
ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 1 

                                        เลมที่  29  หนา  1 
 
                                        วีสตินิปาตวณฺณนา   
 
                                        มาตงฺคชาตก   
        กโุต  น ุ อาคจฺฉสิ  ทุมฺมวาสีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
อุเทน วสราชาน อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตสฺมิ ฺหิ  กาเล  อายสฺมา  ปณฺโฑลภารทฺวาโช  เชตวนโต   
อากาเสนาคนฺตฺวา  เยภุยฺเยน  โกสมฺพิย  อุเทนสฺส  ร ฺโ   
อุยฺยาน  ทิวาวิหาราย  คจฺฉติ ฯ  เถโร  กิร  ปุริมภเว  รชชฺ   
กาเรนฺโต  ทฆีมทฺธาน  ตสฺมึ  อุยฺยาเน  มหาปริวารสมฺปตฺตึ   
อนุภวิ ฯ  โส  เตน  ปุพฺพาจิณฺเณน  เยภุยฺเยน  ตตฺเถว  ทิวาวิหาร  
นิสีทิตฺวา ผลสมาปตฺติสุเขน  วีตินาเมสิ ฯ  ตสฺมึ  เอกทิวส  
ตตฺถ  คนฺตฺวา  สุปุปฺผิตสาลมูเล  นิสินเฺน  อุเทโน  สตฺตาห  มหาปาน  
ปวิตฺวา  อุยฺยานกีฬ  กฬีิสสฺามีติ  มหนฺเตน  ปริวาเรน  อุยฺยาน  
คนฺตฺวา  มงฺคลสิลาปฏเฏ  อ ฺตราย  อิตฺถิยา  องฺเก  นิปนโฺน  
สุรามทมตฺตตาย  นิทฺท  โอกฺกมิ ฯ  คายนฺตา  นิสินฺนิตฺถิโย  
ตุริยานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  อุยฺยาน  ปวิสิตฺวา  ปุปฺผผลาทีนิ  วิจินนฺติโย 
เถร  ทิสฺวา  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิสีทึสุ ฯ  เถโร  ตาส  ธมฺมกถ   
กเถนฺโต  นิสทีิ ฯ  อิตราป  อิตฺถี  องฺค  จาเลตฺวา  ราชาน   
ปโพเธตฺวา  กุหึ  ตา  วสลโิย  คตาติ  วุตฺเต  เอก  สมณ  ปริวาเรตฺวา   
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นิสินฺนาติ  อาห ฯ  โส  กทฺุโธ  หุตฺวา  คนฺตฺวา  เถร  อกฺโกสิตฺวา   
ปริภาสิตฺวา  หนฺท  เอต  สมณ  ตมฺพกปิลฺลิเกหิ  ขาทาเปสฺสามีติ   
โกธวเสน  เถรสฺส  สรีเร ตมฺพกิปลฺลิกปูฏ ภินฺทาเปสิ ฯ  เถโร   
อากาเส  ตฺวา  ตสฺส  โอวาท ทตฺวา เชตวนคนฺธกุฏิทฺวาเรเยว   
โอตริตฺวา  ตถาคเตน  กุโต  อาคจฺฉสีติ  ปุฏโ  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ 
สตฺถา  นโข  ภารทฺวาช  อุเทโน  อิทาเนว  ปพฺพชิเต  วิเหเติ   
ปุพฺเพป วิเหเยวาติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  มหาสตฺโต   
พหินคเร  จณฺฑาลโยนิย  นิพฺพตฺติ ฯ  มาตงฺโคติสฺส  นาม  
กรึสุ ฯ  อปรภาเค  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  มาตงฺคปณฺฑิโตติ  ปากโฏ 
อโหสิ ฯ  ตทา  พาราณสิเสฏ ิโน  ธีตา  ทิฏมงฺคลิกา  นาม ฯ   
เอกมาสอฑฺฒมาสวาเรน  มหาปริวารา  อุยฺยาน กฬีิตุ คจฺฉติ ฯ  
อเถกทิวส  มหาสตฺโต  เกนจิ  กมฺเมน  นคร  ปวิสนโฺต  อนฺตรทวฺาเร  
ทิฏมงฺคลิก  ทิสฺวา  เอกมนฺต  อปคนฺตฺวา  อลฺลิยิตฺวา  อฏาสิ ฯ   
ทิฏมงฺคลิกา  สาณิยา  อนฺตเรน  โอโลเกนฺตี  ต  ทสิฺวา  โก   
เอโสติ  ปุจฺฉิตฺวา  จณฺฑาโล  อยฺเยติ  วุตฺเต  อทิฏปุพฺพยุตฺตก  วต 
ปสฺสามีติ  คนฺโธทเกน  อกฺขีนิ  โธวิตฺวา  ตโต  นิวตฺติ ฯ  ตาย   
สทฺธึ  นิกฺขนฺตมหาชโน  อเร  ทุฏ  จณฺฑาล  อชฺช  ต  นิสฺสาย  
อมฺหาก อมูลก  สรุาภตฺต  น  ลทฺธนฺติ  โกธาภิภูโต  มาตงฺคปณฺฑิต   
หตฺเถหิ  จ  ปาเทหิ  จ  โปเถตฺวา  วิส ฺ ึ  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โส   
มุหุตฺต  วีตินาเมตฺวา  ปฏลิทฺธส ฺ ี  หุตฺวา  จินฺเตสิ  ทฏิมงฺคลิกาย   
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ปริชโน  ม  นิทฺโทส  อการเณน  โปเถสิ  ทิฏมงฺคลิก  
ลภิตฺวาว  อุฏหิสฺสามิ  โน  อลภิตฺวาติ  อธิฏาย  คนฺตฺวา  
ตสฺสา  ปตุนิเวสนทฺวาเร  นิปชฺช ิฯ  โส  เกน  การเณน  
นิปนฺโนสีติ  วุตฺเต  อ ฺ  การณ  นตฺถ ิ ทฏิมงฺคลิกาย  
เม  อตฺโถติ  อาห ฯ  เอกทิวโส  อตีโต  ตถา  ทุติโย  ตติโย   
จตุตฺโถ  ป ฺจโม  ฉฏโ ฯ  โพธิสตฺตาน  อธิฏาน  นาม   
สมิชฺฌติ  ตสฺมา  สตฺตเม  ทิวเส  ทิฏมงฺคลิก  นีหริตฺวา   
ตสฺส  อทสุ ฯ  อถ  น  สา  อุฏเหิ  สามิ  ตุมฺหาก  เคห   
คจฺฉามาติ  อาห ฯ  ภทฺเท  ตว  ปรชิเนนมฺหิ  สุโปถโิต  
ทุพฺพโล  ม  อุกฺขิปตฺวา  ปฏ ึ  อาโรเปตฺวา  อาทาย  คจฺฉาติ ฯ 
สา  ตถา  กตฺวา  นครวาสีน  ปสฺสนฺตาน ฺเว  นครา   
นิกฺขมิตฺวา  จณฺฑาลคาม  คตา ฯ   
        อถ  น  มหาสตฺโต  ชาติสมฺเภทวีติกฺกม  อกตฺวาว  กติปาห   
เคเห  วสาเปตฺวา  จินฺเตสิ  อหเมว  ต  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺต  กโรนฺโต   
ปพฺพชิตฺวาว  กาตุ  สกฺขิสสฺามิ  น  อิตรถาติ ฯ  อถ  น  อามนฺเตตฺวา   
ภทฺเท มยิ  อร ฺโต  กิ ฺจิ  อนาหรนฺเต  อมฺหาก  ชีวิกา  นปฺปวตฺตติ   
ยาว  มมาคมนา  มา  อุกฺกณฺ ิ  อห  อร ฺ  คมิสฺสามีติ  วตฺวา   
เคหวาสิโนป  อิม  มา  ปมชฺชถาติ  โอวทิตฺวา  อร ฺ  คนฺตฺวา   
สมณปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อปฺปมตฺโต  สตฺตเม  ทวิเส  อฏสมา- 
ปตฺติโย  ป ฺจาภิ ฺาโย  จ  อุปฺปาเทตฺวา  อิทานิ  ทฏิมงฺคลิกาย   
อวสฺสโย  ภวิตุ  สกฺขิสฺสามีติ  อิทฺธิยา  อาคนฺตฺวา  จณฺฑาลคามทฺวาเร   
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โอตริตฺวา  ทิฏมงฺคลิกาย  เคหทฺวาร  อคมาสิ ฯ  สา  ตสฺสาคมน  
สุตฺวา เคหโต นิกฺขมิตฺวา  สามิ  กสฺมา  ม  อนาถ  กตฺวา ปพฺพชิโตสีติ   
ปริเทวิ ฯ  อถ  น  ภทฺเท  มา  จินฺตยิ  ตว  โปราณกยสโต  อิทานิ   
มหนฺตตร  ยส  กริสฺสามิ อปจ  โข ปน  น  มยฺห  มาตงฺคปณฺฑิโต(๑) 
สามิโก  มหาพฺรหฺมา  เม  สามิโกติ  เอตฺตกป  ปริสมชฺเฌ  วตฺตุ   
สกฺขิสฺสสีติ ฯ  อาม  สาม ิ สกฺขิสฺสามีติ ฯ  เตนหิ  อิทานิ  เต   
สามิโก  กุหนิฺติ  ปุฏา  พฺรหฺมโลก  คโตติ  วตฺวา  กทา อาคมิสฺสตีติ  
วุตฺเต  อิโต  สตฺตเม  ทิวเส  ปุณฺณมาย  จนฺท  ภินฺทิตฺวา  อาคมิสฺสตีติ  
วเทยฺยาสีติ  อาห ฯ  อิติ  น วตฺวา มหาสตฺโต  หิมวนฺตเมว   
คโต ฯ  ทฏิมงฺคลิกาป  พาราณสิย  มหาชนมชฺเฌ  เตสุ  เตสุ   
าเนสุ  ตถา  กเถสิ ฯ  มหาชโน  อมฺหาก  มหาพฺรหฺมา  สมาโน  
ทิฏมงฺคลิก กึ น ลจฺฉติ เอวเมต ภวิสฺสตีติ สทฺทหติ (๒)ฯ   
        โพธิสตฺโตป  ปุณฺณมีทิวเส  จนฺทสฺส  คคนมชฺเฌ   ิตกาเล   
พฺรหฺมตฺตภาว  มาเปตฺวา  สกลกาสิกรฏ  ทฺวาทสโยชนิก   
พาราณสินคร ฺจ  เอโกภาส  กตฺวา  จนฺทมณฺฑล  ภินฺทิตฺวา   
โอตริตฺวา  พาราณสิยา  อุปรูปริ  ติกฺขตฺตุ  ปริพฺภมิตฺวา  มหาชเนน 
คนฺธมาลาทีหิ  ปูชยิมาโน  จณฺฑาลคามกาภิมุโข  อโหสิ ฯ   
พฺรหฺมภตฺตา  สนฺนิปติตฺวา  จณฺฑาลคามก  คนฺตฺวา  ทิฏมงฺคลิกาย 
เคห  สุทฺธวตฺเถหิ  ฉาเทตฺวา  ภูมิย  จตุชาติยคนฺเธหิ  อุปลิมฺปตฺวา   
ปุปฺผานิ  วิกิริตฺวา  ธูป  กตฺวา  เจลวิตาน  ปสาเรตฺวา  มหาสยน   
# ๑. ย.ุ ภาตงฺโค  ปณฺฑิโต ฯ  ๒. ย.ุ สททฺหิ ฯ  
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ป ฺเปตฺวา คนฺธเตลปฺปทีป ชาเลตฺวา  ทฺวาเร  รชฏปฏฏวณฺณ- 
วาลุก  โอกริตฺิวา  ปุปฺผานิ  วิกิริตฺวา  ธเช  พนฺธึสุ ฯ  เอว  อลงฺกเต 
เคเห  มหาสตฺโต  โอตริตฺวา  อนฺโต  ปวิสิตฺวา  โถก  สยนปฏเ   
นิสีทิ ฯ  ตทา  ทฏิมงฺคลิกา  อุตุนี  โหติ ฯ  อถสฺสา  องฺคุฏเกน   
นาภึ  ปรามสิ ฯ  กุจฺฉิย  คพฺโภ  ปติฏาสิ ฯ  อถ  น  มหาสตฺโต   
อามนฺเตตฺวา  ภทฺเท  คพฺโภ  เต  ปติฏ ิโต  ตฺว  ปุตฺต  วิชายิสฺสสิ   
ตฺวป ปุตฺโตป  เต ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺตา ภวิสฺสถ  ตว  ปาทโธวนอุทก 
สกลชมฺพูทปีราชูน  อภิเสโกทก  ภวิสฺสติ  นหาโนทก  ปน  เต   
อมโตสธ  ภวิสฺสติ  เย  สเีส  อาสิ ฺจิสฺสนฺติ  เต  สพฺพโรเคหิ   
มุจฺจิสฺสนฺติ  กาฬกณฺณีหิ  ปริวชฺชิสฺสนติฺ  ตว  ปาทปฏ ิย  สีส   
เปตฺวา  วนฺทนฺตา  สหสฺส  ทสฺสนฺติ  โสตปเถ  ตฺวา  วนฺทนฺตา  
สต  ทสฺสนฺติ  จกฺขุปเถ  ตฺวา  วนฺทนฺตา  เอก  กหาปณ  ทสฺสนฺติ   
อปฺปมตฺตา  โหหีติ  ต  โอวทิตฺวา  เคหา  นิกฺขมิตฺวา  มหาชนสฺส   
ปสฺสนฺตสฺเสว  อุปฺปติตฺวา จนฺทมณฺฑล ปาวิสิ ฯ   
        พฺรหฺมภตฺตา  สนฺนิปติตฺวา   ิตกาว  รตฺตึ  วีตินาเมตฺวา  
ปาโตว  ทิฏมงฺคลิก  สุวณฺณสิวิก  อาโรเปตฺวา  สีเสน  อุกฺขิปตฺวา 
นคร  ปวิสึสุ ฯ  มหาพฺรหฺมภริยาติ  น  อุปสงฺกมิตฺวา  มหาชโน   
คนฺธมาลาทีหิ  ปูเชส ิฯ  ปาทปฏเ  สีส  เปตฺวา  วนฺทิตุ   
ลภนฺตา  สหสฺสตฺถวิก  เทนฺติ  โสตปเถ  ตฺวา  วนฺทิตุ  ลภนฺตา  สต  
เทนฺติ  จกฺขุปเถ  ตฺวา  วนฺทิตุ  ลภนฺตา  เอก  กหาปณ  เทนฺติ ฯ  
เอว ทฺวาทสโยชนิก  พาราณสิย  ต  คเหตฺวา  วิจรนฺตา  อฏารส-  
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โกฏิธน  ลภึสุ ฯ  อถ  น  นคร  ปริหรตฺิวา  อาเนตฺวา  นครมชฺเฌ   
มหามณฺฑป  กตฺวา  สาณึ  ปริกฺขิปตฺวา  มหาสยน  ป ฺเปตฺวา   
มหนฺเตน  สิริโสภคฺเคน  ตตฺถ  วสาเปสุ ฯ  มณฺฑปสนฺติเกเยว   
สตฺตทฺวารโกฏก  สตฺตภูมิกปาสาท  กาตุ  อารภึสุ ฯ  มหนฺต   
นวกมฺม  อโหสิ ฯ  ทฏิมงฺคลิกา  มณฺฑเปเยว  ปุตฺต  วิชายิ ฯ   
อถสฺส  นามคหณทิวเส  พฺราหฺมณา  สนฺนิปติตฺวา  มณฺฑเป  
ชาตตฺตา  มณฺฑพฺยกุมาโรติสฺส  นาม  กรึส ุฯ  ปาสาโทป  ทสหิ   
มาเสหิ  นิฏ ิโต ฯ  ตโต  ปฏาย  สา  มหนฺเตน  ยเสน  ตสฺมึ  
วสติ ฯ  มณฺฑพฺยกุมาโรป  มหนฺเตน  ปริวาเรน  วฑฺฒติ ฯ  
ตสฺส  สตฺตฏวสฺสิกกาเลเยว  ชมฺพูทีปตเล  อุตฺตมาจริยา   
สนฺนิปตึสุ ฯ  เต  ต  ตโย เวเท อุคฺคณฺหาเปสุ ฯ โส โสฬ- 
สวสฺสกาลโต  ปฏาย  พฺราหฺมณาน  ภตฺต  ปฏเปสิ ฯ  นิวทฺธ  
โสฬสพฺราหฺมณสหสฺสานิ  ภุ ฺชนฺติ ฯ  จตุตฺเถ  ทวฺารโกฏเก   
พฺราหฺมณาน  ทิยฺยติ ฯ  อเถกสฺมึ  มหาสมยทิวเส  เคเห  พหุปายาส  
ปฏิยาทาเปสิ ฯ  โสฬสพฺราหฺมณสหสฺสานิ  จตุตฺเถ  ทฺวารโกฏเก   
นิสีทิตฺวา  สุวณฺณสรเกน  นวสปฺปนา  ปกฺกมธุขณฺฑสกฺขราหิ  จ   
อภิสงฺขตปายาส  ปริภุ ฺชนฺติ ฯ  กุมาโรป  สพฺพาลงฺการปฏ-ิ 
มณฺฑิโต  สุวณฺณปาทุกา  อารุยฺห  หตฺเถน  กา ฺจนทณฺฑ  คเหตฺวา   
อิธ  สปฺป  เทถ  อิธ  มธุ เทถาติ วิจาเรนฺโต จรติ ฯ   
        ตสฺมึ  ขเณ  มาตงฺคปณฺฑิโต  หิมวนฺเต  อสฺสมปเท  นิสินฺโน  กา 
# ๑.  ยุ. โก ฯ  
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นุโข  ทฏิมงฺคลิกาย  ปุตฺตสฺส  ปวุตฺตีติ  โอโลเกนฺโต  ตสฺส   
อติตฺเถ  ปกฺขนฺตภาว  ทิสฺวา  อชฺเชว  คนฺตฺวา  มาณว  ทเมตฺวา   
ยตฺถ  ทินฺน  มหปฺผล  โหติ  ตตฺถ  ทาน  ทาเปตฺวา  อาคมิสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา  อากาเสน  อโนตตฺตทห  คนฺตฺวา  มุขโธวนาทีนิ  กตฺวา   
มโนสิลาตเล   ิโต  ทุปฏ  นิวาเสตฺวา  กายพนฺธน  พนฺธิตฺวา  
ปสุกูล  สงฺฆาฏึ  ปารุเปตฺวา  มตฺติกาปตฺต  อาทาย  อากา- 
เสนาคนฺตฺวา  จตุตฺเถ  ทฺวารโกฏเก  ทานคฺเคเยว  โอตริตฺวา   
เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  มณฺฑโพฺย  อิโตจีโตจ  โอโลเกนฺโต  ทูรโต 
ต  ทิสฺวา  เอวรูโป  สงฺการยกฺขสทิโสว  อย  ปพฺพชิโต อิม าน  
อาคโต กุโต นุโข อาคจฺฉตีติ  เตน สทฺธึ สลลฺปนฺโต ปม คาถมาห   
        [๒๐๓๓]กุโต นุ อาคจฺฉสิ ทุมฺมวาสี (๑)  
                        โอคลลฺโก ปสุปสาจโกว   
                        สงฺการโจฬ ปฏิมุ ฺจ กณฺเ   
                        โก เร ตุว โหสิ อทกฺขิเณยฺโยติ ฯ   
        ตตฺถ  ทมฺุมวาสีติ  อน ฺชิตามณฺฑิตสงฺฆฏิตสงฺฆาฏิก- 
ปโลติกวสโน ฯ  โอคลฺลโกติ  ลามโก  โอลมฺพนวิลมฺพนนนฺตก- 
สุตฺตกธโร ฯ ปสุปสาจโกวาติ  สงฺการฏาเน   ิโต  ปสาโจ  
วิย ฯ  สงฺการโจฬนฺติ  สงฺการฏาเน  ลทฺธปโลติก ฯ  ปฏิมุ ฺจาติ   
ปฏิมุ ฺจิตฺวา ฯ  อทกฺขิเณยฺโยติ  ตฺว  อทกฺขิเณยฺโย อิเมส  
ปรมทกฺขิเณยฺยาน นิสินฺนฏาน กุโต อาคโต ฯ   
# ๑. ย.ุ  รุมฺมวาสี ฯ  
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        ต  สุตฺวา  มหาสตฺโต  มุทุจิตฺเตเนว  เตน  สทฺธ ึ สลฺลปนฺโต   
ทุติย คาถมาห   
        [๒๐๓๔]อนฺน ตวยิท ปกต ยสสสฺิน   
                        ต ขชฺชเร ภุ ฺชเร ปยฺยเร จ   
                        ชานาสิ ม ตฺว ปรทตฺตูปชีวี   
                        อุตฺติฏปณฺฑ ลภต สปาโกติ ฯ   
        ตตฺถ  ปกตนฺติ  ปฏิยตฺต ฯ  ยสสฺสนินฺติ  ปริวารสมฺปนฺน ฯ   
ต  ขชฺชเรติ  ต  ขชฺชนฺติเยว  ภุ ฺชนฺติ  จ  ปวนฺติ  จ  กึการณา  มยหฺ   
กุชฺฌสิ ฯ  อุตฺติฏปณฺฑนฺติ  อุปติฏ ิตฺวา  ลภิตพฺพปณฺฑ   
อุฏาย   ิเตหิ  วา  ทิยฺยมาน  เหฏา  ตฺวา  ลภิตพฺพปณฺฑ ฯ   
ลภต  สปาโกติ  สปาโก  จณฺฑาโลป  ลภตุ  ชาติสมฺปนฺนา  หิ  ยตฺถ   
กตฺถจิ  ลภนฺติ  สปากจณฺฑาลสฺส  ปน  โก  เทติ  ทลฺุลภปณฺโฑ  อห  
ตสฺมา เม ชีวิตปวตฺตนตฺถ โภชน ทาเปหิ กุมาราติ ฯ   
        ตโต มณฺฑโพฺย คาถมาห   
        [๒๐๓๕]อนฺน มมยิท ปกต พฺราหฺมณาน   
                        อตฺตตฺถาย สทฺทหโต มมยิท   
                        อเปหิ เอโต กิมิธฏ ิโตสิ   
                        น มาทิสา ตุยฺห ททนฺติ ชมฺมาติ ฯ   
        ตตฺถ  อตฺตตฺถายาติ  อตฺตโน  วุฑฺฒิอตฺถาย ฯ  อเปหิ  
เอโตติ  อิมมฺหา  านา  อปคจฺฉ ฯ  น  มาทิสาติ  มาทิสา   
ชาติสมฺปนฺนาน  อุทิจฺจพฺราหฺมณาน  ทาน  เทนฺติ  น  ตุยฺห    
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จณฺฑาลสฺส  คจฺฉ  ชมฺมาติ ฯ   
        ตโต มหาสตฺโต คาถมาห   
        [๒๐๓๖]ถเล จ นินฺเน จ วปนฺติ พีช   
                        อนูปเขตฺเต ผลมาสึสมานา   
                        เอตาย สทฺธาย ททาหิ ทาน   
                        อปฺเปว อาราธเย ทกฺขิเณยฺเยติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  กุมาร  สสสฺผล  อาสึสมานา  ตีสุป  เขตฺเตสุ  พีช   
วปนฺติ  ตตฺถ  อติวุฏ ิกาเล  ถเล  สสฺส  สมฺปชฺชติ  นนิฺเน  ปูติกว   
โหติ  อนุปเขตฺเต  ปน  นทิ ฺจ  ตฬาก ฺจ  นิสฺสาย  กต  โอเฆน   
