตสิปฺโป  พาลสหาโย  ฯ  ตสฺส   
กุมารกาเลเยว  อห  รชชฺ  ปตฺวา  ตุยฺห  ปุโรหิตฏาน  ทสฺสามีติ  
ปฏิชานิ  ฯ  โส  รชชฺ  ปตฺวา  ปตุ  ปุโรหิต  กปลพฺราหฺมณ   
ปุโรหิตฏานโต  จาเวตุ  นาสกฺขิ  ฯ  ปุโรหิเต  ปน  อตฺตโน  
อุปฏาน  อาคจฺฉนฺเต  ตสฺมึ  คารเวน  อปจิตาการ  ทสฺเสติ  ฯ 
พฺราหฺมโณ  ต  สลลฺกฺเขตฺวา  รชชฺ  นาม  สมวเยหิ  สทฺธึ  
สุปริหาร  โหติ  อห  ราชาน  อาปุจฺฉิตฺวา  ปพฺพชิสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา  เทว  อห  มหลลฺโก  เคเห  กมุาโร  อตฺถ ิ ต   
ปุโรหิต  กโรหิ  อห  ปพฺพชิสฺสามีติ  ราชาน  อนุชานาเปตฺวา  
ปุตฺต  ปุโรหติฏาเน  เปตฺวา  ราชุยยฺาน  ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  
ปพฺพชิตฺวา  ฌานาภิ ฺา  นิพฺพตฺเตตฺวา  ปุตฺต  อุปนิสฺสาย  
ตตฺเถว  วาส  กปฺเปสิ  ฯ   
        โกรกลมฺพโก  อย  ปพฺพชนฺโตป  มยฺห  านนฺตร  น   
ทาเปสีติ  ภาตริ  อาฆาต  พนฺธิตฺวา  เอกทิวส  สุขกถาย   
สมเย  ร ฺา  โกรกลมฺพก  ตฺว  ปุโรหิตฏาน  น  กโรสีติ   
วุตฺเต  อาม  เทว  น  กโรมิ  ภาตา  เม  กโรตีติ  อาห  ฯ 
นนุ เต  ภาตา  ปพฺพชโิตติ  ฯ  อาม  ปพฺพชิโต านนฺตร ปน 
ปุตฺตสฺส ทาเปสีติ ฯ  เตนหิ  ตฺว  กาเรหิ  ฯ  เทว  ปเวณิยา  
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อาคตานนฺตรา(๑)  ภาตร  อปเนตฺวา  น  สกฺกา  มยา 
กาเรตุนฺติ  ฯ  เอว  สนฺเต  อห  ต  มหลลฺก  กตฺวา  ภาตรนฺเต  
กนิฏ  กริสสฺามีติ  ฯ  กถ  เทวาติ  ฯ  มุสาวาท  กตฺวาติ  ฯ  ก ึ  
เทว  น  ชานาถ  ยทา มม ภาตา มหนฺเตน  อพฺภูตธมฺเมน   
สมนฺนาคโต  วิชฺชาธโร  โส  อภูเตน  ตุมฺเห  ว ฺเจสฺสติ  จตฺตาโร 
เทวปุตฺเต  อนฺตรหิเต  วิย  กริสฺสติ  กายโต  จ  มุขโต  จ   
สุคนฺธ  ทุคฺคนฺธ  วิย  กริสสฺติ  ตุมฺเห  อากาสา  โอตาเรตฺวา   
ภูมิย   ิเต  วิย  กริสฺสติ  ตุมฺเห  ปวิย  ปวิสนฺตา  วิย  ภวิสฺสถ   
ตทา  ตุมฺเห  กถาย  ปติฏาตุ  นาสกฺขิสฺสถาติ  ฯ  ตฺว  เอว 
ส ฺ  มา  กริ  อห  กาตุ  สกฺขิสฺสามีติ  ฯ  กทา  กรสิฺสถ  
เทวาติ  ฯ  อิโต  สตฺตเม  ทิวเสติ  ฯ  สา  กถา  สกลนคเร 
ปากฏา  อโหสิ  ฯ  ราชา  กิร  มุสาวาท  กตฺวา  ขุทฺทก  
มหลฺลก  กรสิฺสติ  านนฺตร  ขุทฺทกสสฺ  ทาเปสฺสติ  กีทโิส  
นุ  โข  มุสาวาโท  นาม  ก ึ นลีโก  อุทาหุ  ปตกาทีสุ   
อ ฺตรวณฺโณติ  เอว  มหาชนสฺส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ  ฯ  ตทา  
กิร  โลกสฺส  สจฺจวาทิกาเล  มุสาวาโท  นาม  เอวรูโปติ  น  
ชานนฺติ  ฯ   
        ปุโรหิตปุตฺโตป  ต  กถ  สุตฺวา  คนฺตฺวา  ปตุ  กเถสิ  ตาต  
ราชา  กริ  มสุาวาท  กตฺวา  ตุมฺเห  ขุทฺทเก  กตฺวา  อมฺหาก  
# ๑. ม. อาคต านนฺตร มม  ฯ  
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านนฺตร  มม  จุลลฺปตุสฺส  ทสฺสตีติ  ฯ  ตาต  ราชา  มุสาวาท  
กตฺวาป  อมฺหาก  านนฺตร  ตสฺส  ทาตุ  น  สกฺขิสฺสติ  กตรทิวเส  
ปน  กริสฺสตีติ  ฯ  อิโต  กริ  สตฺตเม  ทวิเสติ  ฯ  เตนหิ  ตทา  
มยฺห  อาโรเจยฺยาสีติ  ฯ  สตฺตเม  ทิวเส  มหาชนา  มุสาวาท   
ปสฺสิสฺสามาติ  ราชงฺคเณ  สนฺนิปติตฺวา  ม ฺจาติม ฺเจ  พนฺธิตฺวา   
อฏสุ  ฯ  กมุาโร  คนฺตฺวา  ปตุ  อาโรเจสิ  ฯ ราชา อลงฺกตปฏิยตฺโต   
นิกฺขมิตฺวา  มหาชนสฺส  มชฺเฌ  ราชงฺคเณ  อากาเส  อฏาสิ  ฯ   
ตาปโส  อากาเสนาคนฺตฺวา  ร ฺโ  ปรุโต  นิสีทนจมฺม  อตฺถรตฺิวา   
อากาเส  ปลฺลงฺเกน  นิสทีิตฺวา  สจฺจ  กิร  ตฺว  มหาราช   
มุสาวาท  กตฺวา  ขุทฺทก  มหลฺลก  กตฺวา  ตสฺส  านนฺตร   
ทาตุกาโมสีติ  ฯ  อาม  อาจริย  เอว  เม  กถิตนฺติ  ฯ  อถ  น  โส  
โอวทนฺโต  มหาราช  มุสาวาโท  นาม  ภาริโย  คุณปริธสโก   
จตูสุ  อปาเยสุ  นิพฺพตฺตาเปติ  ราชา  นาม  มุสาวาท  กโรนฺโต   
ธมฺม  หนติ  โส  ธมฺม หนิตฺวา สยเมว ห ฺตีติ วตฺวา ปม  
คาถมาห   
        [๑๑๖๓]ธมฺโม หเว หโต หนฺติ  นาหโต หนฺติ กิ ฺจิน(๑)   
                ตสฺมา หิ ธมฺม น หเน  มา ต(๒) ธมโฺม หโต หนีติ ฯ   
        ตตฺถ ธมฺโมติ เชฏาปจายนธมฺโม อธิปฺเปโต ฯ   
        อถ  น  อุตฺตรึป  โอวทนฺโต  สเจ  มหาราช  มุสาวาท   
# ๑. ม. กิ ฺจน ฯ  ๒. ม. ตฺว ฯ   
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กริสฺสสิ  จตสฺโส เต อิทฺธโิย อนฺตรธายิสฺสนฺตีติ วตฺวา ทุติย  
คาถมาห   
        [๑๑๖๔]อลิก ภาสมานสฺส          อปกฺกมนฺติ เทวตา   
                ปติูก ฺจ มุข วาติ                  สกฏานาว ธสติ   
                โย ชาน ปุจฺฉิโต ป ฺห          อ ฺถา น วิยากเรติ ฯ   
        ตตฺถ  อปกฺกมนฺติ  เทวตาติ  มหาราช  สเจ  อลิก 
ภณิสฺสสิ  จตฺตาโร  เทวปุตฺตา  อารกฺข  ฉฑฺเฑตฺวา  อนฺตร- 
ธายิสฺสนฺตีติ  อธิปฺปาเยเนต  วทติ  ฯ  ปูติก ฺจ  มุข  วาตีติ 
มุข ฺจ เต กาโย จ อุโภ  ปติูคนฺธ  วายิสฺสตีติ  ต  สนธฺายาห  ฯ  
สกฏานาว  ธสตีติ  อากาสโต  ภสฺสิตฺวา ปวึ ปวิสตีติ  
ทีเปนฺโต เอวมาห ฯ   
        ต  สุตฺวา  ราชา  ภีโต  โกรกลมฺพก  โอโลเกสิ  ฯ  อถ  น   
โส  มา  ภายิ  มหาราช  นนุ  มยา  ปมเมว  ตุมฺหาก  เอต   
กถิตนฺติ  อาห  ฯ  ราชา  กปลสฺส  วจน  สุตฺวา  อตฺตโน(๑) กถิตเมว   
ปุรโต  กโรนฺโต  ตฺวสิ  ภนฺเต  กนิฏโ  เชฏโ  โกรกลมฺพโกติ   
อาห  ฯ  อถสฺส  สห  มุสาวาเทน  จตฺตาโร  เทวปุตฺตา  ตาทิสสฺส   
มุสาวาทิโน  อารกฺข  น  คณฺหิสฺสามาติ  ขคฺเค  ปาทมูเล  ฉฑฺเฑตฺวา   
อนฺตรธายึสุ  ฯ  มุข  ภินฺนกุกฺกุฏณฺฑ (๒) วิย  กาโย  วิวฏวจฺจกุฏ ิ  
วิย  ทุคฺคนฺธ  วายิ  ฯ  อากาสโต  ภสฺสิตฺวา  ปวิย  ปติฏหติ   
# ๑. ม. อตฺตนา ฯ  ๒. ม. ภินฺนกุกฺกุฏณฺฑปูติ ฯ   
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จตสฺโสป  อิทฺธิโย  ปริหายึสุ  ฯ  อถ  น  จ  มหาปุโรหิโต  มา 
ภายิ  มหาราช  สเจ  สจฺจ  ภณิสฺสสิ  สพฺพนฺเต  ปฏิปากติก   
กริสฺสามีติ  วตฺวา ตติย คาถมาห   
                สเจ หิ สจฺจ ภณสิ                  โหหิ ราช ยถา ปุเร   
                มสุา เจ ภาสเส ราช          ภูมิย ติฏ เจติยาติ ฯ   
        ตตฺถ  ภูมิย  ติฏาติ  ภูมิย  เทว  ปติฏ  ปุน  อากาส  ลงฺฆิตุ   
น สกฺขิสฺสสีติ อตฺโถ ฯ   
        โส  ปสสฺ  มหาราช  ปม  มุสาวาเทเนว  เต  จตสฺโส 
อิทฺธิโย  อนตฺรหิตา  สลลฺกฺเขหิ  อิทานิป  สกฺกา  ปฏิปากติก   
กาตุนฺติ  วุตฺเตป  เอว  วตฺวา  ตุมฺเห  ว ฺเจตุกาโมติ  ทุติยมฺป  
มุสาวาท  ภณิตฺวา  ยาว  โคปฺผกา  ปวึ  ปาวิสิ  ฯ  อถ  น   
ปุนป  พฺราหฺมโณ  สลฺลกเฺขหิ  อิทานิป  สกฺกา  ปากติก  กาตุ  
มหาราชาติ  วตฺวา  จตุตฺถ คาถมาห   
        [๑๑๖๕]อกาเล วสฺสตี ตสฺส          กาเล ตสฺส น วสฺสติ   
                โย ชาน ปุจฺฉิโต ป ฺห          อ ฺถา น วิยากเรติ ฯ   
        ตตฺถ  ตสฺสาติ  โย  ชานนฺโต  ปุจฺฉิต  ป ฺห  มสุาวาท  
กตฺวา  อ ฺถา  พฺยากโรติ  ตสฺส  ร ฺโ  วิชิเต  เทโว  ยุตฺตกาเล 
อวสฺสิตฺวา  อกาเล วสฺสตีติ อตฺโถ ฯ   
        อถ  น  ปุนป  มุสาวาทผเลน  ยาว  ชงฺฆา  ปวึ   
ปวิฏโติ  สลฺลกฺเขหิ มหาราชาติ วตฺวา ป ฺจม คาถมาห    
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                สเจ หิ สจฺจ ภณสิ                  โหหิ ราช ยถา ปุเร   
                มสุา  เจ  ภาสเส  ราช          ภูมึ  ปวิส  เจติยาติ  ฯ   
        โส  ตติยมฺป  ตฺวสิ  ภนฺเต  กนิฏโ  เชฏโ  โกรกลมฺพโกติ   
มุสาวาทเมว  กตฺวา  ยาว  ชณฺณุกา  ปวึ  ปาวิสิ  ฯ  อถ  น   
ปุนป  สลฺลกเฺขหิ มหาราชาติ วตฺวา เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๑๑๖๖]ชิวฺหา ตสฺส ทฺวิธา โหติ  อุรคสฺเสว ทิสมฺปติ   
                โย ชาน ปุจฺฉิโต ป ฺห          อ ฺถา น วิยากเร ฯ   
                สเจ หิ สจฺจ ภณสิ                  โหหิ ราช ยถา ปุเร   
                มสุา  เจ  ภาสเส  ราช          ภิยฺโย  ปวิส  เจติยาติ  ฯ   
อิมา  เทฺว  คาถา  วตฺวา  อิทานิป  สกกฺา  ปฏิปากติก  กาตุนฺติ   
อาห  ฯ  ราชา  ตสฺส  วจน  อนาทิยนฺโต  ตฺวสิ  ภนฺเต  กนิฏโ   
เชฏโ  โกรกลมฺพโกติ  จตุตฺถ  มุสาวาท  กตฺวา  ยาว  กฏิโต   
ปวึ  ปาวิสิ  ฯ  อถ  น  พฺราหฺมโณ  สลฺลกฺเขหิ  มหาราชาติ  
วตฺวา  ปุน  เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๑๑๖๗]ชิวฺหา ตสฺส น ภวติ          มจฺฉสฺเสว ทิสมฺปติ   
                โย ชาน ปุจฺฉิโต ป ฺห          อ ฺถา น วิยากเร ฯ   
                สเจ หิ สจฺจ ภณสิ                  โหหิ ราช ยถา ปุเร   
                มสุา เจ ภาสเส ราช          ภิยโฺย ปวิส เจติยาติ ฯ   
        ตตฺถ  มจฺฉสฺเสวาติ  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  มุสาวาทิโน  
มจฺฉสฺส  วิย กถนสมตฺถา ชิวฺหา น โหติ มูโคว โหตีติ อตฺโถ ฯ    
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        โส  ป ฺจมมฺป  ตฺวสิ  ภนฺเต  กนิฏโ  เชฏโ  โกรก- 
ลมฺพโกติ  มสุาวาท  กตฺวา  ยาว  นาภิโต  ปวึ  ปาวิสิ  ฯ  อถ  
น  พฺราหฺมโณ  ปุนป สลลฺกฺเขหิ มหาราชาติ วตฺวา เทฺว  
คาถา อภาสิ   
        [๑๑๖๘]ถิโยว ตสฺส ชายนฺติ          น ปุมา ชายเร กุเล   
                โย ชาน ปุจฺฉิโต ป ฺห          อ ฺถา น วิยากเร ฯ   
                สเจ หิ สจฺจ ภณสิ                  โหหิ ราช ยถา ปุเร   
                มสุา เจ ภาสเส ราช          ภิยฺโย ปวิส เจติยาติ ฯ   
        ตตฺถ  ถโิยวาติ  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  มุสาวาทิสฺส  ธีตโรว   
ชายนฺติ ปุตฺตา น ชายนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        ราชา  อนาทยิตฺวา  ฉฏมฺป  ตเถว  มุสาวาท  ภณิตฺวา  ยาว   
ถนา  ปวึ  ปาวิสิ  ฯ  ปนุป  พฺราหฺมโณ  สลฺลกฺเขหิ  มหาราชาติ   
วตฺวา เทฺเว คาถา อภาสิ   
        [๑๑๖๙]ปุตฺตา ตสฺส น ภวนฺติ          ปกฺกมนฺติ ทิโสทิส   
                โย ชาน ปุจฺฉิโต ป ฺห          อ ฺถา น วิยากเร ฯ   
                สเจ หิ สจฺจ ภณสิ                  โหหิ ราช ยถา ปุเร   
                มสุา เจ ภาสเส ราช          ภิยฺโย ปวิส เจติยาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปกฺกมนฺตีติ  สเจ  มุสาวาทิสฺส  ปุตฺตา  โหนฺติ   
มาตาปตูน  อนูปการา หุตฺวา ปลายนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        โส  ปาปมิตฺตสสคฺคโทเสน  ตสฺส  วจน  อนาทยิตฺวา    
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สตฺตมมฺป  ตเถว  มุสาวาท  อกาสิ  ฯ  อถสฺส  ปวี  วิวร  
อทาสิ  ฯ  อวีจิโต  ชาลา อุฏหิตฺวา คณฺหิ ฯ อิมา เทฺว คาถา 
สมฺพุทฺธคาถา โหนฺติ   
        [๑๑๗๐]ส ราชา อิสนิา สตฺโต(๑)  อนฺตลิกฺขจโร ปุเร   
                ปาเวกฺขิ ปวึ เปจฺโจ          หีนตฺโต อตฺตปริยาย(๒) ฯ   
                ตสฺมา หิ ฉนฺทาคมน          นปฺปสสนฺติ ปณฺฑิตา   
                อทุฏจิตฺโต ภาเสยฺย         คิร สจฺจูปส ฺหิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ส  ราชาติ  ภิกขฺเว  โส เจติโย ราชา ปุพฺเพ 
อนฺตลิกฺขจโร  หุตฺวา  ปจฺฉา  อิสินา  อภิสตฺโต  ปรหิีนสภาโว  
หุตฺวา  อตฺตปริยาย  อตฺตโน  กาลปริยาย  ปตฺวา  ปวึ  ปาวิสีติ   
อตฺโถ  ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  เจติยราชา  ฉนฺทาทิคมเนน  อวีจิปรายโน 
ชาโต  ตสฺมา  ฯ  อทุฏจิตฺโตติ ฉนฺทาทีหิ อทูสิตจิตฺโต หุตฺวา 
สจฺจเมว ภาเสยฺยาติ ฯ   
        มหาชโน  เจติยราชา  อิสึ  อกฺโกสิตฺวา  มุสาวาท  กตฺวา 
อวีจึ  ปวิฏโติ  ภยปฺปตฺโต  อโหสิ  ฯ  ร ฺโ  ป ฺจ  ปุตฺตา  
อาคนฺตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  ปาเทสุ  ปติตฺวา  อมฺหาก  อวสฺสโย 
โหหีติ  วทึส ุ ฯ  พฺราหฺมโณ  ตาตา  ตุมฺหาก  ปตา  ธมฺม   
นาเสตฺวา  มุสาวาท  กตฺวา  อิสึ  อกโฺกสิตฺวา  อวีจึ  ปวิสนฺโต(๓) 
ธมฺโม  นาเมส  หโต  หนติ  ตุมฺเหหิ  น  สกฺกา  อิธ  วสิตุนฺติ  
# ๑. ส. อิมินา ปตฺโต ฯ ๒. ส.ี ม. ปตฺว ปริยาย ฯ  
# ๓. ม. อุปปนฺโน ฯ   
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วตฺวา  เตสุ  สพฺพเชฏก  เอหิ  ตาต  ปาจีนทฺวาเรน  นิกฺขมิตฺวา 
อุชุกเมว  คจฺฉ  คจฺฉนฺโต  สพฺพเสต  สตฺตปฺปติฏ ิต  หตฺถริตน   
ปสฺสิสฺสสิ  ตาย  ส ฺาย  ตตฺถ  นคร  มาเปตฺวา  วส  ต  นคร  
หตฺถิปุร  นาม  ภวิสฺสตีติ  อาห  ฯ  ทุติย  อามนฺเตตฺวา  ตาต  
ทกฺขิณทฺวาเรน  นิกฺขมิตฺวา  อุชุกเมว  คจฺฉ  คจฺฉนฺโต  สพฺพเสต  
อสฺสรตน  ปสฺสิสฺสสิ  ตาย  ส ฺาย  ตตฺถ  นคร  มาเปตฺวา  วส   
ต  นคร  อสสฺปุร  นาม ภวิสฺสตีติ อาห ฯ  ตติย  อามนฺเตตฺวา  
ตาต  ปจฺฉิมทฺวาเรน  นิกขฺมิตฺวา  อุชุกเมว  คจฺฉ  คจฺฉนฺโต  
เกสรสีห  ปสฺสิสฺสสิ  ตาย  ส ฺาย  ตตฺถ  นคร  มาเปตฺวา  วส  
ต  นคร  สีหปุร  นาม  ภวิสฺสตีติ  อาห  ฯ  จตุตฺถ  อามนฺเตตฺวา   
ตาต  อุตฺตรทฺวาเรน  นิกฺขมิตฺวา  อุชุกเมว  คจฺฉ  คจฺฉนฺโต  
สพฺพรตนมย  จกฺกป ฺชร  ปสฺสิสฺสสิ  ตาย  ส ฺาย  ตตฺถ  นคร  
มาเปตฺวา  วส  ต  นคร  อุตฺตรป ฺชร(๑)  นาม  ภวิสฺสตีติ  อาห  ฯ  
ป ฺจม  อามนฺเตตฺวา  ตาต  ตยา  อิมสมฺึ  าเน  วสตุิ  น   
สกฺกา  อิมสมฺึ  นคเร  มหาถูป  กตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  ปจฺฉิมุตฺตราย 
ทิสาย  อุชุกเมว  คจฺฉ  คจฺฉนฺโต  เทฺว  ปพฺพเต  อ ฺม ฺ   
ปหริตฺวา  ททฺธนฺติ  สทฺท(๒)  กโรนฺเต  ปสฺสิสฺสส ิ ตาย  ส ฺาย   
ตตฺถ  นคร  มาเปตฺวา  วส  ต  นคร  ททฺธปุร  นาม  ภวิสฺสตีติ   
อาห  ฯ  เต  ป ฺจป  ชนา  ตาย ส ฺาย คนฺตฺวา ตสฺมึ ตสฺมึ  
# ๑. ม. อุตฺตรป ฺจาล ฯ  ๒. ม. ททฺทรสทฺท ฯ   
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าเน นครานิ มาเปตฺวา วสึสุ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว   
ปุพฺเพป  เทวทตฺโต  มุสาวาท  กตฺวา  ปวึ  ปวิฏโติ  วตฺวา  ชาตก   
สโมธาเนสิ  ตทา  เจติยราชา  เทวทตฺโต  อโหสิ  กปลพฺราหฺมโณ   
ปน อหเมวาติ ฯ   
                เจติยราชชาตก ฉฏม ฯ   
                 
                     อินฺทฺริยชาตก   
        โย  อินฺทฺริยานนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
ปุราณทุติยิกปโลภน อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สาวตฺถยิ  กิเรโก  กลุปุตฺโต  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  น   
สกฺกา  อคารมชฺเฌ  วสนฺเตน  เอกนฺตปริปุณฺณ  เอกนฺตปริสุทฺธ   
พฺรหฺมจริย  จริตุ  นิยฺยานิเก  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต   
กริสฺสามีติ  ฆเร  วิภว  ปตฺุตทารสฺส  นิยฺยาเทตฺวา  สตฺถาร   
ปพฺพชฺช  ยาจิ  ฯ  สตฺถาปสฺส  ปพฺพชชฺ  ทาเปติ  ฯ  ตสฺส   
อาจริยอุปชฺฌาเยหิ  สทฺธึ  ปณฺฑาย  จริโต  นวกตฺตา  เจว   
ภิกฺขูน  พหุภาเวน  จ  กุลฆเร  วา  อาสนสาลาย  วา  อาสน   
น  ปาปุณาติ  ฯ  สงฺฆนวกโกฏิย  ปก  วา  ผลก  วา  
ปาปุณาติ  ฯ อาหาโรป  อุฬุกปฏเน  ฆฏฏิตภินฺนปฏก ฺชิก   
วา  ยาคุ  วา  ปูติสุกฺขขชฺชก  วา  ฌามสุกฺขกุโร  วา  ปาปุณาติ   
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 ยาปนปฺปมาณ  น  โหติ  ฯ  โส  อตฺตนา  ลทฺธ  คเหตฺวา  
 ปุราณทุติยิกาย  สนฺติก  คจฺฉติ  ฯ  อถสฺส  สา  ปตฺต   
 คเหตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปตฺตโต  ภตฺต  นหีริตฺวา  สุสมฺปาทิตานิ   
ยาคุภตฺตสูปพฺย ฺชนานิ  เทติ  ฯ  มหลลฺโก  รสตณฺหาย  พชฺฌิตฺวา   
ปุราณทุติยิก  ชหิตุ  น  สกโฺกติ  ฯ  สา  จินฺเตสิ  พทฺโธ  น ุ โข   
โนติ  วีมสิสฺสามิ  นนฺติ  ฯ   
        อเถกทวิส  ชนปทมนุสฺส  เสตมตฺติกาย  นหาเปตฺวา  เคเห  
นิสีทาเปตฺวา  อ ฺเปสฺส  กติปเย  ปรวิารมนุสฺเส  อาณาเปตฺวา  
โถก  โถก  ปานโภชน  ทาเปสิ  ฯ  เต  ขาทนฺตา  ภุ ฺชนฺตา   
นิสีทึสุ  ฯ  เต  เคหทฺวาเร  จกฺเกสุ  โคเณ  พนฺธาเปตฺวา  เอก   
สกฏ  ปาเปสิ  สย  ปน  ปฏ ิคพฺเภ  นิสีทิตฺวา  ปูเว  ปจิ  ฯ  อถ   
มหลฺลโก  อาคนฺตฺวา  ทฺวาเร  อฏาสิ  ฯ  ต  ทิสฺวา  เอโก 
มหลฺลกปุริโส  อยฺเย  เอโก  เถโร  ทฺวาเร   ิโตติ  อาห  ฯ   
วนฺทิตฺวา  อติจฺฉาเปหีติ  ฯ  โส  อติจฺฉถ  ภนฺเตติ  ปุนปฺปุน  
เถตฺวา  ต  อคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อยฺเย  เถโร  น  คจฺฉตีติ   
อาห  ฯ  สา  คนฺตฺวา  สาณึ  อุกฺขิปตฺวา  โอโลเกตฺวา  อมฺโภ   
อมฺหาก  ทารกปตาติ  วตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา   
เคห  ปเวเสตฺวา  โภเชตฺวา  โภชนปรโิยสาเน  วนฺทิตฺวา  ตุมฺเห 
อิเธว  ปรินิพฺพายิถ  มย  เอตฺตก  กาล  อ ฺ  กุล  น  คณฺหิมฺหา 
อสฺสามิเก  ปน  ฆเร  ฆราวาโส  น  สณฺาติ  มย  อ ฺ  กุล  



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 350 

                *เลมที่ 32  อินทฺฺริยชาตก  หนา 350 
                 
คณฺหาม  ทูรชนปท  คจฺฉิสฺสาม  ตุมฺเห  อปฺปมตฺตา  โหถ  สเจ 
เม  โทโส  อตฺถิ  ขมถาติ  อาห  ฯ  มหลฺลกสฺส  หทย  ผาลกาโล 
วิย  อโหส ิ ฯ  อถ  น  อห  ต  ชหิตุ  น  สกฺโกมิ  มา  คจฺฉ  
วิพฺภมิสฺสามิ  อสุกฏาเน  เม  สาฏก  เปเสหิ  ปตฺตจีวร  ปฏิจฺฉา- 
เปตฺวา  อาคจฺฉิสฺสามีติ  อาห  ฯ  สา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ  มหลฺลโก 
วิหาร  คนฺตฺวา  อาจริยุปชฺฌาเย  ปตฺตจีวร  ปฏิจฺฉาเปนฺโต  กสฺมา   
อาวุโส  เอว  กโรสีติ  วุตฺเต  ปุราณทุติยิก  ชหิตุ  น  สกฺโกม ิ  
วิพฺภมิสฺสามีติ  อาห  ฯ  อถ  น  เต  อนิจฺฉนฺต ฺเว  สตฺถุ  สนฺติก   
เนตฺวา  กึ  ภิกฺขเว  อิม  อนิจฺฉนฺต ฺเว  อานยิตฺถาติ  วุตฺเต   
ภนฺเต  อย  อุกฺกณฺ ิตฺวา  วิพฺภมิตุกาโมติ  วทึสุ  ฯ  อถ  น  สตฺถา   
สจฺจ  กิร  ตฺว  อุกฺกณฺ ิโตสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจ  ภนฺเตติ  โก ต 
อุกฺกณฺาเปตีติ  ปุราณทุติยิกา  ภนฺเตติ  วุตฺเต  ภิกฺขุ  น  อิทาเนว   
สา  อิตฺถี  ตุยฺห  อนตฺถการิกา  ปุพฺเพป  ตฺว  เอต  นสิฺสาย  จตูหิ   
ฌาเนหิ  ปรหิีโน  มหาทกฺุข  ปตฺวา  ม  นิสฺสาย  ตมฺหา  ทุกฺขา 
มุ ฺจิตฺวา นฏ ฌาน ปฏิลภตีติ วตฺวา อตีต อาหริ  ฯ 
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต 
ตสฺส  ปุโรหิต  ปฏิจฺจ  ตสฺสา  พฺราหฺมณิยา  กุจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺติ  ฯ  
ชาตทิวเส  จสฺส  สกลนคเร  อาวุธานิ  ปชฺชลึสุ  ฯ  เตนสฺส  
โชติปาโลติ  นาม  กรึส ุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสลิาย  สพฺพสิปฺปานิ  
อุคฺคณฺหิตฺวา  ร ฺโ  สิปปฺ  ทสฺเสตฺวา  อิสฺสริย  ปหาย  กิ ฺจิ  
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อชานาเปตฺวา  อคฺคทฺวาเรน  นิกฺขมิตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา 
สกฺกทตฺติเย  กปฏอสฺสเม(๑)  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชตฺิวา ฌานาภิ ฺา 
นิพฺพตฺเตสิ  ฯ  ต  ตตฺถ  วสนฺต  อเนกานิ  อิสิสตานิ  ปริวาเรสุ  ฯ 
มหาสมาคโม  อโหส ิ สตฺต  อนฺเตวาสิกา  เชฏกา  อเหสุ  เตส   
สาลิสฺสโร  นาม  อิสิ  กปฏอสฺสมา  นิกฺขมิตฺวา  สุรฏชนปเท [๒] 
สาโตทกาย  นาม  นทิยา  ตีเร  อเนกสหสฺสอิสิปริวาโร  วส ิ ฯ 
เมณฺฑิสฺสโร  นาม  อิสิ  ปโชตกร ฺโ  วิชิเต  กลมฺพมูลก(๓)  นาม  
นิคม  นิสฺสาย  อเนกสหสฺสอิสิปริวาโร  วสิ  ฯ  ปพฺพโต  นาม  อิสิ 
เอก  อฏวิชนปท  นิสฺสาย  อเนกสหสฺสอิสิปริวาโร  วสิ  ฯ  กาฬเทวิโล 
นาม  อิสิ  อวนฺติกรฏเ  ทกฺขิณาปเถ  เอก  ฆนเสล  นิสฺสาย   
อเนกสหสฺสอิสิปริวาโร  วสิ  ฯ  กิสวจฺโฉ  นาม  อิสิ  เอกโกว   
ทณฺฑกีร ฺโ  กุมฺภวตึ  นาม  นคร  นิสฺสาย  อุยฺยาเน  วสิ  ฯ  
อนุสิสฺสตาปโส  ปน  โพธิสตฺตสฺส อุปฏาโก  สนฺติเก  วสิ  ฯ  
นารโท  นาม  อิสิ  กาฬเทวิลสฺส  กนิฏโ  มชฺฌิมปปฺเทเส  อร ฺเ 
อ ฺชนคิริมฺหิ  ปพฺพตชาลนฺตเร  เอกโกว  เอกสฺมึ  คุหาเลเณ  วสิ  ฯ   
        อ ฺชนคิริโน  ปน  อวิทูเร  เอโก  อากิณฺณมนุสฺโส  นิคโม   
อตฺถิ  ฯ  เตส  อนฺตเร  มหตี  นที  ต พหู มนุสฺสา โอสรนฺติ ฯ   
อุตฺตมรูปธรา  วณฺณทาสิโย  ปุริเส  ปโลภยมานา  ตสฺสา  นทิยา   
# ๑. ม. กวิฏกอสฺสเม ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปุรตฺถมิชนปเทติ 
# ทิสฺสติ ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ ลมพฺจูฬก ฯ ม. กลมฺพจูฬก ฯ  
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ตีเร  นิสีทนติฺ  ฯ  นารทตาปโส  ตาสุ  เอก  ทิสฺวา  ปฏิพทฺธจิตฺโต   
หุตฺวา  ฌาน  อนฺตรธาเปตฺวา  นิราหาโร  ปริสุสฺสนฺโต  กิเลสวสงฺคโต   
สตฺตาห  นิปชฺช ิ ฯ  อถสฺส  ภาตา  กาฬเทวิโล  อาวชฺเชนฺโต ต  
การณ  ตฺวา  อากาเสนาคนฺตฺวา  เลณ  ปาวิสิ  ฯ  นารโท  ต   
ทิสฺวา  กสฺมา  ภว  อาคโตสีติ  อาห  ฯ  ภว  อผาสุโก  ต(๑) 
ภวนฺต  ปฏิชคฺคิตุ  อาคโตสฺมีติ  ฯ  อถ  น  โส  อวตฺถุก  ภว  
กเถสิ  อลิก  ตุจฺฉ  กเถสีติ  มุสาวาเทน  นิคฺคณฺหิ  ฯ  โส  น  
ต  ปหาตุ  วฏฏตีติ  สาลสิฺสร  อาเนสิ  เมณฺฑิสฺสร  อาเนสิ  
ปพฺพติสฺสร  อาเนสิ  ฯ  อิตโร  เต  มุสาวาเทน  นิคฺคณฺหิ  ฯ 
กาฬเทวิโล  สรภงฺคสตฺถาร  อาเนสฺสามีติ  อากาเสน  คนฺตฺวา  
ต  อาเนสิ  ฯ  โส  อาคนฺตฺวา  ต  ทิสฺวา  อินฺทฺริยวส  คโตติ   
ตฺวา  กจฺจิสิ  นารท  อินฺทฺริยาน  วส  คโตติ  ปจฺุฉิ  ฯ  อิตเรน  
กถ  สุตฺวาว  อุฏาย  วนฺทิตฺวา  อาม  อาจริยาติ  วุตฺเต  นารท   
อินฺทฺริยวส  คตา  นาม  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  สุสฺสนฺตา  ทุกฺข   
อนุภวิตฺวา  ทุติยตฺตภาเว  นิรเย  นิพฺพตฺตนฺตีติ  วตฺวา  ปม  
คาถมาห   
        [๑๑๗๑]โย อินฺทฺริยาน กาเมน          วส นารท คจฺฉติ   
                โส ปริจฺจชฺชุโภ โลเก          ชีวนฺเตว(๒) วิสุสฺสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  โย  อินฺทฺริยานนฺติ  นารท  โย  ปรุิโส  รูปาทีสุ  
# ๑. ม. อกลลฺโกติ ฯ  ๒. ส. ชีวนฺโตป ฯ  ม. ชีวนฺโตว ฯ   
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สุภาการ  คเหตฺวา  กิเลสกามวเสน  ฉนฺน  อินฺทฺริยาน  วส  
คจฺฉติ ฯ ปรจฺิจชฺชุโภติ  โส  ปุรโิส  มนุสฺสโลก ฺจ  เทวโลก ฺจาติ 
อุโภ  โลเก  ปริจฺจชิตฺวา  นิรยาทีสุ  นพฺิพตฺตตีติ  อตฺโถ  ฯ  ชีวนฺเตว 
วิสุสฺสตีติ  ชวีนฺโตเยว  อตฺตนา  อิจฺฉิต  กิเลสวตฺถุ  อลภนโฺต  
โสเกน  วิสุสสฺติ  มหาทุกฺข  ปาปุณาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  นารโท  อาจริย  กามเสวน  นาม  สขุ  เอวรูป   
สุข  กึ  สนฺธาย  ทุกฺขนฺติ  วทสีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  อถสฺส  สรภงฺโค  
เตนหิ  สุณาหีติ ทุติย คาถมาห   
        [๑๑๗๒]สุขสฺสานนฺตร ทุกฺข          ทุกฺขสฺสานนฺตร สุข   
                โสสิ(๑) ปตฺโต สุขทุกฺข          ปาฏิกงฺข วร สุขนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สขุสฺสานนฺตรนฺติ  กามสุขสฺส  อนนฺตร  นิรยทุกฺข  ฯ   
ทุกฺขสฺสาติ  สีลรกฺขณทุกขฺสฺส  อนนฺตร  ทิพฺพมานสุกสุข ฺเจว   
นิพฺพานสุข ฺจ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  นารท  อิเม  สตฺตา  กามเสวน-   
สมเยน  กาล  กริตฺวา  เอกนฺตทุกฺเข  นิรเย  นิพฺพตฺตนฺติ  ฯ  สีล   
รกฺขนฺตา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺตา  จ  ปน  กิลมนฺติ  เต   
ทุกฺเขน  สีล  รกฺขิตฺวา  สีลผเลน  วุตฺตปฺปการ  สุข  ปฏิลภนฺติ  
อิท  สนฺธายาห  เอว  วทามีติ  ฯ  โสสิ  ปตฺโตติ  โส  ตฺว  นารท 
อิทานิ  ฌานสุข  นาเสตฺวา  ตโต  สุขา  มหนฺต  กามนิสฺสิต  
เจตสิกทุกฺข  ปตฺโต  ฯ  ปาฏิกงฺขาติ  อิท  กิเลสทกฺุข  ฉฑฺเฑตฺวา 
# ๑. ส. โสป ฯ   
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ปุน  ตเทว  วร  อุตฺตม  ฌานสุข อิจฺฉ ปตฺเถหีติ ฯ   
        นารโท  อิท  อาจริย  ทุกฺข  นาหนฺต  อธิวาเสตุ  สกฺโกมีติ   
อาห  ฯ  อถ  น  มหาสตฺโต  นารท  ทกฺุข  นาม  อุปฺปนฺน   
อธิวาเสตพฺพเมวาติ วตฺวา ตติย คาถมาห   
        [๑๑๗๓]กิจฺฉกาเล กิจฺฉสโห          โส(๑) กิจฺฉ นาติวตฺตติ   
                ส กิจฺฉนฺต สุข ธีโร          โยค สมธิคจฺฉตีติ ฯ   
        ตตฺถ  นาติวตฺตตีติ  นานุวตฺตติ  อยเมว  วา  ปาโ  ฯ  อิท   
วุตฺต  โหติ  นารท  โย  กายิกเจตสิกทุกฺขสงฺขาตสฺส  กิจฺฉสฺส  
อุปฺปนฺนกาเล  อปฺปมตฺโต  ตสฺส  กิจฺฉสฺส  หรณุปาย  กโรนฺโต 
กิจฺฉสโห  หตฺุวา  ต  กิจฺฉ  น  อนุวตฺตติ  ตสฺส  วเส  อวตฺติตฺวา 
เตหิ  เตหิ  อุปาเยหิ  ต  กจฺิฉ  อภิภวติ  วินาเสติ  ส  ธีโร  กิจฺฉสฺส  
อนฺติมสงฺขาต  นิรามิส  สุข  อธิคจฺฉติ  ต  วา  กิจฺฉนฺต  โยคสุข  
อธิคจฺฉติ อกิลมนฺโต  ปาปุณาตีติ ฯ   
        โส  อาจริย  กามสุข  นาม  อุตฺตมสุข  น  ต  ชหิตุ   
สกฺโกมีติ  อาห  ฯ  อถ  น  มหาสตฺโต  นารท  ธมฺโม  นาม  
น  เกนจิฤ  การเณน นาเสตพฺโพติ วตฺวา จตุตฺถ คาถมาห   
        [๑๑๗๔]น เหว กามาน กามา          นานตฺถา นตฺถการณา   
                น กต ฺจ นิรกตฺวา          ธมฺมา จวิตุมรหสีติ ฯ   
        ตตฺถ  กามาน  กามาติ  กามาน  กามา  วตฺถุกามาน   
# ๑. ส. ม. โย ฯ   
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ปตฺถนายาติ  อตฺโถ  ฯ  นานตฺถา  นตฺถการณาติ  น  อนตฺถโต  น 
อตฺถการณา ฯ น  กต ฺจ  นิรกตฺวาติ  กต ฺจ  นิปฺผาทิต  ฌาน  
นิรกตฺวา  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  นารท  น  เหว  วตฺถกุามปตฺถนาย 
ธมฺมา  จวิตุมรหสิ  เอกสฺม ึ อนตฺเถ  อุปฺปนฺเน  ต  ปฏิหนิตุกาโม 
นานตฺถา  นตฺเถนป  การณภูเตน  ธมฺมา  จวิตุมรหสิ  ฯ  อสุโก 
นาม  เม  อตฺโถ  อุปฺปชชฺสิฺสตีติ  เอว  อตฺถการณา  ปน  ธมฺมา   
จวิตุมรหสิ  กต  ปุน  นิปผฺาทิตุ  ฌานสุข นิรกตฺวาป นาเสตฺวา 
เนว ธมฺมา จวิตุมรหสีติ ฯ   
        เอว  สรภงฺเคน  จตูหิ  คาถาหิ  ธมเฺม  เทสิเต  กาฬเทวิโล   
อตฺตโน กนิฏ โอวทนฺโต ป ฺจม คาถมาห   
        [๑๑๗๕]ทกฺข คหปต(๑) สาธุ          สวิภชฺช ฺจ โภชน   
                อหาโส อตฺถลาเภสุ          อตฺถพฺยาปตฺติ อพฺยโถติ ฯ   
        ตตฺถ  ทกฺข  คหปตนฺติ  นารท  ฆราวาส  วสนฺตาน  
คหปตีน  โภคุปฺปาทนตฺถาย  อนาลสฺยเฉก  กุสลภาวสงฺขาต  ทุกฺข   
นาม  สาธุ  ทกฺขภาโว  ลทธฺโก  ฯ  สวิภชฺช ฺจ  โภชนนฺติ   
ทุกฺเขน  อุปฺปาทิตโภคาน  ธมฺมิกสมณพฺราหฺมเณหิ  สวิภชิตฺวา  
ปริโภคการณ  ทุติย  สาธุ  ฯ  อหาโส  อตฺถลาเภสูติ  มหนฺเต   
อิสฺสริเย  อุปปฺนฺเน  ปมาทวเสน  อหาโส  อนุพฺพิลาวิคฺคต  
ตติย  สาธุ  ฯ  อตฺถพฺยาปตฺตีติ  ยทา  ปน  อตฺตโน  อตฺถพฺยาปตฺติ  
# ๑. ม. คหปตี ฯ  
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ยสวินาโส  โหติ  ตทา  อพฺยโถ  อกิลมน  จตุตฺถ  สาธุ  ตสฺมา  ตฺว  
นารท  ฌาน  เม  อนฺตรหิตนฺติ  มา  โสจิ  สเจ  อินฺทฺริยาน  วส   
นาคมิสฺสสิ  นฏมฺป  เต  ฌาน  ปุน ปากติกเมว ภวิสฺสตีติ ฯ   
        ต  ปุน  กาฬเทวิเลน  นารทสฺส  โอวทิตภาว  ตฺวา  สตฺถา   
อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา ฉฏ คาถมาห   
        [๑๑๗๖]เอตฺตาว เตส(๑) ปณฺฑิจฺจ อสิโต(๒) เทวิโล พฺรวิ   
                นยิโต กิ ฺจิ ปาปโย          โย(๓) อินฺทรฺิยาน วส วเชติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ภิกฺขเว  เอตฺตก  เอต  ปณฺฑิจฺจ  โสย  เทวิโล   
อพฺรวิ  โย  ปน  กิเลสวเสน  อินฺทฺริยาน  วส  วเชติ  อิโต  อ ฺโ   
ปาปโย นตฺถติี ฯ   
        อถ  น  สรภงฺโค  อามนฺเตตฺวา  นารท  อิท  ตาว  สุโณหิ   
ปมเมว  กตฺตพฺพยุตฺตก  โย  น  กโรติ  โส  อร ฺ  ปวิฏมาณวโก   
วิย โสจติ ปรเิทวตีติ วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  เอกสฺมึ  กาสีนิคเม  เอโก  พฺราหฺมณมาณโว  อภิรูโป   
อโหสิ  ถามสมฺปนฺโน  นาคพโล  ฯ  โส  จินฺเตสิ  กมิฺเม  กสิกมฺมาทีนิ   
กตฺวา  มาตาปตุปฏเหิ  กึ  ปุตฺตทาเรน  ก ึ ทานาทิปุ ฺเหิ  กเตหิ 
กิ ฺจิ  อโปเสตฺวา  กิ ฺจิ  ปุ ฺ  อกตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  มิเค  
มาเรตฺวา  อตฺตานเมว  โปเสสฺสามีติ  โส  ป ฺจาวุธสนฺนทฺโธ   
หิมวนฺต  คนฺตฺวา  นานามิเค  วธิตฺวา  ขาทนฺโต  อนฺโตหิมวนฺเต  
# ๑. ส. ม. เอตฺตาวเตต ฯ  ๒. ม. อป โส ฯ  
# ๓. ส. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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วิธินิยา(๑) นาม  นทิยา  ตีเร  คิริปรกิฺขิตฺต  มหนฺต  ปพฺพตชาล   
ปตฺวา  ตตฺถ  มิเค  วธิตฺวา  องฺคาเร  ปกฺกมส  ขาทนฺโต  วาส 
กปฺเปสิ  ฯ  โส  จินฺเตสิ  อห  สทา  ถามสมฺปนฺโน  นาม  
น  ภวิสฺสามิ  ทุพฺพลกาเล  อร ฺเ  จริตุ  นาสกฺขิสฺสามิ   
อิทาเนว  นานาวณฺเณ  มิเค  ปพฺพตชาล  ปเวเสตฺวา  ทฺวาร  
โยเชตฺวา  อร ฺ  อนาหิณฺฑนฺโตว  ยถารุจิยา  มิค  วธิตฺวา  
ขาทิสฺสามีติ  ฯ  โส  ตถา  อกาสิ  ฯ  อถสฺส  กาเล  อติกฺกนฺเต  
ต  กมฺม  มตฺถก  ปตฺต  ทฏิธมฺมเวทนีย  ชาต  อตฺตโน   
หตฺถปาเทหิ  น  ลภิ  คนฺตุ  อปราปร  ปริวตฺเตตุ  นาสกฺขิ  
เนว  กิ ฺจิ  ขาทนีย  โภชนีย  น  ปานยี  ปวิ  สรรี  มิลายิ  
มนุสฺสเปโต  อโหสิ  คิมฺหกาเล  ปวี  วิย  สรีร  ภิชฺชิตฺวา  ราชโิย  
ทสฺเสสิ  ฯ  โส  ทุรโูป  ทสฺุสณฺ ิโต  มหาทุกฺข  อนุภวิ  ฯ   
        เอว  อทธฺาเน  คเต  สีวิรฏเ  สีวิราชา  นาม  อร ฺเ  
องฺคารปกฺกมส  ขาทิสฺสามีติ  อมจฺจาน  รชฺช  นยิยฺาเทตฺวา 
ป ฺจาวุธสนฺนทฺโธ  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  มิเค  วธิตฺวา  มส   
ขาทนฺโต  อนุปุพฺเพน  ต  ปเทส  ปตฺวา  ต  ปรุิส  ทสิฺวา  ภีโต  
สตึ(๒) อุปฏเปตฺวา  โกสิ  ตฺว  อมฺโภ  ปุริสาติ  ปุจฺฉิ  ฯ  สามิ  
มนุสฺสเปโต  อห  อตฺตโน  กตกมฺมสฺส  ผล  อนุภวามิ  ตฺว  ปน 
โกสีติ  ฯ  สวิีราชาหมสฺมีติ  ฯ  อถ  กสฺมา  อิธาคโตสีติ  ฯ  มิคมส  
# ๑. ม. วิธวาย ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ ธิตึ ฯ   
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ขาทนตฺถายาติ  ฯ  อถสฺส  โส  อหมฺป  มหาราช  อิมนิาว   
การเณนาคนฺตฺวา  มนุสฺสเปโต  ชาโตติ  สพฺพ  วิตฺถาเรน  กเถตฺวา   
อตฺตโน ทุกฺขิตภาว ร ฺโ อาจิกฺขนฺโต เสสคาถา อภาสิ   
        [๑๑๗๗]อมิตฺตานว หตฺถตฺถ          สีวิ ปปฺโปติ มามิว   
                กมฺม วิชฺช ฺจ ทกฺเขยฺย          วิวาห สีลมทฺทว   
                เอเตว ยเส หาเปตฺวา         นพฺิพตฺโต เสหิ กมฺเมหิ ฯ   
        [๑๑๗๘]โสห สหสฺสชีโนว          อพนฺธุ อปรายโน   
                อรยิธมฺมา อติกฺกนฺโต          ยถา เปโต ตเถวห ฯ   
        [๑๑๗๙]สุขกาเม ทุกฺขาเปตฺวา          อาปนฺโนสฺมิ ปท อิม   
                โยห(๑) สุข นาธิคจฺฉามิ           ิโต(๒) ภาณุมกาสิวาติ(๓) ฯ   
        ตตฺถ  อมิตฺตานว  หตฺถตฺถนฺติ  อมิตฺตาน  หตฺเถ  อตฺถ  วินาส   
วิย  ฯ  สีวีติ  ราชาน  อาลปติ  ฯ  ปปฺโปติ  มามิวาติ  มาทิโส  ปาปกมฺเม 
ปาปุณาติ  อตฺตโนว  กมฺเมน  วินาส  ปาปุณาตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
กมฺมนฺติ  กสิกมฺมาทิเภท  อาชีวสาธก  กิจฺจ  ฯ  วิชฺชนฺติ  นานปฺปการก   
หตฺถิสิปฺปาทิก  สิปฺป  ฯ  ทกฺเขยฺยนฺติ  นานปฺปกาเรน  โภคุปฺปาทเนน   
โกสลลฺ  ฯ  วิวาหนฺติ อาวาหวิวาหสมฺพทฺธ ฯ สีลมทฺทวนฺติ  ป ฺจ- 
วิธสีล ฺเจว  มุทุวจนหิตกามปาปนีวารณกลฺยาณมิตฺตตา  จ  โส  หิ 
อิธ  มทฺทโวติ  อธิปฺเปโต  ฯ  เอเตว  ยเส  หาเปตฺวาติ  เอเต  เอตฺตเก 
ยสทายกธมฺเม  หาเปตฺวา  ฯ  นิพฺพตฺโต  เสหิ  กมฺเมหีติ  อตฺตโน  
# ๑. ส. ม. โส ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ จิโต ฯ  ๓. ส. กาณุมหิมิว ฯ  
# สี. ม. ภาณุมตามิวาติ ฯ   
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กมฺเมหิ  นิพฺพตฺโต  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อห  มหาราช  อิมสฺม ึ โลเก 
อิสฺสริยทายก  กตฺตพฺพยตฺุตก  กมฺม  อกตฺวา  สิปฺป  อสิกฺขิตฺวา  
อุปาเยน  โภเค  อนุปฺปาเทตฺวา  อาวาหวิวาห  อกตฺวา  สีล  
อรกฺขิตฺวา ม อกิจฺจ กโรนฺต นีวารณสมตฺเถ กลฺยาณมิตฺเต   
อภชิตฺวา  อิเม  เอตฺตเก  ยสทายกตฺตา  ยเสติ  สงฺขฺย  คเต   
โลกปฺปวตฺติธมฺเม  อวหาเปตฺวา  ฉฑฺเฑตฺวา  อิม  อร ฺ  ปวิสิตฺวา   
สย  กเตหิ  ปาปกมฺเมหิ  อิทานิ  มนุสฺสเปโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺโตสฺมีติ  ฯ   
        สหสฺสชีโนวาติ  สหสฺสชินปุริโส  วิยาติ  อตฺโถ  ฯ  สจาห  
สมฺมาปฏิปชชฺิตฺวา  โภเค  อุปฺปาเทยฺย  เตหิ  อเนกสหสฺเสหิ  
โภเคหิ ชีโนติป  อตฺโถ  ฯ  อปรายโนติ  อสรโณ  นิปฺปตีติ  อตฺโถ  ฯ 
อริยธมฺมาติ  สปฺปุริสธมฺมโต  ฯ  ยถา  เปโตติ  ยถา  มโต เปโต 
หุตฺวา อุปฺปชฺเชยฺย  ชีวมาโนเยว  ตถา  มนุสฺสเปโต  ชาโตสฺมีติ   
อตฺโถ  ฯ  สขุกาเม  ทุกฺขาเปตฺวาติ  สุขกาเม  สตฺเต  ทุกฺขาเปตฺวา  ฯ 
สุขกาโมติป ปาโ ฯ  สย  สุขกาโม  ปร  ทกฺุขาเปตฺวาติ   
อตฺโถ  ฯ  อาปนฺโนสฺมิ  ปท  อิมนฺติ  อิม  เอวรูป  โกฏาส   
ปตฺโตสฺมิ  ปถนฺติป  ปาโ  ฯ  อิท  ทกฺุขสฺส  ปถภูต  อตฺตภาว  
ปตฺโตสฺมีติ  อตฺโถ  ฯ   ิโต  ภาณุมกาสิวาติ  ภาณุมา  วุจฺจติ  
อคฺคิ  วีตจฺฉิตงฺคาเรหิ  สมนฺตา  ปริกณฺิโณ  วิย  สรีเร  อุฏ ิเตน 
มหาฑาเหน  ฑหนฺโต  กายิกเจตสิกสุข  น วินฺทามีติ วทติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  อห  มหาราช  สุขกาโม  ปร    



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 360 

                *เลมที่ 32  อินทฺฺริยชาตก  หนา        360 
                 
ทุกฺขาเปตฺวา ทิฏเว  ธมฺเม  มนุสฺสเปโตสฺมิ  ตสฺมา  ตฺว  ปาปกมฺม   
มา  กร ิ อตฺตโน  นคร  คนฺตฺวา  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กโรหีติ  
อาห  ฯ  ราชา ตถา กตฺวา สคฺคปท ปูเรสิ ฯ   
        สรภงฺคสตฺถา  อิม  การณ  อาหริตฺวา  ตาปส  ส ฺาเปสิ  ฯ   
โส  ตสฺส  กถาย  สเวค  ปฏิลภิตฺวา  ต  วนฺทิตฺวา  ขมาเปตฺวา   
กสิณปริกมฺม  กตฺวา  นฏชฺฌาน  ปฏิปากติก  อกาสิ  ฯ  สรภงฺโค   
ตสฺส ตตฺถ วสิตุ อทตฺวา อาทาย อตฺตโน อสฺสม คโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหิ  ฯ  ตทา  นารโท  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  อโหสิ [๑] สาลิสฺสโร   
สารีปุตฺโต  เมณฺฑิสฺสโร  กสฺสโป  ปพฺพโต  อนุรุทโฺธ  กาฬเทวิโล   
กจฺจายโน  อนุสิสฺโส(๒) อานนฺโท  กสิวจฺโฉ  โมคฺคลฺลาโน  สรภงฺโค   
ปน อหเมวาติ ฯ   
                อินฺทฺริยชาตก สตฺตม ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นครโสภิณี ปุราณทุติยิกาติ ทิสฺสนฺติ ฯ  
# ๒. ม. อนปุโย ฯ   
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                        อาทิตฺตชาตก   
        อาทิตฺตสฺมินฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  อสทิสทาน  
อารพฺภ  กเถสิ ฯ อสทิสทาน มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนาโต  
วิตฺถาเรตฺวา กเถตพฺพ ฯ   
        ตสฺส  ปน  ทินฺนทิวสโต  ทุติยทิวเส  ธมฺมสภาย  กถ   
สมุฏาเปสุ  อาวุโส  โกสลราชา  วิจินตฺิวา  วรกฺเขตฺต  ตฺวา   
พุทฺธปฺปมุขสฺส  อริยสงฺฆสฺส  มหาทาน  อทาสีติ  ฯ  สตฺถา   
อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ   
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  อนจฺฉริย  ภิกฺขเว  ร ฺโ  
วิจินิตฺวา  อนุตฺตเร  ปุ ฺกฺเขตฺเต  ทานปติฏาปน  โปราณก- 
ปณฺฑิตา  วิจินิตฺวาว  มหาทาน  อทสูติ  วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  สีวิรฏเ  เภรวุนคเร  เภรุวมหาราชา นาม ทส 
ราชธมฺเม  อโกเปตฺวา  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  มหาชน  สงฺคณฺหนฺโต  
มหาชนสฺส  มาตาปตุฏาเน  ตฺวา  กปณกวณิพฺพกยาจกาน   
มหาทาน  ปวตฺเตสิ  ฯ  ตสฺส  สมุทฺทวิชยา  นาม  อคฺคมเหสี   
อโหสิ  ปณฺฑิตา  าณสมฺปนฺนา  ฯ  โส  เอกทิวส  ทานคฺค   
โอโลเกนฺโต  มยฺห  ทาน  ทุสฺสีลา  โลลสตฺตา  ภุ ฺชนฺติ  ต  ม  
น  หาเสติ  อห  โข  ปน  สีลวนฺตาน  อคฺคทกฺขิเณยฺยาน   
ปจฺเจกพุทฺธาน  ทาตุกาโม  เต  จ หิมวนฺตปฺปเทเส วสนฺติ  โก   
นุ  โข  เต  นมินฺเตตฺวา  อาเนสฺสติ  ก  เปเสสฺสามีติ จินฺเตตฺวา    



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 362 

                *เลมที่ 32  อาทิตฺตชาตก  หนา 362 
                 
ตมตฺถ  เทวิยา  อาโรเจสิ  ฯ  อถ  น  สา  อาห  มหาราช  มา   
จินฺตยิตฺถ  อมฺหาก  ทาตพฺพทานพเลน  สลีพเลน  สจฺจพเลน  
ปุปฺผานิ  เปเสตฺวา  ปจฺเจกพุทฺเธ  นิมนฺเตตฺวา  เตส อาคตกาเล  
สพฺพ ปริกฺขารสมฺปนฺน  ทาน  ทสฺสามาติ  ฯ  ราชา  สาธูติ   
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สกลนครวาสิโน  สีล  สมาทิยนฺตูติ [๑] 
เภริ ฺจาราเปตฺวา  สยมฺป  สปริชโน  อุโปสถงฺคานิ  อธิฏาย   
มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  สุมนปุปฺผปุณฺณ  สุวณฺณสมุคฺค  
คาหาเปตฺวา  ปาสาทา  โอรุยฺห  ราชงฺคเณ  ตฺวา  ป ฺจงฺคานิ   
ปวิย  ปติฏาเปตฺวา  ปาจีนทิสาภิมุโข  วนฺทิตฺวา  ปาจีนทิสาย  
อรหนฺเต  วนฺทาม  สเจ  อมฺหาก  โกจิ คุโณ อตฺถิ อมฺเหสุ   
อนุกมฺป  กตฺวา  อมฺหาก  ภิกฺข  คณฺหถาติ  วตฺวา  สตฺต   
ปุปฺผมุฏ ิโย  ขิป  ฯ  ปาจีนทิสาย  ปจฺเจกพุทฺธาน  อภาวา   
ปุนทิวเส  นาคมึสุ  ฯ  ทุติยทิวเส  ทกฺขิณทิส  นมสสฺิ  ตโตป  
นาคตา  ฯ  ตติยทิวเส  ปจฺฉิมทิส  นมสสฺิ  ตโตป  นาคตา  ฯ  
จตุตฺถทิวเส  อุตฺตรทิส  นมสฺสิ  ฯ  นมสฺสิตฺวา  จ  ปน   
อุตฺตรหิมวนฺตปฺปเทสวาสิโน ปจฺเจกพุทฺธา  อมฺหาก  ภิกฺข  
คณฺหนฺตูติ  สตฺต  ปุปฺผมุฏ ิโย  วิสฺสชฺเชสิ  ฯ  ปุปผฺานิ  คนฺตฺวา   
นนฺทมูลกปพฺภาเร  ป ฺจนฺน  ปจฺเจกพุทฺธสตาน  อุปริ  ปตึสุ  ฯ   
        เต  อาวชฺชมานา  ร ฺา  อตฺตโน  นิมนฺติตภาว  ตฺวา   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นคเรติ ทิสฺสติ ฯ   
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ปุนทิวเส  สตฺต  ปจฺเจกพุทฺเธ  อามนฺเตตฺวา  มาริสา  ราชา  
โว  นิมนฺเตติ  ตสฺส  สงฺคห  กโรถาติ  วทึสุ  ฯ  เต   
ปจฺเจกพุทฺธา อากาเสนาคนฺตฺวา  ราชทฺวาเร  โอตรึส ุ ฯ  เต 
ทิสฺวา  ราชา  โสมนสฺสชาโต  วนฺทิตฺวา  ปาสาท  อาโรเปตฺวา  
มหนฺต  สกฺการ  กตฺวา  ทาน  ทตฺวา  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน   
ปุนทิวสตฺถาย  ปุนทิวสตฺถายาติ  เอว  ฉ  ทิวเส  นิมนฺเตตฺวา  
สตฺตเม  ทิวเส  สพฺพปริกขฺารทาน  สชเฺชตฺวา  สตฺตรตนขจิตานิ  
ม ฺจปานิ  ป ฺาเปตฺวา  ติจีวราทิเก  สพฺเพ  สมณปริโภเค  
สตฺตนฺน  ปจฺเจกพุทฺธาน  สนฺติเก เปตฺวา อิเม สพฺพปริกฺขาเร   
ตุมฺหาก  เทมาติ  วนฺทิตฺวา  เตส  ภตฺตกจฺิจปริโยสาเน  ราชา  
จ  เทวี  จ  อุโภป  นมสฺสมานา  อฏสุ  ฯ  อถ  เนส อนุโมทน  
กโรนฺโต  สงฺฆตฺเถโร เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๑๑๘๐]อาทิตฺตสฺมึ อคารสฺมึ          ย ึนีหรติ ภาชน   
                ต ตสฺส โหติ อตฺถาย          โน จ ย ตตฺถ ฑยฺหติ ฯ   
        [๑๑๘๑]เอว อาทิปโต โลโก          ชราย มรเณน จ   
                นหีเรเถว ทาเนน                  ทินฺน โหติ สุนีภตนฺติ(๑) ฯ   
        ตตฺถ  อาทิตฺตสฺมินฺติ  ตขเณ  ปชฺชลิเต  ฯ  ภาชนนฺติ   
ยกิ ฺจิ  อุปกรณ  ฯ  โน  จ  ย  ตตฺถาติ  ย  ปน  ตตฺถ   
ฑยฺหติ  อนฺตมโส  ติณสณฺาโรป  สพฺพ  ตสฺส  อนูปกรณเมว  
# ๑. ม. สุนีหตนฺติ ฯ   
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โหติ  ฯ  ชราย  มรเณน  จาติ  เทสนาสีสเมต  ฯ  อตฺถโต  ปเนส  
เอกาทสหิ  อคฺคีหิ  อาทิปโต  นาม  ฯ  นีหเรเถวาติ  ตโต   
เอกาทสหิ  อคฺคีหิ  ปชฺชลติา  โลกา  ทสวิธ  ทานวตฺถุเภท  
ตต  ปริกฺขารทาน  เจตนาย  นิกฑฺฒเตว  ฯ  ทินฺน  นาม  
อปฺป  วา  พหุ  วา  ย  ทินนฺ  ตเทว  สุนภีต  นาม  โหตีติ ฯ   
        เอว  สงฺฆตฺเถโร  อนโุมทน  กตฺวา  อปฺปมตฺโต  โหหิ  
มหาราชาติ  ร ฺโ  โอวาท  ทตฺวา  อากาเส  อุปฺปติตฺวา   
ปาสาทกณฺณิก  ทฺวิธา  กตฺวา  คนฺตฺวา  นนฺทมูลกปพฺภาเรเยว 
โอตริ  ฯ  ตสฺส ทินฺนปริกขฺาโรป๘  เตเนว  สทฺธึ  อุปฺปติตฺวา  
ปพฺภาเรเยว  โอตริ  ฯ  ร ฺโ  จ เทวิยา  จ สกลสรรี ปติยา  
ปุณฺณ อโหสิ ฯ เอว ตสฺมึ คเต อวเสสาป   
        [๑๑๘๒]โย ธมฺมลทฺธสฺส ททาติ ทาน   
                อุฏานวิริยาธิคตสฺส ชนฺตุ   
                อติกฺกมฺม โส เวตรณึ ยมสฺส   
                ทพฺิพานิ านานิ อุเปติ มจฺโจ ฯ   
        [๑๑๘๓]ทาน ฺจ ยุทฺธ ฺจ สมานมาหุ   
                อปฺปาป สนฺตา พหุเก ชินนติฺ   
                อปฺปมฺป เจ สทฺทหาโน ททาติ   
                เตเนว โส โหติ สุขี ปรตฺถ ฯ    
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        [๑๑๘๔]วิเจยฺย ทาน สุคตปฺปสฏ   
                เย ทกฺขิเณยฺยา อิธ ชีวโลเก   
                เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ   
                พีชานิ วุตฺตานิ ยถา สุเขตฺเต ฯ   
        [๑๑๘๕]โย ปาณภูตานิ อเหยนฺโต(๑)   
                ปรูปวาทา น กโรติ ปาป   
                ภีรุ ปสสนฺติ น หิ(๒) ตตฺถ สูร   
                ภยา หิ สนฺโต น กโรนฺติ ปาป ฯ   
[๑๑๘๖]หีเนน พฺรหฺมจริเยน  ขตฺติเย อุปปชฺชติ   
        มชฺฌิเมน จ เทวตฺต  อุตฺตเมน วิสุชฺฌติ ฯ   
        [๑๑๘๗]อทฺธา หิ ทาน พหุธา ปสฏ   
                ทานา จ โข ธมมฺปทว เสยฺโย   
                ปพฺุเพว หิ ปุพฺพตเรว สนฺโต   
                นพฺิพานเมวชฺฌคมม สป ฺาติ   
เอวเมเกกาย คาถาย อนุโมทน กตฺวา ตเถว อคมสุ สทฺธึ  
ปริกฺขาเรหิ ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺมลทฺธสฺสาติ  ขีณาสว  อาทึ  กตฺวา  ยาว 
สุกฺขวิปสฺสกโยคาวจโร  ปุคฺคโล  ธมมฺสฺส  ลทฺธตฺตา  ธมฺมลทฺโธ 
# ๑. ส. อเหย จร ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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นาม  ฯ  เสฺวว  อุฏานวิริเยน  ตสฺส  ธมฺมสฺส  อธิคตตฺตา  
อุฏานวิริยาธิคโต  นาม  ฯ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  โย  ชนฺตุ  ททาติ   
ทานนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ธมฺเมน  ลทฺธสฺส  อุฏานสงฺขาเตน  วิริเยน 
อธิคตสฺส  เทยฺยธมฺมสฺส  อคฺค  คเหตฺวา  โย  ชนฺตุ  สีลวนฺเตสุ  
ทาน  ททาติป  อตฺโถ  ฯ  อุปโยคตฺเถ  วา  สามิวจน  กตฺวา   
เจตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  เวตรณินฺติ  เทสนาสีสเมต  ฯ  อฏ  
มหานิรเย  โสฬส ฺจ  อุสฺสุเท  อติกฺกมิตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  ทิพฺพานิ  
านานิ  อุเปตีติ  เทวโลเก  อุปฺปชชฺติ  ฯ   
        สมานมาหูติ  สทิส  วทนฺติ  ฯ  ขยภีรุกสฺส  หิ  ทาน  นตฺถ ิ  
ภยภีรุกสฺส  ยุทฺธ  นตฺถ ิ ชีวิเต  อาลย  วิชหิตฺวา  ยุชฌฺนฺโตว   
ยุชฺฌิตุ  สกฺโกติ  โภเคสุ  อาลย  วิชหิตฺวาว  ทายโก  ทาตุ   
สกฺโกติ  เตเนว  ต  อุภย  สมานนฺติ  วทนฺติ  ฯ  อปฺปาป   
สนฺตาติ  โถกาป  สมานา  ปริจฺจตฺตชีวิตา  พหุเก  ชนินฺติ  เอวเมว  
อปฺปาป  มุ ฺจนเจตนา  พหุมฺป  มจฺเฉรจิตฺตโลภาทิกิเลสคฺคหณ  
ชินาติ  ฯ  อปฺปมฺป  เจติ  โถกมฺป  เจ  เทยฺยธมฺม  กมฺม ฺจ  ผล ฺจ  
สทฺทหนฺโต  เทติ  ฯ  เตเนว  โสติ  เตน  ปริตฺตเทยฺยวตฺถุเกน   
ปริตฺตเกนป  จาเคน [๑]  ปรตฺถ  สุขี  โหติ  มหาราชาติ  ฯ 
วิเจยฺย  ทานนฺติ  ทกฺขิณ ฺจ  ทกฺขิเณยฺยจ  วิจินิตฺวา  ทินฺน   
ทาน  ฯ  ตตฺถ  ย  วา  ต  วา  อทตฺวา  อคฺค  ปณีต  เทยฺยธมฺม  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทสิฺสติ ฯ   
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วิจินิตฺวา  ททนฺโต  ทกฺขิณป  วิจินาติ  นาม  ฯ  เยส  เตส   
วา  อทตฺวา  สีลาทิคุณสมฺปนฺเนป  วิจินิตฺวา  เตส  ททนฺโต   
ทกฺขิเณยฺย  วิจินาติ  นาม  ฯ  สุคตปฺปสฏนฺติ  เอวรูป  ทาน   
พุทฺเธหิป  ปสฏ  ฯ  ตตฺถ  ทกฺขิเณยฺยวิจินต  ทสฺเสตุ  เย  
ทกฺขิเณยฺยาติ  อาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ทกขิฺเณยฺยาติ  ทกฺขิณาย 
อนุจฺฉวิกา พุทฺธาทโย ฯ   
        ปาณภูตานีติ  ปาณสงฺขาตานิ  ภูตานิ  ฯ  อเหยนฺโตติ   
การุ ฺเน  อวิเหยนฺโต  จรมาโน  ฯ  ปรูปวาทาติ  ปรูปวาทภเยน  
ปาป  น  กโรติ  ฯ  ภีรุนฺติ  อุปวาทภีรุก  ฯ  น  หิ  ตตฺถ  สูรนฺต 
โย  ปน  อโยนิโสมนสิกาเรน  ตสฺม ึ อุปวาเท  สูโร โหติ ต  
ปณฺฑิตา นปฺปสสนฺติ ฯ  ภยา  หีติ  อุปวาทภเยน  หิ  ปณฺฑิตา  
ปาป  น  กโรนฺติ  ฯ   
        หีเนน  พฺรหฺมจริเยนาติ  พาหิรติตฺถายตเน  ตาว  เมถุน- 
วิรติสีลมตฺตก  หีน  พฺรหฺมจริย  นาม  เตน  ขตฺติยกุเล  
อุปปชฺชติ  ฯ  ฌานสฺส  อุปจารมตฺต  มชฺฌิม  เตน  เทวโลเก   
อุปฺปชฺชติ  ฯ  อฏ  สมาปตฺติโย  อุตฺตม  เตน  พฺรหฺมโลเก   
อุปปชฺชนฺโต  วิสุชฌฺติ  นาม  ฯ  สาสเน  ปน  สลีวนฺตสฺเสว  เอต  
เทวนิกาย  ปณิธาย  พฺรหมฺจริย  หีน  นาม  ปริสุทธฺสีลสฺเสว  
สมาปตฺตินิพฺพตฺตน  มชฺฌมิ  นาม  ฯ  ปริสุทฺธสีเล  ตฺวา  วิปสฺสน   
วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺตุปฺปตฺติ  อุตฺตม  นาม  ฯ  
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        โอสานคาถาย  อยมตฺโถ  มหาราช  กิ ฺจาป  เอกเสเนว  
ทาน  พหุธา  ปสฏ  วณฺณิต  ทานา  ปน  สมถวิปสฺสนาสงฺขาต 
นิพฺพานสงฺขาต ฺจ  ธมฺมโกฏาสภูต  ธมฺมปทเมว  อุตฺตริตร  ฯ 
กึการณา  ฯ  ปุพฺเพ  หิ  อิมสฺมึ  กปฺเป  กสฺสปทสพลาทโย   
ปุพฺพตเรว  เวสฺสภูทสพลาทโย  สนฺโต  สปฺปุริสา  สป ฺา   
สมถวิปสฺสน  ภาเวตฺวา  นิพฺพานเมว  อชฺฌคมม อธิคตาติ ฯ   
        เอว  สตฺต  ปจฺเจกพุทฺธา  อนุโมทนาย  ร ฺโ   
อมตมหานิพฺพาน  วณฺเณตฺวา  ราชาน  อปฺปมาเทน  โอวทิตฺวา  
วุตฺตนเยเนว  อตฺตโน  วสนฏานเมว  คตา  ฯ  ราชาป  สทฺธึ   
อคฺคมเหสิยา  ยาวชีว  ทาน ทตฺวา ตโต จวิตฺวา สคฺคปท  
ปูเรสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  ปุพฺเพป   
ปณฺฑิตา  วิเจยฺยทาน  อทสูติ  วตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา   
ปจฺเจกพุทฺธา  ปรินิพฺพายสึุ  สมุทฺทวิชยา  ราหุลมาตา  อโหสิ  
เภรุวราชา  อหเมวาติ ฯ   
                        อาทิตฺตชาตก อฏม ฯ    
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                        อฏานชาตก   
        คงฺคา  กุมุทินีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก  
อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ต  ภิกฺขุ  สตฺถา  สจฺจ  กริ  ตฺว  ภิกขฺุ  อุกฺกณฺ ิโตสีติ   
ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจ  ภนฺเตติ  กกึารณาติ  กิเลสวเสนาติ  ภิกฺขุ   
มาตุคาโม  นาม  อกต ฺ ู  มิตฺตทุพฺภี  อวิสฺสาสนิโย  อตีเต  ปณฺฑิตา   
เทวสิก  สหสฺส  เทนฺตาป  มาตุคาม  โตเสตุ  นาสกฺขึสุ  สา  
เอกทิวสมตฺต  สหสฺส  อลภิตฺวาว  เต  คีวาย  คาหาเปตฺวา  นีหราเปสิ   
เอว  อกต ฺ ู  มาตุคาโม  มา  ตสฺส  การณากิเลสวส  คจฺฉาติ   
วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  ตสฺส  จ   
ปุตฺโต  พฺรหมฺทตฺตกุมาโร  พาราณสีเสฏ ิโน  จ  ปุตฺโต  มหาธน- 
กุมาโร  นาม  เต  สหปสุกีฬิกสหายา  อเหสุ  เอกาจริยกุเลเยว 
สิปฺป  อุคฺคณฺหึสุ  ฯ  กุมาโร  ปตุ  อจฺจเยน  รชฺเช  ปติฏาสิ  ฯ 
เสฏ ิปุตฺโต  ตสฺส  สนฺติเกเยว  อโหสิ  ฯ  พาราณสิย ฺจ  เอกา 
นครโสภินี  วณฺณทาสี  อภิรูปา  อโหสิ  โสภคฺคปฺปตฺตา  ฯ  
เสฏ ิปุตฺโต  เทวสิก  สหสฺส  ทตฺวา  นิจฺจกาเล  ตาเยว  สทฺธึ   
อภิรมนฺโต  ปตุ  อจฺจเยน  เสฏ ิฏาน  ลภิตฺวาป  ต  น  วิชหติ  
ตเถว  เทวสิก  สหสฺส  ทตฺวา  อภิรมิ  ฯ  เสฏ ิปุตฺโต  ทิวสสฺส   
ตโย  วาเร  ราชุปฏาน  คจฺฉติ  ฯ  อถสฺส  เอกทิวส  สาย   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 370 

                *เลมที่ 32  อฏานชาตก  หนา 370 
                 
ราชุปฏาน  คตสฺส  ร ฺา สทฺธึ สลลฺปนฺตสฺเสว  สุริโย  
อฏงฺคมิโต  อนฺธการ  ชาต  ฯ  โส  ราชกุลา  นิกฺขมิตฺวา  อิทานิ  
เคห  คนฺตฺวา  อาคมนเวลา  นตฺถิ  นครโสภินิยาเยว  เคห   
คมิสฺสามีติ  อุปฏาเก  อุยฺโยเชตฺวา  เอกโกว  ตสฺสา  เคห  
ปาวิสิ ฯ  อถ  น  สา  ทิสฺวาว  อยฺยปุตฺต  สหสฺส  อาภตนฺติ   
อาห  ฯ  ภทฺเท  อห  อชชฺ  อติวิกาโล  ชาโต  ตสฺมา  เคห  
อคนฺตฺวา  มนุสฺเส  อุยฺโยเชตฺวา  เอกโกว ปวิฏโสมฺิ เสฺว ปน  
เต เทฺว สหสฺเส ทสฺสามีติ ฯ   
        สา  จินฺเตสิ  สจาห  อชฺช  โอกาส  กริสฺสามิ  อ ฺเสุป  
ทิวเสสุ  ตุจฺฉหตฺโถ  อาคมิสฺสติ  เอว  เม  ธน  ปริหายิสฺสติ  น   
ทานิสฺส  โอกาส  กริสฺสามีติ  ฯ  อถ  น  เอวมาห  สามิ 
มย  วณฺณทาสิโย  นาม  อมฺหาก  สหเกฬิ  นาม  นตฺถิ  อาหร 
สหสฺสนฺติ  ฯ  ภทฺเท  เสฺว  ทิคุณ  อาหรสิฺสามีติ  ปุนปฺปุน  
ยาจิ  ฯ  นครโสภินี  ทาสโิย  อาณาเปสิ  เอตสฺส  อิธ  ตฺวา  
โอโลเกตุ  มา  อทตฺถ  คีวาย  น  คเหตฺวา  นีหริตฺวา  ทุวาร   
ปทหถาติ  ฯ  ตา  ตถา  อกสุ  ฯ  โส  จินฺเตสิ  อห  อิมาย 
สทฺธึ  อสีติโกฏิธน  ขาทึ  สา  ม  เอกทิวส  ตุจฺฉหตฺถ  ทิสฺวา  
คีวาย  คเหตฺวา  นีหราเปสิ  อโห  มาตุคาโม  นาม  ปาโป  
นิลฺลชฺโช  อกต ฺ ู  มิตฺตทุพฺภีติ  โส  มาตุคามสฺส  อคุณ  
อนุสฺสรนฺโตว  วิรชฺช ิ ปฏกิูลส ฺ  ปฏิลภิ  ฆราวาเสป    
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อุกฺกณฺ ิโต  กึ  เม  ฆราวาเสน  อชฺเชว  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิสฺสามีติ  
ปุน  เคห  อคนฺตฺวา  ราชานมฺป  อทิสฺวาว  นครา  นกิฺขมิตฺวา  
อร ฺ  ปวิสิตฺวา  คงฺคาตีเร  อสฺสม  มาเปตฺวา  อิสิปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  ฌานาภิ ฺ  อุปฺปาเทตฺวา  วนมูลผลาหาโร  ตตฺถ  
วาส  กปฺเปสิ  ฯ   
        ราชา  ต  อปสฺสนฺโต  กห  เม  สหาโยติ  ปุจฺฉิ  ฯ   
นครโสภินิยาป  กตกมฺม  สกลนคเร  ปากฏ  ชาต  ฯ  อถสฺส  ตมตฺถ   
อาจิกฺขิตฺวา  อิติ  เต  เทว  สหาโย  ลชชฺาย  ฆรมฺป  อคนฺตฺวา   
อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ปพฺพชิโตติ  กถยึสุ  ฯ  ราชา  นครโสภินึ   
ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  ตฺว  เอกทิวส  สหสฺส  อลภิตฺวา  
มม  สหาย  คีวาย  คาหาเปตฺวา  นีหราเปสีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  สจฺจ  
เทวาติ  ฯ  ปาเป  ชมฺมิ  สฆี  มม  สหายสฺส  คตฏาน  คนฺตฺวา 
ต  อาเนหิ  โน  เจ  อาเนสิ  ชีวิต  เต  นตฺถีติ  ฯ  สา  ร ฺโ 
วจน  สุตฺวา  ภีตา  รถ  อารุยฺห  มหนฺเตน  ปริวาเรน  นครา  
นิกฺขมิตฺวา  ตสฺส  คตฏาน  ปริเยสนฺตี  สุตวเสน  สุตฺวา  ตตฺถ  
คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  อยฺย  มยา  อนฺธพาลภาวเวน  กต  โทส  
ขมถ  อหป  น  ปุเนว  กรสิฺสามีติ  ยาจิตฺวา  สาธุ  ขมามิ   
นตฺถิ  เม  ตยิ  อาฆาโตติ  วุตฺเต  สเจ  เม  ขมถ  มยา  สทฺธ ึ  
รถ  อภิรูหถ  นคร  คมิสฺสาม  นคร  คตกาเล  ย  มม  ฆเร  
อตฺถิ  สพฺพ  ทสฺสามีติ  อาห  ฯ  โส  ตสฺสา  วจน  สุตฺวา  
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ภทฺเท  อิทานิ  ตยา  สทฺธ ึ คนฺตุ  น  สกกฺา  ยถา  ปน  อิมสฺมึ  
โลเก  เยน  น  ภวิตพฺพ  ต  ภวิสฺสติ  อป  นาม  ตทา คจฺเฉยฺยนฺติ  
วตฺวา ปม คาถมาห   
        [๑๑๘๘]คงฺคา กุมุทินี สนฺตา          สงฺขวณฺณา จ โกกลิา   
                ชมฺพุ ตาลผล ทชฺชา          อถ นูน ตทา สิยาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ภทฺเท  ยถา  หิ  กุมุทสรา  กุมุเทหิ  ส ฺฉนฺนา   
ติฏนฺติ  ตเถว  สเจ  สกลาป  มหาคงฺคา  กุมุทินี  สฆีโสตภาว   
ปหาย  สนฺตา  อุปสนฺตา  สิยา  สพฺเพ  โกกิลา  จ  สงฺขวณฺณา 
ภเวยฺยุ  สพฺโพปจ  ชมฺพุรกฺุโข  ตาลผล  ทเทยฺย  ฯ  อถ  นูน  
ตทา  สียาติ  อถ  ตาทิเส  กาเล  อมฺหากมฺป  สมาคโม  นูน  สยิา 
ภเวยฺย นามาติ  วุตฺต โหติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ปุนป  ตาย  เอหิ  อยฺย  คจฺฉาเมวาติ   
วุตฺเต  คจฺฉิสฺสามาติ  วตฺวา  กิสฺมึ  กาเลติ  อสุกสฺมิ ฺจ   
อสุกสฺมิ ฺจาติ วตฺวา เสสคาถา อภาสิ   
        [๑๑๘๙]ยทา กจฺฉปโลมาน          ปาวาโร ติวิโธ สิยา   
                เหมนฺติก ปาวุรณ(๑)        อถ นูน ตทา สิยา ฯ   
        [๑๑๙๐]ยทา มกสปาทาน(๒)          อทฺธาโล(๓) สุกโต สยิา   
                สทุฬฺโห จ อกมฺป จ(๔)          อถ นูน ตทา สิยา ฯ   
# ๑. ส. ปาปรุณ ฯ  ๒. ส.ี ยุ. มกสทาาน ฯ  
# ๓. ส. ม. อฏฏาโล ฯ  ๔. ส. ม. ทฬฺโห จ อวิกมฺป จ ฯ  
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        [๑๑๙๑]ยทา สสวิสาณาน          นสิฺเสณิ สุกตา สิยา   
                สคฺคสฺสาโรหณตฺถาย          อถ นูน ตทา  สิยา ฯ   
        [๑๑๙๒]ยทา นิสฺเสณิมารุยฺห          จนฺท ขาเทยฺยุ มูสิกา   
                ราหุ ฺจ ปริปาเตยฺยุ(๑)          อถ นูน ตทา สิยา ฯ   
        [๑๑๙๓]ยทา สุราฆฏ ปตฺวา          มกฺขิกา คณจารินี   
                องฺคาเร วาส กปฺเปยฺยุ          อถ นูน ตทา สิยา ฯ   
        [๑๑๙๔]ยทา พิมฺโพฏสมฺปนฺโน  คทฺรโภ สุมโุข สิยา   
                กสุโล นจฺจคีตสฺส                  อถ นูน ตทา สิยา ฯ   
        [๑๑๙๕]ยทา กากา จ อุลูกา          มนฺตยึสุ รโหคตา   
                อ ฺม ฺ ปหเยยฺยุ          อถ นูน ตทา สิยา ฯ   
        [๑๑๙๖]ยทา มูลสปตฺตาน(๒)          ฉตฺต ถิรต สิยา   
                วสฺสสฺส ปฏิฆาตาย          อถ นูน ตทา สิยา ฯ   
        [๑๑๙๗]ยทา กุลุโก(๓) สกุโณ          ปพฺพต คนฺธมาทน   
                ตุณฺเฑนาทาย คจฺเฉยฺย          อถ นูน ตทา สิยา ฯ   
        [๑๑๙๘]ยทา สามุทฺทิก นาว          สยนฺต สวฏากร   
                เจโต อาทาย คจฺเฉยฺย         อถ นูน ตทา สิยาติ ฯ   
        ตตฺถ  ติวิโธติ  เอโก  กจฺฉปโลมมเยน  ปุปฺเผน  เอโก 
ตูเลน  เอโก  อุภเยนาติ  เอว  ติปฺปกาโร  ฯ  เหมนฺติก   
# ๑. ส. ปริพาเหยฺยุ ฯ  สี. ปริปาเทยฺยุ ฯ  ๒. สี. ยุ. ปลุสปตฺตาน ฯ 
# ม. มฬุาลปตฺตาน ฯ ๓. สี. ย.ุ กลุุงฺโก ฯ ม. กลุโก ฯ   
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ปาวุรณนฺติ  หิมปาตสมเย  ปาวุรณา  ภวิตุ  สมตฺโถ  ฯ  อถ  
นูน  ตทา  สยิาติ  อถ  ตสฺมึ  กาเล  มม  ตยา  สทฺธึ   
เอกเสเนว  สสคฺโค  สิยา  ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  ปจฺฉิมปท  
โยเชตพฺพ  ฯ  อทฺธาโล  สกุโตติ  อภิรหูิตฺวา  ยุชฺฌนฺต  ปุริสสต  
ธาเรตุ  ยทา  สกฺโกติ  เอว สุกโต ฯ ปรปิาเตยฺยุนฺติ  ปลาเปยฺยุ  ฯ   
องฺคาเรติ  วีตจฺฉิตงฺคารสณฺาเร  ฯ  วาส  กปฺเปยฺยุนติฺ  เอเกก   
สุราฆฏ  ปวิตฺวา  มตฺตา  วเสยฺยุ  ฯ  พิมฺโพฏสมฺปนฺโนติ   
พิมฺพผลสทิเสหิ  โอฏเหิ  สมนฺนาคโต  ฯ  สุมุโขติ  สุวณฺณา 
ทาสสทิสมุโข  ฯ  ปหเยยฺยุนฺติ  อ ฺม ฺสฺส  สมฺปตฺตึ   
อิจฺฉนฺตา  ปหเยยฺยุ  ปตฺถเยยฺยุ  ฯ  มลูสปตฺตานนฺติ  สณฺหาน   
มูลสคจฺฉปตฺตาน  ฯ  กลุุโกติ(๑) เอโก  ขุทฺทกสกุโณ  ฯ  สามุทฺทิกนฺติ   
สมุทฺเท  ปกขฺนฺทิก  มหานาว  ฯ  สยนตฺ  สวฏากรนฺติ  ยนฺเตน 
เจว  วฏฏกาเรน  จ  สทฺธึ  สพฺพ  สมฺภารยุตฺต  ฯ  เจโต  
อาทายาติ  ยทา  จ  เอวรปู  นาว  ขุททฺโก  คามทารโก  หตฺเถน 
คเหตฺวา  คจฺเฉยฺยาติ อตฺโถ ฯ   
        อิติ  มหาสตฺโต  อิมินา  อฏานปริกปฺเปน  เอกาทส  
คาถา  อภาสิ  ฯ  ต  สุตฺวา  นครโสภินี  มหาสตฺต  ขมาเปตฺวา 
นคร คนฺตฺวา  ร ฺโ ต การณ อาโรเจตฺวา อตฺตโน ชีวิต  
ยาจิตฺวา คณฺหิ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ กฬุุงฺโก ฯ ม. กลุโก ฯ   
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        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  ภิกขฺุ  มาตุคาโม   
นาม  อกต ฺ ู  มิตฺตทุพฺภีติ  วตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  ชาตก   
สโมธาเนสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหิ ฯ ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ ตาปโส ปน 
อหเมวาติ ฯ   
                อฏานชาตก นวม ฯ   
                 