วุยฺหติ  มนฺทวุฏ ิกาเล  ถเล  เขตฺเต  วิปชฺชติ  นินฺเน  โถก  สมฺปชชฺติ   
อนุปเขตฺเต  สมฺปชฺชเตว  สมฺมวุฏ ิกาเล  ถเล  เขตฺเต  โถก สมฺปชฺชติ   
อิตเรสุ  สมฺปชฺชเตว  ตสฺมา  ยถา  ผลมาสึสมานา  ตีสุป  เขตฺเตสุ   
วปนฺติ  ตถา  ตฺวป  เอตาย  ผลสทฺธาย  อาคตาคตาน  สพฺเพสเยว   
ทาน  เทหิ  อปฺเปว  นาม  เอว  ททนฺโต  ทกฺขิเณยฺเย อาราเธยฺยาสิ  
ลเภยฺยาสีติ ฯ   
        ตโต มณฺฑโพฺย คาถมาห   
        [๒๐๓๗]เขตฺตานิ มยฺห วิทิตานิ โลเก   
                        เยสาห พีชานิ ปติฏเปมิ   
                        เย พฺราหฺมณา ชาติมนฺตูปปนฺนา   
                        ตานีธ เขตฺตานิ สุเปสลานีติ ฯ   
        ตตฺถ  เยสาหนฺติ  เยสุ  อห ฯ  ชาติมนฺตูปปนฺนาติ  ชาติยา   
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จ  มนฺเตหิ จ อุปปนฺนา ฯ   
        ตโต มหาสตฺโต เทฺว คาถา อภาสิ   
        [๒๐๓๘]ชาติมโท จ อติมานิตา จ   
                        โลโภ จ โทโส จ มโท จ โมโห   
                        เอเต อคุณา เยสุ วสนฺติ สพฺเพ   
                        ตานีธ เขตฺตานิ อเปสลานิ ฯ   
                        ชาติมโท จ อติมานิตา จ   
                        โลโภ จ โทโส จ มโท จ โมโห   
                        เอเต อคุณา เยสุ น สนติฺ สพฺเพ   
                        ตานีธ เขตฺตานิ สุเปสลานีติ ฯ   
        ตตฺถ  ชาติมโทติ  อหมสฺมิ  ชาติสมฺปนฺโนติ  เอว  อุปฺปนฺน- 
มโท ฯ  อติมานิตาติ  อ ฺโ  มยา  สทฺธึ  ชาติอาทีหิ  สทิโส   
นตฺถีติ  อติกกฺมฺม  ปวตฺตมาโน ฯ  โลภาทโย  ลุพฺภนทุสฺสน- 
มชฺชนมุยฺหนมตฺตาว ฯ  อเปสลานีติ  เอวรูปา  หิ  ปุคฺคลา   
อาสีวิสภริตา  วิย  วมฺมิกา  อปฺปยสีลา  โหนฺติ  เอวรปูาน  ทินฺน  
น  มหปฺผล  โหติ  ตสฺมา  มา  เอเตส  อเปสลาน  เขตฺตภาว  ม ฺ ิตฺถ   
น  หิ  ชาติมนฺตา  สคฺคทายกา  เย  ปน  ชาติมานาทิรหิตา  อริยา  
ตานิ  เขตฺตานิ  สุเปสลานิ เตสุ ทินฺน มหปฺผล เต สคฺคทายกา  
โหนฺตีติ ฯ   
        อิติ  โส  มหาสตฺเต  ปุนปฺปุน  กเถนฺเต  กชฺุฌตฺิวา  อย  อติพหุ   
วิลปติ  กุห ึ คตา  อิเม  โทวาริกา  นยมิ  จณฺฑาล  นีหรนฺตีติ    
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คาถมาห   
[๒๐๓๙]        กฺวตฺถ คตา อุปโชติโย จ   
                        อุปวชโฺฌ อถวา ภณฺฑกุจฺฉิ   
                        อิมสฺส ทณฺฑ ฺจ วธ ฺจ หตฺวา   
                        คเล คเหตฺวา คลยาถ ชมฺมนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  กวฺตฺถ  คตาติ  อิเมสุ  ตีสุ  ทวฺาเรสุ  ปตา  อุปโชติโย   
จ  อุปวชฺโฌ  จ  ภณฺฑกุจฺฉิ  จาติ  ตโย  โทวาริกา  กวฺตฺถ  คตาติ   
อตฺโถ ฯ   
        เตป  ตสฺส  วจน  สตฺุวา  เวเคนาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  กึ  กโรม   
เทวาติ  อาหสุ ฯ  อย  โว  ชมฺโม  จณฺฑาโล  ทฏิโติ ฯ น  
ปสฺสาม  เทวาติ ฯ  กุโตจิ  อาคตภาว  น  ชานาม  เทวาติ ฯ  
โกจิ  เอส  มายากาโร  วา  วิชชฺาธรโจโร  วา  ภวิสสฺตีติ ฯ  อิทานิ  
กึ  ติฏถาติ ฯ  ก ึ กโรม  เทวาติ ฯ อิมสฺส มุขเมว โปเถตฺวา  
ภินฺทนฺตา  ทณฺฑเวฬุเปสิกาหิ  ปฏ ิจมฺม  อุปฺปาเทตฺวา  วธ ฺจ  
ทตฺวา  คเล  คเหตฺวา  เอต  ชมฺม  คลยาถ  อิโต  นีหรถาติ ฯ   
มหาสตฺโต  เตสุ  อตฺตโน  สนฺติก  อนาคเตเสฺวว  อุปฺปติตฺวา  
อากาเส   ิโตว  คาถมาห   
[๒๐๔๐]        คิร ึนเขน ขนสิ  อโยทนฺเตภิ ขาทสิ   
                        ชาตเวท ปทหสิ  โย อิส ึปริภาสสีติ ฯ   
        ตตฺถ ชาตเวท ปทหสีติ อคฺคึ คิลิตุ วายมสิ ฯ   
        อิม ฺจ  ปน  คาถ  วตฺวา  มหาสตฺโตป  ปสฺสนฺตสฺเสว  มาณวสฺส    
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จ พฺราหฺมณาน ฺจ ปสฺสนฺตาน อากาเส ปกฺขนฺทิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห   
[๒๐๔๑]อิท วตฺวาน มาตงฺโค  อิสิ สจฺจปรกฺกโม   
                อนฺตลิกฺขสฺมึ ปกฺกามิ  พฺราหฺมณาน อุทิกฺขตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ สจฺจปรกฺกโมติ สภาวปรกฺกโม ฯ   
        โส  ปาจีนทิสาภิมุโข  คนฺตฺวา  เอกาย  วีถิยา  โอตริตฺวา   
ปทวล ฺช  ป ฺายตูติ  อธิฏาย  ปาจีนทฺวารสมีเป  ปณฺฑาย   
จรนฺโต  มิสสฺกภตฺต  สงฺกฑฺฒิตฺวา  เอกิสฺสาย  สาลาย  นิสีทิตฺวา   
มิสฺสกภตฺต  ปริภุ ฺชิ ฯ  นครเทวตา  อย  อมฺหาก  อยฺย  วิเหเตฺวา   
กเถตีติ  อสหมานา  อาคมึสุ ฯ  อถสฺส  เชฏกยกฺโข  คีว  คเหตฺวา   
ปริวตฺเตสิ ฯ  เสสเทวตา  เสสพฺราหฺมณาน  คีว คเหตฺวา  
ปริวตฺเตสุ ฯ  โพธิสตฺเต  มุทุจิตฺตตาย  ปน  ตสฺส  ปตฺุโตติ  ต  น   
มาเรนฺติ  เกวล  กิลเมนฺติเยว ฯ  มณฺฑพฺยสฺส  สีส  ปริวตฺเตตฺวา   
ปฏ ิปสฺสาภิมุข  ชาต  หตฺถปาทา  อุชกุา  ถทฺธาว  อฏสุ ฯ  
อฏ ีนิ  กาลกตสฺเสว  ปรวิตฺตึสุ ฯ  โส  ถทฺธสรีโร  นิปชฺช ิฯ   
เสสพฺราหฺมณา  มุเขน  เขฬ  วมนฺตา  อปราปร  ปริวตฺตนฺติ ฯ  
อยฺเย  ปุตฺตสฺส  เต  กึ  ชาตนฺติ  ทิฏมงฺคลิกาย  อาโรจยึสุ ฯ  
สา  เวเคนาคนฺตฺวา  ปุตฺต  ทิสฺวา  กิเมตนฺติ วตฺวา คาถมาห   
[๒๐๔๒]อาเวลิต(๑) ปฏ ิโต อุตฺตมงฺค   
                พาห ปสาเรติ อกมฺมเนยฺย    
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                เสตานิ อกฺขีนิ ยถา มตสฺส   
                โก เม อิม ปุตฺตมกาสิ เอวนฺติ ฯ   
        ตตฺถ อาเวลิตนฺติ ปริวตฺติต ฯ   
        อถสฺสา ตสฺมึ าเน  ิตชโน อาโรเจตุ คาถมาห   
[๒๐๔๓]อิธาคมา สมโณ ทุมฺมวาสี   
                โอคลฺลโก ปสุปสาจโกว   
                สงฺการโจฬ ปฏมิุ ฺจ กณฺเ   
                โส เต อิม ปุตฺตมกาสิ เอวนฺติ ฯ   
        สา  ต  สุตฺวาว  จินฺเตสิ  อ ฺสฺเสต  พล  นตฺถิ  นิสฺสสย   
มาตงฺคปณฺฑิโต  ภวิสฺสติ  สมฺปนฺนเมตฺตาภาวโน  โข  ปน  ธีโร  
อิม  เอตฺตก ชน  กิลเมตฺวา คมิสฺสติ กตร นุโข  ทิส คโต  ภวิสฺสตีติ ฯ 
ตโต ปุจฺฉนฺตี คาถมาห   
[๒๐๔๔]กตร ทิส อคมา ภูริป ฺโ   
                อกฺขาถ เม มาณวา เอตมตฺถ   
                คนฺตฺวาน ต ปฏิกเรมุ อจฺจย   
                อปฺเปว น ปุตฺต ลเภมุ ชีวิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  คนฺตฺวานาติ  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา ฯ  ต  ปฏกิเรมุ   
อจฺจยนฺติ  ต  อจฺจย  ปฏิกรสิฺสาม  เทเสสฺสาม  ขมาเปสฺสาม  
นนฺติ ฯ  ปุตฺต ลเภมูติ อปฺเปว นาม ปุตฺตสฺส ชีวิต ลเภยฺยาม ฯ   
        อถสฺสา ตตฺถ  ิตา มาณวา กเถนฺตา คาถมาหสุ    
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[๒๐๔๕]เวหาสย อคมา ภูริป ฺโ   
                ปถทฺธุโน ปณฺณรเสว จนฺโท   
                อปจาป โส ปุริม ทิส อค ฺฉิ   
                สจฺจปฺปฏิ ฺโ อิสิ สาธุรูโปติ ฯ   
        ตตฺถ  ปถทฺธุโนติ  อากาสปถสงฺขาตสฺส  อทฺธุโน  มชฺเฌ  
 ิโต  ปณฺณรเส  จนฺโท  วิย ฯ  อปจาป  โสติ  อปจ  โข  ปน  โส  
ปุรตฺถิม  ทิส คโต ฯ   
        สา  เตส  วจน  สุตฺวา  มม  สามิก  อุปธาเรสฺสามีติ   
สุวณฺณกลสสุวณฺณสรกานิ  คาหาเปตฺวา  ทาสีคณปริวุตา  เตน   
ปทวล ฺชสฺส  อธิฏ ิตฏาน  ปตฺวา  เตนานุสาเรน  คจฺฉนฺตี   
ตสฺมึ  ป ิกาย  นิสีทิตฺวา  ภุ ฺชมาเน  ตสฺส  สนฺติก  
คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ โส  ต  ทิสฺวา  โถก  โอทน   
ปตฺเต  เปสิ ฯ  ทฏิมงฺคลิกา สุวณฺณกลเสน  ตสฺส  อุทก  
อทาสิ ฯ  โส  ตตฺเถว  หตฺถ  โธวิตฺวา  มุข  วิกฺขาเลสิ ฯ  
อถ  น  สา  เกน  เม  ปุตฺตสฺส  โส  วิปปฺกาโร  กโตติ  
ปุจฺฉนฺตี คาถมาห   
[๒๐๔๖]อาเวลิต ปฏ ิโต อุตฺตมงฺค   
                พาหุ ปสาเรติ อกมฺมเนยฺย   
                เสตานิ อกฺขีนิ ยถา มตสฺส   
                โก เม อิม ปุตฺตมกาสิ เอวนฺติ ฯ    
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        ตโต ปรา เตส วจนปฏิวจนคาถา นาม โหนฺติ   
[๒๐๔๗]ยกขฺา หเว สนฺติ มหานุภาวา   
                อนฺวาคตา อิสโย สาธุรูปา   
                เต ทุฏจิตฺต กุปต วิทิตฺวา   
                ยกขฺา หิ เต ปุตฺตมกสุ เอว ฯ   
[๒๐๔๘]ยกขฺา จ เม ปุตฺตมกสุ เอว   
                ตฺว ฺเว เม มา กุทฺโธ พฺรหฺมจารี   
                ตุมฺเหว ปาเท สรณ คตาสฺมิ   
                อนฺวาคตา ปุตฺตโสเกน ภิกฺขุ ฯ   
[๒๐๔๙]ตเทว หิ เอตรหิ จ มยฺห   
                มโนปโทโส น มมตฺถิ โกจิ   
                ปตฺุโต จ เต เวทมเทน มตฺโต   
                อตฺถ น ชานาติ อธิจฺจ เวเท ฯ   
[๒๐๕๐]อทฺธา หเว ภิกฺขุ มุหุตฺตเกน   
                สมุยฺหเตว ปุริสสฺส ส ฺา   
                เอกาปราธ ขม ภูริป ฺ   
                น ปณฺฑิตา โกธพลา ภวนฺตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ยกฺขาติ  นครปริคฺคาหกา  ยกฺขา ฯ  อนวฺาคตาติ   
อาคนฺตฺวา  อิสโย  สาธุรูปา  คุณสมฺปนฺนาติ  เอว  ชานามาติ 
อตฺโถ ฯ  เตติ  เต  อิสีน  คุณ  ตฺวา  ปุตฺต  ทุฏจิตฺต  กุปตจิตฺต  
วิทิตฺวา ฯ  ตฺว ฺเว  เมติ  สเจ  ยกฺขา  กุปตา  เอวมกสุ  กโรนฺตุ   
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เทวตา  นาม  ปานียอุฬุงฺกมตฺเตน  สนฺตปฺเปตุ  สกฺกา  ตสฺมา   
อหนฺเตส  น  ภายามิ  เกวล  ตฺว ฺเว  เม  ปุตฺตสฺส  มา  กุชฺฌ ิฯ   
อนฺวาคตาติ  อาคตาสฺมิ ฯ  ภิกฺขูติ  มหาสตฺต  อาลปติ  ปุตฺตสฺส   
ชีวิตทาน  ยาจติ ฯ  ตเทวาติ  ทิฏมงฺคลิเก  ตทา  ตว  ปุตฺตสฺส  
มม  อกฺโกสนกาเลว  มยหฺ  มโนปโทโส  นตฺถิ  เอตรหิ จ ตยิ  
ยาจิยมานายป  มม  ตสฺมึ  มโนปโทโส  นตฺถิเยว ฯ  เวทมเทนาติ   
ตโย  เวทา  อุคฺคหิตาติ  มเทน ฯ  อธิจฺจาติ  เต  เวเท  อุคฺคเหตฺวาป   
อตฺถานตฺถ  น ชานาติ ฯ มุหุตฺตเกนาติ ย กิ ฺจิ อุคฺคเหตฺวา  
มุหุตฺเตเนว ฯ   
        เอว  ตาย  ขมาปยมาโน  มหาสตฺโต  เตนหิ  เตส  ยกฺขาน   
ปลายนตฺถาย อมโตสธ ทสฺสามีติ วตฺวา คาถมาห   
[๒๐๕๑]อิท ฺจ มยฺห อุตฺติฏปณฺฑ   
                ตว มณฺฑโพฺย ภุ ฺชตุ อปฺปป ฺโ   
                ยกขฺา จ เต ปุตฺต น วิเหเยยฺยุ   
                ปตฺุโต จ เต โหหิติ(๑) โส อโรโคติ ฯ   
        ตตฺถ  อุตฺติฏปณฺฑนฺติ  อุจฺฉิฏกปณฺฑ ฯ  อุจฺฉิฏ- 
ปณฺฑนฺติป ปาโ ฯ   
        สา  มหาสตฺตสฺส  วจน  สุตฺวา  เทถ  สามิ  อมโตสธนฺติ   
สุวณฺณสรก  อุปนาเปสิ ฯ  มหาสตฺโต  อุจฺฉิฏก ฺชิกภตฺต   
ตตฺถ  อาสิ ฺจิตฺวา  ปม ฺเว  อิโต  อุปฑฺฒ  ตว  ปุตฺตสฺส  มุเข   
# ๑. ส.ี ย.ุ โหหีติ ฯ  
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โอสิ ฺจาเปตฺวา  เสส  จาฏิย  อุทเกน  มิสฺเสตฺวา  เสสพฺราหฺมณาน  
มุเข  โอสิ ฺจาเปหิ  สพฺเพว  นีโรคา  ภวิสฺสนฺตีติ  วตฺวา  อุปฺปติตฺวา  
หิมวนฺตเมว  คโต ฯ  สาป  ต  สรก สีเสนาทาย อมโตสธ  เม   
ลทฺธนฺติ  วทนฺตี  นิเวสน  คนฺตฺวา  ปม  ปุตฺตสฺส  มุเข  ก ฺชิก   
โอสิ ฺจิ ฯ  ยกฺโข  ปลายิ ฯ  อิตโร  ปสุ  ปุ ฺฉนฺโต  อุฏาย   
อมฺม  กิเมตนฺติ  อาห ฯ  ตยา  กต  ตฺวเมว  ชานิสฺสสิ  เอหิ  ตาต   
ตว  ทกฺขิเณยฺยาน  ต  วิปฺปการ  ปสฺสาหีติ ฯ  โส  เต  ทิสฺวา   
วิปฺปฏิสารี  อโหสิ ฯ  อถ  น  มาตา  ตาต  มณฺฑพฺยกุมาร  ตฺว   
พาโล  ทานสฺส  มหปฺผลฏาน  น  ชานาสิ  ทกฺขิเณยฺยา  นาม   
เอวรูปา  น  โหนฺติ  มาตงฺคปณฺฑิตสทิสาว  โหนติฺ  อิโต  
ปฏาย  มา  เอเตส ทุสฺสีลาน ทาน อทาสิ สีลวนฺตาน  
เทหีติ วตฺวา อาห   
[๒๐๕๒]มณฺฑพฺย พาโลสิ ปริตฺตป ฺโ   
                โย ปุ ฺเขตฺตาน อโกวิโทสิ   
                มหกฺกสาเวสุ ททาสิ ทาน   
                กลิิฏกมฺเมสุ อส ฺเตสุ ฯ   
                ชฏา จ เกสา อชินา นิวตฺถา   
                ชรทูปานว มุข ปรุฬฺห   
                ปช อิม ปสฺสถ ทุมฺมรูปน(๑)   
                ชฏาชิน น ตายเต อปฺปป ฺ ฯ   
# ๑. ส.ียุ. ทุมมฺรูป ฯ  
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        เยส ราโค จ โทโส จ  อวิชฺชา จ วิราชิตา   
        ขีณาสวา อรหนฺโต  เตสุ ทินฺน มหปฺผลนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  มหกฺกสาเวสูติ  มหากสาเวสุ  มหนฺเตหิ  ราคกสาวาทีหิ   
สมนฺนาคเตสุ ฯ  ชฏา  จ  เกสาติ  ตาต  มณฺฑพฺย  ตว  ทกฺขิเณยฺเยสุ   
เอกจฺจาน  เกสา  ชฏา  กตฺวา  พนฺธา ฯ  อชินา  นิวตฺถาติ  สขุรานิ   
อชินจมฺมานิ  นิวตฺถา ฯ  ชรูทปานวาติ  ติณคหเนน  ชิณฺณกูโป   
วิย  มุข  ทีฆมสฺสุตาย  ปรุฬฺห ฯ  ปช  อิมนฺติ  อิม  เอวรูป   
อน ฺชิตมณฺฑิตลูขเวส  ปช  ปสฺส ฯ  ชฏาชินนฺติ  เอวรูป  
ชฏาชิน  อิม  อปฺปป ฺ  ปช  ตายิตุ  น  สกโฺกติ  สลีาณตโป- 
กมฺมาเนว  อิเมส  สตฺตาน  ปติฏานิ  โหนฺติ ฯ  เยสนฺติ  ยสฺมา  
เยส  เอเต  ร ฺชนทุสฺสนมุยฺหนสภาวา  ราคาทโย  อฏวตฺถุกา  
จ  อวิชฺชา  วิราชิตา  วิคตา  วิคตตฺตาเยว  จ  เอเตส  กิเลสาน  เย  
ขีณาสวา  อรหนฺโต เตสุ ทินฺน มหปฺผล ฯ   
        ตสฺมา  ตฺว  ตาต  อิโต  ปฏาย  เอวรูปาน  ทสฺุสีลาน  อทตฺวา   
โลเก  อฏสมาปตฺติลาภิโน  ป ฺจาภิ ฺา  ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณา   
จ  ปจฺเจกพุทฺธา  จ  สนฺติ  เตส  ทาน  เทหิ  เอหิ  ตาต  ตว  กลุูปเก   
อมโตสธ  ปาเยตฺวา  อโรเค  กริสฺสามาติ  วตฺวา  อุจฺฉิฏก ฺชิก   
คาหาเปตฺวา  อุทกจาฏิย  ปกฺขิปตฺวา  โสฬสนฺน  พฺราหฺมณสหสฺสาน  
มุเขสุ  อาสิ ฺจาเปสิ ฯ  เอเกโก  ปสุ  ปุ ฺฉนฺโตว  อุฏหิ ฯ  
อถ  เต  พฺราหฺมณา  อิเมหิ  จณฺฑาลุจฺฉิฏก  ปตนฺติ  อพฺราหฺมเณ   
กรึสุ ฯ  เต  ลชฺชิตา  พาราณสิโต  นิกฺขมิตฺวา เมชฺฌรฏ    



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 19 

                        เลมที ่ 34  มาตงฺคชาตก  หนา  19 
 
คนฺตฺวา เมชฺฌร ฺโ สนติฺเก วสึสุ ฯ มณฺฑโพฺย ปน ตตฺเถว  
วสิ ฯ   
        ตทา  เวตฺตวตีนคร  นิสฺสาย  เวตฺตวตีนทีตีเร  ชาติมนฺโต  
นาเมโก  พฺราหฺมโณ  ปพฺพชิโต  ชาตึ  นิสฺสาย  มหนฺต  มาน  
อกาสิ ฯ  มหาสตฺโต  เอตสฺส  มาน  ภินฺทิสฺสามีติ  ต  าน  
คนฺตฺวา ตสฺส สนฺติเก  อุปริโสเต  วาส  กปฺเปสิ ฯ  โส  เอกทิวส   
ทนฺตกฏ  ขาทิตฺวา  อิท  ชาติมนฺตสฺส  ชฏาสุ  ลคฺคตูติ  อธิฏาย  
ต  นทิย  ปาเตสิ ฯ  ต ตสฺส  อุทก  อาจมนฺตสฺส  ชฏาสุ  ลคฺคิ ฯ  
โส  ต  ทิสฺวาว  นสฺส  วสลาติ  วตฺวา  กุโต  อย  กาฬกณฺณิ  อาคโต 
อุปธาเรสฺสามิ  นนฺติ  อุทธฺโสต  คจฺฉนฺโต  มหาสตฺต  ทิสฺวา  กชึาติ- 
โกสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  จณฺฑาโลหมสฺมีติ ฯ  ตยา  นทิย  ทนฺตกฏ   
ปาติตนฺติ ฯ  อาม  มยาติ ฯ  นสฺส  วสล  จณฺฑาล  กาฬกณฺณิ   
มา  อิธ  วส ิเหฏาโสเต  วสาหีติ  วตฺวา  เหฏาโสเต  วสนฺเตนาป   
เตน  ปาติเต  ทนฺตกฏเ  ปฏิโสต  อาคนฺตฺวา  ชฏาสุ  ลคฺคนฺเต  โส   
นสฺส วสล สเจ  อิธ  วสิสสฺสิ สตฺตเม ทิวเส สตฺตธา  มุทฺธา ผลสิฺสตีติ  
อาห ฯ  มหาสตฺโต  สจาห  เอตสฺส  กชฺุฌิสฺสามิ  สลี  เม  อรกฺขิต   
ภวิสฺสติ  อุปาเยเนวสฺส  มาน  ภินฺทิสฺสามีติ  สตฺต  ทิวเส  สุริยุคฺคมน   
นิวาเรสิ ฯ  มนุสฺสา  อุพฺพาฬฺหา  ชาติมนฺตตาปส  อุปสงฺกมิตฺวา   
ตุมฺเห  ภนฺเต  สุริยสฺสุคฺคนฺตุ  น  เทถาติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  โส  อาห  น  
เม ต กมฺม นทีตีเร ปเนโก จณฺฑาโล วสติ ตสฺเสต กมฺม ภวิสฺสตีติ ฯ 
มนุสฺสา  มหาสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ตุมฺเห  ภนฺเต  สรุิยสฺสุคฺคนฺตุ  น    
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เทถาติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  อามาวุโสติ ฯ  กึการณาติ ฯ  ตุมหฺาก   
กุลูปกตาปโส  ม  นิรปราธ  อภิสป  ตสฺมึ  อาคนฺตฺวา  ขมาปนตฺถาย   
มม  ปาเทสุ  ปติเต  สุริย  วิสชฺเชสฺสามีติ ฯ เต คนฺตฺวา  ต  
กฑฺฒนฺตา  อาเนตฺวา  มหาสตฺตสฺส  ปาทมูเล  นิปชชฺาเปตฺวา   
ขมาเปตฺวา  อาหสุ  สุริย  วิสชฺเชถ ภนฺเตติ ฯ น สกฺกา วิสชฺเชตุ  สจาห  สุริย  วิสชฺเชสฺสามิ  
อิมสฺส  สตฺตธา  มุทฺธา  ผลิสฺสตีติ ฯ  
อถ  ภนฺเต  ก ึ กโรมาติ ฯ  โส  มตฺติกปณฺฑ  อาหรถาติ  อาหราเปตฺวา   
อิมสฺส  ตาปสสฺส  สีเส  เปตฺวา  ตาปส  โอตาเรตฺวา อุทเก เปถาติ   
ปาเปตฺวา  สุริย  วิสชฺเชสิ ฯ  สุริยสฺม ึ หิ  ปหตมตฺเต  มตฺติกปณฺโฑ   
สตฺตธา  ภิชฺชิ ฯ  ตาปโส  อุทเก  นิมชุชฺิ ฯ  มหาสตฺโต  ต  
ทเมตฺวา  กุหึ  นุโข  ตานิ  โสฬสพฺราหฺมณสหสฺสานิ  วสนฺตีติ  
อุปธาเรนฺโต  เมชฺฌร ฺโ  สนฺติเกติ  ตฺวา  เต  ทเมสฺสามีติ  
อิทฺธิยา  คนฺตฺวา  นครสามนฺเต โอตริตฺวา ปตฺต อาทาย นคเร  
ปณฺฑาย จริ ฯ   
        พฺราหฺมณา  ต  ทิสฺวา  อย  อิธ  เอกเทฺว  ทิวเส  วสนฺโตป   
อมฺเห  อปฺปติฏเ  กริสฺสตีติ  เวเคน  ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา   
มหาราช  มายากาโร  เอโก  วิชฺชาธโร  โจโร  อาคโต  คณฺหาเปถ   
นนฺติ  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ  ราชา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ   
มหาสตฺโต  มิสฺสกภตฺต  อาทาย  อ ฺตร  กุฑฺฑ  นิสฺสาย  ป ิกาย  
นิสินฺโน  ภุ ฺชติ ฯ  อถ  น  อ ฺาวิหิตก  อาหาร  ปริภุ ฺชมานเมว 
ร ฺา  ปหิตปุริสา  อสินา  คีว  ปหริตฺวา  ชีวิตกฺขย  ปาเปสุ ฯ    
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โส  กาล  กตฺวา  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺติ ฯ  อิมสฺมึ  กริ  ชาตเก  
โพธิสตฺโต  โกณฺฑทมโก  อโหส ิฯ  โส  เตเนว  ปรนิยุตฺตภาเวเนว   
ชีวิตกฺขย  ปาปุณิ ฯ  เทวตา  กุชฺฌิตฺวา  สกลเมชฺฌรฏเ  อุณฺห   
กุกฺกุลวสฺส  วสฺสาเปตฺวา รฏมรฏมกสุ ฯ เตน วุตฺต   
[๒๐๕๓]อุปหจฺจมาโน เมชฺฌา  มาตงฺคสฺมึ ยสสฺสิเน   
                สปาริสชฺโช อุจฺฉินฺโน  เมชฌฺร ฺ ตทา อหูติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  น  อิทาเนว  ปุพฺเพป   
อุเทโน  ปพฺพชิเต  วิเหเติเยวาติ  วตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา   
มณฺฑโพฺย อุเทโน อโหส ิมาตงฺคปณฺฑิโต ปน อหเมว สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธติ ฯ   
                                มาตงฺคชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                                ปม   
 