                        ทีปชาตก   
        ขมนีย  ยาปนียนฺติ  อิท  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต  เอก   
เอฬิก  อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  คิรปิริกฺขิตฺเต   
เอกทฺวาเร  คิริพฺพชเสนาสเน  วิหาสิ  ฯ  ทฺวารสมีเปเยวสฺส  จงฺกโม   
อโหสิ  ฯ  ตทา  เอฬกปาลกา  เอฬกา  เอตฺถ  จรนฺตีติ   
คิริพฺพช  ปเวเสตฺวา  กีฬนฺตา  วิหรนฺติ  ฯ  เตสุ  เอกทิวส  
สาย  อาคนฺตฺวา  เอฬเก  คเหตฺวา  คจฺฉนฺเตสุ  เอกา  เอฬิกา   
ทูเรว กีฬมานา เอฬเก  นกิฺขมนฺเต  อทิสฺวา  โอหิย ิ ฯ  ต   
ปจฺฉา  นิกฺขมนฺต  เอโก  ทีปโก  ทิสฺวา  ขาทิสฺสามิ  นนฺติ   
คิริพฺพชทฺวาเร  อฏาสิ  ฯ  สาป  อิโตจิโต  จ  โอโลเกนฺตี  ต  
ทิสฺวา  เอส  ม  มาเรตฺวา  ขาทิตุกามตาย   ิโต  สเจ   
นิวตฺติตฺวา  ปลายิสฺสามิ  ชีวิต  เม  นตฺถิ  อชฺช  มยา  ปุริสาการ  
กาตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  สิงฺคานิ  อุกฺขิปตฺวา  ตสฺสาภิมุขี    
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เวเคน  ปกฺขนฺทิตฺวา  ทีปกสฺส  อิโต  คณฺหิสฺสามีติ  วิปฺผนฺทิโตว   
คหณ  อนุปคนฺตฺวา  เวเคน  ปลายิตฺวา  เอฬกาน  อนฺตร  
ปาวิสิ  ฯ  เถโร  เตส  ต  กิริย  ทิสฺวา ปุนทิวเส คนฺตฺวา  
ตถาคตสฺส อาโรเจตฺวา  เอว  ภนฺเต  สา  เอฬิกา  อตฺตโน 
อุปายกุสลตาย  ปรกฺกม  กตฺวา  ทีปกโต  มุ ฺจีติ  อาห  ฯ  
สตฺถา  โมคฺคลฺลาน  อิทานิ  ตาว  ทีปโก  ต  คเหตุ  นาสกฺขิ  
ปุพฺเพ  ปน  น  วิรวนฺตึ  มาเรตฺวา  ขาทีติ วตฺวา  เตน  
ยาจิโต อตีต อาหริ   
        อตีเต  มคธรฏเ  โพธิสตฺโต  เอกสฺมึ  คาเม  มหาโภคกุเล   
นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  กาเม  ปหาย  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา   
ฌานาภิ ฺ  นิพฺพตฺเตตฺวา  จิร  หิมวนฺเต  วสิตฺวา  โลณมฺพิล- 
เสวนตฺถายท  ราชคห  คนฺตฺวา  เอกสฺมึเยว  คิริพฺพเช  ปณฺณสาล  
มาเปตฺวา  วาส  กปฺเปสิ  ฯ  ตทา  อิมินาว  นิยาเมเนว  
เอฬกปาลเกสุ เอฬเก จรนฺเตสุ  เอกทิวส  เอก  เอฬกึ  ปจฺฉา  
นิกฺขมนฺตึ  ทสิฺวา  เอโก  ทีปโก  ขาทิสฺสามิ  นนฺติ  ทฺวาเร   
อฏาสิ  ฯ  สาป  ต  ทิสวฺา  อชฺช  มยหฺ  ชีวิต  นตฺถิ  
เอเกนุปาเยน  อิมินา  สทธฺึ  มธุรปฏิสนฺถาร  กตฺวา  หทยมทฺทวสฺส  
ชเนตฺวา  ชีวิต  รกฺขิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ทูรโตว  เตน สทฺธึ  
ปฏิสนฺถาร กโรนฺตี อาคจฺฉมานา ปม คาถมาห   
        [๑๑๙๙]ขมนีย ยาปนีย                  กจฺจิ มาตุล เต สุข   
                สขุ เต อมฺมา อวจ                  สุขกามา หิ เต มยนฺติ ฯ    
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        ตตฺถ  สขุ  เต  อมฺมาติ  มยฺห  มาตาป  ตุมฺหาก สุข  
อิจฺเฉยฺยาสีติ(๑) อชฺช  ม  อวจาติ  อตฺโถ  ฯ  มยนฺติ  มาตุล  มยป  
ตุมฺหาก  สุขเมว  อิจฺฉามาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ทีปโก  อย  ธุตฺติกา  ม  มาตุลวาเทน  ว ฺเจตุกามา   
น เม กกฺขลภาว ชานาตีติ จินฺเตตฺวา ทุติย คาถมาห   
        [๑๒๐๐]นงฺคุฏ เม อปกฺกมฺม(๒)เหยิตฺวาน เอฬิกิ(๓)   
                สาชฺช มาตุลวาเทน          มุ ฺจิตพฺพา นุ ม ฺสีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ตฺว  มม  นงฺคุฏมณฺฑล  อกกฺมิตฺวา  เหยิตฺวา   
อาคจฺฉสิ  สา  ตฺว  อชฺช  มาตุลวาเทน  มุ ฺจิตพฺพาหมสฺมีติ   
ม ฺสิ นุ เอว ม ฺสิ ฯ   
        ต สุตฺวา อิตรา มาตุล มา เอว กรีติ วตฺวา ตติย 
คาถมาห   
        [๑๒๐๑]ปุรตฺถาภิมุโข(๔) นิสินฺโนสิ  อห ต(๕) มุขมาคตา   
                ปจฺฉโต ตุยฺห นงฺคุฏ          กถ โขห อปกฺกมีติ(๖) ฯ   
        ตตฺถ  มขุนฺติ  อภิมุข  ฯ  กถ  โขหนฺติ  ตว  ปจฺฉโต   ิต   
อห กถ อปกฺกมีติ อตฺโถ ฯ   
        อถ  น  โส  กึ  กเถสิ  เอฬิเก  มม  นงฺคุฏรหิตฏาน   
นาม  นตฺถีติ วตฺวา จตุตฺถ คาถมาห   
# ๑. ม.ปุจฺเฉยฺยาสีติ ฯ  ๒. ม. อวกฺกมมฺ ฯ ๓. ส. เอฬกิ ฯ 
# ม.เอฬิเก ฯ ๔. ม. ปรุตฺถามุโข ฯ ๕. ส. อหนฺเต ฯ  
# ม. อห เต ฯ ๖. ส. อวกฺกมิ ฯ ม. อวกกฺมินฺติ ฯ   
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        [๑๒๐๒]ยาวตา จตุโร ทีปา          สสมุทฺทา สปพฺพตา   
                ตาวตา มยฺห นงฺคุฏ          กถ โข ต วิวชชฺยีติ(๑) ฯ   
        ตตฺถ  ตาวตาติ  เอตฺตก  าน  มม  นงฺคุฏ  ปริกฺขิปตฺวา   
คตนฺติ วทติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เอฬิกา  อย  ปาโป  มธุรกถาย  น  อลลฺียติ   
ปฏิสตฺตุ หุตฺวา สลฺล กเถสฺสามีติ ป ฺจม คาถมาห   
        [๑๒๐๓]ปุพฺเพว เมต อกฺขึสุ          มาตา ปตา จ ภาตโร   
                ทฆี ทุฏสฺส นงฺคุฏ          สมฺหิ เวหายสาคตาติ ฯ   
        ตตฺถ  อกฺขึสูติ  ปุพฺเพว  เม  เอต  มาตา  จ  ปตา  จ  ภาตโร   
จ  อาจิกฺขึสุ  ฯ  สมฺหีติ  สา  อห  าตกาน  สนฺติกา  ตว  
นงฺคุฏสฺส  ทีฆภาว  สุตฺวา  ตว  นงฺคุฏ  ปริหรนฺตี  เวหายสา 
อากาเสน  อาคตาติ ฯ   
        อถ  น  โส  ชานามิ  เต  อห  อากาเสนาคตภาว  
อาคจฺฉนฺตี  ปน มยฺห ภกฺเข นาเสตฺวา อาคตาสีติ วตฺวา  
ฉฏ คาถมาห   
        [๑๒๐๔]ต ฺจ ทิสฺวาน อายนฺตึ          อนฺตลกิฺขสฺมึ หิ เอฬกิ(๒)   
                มคิสงฺโฆ ปลายิตฺถ          ภกฺโข เม นาสิโต ตยาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  อิตรา  มรณภยภีตา  อ ฺ  การณ  อาหริตุ   
อสกฺโกนฺตี  มาตุล  มา  เอวรูป  กกฺขลกมฺม  กร ิ ชีวิต   
เม  เทหีติ  วิลป  ฯ  อิตโรป  ต  วิลปนตึฺเยว  ขนฺเธ  คเหตฺวา 
# ๑. ส. ตฺว วิวชฺชสิ ฯ ๒. ส. อนฺตลิกฺขสฺมิ เอฬกิ ฯ   
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มาเรตฺวา  ขาทิ ฯ อิมา เทฺว อภิสมฺพุทฺธคาถา อภาสิ   
        [๑๒๐๕]อิจฺเจว วิลปนฺติยา          เอฬกิยา รุหฆโส   
                คลก อนฺธาวมทฺทิ(๑)        นตฺถิ ทุฏเ สุภาสิต ฯ   
        [๑๒๐๖]เนว ทุฏเ นโย อตฺถ ิ         น ธมฺโม น สุภาสิต   
                นกิฺกมฺเม(๒) ทุฏเ ยุ ฺเชถ โส จ สพฺภิ น รชฺชตีติ(๓) ฯ   
        ตตฺถ  รหุฆโสติ  รุหริภกฺโข  โลหิตปายิโต  ทีปโก(๔) ฯ  คลก   
อนฺธาวมทฺทีติ  คีว  มทฺท ิ ฑสิตฺวา  ผาเลตีติ  อตฺโถ  ฯ  นโยติ   
การณ  ฯ  ธมฺโมติ  สภาโว  ฯ  สุภาสิตนฺติ  สุกถิตวจน  ฯ  
สพฺพเมต  ทุฏเ  นตฺถีติ  อตฺโถ  ฯ  นกิฺกมฺเม  ทฏุเ  ยุ ฺเชถาติ 
ภิกฺขเว ทุฏเ  ปุคฺคเล  ปรกฺกเมว  ยุ ฺเชยฺย  ฯ  โส  จ  สพฺภิ   
น  รชฺชตีติ  โส ปน  ปุคฺคโล สพฺภิ สนฺุทร สุภาสิต น รชฺชติ น  
สมฺปยายตีติ อตฺโถ ฯ   
        ตาปโส ต เตส กิริย สพฺพ อทฺทส ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  เอฬกี  เอตรหิ  เอฬกี  ทีปโก  จ  เอตรหิ  ทีปโก  ตาปโส  
ปน  อหเมวาติ ฯ   
                        ทีปชาตก ทสม ฯ   
                        กจฺจานิวคฺโค ฯ   
                อฏกนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส. ม. อนฺวาวมทฺทิ ฯ ๒. ส. ม. นกิฺกม ฯ ๓. ม.สพฺภึ น ร ฺชตีติ ฯ 
# ๔. ม. โลหิตปายี สาหสิกทีปโก ฯ  
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                นวกนิปาตชาตกฏกถา   
                 
                        คิชฺฌชาตก   
        ปริสงฺกปุโถ  นามาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก   
ทุพฺพจ ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  เอโก  กุลปุตฺโต  นิยฺยานกิสาสเน  ปพฺพชิตฺวาป   
อตฺถกาเมหิ  อาจริยุปชฺฌาเยหิ  เจว  สพฺรหฺมจารีหิ  จ  เอวนฺเต   
อภิกฺกมิตพฺพ  เอว  ปฏิกฺกมิตพฺพ  เอว  อาโลเกตพฺพ  เอว   
วิโลเกตพฺพ  เอว  สมฺมิ ฺชิตพฺพ  เอว  ปสาเรตพฺพ  เอว   
นิวาเสตพฺพ  เอว  ปารุปตพฺพ  เอว  ปตฺโต  คเหตพฺโพ  ยาปนมตฺต  
ภตฺต  คเหตฺวา  ปจฺจเวกฺขิตฺวาว  ปริภุ ฺชิตพฺพ  อินฺทฺริเยสุ   
คุตฺตทฺวาเรน  โภชเน  มตฺต ฺ ุนา  ชาคริยมนุยุตฺเตน  ภวิตพฺพ  
อิท  อาคนฺตุกวตฺต  นาม  ชานิตพฺพ  อิท  คมิกวตฺต  นาม  
อิมานิ  จุทฺทส  ขนฺธกวตฺตานิ  อสีติ  มหาวตฺตานิ  ตตฺถ  เต  
สมฺมา  วตฺติตพฺพ  อิเม  เตรส  ธุตงฺคคุณา  นาม  เอเต  
สมาทาย  วตฺติตพฺพนฺติ  โอวทิยมาโน  ทุพฺพโจ  อโหสิ  อกฺขโม  
อปฺปทกฺขิณคฺคาหี  อนุสาสนึ  อห  ตุมฺเห  น  วทามิ  ตุมฺเห  ม   
กสฺมา  วเทถ  อหเมว  อตฺตโน  อตฺถ  วา  อนตฺถ  วา  กริสฺสามีติ  
อตฺตาน  อวจนีย  อกาสิ  ฯ  อถสฺส ทุพฺพจภาว  ตฺวา  ภิกฺขู   
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ธมฺมสภาย  อคุณกถ  กเถนฺตา  นิสีทึสุ  ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  ต  ภิกฺขุ  ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  
ตฺว  ทุพฺพโจสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจนฺติ  วุตฺเต  กสฺมา  ภิกฺขุ  
เอวรูเป  นิยฺยานิกสาสเน  ปพฺพชิตฺวา  อตฺถกามาน  วจน  น   
กโรสิ  ปุพฺเพป  ตฺว [๑] วจน  อกตฺวา  เวรพฺภวาตมุเข 
จุณฺณวิจุณฺโณ  ชาโตติ วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเต  โพธิสตฺโต  คิชฺฌโยนิย   
นิพฺพตฺติ  ฯ  ปุตฺโต  ปนสสฺ  สุปตฺโต  นาม  คิชฺฌราชา 
อเนกสหสฺสคิชฺฌปริวาโร  ถามสมฺปนฺโน  อโหสิ  ฯ  โส  มาตาปตโร  
โปเสสิ ฯ ถาม สมฺปนฺนตฺตา  ปน  อติทูรป  อุปฺปติ  ฯ  อถ  น 
ปตา  ตาต  เอตฺตก  นาม  าน  อติกฺกมิตฺวา  น  คนฺตพฺพนฺติ  
โอวทติ  ฯ  โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวาป  เอกทิวส  นววุฏเ 
เทเว  คิชฺเฌหิ  สทฺธึ  อุปปฺติตฺวา  เสเส  โอหาย  อติภูมึ คนฺตฺวา 
เวรพฺภวาตมุข ปตฺวา จุณฺณวิจุณฺณภาว ปาปุณิ ฯ   
        สตฺถา  ตมตฺถ  ปกาเสนฺโต  อภิสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา  อิมา   
คาถา  อภาสิ   
        [๑๒๐๗]ปริสงฺกุปโถ นาม          คิชฺฌปโถ(๒) สนนฺตโน   
                ตตฺราสิ มาตาปตโร         คิชฺโฌ โปเสสิ ชิณฺณเก ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปณฺฑิตานนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม.คิชฺฌปนฺโถ ฯ  
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        [๑๒๐๘]เตส อชคร เมท                  อจฺจาหาสิ พหุตฺตโต(๑)   
                ปตา ปุตฺต อวจาสิ(๒)        ชาน อุจฺจ ปปาติน   
                สปุตฺต ปกฺขสมฺปนฺน(๓)          เตชสึ ทรูคามิน ฯ   
        [๑๒๐๙]ปริปฺลวตฺต(๔) ปวึ        ยทา ตาต วิชานหิ   
                สาคเรน ปริกขิฺตฺต                  จกฺกว ปริมณฺฑล   
                ตโต ตาต นิวตฺตสฺสุ          มาสฺสุ เอโต(๕) ปร คมิ ฯ   
        [๑๒๑๐]อุทฺธ ปตฺโตสิ(๖) เวเคน พลี ปกฺขี ทชิตฺุตโม   
                โอโลกยนฺโต วงฺกงฺโค          ปพฺพตานิ วนานิ จ ฯ   
        [๑๒๑๑]อทฺทส ปวึ คิชฺโฌ          ยถสฺสาสิ ปตุสฺสุต   
                สาคเรน ปริกฺขิตฺต                  จกฺกว ปริมณฺฑล ฯ   
        [๑๒๑๒]ต ฺจ โส สมติกฺกมฺม          ปรเมว ปวตฺตถ(๗)   
                ต ฺจ วาตสิขา ติกฺขา          อจฺจาหาสิ พลึ ทชิ ฯ   
        [๑๒๑๓]นาสกฺขาติคโต โปโส          ปุนเรว นิวตฺติตุ   
                ทโิช พฺยสนมาปาทิ          เวรพฺภาน วส คโต ฯ   
        [๑๒๑๔]ตสฺส ปุตฺตา จ ทารา จ         เย จ ฺเ อนุชีวิโน   
                สพฺเพ พฺยสนมาปาทุ          อโนวาทกเร ทิเช ฯ   
# ๑. ส. พหุตโส ฯ ส.ี ปหตฺุตโต ฯ ม. พหุตฺตโส ฯ  
# ๒. ส. ม. ปตา จ ปุตฺต อวจ ฯ ๓. ม. ถามสมฺปนฺน ฯ  
# ๔. ส. ม. ปริปฺลวนฺต ฯ ๕. ส. ม. เอตฺโต ฯ 
# ๖. ส. ม. อุทปตฺโตสิ ฯ ๗. ม. ปรเมวจฺจวตฺตถ ฯ   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 383 

                *เลมที่ 32  นวกนิปาตวณฺณนา หนา  383 
                                 
        [๑๒๑๕]เอวมฺป อิธ วุฑฺฒาน          โย วากฺย นาวพุชฺฌติ   
                อติสีมจโร ทิตฺโต                  คิชโฺฌ วาตีตสาสโน   
                สพฺเพ พฺยสน ปปฺโปนฺติ          อกตฺวา วุฑฺฒสาสนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ปริสงฺกุปโถติ  สงฺกุปโถ  ฯ  มนุสฺสา  หิร ฺ- 
สุวณฺณตฺถาย  คจฺฉนฺตา  ตสฺมึ  ปเทเส  ขาณุเก  โกเฏตฺวา  เตสุ  
รชฺชโุย  พนฺธิตฺวา  คจฺฉนฺติ  เตน  โส  คิชฺฌปพฺพเต  ชงฺฆมคฺโค  
สงฺกุปโถติ  วุจฺจติ  ฯ  คิชฌฺปโถติ  คิชฌฺปพฺพตมตฺถเก มหามคฺโคฯ  
สนนฺตโนติ  โปราโณ  ฯ  ตตฺราสีติ  ตสฺมึ  คิชฺฌปพฺพตมตฺถเก  
สงฺกุปเถ  เอโก  คิชโฺฌ  อโหสิ  โส  ชณฺิณเก  มาตาปตโร   
โปเสสิ  ฯ  อชคร  เมทนฺติ  อชครเมท  ฯ  อจฺจาหาสีติ  อติวิย   
อาหริ  ฯ  พหุตฺตโตติ  พหุตฺตโส  ฯ  ชาน  อุจฺจ  ปปาตินนฺติ  
ปุตฺโต  เต  อติอุจฺจ  าน  ลงฺฆตีติ  สุตฺวา  อุจฺจ  ปปาติ   
อยนฺติ  ชานนฺโต  ฯ  เตชสินฺติ  ปุริสเตชสมฺปนฺน  ฯ ทูรคามินนฺติ   
เตเนว  เตเชน  ทูรคามึ  ฯ  ปริปลฺวตฺตนฺติ  อุปฺปลนิิปตฺต  วิย  
อุทเก  อุปฺปลวมาน  ฯ  วิชานหีติ  วิชานาสิ  ฯ  จกฺกว   
ปริมณฺฑลนติฺ  ตสฺมึ  เต  ปเทเส   ิตสฺส  สมุทฺเทน   
ปริจฺฉินฺโน  ชมฺพุทีโป  จกฺกว  ป ฺายติ  ตโต  านา   
นิวตฺตาหีติ  โอวทนฺโต  เอวมาห  ฯ   
        อุทฺธ  ปตฺโตสีติ  ปตุ  โอวาท  อกตฺวา  เอกทิวส  คิชฺเฌหิ   
สทฺธึ  อุปฺปติโต  เต  โอหาย  ปตรา  กถิตาน  อคมาสิ  ฯ   
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โอโลกยนโฺตติ  ต  าน  ปตฺวา  เหฏา  โอโลเกนฺโต  ฯ  วงฺกงฺโคติ  
วงฺกคีโว  ฯ  ยถสฺสาสิ  ปตุสฺสุตนฺติ  ยถาสฺส  ปตุ  สนฺติกา  
สุต  อาสิ  ตเถว  อทฺทส  ฯ  ยถาสฺสาสีติป  ปาโ  ฯ  ปรเมว  
ปวตฺตถาติ  ปตรา  อกฺขาตานโต  ปร  อติวตฺตนฺโตว  ฯ   
ต ฺจ  วาตสิขา  ติกฺขาติ  น  อโนวาทก  พลิมฺป  สมาน   
ทิช  ติขิณเวรพฺภวาตสิขา  อจฺจาหาสิ  อติหริ  จุณฺณวิจุณฺณ  
อกาสิ  ฯ  นาสกฺขาติคโตติ  นาสกฺขิ  อติคโต  ฯ  โปโสติ  สตฺโต  ฯ  
อโนวาทกเรติ  ตสฺมึ  ทิเช  ปณฺฑิตาน  โอวาท  อกโรนฺเต 
สพฺเพป  เต  มหาทุกฺข  ปาปุณึสุ  ฯ  อกตฺวา  วุฑฺฒสาสนนฺติ   
วุฑฺฒาน  หิตกามาน  วจน  อกตฺวา  เอวเมว  พฺยสน  มหาทุกฺข   
ปาปุณาติ ฯ   
        ตสฺมา  ตฺว  ภิกฺขุ  มา  คิชฺฌสทิโส  ภว  อตฺถกามาน  วจน   
กโรหีติ  ฯ  โส  สตฺถารา  เอว  โอวทิโต  ตโต  ปฏาย  สุพฺพโจ   
อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  
ตทา  ทุพฺพจคิชฺโฌ  เอตรหิ  ทุพฺพจภิกฺขุ  อโหสิ  คิชฺฌปตา  
ปน  อหเมวาติ ฯ   
                        คิชฺฌชาตก ปม ฯ    
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                        โกสมฺพิยชาตก   
        ปถุุสทฺโทติ  อิท  สตฺถา  โกสมฺพึ  นิสฺสาย  โฆสิตาราเม   
วิหรนฺโต  โกสมฺพิย  ภณฺฑนการเก  อารพฺภ  กเถสิ  ฯ  วตฺถุ   
โกสมฺพิกฺขนฺธเก อาคตเมว ฯ อย ปเนตฺถ สงฺเขโป ฯ   
        ตทา  กริ  เทฺว  ภิกฺขู  เอกสฺมึ  อาวาเส  วสึสุ  วินยธโร 
จ  สุตฺตนฺติโก  จ  ฯ  เตสุ  สุตฺตนฺติโก  เอกทิวส  สรรีวล ฺช  กตฺวา   
อุทกโกฏเก  อาจมนอุทกาวเสส  ภาชเน  เปตฺวา  นิกฺขมิ  ฯ 
ปจฺฉา  วินยธโร  ตตฺถ  ปวิฏโ  ต  อุทก  ทิสฺวา  นกิฺขมิตฺวา  อิตร  
ปุจฺฉิ  อาวุโส  ตยา  อุทก  ปตนฺติ  ฯ  อาม  อาวุโสติ  ฯ  กึ  
ปเนตฺถ  อาปตฺติภาว  น  ชานาสีติ  ฯ  อาม  น  ชานามีติ  ฯ  
อาวุโส  เอตฺถาปตฺตีติ  ฯ  เตนหิ  ปฏิกริสฺสามิ  นนติฺ  ฯ  สเจ 
ปน เต อาวุโส  อส ฺจิจฺจ  อสติยา  กต  นตฺถิ  อาปตฺตีติ  ฯ  
โส  ตสฺสา  อาปตฺติยา  อนาปตฺติทิฏ ิ  อโหสิ  ฯ  วินยธโรป   
อตฺตโน  นิสสฺิตฺตกาน  อย  สุตฺตนฺติโก  อาปตฺตึ  อาปชฺชมาโนป   
น  ชานาตีติ  อาโรเจสิ  ฯ  เต  ตสฺส  นิสสฺิตฺตเก  ทิสฺวา   
ตุมฺหาก  อุปชฺฌาโย  อาปตฺตึ  อาปชฺชตฺิวา  อาปตฺติภาว  น   
ชานาตีติ  อาหสุ  ฯ  เต  คนฺตฺวา อตฺตโน อุปชฺฌายสฺส   
อาโรเจสุ  ฯ  โส  เอวมาห  อย  วินยธโร  ปุพฺเพ  อนาปตฺตีติ   
วตฺวา  อิทานิ  อาปตฺตีติ  วทติ  มุสาวาที  เอโสติ  ฯ  เต  คนฺตฺวา  
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ตุมฺหาก  อุปชฺฌาโย  มุสาวาทีติ  เอวมฺป  อ ฺม ฺ  กลห  
กรึสุ  ฯ  ตโต  วินยธโร  โอกาส  ลภิตฺวา  ตสฺสา  อาปตฺติยา   
อทสฺสเน  อุกฺเขปนียกมฺม  อกาสิ  ฯ  ตโต  ปฏาย  เตส   
ปจฺจยทายกา  อุปาสิกาป  เทฺว  โกฏาสา  อเหสุ  โอวาทปฏิคฺ 
คาหกา  ภิกฺขุนิโยป  อารกฺขเทวตาป  ตาส  สนฺทิฏสมฺภตฺตา  
อากาสฏกเทวตาป  ยาว  พฺรหฺมโลกา  สพฺเพ  ปุถชฺุชนา  เทฺว 
ปกฺขา  อเหสุ  ยาว อกนิฏภวนา  ปน  อิท  โกลาหล   
อคมาสิ  ฯ   
        อเถโก  ภิกฺขุ  ตถาคต  อุปสงฺกมิตฺวา  อุกฺเขปกาน   
ธมฺมิเกเนว  กมฺเมนาย  อุกฺขิตฺโตติ  อุกฺขิตฺตานุวตฺตกาน   
อธมฺมิเกน  กมฺเมน  อุกฺขิตฺโตติ  ลทฺธ ึ อุกฺเขปเกหิ วาริยมานานมฺป  
เตส  ต  อนุปริวาเรตฺวา  วิจรณภาว  จ  สตฺถุ  อาโรเจสิ  ฯ ภควา  
สมคฺโค  กิร  โหตูติ  เทฺว  วาเร  เปเสตฺวา  น  อิจฺฉนฺติ  ภนฺเต 
สมคฺคา  ภวิตุนฺติ  สุตฺวา  ตติยวาเร  ภินฺโน  ภิกฺขุสงฺโฆ  ภินฺโน 
ภิกฺขุสงฺโฆติ  เตส  สนฺติก  คนฺตฺวา  อุกฺเขปกาน  อุกฺเขปเน 
อิตเรส ฺจ  อาปตฺติยา  อทสฺสเน  อาทีนว  วตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ  ปนุ 
เตส  ตตฺเถว  เอกสีมาย  อุโปสถาทีนิ  กริตฺวา  ภตฺตคฺคาทีสุ  
ภณฺฑนชาตาน  อาสนนฺตริกาย  นิสีทติพฺพนฺติ  ภตฺตคฺเค 
วตฺต  ป ฺาเปตฺวา  อิทานิ  ภณฺฑนชาตา  วิหรนฺตีติ  สุตฺวา   
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สตฺถา  คนฺตฺวา  อล  ภิกฺขเว  มา  ภณฺฑนนฺติ  อาทีนิ  วตฺวา  
อ ฺตเรน  ภิกฺขุนา  อธมฺมวาทินา  ภควโต  วิเหส  อนิจฺฉนฺเตน   
อาคเมตุ  ภนฺเต  ภควา  ธมฺมสามิ  อปฺโปสฺสุกฺโก  ภนฺเต  ภควา   
ทิฏธมฺมสุขวิหาร  อนุยุตฺโต  วิหรตุ  มยเมเตน  ภณฺฑเนน   
กลเหน  วิคฺคเหน  วิวาเทน  ป ฺายิสฺสามาติ  วุตฺเต   
        ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺโต  นาม  
กาสิกราชา  อโหสีติ  พฺรหฺมทตฺเตน  ทีฆีติสฺส  โกสลร ฺโ  
รชฺช  อจฺฉินฺทิตฺวา  อ ฺาตกเวเสน  วสนฺตสฺส  มาริตภาว ฺเจว  
ทีฆาวุกุมาเรน  อตฺตโน  ชีวิเต  ทินฺเน  ตโต  ปฏาย  เตส  
สมคฺคภาว ฺจ  กเถตฺวา  เตส  หิ  นาม  ภิกฺขเว  ราชนู   
อาทินฺนทณฺฑาน  อาทินฺนสตฺถาน  เอวรูป  ขนฺติโสรจฺจ  ภวิสฺสติ  
อิธ  โข  ต  ภิกฺขเว  โสเภถ  ย  ตุมฺเห  เอว  สฺวากฺขาเต   
ธมฺมวินเย  ปพฺพชิตา  สมานา  ขมา  จ  ภเวยฺยาถ  โสรตา  จาติ  
โอวทิตฺวา  ทุติยมฺป  ตติยมฺป  อล  ภิกขฺเว  มา  ภณฺฑนนฺติ  
วาเรตฺวา  อโนรมนฺเตป  ทิสฺวา  ปริยาทินฺนรูปา  โข  อิเมเต  
โมฆปุริสา  นยิเม  สุกรา  ส ฺาเปตุนฺติ  ปกฺกมิตฺวา  ปุนทิวเส  
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  คนฺธกุฏิยา  โถก  วิสมิตฺวา  เสนาสน   
สสาเมตฺวา  อตฺตโน  ปตฺตจีวรมาทาย สงฺฆมชฺเฌ อากาเส  
ตฺวา อิมา คาถา อภาสิ    
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        [๑๒๑๖]ปุถุสทฺโท สมชโน          น พาโล โกจิ ม ฺถ   
                สงฺฆสฺมึ ภิชฺชมานสฺมึ          นา ฺ ภิยฺโย อม ฺรุ ฯ   
        [๑๒๑๗]ปริมุฏา ปณฺฑิตาภาสา         วาจาโคจร ภาณิโน   
                ยาวิจฺฉนฺติ มุขายาม          เยน นีตา น ต วิทู ฯ   
        [๑๒๑๘]อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม          อชิน ิม อหาสิ เม   
                เย จ ต อุปนยฺหนฺติ          เวร เตส น สมฺมติ ฯ   
        [๑๒๑๙]อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม          อชินิ ม อหาสิ เม   
                เย จ ต นูปนยฺหนฺติ          เวร เตสูปสมฺมติ ฯ   
        [๑๒๒๐]น หิ เวเรน เวรานิ          สมฺมนฺตีธ กทุาจน   
                อเวเรน จ สมฺมนฺติ          เอส ธมฺโม สนนฺตโน ฯ   
        [๑๒๒๑]ปเร จ น วิชานนฺติ          มยเมตฺถ ยมามเส   
                เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ          ตโต สมฺมนฺติ เมธคา ฯ   
        [๑๒๒๒]อฏ ิจฺฉินฺนา ปาณหรา          ควาสฺสธนหาริโน   
                รฏ วิลุมฺปมานาน          เตสมฺป โหติ สงฺคติ   
                        กสฺมา ตุมหฺาก โน สิยา ฯ   
                [๑๒๒๓]สเจ ลเภถ นิปก สหาย   
                        สทฺธิ ฺจร สาธุวิหาริ ธีร   
                        อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ   
                        จเรยฺย เตนตฺตมโน สตีมา ฯ    
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                [๑๒๒๔]โน เจ ลเภถ นิปก สหาย   
                        สทฺธิ ฺจร สาธุวิหาริ ธีร   
                        ราชาว รฏ วิชิต ปหาย   
                        เอโก จเร มาตงฺคร ฺเว นาโค ฯ   
        [๑๒๒๕]เอกสฺส จริต เสยฺโย          นตฺถิ พาเล สหายตา   
                        เอโก จเร น จ(๑) ปาปานิ กยริา   
                        อปฺโปสฺสกฺุโก มาตงฺคร ฺเว นาโคติ ฯ   
        ตตฺถ  ปถุุ  มหา  สทโฺท  อสฺสาติ  ปุถุสทฺโท  ฯ  สมชโนติ   
สมาโน  เอกสทิโส  ชโน  สพฺโพวาย  ภณฺฑนการกชโน  สมนฺตโต   
สทฺทนิจฺฉารเณน  ปุถุสทโฺท  เจว  สทิโส  จาติ  วุตฺต  โหต ิ ฯ 
น  พาโล  โกจิ  ม ฺถาติ  ตตฺถ  โกจิ  เอโกป  อห  พาโลติ  
น ม ฺเถ  สพฺเพ  ปณฺฑิตมานิโน  สพฺโพวาย  ภณฺฑนการโก  
ชโนเยว  ฯ  นา ฺ  ภิยฺโย  อม ฺรุนฺติ  โกจิ  เอโกป  อห   
พาโลติ  น  ม ฺ ิตฺถ  ภิยฺโย  จ  สงฺฆสฺมึ  ภิชชฺมาเน  อ ฺโป  
เอโก  มยฺห  การเณน  สงฺโฆ  ภิชฺชตีติ  อิท  การณ  น  ม ฺ ิตฺถาติ 
อตฺโถ  ฯ   
        ปริมฏุาติ  มุฏสฺสติโน  ฯ  ปณฺฑิตาภาสาติ  อตฺตโน   
ปณฺฑิตมาเนน  ปณฺฑิตสทิสา  วาจาโคจร  ภาณิโนติ  ราการสฺส  
รสฺสาเทโส  กโต  วาจาโคจรา  น  สติปฏานาทิอริยธมฺมโคจรา  
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ   
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ภาณิโน  จ  กถภาณิโน  ฯ  ยาวิจฺฉนฺติ  มุขายามนฺติ  ยาว  มุข  
อายามิตุ  อิจฺฉนฺติ  ตาว  ปสาเรตฺวา  อคฺคปาเทหิ  ตฺวา   
ภาณิโน  ฯ  เอโกป  สงฺฆคารเวน  มุขสงฺโกปน  น  กโรตีติ   
อตฺโถ  ฯ  เยน  นีตาติ  เยน  ภณฺฑเนน  อิม  นิลลฺชชฺีภาว   
นีตา  ฯ  น  ต  วิทูติ  เอว  อาทีนว  อิทนฺติ  น  ต  ชานนฺติ  ฯ 
        เย  จ  ต  อุปนยฺหนฺตีติ  ต  อกโฺกจฺฉิ  มนฺติ  อาทิก   
อาการ  เย  อุปนยฺหนฺติ  ฯ  สนนฺตโนติ  โปราโณ  ฯ  ปเรติ  
ปณฺฑิเต  เปตฺวา  ตโต  อ ฺเ  ภณฺฑนการกา  ปเร  นาม  เต  
เอตฺถ  สงฺฆมชฺเฌ  โกลาหล  กโรนฺตา  มย  ยมามเส  อุปรมาม(๑) 
มย  นสฺสาม  มย  สตต  สมีป  มจฺจุสนฺติก  คจฺฉามาติ  น  
ชานนฺติ  ฯ  เย  จ ตตฺถ  วิชานนฺตีติ  เย  ตตฺถ  ปณฺฑิตา  มย   
มจฺจุสมีป  คจฺฉามาติ  วิชานนฺติ  ฯ  ตโต  สมฺมนฺติ  เมธคาติ   
ภิกฺขเว  เอว  หิ เต ชานนฺตา  โยนิโสมนสิการ  อุปปฺาเทตฺวา 
เมธคาน  กลหาน  วูปสมาย  ปฏิปชฺชนฺติ  ฯ   
        อฏ ิจฺฉินฺนาติ  อย  คาถา  พฺรหฺมทตฺต ฺจ  ทีฆาวุกุมาร ฺจ   
สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  เตสมฺป  โหติ  สงฺคติ  กสฺมา  ตุมฺหาก  น โหติ 
เยส  โว  เนว  มาตาปตูน  อฏ ีนิ  ฉินฺนานิ  น  ปาณา  หตา   
น  ควาสฺสธนานิ  คหิตานิ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ภิกฺขเว  เตส  หิ 
นาม  อาทินฺนทณฺฑาน อาทินฺนสตฺถาน  ราชูน  เอวรูปา  สงฺคติ  
# ๑. ม. อุปยมาม ฯ   
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สมาคโม  อาวาหวิวาหสมฺพนฺธ  กตฺวา  เอกโต  ปานโภชน   
โหติ  ตุมฺเห  เอวรูเป  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  อตฺตโน  เวรมตฺตมฺป   
นิสฺสชฺชิตุ  น  สกโฺกถ  โก  ตุมฺหาก  ภิกฺขุภาโวติ  ฯ   
        สเจ  ลเภถาติ  อาทิคาถาโย  ปณฺฑิตสหายสฺส  จ  
พาลสหายสฺส  จ  วณฺณาวณฺณทีปนตฺถ  วุตฺตา  ฯ  อภิภุยฺย 
สพฺพานิ  ปรสิฺสยานีติ  สพฺเพ  ปากฏปริสฺสเย  จ  ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสเย  
จ  อภิภวิตฺวา  เตน  สทฺธ ึ อตฺตมโน  สติมา  จเรยฺย  ฯ  ราชาว  
รฏ  วิชิตนติฺ  ยถา  อตฺตโน  วิชิต  รฏ  มหาชนกราชา  จ  
อรินฺทมราชา  จ  ปหาย  เอกโกว  จรึส ุ เอว ฺจเรยฺยาติ อตฺโถ ฯ   
มาตงฺคร ฺเว  นาโคติ [๑]  มาตงฺโคติ  หตฺถี  วุจฺจติ  นาโคติ  
มหนฺตาธิวจนเมต  ฯ  ยถา  หิ  มาตุโปสโก  มาตงฺคนาโค  อร ฺเ  
เอกโก  จร ิ น  จ  ปาปานิ  อกาสิ  ยถา  จ  สลีวหตฺถี  นาโค 
ยถา  จ  ปาริเลยฺยโก เอว เอโก จเร น จ ปาปานิ กยิราติ  
วุตฺต โหติ ฯ   
        สตฺถา  เอว  กเถตฺวาป  เต  ภิกฺขู  สมคฺเค  กาตุ   
อสกฺโกนฺโต  พาลกโลณการามคาม  คนฺตฺวา  ภคฺคุตฺเถรสฺส  
เอกีภาเว  อานิสส  กเถตฺวา  ตโต  ติณฺณ  กลุปุตฺตาน   
วสนฏาน  คนฺตฺวา เตส สามคฺคิรเส  อานิสส  กเถตฺวา  ตโต  
ปาริเลยฺยกวนสณฑ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  เตมาส  วสิตฺวา  ปุน  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อร ฺเ นาโควาติ ทิสฺสนฺติ ฯ   
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โกสมฺพิย  อนาคนฺตฺวา  สาวตฺถิยเมว  อคมาสิ  ฯ  โกสมฺพิวาสิโนป   
อุปาสกา  อิเม  โข  อยฺยา  โกสมฺพิกา  ภิกฺขู  พหุโน  อมฺหาก  
อนตฺถสฺส  การกา  อิเมหิ  อุพฺพาฬฺโห  ภควา  ปกฺกนฺโต  มย 
อิเมส  เนว  อภิวาทนาทีนิ  กริสฺสาม  น  อุปคตาน  ปณฺฑปาต 
ทสฺสาม  เอว  อิเม  ปกฺกมสิฺสนฺติ  วา  วิพฺภมิสฺสนฺติ(๑) วา  ภควนฺต  
วา  ปสาเทสฺสนฺตีติ  สมนฺตยิตฺวา  ตถา  อกสุ  ฯ  เต  เตน  
ทณฺฑกมฺเมน ปฬิตา สาวตฺถึ คนฺตฺวา ภควนฺต ขมาเปสุ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ปตา   
สุทฺโธทนมหาราชา  อโหสิ  มาตาว  มหามายา  ทีฆาวุกุมาโร   
อหเมวาติ ฯ   
                        โกสมฺพิยชาตก ทุติย ฯ   
                 
                        มหาสุวราชชาตก   
        ทุโม  ยทา  โหตีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  อ ฺตร   
ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  โกสลชนปเท   
อ ฺตร  ปจฺจนฺตคาม  อุปนิสฺสาย  อร ฺเ  วิหาสิ  ฯ  มนุสฺสา   
ตสฺส รตฺติฏานทิวาฏานาทีนิ  สมฺปาเทตฺวา  คมนาคมน- 
สมฺปนฺนฏาเน  เสนาสน  กตฺวา  สกฺกจฺจ  อุปฏหึสุ  ฯ ตสฺส 
# ๑. ม. เวร วิรมิสฺสนฺติ ฯ   
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วสฺสูปคตสฺส ปมมาเสเยว  โส  คาโม  ฌายิ  ฯ  มนสฺุสาน  
พีชมตฺตมฺป  อวสิฏ  นาโหสิ  ฯ  เต  ตสฺส  ปณีตปณฺฑปาต  ทาตุ   
นาสกฺขึสุ  ฯ  โส  สปฺปายเสนาสเนป  ปณฺฑปาเตน  กลิมนฺโต 
มคฺค  วา  ผล  วา  นิพฺพตฺเตตุ  นาสกฺขิ  ฯ  อถ  น  เตมาสจฺจเยน   
สตฺถาร  วนทฺิตุ  อาคต  สตฺถา  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  กจฺจิ 
ภิกฺขุ  ปณฺฑปาเตน  น  กลินฺโตสิ  เสนาสน  สปฺปาย  อโหสีติ  
ปุจฺฉิ  ฯ  โส  ตมตฺถ  อาโรเจสิ  ฯ  สตฺถา  ตสฺส  ต  เสนาสน 
สปฺปายนฺติ  ตฺวา  ภิกฺขุ  สมเณน  นาม  เสนาสนสปฺปาเย   
สติ  โลลุปฺปจาร  ปหาย  กิ ฺจิเทว  ยถาลทฺธ  ปริภุ ฺชิตฺวา   
สนฺตุฏเน  สมณธมฺม  กาตุ  วฏฏติ  โปราณกปณฺฑิตา  
ติรจฺฉานโยนิย  นิพฺพตฺเตตฺวา  อตฺตโน  นิวาสนรกฺุเข  สุกฺขจุณฺณ   
ขาทนฺตาป  โลลุปฺปจาร  ปหาย  สนฺตุฏา  มิตฺตธมฺม   
อภินฺทิตฺวา  อ ฺตฺถ  น  อคมึสุ  ตฺว  กสฺมา  ปณฺฑปาโต  
ปริตฺโต  ลูโขติ  สปฺปายเสนาสน  ปริจฺจชีติ  วตฺวา เตน ยาจิโต 
อตีต อาหริ   
        อตีเต  กริ  หิมวนฺเต  คงฺคาตีเร  เอกสฺมึ  อุทุมฺพรวเน 
อเนกสตสหสฺสา  สุวกา  วสึสุ  ฯ  ตตฺเถโก  สุวราชา  อตฺตโน  
นิวาสนรุกฺขสฺส  ผเลสุ  ขีเณสุ  ยเทว  อวสิฏ  โหติ  องฺกุโร   
วา  ปตฺโต  วา  ตโจ  วา  ปปฏิกา  วา  ต  ขาทิตฺวา  คงฺคาย  
ปานีย  ปวิตฺวา  ปรมปฺปจฺโฉ  สนฺตุฏโ  หุตฺวา  อ ฺตฺถ  น  
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คจฺฉติ  ฯ  ตสฺส  ปรมปฺปจฺฉสนฺตุฏภาวคุเณน  สกกฺสฺส  ภวน   
กมฺป  ฯ  สกโฺก  อาวชฺชมาโน  ต  ทิสฺวา  ตสฺส  วีมสนตฺถ  
อตฺตโน  อานุภาเวน  ต  รุกฺข  สุกฺขาเปสิ  ฯ  รกฺุโข  ขาณุกมตฺโต  
หุตฺวา  ฉิทฺทาวฉิทฺโท  วาเตน  ปหรนฺโต(๑) อาโกฏิยมาโน  วิย  
อฏาสิ  ฯ  ตสฺส  ฉิทฺเทหิ  จุณฺณานิ  นิกฺขมนฺติ  ฯ  สุวราชา 
ตานิ  จุณฺณานิ  ขาทิตฺวา  คงฺคาย  ปานีย  ปวิตฺวา  อ ฺตฺถ   
อคนฺตฺวา  วาตาตป  อคเณตฺวา  อุทุมฺพรขาณุกมตฺถเก  นิสีทติ  ฯ   
สกฺโก  ตสฺส  ปรมปฺปจฺฉภาว  ตฺวา  มิตฺตธมฺเม  คุณ   
กถาเปตฺวา  วรมสฺส  ทตฺวา  อุทุมฺพร  อมตผล  กรตฺิวา  
อาคมิสฺสามีติ  เอโก  หสราชา  หุตฺวา  สุช  อสุรก ฺ  ปุรโต  
กตฺวา  ต  อุทมฺุพรวน  คนตฺฺวา  อวิทูเร  เอกสฺส  รุกฺขสฺส  สาขาย 
นิสีทิตฺวา  เตน  สทฺธ ึ กถ สมุฏาเปนฺโต ปม คาถมาห   
        [๑๒๒๖]ทุโม ยทา โหติ ผลูปปนฺโน   
                ภุ ฺชนฺติ น วิหงฺคมา(๒) สมฺปตนฺตา   
                ขีณนฺติ ตฺวาน ทุม ผลจฺจเยน(๓)   
                ทโิสทิส ยนฺติ ตโต วิหงฺคมาติ(๒) ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สุวราช  รกฺุโข  นาม  ยทา  ผลสมฺปนฺโน  โหติ   
ตทา  ต  สาขโต  สาข  สมปฺตนฺตา  วิหงฺคมา ภุ ฺชนฺติ  ต  ปน   
ขีณ  ตฺวา  ผลาน  อจฺจเยน  ตโต  รกุขฺโต  ทิโสทสิ  วิหงฺคมา  
# ๑. ม.  วาเต ปหรนฺเต ฯ  ๒. สี. ยุ. วิหคา ฯ ๓. ส. ผลจฺจเย ฯ   
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คจฺฉนฺตีติ ฯ   
        เอว ฺจ ปน วตฺวา ตโต อุยฺโยเชตุ ทุติย คาถมาห   
        [๑๒๒๗]จร จาริก โลหิตตุณฺฑ มา มริ   
                ก ึตฺว สุว สุกฺขทุมมฺหิ ฌายสิ   
                ตทิงฺฆ [๑] พฺรูหิ วสฺสนฺตสนฺนิภ   
                กสฺมา สุว สุกขฺทุม น ริ ฺจสีติ ฯ   
        ตตฺถ  ฌายสีติ  กึการณา  สุกฺขขาณุมตฺถเก  ฌายนฺโต  
ปชฺฌายนฺโต  ติฏสิ  ฯ  อิงฺฆาติ  โจทนตฺเถ  นิปาโต ฯ  
วสฺสนฺตสนฺนิภาติ วสฺสนฺตกาเล  วนสณฺโฑ  สุภคุณสมากิณฺโณ(๒) 
วิย  นีโลภาโส  โหติ  เตน  ต  วสฺสนฺตสนฺนิภาติ อาลปติ ฯ 
น ริ ฺจสีติ น ฉฑฺเฑสิ ฯ   
        อถ  น  สุวราชา  อห  หส  อตฺตโน  กต ฺ ูกตเวทิตาย   
อิม น ชหามติี วตฺวา เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๑๒๒๘]เย เว สขีน สขาโร ภวนติฺ   
                ปาณาจฺจเย สุกฺขรุกฺเขสุ(๓) หส   
                ขีณ อขีณนฺติ(๔) น ต ชหนฺติ   
                สนฺโต สต ธมมฺมนุสฺสรนฺโต(๕) ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร มนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. สุวคณสมากิณฺโณ ฯ  
# ๓. ม. ทุกฺขสุเขสุ ฯ  ๔. ม. อขีณมฺป ฯ   ๕. ส. ม. ธมฺมมนุสฺสรนฺตา ฯ   
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        [๑๒๒๙]โสห สต อ ฺตโรสฺมิ หส   
                าตี จ เม โหติ สขา จ รุกฺโข   
                ต นุสฺสเห ชีวิกตฺโถ ปหาตุ   
                ขีณนฺติ ตฺวาน น เหส ธมโฺมติ ฯ   
        ตตฺถ  เย  เว  สขีน  สขาโร  ภวนฺตีติ  เย  จ สหายาน  
สหายา  โหนฺติ  ฯ  ขีณ  อขีณนฺติ  ปณฺฑิตา  นาม  อตฺตโน   
สหายโภคปริกฺขเยน  ขีณมฺป  น  ชหนฺติ  ฯ  สต  ธมฺมมนุสฺสรนฺโตติ  
ปณฺฑิตาน  ปเวณึ  อนุสฺสรมาโน  ฯ  าตี  จ  เมติ  หสราช   
อย  รกฺุโข สมฺปยายนฏเน  มยฺห  าติ  จ  สหวณฺณจรณตาย(๑) 
สขา  จ  ฯ  ชวิีกตฺโถติ  ตมห  ชีวิกาย อตฺถิโก หุตฺวา ปหาตุ  
น สกฺโกม ิฯ   
        สกโฺก  ตสฺส  กถ  สตฺุวา  ตุฏโ  ปสสิตฺวา  วร  ทาตุกาโม   
เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๑๒๓๐]สาธุ สกฺขิ(๒) กต โหติ         เมตฺติ สสติ สนฺถโว   
                สเจต ธมฺม โรเจสิ                  ปาสโสสิ วิชานต ฯ   
        [๑๒๓๑]โส เต สุว วร ทมฺมิ          ปตฺตยาน วิหงฺคม   
                วร วรสฺสุ วงฺกงฺค                  ยกิ ฺจิ มนสิจฺฉสีติ ฯ   
        ตตฺถ  สาธูติ  สมฺปหสเนน  สาธุ  สกฺขิ  กต  โหติ  ฯ  เมตฺติ   
# ๑. ส.ี สหจิณฺณตรณตาย ฯ ม. สมาจิณฺณจรณตาย ฯ  ๒. ส. ปกขิฺ ฯ   
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สสติ  สนฺถโวติ  สขีภาโว  จ  เมตฺติ  จ  ปริสมชฌฺ  สนฺถโว 
จาติ  ย  เมตฺติ(๑)  กต  สาธุ  โหติ  ลทธฺก  ภทฺทกเมว  ฯ  สเจต 
ธมฺมนฺติ  สเจ  เอต  เมตฺติธมฺม(๒)  ฯ  วิชานตนฺติ  เอว  สนฺเต 
วิ ฺ ูน  ปสสิตพฺพยุตฺตโกสีติ  อตฺโถ  ฯ  โส  เตติ  โส  อห   
ตุยฺห  ฯ  วรสสฺูติ  อิจฺฉ  ฯ  มนสิจฺฉสีติ  ยกิ ฺจิ  มนสา  อิจฺฉสิ 
สพฺพ  ต  ททามิ  เตติ ฯ   
        สุวราชา วร วรนฺโต(๓) สตฺตม คาถมาห   
        [๑๒๓๒]วร ฺจ เม หส ภว (๔) ทเทยฺย   
                อย หิ รกฺุโข ปุนวายุ ลพฺเภ(๕)   
                โส สาขวา ผลิมา สวิรูฬฺโห   
                มธุตฺถิโก ติฏตุ โสภมาโนติ ฯ   
        ตตฺถ  สาขวาติ  สาขาสมฺปนฺโน  ฯ  ผลิมาติ  ผลินีหิ(๖) 
สาขาหิ  อุเปโต  ฯ  สวิรูฬโฺหติ  สมนฺตโต  วิรฬฺูหปตฺโต  
ตรุณปตฺตสมฺปนฺโน  หุตฺวา  ฯ  มธุตฺถิโกติ  สวิชฺชมานมธุกผเลสุ  
มกฺขิกมธุ  วิย  มธรุผโล  หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ   
        อถสฺส สกฺโก วร ททมาโน อฏม คาถมาห   
        [๑๒๓๓]ต ปสฺส สมฺม ผลิม อุฬาร   
                สหาว เต โหตุ อุทุมฺพเรน   
# ๑. ม. ตยา มิตฺต ฯ  ๒. ม. มิตฺตธมฺม ฯ  ๓. ม. คณฺหนฺโต ฯ  
# ๔. ส. ตุว ฯ  ๕. ส. ม. อย ฺจ รุกฺโข ปุนรายุ ลเภถ ฯ  
# ๖. ม. ผเลน ฯ   
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                โส สาขวา ผลิมา สวิรูฬฺโห   
                มธุตฺถิโก ติฏตุ โสภมาโนติ ฯ   
        ตตฺถ  สหาว  เต  โหตุ  อุทุมฺพเรนาติ  ตว  อุทมฺุพเรน 
สทฺธึ  สห เอกโตว วาโส โหตุ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  อตฺตภาว  วิชหิตฺวา  อตฺตโน  จ   
สุชาย  จ  อานุภาว  ทสฺเสตฺวา  คงฺคาโต  หตฺเถน  อุทก  
คเหตฺวา  อุทุมฺพรขาณุก  ปหริ  ฯ  ตาวเทว  สาขาวิฏปสมฺปนฺโน(๑) 
มธุรผโล  รกุโฺข  อุฏหิตฺวา  มุณฺฑมณิปพฺพโต  วิย  วิลาสนฺโต   
อฏาสิ  ฯ  สุวราชา  ต  ทิสฺวา  โสมนสฺสปฺปตฺโต สกฺกสฺส  
ถุตึ กโรนฺโต นวม คาถมาห   
        [๑๒๓๔]เอว สกฺก สุขี โหหิ          สห สพฺเพหิ าติภิ   
                ยถาหมชฺช สุขิโต                  ทิสฺวาน ผลิต(๒) ทุมนฺติ ฯ   
        สกโฺกป  ตสฺส  วร  ทตฺวา  อุทุมฺพร  อมตผล  กตฺวา 
สทฺธึ  สชุาตาย อตฺตโน านเมว คโต ฯ   
        ตมตฺถ ทีปยมานา โอสาเน อภิสมฺพุทฺธคาถา ปตา   
        [๑๒๓๕]สุวสฺส วร ทตฺวาน(๓)          กตฺวาน สผล ทุม   
                ปกฺกามิ สห ภริยาย          เทวาน นนฺทน วนนฺติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  ภิกขฺุ  โปราณก- 
# ๑. ม. สาขาวิฏปสจฺฉนฺโน ฯ  ๒. ส. ม. สผล ฯ  
# ๓. ส. วจน สุตฺวา ฯ สี. ม. สุวสฺส จ วร ทตฺวา ฯ   
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ปณฺฑิตา  ติรจฺฉานโยนิย  นิพฺพตฺเตตฺวาป  นลิฺโลลุปปฺจารา  
อเหสุ  ตฺว  กสฺมา  เอวรูเป  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  โลลปฺุปจาร 
จรสิ  คจฺฉ  ตตฺเถว  วสาหีติ  กมฺมฏานมสฺส  กเถตฺวา  ชาตก  
สโมธาเนสิ  ฯ  โส  ภิกฺขุ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒนฺโต  
อรหตฺต  ปาปุณิ  ฯ  ตทา สกฺโก อนุรุทโฺธ อโหส ิสวุราชา 
อหเมวาติ ฯ   
                มหาสุวราชชาตก ตติย ฯ   
 
                จุลลฺสุวกราชชาตก   
        สนฺติ  รกฺุขาติ  อิท  สตฺถา  สาวตฺถิย  วิหรนฺโต   
เวร ฺชกณฺฑ  อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สตฺถริ  เวร ฺชาย  วสสฺ  วสิตฺวา  อนุปุพฺเพน  สาวตฺถึ  
อนุปฺปตฺเต  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ  อาวุโส   
ตถาคโต  ขตฺติยสุขุมาโล  พุทฺธสุขุมาโล  มหนฺเตน  อิทฺธานุภาเวน   
สมนฺนาคโตป  เวร ฺเชน  พฺราหฺมเณน  นิมนฺติโต  เตมาส   
วสนฺโต  มาราวฏฏนวเสน  ตสฺส  สนฺติกา  เอกทิวสมฺป  ภิกฺข   
อลภิตฺวา  โลลุปฺปจาร  ปหาย  เตมาส  ปตฺถปูลกปตฺโถทเนน 
ยาเปนฺโต  อ ฺตฺถ  น  อคมาสิ  อโห  วต  ตถาคตาน   
อปฺปจฺฉสนฺตุฏ ิภาโวติ  ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ   
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  
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นามาติ  วุตฺเต  อนจฺฉริย  ภิกฺขเว  ตถาคตสฺส  อิทานิ   
โลลุปฺปจารปฺปหาน  โส  ปุพฺเพป  ติรจฺฉานโยนิย  นิพฺพตฺโต 
โลลุปฺปจาร  ปหาสีติ  วตฺวา  อตีต อาหริ ฯ สพฺพป วตฺถุ เหฏา 
กถิตนิยาเมเนว วิตฺถาเรตพฺพ   
        [๑๒๓๖]สนฺติ รุกขฺา หริตปตฺตา(๑)          ทุมา เนกผลา พหู   
                กสฺมา นุ สุกฺเข โกฬาเป                  สุวสฺส นิรโต มโน ฯ   
        [๑๒๓๗]ผลสฺส อุปภุ ฺชิมฺหา-                  เนกวสฺสคเณ พหู   
                อผลมฺป วิทิตฺวาน                          สา จ มิตฺติ ยถา ปุเร ฯ   
        [๑๒๓๘]สุกฺข ฺจ รุกฺขโกฬาป                  โอปตฺตมผล ทุม   
                โอหาย สกุณา ยนฺติ                  กึ โทส ปสฺสเส(๒) ทิช ฯ   
        [๑๒๓๙]เย ผลตฺถา สมฺภชนฺติ                  อผโลติ ชหนฺติ น   
                อตฺตตฺถป ฺา ทุมฺเมธา                  เต โหนฺติ ปกฺขปาติโน ฯ   
        [๑๒๔๐]สาธุ สกฺขิ(๓) กต โหติ                  มตฺิติ สสติ สนฺถโว   
                สเจต ธมฺม โรเจสิ                          ปาสโสสิ วิชานต ฯ   
        [๑๒๔๑]โส เต สุว วร ทมฺมิ                  ปตฺตยาน วิหงฺคม   
                วร วรสฺสุ วงฺกงฺค                          ยกิ ฺจิ มนสิจฺฉสิ ฯ   
        [๑๒๔๒]อป นาม น ปุน ปสฺเส(๔)          สปตฺต สผล ทมุ   
                ทลิทฺโทว นิธ ึลทฺธา                  นนฺเทยฺยาห ปุนปฺปุน ฯ   
# ๑. ม. หริปตฺตา ฯ  ๒. ส. ม ฺเส ฯ  ๓. ส. ปกฺขิ ฯ  
# ๔. ม. น ปสฺเสยฺย ฯ  
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        [๑๒๔๓]ตโต อมตมาทาย          อภิสิ ฺจิ มหีรุห   
                ตสฺส สาขา วิรูหึสุ                  สีตจฺฉายา มโนรมา ฯ   
        [๑๒๔๔]เอว สกฺก สุขี โหหิ          สห สพฺเพหิ าติภิ   
                ยถาหมชฺช สุขิโต                  ทิสฺวาน สผล ทุม ฯ   
        [๑๒๔๕]สุวสฺส จ วร ทตฺวา(๑)          กตฺวาน สผล ทุม   
                ปกฺกามิ สห ภริยาย          เทวาน นนฺทน วนนฺติ ฯ   
        อตฺโถป  ปุริมวเสเนว  เวทิตพฺโพ  ฯ  อนุตฺตานปทมตฺตเมว 
ปน  วณฺณยสิฺสาม   
        หริตปตฺตาติ  นีลปตฺตส ฺฉนฺนา  ฯ  โกฬาเปติ  วาเต   
ปหรนฺเต  อาโกฏิตสทฺท  วิย  มุ ฺจมาเน  นิสฺสาเร  ฯ  สุวสฺสาติ   
อายสฺมโต  สวุราชสฺส  กสฺมา  เอวรูเป  รกฺุเข  มโน  นิรโต  ฯ   
ผลสฺสาติ  ผล  อสฺส  รุกขฺสฺส  ฯ  เนกวสฺสคเณติ  อเนกวสฺสคเณ  ฯ   
พหูติ  สมาเนป  อเนกสเต  น  เทฺว  น  ตโย  อถ  โข  พหูนิ  ฯ   
วิทิตฺวานาติ  หสราชา  อิทานิ  อมฺหาก  อิม  รุกฺข  อผล   
วิทิตฺวาป  ยถา  ปุเร  เอเตน  สทฺธ ึ เมตฺติ  ยาว  เมตฺติ  ต  
หิ  มย  น  ภินฺทาม  เมตฺตึ  ภินฺทนฺตา  หิ  อนริยา  อสปฺปุริสา 
นาม  โหนฺตีติ  ปกาเสนฺโต  เอวมาห  ฯ   
        โอปตฺตนฺติ  อวปตฺต  นิปฺปตฺต  ปติตปตฺต  ฯ  กึ  โทส  
ปสฺสเสติ  อ ฺเ  สกุณา  เอต  โอหาย  อ ฺตฺถ  คจฺฉนฺติ   
# ๑. ส. สุวสสฺ วจน สุตฺวา ฯ   
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ตฺว  เอวคมเน  ก ึ นาม  โทส  ปสฺสสีติ  ฯ  เย  ผลตฺถาติ   
เย  ปกฺขิโน  ผลตฺถาย  ผลการณา  สมฺภชนฺติ  อุปคจฺฉนฺติ  ฯ 
อผโลติ  ตฺวา  เอต  ชหนฺติ  ฯ  อตฺตตฺถป ฺาติ  อตฺตโน 
อตฺถาย  ป ฺา  ปร  อโนโลเกตฺวา  อตฺตนิเยว   ิตา  เอเตส  
ป ฺาติ อตฺตตฺถป ฺา ฯ  ปกฺขปาติโนติ  เต  อตฺตโนเยว  วุฑฺฒึ  
ปจฺจาสึสมานา  มิตฺติปกฺข  ปาเตนฺติ  นาเสนฺตีติ  ปกฺขปาติโน   
นาม  โหนฺติ  ฯ  อตฺตโน  ปกฺเขเยว  วา  ปตนฺตีติป  ปกฺขปาติโน  ฯ   
อป  นาม  นนฺติ  หสราช  สเจ  มม  มโนรโถ  นิปฺผชฺเชยฺย  
ตยา  ทินฺโน  วโร  สมฺปชฺเชยฺย  อป  นาม  อห  อิม  รุกฺข   
สปตฺต  สผล  ปุน  ปสฺเสยยฺ ตโต ทลิทโฺทว  นิธ ึ ลภิตฺวา  
ปุนปฺปุน  เอต  อภินนฺเทยฺย  ต  ทิสฺวาว  ปโมเทยฺยนฺติ ฯ   
อมตมาทายาติ  อตฺตโน  อานุภาเวน   ิโต  คงฺโคทก  คเหตฺวา   
อภิสิ ฺจยีติ  อตฺโถ  ฯ  อิมสฺมึ  ชาตเก  อิมาย  สทฺธึ  เทฺว  
อภิสมฺพุทฺธคาถา โหนฺติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  
ตทา  สกฺโก อนุรุทฺโธ อโหสิ สุวราชา ปน อหเมวาติ ฯ   
                จุลลฺสุวกราชชาตก จตุตฺถ ฯ    
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                                หริตจชาตก   
        สุตเมต  มหาพฺรหฺเมติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ต  หิ  ภิกฺขุ  เอก  อลงฺกต  มาตุคาม  ทิสฺวา  อุกกฺณฺ ิต   
ทีฆเกสนขโลม  วิพฺภมิตุกาม  อาจริยุปชฺฌาเยหิ  อรุจิยา  อานิต   
สตฺถา  สจฺจ  กิร  ภิกฺขุ  อุกกฺณฺ ิโตสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจ   
ภนฺเตติ  กึการณาติ  อลงฺกต  มาตุคาม  ทิสฺวา  กิเลสวเสน   
ภนฺเตติ  วุตฺเต  ภิกฺขุ  กิเลโส  นาม  คุณวิทฺธสนโต(๑)  นิรสฺสาโท(๒)   
นิรเย  นิพฺพตฺตาเปติ  เอส  ปน  กิเลโส  กึการณา  ต  น   
กิลเมสฺสติ  น  หิ  สิเนรุ  ปหริตฺวา  ปหรณวาโต  ปุราณปณฺณสฺส   
ลุชชฺติ  อิม  หิ  กิเลส  นสิฺสาย  โพธิาณสฺสานุปท  จรมานา   
ป ฺจาภิ ฺาอฏสมาปตฺติลาภิโน  วิสุทฺธมหาปุริสาป  สตึ   
อุปฏเปตุ  อสกฺโกนฺตา ฌาน อนฺตรธาเปสุนฺติ วตฺวา อตีต  
อาหริ  ฯ 
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
เอกสฺมึ  นิคเม  อสีติโกฏวิิภเว  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ  ฯ  
กา ฺจนฉวิตาย  ตสฺส  หรติจกุมาโรติสฺส  นาม  กรสึุ  ฯ  โส   
วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย  อุคฺคหิตสิปฺโป  กฏุมฺพ  สณฺเปตฺวา 
มาตาปตูน  อจฺจเยน  ธนวิโลกน  กตฺวา  ธนเมว  ป ฺายติ 
# ๑. ม. คุณวิทฺธสโก ฯ  ๒. ม. อปฺปสฺสาโท ฯ   
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ธนสฺส  อุปฺปาทกา  น  ป ฺายนฺติ  มยาป  มรณมุเข  จุณฺณ- 
วิจุณฺเณน  ภวิตพฺพนฺติ  มรณภยภีโต  มหาทาน  ทตฺวา  
หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  
ป ฺจ  อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย  จ  นิพฺพตฺเตตฺวา  ตตฺถ  จิร   
วนมูลผลาหาโร  ยาเปตฺวา  โลณมฺพิลเสวนตฺถ  ปพฺพตา  โอตริตฺวา   
อนุปุพฺเพน  พาราณสึ  ปตฺวา  ราชุยฺยาเน  วสิตฺวา  ปุนทิวเส 
พาราณสิย  ภิกฺขาย  จรนฺโต  ราชงฺคณ(๑)  สมฺปาปุณิ  ฯ  ราชา  
ต  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  ปกฺโกสาเปตฺวา  สมุสฺสิตเสตฉตฺเต 
ราชปลฺลงฺเก  นิสีทาเปตฺวา  นานคฺครสโภชน  โภเชตฺวา   
อนุโมทนาวสาเน  อติเรกตร  ปสีทิตฺวา  กห  ภนฺเต  คจฺฉถาติ   
ปุจฺฉิตฺวา  วสฺสาวาสฏาน  อุปธาเรมิ  มหาราชาติ  วุตฺเต 
สาธุ  ภนฺเตติ  ภุตฺตปาตราโส  ต  อาทาย  อุยฺยาน  คนฺตฺวา 
ตสฺส  รตฺติฏานทิวาฏานาทีนิ  การาเปตฺวา  อุยฺยานปาล   
ปริจาริก  กตฺวา  ทตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิกฺขมิ  ฯ  มหาสตฺโต  ตโต  
ปฏาย  นิพทฺธ  ร ฺโ  เคเห  ภุ ฺชนฺโต  ทฺวาทส  วสฺสานิ   
วสิ  ฯ   
        อเถกทวิส  ราชา  ปจฺจนฺต  กุปต  วูปสเมตุ  คจฺฉนฺโต   
อมฺหาก  ปุ ฺกฺเขตฺต  มา  ปมชฺชีติ  มหาสตฺต  เทวิยา  นิยฺยาเทตฺวา   
อคมาสิ  ฯ  ตโต  ปฏาย  สา  มหาสตฺต  สหตฺถา  ปริวีสติ  ฯ   
# ๑. ม. ราชทฺวาร ฯ  
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อเถกทิวส  สา  โภชน  สมฺปาเทตฺวา  ตสฺมึ  จิรายมาเน  คนฺโธทเกน   
นหาตฺวา  สณฺหมฏสาฏก  นิวาเสตฺวา  สีหป ฺชร  วิวราเปตฺวา   
สรีเร  วาต  ปหราเปนฺตี  ขุทฺทกม ฺจเก  นิปชฺช ิ ฯ  มหาสตฺโตป   
สุนิวตฺโถ  สปุารุโต  ภิกฺขาภาชน  อาทาย  อากาเสนาคนฺตฺวา 
สีหป ฺชร  สมฺปาปุณิ  ฯ  เทวิยา  ตสฺส  วากจีรสทฺท  สุตฺวา  
เวเคน  อุฏหนฺติยา  มฏสาฏโก  ภสฺสิ  ฯ  มหาสตฺตสฺส   
วิสภาคารมฺมเณ  จกฺขุ  ปฏหิ ฺ ิ  ฯ  อถสฺส  อเนกวสฺสโกฏ-ิ 
สตสหสฺสกาล  อพฺภนฺตเร  นิวุฏกิเลโส  กรณฺฑเก  สยิตอาสีวิโส   
วิย  อุฏหิตฺวา  ฌาน อนฺตรธาเปสิ ฯ  โส  สตึ  อุปฏเปตุ   
อสกฺโกนฺโต  คนฺตฺวา  เทวึ  หตฺเถ  คณฺหิ  ฯ  ตาวเทว  สาณึ  
ปริกฺขิปสุ  ฯ  โส  ตาย  สทฺธึ  โลกธมมฺ  เสวิตฺวา  ภุ ฺชิตฺวา   
อุยฺยาน  คนฺตฺวา  ตโต  ปฏาย  เทวสิก  ตเถว  อกาสิ  ฯ  ตสฺส  
ตาย  สทฺธึ  โลกธมฺมปฏิเสวน  สกลนคเร  ปากฏ  ชาต ฯ  
อมจฺจา หริตจตาปโส เอวมกาสีติ ร ฺโ ปณฺณ  ปหิณึสุ  ฯ  
ราชา  ม  ภินทฺิตุกามา  เอว  วทนฺตีติ  อสทฺทหิตฺวา  ปจฺจนฺต  
วูปสเมตฺวา  พาราณสึ  ปจฺจาคนฺตฺวา  นคร  ปทกฺขิณ  กตฺวา 
เทวิยา  สนฺติก  คนฺตฺวา  สจฺจ  กิร  มม  อยฺโย  หริตจตาปโส  
ตยา  สทฺธึ  โลกธมฺม  ปฏิเสวีติ  ปุจฺฉิ ฯ สจฺจ เทวาติ ฯ  โส 
ตสฺสาป  อสทฺทหิตฺวา  ตเมว  ปุจฺฉิสฺสามีติ  อุยฺยาน  คนฺตฺวา    
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วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิตฺวา ต ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห   
        [๑๒๔๖]สุตเมต มหาพฺรหฺเม          กาเม ภุ ฺชติ หาริโต   
                กจฺเจต วจน ตุจฺฉ                  กจฺจิ สุทฺโธ อิรียสีติ ฯ   
        ตตฺถ  กจฺเจตนฺติ  กจฺจิ  เอต  หาริโต  กาเม  ภุ ฺชตีติ 
อมฺเหหิ  สุต วจน ตุจฺฉ อภูต กจฺจิ ตฺว สุทฺโธ อิริยส ิ 
วิหรสีติ ฯ   
        โส  จินเฺตสิ  อย  ราชา  นาห  ปรภุิ ฺชามีติ  วุตฺเตป  
มม  สทฺทหสิฺสเตว  อิมสฺมึ  ปน  โลเก  สจฺจสทิสี  ปติฏา  นาม 
นตฺถิ  อุชฺฌิตสจฺจา  หิ  โพธิมูเล  นิสีทตฺิวา  โพธึ  ปาปุณิตุ   
น  สกโฺกนฺติ  มยา  สจฺจเมว  กเถตุ  วฏฏตีติ  ฯ  โพธิสตฺตสฺส 
หิ  เอกจฺเจสุ  าเนสุ  ปาณาติปาโตป  อทินฺนาทานป   
มิจฺฉาจาโรป  สุราปานมฺป  โหติเยว  อตฺถภ ฺชนก  วิสวาทน   
ปุรกฺขิตฺวา  มุสาวาโท  นาม  น  โหติ ตสฺมา โส สจฺจเมว 
กเถนฺโต ทุติย คาถมาห   
        [๑๒๔๗]เอวเมต มหาราช          ยถา เต วจน สุต   
                กมุคฺค ปฏิปนฺโนสฺมิ          โมหเนยฺเยสุ มุจฺฉิโตติ ฯ   
        ตตฺถ  โมหเนยฺเยสูติ  กามคุเณสุ  ฯ  กามคุเณ  หิ  โลกา   
มุยฺหนฺติ ตสฺมา โมหเนยฺยาติ วุจฺจนฺติ ฯ   
        ต สุตฺวา ราชา ตติย คาถมาห  
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        [๑๒๔๘]อทุ(๑) ป ฺา กิมตฺถิยา(๒)          นิปุณา สาธุจินฺตินี(๓)   
                ยาย อุปฺปติต ราค                  กึ มโน น วิโนทเยติ ฯ   
        ตตฺถ  อทูติ  นิปาโต  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ภนฺเต  คิลานสฺส   
นาม  เภสชฺช  ปฏิสรณ  ปปาสิตสฺส  ปานีย  ปฏิสรณ  ตุมฺหาก   
ปเนสา  นิปุณา  สาธูน  อตฺถาน  จินฺตินี  ป ฺา  กิมตฺถิยา  
ยาย  อุปฺปติต ราค กึมโน น วิโนทเยติ กึจิตฺต วิโนเทตุ  
นาสกฺขีติ ฯ   
        อถสฺส กิเลสพล ทสฺเสนฺโต หาริโต จตุตฺถ คาถมาห   
        [๑๒๔๙]จตฺตาโรเม มหาราช          โลเก อติพลา ภุสา   
                ราโค โทโส มโท โมโห          ยตฺถ ป ฺา น คาธตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ยตฺถาติ  เยสุ  ปริยุฏาน  ปตฺเตสุ  มโหเฆ  ปติโต  
วิย  ป ฺา คาธ ปติฏ น ลภติ ฯ   
        ต สุตฺวา ราชา ป ฺจม คาถมาห   
        [๑๒๕๐]อรหา สีลสมฺปนฺโน          สุทฺโธ จรติ หาริโต   
                เมธาวี ปณฺฑิโต เจว          อิติ โน สมฺมโต ภวนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อิติ  โน  สมฺมโตติ  เอว  อมฺหาก  สมฺมโต 
สมฺภาวิโต  ภาว ฯ   
        ต สุตฺวา ตโต หาริโต ฉฏ คาถมาห   
# ๑. ส.ี ย.ุ อาทุ ฯ  ๒. ส. กมิตฺถิกา ฯ ๓. สี. ยุ. สาธุจินฺตนี ฯ   
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        [๑๒๕๑]เมธาวินมฺป หึสนฺติ          อิสิธมฺมคุเณ รต   
                วิตกฺกา ปาปกา ราช          สภุา ราคูปส ฺหิตาติ ฯ   
        ตตฺถ  สภุาติ  สุภนิมิตฺตคฺคหเณน  ปวตฺตา  ฯ   
        อถ น กเิลสปฺปหาเน อุสฺสาเหนฺโต ราชา สตฺตม คาถมาห   
                [๑๒๕๒]อุปปฺนฺนาย(๑) สรีรโช   
                        ราโค วณฺณวิทูสโน ตว(๒)   
                        ต ปชห ภทฺทนฺเต(๓)   
                        พหุนาสิ เมธาวิ สมฺมโตติ ฯ   
        ตตฺถ  วณฺณวิทูสโน  ตวาติ  ตว  สรีรวณฺณสฺส  จ   
คุณวณฺณสฺส จ ทูสโน ฯ พหุนาสีติ พหูน อาสิ ตฺว เมธาวีติ  
สมฺมโต ฯ   
        ต  สตฺุวา  ตโต  มหาสตฺโต  สตึ  ปฏิลภิตฺวา  กาเมสุ   
อาทีนว  สลลฺกฺเขตฺวา อฏม คาถมาห   
        [๑๒๕๓]เต อนฺธกรเณ(๔) กาเม         พหุทุกฺเข มหาวิเส   
                เตส มูล คเวสิสฺส                  เฉชฺช(๕) ราค สพนฺธนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อนฺธกรเณติ  ป ฺาจกฺขุวินาสนโต  อนฺธภาวกเร  ฯ   
พหุทุกฺเขติ  เอตฺถ  อปฺปสสฺาทา  กามาติ  อาทีนิ  สตฺุตานิ   
# ๑. ส. อุปฺปนฺโนย ฯ  ๒. ส. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ส. ตว ต ปชห นมตฺถุ ฯ ม. ต ปชห ภทฺทมตฺถุ เต ฯ  
# ๔. ม. อนฺธการเก ฯ ๕. ม. เฉจฺฉ ฯ   
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อาหริตฺวา  เตส  พหุทุกฺขตา  ทสฺเสตพฺพา  ฯ  มหาวเิสติ   
สมฺปยุตฺตกิเลสวิสสฺส  เจว  วิปากวิสสฺส  จ  มหนฺตตาย  มหาวิเส  ฯ 
เตส  มูลนฺติ  เต  วุตฺตปฺปกาเร  กาเม  ปหาตุ  เตส  มูล  คเวสิสฺส  
ปริเยสิสฺสามิ  ฯ  ก ึ ปน  เตส  มูลนฺติ  ฯ  อโยนโิสมนสิกาโร  ฯ   
เฉชฺช  ราค  สพนฺธนนฺติ  มหาราช  อิทานิ  ป ฺาขคฺเคน   
ปหริตฺวา  สุภนิมิตฺตพนฺธเนน สพนฺธน ราค ฉินฺทิสฺสามีติ ฯ   
        อิท ฺจ  ปน  วตฺวา  มหาราช  โอกาสนฺตาว  เม  
กโรหีติ  โอกาส  กาเรตฺวา  ปณฺณลาล  ปวิสิตฺวา  กสิณมณฺฑล  
โอโลเกตฺวา  ปุน  นฏ  ฌาน  อุปฺปาเทตฺวา  ปณฺณสาลโต   
นิกฺขมิตฺวา  อากาเส  ปลฺลงฺเกน  นิสทีิตฺวา  ร ฺโ  ธมฺม  
เทเสตฺวา  มหาราช  อห  อฏาเน  วุฏการณา  มหาชนมชฺเฌ   
ครหปฺปตฺโต  อปฺปมตฺโต  โหหิ  ปุน  ทานิ  อห  อนิตฺถิคนฺธ- 
วนสณฺฑเมว  คมิสฺสามีติ  ร ฺโ  โรทนฺตสฺส  ปริเทวนฺตสฺส  
หิมวนฺตเมว  คนฺตฺวา  อปริหีนชฺฌาโน  พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ   
        สตฺถา ต การณ ตฺวา   
        [๑๒๕๔]อิท วตฺวาน หาริโต          อิสิ สจฺจปรกฺกโม   
                กามราค  วิราเชตฺวา          พฺรหฺมโลกูปโค  อหูติ   
อภิสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา  อิม  คาถ  วตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  ชาตก   
สโมธาเนสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  อรหตฺเต   
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ปติฏหิ  ฯ  ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ หริตจตาปโส ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                        หริตจชาตก ป ฺจม ฯ   
 