                                        จิตฺตสมฺภูตชาตก   
        สพฺพ  นราน  สผล  สุจิณฺณนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  ปยสวาเส  เทฺว   
สทฺธิวิหาริเก  ภิกฺขู อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        เต  กิร  อ ฺม ฺ  อปฺปฏิวิภตฺตโภคา  ปรมวิสฺสาสิกา   
อเหสุ  ปณฺฑาย  จรนฺตาป  เอกโต  คจฺฉนฺติ  วินา  ภวิตุ  น   
สกฺโกนฺติ ฯ  ธมฺมสภาย  ภิกฺขู  เตสเยว  วิสฺสาส  วณฺณยมานา    
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นิสีทึสุ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย   
สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  อนจฺฉริย  ภิกฺขเว   
อิเมส  เอกสฺมึ  อตฺตภาเว  วิสฺสาสิกตฺต  โปราณกปณฺฑิตา  ปน   
ตีณิ  จตฺตาริ  ภวนฺตรานิ  คจฺฉนฺตาป  มิตฺตภาว  น  วิชหึสุเยวาติ   
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  อวนฺติรฏเ  อุชฺเชนิย  อวนฺติมหาราชา  นาม  รชชฺ   
กาเรสิ ฯ  ตทา  อุชฺเชนิยา  พหิ  จณฺฑาลกคามโก อโหสิ ฯ  
มหาสตฺโต  ตตฺถ  นิพฺพตฺติ ฯ  อปโรป  สตฺโต  ตสฺเสว  มาตุจฺ- 
ฉาปตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  เตสุ  เอโก  จิตฺโต  นาม  อโหสิ  
เอโก สมฺภูโต  นาม  อโหสิ  เต  อุโภป วยปฺปตฺตา จณฺฑาลวสโธวน  
นาม  สิปฺป  อุคฺคณฺหิตฺวา  เอกทิวส  อุชฺเชนีนครทฺวาเร  สิปฺป   
ทสฺเสสฺสามาติ เอโก  อุตฺตรทฺวาเร  สิปปฺ  ทสฺเสสิ  เอโก  ปาจีนทฺวาเร 
สิปฺป  ทสฺเสสิ ฯ  ตสฺมิ ฺจ  นคเร  เทฺว  ทฏิมงฺคลิกาโย  อเหสุ ฯ   
เอกา  เสฏ ิธีตา  เอกา  ปุโรหิตธีตา ฯ  ตา  พหุขาทนียโภชนีย- 
มาลาคนฺธาทีนิ  คาหาเปตฺวา  อุยฺยานกีฬ  กีฬิสฺสามาติ  เอกา   
อุตฺตรทฺวาเรน  นิกฺขมิ  เอกา  ปาจีนทฺวาเรน ฯ  ตา เต จณฺฑาล- 
ปุตฺเต  สิปฺป  ทสฺเสนฺเต  ทิสฺวา  เก  เอเตติ  ปุจฺฉิตฺวา  จณฺฑาลปุตฺตาติ   
สุตฺวา  อปสฺสิตพฺพยุตฺตก  วต  ปสฺสิมหฺาติ  คนฺโธทเกน  อกฺขีนิ   
โธวิตฺวา  นิวตฺตึสุ ฯ  มหาชนา  อเร  ทฏุจณฺฑาลา  ตุมฺเห  
นิสฺสาย  มย  อมูลกานิ  สรุาภตฺตานิ  น  ลภิมฺหาติ  เต อุโภป ภาติเก  
โปเถตฺวา  อนยพฺยสน  ปาเปสุ ฯ  เต  ปฏิลทฺธส ฺา  อุฏาย    
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อ ฺม ฺสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  เอกสฺมึ  าเน  สมาคนฺตฺวา   
อ ฺม ฺสฺส  ต  ทุกฺขุปปฺตฺตึ  อาโรเจตฺวา  โรทิตฺวา  ปริเทวิตฺวา   
กินฺติ  กริสฺสามาติ  มนฺเตตฺวา  อิท  อมหฺาก  ชาตึ  นสิฺสาย  ทุกฺข   
อุปฺปนฺน  จณฺฑาลกมฺม  กาตุ  น  สกขิฺสฺสามาติ  ชาตึ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา   
พฺราหฺมณมาณวกเวเสน  ตกฺกสิล  คนฺตฺวา  สิปฺป  อุคฺคณฺหิสฺสามาติ   
สนฺนิฏาน  กตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ธมฺมนฺเตวาสิกา  หุตฺวา   
ทิสาปาโมกฺขาจริยสฺส  สนฺติเก  สิปฺป  ปฏเปสุ ฯ  ชมฺพูทีปตเล  
เทฺว  กิร  จณฺฑาลา  ชาตึ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา สิปฺป อุคฺคณฺหนฺตีติ  
สุยฺยิตฺถ ฯ   
        เตสุ  จิตฺตปณฺฑิตสฺส  สิปฺป  นฏิ ิต  สมฺภูตสฺส  น  ตาว   
นิฏ ิต ฯ  อเถกทิวส  เอโก  คามวาสี  พฺราหฺมโณ  วาจก   
กริสฺสามีติ  อาจริย  นิมนฺเตสิ ฯ  ตเมว  รตฺตึ  เทโว  วสฺสิตฺวา  
มคฺเค กนฺทราทีนิ  ปูเรสิ ฯ  อาจริโย  ปาโตว  จิตฺตปณฺฑิต   
ปกฺโกสาเปตฺวา  ตาต  อห  คนฺตุ  น  สกฺขิสฺสามิ  ตฺว  มาณเวหิ  สทฺธึ  
คนฺตฺวา  มงฺคล  วตฺวา  ตุมฺเหหิ  ลทฺธ  ภุ ฺชิตฺวา  อมฺเหหิ  ลทฺธ   
อาหราติ  เปเสสิ ฯ  โส  สาธูติ  มาณวเก  คเหตฺวา  อาคโต ฯ  
ยาว  มาณวา  นหายนฺติ  เจว  มุขานิ  โธวนฺติ  จ  ตาว  มนุสฺสา  
ปายาส  วฑฺฒิตฺวา  นิพฺพาตูติ  ปฏเปสุ ฯ  มาณวา  ตสฺมึ   
อนิพฺพุเตเยว  อาคนฺตฺวา  นิสีทึสุ ฯ  มนุสฺสา  ทกฺขิโณทก  
ทตฺวา  เตส  ปุรโต  ปาติโย  เปสุ ฯ  สมฺภูโต  ลุทธฺธาตุโก  วิย  
หุตฺวา  สีตโลติ  ส ฺาย  ต  ปายาสปณฺฑ  อุกฺขิปตฺวา  มุเข  เปสิ ฯ  
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โส  ตสฺส  อาทิตฺตอโยคุโฬ  มุข  ทห ิฯ  โส  กมฺปมาโน  สตึ   
อนุปฏเปตฺวา  จิตฺตปณฺฑิต  โอโลเกตฺวา  จณฺฑาลภาสาย  เอว  
ขลุ  ขลูติ  อาห ฯ  โสป  ตเถว  สตึ  อนุปฏเปตฺวา  จณฺฑาลภาสาย  
เอว  นิคฺคล  นิคฺคลาติ  อาห ฯ  มาณวา  อ ฺม ฺ  โอโลเกตฺวา   
กึภาสา  นาเมสาติ  วทึสุ ฯ  จิตฺตปณฺฑิโต  มงฺคล  อภาสิ ฯ  
มาณวา  พหิ  นิกฺขมิตฺวา  วคฺควคฺคา  หุตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  นิสีทิตฺวา  
ภาส โสเธนฺตา จณฺฑาลภาสาติ  ตฺวา  อเร  ทุฏจณฺฑาลา   
เอตฺตก  กาล  พฺราหฺมณมฺหาติ  วตฺวา ว ฺจยิตฺถาติ อุโภป เต  
โปถยึส ุฯ   
        อเถโก  สปฺปุริโส  อเปถาติ  นิวาเรตฺวา  อย  ตุมฺหาก  ชาติยา   
โทโส คจฺฉถ  กตฺถจิ เทเสว ปพฺพชิตฺวา ชีวถาติ  เต  อุโภ  อุยฺโยเชสิ ฯ 
มาณวา  เตส  จณฺฑาลภาว  อาจริยสฺส  อาโรเจสุ ฯ  อิตเรป  
อร ฺ  ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชตฺิวา  น  จิรสเฺสว  ตโต 
จวิตฺวา  เนร ฺชราย  ตีเร  มิคิยา  กุจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เต   
มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขนฺตกาลโต ปฏาย  เอกโตว  วิจรนฺติ  วินา  ภวิตุ  
น  สกโฺกนฺติ ฯ  เต  เอกทิวส  โคจร  คเหตฺวา  เอกสฺมึ  รกฺุขมูเล   
สีเสน  สีส  สิงฺเคน  สิงฺค  ตุณฺเฑน  ตุณฺฑ  อลฺลยิาเปตฺวา  โรมสมาเน   
 ิเต  ทิสฺวา  เอโก ลุทฺทโก สตฺตึ ขิปตฺวา เอกปฺปหาเรเนว  ชีวิตา   
โวโรเปสิ ฯ  ตโต  จวิตฺวา  รมฺมทานทีตีเร  อุกฺกุสโยนิย   
นิพฺพตฺตึสุ ฯ  ตตฺถาป  เต  วุฑฺฒิปฺปตฺเต  โคจร  คเหตฺวา  สีเสน  
# ๑. ย.ุ เทหิ ฯ  
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สีส  ตุณฺเฑน  ตุณฺฑ  อลฺลยิาเปตฺวา   ิเต  ทิสฺวา  เอโก  ยฏ ิลุทฺทโก   
เอกปฺปหาเรเนว  พนฺธิตฺวา  วธิ ฯ  ตโต  ปน  จวิตฺวา  จิตฺตปณฺฑิโต   
โกสมฺพิย  ปโุรหิตสฺส  ปตฺุโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  สมฺภูตปณฺฑิโต   
อุตฺตรป ฺจาลร ฺโ  ปุตฺโต  หุตฺวา  นพฺิพตฺติ ฯ  เต  นามคหณ- 
ทิวสกาลโต  ปฏาย  อตฺตโน  ชาตึ  อนสฺุสรึสุ ฯ  สมฺภูตปณฺฑิโต   
นิรนฺตร  สรตุิ  อสกฺโกนโฺต  จตุตฺถ  จณฺฑาลชาติเมว  อนุสฺสรติ ฯ   
จิตฺตปณฺฑิโต  ปฏิปาฏิยา  จตสฺโส  ชาติโยติ ฯ  โส  โสฬสวสฺสกาเล 
นิกฺขมิตฺวา  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ฌานา- 
ภิ ฺาโย  นพฺิพตฺเตตฺวา  ฌานสุเขน  วีตินาเมนฺโต  วสิ ฯ  
สมฺภูโตป  ปตุอจฺจเยน  ฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา ฉตฺตมงฺคลทิวเสเยว   
มหาชนมชฺเฌ  มงฺคลคีต  กตฺวา  อุทานวเสน  เทฺว  คาถา  อภาสิ ฯ   
ตา  สุตฺวา  อมฺหาก  กิร  ร ฺโ  มงฺคลคีตนฺติ  โอโรธาป  คนฺธพฺพาป   
ตเมว  คีต  คายนฺติ ฯ  อนกฺุกเมน  ร ฺโ  ปยคีตนฺติ  สพฺเพป   
นครวาสิโน  มนุสฺสา  ตเมว  คายนฺติ ฯ  จิตฺตปณฺฑิโตป  
หิมวนฺตปฺปเทเส  วสนฺโตเยว  กินฺนุโข  เม  ภาติเกน  สมฺภูเตน  
ฉตฺต  ลทฺธ  อุทาหุ  น  ตาวาติ  อุปธาเรนฺโต  ลทฺธภาว  ตฺวา   
นวรชฺช ตาว อิทานิ คนฺตฺวา  ต  ปโพเธตุ น สกฺขิสฺสามิ มหลฺลกกาเล 
น  อุปสงฺกมตฺิวา  ธมฺม  กเถตฺวา  ปพฺพาเชสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา   
ปณฺณาสวสฺสานิ  อคนฺตฺวา  ร ฺโ  ปุตฺตธีตาหิ  วฑฺฒิตกาเล   
อิทฺธิยา  อากาเสนาคนฺตฺวา  ร ฺโ  อุยฺยาเน  โอตรตฺิวา  มงฺคล- 
สิลาปฏเฏ  สวุณฺณปฏิมา  วิย  นิสีทิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เอโก  ทารโก    
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ร ฺโ ต คีต  คายนฺโต  ทารูนิ  อุทฺธรติ ฯ  จิตฺตปณฺฑิโต  ต  
ปกฺโกสิ ฯ  โส  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ  อถ  น  อาห  
ตฺว  ปาโต  ปฏาย  อิมเมว  คีต  คายสิ  ก ึ อ ฺ  น  ชานาสีติ ฯ  
ภนฺเต  อ ฺานิป  พหูนิ  ชานามิ  อิมานิ  ปน  เทฺว  ร ฺโ  ปยคีตานิ  
ตสฺมา  อิมาเนว  คายามีติ ฯ  อตฺถิ  โกจิ  ปน  ร ฺโ  คีตสฺส   
ปฏิคีต  คายนฺโตติ ฯ  นตฺถิ  ภนฺเตติ ฯ  สกฺขิสฺสสิ  ปน  ตฺว   
ปฏิคีต  คายิตุนฺติ ฯ  ชานนฺโต  สกฺขิสสฺามีติ ฯ  เตนหิ  ตฺว   
ร ฺา  ทฺวีสุ  คีเตสุ  คายิเตสุ  อิท  ตติย  กตฺวา  คายสฺสูติ  คีต  ทตฺวา 
ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา  คายิสฺสสิ  ราชา  เต  ปสีทิตฺวา  มหนฺต  
อิสฺสริย  ทสสฺตีติ  อุยฺโยเชสิ ฯ  โส  สฆี  มาตุ  สนติฺก  คนฺตฺวา  
อตฺตาน  อลงฺการาเปตฺวา  ราชทฺวาร  คนฺตฺวา  เอโก  กิร  ทารโก  
ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  ปฏิคีต  คายิสฺสตีติ  ร ฺโ  อาโรจาเปตฺวา  อาคนฺตฺวา 
คายตูติ  วุตฺเต  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ตฺว  กิร  ตาต  ปฏคีิต  คายิสฺสสีติ   
ปุฏโ  อาม  เทวาติ  สพฺพ  ราชปริส  สนฺนิปาตาเปตฺวา  สนฺนิปติตาย   
ปริสาย  ราชาน  อาห  ตุมฺเห  ตาวเทว  ตุมฺหาก  คีต  คายถ  อถาห  
ปฏิคีต คายิสฺสามีติ ฯ ราชา เทฺว คาถา อภาสิ   
[๒๐๕๔]        สพฺพ นราน สผล สุจิณฺณ   
                        น กมฺมุนา กิ ฺจน โมฆมตฺถิ   
                        ปสฺสามิห สมฺภูต มหานุภาว   
                        สกมฺมุนา ปุ ฺผลูปปนฺน ฯ   
                        สพฺพ นราน สผล สุจิณฺณ    
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                        น กมฺมุนา กิ ฺจน โมฆมตฺถิ   
                        กจฺจินฺนุ จิตฺตสฺสป เอวเมว   
                        อิทฺโธ มโน ตสฺส ยถาป มยฺหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  น  กมฺมุนา  กิ ฺจน  โมฆมตฺถีติ  สุกตทุกฺกเตสุ  กมฺเมสุ   
กิ ฺจน เอก กมฺมป  โมฆ นาม นตฺถิ  นิปฺผล  น  โหติ  วิปาก  ทตฺวา 
วินสฺสตีติ  อปราปริยเวทนียกมฺม  สนธฺายาห ฯ  สมฺภูตนฺติ   
อตฺตาน  วทติ  ปสฺสามิ  อห  อายสฺมนฺต  สมฺภูต ฯ  สกมฺมุนา   
ปุ ฺผลูปปนฺนนฺติ  สเกน  กมฺเมน  ปุ ฺผลูปปนฺน  สกมฺม   
นิสฺสาย  ปุ ฺผเลน  อุปปนฺน  ต  ปสสฺามีติ  อตฺโถ ฯ  กจฺจินฺนุ   
จิตฺตสฺสปติ  มย  ห ิ เทฺวป  ชนา  เอกโต  หุตฺวา  น  จิร  สีล  รกฺขิมฺหา  
อห  ตาว  ตสฺเสว  ผเลน  มหนฺต  ยส  ปตฺโต  กจฺจิ  นุโข  เม ภาติกสฺส  
จิตฺตสฺสาป เอวเมว มโน อิทฺโธ สมิทฺโธติ ฯ   
        ตสฺส คีตาวสาเน ทารโก คายนฺโต ตติย คาถมาห   
[๒๐๕๕]สพฺพ นราน สผล สุจิณฺณ   
                น กมฺมุนา กิ ฺจน โมฆมตฺถิ   
                จิตฺตป ชานาติ ตเถว เทว   
                อิทฺโธ มโน ตสฺส ยถาป ตุยฺหนฺติ ฯ   
        ต สุตฺวา ราชา จตุตฺถ คาถมาห   
[๒๐๕๖]ภว นุ จิตฺโต สุตม ฺโต เต   
                อุทาหุ เต โกจิ น เอตทกฺขา   
                คาถา สุคีตา น มมตฺถิ กงฺขา   
                ททามิ เต คามวร สต ฺจาติ ฯ    
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        ตตฺถ  สตุม ฺโต  เตติ  อห  สมภฺูตสฺส  ภาตา  จิตฺโต  
นามาติ  วทนฺตสฺส  จิตฺตสฺเสว  นุ  เต  สนฺติกา  สุตนฺติ   
อตฺโถ ฯ  โกจิ  นนฺติ  อุทาหุ  มยา  สมภฺูตสฺส  ร ฺโ   
ภาตา  จิตฺโต  ทิฏโติ  โกจิ  เต  เอตมตฺถ  อาจิกฺขิ ฯ  
สุคีตาติ  สพฺพถาป  อย  คาถา  สุคีตา  นตฺเถตฺถ  มม   
กงฺขา ฯ  คามวร  สต ฺจาติ  คามวราน  เต  สต  ททามีติ  
วทติ ฯ   
        ตโต ทารโก ป ฺจม คาถมาห   
[๒๐๕๗]น จาห จิตฺโต สุตม ฺโต เม   
                อิสิ จ เม เอตมตฺถ อสสิ   
                คนฺตฺวาน ร ฺโ ปฏิคาหิ คาถ   
                อป นุ เต คามวร ทเทยฺยาติ ฯ   
        ตตฺถ  เอตมตฺถนฺติ  ตุมฺหาก  อุยฺยาเน  นิสินฺโน  เอโก  อิสิ   
มยฺห เอตมตฺถ อาจิกฺขิ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ราชา  โส  มม  ภาตา  จิตฺโต  ภวิสฺสติ  อิทาเนว  น  
คนฺตฺวา ปสฺสิสฺสามีติ ปุริเส อาณาเปนฺโต คาถาทฺวยมาห   
[๒๐๕๘]โยเชนฺตุ เม ราชรเถ  สุกเต จิตฺตสิพฺพเน   
                กจฺฉ นาคาน พนฺธถ  คีเวยฺย ปฏิมุ ฺจถ ฯ   
                        ห ฺนฺตุ โภ เภริมุทิงฺคสงฺเข (๑)  
                        สีฆานิ ยานานิ จ โยชยนฺตุ   
# ๑. ม. อาห ฺนฺตุ เภริมุทิงฺคสงฺเข ฯ  
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                        อชฺเชวห อสฺสมนฺต คมิสฺส (๑)  
                        ยตฺเถว ทกขิฺสฺส อิสึ นิสินฺนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ห ฺนฺตูติ อาห ฺนฺตุ ฯ อสฺสมนฺตนฺติ ต อสฺสม ฯ   
        โส  เอว  วตฺวา  รถ  อภิรุยฺห  สีฆ  คนฺตฺวา   
อุยฺยานทฺวาเร  รถ  เปตฺวา  จิตฺตปณฺฑิต  อุปสงฺกมิตฺวา  
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสินโฺน  ตุฏมานโส อฏม  
คาถมาห   
[๒๐๕๙]สุลทฺธลาโภ วต เม อโหสิ   
                คาถา สุคีตา ปริสาย มชฺเฌ   
                โสห อิสึ สีลวตูปปนฺน   
                ทสิฺวา ปตีโต สุมโนหมสฺมีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สุลทฺธลาโภ  วต  มยฺห  ฉตฺตมงฺคลทิวเส  
ปริสาย  มชฺเฌ  คีตา  คาถา  สุคีตา  วต  อโหสิ  สฺวาห   
อชฺช  สีลวตูปปนฺน  อิสึ ทิสฺวา ปติโสมนสฺสปฺปตฺโต  
ชาโตติ ฯ   
        โส  จิตฺตปณฺฑิตสฺส  ทิฏกาลโต  ปฏาย  โสมนสฺสปฺปตฺโต   
ภาติกสฺส เม ปลฺลงฺก อตฺถรถาติ อาทีนิ อาณาเปนฺโต  
นวม คาถมาห   
[๒๐๖๐]อาสน อุทกปฏ  ปฏิคฺคณฺหาตุ โน ภว   
                อคฺเฆ ภวนฺต ปุจฺฉามิ  อคฺฆ กุรุตุ โน ภวนฺติ ฯ   
# ๑. ม. อสฺสม ต คมิสฺส ฯ  
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        ตตฺถ  อคฺเฆติ  อติถิโน  ทาตพฺพยุตฺตกสฺมึ  อคฺเฆ  
ภวนฺต  อาปุจฺฉามิ ฯ กุรุตุ โนติ อิม โน อคฺฆ ภว  
ปฏิคฺคณฺหาตูติ ฯ   
        เอว  มธรุปฏิสนฺถาร  กตฺวา  รชฺช  มชฺเฌ  ภินฺทตฺิวา  
เทนฺโต  อิตร คาถมาห   
[๒๐๖๑]รมฺม ฺจ เต อาวสถ กโรตุ   
                นารีคเณหิ ปริจารยสฺสุ   
                กโรหิ โอกาสมนุคฺคหาย   
                อุโภป ม อิสฺสรยิ กโรมาติ ฯ   
        ตตฺถ  อิม  อิสฺสริยนติฺ  กปลรฏเ  อุตฺตรป ฺจาลนคเร  
รชฺช  มชฺเฌ ภินฺทิตฺวา เทฺว ราชาโน กโรม อนุภวาม ฯ   
        ตสฺส  ต  วจน  สุตฺวา  จิตฺตปณฺฑิโต  ธมฺม  เทเสนฺโต  
ฉ  คาถา อภาสิ   
[๒๐๖๒]ทิสฺวา ผล ทุจฺจริตสฺส ราช   
                อโถ สุจิณฺณสฺส มหาวิปาก   
                อตฺตานเมว ปฏิสยมิสฺส   
                น ปตฺถเย ปุตฺตปสุทฺธน วา ฯ   
        ทเสวิมา วสฺสทสา                มจฺจาน อิธ ชีวิต   
        อปฺปตฺต ฺเว ต โอธึ        นโฬ ฉินฺโนว สุสสฺติ ฯ   
        ตตฺถ กา นนฺทิ กา ขิฑฺฑา  กา รติ กา ธเนสินา   
        ก ึเม ปตฺุเตหิ ทาเรหิ                ราช มุตฺโตสฺมิ พนฺธนา ฯ    
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        โสหเมต ปชานามิ(๑)  มจฺจุ เม นปฺปมชฺชติ   
        อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส    กา รติ กา ธเนสินา ฯ   
                ชาตี นราน อธมฺมา ชนินฺท   
                จณฺฑาลโยนี ทฺวิปทกนิฏา   
                สเกหิ กมฺเมหิ สุปาปเกหิ   
                จณฺฑาลิคพฺเภ อวสิมฺห ปุพฺเพ ฯ   
        จณฺฑาลาหุมฺหาวนฺตีสุ  มิคา เนร ฺชร ปติ   
        อุกฺกุสา รมฺมทาตีเร  ตยชฺช พฺราหฺมณขตฺติยาติ ฯ   
        ตตฺถ  ทจฺุจริตสฺสาติ  มหาราช  ตฺว  สุจริตสฺเสว  ผล  ชานาสิ   
อห  ปน  ทุจฺจริตสฺสาป  ผล  ปสฺสามิเยว  มย  หิ  อุโภ  ทุจฺจริตผเลน   
อิโต  จตุตฺเถ  อตฺตภาเว  จณฺฑาลโยนิย  นิพฺพตฺตา  ตตฺถ  น  จิร   
สีล  รกฺขิตฺวา  ตสฺส  ผเลน  ตฺว  ขตฺติยกุเล  นิพฺพตฺโต  อห   
พฺราหฺมณกุเล  เอวาห  ทุจฺจริตสฺส  จ  ผล  สุจิณฺณสฺส  จ  ผล   
มหาวิปาก  ทิสฺวา  อตฺตานเมว  สีลสยเมน  ปฏิสยมิสฺส  ปุตฺต  วา   
ปสุ  วา  ธน  วา  น  ปตฺเถมิ ฯ  ทเสวิมา  วสฺสทสาติ  มหาราช   
มนฺททสก  ขิฑฺฑาทสก  วณฺณทสก  พลทสก  ป ฺาทสก   
หานิทสก  ปพฺภารทสก  วงฺกทสก  โมมูหทสก  สยนทสกนฺติ  
อิเมส  หิ  ทสนฺน  ทสกาน  วเสน  ทเสว  วสฺสทสา  อิม  มจฺจาน  อิธ  
มนุสฺสโลกมหฺิ  ชีวิต  ตยิท  นิยเมน  สพฺพา  เอตา  ทสา  น  ปาปุณาติ  
อถโข  อปฺปตฺต ฺเว  ต  โอธึ  นโฬ  ฉินฺโนว  สุสสฺติ  เยป  สกล   
# ๑. ส.ียุ. โส อห สปฺปชานามิ ฯ  
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วสฺสสต  ชีวนฺติ  เตสป  มนฺททสเก  ปวตฺตา  รูปารูปธมฺมา   
วิจฺฉินฺทิตฺวา อาตเป ปกฺขิตฺตนโฬ วิย ตตฺเถว สุสฺสนฺติ  อนฺตรธายนฺติ  
ต  โอธึ  อติกกฺมิตฺวา  ขิฑฺฑาทสก น ปาปุณนฺติ ตถา ขิฑฺฑาทสกาทีสุ   
ปวตฺตานิ  วณฺณทสกาทีนิ ฯ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  เอว  สุสฺสมาเน  
ชีวิเต  กา  ป ฺจกามคุเณ  นิสฺสาย  อภินนฺทิ  กา  กายกีฬาทิวเสน   
ขิฑฺฑา  วา  กา  โสมนสสฺวเสน  รติ  กา  ธเนสินา  กึ  เม  ปุตฺเตหิ   
ทาเรหิ  มุตฺโตสฺมิ  เอตมฺหา  ปุตฺตทารพนฺธนาติ  อตฺโถ ฯ   
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺสาติ  ชวิีตนฺตกเรน  มจฺจุนา  อภิภูตสฺส ฯ  
ทฺวิปทกนิฏาติ  ทฺวิปทาน  อนฺตเร  ลามกา ฯ  อวสิมฺหาติ  
เทฺวป  มย  อวสิมฺห ฯ  จณฺฑาลาหุมฺหาติ  มหาราช  อิโต  ปุพฺเพว  
จตุตฺถ  ชาตึ  อวนฺติรฏเ  อุชฺเชนีนคเร  จณฺฑาลา  อหุมฺหา  ตโต   
จวิตฺวา  เนร ฺชราย  นทยิา  ตีเร  อุโภป  มิคา  อหุมฺหา  ตตฺถ  
เทฺวป  อมฺเห  เอกสฺมึ  รุกขฺมูเล  อ ฺม ฺ  นิสฺสาย   ิเต  เอโก   
ลุทฺทโก  เอเกเนว  สตฺติปฺปหาเรน  ชีวิตา  โวโรเปสิ  ตโต  จวิตฺวา  
รมฺมทาตีเร  กุรรา  อหุมฺหา ตตฺราป  โน  นิสฺสาย   ิเต  เอโก เนสาโท 
เอกปฺปหาเรเนว พนฺธิตฺวา  ชีวิตกฺขย  ปาเปสิ  ตโต  จวิตฺวา เต  
มย  อชชฺ  พฺราหฺมณขตฺติยา  ชาตา  อห  โกสมฺพิย  พฺราหฺมณกุเล   
นิพฺพตฺโต  ตฺว  อิธ  ราชา  ชาโตติ  เอวมสฺส  อตีตา  ลามกา  ชาติโย   
ปกาเสตฺวา  อิทาเนว  อิมิสฺสาป  ชาติยา  อายุสงฺขารปริตฺตก   
ทสฺเสตฺวา  ปุ ฺเสุ  อุสฺสาห  ชเนนฺโต จตสฺโส คาถา อภาสิ    
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[๒๐๖๓]อุปนียติ ชีวิตมปฺปมายุ   
                ชรปูนีตสฺส น สนฺติ ตาณา   
                กโรหิ ป ฺจาล มเมว วากฺย   
                มากาสิ กมฺมานิ ทุกฺขุทฺรยานิ ฯ   
                อุปนียติ ชีวิตมปฺปมายุ   
                ชรปูนีตสฺส น สนฺติ ตาณา   
                กโรหิ ป ฺจาล มเมว วากฺย   
                มากาสิ กมฺมานิ ทุกฺขปฺผลานิ ฯ   
                อุปนียติ ชีวิตมปฺปมายุ   
                ชรปูนีตสฺส น สนฺติ ตาณา   
                กโรหิ ป ฺจาล มเมว วากฺย   
                มากาสิ กมฺมานิ รชสฺสริานิ ฯ   
                อุปนียติ ชีวิตมปฺปมายุ   
                วณฺณ ชรา หนฺติ นรสฺส ชียโต   
                กโรหิ ป ฺจาล มเมว วากฺย   
                มากาสิ กมฺม นริยูปปตฺติยาติ ฯ   
        ตตฺถ  อุปนียตีติ  มหาราช  อิทป  ชีวิต  มรณ   
อุปคจฺฉติ  อิท  หิ  เตส  สตฺตาน  อปฺปมายุ  สรสปรตฺิตตายป  
 ิติปริตฺตตายป  ปริตฺต  สรุิยุคฺคมเน  ติณคฺเค  อุสฺสาวพินฺทุสทิส ฯ 
น  สนฺติ  ตาณาติ  น  หิ  ชราย  มรณ  อุปนีตสฺส   
ปุตฺตาทโย  ตาณา  นาม  โหนฺติ ฯ  มเมว  วากฺยนฺติ    
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เอต  มม  วจน ฯ  มากาสีติ  มา  รูปาทิกามคุณเหตุ  