                        ปทกุสลชาตก(๑)   
        พหุสฺสตุนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  เอก  ทารก   
อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  สาวตฺถิย  กฏุมฺพิกปุตฺโต  สตฺตวสฺสกาเลเยว   
ปทกุสโล  อโหสิ  ฯ  อถสฺส  ปตา  อิม วีมสิสฺสามีติ ตสฺส  
อชานนฺตสฺเสว  มิตฺตฆร  อคมาสิ  ฯ  โส  ปตุ  คตฏาน   
อปุจฺฉิตฺวาว  ตสฺส  ปทานุสาเรน  คนฺตฺวา  ปตุ  สนติฺเก  
อฏาสิ  ฯ อถ น ปตา เอกทิวสว  ปุจฺฉิ  ตาต  ตฺว  มยิ   
ต  อชานาเปตฺวา  คเตป  กถ  มม  คตฏาน  ชานาสีติ  ฯ   
ตาต  ปท  เต  ส ฺชานามิ  ปทกุสโล  อหนฺติ  ฯ  อถสฺส  
วีมสนตฺถาย  ปตา  ภุตฺตปาตราโส  ฆรา  นิกฺขมิตฺวา  อนนฺตร  
ปฏิวิสฺสกฆร  คนฺตฺวา  ตโต  ตติย  ปวิสิตฺวา  ตติยฆราน 
นิกฺขมิตฺวา  ปุน  อตฺตโน  ฆรทฺวาร  อาคนฺตฺวา  ตโต  อุตฺตรทฺวาร   
คนฺตฺวา  ทฺวาเรน  นิกฺขมิตฺวา  นคร  วาม  กโรนฺโต  เชตวน 
# ๑. ส. ปทกสุลมาณวชาตก ฯ  
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คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ธมฺม  สุณนฺโต  นิสีท ิ ฯ  ทารโก 
กห  เม  ปตาติ  ปุจฺฉิตฺวา  น  ชานามาติ  วุตฺเต  ตสฺส   
ปทานุสาเรน  อนนฺตร  ปฏิวิสฺสกฆร  อาทึ  กตฺวา  ปตุ  คตมคฺเคเนว   
เชตวน  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ปตุ  สนฺติเก  อฏาสิ  ฯ   
ปตราป  กถ  ตาต  มม  อิธาคตภาว  อ ฺาสีติ  ปุฏโ 
ปท  ส ฺชานิตฺวา  ปทานุสาเรน  อาคโตมฺหีติ  อาห  ฯ  สตฺถา  
กึ  กเถสิ  อุปาสกาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ภนฺเต  อย  ทารโก  ปทกุสโล 
อห  อิม  วีมสนฺโต  อิมินา  นาม  อุปาเยน  อาคโต  อยมฺป 
ม  เคเห  อทสิฺวา  มม  ปทานุสาเรเนว  อาคโตติ  วุตฺเต 
อนจฺฉริย  อุปาสก  ภูมิย  ปทส ฺชานน  โปราณกปณฺฑิตา  
อากาเส  ปท  ส ฺชานึสูติ  วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  ตสฺส  
อคฺคมเหสี  อติจริตฺวา  ร ฺา  ปุจฺฉิตา  สเจ  อห  ตุมเฺห   
อติจรามิ  อสฺสมุขี  ยกฺขินี  โหมีติ  สปถ  กตฺวา  ตโต  กาล   
กตฺวา  เอกสฺมึ  ปพฺพตปาเท  อสฺสมุขี  ยกฺขินี  หุตฺวา  
เลณคุหาย  วสมานา  มหาอฏวิย  ปุพฺพนฺตโต  อปรนฺตคมนมคฺเค  
อนุส ฺจรนฺเต  มนุสฺเส  คเหตฺวา  ขาทติ  ฯ  สา  กริ  ตีณิ  
วสฺสานิ  เวสฺสวณ  อุปฏหิตฺวา  อายามโต  ตึส  โยชเน   
วิตฺถารโต  ป ฺจ  โยชเน  าเน  มนุสฺเส  ขาทิตุ  ลภิ  ฯ  
อเถกทิวส  เอโก  อฑฺโฒ  มหทฺธโน  มหาโภโค  อภิรูโป  
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พฺราหฺมโณ  พหูหิ  มนุสฺเสหิ  ปริวุโต  ต  มคฺค  อภิรูหิ  ฯ  ต  
ทิสฺวา  ยกฺขินี  ตุสฺสิตฺวา  ปกฺขนฺทิ  ฯ [๑] ปริวารมนุสฺสา  
ปลายึสุ  ฯ  สา  วาตเวเคน  คนฺตฺวา  พฺราหฺมณ  คณฺหิตฺวา  
ปฏ ิย  นิปชชฺาเปตฺวา  คุห  คจฺฉนฺตี  ปุริสสมฺผสฺส  ปฏิลภิตฺวา 
กิเลสวเสน  ตสฺมึ  สิเนห  อุปฺปาเทตฺวา  ต  อขาทิตฺวา  อตฺตโน  
สามิก  อกาสิ  ฯ  เต  อุโภป  อ ฺม ฺ  สมคฺคสวาส  วสึสุ ฯ  
ตโต  ปฏาย  ยกฺขินี  มนสฺุเส  คณฺหนฺตี  วตฺถตณฺฑุลเตลาทีนิป   
คเหตฺวา  ตสฺส  นานคฺครสโภชน  อุปเนตฺวา  อตฺตโน  มนุสฺสมส   
ขาทติ  ฯ  คมนกาเล  จ  ตสฺส  ปลายนภเยน  มหติยา สิลาย  
คุหทฺวาร  ปทหิตฺวา  คจฺฉติ  ฯ  เอว  เตสุ  สมฺโมทมาเนสุ  
วสนฺเตสุ  โพธิสตฺโต  นิพฺพตฺตฏานา  จวิตฺวา  พฺราหฺมณ  ปฏิจฺจ 
ตสฺสา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธ ึ คณฺหิ  ฯ  สา  ทสมาสจฺจเยน  ปุตฺต  
ชเนตฺวา  ปุตฺเต  จ  พฺราหฺมเณ  จ  พลวสิเนหา  หุตฺวา  อุโภป  
โปเสสิ  ฯ  สา  อปรภาเค  ปุตฺเต  วุฑฺฒิปฺปตฺเต  ปุตฺต  ปตรา  
สทฺธึ  อนฺโตคุหาย  ปเวเสตฺวา  ทฺวาร  ปทหติ  ฯ 
        อเถกทวิส  โพธิสตฺโต  ตสฺสา  คตกาล  ตฺวา  สลิ  อปเนตฺวา 
ปตร  พหิ  อกาสิ  ฯ  สา  อาคนฺตฺวา  เกน  สลิา  อปนีตาติ 
วตฺวา  อมฺม  มยา  อปนีตา  อนฺธกาเร  นิสีทิตุ  น  สกฺโกมีติ  
วุตฺเต  ปุตฺตสิเนเหน  น  กิ ฺจิ  อโวจ  ฯ  อเถกทิวส  โพธิสตฺโต 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ต ทิสฺวาติ ฯ  ๒. ม.อตฺตนา ฯ  
# ๓. ม. วิชายิตฺวา ฯ   
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ปตร  ปุจฺฉิ  ตาต  มยฺห  มาตุ  มุข  อ ฺาทิส  ตุมฺหาก   
อ ฺาทิส  ก ึ น ุ โข  การณนฺติ  ฯ  ตาต  ตว  มาตา   
มนุสฺสมสขาทิตุกา  ยกฺขินี  มย  อุโภ  มนุสฺสาติ  ฯ  ตาต  ยทิ   
เอว  อิธ  กสมฺา  วสาม  เอหิ  มนุสฺสปถ  คจฺฉามาติ  ฯ  ตาต   
สเจ  มย  ปลายิสฺสาม  อุโภป  อมฺเห  ตว  มาตา  มาเรสฺสตีติ(๑)  ฯ   
โพธิสตฺโต  มา  ภายิ  ตาต  ตว  มนุสสฺปถสมฺปาทน  มม   
ภาโรติ  ปตร  สมสฺสาเสตฺวา  ปุนทิวเส  มาตริ  คตาย  ปตร  
คเหตฺวา ปลายิ ฯ  ยกฺขินี  อาคนฺตฺวา  เต  อทิสฺวา  วาตเวเคน  
ปกฺขนฺทิตฺวา เต คเหตฺวา  พฺราหฺมณ  กึ  ปลายสิ  กินเฺต  อิธ  
นตฺถีติ  วตฺวา  ภทฺเท  มา  ม  กชฺุฌิ  ปุตฺโตเต  ม  คเหตฺวา  
ปลายตีติ  วุตฺเต  ปุตฺตสิเนเหน  น  กิ ฺจิ  อวตฺวา  เต  อสฺสาเสตฺวา  
อตฺตโน  วสนฏานเมว  เต  คเหตฺวา  คตา  ฯ  เอว  ปุนป   
ตติยทิวเส ปลายนฺเต อาเนสิ ฯ  
        โพธิสตฺโต  จินฺเตสิ  มยฺห  มาตุ  ปริจฺฉินฺเนน  โอกาเสน 
ภวิตพฺพ ยนฺนูนาห  อิมิสฺสา  อาณาปวตฺติฏานสีม  ปุจฺเฉยฺย   
อถ  น  อติกกฺมิตฺวา  ปลายิสฺสามาติ  ฯ  โส  เอกทิวส  มาตร  
คเหตฺวา  เอกมนฺต  นิสินฺโน  อมฺม  มาตุ  สนฺตก  นาม   
ปุตฺตาน  ปาปุณาติ  อกฺขาหิ  เม  อตฺตโน  สนฺตกาย  ภูมิยา   
ปริจฺเฉทนฺติ  อาห  ฯ  สา  สพฺพทิสาสุ  ปพฺพตาทินิมิตฺตานิ 
# ๑. ม. ขาทิสฺตีติ ฯ   
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กเถตฺวา  อายามโต  ตึสโยชน  วิตฺถารโต  ป ฺจโยชน  าน 
ปุตฺตสฺส  กเถตฺวา  อิท  เอตฺตก  าน  สลฺลกฺเขหิ  ปุตฺตาติ   
อาห  ฯ  โส  เทฺว  ตโย  ทวิเส  อติกฺกมิตฺวา  มาตุ  อฏวึ  คตกาเล   
ปตร  ขนฺเธ  อาโรเปตฺวา  มาตรา ทินฺนส ฺาย วาตเวเคน  
ปกฺขนฺทิตฺวา  ปริจฺเฉทนทีตีร  สมฺปาปณิุ  ฯ  สาป  อาคนฺตฺวา 
เต  อปสฺสนฺตี  อนุพนฺธิ  ฯ  โพธิสตฺโต  ปตร  คเหตฺวา  นทีมชฌฺ   
อคมาสิ  ฯ  สา  คนฺตฺวา  นทีตีเร  ตฺวา  อตฺตโน  ปริจฺเฉท   
อติกฺกนฺตภาว  ตฺวา  ตตฺเถว  ตฺวา  ตาต  ปตร  คเหตฺวา  
เอหิ  มยฺห  โก  โทโส  ตุมฺหาก  ม  นสิฺสาย  กึ  นาม  น  
สมฺปชฺชติ  นวิตฺเตถ  สามีติ  ปุตฺต ฺจ  ปติ ฺจ  ยาจิ  ฯ  อถ 
พฺราหฺมโณ  นทึ  โอตร ิ ฯ  สา  ปุตฺตเมว  ยาจนฺตี  ตาต  
มา  เอว  กร ิ ปฏินิวตฺตาหีติ  อาห  ฯ  อมฺม  มย  มนสฺุสา 
ตฺว  ยกฺขินี  น  สกฺกา  สพฺพกาล  ตว  สนฺติเก  วสตุินฺติ   
เนว  นิวตฺติสฺสามาติ  ฯ  เนว  นิวตฺติสฺสสิ ตาตาติ ฯ  อาม 
อมฺมาติ  ฯ  ตาต  ยทิ  น  นวิตฺติสฺสสิ  โลเก(๑)  ชีวิต  นาม  ทุกฺข  
สิปฺป  อชานนฺตา  ชีวิตุ  น  สกโฺกนฺติ  อห  เอก  จินฺตามณึ   
นาม  วิชฺช  ชานามิ  ตสฺสานุภาเวน  ทฺวาทสสวจฺฉรมตฺถเก   
คตานมฺป  ปทานุปท  วิย  สกฺกา  คณฺหตุิ  อย  เต  ชวิีกา  
ภวิสฺสติ  อุคฺคณฺห  ตาต  ต  อนคฺฆ  มนฺตนฺติ  ตถารูเปน  
# ๑. ม. มนุสสฺโลเก ฯ  ๒. ม. หฏภณฺฑมฺป ฯ   
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ทุกฺเขน  อภิภูตาป  ปุตฺตสิเนเหน  มนฺต  อทาสิ  ฯ 
        โพธิสตฺโต  นทิยา   ิตโกว  มาตร  วนฺทิตฺวา  หตฺถกจฺฉปุฏ(๑) 
กตฺวา  มนฺต  คเหตฺวา  มาตร  วนฺทิตฺวา  คจฺฉ  อมฺมาติ   
อาห ฯ ตาต ตุมฺเหสุ อนิวตฺตนฺเตสุ มยฺห ชีวิต นตฺถติี วตฺวา 
คาถมาห   
        เอหิ ปุตฺต นิวตฺตสฺสุ          มา อนาถ กโรหิ เม 
        อชชฺ  ปตฺุต  อปสฺสนฺตี          ยกฺขินี  มรณ  คตาติ  ฯ   
ยกฺขินีป  อุร  ปหริ  ฯ  ตาวเทวสฺสา  ปุตฺตโสเกน  หทย  ผล ิ ฯ   
สา  มริตฺวา  ตตฺเถว  ปติตา  ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  ตสฺสา  มตภาว   
ตฺวา  ปตร  ปกฺโกสิตฺวา  มาตุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  จิตฺตก  กตฺวา   
ฌาเปตฺวา  อาหฬน  นิพฺพาเปตฺวา  นานาวณฺเณหิ  ปุปฺเผหิ   
ปูเชตฺวา  โรทิตฺวา  ปริเทวิตฺวา  ปตร  อาทาย  พาราณสิย  คนฺตฺวา  
ราชทฺวาเร  ตฺวา  ปทกุสโล  มาณโว  ทฺวาเร   ิโตติ  ร ฺโ   
ปฏิเวเทตฺวา  เตนหิ  อาคจฺฉตูติ  วุตฺเต  ปวิสิตฺวา  ราชาน  
วนฺทิตฺวา  ตาต  ตฺว  ก ึ สปิฺป  ชานาสีติ  วุตฺเต  เทว 
ทฺวาทสสวจฺฉรมตฺถเก  หตภณฺฑ  ปทานุปท  คนฺตฺวา  คณฺหิตุ   
ชานามีติ  อาห  ฯ  เตนหิ  ม อุปฏาหีติ ฯ  เทวสิก  สหสฺส   
ลภนฺโต  อุปฏหิสฺสามีติ  ฯ  สาธุ  ตาต  อุปฏหีติ  ฯ  ราชา 
เทวสิก  สหสฺส  ทาเปสิ  ฯ 
# ๑. ม. อติสกฺกจฺจ สุต ฯ   
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        อเถกทวิส  ปุโรหิโต  ราชาน  อาห  มหาราช  มย  ตสฺส  
มาณวสฺส  สิปฺปานุภาเวน  กสฺสจิ  กมมฺสฺส  อกตตฺตา  ต  สิปฺป  
อตฺถิ  วา  นตฺถิ  วาติ  น  ชานาม  วีมสิสฺสาม  ตาว  นนฺติ  ฯ  
ราชา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อุโภป  ชนา  รตนโคปกาน  ส ฺ   
ทตฺวา  รตนสาร(๑)  คเหตฺวา  ปาสาทา  โอรุยฺห  ราชนิเวสนนฺตเร  
ติกฺขตฺตุ  อาวิชฺฌิตฺวา  นิสฺเสณึ  อตฺถริตฺวา  ปาการมตฺถเกน  พหิ  
โอตริตฺวา  วินิจฺฉยสาล  ปวิสิตฺวา  ตตฺถ  นิสีทิตฺวา  ปุนาคนฺตฺวา  
นิสฺเสณึ  อตฺถริตฺวา  ปาการมตฺถเกน  โอตริตฺวา  อนฺเตปุเร   
โปกฺขรณิยา  ตีร  คนฺตฺวา  โปกฺขรณึ  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา 
โอตริตฺวา  อนฺโตโปกฺขรณิย  ภณฺฑ  เปตฺวา  คนฺตฺวา  ปาสาท  
อภิรูหึสุ  ฯ  ปุนทิวเส  ราชนิเวสนโต  โจรา  กิร  รตน  หรึสูติ  
เอกโกลาหล  อโหสิ  ฯ  ราชา  อชานนฺโต  วิย  หุตฺวา  โพธิสตฺต   
ปกฺโกสาเปตฺวา  ตาต  ราชนิเวสนโต  พหุรตนภณฺฑ  หต  หนฺท  
น  อนุวิชฺฌิตุ  วฏฏตีติ  อาห  ฯ  มหาราช  ทฺวาทสสวจฺฉรมตฺถเก   
หตภณฺฑ  โจราน  ปทานุปท  คนฺตฺวา  อาหรณสมตฺถสฺส  มม   
อนจฺฉริย  อชฺช  รตฺตึ  หต  ภณฺฑ  อาหริตุ  สกฺขิสสฺามิ  ต  มา  
จินฺตยิตฺถาติ  ฯ  เตนหิ  ตาต  อาหราติ  ฯ  โส  สาธุ  เทวาติ   
วตฺวา  มาตร  วนฺทิตฺวา  มนฺต  ปริวตฺเตตฺวา  มหาตเล   ิโตว   
มหาราช  ทฺวินฺน  โจราน  ปท  ป ฺายตีติ  วตฺวา  ร ฺโ   
# ๑. ม. รตนสารภณฺฑิก ฯ  ๒. ม. อนุวิจินิตุ ฯ   
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จ  ปุโรหิตสฺส  จ  ปทานุสาเรน  สิริคพฺภ  ปวิสิตฺวา  ตโต 
นิกฺขมิตฺวา  ปาสาทา  โอรุยฺห  ราชนิเวสนนฺตเร  ติกฺขตฺตุ   
ปริคนฺตฺวา  ปาสาทานุสาเรเนว  ปาการสมีป  คนฺตฺวา  ปากาเร  
ตฺวา  มหาราช  อิมสฺมึ  าเน  ปาการโต  มุ ฺจิตฺวา  
อากาเส  ปท  ป ฺายติ  นิสฺเสณึ  เทถาติ  นิสฺเสณึ   
อตฺถราเปตฺวา  ปาการมตฺถเกน  โอตรตฺิวา  ปทานุสาเรเนว 
วินิจฺฉยสาล  คนฺตฺวา ปุน ราชนิเวสน อาคนฺตฺวา นิสฺเสณึ   
อตฺถราเปตฺวา  ปาการมตฺถเกน  โอรุยหฺ  โปกฺขรณึ  คนฺตฺวา   
ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา  มหาราช  โจรา  อิม  โปกขฺรณึ  
โอติณฺณาติ  วตฺวา  อตฺตนา  ปต  วิย  ภณฺฑก  นีหริตฺวา  
ร ฺโ  ทตฺวา  มหาราช  อิเม  เทฺว  โจรา  อภิ ฺาตมหาโจรา 
อิมินา  มคฺเคน  ราชนิเวสน  อภิรูหึสูติ  อาห  ฯ  มหาชโน   
ตุฏปหฏโ  องฺคุลิโย  ปปฺโผเฏสิ  ฯ  เจลุกฺเขปา  ปวตฺตึสุ  ฯ   
        ราชา  จินฺเตสิ  อย  มาณโว  ปทานุสาเรน  คนฺตฺวา  
โจเรหิ  ปตภณฺฑานเมว  ม ฺเ  ชานาติ  โจเร  ปน  คเหตุ 
น  สกโฺกตีติ  ฯ  อถ  น  อาห  โจเรหิ  หตภณฺฑ  ตาว  โน  
ตยา  อาหต  โจเร  ปน  โน  คเหตฺวา ทาตุ สกฺขิสฺสสีติ(๑) ฯ 
มหาราช  อิเธว  โจรา  น  ทูเรติ  ฯ  โก  จ  โจโร  โก  จ   
โจโรติ  ฯ  มหาราช  โย  อิจฺฉติ  โสว  โจโร  โหติ  ตุมฺหาก   
# ๑. ม. โจรา ปน น อาหฏาติ ฯ   
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ภณฺฑกสฺส  ลทฺธกาลโต  ปฏาย  โจเรหิ  โก  อตฺโถ  มา   
ปุจฺฉถาติ  ฯ  ตาต  อห  ตุยฺห  เทวสิก  สหสฺส  ทมฺมิ  โจเร 
เม  คเหตฺวา  เทหีติ  ฯ  มหาราช  ธเน  ลทฺเธ  กึ  โจเรหีติ  ฯ 
ธนโตป  โน  ตาต  โจเร  ลทฺธุ  วฏฏตีติ  ฯ  เตนหิ  มหาราช  
อิเม  นาม  โจราติ  ตุมฺหาก  น  กเถสฺสามิ  อตีเต  ปวตฺติตการณ  
ปน  โว  อาหริสฺสามิ  สเจ  ตุมฺเห  ป ฺวนฺโต  ต  การณ   
ชานถาติ  โส  เอว วตฺวา อตีต อาหริ   
        มหาราช  อตีเต  พาราณสิโต  อวิทูเร  นทีตีรคามเก  ปาฏลี  
นาม  เอโก  นฏมาณโว  วสติ  ฯ  โส  เอกสฺมึ  อุสฺสวทิวเส  ภริย  
อาทาย  พาราณสึ  ปวิสิตฺวา  นจฺจิตฺวา  คายิตฺวา  ธน  ลภิตฺวา 
อุสฺสวปริโยสาเน  พหุ  สรุาภตฺต  คาหาเปตฺวา  อตฺตโน  คาม  
คจฺฉนฺโต  นทีตีร  ปตฺวา  นโวทก  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ภตฺต  
ภุ ฺชิตฺวา  สุร  ปวนโฺต  นิสีทิตฺวา  มตฺโต  อตฺตโน  พล  อชานนฺโต  
มหาวีณ  คีวาย  พนฺธิตฺวา  นท ึ โอตรตฺิวา  คมิสฺสามีติ  ภริย  
หตฺเถ  คเหตฺวา  นทึ  โอตริ  ฯ  วีณาฉิทฺเทหิ  อุทก  ปาวิสิ  ฯ  อถ 
น  สา  วีณา อุทเก โอสีทาเปสิ ฯ  ภริยา  ปนสฺส  โอสีทนภาว   
ตฺวา  ต  วิสฺสชฺเชตฺวา  อุตฺตริตฺวา  ตีเร  อฏาสิ  ฯ  นฏปาฏล ี  
สกึ  อุมฺมชฺุชติ  สกึ  นิมฺมชฺุชติ  อุทก  ปวิตฺวา  อุทฺธุมาโตทโร   
อโหสิ  ฯ  อถสฺส  ภริยา  จินฺเตสิ  มยฺห  สามิโก  อิทานิ 
มริสฺสติ  เอก  คีตก  ยาจิตฺวา  ปริสมชฺเฌ  ต  คายนฺตี  ชีวิต  
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กปฺเปสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  สามิ  ตฺว  อุทเก  นิมฺมุชชฺสิ  เอก เม 
คีตก เทหิ เตน ชีวิต กปฺเปสฺสามีติ วตฺวา คาถมาห   
        [๑๒๕๕]พหุสฺสุต จิตฺตกถ          คงฺคา วหติ ปาฏลึ(๑)   
                วุยหฺมานก ภทฺทนฺเต          เอก เม เทหิ คาถกนฺติ ฯ   
        ตตฺถ คาถกนฺติ ขุทฺทกคาถ ฯ   
        อถ  น  นฏปาฏล ี ภทฺเท  กถ  เต  คีตก  ทสฺสามิ  อิทานิ   
มหาชนสฺส ปฏิสรณภูต อุทก มาเรสฺสตีติ วตฺวา คาถมาห   
        [๑๒๕๖]เยน สิ ฺจนฺติ ทุกฺขิต          เยน สิ ฺจนฺติ อาตุร   
                ตสฺส มชฺเฌ มริสฺสามิ          ชาต สรณโต ภยนฺติ ฯ   
        โพธิสตฺโต  อิม  คาถ  ทสฺเสตฺวา  มหาราช  ยถา  อุทก   
มหาชนสฺส  ปฏิสรณ  ตถา  ราชาโนป  เตส  สนฺติกา  ภเย   
อุปฺปชฺชมาเน  ต  ภย  โก  ปฏิพาหิสฺสตีติ  วตฺวา  มหาราช  
อิท  การณ  ปฏิจฺฉนฺน  มยา  ปน  ปณฺฑิตเวทนีย  กตฺวา  กถิต 
ชานาหิ  มหาราชาติ  อาห  ฯ  ตาต  อห  เอวรูป  ปฏจฺิฉนฺน  กถ  
ชานามิ  โจเร  เม  คเหตฺวา  เทหีติ  อาห  ฯ  อถสฺส  มหาสตฺโต  
เตนหิ  มหาราช อิท สุตฺวา ชานาหีติ อปรมฺป การณ อาหริ ฯ  
        เทว  ปพฺุเพ  อิมิสฺสา  จ  พาราณสิยา  ทฺวารคาเม  เอโก   
กุมฺภกาโร  ภาชนตฺถาย  มตฺติก  อาหรนฺโต  เอกสฺมิ ฺเว  าเน   
นิพทฺธ  คณฺหิตฺวา  อนฺโตปพฺภาร  มหนฺต  อาวาฏ  ขณิ  ฯ  อเถกทิวส   
# ๑. ส.ี ย.ุ ปาฏล ฯ  



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 420 

                *เลมที่ 32  ปทกุสลชาตก  หนา 420 
 
ตสฺส  มตฺติก  คณฺหนฺตสฺส  อกาลมหาเมโฆ  อุฏหิตฺวา  มหาวุฏ ึ   
ปาเตสิ  ฯ  อุทก  อวตฺถรมาน  อาวาฏ  ปาเตสิ  ฯ  เตนสฺส  มตฺถโก   
ภิชฺชิ ฯ โส ปริเทวนฺโต คาถมาห   
        [๑๒๕๗]ยตฺถ วีชานิ รูหนฺติ          สตฺตา ยตฺถ ปติฏ ิตา   
                สา เม สีส นิปฺปเฬติ          ชาต สรณโต ภยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ นปิฺปเฬตีติ นิปติตฺวา ปเฬติ ภินฺทติ ฯ   
        ยถา  ห ิ เทว  มหาชนสฺส  ปฏิสรณภูตา  มหาปวี   
กุมฺภการสฺส  สีส  ภินฺทิ  เอว  มหาปวีสเม  สพฺพโลกสฺส   
ปฏิสรเณ  นรินฺเท  อุฏาย  โจรกมฺม  กโรนฺเต  โก  ปฏิพาหิสฺสติ   
สกฺขิสฺสสิ  มหาราช  เอว  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  กถิต  โจร  
ชานิตุนฺติ  ฯ  ตาต  มยฺห ปฏิจฺฉนฺนการณ  นตฺถ ิ อย  โจโรติ  
เอว  เม  โจร  คเหตฺวา  เทหีติ  ฯ  โส  ราชาน  รกฺขนโฺต  ตฺว  
โจโรติ  อวตฺวา  อปรมฺป  อุทาหรณ  อาหริ   
        มหาราช  ปุพฺเพ  อิมสฺมึเยว  นคเร  เอกสฺส  ปุริสสฺส   
เคเห  อาทิตฺเต  โส  อนฺโต  ปวิสิตฺวา  ภณฺฑก  นีหราติ  อ ฺ   
อาณาเปสิ  ฯ  ตสฺมึ  ปวิสตฺิวา  นีหรนฺเต  เคหทฺวาร  ปทหิ  ฯ 
โส  ธูมนโฺธ  หุตฺวา  นิกฺขมนมคฺค  อลภนฺโต  อุปฺปนฺนฑาหทุกฺโข 
หุตฺวา  อนฺโต   ิโต ปริเทวนฺโต คาถมาห   
        [๑๒๕๘]เยน ภตฺตานิ ปจฺจนฺติ          สีต เยน วิห ฺติ   
                โส ม ฑหติ คตฺตานิ          ชาต สรณโต ภยนฺติ ฯ    
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        ตตฺถ โส ม ฑหตีติ โส เม ฑาหติ ฯ อยเมว วา 
ปาโ ฯ   
        มหาราช  อคฺคิ  วิย  มหาชนสฺส  ปฏิสรณภูโต  เอโก 
มนุสฺโส  รตนภณฺฑิก  หริ  มา  ม  โจร  ปุจฺฉสีติ  ฯ  ตาต 
มยฺห  โจร  เทหิเยวาติ  ฯ  โส  ราชาน  ตฺว  โจโรติ  อวตฺวา  
อปรมฺป อุทาหรณ  อาหริ   
        เทว  ปพฺุเพ  อิมสฺมึเยว  นคเร  เอโก  ปุริโส  อติพหุ  ภุ ฺชิตฺวา   
ชีราเปตุ อสกฺโกนฺโต เวทนาปตฺโต หุตฺวา ปริเทวนฺโต คาถมาห   
        [๑๒๕๙]เยน ภตฺเตน(๑) ยาเปนฺติ  ปุถ ูพฺราหฺมณขตฺติยา   
                โส ม ภุตฺโต พฺยาปาทิ          ชาต สรณโต ภยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  โส  ม  ภุตฺโต  พฺยาปาทีติ  โส  โอทโน  ภุตฺโต  ม   
พฺยาปาเทติ มาเรติ ฯ   
        มหาราช  ภตฺต  วิย  มหาชนสฺส  ปฏิสรณภูโต  เอโก 
ภณฺฑก  หริ  ตสฺมึ  ลทฺเธ  กึ  โจร  ปุจฺฉสีติ  ฯ  ตาต  สกฺโกนฺโต  
โจร  เม เทหีติ ฯ โส [๒] อปรมฺป อุทาหรณ อาหริ   
        มหาราช  ปุพฺเพ  อิมสฺมึเยว  นคเร  เอกสฺส  วาโต  
อุฏหิตฺวา  คตฺตานิ ภ ฺชิ ฯ โส ปริเทวนฺโต คาถมาห   
        [๑๒๖๐]คิมฺหาน ปจฺฉิเม มาเส          วาตมิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา   
                โส เม ภ ฺชติ คตฺตานิ          ชาต สรณโต ภยนฺติ ฯ   
# ๑. ม. ภุตฺเตน ฯ   ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตสฺส ส ฺาปนตฺถนฺติ  
# ทิสฺสนฺติ ฯ   
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        อิติ  มหาราช  สรณโต  ภย  อุปฺปนฺน  ชาเนต   
การณนฺติ  ฯ  ตาต  โจรเมว  เทหีติ  ฯ  โส  ตสฺส  ส ฺาปนตฺถ   
อปรมฺป  อุทาหรณ อาหริ   
        มหาราช  อตีเต  หิมวนฺตปฺปเทเส  สาขาวิฏปสมฺปนฺโน 
มหารุกฺโข  อโหสิ  อเนกสหสฺสาน  สกุณาน  นิวาโส  ฯ  ตสฺส  
เทฺว  สาขา  อ ฺม ฺ  ฆฏเฏสุ  ฯ  ตโต  ธโูม  อุปฺปชฺช ิ 
อคฺคิจุณฺณานิ  ปตึสุ ฯ ต ทสิฺวา สกุณเชฏโก คาถมาห   
        [๑๒๖๑]ย นิสฺสิตา ชคติรุห  (วิหงฺคมา) โสย อคฺคึ ปมุ ฺจติ   
                ทสิฺวา ภชถ วงฺกงฺคา          ชาต สรณโต ภยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ชคติรุหนฺติ มหิรุห ฯ   
        ยถา  ห ิ เทว  รกฺุโข  ปกฺขีน  ปฏิสรณ  เอว  ราชา   
มหาชนสฺส [๑] ตสฺมึ  โจริก  กโรนฺเต  โก  ปฏิพาหิสฺสติ  สลลฺกฺเขหิ   
เทวาติ  ฯ  ตาต  มยฺห  โจรเมว  เทหีติ  ฯ  อถสฺส  โส  อปรมฺป   
อุทาหรณ อาหริ   
        มหาราช  เอกสฺมึ  กาสิกคาเม  อ ฺตรสฺส  กุลสฺส(๒) 
ปจฺฉิมภาเค  กกฺขลสสสุมารนที  อตฺถิ  ฯ  ตสฺส  จ  กุลสฺส  เอโกว 
ปุตฺโต  ตสฺส  ปตริ  กาลกเต  มาตร  ปฏชิคฺคิ  ฯ  ตสฺส  มาตา   
อนิจฺฉมานสฺเสเวก  กุลธีตร  อาเนสิ  ฯ  อถ  สา  ปุพฺพภาเค  สสฺสุ   
สมฺปยายิตฺวา  ปจฺฉา  ปุตฺตธีตาหิ  วฑฺฒมานา  ต  นีหริตุกามา  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปฏิสรณนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. กลุฆรสฺส ฯ  
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อโหสิ  ฯ  ตสฺสาป  มาตา  ตสฺมึเยว  ฆเร  วสติ  ฯ  อถ  สา  สามิกสฺส 
สนฺติเก  สสสฺุยา  นานปฺปการ  โทส  วตฺวา  ปริภินฺทิตฺวา  อห   
เต  มาตร  โปเสตุ  น  สกฺโกมิ  มาเรหิ  นนฺติ  วตฺวา  มนุสฺสมรณ  
นาม  ภาริย  กถ  น  มาเรมีติ  วุตฺเต  นทิฺโทกฺกมนกาเล  น   
ม ฺจเกเนว  คเหตฺวา  สสสุมารนทิย  ขิปสฺสาม  อถ  น  สสสุมารา  
ขาทิสฺสนฺตีติ  อาห  ฯ  ตุยหฺ  ปน  มาตา  กุหินฺติ  ฯ  ตสฺสาเยว  
สนฺติเก  สยตีติ  ฯ  เตนหิ  คจฺฉ  ตสฺสา  นิปนฺนม ฺจเก  รชชฺุ  
พนฺธิตฺวา  ส ฺ  กโรหีติ  ฯ  อถ  สา  ตถา  กตฺวา  กตา  เม  
ส ฺาติ  อาห  ฯ  อิตโร  โถก  อธิวาเสหิ  มนุสฺสา  ตาว   
สยนฺตูติ  นิททฺายนฺโต  วิย  นิปชฺชิตฺวา  คนฺตฺวา  ต  รชฺชุ  ภริยาย  
มาตุ  ม ฺจเก  พนฺธิตฺวา  ภริย ปโพเธ วา  อุโภป  คนฺตฺวา  
ม ฺจเกเนว  สทฺธึ  อุกฺขิปตฺวา  นทิย  ปกฺขิปสุ  ฯ  ตตฺถ  น   
นิทฺทายมาน  สสสุมารา  วิทฺธเสตฺวา  ขาทึสุ  ฯ   
        ปุนทิวเส  มาตุ  ปริวตฺติตภาว  ตฺวา  สามิ  มม  มาตา  
มาริตา  อิทานิ  ตว  มาตร  มาเรหีติ  วตฺวา  เตนหิ  สาธูติ  
วุตฺเต  สุสาเน  จิตฺตก  กตฺวา  อคฺคิมฺหิ  น  ปกฺขิปตฺวา   
มาเรสฺสามาติ  อาห  ฯ  อถ  น  นิทฺทายมาน  อุโภป  สุสาน  
เนตฺวา  ปยึสุ  ฯ  ตตฺถ  สามิโก  ภริย  อาห  อคฺคิ  เต  
อาภโตติ  ปมฺมุฏา  น  อาภโต  สามีติ  ฯ  เตนหิ  คนฺตฺวา  
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อาเนหีติ  ฯ  น  สกฺขิสฺสามิ  สามิ(๑)  ตยิ  คเตป  าตุ  น  สกฺขิสฺสามิ   
อุโภป  คจฺฉิสฺสามาติ  ฯ  เตสุ  คเตสุ  มหลฺลิกา  สตีวาเตน 
ปโพธิตา  สุสานภาว  ตฺวา  อิเม  ม  มาเรตุกามา   
อคฺคิอตฺถาย  คตาติ  จ  อุปธาเรตฺวา  น  เม  พล  ชานนฺตีติ  
เอก  มตกเลวร  คเหตฺวา  ม ฺจเก  นิปชฺชาเปตฺวา  อุปริ 
ปโลติกาย  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  สย  ปลายิตฺวา  ตตฺเถว  เลณคุห  
ปาวิสิ ฯ อิตเร อคฺคึ  อาหริตฺวา  มหลฺลกิาติ  ส ฺาย   
กเลวร  ฌาเปตฺวา  ปกฺกมึสุ  ฯ  อถ  เอเกน  จ  โจเรน  ตสฺมึ   
คุหเลเณ  ปุพฺเพ  ภณฺฑิกา  ปตา๓  โส  ต  คฺณฺหิสฺสามีติ   
อาคนฺตฺวา  มหลฺลิก  ทิสฺวา  เอกา  ยกฺขินี  ภวิสฺสติ  ภณฺฑิกา  
เม  อมนุสฺสปริคฺคหิตา  ชาตาติ  เอก  ภูตเวชฺช  อาเนสิ  ฯ 
อถ  เวชโฺช  มนฺต  กโรนฺโต  คุห  ปาวิสิ  ฯ   
        อถ  น  สา  อาห  นาห  ยกฺขินี  เอหิ  อุโภป  อิม  ธน 
ขาทิสฺสามาติ(๒)ฯ  กถ  สทฺทหิตพฺพนฺติ  ฯ  ตว  ชิวฺห  มม  
ชิวฺหาย  เปหีติ  ฯ  โส  ตถา  อกาสิ  ฯ  อถสฺส  สา  ชิวฺห   
ฑสิตฺวา  ฉินฺทิตฺวา  ปาเตสิ  ฯ  ภูตเวชฺโช  อทฺธา  เอสา  ยกฺขินีติ 
ชิวฺหาย  โลหิต  ปคฺฆรนฺโต  วิรวมาโน  ปลายิ  ฯ  อถ  มหลฺลกิาป   
ปุนทิวเส  มฏสาฏก  นวิาเสตฺวา  นานารตนภณฺฑิก  คเหตฺวา 
# ๑. ม. น สกฺโกมิ สามิ คนฺตุ ฯ  ๒. ม. ภาเชสฺสามาติ ฯ   
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ฆร  อคมาสิ  ฯ  อถ  สุณิสา  ต  ทิสฺวา  กห  เต  อมมฺ  อิท   
ลทฺธนฺติ  ปุจฺฉิ  ฯ  อมฺม  เอตสฺมึ  สุสาเน  ทารุจิตฺตกาย  ฌาปตา  
เอวรูป  ลภนฺตีติ  ฯ  เตนหิ  อมฺม  มยาป  สกฺกา  ลทฺธนฺุติ  ฯ  มาทิสี  
หุตฺวา  ลภิสฺสสีติ  ฯ  อถ  สา  ปลนฺธนภณฺฑิกโลเภน  สามิกสฺส   
กเถตฺวา  ตตฺถ  อตฺตาน  ฌาเปสิ  ฯ  อถ  น  ปุนทิวเส  สามิโก   
ต  อปสฺสนฺโต  อมฺม  อิมาย  จ  เวลาย  ตฺว  อาคตา  สุณิสา   
ปน  นาคจฺฉตีติ  ฯ  ต  สตฺุวา  สา  ต อเร ปาปปุริส กึ  
มตา นาม อาคจฺฉนฺตีติ ตชฺเชตฺวา คาถมาห   
        [๑๒๖๑]ยมานยึ โสมนสฺส          มาลินึ จนฺทนุสฺสท   
                สา ม ฆรา นีหรติ(๑)        ชาต สรณโต ภยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  โสมนสฺสนฺติ  โสมนสฺส  อุปฺปาเทตฺวา  โสมนสฺสาติ   
วา  ปาโ  ฯ  โสมนสฺสรติ  หุตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
ยมห  อิม  เม  นิสฺสาย  ปตฺุโต  ปุตฺตธีตาหิ  วฑฺฒิสฺสตีติ   
ม ฺามิ(๒) มหลฺลิกกาเล  โปเสสฺสตีติ  มาลินึ  จนฺทนุสฺสท  กตฺวา 
อลงฺกริตฺวา  โสมนสฺส  อาเนสึ  สา  ม  อชฺช  ฆรา  นีหรติ  
สรณโต  ภย  อุปฺปนฺนนฺติ ฯ   
        อิติ  มหาราช  สุณิสา  วิย  สสฺสุยา  มหาชนสฺส  ราชา 
ปฏิสรณ  ตโต  ภเย  อุปฺปนฺเน  กึ  สกฺกา  กาตุ  สลลฺกฺเขหิ  
เทวาติ ฯ ต สุตฺวา  ราชา  ตาต  นาห  ตยา  อาหต  การณ 
# ๑. ส.ี ม. นจฺิฉุภติ ฯ  ๒. ม. วฑฺฒิสฺสติ ม ฺจ ฯ  
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ชานามิ  โจรเมว  เทหีติ ฯ โส ราชาน รกฺขิสฺสามีติ ปุน อปรมฺป 
การณ อาหริ   
        เทว  ปพฺุเพ  อิมสฺมิ ฺเว  นคเร  เอโก  ปุรโิส  ปตฺถน 
กตฺวา  ปุตฺต  ลภิ  ฯ  โส  ตสฺส  ชาตกาเล  ปุตฺโต  เม 
ลทฺโธติ ปติโสมนสฺสชาโต  ต  โปเสตฺวา  วยปฺปตฺตกาเล  ทาเรน 
สโยเชตฺวา  อปรภาเค  ชร  ปตฺวา  กมมฺนฺต  อธิฏาตุ  
นาสกฺขิ  ฯ  อถ  น  ปุตฺโต  ตฺว  กมฺม  กาตุ  น  สกฺโกสิ  อิโต 
นิกฺขมาติ  เคหโต  นีหร ิ ฯ  โส  กิจฺเฉน กสิเรน ภิกขฺาย ชีวิต  
กปฺเปนฺโต ปริเทวมาโน คาถมาห   
        [๑๒๖๓]เยน ชาเตน นนฺทิสฺส          ยสฺส วิภวมิจฺฉิส(๑)   
                โส ม ฆรา นิจฺฉุภติ(๒)          ชาต สรณโต ภยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  โส  มนฺติ  โส  ปุตฺโต  ม  ฆรโต [๓] นีหรติ  สฺวาห   
ภิกฺข จริตฺวา ทุกฺข ชีวามิ สรณโตเยว เม ภย ชาตนติฺ ฯ   
        มหาราช  ยถา  ปตา  นาม  มหลลฺโก  ปฏิพเลน  ปุตฺเตน   
รกฺขิตพฺโพ  เอว  สพฺโพป  ชนปโท  ร ฺา  รกฺขิตพฺโพ  อิท ฺจ   
ภย  อุปฺปชชฺมาน  สพฺพสตฺเต  รกฺขนฺตสฺส  ร ฺโ  สนฺติกา   
อุปฺปนฺน  อิมนิา  การเณน  อสุโก  นาม  โจโรติ  ชาน   
เทวาติ  ฯ  ต  สุตฺวา  ราชา  ตาต  นาห  การณ  วา  อการณ   
วา  ชานามิ  โจรเมว  เทหิ  ตฺว ฺเว  วา  โจโร  โหหีติ 
# ๑. ส. ม. ยสฺส จ ภวมิจฺฉิส ฯ ๒. ส. นีหรติ ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นิจฺฉุภตีติ ทิสฺสติ ฯ   
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เอว  ราชา  ปนุปฺปุน  มาณว  อนุยุ ฺชิ  ฯ  อถ  น  โส   
เอวมาห  กึ  ปน  มหาราช  เอกเสเนว  โจรคฺคหณ   
อาโรเจถาติ  ฯ  อาม  ตาตาติ  ฯ  เตนหิ  อสุโก  จ อสุโก  จ 
โจโรติ  ปริสมชฺเฌ  ปกาเสสฺสามีติ  ฯ  เอว  กโรหิ  ตาตาติ  ฯ  โส   
ตสฺส  วจน  สุตฺวา  อย  ราชา  อตฺตาน  รกฺขิตุ  น  เทตีติ   
คณฺหิสฺสามิ  อิทานิ  โจรนฺติ  สนฺนิปติเต  ชานปเท  อามนฺเตตฺวา 
อิมา เทฺว คาถา อาห   
        [๑๒๔๖]สุณนฺตุ เม ชานปทา          เนคมา จ สมาคตา   
                ยโตทก ตทาทิตฺต                  ยโต เขม ตโต ภย   
                ราชา วิลุมฺปเต รฏ          พฺราหฺมโณ จ ปุโรหิโต   
                อตฺตคุตฺตา วิหรถ                  ชาต สรณโต ภยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ยโตทก  ตทาทิตฺตนฺติ  ย  อุทก  ตเทว  อาทิตฺต  ฯ   
ยโต  เขมนฺติ  ยโต  ราชโต  เขเมน  ภวิตพฺพ  ตโตว  ภย   
อุปฺปนฺน  ฯ  อตฺตคุตฺตา  วิหรถาติ  ตุมฺเหทานิ  อนาถา  ชาตา  
อตฺตาน  มา  วินาเสถ  อตฺตนาว  คุตฺตา  หุตฺวา  อตฺตโน  สนฺตก  
ธนธ ฺ  รกขฺถ  ราชา  นาม  มหาชนสฺส  ปฏิสรณภูโต  ตโตว  
ตุมฺหาก  ภย  อุปฺปนฺน  ราชา  จ  ปุโรหิโต  จ  วิโลปขาทกโจรา   
สเจ  โจเร คเหตุกามตฺถ อิเม เทฺว คณฺหิตฺวา กมฺมกรณ  
กโรถาติ ฯ   
        อถ  เต  ตสฺส  กถ  สตฺุวา  จินฺตยึสุ  อย  ราชา    
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รกฺขณารโหป สมาโน  อิทานิ  อ ฺสฺสุปริ  โทส  อาโรเปตฺวา   
อตฺตโน  ภณฺฑก  สยเมว  โปกฺขรณิย  เปตฺวา  โจร  ปริเยสาเปติ   
อิโต  ทานิ  ปฏาย  ปุน  โจรกมฺมสฺส  อกรณตฺถาย  มาเรม   
น  ปาปราชานนฺติ  ฯ  อถ  เต  ทณฺฑมุคฺคราทิหตฺถา  อุฏาย  
ตตฺเถว  ราชาน ฺจ  ปุโรหิต ฺจ  โปเถตฺวา  ชีวิตกฺขย  ปาเปตฺวา 
มหาสตฺต  อภิสิ ฺจิตฺวา  รชฺเช  ปติฏาเปสุ ฯ   
        อิติ  สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  อนจฺฉริย  อุปาสก   
ปวิย  ปทส ฺชานน  โปราณกปณฺฑิตา  เอว  อากาเส  ปท   
ชานึสูติ  วตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ  
สจฺจปริโยสาเน  อุปาสโก  จ  ปุตฺโต  จ  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏ ิตา  ฯ  ตทา  ปตา  กสฺสโป อโหสิ ปทกุสโล มาณโว 
อหเมวาติ ฯ   
                ปทกุสลชาตก ฉฏม ฯ    
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                     โลมสกสฺสปชาตก   
        อสฺส  อินฺทสโม  ราชาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
เอก  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ต  หิ  ภิกฺขุ  สตฺถา  สจฺจ  กิร  ตฺว  ภิกฺขุ  อุกฺกณฺ ิโตสีติ   
ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจนฺติ  วุตฺเต  ภิกฺขุ  สิเนรุกมฺปนวาโต  หิ   
โปราณปณฺณ  ก ึ น  กมปฺสฺสติ  ยสสมงฺคิโนป  สพฺพทิสา(๑) 
อยสกฺย  ปาปุณนฺติ  กิเลสา  นาเมเต  ปริสุทฺธสตฺเตป  สงฺกิลิฏเ 
กโรนฺติ  ปเคว ตาทิสนฺติ วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสีร ฺโ  พฺรหฺมทตฺตสฺส  ปุตฺโต  พฺรหฺมทตฺต- 
กุมาโร  นาม  ปุโรหิตปุตฺโต  จ  กสฺสโป  นาม  สหายกา  
หุตฺวา เอกาจริยกุเล  สพฺพสิปฺปานิ อุคฺคณฺหึสุ ฯ อปรภาเค กุมาโร  
ปตุ อจฺจเยน รชฺเช  ปติฏาสิ  ฯ  อถ  กสฺสโป  จินฺเตสิ  มยฺห  
สหาโย  ราชา  ชาโต  อิทานิ  เม  มหนฺต  อิสฺสริย  ทสฺสติ  กึ  
เม  อิสฺสริเยน  อห  มาตาปตโร  จ  ราชาน ฺจ  อาปุจฺฉิตฺวา   
ปพฺพชิสฺสามีติ  โส  ราชาน ฺจ  มาตาปตโร  จ  อาปุจฺฉิตฺวา   
หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  
อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย  จ  นิพฺพตฺเตตฺวา  อุ ฺฉาจริยาย  
ยาเปนฺโต  วิหาสิ  ฯ  ปพพฺชิต  ปน  น  โลมสกสฺสโปติ   
ส ฺชานึสุ  ฯ  ปรมชิตินฺทรฺิโย  โฆรตโป  ตาปโส  อโหสิ  ฯ  
# ๑. ม. สปฺปรุิสา ฯ  
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ตสฺส  ตปเตเชน  สกฺกสฺส  ภวน  กมฺป  ฯ  อถ  สกฺโก   
อาวชฺชมาโน  ต  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อย  ตาปโส  อติวิย  อุคฺคเตโช  
สกฺกภาวาป  ม  จาเลยฺย(๑)  พาราณสีร ฺา  สทฺธึ  เอกโต  หุตฺวา  
ตปมสฺส ภินฺทิสฺสามีติ ฯ  อถ  โส  สกกฺานุภาเวน  อฑฺฒรตฺติก- 
สมเย  พาราณสีร ฺโ  สิริคพฺภ  ปวิสิตฺวา  สกลคพฺภ   
สรีรปฺปภาย  โอภาเสตฺวา  ร ฺโ  สนติฺเก  อากาเส   ิโต 
อุฏเหิ  มหาราชาติ  ราชาน  ปโพเธสิ  ฯ  โกสิ  นาม  ตฺวนฺติ  
จ  วุตฺเต  สกโฺกหมสฺมีติ  อาห  ฯ  กิมตฺถ  อาคโตสีติ  ฯ  มหาราช 
สกลชมฺพุทีเป  เอกรชฺช  อิจฺฉสิ  น อิจฺฉสีติ ฯ  กถ  น  
อิจฺฉามีติ  ฯ  อถ  น  สกฺโก  เตนหิ  โลมสกสฺสป  อาเนตฺวา   
ปสุฆาตย ฺ  ยชาเปหิ  สกฺกสโม  อชรามโร  หุตฺวา   
สกลชมฺพุทีเป  รชฺช กาเรสฺสสีติ วตฺวา ปม คาถมาหถ   
        [๑๒๖๕]อสฺส อินฺทสโม ราชา(๒)        อจฺจนฺต อชรามโร   
                สเจ ตฺว ย ฺ ยเชยฺย(๓)         อิสึ โลมสกสฺสปนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อสฺสาติ  ภวิสฺสสิ  ฯ  ยเชยฺยาติ  สเจ  ตฺว  อร ฺายตนโต   
อิสึ  โลมสกสฺสป  อาเนตฺวา  ย ฺ  ยเชยฺยาสิ  ฯ   
        อถ  สกกฺสฺส  วจน  สุตฺวา  ราชา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ   
อถ  สกฺโก  เตนหิ  มา  ปป ฺจ  กรีติ  วตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ  
ราชา ปุนทิวเส  เสยฺห  นาม  อมจฺจ  ปกฺโกสาเปตฺวา  สมฺม 
# ๑. ม. จาเวยฺย ฯ  ๒. ม. ราช ฯ  ๓. ม. ยาเชยฺย ฯ  
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มยฺห  ปยสหายสฺส  โลมสกสฺสปสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  มม 
วจเนน  เอว  วเทหิ  ราชา  กิร  ตุมฺเหหิ  ปสุฆาตย ฺ   
ยชาเปตฺวา  สกลชมฺพุทีเป  เอกราชา  ภวิสฺสติ  ตุมฺหากป  
ยตฺตก  ปเทส  อิจฺฉถ  ตตฺตก  ทสฺสติ  มยา  สทฺธึ  ย ฺ   
ยชิตุ  อาคจฺฉถาติ  ฯ  ต  สตฺุวา  โส  สาธุ  เทวาติ  ตาปสสฺส  
วสโนกาส  ชานนตฺถ  นคเร  เภริ ฺจาราเปตฺวา  เอเกน   
วนจรเกน  อห  ชานามีติ  วุตฺเต  ต  ปุรโต  กตฺวา  มหนฺเตน   
ปริวาเรน  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อิสึ  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสินฺโน 
ต  สาสน  อาโรเจสิ  ฯ  อถสฺส  วจน  สุตฺวา  ตาปโส  เสยฺห   
กิเมต  กเถสีติ วตฺวา ต ปฏิกฺขิปนฺโต จตสฺโส คาถา อภาสิ   
        [๑๒๖๖]สสมุทฺทปริยาย                  มหึ สาครกุณฺฑล   
                น อิจฺเฉ สห นินฺทาย          เอว เสยฺห(๑) วิชานหิ ฯ   
        [๑๒๖๗]ธิรตฺถุ ต ยสลาภ          ธนลาภ ฺจ พฺราหฺมณ   
                ยา วุตฺติ วินิปาเตน          อธมฺมจรเณน วา ฯ   
        [๑๒๖๘]อป เจ ปตฺตมาทาย          อนาคาโร ปริพฺพเช   
                สาเยว ชีวิกา เสยฺโย          ยา จ ธมฺเมน(๒) เอสนา ฯ   
        [๑๒๖๙]อป เจ ปตฺตมาทาย          อนาคาโร ปริพฺพเช   
                อ ฺ อหึสย โลเก          อป รชฺเชน ต วรนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สสมุทฺทปริยายนฺติ  สสมุททฺปริกฺเขป  ฯ  สาคร- 
# ๑. ม. เสยฺย ฯ  ๒. ม. ยา จาธมฺเมน ฯ  
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กุณฺฑลนฺติ  จตฺตาโร  ทีเป  ปริกฺขิปตฺวา   ิตสาคเรหิ  กณฺณวลฺลิยา(๑) 
ปตกุณฺฑเลหิ  วิย  สมนนฺาคต  ฯ  สห  นินฺทายาติ  อิมินา  
ปสุฆาตกมฺม  กตนฺติ  อิมาย  นินฺทาย  สห  จกฺกวาฬปริยนฺต  
มหาปวีป  น  อิจฺฉามีติ  วทติ  ฯ  ยา  วุตฺติ  วินิปาเตนาติ  นรเก  
วินิปาตกมฺเมน  ยาว  ชิวิตวุตฺติ  โหติ  ต  ธิรตฺถ ุ ครหามิ  ต  
วุตฺตินฺติ  ทีเปติ  ฯ  สาเยว  ชีวิกาติ  ปพฺพชิตสฺส  มตฺติกาปตฺต   
อาทาย  ปรฆรานิ  อุปสงฺกมิตฺวา  อาหารปริเยสนชวิีกาว  
ยสธนลาภโต  สตคุเณน  สหสฺสคุเณน  วรตราติ  อตฺโถ  ฯ  อป   
รชฺเชน  ต  วรนฺติ  ต  อนาคารสฺส  สโต  อ ฺ  อหึสนฺตสฺส   
ปริพฺพชน  สกลชมฺพุทีเป  รชฺเชนป  วรตรนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        อมจฺโจ  ตสฺส  กถ  สตฺุวา  คนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสิ  ฯ 
ต  สุตฺวา  ราชา  อนาคจฺฉนฺเต  กึ  สกฺกา  กาตุนฺติ  ตุณฺหี   
อโหสิ  ฯ  อถ  ปุนป  สกโฺก  อฑฺฒรตฺติกสมเย  อาคนฺตฺวา  อากาเส 
ตฺวา  กึ  มหาราช  โลมสกสฺสป  อานาเปตฺวา  ย ฺ  น   
ยชาเปสีติ  อาห ฯ  เปสิโตป  นาคจฺฉตีติ  ฯ  เตนหิ  มหาราช  
อตฺตโน  ธีตร  จนฺทวตึ  กุมารึ  อลงฺกาเรตฺวา  เสยฺหสฺส  หตฺเถ(๒) 
เปเสตฺวา  สเจ  กิราคนฺตฺวา  ย ฺ  ยชสิฺสสิ  ราชา  เต  อิม   
กุมารึ  ทสฺสตีติ  วทาเปหิ  อทฺธา  โส  กุมาริกาย  ปฏิพทฺธจิตฺโต  
หุตฺวา  อาคมิสฺสตีติ  ฯ  ต  สุตฺวา  ราชา  สาธูติ  สมปฺฏิจฺฉิตฺวา 
# ๑. ม. กณฺณวลิยา ฯ  ๒. ม. เสยฺย ตเถว ฯ   
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ปุนทิวเส  เสยฺหสฺส  หตฺเถ  อตฺตโน  ธีตร  เปตฺวา(๑)  เปเสสิ(๒)ฯ 
โสป  ราชธีตร  คเหตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อิสึ  วนฺทตฺิวา   
ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  เทวจฺฉรปฏิภาค  ราชธีตร  ตสฺส  ทสฺเสตฺวา  
เอกมนฺต  อฏาสิ  ฯ  อถ  โส  อินฺทรฺิยานิ  ภินฺทิตฺวา  ต 
โอโลเกสิ  สห  โอโลกเนเนว  ปฏิพทฺธจิตฺโต  หุตฺวา  ฌานา   
ปริหายิ  ฯ  อมจฺโจ  ตสฺส  ปฏิพทฺธจิตฺตภาว  ตฺวา  ภนฺเต  
สเจ  กิร  ย ฺ  ยชิสฺสถ  ราชา  เต  อิม  ปาทปริจาริก  
กตฺวา  ทสฺสตีติ ฯ  โส  กิเลสวเสน  กมเฺปนฺโต  อิม  กิร  เม   
ทสฺสตีติ  อาห  ฯ  อาม  ย ฺ  ยชนฺตสฺส  เต  ทสสฺตีติ  ฯ  โส 
สาธุ  อิม  ลภนฺโต  ยชิสฺสามีติ  วตฺวา  ต  คเหตฺวา  สห  ชฏาหิ   
อลงฺกตรถ  อภิรุยฺห  พาราณสึ  อคมาสิ  ฯ  ราชาป  อาคจฺฉติ   
กิราติ  สุตฺวา  ตสฺส  ย ฺาวาเฏ  กมฺม  ปติฏเปสิ  ฯ  อถ  น  
อาคต  ทิสฺวา  เสฺว  ย ฺ  ยชิสฺสถ  อห  อินฺทสโม  ภวิสฺสามิ  
ย ฺปริโยสาเน  ตว  ธีตร  ทสฺสามีติ  อาห  ฯ  กสสฺโป  สาธูติ  
สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ  อถ  น  ราชา  ปุนทิวเส  อาทาย  จนฺทวติยา 
สทฺธึเยว  ย ฺาวาฏ คโต ฯ  ตตฺถ  หตฺถิอสฺสอุสภาทิสพฺพจตุปฺปทา   
ปฏิปาฏิยา  ปตาว  อเหสุ  ฯ  กสฺสโป  สพฺเพ  เต  หนิตฺวา  
ฆาเตตฺวาว  ย ฺ  ยชิตุ  อารภิ  ฯ  ตตฺถ  น  สนฺนิปติโต  มหาชโน  
ทิสฺวา  อิท  เต  โลมสกสสฺป  อยุตฺต  อปฺปฏิรูป  กึ  นาเมต  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อทาสิ ฯ   
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กโรสีติ  วตฺวา  ปริเทวนฺโต  เทฺว  คาถา อภาสิ   
        [๑๒๗๐]พล จนฺโท พล สุริโย          พล สมณพฺราหฺมณา   
                พล เวลา สมุทฺทสฺส          พลาติพลมิตฺถิโย ฯ   
        [๑๒๗๑]ยถา อุคฺคตป สนฺต          อิสึ โลมสกสฺสป   
                ปตุ อตฺถา(๑) จนฺทวตี          วาชเปยฺย อยาชยีติ ฯ   
        ตตฺถ  พล  จนฺโท  พล  สุริโยติ  มหนฺธการวิธมเน  อ ฺ  
พล  นาม  นตฺถิ  จนฺทิมสรุิยาเวตฺถ  พลวนฺโตติ  อตฺโถ  ฯ  
สมณพฺราหฺมณาติ  อิฏานิฏวิสยเวคสหเน  ขนฺติพลาณพเลน   
สมนฺนาคตา  สมิตปาป-  พาหิตปาปา  สมณพฺราหฺมณา  ฯ  พล  
เวลา  สมุทฺทสฺสาติ  มหาสมุทฺทสฺส  อุตฺตริตุ  อทตฺวา  อุทก   
อาวริตฺวา  วินาเสตุ  สมตฺถตาย  เวลา  พล  นาม  ฯ  พลาติ- 
พลมิตฺถิโยติ  อิตฺถิโย  ปน  วิสทาเณป  อวีตราเค  อตฺตโน 
วส  อาเนตฺวา  วินาเสตุ  สมตฺถตฺตา  เอเตหิ  สพฺเพหิ  พเลหิ 
อติพลา  นาม  ฯ  สพฺพพเลหิ  อิตฺถีพลเมว  มหนฺตตรนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  ยถาติ  ยสฺมา  ฯ  ปตุ  อตฺถาติ  ปตุ  วุฑฺฒิอตฺถาย  ฯ 
อิท  วุตฺต  โหติ  ยสฺมา  อิท  อุคฺคตป  สมาน  สีลาทีน  คุณาน  
เอสิตตฺตา  อิสึ  อย  จนฺทวตี  นิสฺสีล  กตฺวา  ปตุ  อตฺถาย(๒) 
วาชเปยฺย  ย ฺ  ยาเชติ  ตสฺมา  ชานิตพฺพเมต  พลาติ- 
พลมิตฺถิโยติ ฯ   
# ๑. ส. อตฺถาย ฯ   ๒. ม. วุฑฺฒิอตฺถาย ฯ   
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        ตสฺมึ  สมเย  กสฺสโป  ย ฺ  ยชนตฺถาย  มงฺคลหตฺถึ  
คีวาย  ปหริสฺสามีติ  ขคฺครตน  อุกฺขิป  ฯ  หตฺถี  ต  ทิสฺวา  
มรณภยตชฺชโิต  มหารว  รวิ  ฯ  ตสฺส  รว  สุตฺวา  เสสาป   
หตฺถิอสฺสอุสภาทโย  มรณภยตชฺชิตา  ภเยน  วิรวึส ุ ฯ  มหาชโนป   
วิรวิ  ฯ  กสฺสโป  ต  มหารว  สุตฺวา  สเวคปฺปตฺโต  หุตฺวา   
อตฺตโน  ชฏาทีนิ  โอโลเกสิ  ฯ  อถสสฺ  ชฏา  มสสฺุ  กจฺฉโลมานิ  
อุรโลมานิ  ปากฏานิ  อเหลล  ฯ  โส  วิปฺปฏิสารี  หุตฺวา  อนนุรูป  
วต  เม  ปาปกมฺม  กตนฺติ  สเวค ปกาเสนฺโต อฏม คาถมาห   
        [๑๒๗๒]ต โลภปกต กมฺม          กฏก กามเหตุก   
                ตสฺส มูล คเวสิสฺส                  เฉชฺช(๑) ราค สพนฺธนนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  มหาราช  ย  เอต  มยา  จนฺทวติยา โลภ  
อุปฺปาเทตฺวา  เตน  โลเภน  ปกต  กามเหตุก  ปาป  กต  กฏก  
ติขิณวิปาก  ตสฺสาห  อโยนิโสมนสิการสงฺขาต  มูล  คเวสิสฺส  
อล  เม  อิมินา  ขคฺเคน  ป ฺาขคฺค  นีหริตฺวา  สุภนิมิตฺตพนฺธเนน 
สทฺธึ  สพนฺธน  ราค  ฉินฺทิสฺสามีติ ฯ   
        อถ  น  ราชา  มา  ภายิ  สมฺม  อิทานิ  เต  จนฺทวตี-   
กุมาริก ฺจ  สตฺตรตนราสิ ฺจ  ทสฺสามิ  ยชาหิ  ย ฺนฺติ  
อาห  ฯ  ต  สตฺุวา  กสฺสโป  น  เม  มหาราช  อิมินา  กิเลเสน 
อตฺโถติ  วตฺวา โอสานคาถมาห   
# ๑. ม. เฉจฺฉ ฯ   
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                [๑๒๗๓]ธิรตฺถุ กาเม สุพหูป โลเก   
                        ตโปว เสยโฺย กามคุเณหิ ราช   
                        ตโป กริสสฺามิ ปหาย กาเม   
                        ตเวว รฏ จนฺทวตี จ โหตูติ ฯ   
        ตตฺถ สพุหูปติ อติพหุเกป ฯ ตโป กริสฺสามีติ สีลส ฺมเมว   
 กริสฺสามีติ ฯ   
        โส  เอว  วตฺวา  กสณิ  สมนฺนาหริตฺวา  นฏ  วิเสส   
อุปฺปาเทตฺวา  อากาเส  ปลลฺงฺเกน  นิสทีิตฺวา  ร ฺโ  ธมฺม   
เทเสตฺวา  อปฺปมตฺโต  โหหีติ  โอวทตฺิวา  ย ฺาวาฏ  วิทฺธเสตฺวา 
มหาชนสฺส  อภยทาน  ทาเปตฺวา  ร ฺโ  ยาจนฺตสฺเสว 
อุปฺปติตฺวา  อตฺตโน  วสนฏานเมว  คนฺตฺวา  ยาวชีว  พฺรหฺมวิหาเร(๑) 
ภาเวตฺวา(๒)  พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  
ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  อรหตฺเต 
ปติฏหิ  ฯ  ตทา  เสยฺโห  มหามจฺโจ  สารีปุตฺโต  อโหสิ  
โลมสกสฺสโป  ปน  อหเมวาติ ฯ   
                โลมสกสฺสปชาตก สตฺตม ฯ   
# ๑. ม. ตฺวา ฯ  ๒. ม. อายุปริโยสาเน ฯ   
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                    จกฺกวากชาตก   
        กาสายวตฺเถติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  เอก 
โลลภิกฺขุ  อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  โลโล  อโหสิ  ปจฺจยลุทโฺธ  อาจริยุปชฺฌายวตฺตาทีนิ   
ฉฑฺเฑตฺวา  ปาโตว  สาวตฺถิย  ปวิสิตฺวา  วิสาขาย เคเห  
อเนกขาทนียปริวาร  ยาคุ  ปวิตฺวา  นานคฺครสสาลิมโสทน  
ภุ ฺชิตฺวาป  เตนาติตฺโต  ตโต  จุลฺลอนาถปณฺฑิกสฺส  มหาอนาถ- 
ปณฺฑิกสฺส  โกสลร ฺโติ  เตส  เตส  นิเวสนานิ  สนฺธาย  
วิจรติ  ฯ  อเถกทิวส  ตสฺส  โลลภาว  อารพฺภ  ธมฺมสภาย  กถ   
สมุฏาเปสุ  ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ   
กถาย  สนฺนสิินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  ต   
ภิกฺขุ  ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  ตฺว  ภิกฺขุ  โลโลสีติ   
ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจ  ภนฺเตติ  วุตฺเต  ภิกฺขุ  กสฺมา  โลโลส ิ ปุพฺเพป   
ตฺว  โลลภาเวน  พาราณสิย  หตฺถิกุณปาทีหิ [๑] อติตฺโต  ตโต 
นิกฺขมิตฺวา  คงฺคากุลฺเล  วิจรนฺโต  หมิวนฺต  ปวิฏโติ  วตฺวา   
อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต เอโก  
โลลกาโก  พาราณสิย  หตฺถิกุณปาทีนิ  ขาทิตฺวา  วิจรนฺโต  เตหิ  
อติตฺโต คงฺคากุลฺเล  มจฺฉ  ขาทิสฺสามีติ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ขาทิตฺวา วิจรนฺโต เตหีติ ทิสฺสนฺติ ฯ   
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มตมจฺเฉ  ขาทนฺโต  กติปาห วสิตฺวา  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  
นานาวิธานิ  ผลาผลานิ  ขาทนฺโต  พหุมจฺฉกจฺฉป  มหนฺต  
ปทุมสร  คนตฺฺวา  ตตฺถ  สวุณฺณวณฺเณ  เทฺว  จกฺกวาเก  เสวาเล   
ขาทิตฺวา  วสนฺเต  ทิสฺวา  อิเม  อติวิย  วณฺณสมฺปนฺนา   
โสภคฺคปฺปตฺตา  อิเมส  โภชน  มนาป  ภวิสฺสติ  อิเมส  โภชน   
ปุจฺฉิตฺวา  อหมฺป  ตเทว  ภุ ฺชิตฺวา  สุวณฺณวณฺโณ  ภวิสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา  เตส  สนฺติก  คนฺตฺวา  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  เอกสฺมึ  
สาขาปริยนฺเต นิสีทิตฺวา เตส ปสสนปฏิสยุตฺต ปม คาถมาห   
                [๑๒๗๔]กาสายวตฺเถ สกุเณ วทามิ   
                        ทุเว ทุเว นนฺทมเน(๑) จรนฺเต   
                        ก อณฺฑช อณฺฑชา มานุเสสุ(๒)   
                        ชาตึ ปสสนฺติ ตทิงฺฆ พฺรูถาติ ฯ   
        ตตฺถ  กาสายวตฺเถติ  สุวณฺณวณฺเณ  กาสายวตฺเถ  วิย  ฯ   
ทุเว  ทฺเวติ  เทฺว  เทฺว  หุตฺวา  ฯ  นนฺทมเนติ  ตุฏจิตฺเต  ฯ  ก   
อณฺฑช  อณฺฑชา  มานุเสสุ  ชาตึ  ปสสนฺตีติ  อมฺโภ  อณฺฑชา   
ตุมฺเห  มานุเสสุ  ปสสนฺตา  ก  อณฺฑช  [๓]กตร  นาม 
อณฺฑชนฺติ  วตฺวา  ปสสนฺติ  ก  สกุณา  นามาติ  วตฺวา  ตุมฺเห  
มนุสฺสาน  อนฺตเร  วณฺณนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  ก  อณฺฑช  
อณฺฑชมานุเสสูติป  ปาโ  ฯ  ตสฺสตฺโถ  ตุมฺเห  อณฺฑเชสุ  จ 
# ๑. ส.ี ย.ุ นนฺทิมเน ฯ  ๒. ส. อณฺฑชมานุเสสุ ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ชาตินฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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มนุสฺเสสุ  จ  กตร  อณฺฑชนฺติ  วตฺวา ปสสนฺตีติ ฯ   
        ต สุตฺวา จกฺกวาโก ทติุย คาถมาห   
        [๑๒๗๕]อมฺเห มนุสฺเสสุ มนุสฺสหึส   
                อนุพฺพเต จกฺกวาเก วทนฺติ   
                กลฺยาณภาวมฺเห ทิเชสุ สมมฺตา   
                อภีตรูปา(๑) วิจราม อณฺณเว   
                น ฆาสเหตุป กโรม ปาปนฺติ(๒) ฯ   
        ตตฺถ  มนุสฺสหึสาติ  กาโก  มนุสฺเส  หึสติ  วิเหเติ  เตน   
ต  เอว  อาลปติ  ฯ  อนุพฺพเตติ  อ ฺม ฺ  อนุคเต  สมฺโมทมาเน   
ปยสวาเส  ฯ  จกฺกวาเกติ  จกฺกวากา  นาม  สา  อณฺฑชชาตีติ  
ปสสนฺติ  วณฺเณนฺติ  กเถนฺติ  ฯ  ทิเชสูติ  ยตฺตกา  ปกขิฺโน  นาม   
เตสุ  มย  กลยฺาณภาวาติป  มนุสฺเสสุ  สมฺมตา  ฯ  ทุติเย   
อตฺถวิกปฺเป  มนุสฺเสสุ  อมฺเห  จกฺกวากาติ  วทนฺติ  ทิเชสุ  ปน  
มย  กลฺยาณภาวาติ [๓]  โน  ทชิา  วทนฺติ [๔] ฯ  อณฺณเวติ  
อิมสฺมึ  าเน  สโร  อณฺณโวติ  วุตฺโต  อิมสฺมึ  ปทุมสเร  มยเมว  
เทฺว  ชนา  ปเรส  อหึสนโต  อภีตรูปา  วิจรามาติ  อตฺโถ  ฯ  
อิมิสฺสา  จ  ปน  คาถาย  จตุตฺถปท  น  ฆาสเหตตป  กโรม  
# ๑. ม. อภิรปูา ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร สมฺมตา กลฺยาณภาวาตีติ ทิสฺสนฺติ ฯ  
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺโถติ ทิสฺสติ ฯ   
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ปาปนฺติ  ปนฺติ  ฯ  ตสฺสตฺโถ  ยสฺมา  มย  ฆาสเหตุ  ปาป  น 
กโรม  ตสฺมา  กลฺยาณภาวาติ  อมฺเห  มนุสฺเสสุ  จ ทเิชสุ จ  
สมฺมตาติ ฯ   
        ต สุตฺวา กาโก ตติย คาถมาห   
        [๑๒๗๖]กึ อณฺณเว กานิ ผลานิ ภุ ฺเช   
                มส กุโต ขาทถ จกฺกวากา   
                ก ึโภชน ภุ ฺชถ โว อโนมา   
                พล ฺจ วณฺโณ จ อนปฺปรูโปติ(๑) ฯ   
        ตตฺถ  กนิฺติ  ปุจฺฉาวเสน  อาลปน  ฯ  กึ  โภชน  จกฺกวากาติ   
วุตฺต  โหติ  ฯ  อณฺณเวติ  อิมสฺมึ  สเร  ฯ  ภุ ฺเชติ  ภุ ฺชถ  
ภุ ฺชิตฺถาติ  วา  อตฺโถ  ฯ  มส  กุโต  ขาทถาติ  กตรปาณิน   
มส  ขาทถ  ฯ  ภุ ฺชถ  โวติ  โวกาโร  นิปาตมตฺต  ปรปเทน   
ตสฺส  สมฺพนโฺธ  พล ฺจ โว วณฺโณ จ อนปฺปรูโปติ ฯ   
        ตโต จกกฺวาโก จตุตฺถ คาถมาห   
        [๑๒๗๗]น อณฺณเว สนฺติ ผลานิ ธงฺก   
                มส กุโต ขาทิตุ จกฺกวาเก   
                เสวาลภกฺขมฺห อวากโภชนา(๒)   
                น ฆาสเหตุป กโรม ปาปนฺติ ฯ   
# ๑. ม. อนปฺปรูปา ฯ  ๒. ส. ม. อปาณโภชนา ฯ   
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        ตตฺถ  จกฺกวาเกติ  จกฺก[๑]วากสฺส  ฯ  อวากโภชนาติ 
วิกลรหิตอุทกโภชนา  ฯ  อมฺหากมฺหิ  เสวาโล  เจว อุทก ฺจ 
โภชนนฺติ ทสฺเสติ ฯ  น ฆาสเหตูติ ตุมฺหาทิสา วิย มย ฆาสเหตุ  
ปาป น กโรม ฯ   
        ตโต กาโก เทฺว คาถา อภาสิ   
                [๑๒๗๘]น เม อิท รุจฺจติ จกฺกวาเก(๒)   
                        อสฺมึ ภเว โภชนสนฺนิกาโส   
                        อโหส ิเม(๓) ปุพฺเพ ตโต เม อ ฺถา   
                        อิจฺเจว เม วิมติ เอตฺถ ชาตา ฯ   
                [๑๒๗๙]อหมฺป มสานิ ผลานิ ภุ ฺเช   
                        อนฺนานิ จ โลณิยเตลิยานิ(๔)   
                        รส มนุสฺเสสุ ลภามิ โภตฺตุ   
                        สูโรว สงฺคามมุข วิเชตฺวา   
                น จ เม ตาทิโส วณฺโณ จกฺกวาก ยถา ตวาติ ฯ   
        ตตฺถ  อิทนฺติ  ตุมฺหาก  ภุ ฺชนโภชน  มยฺห  น  รุจฺจติ  ฯ   
อสฺมึ  ภเว  โภชนสนฺนิกาโสติ  อิมสฺมึ  ภเวสุ  โภชนสนฺนิกาโส   
ย  อสฺมึ  จกฺกวากภเว  โภชน  ตฺว  เตน  สนฺนิกาโส  ตสทิโส 
ตทนุรูโป  อโหสิ  อติวิย  ปสนฺนสรีโรสีติ  อตฺโถ  ฯ  ตโต  เม   
# ๑. ส. เอตฺถนฺตเร อภีตรูปา วิจราม อณฺณเวติ ทิสฺสนฺติ ฯ  
# ๒. ม .จกฺกวาก ฯ ๓. ส. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๔. ส. โลณิกเตลิกานี ฯ   
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อ ฺถาติ  อย  มยฺห  ปุพฺเพ  ตุมฺเห  ทสิฺวา  เอเต  เอตฺถ 
นานาวิธานิ  ผลานิ  เจว  มจฺฉมส ฺจ  ขาทนฺติ  เตน   
เอว  โสภคฺคปฺปตฺตาติ  อโหสิ  อิทานิ  เม  อิโต  อ ฺถา  โหตีติ  
อตฺโถ  ฯ  อิจฺเจว เมติ เอเตเนว  เม  การเณน  เอตฺถ  ตุมฺหาก 
สรีรวณฺเณ  วิมติ  ชาตา  กถ  นุ  โข  เอเต  เอวรูป  ลขูโภชน  
ภุ ฺชนฺตา  สุวณฺณวณฺณา  ชาตาติ  ฯ  อหปติ  อห  ห ิ อยเมว 
วา  ปาโ  ฯ  ภุ ฺเชติ  ภุ ฺชามิ  ฯ อนฺนานิ  จาติ  โภชนานิ 
จ  ฯ  โลณิยเตลิยานีติ  โลณเตลยุตฺตานิ  ฯ  รสนฺติ  มนุสฺเสสุ   
มนุสฺสปริโภค  ปณีตรส  ฯ  วิเชตฺวาติ  ยถา  สูโร  วิริโย(๑) 
เต  สงฺคามมุข  วิเชตฺวา  วิลุมฺปตฺวา  ปริภุ ฺชติ  ตถา  วิลุมฺปตฺวา   
ปริภุ ฺชามีติ  อตฺโถ  ฯ  ยถา  ตวาติ  เอว  ปณีตโภชน   
ภุ ฺชนฺตสฺสาป  มม  ตาทิโส  วณฺโณ  นตฺถิ  ยาทิโส  ตว   
ตว  วจน  น  สทฺทหามีติ  ทีเปติ ฯ   
        อถสฺส  วณฺณสมฺปตฺติยา  อภาวการณ  อตฺตโน  จ  
ภาวการณ  กเถนฺโต จกฺกวาโก เสสคาถา อภาสิ   
                [๑๒๘๐]อสุทฺธภกฺโขสิ ขณานุปาตี   
                        กิจฺเฉน เต ลพฺภติ อนฺนปาน   
                        น ตุสฺสสิ รุกฺขผเลหิ ธงฺก   
                        มสานิ วา ยานิ สุสานมชฺเฌ ฯ   
# ๑. ม. วีรโยโธ ฯ   
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                [๑๒๘๑]โย สาหเสน อธิคมฺม ภาเค(๑)   
                        ปริภุ ฺชติ ธงฺก ขณานุปาตี   
                        ตโต อุปกโฺกสติ น สภาโว   
                        อุปกฺกฏุโ วณฺณพล ชหาติ ฯ   
                [๑๒๘๒]อปฺปมฺป เจ นิพฺพุตึ ภุ ฺชตี ยทิ   
                        อสาหเสน อปรูปฆาตนา(๒)   
                        พล ฺจ วณฺโณ จ ตทสฺส โหติ   
                        น หิ สพฺโพ อาหารมเยน วณฺโณติ ฯ   
        ตตฺถ  อสุทฺธภกฺโขสีติ  ตฺว  เถเนตฺวา  ว ฺเจตฺวา  ภกฺขนโต   
อสุทฺธภกฺโข  ฯ  ขณานุปาตีติ  ปมาทกฺขเณ  อนุปตนสีโล  ฯ   
กิจฺเฉน  เตติ  ตสฺส  ตว  ทกฺุเขน  อนฺนปาน  ลพฺภติ  ฯ  มสานิ  วาติ   
ยานิ  วา  สุสานมชฺเฌ  มสานิ  เตหิ  น  ตุสฺสสิ  ฯ  ตโตติ  
ปจฺฉา  ฯ  อุปกฺโกสติ  น  สภาโวติ  อตฺตาว  ต  ปุคฺคล   
ครหติ  ฯ  อุปกฺกุฏโติ  อตฺตนาป  อปเรหิป  อกฺกฏุโ  ครหิโต 
วิปฺปฏิสาริตาย  วณฺณ ฺจ  พล ฺจ  ชหาติ  ฯ  นิพฺพุตึ  ภุ ฺชติ  
ยทีติ  ยทิ  ปน  ปร  อวิเหเตฺวา  อปฺปกมฺป  ธมฺมลทฺธ  นิพฺพุตึ 
โภชน  ภุ ฺชติ  ฯ  ตทสฺส  โหตีติ  ตทา  อสฺส  ปณฺฑิตสฺส  สรีเร   
พล ฺจ  วณฺณ ฺจ  โหติ ฯ อาหารมเยนาติ  นานปฺปกาเรน  
อาหาเรเนว  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  โภ  กาก  วณฺโณ  นาเมส  
# ๑. ส. ม. โภเค ฯ  ๒. ส. ม. อปรูปฆาตี ฯ  
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จตุสมุฏาโน  โส  น  อาหารมตฺเตเนว  โหติ อุตุจิตฺตกมฺเมหิป   
โหติเยวาติ ฯ   
        เอว  จกกฺวาโก  อเนกปริยาเยน  กาก  ครหิ ฯ กาโก  
หรายิตฺวา  น มยฺห ตว วณฺเณน อตฺโถติ กา กาติ วสฺสนฺโต  
ปลายิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา 
ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  โลลภิกฺขุ  อนาคามิผเล 
ปติฏหิ  ฯ  ตทา  กาโก  โลลภิกฺขุ  อโหสิ  จกฺกวากี  ราหุลมาตา 
จกฺกวาโก  ปน อหเมวาติ ฯ   
                จกกฺวากชาตก อฏม ฯ   
                 
                   หลิทฺทราคชาตก(๑)   
        สุตีติกฺขนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  ถลูกุมาริปโลภน   
อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถ ุเตรสนิปาเต จุลฺลนารทชาตเก อาวี- 
ภวิสฺสติ ฯ   
        อตีตวตฺถุมฺหิ  ปน  สา  กุมาริกา  ตสฺส  ตาปสกุมารสฺส  
สีล  ภินฺทิตฺวา  อตฺตโน  วเส   ิตภาว  ตฺวา  อิม  ว ฺเจตฺวา 
มนุสฺสปถ  เนสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  รูปาทิกามคุณวิรหิเต  อร ฺเ   
รกฺขิตสีล  นาม  น  มหปฺผล  โหติ  มนุสฺสปเถ  รปูาทีน  
# ๑. ม. หลิททฺิราคชาตก ฯ   
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ปจฺจุปฏาเน  มหปฺผล  โหติ  เอหิ  มยา  สทฺธึ  ตตฺถ  คนฺตฺวา 
สีล  รกฺขาหิ  กินฺเต  อร ฺเนาติ วตฺวา ปม คาถมาห   
        [๑๒๘๓]สุตีติกฺข อร ฺมฺหิ          ปนฺตมฺหิ สยนาสเน   
                เย จ คาเม ตีติกฺขนฺติ          เต อุฬารตรา ตยาติ ฯ   
        ตตฺถ  สตีุติกฺขนฺติ  สุฏ ุ  อธิวาสน  ฯ  ตีติกฺขนฺตีติ  สีตาทีนิ   
อธิวาเสนฺติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ตาปสกุมาโร  ปตา  เม  อร ฺ  คโต  ตสฺมึ   
อาคเต  ต  อาปุจฺฉิตฺวา  คมิสฺสามีติ  อาห  ฯ  สา  จินฺเตสิ   
ปตา  กิรสฺส  อตฺถิ  สเจ  ม  โส  ปสฺสิสสฺติ  กาชโกฏิยาว  
โปเถตฺวา  วินาส  ปาเปสฺสติ  มยา  ปมเมว  คนฺตพฺพนฺติ  ฯ  อถ 
น  อาห  เตนหิ  อห  มคฺคส ฺ  กุรุมานา  ปมตร  คจฺฉามิ  
ตฺว  ปจฺฉา  อาคจฺฉาหีติ  ฯ  โส  ตสฺสา  คตกาเล  เนว  ทารูนิ   
อาหริ  น ปานีย  น  ปริโภชนีย  อุปฏาเปสิ  เกวล  ปชฺฌายนฺโตว 
นิสีทิ  ฯ  ปตุ  อาคมนกาเลป  ปจฺจุคฺคมน  นากาสิ  ฯ  อถ  
น  ปตา  อิตฺถีน  วสงฺคโต  เอโสติ  ตฺวาป  กสฺมา  ตาต   
เนว  ทารูนิ  อาหริ  น  ปานีย  น  ปริโภชนีย  อุปฏาเปสิ  
ปชฺฌายนฺโตเยว  ปน  นิสนิฺโนสีติ  อาห  ฯ  ตาปสกุมาโร  ตาต 
อร ฺเ  กิร  รกฺขิตสีล  น  มหปฺผล  โหติ  มนุสฺสปเถ  มหปฺผล  
โหติ  อห  ตตฺถ  คนฺตฺวา  สีล  รกฺขิสฺสามิ  สหาโย  เม  ปจฺฉา  
อาคจฺเฉยฺยาสีติ  วตฺวา  ปรุโต  คโต  อห  เตเนว  สทฺธึ  คมิสฺสามิ  
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ตตฺถ  ปน  วสนฺเตน  มยา  กถรูโป ปุรโิส เสวิตพฺโพติ  ปุจฺฉนฺโต 
ทุติย คาถมาห   
        [๑๒๘๔]อร ฺา คามมาคมฺม          กึสลี กึวต อห   
                ปรุิส ตาต เสเวยฺย                  ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ   
        อถสฺส ปตา กเถนฺโต เสสคาถา อภาสิ   
        [๑๒๘๕]โย เต(๑) วิสฺสาสเต(๒) ตาต  วิสฺสาส ฺจ ขเมยฺย เต   
                สสฺุสูสี จ ตีติกฺขี จ                  ต ภเชหิ อิโต คโต ฯ   
        [๑๒๘๖]ยสฺส กาเยน วาจาย          มนสา นตฺถิ ทุกฺกฏ   
                โอรสีว ปติฏาย                  ต ภเชหิ อิโต คโต ฯ   
        [๑๒๘๗]โย จ ธมฺเมน จรติ          จรนฺโตป น ม ฺติ   
                วิสุทฺธการึ สปปฺ ฺ          ต ภเชหิ อิโต คโต ฯ   
        [๑๒๘๘]หลิทฺทราค กปจิตฺต          ปุริส ราควิราคิน   
                ตาทิส ตาต มา เสวิ          นิมมฺนุสฺสมฺป เจ สิยา ฯ   
        [๑๒๘๙]อาสีวิสว กุปต                  มีฬฺหลิตฺต มหาปถ   
                อารกา ปริวชฺเชหิ                  ยานีว วิสม ปถ ฯ   
        [๑๒๙๐]อนตฺถา ตาต วฑฺฒนฺติ  พาล อจฺจูปเสวโต   
                มาสฺสุ พาเลน สงฺคจฺฉิ(๓)        อมิตฺเตเนว สพฺพทา ฯ   
        [๑๒๙๑]ต ตาห ตาต ยาจามิ          กรสฺสุ วจน มม   
                มาสฺสุ พาเลน สงฺคจฺฉิ(๓)        ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโมติ ฯ   
# ๑. ส. ต ฯ  ๒. ส. ม. วิสฺสาสเย ฯ  ๓. สี. ย.ุ สงฺค ฺฉิ ฯ   
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        ตตฺถ  โย  เต  วิสฺสาสเตติ  โย  ตว  วิสฺสาเสยฺย  ฯ  ขเมยฺย   
เตติ  โย  จ  อตฺตนิ  ตยา  กต  วิสฺสาส  ขเมยฺย  ฯ  สสฺุสูสี  จ   
ตีติกฺขี  จาติ  ตว  วจน  สสฺุสูสาย  เจว วจนาธิวาสเนน จ  
สมนฺนาคโต  โย  ภเวยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ  โอรสีว  ปติฏายาติ  ยถา   
มาตุ  โอรโส(๑)  ปุตฺโต  ปติฏาติ  เอว  ปติฏาย  ปติฏหิตฺวา   
อตฺตโน  มาตร  วิย  ม ฺมาโน  ต  ภเชยฺยาสีติ  วทติ  ฯ   
โย  จ  ธมฺเมน  จรตีติ  โย  ติวิธสุจริตธมฺเมเนว  อิริยติ  ฯ  น  
ม ฺตีติ  ตถา  จรนฺโตป  จ  อห  ธมฺม  จรามีติ  มาน  น   
กโรติ  ฯ  วิสทฺุธการินฺติ  วิสุทฺธาน  ทสนฺน  กุสลกมฺมปถาน   
การก  ฯ   
        ราควิราคินนฺติ  ราคิน ฺจ  วิราคิน ฺจ  รชฺชิตฺวา  ตขณเมว 
วิรชฺชนสภาว  ฯ  นิมฺมนสฺุสมฺป  เจ  สยิาติ  สเจป  สกลชมฺพุทปีตล  
นิมฺมนุสฺส  โหติ  โสเยเวโก  มนุสโฺส  ติฏติ  ตถาป  ตาทิส   
มา  เสวิ  ฯ  มหาปถนฺติ  คูถมกฺขิต  มคฺค  วิย  ฯ  ยานีวาติ  
ยาเนน  คจฺฉนฺโต  วิย  ฯ  วิสมนฺติ นินฺนอุณฺณตขาณุ- 
ปาสาณาทิวิสม  ฯ  พาล  อจฺจูปเสวโตติ  พาล  อป ฺ   
อติเสวนฺตสฺส ฯ สพฺพทาติ  ตาต  พาเลน  สทฺธึ  สวาโส  นาม 
อมิตฺตสวาโส  วิย  สพฺพทา  นิจฺจกาลเมว ทุกฺโข ฯ ต ตาหนฺติ  
เตน การเณน ต อห ฯ   
# ๑. ม. อุรสิ ฯ  



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 448 

                *เลมที่ 32  สมคฺุคชาตก    หนา 448 
                 
        โส  เอว  ปตรา  โอวทิโต  ตาต  อห  มนุสฺสปถ  คนฺตฺวา   
ตุมฺหาทิเส  ปณฺฑิเต  น  ลภิสฺสามิ  ตตฺถ  คนฺตุ  ภายามิ  อิเธว   
ตุมฺหาก  สนฺติเก  วสิสฺสามีติ  อาห  ฯ  อถสฺส  ปตา  ภิยฺโยป  
โอวาท  ทตฺวา  กสิณปริกมฺม  อาจิกฺขิ  ฯ  โส  น  จิรสฺเสว  
อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย จ อุปฺปาเทตฺวา สทฺธึ ปตรา 
พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา 
ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  โสตา- 
ปตฺติผเล  ปติฏหิ  ฯ  ตทา  ตาปสกุมาโร  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  อโหสิ  
กุมาริกา  ถลูกุมาริกาว ปตา ปน อหเมวาติ ฯ   
                หลิทฺทราคชาตก นวม ฯ   
                 
                      สมุคฺคชาตก   
        กโุต  น ุ อาคจฺฉถาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ต  หิ  สตฺถา  สจฺจ  กริ  ตฺว  ภิกฺขุ  อุกฺกณฺ ิโตสีติ   
ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจ  ภนฺเตติ  วุตฺเต  กสฺมา  ภิกฺขุ  มาตุคาม   
ปตฺเถสิ  มาตุคาโม  นาเมส  อสพฺโภ  อกต ฺ ู  ปุพฺเพ  
ทานวรกฺขสาป  คิลิตฺวา  กจฺุฉินา  ปริหรนฺโตป  มาตุคาม  รกฺขิตุ  
เอกปุริสนิสฺสิต  กาตุ  นาสกฺขึสุ  ตฺว  กถ สกฺขิสฺสสีติ วตฺวา อตีต   
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อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต 
โพธิสตฺโต กาเม  ปหาย  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย  จ  นิพฺพตฺเตตฺวา  ผลาผเลหิ  
ยาเปนฺโต  วิหาสิ  ฯ  ตสสฺ  ปณฺณสาลาย  อวิทูเร  เอโก  
ทานวรกฺขโส  วสติ  ฯ  โส  อนฺตรนฺตรา  มหาสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  
ธมฺม  สุณาติ  ฯ  อฏวิย  ปน  มนุสฺสาน  ส ฺจรณมคฺเค  ตฺวา 
อาคตาคเต  มนุสฺเส  ทิสวฺา  คเหตฺวา  ขาทติ ฯ  ตสฺมึ  กาเล  
เอกา  กาสิกรฏเ  กลุธีตา  อุตฺตมรูปธรา  อ ฺตรสฺมึ   
ปจฺจนฺตคาเม  นิวิฏา  โหติ  ฯ  ตสฺสา เอกทิวส มาตาปตูน  
ทสฺสนตฺถาย  อาคนฺตฺวา  ปจฺจาคมนกาเล  ปริวารมนุสฺเส  ทิสฺวา  
โส  ทานโว  เภรวรูเปน  ปกฺขนฺทิ  ฯ มนุสฺสา คหิตคหิตา  
วุฏานิ ฉฑฺเฑตฺวา ปลายึสุ ฯ  ทานโว  ยาเน  นิสินนฺ  อภิรูป  
มาตุคาม  ทิสฺวา  ปฏิพทฺธจิตฺโต  หุตฺวา  ต  อตฺตโน  คุห  เนตฺวา 
ภริย  อกาสิ  ฯ  ตโต  ปฏาย สปฺปตณฺฑุลมจฺฉมสาทีนิ  เจว  
มธุรผลานิ  จ  อาหริตฺวา ต โปเสสิ วตฺถาลงฺกาเรหิ  จ  ต   
อลงฺกริตฺวา  รกฺขนตฺถาย  เอกสฺมึ  กรณฺฑเก  นิปชชฺาเปตฺวา(๑) 
กรณฺฑก  คิลตฺิวา  กุจฺฉินา  ปริหรติ  ฯ  โส  เอกทิวส  นหายิตุ- 
กามตาย  เอก  สร  คนฺตฺวา  กรณฺฑก  อุคฺคิลิตฺวา  ต  ตโต 
# ๑. ม. ปกฺขิปตฺวา ฯ   
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นีหริตฺวา  นหาเปตฺวา  วิลิมฺเปตฺวา  อลงฺกริตฺวา(๑)  โถก  ตว   
สรีร  อุตุ  คณฺหาเปหีติ  ต  กรณฺฑกสมีเป  เปตฺวา  สย  
นหานติตฺถ  โอตริตฺวา  ต  อนาสงฺกมาโน  โถก  ทูร  คนฺตฺวา  
นหายิ  ฯ  
        ตสฺมึ  สมเย  วายุสฺส  ปุตฺโต  นาม  วิชชฺาธโร  
สนฺนทฺธขคฺโค  อากาเสน  คจฺฉติ  ฯ  สา  ต  ทิสฺวา  อถ(๒) 
เอหีติ  หตฺถมุทฺธมกาสิ  ฯ  วิชชฺาธโร  ขิปฺป  โอตริ  ฯ  อถ  น  
สา  กรณฺฑเก  ปกฺขิปตฺวา  ทานวสฺส  อาคมน  โอโลเกนฺตี   
กรณฺฑกุปริ  นิสีทิตฺวา  ต  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ตสฺส  อตฺตาน  
ทสฺเสตฺวา  ตสฺมึ  กรณฺฑกสมีป  อสมฺปตฺเตเยว  กรณฺฑก   
วิวริตฺวา  อนฺโต  ปวิสิตฺวา  วิชชฺาธรสฺส  อุปร ิ นิปชชฺิตฺวา   
อตฺตโน  สาฏก  ปารุป  ฯ  ทานโว  อาคนฺตฺวา  กรณฺฑก   
อโสเธตฺวาว  มาตุ-  คาโมเยว  เมติ  ส ฺาย  กรณฺฑก  คิลิตฺวา 
อตฺตโน  คุห  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  ตาปโส  เม  จิร   
ทิฏโ  อชฺช  ตาว  น  วนฺทิสฺสามีติ  ตสฺส  สนฺติก  อคมาสิ  ฯ 
ตาปโสป  น  ทูรโตว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ทฺวินฺน ชนาน  
กุจฺฉิคตภาว ตฺวา สลฺลปนฺโต ปม คาถมาห   
        [๑๒๙๒]กุโต นุ อาคจฺฉถ โภ ตโย ชนา   
                สวฺาคตา เอถ(๓) นิสีทาถาสเน   
# ๑. ม. อลงฺกาเรตฺวา ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ส.ี ยุ. สวฺาคต เอตฺถ ฯ   
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                กจฺจิตฺถ โภนฺโต กุสล อนามย   
                จิรสฺสพฺภาคมน หิ โว อิธาติ ฯ   
        ตตฺถ  โภติ  อาลปน  ฯ  กจฺจิตฺถาติ  กจฺจิ  โหถ  ภวถ   
วิชฺชถ  ฯ  โภนฺโตติ  ปุนป  อาลปนฺโตว  อาห  ฯ  กุสล  อนามยนฺติ   
กจฺจิ  ตุมฺหาก  กุสล  อาโรคฺย  ฯ  จิรสฺสพฺภาคมน  หิ  โว   
อิธาติ  อชฺช ตุมฺหาก อิธ อพฺภาคมน ฺจ จิรสฺส ชาต ฯ   
        ต  สุตฺวา  ทานโว  อห  อิมสฺส  ตาปสสฺส  สนติฺก  เอโกว   
อาคโต  อย ฺจ  ตาปโส  ตโย  ชนาติ  วทติ  กินฺนาเมส  กเถสิ   
กินฺนุ  โข  โส  สภาว  ตฺวา  กเถติ  อุทาหุ  อุมฺมตฺตโก  หุตฺวา   
วิลปตีติ  จินฺเตตฺวา  ตาปส  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  
นิสีทิตฺวา  เตน สทฺธึ สลฺลปนฺโต ทุติย คาถมาห   
        [๑๒๙๓]อหเมว เอโก อิธมชชฺ ปตฺโต   
                น จาป เม ทุติโย โกจิ วิชฺชติ   
                กิเมว สนฺธาย เต ภาสิต อิเส   
                กโุต นุ อาคจฺฉถ โภ ตโย ชนาติ ฯ   
        ตตฺถ  อิธมชฺชาติ  อิธ  อชชฺ  ฯ  กิเมว  สนฺธาย  เต 
ภาสิต  อิเสติ  ภนฺเต  อิสิ  กินฺนาเมต  สนฺธาย  ตยา  ภาสิต  
ปากฏ  เม  กตฺวา กเถหีติ ฯ   
        ตาปโส  เอกเสเนวาวุโส  โสตุกาโมสีติ  ฯ  อาม  ภนฺเตติ  ฯ   
เตนหิ สุณาหีติ วตฺวา ตติย คาถมาห    
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        [๑๒๙๔]ตฺว ฺจ เอโก ภริยา จ เต ปยา   
                สมุคฺคปกฺขิตฺตนิกิณฺณมนฺตเร   
                สา รกฺขิตา กุจฺฉิคตา จ เต สทา   
                วายุสฺส ปุตฺเตน สหา ตหึ รตาติ ฯ   
        ตตฺถ  ตฺว ฺจ  เอโกติ  ปม  ตาว  ตฺว  เอโก  ฯ  
ปกฺขิตฺตนิกิณฺณมนฺตเรติ  ปกฺขิตฺตานิกิณฺณอนฺตเร  ต  ตตฺถ  ภรยิ  
รกฺขิตุกาเมน  สทา  ตยา  สมุคฺเค  ปกฺขิตฺตา  สทฺธึ  สมุคฺเคน 
นิกิณฺณา  อนฺตเร อนฺโตกุจฺฉิย  ปตาติ  อตฺโถ  ฯ  วายุสฺส   
ปุตฺเตน  สหาติ  เอวนามเกน  วิชชฺาธเรน  สทฺธ ึ ฯ  ตหึ  รตาติ  
ตตฺถ  ตว  อนฺโตกุจฺฉิย ฺเว  กิเลสรติยา  รตา  ฯ  โส  ทานิ  ตฺว  
มาตุคาม  เอกปุริสนิสฺสิต  กริสฺสามีติ กุจฺฉินาป ปริหรนฺโต  
ตสฺสา ชารมฺป อุกฺขิปตฺวา จรสีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ทานโว  วิชฺชาธารา  นาม  พหุมายา  โหนฺติ   
สจสฺส ขคฺโค หตฺถคโต ภวิสฺสติ กุจฺฉึ เม ผาเลตฺวาป  
ปลายิสฺสตีติ  ภีตตสิโต หุตฺวา ขิปฺป กรณฺฑก อุคฺคิลิตฺวา ปุรโต 
เปสิ ฯ   
        สตฺถา  อภิสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา  ต  ปวตฺตึ  ปกาเสนฺโต  จตุตฺถ   
คาถมาห   
        [๑๒๙๕]สวิคฺครูโป อิสินา พฺยากโต(๑)   
                โส ทานโว ฉมฺภิ สมุคฺคิลิตฺวา(๒)   
# ๑. ม. วิยากโต ฯ  ๒. ส. ม. โส ทานโว ตตฺถ สมุคฺคมุคฺคิลิ ฯ  
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                อทฺทกฺขิ ภริย สุจิมาลธารินึ   
                วายุสฺส ปุตฺเตน สหา ตหึ รตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ อทฺทกฺขีติ กรณฺฑก วิวริตฺวา อทฺทส ฯ   
        กรณฺฑเก  ปน  วิวฏมตฺเตเยว  วิชฺชาธโร  วิชชฺ 
ปริชปฺปตฺวา  ขคฺค  คเหตฺวา  อากาส  ปกฺขนฺทิ  ฯ  ต  ทิสฺวา 
ทานโว  มหาสตฺตสฺส  ตุสฺสิตฺวา ถุติปุพฺพงฺคมา เสสคาถา 
อภาสิ   
        [๑๒๙๖]สุทิฏรูปุคฺคตปานุวตฺตินา(๑)   
                หนีา นรา เย ปมุทาวสงฺคตา(๒)   
                ยถา หเว ปาณริเวตฺถ รกฺขิตา(๓)   
                ทฏุา มยิ อ ฺมภิปฺปโมทติ ฯ   
        [๑๒๙๗]ทิวา จ รตฺโต จ มยา อุปฏ ิตา   
                ตปสฺสินา โชติริวา วเน วส   
                สา ธมฺมมุกฺกมฺม(๔) อธมฺมมาจริ   
                อกฺรียรโูป ปมทุาหิ(๕) สนฺถโว ฯ   
        [๑๒๙๘]สรีรมชฺฌมฺหิ  ิตาติ ม ฺ ิห   
                มยหฺ อยนฺติ อสต(๖) อส ฺต   
                สา ธมมฺมุกฺกมฺม อธมฺมมาจริ   
                อกฺรียรโูป ปมทุาหิ สนฺถโว   
# ๑. ม. สุทฏิรูปมุคฺคตปานุวตฺตินา ฯ  ๒. ม. ปมทาวส คตา ฯ  
# ๓. ม. ...ปโมทยิ ฯ ๔. ส. ธมฺมโมกฺกมมฺ... ฯ  
# ๕. ม. อกริยิรูโป ปมทาหิ ฯ  ๖. ส. ม. อสตึ ฯ   
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        [๑๒๙๙]สุรกฺขิตมฺเมติ กถนฺนุ วิสสฺเส   
                อเนกจิตฺตาสุ น เหตฺถ(๑) รกขฺนา   
                เอตา หิ ปาตาลปปาตสนฺนิภา   
                เอตฺถปฺปมตฺโต(๒) พฺยสน นิคจฺฉติ ฯ   
        [๑๓๐๐]ตสฺมา หิ เต สุขิโน วีตโสกา   
                เย มาตุคามาหิ(๓) จรนฺติ นสิฺสฏา   
                เอต สิว อุตฺตมมาภิปตฺถย   
                น มาตุคาเมหิ กเรยฺย สนฺถวนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สทุิฏรูปุคฺคตปานุวตฺตินาติ  ภนฺเต  อิส ิ อุคฺคต- 
ปานุวตฺตินา  ตยา  สุทิฏรูป  อิท  การณ  ฯ  หีนาติ  นีจา ฯ 
ยถา หเว ปาณริเวตฺถ  รกขิฺตาติ  เอตฺถ  อย  มยา  อตฺตโน  ปาณา  
วิย  เอตฺถ  อนฺโตกุจฺฉิย  ปริหรนฺเตน  รกฺขิตา  ฯ  ทุฏา  มยีติ  
อิทานิ  มยิ  มิตฺตทุพฺภิกมฺม  กตฺวา  ทฏุา  อ ฺ  ปุริส  
อภิปฺปโมทติ  ฯ  โชติริวา  วเน  วสนฺติ  วเน  วสนฺเตน  ตปสฺสินา   
อคฺคิ  วิย  มยา  อุปฏ ิตา  ปริจริตา  ฯ  สา  ธมฺมมุกกฺมฺมาติ  
สา  เอสา  ธมฺม  อุกฺกมิตฺวา  อติกฺกมิตฺวา  ฯ  อกรฺียรูโปติ   
อกตฺตพฺพรูโป  ฯ  สรรีมชฺฌมฺหิ   ิตาติ  ม ฺ ิห  มยฺห  อยนฺติ  
อสต  อส ฺตนฺติ  อิม  อสต  อสปฺปุริสธมฺมสมนฺนาคต  อส ฺต   
ทุสฺสีล  มยฺห  สรรีมชฌฺมหฺิ   ิตาติ  จ  มยฺห  อยนฺติ  จ  
ม ฺามิ  ฯ   
# ๑. ม. น หตฺถิ ฯ  ๒. ส. ตตฺถ ปมตฺโต ฯ  
# ๓. ส. ม. มาตุคาเมหิ ฯ   
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        สุรกฺขิตมฺเมติ  กถนนฺุ  วิสฺสเสติ  อย  มยา  สุรกฺขิตาติ   
กถ  ปณฺฑิโต  วิสฺสาเสยฺย  ยตฺร  หิ  นาม  มาทิโสป  (๑)อตฺตโน 
กุจฺฉิย(๑)  รกฺขนฺโต  รกขิฺตุ  นาสกฺขิ  ฯ  ปาตาลปปาตสนฺนิภาติ   
โลกสฺสาเทน  ทุปฺปูรณียตฺตา  มหาสมุทฺเท  ปาตาลสงฺขาเตน  
ปปาเตน  สทิสา  ฯ  เอตฺถปฺปมตฺโตติ  เอวรูเปสุ  เอตาสุ  นิคฺคุณาสุ  
ปมตฺโต  ปุรโิส  มหาพฺยสน  ปาปุณาติ ฯ  ตสฺมา  หีติ  ยสฺมา 
มาตุคามวสงฺคตา  มหาวินาส  ปาปุณนฺติ  ตสฺมา  เย  มาตุคามาหิ(๒) 
นิสฺสฏา  หุตฺวา  จรนฺติ  เต  สุขิโน  ฯ  เอต  สิวนฺติ  ยเทต   
มาตุคามโต  นิสฺสฏาน  วิสสฏาน  จรณ  เอต  ฌานสุขเมว  
สิว  เขม  อุตฺตม  อภิปตฺเถตพฺพ  เอต  ปตฺถยมาโน  มาตุคาเมหิ  
สทฺธึ สนฺถว น กเรยฺยาติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ทานโว  มหาสตฺตสฺส  ปาเทสุ  ปติตฺวา   
ภนฺเต  ตุมฺเห  นิสฺสาย  มยา  ชีวิต  ลทฺธ  นมฺหิ  อิมายาห  
ปาปธมฺมาย  วิชฺชาธเรน  มาราปโตติ  มหาสตฺต  อภิตฺถวิ  ฯ  
โสปสฺส  ธมมฺ  เทเสตฺวา  อิมิสฺสา  มา  กิ ฺจิ  ปาปก  อกาสิ   
สีลานิ  คณฺหาติ  ต  ป ฺจสุ  สีเลส ุ ปติฏาเปสิ  ฯ  ทานโว  อห   
กุจฺฉนา  ปริหรนฺโตป  ต  รกฺขิตุ  น  สกฺโกมิ  อ ฺโ  โกจิ   
รกฺขิสฺสตีติ  ต  อุยฺโยเชตฺวา  อตฺตโน อร ฺเมว ปาวิสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา 
# ๑. ม. อนโฺตกุจฺฉิย ฯ  ๒. ม. มาตุคาเมหิ ฯ   
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ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ ตทา ทิพฺพจกฺขุตาปโส อหเมวาติ ฯ   
                สมุคฺคชาตก ทสม ฯ   
                 
                  ปูติมสชาตก   
        น  โข  เม  รุจฺจตีติ  อิท  สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต  
อินฺทฺริยอสวร  อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  พหู  ภิกฺขู  อินฺทฺริเยสุ  อคุตฺตทฺวารา  
อเหสุ ฯ  สตฺถา  อิเม  ภิกขฺู  โอวทิตุ  วฏฏตีติ  อานนฺทตฺเถรสฺส 
วตฺวา  อนิยมวเสน  ภิกฺขุสงฺฆ  สนฺนิปาตาเปตฺวา  อลงฺกตปลฺลงฺก- 
วรมชฺฌคโต  พหู  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  นาม   
รูปาทีสุ  สุภนิมิตฺตวเสน  นิมิตฺต  คเหตุ  น  วฏฏติ  สเจ  หิ  ตสฺมึ  
สมเย  กาล กโรติ  นิรยาทสีุ  นิพฺพตฺติ  ตสฺมา  รูปาทีสุ  สุภนิมิตฺต   
มา  คณฺหถ  ภิกฺขุนา  นาม  รูปาทิโคจเรน  น  ภวิตพฺพ  
รูปาทิโคจรา  หิ  ทิฏเเยว  ธมฺเม  มหาวินาส  ปาปุณนฺติ  ตสฺมา 
วรนฺติห  ภิกขฺเว  ตตฺตาย  อโยสลากาย[๑]  จกฺขุนฺทฺริย  
สมฺปลิมฏนติฺ  วิตฺถาเรตฺวา  ตุมฺหาก  รูป  โอโลกนกาโลป   
อตฺถิ  อโนโลกนกาโลป  โอโลกนกาเล  สุภวเสน  อโนโลเกตฺวา   
อสุภวเสเนว  โอโลเกยฺยาถ  เอว  อตฺตโน  โคจรา  น  ปริหายิสสฺถ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อาทิตฺตาย สมฺปชฺชลิตาย  
# สโชติภูตายาติ ทิสฺสนฺติ ฯ   
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โก  ปน  ตุมฺหาก  โคจโร(๑)  จตฺตาโร  สติปฏานา [๒] อริโย  
อฏงฺคิโก  มคฺโค  นว  โลกุตฺตรธมฺมา  เอตสฺมึ  หิ  โว  โคจเร 
โคจรต  น  ลจฺฉติ  มาโร  โอตาร  สเจ  ปน  กิเลสวสิกา   
หุตฺวา  สุภนิมิตฺตวเสน  โอโลกิสฺสถ  ปูติมสสิคาโล  วิย  อตฺตโน 
โคจรา  ปริหายิสฺสถาติ  วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  หิมวนฺตปฺ- 
ปเทเส  อร ฺายตเน  ปพฺพตคุหาย  อเนกสตา  เอฬกา   
วสนฺติ  ฯ  เตส  วสนฏานโต  อวิทูเร  เอกิสฺสา  คุหาย  ปูติมโส  
นาม สิคาโล เวณิยา  นาม  ภริยาย  สทธฺึ  วสติ  ฯ  โส  เอกทิวส 
ภริยาย  สทฺธ ึวิจรนฺโต  เต  เอฬเก  ทิสวฺา  เอเกนุปาเยน  
อิเมส มส ขาทิตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา  อุปาเยน  เอเกก   
เอฬก มาเรสิ  ฯ  เต  อุโภ  เอฬกมส  ขาทนฺตา  ถามสมฺปนฺนา   
ถูลสรรีา  อเหสุ  ฯ  อนุปพฺุเพน  เอฬกา  ปริกฺขย  อคมสุ  ฯ   
เตส  อนฺตเร  เมณฺฑิกมาตา(๓)  นาม  เอกา  เอฬิกา พฺยตฺตา   
อโหสิ  อุปายกุสลา  ฯ  สคิาโล  ต  มาเรตุ  อสกโฺกนฺโต  เอกทิวส   
ภริยาย  สทฺธ ึ สมฺมนฺเตนฺโต  ภทฺเท  เอฬกา  ขีณา  อิม  
เอฬิก  เอเกนุปาเยน  ขาทิตุ  วฏฏติ  อย  ปเนตฺถ  อุปาโย  ตฺว  
เอกิกาว  คนฺตฺวา  เอตาย  สทฺธึ  สขี  โหหิ  อถ  เต  ตยา  สทฺธึ  
# ๑. ม. โคจโรติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จตฺตาโร สมมฺปฺปธานา 
# จตฺตาโร อิทฺธิปาทาติ ทิสฺสนฺติ ฯ  ๓. สี. ยุ. เมฬมาตา ฯ 
# ม. เมณฺฑมาตา ฯ   
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วิสฺสาเส  อุปฺปนฺเน  อห  มตาลย  กริตฺวา  นิปชฺชิสสฺามิ  ตฺว  
เอต  อุปสงฺกมิตฺวา  เอฬิเก  สามิโย  เม  มโต  อห ฺจ  อนาถา  
เปตฺวา ต  เม  อ ฺโ  าตโก  นตฺถ ิ เอหิ  โรทิตฺวา  กนฺทิตฺวา 
ตสฺส  สรรีกจฺิจ  กริสฺสามาติ  วตฺวา  ต  คณฺหิตฺวา  อาคจฺเฉยฺยาสิ   
อถ  น  อห  อุปฺปติตฺวา  คีวาย  ฑสิตฺวา  มาเรสฺสามีติ  ฯ   
        สา  สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ตาย  สทฺธึ  สขีภาว  กตฺวา   
วิสฺสาเส  อุปฺปนฺเน  เอฬิก ตถา อโวจ ฯ [๑] อาฬิ  อล(๒)  ตว  
สามิเกน  สพฺเพ  มม  าตกา  ขาทิตา  ภายามิ  น  สกฺโกมิ   
คนฺตุนฺติ  อาห  ฯ  อาฬิ  มา  ภายิ  มตโก กึ กริสฺสตีติ ฯ   
ขรมนฺโต  เต  สามิโก  ภายามิวาหนฺติ  สา  เอว  วตฺวาป  ตาย   
ปุนปฺปุน  ยาจิยมานา  อทฺธา  มโต  ภวิสฺสตีติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  
ตาย  สทฺธึ  ปายาสิ  ฯ  คจฺฉนฺตี  ปน  โก  ชานาติ  ก ึ  
ภวิสฺสตีติ  ตสฺมึ  อาสงฺกาย  สิคาลึ  ปุรโต  กตฺวา  สคิาล  
ปริคฺคณฺหนฺตีเยว  คจฺฉติ  ฯ  สิคาโล  ตาส  ปทสทฺท  สุตฺวา 
อาคตา  นุ  โข  เอฬิกาติ  สีส  อุกฺขิปตฺวา  อกฺขีนิ  ปริวตฺเตตฺวา  
โอโลเกสิ  ฯ เอฬิกา ต ตถา กโรนฺต  ทสิฺวา  อย  ปาปธมฺโม 
ม  ว ฺเจตฺวา  มาเรตุกาโม  มตาลย  ทสฺเสตฺวา  นิปนฺโนติ  
นิวตฺติตฺวา  สิคาลิยา  กสฺมา  ปลายสีติ  วุตฺเต  การณ กเถนฺตี  
ปม คาถมาห   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เอฬิกาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. สิงฺคาลิ ฯ  
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        [๑๓๐๑]น โข รุจฺจติ เม อาฬิ          ปูติมสสฺส เปกฺขนา   
                เอตาทิสา สขารสฺมา          อารกา ปริวชฺชเยติ ฯ   
        ตตฺถ อาฬีติ อาลปน ฯ สเข สหายิเกติ อตฺโถ ฯ เอตาทิสา   
 สขารสฺมาติ เอวรูปา สหายกา อปกฺกมตฺิวา ต สหายก อารกา   
 ปริวชฺเชถาติ อตฺโถ ฯ   
        เอว ฺจ ปน วตฺวา สา นิวตฺติตฺวา อตฺตโน วสนฏานเมว   
 คตา ฯ สิคาลีป ต นิวตฺเตตุ อสกฺโกนฺตี ตสฺสา กุชฺฌตฺิวา อตฺตโน   
 สามิกสฺเสว สนฺติก คนฺตฺวา ปชฺฌายมานา นิสีทิ ฯ อถ น สิคาโล   
 ครหนฺโต ทติุย คาถมาห   
        [๑๓๐๒]อุมฺมตฺติกา อย เวณิ          วณฺเณติ ปติโน สขึ   
                ปชฺฌายติ ปฏิคจฺฉติ(๑)          อาคต เมณฺฑิมาตรนฺติ(๒) ฯ   
        ตตฺถ  เวณีติ  ตสฺสา  นาม  ฯ  วณฺเณติ  ปติโน  สขินฺติ  
ปมเมว  อตฺตโน  สขึ  เอฬิก  มยิ  สิเนหาวิสฺสาสิกา  
อาคจฺฉิสฺสติ  ปติโน  สนติฺก  มตาลย  กโรหีติ  ปติโน  สนฺติเก  วณฺเณติ 
อถ  น  อิทานิ  อาคต  มม  สนฺติก  อนาคนฺตฺวาว  ปฏิคจฺฉติ  
เมณฺฑิมาตร  ปชฺฌายติ  อนุโสจตีติ ฯ   
        ต สุตฺวา สิคาลี ตติย คาถมาห   
        [๑๓๐๓]ตฺว โขสิ สมมฺ อุมฺมตฺโต          ทุมฺเมโธ อวิจกฺขโณ   
                โส(๓) ตฺว มตาลย กตฺวา                 อกาเลน วิเปกฺขสีติ ฯ   
# ๑. ม. ปชฺฌายิ ปฏิคจฺฉนฺตึ ฯ  ๒. ส. เมณฺฑมาตร ฯ 
# ๓. ม. โย ฯ   
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        ตตฺถ  อวิจกฺขโณติ  วิจารณป ฺารหิโต  ฯ  อกาเลน 
วิเปกฺขสีติ  เอฬิกาย อตฺตโน สนฺติก อนาคตเยว โอโลเกสีติ  
อตฺโถ ฯ   
        อย อภิสมฺพุทฺธคาถา อโหสิ   
        [๑๓๐๔]น อกาเล วิเปกฺเขยฺย          กาเล เปกฺเขยฺย ปณฺฑิโต   
                ปติูมโสว ปชฌฺาติ(๑)        โย อกาเล วิเปกฺขตีติ ฯ   
        ตตฺถ  อกาเลติ  กามคุเณ  อารพฺภ  สุภวเสน  จิตฺตุปฺปาท- 
กาเล  ฯ  อย  หิ  ภิกฺขุโน  รูป  โอโลเกตุ  อกาโล  นาม  ฯ 
กาเลติ อสุภวเสน  อนุสฺสติวเสน  วา  กสิณวเสน  วา   
รูปคฺคหณกาเล  ฯ  อย  หิ ภิกฺขุโน  รูป  โอโลเกตุ  กาโล 
นาม  ฯ  ตตฺถ  อกาเลติ  สารตฺตกาเล  รูป  โอโลเกนฺตา   
มหาวินาส  ปาปุณนฺตีติ  หริตจชาตกโลมสกสฺสปชาตกาทีหิ   
ทีเปตพฺพ  ฯ  กาเลติ  อสุภวเสน  โอโลเกนฺโต  อรหตฺเต  ปติฏหตีติ   
อสุภกมฺมิกติสฺสตฺเถรวตฺถุนา  กเถตพฺพ  ฯ  ปูติมโสว  ปชฌฺาตีติ   
ภิกฺขเว  ยถา  ปูติมสสิคาโล  อกาเล  เอฬิก  โอโลเกนฺโต  อตฺตโน 
โคจรา  ปริหโีน  ปชฺฌายติ  เอว  ภิกฺขุ  อกาเล  สุภวเสน 
รูป  โอโลเกตฺวา  สติปฏานาทิโคจรา  ปริหีโน  ทิฏธมฺเมป  
สมฺปราเยป [๒]  ปชฺฌายติ  กิลมติ ฯ   
        เวณีป  โข  สิคาลี  ปติูมส  อสฺสาเสตฺวา  สามิ  มา 
# ๑. ส. ปชฺฌายิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โสจตีติ ทิสฺสติ ฯ   
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จินฺเตสิ  อห  ต  ปุนป  อุปาเยน  อาเนสฺสามิ  ตฺว  อาคตกาเล 
อปฺปมตฺโต  คณฺเหยฺยาสีติ  วตฺวา  ตสฺสา  สนฺติก  คนฺตฺวา  อาฬิ  
ตว อาคตภาโวเยว  โน  อตฺถาย  ชาโต  ตว  อาคตกาลสฺมึเยว  
หิ  สามิโก  สตึ  ปฏลิภิ  อิทานิ  ชีวติ  เอหิ  เตน  สทฺธึ   
ปฏิสนฺถาร  กโรหีติ  วตฺวา  ป ฺจม  คาถมาห   
        [๑๓๐๕]ปย โข อาฬิ เม โหตุ          ปุณฺณปตฺต ททาหิ เม   
                ปติ ส ฺชีวิโต มยฺห          เอยฺยาสิ ปยปุจฺฉิตาติ(๑) ฯ   
        ตตฺถ  ปณฺุณปตฺต  ททาหิ  เมติ  ปยกาน(๒)  อาคตสฺส  มยฺห   
ตุฏ ิทาน  เทหิ  ฯ  ปติ  ส ฺชีวิโตติ  มยฺห  สามิโก  ส ฺชีวิโต  อุฏ ิโต   
อโรโคติ อตฺโถ ฯ เอยฺยาสีติ มยา สทฺธิ ฺเว อาคจฺฉ ฯ   
        เอฬิกา  อย  ปาปธมฺมา  ม  ว ฺเจตุกามา  อยุตฺต  โข  
ปฏิปกฺขกรณ อุปาเยเนว น ว ฺเจสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ฉฏม 
คาถมาห   
        [๑๓๐๖]ปย โข อาฬิ เต โหตุ          ปุณฺณปตฺต ททามิ เต   
                มหตา ปริวาเรน                  เอสฺส กยิราถ(๓) โภชนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  เอสฺสนฺติ  อาคมิสฺสามิ  อาคจฺฉมานา  จ  อตฺตโน  รกขฺ   
กตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน อาคจฺฉิสฺสามีติ ฯ   
        อถ น สิคาลี ปริวาร ปุจฺฉนฺตี สตฺตม คาถมาห   
# ๑. ม. ปยปจฺุฉิกาติ ฯ  ๒. ส.ี ม. ปยกขฺาน ฯ 
# ๓. ส.ี ยุ. กยิราสิ ฯ  ส. ม. กยริาหิ ฯ   
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        [๑๓๐๗]กีทิโส ตุยฺห ปริวาโร          เยส กาหามิ โภชน   
                กนึามกา จ เต สพฺเพ          เต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิตาติ ฯ   
        สา อาจิกฺขนฺตี อฏม คาถมาห   
        [๑๓๐๘]มาลิโย จตุรกฺขา(๑) จ          ปงฺคโล(๒) อถ ชมฺพุโก   
                เอทิโส มยฺห ปริวาโร          เตส กยิราสิ(๓) โภชนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  เต  เมติ  เต  ปริวาเร  มยฺห  อาจิกฺขิ ฯ มาลิโยติ  
อาทีนิ  จตุนฺน สุนขาน นามานิ ฯ   
        ตตฺถ  เอเกก  ป ฺจ  ป ฺจ  สุนขสตาน  ปริวาเรนฺติ  ฯ  
เอว  ทฺวีหิ  สนุขสหสฺเสหิ  ปริวาริตา  อาคมิสฺสามีติ  วตฺวา  สเจ 
เต  โภชน  น  ลภิสฺสนฺติ  ตุมฺเห  เทฺวป  ชเน  มาเรตฺวา 
ขาทิสฺสนฺตีติ  อาห  ฯ   
        ต  สุตฺวา  สิคาลี ภีตา อล อิมิสฺสา ตตฺถ คมเนน 
อุปาเยนสฺสา  อนาคมนเมว กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา นวม คาถมาห   
        [๑๓๐๙]นิกฺขนฺตาย อคารสฺมา  (นิรารกฺข(๔)) ภณฺฑกมฺป วินสฺสติ   
                อาโรคฺย(๕) อาฬิโน วชฺช  ตฺว(๔) อิเธว วส มา คมาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อาฬิ  ตว  เคเห  พหุภณฺฑก  อตฺถ ิ ต  เต  นิกฺขนฺตาย   
อคารสฺมา  นิรารกฺข  ภณฺฑก  วินสฺสติ  อหเมว  เต  
# ๑. ส. ม. จตุรกฺโข ฯ  ๒. ส. ม. ปงฺคิโย ฯ  ๓. ส. ม. กยริาหิ ฯ  
# ๔. ส. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๕. ส. อโรค ฯ   
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อาฬิโน สหายกสฺส  อาโรคฺย วชฺช วทิสฺสามิ ตฺว อิเธว วส 
มา คมาติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  มรณภยภีตา  เวเคน  สามิกสฺส  สนฺติก   
คนฺตฺวา ต คเหตฺวา ปลายิ ฯ เต ปน ต าน อาคนฺตุ  
นาสกฺขึสุ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  อห ตสฺมึ าเน วนเชฏรุกฺเข นพฺิพตฺตเทวตา  
อโหสินฺติ ฯ   
                ปติูมสชาตก เอกาทสม ฯ   
 
                    ติตฺติรชาตก(๑)   
        โย  เต  ปุตฺตเกติ  อิท  สตฺถา  คิชฌฺกูเฏ  วิหรนฺโต  
เทวทตฺตสฺส  วธาย ปริสกกฺน อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตสฺมึ  ห ิ สมเย  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส   
เทวทตฺโต  นิลฺลชฺโช  อนริโย  เอว  อุตฺตมคุณธรสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
อชาตสตฺตุนา  สทฺธึ  เอกโต  หุตฺวา  ธนุคฺคหปฺปโยชนสิลาปวิชฌฺน-   
นาฬาคิริวิสฺสชฺชเนหิ  วธาย  อุปาย  กโรตีติ  ฯ  สตฺถา อาคนฺตฺวา 
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป  เทวทตฺโต 
# ๑. ส. ม. ททฺทรชาตก ฯ  
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มยฺห  วธาย  ปริสกฺกีติ(๑) วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  เอโก   
ทิสาปาโมกฺโข  อาจริโย  พาราณสิย  ป ฺจสตาน  มาณวกาน  
สิปฺป  วาเจนฺโต  เอกทิวส  จินฺเตสิ  มยหฺ  อิเธว  วสนฺตสฺส   
ปลิโพโธ  โหติ  มาณวกานมฺป  สิปฺป  น  นฏิาติ  หิมวนฺตปฺปเทเส  
อร ฺายตเน  ปวิสิตฺวา  ตตฺถ  วสนฺโต  สิปฺป  วาเจสฺสามีติ  ฯ  
โส  มาณวกาน  กเถตฺวา  ติลตณฺฑุลเตลวตฺถาทีนิ  คาหาเปตฺวา  
อร ฺ  ปวิสิตฺวา  มคฺคโต  อวิทูเร  าเน  ปณฺณสาล  
การาเปตฺวา  นิวาส  กปฺเปสิ  ฯ  มาณวาป  อตฺตโน  อตฺตโน   
ปณฺณสาล  กรึสุ  ฯ  มาณวาน  าตกา  เตลตณฺฑุลาทีนิ 
เปเสนฺติ  ฯ  รฏวาสิโนป  ทิสาปาโมกฺโข  อาจริโย  กิร   
อร ฺเ  อสุกฏาเน  วสนฺโต  สิปฺป  อุคฺคณฺหาเปตีติ  ตสฺส   
ตณฺฑุลาทีนิ  อภิหรนฺติ  กนฺตาร  ปฏิปนฺนาป  เทนฺติ  ฯ  อ ฺตโร   
ปุริโส  ขีรปานตฺถาย  สวจฺฉ  เธนุมฺป  อทาสิ  ฯ  อาจริยสฺส   
ปน  ปณฺณสาลาย  สนฺติเก  ทฺวีหิ  โปตเกหิ  สทฺธึ  เอกา  โคธา  
วสติ  ฯ  สีหพฺยคฺฆาปสฺส  อุปฏาน  อาคจฺฉนฺติ  ฯ  เอโก  ติตฺติโรป 
ตตฺถ  นิพทฺธวาโส  อโหส ิ ฯ  โส  อาจริยสฺส  มาณวาน  มนฺเต   
วาเจนฺตสฺส  สทฺท  สุตฺวา  ตโยป  เวเท  อุคฺคณฺหิ  ฯ  มาณวา  
เตน  สทฺธึ  อติวิสฺสาสิกา  อเหสุ  ฯ  
# ๑. ม. ปริสกฺกิ อิทานิ ปน เม ตาสมตฺตมฺป กาตุ นาสกฺขิ ฯ   
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        อปรภาเค  มาณเวสุ  นิปฺผตฺตึ  อปฺปตฺเตสุเยว  อาจริโย  
กาลมกาสิ  ฯ  มาณวา  ตสฺส  สรรี  ฌาเปตฺวา  วาลุกาย   
ถูป  กตฺวา  นานาปุปฺเผหิ  ปูเชตฺวา  โรทนฺติ  ปริเทวนฺติ  ฯ  อถ  
เน  ติตฺติโร  กสฺมา  โรทถาติ  อาห  ฯ  อาจริโย  โน สิปฺเป  
อนิฏ ิเตเยว  กาล  กโต  ตสฺมา  โรทามาติ  ฯ  เอว  สนฺเต  
มา  จินฺตยิตฺถ  อห  โว  สปิฺป  วาเจสฺสามีติ  ฯ  ตฺว  กถ  
ชานาสีติ  ฯ  อห  อาจริเย  ตุมฺหาก  วาเจนฺเต [๑]  สุตฺวาว 
ตโย  เวเท  ปคุเณ  อกาสินฺติ  ฯ เตนหิ  อตฺตโน  ปคุณภาว  
อมฺเห  ชานาเปหีติ  ฯ  ติตฺติโร  เตนหิ  สุณาถาติ  เตส  
คณฺ ิคณฺ ิานเมว  ปพฺพตมตฺถกา  นทึ  โอตรนฺโต  วิย  โอสาเรสิ  ฯ  
มาณวา  หฏตุฏา  หุตฺวา  ติตฺติรปณฺฑิตสฺส  สนฺติเก  สิปฺป   
ปฏเปสุ  ฯ  โสป  ทิสาปาโมกฺขาจริยสฺส  าเน  ตฺวา  เตส   
สิปฺป  วาเจสิ  ฯ  มาณวา  ตสฺส  สุวณฺณป ฺชร  กตฺวา  อุปริ  
วิตาน  พนฺธิตฺวา  สุวณฺณตฏฏเก  มธุลาชาทีนิ  อุปสหรนฺตา   
นานาวณฺเณหิ  ปุปฺเผหิ  ปูเชนฺตา  มหนฺต  สกฺการ  กรึสุ  ฯ  
ติตฺติโร  หิ อร ฺายตเน  ป ฺจสเต  มาณเว  มนฺเต  วาเจตีติ   
สกลชมฺพุทีเป  ปากโฏ  อโหสิ  ฯ   
        ตทา  ชมฺพุทีเป  คิรคฺคสมชฺชสทิส  มหนฺต  ฉณ  
โฆสยึสุ  ฯ  มาณวาน  มาตาปตโร  ฉณทสฺสนตฺถาย  อาคจฺฉนฺตูติ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สทฺทนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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เปเสสุ  ฯ  มาณวา  ติตฺติรสฺส  อาโรเจตฺวา  ติตฺติรปณฺฑิต  
สพฺพ ฺจ  อสฺสมปท  โคธ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน  
นครเมว  อาคมึสุ  ฯ  ตทา  เอโก  นิกกฺารุณิโก  ทฏุตาปโส  ตตฺถ 
ตตฺถ  วิจรนฺโต  ต  าน  สมฺปาปุณิ ฯ  โคธา  ต  ทิสฺวา 
ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  อสุกฏาเน  ตณฺฑุลา อสุกฏาเน  เตลาทีนิ 
อตฺถิ  ภตฺต  ปจิตฺวา  ภุ ฺชาหีติ  วตฺวา  โคจรตฺถาย  คตา  ฯ  
ตาปโส  ปาโตว  ภตฺต  ปจิตฺวา  เทฺว โคธปุตฺตเก มาเรตฺวา  รส   
กตฺวา  ภุ ฺชิ  ฯ  ทิวา  ติตฺติรปณฺฑิต ฺจ  วจฺฉก ฺจ  มาเรตฺวา   
ขาทิ  ฯ  สาย  เธนุ  อาคต  ทิสฺวา  ตมฺป  มาเรตฺวา  มส  ขาทิตฺวา   
รุกฺขมูเล  นิปชฺชิตฺวา  ฆุรฆุรายนฺโต  นิทฺท  โอกกฺมิ  ฯ  โคธา  สาย   
อาคนฺตฺวา  ปุตฺตเก  อปสฺสนฺตี  อุปธาริยมานา  วิจริ  ฯ  รุกฺขเทวตา   
โคธ  ปุตฺตเก  อทิสฺวา  กมปฺมาน โอโลเกตฺวา ขนฺธวิวเร(๑) 
ทิพฺพานุภาเวน  ตฺวา  โคเธ  มา  กมฺป  อิมินา  ปาปปุริเสน 
ตว  ปุตฺตกา  จ  ติตฺติโร  จ  วจฺโฉ  จ  เธนุ  จ  มาริตา  คีวาย   
น  ฑสิตฺวา  ชีวิตกฺขย ปาเปหีติ สลฺลปนฺตี ปม คาถมาห   
        [๑๓๑๐]โย เต ปุตฺตเก อขาทิ          ทินฺนภตฺโต อทูสเก   
                ตสฺมึ ทาเ(๒) นิปาเตหิ          มา เต มุ ฺจิตฺถ ชีวเตติ(๓) ฯ   
        ตตฺถ  ทนิฺนภตฺโตติ  ภตฺต  ปจิตฺวา  ภุ ฺชาติ  ตยา  ทินฺนภตฺโต  ฯ   
อทูสเกติ  นิทฺโทเส  นิราปราเธ  ฯ  ตสฺมึ  ทาเติ  
# ๑. ม. วิฏปพฺภนฺตเร ฯ  ๒. ม. ทา ฯ  ๓. ส. ชีวโก ฯ  
# ม. ชีวโตติ ฯ   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 467 

                *เลมที่ 32  นวกนิปาตวณฺณนา หนา  467 
                 
ปาปปุริเส จตสฺโสป  ทาา  นิปาเตหีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  มา  เต 
มุ ฺจิตฺถ  ชีวเตติ  ชีวนฺโต  สชีโว  หุตฺวา  ตว  หตฺถโต  เอส   
ปาปธมฺโม  มา  มุ ฺจิตฺถ  โมกฺข  มา ลภตุ ชีวิตกฺขย ปาเปหีติ  
อตฺโถ ฯ  ตโต โคธา เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๑๓๑๑]อากิณฺณลุทฺโธ ปุรโิส          ธาติโจลว มกฺขิโต   
                ปเทส ต น ปสสฺสามิ          ยตฺถ ทา(๑) นิปาตเย ฯ   
        [๑๓๑๒]อกต ฺ ุสฺส โปสสฺส          นิจฺจ วิวรทสฺสิโน   
                สพฺพ ฺเจ ปวึ ทชชฺา          เนว น อภิราธเยติ ฯ   
        ตตฺถ  อากิณฺณลุทฺโธติ  คาฬฺหลุทโฺธ  ฯ  วิวรทสฺสิโนติ  ฉิททฺ   
โอตาร  ปริเยสนฺตสฺส  ฯ  เนว  น  อภิราธเยติ  เอวรูป  ปุคฺคล   
สกลปวึ  ททนฺโตติ  โตเสตุ  น  สกฺกุเณยฺย  กิมงฺค  ปนาห   
ภตฺตมตฺตทายิกาติ ทสฺเสติ ฯ   
        โคธา  เอว  วตฺวา  อย  ปพุชฌฺิตฺวา  มมฺป  ขาเทยฺยาติ   
อตฺตโน  ชีวิต  รกฺขมานา  ปลายิ  ฯ  เตป  ปน  สีหพฺยคฺฆา  ติตฺติรสฺส   
สหายกาว  ฯ  กทาจิ  เต  อาคนฺตฺวา  ติตฺติร  ปสฺสนติฺ  ฯ  กทาจิ   
โส  คนฺตฺวา  เตส  ธมฺม  เทเสตฺวา  อาคจฺฉติ  ฯ  ตสฺมึ  ปน  ทิวเส   
สีโห  พฺยคฺฆ  อาห  สมฺม  จิร  น  ทฏิโ  โน  ติตฺติโร  อชฺช   
สตฺตฏทิวสา  โหนฺติ  คจฺฉ  ตาวสฺส  ปวตฺตึ  ตฺวา  เอหีติ  ฯ   
พฺยคฺโฆ  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  โคธาย  ปลายิตกาเล  ต  าน  
# ๑. ส. ทาา ฯ   
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ปตฺวา  ต  ปาปปุริส  นิทฺทายนฺต  ปสฺสิ  ฯ  ตสฺส  ชฏนฺตเร   
ติตฺติรปณฺฑิตสฺส  โลมานิ  ป ฺายนฺติ  ฯ  เธนุยา  จ  วจฺฉกสฺส   
จ  อฏ ีนิ ป ฺายนฺติ ฯ  พฺยคฺฆราชา  ต  สพฺพ  ทสิฺวา  
สุวณฺณป ฺชเร  ติตฺติรปณฺฑิต  อทิสฺวา  อิมินา  ปาปปุริเสเน 
เต  มาริตา  ภวิสฺสนฺตีติ  ต  ปาเทน  ปหริตฺวา  อุฏาเปสิ  ฯ  
โส  ต  ทิสฺวาว  ภีตตสิโตว  อโหสิ  ฯ  อถ  น  พฺยคฺโฆ  ตฺว  
เอเต  มาเรตฺวา  ขาทีติ  ปุจฺฉิตฺวา  เนว  มาเรมิ  น  ขาทามีติ  
ปาปธมฺม  ตยิ  อมาเรนฺเต  อ ฺโ  โก  มาเรสฺสติ  กเถหิ 
[๑] อกเถนฺตสฺส  เต  ชีวิต  นตฺถีติ  ฯ  โส  มรณภยภีโต   
อาม  สามิ  โคธโปตเก  จ  วจฺฉก ฺจ  เธนุ ฺจ  มาเรตฺวา  ขาทึ   
ติตฺติร  ปน  น  มาเรมีติ  ฯ  โส  ตสฺส  พหุ กเถนฺตสฺสาป  
อสทฺทหิตฺวา  ตฺว  กโุต  อาคโตสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  สามิ   
กลิงฺครฏวาสิกาน  วาณิชกาน  ภณฺฑ  วหนฺโต  ชวิีตเหตุ   
อิท ฺจิท ฺจ  กมฺม  กตฺวา  อิทานมฺหิ  อิธาคโตติ  เตน   
สพฺพสฺมึ  อตฺตนา  กตกมฺเม  กถิเต  ปาปธมฺม  ตยิ  ติตฺติร  
อมาเรนฺเต  อ ฺโ  โก  มาเรสฺสติ  เอหิ  สีหสฺส  มคิร ฺโ   
สนฺติก  ต  เนสฺสามีติ  ต  ปุรโต  กตฺวา  ตาเสนฺโต  อคมาสิ  ฯ 
สีโห  พฺยคฺฆราชาน ต อาเนนฺต ทิสฺวา พฺยคฺฆ ปุจฺฉนฺโต  
จตุตฺถ คาถมาห   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตาว การณนฺติ ทิสฺสนฺติ ฯ   
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                [๑๓๑๓]กินฺนุ สุพาหุ ตรมานรูโป   
                        ปจฺฉาคโตสิ สห มาณเวน   
                        ก ึกิจฺจมตฺถ อิธมตฺถิ ตุยฺห   
                        อกฺขาหิ เม ปุจฺฉิโต เอตมตฺถนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สพุาหูติ  พฺยคฺฆ  นาเมนาลปติ  ฯ  พฺยคฺฆสฺส  หิ   
ปุริมกาโย  มนาโป  โหติ  เตน  น  เอวมาห  ฯ  กึ  กจฺิจมตฺถ   
อิธมตฺถิ  ตุยหฺนฺติ  กึ  กรณีย  อตฺถสหิต  อิมินา  มาณเวน   
อิธ  อตฺถิ  ฯ  ตุยฺห กึ กิจฺจมตฺถนฺติ ปาโ ฯ อยเมว อตฺโถ ฯ   
        ต สุตฺวา พฺยคฺโฆ ป ฺจม คาถมาห   
                [๑๓๑๔]โย เต สขา ททฺทโร สาธุรูโป   
                        ตสฺส วธ ปริสงฺกามิ อชฺช   
                        ปุริสสฺส กมฺมายตนานิ สุตฺวา   
                        นาห สุขึ ททฺทร อชชฺ ม ฺเติ ฯ   
        ตตฺถ  ททฺทโรติ  ติตฺติโร  ฯ  ตสฺส  วธนฺติ  ตสฺส  
ติตฺติรปณฺฑิตสฺส  อิมมฺหา  ปุริสา  อชชฺ  วธ  ปริสงฺกามิ  ฯ  นาห  
สุขินฺติ  อห  อชฺช  ททฺทร สุขึ อาโรคฺย น ม ฺามิ ฯ   
        อถ น สีโห ฉฏม คาถมาห   
                [๑๓๑๕]กานิสฺส กมฺมายตนานิ อสฺสุ   
                        ปุริสสฺส วุตฺติสโมธานตาย   
                        ก วา ปฏิ ฺ ปุริสสฺส สุตฺวา   
                        ปริสงฺกส ิททฺทร มาณเวนาติ ฯ    
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        ตตฺถ  อสฺสูติ  อสฺโสสิ  ฯ  วุตฺติสโมธานตายาติ ชีวิตวุตฺติ- 
สโมธานตฺถาย  ฯ  กานิ  นาม  อิมินา  อตฺตโน  กมฺมานิ  ตุยฺห   
กถิตานีติ  อตฺโถ ฯ มาณเวนาติ กึ สุตฺวา อิมินา มาณเวน 
มาริต ปริสงฺกมสิ ฯ   
        อถสฺส กเถนฺโต พฺยคฺฆราชา เสสคาถา อภาสิ   
                [๑๓๑๖]จิณฺณา กลิงฺคา จริตา วณิชฺชา   
                        เวตฺตาจโร สงฺกุปโถป จิณฺโณ   
                        นเฏหิ จิณฺณ สห วากุเรหิ(๑)   
                        ทณฺเฑน ยทฺุธมฺป สมชชฺมชฺเฌ ฯ   
                [๑๓๑๗]พนฺธา กุลิกา(๒) มติมาฬฺหเกน   
                        อกฺขา  ิตา(๓) ส ฺโม อพฺภตีโต   
                        อปฺปหิต(๔) ปุปฺผก(๕) อฑฺฒรตฺต   
                        หตฺถา ทฑฺฒา(๖) ปณฺฑปฏิคฺคเหน ฯ   
                [๑๓๑๘]ตานิสฺส กมฺมายตนานิ อสฺสุ   
                        ปุริสสฺส วุตฺติสโมธานตาย   
                        ยถา อย ทิสฺสติ โลมปณฺโฑ   
                        คาโว หตา กึ ปน ททฺทรสฺสาติ ฯ   
        ตตฺถ  จิณฺณา  กลิงฺคาติ  วาณิชกาน  ภณฺฑ  วหนฺเตน  กิร   
เตน  กลิงฺครฏเ  จิณฺณา  จริตา  วณิชฺชาป  เตน กตา ฯ  
# ๑. ส.ี ย.ุ วากเรหิ ฯ  ๒. สี. ย.ุ กลุิงฺกา ฯ  
# ๓. ส. ม. ชติา ฯ  ๔. ส.ี ยุ. อพฺพูหิต ฯ  ม. อพฺพาหิต ฯ  
# ๕. ม. ปุพฺพก ฯ  ๖. ส.ี จิตา ฯ   
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เวตฺตาจโรติ  เวตฺเตหิ  ส ฺจริตพฺโพ  ฯ  สงฺกุปโถป  จิณฺโณติ  
ขาณุกมคฺโคป  วล ฺชิโต  ฯ  นเฏหีติ  ชีวิตเหตุเยว  นเฏหิป  
สทฺธึ  ฯ  จิณฺณ  สห  วากุเรหีติ  วากุเร  วหนฺเตน  วากุราหิป  
สทฺธึ  จริต  ฯ  ทณฺเฑน  ยุทฺธนฺติ  ทณฺฑยุทฺธมฺป  กริ  เตน 
ยุชฺฌิต  ฯ  พนฺธา  กุลิกาติ  สกุณิกาป  กิร  เตน  พนธฺา  ฯ   
มิตมาฬฺหเกนาติ  ธ ฺมาปกมฺป  กิร  เตน กต ฯ  อกฺขา   
 ิตาติ  อกฺขธุตฺตาน  เวยฺยาวจฺจ  กโรนฺเตน  อกฺขาป  ปตา ฯ   
ส ฺโม  อพฺภตีโตติ  ชวิีตวุตฺตึ  นิสฺสาย  ปพฺพชนฺเตน  
สีลส ฺโม  อติกฺกนฺโต  ฯ  อปฺปหิตนฺติ  ปต(๑)  อปฺปคฺฆรณ  
กต  ฯ  ปุปฺผกนฺติ  โลหิต  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อิมินา  กริ  ชีวิต  
นิสฺสาย ราชาปราธิกาน  หตฺถปาเท  ฉินฺทิตฺวา  เต  อาเนตฺวา  
สาลาย  นิปชชฺาเปตฺวา วณมุเขหิ  ปคฺฆรนฺต  โลหิต   
อฑฺฒรตฺติสมเย  ตตฺถ  คนฺตฺวา  กณฺฑกธูม  นาม  ทตฺวา 
ปตนฺติ  ฯ  หตฺถา  ทฑฺฒาติ  อาชีวกปพฺพชฺช  ปพฺพชิตกาเล   
อุณฺหปณฺฑปฏิคฺคหเณน(๒)  หตฺถาป  กิรสฺส  ทฑฺฒา  ฯ   
        ตานิสฺส  กมฺมายตนานีติ  ตานิ  อสฺส  กมฺมายตนานิ (๓) ฯ 
อสฺสูติ  อสฺโสสึ  ฯ  ยถา  อยนฺติ  ยถา  เอส  เอตสฺส  ชฏนฺตเร  
ติตฺติรโลมปณฺโฑป  ทิสสฺติ  อิมินา  การเณน  เวทิตพฺพเมต  
เอเตเนว  โส  มาริโตติ  ฯ  คาโว  หตา  กึ  ปน  ททฺทรสฺสาติ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อุณฺหปณฺฑปาตปฏิคฺคหเณ ฯ 
# ๓. ม. กมฺมานิ ฯ   
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คาโวป  เอเตน  หตา  ทททฺรสฺส  ปน  กึ น มาริตพฺพมตฺถิ  
ตสฺมา(๑) เอส ต มาเรสฺสตีติ ฯ   
        สีโหป  ต  ปุริส  ปุจฺฉิ  มาริโต  เต  ติตฺติรปณฺฑิโตติ  ฯ 
อาม  สามีติ  ฯ  อถสฺส  สจฺจวจน  สุตฺวา  สีโห  ต  
วิสฺสชฺเชตุกาโม อโหส ิฯ  พฺยคฺฆราชา  ปน  มาเรตพฺพยุตฺตโก 
เอส  ปาโปติ  วตฺวา  ตตฺเถว  น  ทาาหิ  ปหริตฺวา  มาเรตฺวา 
อาวาฏ  ขนิตฺวา  ปกฺขิป  ฯ  มาณวา  อาคนฺตฺวา ติตฺติรปณฺฑิต 
อทิสฺวา โรทิตฺวา ปริเทวิตฺวา นิวตฺตึสุ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  ภิกขฺเว  เทวทตฺโต   
ปุพฺเพป  มยฺห  วธาย  ปรสิกฺกีติ  วตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ชฏโิล  เทวทตฺโต  อโหสิ  โคธา  กิสาโคตมี(๒)  พฺยคฺโฆ  
โมคฺคลฺลาโน  สีโห  สารีปุตฺโต  ทิสาปาโมกฺโข  อาจริโย  กสสฺโป 
ติตฺติรปณฺฑิโต  อหเมวาติ ฯ   
                ติตฺติรชาตก ทฺวาทสม ฯ   
                นวกนิปาตวณฺณนา สมตฺตา ฯ   
# ๑. ม. กสฺมา ฯ  ๒. ม. อุปฺปลวณฺณนา ฯ  



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 473 

                *เลมที่ 32  นวกนิปาตวณฺณนา หนา  473 
 
                        ทสกนิปาตชาตกฏกถา   
 
                        จตุทฺวารชาตก   
        จตุทฺวารมิท  นครนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก   
ทุพฺพจภิกฺขุ  อารพฺภ  กเถสิ  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ  ปน  นวนิปาเต(๑)   
ปมชาตเก วิตฺถาริตเมว ฯ   
        อิธ  ปน  สตฺถา  ต  ภิกฺขุ  สจฺจ  กิร  ตฺว  ภิกฺขุ  ทพฺุพโจสีติ   
ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจ  ภนฺเตติ  วุตฺเต  ปุพฺเพป  ตฺว  ภิกฺขุ  
ทุพฺพจตาย  ปณฺฑิตาน วจน อกตฺวา ขุรจกฺก อาสาเทสีติ(๒) วตฺวา 
อตีต อาหริ   
        อตีเต  กสฺสปสฺส  ทสพลสฺส  กาเล  พาราณสิย  อสีติ- 
โกฏิวิภวสฺส  เสฏ ิโน  เอโก  ปุตฺโต  มิตฺตวินฺทุโก(๓)  นาม 
อโหสิ  ฯ  ตสฺส  มาตาปตโร  โสตาปนฺนา  อเหสุ  ฯ  โส  ปน   
ทุสฺสีโลว  อสทฺโธ  อโหสิ  ฯ  อถ  น  อปรภาเค  ปตริ  กาลกเต 
มาตา กุฏมฺพ วิจาเรนฺตี  เอกทิวส  อาห  ตาต  ตยา  ทุลลฺภ  
มนุสฺสตฺต  ลทฺธ  ทาน  เทหิ  สีล  รกฺขาหิ  อุโปสถกมฺม  กโรหิ  
ธมฺม  สุณาหีติ  ฯ  อมฺม  น  มยฺห  ทานาทีหิ  อตฺโถ  มา  ม   
กิ ฺจิ  อวจุตฺถ  อห  ยถากมฺม  คมิสฺสามีติ  ฯ  เอว  วทนฺเตป  
น  เอกทิวส  ปุณฺณมีอุโปสถทิวเส  มาตา  อาห  ตาต  อชชฺ 
# ๑. ม. ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ นวกนิปาตสฺส ฯ   
# ๒. ม. อาปาเทสีติ ฯ  ๓. ม. มิตฺตวินฺทโก ฯ   
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อภิลกฺขิโต  มหาอุโปสถทิวโส  อชฺช  อุโปสถ  สมาทยิตฺวา  วิหาร   
คนฺตฺวา  สพฺพรตฺตึ  ธมฺม  สุตฺวา  เอหิ  อห  เต  สหสฺส   
ทสฺสามีติ  ฯ  โส  สาธูติ  ธนโลเภน  อุโปสถ  สมาทยิตฺวา  
ภุตฺตปาตราโส  วิหาร  คนฺตฺวา  ทิวส  วีตินาเมตฺวา  รตฺตึ  ยถา 
เอกป  ธมฺมปท  กณฺเณ(๑)  น  ปหรติ  ตถา  เอกสฺมึ  ปเทเส  
นิปชฺชิตฺวา  นิทฺท  โอกกฺมิตฺวา  ปุนทิวเส  ปาโตว  มุข  โธวิตฺวา 
เคห  คนฺตฺวา  นิสีท ิ ฯ   
        มาตา  ปนสฺส  อชชฺ  เม  ปุตฺโต  ธมฺม  สุตฺวา  ปาโตว  
ธมฺมกถิกตฺเถร  อาทาย  อาคมิสฺสตีติ  ยาคุอาทีนิ(๒)  ปฏิยาเทตฺวา   
อาสน  ป ฺเปตฺวา  ตสฺสาคมน  ปฏิมาเนนฺตี  ต  เอกก  อาคต  
ทิสฺวา  ตาต  ธมฺมกถิโก  เต(๓)  น  อานีโตติ  วตฺวา  น  มยฺห  
ธมฺมกถิเกน  อตฺโถติ  วุตฺเต  เตนหิ  ยาคุ  ปวาติ  อาห  ฯ   
โส  ตุมฺเหหิ  มยฺห  สหสฺส  ปฏิสฺสุต  ต  ตาว  เม  เทถ  ปจฺฉา   
ปวิสฺสามีติ  อาห  ฯ  ปว  ตาต  ปจฺฉา  ทสฺสามีติ  ฯ  คเหตฺวาว   
ปวิสฺสามีติ  ฯ  อถสฺส  มาตา  สหสฺสภณฺฑิก  ปุรโต  เปสิ  ฯ  โส  
ยาคุ  ปวิตฺวา  สหสฺสภณฺฑิก  คเหตฺวา  โวหาร  กโรนฺโต  น   
จิรสฺเสว  วีสสตสหสฺส  อปฺปาเทสิ  ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  นาว   
อุปฏเปตฺวา  โวหาร  กรสิฺสามีติ  ฯ  โส  นาว  อุปฏเปตฺวา   
อมฺม  อห  นาวาย  โวหาร  กริสฺสามีติ  อาห  ฯ  อถ  น  มาตา   
# ๑. ม. กณฺณ ฯ  ๒. ม. ยาคุ ขาทนีย โภชนีย ฯ  
# ๓. ม. เกน ฯ   
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ตาต  ตฺว  เอกปุตฺตโก  อิมสฺมึ  ฆเร  ธนป  พหุ  สมทฺุโท   
อเนกาทีนโว  มา  คมีติ  นวิาเรสิ  ฯ  โส  อห  คมิสฺสาเมว 
น  สกฺกา  ม  นิวาเรตุนฺติ  วตฺวา  อหนฺต  ตาต  นิวาเรสฺสามีติ  
มาตรา  หตฺเถ คหิเตป หตฺถ วิสฺสชชฺาเปตฺวา มาตร ปหริตฺวา  
ปาเตตฺวา  อนฺตร  กตฺวา  คนฺตฺวา  นาวาย  สมุทฺท  ปกฺขนฺทิ  ฯ   
        นาวา  สตฺตเม  ทิวเส  มิตฺตวินฺทุก  นิสฺสาย  สมุทฺทปฏเ  
นิจฺจลาว  อฏาสิ  ฯ  กาฬกณฺณิสลากา  วิจินิยมานา(๑)  มิตฺต- 
วินฺทุกสฺเสว  หตฺเถ  ติกฺขตฺตุ  ปติ  ฯ  อถสฺส  อุลุมฺป  ทตฺวา  อิม  
เอก  นิสฺสาย  พหู  มา  วินสฺสนฺตีติ(๒)  ต  สมุทฺเท(๓)  ขิปสุ  ฯ   
ตาวเทว  นาวา  ชเวน  มหาสมุทฺท  ปกฺขนฺทิ  ฯ  โสป  อุลุมฺเป  
นิปชฺชิตฺวา  เอก  ทีปก  ปาปุณิ  ฯ  ตตฺถ  ผลิกวิมาเน  จตสฺโส 
ชนิโย  อทฺทส  ฯ  ตา  สตฺตาห  ทุกฺข  อนุภวนฺติ  สตฺตาห   
สุข  ฯ  โส  ตาหิ  สทฺธึ  สตฺตาห  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิ  ฯ  อถ 
น  ตา  ทุกฺขานุภวนตฺถาย  คจฺฉมานา  สามิ  มย  สตฺตเม   
ทิวเส  อาคมิสฺสาม  ยาว  มย  อาคจฺฉาม  ตาว  อนุกกฺณฺมาโน 
อิเธว  วสาติ  วตฺวา  อคมสุ  ฯ  โส  ตณฺหาวสิโก  หุตฺวา  ตสฺมึเยว 
ผลเก  นิปชฺชตฺิวา  ปุน  สมุทฺทปฏเน  คจฺฉนฺโต  อปรป ทีปก   
ปตฺวา  ตตฺถ  รชตวิมาเน  อฏ  เปติโย  ทิสฺวา  เอเตเนว  อุปาเยน   
# ๑. ม. กริยมานา ฯ  ๒. ม. นสฺสนฺตูติ ฯ  ๓. ม. สมทฺุทปฏเ ฯ 
# ๔. ม. เวมานิกเปติโย ฯ  
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อปรสฺมึ  ทีปเก  มณิวิมาเน  โสฬส  อปรสฺมึ [๑] กนกวิมาเน 
ทฺวตฺตึส  เปติโย(๒)  ทิสฺวา  ตาหิ  สทฺธ ึ ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  
ตาสมฺป  ทุกฺข  อนุภวิตุ  คตกาเล  ปุน  สมุทฺทปฏเน  คจฺฉนฺโต 
เอก  ปาการปริกฺขิตฺต  จตุทฺวาร  นคร  อทฺทส  ฯ  อุสฺสทนิรโย 
กิเรส  พหูน  เนรยิกสตฺตาน  กมฺมกรณานุภวนฏาน  ฯ  
มิตฺตวินฺทุกสฺส  ปน  อลงฺกตปฏิยตฺต  นคร  วิย  หตฺุวา   
อุปฏาสิ  ฯ   
        โส  อิม  นคร  ปวิสิตฺวา  ราชา  ภวิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  
ปวิสิตฺวา(๓)  ขุรจกฺก  อุกขิฺปตฺวา  สีเส  ปจฺจมาน  เนรยิกสตฺต  
อทฺทส  ฯ  อถสฺส  ต  ตสฺส  สีเส  ขุรจกฺก  ปทุม  วิย  หุตฺวา   
อุปฏาสิ  ฯ  อุเร  ป ฺจงฺคิกพนฺธน  อุรจฺฉทปสาธน  วิย(๔)  หตฺุวา  
สีสโต  ปคฺฆรนฺตโลหิต (๕) โลหิตจนฺทนวิเลปน  วิย  หุตฺวา   
ปริเทวนสทฺโท  มธรุสโร  คีตสทฺโท  วิย  หุตฺวา  อุปฏาสิ  ฯ  โส   
ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  โภ  ปุริส  จิร  ตยา  ปทุม  ธาริต  
เทหิ  เม  เอตนฺติ  อาห  ฯ  สมฺม  น  อิท  ปทุม  ขุรจกฺก- 
เมตนฺติ  ฯ  ตฺว  มยฺห  อทาตุกามตาย  เอว  วทสีติ  ฯ  เนรยิกสตฺโต 
จินฺเตสิ  มยฺห  ปาป (๖) ขีณ  ภวิสฺสติ  อิมินาป  มยา  วิย  มาตร  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ทีปเกติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. เวมานิกเปติโย ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. คลนฺต โลหิต ฯ  
# ๖. ม. กมฺม ฯ   
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ปหริตฺวา  อาคเตน  ภวิตพฺพ  ทสฺสามิสฺส  ขุรจกฺกนติฺ  ฯ  อถ  น  
เอหิ  โภ  คณฺห  อิม  ปทุมนฺติ(๑)  วตฺวา  ขุรจกฺก  ตสฺส  สีเส 
ขิป  ฯ  ตนฺตสฺส  มตฺถก  ปสมาน  ภสฺสิ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  มิตฺตวินฺทุโก   
ตสฺส  ขุรจกฺกภาว  ตฺวา  ตว  ขุรจกฺก  คณฺห  ตว  ขุรจกฺก   
คณฺหาติ  เวทนาปตฺโต  ปริเทวิ  ฯ  อิตโร  อนฺตรธายิ  ฯ   
        ตทา  โพธิสตฺโต  รกฺุขเทวตา [๒] มหนฺเตน  ปริวาเรน 
อุสฺสทจาริก ฺจรมาโน  ต  าน  ปาปุณิ  ฯ  มิตฺตวินฺทุโก  ต   
โอโลเกตฺวา  สามิ  เทวราช  อิท  จกฺก  สณฺหกรณีย  วิย  ติลานิ  
ปสมาน  โอตรติ  กินฺน ุ โข มยา ปาป กตนฺติ ปุจฺฉนฺโต เทฺว  
คาถา อภาสิ   
        [๑๓๑๙]จตุทฺวารมิท นคร          อยส ทฬฺหปาการ(๓)   
                โอรุทฺธปฏิรุทโฺธสฺมิ          ก ึปาป ปกต มยา ฯ   
        [๑๓๒๐]สพฺเพ อปหิตา ทฺวารา          โอรุทฺโธสฺมิ ยถา ทโิช   
                กมิาทิกรณ ยกขฺ                  จกฺกาภินิหโต อหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ทฬฺหปาการนฺติ  ถริปาการ  ฯ  ทฬฺหโตรณนฺติป 
ปาโ  ฯ  ถิรทฺวารนฺติ  อตฺโถ  ฯ  โอรทฺุธปฏิรุทฺโธสฺมีติ  อนฺโต  
กตฺวา  สมนฺตา  ปากาเรน  รุทโฺธ  ปลายนาน  น  ป ฺายติ  ฯ  
กึ  ปาป  ปกตนฺติ  กินฺนุ  โข  มยา  ปาปกมฺม  ปกต  ฯ   
อปหิตาติ  ถกิตา  ฯ ยถา ทิโชติ  ป ฺชรปกฺขิตฺโต  สกุโณ  วิย  ฯ  
# ๑. ม. อิมนติฺ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร หุตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ส. ทฬหฺโตรณ ฯ  