ปมาท  อาปชฺชตฺวา  นิรยาทีสุ  ทุกฺขวฑฺฒนานิ  กมฺมานิ  
อกาสิ ฯ  ทุกขฺปฺผลานีติ  ทุกฺขวิปากานิ ฯ  รชสฺสริานีติ   
กิเลสรเชน  โอกิณฺณสีสานิ ฯ  วณฺณนฺติ  ชริมานสฺส  นรสฺส   
สรีรวณฺณ  ชรา  หนฺติ ฯ  นิรยูปปตฺติยาติ นิรสฺสาเท   
นิรเย อุปฺปชชฺนตฺถาย ฯ   
        เอว มหาสตฺเต กเถนฺเต ราชา ปพุชฺฌิตฺวา ติสฺโส คาถา  
อภาสิ   
[๒๐๖๔]อทฺธา หิ สจฺจ วจน ตเวท   
                ยถา อิสี ภาสสิ เอวเมต   
                กามา จ เม สนฺติ อนปฺปรูปา   
                เต ทจฺุจชา มาทิสเกน ภิกฺขู ฯ   
                นาโค ยถา ปงฺกมชฺเฌ พฺยสนโฺน   
                ปสฺส ถล นาภิสมฺโภติ คนฺตุ   
                เอวมห กามปงฺเก พฺยสนฺโน   
                น ภิกฺขุโน มคฺคมนุพฺพชามิ ฯ   
                ยถาป มาตาปตโร จ ปุตฺต   
                นานุสาสเร กินฺติ สุขี ภเวยฺย   
                เอวป ม ตฺว อนุสาส ภนฺเต   
                ยถา จิร เปจฺจ สุขี ภเวยฺยนฺติ ฯ    
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        ตตฺถ  อนปฺปรูปาติ  อปริตฺตชาติกา  พหู  อปริมิตา ฯ  เต  
ทุจฺจชา  มาทิสเกนาติ  ภาติก  ตฺว  กิเลเส  ปหาย   ิโต  อห  ปน 
กามปงฺเก  นิมุคฺโค  ตสฺมา  มาทิเสเนว  เต  กามา ทุจฺจชา ฯ  
นาโค ยถาติ อิมินา  อตฺตโน  กามปงฺเก  นิมุคฺคภาวสฺส  อุปม  
ทสฺเสติ ฯ  ตตฺถ  พฺยสนโฺนติ  วิสนฺโน  วิสตฺโต  อนุปฺปวิฏโ ฯ   
อยเมว  วา  ปาโ ฯ  มคฺคนฺติ  ตุมฺหาก  โอวาทานุสาสนิมคฺค ฯ   
นานุพฺพชามีติ  ปพฺพชิตุ  น  สกโฺกมิ  อิเธว ปน เม  ิตสฺส โอวาท  
เทถาติ ฯ อนุสาสเรติ อนุสาเสนฺติ ฯ   
        อถ น มหาสตฺโต อาห   
[๒๐๖๕]โน เจ ตุว อุสฺสาหเส ชนินฺท   
                กาเม อิเม มานุสเก ปหาตุ   
                ธมฺมิพลึ ปฏปยสฺสุ ราช   
                อธมฺมกาโร จ เต มาหุ รฏเ ฯ   
                ทตูา วิธาวนฺตุ ทิสา จตสฺโส   
                นมินฺติตา สมณพฺราหฺมณาน   
                เต อนฺนปาเนน อุปฏหสฺสุ   
                วตฺเถน เสนาสนปจฺจเยน   
                อนฺเนน ปาเนน ปสนฺนจิตฺโต   
                สนฺตปฺปย สมณพฺราหฺมเณ จ   
                ทตฺวา จ ภุตฺวา จ ยถานุภาว   
                อนนฺทิโต สคฺคมุเปหิ าน ฯ    
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                        สเจ จ ต ราช มโท สเหยฺย   
                        นารีคเณหิ ปริวารยนฺต   
                        อิมเมว คาถ มนสิกโรหิ   
                        ภาเสสิ เจต ปริสาย มชฺเฌ ฯ   
                อพฺโภกาสสโย ชนฺตุ  วชนตฺฺยา ขีรปายิโต   
                ปริกิณฺโณ สุวาเนหิ  สฺวาชฺช ราชาติ วุจฺจตีติ ฯ   
        ตตฺถ  น  อุสฺสาหเสติ  น  อุสฺสหสิ ฯ  ธมฺมิพลนิฺติ  ธมฺเมน  
สเมน  อนติริตฺตพลึ  คณฺหาติ  อตฺโถ ฯ  อธมฺมกาโร  เตติ   
โปราณกราชหูิ  ปต  วินจฺิฉยธมฺม  ภินฺทิตฺวา  ปวตฺตา  อธมฺมกิริยา ฯ  
นิมนฺติตาติ  ธมฺมิกสมณพฺราหฺมเณ  นิมนฺเตตฺวา  ปกฺโกสกา ฯ   
ยถานุภาวนฺติ  ยถาพล  ยถาสตึ ฯ  อิมเมว  คาถนฺติ  อิทานิ   
วตฺตพฺพ  สนฺธายาห ฯ  ตตฺราย  อธิปฺปาโย  มหาราช  สเจ  ต  
มโท  อภิภเวยฺย  สเจ  เต  นารีคเณหิ  ปริวุตสฺส  รปูาทโย  วา   
กามคุเณ  รชชฺสุข  วา  อารพฺภ  มาโน  อุปฺปชฺเชยฺย  อเถว  จินฺเตยฺยาสิ  
อห  ปุเร  จณฺฑาลโยนิย  นิพฺพตฺโต  ฉนฺนสฺส  ติณกุฏิมตฺตสฺสาป   
อภาวา  อพฺโภกาสสโย  อโหสึ  ตทา  หิ  เม  มาตา  จณฺฑาลี  อร ฺ  
ทารุปณฺณาทีน  อตฺถาย  คจฺฉนฺตี  ม  กกฺุกุรคณสฺส  มชฺเฌ   
อพฺโภกาเส  นิปชฺชาเปตฺวา  อตฺตโน  ขีร  ปาเยตฺวา  คจฺฉติ  โสห   
กุกฺกุเรหิ  ปรวิาริโต  เตหิเยว  สทฺธึ  สนุขิยา  ขีร  ปวิตฺวา  วฑฺฒิโต   
เอว นีจชจฺโจ  หุตฺวา  อชชฺ  ราชา  นาม  ชาโตติ  อิติ  โข  ตฺว มหาราช   
อิมินา  อตฺเถน  อตฺตาน  โอวทนฺโต  โย  โส  ปุพฺเพ  อพฺโภกาสสโย    
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ชนฺตุ  อร ฺ  วชนฺติยา  จณฺฑาลิยา  อิโตจีโตจ  อนุส ฺจรนฺติยา   
สุนขิยา  จ  ขีร  ปายิโต  สนุเขหิ  ปริกณฺิโณ  วฑฺฒิโต  โส  อชฺช  
ราชาติ วุจฺจตีติ อิม คาถ ภาเสยฺยาสีติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  ตสฺส  โอวาท  ทตฺวา  ทินฺโน  เต  มยา  โอวาโท   
อิทานิ  ตฺว  ปพฺพช  วา  มา  วา  อตฺตนาว  อตฺตโน  กมฺมสฺส  วิปาก   
ปฏิเสวิสฺสตีติ  วตฺวา  อากาเส  อุปฺปติตฺวา  ตสฺส  มตฺถเก  ปาทรช   
ปาเตนฺโต  หิมวนฺตเมว  คโต ฯ  ราชาป  ต ทิสฺวา  อุปฺปนฺนสเวโค   
เชฏปุตฺตสฺส รชชฺ  ทตฺวา  พลนิกาย  นิวตฺตาเปตฺวา  หิมวนฺตาภิมุโข  
ปายาสิ ฯ  มหาสตฺโต  ตสฺสาคมน  ตฺวา  อิสิคณปริวุโต  
อาคนฺตฺวา  ต  อาทาย  คนตฺฺวา ปพฺพาเชตฺวา กสิณปริกมฺม   
อาจิกฺขิ ฯ  โส  ฌานาภิ ฺา  นิพฺพตฺเตสิ ฯ  อิติ  เต  อุโภป   
พฺรหฺมโลกปรายนา อเหสุ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  ภิกขฺเว  โปราณก- 
ปณฺฑิตา  ตีณิ  จตฺตาริ  ภวนฺตรานิ  คจฺฉนฺตาป  ทฬฺหวิสฺสาสาว   
อเหสุนฺติ  วตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  สมฺภูโต  อานนฺโท  อโหสิ  
จิตฺตปณฺฑิโต ปน อหเมวาติ ฯ   
                                        จิตฺตสมฺภูตชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                                        ทติุย ฯ   
                                        ___________________  
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                                                สีวิราชชาตก   
        ทูเร  จ  วส  เถโรวาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
อสทิสทาน  อารพฺภ  กเถสิ ฯ  ต  อฏนิปาเต  สีวิราชชาตเก   
วิตฺถาริตเมว ฯ   
        ตทา  ปน  ราชา  สตฺตเม  ทิวเส  สพฺพปริกฺขาเร ทตฺวา  
อนุโมทน  ยาจิ ฯ  สตฺถา  อวตฺวาว  ปกกฺามิ ฯ  ราชา   
ภุตฺตปาตราโส  วิหาร  คนฺตฺวา  กสฺมา  ภนฺเต  อนุโมทน  น  
กริตฺถาติ  อาห ฯ  สตฺถา  อปริสุทฺธา  มหาราช  ปรสิาติ  วตฺวา 
น  เว  กทริยา  เทวโลก  วชนฺตีติ  คาถาย  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ราชา   
ปสีทิตฺวา สตสหสฺสคฺฆนิเกน  สีเวยฺยเกน  อุตฺตราสงฺเคเนว  
ตถาคต  ปูเชตฺวา  นคร  ปาวิสิ ฯ  ปุนทวิเส  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  
กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  โกสลราชา  อสทิสทาน  ทตฺวา ตาทิเสนาป   
ทาเนน  อติตฺโต  ทสพเลน  ธมฺเม  เทสิเต  ปุน  สตสหสฺสคฺฆนิก   
สีเวยฺยก  วตฺถ  อทาสิ  ยาว  อติตฺโต  วตาวุโส  ทาเนน  ราชาติ ฯ   
สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ   
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  พาหิรภณฺฑ  นาม   
สุทินฺน  โปราณกปณฺฑิตา  สกลชมฺพูทปี  อุนฺนงฺคล  กตฺวา  เทวสิก   
ฉสตสหสฺสปริจฺจาเคน  ทาน  ททมานา  พาหิรกทาเนน  อติตฺตา   
ปยสฺส  ทาตา  ปย  ลภตีติ  สมฺปตฺตา ยาจกาน อกฺขีนิ อุปฺปาเฏตฺวา  
อทสูติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ    
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        อตีเต  สีวิรฏเ  อรฏิปุรนคเร  สีวิมหาราเช  รชชฺ  กาเรนฺเต   
มหาสตฺโต  ตสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  สีวิกุมาโรติสฺส   
นาม  กรึส ุฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสลิ  คนฺตฺวา  อุคฺคหิตสิปฺโป   
อาคนฺตฺวา  ปตุ  สิปฺป  ทสเฺสตฺวา  อุปรชฺช  ลภิตฺวา  อปรภาเค   
ปตุอจฺจเยน ราชา  หุตฺวา  อคติคมน  ปหาย  ทส  ราชธมฺเม   
อโกเปตฺวา  ธมฺเมน  รชฺช  กาเรนฺโต  จตูสุ  นครทฺวาเรสุ  นครมชฺเฌ   
นิเวสนทฺวาเร  จาติ  ฉ  ทานสาลาโย  กาเรตฺวา  เทวสิก   
ฉสตสหสฺสปริจฺจาเคน  มหาทาน  ปวตฺเตสิ  อฏมีจาตุทฺทสี- 
ปณฺณรสีสุ  จ  นิจฺจ  ทานสาล  คนฺตฺวา  ทาน โอโลเกสิ ฯ   
        โส  เอกทา  ปุณฺณมีทิวเส  ปาโตว  สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺเต   
ราชปลฺลงฺเก  นิสินฺโน  อตฺตนา ทินฺนทาน อาวชฺเชนฺโต พาหิรวตฺถุ  
อตฺตนา  อทินฺน  นาม  อทิสฺวา  มยา  พาหิรวตฺถุ  อทินฺน  นาม  
นตฺถิ  น  ม  พาหิรทาน  โตเสติ  อห  อชฺฌตฺติกทาน  ทาตุกาโม   
อโห  วตชชฺ  มม  ทานสาล  คตกาเล  โกจิเทว ยาจโก พาหิรวตฺถุ  
อยาจิตฺวา  อชฺฌตฺติกสฺส  นาม  คณฺเหยฺย สเจ  หิ  เม  โกจิ หทยมสสฺส  
นาม  คณฺเหยฺย  กณเยน  อุร  ปหริตฺวา  ปสนฺนอุทกโต  สนาล  
ปทุม  อุทฺธรนฺโต  วิย  โลหิตพินฺทูนิ  ปคฺฆรนฺต  หทย  นีหริตฺวา   
ทสฺสามิ  สเจ  สรรีมสสฺส  นาม  คณฺเหยฺย  อวเลขนสตฺถเกน   
เตลสิงฺค  ลิกขฺนฺโต  วิย สรีรมส  โอตาเรตฺวา  ทสฺสามิ  สเจ โลหติสฺส  
นาม  คณฺเหยฺย  ยนฺตมุเข  ปกฺขนฺทิตฺวา  อุปนีตภาชน  ปูเรตฺวา  
โลหิต  ทสฺสามิ  สเจ  วา  ปน  โกจิ  เคเห  เม  กมฺม  นปฺปวตฺตติ  เคเห  
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เม  ทาสกมฺม  กโรหีติ  ม  วเทยฺย  ราชเวส  อปเนตฺวา  พาหิร  กตฺวา  
อตฺตาน  สาเวตฺวา  ทาสกมฺม  กริสฺสามิ  สเจ  เม  โกจิ  อกฺขีน  นาม   
คณฺเหยฺย  ตาลมิ ฺช  นีหรนฺโต  วิย  อกขีฺนิ  อุปฺปาเฏตฺวา  ทสฺสามีติ   
จินฺเตสิ ฯ อิติ โส   
        ย กิ ฺจิ มานุส ทาน                อทินฺน เม น วิชชฺติ   
        โยป  ยาเจยฺย  ม  จกขฺุ        ทเทยฺย  อวิกมฺปโตติ   
จินฺเตตฺวา  โสฬสหิ  คนฺโธทกฆเฏหิ  นหายิตฺวา  สพฺพาลงฺการ- 
ปฏิมณฺฑิโต  นานคฺครสโภชน ภุ ฺชิตฺวา อลงฺกตหตฺถิกฺขนฺธวรคโต   
ทานคฺค อคมาสิ ฯ   
        สกโฺก  ตสฺส  อชฺฌาสย  วิทิตฺวา  สีวิราชา  อชชฺ  สมฺปตฺต- 
ยาจกาน  จกฺขูนิ  อุปฺปาเฏตฺวา  ทสฺสามีติ  จินฺเตสิ สกฺขิสฺสติ นุโข   
ทาน  ทาตุ  อุทาหุ  โนติ  จินฺเตตฺวา  ตสฺส  วีมสนตฺถาย ชรา- 
ชิณฺณปตฺโต  อนฺธพฺราหฺมโณ  วิย  หุตฺวา  ร ฺโ  ทานคฺค  คมนกาเล   
เอกสฺมึ  อุนฺนตปฺปเทเส  หตฺถ  ปสาเรตฺวา  ราชาน  ชยาเปตฺวา   
อฏาสิ ฯ  ราชา  ตทภิมุข  วารณ  เปเสตฺวา  พฺราหฺมณ  ก ึ  
วเทสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อถ  น  สกฺโก  มหาราช  ตว  ทานชฺฌาสยต  
นิสฺสาย  สมคฺุคเตน  กิตฺติโฆเสน  สกลโลกสนฺนิวาโส  นิรนฺตร   
ผุฏโ  อห ฺจ  อนฺโธ  ตฺว  ทฺวิจกฺขูติ วตฺวา จกฺขุ ยาจนฺโต ปม  
คาถมาห   
[๒๐๖๖]ทูเร จ วส เถโรว  จกฺขุ ยาจิตุมาคโต   
                เอกเนตฺตา ภวิสฺสาม  จกฺขุ เม เทหิ ยาจิโตติ ฯ    
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        ตตฺถ  ทเูรติ  อิโต  ทูเร  จ  วสนฺโต ฯ เถโรติ  
ชราชิณฺณตฺเถโร  วิย ฯ  เอกเนตฺตาติ  เอก  เนตฺต  มยฺห  
เทหิ  เอว  เทฺวป  เอกเนตฺตา ภวิสฺสามาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  มหาสตฺโต  อิทาเนวาห  ปาสาเท  นิสินฺโน  
มนฺเตตฺวา  อาคโต  มหา  เม  ลาโภ  อชฺเชว  เม  มโนรโถ  
มตฺถก  ปาปณิุสฺสติ  อทินฺนปุพฺพ ทาน ทสฺสามีติ  
ตุฏมานโส ทุติย คาถมาห   
[๒๐๖๗]เกนานุสิฏโ อิธ มาคโตสิ   
                วนิพฺพก จกฺขุปถานิ ยาจิตุ   
                สทุุจฺจช ยาจสิ อุตฺตมงฺค   
                ยมาหุ เนตฺต ปุริเสน ทุจฺจชนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  วนิพฺพกาติ  ต  อาลปติ ฯ  จกฺขุปถานีติ  จกฺขูนเมต   
นาม ฯ ยมาหูติ ย ปณฺฑิตา ทุจฺจชนฺติ กเถนฺติ ฯ   
        อิโต ปร อุตฺตานสมฺพนฺธคาถา ปาลินเยเนว เวทิตพฺพา   
[๒๐๖๘]ยมาหุ เทเวสุ สุชมฺปตีติ   
                มฆวาติ น อาหุ มนุสฺสโลเก   
                เตนานุสิฏโ อิธ มาคโตสฺมิ   
                วนิพฺพโก จกฺขุปถานิ ยาจิตุ ฯ   
                วนิพฺพโก มยหฺ วณึ อนุตฺตร   
                ททาหิ เม จกฺขุปถ  ยาจโต    
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                ททาหิ เม จกฺขุปถ อนุตฺตร   
                ยมาหุ เนตฺต ปุริเสน ทุจฺจช ฯ   
        เยน อตฺเถน อาค ฺฉิ        ยมตฺถมภิปตฺถย   
        เต เต อิชฺฌนฺตุ สงฺกปฺปา        ลภ จกฺขูนิ พฺราหฺมณ ฯ   
        เอกนฺเต ยาจมานสฺส        อุภยานิ ททามิห   
                ส จกฺขุมา คจฺฉ ชนสฺส เปกฺขโต   
                ยทิจฺฉสิ ตฺว ต เต สมิชฺฌตูติ ฯ   
        ตตฺถ  วนิพฺพโกติ  ยาจโก ฯ  ยาจโตติ  ยาจนฺตสฺส ฯ   
วณินฺติ  ยาจน ฯ เตติ เต ตว ตสฺส อตฺถสฺส สงฺกมปฺน สงฺกปฺปา ฯ   
สจกฺขุมาติ  โส  ตฺว  มม  จกฺขูห ิ จกฺขุมา  หุตฺวา ฯ  ยทิจฺฉสิ  ตฺว   
ต เต สมิชฺฌตูติ ย ตฺว มม สนฺติกา อิจฺฉสิ ต เต สมิชฌฺตูติ ฯ   
        ราชา  เอตฺตก  กเถตฺวา  อิเธว  มยา  อกฺขีนิ  อุปฺปาเฏตฺวา   
ทาตุ  อสารุปฺปนฺติ  จินฺเตตฺวา  พฺราหฺมณ  อาทาย  อนฺเตปุร   
คนฺตฺวา  ราชาสเน  นิสีทิตฺวา  สีวิก  นาม  เวชฺช  ปกฺโกสาเปตฺวา   
อกฺขีนิ  เม  โสเธหีติ  อาห ฯ  อมฺหาก  กิร  ราชา  อกฺขีนิ  อุปฺปา- 
เฏตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  ทาตุกาโมติ  สกลนคเร  เอกโกลาหล  
อโหสิ ฯ  อถ  เสนาปติอาทโย  ราชวลลฺภา  จ  นาครา  จ  โอโรธา 
จ  สพฺเพ  สนฺนิปติตฺวา ราชาน นิวาเรนฺโต ติสฺโส คาถา อโวจุ   
[๒๐๖๙]มา โน เทว อทา จกฺขุ  มา โน สพฺเพ ปรกฺกริ   
                ธน เทหิ มหาราช  มุตฺตา เวฬุริยา พหู ฯ   
                ยุตฺเต เทว รเถ เทหิ  อาชานีเย อลงฺกเต    
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                นาเค เทหิ มหาราช  เหมกปฺปนิวาสเส ฯ   
                ยถา ต สีวิโย สพฺเพ  สโยคา สรถา สทา   
                สมนฺตา ปริกเรยฺยุ  เอว เทหิ รเถสภาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปรกฺกรีติ  ปริจฺจชิ ฯ  อกฺขีสุ  หิ  ทินฺเนสุ  รชชฺ  ตฺว  
น  กาเรสฺสส ิ อ ฺโ  ราชา  ภวิสฺสติ  เอว  ตยา  มย  ปริจฺจตฺตา   
นาม  ภวิสฺสามาติ  อธิปฺปาเยเนว  อาหสุ ฯ ปรกิเรยฺยุนฺติ  
ปริวาเรยฺยุ ฯ  เอว  เทหีติ  ยถา  ต  อวิกลจกฺขุ  สีวิโย  จิร   
ปริวาเรยฺยุ  เอว  เทหิ  ธนเมวสฺส  เทหิ  มา  อกฺขีนิ  อกฺขีสุ  หิ  
ทินฺเนสุ  น  ต  สีวิโย  ปรวิาเรสฺสนฺตีติ ฯ   
        อถ ราชา ติสฺโส คาถา อภาสิ   
[๒๐๗๐]โย เว ทสฺสนฺติ วตฺวาน  อทาเน กุรุเต มโน   
                ภุมฺย โส ปติต ปาส  คีวาย ปฏิมุ ฺจติ ฯ   
                โย เว ทสฺสนฺติ วตฺวาน  อทาเน กุรุเต มโน   
                ปาปา ปาปตโร โหติ  สมฺปตฺโต ยมสาธน ฯ   
                ย หิ ยาเจ ต หิ ทเท  ย น ยาเจ น ต ทเท   
                สวฺาห ตเมว ทสฺสามิ  ย ม ยาจติ พฺราหฺมโณติ ฯ   
        ตตฺถ  ปฏิมุ ฺจตีติ  ปเวเสติ ฯ  ปาปา  ปาปตโรติ  ลามกาป   
ลามกตโร  นาม  โหติ ฯ สมฺปตฺโต ยมสาธนนฺติ ยมสฺส  
อาณาปวตฺติฏาน  อุสฺสทนิรย  สมฺปตฺโตเยว  นาม  โหติ ฯ  ย  
หิ  ยาเจติ  ย  ยาจโก  ยาเจยฺย  ทายโกป  ตเมว  ทเทยฺย  น  อยาจิต  
อย ฺจ  พฺราหฺมโณ  ม  จกฺขุ  ยาจติ  น  มุตฺตาทิก  ธน  ตเทว  สฺวาห   
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ทสฺสามีติ วทติ ฯ   
        อถ  น  อมจฺจา  กึ  ปตฺเถตฺวา  จกฺขูนิ  เทสีติ  ปุจฺฉนฺตา   
คาถมาหสุ   
[๒๐๗๑]อายุ นุ วณฺณ นุ สุข พล นุ   
                ก ึปตฺถยาโน น ุชนินฺท เทสิ   
                กถ หิ ราชา สวิิน อนุตฺตโร   
                จกขฺูนิ ทชฺชา ปรโลกเหตูติ ฯ   
        ตตฺถ  ปรโลกเหตูติ  มหาราช  กถ  นาม  ตุมฺหาทิโส  ปณฺฑิต- 
ปุริโส สนฺทฏิ ิก อิสฺสริย ปหาย ปรโลกเหตุ จกฺขูนิ ทเทยฺยาติ ฯ   
        อถ เนส กเถนฺโต ราชา คาถมาห   
[๒๐๗๒]นวาหเมต ยสสา ททามิ   
                น ปุตฺตมิจฺเฉ น ธน น รฏ   
                สต ฺจ ธมฺโม จริโต ปุราโณ   
                อิจฺเจว ทาเน นิรโต(๑) มโน มมาติ ฯ   
        ตตฺถ  นวาหนฺติ  น  เว  อห ฯ  ยสสาติ ทิพฺพสฺส วา  
มนุสสฺส วา  ยสสฺส  การณา ฯ  น  ปุตฺตมิจฺเฉติ  อิมสฺส   
จกฺขุทานสฺส ผเลน เนวาห  ปตฺุต  อิจฺฉามิ  น  ธน  น  รฏ  อปจ 
สต  ปณฺฑิตาน  สพฺพ ฺ ุโพธิสตฺตาน  เอส  อาจิณฺณสมาจิณฺโณ   
โปราณกมคฺโค  ยทิท  ปารมีปูรณ  นาม  น  หิ  ปารมิโย  อปูเรตฺวา  
โพธิปลฺลงฺเก  โพธิสตฺโต  สพฺพ ฺ ุต  ปาปุณิตุ  สมตฺโถ  นาม  อตฺถิ 
# ๑. ม. รมเต ฯ  
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อห ฺจ  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  พุทฺโธ  ภวิตุกาโม ฯ  อิจฺเจว  ทาเน  
นิรโต มโน  มมาติ อิมินา การเณน มม มโน ทาเนเยว นิรโตติ  
วทติ ฯ   
        สมฺมาสมฺพุทฺโธป  ธมฺมเสนาปติสารีปุตฺตตฺเถรสฺส  จริยาปฏก   
เทเสนฺโต  มยฺห  ทฺวีหิป  อกฺขีหิ  สพฺพ ฺ ุตาณเมว  ปยตรนฺติ   
ทีเปตุ   
[๒๐๗๓]น เม เทสฺสา อุโภ จกฺขู  อตฺตาน เม น เทสฺสิย   
                สพฺพ ฺ ุต  ปย  มยฺห   ตสฺมา  จกฺขุมทาสิหนฺติ   
อาห ฯ   
        มหาสตฺตสฺส  ปน  กถ  สุตฺวา  อมจฺเจสุ  อปฺปฏิภาเณสุ   
 ิเตสุ  มหาสตฺโต สีวิก เวชฺช คาถาย อชฺฌภาสิ   
[๒๐๗๔]สขา จ มิตฺโต จ มม สีวิก   
                สสุิกฺขิโต สาธุ กโรหิ เม วโจ   
                อุทฺธร ตฺว จกฺขูนิ มม ชิคึสโต   
                หตฺเถสุ เปหิ วนิพฺพกสฺสาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ สมฺม  สีวิก ตฺว มยฺห สหาโย  จ  มิตฺโต  จ  เวชชฺสปิฺเปว 
สุสิกฺขิโต  สาธุ  เม  วจน  กโรหิ  มม  ชิคึเสตฺวา  อุปธาเรนฺตสฺส   
โอโลเกนฺตสฺเสว  ตาลพีช  วิย  เม อกฺขีนิ อุทฺธริตฺวา  อิมสฺส ยาจกสฺส  
หตฺเถสุ เปหีติ ฯ   
        อถ น สีวิโก อาห จกฺขุทาน  นาม  ภาริย  อุปธาเรหิ  เทวาติ ฯ   
สีวิก  อุปธารติ  มยา  ตฺว  มา  ปป ฺจ  กโรหิ  มา  มยา  สทฺธึ  พหู    
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กเถหีติ ฯ  โส  จินฺเตสิ  อยุตฺต  มาทิสสฺส  สุสิกฺขิตสฺส  เวชฺชสสฺ   
ร ฺโ  อกฺขีสุ  สตฺถปาตนนฺติ ฯ  โส  นานาเภสชฺชานิ  ฆสิตฺวา   
เภสชฺชรสจุณฺเณน  นีลุปปฺล  ปริภาเวตฺวา  ทกฺขิณกฺขึ  อุปสึฆาเปสิ ฯ  
อกฺขิ  ปรวิตฺติ ฯ  ทุกฺขา เวทนา อุปฺปชฺช ิฯ  สลลฺกเฺขหิ   
มหาราช  ปฏปิากติก  กรณ  มยฺห  ภาโรติ ฯ  อเปหิ  ตาต  มา  
ปป ฺจ  กรีติ ฯ  โส  ปริภาเวตฺวา  ปุนป  อุปสึฆาเปสิ ฯ  อกฺขิ   
อกฺขิกูปโต  มุจฺฉิ ฯ  พลวตรา  เวทนา  อุทปาทิ ฯ  สลฺลกฺเขหิ   
มหาราช  สกโฺกมห  ปฏิปากติก  กาตุนฺติ ฯ  อเปหิ  ตาต  มา  
ปป ฺจ  กรีติ ฯ  โส  ตติยวาเร  ขรตร  ปริภาเวตฺวา  อุปนาเมสิ ฯ   
อกฺขิ  โอสธพเลน  ปริพฺภมิตฺวา  อกฺขิกูปโต  นกิฺขมิตฺวา   
นหารุสุตฺตเกน  โอลมฺพมาน  อฏาสิ ฯ  สลฺลกฺเขหิ  นรินฺท  ปุน   
ปากติกกรณ  มยฺห  พลนติฺ ฯ  ปป ฺจ  มา  กรีติ ฯ  อธิมตฺตา   
เวทนา  อุทปาทิ ฯ  โลหิตก  ปคฺฆรติ  นิวตฺถสาฏกานิ  โลหิเตน   
เตมึสุ ฯ  โอโรธา  จ  อมจฺจา  จ  ร ฺโ  ปาทมูเล  ปติตฺวา  เทว   
อกฺขีนิ  มา  เทหีติ  มหาปริเทว  ปริเทวึสุ ฯ  ราชา  เวทน  อธิวา- 
เสตฺวา  ตาต  มา  ปป ฺจ  กรีติ  อาห ฯ  โส  สาธุ  เทวาติ  วามหตฺเถน   
อกฺขึ  ธาเรตฺวา  ทกฺขิณหตฺเถน  สตฺถก  อาทาย  อกขิฺสุตฺตก   
ฉินฺทิตฺวา  อกฺขึ  คเหตฺวา  มหาสตฺตสฺส  หตฺเถ เปสิ ฯ โส   
วามกฺขินา  ทกฺขิณกฺขึ  โอโลเกตฺวา  เวทน  อธิวาเสตฺวา  เอหิ   
พฺราหฺมณาติ  พฺราหฺมณ  ปกฺโกสิตฺวา  มม  อิโต  อกฺขิโต  สตคุเณน   
สหสฺสคุเณน  สตสหสฺสคุเณน  สพฺพ ฺ ุตาณเมว  ปยตร  ตสฺส    