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 478 

                *เลมที่ 32  จตุทฺวารชาตก  หนา 478 
 
กิมาทิกรณนฺติ  กึ  อธิกรณ  กึ(๑) การณ ฯ จกฺกาภินิหโตติ  
จกฺเกน อภินิหโต ฯ   
        อถสฺส เทวราชา การณ กเถตุ ฉ คาถา อภาสิ   
        [๑๓๒๑]ลทฺธา สตสหสฺสานิ          อติเรกานิ วีสติ   
                อนุกมฺปกาน าตีน          วจน สมฺม นากริ ฯ   
        [๑๓๒๒]ลงฺฆึ สมุททฺ ปกฺขนฺทิ          สาคร อปฺปสิทฺธิก(๒)   
                จตุพฺภิ อฏชฺฌคมา          อฏาภิป จ โสฬส ฯ   
        [๑๓๒๓]โสฬสาภิ จ พตฺตึส          อติจฺฉ จกฺกมาสโท   
                อิจฺฉาหตสฺส โปสสฺส          จกฺก ภมติ มตฺถเก ฯ   
        [๑๓๒๔]อุปริวิสาลา ทุปฺปูรา          อิจฺฉาวิปตฺติคามินี(๓)   
                เย จ ต อนุคิชฺฌนฺติ          เต โหนฺติ จกฺกธาริโน ฯ   
        [๑๓๒๕]พหุภณฺฑ ฺจ โอหาย(๔)        มคฺค อปฺปฏิเวกฺขิย   
                เยส เจต อสงฺขาต                  เต โหนฺติ จกฺกธาริโน ฯ   
                [๑๓๒๖]กมฺม สเมกฺเขยฺย(๕) วิปุล ฺจ โภค   
                        อิจฺฉ น เสเวยฺย อนตฺถสณฺหิต   
                        กเรยฺย วากฺย อนุกมฺปกาน   
                        ต ตาทิส นาติวเตยฺย จกฺกนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ลทฺธา  สตสหสฺสานิ  อติเรกานิ  วิสตีติ  ตฺว  อุโปสถ   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ส. อปฺปสิทฺธิย ฯ  
# ๓. ม. อิจฺฉาวิสฏคามินี ฯ อิจฺฉาวิสตคามินนฺติป ปาโ ฯ 
# ๔. ม. พหุภณฺฑ อวหาย ฯ  ๕. ส. ม. สเมกฺเข ฯ   
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กริตฺวา  มาตุ  สนฺติกา  สหสฺส  คเหตฺวา  โวหาร  กโรนฺโต 
สหสฺส ฺจ(๑)  สตสหสฺสานิ  จ  อติเรกานิ  วีสติสหสฺสานิ  ลภิตฺวา  ฯ 
นากรีติ  เตน  ธเนน  อสนฺตุฏโ  นาวาย  สมุทฺท  ปวิสนฺโต  สมทฺุเท   
อาทีนว  กเถตฺวา  มาตรา  วาริยมาโนป  อนุกมฺปกาน  าตีน   
สมฺมาวจน  นากริ  โสตาปนฺน  มาตร  ปหริตฺวา  อนฺตร  กตฺวา  
นิกฺขนฺโตเยวาสีติ  ทีเปติ  ฯ  ลงฺฆินฺติ  นาว  อุลฺลงฺฆนสมตฺถ  ฯ  
ปกฺขนฺทีติ  ปกฺขนฺโตสิ  ฯ  อปฺปสิทฺธิกนฺติ  มนฺทสิทธฺึ  วินาสพหุล  ฯ 
จตุพฺภิ  อฏาติ  อถ  ต  นสิฺสาย   ิตาย นาวาย  ผลก 
ทตฺวา  สมุทฺเท  ขิตฺโตป  ตฺว  มาตร   นิสฺสาย   เอกทิวส  กตสฺส 
อุโปสถกมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน  ผลิกวิมาเน  จตสฺโส  อิตฺถิโย   
ลภิตฺวา  ตโต  รชตวิมาเน  อฏ  มณิวิมาเน  โสฬส  กนกวิมาเน  
ทฺวตฺตึส  อธิคโตสีติ  ฯ  อติจฺฉ  จกฺกมาสโทติ  อถ  ตฺว  ยถา  ลทฺเธน 
อสนฺตุฏโ  อตฺร  อุตฺตริตร  ลภิสฺสามีติ  เอว  ลทฺธ  ลทฺธ   
อติกฺกมนโลลสงฺขาตาย(๒)  อติจฺฉาย  สมนฺนาคตตฺตา  อติจฺโฉ   
ปาปปุคฺคโล  ตสฺส  อุโปสถกมฺมสฺส  ขีณตฺตา  ทฺวตฺตึส  อิตฺถิโย   
อติกฺกมิตฺวา  อิม  เปตนคร  อาคนฺตฺวา  ตสฺส  มาตุปฺปหารทาน- 
อกุสลสฺส  นสิฺสนฺเทน  อิท  จกฺก (๓) สมฺปตฺโตสิ  ฯ  อตฺริจฺฉนฺติป   
ปาโ  ฯ  อตฺร  อตฺร  อิจฺฉมาโนติ  อตฺโถ  ฯ  อตฺริจฺฉาติป   
ปาโ  ฯ  อตฺริจฺฉายาติ  อตฺโถ  ฯ  ภมตีติ  ตสฺส  เต  อิจฺฉาหตสฺส  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อติกฺกมนโลภสงฺขาตาย ฯ  
# ๓. ม. ขุรจกฺก ฯ  
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โปสสฺส  อิท  จกฺก  มตฺถก  ปสมาน  อิทานิ  กุมฺภการจกฺก  วิย  
มตฺถเก  ภมตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        เย  จ  ต  อนุคิชฺฌนฺตีติ  ตณฺหา  นาเมสา  คจฺฉนฺตี  อุปรุปร ิ 
วิสาลา  โหติ  สมุทฺโท  วิย  ทุปฺปรูา  รปูาทีสุ  ตสฺส  ตสฺส   
อิจฺฉนอิจฺฉาย  วิปตฺติคามินี(๑)  ต  เอวรูป  ตณฺห  เย  อนุคิชฺฌนฺติ  
คิทฺธา  คธิตา  หุตฺวา  ปุนปฺปุน  อลลฺียนฺติ  ฯ  เต  โหนฺติ  
จกฺกธาริโนติ  เต  เอว  คจฺฉนฺตา (๒) ขุรจกฺก  ธาเรนฺติ  ฯ  
พหุภณฺฑนฺติ  มาตาปตูน  สนฺตก  พหุธน โอหาย ฯ  มคฺคนฺติ  
คนฺตพฺพ  อปฺปสิทฺธิก  สมทฺุทมคฺค  อปจฺจเวกฺขิตฺวา  ยถา  ตฺว  
ปฏิปนฺโน  เอวเมว  อ ฺเสป  เยส  เอต  อสงฺขาต  อวีมสิต   
เต  ยถา  ตฺว  ตเถว  ตณฺหาวสิกา  หุตฺวา  ธน  โอหาย(๓) 
คมนมคฺค  อนเปกฺขิตฺวา  ปฏิปนฺนา  จกฺกธาริโน  โหนฺติ  ฯ  กมมฺ  
สเมกฺเขยฺยาติ  ตสฺมา  ปณฺฑิโต  ปุรโิส  อตฺตนา  กตฺตพฺพ  กมฺม  
สโทส  น ุ โข  นิทฺโทสนติฺ  สเมกฺเขยฺย  ปจฺจเวกฺเขยฺย  ฯ  วิปุล ฺจ  
โภคนฺติ  อตฺตโน  ธมฺมลทฺธธนราสึป  สเมกฺเขยฺย  ฯ  นาติวเตยฺยาติ 
ต  ตาทิส  ปคฺุคล  อิท  จกฺก  น  อติวตฺเตยฺย  น  อวตฺถเรยฺย  ฯ  
นาติวตฺเตตีติป ปาโ ฯ  นาวตฺถรตีติ อตฺโถ ฯ   
        ต  สุตฺวา  มิตฺตวินฺทุโก  อิมินา  เทวปุตฺเตน  มยา  กตกมฺม   
ตตฺตโต  าต  อย  มยฺห  ปจฺจนปฺปมาณป  ชานิสฺสติ  ปุจฺฉามิ   
# ๑. ม. วิสฏคามินี ฯ  ๒. ม. ปจฺจนฺตา ฯ 
# ๓. ม. ปหาย ฯ   
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นนฺติ จินฺเตตฺวา นวม คาถมาห   
        [๑๓๘๗]กีว จิร นุ เม ยกฺข          จกฺก สิรสิ สฺสติ   
                กติ วสฺสสหสฺสานิ                  ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ   
        อถสฺส กเถนฺโต มหาสตฺโต ทสม คาถมาห   
        [๑๒๘๓]อติสโร อจฺจสโร(๑)        มิตฺตวินฺทุ สุโณหิ เม   
        จกฺกนฺเต สิรสฺมิมาวิทฺธ(๒)          น ตฺว ชีว ปโมกฺขสีติ ฯ   
        ตตฺถ  อติสโรติ  อติสรีติป  อติสโร  อติสริสสฺตีติป  
อติสโร  ฯ  อจฺจสโรติ  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อมฺโภ(๓) 
มิตฺตวินฺทุก  สุโณหิ  เม  วจน  ตฺว  หิ  อติทารุณสฺส  กมฺมสฺส   
กตตฺตา  อติสโร  ตสฺส  ปน  น  สกฺกา  วสฺสคฺคณนาย  วิปาก  
ส ฺาเปตุนฺติ(๔)  อปริมาณ  อติมหนฺต  วิปากทุกฺข  สริสฺสส ิ 
ปฏิปชชฺิสฺสสีติ  จ  อติสโร  ฯ  เตน  เต  เอตฺตกานิ  วสฺสสหสฺสานิ   
วสฺสสตสหสฺสานีติ  วตฺตุ(๕)  น  สกโฺกมิ  ฯ  สิรสฺมิมาวิทฺธนฺติ  ย   
ปน  เต  อิท  จกฺก  สิรสฺม ึ อาวิทฺธ  กุมภฺการจกฺกมิว  ภมติ  ฯ 
น  ตฺว (๖) ชวี  ปโมกฺขสติี  ต  ตฺว  ยาว  เต  กมฺมวิปาก (๗) น  ขียติ   
ตาว  ชีวมาโน  น  โมกฺขสิ  กมฺมวิปาเก  ปน ขีเณ อิท จกฺก  
ปหาย ยถากมฺม คมิสฺสสีติ ฯ   
        อิท  วตฺวา  เทวปุตฺโต  อตฺตโนเทววิมานเมว  คโต  ฯ   
# ๑. ม. ปจฺจสโร ฯ  ๒. ม. สิรสิมาวิทธฺ ฯ  ๓. ม. สมฺม ฯ 
# ๔. ม. วิปาโก ป ฺาเปตุนฺติ ฯ  ๕. ม. เอตฺตกานิ ฯ  
# วตฺตุ ฯ  ๖. ม. น ต ฯ  ๗. ม. กมฺมวิปาโก ฯ   
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อิตโรป  มหาทุกฺข ปฏิปชฺช ิฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ 
ตทา  มิตฺตวินฺทุโก อย ทพฺุพจภิกฺขุ อโหสิ เทวราชา ปน 
อหเมวาติ ฯ   
                        จตุทฺวารชาตก ปม ฯ   
 
                            กณฺหชาตก   
        กณฺโห  วตาย  ปุริโสติ  อิท  สตฺถา  กปลวตฺถุ  อุปนิสฺสาย   
นิโคฺรธาราเม วิหรนฺโต สิตปาตุกมฺม อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตทา  กริ  สตฺถา  สายณฺหสมเย  นิโคฺรธาราเม  ภิกฺขุสงฺฆ- 
ปริวุโต  ชงฺฆวิหาร  อนุจงฺกมนฺโต(๑)  อ ฺตรสฺมึ  ปเทเส  สติปาตุกมฺม   
อกาสิ (๒) ฯ  อานนฺทตฺเถโร  โก  น ุ โข  เหตุ  โก  ปจฺจโย ภควโต 
สิตปาตุกมฺมาย  น  อเหตุ  ตถาคตา  สิต  ปาตุกโรนฺติ  ปุจฺฉิสฺสามีติ   
ตาวาติ  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  สิตการณ  ปจฺุฉิ  ฯ  อถสสฺ  สตฺถา   
ภูตปุพฺพ  อานนฺท  กณฺโห  นาม  อิส ิ อโหสิ  โส  อิมสฺมึ   
ภูมิปฺปเทเส  วิหาสิ  ฌายี  ฌานรโต  ตสฺส  สลีเตเชน  สกฺกสฺส 
ภวน  กมฺปติ  สิตการณ  วตฺวา  ตสฺส  วตฺถุโน  อปากฏตฺตา  
เถเรน  ยาจิโต  อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  พาราณสิย   
# ๑. ม. อนุจงฺกมมาโน ฯ  ๒. ม. สิต ปาตฺวากาสิ ฯ   
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เอเกน  อสีติโกฏิวิภเวน  อปุตฺตเกน  พฺราหฺมเณน  สีล  สมาทยิตฺวา   
ปุตฺเต  ปตฺถิเต  โพธิสตฺโต  ตสฺส  พฺราหฺมณิยา  กุจฺฉิสฺมึ   
นิพฺพตฺติ  ฯ  กาฬวณฺณตฺตา  ปนสฺส  นามคฺคหณทิวเส  กณฺห- 
กุมาโรติสฺส  นาม  กรึส ุ ฯ  โส  โสฬสวสฺสกาเล  มณิปฏิมา  วิย  
โสภคฺคปฺปตฺโต  หุตฺวา  ปตรา  สิปฺปุคฺคหณตฺถาย  เปสิโต  ตกฺกสิลาย 
สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคเหตฺวา  ปจฺจาคจฺฉิ  ฯ  อถ  น  ปตา  อนุรูเปน   
ทาเรน  สโยเชสิ  ฯ  โส  อปรภาเค  มาตาปตูน  อจฺจเย(๑)  สพฺพ   
อิสฺสริย  ปฏปิชฺช ิ ฯ   
        อเถกทวิส  รตนโกฏาคารานิ  วิโลเกตฺวา  วรปลฺลงฺกมชฌฺคโต  
สุวณฺณปฏ  อาหราเปตฺวา  เอตฺตก  ธน  อสุเกนาป  อุปฺปาทิต   
เอตฺตก  ธน  อสุเกนาติ  ปุพฺพาตีหิ  สุวณฺณปเฏ  ลกิฺขิตานิ   
อกฺขรานิ  ทสิฺวา  จินฺเตสิ  เยหิ  อิม  ธน  อุปฺปาทิต  เต   
น  ป ฺายนฺติ  ธนเมว  ป ฺายติ  เอโกป  อิม  ธน  คเหตฺวา  
คโต  นาม  นาโหสิ (๒) น  โข  ปน  สกฺกา  ธนภณฺฑิก  พนฺธตฺิวา   
ปรโลก  เนตุ (๓) ป ฺจสาธารณภาเวน(๔)  ห ิ อสารกสฺส  ธนสสฺ  ทาน  
สาโร  พหุโรคสาธารณภาเวน  อสารกสฺส  กายสฺส (๕) สีลวนฺเตสุ   
อภิวาทนาทิกมฺม  สาโร  อนิจฺจตาภิภูตสฺส (๖) อสารกสฺส  ชีวิตสฺส  
อนิจฺจาทิวเสน  วิปสฺสนาโยโค  สาโร  ตสฺมา  อสาเรหิ  โภเคหิ  
# ๑. ม. อจฺจเยน ฯ  ๒. ม. นตฺถิ ฯ  ๓. ม. คนฺตุ ฯ  
# ๔. ม. ป ฺจนฺน เวราน สาธารณภาเวน ฯ 
# ๕. ม. สรีรสฺส ฯ  ๖. ม. อนิจฺจาภิภูตภาเวน ฯ  
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สารคฺคหณตฺถ  ทาน  ทสสฺามีติ   
        โส  อาสนา  วุฏาย  ร ฺโ  สนติฺก  คนฺตวา  ราชาน   
อาปุจฺฉิตฺวา  มหาทาน  ปวตฺเตสิ  ฯ  ยาว  สตฺตมา  ทิวสา  ธน  
อปริกฺขิยมาน  ทิสฺวา  กึ  เม  ธเนน  ยาว  ม  ชรา  นาภิภวติ 
ตาวเทว  ปพฺพชิตฺวา  อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย  จ  นิพฺพตฺเตตฺวา   
พฺรหฺมโลกปรายโน  ภวิสสฺามีติ  จินฺเตตฺวา  เคเห  สพฺพทฺวารานิ  
วิวราเปตฺวา  ทินฺน  เม  หรนฺตูติ  อสุจึ  วิย  ชิคุจฺฉนฺโต  วตฺถุกาเม 
ปหาย  ตสฺส(๑)  มหาชนสฺส  โรทนฺตสฺส  ปริเทวนฺตสฺเสว  นครา 
นิกฺขมิตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทส  ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  
อตฺตโน  วสนตฺถาย  รมณีย  ภูมิภาค  โอโลเกตฺวา(๒)  อิม  าน  
ปตฺวา  อิธ  วสิสฺสามีติ  เอก  อินฺทวารณิุรุกฺข  โคจรคาม   
กตฺวา(๓)  อธิฏาย  ตสฺเสว  รุกฺขสฺส  มูเล  วิหาสิ  คามนฺตเสนาสน  
ปหาย  อาร ฺ ิโก  อโหสิ  ปณฺณสาล  อกตฺวา  รกุขฺมูลิโก   
อโหสิ  อพฺโภกาสิโก  เนสชฺชิโก  สเจ  นิปชฺชติ  ภูมิยเยว  
นิปชฺชติ  ทนตฺมุสลิโก  หตฺุวา  อนคฺคิปกฺกเมว  ขาทติ  ถุสปริกขิฺตฺต   
กิ ฺจิ  น  ขาทติ  เอกทิวเส  เอกวารเมว  ขาทิตฺวา  เอกาสนิโก 
อโหสิ  ฉมาย(๔)  ปวีอาปเตชวายุสโม  หุตฺวา  เอเต  เอตฺตเก  
ธุตงฺคคุเณ  สมาทาย  วสติ(๕)  ฯ  อิมสฺมึ  กริ  ชาตเก  โพธิสตฺโต  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. โอโลเกนฺโต ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. ขมาย ฯ ๕. ม.วตฺตติ ฯ ฯ   
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ปรมปฺปจฺโฉ  อโหสิ  ฯ  โส  นจิรสฺเสว  อภิ ฺา จ  สมาปตฺติโย  
จ  นิพฺพตฺเตตฺวา  ฌานกีฬ  กีฬนโฺต  ตตฺเถว  วสติ  ฯ  ผลาผลตฺถป  
อ ฺตฺถ  น  คจฺฉติ  ฯ  รุกขฺสฺส  ผลิตกาเล  ผล  ขาทติ   
ปุปฺผิตกาเล  ปุปฺผ  ขาทติ  สปตฺตกาเล  ปตฺต(๑)  ขาทติ  นิปฺปตฺตกาเล   
ปปฏิก  ขาทติ  ฯ  เอว  ปรมสนฺตุฏโ  หุตฺวา  อิมสฺมึ  าเน  จิร   
วสิ  ฯ 
        โส  เอกทิวส  ปุพฺพณฺหสมเย  ตสฺส  รกฺุขสฺส  ปกฺกานิ  ผลานิ  
คณฺหิ  ฯ  คณฺหนฺโต  ปน  โลลุปฺปจาเรน  อุฏาย  อ ฺสฺมึ  ปเทเส  
น  คณฺหติ  ยถานิสินฺโนว  หตฺถ  ปสาเรตฺวา  หตฺถปาสาเน(๒) 
 ิตานิ  ผลานิ  สหรติ  ฯ  เตสุป  มนาปามนาป  อวิจินิตฺวา   
สมฺปตฺตสมฺปตฺตเมว  คณฺหติ  ฯ  เอว  ปรมสนฺตุฏสฺส  ตสฺส  สีลเตเชน   
สกฺกสฺส  ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน  อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ  ฯ  ต  กิร   
สกฺกสฺส  อายุกฺขเยน  วา  อุณฺห  โหติ  ปุ ฺกฺขเยน  วา อ ฺสฺมึ 
วา  มหานุภาเว  สตฺเต  ต  าน  ปตฺเถนฺเต  ธมฺมิกาน  วา 
มหิทฺธิกาน  สมณพฺราหฺมณาน  สีลเตเชน  อุณฺห  อโหสิ  ฯ  
สกฺโก  โก  นุ  โข  ม  านา  จาเวตุกาโมติ  อาวชฺชตฺิวา  อิมสฺมึ   
ปเทเส  วสนฺต  กณฺห  อิสึ  รกฺุขผลานิ  อุจฺจินนฺต  ทิสวา   
จินฺเตสิ  อย  อิสิ  โฆรตโป  ปรมชิตินทฺฺริโย  อิม  ธมฺมกถาย   
สีหนาท  นทาเปตฺวา  สุการณ  สุตฺวา  วเรน  สนฺตปฺเปตฺวา  อิมสฺส(๓) 
# ๑. ม. ปตฺตานิ ฯ  ๒. ม. หตฺถปฺปสารณฏาเน ฯ  
# ๓. ม. อิมมสฺส ฯ   
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รุกฺข  ธุวผล  กตฺวา  อาคมิสฺสามีติ  โส  มหนฺเตน  อานุภาเวน   
สีฆ  โอตริตฺวา  ตสฺมึ  รกุขฺมูเล  ตสฺส  ปฏ ิปสฺเส  ตฺวา  อตฺตโน 
อวณฺเณ  กถิเต  กุชฌฺิสฺสติ นุ โข โนติ วีมสนฺโต ปม คาถมาห   
        [๑๓๒๙]กณฺโห วตาย ปุริโส          กณฺห ภุ ฺชติ โภชน   
                กณฺเห ภูมิปฺปเทสสฺมึ          น มยฺห มนโส ปโยติ ฯ   
        ตตฺถ กณฺหนฺติ กาฬวณฺณ ฯ โภชนนฺติ รุกฺขผลโภชน ฯ   
        กณฺโห  อิสิ  สกฺกสฺส  วจน  สุตฺวา  โก  นุ  โข  มยา   
สทฺธึ  กเถตีติ  ทิพฺพจกฺขุนา  อุปธาเรนฺโต  สกโฺกติ  ตฺวา 
อนิวตฺติตฺวา  อโนโลเกตฺวาว ทุติย คาถมาห   
        [๑๓๓๐]น กณฺโห ตปสา โหติ          อนฺโตสาโร ห ิพฺราหฺมโณ   
                ยสฺมึ ปาปานิ กมฺมานิ          ส เว กณฺโห สุชมฺปตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ตปสาติ  ตเปน(๑) กณฺโห  นาม  น  โหตีติ   
อตฺโถ ฯ อนฺโตสาโรติ  อพฺภนฺตเร  สีลสมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติ- 
าณทสฺสนสาเรหิ  สมนฺนาคโต  เอวรูโป  หิ  พาหิตปาปตฺตา  
พฺราหฺมโณ  นาม  โหติ  ฯ  ส  เวติ  ยสฺมึ  ปน  ปาปานิ  กมฺมานิ   
อตฺถิ  โส  ยตฺถกตฺถจิ  กุเล  ชาโตป เยนเกนจิ สรีรวณฺเณน  
สมนฺนาคโตป กาฬโกเยว ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  อิเมส  สตฺตาน  กณฺหภาวกรานิ  
ปาปกมฺมานิ  เอกวิธาทิเภเทหิ  วิตฺถาเรตฺวา  สพฺพานิป  ตานิ  
# ๑. ม. ตจสาติ ตเจน ฯ  
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ครหิตฺวา  สีลาทโย  คุเณ  ปสสิตฺวา  อากาเส  จนฺท  อุฏาเปนฺโต 
วิย  สกฺกสฺส  ธมฺม  เทเสสิ  ฯ  สกโฺก  ตสฺส  ธมฺมกถ  สุตฺวา 
ปมุทิโต โสมนสฺสชาโต  มหาสตฺต วเรน นิมนฺเตนฺโต ตติย  
คาถมาห   
        [๑๓๓๑]เอตสฺมึ เต สุลปเต          ปฏิรูเป สุภาสิเต   
                วร พฺราหฺมณ เต ทมฺมิ          ยกิ ฺจิ มนสิจฺฉสีติ ฯ   
        ตตฺถ  เอตสฺมินฺติ  ย  อิท  ตยา  สพฺพ ฺ ูพุทฺเธน  วิย  สุลปต   
ตสฺมึ  สุลปเต  ตุมฺหาก  อนุจฺฉวิกตฺตา  ปฏิรูเป  สภุาสิเต  ยกิ ฺจิ  
มนสา  อิจฺฉสิ สพฺพ เต ย วร อิจฺฉิต ปตฺถิต ต ทมฺมติี  
อตฺโถ ฯ   
        ต  สุตฺวา  มหาสตฺโต  จินฺเตสิ  อย  กินฺนุ  โข  อตฺตโน   
อวณฺเณ  กถิเต  กุชฌฺิสฺสติ  โนติ  ม  วีมสนฺโต  มยฺห  ฉวิวณฺณ ฺจ   
โภชน ฺจ  วสนฏาน ฺจ  ครหิตฺวา  อิทานิ  มยฺห  อกุชฺฌนภาว(๑)   
ตฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  วร  เทติ  ม  โข  ปเนส  สกฺกสิฺสริยพฺรหฺมสิฺ-   
สริยานมตฺถาย  พฺรหฺมจริย  จรตีติ  ม ฺเยฺย  ตตฺรสสฺ  นิกฺกงฺข- 
ภาวตฺถ  มยฺห  ปเรสุ  โกโธ  วา  โทโส  วา  มา  อุปปฺชฺชตุ(๒) 
ปรสมฺปตฺติย  โลโภ  วา  ปเรสุ  สิเนโห  วา  มา  อุปฺปชฺชตุ 
มชฺฌตฺโตว ภเวยฺยนฺติ  อิเม  มยา  จตฺตาโร  วเร  คเหตุ  วฏฏตีติ 
โส ตสฺส นิกกฺงฺขภาวตฺถาย  จตฺตาโร วเร คณฺหนฺโต จตุตฺถ  
# ๑. ม. อกุทธฺภาว ฯ  ๒. ม.อุปฺปชฺชนตฺุ ฯ   
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คาถมาห   
        [๑๓๓๒]วร ฺจ(๑) เม อโท สกฺก  สพฺพภูตานมิสฺสร   
                สนุิกฺโกธ สุนิทฺโทส          นิลฺโลภ วุตฺติมตฺตโน   
                นิเสฺนหมภิกงฺขามิ                  เอเต เม จตุโร วเรติ ฯ   
        ตตฺถ  วร ฺจ(๑)  เม  อโท  สกกฺาติ  สเจ  ตฺว  มยฺห  วร   
อทาสิ  ฯ  สนุิกฺโกธนฺติ  อกุชฺฌนวเสน  สฏุ ุ  นิกโฺกธ  ฯ  
สุนิทฺโทสนฺติ  อทุสฺสนวเสน  สุฏ ุ  นิทฺโทส  ฯ  นิลฺโลภนฺติ   
ปรสมฺปตฺตีสุ  นลิฺโลภ  ฯ  วุตฺติมตฺตโนติ  เอวรูป  อตฺตโน   
ปวุตฺตึ  ฯ  นิเสฺนหนฺติ  ปุตฺตธีตาสุ  วา  สวิ ฺาณเกสุ  
ธนธ ฺาทีสุ  วา  อวิ ฺาณเกสุ  อตฺตโน  สนฺตเกสุป  นิเสฺนห 
อปคตโลภ  ฯ  อภิกงฺขามีติ  เอวรูป  อิเมหิ  จตูหงฺเคหิ  สมนฺนาคต 
อตฺตโน  วุตฺตึ  อภิกงฺขามิ  ฯ  เอเต  เม  จตุโร  วเรติ  เอเต  
นิกฺโกธาทิเก  จตุโร  วเร  มยฺห เทหีติ วทติ ฯ   
        ก ึ ปเนส  น  ชานาติ  ยถา  น  สกกฺา  สกฺกสฺส  สนฺติเก 
วร  คเหตฺวา  วเรน  โกธาทโย  หริตุนติฺ(๒)  โน  น  ชานาติ  สกฺเก   
โข  ปน  วร  ททนฺเต  น  คณฺหามีติ  วจน  น  ยุตฺตนฺติ  จ  ตสฺส 
จ  นิกฺกงฺขภาวตฺถาย คณฺหีติ ฯ   
        ตโต  สกฺโก  จินฺเตสิ  กณฺหปณฺฑิโต  วร  คณฺหนฺโต  อติวิย   
อนวชฺเช  วเร  คณฺหิ  เอเตสุ  วเรสุ  คุณโทส เอตเมว 
# ๑. ม. วร ฺเจ ฯ  ๒. ม. หนิตุนฺติ ฯ   
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ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ  อถ น ปุจฺฉนฺโต ป ฺจม คาถมาห   
        [๑๓๓๓]กึ นุ โข โกเธ วา โทเส วา          โลเภ เสฺนเหว(๑) พฺราหฺมณ   
                อาทีนว [๒] สมฺปสฺสสิ(๓)          ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  พฺราหฺมณ  กินฺนุ  โข  ตฺว  โกเธ  วา  โทเส   
วา  โลเภ  วา  เสฺนเห  วา(๔)  อาทีนว  สมฺปสฺสสิ  ตฺว  ตาว  เม  
ปุจฺฉิโต  อกฺขาหิ น หิ มย เอตฺถ อาทีนว ชานามาติ ฯ   
        อถ  น  มหาสตฺโต  เตนหิ  สุณาหีติ  วตฺวา  จตสฺโส  
คาถา  อภาสิ   
        [๑๓๓๔]อปฺโป หุตฺวา พหุ โหติ                  วฑฺฒเต โส อขนฺติโช   
                อาสงฺคิ พหุปายาโส                  ตสฺมา โกธ น โรจเย ฯ   
        [๑๓๓๕]ทุฏสฺส ผรุสา(๕) วาจา                ปรามาโส อนนฺตรา   
                ตโต ปาณิ ตโต ทณฺโฑ                  สตฺถสสฺ ปรมา คติ   
                โทโส โกธสมุฏาโน                  ตสฺมา โทส น โรจเย ฯ   
        [๑๓๓๖]อโลภสหสาการา(๖)                  นิกติ ว ฺจนานิ จ   
                ทสิฺสนฺติ โลภธมฺเมสุ                  ตสฺมา โลภ น โรจเย ฯ   
        [๑๓๓๗]เสฺนหสงฺคนฺถิตา(๗) คนฺถา          เสนฺติ มโนมยา ปุถู   
                เต ภุส อุปตาเปนฺติ                  ตสฺมา เสฺนห น โรจเยติ ฯ   
# ๑. ม. เสฺนเห จ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตฺวนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ส. สมฺมสสิ ฯ  ๔. ม. โกเธ โทเส โลเภ เสฺนเห จ ฯ  
# ๕. ส.ี ย.ุ ปมา ฯ  ๖. ม. อาโลปสาหสาการา ฯ  
# ๗. ม. ...สงฺคถิตา ฯ  
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        ตตฺถ  อขนฺติโชติ  โส  อนธิวาสกชาติกสฺส  อขนฺติโต 
ชาโต  โกโธ  ปม  ปริตฺโต  หุตฺวา  ปจฺฉา  พหุ  โหติ  
อปราปร  วฑฺฒติ  ฯ  ตสสฺ  วฑฺฒนภาโว  ขนฺติวาทิชาตเกน  เจว   
จุลฺลธมฺมปาลชาตเกน  จ  วณฺเณตพฺโพ  ฯ  อปจ  ติสฺสามจฺจสฺส  
เจตฺถ  ภริย  อาทึ  กตฺวา  สพฺพ  ชน  สปริชน  มาเรตฺวา  
ปจฺฉา  อตฺตโน  มาริตวตฺถุ กเถตพฺพ ฯ  อาสงฺคีติ   
อาสงฺคกรโณ  ยสฺส  อุปปฺชฺชติ  ต  อาสตฺต  ลคฺคิต  กโรติ   
ต ฺจ  วตฺถุ  วิสฺสชฺเชตฺวา  คนฺตุ  น  เทติ  นิวตฺเตตฺวา  
อกฺโกสนาทีนิ  กาเรติ  ฯ  พหุปายาโสติ  พหุนา กายิกเจตสิก- 
ทุกฺขสงฺขาเตน อุปายาเสน  กลิมเถน  สมนฺนาคโต  ฯ  โกธ  
นิสฺสาย  หิ  โกธวเสน  อริยาทีสุ  กตวีติกฺกมา  ทิฏธมฺเม  เจว  
สมฺปราเย  จ  วธพนฺธนวิปฺปฏิสาราทีนิ  เจว  ป ฺจวิธพนฺธน- 
กมฺมกรณาทีนิ  จ  พหูนิ  ทุกฺขานิ  อนุภวนฺตีติ  โกโธ  พหุปายาโส  
นาม  ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  เอส เอว อเนกาทีนโว  ตสฺมา  โกธ   
น  โรเจมิ  ฯ   
        ทฏุสฺสาติ  กุชฺฌนลกฺขเณน  โกเธน  กชฺุฌตฺิวา  อปรภาเค 
ทุสฺสนลกฺขเณน  โทเสน  ทุฏสฺส  ปม  ตาว  [๑] ผรุสวาจา 
นิจฺฉาเรติ  ฯ  วาจาย  อนนฺตรา  อากฑฺฒนวิกฑฺฒนวเสน   
หตฺถปรามาโส  ฯ  ตโต  อนนฺตรา  อุปกฺกมนวเสน  ปาณิ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อเร ทาส เปสฺสาตีติ ทิสฺสนฺติ ฯ  
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ปวตฺตติ  ฯ  ตโต  [๑] ทณฺฑปฺปหาโร(๒)  ฯ  อติกฺกมิตฺวา  ปน  
เอกโตธารอุภโตธารสฺส  สตฺถสฺส  ปรมา  คติ  สพพฺปริยนฺตา  
สตฺถนิปฺผตฺติ  โหติ  ฯ  ยทา  หิ  สตฺเถน  ปรมฺป  ชีวิตา  โวโรเปตฺวา  
ปจฺฉา  เตเนว  สตฺเถน อตฺตาน  ชีวิตา  โวโรเปติ  ตทา  โทโส   
มตฺถก  ปตฺโต  โหติ  ฯ  โทโส  โกธสมุฏาโนติ  ยถา  อนมฺพิล  
ตกฺก  วา  ก ฺชิก  วา  ปริณามวเสน  ปริวตฺติตฺวา  อมฺพิล  โหติ   
ต  เอกชาติกมฺป  สมาน  อมฺพิล  อนมฺพิลนฺติ  นานา  วุจฺจติ   
ตถา  ปุพฺพกาเล  โกโธ  ปริณาเมตฺวา  อปรภาเค  โทโส  โหติ   
โส  อกุสลมูลตฺเตน  เอกชาติโกป  สมาโน  โกโธ  โทโสติ 
นานา  วุจฺจติ  ฯ  ยถา จ อนมฺพิลโต อมฺพิล เอว โสป   
โกธโต  สมฏุาตีติ  โกธสมุฏาโน  ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  เอว   
อเนกาทีนโว  โทโส  ตสฺมา  โทสมฺป  น  โรเจมิ ฯ 
        อโลภสหสาการาติ  ทิวาทิวเสน  คาม  ปหริตฺวา  วิลุมฺปนานิ  
จ  อาวุธ สรีเร เปตฺวา อิท  นาม  เม  เทหีติ  สหสาการา   
จ  ฯ  นิกติ  ว ฺจนานิ  จาติ  ปฏริูปก  ทสฺเสตฺวา  ปรสฺส  หรณ  
นิกติ  นาม  ฯ  สา  อสุวณฺณเมว  สุวณฺณนฺติ  กูฏกหาปณ ฺจ  
กหาปโณติ  ทตฺวา  ปรสนฺตกคฺคหเณ  ทฏพฺพา  ฯ  ปฏิภาณวเสน 
ปน  อุปายกุสลตาย  ปรสนฺตกคฺคหณ  ว ฺจน  นาม  ฯ  ตสฺเสว   
ปวตฺติ  ทฏพฺพา  เอโก  กิร  อุชุชาติโก  คามิกปุริโส  อร ฺโต  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ทณฺโฑติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ทณฺฑปฺปหาเร ฯ   
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สสก  อาเนตฺวา  นทีตีเร  เปตฺวา  นหายิตุ  โอตริ  ฯ  อเถโก  ธตฺุโต   
ต  สสก  สีเส  กตฺวา  นหายิตุ  โอติณฺโณ  ฯ  อิตโร  อุตฺตริตฺวา   
สสก  อปสฺสนฺโต  อิโตจีโต  จ  โอโลเกสิ  ฯ  ตเมน  ธุตฺโต  ก ึ  
โภ  โอโลเกสีติ  วตฺวา  อิมสฺมึ  เม  าเน  สสโก  ปโต  ต  
น  ปสฺสามีติ  วุตฺเต  อนฺธพาล  ตฺว  น  ชานาสิ  สสกา  นาม  
นทีตีเร  ปตา  ปลายนฺตีติ ปสฺส อห อตฺตโน สสก สีเส  
เปตฺวาว  นหายามีติ [๑] ฯ  โส  อปฺปฏิภาณตาย  เอว  
ภวิสฺสตีติ  ปกฺกามิ  ฯ เอกกหาปเณน  มิคโปตก  คเหตฺวา  ปุน  
ต  ทตฺวา  ทฺวิกหาปณคฺฆนกสฺส  มิคสสฺ  คหิตวตฺถุมฺเปตฺถ  
กเถตพฺพ  ฯ  ทิสฺสติ  โลภธมฺเมสูติ  สกกฺ  อิเม  โลภาทโย 
ปาปธมฺมา  โลภสภาเวสุ  โลภาภิภูเตสุ  สตฺเตสุ  ทิสสฺนฺติ  น  หิ   
อลุทฺธา  เอวรูปานิ  กมฺมานิ  กโรนฺติ  เอว  โลโภ  อเนกาทีนโว   
ตสฺมา  โลภมฺป  น  โรเจมิ  ฯ   
        เสฺนหสงฺคนฺถิตา  คนฺถาติ  อารมฺมเณสุ  อลฺลยีนลกฺขเณน 
เสฺนเหน  สงฺคนฺถิตา  ปุนปฺปุน  อุปฺปาทนวเสน  ฆฏิตา  สุตฺเตน  
ปุปฺผานิ  วิย  คนฺถานิ(๒)  นานปฺปกาเรสุ  อารมฺมเณสุ  ปวตฺตมานา  
อภิชฺฌากายคนฺถา  ฯ  เสนฺติ  มโนมยา  ปุถูติ  เตสุ(๓) อารมฺมเณสุ  
อุปฺปนฺนา  สุวณฺณาทีหิ  นิพฺพตฺตานิ  สุวณฺณาทิมยานิ   
อาภรณาทีนิ  วิย  มเนน  นิพฺพตฺตตฺตา  มโนมยา  อภิชฺฌา- 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อาหาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. พทฺธา ฯ 
# ๓. ม. เต ปถุูสุ ฯ   
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กายคนฺถา  เตสุ  อารมฺมเณสุ  เสนฺติ [๑] ฯ  เต  ภุส อุปตาเปนฺตีติ เต ภุส  
อุปตาเปนฺตีติ  เต  ภุส(๒) อนุสฺสยิตา  พลวนฺตา  ส ฺชานนฺตา(๓) 
ภุส  อุปตาเปนฺติ  อติกิลเมนฺติ  ฯ เตส  ปน  ภุส  อุปตาปเน 
สลฺลวิทฺโธว  รุปฺปตีติ  คาถาย  วตฺถ ุ ปยชาติกา  โข  คหปติ  
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา  ปยปฺปภูติกา  ปยโต  ชายเต 
โสโก  เปมโต  ชายเต  โสโกติ  อาทนีิ  สุตฺตานิ  จ   
อาหริตพฺพานิ  ฯ  อปจ  สุมงฺคลโพธิสตฺตสฺส  ทารเก  ทตฺวา 
พลวโสเกน  หทย  ผล ิ ฯ  เวสฺสนฺตรโพธิสตฺตสฺส  มหนฺต 
โทมนสฺส  อุทปาทิ  ฯ  เอว  ปูริตปารมีน  มหาสตฺตาน  เปม   
อุปตาปน  กโรติเยว  อย  เสฺนเห อาทีนโว ยสฺมา โหติ  
ตสฺมา เสฺนหป น โรเจมีติ ฯ   
        สกโฺก  ป ฺหาวิสชฺชน  สุตฺวา  กณฺหปณฺฑิต  ตยา  อิเม   
ป ฺหา  พุทฺธลีลาย  วิย  สาธุก  กถิตา  อติวิย  ตุฏโสฺมิ  เตน   
อปรมฺป วร คณฺหาหีติ วตฺวา ทสม คาถมาห   
        [๑๓๓๘]เอตสฺมึ เต สุลปเต          ปฏิรูเป สุภาสิเต   
                วร พฺราหฺมณ เต ทมฺมิ          ยกิ ฺจิ มนสิจฺฉสีติ ฯ   
        ตโต โพธิสตฺโต อนนฺตร คาถมาห   
        [๑๓๓๙]วร ฺเจ เม อโท สกฺก          สพฺพภูตานมิสฺสร   
                อร ฺเ เม วิหรโต          นิจฺจ เอกวิหาริโน   
                อาพาธา มา(๔) อุปฺปชฺเชยฺยุ อนฺตรายกรา ภุสาติ ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อนุเสนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. เอว ฯ  ๓. ม. พลวตาป ชเนนฺตา ฯ  
# ๔. ส. น ฯ  
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        ตตฺถ อนฺตรายกรา ภุสาติ อิมสฺส เม ตโปกมฺมสฺส  
อนฺตรายกรา ฯ   
        ต  สุตฺวา  สกฺโก  กณฺหปณฺฑิโต  วร  คณฺหนฺโต  น  
อามิสสนฺนิสฺสิต  วร(๑)  คณฺหติ  ตโปกมฺมนิสฺสิตเมว  คณฺหตีติ  
จินฺเตตฺวา  ภิยฺโยโสมตฺตาย  ปสนโฺน อปรป วร ททมาโน อิตร  
คาถมาห   
        [๑๓๔๐]เอตสฺมึ เต สุลปเต          ปฏิรูเป สุภาสิเต   
                วร พฺราหฺมณ เต ทมฺมิ          ยกิ ฺจิ มนสิจฺฉสีติ ฯ   
        โพธิสตฺโตป วรคหณาปเทเสน ตสฺส ธมฺม เทเสนฺโต 
โอสานคาถมาห   
        [๑๓๔๑]วร ฺเจ เม อโท สกฺก          สพฺพภูตานมิสฺสร   
                น มโน วา สรรี วา                  มงฺกุเต(๒) สกฺก กสฺสจิ   
                กทาจิ อุปห ฺเถ                  เอต สกฺก วร เทหีติ(๓) ฯ   
        ตตฺถ  มโน  วาติ  มโนทฺวาร  วา  ฯ  สรรี  วาติ  กายทฺวาร   
วา  ฯ  วจีทฺวารมฺป  เอเตส  คหเณน  คหิตเมวาติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
มงฺกุเตติ  มม  การณา  ฯ  อุปห ฺเถาติ  อุปฆาเตยฺย  ปริสุทฺธ   
อสฺส  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  สกฺก  เทวราช  มม  การณา   
ม  นิสฺสาย  มม  อนตฺถกามตาย  กสฺสจิ  สกฺกสฺส(๔)  กิสฺมิ ฺจิ  
กาเล  อิท  ติวิธมฺป  กมฺมทฺวาร  น  อุปห ฺเถ   
ปาณาติปาตาทีหิ  ทสหิ  อกุสลกมฺมปเถหิ วิมุตฺต ปริสุทฺธเมว  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ม กเต ฯ  
# ๓. ส. วเรติ ฯ  ๔. ม. สตฺตสฺส ฯ  
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ภเวยฺยาติ ฯ   
        อิติ  มหาสตฺโต  ฉสุป  าเนสุ  วร  คณฺหนฺโต 
เนกฺขมฺมนิสฺสิตเมว  คณฺหิ  ฯ  ชานาติ  เจส  สรีร  นาม  
พฺยาธิธมฺม  น  ต  สกฺกา  สกฺเกน  อพฺยาธิธมฺม  กาตุ  
สตฺตาน ฺจ  ตีสุ  ทฺวาเรสุ  ปริสุทฺธตฺตภาโว  น  สกกฺา  สกฺเกน 
อตฺตายตฺโตว  เอว  สนฺเตป  ตสฺส  ธมมฺเทสนตฺถ  อิเม  วเร  
คณฺหิ  ฯ  สกโฺกป  ต  รุกฺข  มธุรว  ผล  กตฺวา  มหาสตฺต   
วนฺทิตฺวา  สิรสิ  อ ฺชลึ  ปติฏเปตฺวา  อโรคา  อิเธว  วสถาติ   
วตฺวา  สกฏานเมว  คโต  ฯ  โพธิสตฺโตป  อปริหีนชฺฌาโน 
พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  อานนฺท  ปุพฺเพ  มยา   
นิวุฏภูมิปฺปเทโสติ  วตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  สกฺโก   
อนุรุทฺโธ  อโหสิ กณฺหปณฺฑิโต ปน อหเมวาติ ฯ   
                กณฺหชาตก ทุติย ฯ    
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                         จตุโปสถกิชาตก   
        โย โกปเนยฺโยติ อิท จตุโปสถิกชาตก ปุณฺณกชาตเก 
อาวีภวิสฺสติ ฯ   
                จตุโปสถิกชาตก ตติย ฯ   
                 
                      สงฺขพฺราหฺมณชาตก(๑)   
        พหุสฺสโุตติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  สพฺพ- 
ปริกฺขารทาน  อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สาวตฺถยิ  กิเรโก  อุปาสโก  ตถาคตสฺส  ธมฺมเทสน  สุตฺวา 
สตฺถริ  ปสนนฺจิตฺโต  สฺวาตนาย  นิมนฺเตตฺวา  อตฺตโน  ฆรทฺวาเร 
มณฺฑปฎ  กาเรตฺวา  อลงฺกริตฺวา  ปุนทิวเส  ตถาคตสฺส  กาล   
อาโรจาเปสิ  ฯ  สตฺถา  ปน  ป ฺจสตภิกฺขุปริวาโร  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
ป ฺตฺตปวราสเน  นิสีท ิ ฯ  อุปาสโก  สปุตฺตทารปริชโน  
พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน  ทตฺวา  ปนุ  สฺวาตนายาติ  
เอว  สตฺตาห  นิมนฺเตตฺวา  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส 
สพฺพปริกฺขารทาน  อทาสิ  ฯ  ต  ปน  ททมาโน  อุปาหนทาน   
อุสฺสนฺน  กตฺวา  อทาสิ  ฯ  ทสพลสฺส  ทินฺโน  อุปาหนสงฺฆาโฏ 
สหสฺสคฺฆนิโก  อโหสิ  ฯ  ทฺวินฺน  อคฺคสาวกาน  ป ฺจสตคฺฆนิกา(๒)ฯ 
เสสาน  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  สตคฺฆนิกา  ฯ  อิติ  โส   
# ๑. ม. สงฺขชาตก ฯ  ๒. ม. ป ฺจสตคฺฆนโก ฯ  
# สี. ยุ. ป ฺจสตคฺฆนกา ฯ   
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สพฺพปริกฺขารทาน  ทตฺวา  อตฺตโน  ปริสาย  สทฺธ ึ ภควโต   
สนฺติเก  นิสทีิ  ฯ  อถสฺส  สตฺถา  มธุเรน  สเรน  อนโุมทน  
กโรนฺโต  อุปาสก  โอฬาร  เต  สพฺพปริกฺขารทาน  อตฺตมโน  
โหหิ  ปุพฺเพ  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  เอก   
อุปาหนสงฺฆาฏ  ทตฺวา นาวาย  ภินฺนาย  อปฺปติฏเ  
มหาสมุทฺเทป  อุปาหนทานสฺส  นิสฺสนฺเทน  ปติฏ  ลภึสุ   
ตฺว  ปน  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สพฺพปริกฺขารทาน   
อทาสิ  ตสฺส  เต  อุปาหนทานสฺส  ผล  กสฺมา  น  ปติฏา  
ภวิสฺสตีติ  วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ   
        อตีเต  อย  พาราณสี  โมลินี  นาม  อโหสิ  ฯ  โมลินีนคเร   
พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  สงฺโข  นาม  พฺราหฺมโณ  อทฺโธ   
มหทฺธโน  มหาโภโค  ปหูตวิตฺตูปกรโณ  ปหูตธนธ ฺสุวณฺณรชโต   
จตูสุ  นครทฺวาเรสุ  นครมชฺเฌ  นิเวสนทฺวาเร  จาติ  ฉสุ   
าเนสุ [๑] ทานสาลาโย  กาเรตฺวา  เทวสิก  ฉสตสหสฺสานิ   
วิสฺสชฺเชนฺโต  กปณทฺธิกาทีน  มหาทาน  ปวตฺเตสิ  ฯ  โส  
เอกทิวส จินฺเตสิ อห เคเห  ธเน  ขีเณ  ทาน  ทาตุ  น   
สกฺขิสฺสามิ  อปริกฺขีเณเยว  ธเน  นาวาย  สุวณฺณภูมึ  คนฺตฺวา 
ธน  อาหริสสฺามีติ  ฯ  โส  นาว  พนฺธาเปตฺวา  ภณฺฑสฺส   
ปูราเปตฺวา  ปุตฺตทาร  อามนฺเตตฺวา  ยาว  อห  อาคจฺฉามิ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ฉาติ ทิสฺสติ ฯ   
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ตาว  เม  ทาน  อนุปจฺฉินฺทิตฺวา  ปวตฺเตยฺยาถาติ  วตฺวา  ทาส- 
กมฺมกรปริวุโต  ฉตฺต  อาทาย  อุปาหน  อารุยฺห  มชฺฌนฺติกสมเย 
ปฏนคามาภิมุโข  ปายาสิ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  คนฺธมาทเน  เอโก   
ปจฺเจกพุทฺโธ  อาวชฺเชตฺวา  ต  ธนาหรณตฺถาย  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา   
มหาปุริโส  ธน  อาหริตุ  คจฺฉติ  ภวิสฺสติ  นุ  โข  อสฺส  สมุทฺเท   
อนฺตราโย  โนติ  อาวชฺเชตฺวา  ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  เอส  ม  
ทิสฺวา  ฉตฺต ฺจ  อุปาหน ฺจ  มยฺห  ทตฺวา  อุปาหนทานสฺส   
นิสฺสนฺเทน  สมุทฺเท  ภินฺนาย  นาวาย  ปติฏ  ลภิสสฺติ  กริสฺสามิสฺส  
อนุคฺคหนฺติ  อากาเสนาคนฺตฺวา  ตสฺส  อวิทูเร  โอตริตฺวา  จณฺฑ- 
วาตาตเปน  องฺคารสทิส  อุณฺห  วาลุก  มทฺทนฺโต  ตสฺส  อภิมุโข   
อาคมิ  ฯ   
        โส  ต  ทิสฺวาว  ปุ ฺกฺเขตฺต  เม  อาคต  อชฺช  มยา  
เอตฺถ  ทานพีช  โรเปตุ  วฏฏตีติ  ตุฏจิตฺโต  เวเคน  อุปสงฺกมิตฺวา 
ต  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  มยฺห  อนุคฺคหณตฺถาย  โถก  มคฺคา  
โอกฺกมฺม  อิม  รกฺุขมูล  อุปคจฺฉถาติ(๑)  วตฺวา  ตสฺมึ  รกฺุขมูเล   
อุปสงฺกมนฺเต  รุกฺขมูเล  วาลุก  อุสฺสาเปตฺวา  อุตฺตราสงฺค   
ป ฺเปตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธ [๒] วนฺทิตฺวา  วาสิตปริสาวิเตน  อุทเกน 
ปาเท  โธวิตฺวา  คนฺธเตเลน  มกฺเขตฺวา  อตฺตโน  อุปาหนา  
โอมุ ฺจิตฺวา  ปุ ฺเชตฺวา(๓)  คนฺธเตเลน  มกฺเขตฺวา  ตสฺส  ปาเทสุ  
# ๑. ม. อุปสงฺกมถาติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นิสีทาเปตฺวาติ  
# ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. ปปฺโผเฏตฺวา ฯ   
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ปฏิมุ ฺจิตฺวา  ภนฺเต  อิมา  อุปาหนา  อารุยฺห  ฉตฺต   
มตฺถเก  กตฺวา  คจฺฉถาติ  ฉตฺตอุปาหน  อทาสิ  ฯ  โส  ตสฺส 
อนุคฺคหณตฺถาย  ต  คเหตฺวา  ปสาทสวฑฺฒนตฺถ  ปสฺสนฺตสฺเสว   
เวหาส อุปฺปติตฺวา(๑) คนฺธมาทนเมว อคมาสิ ฯ โพธิสตฺโตป  
ต  ทิสฺวา  อติปสนฺนจิตฺโต  ปฏน  คนฺตฺวา  นาว  อภิรูหิ  ฯ 
อถสฺส  มหาสมุทฺท  ปฏปินฺนสฺส  สตฺตเม  ทิวเส  นาวา  
วิวรมทาสิ  ฯ  อุทก  อุสฺสิ ฺจิตุ  นาสกฺขึสุ  ฯ  มหาชโน  
มรณภยภีโต  อตฺตโน  อตฺตโน  เทวตาโย  นมสฺสิตฺวา  มหาวิรว   
วิรวิ  ฯ  มหาสตฺโต  เอก  อุปฏาก  คเหตฺวา  สกลสรีร  
เตเลน  มกฺเขตฺวา  สปฺปนา  สทฺธึ  สกขฺรจุณฺณ  ยาวทตฺถ  
ขาทิตฺวา  ตมฺป  ขาทาเปตฺวา  เตน  สทธฺึ กูปกสฺส ยฏ ิมตฺถก   
อารุยฺห  อิมาย  ทิสาย  อมฺหาก  นครนฺติ  ทิส  ววฏเปตฺวา   
มจฺฉกจฺฉปปริปนฺถโต  อตฺตาน  โมเจนฺโต  เตน  สทฺธึ  อุสภมตฺต   
อติกฺกมิตฺวา  ปติ  ฯ  มหาชโน  มหาวินาส  ปาปุณิ  ฯ  มหาสตฺโต   
ปน  อุปฏาเกน  สทฺธ ึ สมุทฺท  ตริตุ  อารภิ  ฯ  ตสฺส  ตรนฺตสฺเสว   
สตฺต  ทิวสา  คตา (๒) ฯ  โส  ตสฺมิมฺป  กาเล  โลโณทเกน  มุข   
วิกฺขาเลตฺวา  อุโปสถิโก  อโหสิเยว  ฯ   
        ตทา  ปน  จตูหิ  โลกปาเลหิ  มณิเมขลา  นาม  เทวธีตา  สเจ  
[๓]นาวาย  ภินฺนาย  ติสรณคตา  วา  สีลสมฺปนฺนา  วา 
# ๑. ม. ปสฺสนฺตสฺเสวสฺส อุปฺปติตฺวา ฯ  
# ๒. ม. สตฺตโม ทิวโส ชาโต ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร สมุทฺเทติ  
# ทิสฺสติ ฯ   
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มาตาปตุปติเทวตา(๑)  วา  มนุสฺสา  ทกฺุขปฺปตฺตา  โหนฺติ  เต   
รกฺเขยฺยาสีติ  สมุทฺเท  อารกฺขนตฺถาย  ปตา  โหติ  ฯ  สา  
อตฺตโน  อิสฺสริเยน  สตฺตาห(๒)  ปมชชฺิตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  สมทฺุท   
โอโลเกนฺตี  สีลาจารสยุตฺต  สงฺขพฺราหฺมณ  ทิสฺวา  อิมสฺส   
สตฺตโม  ทิวโส  สมุทฺเท  ปติตสฺส  สเจ  โส  มริสสฺติ  อติวิย  คารยฺห(๓) 
เม  ภวิสฺสตีติ  สวิคฺคมานหทยา  หุตฺวา  เอก  สุวณฺณปาฏึ  
นานคฺครสทิพฺพโภชนสฺส  ปูเรตฺวา  วาตเวเคน  ตตฺถ  คนฺตฺวา  
ตสฺส  ปุรโต  อากาเส  ตฺวา  พฺราหฺมณ  ตฺว  สตฺตาห  
นิราหาโร  อิม  ทิพฺพโภชน  ภุ ฺชาติ  อาห  ฯ  โส  ต  โอโลเกตฺวา 
อปเนหิ  ตว  ภตฺต  อห  อุโปสถิโกติ  อาห  ฯ  อถสฺส  อุปฏาโก  
ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺโต(๔)  เทวต  อทิสฺวา  สทฺทเมว  สุตฺวา  อย  
พฺราหฺมโณ  ปกติสุขุมาโล  สตฺตาห  นิราหารตาย  ทุกฺขิโต  
มรณภเยน  วิปฺปลปติ  ม ฺเ อสฺสาเสสฺสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา 
ปม คาถมาห   
        [๑๓๕๗]พหุสฺสุโต สุตธมฺโมสิ สงฺข   
                ทฏิา ตยา สมณพฺราหฺมณา จ   
                อถกฺขเณ ทสฺสยเส วิลาป   
                อ ฺโ นุ โก เต ปฏิมนฺตโก มยาติ ฯ   
        ตตฺถ  สตุธมฺโมสีติ  ธมฺโมป  ตยา  ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณาน   
# ๑. ม. มาตาปตฺปฏากา ฯ  ๒. ม. สตฺตาหมนุภวิตฺวา ฯ  
# ๓. ม. คารยฺหา ฯ  ๔. ม. อาคโต ฯ   
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สนฺติเก  สุโต  ฯ  ทฏิาติ  เตส  ปจฺจเย  ททนฺเตน  เวยฺยาวจฺจ   
กโรนฺเตน  ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณา  จ  ตยา  ทิฏา  เอว  กโรนฺโตป(๑)  
ปสฺสนฺโตป  เต  น  ปสฺสสิเยว  ฯ  อถกฺขเณติ อถ อกฺขเณ  
สลฺลเปนฺตสฺส  กสฺสจิ  อภาเวน  วจนสฺส  อโนกาเส  ฯ  
ทสฺสยเสติ  อห  อุโปสถิโกติ  วทนฺโต  วิลาป  ทสฺเสสิ  ฯ  
ปฏิมนฺตโกติ  มยา  อ ฺโ  โก  ตว  ปฏิมนฺตโก วจนทายโก(๒) 
กึการณา เอว วิลปสีติ ฯ   
        โส  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  อิมสฺส  สา  เทวตา  น  ป ฺายติ   
ม ฺเติ  จินฺเตตฺวา  สมฺม  นาห  มรณภยสฺส  ภายามิ  อตฺถ ิ  
ปน เม อ ฺโ ปฏิมนฺตโกติ วตฺวา ทุติย คาถมาห   
        [๑๓๕๘]สุพฺภา(๓) สุภา สุปฺปฏมิุกฺกกมฺพู(๔)   
                ปคฺคยฺห โสวณฺณมยาย ปาฏิยา   
                ภุ ฺชสฺสุ ภตฺต อิติ ม วเทติ   
                สทฺธา วิตฺตา(๕) ตมห โนติ พฺรูมีติ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺุภาติ  สุภมุขา  ฯ  สุภาติ  ปาสาทิกา 
อุตฺตมรูปธรา  ฯ  สุปฺปฏมิุกฺกกมฺพูติ  มุกฺกสุวณฺณาลงฺการา  ฯ 
ปคฺคยฺหาติ  สุวณฺณปาฏิยา  ภตฺต  คเหตฺวา  อุกฺขิปตฺวา  ฯ  สทฺธา 
วิตฺตาติ  สทฺธา  เจว  ตุฏจิตฺตา  จ  ฯ  สทฺธา  วิตฺตนฺติป (๖) 
# ๑. ม. อกโรนฺโต หิ ฯ  ๒. ม. ปฏิวจนทายโก ฯ  
# ๓. ม. สุพฺภู ฯ  ๔. ม. ...กมฺพุ ฯ  ๕. สี. ยุ. จิตฺตา ฯ  
# ๖. ม. สทฺธ จิตฺตนฺติป ฯ   
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ปาโ  ฯ  ตสฺสตฺโถ  สทฺธาติ  สทฺทหนฺต  ฯ  วิตฺตนฺต(๑) 
ตุฏจิตฺต  ฯ  ตมห  โนติ  ต  อห  เทวต  อุโปสถิกตฺตา 
ปฏิกฺขิปนฺโต โนติ พฺรูม ิน วิลปามิ สมมฺาติ ฯ   
        อถสฺส โส ตติย คาถมาห   
        [๑๓๕๙]เอตาทิส พฺราหฺมณ ทิสฺวาน ยกฺข   
                ปจฺุฉเยฺย โปโส สุขมาสึสมาโน(๒)   
                อุฏเหิ น ป ฺชลิกาภิปุจฺฉ   
                เทวี นุสิ ตฺว อุท มานุสีติ ฯ   
        ตตฺถ  สขุมาสึสมาโนติ  เอตาทิส  ยกฺข  ทิสฺวา  อตฺตโน 
สุข  อาสึสนฺโต  ปณฺฑิโต  ปุรโิส  อมฺหาก  สุข  ภวิสฺสติ  น 
ภวิสฺสตีติ  ปุจฺเฉยฺย  ฯ  อุฏเหีติ  อุทกโต  อุฏหนตฺาการ(๓) 
ทสฺเสนฺโต  อุฏเหิ ฯ  ป ฺชลิกาภิปุจฺฉาติ  ป ฺชลิโก  หุตฺวา 
อภิปุจฺฉ  ฯ  อุท  มานุสีติ  อุทาหุ มหิทฺธิกา มานุสี ตฺวนฺติ ฯ   
        โพธิสตฺโต ยุตฺต กเถตีติ ต ปุจฺฉนฺโต จตุตฺถ คาถมาห   
        [๑๓๖๐]ย ตฺว สุเขนาภิสเมกฺขเส ม   
                ภุ ฺชสฺสุ ภตฺต อิติ ม วเทสิ   
                ปจฺุฉามิ ต นาริ มหานุภาเว   
                เทวี นุสิ ตฺว อุท มานุสีติ ฯ   
        ตตฺถ  ย  ตฺวนฺติ  ยสฺมา  ตฺว  สุเขน  ม  ฯ  อภิสเมกฺขเสติ   
# ๑. ม. จิตฺตนฺติ ฯ  ๒. ม. สุขมาสิสาโน ฯ  ส. สุขมาสสาโน ฯ 
# ๓. ม. อุฏานาการ ฯ   
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ปยจกฺขุนา โอโลเกสิ ฯ ปจฺุฉามิ ตนฺติ เตน การเณน ต  
ปุจฺฉามิ ฯ   
        ตโต เทวตา(๑) เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๑๓๖๑]เทวี อห สงฺข มหานุภาวา   
                อิธาคตา สาครวาริมชฺเฌ   
                อนุกมฺปกา โน จ ปทุฏจิตฺตา   
                ตเวว อตฺถาย อิธาคตาสฺมิ ฯ   
        [๑๓๖๒]อิธนฺนปาน สยนาสน ฺจ   
                ยานานิ นานาวิวิธานิ สงฺขx   
                สพฺพสฺส ตฺยาห ปฏิปาทยามิ   
                ยกิ ฺจิ ตุมฺห มนสาภิปตฺถิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อิธาติ  อิมสฺมึ  สมุทฺเท  ฯ  นานาวิวิธานีติ  พหูนิ  จ   
อเนกปฺปการานิ  จ  หตฺถิยานอสฺสยานาทีนิ  อตฺถ ิ ฯ  สพฺพสฺส 
ตฺยาหนฺติ  ตสฺส  อนฺนปานาทิโน  สพฺพสฺส  สามิก  กตฺวา   
ตนฺเต  อนฺนปานาทึ  ปฏปิาทยามิ  ททามิ  ฯ  ยกิ ฺจีติ  อ ฺมฺป 
ยกิ ฺจิ  ตว  มนสา  อิจฺฉิต ต สพฺพ เต ทมฺมีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  มหาสตฺโต  อย  เทวตา  สมุทฺทปฏเ  มยหฺ   
อิท ฺจิท ฺจ  ทมฺมีติ  วทติ  กึ  นุ  โข  เอสา  มยา  กเตน   
ปุ ฺกมฺเมน  ทาตุกามา  อุทาหุ  อตฺตโน  พเลน  ปจฺุฉิสฺสามิ  ตาว   
# ๑. ม. เทวธีตา ฯ   
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นนฺติ จินฺเตตฺวา ปุจฺฉนฺโต สตฺตม คาถมาห   
        [๑๓๖๓]ยกิ ฺจิ ยิฏ ฺจ หุต ฺจ มยฺห   
                สพฺพสฺส โน อิสฺสรา ตฺว สุคตฺเต   
                สสฺุโสณิ สุพฺภา สุวิลากมชฺเฌ(๑)   
                กสิฺส เม กมฺมสฺส อย วิปาโกติ ฯ   
        ตตฺถ  ยฏินฺติ  ทานวเสน  ยชิต  ฯ  หุตนฺติ  อาหุนนปาหุนวเสน   
ทินฺน  ฯ  สพฺพสฺส  โน  อิสฺสรา  ตฺวนฺติ  ตสฺส  อมหฺาก   
ปุ ฺกมฺมสฺส  สพฺพสฺส(๒)  ตฺว  อิสสฺรา  อิมสฺส  อย  วิปาโก 
อิมสฺส  อยนฺติ  ชานิตุ(๓)  สมตฺถาติ  อตฺโถ  ฯ  สุสโฺสณีติ   
สุนฺทรอูรุลกขฺเณ  ฯ  สุพฺภาติ  สุนฺทรภมุเก  ฯ  สุวิลากมชฺเฌติ   
สุฏ ุวิลคฺคิตตนุมชฺเฌ  ฯ  กิสฺส  เมติ  มยา  กตกมฺเมสุ  กิสฺส  
กมฺมสฺส  อย  วิปาโก  เยนาห  อปฺปติฏเ  มหาสมุทฺเท ปติฏ  
ลภามีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เทวธีตา  อย  พฺราหฺมโณ  ยนฺเตน  กุสลกมฺม   
กต  ตมห  ชานามีติ  ส ฺาย  ปุจฺฉติ  ม ฺเ  กเถสฺสามิ  
ทานิสฺสาติ [๔] กเถนฺตี อฏม คาถมาห   
        [๑๓๖๔]ฆมฺเม ปเถ พฺราหฺมณ เอกภิกฺขุ   
                อุคฺฆฏฏปาท(๕) ตสิต กิลนฺต   
# ๑. ม. สุพฺภมุ สุวิลคฺคมชเฺฌ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. พฺยากริตุ ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๕. ส. อุสฺสฏปาท ฯ  
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                ปฏิปาทยิ  สงฺข อุปาหนานิ(๑)   
                สา ทกฺขิณา กามทุหา ตวชฺชาติ ฯ   
        ตตฺถ  เอกภิกฺขุนฺติ  ต(๒)  ปจฺเจกพุทฺธ  สนฺธายาห  ฯ 
อุคฺฆฏฏปาทนฺติ  อุณฺหวาลุกาย  ฆฏฏติปาท  ฯ  ตสิตนฺติ 
ปปาสิต  ฯ  ปฏิปาทยีติ  ปฏิปาทยีติ ปฏิปาเทสิ โยเชสีติ  
อตฺโถ ฯ กามทุหาติ สพฺพกามทายิกา ฯ   
        ต  สุตฺวา  มหาสตฺโต  เอวรูเปป  นาม  อปฺปติฏเ   
มหาสมุทฺเท  มยา  ทินฺน  อุปาหนทาน  มม  สพฺพกามทท  ชาต  
อโห  สุทินฺน  เม ปจฺเจกพุทฺธสฺส ทานนฺติ ตุฏจิตฺโต นวม  
คาถมาห   
        [๑๓๖๕]สา โหตุ นาวา ผลกูปปนฺนา   
                อนวสฺสุตา เอรกวาตยุตฺตา   
                อ ฺสฺส ยานสฺส น เหตฺถ ภูมิ   
                อชฺเชว ม โมลนิึ ปาปยสฺสูติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เทวเต  เอว  สนฺเต  มยหฺ  เอก  นาว  มาเปหิ   
ขุทฺทก  ปน  เอก  โทณิปปฺมาณ  นาว (๓) มาเปหิ  ย  ปน  มาเปสฺสสิ   
สา  โหตุ  นาวา  พหูหิ  สสุิพฺพิเตหิ  ผลเกหิ  อุปปนฺนา  
อุทกปฺปเวสนาภาเวน  อนวสฺสุตา  เอรเกน  สมฺมา  คเหตฺวา  
คจฺฉนฺเตน  วาเตน  ปยุตฺตา  เปตฺวา  ทิพฺพนาว  อ ฺสฺส  ยานสฺส 
# ๑. ส.ี ย.ุ อุปาหนาหิ ฯ  ๒. ม. เอก ฯ  ๓. ม. เอกโทณิกนาว ฯ  
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เอตฺถ  ภูมิ  นตฺถิ  ตาย ปน นาวาย(๑) อชฺเชว ม โมลนิีนคร  
ปาเหสีติ(๒) ฯ   
        เทวตา  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  ตุฏจิตฺตา  สตฺตรตนมย  นาว   
มาเปสิ  ฯ  สา  ทีฆโต  อฏอุสภา  อโหสิ  วิตฺถารโต  จตุอุสภา   
คมฺภีรโต  วีสติยฏ ิกา  ตสฺสา  อินฺทนีลมณิมยา  ตโย  กูปกา  ฯ   
โสวณฺณมยานิ  โยตฺตานิ  รชตมยานิ  สิตฺตตานิ(๓)  โสวณฺณมยาเนว   
ผิยาริตฺตานิ  อเหสุ  ฯ  เทวตา  ต  นาว  สตฺตนฺน  รตนาน  
ปูเรตฺวา  พฺราหฺมณ  อาลิงฺคิตฺวา  อลงฺกตนาวาย  อาโรเปสิ  ฯ  
อุปฏาก  ปนสฺส  น  โอโลเกสิ  ฯ  พฺราหฺมโณ  อตฺตนา   
กตกลฺยาณโต  ตสฺส  ปตฺตึ  อทาสิ  ฯ  โส  อนโุมทิ  ฯ  ตทา  
เทวตา  ตมฺป  อาลิงฺคิตฺวา นาวาย  ปติฏเปสิ  ฯ  อถ  น  นาว   
โมลินีนคร  เนตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  ฆเร  ธน ปติฏาเปตฺวา  
อตฺตโน วสนฏานเมว อคมาสิ ฯ   
        สตฺถา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา   
        [๑๓๖๖]สา ตุฏจิตฺตา(๔) สุมนา ปตีตา   
                นาว สุจิตฺต อภินิมฺมินิตฺวา   
                อาทาย สงฺข ปุริเสน สทฺธึ   
                อุปานยี นคร สาธุรมฺมนฺติ   
อิม โอสานคาถ อภาสิ ฯ   
# ๑. ม. ทิพฺพนาวายฯ  ๒. ม. ปาปยสฺสติู ฯ  
# ๓. ม. ปตฺตานิ ฯ  ๔. ม. ตตฺถ วิตฺตา ฯ   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 507 

                *เลมที่ 32  ทสกนิปาตวณฺณนา  หนา  507 
                 
        ตตฺถ  สาติ  ภิกฺขเว  สา  เทวตา  ตตฺถ  สมุทฺทมชฺเฌ  ตสฺส   
วจน  สุตฺวา  ตุฏสงฺขาตาย(๑)  ปติยา  สมนฺนาคตา (๒) ฯ สุมนาติ 
สุนฺทรมนา  ปาโมชฺเชน  ปหิตจิตฺตา(๓)  หุตฺวา  วิจิตฺรนาว  นิมฺมินิตฺวา  
พฺราหฺมณ  ปริจาริเกน สทฺธึ อาทาย ฯ สาธุรมฺมนฺติ อติรมณีย  
นคร อุปานยิ ฯ   
        พฺราหฺมโณป  ยาวชีว  อมิตธน  เคห  อชฺฌาวสนฺโต   
ทาน  ทตฺวา  สีล รกฺขิตฺวา ชีวิตปริโยสาเน สปริโส เทวนคร 
ปูเรสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  
ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุปาสโก  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหิ  ฯ  ตทา  เทวตา  อุปฺปลวณฺณา  อโหสิ  อุปฏากปุริโส  
อานนฺโท  สงฺขพฺราหฺมโณ ปน อหเมวาติ ฯ   
                สงฺขพฺราหฺมณชาตก จตุตฺถ ฯ   
# ๑. ม. วิตฺติสงฺขาตาย ฯ  ๒. ม. สมนนฺาคตตฺตา วิตฺตา ฯ  
# ๓. ม. ปตีตจิตฺตา ฯ   
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                        จุลลฺโพธิชาตก   
        โย  เต  อิม  วิสาลกขิฺนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
เอก  โกธนภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  ภิกฺขุ  นิยฺยานิเก  พุทฺธสาสเน  ปพฺพชตฺิวาป 
โกธ  นิคฺคเหตุ  นาสกฺขิ  ฯ  โกธโนว  อโหสิ  อุปายาสพหุโล  ฯ   
อปฺปมฺป  วุตฺโต  สมาโน  อภิสชฺชิ  กุปปฺ  พฺยาปชฺช ิ ปติฏ ิยีติ  ฯ  
สตฺถา ต ตสฺส  โกธนภาว  สุตฺวา  ปกโฺกสาเปตฺวา  สจฺจ  
กิร  ตฺว  ภิกฺขุ  โกธโนติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจ  ภนฺเตติ  วุตฺเต  
ภิกฺขุ  โกโธ  นาม  วาเรตพฺโพ  เอวรูโป  หิ  อิธ  โลเก  จ  
ปรโลเก  จ  อตฺถการโก(๑) นาม นตฺถ ิตฺว  นิกโฺกธสฺส  พุทฺธสฺส  
สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  กสมฺา  กุชฺฌสิ  โปราณกปณฺฑิตา  หิ   
พาหิรกสาสเน  ปพฺพชิตฺวาป  โกธ  น  กรึสูติ  วตฺวา  อตีต 
อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนเฺต อ ฺตรสฺมึ  
กาสีนิคเม  เอโก  พฺราหฺมโณ  อทฺโธ  มหทฺธโน  มหาโภโค 
อปุตฺตโก  อโหสิ  ฯ  ตสฺส  พฺราหฺมณี  ปุตฺต  ปตฺเถติ  ฯ  ตทา   
โพธิสตฺโต  พฺรหฺมโลกา  จวิตฺวา  ตสฺสา  กุจฺฉิย  นพฺิพตฺติ  ฯ 
ตสฺส  นามคฺคหณทิวเส  โพธิกุมาโรติ  นาม  กรึส ุ ฯ  ตสฺส   
วยปฺปตฺตกาเล  ตกฺกสิล  คนฺตฺวา  สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา   
# ๑. ม. อนตฺถการโก ฯ   
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ปจฺฉาคตสฺส  อนิจฺฉมานสฺเสว  มาตาปตโร  สมานชาติก 
กุมาริก  อาเนสุ  ฯ  สาป  พฺรหฺมโลกา  จุตาว  อุตฺตมรูปธรา  
เทวจฺฉรปฏิภาคา  ฯ  เตส  อนิจฺฉมาน ฺเว  อ ฺม ฺ   
อาวาหวิวาห  กรึส ุ ฯ  อุภินฺนมฺป  ปน  เตส  กิเลสสมุทาจาโร  
นาม  น  ภูตปุพฺโพ  สราควเสน  อ ฺม ฺสฺส  โอโลกน  นาม  
นาโหสิ  สุปเนป  เมถุนธมฺโม  นาม  น  ทฏิปุพฺโพ  เอว  
ปริสุทฺธสีลา  อเหสุ  ฯ   
        อถาปรภาเค  มหาสตฺโต  มาตาปตูสุ  กาลกเตสุ  เตส   
สรีรกิจฺจ  กตวฺา  ต  ปกโฺกสิตฺวา  ภทฺเท  ตฺว  อิม  อสติีโกฏิธน  
คเหตฺวา  สุเขน  ชีวาหีติ  อาห  ฯ  ตฺว  ปน  อยฺยปุตฺตาติ(๑)  ฯ  มยฺห  
ธเนน  กิจฺจ  นตฺถิ  หิมวนฺตปฺปเทส  ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  อตฺตโน  ปติฏ  กริสฺสามีติ  ฯ  กึ  ปน  อยฺยปุตฺต  
ปพฺพชฺชา  นาม  ปุริสาน ฺเว  วฏฏตีติ  ฯ  อิตฺถนีมฺป  วฏฏติ  
ภทฺเทติ  ฯ  เตนหิ  อห  ตยา  ฉฑฺฑิต  เขฬ  น  คณฺหิสฺสามิ   
มยฺหมฺป  ธเนน  กิจฺจ  นตฺถิ  อหมฺป  ปพฺพชิสฺสามีติ  ฯ  สาธุ   
ภทฺเทติ  ฯ  เต  อุโภป  มหาทานานิ  ทตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  รมณีเย   
ภูมิภาเค  อสฺสม  กตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  อุ ฺฉาย(๒)  ผลาผเลหิ  
ยาเปนฺติ  ตตฺถ  ทสมตฺตานิ  สวจฺฉรานิ  วสึสุ  ฯ  ฌานมฺปน  
# ๑. ม. ก ึกรสิฺสถ ตุมฺเห ปน อยฺยปุตฺตาติ ฯ  
# ๒. ม. อุ ฺฉาจริยาย ฯ  
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เนส  น  ตาว  อุปฺปชฺชติ  ฯ  เต  ตตฺถ  ปพฺพชฺชาสุเขเนว  ทส   
สวจฺฉเร  วสิตฺวา  โลณมพิฺลเสวนตฺถาย  ชนปทจาริก  จรนฺตา  
อนุปุพฺเพน  พาราณสึ  ปตฺวา  ราชุยฺยาเน  วสึสุ  ฯ   
        อเถกทวิส  ราชา อุยยฺานปาล ปณฺณาการ  อาทาย  อาคต  
ทิสฺวา  อุยฺยานกีฬ  กีฬิสฺสามิ  อุยฺยาน  โสเธหีติ  วตฺวา  เตน  
โสธิต  สชฺชติ  อุยฺยาน  มหนฺเตน  ปรวิาเรน  อคมาสิ ฯ  ตสฺมึ   
ขเณ  เต  อุโภป  ชนา  อุยยฺานสฺส เอกสฺมึ ปสฺเส ปพฺพชฺชาสุเขน   
วีตินาเมนฺตา  นิสินฺนา  โหนฺติ  ฯ  อถ  ราชา  อุยฺยาเน  วิจรนฺโต   
เต  อุโภป  นสิินฺนเก  ทิสวฺา  ปรมปาสาทิก  อุตฺตมรูปธร  
ปริพฺพาชิก  โอโลเกนฺโต  ปฏิพทฺธจิตฺโต  อโหส ิ ฯ  โส  กิเลสวเสน  
กมฺเปนฺโต  ปุจฺฉิสฺสามิ  ตาว  อย  ปรพฺิพาชิกา  อิมสฺส  ก ึ โหตีติ  
โพธิสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชิต  อยนฺเต  ปริพฺพาชิกา  ก ึ 
โหตีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  มหาราช  กิ ฺจิ  น  โหติ  เกวล  เอกปพฺพชฺชาย  
ปพฺพชิตา  อปจ  โข  ปน  เม  คิหิกาเล  ปาทปริจาริกา  
อโหสีติ  ฯ  ต  สุตฺวา ราชา  อย  กิร  ตสฺส  กิ ฺจิ  น  โหติ  
อปจ  โข ปน คิหิกาเล ปาทปริจาริกา  กิรสฺส  อโหสิ  สเจ  
ปนาห  อิม  อิสฺสริยพเลน  คเหตฺวา  คจฺเฉยฺย  กึ  นุ  โข  เอส  
กริสฺสติ  ปรคฺิคณฺหิสฺสามิ  ตาว  นนฺติ  จินฺเตตฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา  
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        [๑๓๖๗]โย เต อิม วิสาลกฺขึ          ปย สสิลหาสินึ(๑)   
                อาทาย พลา คจฺเฉยฺย          ก ึนุ กยริาสิ พฺราหฺมณาติ ฯ   
        ตตฺถ  สสิลหาสินินฺติ  มนฺทหสิตหาสินึ  ฯ  พลา  คจฺเฉยฺยาติ   
พลกฺกาเรน  อาทาย  คจฺเฉยฺย  ฯ  ก ึ นุ  กยริาสีติ  ตสฺส  ตฺว   
พฺราหฺมณ กึ กเรยฺยาสีติ ฯ   
        อถสฺส กถ สุตฺวา มหาสตฺโต ทุติย คาถมาห   
        [๑๓๖๘]อุปฺปชฺชิ(๒) เม น มุ ฺเจยฺย  น เม มุ ฺเจยฺย ชีวโต   
                รชว วิปุลา วุฏ ิ                  ขิปฺปเมว นิวารเยติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  มหาราช  สเจ  อิม  คเหตฺวา  คจฺฉนฺเต  กิสฺมิ ฺจิ   
มม  อพฺภนฺตเร  โกโธ  อุปฺปชฺเชยฺย  โส  เม  อนฺโต  อุปฺปชชฺิวา   
น  มุ ฺเจยฺย  ยาวาห  ชีวามิ  ตาว  เม  น  มุ ฺเจยฺย  นาสฺส   
อนฺโต  ฆนสนฺนิวาเสน  ปติฏาตุ  ทสฺสามิ  อถ  โข  ยถา 
อุปฺปนฺน  รช  วิปุลา  เมฆวุฏ ิ  ขิปฺป  นิวาเรติ  ตถา  ขิปฺป(๓) 
เมตฺตาภาวนาย  นิคฺคเหตฺวา วาเรยฺยามีติ(๔) ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  สีหนาท  นทิ  ฯ  ราชา  ปนสฺส  กถ 
สุตฺวาป  อนฺธพาลตาย  ปฏิพทฺธ  อตฺตโน  จิตฺต  นวิาเรตุ  
อสกฺโกนฺโต  อ ฺตร  อมจฺจ  อาณาเปสิ  อิม  ปรพฺิพาชิก  
# ๑. ม. สมฺหติภาสินึ ฯ  ส.ี ย.ุ สมฺมลิฺลภาสินึ ฯ  
# ส. สมมฺิลลฺหาสินึ ฯ  ๒. สี. ยุ. อุปฺปชชฺ ฯ  ส. ม. อุปฺปชฺเช ฯ 
# ๓. ม. ขิปฺปเมว น ฯ  ๔. ม. วาเรสฺสามีติ ฯ   
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ราชนิเวสน  เนหีติ  ฯ  โส  สาธูติ  ปฏสิุณิตฺวา  อธมฺโม   
โลเก  วตฺตติ  อยุตฺตนฺติ  อาทีนิ  วตฺวา  ปริเทวมาน ฺเว  ต 
อาทาย  ปายาสิ  ฯ  โพธิสตฺโต  ตสฺสา  ปริเทวนสทฺท  สุตฺวา   
เอกวาร  โอโลเกตฺวา  ปุน  น  โอโลเกสิ ฯ ต  โรทนฺตึ  ปริเทวนฺตึ  
ราชนิเวสน  นยึสุ  ฯ  โสป  พาลราชา(๑)  อุยฺยาเน  ปป ฺจ  อกตฺวา  
สีฆ  สีฆ  คนฺตฺวา  ต  ปริพฺพาชิก  ปกโฺกสาเปตฺวา  มหนฺเตน  ยเสน  
นิมนฺเตสิ  ฯ  สา  ปน  ยสสฺส  อคุณ  ปพฺพชฺชายเอว  จ  คุณ   
กเถสิ  ฯ  ราชา  เกนจิ  ปริยาเยน  ตสฺสา  มน  อลภนฺโต  ต   
เอกสฺมึ  คพฺเภ  กาเรตฺวา  จินฺเตสิ  อย  ปริพฺพาชิกา  (๒)สีลวตี 
กลฺยาณธมฺมา  เอวรูป  ยส  น  อิจฺฉติ  โลป  ตาปโส  เอวรูป   
มาตุคาม  คเหตฺวา  คจฺฉนฺเต  กุชฺฌิตฺวา  โอโลกิตมตฺตมฺป  น  อกาสิ   
ปพฺพชิตา  โข  ปน  พหุมายา  โหนฺติ  กิ ฺจิ  ปโยเชตฺวา  อนตฺถมฺป   
เม  กเรยฺย  คจฺฉามิ  ตาว  ชานามิ  กึ  กโรนฺโต  นิสนิฺโนติ   
สณฺาเรตุ  อสกฺโกนฺโต  อุยฺยาน  อคมาสิ  ฯ  โพธิสตฺโตป   
จีวร  สิพฺพนฺโต  นิสีท ิ ฯ  ราชา  มนฺทปริวาโร  มหาปทสทฺท  
อกโรนฺโต  สณิก  อุปสงฺกมิ  ฯ  โพธิสตฺโต  ราชาน  อโนโลเกตฺวา  
จีวรเมว  สิพฺพิ  ฯ  ราชา  อย  กชฺุฌิตฺวา  มยา  สทฺธ ึ น   
สลฺลปตีติ  ม ฺมาโน  อย  กฏูตาปโส  โกธสฺส  อุปฺปชฺชิตุ  น 
ทสฺสามิ  อุปฺปนฺนมฺป  น  ขิปฺปเมว  นิคฺคหิสฺสามีติ  ปมเมว  
# ๑. ม. พาราณสิราชา ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
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คชฺชิตฺวา  อิทานิ  โกธเนน  ถทฺโธ  หตฺุวา มยา สทฺธึ น 
สลฺลปตีติ ส ฺาย ตติย คาถมาห   
        [๑๓๖๘]ย นุ ปุพฺเพ วิกตฺถิโต(๑)          พลมฺหวิ อปสฺสิโต   
                สวฺาชฺช ตุณฺหีกโต ทานิ                  สงฺฆาฏึ สิพฺพมจฺฉสีติ ฯ   
        ตตฺถ  พลมฺหิว  อปสฺสิโตติ  พลนสิฺสิโต  วิย  หุตฺวา  ฯ   
ตุณฺหีกโตติ  กิ ฺจิ อวทนฺโต ฯ สิพฺพมจฺฉสีติ สิพฺพนฺโต 
อจฺฉสิ ฯ   
        ต  สุตฺวา  มหาสตฺโต  อย  ราชา  โกธวเสน  ม  นาลปตีติ   
ม ฺติ  กเถสฺสามิ  ทานิสฺส  อุปฺปนนฺสฺส  โกธสฺส  วส  อคตภาวนฺติ   
จินฺเตตฺวา จตุตฺถ คาถมาห   
        [๑๓๗๐]อุปฺปชฺชิ เม น มุ ฺจิตฺถ                  น เม มุ ฺจิตฺถ ชวีโต   
                รชว วิปุลา วุฏ ิ                          ขิปฺปเมว นิวารยินฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  มหาราช  อุปฺปชฺชิ  เม  อุปฺปชฺชิตฺวา  น  ปุน(๒) เม 
มุ ฺจิตฺถ  นาสฺส  ปวิสิตฺวา  หทเย  าตุ  อทาสึ  อิติ  โส  มม 
ชีวโต น มุ ฺจิตฺถ รชว วิปุลา วิย ขิปฺปเมว นิวารยินฺติ(๓) ฯ   
        ต  สุตฺวา  ราชา  กินนฺุ  โข  เอส  โกธเมว  สนธฺาย 
วทติ  อุทาหุ  อ ฺ  กิ ฺจิ  สิปฺป  สนฺธาย  กเถติ  ปุจฺฉิสฺสามิ  
ตาว  นนฺติ จินฺเตตฺวา ปุจฺฉนฺโต ป ฺจม คาถมาห   
# ๑. ม. วิกตฺถิตฺโถ ฯ  ๒. ม. อุปฺปชชฺิ เม น อุปชชฺิ น ปน ฯ  
# ๓. ม. รช วิปุลา วุฏ ิ วิย ขิปฺปเมว น นิวาเรสินฺติ ฯ   
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        [๑๓๗๑]กินฺเต อุปฺปชฺช ิโน มุ ฺจิ  กินฺเต น มุ ฺจิ ชีวโต   
                รชว วิปุลา วุฏ ิ                  กตม ตฺว นิวารยีติ ฯ   
        ตตฺถ  กนิฺเต  อุปฺปชชฺิ  โน  มุ ฺจีติ  กึ  ตว  อุปปฺชฺช ิ เจว   
น มุ ฺจิ ฯ   
        ต  สุตฺวา  โพธิสตฺโต  มหาราช  เอว  โกโธ  อเนกาทีนโว   
มหาวินาสตาย  โกโธ  เอโก(๑)  มม  อุปฺปชฺช ิ อุปฺปนฺน  ปน 
เมตฺตาภาวนาย นิวาเรสินฺติ โกเธ อาทีนว ปกาเสนฺโต   
        [๑๓๗๒]ยมฺหิ ชาเต น ปสฺสติ          อชาเต สาธุ ปสฺสติ   
                โส เม อุปฺปชชฺิ โน มุ ฺจิ          โกโธ ทมฺุเมธโคจโร ฯ   
        [๑๓๗๓]เยน ชาเตน นนฺทนฺติ          อมิตฺตา ทุกฺขเมสิโน   
                โส เม อุปฺปชชฺิ โน มุ ฺจิ          โกโธ ทมฺุเมธโคจโร ฯ   
        [๑๓๗๔]ยสฺมิ ฺจ ชายมานสฺมึ          สทตฺถ นาวพุชฺฌติ   
                โส เม อุปฺปชชฺิ โน มุ ฺจิ          โกโธ ทมฺุเมธโคจโร ฯ   
                [๑๓๗๓]เยนาภิภูโต กุสล ชหาติ   
                        ปรกฺกเร วิปุล ฺจาป อตฺถ   
                        ส ภีมเสโน พลวา ปมทฺที   
                        โกโธ มหาราช น เม อมุ ฺจิตฺถ ฯ   
        [๑๓๗๖]กฏสฺมึ มตฺถมานสฺมึ          ปาวโก นาม ชายติ   
                ตเมว กฏ ฑหติ                  ยสฺมา โส ชายเต คินิ ฯ   
# ๑. ม. พหุอาทีนโว มหาวินาสทายโก เอโส ฯ  
# ๒. ย.ุ มนถฺมานสฺมึ ฯ   
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        [๑๓๗๗]เอว มนฺทสฺส โปสสฺส          พาลสฺส อวิชานโต   
                สารมฺภา ชายเต โกโธ          โสป เตเนว ฑยฺหติ ฯ   
        [๑๓๗๘]อคฺคีว ติณกฏสฺมึ          โกโธ ยสฺส ปวฑฺฒติ   
                นหิียติ ตสฺส ยโส                  กาฬปกฺเขว จนฺทิมา ฯ   
        [๑๓๗๙]อนินฺโท(๑) ธูมเกตุว          โกโธ ยสฺสปุสมฺมติ   
                อาปูรติ  ตสฺส  ยโส          สกฺุกปกฺเขว  จนฺทิมาติ   
อิมา คาถา อาห ฯ   
        ตตฺถ  น  ปสฺสตีติ  อตฺตตฺถป  น  ปสฺสติ  ปเคว  ปรตฺถ  ฯ 
สาธุ  ปสฺสตีติ  อตฺตตฺถ  ปรตฺถ  อุภยตฺถ  สาธุ  ปสฺสติ  ฯ  
ทุมฺเมธโคจโรติ  นิปฺป ฺาน  อาธารภูโต  กโรติ(๒)ฯ  ทุกฺขเมสิโนติ  
ทุกฺข  อิจฺฉนฺโต  ฯ  สทตฺถนฺติ  อตฺตโน  อตฺถภูต  อตฺถโต  เจว  
ธมฺมโต  จ  วุฑฺฒึ  ฯ  ปรกกฺเรติ  วิปุลป  อตฺถ  อุปฺปนฺน  ปรโต 
กาเรติ  อปเนถ  น  เม  อิมนิา  อตฺโถติ  วทติ  ฯ  ส  ภีมเสโนติ   
โส  อิมาย(๓)  ภยชนนยิา  มหติยา  กิเลสเสนาย  สมนฺนาคโต  ฯ 
ปมทฺทีติ  อตฺตโน  พหุลภาเวน(๔) อุฬาเรป  สตฺเต  คเหตฺวา  อตฺตโน  
วเส  กรเณน  มทฺทนสมตฺโถ  ฯ  น  เม  อมุ ฺจิตฺถาติ  มม   
สนฺติกา  โมกฺข  น  ลภิ  หทเย  วา  ปน  เม  ขีร  วิย  
มุหุตฺต  ทธิภาเวน  น  ปติฏยิตฺถาติป  อตฺโถ  ฯ   
        กฏสฺมึ  มตฺถมานสมฺินฺติ  อรณิสหิเตน  มตฺถิยมาเน  ฯ  
# ๑. ม. อเนโธ ฯ  ๒. ม.โคจโร ฯ ๓. ม. โส โกโธ ภีมาย ฯ 
# ๔. ม. พลวภาเวน ฯ  
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มทฺทมานสฺมินฺติป  ปาโ  ฯ  ยสฺมาติ  ยโต  กฏา  ชายติ   
ตเมว  ฑหติ  ฯ  คินีติ  อคฺคิ  ฯ  พาลสฺส  อวิชานโตติ  พาลสฺส 
อวิชานนฺตสฺส  ฯ  สารมฺภา  ชายเตติ  อห  ตฺวนฺติ  อากฑฺฒน- 
วิกฑฺฒน  กโรนฺตสฺส  การณุตฺตริยลกขฺณา  สารมฺภา  อรณิมตฺถนา 
วิย  ปาวโก  โกโธ  ชายติ  ฯ  โสป  เตเนวาติ  โสป  พาโล   
เตเนว  โกเธน  กฏ  วิย  อคฺคินา  ฑยฺหติ  ฯ  อนินฺโท  ธูมเกตุวาติ 
อนินฺทโน  อคฺคิ  วิย  ฯ  ตสฺสาติ  ตสฺส  อธิวาสนกฺขนฺติยา   
สมนฺนาคตสฺส  ปุคฺคลสฺส  สุกฺกปกฺเข  จนฺโท  วิย ลทฺโธ ยโส  
อปราปร อาปูรติ ฯ   
        ราชา  มหาสตฺตสฺส  ธมฺมกถ  สุตฺวา  ตุฏโ  เอก  อมจฺจ   
อาณาเปตฺวา  ปริพฺพาชิก  อาหราเปตฺวา  ภนฺเต  นิกโฺกธตาย 
เต(๑)  อุโภป  ตุมฺเห  ปพฺพชฺชาสุเขน  วีตินาเมนฺตา  อิธ  อุยฺยาเน 
วสถ  อห  โว  ธมฺมิการกฺขาวรณคุตฺตึ  กริสฺสามีติ  วตฺวา  
ขมาเปตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ  เต  อุโภป  ตตฺเถว  วสึส ุ ฯ 
อปรภาเค  ปริพฺพาชิกา  กาลมกาสิ  ฯ  โพธิสตฺโต  ตสฺสา  
กาลกตาย  หมิวนฺต  ปวิสิตฺวา  อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย  จ 
นิพฺพตฺเตตฺวา  จตฺตาโร  พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา พฺรหฺม- 
โลกปรายโน อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  
# ๑. ม. ภนฺเต นิกฺโกธตาปส ฯ  
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ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  โกธโน  ภิกขฺุ อนาคามิผเล 
ปติฏหิ ฯ  ตทา  ปริพฺพาชิกา  ราหุลมาตา  อโหสิ  ราชา  
อานนฺโท  ปริพฺพาชโก  ปน อหเมวาติ ฯ   
                จุลลฺโพธิชาตก ป ฺจม ฯ   
                 
                  กณฺหทีปายนชาตก(๑)   
        สตฺตาหเมวาหนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต เอก  
อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถุ ปน กุสราชชาตเก(๒) 
อาวีภวิสฺสติ ฯ   
        สตฺถา  ต  ภิกฺขุ  สจฺจ  กิร  ตฺว  ภิกฺขุ  อุกฺกณฺ ิโตสีติ   
ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจนฺติ  วุตฺเต  ภิกฺขุ  โปราณกปณฺฑิตา  อนุปฺปนฺเน 
พุทฺเธ  พาหิรกปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อติเรกป ฺาสวสฺสานิ  
อนภิรตา  พฺรหฺมจริย  จรนฺตา  หิโรตฺตปฺปเภทภเยน  อตฺตโน 
อุกฺกณฺ ิตภาว  กสฺสจิ  น  กเถสุ  ตฺว  กสฺมา  เอวรูเป   
นิยฺยานิกสาสเน  ปพฺพชตฺิวา  มาทิสสฺส  ครุโน  พุทฺธสฺส  สมฺมเุข  
ตฺวา  จตุปริสมชฺเฌ  อุกกฺณฺ ิตภาว  อาวีกโรสิ  กมิตฺถ  อตฺตโน 
หิโรตฺตปฺป  น  รกฺขสีติ  วตฺวา  อตีต  อารหิ   
        อตีเต  วสกรฏเ(๓)  โกสมฺพิย [๔] โกสมฺพิโก  นาม  ราชา  
# ๑. ส. มณฺฑยฺยชาตก ฯ  ๒. ม. กุสชาตเก ฯ  ๓. ม. วสรฏเ ฯ  
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร นาม นคเรติ ทิสฺสติ ฯ   
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รชฺช  กาเรสิ  ฯ  ตทา  อ ฺตรสฺมึ  นิคเม  เทฺว  พฺราหฺมณา  
อสีติโกฏิธนวิภวา  อ ฺม ฺ  ปยสหายกา  กาเมสุ  โทส   
ทิสฺวา  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  อุโภป  กาเม  ปหาย  มหาชนสฺส  
โรทนฺตสฺส ปริเทวนฺตสฺส  จ  นิกฺขมิตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส  อสฺสมปท   
กตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  อุ ฺฉาจริยาย  วนมูลผลาผเลน  ยาเปนฺตา 
ปณฺณาสวสฺสานิ  วสึสุ  ฌาน  อุปฺปาเทตุ  นาสกฺขึสุ  ฯ  เต  
ปณฺณาสวสฺสจฺจเยน  โลณมฺพิลเสวนตฺถาย  ชนปท  จรนฺตา 
กาสิกรฏ  สมฺปาปุณึสุ  ฯ  ตตฺเรกสฺม ึ นิคมคาเม  ทีปายนตาปสสฺส 
คิหิสหาโย  มณฺฑพฺโย  นาม  อตฺถิ  ฯ  เต  อุโภป  ตสฺส  สนฺติก   
อคมสุ  ฯ  โส  เต  ทิสฺวาว  อตฺตมโน  ปณฺณสาล  กาเรตฺวา  อุโภป  
จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฏหิ  ฯ  เต  ตตฺถ  ตีณิ  จตฺตาริ  วสฺสานิ   
วสิตฺวา  ต  อาปุจฺฉิตฺวา  จาริก  จรนฺตา  พาราณสึ  ปตฺวา  
อธิมุตฺติกสุสาเน  วสึสุ  ฯ  ตตฺถ  ทีปายโน  ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา 
ปุน  ตสฺเสว  สหายกสฺส  สนฺติก  คโต  ฯ  มณฺฑพฺยตาปโส  จ  
ตตฺเถว  วสิ  ฯ   
        อเถกทวิส  เอโก  โจโร อนฺโตนคเร  โจริก  กตฺวา  ธนสาร 
อาทาย  นิกฺขมนฺโต  โจโรติ  ตฺวา  ปฏิพุทฺเธหิ  ฆรสามิเกหิ   
เจว  อารกฺขมนุสฺเสหิ  จ  อนุพนฺธนฺโต  นิทฺธมเนน  นิกฺขมิตฺวา  
เวเคน  สุสาน  ปวิสิตฺวา  ตาปสสฺส  ปณฺณสาลทฺวาเร  ภณฺฑิก  
ฉฑฺเฑตฺวา  ปลายิ  ฯ  มมสฺุสา  ภณฺฑิก  ทิสฺวา  อเร  ทุฏชฏิล  
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ตฺว  รตฺตึ  โจริก  กตฺวา  ทวิา  ตาปสรูเปน  จรสีติ  ตชฺเชตฺวา  
โปเถตฺวา  ต  อาทาย  เนตฺวา  ร ฺโ  ทสฺสยึสุ  ฯ ราชา   
อนุปปริกฺขิตฺวาว  คจฺฉถ  น  สูเล  อุตฺตาเปถาติ(๑)  อาห  ฯ  ต  
สุสาน  เนตฺวา  ขทิรสูเล  อาโรปยึสุ  ฯ  ตาปสสฺส  สรีเร  สลู  น   
ปวิสติ ฯ  ตโต  นิมฺพสูล  อาหรึสุ  ตป  น  ปวิสติ  ฯ  อยสูล  
อาหรึสุ  ตป  น  ปวิสติ  ฯ  ตาปโสป  กึ  น ุ โข  เม  ปุพฺพกมฺมนฺติ 
โอโลเกสิ  ฯ  อถสฺส  ชาติสฺสราณ  อุปฺปชฺช ิ เตน  ปุพฺพกมฺม  
โอโลเกนฺโต  อทฺทส  ฯ  ก ึ ปนสฺส  ปุพฺพกมฺมนฺติ  โกวิลารสูเลน  
มกฺขิกาเวธน  ฯ  โส  กิร  ปุริมภเว  วฑฺฒกิปุตฺโต  หตฺุวา  ปตุ  
รกฺขตจฺฉนฏาน  คนฺตฺวา  เอก  มกฺขิก  คเหตฺวา  โกวิลารสฺส  
กณฺกาย  สูเล [๒]  วิชฺฌ ิฯ  ตเมว  ปาปกมฺม  อิม  าน  ปตฺวา  
คณฺหิ  ฯ  โส  น  สกฺกา  อิโต  ปาปา  มยา  มุ ฺจิตุนฺติ  ตฺวา   
ราชปุริเส  อาห  สเจ  ม  สูเล  อุตฺตาเปตุกามา(๓)  โกวิลารสูล  
อาหรถาติ  ฯ  เต  ตถา  กตฺวา  ต  สูเล  อุตฺตาเปตฺวา  อารกฺข  
ทตฺวา  ปกฺกมึสุ  ฯ   
        อารกฺขิกา ปฏิจฺฉนฺนา  หุตฺวา  ตสฺส  สนฺติก  อาคจฺฉนฺเต  
โอโลเกนฺติ  ฯ  ตทา  ทีปายโน  จิร  ทฏิโ  เม  สหาโยติ   
มณฺฑพฺยสฺส  สนฺติก  อาคจฺฉนฺโต  สูเล  อุตฺตาสิโตติ  ต  ทิวสเยว  
# ๑. ม. อุตฺตาเสถาติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วิยาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ม. อุตฺตาเสตุกามตฺถ ฯ   
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อนฺตรามคฺเค  สุตฺวา  ต  าน  คนฺตฺวา  เอกมนฺต   ิโต  กึ  
สมฺม  การโกสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  อการโกมหฺีติ  วุตฺเต  อตฺตโน  
มโนปโทส  รกฺขิตุ  น  สกฺขีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  สมฺม  เยหิ  อห  คหิโต  
เนว  เตส  น  ร ฺโ  อุปริ  มยฺห  มโนปโทโส  อตฺถีติ  ฯ  เอว  
สนฺเตป  ตาทิสสฺส  สลีวโต  ฉายา  มยหฺ  สุขาติ วตฺวา ทีปายโน   
สูล  นิสฺสาย  นิสีทติ  ฯ  อถสฺส [๑] มณฺฑพฺยสฺส  สรรีโต   
โลหิตพินฺทูนิ  ปตึสุ  ฯ  ตานิ  สุวณฺณวณฺเณ  สรีเร  ปติตานิ   
สุกฺขิตฺวา(๒)  กาฬกานิ  สมฺปชฺชึส ุ ฯ  ตโต  ปฏาย  จ  โส   
กณฺหทีปายโน  นาม  อโหสิ  ฯ  โส  สพฺพรตฺตึ  ตตฺเถว  นิสีทิ  ฯ   
        ปุนทิวเส  อารกฺขปุรสิา  คนฺตฺวา  ต  ปวตฺตึ  ร ฺโ   
อาโรเจสุ  ฯ  อถ  ราชา  อนิสาเมตฺวา  เม  กต  กมฺมนฺติ   
เวเคน  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ปพฺพชิต  กสฺมา  สูล  นิสฺสาย   
นิสินฺโนสีติ  ทีปายน  ปุจฺฉิ  ฯ  มหาราช  อิม  ตาปส  รกฺขนฺโต   
นิสินฺโนมฺหิ  กึ  ปน  ตฺว  อิมสฺส  การกภาว  วา  อการกภาว   
วา  ตฺวา  เอว  กโรสีติ(๓)  ฯ  โส  กมฺมสฺส  อโสธิตภาว   
อาจิกฺขิ  ฯ  อถสฺส  โส  มหาราช  ร ฺา  นาม  นสิมฺมการินา  
ภวิตพฺพ  อลโส  คิหี  กามโภคี  น  สาธูติ  อาทีนิ  วตฺวา  ธมฺม  
เทเสสิ  ฯ  ราชา  มณฺฑพฺยสฺส  นิทฺโทสภาว  ตฺวา  สูล  
อาหรถาติ  อาณาเปสิ  ฯ  สูล  หรนฺตา  หริตุ  นาสกฺขึสุ  ฯ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สรีเรติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. สุสสฺิตฺวา ฯ  ๓. ม. กาเรสีติ ฯ   
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มณฺฑพฺโย  อาห  มหาราช  อห  ปุพฺเพ  กตกมฺมวเสน(๑)  เอวรูป   
อนยพฺยสน(๒)  สมฺปตฺโต  มม  สรรีโต  สุล  หริตุ  น  สกฺกา  สเจป  
มยฺห  ชีวิต  ทาตุกาโม  กกจฺจ  อาหราเปตฺวา  อิม  สลู  จมฺมสม  
ฉินฺทาเปหีติ  ฯ  ราชา  ตถา  การาเปสิ  ฯ  อนฺโตสรีเร  สโูล   
อนฺโตเยว  อโหสิ  ฯ  ตทา  กิร  โส  สขุุม  สลิกหีร (๓) คเหตฺวา 
มกฺขิกาย  วจฺจมคฺค  ปเวเสสิ  ฯ  ต  ตสฺส  อนฺโตสรีเรเยว  
อโหสิ  ฯ  โส  เตน  การเณน  อมริตฺวา  อตฺตโน  อายุกฺขเยเนว 
มริ  ตสฺมา  อยป  น  มรีติ  ฯ ราชา ตาปเส  วนฺทิตฺวา   
ขมาเปตฺวา  อุโภป  อุยฺยาเน  วสาเปนฺโต  ปฏิชคฺคิ  ฯ  ตโต 
ปฏาย  มณฺฑพฺโย  อาณิมณฺฑพฺโย  นาม  ชาโต  ฯ  โส  ราชาน 
อุปนิสฺสาย  ตตฺเถว  วสิ  ฯ  ทีปายโน  ปน  ตสฺส  วณ  ผาสุก  
กตฺวา  อตฺตโน  คิหิสหายกสฺส  มณฺฑพฺยสฺส  สนฺติกเมว  คโต  ฯ   
        ต  ปณฺณสาล  ปวิสนฺต  เอโก  ปรุิโส  ทิสฺวา  สหายกสฺส   
อาโรเจสิ ฯ  โส  สุตฺวาว  ตุฏจิตฺโต  สปุตฺตทาโร  พหุคนฺธมาลา- 
วิเลปนาทีนิ(๔)  อาทาย  ต  ปณฺณสาล  คนฺตฺวา  ทปีายน   
วนฺทิตฺวา  ปาเท  โธวิตฺวา  เตเลน  มกฺเขตฺวา  ปานก  ปาเยตฺวา  
อาณิมณฺฑพฺยสฺส  ปวตฺตึ  สุณนฺโต  นสิีทิ  ฯ  อถสฺส  ปุตฺโต  
ย ฺทตฺตกุมาโร  นาม  จงฺกมนโกฏิย  เคณฺฑุเกน  กฬีิ  ฯ  ตตฺร 
# ๑. ม. กตกมฺมโทเสน ฯ  ๒. ม. ภย ฯ  ๓. ม. โกวิฬารสลาก ฯ  
# ๔. ม. พหู คนฺธมาลเตลผาณิตาทีนิ ฯ   
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เจกสฺมึ  วมฺมิเก  อาสีวิโส วสติ ฯ กุมารสฺส  ภูมิย  ปหตเคณฺฑุโก  
คนฺตฺวา  วมฺมิกพิเล  อาสีวิสสฺส  มตฺถเก  ปตติ  ฯ  โส  อชานนฺโต  
พิเล  หตฺถ  ปเวเสสิ  ฯ  อถ น กุทฺโธ อาสีวิโส หตฺถ  ฑสิ  ฯ 
โส  วิสเวเคน  มุจฺฉิโต  ตตฺเถว  ปติ  ฯ  อถสฺส มาตาปตโร  สปฺเปน   
ทฏภาว  ตฺวา  กุมารก  อุกฺขิปตฺวา  ตาปสสฺส  สนฺติก   
อาเนตฺวา  ปาทมูเล  นิปชชฺาเปตฺวา  ภนฺเต  ปพฺพชิตา  นาม  
โอสถ  วา  ปริตฺต  วา  ชานนฺติ  ปุตฺตก  โน  วิโรค  กโรถาติ   
อาหสุ  ฯ  อห  โอสถ  น  ชานามิ  นาห  เวชฺชกมฺม  กริสฺสามิ   
ปพฺพชิโตติ (๑) ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  อิมสฺมึ  กุมาเร  เมตฺต  กตฺวา 
สจฺจกิริย  กโรถาติ  วุตฺโต(๒)  ตาปโส  สาธุ  สจฺจกิริย  กริสฺสามีติ   
วตฺวา  ย ฺทตฺตสฺส  สีเส หตฺถ เปตฺวา ปม คาถมาห   
        [๑๓๘๐]สตฺตาหเมวาห ปสนฺนจิตฺโต   
                ปุ ฺตฺถิโก อาจริ(๓) พฺรหฺมจริย   
                อถาปร ย จริต มมยิท(๔)   
                วสฺสานิ ป ฺาส สมาธิกานิ   
                อกามโก วาป อห จรามิ   
                เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ   
                หต วิส ชีวตุ ย ฺทตฺโตติ ฯ   
# ๑. ม. นาห เวชฺชกมฺม กริสฺสามีติ ฯ  ๒. ม. วุตฺเต ฯ 
# ๓. ม. อาจรึ ฯ  ๔. ม. มเมท ฯ  ย.ุ มมายิท ฯ   
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        ตตฺถ  อถาปร  ย  จริตนฺติ  อถ  ตสฺมา  สตฺตาห  อุตฺตริ  ย   
มม  พฺรหฺมจริย  ฯ  อกามโก  วาปติ  ปพฺพชฺช  อนิจฺฉนฺโตเยว  ฯ   
เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตูติ สเจ อติเรกป ฺาส วสฺสานิ   
อนภิรติวาส  วสนฺเตน  มยา  กสฺสจิ  อนาโรปตภาโว  สจฺโจ(๑) 
เอเตน  สจฺเจน ย ฺทตฺตกุมารสฺส สุวตฺถิ โหตุ ชีวิต  
ปฏิลภตูติ ฯ   
        สห  สจฺจกิริยาย  ย ฺทตฺตกุมารสฺส  นิปฺปเทสโต(๒)  อุทธฺ 
วิส  ภสฺสิตฺวา  ปวึ  ปาวิสิ  ฯ  กุมาโร  อกฺขีนิ  อุมฺมิเลตฺวา   
มาตาปตโร  โอโลเกตฺวา  อมฺมาติ  วตฺวา  ปริวตฺเตตฺวา  
นิปชฺช ิ ฯ  อถสฺส  ปตร  กณฺหทีปายโน  อาห  มยา  ตาว  มม 
พล  กต  ตฺวป  อตฺตโน  พล  กโรหีติ  ฯ  โส  อหป  สจฺจกิริย  
กริสฺสามีติ  ปุตฺตสฺส  อุเร  หตฺถ เปตฺวา ทุติย คาถมาห   
        [๑๓๘๑]ยสฺมา ทาน นาภินนฺทิ กทาจิ   
                ทสิฺวานาห อติถึ วาสกาเล   
                น จาป เม อปฺปยต อเวทุ   
                พหุสฺสุตา สมณพฺราหฺมณา จ   
                อกามโก จาป อห ทโทสฺมิ   
                เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ   
                หต วิส ชีวตุ ย ฺทตฺโตติ ฯ   
# ๑. ม. อนาโรจิตภาโว สจฺจ ฯ  
# ๒. ม. อถสฺส สห สจฺจกิริยาย ย ฺทตฺตสฺส ถนปฺปเทสโต ฯ   
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        ตตฺถ  วาสกาเลติ  วสนตฺถาย  เคห  อาคตกาเล  ฯ  น  จาป   
เม  อปฺปยต  อเวทุนฺติ  พหุสฺสุตาป  ปน  สมณพฺราหฺมณา  จ   
อย  เนว  ทาน  อภินนฺทติ  น  อมฺเหติ  อิม  มม  อปฺปยภาว 
เนว ชานึสุ ฯ  อห ฺหิ  ปยจกฺขูหิเยว  โอโลเกมีติ  ทเีปติ  ฯ  
เอเตน  สจฺเจนาติ  สเจ  อห  ทาน  ททมาโนป  วิปาก  อสทฺทหิตฺวา 
อตฺตโน  อนิจฺฉาย  ทมฺมิ  อนิจฺฉนภาว ฺจ  มม  ปเร  น  ชานนฺติ  
เอเตน  สจฺเจน  สุวตฺถ ิ โหตูติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  เตน  สจฺจกิริยาย  กตาย(๑)  กฏิโต  อุทฺธ  วิส   
ภสฺสิตฺวา  ปวึ  ปาวิสิ  ฯ  กุมาโร  อุฏาย  นิสีทิ  าตุ  ปน   
น  สกโฺกติ  ฯ  อถสฺส  ปตา  มาตร  อาห  ภทฺเท  มยา  
อตฺตโน  พล  กต  ตฺว  อิทานิ  สจฺจกิริย  กตฺวา  ปุตฺตสฺส  
อุฏาย  คมนภาว  กโรหีติ  ฯ  สามิ  อตฺถิ  มยฺห  เอก  สจฺจ  
ตว  ปน  สนติฺเก  กเถตุ น สกฺกาติ ฯ  ภทฺเท  ยถา  ตถา 
เม  ปุตฺต  อโรค  กโรหีติ  ฯ  สา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สจฺจ  
กโรนฺตี ตติย คาถมาห   
        [๑๓๘๒]อาสีวิโส ตาต ปหูตเตโช   
                โย ต อฑสี พิฬารา อุทฺธจฺจ(๒)   
                ตสฺมิ ฺจ เม อปฺปยตาย อชฺช   
                ปตร ฺจ เต นตฺถิ โกจิ วิเสโส   
# ๑. ม. สห ฯ  ๒. ม. พิลรา อุทิจฺจ ฯ   
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                เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ   
                หต วิส ชีวตุ ย ฺทตฺโตติ ฯ   
        ตตฺถ  ตาตาติ  ปุตฺต  อาลปติ  ฯ  ปหูตเตโชติ  พลววิโส  ฯ   
พิฬาราติ  วิวรา  ฯ  อยเมว  วา  ปาโ  ฯ  อุทฺธจฺจาติ  อุทฺธริตฺวา(๑)   
วมฺมิกพิลโต  อุฏายาติ  อตฺโถ  ฯ  ปตร ฺจ  เตติ  ปตริ  จ  
เต  ฯ  อฏกถาย  ปน  อยเมว  วา  ปาโ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
ตาต  ย ฺทตฺต  อสฺมิ ฺจ  อาสีวิเส  ตว  ปตริ  จ  อปฺปยภาเวน 
มยฺห  โกจิ  วิเสโส  นตฺถ ิ ต ฺจ  ปน  อปฺปยภาว  เปตฺวา 
อชฺช  มยา  โกจิ  ชานาปตปุพฺโพ  นาม  นตฺถิ  สเจ  เอต   
สจฺจ  เอเตน  สจฺเจน  ตว  สุวตฺถิ โหตูติ ฯ   
        สห  สจฺจกิริยาย  สพฺพวิส  ภสฺสิตฺวา  ปวึ  ปาวิสิ  ฯ  
ย ฺทตฺโต  นิพฺพิเสน  สรีเรน  อุฏาย  กฬีิตุ  อารทฺโธ  ฯ  เอว  
ปุตฺเต  อุฏ ิเต  มณฺฑพฺโย ทีปายนสฺส อชฺฌาสย ปุจฺฉนฺโต จตุตฺถ  
คาถมาห   
        [๑๓๘๓]สนฺตา ทนฺตาเยว(๒) ปริพฺพชนฺติ   
                อ ฺตฺร กณฺหา นตฺถิ อกามรูปา(๓)   
                ทปีายน กิสฺส ชิคุจฺฉมาโน   
                อกามโก จรสิ พฺรหฺมจริยนฺติ ฯ   
# ๑. ม. อุฏหิตฺวา ฯ  ๒. ส. ทนฺตา เย จ ฯ  
# ๓. ส. กณฺหา อนกามรูปา ฯ ม. กณฺหา นตฺถากามรูปา ฯ   
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        ตสฺสตฺโถ  เยเกจิ  ขตฺติยาทโย  กาม  ปหาย  อิธ  โลเก   
ปพฺพชนฺติ  เต  อ ฺตฺร  กณฺหา  ภวนฺต  กณฺห  เปตฺวา  
อ ฺเ  อกามรูปา  นาม  นตฺถิ  สพฺเพ  ฌานภาวนาย  กิเลสาน  
สมิตตฺตา  สนฺตา  จกฺขาทีนิ  ทฺวารานิ  ยถา  นิพฺพิเสวนานิ   
โหนฺติ  ตถา  เตส  ทมิตตฺตา  ทนฺตา  หุตฺวา  อภิรตา  จ  
พฺรหฺมจริย  จรนฺติ  ตฺว  ปน  ภนฺเต  ทีปายน  กึการณา  ปาป(๑) 
ชิคุจฺฉมาโน  อกามโก  หตฺุวา  พฺรหฺมจริย จรสิ กสมฺา ปุน [๒] 
อคารเมว อชฺฌาวสสีติ ฯ   
        อถสฺส โส การณ กเถนฺโต ป ฺจม คาถมาห   
        [๑๓๘๔]สทฺธาย นกิฺขมฺม ปุน นวิตฺโต   
                โส เอฬมูโค จ ปโล(๓) วตาย   
                เอตสฺส วาทสฺส ชิคุจฺฉมาโน   
                อกามโก จรามิ พฺรหฺมจริย   
                วิ ฺ ูปสฏ ฺจ สต ฺจ าน   
                เอว อห ปุ ฺกโร ภวามีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  กณฺหกมฺม ฺจ  ผล ฺจ  สทฺทหิตฺวา  ตาว  มหนฺต   
วิภว  ปหาย  อคารา  นิกฺขมิตฺวา  ย  ปชหิ  ปุน  ตทตฺถเมว  
นิวตฺโต  โส  อย  ลาลมุโข  วต  คามทารโก  วิย  จ  ปโล  วตาติ 
# ๑. ม. ตป ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท อตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. เอฬมูโคว พาโล ฯ  ๔. ม. เอฬมูโค ฯ   
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อิท  วาท  ชิคุจฺฉมาโน  อห  อตฺตโน  หิโรตฺตปฺปเภทภเยน  
อนิจฺฉมาโนป  พฺรหฺมจรยิ  จรามิ  ฯ  กิ ฺจิ  ภิยฺโยว  
ปพฺพชฺชาปุ ฺ ฺจ  นาเมต  วิ ฺ ูหิ  พุทฺธาทีหิ  ปสฏ  
เตส ฺเว  จ  สต  นิวาสนฏาน  เอว  อิมินาป  การเณน 
อห  ปุ ฺกโร  ภวามิ  อสฺสุมุโขป  รทุมาโน  พฺรหฺมจริย  
จรามิเยวาติ ฯ   
        เอว  โส  อตฺตโน  อชฺฌาสย  กเถตฺวา  ปุน  มณฺฑพฺย   
ปุจฺฉนฺโต  ฉฏ คาถมาห   
        [๑๓๘๕]สมเณ ตฺว พฺราหฺมเณ อทฺธิเก จ   
                สนฺตปฺปยาสิ อนฺนปาเนน ภิกฺข๛   
                โอปานภูตว ฆร ตวยิท   
                อนฺเนน ปาเนน อุเปตรูป   
                อถ กิสฺส วาทสฺส ชิคุจฺฉมาโน   
                อกามโก ทานมิม ททาสีติ ฯ   
        ตตฺถ  ภิกฺขนฺติ [๑] จรนฺตาน  ภิกขฺ ฺจ  สมฺปาเทตฺวา   
ททาสิ  ฯ  โอปานภูตวาติ จตุมหาปเถ ขนิตสาธารณโปกฺขรณี  
วิย ฯ   
        ตโต มณฺฑพฺโย อตฺตโน อชฺฌาสย กเถนฺโต สตฺตม  
คาถมาห   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขายาติ ทิสฺสติ ฯ   
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        [๑๓๘๖]ปตโร จ เม อาสุ(๑) ปตามหา จ   
                สทฺธา อหุ(๒) ทานปตี วท ฺ ู   
                ต กูลวตฺต(๓) อนุวตฺตมาโน   
                มาห กุเล อนฺติมคนฺธิโน(๔) อหุ   
                เอตสฺส วาทสฺส ชิคุจฺฉมาโน   
                อกามโก ทานมิม ททามีติ ฯ   
        ตตฺถ  อาสุนฺติ  ปทสฺส  สทฺธาติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ  ฯ  
สทฺธา  อเหสุนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อหูติ  สทธฺา  หุตฺวา  ตโต  อุตฺตรึ  ทานเชฏกา   
เจว  วเทถ  กโรถาติ  วุตฺตวจนสฺส  อตฺถโชตนกา  จ  อเหสุ  ฯ  
ต  กูลวตฺตนฺติ  ต  กุเล  วตฺต  ฯ  อฏกถาย  ปน  อยเมว  วา  
ปาโ ฯ  มาห  กุเล  อนฺติมคนฺธิโน  อหุนฺติ  อห  อตฺตโน 
กุเล  สพฺพปจฺฉิมโก  เจว  กุลปลาโป  จ  มา  อหุนติฺ  สลลฺกฺเขตฺวา 
เอต  กุลนฺติมา  กุลปลาโปติ  วาท  ชิคุจฺฉมาโน  อห (๕) อนิจฺฉมาโนว 
อิท  ทาน  ททามีติ ทีเปติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  มณฺฑพฺโย  อตฺตโน  ภริย  ปุจฺฉนฺโต   
อฏม คาถมาห   
        [๑๓๘๗]ทหรึ กุมารึ อสมตฺถป ฺ   
                ยนฺตานยึ าติกุเล(๖) สุคตฺเต   
# ๑. ม. อาสุ ฯ  ๒. ม. อหุ ฯ  ๓. ม.กุลลฺวตฺต ฯ เอวมุปริป ฯ  
# ๔. ม. อนฺติมคนฺธโน ฯ  ๕. ม. ทาน ฯ  ๖. ม. าติกุลา ฯ   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 529 

                *เลมที่ 32  ทสกนิปาตวณฺณนา  หนา  529 
                 
                น จาป เม อปฺปยต อเวทิ   
                อ ฺตฺร กามา ปริจารยนฺตา(๑)   
                อถ เกน วณฺเณน มยา หิ(๒) โภติ   
                สวาสธมฺโม อหุ เอวรูโปติ ฯ   
        ตตฺถ  อสมตฺถป ฺนฺติ  กุฏมฺพ  วิจาเรตุ  อปฺปฏิพลป ฺ   
อติตรุณิ ฺเว  สมาน  ฯ  ยนฺตานยินฺติ  ย  ต  อานยึ  ย  อห  ทหริเมว  
สมาน  ต  าติกุลโต  อาเนสินฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  อ ฺตฺร  
กามา  ปริจารยนฺตาติ  เอตฺตก  กาล  วินา  กาเมน อนิจฺฉาย   
ม  ปริจารยนฺตาป  อตฺตโน  อปฺปยภาวป  ม  น  ชานาเปสิ  
สมฺปยายมานรูปาว  ม  ปริจริ  ฯ  เกน  วณฺเณนาติ  เกน   
การเณน  ฯ  โภตีติ  ต  อาลปติ  ฯ  เอวรูโปติ  อาสีวิสสมาน- 
ปฏิกูลภาเวน  มยา  สทฺธึ ตว สวาสธมฺโม เอวรูโป ปยสวาโส  
วิย กถ ชาโตติ ฯ   
        อถสฺส สา กเถนฺตี นวม คาถมาห   
        [๑๓๘๘]อารา ทูเร นยิธ กทาจิ อตฺถิ   
                ปรปรา นาม กเุล อิมสฺมึ   
                ต กูลวตฺต อนุวตฺตมานา   
                มาห กุเล อนฺติมคนฺธินี อหุ   
                เอตสฺส วาทสฺส ชิคุจฺฉมานา   
                อกามกา ปฏ จรามิ(๓) ตุยฺหนฺติ ฯ   
# ๑.สี. ยุ. ปรจิารยนฺตี ฯ  ๒. ม. เต ฯ  ๓. ม. ปทฺธจรามฺหิ ฯ  
# สี. พทฺธจรามิ ฯ   
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        ตตฺถ  อารา  ทูเรติ  อ ฺม ฺเววจน  ฯ  อติทูเรติ  ต   
ทสฺเสนฺตี  เอวมาห  ฯ  อิธาติ  นิปาตมตฺต  น  กทาจีติ  อตฺโถ  ฯ   
ปรปราติ  ปุรสิปรปรา  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  สามิ  อิมสฺมึ  อมฺหาก   
าติกุเล  ทูรโต  ปฏาย  ยาว  สตฺตมา  กลุปริวฏฏา  ปุริสปรปรา   
นาม  นตฺถิ (๑) ฯ  เอกิตฺถยิาป  สามิก  ฉฑฺเฑตฺวา  อ ฺโ  ปุริโส   
คหิตปุพฺโพ  นาม  นตฺถีติ  ฯ  ต  กลูวตฺตนฺติ  อหป  ต  กุลวตฺต   
กุลปฺปเวณึ  อนุวตฺตมานา  อตฺตโน  กเุล  ปจฺฉิมิกา  ปลาลภูตา   
มา  อสฺสนฺติ  สลลฺกฺเขตฺวา  เอต  กลุนฺติมา  กุลคนฺธนิีติ  วาท   
ชิคุจฺฉมานา  อกามกาป  ตุยฺห  ปฏ  จรามิ  เวยฺยาวจฺจการิกา   
ปาทปริจาริกา ชาตมฺหีติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  มยา  สามิกสฺส  สนฺติเก  อภาสิตพฺพ   
ตุยฺห  ภาสิต  กุชฺเฌยฺยาป  เม  อย  อมฺหาก  กลุุปกตาปสสฺส   
สมฺมุเขเยว น ขมาเปสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ขมาเปนฺตี ทสม 
คาถมาห   
        [๑๓๘๙]มณฺฑพฺย ภาสิสฺส(๒) อภาสเนยฺย(๓)   
                ต ขมต ปุตฺตเหตุ มมชฺช(๔)   
                ปตฺุตเปม นยิธ ปรตฺถิ กิ ฺจิ   
                โส โน อย ชีวติ ย ฺทตฺโตติ ฯ   
# ๑. ม. น กทาจิ อตฺถิ ฯ  ๒. ม. ภาสึ ฯ  ๓. ม. ยมภาสเนยฺย ฯ 
# ๔. ม. ปุตฺตกเหตุ มชฺช ฯ   
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        ตตฺถ  ต  ขมตนฺติ  ต  ขมยตุ  ฯ  ปตฺุตเหตุ  มมชฺชาติ  ต   
มม  ภาสิต  อชฺช  อิมสฺส  ปุตฺตสฺส  เหตุ  ขมยตุ  ฯ  โส  โน อยนฺติ 
ยสฺส  ปุตฺตสสฺ  การณา  มยา  เอต  ภาสิต  โส  โน  ปุตฺโต   
ชีวติ  อิมสสฺ  ชีวิตลาเภเนว  เม  ขมาหิ  อชฺชโต  ปฏาย  ตว   
วสวตฺตินี ภวิสฺสามีติ ฯ   
        อถ  น  มณฺฑพฺโย  อุฏเหิ  ภทฺเท  ขมามิ  เต  อิโต   
ปฏาย  มา  ผรุสจิตฺตา  อโหสิ  อหป  เต  อปฺปย  น  กริสฺสามีติ   
อาห  ฯ  โพธิสตฺโต  มณฺฑพฺย  อาห  อาวุโส  ตยา  ทสฺุสฆรธน   
สหริตฺวา  กมฺม ฺจ  ผล ฺจ  อสทฺทหิตฺวา  ทาน  เทนฺเตน  อยุตฺต   
กต  อิโต  ปฏาย  ทาน  สทฺทหิตฺวา  ทเทยฺยาสีติ  ฯ  โส  สาธูติ   
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  โพธิสตฺต  อาห  ภนฺเต  ตยา  อมฺหาก   
ทกฺขิเณยฺยภาเว  ตฺวา  อนภิรเตน  พฺรหฺมจริย  จรนฺเตน  อยุตฺต   
กต  อิโต  ปฏาย  อิทานิ  ยถา  ตยิ  กตการา  มหปฺผลา  โหนฺติ  
เอว  จิตฺต ปสาเทตฺวาL  สุทฺธจิตฺโต  ฌานาภิรโต  หุตฺวา  พฺรหฺมจริย  
จราหีติ  ฯ  เต  มหาสตฺต  วนฺทิตฺวา  อุฏายาสนา  อคมสุ  ฯ  
ตโต  ปฏาย  ภริยา  สามิเก  สุเสฺนหา  อโหสิ  ฯ  มณฺฑพฺโย   
ปสนฺนจิตฺโต  สทฺธาย  ทาน  อทาสิ  ฯ  โพธิสตฺโต  อนภิรตึ   
วิโนเทตฺวา  ฌานาภิ ฺา  อุปฺปาเทตฺวา  พฺรหฺมโลกปรายโน 
อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา    
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ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหิ  ฯ  ตทา  มณฺฑพฺโย  อานนฺโท  อโหส ิ ภริยา  วิสาขา   
ปุตฺโต  ราหุโล  อาณิมณฺฑพฺโย  สารปีุตฺโต  กณฺหทีปายโน  ปน   
อหเมวาติ ฯ   
                กณฺหทีปายนชาตก ฉฏ ฯ   
                 
                        นิโคฺรธชาตก   
        น  จาหเมต  ชานามีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
เทวทตฺต  อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        เอกทิวส  หิ  ภิกฺขู  เตน  อาวุโส  เทวทตฺต  สตฺถา  ตว   
พหุปกาโร  ตฺว  หิ  สตฺถาร  นิสฺสาย  ปพฺพชฺช  ลภ ิ อุปสมฺปท  
ลภิ  เตปฏก  พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหิ  ฌาน  อุปฺปาเทสิ  
ลาภสกฺกาโรป  เต  ทสพลสฺเสว  สนตฺโกติ  ภิกฺขูหิ  วุตฺเต  ติณสลาก  
อุกฺขิปตฺวา  เอตฺตกป  สมเณน  โคตเมน  มยฺห  กต  คุณ  น 
ปสฺสามีติ  วุตฺเต  ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ  ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป   
เทวทตฺโต  อกต ฺ ู  มิตฺตทุพฺภีติ วตฺวา [๑]อตีต อาหริ   
        อตีเต  ราชคเห  มคธราชา  นาม  รชฺช  กาเรสิ  ฯ  ตทา   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เตหิ ยาจิโตติ ทิสฺสนฺติ ฯ   
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ราชคหเสฏ ี  อตฺตโน  ปตฺุตสฺส  ชนปทเสฏ ิโน  ธตีร  อาเนสิ  ฯ   
สา  ว ฺฌา  อโหสิ  ฯ  อถสฺส  อปรภาเค  สกฺกาโร  ปริหายิ  ฯ   
อมฺหาก  ปุตฺตสฺส  เคเห  ว ฺฌิตฺถิยา  วสนฺติยา  กถ  กลุวโส   
วฑฺฒิสฺสตีติ  ยถา  สา  น  สุณาติ  เอวป  กถ  สมุฏาเปนฺติ  ฯ 
สา ต  สุตฺวา  โหตุ  คพฺภินีอาลย  กตฺวา  เอเต  ว ฺเจสฺสามีติ  
จินฺเตตฺวา  อตฺตโน  อตฺถจาริก  ธาตึ  อาห  อมฺม  คพฺภินิโย  
นาม  กิ ฺจ  กโรนฺตีติ  คพฺภินีปริหาร  ปุจฺฉิตฺวา  ต  สุตฺวา 
อุตุนีกาเล ปฏิจฺฉาเทตฺวา  อมฺพิลาทิรุจิกา  หุตฺวา  หตฺถปาทาน   
อุทฺธุมายนกาเล  หตฺถปาทปฏ ิโย  โกฏาเปตฺวา  พหล  กาเรสิ  
ทิวเส  ทิวเส  ปโลติกเวฏเนน  จ  อุทรวฑฺฒน  ทสฺเสสิ  ถนมขุานิ 
กาฬกานิ  กาเรสิ  สรรีกิจฺจ  กโรนฺตีป  อ ฺตฺร  ตสฺสา  ธาติยา   
อ ฺเส  ปมุเข  น  กโรติ  ฯ  สามิโกป  ตสฺสา  คพฺภปริหาร  
อทาสิ  ฯ  เอว  นว  มาเส  วสิตฺวา  อิทานิ  ชนปเท  ปตุ   
ฆร  คนฺตฺวา  วิชายิสฺสามีติ  สสฺสุสสฺสุเร  อาปุจฺฉิตฺวา  รถ  อภิรยุหฺ  
มหนฺเตน  ปริวาเรน  ราชคหา  นิกฺขมิตฺวา  มคฺค  ปฏิปชชฺิ  ฯ  
ตสฺสา  ปน  ปุรโต  เอโก  สตฺโถ  คจฺฉติ  ฯ  สตฺเถน  วสิตฺวา  
คตฏาน  เอสา ปาตราสกาเล ปาปุณาติ ฯ อเถกทิวส   
ตสฺมึ  สตฺเถ  เอกา  ทุคฺคติตฺถี  รตฺตึ  เอกสฺมึ  นโิคฺรธมูเล  ปุตฺต   
วิชายิตฺวา  ปาโตว  สตฺเถ  คจฺฉนฺเต  อห  วินา  สตฺเถน  คนฺตุ  
น  สกฺขิสฺสามิ  สกฺกา  โข  ปน  ชีวนฺติยา  ปุตฺต  ลภิตุนฺติ  
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นิโคฺรธมูลชาเล  ชลาพุ ฺเจว  คพฺภมล ฺจ  อตฺถริตฺวา  ปุตฺต  
ฉฑฺเฑตฺวา  อคมาสิ  ฯ  ทารกสฺสป  เทวตา  อารกฺข  คณฺหึสุ  ฯ 
โส  ห ิ น  โย  วา  โส  วา  สตฺโต  โพธสิตฺโตเยว  ฯ  โส  ปน 
ตทา  ตาทิส  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ  ฯ  อิตรา  ปาตราสกาเล  ต  าน   
ปตฺวา  สรีรกจฺิจ  กริสฺสามีติ  ตาย  ธาติยา  สทฺธึ  นิโคฺรธมูเล 
คตา  สุวณฺณวณฺณ  ทารก  ทิสฺวา  อมฺม  นิปฺผนฺน  โน  กิจฺจนฺติ   
ปโลติกาโย  อปเนตฺวา  อุจฺจงฺคปฺปเทส  โลหิเตน  จ  คพฺภมเลน  
จ  มกฺขิตฺวา  อตฺตโน  คพฺภวุฏานภาว  อาโรเจสิ  ฯ  ตาวเทว   
น  สาณิยา  ปริกฺขิปตฺวา  หฏตุฏโ  ปริชโน  ราชคห  ปณฺณ  
เปเสสิ  ฯ  อถสฺสา  สสฺสสุสฺสุรา  วิชาตกาลโต  ปฏาย  ปตุ   
กุเล  กึ  กริสสฺติ  อิเธว  อาคจฺฉตูติ  เปสยึสุ  ฯ  สา  ปฏินิวตฺติตฺวา 
ราชคหเมว  ปาวิสิ  ฯ  ตตฺถ  ต  สมฺปฏจฺิฉิตฺวา  ทารกสฺส  
นาม  กโรนฺตา  นิโครฺธมเูล ชาตตฺตา นิโคฺรธกุมาโรติ  นาม   
กรึสุ  ฯ  ตทิวส ฺเว  อนุเสฏ ิสุณิสาป  วิชายนตฺถาย  กลุฆร   
คจฺฉนฺตี  อนฺตรามคฺเค  เอกิสฺสา  รุกฺขสาขาย  เหฏา  ปุตฺต   
วิชายิ  ฯ  ตสฺส  สาขกุมาโรติ  นาม  กรสึ ุ ฯ  ตทิวส ฺเว   
เสฏ ึ  นิสฺสาย  วสนฺตสฺส  ตุนฺนการสฺส  ภริยา  ปโลติกนฺตเร  
ปุตฺต  วิชายิ  ฯ  ตสฺส  โปติโกติ  นาม  กรึสุ  ฯ   
        มหาเสฏ ี อุโภป เต ทารเก นิโคฺรธกุมารสฺส  ชาตทิวเส   
ชาตาติ  อาเนตฺวา  เตเนว  สทฺธ ึ สวฑฺเฒสิ  ฯ  เต  เอกโตว   
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วฑฺฒิตฺวา  วยปฺปตฺตา  ตกฺกสิล  คนฺตฺวา  สิปฺป  อุคฺคณฺหึสุ  ฯ  
อุโภป  เสฏ ิปุตฺตา  อาจริยสฺส  เทฺว  กหาปณสหสฺสานิ  อทสุ  ฯ 
นิโครฺธกุมาโร  โปติกสฺส  อตฺตโน  สนติฺเก  สิปฺป ปฏเปสิ ฯ   
เต  นิปฺผนฺนสิปฺปา  อาจริย  อาปุจฺฉิตฺวา  นิกฺขนฺตา  ชนปทจาริก   
จริสฺสามาติ  อนุปุพฺเพน  พาราณสึ  ปตฺวา  เอกสฺมึ  รุกฺขมูเล  
นิปชฺชึส ุฯ  ตทา  พาราณสีร ฺโ  กาลกตสฺส  สตฺตโม 
ทิวโส  ฯ  เสวฺ  ปุสฺสรถ  โยชิสฺสามาติ  นคเร  เภริ ฺจาราเปสุ  ฯ 
เตสุ  ปยสหาเยสุ  รุกฺขมูเล  นิปชฺชิตฺวา  นิทฺทายนฺเตสุ  โปติโก 
ปจฺจูสกาเล  อุฏาย  นิโคฺรธกุมารสฺส  ปาเท  ปริมชชฺนฺโต 
นิสินฺโน  โหติ  ฯ  ตสฺมึ  รกฺุเข  ทฺวีสุ  นวุิฏกุกฺกุเฏส ุ(๑) 
อุปริกุกฺกุโฏ  เหฏากุกฺกุฏสฺส  สรีเร  วจฺจ  ปาเตสิ  ฯ  อถ  น  
โส  เกเนต  ปาติตนฺติ  อาห  ฯ  สมฺม  มา  กุชฺฌ ิ มยา   
อชานนฺเตน  ปาติตนฺติ  อาห  ฯ  อเร  ตฺว  มม  สรรี  อตฺตโน 
วจฺจฏาน  ม ฺเสิ  กึ  มม  ปมาณ  น  ชานาสีติ  ฯ  อถ  น  
อิตโร  อเร  ตฺว  อชานนฺเตน  เม  กตนฺติ  วุตฺเตป  กชฺุฌสิเยว  
กึ  ปน  เต  ปมาณนฺติ  อาห  ฯ  โย  ม  มาเรตฺวา  มส  ขาทติ  
โส  ปาโตว  สหสฺส  ลภติ  ตสฺมา  อห  มาน  กริสฺสามีติ  ฯ  อถ  
น  อิตโร  อาห  อเร  เอตฺตกมตฺเตน  ตฺว  มาน  กโรสิ  ม  ปน  
มาเรตฺวา  โย  ถูลมส  ขาทติ  โส  ปาโตว  ราชา  โหติ  โย  
# ๑. ม. วุฏกุกฺกุเฏสุ ฯ   
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มชฌิมมส  ขาทติ  โส  เสนาปติ  โหติ  โย  อฏ ินิสฺสิต  ขาทติ  
โส  ภณฺฑาคาริโก  โหตีติ  อาห  ฯ   
        โปติโก  เตส  กถ  สตฺุวา  กินฺโน  สหสฺเสน  รชฺชเมว  
วรนฺติ  สณิก  รกฺุข  อภิรหูิตฺวา  อุปริสยิตกุกฺกุฏ  คเหตฺวา  
มาเรตฺวา  องฺคาเรสุ  ปจิตฺวา  ถูลมส  นโิครฺธสฺส  อทาสิ  
มชฺฌิมมส  สาขสฺส  อทาสิ  อฏ ิมส  อตฺตนา  ขาทิ  ฯ  ต   
ขาทิตฺวา  จ  ปน  สมฺม  นโิคฺรธ  ตฺว  อชฺช  ราชา  ภวิสฺสสิ  
สมฺม  สาข  ตฺว  เสนาปติ  ภวิสฺสสิ  อห  ปน  ภณฺฑาคาริโกติ   
วตฺวา  กถ  ชานาสีติ  ปุฏโ  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ  ฯ  เต   
ตโยป  ปาตราสเวลาย  พาราณสึ  ปวิสตฺิวา  เอกสฺส  พฺราหฺมณสฺส   
เคเห  สปฺปสกฺกรยุตฺต  ปายาส  ภุ ฺชิตฺวา  นครา  นกิฺขมิตฺวา   
อุยฺยาน  ปวิสึสุ  ฯ  นิโคฺรธกุมาโร  สิลาปเฏ  นิปชชฺ ิ ฯ  อิตเร   
เทฺว  พหิ  นปิชฺชึส ุ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  ป ฺจ  ราชกกธุภณฺฑานิ   
อนฺโต  เปตฺวา  ปุสฺสรถ  วิสฺสชฺเชสุ  ฯ  ตสฺส  วิตฺถารกถา  
มหาชนกชาตเก  อาวีภวิสฺสตีติ  ฯ  ปสฺุสรโถ  อุยฺยาน  คนฺตฺวา 
นิวตฺติตฺวา  อาโรหนสชฺโช  หุตฺวา  อฏาสิ  ฯ  ปโุรหิโต  อุยฺยาเน  
ปุ ฺวตา        สตฺเตน  ภวิตพฺพนฺติ  อุยฺยาน  ปวิสิตฺวา  กุมาร 
ทิสฺวา  ปาทนฺตโต  สาฏก  อปเนตฺวา  ปาเทสุ  ลกขฺณานิ   
อุปธาเรตฺวา  ติฏตุ  ตาว  พาราณสีรชฺช  สกลชมฺพุทีปสามิ  
อธิปติราชา  ภวิตุ  ยุตฺโตติ  สพฺพตาลาวจเร  ปคฺคณฺหาเปสิ  ฯ  
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นิโคฺรธกุมาโร  ปพุชฺฌิตฺวา  มุขโต  สาฏก  อปเนตฺวา  มหาชน 
โอโลเกตฺวา  ปริวตฺติตฺวา  นิปนฺโน  โถก  วีตินาเมตฺวา  สิลาปเฏ   
ปลฺลงฺเกน  นสิีทิ  ฯ  อถ  น  ปุโรหิโต  ชณฺณุนา  ปติฏาย   
รชฺชนฺเต  เทว  ปาปุณาตีติ  วตฺวา  สาธูติ  วุตฺเต  ตตฺเถว 
รตนราสิมฺหิ  เปตฺวา  อภิสิ ฺจิ  ฯ  โส  รชชฺ  ปตฺวา  สาขสฺส  
เสนาปติฏาน  ทตฺวา  มหนฺเตน  สกฺกาเรน  นคร  ปาวิสิ  ฯ 
โปติโกป  เตน  สทฺธึเยว  อคมาสิ  ฯ  ตโต  ปฏาย  มหาสตฺโต   
พาราณสิย  ธมฺเมน  รชฺช  กาเรสิ  ฯ  
        โส  เอกทิวส  มาตาปตูน  สริตฺวา  สาข  อาห  สมฺม  น 
สกฺกา  มาตาปตูหิ  วินา  วตฺติตุ  มหนฺเตน  ปริวาเรน  คนฺตฺวา   
มาตาปตโร  โน  อาเนหีติ  ฯ  สาโข  น  เม  ตตฺถ  คมนกมฺม   
อตฺถีติ  ปฏิกขิฺป  ฯ  ตโต  โปติก  อาณาเปสิ  ฯ  โส  สาธูติ   
ตตฺถ  คนฺตฺวา  นิโคฺรธสฺส  มาตาปตโร  ปุตฺโต  เต  รชฺเช   
ปติฏ ิโต  เอถ  สามิ  ตตฺถ  คจฺฉามาติ  อาห  ฯ  เต  อตฺถิ  
โน  วิภวมตฺต  นาล (๑) ตตฺถ  คมเนนาติ  ปฏิกฺขิปสุ  ฯ  สาขสฺส  
มาตาปตโร  อาโรเจสิ  ฯ  เตป  น  อิจฺฉึสุ  ฯ  อตฺตโน   
มาตาปตโร  อโวจ  ฯ  มย  ตาต  ตุนฺนการกมฺเมน  ชีวิสฺสาม   
อลนฺติ  ปฏิกขิฺปสุ  ฯ  โส  เตส  คมน (๒) อลภิตฺวา  พาราณสิเมว   
ปจฺจาคนฺตฺวา  เสนาปติสฺส  ฆเร  มคฺคกิลมถ  วิโนเทตฺวา  ปจฺฉา   
# ๑. ม. อล ฯ  ๒. ม. มน ฯ  
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นิโคฺรธ  ปสสฺิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ตสฺส  นิเวสนทฺวาร  คนฺตฺวา   
สหายโก  กริ  เต  โปติโก  นามาคโตติ  เสนาปติสฺส  อาโรเจหีติ   
โทวาริก  อาห  ฯ  โส  ตถา  อกาสิ  ฯ  สาโข  ปน  อย  
มยฺห  รชฺช  อทตฺวา  สหายสฺส  นโิคฺรธสฺส  อทาสีติ  ตสฺมึ  
เวร  พนฺธิ  ฯ  โส  ต  กถ  สุตฺวาว  กุทฺโธ  อาคนฺตฺวา  โก  
อิมสฺส  สหาโย  อุมฺมตฺตโก  ทาสีปุตฺโต  คณฺหถ  นนฺติ  วตฺวา 
หตฺถปาทชาณุกปฺปุเรหิ  โกฏาเปตฺวา  คีวาย  คาหาเปตฺวา 
นีหราเปสิ  ฯ 
        โส  จินเฺตสิ  สาโข  มม  สนฺติกา  เสนาปติฏาน  ลภิตฺวา 
อกต ฺ ู  มิตฺตทุพฺภิ  ม  โกฏาเปตฺวา  นีหราเปสิ  นิโคฺรโธ  ปน   
ปณฺฑิโต  กต ฺ ู  สปฺปุริโส  ตสฺเสว  สนฺติก  คมิสฺสามีติ  
ราชทฺวาร  คนฺตฺวา  โปติโก  กริ  นาม  เต  สหาโย  ทฺวาเร   
 ิโตติ  ร ฺโ  อาโรจาเปสิ  ฯ  ราชา  ปกโฺกสาเปตฺวา  ต   
อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อาสนา  วุฏาย  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ปฏิสนถฺาร   
กตฺวา  มสฺสุกมฺมาทีนิ  กาเรตฺวา  สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิเตน   
ปริภุตฺตนานคฺครสโภชเนน  เตน  สทธฺึ  สุขนิสินฺโน  มาตาปตูน   
ปวตฺตึ  ปุจฺฉิตฺวา  อนาคมนภาว  สุณิ  ฯ  สาโขป  โปติโก  ม  
ร ฺโ  สนฺติเก  ปริภินฺเทยฺยาติ  มยิ  ปน  คเต  กิ ฺจิ  วตฺตุ  น   
สกฺขิสฺสตีติ  ตตฺเถว  อคมาสิ  ฯ  โปติโก  ตสฺส  สนติฺเกเยว  ราชาน   
อามนฺเตตฺวา  เทว  อห  มคฺคกิลมนฺโต  สาขสฺส  เคห  คนฺตฺวา    
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วิสมิตฺวา  อิธ  อาคมิสฺสามีติ  อาคมึ  อถ  ม  สาโข  นาหนฺต 
ชานามีติ  วตฺวา  โกฏาเปตฺวา  คีวาย  คาหาเปตฺวา  นีหราเปสีติ   
สทฺทเหยฺยาสิ ตฺว เอตนฺติ วตฺวา ติสฺโส คาถา อภาสิ   
        [๑๓๙๐]น จาหเมต (๑)ชานามิ          โกวาย กสฺส จาริ วา(๒)   
                ยถา สาโข วทิ เอว                  นิโคฺรธ กินติฺ ม ฺสิ ฯ   
        [๑๓๙๑]ตโต คลวินีเตน                  ปุริสา นีหรึสุ ม   
                ทตฺวา มุขปฺปหารานิ          สาขสฺส วจน กรา ฯ   
        [๑๓๙๒]เอตาทิส ทุมฺมตินา          อกต ฺเน(๓) ทุพฺภินา   
                กต อนริย สาเขน                  สขินา เต ชนาธิปาติ ฯ   
        ตตฺถ  กนิฺติ  ม ฺสีติ  ยถา  ม  สาโข  อวทิ(๔)  ก ึ 
ตฺวป  เอวเมว  ม ฺสิ  อุทาหุ  น  ม ฺสิ  ม  สาโข  เอว  
วเทยฺยาสิ  กึ  สทฺทหสิ  น  สทฺทหสีติ  อธิปฺปาโย  ฯ   
คลวินีเตนาติ  คลคฺคาเหน ฯ  ทุพฺภินาติ มิตฺตทุพฺภินา ฯ   
        ต สุตฺวา นิโคฺรโธ จตสฺโส คาถา อภาสิ   
        [๑๓๙๓]น จาหเมต ชานามิ          นป เม โกจิ สสติ   
                ย เม ตฺว สมฺม อกฺขาสิ          สาเขน กฑฺฒน(๕) กต ฯ 
        [๑๓๙๔]สขีน สาชีวงฺกโร  มม         สาขสฺส จูภย   
                ตฺว โนปสฺสริย ทาตา          มนุสฺเสสุ มหคฺคต(๖)   
                ตยมฺหา ลภิตา(๗) อิทฺธิ          เอตฺถ เม นตฺถิ สสโย ฯ   
# ๑. ส. ม. วาหเมต ฯ  ๒. ม. วาติ วา ฯ  ๓. ม. อกต ฺ ุน ฯ 
# ๔. ม. อจริ ฯ  ๕. ม. การณ ฯ  ๖. ม. มหนฺตต ฯ  
# ๗. ม. ตยามา ลพฺภิตา ฯ   
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        [๑๓๙๕]ยถาป วีช อคฺคิมฺหิ          ฑยฺหติ น วิรหูติ   
                เอว กต อสปฺปรุิเส          นสฺสติ น วิรูหติ ฯ   
        [๑๓๙๖]กต ฺ ุมฺหิ จ โปสมฺหิ          สลีวนฺเต อริยวุตฺติเน   
                สกฺุเขตฺเต วิย พีชานิ          กต ตมฺหิ น นสฺสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  สสตีติ  อาจิกฺขติ  ฯ  กฑฺฒน  กตนฺติ  อากฑฺฒน- 
วิกฑฺฒนโปถนโกฏนสงฺขาต  กฑฺฒน  กตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  สขีน  
สาชีวงฺกโรติ  สมฺม  โปติก  ตฺว  สหายกาน  สุอาชีวงฺกโร 
ชีวิกาย  อุปฺปาเทตา  ฯ  มม  สาขสฺส  จูภยนฺติ  มยฺห ฺจ  
สาขสฺส  จ  อุภินฺน  สขีนนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตฺว  โนปสสฺริยนฺติ  ตฺว  
โน  อป  อิสสฺริย  ทาตา  ตว  สนฺติกา  อิม อมฺเหหิ ลทฺธ(๑) ฯ 
มหคฺคตนฺติ มหนฺตภาว ฯ   
        เอว  ปน [๒] เอตฺตก  กถ  กเถนฺเต  นิโคฺรเธ  สาโข  ตตฺเถว   
อฏาสิ  ฯ  อถ  น  ราชา  สาข  อิม  โปติก  ส ฺชานาสีติ  
ปุจฺฉิ  ฯ  โส  ตุณฺหี  อโหส ิ ฯ  อถสฺส  ราชทณฺฑ (๓) อาณาเปนฺโต  
อฏม  คาถมาห   
        [๑๓๙๗]อิม ฺจ(๔) ชมฺม เนกติก  อสปฺปุริสจินฺติต(๕)   
                หนนฺตุ สาข สตฺตีหิ          นาสฺส อิจฺฉาม ชีวิตุนฺติ(๖) ฯ   
        ตตฺถ ชมฺมนฺติ ลามก ฯ เนกติกนติฺ ว ฺจนก ฯ   
# ๑. ม. อิมา สมฺปตฺตี อมฺเหหิ ลทฺธ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วตฺวาติ  
# ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. ราชา ทณฺฑ ฯ  ๔. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  
# ๕. ม. ...จินฺตก ฯ  ๖. ม. อิจฺฉามิ ชีวิตนฺติ ฯ   
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        ต  สุตฺวา  โปติโก  มา  เอส  พาโล  ม  นิสฺสาย  นสฺสตูติ   
จินฺเตตฺวา นวม คาถมาห   
        [๑๓๙๘]ขมตสฺส มหาราช          ปาณา ทุปฺปฏิอานยา(๑)   
                ขม [๒] อสปฺปุริสสฺส          นาสฺส อิจฺฉามห วธนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ขมตสฺสาติ  ขมตทสฺส  เอตสฺส  อสปฺปรุิสสฺส   
ขมถาติ  อตฺโถ ฯ ทุปฺปฏิอานยาติ มตสฺส นาม ปาณา อาเนตุ  
น สกฺกา ฯ   
        ราชา  ตสฺส  วจน  สตฺุวา  โทส(๓)  สาขสฺส  ขมิ  
เสนาปติฏานป  โปติกสเฺสว  ทาตุกาโม  อโหสิ  ฯ  โส  
ปน  น  อิจฺฉิ  ฯ  อถสฺส  สพฺพเสนีน  วิจารณารห   
ภณฺฑาคาริกฏาน  นาม  อทาสิ  ฯ  ปพฺุเพ  กิเรต  านนฺตร  
นาโหสิ  ฯ  ตโต  ปฏาย  ชาต  ฯ  อปรภาเค  โปติกภณฺฑาคาริโก 
ปุตฺตธีตาหิ  วฑฺฒมาโน  อตฺตโน  ปุตฺตธีตาน  โอวาทวเสน 
โอสานคาถมาห   
        [๑๓๙๙]นิโคฺรธเมว เสเวยฺย          น สาขมุปสวเส   
                นโิคฺรธสฺมึ มต เสยฺโย          ย ฺเจ สาขสฺมิ ชีวิตนฺติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  ภิกขฺเว  
เทวทตฺโต  ปุพฺเพป  อกต ฺ ูเยวาติ  วตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
# ๑. ม. น ปฏิอานยา ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เทวาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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ตทา  สาโข  เทวทตฺโต อโหสิ โปติโก อานนฺโท นโิคฺรโธ 
ปน อหเมวาติ ฯ   
                นโิคฺธชาตก สตฺตม ฯ   
 