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 47 

                เลมที่  34  สีวิราชชาตก  หนา  47 
 
อิท  เม  ปจฺจโย  โหตูติ  วตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  อกฺขึ  อทาสิ ฯ  โส  
ต  อุกฺขิปตฺวา  อตฺตโน  อกฺขิมฺหิ  เปสิ ฯ  ต  ตสฺสานุภาเวน   
วิกสิตนีลุปฺปล  วิย  หุตฺวา  ปติฏาสิ ฯ  มหาสตฺโต  วามกฺขินา   
ตสฺส  ต  อกขึฺ  ทิสฺวา  อโห  สุทินฺน  มยา  อกฺขิทานนฺติ  อนฺโต   
สมุคฺคตาย  ปติยา  นิรนตฺร  ผุฏโ  หตฺุวา  อิตรป  อกฺขึ  อทาสิ ฯ   
สกฺโก  ตมฺป  อตฺตโน  อกขิฺมฺหิ  เปตฺวา  ราชนิเวสนา  นิกฺขมิตฺวา   
มหาชนสฺส โอโลเกนฺตสฺเสว นครา นิกฺขมิตฺวา เทวโลกเมว คโต ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา ทิยฑฺฒคาถมาห   
[๒๐๗๕]โจทิโต สีวิราเชน  สีวิโก วจน กโร   
                ร ฺโ จกฺขูนิ อุทฺธริตฺวา  พฺราหฺมณสฺสูปนามยิ   
                สจกฺขุโก พฺราหฺมโณ อาสิ  อนฺโธ ราชา อุปาวิสีติ ฯ   
        ร ฺโ  น  จิรสฺเสว  อกฺขีนิ  รุหึสุ ฯ  รุหมานานิ  จ  
อาวาฏภาว  อปฺปตฺวา  กมฺพลเคณฺฑุเกน  วิย  อุคฺคเตน  มสปณฺเฑน  
ปูเรตฺวา  จิตฺตกมฺมรูปกสสฺ  วิย  อกฺขีนิ  อเหสุ ฯ  เวทนา  ปจฺฉิชฺช ิฯ   
อถ  มหาสตฺโต  กติปาห  ปาสาเท  วสิตฺวา  กึ  อนฺธสฺส  รชฺเชนาติ   
อมจฺจาน  รชชฺ  นิยฺยาเทตฺวา  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  
สมณธมฺม  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  อมจฺเจ  ปกฺโกสาเปตฺวา  เตส   
ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  เอโก  มุขโธวนาทิทายโก  กปปฺยการโกว  
มยฺห  สนฺติเก  ภวิสฺสติ  สรีรกิจฺจฏาเนสุป  เม  รชฺชุก  พนฺธถาติ   
วตฺวา  สารถึ  อามนฺเตตฺวา  รถ  โยเชหีติ  อาห ฯ  อมจฺจา   
ปนสฺส รเถน  คนฺตุ  อทตฺวา  สุวณฺณสิวิกาย  น  เนตฺวา  โปกฺขรณีตีเร    



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 48 

                เลมที่  34  วีสตินิปาตวณฺณนา  หนา  48 
 
นิสีทาเปตฺวา  อารกฺข  สวิธาย  ปฏิกกฺมึสุ ฯ  ราชา  ปลฺลงฺเก  
นิสินฺโน  อตฺตโน  ทาน  อาวชฺเชสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  สกฺกสฺส  อาสน  
อุณฺห  อโหส ิฯ  โส  อาวชฺเชนฺโต  ต  การณ  ทิสฺวา  มหาราชสฺส  
วร  ทตฺวา  จกฺขุ  ปฏิปากติก  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ตตฺถ  อาคนฺตฺวา  
มหาสตฺตสฺส อวิทูเร อปราปร จงฺกมิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห   
[๒๐๗๖]ตโต โส กติปาหสฺส  อุปรุเฬฺหสุ จกฺขุสุ   
                สตุ อามนฺตยิ ราชา  สีวีน รฏวฑฺฒโน ฯ   
                โยเชหิ สารถิ ยาน  ยุตฺต ฺจ ปฏิเวทย   
                อุยยฺานภูมึ คจฺฉาม  โปกฺขร ฺจ วนานิ จ ฯ   
                โส จ โปกฺขรณีตีเร  ปลลฺงฺเก น อุปาวิสิ   
                ตสฺส สกฺโก ปาตุรหุ  เทวราชา สุชมฺปตีติ ฯ   
        สกโฺกป  มหาสตฺเตน  ปทสทฺท  สตฺุวา  โก  เอโสติ  ปุฏโ   
คาถมาห   
[๒๐๗๗]สกโฺกหมสมฺิ เทวินฺโท  อาคโตสฺมิ ตวนฺติเก   
                วร วรสฺสุ ราชิส ิ ยกิ ฺจิ มนสิจฺฉสีติ ฯ   
        เอว วุตฺเต ราชา คาถมาห   
[๒๐๗๘]ปหตุ เม ธน สกกฺ  พล โก โสจนปฺปโก   
        อนฺธสสฺ เม สโต ทานิ  มรณ ฺเว รุจฺจตีติ ฯ   
        ตตฺถ  มรณ ฺเว  รุจฺจตีติ  เทวราช  อิทานิ  มยฺห  อนฺธภาเวน   
มรณเมว รุจฺจติ ต เม เทหีติ ฯ    
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        อถ  น  สกฺโก  อาห  สีวิราช  ก ึ ปน  ตฺว  มริตุกาโมว  หุตฺวา   
มรณ  โรเจสิ  อุทาหุ  อนธฺภาเวนาติ ฯ  อนฺธภาเวน  เทวราชาติ ฯ   
มหาราช  ทานนฺนาม  น  เกวล สมฺปรายตฺถเมว ทิยฺยติ  ทิฏ- 
ธมฺมิกตฺถายป  ปจฺจโย  โหติ  ตฺว ฺจ  เอก  จกฺขุ  ยาจิโต  เทฺว อทาสิ  
เตน ตฺว สจฺจกิริย กโรหีติ กถ สมุฏเปตฺวา อาห   
[๒๐๗๙]ยานิ สจฺจานิ ทีปทินฺท  ตานิ ภาสสฺสุ ขตฺติย   
                สจฺจ เต ภณมานสฺส  ปุน จกฺขุ ภวิสฺสตีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  มหาสตฺโต  สกฺก  สเจป  มม  จกฺขุ  ทาตุกาโม   
อ ฺ  อุปาย  มา  กริ  มม  ทานสฺส  นสิฺสนฺเทน  จกฺขุ  อุปฺปชชฺตูติ   
วตฺวา  สกฺเกน  อห  สกฺโก  เทวราชา  ปเรส  จกฺขุ  ทาตุ  น  สกโฺกมิ  
ตยา  ทินฺนทานสฺส  พเลเนว  จกฺขุ  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  วุตฺเต  เตนหิ  
มยา  ทาน  สทุินฺนนฺติ  วตฺวา  สจฺจกิริย  กโรนฺโต  คาถมาห   
[๒๐๘๐]เย ม ยาจิตุมายนฺติ  นานาโคตฺตา วนิพฺพกา   
                โยป ม ยาจเต จกฺขุ  โสป เม มนโส ปโย   
                เอเตน สจฺจวชฺเชน  จกฺขุ เม อุปปชฺชถาติ ฯ   
        ตตฺถ  โสป  เมติ  เย  ม  ยาจิตุ  อาคจฺฉนฺติ  เต  ปยา  เตสุ   
อาคจฺฉนฺเตสุ  โย  ม  ยาจติ  โสป  เม มนสา ปโย ฯ เอเตนาติ  
สเจ  มม  สพฺเพป  ยาจกา  ปยา  สจฺจเมเวต  มยา  วุตฺต  เอเตน   
เม  สจฺจวจเนน  เอก  เม  จกฺขุ  อุปปชชฺถ  อุปฺปชฺชตูติ  อาห ฯ   
อถสฺส  วจนานนฺตรเมว  ปม  จกฺขุ  อุทปาทิ ฯ  ตโต  ทุติยสฺส   
อุปฺปชฺชนตฺถาย คาถทฺวยมาห    
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[๒๐๘๑]ย ม โส ยาจิตุ อาคา  เทหิ จกฺขุนฺติ พฺราหฺมโณ   
                ตสฺส จกฺขูนิ ปาทาสึ  พฺราหฺมณสฺส วนิพฺพโต ฯ   
                ภิยโฺย ม อาวิสิ ปติ  โสมนสสฺ ฺจ นปฺปก   
                เอเตน สจฺจวชฺเชน  ทุติย เม อุปปชฺชถาติ ฯ   
        ตตฺถ  ย  มนฺติ  โย  ม  ยาจติ ฯ  โสติ  โส  จกฺขุวิกโล  พฺราหฺมโณ   
เทหิ  เม  จกขฺุนฺติ  ยาจิตุ  อาคโต ฯ  วนิพฺพโตติ  ยาจนฺตสฺส ฯ  
ภิยฺโย  ม  อาวิสีติ  พฺราหฺมณสฺส  จกฺขูนิ  ทตฺวา  อนฺธกาลโต  ปฏาย   
ตสฺมึ  อนฺธกาเล  ตถารูป  เวทน  อคเณตฺวา  อโห  สทุินฺน  เม   
ทานนฺติ  ปจฺจเวกฺขนฺต  ม  ภิยฺโย  อติเรกตรา  ปติ  อาวิสิ  มม  หทย   
ปวิฏา  โสมนสฺส ฺจ  มม  อปริมาณ  อุปฺปชฺชติ ฯ  เอเตนาติ   
สเจ  มม  ตทา  อนปฺปก  ปติโสมนสฺส  อุปฺปนฺน  สจฺจเมเวต  มยา  
วุตฺต  เอเตน  เม  สจฺจวจเนน  ทุติยป  จกฺขุ อุปฺปชฺชตูติ อาห ฯ   
        ต  ขณ ฺเว  ทุติย  จกฺขุ  อุทปาทิ ฯ  ตานิ  ปนสฺส  จกฺขูนิ   
เนว  ปากติกานิ  น  ทิพฺพานิ  สกฺกพฺราหฺมณสฺส  หิ  ทินฺน  จกฺขุ  
ปน  ปากติก  กาตุ  น  สกกฺา  อุปหตวตฺถุโน  จ  ทพฺิพจกฺขุ  นาม   
นุปฺปชฺชติ ฯ  ตานิ  ปนสสฺ  สจฺจปารมิตาจกฺขูนีติ  วุตฺตานิ ฯ   
เตส  อุปฺปตฺติสมกาลเมว  สกฺกานุภาเวน  สพฺพา  ราชปริสา   
สนฺนิปติตาว  อเหสุ ฯ  อถสฺส  สกฺโก  มหาชนสฺส  มชฺเฌเยว  
ถุตึ  กโรนฺโต คาถทฺวยมาห   
[๒๐๘๒]ธมฺเมน ภาสิตา คาถา  สีวีน รฏวฑฺฒน   
                เอตานิ ตว เนตฺตานิ  ทิพฺยานิ ปฏิทิสฺสเร ฯ    
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                ติโรกุฑฺฑ ติโรเสล  สมติคฺคยฺห ปพฺพต   
                สมนฺตา โยชนสต  ทสฺสน อนุโภนฺตุ เตติ ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺเมน  ภาสิตาติ  มหาราช  อิมา  เต  คาถา   
ธมฺเมน  สภาเวน  ภาสิตา ฯ  ทิพฺยานีติ  ทิพฺพานุ- 
ภาวยุตฺตานิ ฯ  ปฏิทิสฺสเรติ  ปฏิทิสฺสนฺติ ฯ  ติโรกฑฺุฑนฺติ   
มหาราช  อิมานิ  เต  จกฺขูนิ  เทวตาน  จกฺขูนิ  วิย  ปรกุฑฺฑ   
ปรเสล  ยกิ ฺจิ  ปพฺพตป  สมติคฺคยฺห  อติกฺกมิตฺวา   
สมนฺตา ทสทิสา โยชนสต รูปทสฺสน อนุโภนฺตุ โสเธนฺตูติ  
อตฺโถ ฯ   
        อิติ  โส  อากาเส  ตฺวา  มหาชนสฺส มชฺเฌ อิมา คาถา  
ภาสิตฺวา  อปฺปมตฺโต โหหีติ มหาสตฺต โอวทิตฺวา เทวโลกเมว  
คโต ฯ   
        มหาสตฺโตป  มหาชนปริวุโต  มหนฺเตน  สกฺกาเรน  นคร   
ปวิสิตฺวา  สุจนฺทก  ปาสาท  อภิรุหิ ฯ  เตน  จกฺขูน  ปฏิลทฺธภาโว  
สกลสีวิรฏเ  ปากโฏ  ชาโต ฯ  อถสฺส  ทสฺสนตฺถ  สกลรฏวาสิโน   
พหุ  ปณฺณาการ  คเหตฺวา  อาคมึสุ ฯ  มหาสตฺโต  อิมสฺมึ   
มหาชเน  สนฺนิปติเต  มม  ทาน  วณฺณยิสฺสามีติ  ราชทฺวาเร  
มหามณฺฑป กาเรตฺวา สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺเต  ราชปลลฺงฺเก  นิสินฺโน   
นคเร  เภริ ฺจาราเปตฺวา  สพฺพเสนิโย  สนฺนิปาตาเปตฺวา  อมฺโภ   
สีวิรฏวาสิโน  อิมานิ  เม  ทิพฺพจกฺขูนิ  ทิสฺวา  อิโต  ปฏาย  ทาน   
อทตฺวา  มา  ภุ ฺชถาติ  ธมฺม  เทเสนฺโต  จตสฺโส คาถา อภาสิ    
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[๒๐๘๓]โกนีธ วิตฺต น ทเทยฺย ยาจิโต   
                อป วิสิฏ สุปยป อตฺตโน   
                ตทึฆ สพฺเพ สิวิโย สมาคตา   
                ทพฺิพานิ เนตฺตานิ มมชฺช ปสฺสถ ฯ   
        ติโรกุฑฺฑ ติโรเสล  สมติคฺคยฺห ปพฺพต   
        สมนฺตา โยชนสต  ทสฺสน อนุโภนฺติ เม ฯ   
        น จาคมตฺตา ปรมตฺถิ (กิ ฺจิ) มจฺจาน อิธ ชีวิเต   
        ทตฺวาน มานุส จกฺขุ  ลทฺธ (เม) จกฺขุ อมานุสึ ฯ   
        เอตป ทสิฺวา สีวิโย  เทถ ทานานิ ภุ ฺชถ   
                ทตฺวา จ ภุตฺวา จ ยถานุภาว   
                อนินฺทิโต สคฺคมุเปติ านนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  โกนีธาติ  โก  นุ  อิธ ฯ  อป  วิสิฏนฺติ  อุตฺตมป   
สมาน ฯ  จาคมตฺตาติ  จาคปฺปมาณโต  อ ฺโ  ปรมจกฺขุ  นาม   
นตฺถิ ฯ  อิธ  ชีวิเตติ  อิมสฺมึ  ชีวโลเก ฯ  อิธ  ชีวิตนฺติป  ปาโ ฯ   
อิมสฺมึ  ชีวโลเก  ชีวมานนฺติ  อตฺโถ ฯ  อมานุสินฺติ  ทิพฺพจกฺขุ  
มยา  ลทฺธ  อิมินา  การเณน  เวทิตพฺพเมต  จาคโต  อุตฺตม  นาม   
นตฺถีติ ฯ เอตป ทิสฺวาติ เอต มยา ลทฺธ ทิพฺพจกฺขุ ทิสฺวาป ฯ   
        อิติ  อิมาหิ  จตูหิ  คาถาหิ  ธมฺม  เทเสตฺวา  ตโต  ปฏาย   
อนฺวฑฺฒมาสปณฺณรสอุโปสเถสุ  มหาชน  สนฺนิปาเตตฺวา  นิจฺจ   
อิมาหิ  คาถาหิ  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ต  สุตฺวา  มหาชโน  ทานาทีนิ   
ปุ ฺานิ  กตฺวา เทวโลก ปูเรนฺโตว อคมาสิ ฯ    
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        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  ภิกขฺเว โปราณก- 
ปณฺฑิตา  พาหิรกทาเนน  อสนฺตุฏา  สมฺปตฺตยาจกาน  อตฺตโน   
จกฺขูนิ  อุปฺปาเฏตฺวา  อทสูติ  วตฺวา  จตฺตาริ  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  สีวิกเวชฺโช  อานนฺโท  อโหสิ  สกฺโก   
อนุรุทฺโธ  อโหสิ เสสปรสิา พุทฺธปริสา สีวิราชา ปน อหเมวาติ ฯ   
                                สีวิราชชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                        ตติย ฯ   
 