                   ตกฺกลชาตก   
        น  ตกฺกลา  สนฺตีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก   
ปตุโปสก [๑] อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  เอกสฺมึ  ทลทิฺทกุเล  ปจฺฉาชาโต  มาตริ  กาลกตาย   
ปาโตว  อุฏาย  ทนฺตกฏมุโขทกาทีนิ  กโรนฺโต  ภตึ  วา  กส ึ  
วา  กตฺวา  ลทฺธวิภวานุรูเปน  ยาคุภตฺตาทีนิ  สมฺปาเทตฺวา  ปตร   
โปเสสิ ฯ  อถ  น  ปตา  อาห  ตาต  ตฺว  เอกโกว  อนฺโต 
จ  พหิ  จ กตฺตพฺพ  กโรส ิ เอกนฺเต  กุลทาริก  อาเนสฺสามิ   
สา [๒] เคเหว  กตฺตพฺพ  กริสฺสตีติ  ฯ  ตาต  อิตฺถิโย  นาม  ฆร  
อาคตา  เนว มยฺห น ตุมฺหาก  จิตฺตสุข  กริสฺสนฺติ  มา  เอวรูป  
จินฺตยิตฺถ  อห  ยาวชีว  ตุมฺเห  โปเสตฺวา  ตุมฺหาก  อจฺจเยน  
ปพฺพชิสฺสามีติ (๓) ฯ  อถสฺส  ปตา  อนิจฺฉมานกสฺเสว  เอก  กลุทาริก  
อาเนสิ  ฯ สา สสฺสุรสฺส จ สามิกสฺส  จ  อุปการิกา  อโหสิ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อุปาสกนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เตติ  
# ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. ชานิสฺสามีติ ฯ   
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นีจวุตฺติ  ฯ  สามิโกปสฺสา  มม  ปตุ อุปการิกาติ  ตุสฺสิตฺวา   
ลทฺธ  ลทฺธ  มนาป  มนาป  อาหริตฺวา  เทติ  ฯ  สาป  ต   
สสฺสุรสฺเสว  อุปนาเมติ  ฯ  สา  อปรภาเค  จินฺเตสิ  มยฺห   
สามิโก  ลทธฺ  ลทฺธ  ปตุ  อทตฺวา  มยฺหเมว  เทเตว  อทฺธา   
ปตริ  นิเสฺนโห  ชาโต  อิม  มหลลฺก  เอเกนุปาเยน  มม   
สามิกสฺส  ปฏิกูล  กตฺวา  เคหา  นีหราเปสฺสามีติ(๑) 
        สา  ตโต  ปฏาย  อุทก  อติสีตล  วา  อจฺจุณฺห  วา  อาหาร 
อติโลณ  วา  อโลณ  วา  ภตฺต  อุตฺตณฺฑุล  วา  อติกิลนิฺน  วาติ  
เอวมาทีนิ  ตสฺส  โกธุปฺปตฺติการณานิ  กตฺวา  ตสฺมึ  ภุชฺฌนฺเต 
โก  อิม  มหลฺลก  อุปฏาตุ  สกฺขิสฺสตีติ  ผรุสานิ  วตฺวา  กลห  
วฑฺเฒติ  ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  เขฬปณฺฑาทีนิ  ฉฑฺเฑตฺวาป  สามิก  
อุชฺฌาเปสิ  ปสฺส  ปตุกมมฺ  อิท ฺจิท ฺจ  มา  กรีติ  วุตฺเต   
กุชฺฌติ  อิมสฺมึ  เคเห  ปตร  วา  วาเสหิ  ม  วาติ  ฯ  อถ 
น  โส  ภทฺเท  ตฺว  ทหรา  ยตฺถกตฺถจิ  ชีวิตุ  สกฺขิสสฺสิ   
มยฺห  ปตา  มหลฺลโก  ตฺว  เอตสฺส  อสหนฺตี  อิมมฺหา  เคหา  
นิกฺขมาหีติ  อาห  ฯ  สา  ภีตา  อิโต  ปฏาย  เอว  น  กริสฺสามีติ  
สสฺสุรสฺส  ปาเทสุ  นิปติตฺวา  ขมาเปตฺวา  ปกตินิยาเมเนว   
ปฏิชคฺคิตุ  อารภิ  ฯ  อถ  โส  อุปาสโก  ปรุิมทิวเสสุ  ตาย  
อุพฺพาฬฺโห  สตฺถุ  สนฺติก  ธมฺมสฺสวนาย  อคนฺตฺวา  ตสฺสา 
# ๑. ม. นกิฺกฑฺฒาเปสฺสามีติ ฯ   
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ปกติยา  สณฺ ิตกาเล  อคมาสิ  ฯ  อถ  น  สตฺถา  กึ  อุปาสก   
สตฺต  ทิวสานิ  ธมฺมสฺสวนาย  นาคโตสีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  โส  ต  การณ   
กเถสิ  ฯ  สตฺถา  อิทานิ  ตาว  ตสฺสา กถ อคเหตฺวา  ปตร   
น  นีหราเปสิ  ปุพฺเพ  ปน  เต  เอติสฺสา  กถ  สุตฺวา คเหตฺวา   
ปตร  อามกสุสาน  เนตฺวา  อาวาฏ  นกิฺขนิตฺวา  ตตฺถ  น   
ปกฺขิปตฺวา  มรณกาเล  อห  สตฺตวสฺสิโก  หุตฺวา  มาตาปตูน   
คุณ  กเถตฺวา  ปตุฆาตกมฺม(๑)  นิวาเรสึ  ตทา  ตฺว  มม  กถ  
สุตฺวา  ตว  ปตร  ยาวชีว  ปฏิชคฺคิตฺวา  สคฺคปรายโน  ชาโต   
สฺวาย  มายา  ทินฺนโอวาโท  ภวนฺตรคตมฺป  ต  น  วิชหติ  อิมินา   
การเณน ตสฺสา กถ  อคเหตฺวา  อิทานิ  ตยา  ปตา  น  นีหโตติ  
วตฺวา  เตน  ยาจิโต  อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  
อ ฺตรสฺมึ  กาสิกคาเม  เอกสฺส  กลุสสฺ[๒]  เอกปุตฺตโก  อโหสิ  
นาเมน  สวิฏโก  นาม  ฯ  โส  มาตาปตโร  ปฏชิคฺคนฺโต  
อปรภาเค  มาตริ  กาลกตาย  ปตร  โปเสสีติ  สพฺพ  วตฺถุ  
ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุนิยาเมเนว  กเถตพฺพ  ฯ  อย  ปเนตฺถ  วิเสโส  ตทา   
สา  อิตฺถี  ปสฺสสิ  ปตุ  กมฺม  อิท ฺจิท ฺจ  มา  กรีติ  วุตฺเต 
กุชฺฌตีติ  วตฺวา  สามิ  ปตา  เต  จณฺโฑ  ผรโุส  นิจฺจ  กลห  
กโรติ  ชราชณฺิโณ  พฺยาธิปฬิโต  น  จิรสฺเสว  มริสสฺติ  อห  
# ๑. ม. ปตุฆาตกมฺมา ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ฆเรติ ทิสฺสติ ฯ   
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เอเตน  สทฺธึ  เอกเคเห  วสิตุ  น  สกฺโกมิ  อยเปส  กติปาเหน  
มริสฺสเตว  ตฺว  เอต  อามกสุสาน  เนตฺวา  อาวาฏ  ขนิตฺวา 
ตตฺถ  น  ปกขิฺปตฺวา  กุทฺทาเลน  สีส  ภินฺทิตฺวา(๑)  ชีวิตกฺขย   
ปาเปตฺวา  อุปริ  ปสุนา  ฉาเทตฺวา  อาคจฺฉาติ  อาห  ฯ  โส   
ตาย  ปุนปฺปุน  วุจฺจมาโน  ภทฺเท  ปรุิสมรณ  นาม  ภาริย   
กถ  น  มาเรสฺสามีติ  ฯ  อห  เต  อุปาย  อาจิกฺขิสฺสามีติ  ฯ 
อาจิกฺข  ตาวาติ  ฯ  สามิ  ตฺว  ปจฺจูสกาเลป  ปตุ  นปินฺนฏาน(๒) 
คนฺตฺวา  ยถา  สพฺเพ  สุณนฺติ  เอว  มหาสทฺท  กตฺวา  ตาต   
อสุกคาเม  ตุมฺหาก  อุทฺธารณโก  อตฺถิ  มยิ  คเต  น  เทติ  ตุมฺหาก  
อจฺจเยน  นสสฺเตว  เสฺว  ยานเก  นิสีทิตฺวา  ปาโตว  คจฺฉิสฺสามาติ  
วตฺวา เตน  วุตฺตเวลายเมว  อุฏาย  ยานก  โยเชตฺวา  ตตฺถ  น  
นิสีทาเปตฺวา  อามกสุสาน  อาเนตฺวา  อาวาฏ  นิกขฺนิตฺวา  
โจเรหิ  อจฺฉินฺนสทฺท  กตฺวา  มาเรตฺวา  อาวาเฏ  ปกฺขิปตฺวา   
สีส  ภินฺทิตฺวา  นหายิตฺวา  อาคจฺฉาติ  ฯ  
        สวิฏโก  อตฺเถโส  อุปาโยติ  ตสฺสา วจน  
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ยานก  คมนสชฺช  อกาสิ  ฯ  ตสฺส  ปเนโก  
สตฺตวสฺสิโก  ปุตฺโต  อตฺถ ิ ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  ฯ  โส  มาตุ   
วจน  สุตฺวา  มยฺห  มาตา ปาปธมฺมา  ปตร  เม  ปตุฆาตกมฺม   
กาเรสิ  อหมสฺส  ปตุฆาตกมฺม  กาตุ  น  ทสฺสามีติ  สณิก  
# ๑. ม. ฉินฺทตฺิวา ฯ  ๒. ม. นิสินฺนฏาน ฯ  ๓. ม. น ทสฺสเตว ฯ   
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คนฺตฺวา  อยฺยเกน  สทฺธึ  นิปชฺช ิ ฯ  สวิฏโก  จ  ปตรา  
วุตฺตเวลาย  ยานก  โยเชตฺวา เอหิ ตาต อุทฺธาร โสเธสฺสามาติ   
ปตร  ยานเก  นิสีทาเปสิ  ฯ  กุมารโกป  ปมตร  ยานก  
อภิรูหิ  ฯ  สวิฏโก  ต  นิวาเรตุ  อสกฺโกนฺโต  เตเนว  สทฺธึ   
อามกสุสาน  คนฺตฺวา  ปตร ฺจ  กุมาร ฺจ  ยานเกน(๑)  สทฺธึ   
เอกมนฺเต  เปตฺวา  สย  โอตริตฺวา  กุทฺทาลปฏก  อาทาย  
เอกสฺมึ  ปฏิจฺฉนฺนฏาเนเ  จตุรสฺสอาวาฏ  ขนิตุ  อารภิ  ฯ 
กุมารโกป  โอตริตฺวา  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา อชานนฺโต วิย  
กถ สมุฏาเปตฺวา ปม คาถมาห   
        [๑๔๐๐]น ตกฺกลา สนฺติ น อาลุปานิ(๒)   
                น วิลาลิโย น กลมฺพานิ ตาต   
                เอโก อร ฺมฺหิ สุสานมชฺเฌ   
                กมิตฺถิโก ตาต ขนาสิ กาสุนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  น  ตกฺกลา  สนฺตีติ  วิณฺฑาลุกนฺทา  น  สนฺติ  ฯ   
อาลุปานีติ  อาลุกกนฺทา ฯ วิลาลิโยติ วิลาลิวลฺลกินทฺา ฯ 
กลมฺพานีติ ตาลกนฺทา ฯ   
        อถสฺส ปตา ทุติย คาถมาห   
        [๑๔๐๑]ปตามโห ตาต สุทุพฺพโล เต   
                อเนกพฺยาธีหิ ทุกฺเขน ผุฏโ   
# ๑. ม. ปตร ฺจ กุมารเกน ฯ  ๒. ม. อาลุวานิ ฯ   
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                ตมชฺชห นิกฺขนิสฺสามิ โสพฺเภ   
                น หิสฺส ต ชีวิต โรจยามีติ ฯ   
        ตตฺถ  อเนกพฺยาธีหีติ  อเนเกหิ  พฺยาธีหิ  อุปฺปนฺเนน   
ทุกฺเขน  ผุฏโ  ฯ  น  หิสสฺ  ตนฺติ  อห  หิ  อสฺส  ตว  
ปตามหสฺส  ต ทุชฺชีวิต  น  อิจฺฉามิ  เอวรูปา  ชีวิตา   
มรณเมวสฺส  วรนฺติ  ม ฺมาโน  ต โสพฺเภ นิกฺขนิสฺสามีติ ฯ   
        ต สุตฺวา กุมารโก อุปฑฺฒคาถมาห   
        [๑๔๐๒]สงฺกปฺปเมต ปฏิลทฺธปาปก   
                อจฺจายิกกมฺม(๑) กโรสิ ลุทฺธนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ตาต  ตฺว  ปตร  ทุกฺขา  ปโมจิสฺสามีติ  
มรณทุกฺเขน  โยเชนฺโต  เอต  ปาป  สงฺกปฺป  ปฏิลทธฺ(๒)  ตสฺส  จ 
สงฺกปฺปสฺส  วเสน หิต อติกฺกมฺม  ิตตฺตา อจฺจายิกกมฺม กโรสิ  
ลุทฺธนฺติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา[๓]  ปตุ  หตฺถโต  กุทฺทาล  คเหตฺวา   
อวิทูเร  อ ฺ  อาวาฏ  ขนิตุ  อารภิ  ฯ  อถ  น  ปตา  
อุปสงฺกมิตฺวา  กสฺมา  ตาต  อาวาฏ  ขนสีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  โส  
ตสฺส  กเถนฺโต  ตติย  คาถมาห   
                มยาป ตาต ปฏิลจฺฉเส ตฺว   
                เอตาทิส กมฺมชรูปนีโต   
# ๑. ม. อจฺจาหิต กมฺม ฯ  ๒. ม. ปฏลิทธฺา ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร กุมาโรติ ทิสฺสติ ฯ   
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                ต กูลวตฺต อนุวตฺตมาโน   
                อหป ต ขนิสฺสามิ โสพฺเภติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ตาต  อหป(๑)  เอกสฺมึ  โสพฺเภ  ต  มหลลฺกกาเล   
นิกฺขนิสฺสามีติ  ฯ  อิติ  โข  ตาต  มยาป  นิกฺขนิเต(๒) 
อิมสฺมึ  โสพฺเภ  ตุว  ชรูปนีโต  เอตาทิส  กมฺม  ปฏลิจฺฉเส 
ต (๓) เอต  ตยา  ปวตฺติต  กุลวตฺต [๔] อนุวตฺตมาโน 
วยปฺปตฺโต  ภริยาย  สทฺธ ึ วสนฺโต  อหป  ต นิกฺขนิสฺสามิ  
โสพฺเภติ ฯ   
        อถสฺส ปตา จตุตฺถคาถมาห   
        [๑๔๐๓]ผรุสาหิ วาจาหิ ปกุพฺพมาโน   
                อาสชฺช ม ตฺว วทเส กุมาร   
                ปตฺุโต มม(๕) โอรสโก สมาโน   
                อหิตานุกมฺป เม ตฺวสิ ปุตฺตาติ ฯ   
        ตตฺถ ปกุพฺพมาโนติ อภิภวนฺโต ฯ อาสชฺชาติ ฆฏเฏตฺวา ฯ   
        เอว  วุตฺเต  ปณฺฑิโต  กุมาโร เอก ปฏิวจนคาถ เทฺว 
อุทานคาถาติ  ติสฺโส คาถา อภาสิ   
        [๑๔๐๔]น ตาห (๖) ตาต อหิตานุกมฺป   
                หติานุกมฺป โว อหป(๗) ตาต   
# ๑. ม. เอตสฺมึ ฯ  ๒. ม. กเต ฯ  ๓. ม. ย ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร  
# ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. มม ฯ  ๖. ส. น. ตฺยาห ฯ  
# ๗. ม. เต อหมฺป ฯ   
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                ปาป ฺจ ต กมฺมปกุพฺพมาน   
                อรหามิ โน วารยิตุ ตโต หิ (๑)ฯ   
        [๑๔๐๕]โย มาตร ปตร วา สวิฏ(๒)   
                อทูสเก หึสติ ปาปธมฺโม   
                กายสฺส เภทา อภิสมฺปราย   
                อสสย โส นิรย ปุเรติ(๓) ฯ   
        [๑๔๐๖]โย มาตร ปตร วา สวิฏ(๒)   
                อนฺเนน ปาเนน อุปฏหาติ   
                กายสฺส เภทา อภิสมฺปราย   
                อสสย โส สุคตึ ปุเรตีติ(๓) ฯ   
        อิม ปน ปุตฺตสฺส ธมฺมกถ สุตฺวา ปตา อฏม คาถมาห   
        [๑๔๐๗]น เม ตฺว ปุตฺต อหิตานุกมฺป   
                หติานุกมปฺ เม ตุวสิ ปุตฺต   
                อห ฺจ เต(๔) มาตรา วุจฺจมาโน   
                เอตาทิส กมฺม กโรมิ ลุทฺธนติฺ ฯ   
        ตตฺถ  อห ฺจ  เต  มาตราติ  อหป  เต  มาตรา  ฯ  อยเมว   
วา ปาโ ฯ   
        ต  สุตฺวา  กุมาโร  ตาต  อิตฺถิโย  นาม  อุปฺปนฺเน  โทเส   
อนิคฺคยฺหมานาว  ปุนปฺปุน  ปาป  กโรนฺติ  มม  มาตา  ยถา  ปุน   
# ๑. ม. หิสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. สี. ยุ. วสิฏ ฯ  ๓. ม. อุเปติ ฯ   
# ๔. ม. ต ฯ   
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เอต ปาป (๑) น กโรติ ตถา น ปณาเมตุ วฏฏตีติ นวม คาถมาห   
        [๑๔๐๘]ยา เต สา ภริยา อนริยรูปา   
                มาตา มเมสา สกิยา(๒) ชเนตฺตี   
                นทิฺธาปเย ต สกา อคารา   
                อ ฺป เต สา ทุกฺขมาวเหยฺยาติ ฯ   
        สวิฏโก  ปณฺฑิตปุตฺตสฺส  กถ  สุตฺวา  โสมนสฺสชาโต  หุตฺวา   
คจฺฉาม  ตาตาติ  สทฺธึ  ปตฺุเตน  จ  ปตรา  จ  ยานเก  นิสีทิตฺวา   
ปายาสิ  ฯ  สาป  โข  อนาจารา  นิกฺขนฺตา  โน  เคหา   
กาฬกณฺณีติ  หฏตุฏา  อลฺลโคมเยน  เคห  อุลิมฺปตฺวา  ปายาส   
ปจิตฺวา  อาคมนมคฺค  โอโลเกนฺตี  เต  อาคจฺฉนฺเต  ทิสฺวา  
นิกฺขนฺต  กาฬกณฺณึ  ปุน  คเหตฺวา  อาคโตติ  กุชฺฌตฺิวา  อเร 
นิกฺขนฺต  กาฬกณฺณึ  ปุนาทาย  อาคโตสีติ  ปริภาสิ  ฯ  สวิฏโก  
กิ ฺจิ  อวตฺวา  ยานก  โมเจตฺวา  อนาจาเร  กึ  วเทสีติ  ต 
สุโกฏิต  โกเฏตฺวา  อิโต  ปฏาย  มา  อิม  เคห  ปาวิสีติ  ปาเท 
คเหตฺวา  นิกฺกฑฺฒิ  ฯ  ตโต  ปตร ฺจ  ปุตฺต ฺจ  นหาเปตฺวา   
สยป  นหายตฺิวา  ตโยป  ปายาส  ปริภุ ฺชึสุ  ฯ  สาป  
ปาปธมฺมา  กติปาห  อ ฺสฺมึ  เคเห  วสิ  ฯ  ตสฺมึ  กาเล   
ปุตฺโต  ปตร  อาห  ตาต  มม มาตา เอตฺตเกน  น  พุชฺฌติ   
ตุมฺเห  มม  มาตุ  มงฺกุภาวกรณตฺถ  อสุกคาเม  นาม(๓)  โว(๓) 
# ๑. ม. เอวรปู ฯ  ๒. ม. ชาติยา ฯ  ๓. ม. มม ฯ  
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มาตุลธีตา  อตฺถิ  สา  มยฺห  ปตร ฺจ  ปุตฺต ฺจ  มม ฺจ   
ปฏิชคฺคิสฺสติ  ตมาเนสฺสามีติ  วตฺวา  มาลาคนฺธาทีนิ  อาทาย   
ยานเกน  นิกขฺมิตฺวา  เขตฺต  อนุวิจริตฺวา  สาย  อาคจฺฉถาติ  ฯ 
โส  ตถา  อกาสิ  ฯ   
        ปฏิวิสฺสกกุเล  อิตฺถโิย  สามิโก  กิร  เต  อ ฺ  ภริย   
อาเนตุ  อสุกคาม  นาม  คโตติ  ตสฺสา  อาจิกฺขึสุ  ฯ  สา  
อิทานิมฺหิ  นฏา  นตฺถิ  เม  ปุน  โอกาโสติ  ภีตตสิตา  หุตฺวา  
ปุตฺตเมว  ยาจิสฺสามีติ  สณิก(๑)  ปุตฺตสฺส(๒)  สนติฺก  คนฺตฺวา  ตสฺส   
ปาเทสุ  นิปติตฺวา  ตาต  เปตฺวา  ต(๓)  อ ฺโ  มม  ปฏิสรณ  
นตฺถิ  อิโต  ปฏาย  ตว  ปตร ฺจ  ปตามห ฺจ  อลงฺกตเจติย   
วิย  ปฏชิคฺคิสฺสามิ  ปุน  มยฺห  อิมสฺมึ  ฆเร  ปเวสน  กโรหีติ   
อาห  ฯ  โส  สาธุ  อมฺม  สเจ  ปุน  น  เอวรูป  กริสสฺถ   
กริสฺสามิ  อปฺปมตฺตา  โหถาติ  วตฺวา ปตุ อาคมนกาเล ทสม  
คาถมาห   
        [๑๔๐๙]ยา เต สา ภริยา อนริยรูปา   
                มาตา มเมสา สกิยา ชเนตฺตี   
                ทนฺตา กเรณูว วสูปนีตา   
                สา ปาปธมฺมา ปุนราวชาตูติ ฯ   
        ตตฺถ  กเรณูวาติ  ตาต  อิทานิ  สา  อาเน ฺชการณการิกา   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปณฺฑิตปุตฺตสฺส ฯ  
# ๓. ม.ต เปตฺวา ฯ   
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หตฺถินี  วิย  ทนฺตา  วส  อุปนีตา  นิพฺพิเสวนา  ชาตา  ฯ  
ปุนราวชาตูติ  ปุน อิม เคห อาคจฺฉตูติ ฯ   
        เอว  โส  ปตุ  ธมฺม  กเถตฺวา  คนฺตฺวา  มาตร  อาเนสิ  ฯ   
สา  สามิก ฺจ  สสฺสุร ฺจ  ขมาเปตฺวา  ตโต  ปฏาย  ทนฺตธมฺเมน   
สมนฺนาคตา  สามิก ฺจ  สสฺสุร ฺจ  ปุตฺต ฺจ  ปฏิชคฺคิ  ฯ  อุโภป   
จ  ปุตฺตสฺส  โอวาเท  ตฺวา  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา   
สคฺคปรายนา  อเหสุ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  ปตุโปสโก  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหิ ฯ  ตทา  ปตา  จ  ปุตฺโต  จ  สณิุสา  จ  เอเตเยว  อเหสุ  
ปณฺฑิตกุมาโร  ปน อหเมวาติ ฯ   
                ตกฺกลชาตก อฏม ฯ    
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                มหาธมฺมปาลชาตก   
        กินฺเต  วตนฺติ  อิท  สตฺถา  ปมาคมเนน  กปลวตฺถุนคร   
คนฺตฺวา  นิโคฺรธาราเม  วิหรนฺโต  ปตุ  นิเวสเน  ร ฺโ  อสทฺทหน   
อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตทา  ห ิ สุทฺโธทนมหาราชา  วีสติสหสฺสภิกฺขุปริวารสฺส  
ภควโต  อตฺตโน  นิเวสเน  ยาคุขชฺชก  ทตฺวา  อนตฺราภตฺเต  จ  
สมฺโมทนีย  กโรนฺโต(๑)  ภนฺเต  ตุมฺหาก  ปธานกาเล  เทวตา   
อาคนฺตฺวา  อากาเส  ตฺวา  ปุตฺโต  เต  สิทฺธตฺถกุมาโร  อปฺปา- 
หารตาย  มโตติ  มยฺห  อาโรจยึสูติ  อาห  สตฺถารา  จ   
สทฺทหสิ  มหาราชาติ  วุตฺเต  น  สททฺหามิ  ภนฺเต  อากาเส  
ตฺวา  กเถนฺติยาป  เทวตาย(๒) มม  ปุตฺตสฺส  โพธิตเล  พุทฺธตฺต   
อปตฺวา  ปรินิพฺพาน  นาม  นตฺถีติ  ปฏิกฺขิปนฺติ  อาห  ฯ  กึ  
มหาราช  อิทาเนว  สทฺทหสิ  ปุพฺเพป(๓)  ตฺว  มหาธมฺมปาลกาเล  
ปุตฺโต  เต  มโต  อิมานิสฺส  อฏ ีนีติ  เอฬกสฺส  อฏ ีนิ (๔) 
ทสฺเสตฺวา  วทนฺตสฺสาป  ทิสาปาโมกฺขาจริยสฺส  อมฺหาก  กุเล  
ตรุณกาเล  กาลกิริยา  นาม  นตฺถีติ  น  สทฺทหิ  อิทานิ  ปน  
กสฺมา สทฺทหิสฺสสีติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ  ฯ 
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  กาสิกรฏเ 
# ๑. ม. กถ กเถนฺโต ฯ  ๒. ม. กเถนฺติโยป เทวตา ฯ  
# ๓. ม.  มหาราช ปุพฺเพป ฯ  ๔. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
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ธมฺมปาลคาโม  นาม  อโหสิ  ฯ  โส  ธมฺมปาลกุลสฺส  วสนตาย 
เอว  นาม  ลภิ  ฯ  ตตฺถ  ทสนฺน  กุสลกมฺมปถธมฺมาน  ปาลนโต  
ธมฺมปาโล  เตฺวว  ป ฺาโต  พฺราหฺมโณ  ปฏิวสติ  ฯ  ตสฺส  
กุเล  อนฺตมโส  ทาสกมฺมกราป  ทาน  เทนฺติ  สีล  รกฺขนฺติ   
อุโปสถกมฺม  กโรนฺติ  ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  ตสฺมึ  กุเล   
นิพฺพตฺติ  ฯ  ธมฺมปาลกุมาโร  เตฺววสฺส  นาม  กรสึุ  ฯ  อถ  
น  วยปฺปตฺต  ปตา  สหสฺส  ทตฺวา  สปิฺปุคฺคหณตฺถาย  ตกฺกสลิ  
เปเสสิ  ฯ  โส  ธมฺมปาโล  ตตฺถ  คนตฺฺวา  ทิสาปาโมกฺขาจริยสฺส 
สนฺติเก  สิปปฺ  อุคฺคณฺหิ  ฯ  ป ฺจนฺน มาณวกสตาน   
เชฏนฺเตวาสิโก  อโหสิ  ฯ  ตทา  อาจริยสฺส  เชฏปุตฺโต   
กาลมกาสิ  ฯ  อาจริโย  มาณวกปริวุโต  าติคเณน  สทฺธ ึ 
โรทนฺโต  กนฺทนฺโต  สุสาเน  ตสฺส  สรีรกิจฺจ  กาเรสิ  ฯ  ตตฺถ  
อาจริโย  จ  าติวคฺโค  จ  ตสฺส  อนฺเตวาสิโก  จ  โรทนฺติ   
ปริเทวนฺติ  ฯ  ธมฺมปาโลเยเวโก  น  โรทติ  น  ปริเทวติ  อปจ  
โข  ปน  เตสุ  ป ฺจสเตสุ  มาณเวสุ  สุสานา  อาคมฺม  อาจริยสฺส   
สนฺติเก  นสทีิตฺวา  อโห  เอวรูโป  นาม  อาจารสมฺปนฺโน   
ตรุณมาณโว  ตรุณกาเลเยว  มาตาปตูหิ  วิปฺปยุตฺโต  มรณ 
ปตฺโตติ  วทนฺเตสุ  สมฺม  ตุมฺเห  ตรุโณติ  ภณถ  อถ   
กสฺมา  ตรุณกาเลเยว  มรนฺติ  นนุ  อยตฺุต  ตรุณกาเล  มริตุนฺติ 
อาห  ฯ  อถ  น  เต  อาหสุ  ก ึ ปน  สมมฺ  ตฺว  อิเมส    
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สตฺตาน  มรณภาว  น  ชานาสีติ  ฯ  ชานามิ  ตรุณกาเล   
ปน  น  มรนติฺ  มหลลฺกกาเลเยว  มรนตีฺติ  ฯ  นน ุ อนิจฺจา 
สพฺเพ  สงฺขารา  หุตฺวา  อภาวิโนติ  ฯ  สจฺจ  อนิจฺจา   
ทหรกาเล  ปน  สตฺตา  น  มรนฺติ  มหลลฺกกาเล  มรนฺติ   
อนิจฺจต  ปาปุณนฺตีติ  ฯ  กึ  สมฺม  ธมมฺปาล  ตุมฺหาก  เคเห  
น  เกจิ  มรนฺตีติ  ฯ  ทหรกาเล  ปน  สตฺตา  น  มรนฺติ  
มหลฺลกกาเลเยว  มรนฺตีติ  ฯ  กึ  ปเนสา  ตุมฺหาก  
กุลปฺปเวณีติ  ฯ  อาม  กลุปฺปเวณีติ  ฯ  มาณวา  ต  ตสฺส   
กถ  สุตฺวา  อาจริยสฺส  อาโรเจสุ  ฯ  อถ  น  โส  ปกฺโกสาเปตฺวา   
ปุจฺฉิ  สจฺจ  กิร  ตาต  ธมมฺปาล  ตุมฺหาก  กุเล  ทหรกาเล   
น  มิยฺยนฺตีติ  ฯ  สจฺจ  อาจริยาติ  ฯ  โส  ตสฺส  วจน สุตฺวา  
จินฺเตสิ  อย  อติวิย  อจฺฉริย  วทติ  อิมสฺส  ปตุ  สนติฺก   
คนฺตฺวา  ปุจฺฉิตฺวา  สเจ  เอต  สจฺจ  อหป  ตเมว  ธมฺม  
ปริปูเรสฺสามีติ  ฯ  โส ปุตฺตสฺส  กตฺตพฺพกิจฺจ  กตฺวา   
สตฺตฏทิวสจฺจเยน  ธมฺมปาล  ปกโฺกสาเปตฺวา  ตาต  อห  
วิปฺปวสิสฺสามิ(๑) ตฺว  ยาว  มมาคมนา  อิเม  มาณเว  สิปฺป  
วาเจหีติ  วตฺวา  เอกสฺส  เอฬกสฺส  อฏ ีนิ  คเหตฺวา  โธวิตฺวา   
ปสิพฺพเก  กตฺวา  เอก  จุลลฺุปฏาก  อาทาย  ตกฺกสลิโต  นิกฺขมิตฺวา   
อนุปุพฺเพน  ต  คาม  ปตฺวา  กตร  มหาธมฺมปาลสฺส  เคหนฺติ 
# ๑. ม. ขิปฺป อาคมิสฺสามิ ฯ   
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ปุจฺฉิตฺวา  คนฺตฺวา  ทฺวาเร  อฏาสิ  ฯ  พฺราหฺมณสฺส 
ทาสมนุสฺเสสุ โย  โย  ปม  อทฺทส  โส  โส  อาจริยสฺส  
หตฺถโต  ฉตฺต  คณฺหิ  อุปาหน  คณฺหิ  อุปฏากสฺสป  หตฺถโต 
ปสิพฺพก  คณฺหิ  ปุตฺตสฺส  เต(๑)  ธมมฺปาลกุมารสฺส  อาจริโย 
ทฺวาเร   ิโตติ  กุมารสฺส ปตุ อาโรเจถาติ  วุตฺเต  เต  สาธูติ   
วตฺวา(๒)  อาโรจยึสุ  ฯ  โส  เวเคน  ทวฺารมูล  คนฺตฺวา  อิโต 
เอถาติ  ต  ฆร  อาเนตฺวา  ปลฺลงฺเก  นิสทีาเปตฺวา  สพฺพ   
ปาทโธวนาทิกิจฺจ  อกาสิ  ฯ  
        อาจริโย  ภุตฺตโภชโน  สุขกถาย  นิสินฺนกาเล  พฺราหฺมณ  
ปุตฺโต  เต  ธมฺมปาลกุมาโร  ป ฺวา  ติณฺณ  เวทาน  
อฏารสนฺน ฺจ  สิปฺปาน  นิปฺผตฺตึ  ปตฺโต  อปจ  โข  ปเนเกน  
อผาสุเกน  ชีวิตกฺขย  ปตฺโต  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา  มา   
โสจิตฺถาติ  อาห  ฯ  พฺราหฺมโณ  ปาณึ  ปหริตฺวา  มหาหสิต  
หสิ  ฯ  กินฺน ุ โข  พฺราหฺมณ  หสีติ  จ  วุตฺเต  มยฺห  ปุตฺโต 
น  มรติ  อ ฺโ  โกจิ  มโต  ภวิสฺสตีติ  อาห  ฯ  พฺราหฺมณ[๓] 
ปุตฺตสฺเสว  เต  อฏ ีนิ  ทสิฺวา  สทฺทหาติ  อฏ ีนิ  นีหริตฺวา 
อิมานิ  เต  ปตฺุตสฺส  อฏ ีนีติ  อาห  ฯ  เอตานิ  เอฬกสฺส  วา   
สุนขสฺส  วา ภวิสฺสนฺติ มยฺห  ปน  ปุตฺโต  น  มรติ  อมฺหาก   
# ๑. ม. โว ฯ  ๒. ม. คนฺตฺวา ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร  
# ปุตฺโตเยว เต มโตติ ทิสสฺนฺติ ฯ  
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หิ  กุเล  ยาว  สตฺตมา  กุลปริวฏฏา  ตรณุกาเล  มตปุพฺโพ  นาม 
นตฺถิ  ตฺว  มสุา  ภณสีติ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  สพฺเพป  ปาณึ  ปหริตฺวา  
มหาหสิต  หสึสุ  ฯ  อาจริโย  ต  อจฺฉรยิ  ทิสฺวา  โสมนสฺสปฺปตฺโต  
หุตฺวา  พฺราหฺมณ  ตุมฺหาก  กลุปฺปเวณิย  ทหราน  อมรเณน  น   
สกฺกา  อเหตุเกน  ภวิตุ  เกน  การเณน ทหรา น มิยยฺนฺตีติ 
ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห   
        [๑๔๑๐]กินฺเต วต กึ ปน พฺรหฺมจริย   
                กสิฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก   
                อกฺขาหิ เม พฺราหฺมณ เอตมตฺถ   
                กสฺมา นุ ตุมฺห ทหรา น มิยยฺเรติ ฯ   
        ตตฺถ  วตนฺติ  วตฺตสมาทาน  ฯ  พฺรหฺมจริยนฺติ  
เสฏจริย  ฯ  กิสฺส  สุจิณฺณสฺสาติ  ตุมฺหาก  กุเล  ทหราน   
อมรณ  นาม  กตรสุจริตสฺส  วิปาโกติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  พฺราหฺมโณ  เยส  คุณาน  อานุภาเวน  ตสฺมึ  กุเล   
ทหรา น มิยยฺนฺติ เต วณฺณยนฺโต   
        [๑๔๑๑]ธมฺม จราม น มุสา ภณาม   
                ปาปานิ กมฺมานิ ปริวชชฺยาม(๑)   
                อนริย ปริวชฺเชม(๒) สพฺพ   
                ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยยฺเร ฯ   
# ๑. ส. วิวชชฺยาม ฯ  ๒. ม. ปริวชฺเชม ุฯ   
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        [๑๔๑๒]สุโณม ธมฺม อสต สต ฺจ   
                น จาป ธมฺม อสต โรจยาม   
                หตฺิวา อสนฺเต น ชหาม สนเฺต   
                ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยยฺเร ฯ   
        [๑๓๑๓]ปุพฺเพ ปธานา(๑) สุมนา ภวาม   
                ททป เว อตฺตมนา ภวาม   
                ทตฺวาป เว นานุตปฺปาม ปจฺฉา   
                ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยยฺเร ฯ   
        [๑๔๑๔]สมเณ มย พฺราหฺมเณ อทฺธิเก จ   
                วณิพฺพเก ยาจนเก ทลิทฺเท   
                อนฺเนน ปาเนน อภิตปฺปยาม   
                ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยยฺเร ฯ   
        [๑๔๑๕]มย ฺจ ภริย นาติกฺกมาม   
                อมฺเห จ ภริยา(๒) นาติกฺกมนฺติ   
                อ ฺตฺร ตาหิ พฺรหฺมจริย จราม   
                ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยยฺเร ฯ   
        [๑๔๑๖]ปาณาติปาตา วิรมาม สพฺเพ   
                โลเก อทินฺน ปริวชฺชยาม   
# ๑. ม. ปุพฺเพว ทานา ฯ  ๒. ส. ภริยาป อเมฺห ฯ   
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                อมชฺชปาเณป(๑) มุสา ภณาม   
                ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยยฺเร ฯ   
        [๑๔๑๗]เอตาสุ เว ชายเร สุตฺตมาสุ   
                เมธาวิโน โหนติฺ พหุตฺตป ฺา   
                พหุสฺสุตา เวทคุนา(๒) จ โหนฺติ   
                ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยยฺเร ฯ   
        [๑๔๑๘]มาตา ปตา ภคินี ภาตโร จ (๓)  
                ปตฺุตา จ ทารา จ มย ฺจ สพฺเพ   
                ธมฺม จราม ปรโลกเหตุ   
                ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยยฺเร ฯ   
        [๑๔๑๙]ทาสา จ ทาสี (๔) อนุชีวิโน จ   
                ปริจาริกา กมฺมกรา จ สพฺเพ   
                ธมฺม จรนฺติ ปรโลกเหตุ   
                ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยยฺเรติ   
อิมา คาถา อาห ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺม ฺจรามาติ  ทสกุสลกมฺมปถธมฺม  จราม  ฯ  
อตฺตโน  ชีวิตเหตุ  อนฺตมโส  กุนฺถกปิลฺลิกมฺป  ชวิีตา  น 
โวโรเปม  ปรภณฺฑ ฺจ  โลภจิตฺเตน  น  โอโลเกมาติ  สพฺพ  
# ๑. ม. อมชชฺปา โนป ฯ  ๒. ม. เวทคุโน ฯ  ๓. ส. มาตาปตโร  
# ภคินีภาตโร จ ฯ  ม. มาตา ปตา จ ภคินี ภาตโร จ ฯ  
# ๔. ม. ทาโสฺย ฯ ส.ี ย.ุ ทาสฺโส ฯ   
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วิตฺถาเรตพฺพ  ฯ  มุสาวาโท  เจตฺถ  มุสาวาทิสฺส  อกรณ  ปาป   
นาม  นตฺถีติ  อุสฺสนฺนวเสน  ปน  วุตฺโต  ฯ  เต  กริ  หสฺสาธิปฺ- 
ปาเยนป  มุสา  น  ภณนฺติ  ฯ  ปาปานีติ  สพฺพานิป  นิรยคามินิ 
ลามกกมฺมานิ(๑) ฯ  อนรยินฺติ  อริยวิรหิต (๒) สพฺพ  อสุนฺทร  อปริสุทฺธ  
กมฺม  ปริวชชฺยาม  ฯ  ตสฺมา  หิ  อมฺหนฺติ  เอตฺถ  หกิาโร 
นิปาตมตฺโต  ฯ  อิมินา  การเณน  อมฺหาก  ทหรา  น มิยฺยนฺติ   
อนฺตรา  จ  อกาลมรณ  นาม  โน  นตฺถีติ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺมา  
หิ  อมฺหนฺติป  ปาโ  ฯ  สโุณมาติ  มย  กิร  ยถา  นาม(๓) 
สปฺปุริสาน  กุสลทีปนป  อสปฺปุริสาน  อกุสลทีปน  ธมฺม  
สุโณม  ฯ  โส  ปน  โน  สุตมตฺตโกว  โหติ  ต  น  โรจยาม   
เตหิ  ปน  โน  สทฺธ ึ วิคฺคโห  วา  วิวาโท  วา  มา  โหตุ(๔) 
ธมฺม  สุโณม  สุตฺวาป  ลภิตฺวา(๕)  สนฺเต(๖)  วตฺตาม  เอกมฺป  ขณ  
น  ชหาม  อสนฺเต(๗)  ปาปมิตฺเต  ปหาย  กลฺยาณมิตฺตเสวิโนว  
โหมาติ  ฯ 
        สมเณ  มย  พฺราหฺมเณติ  พฺราหฺมณ(๘)  มย  สมิตปาป- 
พาหิตปาเป  ปจฺเจกพุทฺธสมณพฺราหฺมเณป  อวเสสธมฺมิกสมณ- 
พฺราหฺมเณป  อทฺธิกาทโย(๙)  เสสชเนป  อนฺเนน  ปาเนน  
# ๑. ม. กมฺมานิ ฯ  ๒. ม. อริยครหิต ฯ  ๓. ม. กริิยวาทาน ฯ 
# ๔. ม. โหตูติ ฯ  ๕. ม. หตฺิวา ฯ  ๖. ม. อสนฺเต สนฺเต ฯ  
# ๗. ม. สนฺเต ฯ  ๘. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  
# ๙. ม. อธิกยาจเก ฯ   
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อภิตปฺเปมาติ  อตฺโถ  ฯ  ปาลิย  ปน  อย  คาถา  ปุพฺเพว 
ทานาติ  คาถาย  ปจฺฉโต  อาคจฺฉติ  ฯ นาติกฺกมามาติ อตฺตโน   
ภริย  อติกฺกมิตฺวา  พหิ  อ ฺมิจฺฉาจาร  น  กโรม  ฯ  อ ฺตฺร   
ตาหีติ  อตฺตโน  ภริย(๑)  เปตฺวา  เสสอิตฺถีสุ  พฺรหฺมจริย ฺจ   
จราม  ฯ  อมหฺาก  ภริยาป  เสสปุริเสสุ  เอวเมว  ปวตฺตนฺติ  ฯ 
ชายเรติ  ชายนฺติ  ฯ  สุตฺตมาสูติ  สุสีลาสุ  อุตฺตมิตฺถีสุ  ฯ  อิท  
วุตฺต  โหติ  เย  เอตาสุ  สมฺปนฺนสีลาสุ  ปุตฺตมิตฺถีสุ  อมฺหาก   
ปุตฺตา  ชายนฺติ  เต  เมธาวิโนติ  เอวปการา  โหนฺติ  กุโต 
เตส  อนฺตรา  มรณ  ตสฺมาป  อมฺหาก  กุเล  ทหรา  น   
มิยฺยนฺตีติ  ฯ  ธมฺม ฺจรามาติ  ปรโลกตฺถาย ติวิธ สุจริตธมฺม  
จราม ฯ ทาสีติ ทาสิโย ฯ   
        อวสาเน   
        [๑๔๒๐]ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ   
                ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ   
                เอสานิสโส ธมฺเม สุจิณฺเณ   
                น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี ฯ   
        [๑๔๒๑]ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ   
                ฉตฺต มหนฺต วิย วสฺสกาเล   
# ๑. ม. ตา อตฺตโน ภริยา ฯ   
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                ธมฺเมน คุตฺโต มม ธมฺมปาโล   
                อ ฺสฺส อฏ ีนิ สุขี กุมาโรติ   
อิมาหิ ทฺวีหิ คาถาหิ ธมฺมจารีน คุณ กเถสิ ฯ   
        ตตฺถ  รกฺขตีติ  ธมฺโม  นาเมส  รกฺขิโต อตฺตโน รกฺขิต  
ปฏิรกฺขติ ฯ  สุขมาวหาตีติ  เทวมนุสฺเสสุ  สุข ฺเจว  นิพฺพานสุข ฺจ  
อาวหาติ  ฯ  น  ทุคฺคตินฺติ  นิรยาทิเภท  ทุคฺคตึ  น  คจฺฉติ  ฯ 
เอว  พฺราหฺมณ  มย  ธมฺม  รกฺขาม  ธมโฺมป  อมฺเห  รกฺขตีติ  
ทสฺเสติ  ฯ  ธมฺเมน  คุตฺโตติ  มหาฉตฺตสทิเสน  อตฺตนา   
โคปตธมฺเมน  คุตฺโต  ฯ  อ ฺสฺส  อฏ ีนีติ  ตยา  อานีตานิ  ปน 
อฏ ีนิ  อ ฺสฺส  เอฬกสฺส  วา  สุนขสฺส  วา อฏ ีนิ ภวิสฺสนฺติ  
ฉฑฺเฑหิ ตานิ มม ปุตฺโต สุขี กุมาโรติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  อาจริโย  อาห (๑) มยฺห  อาคมน  สุอาคมน   
สผล  โน  นปิฺผลนฺติ  ส ฺชาตโสมนสฺโส  ธมฺมปาลสฺส  ปตร   
ขมาเปตฺวา  มยา  อาคจฺฉนฺเตน  ตุมฺหาก  วีมสนตฺถาย  อิมานิ  
เอฬกฏ ีนิ  อาภตานิ  ปุตฺโต  เต  อโรโคเยว  ตุมฺหาก  รกฺขิตธมฺเม  
มยฺหป  เทถาติ  ปณฺเณ  ลขิิตฺวา  กติปาห  ตตฺถ  วสิตฺวา   
ตกฺกสิล  คนฺตฺวา  ธมฺมปาลสฺส  สพฺพสิปฺปานิ สิกฺขาเปตฺวา  
มหนฺเตน ปริวาเรน เปเสสิ ฯ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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        สตฺถา  สุทฺโธทนมหาราชสฺส  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา 
สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ สจฺจปริโยสาเน 
ราชา อนาคามิผเล  ปติฏหิ  ฯ  ตทา  มาตาปตโร  มหาราชกุลานิ  
อเหสุ  อาจริโย  สารีปุตฺโต  ปริสา  พุทฺธปริสา  อเหสุ  
ธมฺมปาลกุมาโร  ปน  อหเมวาติ ฯ   
                มหาธมฺมปาลชาตก นวม ฯ   
                 
                        กุกกฺุฏชาตก   
        นาสฺมเส  กตปาปมฺหีติ  อิท  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต [๑] 
วธาย  ปริสกกฺน อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ธมฺมสภายมฺหิ  ภิกฺขู  เทวทตฺตสฺส  อคุณกถ  สมุฏาเปสุ  
อาวุโส  เทวทตฺโต  ธนุคฺคหาทิปโยชเนน  ทสพลสฺส  วธตฺถเมว  
อุปาย กโรตีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกขฺเว  
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  
วุตฺเต  น  ภิกขฺเว  อิทาเนว  ปุพฺเพเปส  มยฺห วธาย  
ปริสกฺกติเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  โกสมฺพิย  โกสมฺพิโก  นาม  ราชา  รชชฺ  กาเรสิ  ฯ   
ตทา  โพธิสตฺโต  เอกสฺมึ  เวฬุวเน  กุกกฺุฏโยนิย  นพฺิพตฺติตฺวา   
อเนกสตกุกฺกุฏปริวาโร  อร ฺเ  วสติ  ฯ  ตสฺสาวิทูเร  เอโก  เสโน   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เทวทตฺตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ   
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วสติ  ฯ  โส  อุปาเยน  เอเกก  กุกฺกฏุ  คเหตฺวา  ขาทนฺโต 
เปตฺวา  โพธิสตฺต  เสเส  ขาทิ  ฯ  โพธิสตฺโต  เอกโกว  
อโหสิ  ฯ  โส  อปฺปมตฺโต  เวลาย  โคจร  คเหตฺวา  เวฬุคฺคหน(๑) 
ปวิสิตฺวา  วสติ  ฯ  โส  เสโน  ต  คณฺหิตุ  อสกฺโกนโฺต  เอเกน 
น อุปาเยน อุปลาเปตฺวา  คณฺหิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ตสฺสาวิทูเร 
สาขาย  นิลียิตฺวา  สมฺม  กกฺุกุฏราช  ตฺว  มยฺห  กสฺมา  ภายสิ   
อห  ตยา  สทฺธึ  วิสฺสาส  กาตุกาโม  อสุโก (๒) นาม  ปเทโส  
สมฺปนฺนโคจโร  ตตฺถ  อุโภป  โคจร  คเหตฺวา  อ ฺม ฺ   
ปยสวาส  วสิสฺสามาติ  อาห  ฯ  อถ  น  โพธิสตฺโต  อาห 
สมฺม  มยฺห  ตยา  สทฺธึ  วิสฺสาโส  นาม  นตฺถ ิ คจฺฉ  
ตฺวนฺติ  ฯ  สมฺม  ตฺว  มยหฺ  ปุพฺเพ  กตปาปตาย  น  สทฺทหสิ   
อิโต  ปฏาย  เอวรูป  น  กริสฺสามีติ  ฯ น จ มยฺห ตาทิเสน   
สหาเยน  อตฺโถ  คจฺเฉว  ตฺวนฺติ  ฯ  อิติ  น  ยาวตติย  
ปฏิกฺขิปตฺวา  เอตฺตเกหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ปุคฺคเลน  สทฺธึ   
วิสฺสาโส  นาม  กาตุ  น  วฏฏตีติ  วนฆฏ  อุนฺนาเทนฺโต  
เทวตาสุ  สาธุการ ททมานาสุ  ธมฺมกถ สมุฏเปนฺโต อิมา 
คาถาโย อชฺฌภาสิ   
        [๑๔๒๒]นาสฺมเส กตปาปมฺหิ                  นาสฺมเส อลิกวาทิเน   
                นาสฺมเส อตฺตตฺถป ฺมฺหิ          อติสนฺเตป นาสฺมเส ฯ   
# ๑. ม. เวฬุวน ฯ   ๒. ม.อสุกสฺมึ ฯ   
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        [๑๔๒๓]ภวนฺติ เหเก ปุริสา          โคปปาสกชาติกา(๑)   
                ฆสนฺติ ม ฺเ มิตฺตานิ          วาจาย น จ กมฺมุนา ฯ   
        [๑๔๒๔]สุกฺข ฺชลปิคฺคหีตา          วาจาย ปลิคุณฺ ิตา   
                มนุสฺสเผคฺคู นาสิเท          ยสฺมึ นตฺถิ กต ฺ ุตา ฯ   
        [๑๔๒๕]น หิ อ ฺ ฺจิตฺตาน(๒)  อิตฺถนี ปุริสาน วา   
                นานา วิกตฺวา สสคฺค          ตาทิสป หิ นาสฺมเส(๓) ฯ   
        [๑๔๒๖]อนริยกมฺม โอกฺกนฺต(๔) อ ิต (๕)สพฺพฆาติน   
                นสิิตว ปฏิจฺฉนฺน                  ตาทิสป หิ นาสฺมเส ฯ   
        [๑๔๒๗]มิตฺตรูเป อิเธกจฺเจ(๖)  สาขลฺเยน อเจตสา   
                วิวิเธหิ อุปาเยหิ(๗)          ตาทิสป หิ นาสฺมเส ฯ   
        [๑๔๒๘]อามิส วา ธน วาป          ยตฺถ ปสฺสติ ตาทิโส   
                ทพฺุภึ กโรติ ทมฺุเมโธ          ต ฺจ หิตฺวาน(๘) คจฺฉตีติ ฯ   
        ตตฺถ  นาสฺมเสติ  นสฺสเส  ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ น 
วิสฺสเสติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  กตปาปมฺหีติ  ปม  กตปาเป  
ปุคฺคเล  ฯ อลิกวาทิเนติ  มุสาวาทิมฺหิป  น  วิสฺสเส  ฯ  ตสฺส  หิ   
อกตฺตพฺพ  นาม  ปาป  นตฺถิ  ฯ  นาสฺมเส  อตฺตตฺถป ฺมฺหีติ  อตฺตโน  
อตฺถายเอว  ยสฺส  ป ฺา  เสฺนหวเสน  น  ภชติ  ธนตฺถิโกว  ภชติ 
# ๑. ส. โคปปาสิกชาติกา ฯ  ๒. ส. อ ฺโ ฺจิตฺตาน ฯ 
# ๓. ส. น. วิสฺสเส ฯ  ม. จ. นามสฺมเส ฯ ๔. ม. ...กมฺมโมกฺกนฺต ฯ 
# ๕. ส. อตฺเถต ฯ ม. อเถต ฯ  ๖. ส. มตฺิตวเสนิเธกจฺเจ ฯ  
# สี. ม. มิตฺตรูเปนิเธกจฺเจ ฯ  ๗. ม. อุปายนฺติ ฯ  
# ๘. ม. หนฺตฺวาน ฯ   
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ตสฺมึ  อตฺตตฺถป ฺเป  น  วิสฺสเส  ฯ  อติสนฺเตติ  อนฺโต  
อุปสเม  อวิชชฺมาเนเยว  จ  พหิ  อุปสมทสฺสเนน  อติสนฺเต  วิย  
ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺเตป  พิลปฏิจฺฉนฺนอาสีวิสสทิเส  กุหกปุคฺคเล  ฯ 
โคปปาสกชาติกาติ  คุนฺน  ปปาสกชาติกา  วิย  ปปาสิตโคสทิสาติ  
วุตฺต  โหติ  ฯ  ยถา  ปปาสิตคาโว  ติตฺถ  โอตริตฺวา  มุขปูร  
อุทก  ปวนฺติ  น  ปน  อุทกสฺส  กตฺตพฺพยุตฺตก  กโรนฺติ  เอวเมว 
เอกจฺเจ  อิท ฺจิท ฺจ  กรสิฺสามาติ  มธุรวจเนน  มิตฺตานิ  
ฆสนฺติ  ปยวจนานุจฺฉวิก  ปน  น  กโรนฺติ  ตาทิเสสุ  วิสฺสาโส  
มหโต  อนตฺถาย  โหตีติ  ทีเปติ  ฯ   
        สุข ฺชลิปคฺคหีตาติ  ปคฺคหีตริตฺตตุจฺฉอ ฺชลิโน  ฯ  วาจาย  
ปลิคุณฺ ิตาติ  อิท  ทสฺสาม  กริสฺสามาติ  วจเนน  ปฏจฺิฉาทิตา  ฯ  
มนุสฺสเผคฺคูติ  เอวรูปา  อสารกา  มนุสฺสา  มนุสฺสเผคฺคู   
นาม  ฯ  นาสิเทติ นาสิเท  เอวรูเป  น  อุปคจฺเฉยฺย  ฯ  ยสฺมึ  
นตฺถีติ  ยสฺม ึ จ  ปุคฺคเล  กต ฺ ุตา  นตฺถิ  ตป  นาสิเทติ   
อตฺโถ  ฯ  อ ฺ ฺจิตฺตานนฺติ  อ ฺ ฺเน  จิตฺเตน  สมนฺนาคตาน  
ลหุจิตฺตานนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เอวรูปาน  อิตฺถีน  ปรุิสาน  วา  น  วิสสฺเสติ   
ทีเปติ ฯ นานา วิกตฺวา  สสคฺคนฺติ  โยป  น  สกฺกา  อนุปคนฺตฺวา  
เอตสฺส  อนนฺตราย  กาตุนฺติ  อนฺตรายกรณตฺถ  นานากรเณหิ   
สสคฺค  อาวีกตฺวา  ทฬฺห  กริตฺวา  ปจฺฉา  อนฺตราย  กโรติ   
ตาทิสป  ปุคฺคล  นาสฺมเส  น  วิสฺสาเสยฺยาติ  ทสฺเสติ(๑)  ฯ   
# ๑. ม. ทีเปติ ฯ   
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        อนริยกมฺม  โอกกฺนตฺนฺติ  อนริยาน  ทุสฺสีลาน  กมฺม  
โอตริตฺวา   ิต  ฯ  อ ิตนฺติ  อถิร  อปปฺติฏ ิตวจน  ฯ   
สพฺพฆาตินนฺติ  โอกาส  ลภิตฺวา  สพฺเพส  อุปฆาตกร  ฯ  นิสิตว   
ปฏิจฺฉนฺนนฺติ  โกสิยา  วา  ปโลติกาย  วา  ปฏิจฺฉนฺน  นิสิต  
ขคฺคมิว ฯ  ตาทิสปติ  เอวรูปป  อมิตฺต  มิตฺตปฏิรูปก  น 
วิสฺสาเสยฺย ฯ สาขลฺเยนาติ  มฏวจเนน  ฯ  อเจตสาติ  อจิตฺตเกน  ฯ  
วจนเมว  หิ  เนส  มฏ  จิตฺต  ปน  ถทธฺ  ผรุส  ฯ  วิวิเธหิ   
อุปาเยหิ  โอตาราเปกฺขา  อุปคจฺฉนฺติ  ฯ  ตาทิสปติ  โย  เอเตหิ  
อมิตฺเตหิ  มิตฺตปฏิรูปเกหิ  สทิโส  โหติ  ตป  น  วิสสฺาเสยฺยาติ   
อตฺโถ  ฯ  อามิสนฺติ  ขาทนียโภชนีย  ฯ  ธนนฺติ  ม ฺจปฏิปาทก   
าทึ  กตฺวา  อวเสส  ฯ  ยตฺถ  ปสฺสตีติ  สหายเคเห  ยสฺมึ   
าเน  ปสฺสติ  ฯ  ทุพฺภึ  กโรตีติ  ทุพฺภิจิตฺต  อุปฺปาเทติ  ต  
ธน  หรติ  ฯ  ต ฺจ  หิตฺวานาติ  ต ฺจ  สหายกป  หตฺิวา 
คจฺฉติ  ฯ  อิติ  อิมา  สตฺต  คาถา  กกฺุกฏุราชา  กเถสิ ฯ   
        [๑๔๒๙]มิตฺตรูเปน พหโว          ฉนฺนา เสวนฺติ สตฺตโว   
                ชเห กาปุริเส เหเต          กกฺุกุโฏ วิย เสนก ฯ   
        [๑๔๓๐]โย จ อุปฺปติต อตฺถ          น ขิปฺปมนุพุชฺฌติ   
                อมิตฺตวสมนฺเวติ                  ปจฺฉา จ มนุตปฺปติ ฯ   
        [๑๔๓๑]โย จ อุปฺปติต อตฺถ          ขิปฺปเมว นิโพธติ   
                มจฺุจเต สตฺตุสมฺพาธา          กุกฺกโุฏ วิย เสนกา ฯ    
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        [๑๔๓๒]ต ตาทิส กูฏมิโวฑฺฑิต วเน   
                อธมฺมิก นิจฺจวิธสการิน   
                อารา วิวชฺเชยฺย นโร วิจกฺขโณ   
                เสน ยถา กกฺุกุโฏ วสกานเนติ   
อิติ อิมา จตสฺโส ธมฺมราเชน ภาสิตา อภิสมฺพุทฺธคาถา ฯ   
        ตตฺถ  ชเห  กาปุริเส  เหเตติ  ภิกฺขเว  เอเต  กาปุริเส 
ปณฺฑิโต  ชเหยฺย  ฯ  หกาโร  ปเนตฺถ  นิปาตมตฺต  ฯ  ปจฺฉา  
จ  มนุตปฺปตีติ  ปจฺฉา  จ  อนุตปฺปติ  ฯ  กฏูมิโวฑฺฑิตนฺติ  
วเน  มิคาน  พนฺธนตฺถาย  กูฏปาส  วิย  โอฑฺฑิต  ฯ 
นิจฺจวิธสการินนฺติ  นิจฺจ  วิทฺธสนการก  ฯ  วสกานเนติ  
วสวเน(๑)ฯ  ยถา  วสวเน  กุกฺกโุฏ  เสน  วิวชฺเชติ  เอว วิจกฺขโณ 
วิทฺธสกเร ปาปมิตฺเต วิวชฺเชยฺย ฯ   
        โส  ห ิ คาถา  วตฺวา  เสน  อามนฺเตตฺวา  สเจ  อิมสฺมึ  
าเน  วสิสฺสสิ  ชานิสฺสามิ  เต  กตฺตพฺพนฺติ  ตชฺเชสิ  ฯ  เสโนป  
ตโต  ปลายิตฺวา อ ฺตฺถ คโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  ภิกขฺเว  เทวทตฺโต   
ปุพฺเพป  มยฺห  วธาย  ปรสิกฺกตีติ  วตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  เสโน เทวทตฺโต อโหสิ กุกฺกุโฏ ปน อหเมวาติ ฯ   
                กกฺุกุฏชาตก ทสม ฯ   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
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                มฏกุณฺฑลิชาตก   
        อลงฺกโต  มฏกุณฺฑลีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก   
มตปุตฺต กุฏมฺพิก อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สาวตฺถยิ  กิเรกสฺส  พุทฺธุปฏากสฺส  กฏุมฺพิกสฺส  
ปยปุตฺตโก  กาลมกาสิ  ฯ  โส  ปุตฺตโสกสมปฺปโต  น  นหายติ  
น  ภุ ฺชติ  น  กมฺมนฺเต  วิจาเรติ  น  พุทฺธุปฏาน  
คจฺฉติ  เกวล  ปยปุตฺตก  ม  โอหาย  ปมตร  คโตสติี  อาทีนิ   
วตฺวา  วิลปติ  ฯ  สตฺถา  ปจฺจูสสมเย  โลก  โอโลเกนฺโต  ตสฺส 
โสตาปตฺติผลูปนิสฺสย  ทสิฺวา  ปุนทิวเส  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต   
สาวตฺถิย  ปณฺฑาย  จริตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ  ภิกฺขู  อุยฺโยเชตฺวา  
อานนฺทตฺเถเรน  ปจฺฉาสมเณน  ตสฺส  เคหทฺวาร  อคมาสิ  ฯ  
สตฺถุ  อาคตภาว  กุฏมฺพิกสฺส  อาโรเจสุ  ฯ  อถสสฺ  เคหชโน   
อาสนานิ  ป ฺเปตฺวา  สตฺถาร  นิสทีาเปตฺวา  กุฏมฺพิก   
ปริคฺคเหตฺวา  สตฺถ ุ สนฺติก  อาเนสิ  ฯ  ต  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต   
นิสินฺน  สตฺถา  กรุณาสีตเลน  วจเนน  อามนฺเตตฺวา  กึ   
อุปาสก  ปุตฺตก  อนุโสจสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต   
อุปาสก  โปราณกปณฺฑิตา  ปุตฺเต  กาลกเต  โสกสมปฺปตา  
วิจรนฺตาป  ปณฺฑิตาน  กถ  สุตฺวา  อลภนียฏานนฺติ  ตตฺตโต 
ตฺวา  อปฺปมตฺตกป  โสก  น กรึสูติ วตฺวา เตน ยาจิโต  
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อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  เอกสฺส   
มหาวิภวสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต  ป ฺจทสโสฬสวสฺสกาเล  
เอเกน  พฺยาธินา  ผุฏโ  กาล  กตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺติ  ฯ  
พฺราหฺมโณ  ตสฺส  กาลกริิยโต  ปฏาย  สุสาน  คนฺตฺวา   
ฉาริกปุ ฺช  อาวิชฺฌนฺโต  ปริเทวนฺโต  สพฺพกมฺมนฺเต   
ปจฺฉินฺทิตฺวา  โสกสมปฺปโต  วิจรติ  ฯ  เทวปุตฺโต  อนุวิจรนฺโต 
ต  ทิสฺวา  เอก  อุปม  กตฺวา  โสก  หรสิฺสามีติ  ตสฺส  
สุสาน  คนฺตฺวา  ปริเทวนกาเล  ตสฺเสว  ปุตฺตวณฺณี  หุตฺวา  
สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิโต  เอกสฺมึ  ปเทเส  ตฺวา  อุโภ  หตฺเถ   
สีเส  เปตฺวา  มหาสทฺเทน  ปริเทวิ  ฯ  พฺราหฺมโณ  สทฺท   
สุตฺวา  ต  โอโลเกตฺวา  ปตฺุตเปม  ปฏลิภิตฺวา  ตสฺส  สนฺติเก  
ตฺวา  ตาต  มาณว  อิมสฺมึ  สุสานมชฺเฌ  กสฺมา  ปริเทวสีติ  
ปุจฺฉนฺโต  ปม  คาถมาห   
        [๑๔๓๓]อลงฺกโต มฏกุณฺฑลี   
                มาลธารี (๑)หรจินฺทนุสฺสโท   
                พาหา ปคฺคยฺห กนฺทสิ   
                วนมชฺเฌ ก ึทกฺุขิโต ตุวนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ มาลภารี ฯ  
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        ตตฺถ  อลงฺกโตติ  นานาภรณวิภูสิโต  ฯ  มฏกุณฺฑลีติ   
กรณปรินิฏ ิเตหิ  มฏเหิ  กุณฺฑเลหิ  สมนฺนาคโต  ฯ  มาลธารีติ 
วิจิตฺรกุสุมมาลธโร  ฯ  หริจนฺทนุสฺสโทติ  สุวณฺณวณฺเณน  จนฺทเนน  
อนุลิตฺโต ฯ  วนมชฺเฌติ  สุสานมชฺเฌ  ฯ  กึ  ทุกฺขิโต  ตุวนฺติ  
กึการณา  ทกฺุขิโต  ตฺว อาจิกฺข อหนฺเต ย อิจฺฉสิ ต  
ทสฺสามีติ อาห ฯ   
        อถสฺส กเถนฺโต มาณโว ทุติย คาถมาห   
        [๑๔๓๔]สุวณฺณมโย ปภสฺสโร   
                อุปฺปนฺโน รถป ฺชโร มม   
                ตสฺส จกฺกยุค น วินฺทามิ   
                เตน ทุกฺเขน ชเหสฺสามิ ชีวิตนฺติ ฯ   
        พฺราหฺมโณ สมฺปฏิจฺฉนฺโต ตติย คาถมาห   
        [๑๔๓๕]โสวณฺณมย มณิมย   
                โลหมย อถ รูปยมย(๑)   
                อถ ปาวท รถ การยามิ เต(๒)   
                จกกฺยุค ปฏิปาทยามีติ(๓) ฯ   
        ตตฺถ  ปาวทาติ  ยาทิเสน  เต  อตฺโถ  ยาทิส  โรจสิ  ตาทิส   
วท  อห  เต  รถ  การยามิ  ฯ  ปฏิปาทยามีติ  ป ฺชรานุรูป   
# ๑. ม. รูปยามย ฯ ๒. ส. ปาวท รถ กรสิฺสามิ เต ฯ  
# ๓. ส. ปฏลิาภยามิ ต ฯ   
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จกฺกยุค ต อธิคจฺฉาเปมิ ฯ   
        ต  สุตฺวา  มาณเวน  กถิตาย  คาถาย  สตฺถา  อภิสมฺพุทฺโธ   
หุตฺวา กเถสิ   
        [๑๔๓๖] [๑]จนฺทิมสุริยา อุภยตฺถ ภาตโร   
                เวหาย(๒) สงฺคมา(๒)   
                โสวณฺณมโย รโถ มม   
                เตน จกฺกยุเคน โสภตีติ ฯ   
        เสส พฺราหฺมโณ ตทนนฺตร อาห   
        [๑๔๓๗]พาโล โข ตฺวสิ มาณว   
                โย ตฺว ปตฺถยสิ อปตฺถย   
                ม ฺามิ ตุว มริสฺสสิ   
                น ตฺว ลจฺฉสิ จนฺทิมสุริเยติ ฯ   
พฺราหฺมเณน วุตฺตคาถาย ตตฺถ อปตฺถยนฺติ อปตฺเถตพฺพ ฯ   
ตโต มาณโว อาห   
[๑๔๓๘]คมนาคมน ปทิสฺสติ          วณฺณธาตุ อุภเยตฺถ วีถโิย   
        เปโต ปน เนว ทิสฺสติ          โก นุ โข กนฺทต พาลฺยตโรติ ฯ   
        มาณเวน  วุตฺตคาถาย  ตตฺถ(๓)  คมนาคมนนฺติ  อุคฺคมน ฺจ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โส มาณโว ตสฺส ปาวทีติ ทิสฺสนฺติ ฯ 
# ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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อฏงฺคมน ฺจ  ฯ  วณฺโณเยว  วณฺณธาตุ  อุภเยตฺถ  วีถิโยติ  เอตฺถ   
อากาเส  อย  จนฺทสฺส  วีถิ  อย  สรุิยสฺสาติ(๑)  เอว  อุภย- 
คมนาคมนภูมิโยป  ป ฺายนฺติ  ฯ  เปโต  ปนาติ  ปรโลกคตสตฺโต 
ปน  น  ทิสฺสเตว  ฯ  โก  นุ  โขติ  เอว  สนฺเต  อมฺหาก  ทฺวินฺน   
กนฺทนฺตาน โก น ุโข พาลฺยตโรติ ฯ   
        เอว มาณเว กเถนฺเต พฺราหฺมโณ สลฺลกฺเขตฺวา  
คาถมาห   
        [๑๔๓๙]สจฺจ โข วทสิ มาณว   
                อหเมว กนฺทต พาลฺยตโร   
                จนฺท วิย ทารโก รุท   
                เปต กาลกตาภิปตฺถเยติ(๒) ฯ   
        ตตฺถ  จนฺท  วิย  ทารโกติ  ยถา  ทหโร  คามทารโก   
จนฺท  เม  เทถาติ  จนฺทสฺสตฺถาย  โรเทยฺย  เอว  อหป  เปต  
กาลกต  อภิปตฺเถมีติ ฯ   
        อิติ  พฺราหฺมโณ  มาณวสฺส  กถาย  นิสโฺสโก  หุตฺวา  ตสฺส   
ถุตึ กโรนฺโต เสสคาถา อภาสิ   
        [๑๔๔๐]อาทิตฺต วต ม สนฺต          ฆตสิตฺตว ปาวก   
                วารินา วิย โอสิ ฺจิ(๓)        สพฺพ นิพฺพาปเย ทร ฯ   
# ๑. ม. สรูิยสฺส วีถีติ ฯ  ๒. ส. กาลกตภิปตฺถเย ฯ  
# ๓. ม.  โอสิ ฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 574 

                *เลมที่ 32  มฏกุณฺฑลิชาตก  หนา 574 
                 
        [๑๔๔๑]อพฺพูฬฺห (๑)วต เม สลฺล ยมาสิ หทยนิสฺสิต   
                โย เม โสกปเรตสฺส          ปตฺุตโสก อปานุทิ ฯ   
        [๑๔๔๒]โสห อพฺพูฬฺหสลฺโลสฺมิ          วีตโสโก อนาวิโล   
                น โสจามิ น โรทามิ          ตว สุตฺวาน มาณวาติ ฯ   
        อถ  น  มาณโว  พฺราหฺมณ  ยสฺสตฺถาย  ตฺว  โรทสิ   
อหนฺเต  ปุตฺโต  อห  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต  อิโต  ปฏาย  มา  
ม  อนุโสจิ  ทาน  เทหิ  สลี  รกฺขาหิ  อุโปสถกมฺม  กโรหีติ  
โอวทิตฺวา  สกฏานเมว  คโต  ฯ  พฺราหฺมโณป  ตสโฺสวาเท   
ตฺวา  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ กตฺวา กาล กตฺวา เทวโลเก  
นิพฺพตฺติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  
ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  กุฏมฺพิโก  โสตาปตฺติผเล 
ปติฏหิ  ฯ  ตทา ธมฺมเทสกเทวปุตฺโต อหเมว อโหสีติ ฯ   
                มฏกุณฺฑลิชาตก เอกาทสม ฯ   
# ๑. ส. อพฺพุหี ฯ  ม. อพฺพหี ฯ เอวมุปริป ฯ   
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                     พิลารโกสิยชาตก   
        อปจนฺตาปติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  เอก  ทานวิตฺต   
ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  ภควโต  ธมมฺเทสน  สุตฺวา  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา   
ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  ทานวิตฺโต  อโหสิ  ทานชฺฌาสโย   
ปตฺตปริยาปนฺน  ปณฺฑปาต  อ ฺสฺส  อทตฺวา  น  ภุ ฺชติ   
อนฺตมโส  ปานียป  ลภิตฺวา  อ ฺสฺส  อทตฺวา  น  ปวิ  เอว   
ทานาภิรโต  อโหสิ  ฯ  อถสฺส  ธมฺมสภาย  ภิกฺขู  คุณกถ  
กเถสุ  ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  
กถาย  สนฺนสิินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  
ต  ภิกฺขุ  ปกโฺกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  ภิกฺขุ  ทานวิตฺโต   
ทานชฺฌาสโยติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจ  ภนฺเตติ  วุตฺเต  ภิกขฺเว  อย   
ปุพฺเพ  อสทฺโธ  อโหสิ  อปฺปสนฺโน  กุสติเณน(๑)  เตลพินฺททป  
อุทฺธริตฺวา  กสฺสจิ  น  อทาสิ  อถ  น  อห  ทเมตฺวา  นิพฺพิเสวน  
กตฺวา  ทานผเล  ปติฏาเปสึ (๒) ตเมว  ทานวตฺต(๓)  ภวนฺตเรป  น 
วิชหตีติ วตฺวา ภิกฺขูหิ ยาจิโต อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
เสฏ ิกุเล  นพฺิพตฺเตตฺวา  วยปฺปตฺโต  กุฏมฺพ  สณฺเปตฺวา  ปตุ   
อจฺจเยน  เสฏ ิฏาน  ปตฺวา  เอกทิวส  ธนวิโลกน  กตฺวา   
# ๑. ม. ติณคฺเคน ฯ  ๒. ม. ทานผล าเปสึ ฯ  
# ๓. ม. ทานนินฺน จิตฺต ฯ  
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ธน  ป ฺายติ  เอตสฺส  อุปฺปาทกา  น  ป ฺายติ  อิม  
ธน  วิสฺสชฺเชตฺวา  มยา  ทาน  ทาตุ  วฏฏตีติ  ทานสาล  
กาเรตฺวา  ยาวชีว  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  อายุหปริโยสาเน  
อิท  ทานวตฺต  มา  อุปจฺฉินฺทีติ  ปุตฺตสฺส  โอวาท  ทตฺวา  
ตาวตึสภวเน  สกโฺก  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ฯ  ปุตฺโตปสฺส  ตเถว   
ทาน  ทตฺวา  ปุตฺต  โอวทิตฺวา  อายุหปริโยสาเน  จนฺโท  เทวปุตฺโต  
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ฯ  ตสฺส  ปุตฺโต  สรุิโย  หุตฺวา  นพฺิพตฺติ  ฯ 
ตสฺส  ปุตฺโต  มาตลิสงฺคาหโก  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ฯ  ตสฺส  ปุตฺโต 
ป ฺจสิโข  คนฺธพฺพเทวปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ฯ  ฉฏโ  ปน  
อสทฺโธ  อโหสิ  ถทฺธจิตฺโต นิเสฺนโห มจฺฉรี ฯ  โส  ทานสาล   
วิทฺธเสตฺวา  ฌาเปตฺวา  ยาจเก  โปเถตฺวา  นีหราเปสิ  กสฺสจิ  
ติเณน  อุทฺธริตฺวา  เตลพินฺททป  น  เทติ  ฯ  ตทา  สกฺโก  เทวราชา  
อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  โอโลเกตฺวา  ปวตฺตติ  นุ  โข  เม  ทานวโส   
อุทาหุ  โนติ  อุปธาเรนฺโต  ปุตฺโต  เม  ทาน  ปวตฺเตตฺวา   
จนฺโท  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  ปุตฺโต  สุริโย  หุตฺวา  ตสฺส  
ปุตฺโต  มาตลิ  หุตฺวา  ตสฺส  ปุตฺโต  ป ฺจสิโข(๑)  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  
ฉฏโ  ปน  ต  วส  อุปจฺฉินฺทีติ  ปสฺสิ  ฯ   
        อถสฺส  เอตทโหสิ  อิม  ปาปธมฺม  ทเมตฺวา  ทานผล  
ชานาเปตฺวา  อาคมิสฺสามีติ  โส  จนฺทมิสุริยมาตลิป ฺจสิเข   
# ๑. ม. คนฺธพฺพเทวปุตฺโต ฯ  
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ปกฺโกสาเปตฺวา  สมฺม  อมหฺาก  วเส  ฉฏโ  กุลวส   
สมุจฺฉินฺทิตฺวา  ทานสาล  ฌาเปตฺวา  ยาจเก  นีหราเปสิ  น  
กสฺสจิ  กิ ฺจิ  เทติ  เอถ  น  มย  คนฺตฺวา  ทเมสฺสามาติ  เตหิ   
สทฺธึ  พาราณสึ  อคมาสิ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เสฏ ี  ราชุปฏาน   
กตฺวา  อาคนฺตฺวา  สตฺตเม  ทฺวารโกฏเก  อนฺตรวีถ ึ โอโลเกนฺโต 
จงฺกมติ ฯ  สกฺโก  ตุมฺเห  มม  ปวิฏกาเล  ปจฺฉโต  ปฏิปาฏิยา  
อาคจฺฉถาติ  วตฺวา  คนฺตฺวา  เสฏ ิสฺส  สนฺติเก  ตฺวา  โภ   
มหาเสฏ ิ  โภชน  เม  เทหีติ  อาห  ฯ  พฺราหฺมณ  นตฺถิ  ตว  
อิธ  ภตฺต  อ ฺตฺถ  คจฺฉาหีติ  ฯ  โภ  มหาเสฏ ิ  พฺราหฺมเณหิ   
ภตฺเต  ยาจิเต  อทาตุ  น  ลพฺภตีติ  ฯ  พฺราหฺมณ  มม  เคเห  
ปกฺกป  ปจิตพฺพป  ภตฺต  นตฺถิ  อ ฺตฺถ  คจฺฉาหีติ  ฯ   
มหาเสฏ ิ  เอก  เต  สโิลก  กเถสฺสามิ  ต  สุณาหีติ  ฯ  นตฺถ ิ
มยฺห  ตว  สโิลเกนตฺโถ  คจฺฉ (๑) มา  อิธ  ติฏาติ ฯ สกฺโก ตสฺส  
กถ อสุณนฺโต วิย เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๑๔๔๓]อปจนฺตาป นิจฺฉนฺติ(๒)         สนโฺต ลทฺธาน โภชน   
                กิเมว ตฺว ปจมาโน          ย น ทชชฺา น ต สม ฯ   
        [๑๔๔๔]มจฺเฉรา จ ปมาทา จ          เอว ทาน น ทิยฺยติ   
                ปุ ฺ อากงฺขมาเนน          เทยฺย โหติ วิชานตาติ ฯ   
        ตาส  อตฺโถ  โภ  มหาเสฏ ิ  อปจนฺตาป  สนฺโต  สปฺปรุิสา   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ส. อิจฺฉนฺติ ฯ   
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ภิกฺขาจริยาย  ลทฺธป  โภชน  ทาตุ  อิจฺฉนฺติ  น  เอกกิา  
ปริภุ ฺชนฺติ ฯ  กิเมว  ตฺวนฺติ  ตฺว  ห ิ ปจมาโน  ย  น   
ทเทยฺยาสิ  ฯ  น  ต สมนฺติ  ต  ตว  อนุรปู  อนุจฺฉวิก  น 
โหติ  ฯ  ทาน ฺหิ มจฺเฉเรน จ ปมาเทน  จาติ  ทฺวีหิ โทเสหิ 
น  ทิยฺยติ  ปุ ฺ  ปน  อากงฺขมาเนน  วิชานตา  ปณฺฑิตมนุสฺเสน  
ตว สทิเสน ทาตพฺพเมว โหตีติ ฯ   
        โส  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  เตนหิ  เคห  ปวิสิตฺวา 
นิสีท  โถก  ลจฺฉสีติ  อาห  ฯ  สกโฺก  ปวิสิตฺวา  เต  สิโลเก  
สชฺฌายนฺโต นิสีทิ ฯ  อถ  น  จนฺโท  อาคนฺตฺวา  ภตฺต  ยาจิ  ฯ  
นตฺถิ  เต ภตฺต คจฺฉาติ จ  วุตฺเต  มหาเสฏ ิ  อนฺโต 
เอโก  พฺราหฺมโณ  นิสินโฺน  พฺราหฺมณวาจก  ม ฺเ  ภวิสฺสติ   
อหป  ปวิสิสสฺามีติ  วตฺวา  นตฺถ ิ พฺราหฺมณวาจก  นิกฺขมาติ  
วุจฺจมาโนป  มหาเสฏ ิ  อิงฺฆ  ตาว  สิโลก สุโณหีติ เทฺว  
คาถา อภาสิ   
        [๑๔๔๕]ยสฺเสว ภีโต น ททาติ          มจฺฉรี ตเทว อททโต ภย   
                 ชฆิจฺฉา จ ปปาสา จ          ยสฺส ภายติ มจฺฉรีl   
                 ตเมว พาล ผุสติ                  อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ ฯ   
         [๑๔๔๖]ตสฺมา วิเนยฺย มจฺเฉร          ทชชฺา ทาน มลาภิภู   
                 ปุ ฺานิ ปรโลกสฺมึ          ปติฏา โหนฺติ ปาณินนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺส  ภายตีติ  อห  อ ฺเส  ทตฺวา  สย  ชิฆจฺฉโต    
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จ  ปปาสิโต  จ  ภวิสฺสามีติ  ยสฺสา  ชฆิจฺฉาย  จ  ปปาสาย  จ   
ภายติ  ฯ  ตเมวาติ  ต ฺเว  ชิฆจฺฉาปปาสสงฺขาต  ภย  เอต  พาล   
นิพฺพตฺตฏาเน  อิธ  โลเก  จ  ปรโลเก  จ  ผุสติ  ปเฬติ  อจฺจนฺต   
ทลิทฺทิย ปาปุณาติ ฯ มลาภิภูติ มจฺฉริยมล อภิภวนฺโต ฯ   
        ตสฺสาป  วจน  สุตฺวา  เตนหิ  ปวิส  โถก  ลภิสฺสสีติ   
อาห  ฯ  โส  ปวิสิตฺวา  สกฺกสฺส  สนฺติเก  นิสีทิ  ฯ  ตโต  โถก   
วีตินาเมตฺวา สุริโย อาคนฺตฺวา ภตฺต ยาจนฺโต เทฺว คาถา 
อภาสิ   
        [๑๔๔๗]ทุทฺทท ททมานาน          ทุกฺกร กมมฺกุพฺพต   
                อสนฺโต นานุกุพฺพนฺติ         สต ธมฺโม ทรุนฺนโย ฯ   
        [๑๔๔๘]ตสฺมา สต ฺจ อสต ฺจ(๑) นานา โหติ อิโต คติ   
                อสนฺโต นิรย ยนฺติ                  สนฺโต สคฺคปรายนาติ ฯ   
        ตตฺถ  ททฺุททนฺติ  ทาน  นาม  ทุททฺท  มจฺเฉร  อภิภวิตฺวา   
ทาตพฺพโต  ต  ททมานาน  ฯ  ทุกฺกรนฺติ  ตเทว  ทานกมฺม  ทุกกฺร   
ยุทฺธสทิส [๒] ฯ  อสนฺโต  นานุกุพฺพนฺตีติ  อสปฺปุริสา  ทานผล   
อชานนฺตา  เตส  คตมคฺค  นานุคจฺฉนฺติ  ฯ  สต  ธมฺโมติ  สปฺปรุิสาน  
โพธิสตฺตาน  ธมฺโม  อ ฺเหิ  ทูราคโม  ฯ  อสนฺโตติ  มจฺฉริยวเสน 
ทาน  อทตฺวา  อสปฺปุริสา นิรย ยนฺติ ฯ   
        เสฏ ี  คเหตพฺพคฺคหณ  อปสฺสนฺโต  เตนหิ  ปวิสิตฺวา  
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ต กุพฺพตนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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พฺราหฺมณาน  สนฺติเก  นสิีท  โถก  ลจฺฉสีติ  อาห  ฯ  ตโต  โถก   
วีตินาเมตฺวา  มาตลิ  อาคนฺตฺวา  ภตฺต  ยาจิตฺวา  นตฺถีติ   
วจนสมนนฺตรกาลเมว  สตฺตม คาถมาห   
        [๑๔๔๙]อปฺปมฺเปเก(๑) ปเวจฺฉนฺติ  พหุนา เมเกน ทิจฺฉเร(๒)   
                อปฺปสฺมา ทกฺขิณา ทินฺนา                  สหสฺเสน สม มิตาติ ฯ   
        ตตฺถ  อปฺปมฺเปเก  ปเวจฺฉนฺตีติ  มหาเสฏ ิ  เอกจฺเจ  
ปณฺฑิตปุริสา  อปฺปมฺป  เทยฺยธมฺม (๓) ปเวจฺฉนฺติ  ททนฺติเยวาติ  
อตฺโถ  ฯ  พหุนาติ  พหุนาป  เทยฺยธมฺเมน  สมนฺนาคตา  เอเก 
สตฺตา  น ทิจฺฉเร  น  ททนฺติ  ฯ  ทกฺขิณาติ  กมฺม ฺจ   
ผล ฺจ  สทฺทหิตฺวา  ทินฺน  ทาน  ฯ  สหสเสน  สม  มิตาติ  เอว   
ทินฺนา  กฏจฺฉุภตฺตมตฺตาป  ทกฺขิณา  สหสฺสทาเนน  สทฺธ ึ มิตา  
มหาผลตฺตา  สหสฺสทานสทิสเยว โหตีติ ฯ   
        ตป  โส  เตนหิ  ปวิสตฺิวา  นิสีทาติ  อาห  ฯ  ตโต  โถก   
วีตินาเมตฺวา  ป ฺจสิโข  อาคนฺตฺวา  ภตฺต  ยาจิตฺวา  นตฺถิ   
คจฺฉาติ  วุตฺเต  อห  น  คตปุพฺโพ  อิมสฺมึ  เคเห  พฺราหฺมณ- 
วาจก  ภวิสฺสติ  ม ฺเติ ตสฺส ธมฺมกถ อารภนฺโต อฏม  
คาถมาห   
        [๑๔๕๐]ธมฺม ฺจเร โยป สมุจฺฉก จเร   
                ทาร ฺจ โปส ทท อปฺปกสฺมึ   
# ๑. ม. อปฺปสฺเมเก ฯ  ๒. ม. พหุเนเก น ทิจฺฉเร ฯ  
# ๓. ม. อปฺปสฺมิมฺป เทยฺยธมฺเม ฯ   
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                สตสหสฺสาน สหสฺสยาคิน   
                กลฺลป นาคฺฆนฺติ ตถาวิธสฺส เตติ ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺมนฺติ  ติวิธสุจริตธมฺม  ฯ  สมุจฺฉกนฺติ  คาเม  วา   
อามกปกฺกภิกฺขาจริย  อร ฺเ  วา  ผลาผลอาหรณสงฺขาต  อุ ฺฉ   
จเรยฺย  โสป  ธมฺมเมว  จเร  ฯ  ทาร ฺจ  โปสนฺติ  อตฺตโน  จ   
ปุตฺตทาร  โปเสนฺโตเยว  ฯ  ทท  อปฺปกสฺมินฺติ  ปริตฺเตป  เทยฺยธมฺเม   
ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณาน  ททนฺโต  ธมฺม  จเรติ  อตฺโถ  ฯ   
สตสหสฺสาน  สหสฺสยาคินนฺติ  ปร  โปเถตฺวา  เหเตฺวา  สตสหสฺเสน 
สหสฺสยาค  ยชนฺตาน  สหสฺสยาคิน  อิสฺสราน  สตสหสฺสาน  ฯ  
กลฺลป  นาคฺฆนฺติ  ตถาวิธสฺส  เตติ  เต  อิสฺสรา  สตสหสฺสสงฺขาตา  
สหสฺสยาคีน  ยาค  ตถาวธิสฺส  ธมฺเมน  สเมน  เทยฺยธมฺม  
อุปฺปาเทตฺวา  ททนฺตสฺส  ทุคฺคตมนุสฺสสฺส โสฬสึ กลฺล น 
อคฺฆนฺตีติ ฯ   
        อถ  เสฏ ี  ป ฺจสิขสฺส  กถ  สุตฺวา  สลฺลกฺเขสิ  ฯ  อถ  น   
อนคฺฆการณ ปุจฺฉนฺโต นวม คาถมาห   
        [๑๔๕๑]เกเนส ย ฺโ วิปุโล มหคฺฆโต   
                สเมน ทินฺนสฺส อนคฺฆเมติ   
                กถ [๑] สหสฺสาน สหสฺสยาคิน   
                กลฺลป นาคฺฆนฺติ ตถาวิธสฺส เตติ ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สตนฺติ ทิสฺสติ ฯ   



ชาตกฏกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา - หนาท่ี 582 

                *เลมที่ 32  พิลารโกสิยชาตก   หนา 582 
                 
        ตตฺถ  ย ฺโติ  ทานยาโค  สตสหสฺสปริจฺจาควเสน  วิปุโล   
วิปุลผลตฺตา  จ  มหคฺฆโต  ฯ  สเมน  ทนิฺนสฺสาติ  ธมฺเมน  ทินฺนสฺส   
เกน  การเณน  อคฺฆ  น  อุเปติ  ฯ  กถ  สหสฺสานนฺติ  พฺราหฺมณ 
กถ  สหสฺสยาคีน  ปุริสาน  พหูน  สหสฺสาน  ปุรสิาน  
สตสหสฺสสงฺขาตา  อิสฺสรา  ตถาวิธสฺส  เทยฺยธมฺเมน  อุปฺปาเทตฺวา 
ทายกสฺส  เอกสฺส  ทุคฺคตมนุสฺสสฺส ทาน กลฺล นาคฺฆนฺตีติ ฯ   
        อถสฺส กเถนฺโต ป ฺจสิโข โอสานคาถมาห   
        [๑๔๕๒]ททนฺติ เหเก วิสเม นิวิฏา   
                ฆตฺวา(๑) วธิตฺวา อถ โสจยตฺิวา   
                สา ทกฺขิณา อสฺสุมุขา สทณฺฑา   
                สเมน ทินฺนสฺส น อคฺฆเมติ   
                เอว [๒] สหสฺสาน สหสฺสยาคิน   
                กลฺลป นาคฺฆนฺติ ตถาวิธสฺส เตติ ฯ   
        ตตฺถ  วิสเมติ  วิสเม  กายกมฺมาทิมฺหิ  นิวฏา  ฯ  ฆตฺวาติ   
กิลเมตฺวา ฯ วธิตฺวาติ มาเรตฺวา ฯ โสจยิตฺวาติ สโสเก  
กตฺวา ฯ   
        โส  ป ฺจสิขสฺส  ธมฺมกถ  สุตฺวา  เตนหิ  คจฺฉ  เคห   
ปวิสิตฺวา  นิสีท  โถก  ลจฺฉสีติ  อาห  ฯ  โส  คนฺตฺวา  เตส  สนติฺเก   
นิสีทิ  ฯ  ตโต  พิลารโกสยิเสฏ ี  เอก  ทาสึ  อามนฺเตตฺวา  เอเตส  
# ๑. ม. เฉตฺวา ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สตนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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พฺราหฺมณาน  ปลาสวีหีน  นาฬึ  นาฬึ  เทหีติ  อาห  ฯ  สา 
วีหินาฬึ  คเหตฺวา  พฺราหฺมเณ  อุปสงฺกมิตฺวา  อิเม  อาทาย 
ยตฺถกตฺถจิ  ปจาเปตฺวา  ภุ ฺชถาติ  อาห  ฯ  พฺราหฺมณา  น 
อมฺหาก  วีหินา  อตฺโถ  มย  น  วีหึ  อามสามาติ  ฯ  อยฺย  วีหึ  
กิร  น อามสนฺตีติ ฯ  เตนหิ  เตส  ตณฺฑุเล  เทหีติ  ฯ  สา  เตส(๑) 
ตณฺฑุเล  อาทาย  คนฺตฺวา  พฺราหฺมณา  ตณฺฑุเล  คณฺหถาติ  
อาห  ฯ  มย  อามก  น  ปฏิคฺคณฺหามาติ  ฯ  อยฺย  อามก  กิร  
น  คณฺหนฺตีติ  ฯ  เตนหิ  เตส  กโรฏิย  วฑฺเฒตฺวา  โคภตฺต  
เทหีติ  ฯ  สา  เตส  กโรฏยิ  วฑฺเฒตฺวา  มหาโคณาน  ปกฺกภตฺต   
อาหริตฺวา  อทาสิ  ฯ  ป ฺจป  ชนา  กพเฬ  วฑฺเฒตฺวา  มุเข 
ปกฺขิปตฺวา  คเล  ลคฺคาเปตฺวา  อกฺขีนิ  ปริวตฺเตตฺวา  วิสฺสฏส ฺา  
มตา  วิย  นิปชฺชึส ุ ฯ  ทาสี  เต  ทิสฺวา  มตา  ภวิสฺสนฺตีติ  
ภีตา  คนฺตฺวา  เสฏ ิโน  อาโรเจสิ  อยฺย  เต  พฺราหฺมณา  โคภตฺต  
คิลิตุ  อสกฺโกนฺตา  มตาติ  ฯ   
        โส  จินเฺตสิ  อิทานิ  อย  ปาปธมฺโม  สุขุมาลาน   
พฺราหฺมณาน  โคภตฺต  ทาเปสิ  เต  ต  คิลิตุ  อสกฺโกนฺตา  
มตาติ  ม  ครหิสฺสนฺตีติ  ฯ  ตโต  ทาสึ  อาห  ขิปฺป  คนฺตฺวา 
เอเตสุ  กโรฏเิตสุ  ภตฺต  หริตฺวา  นานคฺครสสาลิภตฺต   
วฑฺเฒตฺวา  เทหีติ  ฯ  สา  ตถา  อกาสิ  ฯ  เสฏ ี  อนฺตรวีถึ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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ปฏิปนฺเน  มนุสฺเส  ปกฺโกสาเปตฺวา  อห  มม  ภุ ฺชนนิยาเมน 
เอเตส  พฺราหฺมณาน  ภตฺต  ทาเปสึ  เอเต  โลเภน  มหนฺเต  ปณฺเฑ 
กตฺวา  ภุ ฺชมานา  คเล  ลคฺคาเปตฺวา  มตา  มม  นทิฺโทสภาว  
ชานถาติ  วตฺวา  ปริส  สนฺนิปาเตสิ  ฯ  มหาชเน  สนฺนิปติเต   
พฺราหฺมณา  อุฏาย  มหาชน  โอโลเกตฺวา  ปสฺสถมิสฺส   
เสฏ ิสฺส  มสุาวาทิต  อมฺหาก  อตฺตโน  ภุ ฺชนภตฺต  ทาเปสินฺติ   
วทติ  ปม  อมฺหาก  โคภตฺต  ทตฺวา  อมฺเหสุ  มเตสุ  วิย   
นิปนฺเนสุ  อิม  ภตฺต  วฑฺฒาเปตฺวา  เปเสสีติ  วตฺวา  อตฺตนา 
มุเขหิ  คหิต  ภตฺต  ภูมิย  ปาเตตฺวา  ทสฺเสสุ  ฯ  มหาชโน  
เสฏ ึ  ครหิ  อนฺธพาล  อตฺตโน  กลุวส  นาเสสิ  ทานสาล  
ฌาเปสิ  ยาจเก  คีวาย  คเหตฺวา  นีหราเปตฺวา  อิทานิ  อิเมส 
สุขุมาลพฺราหฺมณาน  ภตฺต  เทนฺโต  โคภตฺต  ทาเปสิ  ปรโลก   
คจฺฉนฺโต  ตว  ฆรวิภว  คีวาย  พนฺธิตฺวา  คมิสฺสสิ  
ม ฺเติ  ฯ  
        ตสฺมึ  ขเณ  สกฺโก  มหาชน  ปุจฺฉิ  ชานาถ  ตุมฺเห  
อิมสฺมึ  เคเห  ธน  กสฺส  สนฺตกนฺติ  ฯ  น  ชานามาติ  ฯ   
อิมสฺมึ  นคเร  อสุกกาเล  พาราณสีมหาเสฏ ี  นาม ทานสาล  
กาเรตฺวา�   มหาทาน  ปวตฺตยีติ  สุตปุพฺพ  ตุมฺเหหีติ  ฯ  อาม  
สุณามาติ  ฯ  อห  โส  เสฏ ี  ต  ทาน  ทตฺวา  สกฺโก  
เทวราชา  หุตฺวา นิพฺพตฺโต  ปุตฺโตป  เม  ต  วส  อวินาเสตฺวา   
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ทาน  ทตฺวา  จนฺโท  เทวปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  ตสฺส  ปุตฺโต   
สุริโย  ตสฺส  ปุตฺโต  มาตลิ  ตสฺส  ปุตฺโต  ป ฺจสิโข  คนฺธพฺพ- 
เทวปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  เตสุ  อย  จนฺโท  อย  สุริโย  อย  
มาตลิสงฺคาหโก  อย  อิมสฺส  ปาปธมฺมสฺส  ปตา  ป ฺจสิโข   
คนฺธพฺพเทวปุตฺโต  เอว  พหุคุณ  ทาน  นาม  กตฺตพฺพเมว  กุสล  
ปณฺฑิเตหีติ  กเถนฺตา  (กเถนฺตา)  มหาชนสฺส  กงฺขจฺเฉทนตฺถ  
อากาเส  อุปฺปติตฺวา  มหนฺเตนานุภาเวน  อากาเส(๑)  ชลมานสรีรา  
อฏสุ  ฯ  สกลนคร  ปชชฺลนฺต  วิย  อโหสิ  ฯ  สกฺโก  มหาชน   
อามนฺเตตฺวา  มย  อตฺตโน  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  ปหาย  อาคจฺฉนฺตา   
อิม  กลุปจฺฉิม  กลุวสภาร (๒) ปาปธมฺม  พิลารโกสิย  นิสฺสาย  
อาคตา  อย  ปาปธมฺโม  อตฺตโน  กุลวส  นาเสตฺวา  ทานสาล   
ฌาเปตฺวา  ยาจเก  คีวาย  คเหตฺวา  นีหริตฺวา  อมฺหาก  วส  
สมุจฺฉินฺทิ  อทานสีโล  หตฺุวา  นิรเย  นิพฺพตฺเตยฺยาติ  อิมสฺส 
อนุกมฺปาย  อาคตมฺหาติ  วตฺวา  ทานคุณ  ปกาเสนฺโต  มหาชนสฺส 
ธมฺม  เทเสสิ  ฯ  วิลารโกสิโยป  สิรสิ  อ ฺชลึ  ปติฏเปตฺวา  เทว  
อห  อิโต  ปฏาย  โปราณกุลวส  อนาเสตฺวา  ทาน  ปวตฺเตสฺสามิ  
อชฺช  อาทึ  กตฺวา  อนฺตมโสป  อุทกทนตฺโปณ  อุปาทาย   
อตฺตนา  ลทฺธาหาร  ปรสสฺ  อทตฺวา  น  ขาทิสฺสามีติ   
สกฺกสฺส  ปฏิ ฺ  อทาสิ  ฯ  สกโฺก  ต  ทเมตฺวา  นิพฺพิเสวน   
# ๑. ม. มหนฺเตน ปริวาเรน ฯ  ๒. ม. อิม กุลวสนาสกร ฯ  
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กตฺวา  ป ฺจสุ  สีเลส ุ ปติฏาเปตฺวา  จตฺตาโร  เทวปุตฺเต  
อาทาย  สกฏานเมว  คโต  ฯ  โสป  เสฏ ี  ยาวชีว  ตฺวา 
ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  ภิกขฺเว  อย  
ภิกฺขุ  ปุพฺเพ  อสทฺโธ  อโหสิ  กสฺสจิ  กิ ฺจิ  อทตฺวา  อห  ปน  
น  ทเมตฺวา  ทานผล  ชานาเปสึ  ตเมว  ทานจิตฺต  ภวนฺตรคตป  
น  ชหตีติ  วตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  เสฏ ี  อย 
ทานปติโก  ภิกฺขุ  อโหสิ  จนฺโท  สารปีุตฺโต  สุรโิย  โมคฺคลลฺาโน 
มาตลิ  กสฺสโป ป ฺจสิโข อานนฺโท สกฺโก ปน อหเมวาติ ฯ   
                พิลารโกสิยชาตก ทฺวาทสม ฯ   
                 