                                สิริเมณฺฑกชาตก   
        ป ฺายุเปต  สิริยา  วิหีนนฺติ  อย  สิริเมณฺฑกป ฺโห   
มหาอุมฺมงฺคชาตเก อาวิภวิสฺสตีติ ฯ   
                        สิริเมณฺฑกชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                        จตุตฺถ ฯ   
 
                                โรหนมิคชาตก 
        เอเต  ยถูา  ปฏิยนฺตีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน วิหรนฺโต อายสฺมโต   
อานนฺทสฺส ชีวิตปริจฺจาค อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        โส  ปนสฺส  ชีวิตปริจฺจาโค  อสีตินิปาเต  จุลฺลหสชาตเก   
ธนปาลทมเน  อาวิภวิสฺสตีติ ฯ  เอวนฺเตนายสฺมตา  สตฺถุ  
อตฺถาย ชีวิเต  ปริจฺจตฺเต  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ  อาวุโส   
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อายสฺมา  อานนฺโท  เสกโฺข  ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต  หุตฺวา  ทส- 
พลสฺสตฺถาย  ชีวิต  ปริจฺจชีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ   
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  
วุตฺเต  น  ภิกขฺเว  อิทาเนว  ปุพฺเพเปส มมตฺถาย ชีวิต ปริจฺจชิเยวาติ  
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  เขมา   
นามสฺส  อคฺคมเหสี  อโหสิ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  หิมวนฺตปฺปเทเส 
มิคโยนิย  นพฺิพตฺเตตฺวา  สุวณฺณวณฺโณ  อโหสิ ฯ  โสภคฺคปฺปตฺโต 
กนิฏโปสฺส  จิตฺตมิโค  นาม  สุวณฺณวณฺโณ  อโหสิ ฯ  กนิฏ- 
ภคินีปสฺส  สุตฺตนา  นาม  สุวณฺณวณฺณาว  อโหสิ ฯ  มหาสตฺโต  
ปน  โรหโน  นาม  มิคราชา  อโหส ิฯ  โส  หิมวนฺเต  เทฺว   
ปพฺพตราชิโย  อติกฺกมิตฺวา  ตติยาย  อนฺตเร  โรหน  นาม  สร   
นิสฺสาย  อสีติมิคสหสฺสปริวาโร  วาส กปฺเปสิ ฯ โส อนฺเธ  
ชิณฺเณ มาตาปตโร โปเสสิ ฯ   
        อเถโก  พาราณสิโต  อวิทูเร  เนสาทคามวาสี  เนสาทปุตฺโต   
อตฺถิ ฯ  โส  หิมวนฺต  ปวิฏโ  มหาสตฺต  ทิสฺวา  อตฺตโน  คามก   
อาคนฺตฺวา  อปรภาเค  กาล  กโรนฺโต  ปุตฺตสฺส  อาโรเจสิ  ตาต   
อมฺหาก  กมมฺภูมิย  อสุกสฺมึ  นาม  าเน  สุวณฺณวณฺโณ  มิโค   
วสติ สเจ ราชา ปุจฺเฉยฺย กเถยฺยาสีติ ฯ   
        อเถกทวิส  เขมา  นาม  เทวี  ปจฺจูสกาเล  สุปน  อทฺทส ฯ   
เอวรูโป  สุปโน  อโหสิ  สุวณฺณวณฺโณ  มิโค  กา ฺจนปเ  นิสีทิตฺวา    
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สุวณฺณกึกนิก (๑) อาโกฏเฏนฺโต  วิย  มธุเรน  สเรน  เทวิยา  ธมฺม   
เทเสสิ ฯ  สา  สาธุการ  ทตฺวา  ธมฺม  สณุาติ ฯ  มิโค  ธมฺมกถาย   
อนิฏ ิตาย  เอว  อุฏาย  คจฺฉติ ฯ  สามิ  มิค  คณฺหถ  คณฺหถาติ   
วทนฺตีเยว  ปพุชฺฌิ ฯ  ปรจิาริกาโย  ตสฺสา  สทฺท  สุตฺวา   
ปทหิตทฺวารกวาตปาน  เคห  ชนสฺสาป  โอกาโสป  นตฺถ ิ อยยฺา   
อิมาย  เวลาย  มิค  คณฺหาเปตีติ  อวหสึสุ ฯ  สา  ตสฺมึ  ขเณ  
สุปโน  อยนฺติ  ตฺวา  จินฺเตสิ  สุปโน  เม  ทิฏโติ  สเจ  วกฺขามิ   
ราชา อนาทโร  ภวิสฺสติ  โทหโลติ  วุตฺเต  ปน  อาทเรน  ปริเยสิสฺสติ  
สุวณฺณวณฺณมิคสฺส  ธมฺม  สุณิสฺสามีติ ฯ  สา  คิลานาลย  
กตฺวา  นิปชชฺิ ฯ  ราชา  อาคนฺตฺวา  ภทฺเท  กึ  เต  อผาสุกนฺติ  
ปุจฺฉิ ฯ  เทว  อ ฺ  นตฺถิ  โทหโล  ปน เม อุปฺปนฺโนติ ฯ  ก ึ 
อิจฺฉสีติ ฯ  สุวณฺณวณฺณสฺส  มิคสฺส  ธมฺม  โสตุ  อิจฺฉามิ  เทวาติ ฯ   
ภทฺเท  ย  นตฺถิ  ตตฺถ  กึ  เต  โทหโล  อุปฺปนฺโน  สวุณฺณวณฺโณ  นาม  
มิโคเยว  นตฺถีติ ฯ  สา  สเจ  น  ลภามิ  อิเธว  เม  มรณนฺติ  ร ฺโ   
ปฏ ึ  ทตฺวา  นิปชฺช ิฯ  ราชา  สเจ  อตฺถิ  ลภิสฺสสีติ  ปริสมชฺเฌ   
นิสีทิตฺวา  โมรชาตเก วุตฺตนเยเนว อมจฺเจ  จ  พฺราหฺมเณ  จ  
ปุจฺฉิตฺวา  สุวณฺณวณฺณา  นาม  มิคา  โหนฺตีติ  สุตฺวา  ลุทฺทเก   
สนฺนิปาตาเปตฺวา  เกเนวรูโป  มโิค  ทฏิโ  เกน  สโุตติ  ปุจฺฉิตฺวา   
เตน  เนสาทปุตฺเตน  ปตุ  สนฺติกา  สุตนิยาเมน  กถเิต  สมฺม  ตสฺส  
เต  มิคสฺส  อานีตกาเล  มหนฺต  สกฺการ  กริสฺสามิ  คจฺฉ  อาเนหิ   
#  ๑. ม. สุวณฺณกิงฺกิณิก  ฯ  
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นนฺติ  วตฺวา  ปริพฺพย  ทตฺวา  ต  เปเสสิ ฯ  โสป  สจาห  เทว  ต   
อาเนตุ  น  สกฺขิสฺสามิ จมฺมมสฺส อาเนสฺสามิ  ต  อาเนตุ อสกฺโกนฺโต   
โลมานิปสฺส  อาเนยฺยามิ  ตุมฺเห  มา  จินฺตยิตฺถาติ  วตฺวา  นิเวสน   
คนฺตฺวา  ปุตฺตทารสฺส  ปริพฺพย  ทตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ต  มิคราชาน   
ทิสฺวา  กิสฺมึ  นุโข าเน ปาส  โอฑฺเฑตฺวา  อิม  คณฺหิตุ  สกฺขิสฺสามีติ   
วีมสนฺโต  ปานียติตฺเถ  โอกาส  ปสฺสิ ฯ  โส  ทฬฺห  จมฺมโยตฺต  
ปาส วฏเฏตฺวา  มหาสตฺตสฺส ปานีย ปวนฏาเน ยฏ ิปาส  
โอฑฺเฑสิ ฯ   
        ปุนทิวเส  มหาสตฺโต  อสีติยา  มคิสหสฺเสหิ  สทฺธึ  โคจเร   
จริตฺวา  ปกติติตฺเถเยว  ปานีย  ปวิสฺสามีติ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  โอตรนฺโต   
เยว  ปาเส  พชฺฌิ ฯ  โส  สจาห อิทาเนว พนฺธรว รวิสฺสามิ   
าติคโณ  ปานีย  อปวิตฺวา  ภีโต  ปลายิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  ยฏ ึ   
อลฺลิยิตฺวา  อตฺตโน  ปสฺเส  วตฺเตตฺวา  ปานีย  ปวนโฺต  วิย  อโหสิ ฯ   
อถ  อสีติยา  มิคสหสฺสาน  ปานีย  ปวิตฺวา  อุตฺตริตฺวา   ิตกาเล   
ปาส  ฉินฺทิสฺสามีติ  ติกฺขตฺตุ  อากฑฺฒติ ฯ  ปมวาเร  จมฺม  
ฉิชฺชิ  ทุติยวาเร  มส  ฉิชชฺ ิ ตติยวาเร  นหารุ  ฉิชฺช ิฯ  ปาโส  
อฏ ึ  อาหจฺจ  อฏาสิ ฯ  โส  ฉินฺทิตุ  อสกฺโกนฺโต  พนฺธรว  รวิ ฯ  
มิคคณา  ภายิตฺวา  ตีหิ  ฆฏาหิ  ปลายสึุ ฯ  จิตฺตมิโค  ติณฺณ   
ฆฏาน  อนฺตเร  มหาสตฺต  อทิสฺวา  อิท  ภย  อุปฺปชชฺมาน  มม   
ภาตุ  อุปฺปนฺน  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  ตสฺส  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  ต   
พนฺธ ปสฺสิ ฯ    