                        จกฺกวากชาตก   
        วณฺณวา  อภิรูโปสีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
เอก  โลลภิกขฺุ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โส  กิร  จีวราทีหิ  อติตฺโต  กห  สงฺฆภตฺต  กห   
นิมนฺตนนฺติ  อาทึ (๑) ปริเยสนฺโต  วิจรติ  อามิสกถายเมว   
อภิรมติ  ฯ  อถ ฺเ  เปสลา  ภิกฺขู  ตสฺสานุคฺคเหน  สตฺถาร(๒) 
อาโรเจสุ  ฯ  สตฺถา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  ตฺว   
ภิกฺขุ  โลโลติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจ  ภนฺเตติ  วุตฺเต  ภิกฺขุ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิฯ  ๒. ม. สตฺถุ ฯ  
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กสฺมา  เอวรูเป  นิยฺยานิกสาสเน  ปพฺพชิตฺวา  โลโล  อโหสิ   
โลลภาโว  จ  นาม  มหาปาปโก  ปุพฺเพป  ตฺว  โลลภาว   
นิสฺสาย  พาราณสิย  หตฺถกิุณปาทีหิ  อติตฺโต  มหาอร ฺ  
ปวิฏโติ วตฺวา อตีต อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต เอโก  
โลลกาโก  พาราณสิย  หตฺถิกุณปาทีหิ  อติตฺโต  อร ฺ  นุ  
โข  กีทิสนฺติ  อร ฺ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  ผลาผเลหิ  อสนฺตุฏโ 
คงฺคาตีร  คนฺตฺวา  วิจรนฺโต  ชายปติเก(๑)  เทฺว(๒)  จกฺกวาเก  ทิสฺวา 
อิเม  สกุณา  อติวิย  โสภนฺติ  อิเม  อิมสฺมึ  คงฺคาตีเร  พหุมจฺฉมส  
ขาทนฺติ  ม ฺเ  อิเม  ปฏปิุจฺฉิตฺวา  มยาป  อิเมส [๓] โคจร  
ขาทิตฺวา  วณฺณวนฺเตน  ภวิตุ  วฏฏตีติ  เตส  อวิทูเร  นิสีทิตฺวา 
จกฺกวาก  ปุจฺฉนฺโต  เทฺว  คาถา อภาสิ   
        [๑๔๕๓]วณฺณวา อภิรูโปสิ          ฆโน ส ฺชาตโรหิโต   
                จกกฺวาก สุรูโปสิ                 วิปฺปสนฺนมุขินฺทฺริโย ฯ   
        [๑๔๕๕]ปาฏีน ปาวุส มจฺฉ         พลชฺช(๔) มุ ฺชโรหิต   
                คงฺคาย ตีเร นิสินฺโนสิ(๕)  เอว ภุ ฺชสิ โภชนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ฆโนติ  ฆนสรโีร  ฯ  ส ฺชาตโรหิโตติ  อุตฺตตฺตสุวณฺณ   
วิย  สุฏ ุชาตโลหิตวณฺโณ  ฯ  ปาฏีนนติฺ  ปาฏีนนฺนาม(๖) 
# ๑. ม. ชยมปฺติเก ฯ  ๒. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร โภชนนฺติ  
# ทิสฺสติ ฯ  ๔. ส.ี ยุ. วาลช ฯ ม. พลช ฯ  ๕. ม. นิสนิฺโน ฯ  
# ๖. ม. ปาฏนีนามก ฯ  
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ปาสาณมจฺฉ  ฯ  ปาวุสนฺติ  มหามุขมจฺฉ  ฯ  ราวุสนฺติป(๑)  ปาโ  ฯ   
พลชฺชนฺติ  พลชชฺมจฺฉ ฺจ(๒)  ฯ  มุ ฺชโรหิตนฺติ  มุ ฺชมจฺฉ ฺจ  
โรหิตมจฺฉ ฺจ  ฯ  เอวรูป  โภชน ม ฺเ ภุ ฺชสีติ ปุจฺฉติ ฯ   
        จกฺกวาโก ตสฺส วจน ปฏิกฺขิปนโฺต ตติย คาถมาห   
        [๑๔๕๕]น จาหเมต ภุ ฺชามิ          ชงฺคลานูทกานิ วา   
                อ ฺตฺร เสวาลา ปณกา          เอต(๓) เม สมฺม โภชนนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อห  สมฺม  อ ฺตฺร  เสวาลา  ปณกา  จ  เสสานิ   
ชงฺคลานิ  วา  โอทกานิ  วา  มสานิ  อาทาย  เอต  โภชน น 
ภุ ฺชามิ  ย ปเนต เสวาลปณก เอต เม สมฺม โภชนนฺติ ฯ   
        ตโต กาโก เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๑๔๕๖]น จาหเมต สทฺทหามิ          จกฺกวากสฺส โภชน   
                อหป สมฺม ภุ ฺชามิ          คาเม โลณิยเตลิย ฯ   
        [๑๔๕๗]มนุสฺเสสุ กต ภตฺต          สุจิมสูปเสจน   
                น จ เม ตาทิโส วณฺโณ         จกฺกวาก ยถา ตุวนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ยถา  ตุวนฺติ  ยถา  ตุว  โสภคฺคปฺปตฺโต  หริวณฺโณ (๔)  
ตาทิโส  มยหฺ  วณฺโณ  นตฺถิ  เอเตน  การเณน  นาห  ตว  
เสวาลปณก  มม โภชนนฺติ วทนฺตสฺส วจน สทฺทหามีติ ฯ   
        อถสฺส  จกฺกวาโก  ทพฺุพณฺณการณ  กเถตฺวา  ธมฺม  
เทเสนฺโต  เสสคาถา อภาสิ   
# ๑. ม. ปาหุสนฺติป ฯ  ๒. สี. วลชมจฺฉ ฯ   
# ๓. ส. อ ฺ ฯ  ๔. ม.สรีรวณฺโณ ฯ   
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        [๑๔๕๘]สมฺปสฺส อตฺตนิ เวร          หึสาย(๑) มานุสึ ปช   
                อุตฺรสฺโต ฆสสี ภีโต          เตน วณฺโณ ตเวทิโส ฯ   
        [๑๔๕๙]สพฺพโลกวิรุทฺโธสิ (๒)         ธงฺก ปาเปน กมฺมุนา   
                ลทฺโธ ปณฺโฑ น ปเณสิ          เตน วณฺโณ ตเวทิโส ฯ   
        [๑๔๖๐]อหป สมฺม ภุ ฺชามิ          อหึส สพฺพปาณิน   
                อปฺโปสฺสุโก นิราสงฺกี          อโสโก อกโุต ภโย ฯ   
        [๑๔๖๑]โส กรสฺสุ อานุภาว          วีติวตฺตสฺสุ สีลิย   
                อหึสาย จร(๓) โลเก          ปโย โหหิส ิมมฺมิว ฯ   
        [๑๔๖๒]โย น หนฺติ น ฆาเตติ          น ชินาติ น ชาปเย   
                เมตฺตโส สพฺพภูเตสุ          เวร ตสฺส น เกนจีติ ฯ   
        ตตฺถ  สมฺปสฺสนฺติ  สมฺม  กาก  ตฺว  ปเรสุ  อุปฺปนฺน  
อตฺตนิ  เวรจิตฺต  สมฺปสฺสมาโน  ฯ  มานุสึ  ปชนฺติ สตฺเต  
หึสนฺโต วิเหเนฺโต ฯ  อุตฺรสฺโตติ  ภีโต  ฯ  ฆสสีติ  ภุ ฺชสิ  ฯ  
เตน  เต  เอทิโส  วิภจฺโฉ  วณฺโณ  ชาโต  ฯ  ธงฺกาติ  กาก 
อาลปติ  ฯ  ปณฺโฑติ  โภชน  ฯ  อหึสุ  สพฺพปาณินนฺติ  อห  
ปน  สพฺพสตฺเต  อหึสนฺโต  ภุ ฺชามีติ  วทติ  ฯ  โส  กรสฺส ุ
อานุภาวนฺติ  โส  ตฺวป  อตฺตโน  วิริย  กโรหิ  อตฺตโน  สลีิยสงฺขาต  
ทุสฺสีลภาว  วีติวตฺตสฺสุ  ฯ  อหึสายาติ  อหึสาย  สมนฺนาคโต 
# ๑. ม. หึสย ฯ  ส. หึสาย ๒. สี. สพฺพโลกวิรทฺโธสิ ฯ 
# ๓. ม. จร ฯ  ๔. ม. ภีภจฺฉวณฺโณ ฯ   
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หุตฺวา  โลเก  วิจริ(๑)  ฯ  ปโย  โหหิสิ  มมฺมิวาติ  เอว  สนฺเต  
มยา  สทิโสว  โลกสฺส  ปโย  โหหิสิ  ฯ  น  ชินาตีติ  ธนหานึ(๒) 
น  กโรติ  ฯ  น  ชาปเยติ  อ ฺเป(๓) น  กาเรติ  ฯ  เมตฺตโสติ   
เมตฺตโกฏาโส  เมตฺตจิตฺโต  ฯ  น  เกนจีติ  เกนจิ  เอกสตฺเตน  
สทฺธึ  ตสฺส เวรนฺนาม นตฺถิ ฯ   
        ตสฺมา  สเทวกสฺส  โลกสฺส  ปโย  ภวิตุ  อิจฺฉสิ  สพฺพเวเรหิ   
วิรมาหีติ  เอว  จกฺกวาโก  กากสฺส  ธมมฺ  เทเสสิ  ฯ  กาโก   
ตุมฺเห  อตฺตโน  โคจร  มยหฺ  น  กเถถาติ  กา  กาติ  วสฺสนฺโต 
อุปฺปติตฺวา  พาราณสิย อุกฺการภูมิย ฺเว โอตริ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  โลลภิกฺขุ  อนาคามิผเล   
ปติฏหิ  ฯ  ตทา  กาโก  โลลภิกฺขุ  อโหสิ  จกฺกวากี  ราหุลมาตา   
จกฺกวาโก ปน อหเมวาติ ฯ   
                จกกฺวากชาตก เตรสม ฯ   
# ๑. ม. จร ฯ  ๒. ม. ธนชานึ ฯ  ๓. สี. อ ฺเนป ฯ   
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                       ภูริป ฺหาชาตก   
        สจฺจ  กริาติ  อิท  ภูรปิ ฺหาชาตก  มหาอุมฺมงฺคชาตเก   
อาวีภวิสฺสตีติ ฯ   
                ภูรปิ ฺหาชาตก จุทฺทสม ฯ   
                 
                        มหามงฺคลชาตก   
        กึส ุ นโรติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  มหามงฺคลสุตฺต   
อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ราชคหนครสฺมึ  หิ  เกนจิเทว  กรณีเยน  สณฺาคาเร(๒) 
สนฺนิปติตสฺส  มหาชนสฺส  มชฺเฌ  เอโก  ปุริโส  อชฺช  เม   
มงฺคลกิริยา  อตฺถีติ  อุฏาย  อคมาสิ  ฯ  อปโร  ตสฺส [๓] สุตฺวา 
อย  มงฺคลนติฺ  วตฺวาว  คโต  ก ึ เอต  มงฺคลนฺนามาติ  อาห  ฯ 
ตม ฺโ  อภิมงฺคลรูปทสฺสน  มงฺคลนนฺาม  เอกจฺโจ  หิ  กาลสฺเสว   
อุฏาย  สพฺพเสต  อุสภ  วา  สยนฺต (๔) คพฺภินิตฺถึ  วา  โรหิตมจฺฉ   
วา  ปุณฺณฆฏ  วา  นวณีต  วา  โคสปฺป  วา  อาหตวตฺถ  วา 
ปายาส  วา  ปสฺสติ  อิโต  อุตฺตรึ  มงฺคล  นาม  นตฺถีติ  อาห ฯ  
เตน กถิตป เอกจฺเจ สุกถิตนฺติ อภินนฺทึสุ ฯ  อปโร  น  
เอต  มงฺคล  สุตมงฺคล  นาม  มงฺคล  เอกจฺโจ  ปุณฺณาติ  วทนฺตาน  
# ๑. ม. ภูริป ฺชาตก... ฯ  ๒. ม. สนถฺาคาเร ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร วจนนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. ปสฺสติ ฯ   
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สุณาติ  ตถา [๑] วฑฺฒมานาติ  สุขนฺติ (๒) ภุ ฺชาติ  ขาทาติ   
วทนฺตาน  สุณาติ  ตโต  อุตฺตรึ  มงฺคล  นาม  นตฺถติี  อาห  ฯ  
เตนป  กถิต  เอกจฺเจ  สุกถตินฺติ  อภินนฺทึสุ  ฯ  อปโร  น  
เอต  มงฺคลมุตมงฺคล (๓) นาม  มงฺคล  เอกจฺโจ  หิ  กาลสฺเสว  อุฏาย  
ปวึ  อามสติ  หริตติณ  อลฺลโคมย  ปริสุทฺธสาฏก  โรหิตมจฺฉ   
สุวณฺณรชต  โภชน(๔)  อามสติ  อิโต  อุตฺตรึ  มงฺคล  นาม  นตฺถติี  
อาห ฯ เตนป กถิต  เอกจฺเจ  สุกถิตนฺติ  อภินนฺทึสุ  ฯ  เอว  
ทิฏมงฺคลิกา  สุตมงฺคลิกา  มุตมงฺคลิกาติ  ตโย  วิสทิสา(๕)  หุตฺวา 
อ ฺม ฺ  ส ฺาเปตุ  นาสกฺขึสุ  ฯ  ภุมฺมเทวตา  อาทึ  กตฺวา  
ยาว  พฺรหฺมโลกา  อิท  มงฺคลนฺติ  ตถโต  น  ชานึสุ  ฯ   
        สกโฺก  จินฺเตสิ  อิม  มงฺคลป ฺห  สเทวเก  โลเก  อ ฺตฺร 
ภควตา  อ ฺโ  กเถตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถิ  ภควนฺต   
อุปสงฺกมิตฺวา  อิม  ป ฺห  ปุจฺฉิสฺสามีติ  โส  รตฺติภาเค  สตฺถาร   
อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  พหู  เทวา  มนุสฺสา   
จาติ  ป ฺห  ปุจฺฉิ  ฯ  อถสฺส  สตฺถา  ทฺวาทสหิ  คาถาหิ  
อฏตึส  มหามงฺคลานิ  กเถสิ  ฯ  มงฺคลสุตฺเต  วินิวตฺตนฺเต(๖) 
โกฏิสตสหสฺสมตฺตา  เทวตา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ  โสตาปนฺนาทีน   
คณนปโถ  นตฺถิ  ฯ  สกโฺก  มงฺคล  สตฺุวา  สกฏานเมว  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วฑฺฒาตีติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. สุณาติ ฯ  ๓. ม. สงฺคล มุต ฯ ๔. ม. ภาชน ฯ  
# ๕. ติสฺโส ปริสา ฯ  ๖. ม. วินิวฏฏนฺเตเยว ฯ   
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คโต  ฯ  สตฺถารา  มงฺคเล  กถิเต  สเทวโก  โลโก  สุกถิตนฺติ   
อภินนฺทิ  ฯ  ตทา  ธมฺมสภาย  ตถาคตสฺส  คุณกถ  สมุฏาเปสุ  
อาวุโส  สตฺถา  อ ฺเส  อวิสย  มงฺคลป ฺห  สเทวกสฺส  โลกสสฺ 
จิตฺต  คเหตฺวา  กุกฺกุจฺจ  ภินฺทิตฺวา(๑)  คคนตเล  จนฺท  อุฏาเปนฺโต 
วิย  กเถสิ  เอว  มหาป ฺโ  อาวุโส  ตถาคโตติ  ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย   
นามาติ  วุตฺเต  อนจฺฉริย  ภิกฺขเว  อิทานิ  สมฺโพธิปตฺตสฺส  มม   
มงฺคลป ฺหกถน  สฺวาห  โพธิสตฺตกาเล  จริย(๒)  จรนฺโตป 
เทวมนุสฺสาน  กงฺข ฉินฺทิตฺวา มงฺคลป ฺห กเถสินฺติ วตฺวา อตีต 
อาหริ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
เอกสฺมึ  นิคเม(๓)  วิภวสมฺปนฺนสฺส  พฺราหฺมณสฺส  กุเล  นิพฺพตฺติ  ฯ   
รกฺขิตกุมาโรติสฺส  นาม  อกสุ  ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย   
อุคฺคหิตสิปฺโป  กตทารปริคฺคโห  มาตาปตูน  อจฺจเยน  ธนวิโลกน(๔)   
กตฺวา  สวิคฺคมานโส  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  กาเม  ปหาย   
หิมวนฺตปฺปเทเส  ปพฺพชตฺิวา  ฌานาภิ ฺ  นิพฺพตฺเตตฺวา  วนมูล- 
ผลาหาโร  เอกสฺมึ  ปเทเส  วาส  กปฺเปสิ  ฯ  อนุปุพฺเพนสฺส  ปรวิาโร  
มหา  อโหสิ  ป ฺจ  อนฺเตวาสิกสตานิ [๕] ฯ  อเถกทิวส  เต  ตาปสา 
# ๑. ม. ฉินฺทตฺิวา ฯ  ๒. ม. โพธิสตฺตจริย ฯ  ๓. ม. คาเม ฯ  
# ๔. ม. รตนวิโลกน ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร อเหสุนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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โพธิสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  อาจริย  วสฺสารตฺตสมเย  
หิมวนฺตโต  โอตริตฺวา  โลณมฺพิลเสวนตฺถาย  ชนปทจาริก   
คจฺฉาม  เอว  โน  สรรี ฺจ  ถิร  ภวิสฺสติ  ชงฺฆวิหาโร  จ   
กโต  ภวิสฺสตีติ  อาหสุ  ฯ  เต  เตนหิ  ตุมฺเห  คจฺฉถ  อห   
อิเธว  วสิสฺสามีติ (๑) วุตฺเต  ต  วนฺทิตฺวา  หิมวนฺตา  โอตริตฺวา   
จาริก ฺจรมานา  พาราณสึ  ปตฺวา  ราชุยฺยาเน  วสสึุ  ฯ  เตส  
มหาสกฺการสมฺมาโน  อโหสิ  ฯ อเถกทิวส  พาราณสิย  สณฺาคาเร  
สนฺนิปติเต  มหาชนกาเย  มงฺคลป ฺโห  สมุฏาติ  ฯ  สพฺพ   
ปจฺจุปฺปนฺนนเยเนว(๒)  เวทิตพฺพ  ฯ  
        ตทา  ปน  มนุสฺสาน  กงฺข  ฉินฺทตฺิวา  มงฺคลป ฺห   
กเถตุ  สมตฺถ  อปสฺสนฺโต  มหาชโน อุยฺยาน คนฺตฺวา อิสิคณ  
มงฺคลป ฺห ปุจฺฉิ ฯ อิสโย  ราชาน  อามนฺเตตฺวา  มหาราช  
มย  เอต  กเถตุ  น  สกฺขิสสฺาม  อปจ  โข  อมฺหาก  ปน  
อาจริโย  รกขิฺตตาปโส  นาม  มหาป ฺโ  หิมวนฺเต  วสติ  โส  
สเทวกสฺส  โลกสฺส  จิตฺต  คเหตฺวา  เอต  มงฺคลป ฺห  กเถสฺสตีติ  
วทึสุ  ฯ  ราชา  ภนฺเต  หิมวนฺโต  นาม  ทูเร  ทุคฺคโม  น   
สกฺขิสฺสาม  มย  ตตฺถ  คนฺตุ  สาธุ  วต  ตุมฺเหเยว  อาจริยสฺส   
สนฺติก  คนฺตฺวา  ป ฺห (๓) ปุจฺฉิตฺวา  อุคฺคณฺหิตฺวา  ปุนาคนฺตฺวา   
อมฺหาก  กเถถาติ  อาห  ฯ  เต  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อาจริยสฺส   
# ๑. ม. ภวิสสฺามีติ ฯ  ๒. ม. ปจฺจุปนฺนวตฺถุนเยเนว ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  กตปฏิสนถฺารา  อาจริเยน  ร ฺโ   
ธมฺมิกภาเว  ชนปทจาริเก (๑) จ  ปุจฺฉิเต  ต  ทฏิมงฺคลิกาทีน  
อุปฺปตฺตึ  อาทิโต  ปฏาย  กเถตฺวา  ร ฺโ  ยาจนาย  จ  
อตฺตโน  ป ฺหาย(๒)  าปนตฺถ(๓)  ตสฺส (๓) อาคตภาว  ปกาเสตฺวา  
สาธุ  โน  ภนฺเต  มงฺคลป ฺห  ปากฏ  กตฺวา  กเถถาติ   
ยาจึสุ  ฯ  ตโต  เชฏนฺเตวาสิโก  อาจริย  ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห   
        [๑๔๗๓]กึสุ นโร ชปฺปมธิจฺจ กาเล   
                ก วา วิชฺช กตม วา สุตาน   
                โส มจฺโจ อสฺมึ จ ปรมฺหิ โลเก   
                กถ กโรติ (๔)โสตฺถาเนน คุตฺโตติ ฯ   
        ตตฺถ  กาเลติ  มงฺคลปตฺถนกาเล  ฯ  วิชชฺนฺติ  เวท  ฯ  
สุตานนฺติ  สิกฺขิตพฺพยุตฺตกปริยตฺตีน  ฯ  อสฺมึ  จาติ  เอตฺถ  จาติ  
นิปาตมตฺต  ฯ  โสตฺถาเนนาติ  โสตฺถภิาวาวเหน  มงฺคเลน  ฯ  อิท  
วุตฺต  โหติ  อาจริย  ปุริโส  มงฺคล  อิจฺฉนฺโต  มงฺคลกาเล  กึสุ   
นาม  ชปฺปนโฺต  ตีสุ  เวเทสุ  กตร  เวท  กตร  วา  สตุาน  อนฺตเร   
สุตฺตปริยตฺตึ  อธิคจฺฉยิตฺวา(๕)  โส  มจฺโจ  อิมสฺมิ ฺจ  โลเก 
ปรมฺหิ  จ  กถ  กโรติ  เอเตสุ  ชปฺปาทีสุ  ก ึ(๖) เกน  นิยาเมน  
กโรนฺโต โสตฺถาเนน นิรปราธมงฺคเลน  คุตฺโต  รกขิฺโต  โหติ   
# ๑. ม. ชนปทจาริเต ฯ  ๒. ม. ป ฺหสวนตฺถ ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. กโร ฯ ๕. ม. อธียิตฺวา ฯ 
# ๖. ม. เกน ฯ   
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ต  อุภยโลกหิต  คเหตฺวา  อธิมงฺคล(๑)  อมฺหาก กเถหีติ ฯ   
        เอว  เชฏนฺเตวาสินา  มงฺคลป ฺห  ปุฏโ  มหาสตฺโต   
เทวมนุสฺสาน  กงฺข  ฉินทฺนฺโต  อิท ฺจิท ฺจ  มงฺคลนฺติ  
พุทฺธลีลาย  มงฺคล  กเถนฺโต อาห   
        [๑๔๗๔]ยสฺส เทวา ปตโร จ สพฺเพ   
                สริึสปา(๒) สพฺพภูตานิ จาป   
                เมตฺตาย นิจฺจ อปจิตานิ โหนฺติ   
                ภูเตสุ เว โสตฺถาน ตทาหูติ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺสาติ  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  ฯ  เทวาติ  ภุมฺมเทเว  
อาทึ  กตฺวา  สพฺเพป  กามาวจรเทวา  ฯ  ปตโร  จาติ 
ตทุตฺตริรูปาวจรพฺรหฺมาโน  ฯ  สิรึสปาติ  ทีฆชาติกา  ฯ สพฺพภูตานิ  
จาปติ วุตฺตาวเสสานิ  จ  สพฺพานิป  ภูตานิ  ฯ  เมตฺตาย  นิจฺจ  
อปจิตานิ  โหนฺตีติ  เอเต  สพฺเพ  สตฺตา  ทสทิสาผรณวเสน  
ปวตฺตาย  อปฺปนาปฺปตฺตาย  เมตฺตาภาวนาย  อปจิตานิ  โหนฺติ   
มานิตานิ (๓) ฯ  ภูเตสุ  เวติ  ต  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  สพฺพสตฺเตสุ  
โสตฺถาน  นรินฺตร  ปวตฺต  นิรปราธมงฺคล  อาหุ  ฯ  เมตฺตาวิหารี  
หิ  ปุคฺคโล  สพฺเพส  ปโย  โหติ  ปรกกฺเมน  อวิโกปโย  ฯ  
อิติ  โส  อิมนิา  มงฺคเลน  รกฺขิโต  โคปโย (๔) โหตีติ ฯ  
        อิติ มหาสตฺโต ปม มงฺคล กเถตฺวา ทุติยาทีนิ กเถนฺโต   
# ๑. ม.  ิตมงฺคล ฯ  ๒. ม. สิรีสปา ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๔. ม. โคปโต ฯ   
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        [๑๔๗๕]โย สพฺพโลกสฺส นิวาตวุตฺติ   
                อิตฺถีปุมาน สหทารกาน   
                ขนฺตา ทุรุตฺตาน อปฺปฏิกลูวาที   
                อธิวาสน โสตฺถาน ตทาหุ ฯ   
        [๑๔๗๖]โย นาวชานาติ สหายมิตฺเต(๑)   
                สปิฺเปน กุลฺยาหิ ธเนน ชจฺจา   
                รุจิป ฺโ อตฺถกาเล(๒) มตีมา(๓)   
                สหาเยสุ เว โสตฺถาน ตทาหุ ฯ   
        [๑๔๗๗]มิตฺตานิ เว ยสฺส ภวนฺติ สนฺโต   
                สวิสฺสฏา อวิสวาทกสฺส   
                น มิตฺตทุพฺภี สวิภาคี ธเนน   
                มตฺิเตสุ เว โสตฺถาน ตทาหุ ฯ   
        [๑๔๗๘]ยสฺส ภริยา ตุลฺยวยา สมคฺคา   
                อนุพฺพตา ธมฺมกามา ปชาตา   
                โกลินิยา สีลวตี ปติพฺพตา   
                ทาเรสุ เว โสตฺถาน ตทาหุ ฯ   
        [๑๔๗๙]ยสฺส ราชา ภูตปตี ยสสฺสี   
                ชานาติ โสเจยฺย(๔) ปรกฺกม ฺจ   
# ๑. ส.ี ย.ุ สหายมตฺเต ฯ  ๒. อตฺถทสฺสีติป ปาโ ฯ 
# ๓. ส.ี ยุ. มตีุมา ฯ ๔. ส. โสเจยฺย ฯ  
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                อทฺเวชฺฌตา สุหทย มมนฺติ   
                ราชูสุ เว โสตฺถาน ตทาห ฯ   
        [๑๔๘๐]อนฺน ฺจ ปาน ฺจ ททาติ สทฺโธ   
                มาล ฺจ คนฺธ ฺจ วิเลปน ฺจ   
                ปสนฺนจิตฺโต อนุโมทมาโน   
                สคฺเคสุ เว โสตฺถาน ตทาหุ ฯ   
        [๑๔๘๑]ยมริยธมฺเมน ปุนนฺติ วทฺธา(๑)   
                อาราธิตา สมจริยาย สนฺโต   
                พหุสฺสุตา อิสโย สีลวนฺโต   
                อรหนฺตมชฺเฌ โสตฺถาน ตทาหูติ   
อิมา คาถา อาห ฯ   
        ตตฺถ  นวิาตวุตฺตีติ  มุทุจิตฺตตาย  สพฺพโลกสฺส  นีจวุตฺติ  
โหติ  ฯ  ขนตฺา  ทุรุตฺตานนฺติ  ปเรหิ  วุตฺตาน  ทุฏวจนาน   
อธิวาสโก  โหติ  ฯ  อปฺปฏิกูลวาทีติ  อกฺโกจฺฉิ  ม  อวธิ  มนฺติ 
ยุคคฺคาห  อกโรนฺโต  อนุกูลเมว  วทติ  ฯ  อธิวาสนนฺติ  อิท  
อธิวาสนนฺตสฺส  โสตฺถาน  นิรปราธมงฺคล  ปณฺฑิตา  วทนฺตีติ  ฯ  
        สหายมิตฺเตติ  สหาเย  จ  สหายมิตฺเต  จ  ฯ  ตตฺถ  
สหปสุกีฬิตา  สหายา  นาม  ทสทฺวาทส(๒)  วสฺสานิ  เอกโต  
วุฏา  สหายมิตฺตา  นาม  เต  สพฺเพป  อห สิปฺปวา   
# ๑. ม. วุทฺธา ฯ  ๒. ทส ทฺวาทสาติ ยุตฺตตร ฯ  
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อิเม  นิสิปฺปาติ  เอว  สิปฺเปน  วา  อห  กุลีโน  อิเม 
อกุลีนาติ เอว  กลุสมฺปตฺติสงฺขาตาหิ  กุลฺยาหิ  วา  อห  อทฺโธ  
อิเม  ทุคฺคตาติ  เอว  ธเนน  วา  อห  ชาติสมฺปนฺโน  อิเม  
ทุชฺชาตาติ  เอว  ชจฺจา  วา  นาวชานาติ  ฯ  รุจิป ฺโติ   
สาธุป ฺโ  สุนฺทรป ฺโ  ฯ  อตฺถกาเลติ  กสฺสจิเทว  อตฺถสฺส  
การณสฺส  อุปฺปนฺนกาเล  ฯ  มตีมาติ  หิต (๑) อตฺถ  ปริจฺฉินฺทิตฺวา   
วิจารณสมตฺถตาย  มติมา  หุตฺวา  เต  สหาเย  นาวชานาติ  ฯ  
สหาเยสูติ  ตสฺส  อนวชานน สหาเยสุ โสตฺถาน นามาติ   
โปราณกปณฺฑิตา  อาหุ  ฯ  เตนหิ  โส  นิรปราธมงฺคเลน  อิธ  
โลเก  จ  ปรโลเก  จ  คุตฺโต  โหติ  ฯ  ตตฺถ  ปณฺฑิเต  สหาเย  
นิสฺสาย  โสตฺถิภาโว  กุสนาลิกชาตเกน  กเถตพฺโพ  ฯ 
        สนฺโตติ  ปณฺฑิตา  สปฺปุริสา  ยสสฺ  มิตฺตานิ  ภวนฺติ  ฯ   
สวิสฺสฏาติ  ฆร ปวิสิตฺวา อิจฺฉิตอิจฺฉิตสฺส  คหณวเสน  
วิสฺสาสมาปนฺนา  ฯ  อวิสวาทกสฺสาติ  อวิสวาทนสีลิสฺส  ฯ  น  
มิตฺตทุพฺภีติ  โย  จ มิตฺตทุพฺภี น โหติ ฯ สวิภาคี  ธเนนาติ   
อตฺตโน  ธเนน  มิตฺตาน  สวิภาค  กโรติ  ฯ มิตฺเตสูติ มิตฺเต   
นิสฺสาย  ลทธฺตฺถ (๒) ตสฺส  ต  มตฺิเตสุ  โสตฺถาน  นาม  โหติ  ฯ  
โส หิ  เอวรูเปหิ  มิตฺเตหิ  รกฺขิโต  โสตฺถาน (๓) ปาปุณาติ  ฯ  
ตตฺถ  มิตฺเต  นิสฺสาย  โสตฺถิภาโว  มหาอุกฺกุสชาตกาทีหิ  
# ๑. ม. ต ต ฯ  ๒. ม. ลทธฺพฺพ ฯ  ๓. ม. โสตฺถึ ฯ   
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กเถตพฺโพ  ฯ   
        ตุลฺยวยาติ  สมานวยา  ฯ  สมคฺคาติ  สมคฺควาสา(๑)  ฯ  อนุพฺพตาติ  
อนุวตฺติกา  ฯ  ธมฺมกามาติ  ติวิธสุจริตธมฺม  โรเจติ  ฯ  ปชาตาติ  
วิชายินี น ว ฺฌา ฯ  ทาเรสูติ  เอเตหิ  คุเณหิ  สมนฺนาคโต 
มาตุคาโม(๒)  เคเห  วสนฺโต  สามิกสสฺ  โสตฺถิ  โหตีติ  ปณฺฑิตา  
กเถนฺติ  ฯ  ตตฺถ  สลีวนฺต  มาตุคาม  นิสฺสาย  โสตฺถิภาโว   
มณิโจรชาตกสมฺพุลชาตกขณฺฑหาลชาตเกหิ  กเถตพฺโพ  ฯ 
        โสเจยฺยนฺติ  สุจิภาว  ฯ  อทฺเวชฺฌตาติ  อทฺเวชฺฌตาย  น  
เอส  มยา  สทฺธึ  ภินฺทิตฺวา(๓)  ทฺวิธา  ภวิสฺสตีติ  เอว   
อทฺเวชฺฌภาเวน  ย  ชานาติ  ฯ  สุหทย  มมนฺติ  สุหโท  อย  
มมนฺติ จ  ย  ชานาติ  ฯ  ราชูสุ  เวติ  เอว  ราชูส ุ เสวกาน  
โสตฺถาน  นามาติ  ปณฺฑิตา  กเถนฺติ  ฯ  ททาติ  สทฺโธติ   
กมฺม ฺจ  ผล ฺจ  สทฺทหิตฺวา  ททาติ  ฯ  สคฺเคสุ  เวติ  เอว  สคฺเค 
เทวโลเก โสตฺถาน  นิรปราธมงฺคลนฺติ  ปณฺฑิตา  กเถนฺติ  ฯ  ต  
เปตวตฺถุวิมานวตฺถูหิ  วิตฺถาเรตฺวา  กเถตพฺพ  ฯ  
        ปุนนฺติ  วทฺธาติ  ย  ปุคฺคล  าณวทฺธา  อริยธมฺเมน  ปุนนติฺ  
ปริโสเธนฺติ  ฯ  สมจริยายาติ  สมฺมาปฏิปตฺติยา  ฯ  พหุสฺสุตาติ  
ปฏิเวธพหุสฺสุตา  ฯ  อิสโยติ  เอสิตคุณา(๔) ฯ  สลีวนฺโตติ  อริยสีเลน  
# ๑. ส.ี สวคฺควาสา ฯ  ๒. ม. สีลคุเณหิ สมนฺนาคเต มาตุคาเม ฯ  
# ๓. ม. ภิชฺชตฺิวา ฯ  ๔. สี. อิสิคณา ฯ   
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สมนฺนาคตา  ฯ  อรหนฺตมชฺเฌติ  อรหนฺตาน  มชฺเฌ  ปฏิลภิตพฺพ  
[๑]โสตฺถาน  ปณฺฑิตา  กเถนฺติ  ฯ  อรหนฺโต  หิ  อตฺตโน   
ปฏิลทฺธมคฺค  อาจิกฺขิตฺวา  ปฏิปาเทนฺตา  อาราธก  ปุคฺคล  
อริยธมฺเมน(๒)  ปุนนฺติ โสป อรหาว โหตีติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  อรหตฺเตน  เทสนาย  กูฏ  คณฺหนฺโต 
อฏหิ  คาถาหิ  อฏ  มงฺคลานิ  กเถตฺวา  เตส ฺเว  
มงฺคลาน  ถุตึ  กโรนฺโต โอสานคาถมาห   
        [๑๔๘๒]เอตานิ โข โสตฺถานานิ โลเก   
                วิ ฺ ูปสฏานิ สุขุทฺรยานิ(๓)   
                ตานีธ เสเวถ นโร สป ฺโ   
                น หิ มงฺคเล กิ ฺจิ นมตฺถิ(๔) สจฺจนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  น  หิ  มงฺคเลติ  ตสฺมึ  ปน  ทิฏสุตมุตปฺปเภเท 
มงฺคเล  ก ฺจิ(๕)  เอต  มงฺคลป  สจฺจ  นาม  นตฺถิ  นิพฺพานเมว   
ปเนก  ปรมตฺถสจฺจนฺติ ฯ   
        อิสโย  ตานิ  มงคลานิ  สุตฺวา  สตฺตฏทิวสจฺจเยน  อาจริย   
อาปุจฺฉิตฺวา  ตตฺเถว  อคมสุ  ฯ  ราชา  เตส  สนฺติก  คนฺตฺวา   
ปุจฺฉิ  ฯ  เต  ตสฺส  อาจริเยน  กถิตนิยาเมเนว  มงฺคลป ฺห   
กเถตฺวา  หิมวนฺตเมว  อาคมึสุ  ฯ  ตโต  ปฏาย  โลเก  มงฺคล  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อริยมคฺเคน ฯ  
# ๓. ยุ. สุขินฺทฺริยานิ ฯ  ๔. ม. กิ ฺจนมตฺถิ ฯ ๕. ม. กิ ฺจน ฯ  
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ปากฏ  อโหสิ  ฯ  มงฺคเลสุ  วตฺติตฺวา  มตา  สคฺคปุร (๑) ปูเรสุ  ฯ  
โพธิสตฺโต  จตฺตาโร  พฺรหฺมวิหาเร  ภาเวตฺวา  อิสิคณ  อาทาย  
พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว   
ปุพฺเพปาห  มงฺคลป ฺห  กเถสินฺติ  วตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  
ตทา  อิสิคณา  พุทฺธปริสา  อเหสุ  มงฺคลป ฺห  ปุจฺฉนฺโต  
เชฏนฺเตวาสิโก  สารีปตฺุโต อาจริโย ปน อหเมวาติ ฯ   
                มหามงฺคลชาตก ปนฺนรสม ฯ   
                 
                      ฆตปณฺฑิตชาตก   
        อุฏเหิ  กณฺหาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  มตปุตฺต   
กุฏมฺพิก อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถุ มฏกณฺุฑลิวตฺถุสทิสเมว ฯ   
        อิธ  ปน  สตฺถา  ต  อุปาสก  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ  กึ  
อุปาสก  โสจสีติ  ฯ  อาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต  อุปาสก 
โปราณกปณฺฑิตา  ปณฺฑิตาน  กถ  สตฺุวา  มตปุตฺต  นานุโสจึสูติ  
วตฺวา  เตน  ยาจิโต  อตีต อาหริ   
        อตีเต  อุตฺตราปเถ  กสโคตฺเต  อสิต ฺชนคเร  มหากโส  นาม   
ราชา  รชฺช  กาเรสิ  ฯ  ตสฺส  กโส  จ  อุปกโส  จาติ  เทฺว ปุตฺตา   
อเหสุ  ฯ  เทวคพฺภา  นาม  เอกา ธีตา ฯ ตสฺสา ชาตทิวเส  
# ๑. ม. สคฺคปถ ฯ  
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เนมิตฺตกา  พฺราหมฺณา  เอติสฺสา  กุจฺฉิย  นิพฺพตฺตปุตฺโต(๑)  กสโคตฺต   
กสวส  นาเสสฺสตีติ(๑)  พฺยากรึสุ  ฯ  ราชา  พลวสิเนเหน  ธีตร 
วินาเสตุ  นาสกฺขิ  ภาตโรป  ชานิสฺสนฺตีติ  ยาวตายุก  ตฺวา   
กาลมกาสิ  ฯ  ตสฺมึ  กาลกเต  กโส  ราชา  อโหส ิ อุปกโส   
อุปราชา  ฯ  เต  จินฺตยึสุ  สเจ  มย  ภคินึ  นาเสสฺสาม  คารยฺหา  
ภวิสฺสาม  เอต  กสฺสจิ  อทตฺวา  นิสฺสามิก  กตฺวา   
ปฏิชคฺคิสฺสามาติ  เต  เอกถูนก  ปาสาท  กาเรตฺวา  ตตฺถ  ต  
วสาเปสุ  ฯ  นนฺทโคปา(๒)  นาม  ตสฺสา  ปริจาริกา  อโหสิ  ฯ  
อนฺธกเวณฺฑุ  นาม  ทาโส  ตสฺสา  สามิโก  อารกฺขมกาสิ  ฯ 
        ตทา  อุตฺตรปถราย(๓)  มหาสาคโร  นาม  ราชา  รชฺช  
กาเรสิ  ฯ  ตสฺส  สาคโร จ อุปสาคโร จาติ เทฺว  ปุตฺตา   
อเหสุ  ฯ  เตสุ  จ  ปตุ  อจฺจเยน  สาคโร  ราชา  อโหสิ   
อุปสาคโร  อุปราชา  ฯ  โส  อุปกสสฺส  สหายโก   
เอกาจริยกุเล  เอกโต  อุคฺคหิตสิปฺโป  ฯ  โส  สาครสฺส  ภาตุ 
อนฺเตปุเร  ทุพฺภิตฺวา  ภายมาโน  ปลายตฺิวา  กสโคตฺเต  อุปกสสฺส 
สนฺติก  อคมาสิ  ฯ  อุปกโส  กสร ฺโ  ทสฺเสสิ  ฯ  ราชา  ตสฺส 
มหนฺต  ยส  อทาสิ  ฯ  โส  ราชุปฏาน  คจฺฉนฺโต  เทวคพฺภาย 
นิวาส  เอกถมฺภ  ปาสาท  ทิสฺวา  กสฺเสโส  นิวาโสติ  ปุจฺฉิตฺวา 
# ๑. ม. นิพฺพตฺตปุตฺตา ... นาเสสฺสนฺตีติ ฯ  
# ๒. ม. นนทฺิโคปา ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓. ม. อุตฺตรมถุราย ฯ  
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ต  การณ  สตฺุวา  เทวคพฺภาย  ปฏิพทฺธจิตฺโต  อโหสิ  ฯ   
เทวคพฺภาป  เอกทิวส  ต  อุปกเสน  สทฺธึ  ราชุปฏาน   
คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  โก  เอโสติ  ปุจฺฉิตฺวา  มหาสาครสฺส 
ปุตฺโต  อุปสาคโร  นามาติ  นนฺทโคปาย  สนฺติกา  สุตฺวา  ตสฺมึ  
ปฏิพทฺธจิตฺตา  อโหสิ  ฯ  อุปสาคโร  นนฺทโคปาย  ล ฺจ  ทตฺวา   
ภคินิ  สกฺขิสฺสสิ  เม  เทวคพฺภ  ทสฺเสตุนฺติ  อาห  ฯ  สา  น  
เอต  สามิ  ครุกนฺติ  วตฺวา  ต  การณ  เทวคพฺภาย   
อาโรเจสิ ฯ  สา  ปกติยาป  ตสฺมึ  ปฏิพทฺธจิตฺตา  ต  วจน  
สุตฺวา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ  นนฺทโคปา  อุปสาครสฺส  ส ฺ  
ทตฺวา  รตฺติภาเค  ต  ปาสาท  อาโรเปสิ  ฯ  โส  เทวคพฺภาย   
สทฺธึ  สวาส  กปฺเปสิ ฯ  อถ  เตน  สทฺธ ึ ปุนปฺปุน  สวาเสน 
เทวคพฺภา  คพฺภ  ปฏลิภิ  ฯ   
        อปรภาเค  ตสฺสา  คพฺภปติฏาน  ปากฏ  อโหสิ  ฯ  ภาตโร  
นนฺทโคป  ปจฺุฉึสุ  ฯ  สา  อภย  ยาจิตฺวา  ต  อนฺตร  กเถสิ  ฯ  
เต สุตฺวา ภคินึ  นาเสตุ  น  สกฺกา  สเจ  ธีตร  วิชายสิฺสติ 
ตป  น  นาเสสฺสาม  สเจ  ปน  ปุตฺโต  ภวิสฺสติ  นาเสสฺสามาติ   
จินฺเตตฺวา  เทวคพฺภ  อุปสาครสฺส  อทสุ  ฯ  สา  ปรปิุณฺณคพฺภา  
ธีตร  วิชาย ิ ฯ  ภาตโร  สตฺุวา  หฏตุฏา  ตสฺสา  อ ฺชนเทวีติ  
นาม  กรึส ุ ฯ  เตส  โภควฑฺฒมาน  นาม  โภคคาม  อทสุ  ฯ   
อุปสาคโร  เทวคพฺภ  คเหตฺวา  โภควฑฺฒมานคาเม  วสิ  ฯ  
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เทวคพฺภาย  ปุนป  คพฺโภ  ปติฏาสิ  ฯ  นนฺทโคปาป  ต   
ทิวสเมว  คพฺภ  ปฏลิภิ  ฯ  ตาสุ  ปริปุณฺณคพฺภาสุ  เอกทิวสเมว 
เทวคพฺภา  ปุตฺต  วิชายิ  ฯ  นนฺทโคปาป  ธีตร  วิชายิ  ฯ  เทวคพฺภา  
ปุตฺตสฺส  วินาสภเยน  ปุตฺต  นนฺทโคปาย  รหสฺเสน  เปเสตฺวา  ตสฺสา  
ธีตร  อาณาเปสิ (๑) ฯ  ตสฺสา  วิชาตภาว  ภาติกาน  อาโรเจสุ  ฯ  
เต  ปุตฺต  วิชาตา  ธีตรนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  ธีตรนฺติ  วุตฺเต 
เตนหิ  โปสถาติ  อาหสุ  ฯ  เอเตนุปาเยน  เทวคพฺภา  ทส   
ปุตฺเต  วิชายิ  นนฺทโคปา  ทส  ธีตโร [๒] ฯ  ปุตฺตา  นนฺทโคปาย   
สนฺติเก  วฑฺฒนฺติ  ธีตโร  เทวคพฺภาย  ต  อนฺตร  โกจิ  น   
ชานาติ  ฯ  เทวคพฺภาย  เชฏปุตฺโต วาสุเทโว นาม  อโหส ิ 
ทุติโย  พลเทโว  นาม  ตติโย  จนฺทเทโว  นาม  จตุตฺโถ   
สุริยเทโว  นาม  ป ฺจโม  อคฺคิเทโว  นาม  ฉฏโ  วรุณเทโว   
นาม  สตฺตโม  อชชฺุโน  นาม  อฏโม  ปชฺชุโน  นาม  นวโม   
ฆตปณฺฑิโต  นาม  ทสโม  องฺกุโร  นาม  อโหส ิ ฯ  เต   
อนฺธกเวณฺฑุทาสปุตฺตา  ทส  ภาติกาติ (๓) ปากฏา  อเหสุ  ฯ 
        เต อปรภาเค  วุฑฺฒิมนฺวาย  ถามพลสมฺปนฺนา  กกฺขลา  
ผรุสา  หุตฺวา  วิโลป  กโรนฺตา  วิจรนฺติ  ฯ  ร ฺโ  คจฺฉนฺเต  
ปณฺณากาเรป  วิลุมฺปนฺเตว  ฯ  มนุสสฺา  สนฺนิปติตฺวา  อนฺธก- 
# ๑. ม. อาหราเปสิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ทสาติ ทิสสฺติ ฯ  
# ๓. ม. ภาติกา เจฏกาติ ฯ   
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เวณฺฑุทาสปุตฺตา  ทส  ภาติกา  รฏ  วิลุมฺปนฺตีติ  ราชงฺคเณ  
อุปกฺโกสึสุ  ฯ  ราชา  อนฺธกเวณฺฑฑ  ปกฺโกสาเปตฺวา  กสฺมา  
ปุตฺเตหิ  วิโลป  การาเปสีติ  ตชฺเชส ิ ฯ  เอว  ทุติย  ตติยป  
มนุสฺเสหิ  อุปกฺโกเส  กเต  ราชา  ต  สนฺตชฺเชสิ ฯ โส   
มรณภยภีโต  ราชาน  อภย  ยาจิตฺวา  เทว  เอเต  น  มยฺห   
ปุตฺตา  อุปสาครสฺส  ปุตฺตาติ  ต  อนฺตร  อาโรเจสิ  ฯ  ราชา 
ภีโต  เกน  เต  อุปาเยน  คณฺหิสฺสามาติ  อมจฺเจ  ปุจฺฉิตฺวา   
เอเต  เทว  มลฺลยุทฺธวิตฺตกา  นคเร  ยทฺุธ  กาเรตฺวา  ตตฺถ 
เต ยุทฺธมณฺฑล อาคเต  คาหาเปตฺวา  มาเรสฺสามาติ  วุตฺเต 
วานุร ฺจ(๑)  มุฏ ิก ฺจาติ  เทฺว  มลฺเล  ปกฺโกสาเปตฺวา  อิโต  
สตฺตเม  ทิวเส  ยุทฺธ  ภวิสฺสตีติ  นคเร  เภริ ฺจาราเปตฺวา  ราชงฺคเณ  
ยุทฺธมณฺฑล  สชฺชาเปตฺวา  อกฺขวาฏ  กาเรตฺวา  ยุทฺธมณฺฑล   
การาเปตฺวา(๒)  ธชปฏิเก  พนฺธาเปสิ  ฯ สกลนคร  สงฺขุภิ  ฯ   
จกฺกาติจกฺก  ม ฺจาติม ฺจ  พนฺธึสุ  ฯ  วานุรมุฏกา  ยุทฺธมณฺฑล  
อาคนฺตฺวา  วคฺคนฺตา  คชชฺนฺตา  อปฺโผเนฺตา  วิจรึสุ ฯ ทส   
ภาติกาป  อาคนฺตฺวา  ภตฺตคนฺธรชกวีถึ (๓) วิลุมฺเปตฺวา  วณฺณสาฏเก   
นิวาเสตฺวา  คนฺธาปเณสุ  คนฺธ  มาลาการาปเณสุ  มาล   
วิลุมฺเปตฺวา  วลิตฺตคตฺตา  มาลาธาริโน  กตกมฺมปูรา(๔)  วคฺคนฺตา 
# ๑. ม. จารุร ฺจ ฯ  ๒. ม. อลงฺการาเปตฺวา ฯ  
# ๓. ม. รชกวีถึ ฯ  ๔. ม. กตกณฺณปูรา ฯ   
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คชฺชนฺตา  อปฺโผเนฺตา  ยุทฺธมณฺฑล  ปวิสึสุ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  
วานุโร อปฺโผเนฺโต  วิจรติ  ฯ  พลเทโว  ต  ทิสฺวา  น  น  
หตฺเถน ฉุปสฺสามีติ หตฺถิสาลโต  มหนฺต  หตฺถิโยตฺต  อาหริตฺวา 
วคฺคิตฺวา  คชฺชิตฺวา  โยตฺต  ขิปตฺวา  วานุร  อุทเร  เวเตฺวา 
เทฺว  โยตฺตโกฏิโย เอกโต กตฺวา วคฺเคตฺวา  อุกฺขิปตฺวา   
สีสมตฺถเก  ภเมตฺวา  ภูมิย  โปเถตฺวา  พหิ  อกฺขวาเฏ  ขิป  ฯ   
วานุเร  มเต  ราชา  มุฏ ิกมลฺล  อาณาเปสิ  ฯ  โส วุฏาย  วคฺคิตฺวา 
คชฺชิตฺวา  อปฺโผเสิ  ฯ  พลเทโว  ต  โกเฏตฺวา  อฏ ีนิ   
ส ฺจุณฺเณตฺวา  มลฺโลสิ(๑)  อมลโฺลมฺหติี  วทนฺตเมว  นาห  ตว   
มลฺลภาว  วา  อมลฺลภาว  วา ชานามีติ หตฺเถ คเหตฺวา ภูมิย  
โปเถตฺวา  ชวิีตกฺขย  ปาเปตฺวา  พหิ  อกฺขวาเฏ  ขิป  ฯ  มฏุ ิโก   
มรนฺโต ยกโฺข  หุตฺวา  ต  ขาทิตุ  ลภิสฺสามีติ  ปตฺถน   
เปสิ  ฯ  โส  กาฬมตฺติกอฏวิย  นาม  ยกฺโข  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ฯ   
ราชา  คณฺห  ทส  ภาติเก เจตเกติ  อุฏหิ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  
วาสุเทโว  จกฺก  ขิป  ทฺวินฺนป  ภาติกาน  สีสานิ  ปาเตสิ  ฯ  
มหาชโน  ภีตตสิโต  อวสฺสโย  โน  โหถาติ  เตส  ปาเทสุ  
นิปติตฺวา  นิปชฺช ิ ฯ  เต  เทฺวป  มาตุเล  มาเรตฺวา  อสิต ฺชนคเร 
รชฺช  คเหตฺวา  มาตาปตโร  ตตฺถ  กตฺวา  ทสป  ชนา   
สกลชมฺพุทีเป  รชฺช  คณหฺิสฺสามาติ  นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน   
# ๑. ม. อมลโฺลมฺหิ ฯ   
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กาลโยนกร ฺโ  นิวาส  อยุชฌฺนคร  คนฺตฺวา  ต  ปริกฺขิตฺวา  
ปริกฺขคฺคหณ(๑)  วิทฺธเสตฺวา  ปาการ  ภินฺทิตฺวา  ราชาน  คเหตฺวา 
ต  รชฺช  อตฺตโน  หตฺถคต  กตฺวา  ทฺวารวตึ  สมฺปาปุณึสุ  ฯ  
ตสฺส  จ  ปน  นครสฺส  เอกโต  สมุทโฺท  เอกโต  ปพฺพโต  ฯ  
อมนุสฺสปริคฺคหิต  กิร  ต  อโหสิ  ฯ  
        ตสฺส  อารกฺข  คเหตฺวา   ิตยกฺโข  ปจฺจามิตฺเต  ทิสฺวา   
คทฺรภเวเสน  คทฺรภรว  รวติ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ยกฺขานุภาเวน  
สกลนคร  อุปฺปติตฺวา  สมุทฺทมชฺเฌ  เอกสฺมึ  ทีปเก  ติฏติ  ฯ   
ปจฺจามิตฺเตสุ  คเตสุ  ปุนาคนฺตฺวา  สกฏาเนเยว  ปติฏาสิ  ฯ   
ตทาป  โส  คทฺรโภ  เตส  ทสนฺน  ภาติกาน  อาคมน  ตฺวา   
คทฺรภรว  รวิ  ฯ  นคร  อุปฺปติตฺวา  ทีปเก  ปติฏาย  เตสุ  นคร  
อทิสฺวา  นิวตฺเตสุ  ปุนาคนฺตฺวา  สกฏาเน  ปติฏาสิ  ฯ  เต  ปนุ   
นิวตฺตึสุ  ฯ  ปุนป  คทฺรโภ  ตเถว  อกาสิ  ฯ  เต  ทวฺารวตีนคเร  
รชฺช คเหตุ อสกฺโกนฺตา  กณฺหทีปายนสฺส [๒] สนติฺก  คนฺตฺวา   
วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  มย  ทฺวารวตีรชฺช  คเหตุ  น  สกโฺกม  เอก   
โน  อุปาย  กเถถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ปริกฺขปฏเ  อสุกสฺม ึ นาม   
าเน  เอโก  คทฺรโภ  จรติ  โส  ห ิ อมตฺิเต  ทิสฺวา  วิจรติ  ตสฺมึ  
ขเณ  นคร  อุปฺปติตฺวา  คจฺฉติ  ตุมฺเห  ตสฺส  ปาเท  คณฺหถ  อย   
# ๑. ม.  ิต ปริขารุกฺขคหณ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อิสิโนติ  
# ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. กโรถาติ ฯ   
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เต(๑)  นิปฺปชฺชนุปาโยติ  วุตฺเต  ตาปส  วนฺทิตฺวา  คนฺตฺวา  ทสป  
ชนา  คทฺรภสฺส  ปาเทสุ  คเหตฺวา  นิปติตฺวา  สามิ  เปตฺวา  
ตุมฺเห  อ ฺโ  อมฺหาก  อวสฺสโย  นตฺถิ  อมฺหาก  นคร   
คณฺหนกาเล  มา  วิรวถาติ(๒)  ยาจึสุ  ฯ  คทฺรโภ  น  สกฺกา  
มยา  น  วิรวิตุ  ตุมฺเห  ปน  ปมตร  อาคนฺตฺวา  จตฺตาโร 
ชนา  มหนฺตานิ  อยนงฺคลานิ  คเหตฺวา  จตูสุ  ทฺวาเรสุ  มหนฺเต 
อยขาณุเก  ภูมิย  อาโกเฏตฺวา  นครสฺส อุปฺปตนกาเล นงฺคลานิ   
คเหตฺวา  นงฺคลพนฺธ  อยสงฺขลิก  อยขาณุเก  พนฺเธยฺยาถ  นคร   
อุปฺปติตุ  น  สกฺขิสฺสตีติ  อาห  ฯ   
        เต  สาธติู  วตฺวา ตสฺมึ อฑฺฒรตฺเตเยว(๓)  นงฺคลานิ  อาทาย  
จตูสุ  นครทฺวาเรสุ ขาณุเก ภูมิย อาโกเฏตฺวา  อฏสุ  ฯ  ตสฺมึ  
ขเณ  คทฺรโภ  วิรวิ  นคร  อุปฺปติตุ  อารภิ  ฯ  จตูสุ  นครทฺวาเรสุ 
 ิตา  จตูหิ  อยนงฺคเลหิ  คเหตฺวา  นงฺคลพนฺธา  อยสงฺขลิกา  
ขาณุเกสุ  พนฺธึสุ  ฯ  นคร  อุปฺปติตุ  นาสกฺขิ  ฯ  ทส  ภาติกา 
ตโต  นคร  ปวิสิตฺวา  ราชาน  มาเรตฺวา  รชชฺ  คณฺหึสุ  ฯ  เอว  
เต  สกลชมพฺุทีเป  เตสฏ ิยา  นครสหสฺเสสุ  สพฺเพ  ราชาโน  จกฺเกน 
ชีวิตกฺขย  ปาเปตฺวา  ทฺวารวติยา  วสมานา  รชฺช  ทส  โกฏาเส   
กตฺวา  วิภชึสุ  ฯ  ภคินึ  ปน  อ ฺชนเทวึ  น  สรึส ุฯ  ตโต  
ปุน  เอกาทส  โกฏาเส  กโรมาติ  วุตฺเต  องฺกุโร  มม   
# ๑. ม. โว ฯ  ๒. ม. รวิตฺถาติ ฯ  ๓. ม. อวิรวนฺเตเยว ฯ   
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โกฏาส  ตสฺสา  เทถ  อห  โวหาร  กตฺวา  ชีวิสฺสามิ  เกวล   
ตุมฺเห  อตฺตโน  ชนปเท  มยฺห  สุงฺก  วิสฺสชฺเชถาติ  อาห  ฯ  เต   
สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ตสฺส  โกฏาส  ภคินิยา  ทตฺวา  สทฺธึ   
ตาย  นว  ราชาโน  ทฺวารวติยา  วสึสุ  ฯ  องฺกุโร  ปน  วาณิชฺช   
อกาสิ ฯ  เอว  เตสุ  อปราปร  ปุตฺตธีตาหิ  วฑฺฒมาเนสุ  
อทฺธาเน  คเต  มาตาปตโร  กาลมกสุ  ฯ  
        ตทา  กริ  มนุสฺสาน วีสติวสฺสสหสฺสายุกกาโล  โหติ  ฯ  ตทา   
วาสุเทวมหาราชสฺส  เอโก  ปยปุตฺตโก  กาลมกาสิ  ฯ  ราชา  
โสกปเรโต  สพฺพกิจฺจานิ  ปหาย  ม ฺจสฺส  อฏน ึ ปริคฺคเหตฺวา   
วิลปนฺโต  นปิชฺช ิ ฯ  ตสฺมึ  กาเล  ฆตปณฺฑิโต  จินฺเตสิ  เปตฺวา   
ม  อ ฺโ  โกจิ  มม  ภาตุ  โสก  หริตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถ ิ  
อุปาเยนสฺส  โสก  หริสฺสามีติ  โส  อุมฺมตฺตกเวส  คเหตฺวา  สส   
เม  เทถ  สส  เม  เทถาติ  อากาส  โอโลเกนฺโต  สกลนคร   
วิจริ  ฯ  ฆตปณฺฑิโต  อุมมฺตฺตโก  ชาโตติ  สกลนคร  สงฺขุภิ  ฯ   
ตสฺมึ  กาเล  โรหิเนยฺโย  นาม  อมจฺโจ  วาสุเทวร ฺโ  สนฺติก   
คนฺตฺวา เตน สทฺธึ กถ สมฏุเปนฺโต ปม คาถมาห   
        [๑๔๘๓]อุฏเหิ กณฺห กึ เสสิ  โก อตฺโถ สปุเนน เต   
                โยป ตุยฺห(๑) สโก ภาตา  หทย จกฺขุ ฺจ ทกฺขิณ(๒)   
                ตสฺส วาตา พลิยฺยนฺติ  ฆโต ชปฺปติ เกสวาติ ฯ   
# ๑. ย.ุ ตาย  ฯ  ๒. ส. จกฺขุทกฺขิณ ฯ   
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        ตตฺถ  กณฺหาติ  โคตฺเตนาลปติ  ฯ  กณฺหายนโคตฺโต  
กิเรส  ฯ  โก  อตฺโถติ  กตรา  นาม  วุฑฺฒิ  ฯ  หทย  จกฺขุ ฺจ  
ทกฺขิณนฺติ  หทเยน  เจว  ทกฺขิณจกฺขุนา  จ  สมาโนติ  อตฺโถ  ฯ 
ตสฺส  วาตา  พลิยฺยนฺตีติ  ตสฺส  หทย  อสฺมึ  วาตา (๑) อวตฺถรนตีฺติ  
อตฺโถ  ฯ  ชปฺปตีติ  สส  เม  เทถาติ  วิปฺปลปติ  ฯ  เกสวาติ  
โส  กิร  เกสโสภณตาย เกสโวติ ป ฺายิตฺถ เตน ต  
นาเมน อาลปติ ฯ   
        เอว  อมจฺเจน  วุตฺเต  ตสฺส  อุปฏ ิตภาว(๒)  ตฺวา  สตฺถา   
อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา ทุติย คาถมาห   
        [๑๔๘๔]ตสฺส ต วจน สุตฺวา          โรหิเนยฺยสฺส เกสโว   
                ตรมานรูโป วุฏาสิ          ภาตุ โสเกน อฏฏิโตติ ฯ   
        ราชา  อุฏาย  สีฆ  ปาสาทา  โอตริตฺวา  ฆตปณฺฑิตสฺส   
สนฺติก  คนฺตฺวา  อุโภสุ  หตฺเถสุ  ทฬฺห  คเหตฺวา  เตน  สทฺธ ึ  
สลฺลปนฺโต ตติย คาถมาห   
        [๑๔๘๕]กึ นุ อุมฺมตฺตกรูโปว          เกวล ทฺวารก อิม   
                สโส สโสติ วิลปสิ                  โก น ุเต สสมาหรีติ ฯ   
        ตตฺถ  เกวล  ทฺวารก  อิมนฺติ  กสฺมา  อุมฺมตฺตโก  วิย  หุตฺวา   
สกล  อิม  ทวฺารวตีนคร  วิจรนฺโต  สโส  สโสติ  วิลปสิ  โก   
ตว  สส อวหริ เกน เต สโส คหิโตติ ปุจฺฉติ ฯ   
# ๑. ม. อปสฺมารวาตา ฯ  ๒. ม. อุมฺมตฺตกภาว ฯ  
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        โส  ร ฺา  เอว  วุตฺเตป  ปุนปฺปนุ  ตเทว  วจน  วทติ  ฯ   
ราชา ปุน เทวฺ คาถา อภาสิ   
        [๑๔๘๖]โสวณฺณมย มณิมย          อถ วา(๑) รูปยามย   
                สงฺขสิลาปวาฬมย                  การยิสฺสามิ เต สส ฯ   
                สนฺติ อ ฺเป สสกา          อร ฺเ วนโคจรา   
                เตป เต อานยิสฺสามิ          กทีิส สสมิจฺฉสีติ ฯ   
        ตตฺราย  สงฺเขปตฺโถ  เอเตสุ  สุวณฺณมยาทีสุ  ย  อิจฺฉสิ  ต 
วท  อห  เต  กาเรตฺวา  ทสฺสามิ  อถาป  เอเต  น  โรเจสิ  อ ฺเป 
อร ฺเ  วนโคจรา  สสกา  อตฺถิ [๒] เต  อานยิสฺสามิ  วท  
ภทฺรมุข กีทสิ สสมิจฺฉสีติ ฯ   
        ร ฺโ กถ สุตฺวา ฆตปณฺฑิโต ฉฏ คาถมาห   
        [๑๔๘๗]น จาหเมต(๓) อิจฺฉามิ         เย สสา ปวิสฺสิตา   
                จนฺทโต สสมจฺิฉาม          ต เม โอหร เกสวาติ ฯ   
        ตตฺถ โอหราติ โอตาเรหิ ฯ   
        ราชา  ตสฺส  กถ  สุตฺวา  นิสฺสสย  เม  ภาตา  อุมมฺตฺตโกว   
ชาโตติ โทมนสฺสปฺปตฺโต สตฺตม คาถมาห   
        [๑๔๘๘]โส นูน มธุร าติ          ชีวิต วิชหิสฺสสิ   
                อปตฺถย โย ปตฺถยสิ          จนฺทโต สสมิจฺฉสีติ ฯ   
        ตตฺถ  าตีติ  กนิฏ  อาลปนฺโต  อาห  ฯ  อิท  วุตฺต  
# ๑. ม. โลหมย อถ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เตปติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ส. วาหเมเต ฯ  ม. จาหเมเต ฯ ยุ. วาหเมต ฯ  
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โหติ  ตาต  มยฺห  ปยาติ  โส  ตฺว  นูน  อติมธุร  อตฺตโน 
ชีวิต  วิชหิสสฺสิ  โย อปตฺเถตพฺพ ปตฺเถสีติ ฯ   
        ฆตปณฺฑิโต  ร ฺโ  วจน  สุตฺวา  นิจฺจโล  ตฺวา  ภาติก   
ตฺว  จนฺทโต  สสก  ปตฺเถนฺตสฺส  ต  อลภิตฺวา  ชีวิตกฺขยภาว  
ชานนฺโต  กกึารณา มตปุตฺต อนุโสจสีติ วตฺวา อฏม  
คาถมาห   
        [๑๔๘๙]เอว เจ กณฺห ชานาสิ          ยท ฺมนุสาสสิ   
                กสฺมา ปุเร มต ปุตฺต          อชฺชาป อนุโสจสีติ ฯ   
        ตตฺถ  เอวนฺติ  อิท  อลพฺภเนยฺยฏาน  นาม  น  
ปตฺเถตพฺพนฺติ  ยทิ  เอว  ชานาสิ  ฯ  ยท ฺมนุสาสสีติ  เอว  
ชานนฺโตว  ยทิ  อ ฺ  อนสุาสสีติ  อตฺโถ  ฯ  ปุเรติ  อถ  กสฺมา  
อิโต  จตุมาสมตฺถเก  มต ปุตฺต อชฺชาป อนุโสจสีติ วทติ ฯ   
        อิติ  โส  อนฺตรวีถิย   ิตโกว  ภาติก  อห  ตาว   
ป ฺายมาน  ปตฺเถมิ  ตฺว  ปน  อป ฺายมานสฺส  อตฺถาย 
โสจสีติ  วตฺวา  ตสฺส  ธมมฺ เทเสนฺโต ปุน เทฺว คาถา  
อภาสิ   
        [๑๔๙๐]ย น ลพฺภา มนุสฺเสน          อมนุสฺเสน วา ปุน   
                ชาโต เม มา มร ีปุตฺโต          กุโต ลพฺภา อลพฺภิย ฯ   
                น มนฺตา มูลเภสชฺชา          โอสเถหิ ธเนน วา   
                สกฺกา อานยิตุ กณฺห          ย เปตมนุโสจสีติ ฯ   
        ตตฺถ  ยนฺติ  ภาติก  ย  เอว  ชาโต  เม  ปุตฺโต  มา  มรีติ    
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มนุสฺเสน  วา  เทเวน  วา  ปุน  น  ลพฺภา  น  สกฺกา  ลทฺธุ   
ต ตฺว  ปตฺเถสิ  ต(๑)  เปต(๑)  กุโต  ลพฺภา  เกน  การเณน  สกฺกา 
ลทฺธุ  น  สกกฺาติ  ทีเปติ  ฯ  ตสฺมา(๒)  อลพฺภิย  อลพฺภเนยฺยฏาน  
นาเมตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  มนตฺาติ  มนฺตปฺปโยเคน  ฯ  มูลเภสชฺชาติ   
มูลเภสชฺเชน  ฯ  โอสเถหีติ  นานาวิโธสเถหิ  ฯ  ธเนน  วาติ  
โกฏิสตสงฺเขนาป  ธเนน  วา  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ย  ตฺว 
เปตมนุโสจสิ  ต  เอเตหิ  มนฺตปฺปโยคาทีหิป อาเนตุ น  
สกฺกาติ ฯ   
        ราชา  ต  สุตฺวา  ยุตฺต  ตาต  สลลฺกขิฺต  มม  
โสกหรณตฺถาย  ตยา อิท กตนฺติ ฆตปณฺฑิต วณฺเณนฺโต 
จตสฺโส คาถา อภาสิ   
        [๑๔๙๑]ยสฺส เอตาทิสา อสฺสุ          อมจฺจา ปุริสปณฺฑิตา   
                ยถา นิชฺฌาปเย อชฺช          ฆโต ปุริสปณฺฑิโต ฯ   
                อาทิตฺต วต ม สนฺต          ฆตสิตฺตว ปาวก   
                วารินา วิย โอสิ ฺจิ(๓)        สพฺพ นิพฺพาปเย ทร ฯ   
                อพฺพูฬฺห(๔) วต ม(๕) สลฺล  ย เม(๖) หทยนิสฺสิต   
                โย เม โสกปเรตสฺส          ปตฺุตโสก อปานุทิ ฯ   
                โสห อพฺพูฬฺหสลฺโลสฺม ิ         วีตโสโก อนาวิโล   
                น โสจามิ น โรทามิ          ตว สุตฺวาน มาณวาติ ฯ   
# ๑. ม. ตเทต ฯ  ๒. ม. กสมฺา ฯ  ๓. ม. โอสิ ฺจ ฯ  
# ๔. ม. อพฺพหี ฯ  ส. อพฺพุหิ ฯ  ๕. ม. เม ฯ  ๖. ม. ยมาสิ ฯ  
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        ตตฺถ  ปมคาถาย  อย  สงฺเขปตฺโถ  ยถา  เยน  การเณน   
อชฺช  ม  ปุตฺตโสกปเรต  ฆโต  ปุริสปณฺฑิโต  โสกหรณตฺถาย   
นิชฺฌาปเย  นชิฺฌาเปสิ  โพเธสิ  ยสฺส  อ ฺสฺสาป  เอทิสา(๑)   
ปุริสปณฺฑิตา  อมจฺจา  อสฺสุ  ตสฺส  กโุต  โสโกติ  ฯ  เสสคาถา   
วุตฺตตฺถาเยว ฯ   
        อวสาเน   
        [๑๔๙๒]เอว กโรนฺติ สปฺป ฺา                  เย โหนฺติ อนุกมฺปกา   
                นวิตฺตยนฺติ  โสกมฺหา                  ฆโต  เชฏว  ภาตรนฺติ   
อย อภิสมฺพุทฺธคาถา อุตฺตานตฺถาเยว ฯ   
        เอว  ฆตกุมาเรน  วีตโสเก  กเต  วาสุเทเว  รชชฺมนุสาเสนฺเต   
ทีฆสฺส  อทฺธโุน  อจฺจเยน  ทสภาติกาน  ปุตฺตา  กุมารา  
จินฺตยึสุ  กณฺหทีปายน  ทพฺิพจกฺขุโกติ  วทนฺติ  วีมสิสฺสาม  
ตาว  นนฺติ  ฯ  เต  เอก  ทหรกุมาร  อลงฺกริตฺวา  คพฺภินีอาการ  
ทสฺเสนฺตา  อุทเร  มสูรก  พนฺธิตฺวา  ตสฺส  สนฺติก  เนตฺวา  ภนฺเต 
อย  กุมาริกา  กึ  วิชายิสฺสตีติ  ปุจฺฉึสุ  ฯ  ตาปโส  ทสภาติกราชูน  
วินาสกาโล  ปตฺโต  มยฺห  นุ  โข  อายุสงฺขาโร  กีทโิสติ  โอโลเกนฺโต 
อชฺเชว  มรณ  ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  กุมารา  อิมินา  ตุมหฺาก   
โก  อตฺโถติ  วตฺวา  กเถุ  โน  ภนฺเตติ  นิพนฺโธ  อย   
อิโต  สตฺตเม  ทิวเส  ขทิรฆฏิก  วิชายิสฺสติ  ตาย  วาสุเทวสฺส  
กุล  วินสฺสติ (๒) อปจ  โข  ปน  ตุมฺเห  ต  ขทิรฆฏิก  คเหตฺวา  ฌาเปตฺวา 
# ๑. ม. เอตาทิสา ฯ  ๒. ม. นสฺสิสฺสติ ฯ   
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ฉาริก นทิย ปกฺขิเปยฺยาถาติ อาห  ฯ  อถ  น  เต  กฏูชฏิล 
ปุริโส  วิชายนโก  นาม  นตฺถีติ  วตฺวา  ตนฺตรชชฺุก  นาม 
การณ (๑) กตฺวา  ตตฺเถว  ชีวิตกฺขย  ปาปยึสุ ฯ  ราชาโน  กุมาเร  
ปกฺโกสาเปตฺวา  กึการณา  ตาปส  มารยิตฺถาติ  ปุจฺฉิตฺวา   
สพฺพ  สุตฺวา  ภีตา  ตสฺส  อารกฺข  ทตฺวา  สตฺตเม  ทวิเส 
ตสฺส  กุจฺฉิโต  นิกฺขนฺต  ขทิรฆฏิก  ฌาเปตฺวา  ฉาริก   
นทิย  ขิปสุ  ฯ  สา  นทิยา  วุยฺหมานา  มุขทฺวาเร  เอกปสฺเส  
ลคฺคิ  ฯ  ตโต  เอรก  นิพฺพตฺติ  ฯ 
        อเถกทวิส  เต  ราชาโน  สมุทฺทกฬีิต (๒) กฬีสิฺสามาติ  
มุขทฺวาร  คนฺตฺวา  มหามณฺฑป  กาเรตฺวา  อลงฺกตมณฺฑเป  
ขาทนฺตา  ปวนฺตา  กีฬนตฺา  เกลิวเสเนว (๓) ปวตฺตหตฺถปาท-   
ปรามาสา  ทฺวิธา  ภินฺทิตฺวา  มหากลห  กรึสุ  ฯ  อเถโก  อ ฺ  
มุคฺคร  อลภนฺโต  เอรกวนฺโต(๔)  เอก  เอรกปตฺต  คณฺหิ  ฯ  ต  
คหิตมตฺตเมว  ขทิรมุสล  อโหสิ  ฯ  โส  เตน  มหาชน  โปเถส ิ ฯ  
อถ ฺโ อถ ฺโติ(๕)  สพฺเพหิ  คหิตคฺคหิต  มุสลเมว  อโหส ิ ฯ  เต 
อ ฺม ฺ  ปหริตฺวา  วินาส  ปาปุณึสุ  ฯ  เตสุ [๖] วินาสนฺเตสุ   
วาสุเทโว  พลเทโว  ภคิน ี อ ฺชนเทวี  ปุโรหิโตติ  จตฺตาโร  
ชนา  รถ  อภิรูหิตฺวา  ปลายึสุ  ฯ  เสสา  สพฺเพป  วินฏา  ฯ  
เตป  จตฺตาโร  ชนา  รเถน  ปลายนฺตา  กาฬมตฺติกอฏวึ   
# ๑. ม. กมฺมกรณ ฯ  ๒. ม. สมุทฺทกฬี ฯ  ๓. ม. กีฬาวเสเนว ฯ  
# ๔. ม. เอรกวนโต ฯ ๕. ม. อถ ฺเหิ ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร  
# มหาวินาสนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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ปาปุณึสุ  ฯ  โส  ห ิ มฏุ ิกมลฺโล  ปตฺถน  กตฺวา  ยกฺโข  
หุตฺวา  ตตฺถ  นิพฺพตฺโต  พลเทวสฺส  อาคตภาว  ตฺวา  ตตฺถ   
คาม  มาเปตฺวา  มลฺลเวส  คเหตฺวา  โก  ยชฺุฌิตุกาโมติ  
วคฺคนฺโต  คชฺชนฺโต  อปโฺผเนฺโต  วิจริ  ฯ  พลเทโว  ต  ทิสฺวาว  
ภาติก  อห  อิมินา  สทฺธึ  ยุชฺฌิสฺสามีติ  วตฺวา  วาสุเทเว 
วาเรนฺเตเยว  รถา  โอรุยฺห  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา [๑] 
อปฺโผเติ  ฯ  อถ  น  โส  ปสาริตหตฺเถเยว  คเหตฺวา  มลูกนฺท   
วิย  ขาทิ  ฯ  วาสุเทโว  ตสฺส  มตภาว  ตฺวา  ภคินิ ฺจ 
ปุโรหิต ฺจ  อาทาย  สพฺพรตฺตึ  คนฺตฺวา  สุริโยทเย  เอก 
ปจฺจนฺตคาม  ปตฺวา  อาหาร  ปจิตฺวา  อาหรถาติ  ภคินิ ฺจ 
ปุโรหิต ฺจ  คาม  ปหิณิตฺวา  สย  เอกสฺมึ  คจฺฉนฺตเร  ปฏิจฺฉนฺโน 
นิปชฺช ิ ฯ 
        อถ  น  ชรา  นาม  เอโก  ลุทฺโธ  คจฺฉ จลิต  ทิสฺวา  
สูกโร  เอตฺถ  ภวิสฺสตีติ  ส ฺาย  สตฺตึ  ขิปตฺวา  ปาเท   
วิชฺฌิ  ฯ  โก  ม  วิชฌฺตีติ  จ  วุตฺเต  มนุสฺสสฺส  วิทฺธภาว  
ตฺวา  ภีโต  ปลายิตุ  อารภิ  ฯ  ราชา  สตึ  ปจฺจุปฏเปตฺวา 
อุฏาย  มาตุล  มา  ภายิ  เอหีติ  ปกฺโกสิตฺวา  อาคต  โกสิ   
นาม  ตฺวนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  อห  สามิ  ชรา  นามาติ  วุตฺเต 
ชราย  วิทฺโธ  มริสฺสตีติ  กริ  ม  โปราณา  พฺยากรึสุ  นิสฺสสย  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วคฺคนฺโต คชฺชนโฺตติ ทิสฺสนฺติ ฯ   
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อชฺช  มยา  มริตพฺพนฺติ  ตฺวา  มาตุล  มา  ภายิ  เอหิ  ปาท (๑) 
เม  พนฺธาหีติ  เตน  ปหารมุข  พนฺธาเปตฺวา  ต  อุยฺโยเชสิ  ฯ 
พลวเวทนา ปวตฺตึสุ ฯ  อิตเรหิ  อาภต  อาหาร  ปรภุิ ฺชิตุ   
นาสกฺขิ  ฯ  อถ  เต อามนฺเตตฺวา  อชชฺาห  มริสฺสามิ  ตุมฺเห  
ปน  สุขุมาลา  อ ฺ  กมมฺ  กตฺวา  ชีวิตุ  น  สกฺขิสสฺถ  อิม  วิชชฺ 
สิกฺขถาติ  เอก  วิชฺช  สิกขฺาเปตฺวา  เต อุยฺโยเชตฺวา ตตฺเถว  
ชีวิตกฺขย ปาปุณิ ฯ เอว อ ฺชนเทวึ  เปตฺวา สพฺเพว  
วินาส ปาปุณึสุ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  อุปาสก  เอว  
โปราณกปณฺฑิตา  ปณฺฑิตาน  กถ  สตฺุวา  อตฺตโน  ปุตฺตโสก 
นีหรึสุ  ตฺว  มา  จินฺตยีติ  วตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา 
ชาตก  สโมธาเนสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุปาสโก  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหิ  ฯ ตทา โรหิเนยฺโย  อานนฺโท  อโหส ิ วาสุเทโว  
สารีปุตฺโต  อวเสสา  พุทฺธปริสา  อเหสุ  ฆตปณฺฑิโต  ปน 
อหเมว  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โลเก  วิวฏฏจฺฉโท  อโหสีติ ฯ   
                        ฆตปณฺฑิตชาตก สมตฺต ฯ   
                        อิติ โสฬสชาตกปฏิมณฺฑิตสฺส   
                ทสกนิปาตสฺส อตฺถวณฺณนา สมตฺตา ฯ   
# ๑. ม. ปหาร ฯ 
                                ____________________ 