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 57 

                เลมที่  34  โรหนมิคชาตก  หนา  57 
 
        อถ  น  มหาสตฺโต  ทิสฺวา  ตาต  ภาติก  มา  อิธ  ติฏ  สาสงฺก  
อิท านนฺติ วตฺวา อุยฺโยเชนฺโต ปม คาถมาห   
[๒๑๐๔]เอเต ยูถา ปฏิยนฺติ  ภีตา มรณา จิตฺตก   
                คจฺฉ ตุวป มา กงฺขิ  ชีวิสฺสนฺติ ตยา สหาติ ฯ   
        ตตฺถ  เอเตติ  จกฺขุปถ  อติกฺกมิตฺวา  ทูรคเต  สนธฺายาห ฯ   
ปฏิยนฺตีติ  ปฏิคจฺฉนฺติ  ปลายนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  จิตฺตกาติ  ต   
อาลปติ ฯ  ตยา  สหาติ  ตฺว  เอเตส  มม  าเน  ตฺวา  ราชา   
โหหิ  เอเต  ตยา สทฺธึ ชีวิสฺสนฺตีติ ฯ   
        ตโต อุภินฺนป ติสฺโส เอกนฺตริกา คาถา โหนฺติ ฯ   
[๒๑๐๕]นาห โรหน คจฺฉามิ  หทย เม อวกสฺสติ   
                น ต อห ชเหสฺสามิ  อิธ เหสฺสามิ ชีวิต ฯ   
                เต หิ นูน มริสฺสนฺติ  อนฺธา อปรินายกา   
                คจฺฉ ตุวป มา กงฺขิ  ชีวิสฺสนฺติ ตยา สห ฯ   
                นาห โรหน คจฺฉามิ  หทย เม อวกสฺสติ   
                น ต พนฺธ ชหิสสฺามิ  อิธ เหสฺสามิ ชีวิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  โรหนาติ  มหาสตฺต  นาเมน  อาลปติ ฯ  อวกสฺสตีติ   
คฬฺหยติ  กฑฺฒติ  โสเกน  วา  กฑฺฒิยติ ฯ  เต  ห ิ นูนาติ  เต   
อมฺหาก  มาตาปตโร  เอกเสเนว  ทฺวีสุ  อมฺเหสุ อิธ มเตสุ อปริ- 
นายกา  หุตฺวา  อปฺปฏิชคฺคิยมานา  สุสฺสิตฺวา  มริสฺสนฺติ  ตสฺมา   
ภาติก  จิตฺตก  คจฺฉ  ตุว  ตยา  สห  เต  ชีวิสฺสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อิธ   
เหสฺสามีติ อิมสฺมึเยว าเน ชีวิต ชหิสฺสามีติ ฯ    
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        อิติ  วตฺวา  คนฺตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  ทกฺขิณปสฺส  นิสฺสาย  ต   
สนฺธาเรตฺวา  อสฺสาเสนฺโต  อฏาสิ ฯ  สุตฺตนาป มิคโปติกา  
ปลายิตฺวา  มิคาน  อนฺตเร  อุโภ  ภาติเก  อปสฺสนฺตี  อิท  ภย  มม   
ภาติกาน  อุปฺปนฺน  ภวิสสฺตีติ  นิวตฺเตตฺวา  เตส  สนฺติก  อาคโต ฯ  
ต อาคจฺฉนฺตึ  ทิสฺวา มหาสตฺโต ป ฺจม คาถมาห   
[๒๑๐๖]คจฺฉ ภีรุ ปลายสฺสุ  กูเฏ พนฺโธสฺมิ อายเส   
                คจฺฉ ตุวป มา กงฺขิ  ชีวิสฺสนฺติ ตยา สหาติ ฯ   
        ตตฺถ  ภีรูติ  มาตุคาโม  นาม  อปฺปมตฺตเกนาป  ภายติ  เตน   
ต  เอว  อาลปติ ฯ  กูเฏติ  ปฏิจฺฉนฺนปาเส ฯ  อายเสติ  โส  ห ิ  
อนฺโต  อุทเก  อยกฺขนฺธ  โกฏเฏตฺวา  ตตฺถ  สารทารยุฏ ึ  พนฺธิตฺวา   
โอฑฺฑิโต  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  ตยา  สหาติ  เต  อสีติสหสฺสา   
มิคา ตยา สทฺธึ ชีวิสฺสนฺตีติ ฯ   
        ตโต ปรา ปุริมนเยเนว ติสฺโส คาถา โหนฺติ ฯ   
[๒๑๐๗]นาห โรหน คจฺฉามิ  หทย เม อวกสฺสติ   
                น ต พนฺธ ชเหสฺสามิ  อิธ เหสฺสามิ ชีวิต ฯ   
                เต หิ นูน มริสฺสนฺติ  อนฺธา อปรินายกา   
                คจฺฉ ตุวป มา กงฺขิ  ชีวิสฺสนฺติ ตยา สห ฯ   
                นาห โรหน คจฺฉามิ  หทย เม อวกสฺสติ   
                น ต พนฺธ ชหิสสฺามิ  อิธ เหสฺสามิ ชีวิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ เต หิ นูนาติ อิธาป มาตาปตโรว สนฺธายาห ฯ   
        สาป  ตเถว  ปฏิกฺขิปตฺวา  มหาสตฺตสฺส  วามปสฺส  นิสฺสาย    
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อสฺสาสยมานา  อฏาสิ ฯ  ลุทฺโทป  เต  มิเค  ปลายนฺเต  ทิสฺวา   
พนฺธรว ฺจ  สุตฺวา พนฺโธ  ภวิสฺสติ  มคิราชาติ  ทฬหฺ  กจฺฉ  พนฺธิตฺวา  
มิคมรณสตฺตึ  อาทาย  เวเคนาคจฺฉิ ฯ  มหาสตฺโต  ต  อาคจฺฉนฺต  
ทิสฺวา นวม คาถมาห   
[๒๑๐๘]อย โส ลุทฺทโก เอติ  ลุทฺทรโูป สหาวุโธ   
                โย โน วธิสฺสติ อชฺช  อุสุนา สตฺติยามปติ ฯ   
        ตตฺถ  ลทฺุทรูโปติ  ทารุณชาติโก ฯ  สตฺติยามปติ  อุสุนา   
สตฺติยาป  โน  ปริหริตฺวา  วธิสฺสติ  ตสฺมา  ยาว  โส  นาคจฺฉติ  ตาว  
ปลายถาติ ฯ   
        ต  ทิสฺวาป  จิตฺตมิโค  น  ปลายิ ฯ  สุตฺตนา  ปน  สกภาเวน   
สนฺธาเรตุ  อสกฺโกนฺตี  มรณภยภีตา  โถก  ปลายิตฺวา  อห  เทฺว   
ภาติเก  ปหาย  กห ิ ปลายิสฺสามีติ  อตฺตโน  ชีวิต  ชหิตฺวา  นลาเฏ   
มจฺจุ อาทาย ปุนาคนฺตฺวา ภาตุ วามปสฺเส อฏาสิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา ทสม คาถมาห   
        [๒๑๐๙]สา มุหุตฺต ปลายิตฺวา  ภยฏฏา ภยตชชฺิตา   
                        สุทุกฺกร อกรา ภีรุ  มรณายูปนิวตฺตถาติ ฯ   
        ตตฺถ มรณายูปนิวตฺตถาติ มรณตฺถาย อุปนิวตฺติ ฯ   
        ลุทฺโทป  อาคนฺตฺวา  เต  ตโย  ชเน  เอกโต   ิเต  ทิสฺวา   
เมตฺตจิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา  เอกกุจฺฉิย  นิพฺพตฺตภาตโร  วิย  ม ฺมาโน  
จินฺเตสิ  มิคราชา  ตาว  ปาเส  พนฺโธ  อิเม  ปน  เทฺว  ชนา   
หิโรตฺตปฺปพนฺเธน  พนฺธา  ก ึ นโุข  อิเม  เอตสฺส  โหนฺตีติ ฯ  อถ    
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น ปุจฺฉนฺโต คาถมาห   
[๒๑๑๐]กินฺนุ เตเม มิคา โหนฺติ  มุตฺตา พนฺธ อุปาสเร   
                น ต จชิตุมิจฺฉนฺติ  ชีวิตสฺสาป การณาติ ฯ   
        ตตฺถ กนิฺนุ เตเมติ กินฺนุ เต อิเม ฯ อุปาสเรติ อุปาสนฺติ ฯ   
        อถสฺส โพธิสตฺโต อาจิกฺขิ   
[๒๑๑๑]ภาตโร โหนฺติ เม ลุทฺท  โสทรยิา เอกมาตุกา   
                น ม จชิตุมิจฺฉนฺติ  ชีวิตสฺสาป การณาติ ฯ   
        โส  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  มุทจิุตฺโต  อโหสิ ฯ   
จิตฺตมิคราชา  ตสฺส  มุทุจิตฺต  ตฺวา  สมฺม  ลุทฺทก  มา  ตฺว  เอต   
มิคราชาน  มคิมตฺโตเยวาติ  ม ฺ ิตฺถ  อย  หิ  มิคราชา  อสีติยา   
มิคสหสฺสาน  ราชา  สีลาจารสมฺปนฺโน  สพฺพสตฺเตสุ  มุทุจิตฺโต   
มหาป ฺโ  อนฺเธ  ชิณฺเณ  มาตาปตโร  โปเสส ิ สเจ  ตฺว  เอวรปู   
ธมฺมิกมิค  มาเรสิ  เอต  มาเรนฺโต  มาตาปตโร  จ  โน  ม ฺจ  ภคินิ ฺจ   
เมติ  อมฺเห  ป ฺจป  ชเน  มาเรสิเยว  มยฺห  ปน  ภาตุ  ชีวิต เทนฺโต  
ป ฺจนฺนป โน ชีวิตทายโก อโหสีติ วตฺวา คาถมาห   
[๒๑๑๒]เต หิ นูน มริสฺสนฺติ  อนฺธา อปรินายกา   
                ป ฺจนฺน ชีวิต เทหิ  ภาตร มุ ฺจ ลุทฺทกาติ ฯ   
        โส  ตสฺส  ธมฺมกถ  สุตฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  มา  ภายีติ  วตฺวา   
อนนฺตร คาถมาห   
[๒๑๑๓]โส โว อห ปโมกฺขามิ  มาตาเปติภร มิค   
                นนฺทนฺตุ มาตาปตโร  มุตฺต ทิสฺวา มหามิคนฺติ ฯ    
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        ตตฺถ โวติ นิปาตมตฺต ฯ ทิสฺวาติ พนฺธนา ปมุตฺต  
ปสฺสิตฺวา ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  จินฺเตสิ  ร ฺา  ทินฺนยโส  มยฺห  ก ึ กริสฺสติ   
สจาห  อิม  มิคราชาน  วธิสฺสามิ  อย  วา  เม  ปวี  ภิชฺชิตฺวา  วิวร   
ทสฺสติ  อสนิ  วา  เม  มตฺถเก  ปติสฺสติ  วิสชชฺิสฺสามิ  นนฺติ ฯ  โส   
มหาสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ยฏ ึ  ปาเตตฺวา  จมฺมโยตฺต  ฉินฺทิสฺสามีติ   
มิคราชาน  อาลิงฺคิตฺวา  อุทกปริยนฺเต  นิปชฺชาเปตฺวา  มุทุจิตฺเตน   
สนิก  ปาสา  โมเจตฺวา  นหารุนา  นหารุ  มเสน  มส  จมฺเมน  จมมฺ   
สโมธาเนตฺวา  อุทเกน  โลหิต  โธวิตฺวา  เมตฺตจิตฺเตน  ปุนปฺปนุ   
ปริมชฺช ิฯ  ตสฺส  เมตฺตานุภาเวน  มหาสตฺตสฺส  ปารมิตานุภาเวน   
สพฺพานิ  นหารุมสจมฺมานิ  สนฺธิยึส ุฯ  ปาโท  สุจฺฉนฺนจมฺมโลโม   
อโหสิ ฯ  อสุกสฺมึ  าเน  พนฺโธ  วโณ  อโหสีติ  น  ป ฺายิตฺถ ฯ   
มหาสตฺโต สุขปฺปตฺโต อฏาสิ ฯ ต ทสิฺวา จิตฺตมิโค โสมนสฺสชาโต  
ลุทฺทสฺส อนุโมทน กโรนฺโต คาถมาห   
[๒๑๑๔]เอว ลุทฺทก นนฺทสฺสุ  สห สพฺเพหิ าติภิ   
                ยถาหมชฺช นนทฺามิ  มุตฺต ทิสฺวา มหามิคนฺติ ฯ   
        อถ น มหาสตฺโต  กินฺนุ  โข  เอส  ลุทฺโท  ม  คณฺหนฺโต  อตฺตโน 
กมฺเมน  คณฺหิ  อุทาหุ  อ ฺสฺส  อาณตฺติยาติ  จินฺเตตฺวา  คหิตการณ   
ปุจฺฉิ ฯ  ลุททฺปุตฺโต  อาห  สามิ  น  มยฺห  ตุมฺเหหิ  กมฺม  อตฺถิ   
ร ฺโ  ปน  อคฺคมเหสี  เขมา  นาม  ตุมฺหาก  ธมฺมกถ  โสตุกามา   
ตทตฺถาย  ร ฺโ  อาณตฺติยา  ตฺว  มยา  คหิโตติ ฯ  สมฺม  เอว   
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สนฺเต  ม  วิสชฺเชนฺโต  อติทุกฺกร  กโรสิ  เอหิ  ม  เนตฺวา  ร ฺโ   
ทสฺเสหิ  เทวิยา  ธมฺม  กเถสฺสามีติ ฯ  สามิ  ราชาโน  นาม  
กกฺขลา  โก  ชานาติ  กึ  ภวิสฺสติ  มยฺห  ร ฺา  ทินฺเนน  ยเสน  
กมฺม  นตฺถ ิ คจฺฉ  ตฺว  ยถาสุขนฺติ ฯ  ปุน  มหาสตฺโต  อิมินา  ม   
วิสชฺเชนฺเตน  อติทุกฺกร  กต ยสปฏลิาภอุปายมสฺส  กริสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา  สมฺม  ปฏ ึ  ตาว  เม  หตฺเถน  ปริมชฺชาหีติ  อาห ฯ  
โส  ปริมชชฺิ ฯ  หตฺโถ  สวุณฺณวณฺเณหิ  โลเมหิ  ปริปูริ ฯ  
สามิ  อิเมหิ  กึ  กโรมีติ ฯ  สมฺม อิมานิ หริตฺวา  ร ฺโ จ เทวิยา  
จ ทสฺเสตฺวา อิมานิ ตสฺส สุวณฺณมิคสฺส  โลมานีติ  วตฺวา  มม  
าเน  ตฺวา  อิมาหิ  คาถาหิ  เทวิยา  ธมฺม  เทเสหิ  สุตฺวาเยว  
หิสฺสา  โทหโล  ปฏิปสฺสมฺภิสฺสตีติ ฯ  ธมฺม ฺจร  มหาราชาติ  
ทส  ราชธมมฺคาถา  อุคฺคณฺหาเปตฺวา  ป ฺจ  สีลานิ  ทตฺวา   
อปฺปมาเทน  โอวทิตฺวา  อุยฺโยเชสิ ฯ ลทฺุทปุตฺโต มหาสตฺต  
อาจริยฏาเน  เปตฺวา  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา  จตูสุ  าเนสุ   
วนฺทิตฺวา  โลมานิ  ปทุมินปิตฺเตน  คเหตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  เตป  
น  ตโย  ชนา  โถก  อนุคนฺตฺวา  มุเขน  โคจร ฺจ  ปานีย ฺจ  คเหตฺวา   
มาตาปตูน  สนฺติก  คมึส ุฯ  มาตาปตโร  ตาต  โรหน  ตฺว  กิร  
ปาเส  พนฺโธ  กถ มุตฺโตสีติ ปุจฺฉนฺตา คาถมาหสุ   
[๒๑๑๕]กถ ตฺว ปโมกฺโข อาสิ  อุปนีตสฺมิ ชีวิเต   
                กถ ปุตฺต ปโมกฺขสิ  กฏูปาสมฺหา ลุทฺทโกติ ฯ   
        ตตฺถ  อุปนีตสฺมินฺติ  ตฺว  ชีวิเต  มรณสนฺติก  อุปนีเต  กถ    
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ปโมกฺโข อาสีติ ฯ   
        ต สุตฺวา โพธิสตฺโต ติสฺโส คาถาโย อภาสิ   
[๒๑๑๖]ภณ กณฺณสุข วาจ  หทยงฺค หทยนิสฺสิต   
                สภุาสิตาหิ วาจาหิ  จิตฺตโก ม อโมจยิ ฯ   
                ภณ กณฺณสุข วาจ  หทยงฺค หทยนิสฺสิต   
                สภุาสิตาหิ วาจาหิ  สุตฺตนา ม อโมจยิ ฯ   
                สตฺุวา กณฺณสุข วาจ  หทยงฺค หทยนิสฺสิต   
                สภุาสิตานิ สุตฺวาน  ลุทฺทโก ม อโมจยีติ ฯ   
        ตตฺถ  ภณนฺติ  ภณนฺโต ฯ  หทยงฺคนฺติ  หทยงฺคม ฯ   
ทุติยคาถาย  ภณนฺติ ภณมานา ฯ สุตฺวาติ โส อิเมส อุภินฺน  
วาจ สุตฺวา ฯ   
        อถสฺส มาตาปตโร อนุโมทนฺตา อาหสุ   
[๒๑๑๗]เอว อานนฺทิโต โหตุ  สห ทาเรหิ ลุทฺทโก   
                ยถา มย จ นนฺทาม  ทิสฺวา โรหนมาคตนฺติ ฯ   
        ลุทฺโทป  อร ฺา  นิกฺขมิตฺวา  ราชกุล  คนฺตฺวา  ราชาน   
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต อฏาสิ ฯ ต ทิสฺวา ราชา คาถมาห   
[๒๑๑๘]นนุ ตฺว อวจ ลุทฺท  มิคจมฺมานิ อาหรึ   
                อถ เกน น ุวณฺเณน  มิคจมฺมานิ นาหรีติ ฯ   
        ตตฺถ  มคิจมฺมานีติ  มิค  วา  จมฺม วา ฯ อาหรินฺติ  
อาหริสฺสามีติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อมฺโภ  ลุทฺทก  นนุ  ตฺว  เอว   
อวจ  มิค  อาเนตุ  อสกฺโกนฺโต  จมฺม  อาหริสฺสามิ  จมฺม  อาเนตุ    
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อสกฺโกนฺโต  โลมานีติ  โส  ตฺว  เกน  การเณน  เนว  มิค  น  มคิจมฺม 
อาหรีติ ฯ   
        ต สุตฺวา ลุทฺโท คาถมาห   
[๒๑๑๙]อาคม ฺเว(๑) หตฺถตฺถ  กูฏปาส ฺจ โส มิโค   
                อพชฺฌิ ต มิคราช  ต ฺจ มุตฺตา อุปาสเร ฯ   
                ตสฺส เม อหุ สเวโค  อพฺภูโต โลมหสโน   
                อิม ฺจาห มิค ห ฺเ  อชฺช หิสฺสามิ ชีวิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อาคมนฺติ  มหาราช  โส  มโิค  มม  หตฺถตฺถ   
หตฺถวส ฺเจว  มยา  โอฑฺฑิต  กูฏปาสมฺหิ  อาคโต  ตสฺมึ   
กูฏปาเส  อพชฺฌิ ฯ  ต ฺจ  มุตฺตา  อุปาสเรติ  ต ฺจ   
พนฺธ  อุปาสเร  มุตฺตา  อพนฺธาว  เทฺว  มิคา  อสฺสาเสนฺตา  
ต  นิสฺสาย  อฏสุ ฯ  อพฺภูโตติ  ปุพฺเพ  อพฺภูตปุพฺโพ ฯ  อิม ฺจาหนฺติ  อิม  อห ฯ  อถ  เม  ส
วิคฺคสฺส  เอตทโหสิ  
สเจ  อห  อิม  มิค  หนิสฺสามิ  อชฺเชว  อิมสฺมึเยว าเน  
ชีวิต ชหิสฺสามีติ ฯ   
        ต สุตฺวา ราชา อาห   
[๒๑๒๐]กีทิสา เต มิคา ลุทฺท  กีทิสา ธมฺมิกา มิคา   
                กถวณฺณา  กถสีลา  พาฬฺห  โข  เต  ปสสสีติ ฯ   
อิท  โส  ราชา  วิมฺหยวเสน  ปุนปฺปุน  ปุจฺฉติ ฯ  ต  สุตฺวา  ลุทฺโท   
คาถมาห   
# ๑. ม. อาคมา เจว ฯ  
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[๒๑๒๑]โอทาตสิงฺคา สุจิพาลา  ชาตรูปตจูปมา   
                ปาทา โลหิตกา เตส  อ ฺชิตกฺขา มโนรมาติ ฯ   
        ตตฺถ  โอทาตสิงฺคาติ  รชฏทามสทิสา  สิงฺคา ฯ  สุจิพาลาติ   
จามรีพาลสทิเสน  สุจินา  พาเลน  สมนฺนาคตา ฯ  โลหิตกาติ   
รตฺตโลมปวาลสทิสา ฯ  ปาทาติ  ขุรปริยนฺตา ฯ  อ ฺชิตกฺขาติ  
อ ฺชิเตหิ  วิย วิสุทฺธป ฺจปสาเทหิ อกฺขีหิ สมนฺนาคตา ฯ   
        อิติ  โส  กเถนฺโตว  มหาสตฺตสฺส  สุวณฺณวณฺณานิ  โลมานิ   
ร ฺโ หตฺเถ เปตฺวา เตส มิคาน สรีรวณฺณ ปกาเสนฺโต คาถมาห   
[๒๑๒๒]เอทิสา เต มิคา เทว  เอทิสา ธมฺมิกา มิคา   
                มาตาเปติภรา เทว  น เต โส อภิหารยุนฺติ (๑)ฯ   
        ตตฺถ  มาตาเปติภราติ  ชิณฺเณ  อนฺเธ  มาตาปตโร  โปเสนติฺ   
เอตาทิสา  ธมฺมิกา ฯ  น  เต  โส  อภิหารยุนฺติ  โส  มคิราชา  น   
สกฺกา  เกนจิ  ตว  ปณฺณาการตฺถาย  อภิหริตุนฺติ  อตฺโถ ฯ   
อภิหารยินฺติป  ปาโ ฯ  โส  เต อห ตว ปณฺณาการตฺถาย  
นาภิหารยึ น  อาหรินฺติ อตฺโถ ฯ   
        อิติ  โส  มหาสตฺตสฺส  จิตฺตกมิคสฺส  จ  สุตฺตนาย  จ  มิคโปติกาย   
คุเณ  กเถตฺวา  มหาราช  อห  เตน  มิคร ฺา  อตฺตโน  โลมานิ   
ทสฺเสตฺวา  มม  าเน  ตฺวา  ทสหิ  ราชธมฺมจริยาหิ  คาถาหิ เทวิยา   
ธมฺม กเถยฺยาสีติ อุคฺคณฺหาปโต อาณตฺโตติ อาห ฯ   
# ๑. ส.ียุ. อภิหารย ฯ  ม. อภิหาริตุ  ฯ  
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        ต  สุตฺวา  ราชา  ต  สตฺตรตนขจิเต  ราชปลฺลงฺเก  นิสีทาเปตฺวา   
สย  เทวิยา  สทฺธึ  นีจาสเน  เอกมนฺต  นิสีทิตฺวา  ต  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห   
ยาจติ ฯ โส ธมฺม เทเสนฺโต อาห   
        ธมฺม ฺจร มหาราช  มาตาปตูสุ ขตฺติย   
        อิธ ธมมฺ ฺจริตฺวาน  ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
        ธมฺม ฺจร มหาราช  ปุตฺตทาเรสุ ขตฺติย   
        อิธ ธมมฺ ฺจริตฺวาน  ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
        ธมฺม ฺจร มหาราช  มิตฺตามจฺเจสุ ขตฺติย   
        อิธ ธมมฺ ฺจริตฺวาน  ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
        ธมฺม ฺจร มหาราช  พาหเนสุ พเลสุ จ   
        อิธ ธมมฺ ฺจริตฺวาน  ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
        ธมฺม ฺจร มหาราช  คาเมสุ นิคเมสุ จ   
        อิธ ธมมฺ ฺจริตฺวาน  ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
        ธมฺม ฺจร มหาราช  รฏเสุ ชนปเทสุ จ   
        อิธ ธมมฺ ฺจริตฺวาน  ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
        ธมฺม ฺจร มหาราช  สมเณ พฺราหฺมเณสุ จ   
        อิธ ธมมฺ ฺจริตฺวาน  ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
        ธมฺม ฺจร มหาราช  มิคปกฺขีสุ ขตฺติย   
        อิธ ธมมฺ ฺจริตฺวาน  ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
        ธมฺม ฺจร มหาราช  ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ   
        อิธ ธมมฺ ฺจริตฺวาน  ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
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        ธมฺม ฺจร มหาราช  อินฺทา เทวา สพฺรหฺมกา   
        สุจิณฺเณน ทิว ปตฺตา  มา ธมฺม ราช ปมาโท ฯ   
        ตตฺเถว เต วตฺตปทา  เอสาว อนุสาสนี   
        สป ฺ เสวิ กลฺยาณี  เอว ตฺว ติทิวงฺคโตติ ฯ   
        อิติ  เนสาทปุตฺโต  มหาสตฺเตน  เทสิตนิยาเมเนว  อากาสคงฺค   
วิย  โอตาเรนฺโต  พุทฺธลลีาย  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  มหาชโน  สาธ-ุ 
การสหสฺสานิ  ปวตฺเตสิ ฯ  ธมฺมกถ  สุตฺวาเยว  เทวิยา  โทหโล   
ปฏิปสฺสมฺภิ ฯ  ราชา  ตุสสฺิตฺวา  ลุทฺทปุตฺต มหนฺเตน ยเสน  
สนฺตปฺเปนฺโต  ติสฺโส คาถา อภาสิ   
[๒๑๒๓]ทมฺมิ นิกฺขสต ลทฺุท  ถูล ฺจ มณิกุณฺฑล   
                จตุรสฺส ฺจ ปลฺลงฺก  อุมฺมาปปฺุผสิรินฺนิภ ฯ   
                เทวฺ จ สาทิสิโย ภริยา อุสภ ฺจ คว สต   
                ธมฺเมน รชชฺ กาเรสฺส  พหุกาโร เมสิ ลุททฺก ฯ   
                กสิวณิชฺชา อิณทาน  อุ ฺฉาจริยา จ ลทฺุทก   
                เอเตน ทาร โปเสหิ  มา ปาป อกริ ปุนาติ ฯ   
        ตตฺถ  ถลูนฺติ  มหคฺฆ  มณิกุณฺฑลปสาธน ฺจ  เต  ทมฺมิ ฯ   
จตุรสฺสนฺติ  จตุตฺถุสฺสท  จตุอุสฺสีสกนฺติ  อตฺโถ ฯ  อุมฺมาปุปฺผ- 
สิรินฺนิภนฺติ  นีลปจฺจตฺถรณตฺถตตฺตา  อุมฺมาปุปฺผสทิสาย  
สนฺนิภาย  โอภาเสน  สมนฺนาคต  กาฬวณฺณทารุสารมย  วา ฯ  
สาทิสิโยติ  อ ฺม ฺ  รูเปน  จ  โภเคน  จ  สทิสา ฯ  อุสภ ฺจ  
คว  สตนฺติ  อุสภ  เชฏก  กตฺวา  คว  สต ฺจ  เต  ทมฺมิ ฯ    
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กาเรสฺสนฺติ  ทส ราชธมฺเม อโกเปนฺโต ธมฺเมเนว รชฺช กาเรสฺสามีติ ฯ 
พหุกาโร  เมสีติ  สุวณฺณวณฺณสฺส  มิคร ฺโ  าเน  ตฺวา  ธมฺมสฺส  
เทสิตตฺตา  ตฺวป  มม  พหูปกาโร  มิคราเชน  วุตฺตนิยาเมเนว  เต   
อห  ป ฺจสุ  สีเลสุ  ปติฏาปโต ฯ  กสิวณิชฺชาติ  สมฺม  ลุทฺทก   
อห  มิคราช  อทิสฺวา  ตสฺส  วจนเมว  สุตฺวา  ป ฺจสุ  สีเลส ุปติฏ ิโต   
ตฺวป  ตโต  ปฏาย  สีลวา โหหิ ยานิ ตานิ กสิวณิชฺชานิ อิณทาน ฺจ  
กโรหิ ฯ  อุ ฺฉาจริยาติ  อาชีวมุขานิ  เอเตน  สมฺมาอาชีเวน   
ตว  ปุตฺตทาร โปเสหิ มา ปุน ปาป อกรีติ ฯ   
        โส  ร ฺโ  กถ  สุตฺวา  น  เม  ฆราวาเสน  อตฺโถ  ปพฺพชชฺ   
เม  อนุชานาถ  เทวาติ ฯ  ราชาน  อนุชานาเปตฺวา  ร ฺา   
ทินฺน  ธน  ปตฺุตทารสฺส  ทตฺวา  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  
ปพฺพชิตฺวา  อฏสมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  พฺรหฺมโลกปรายโน 
อโหสิ ฯ  ราชาป  มหาสตฺตสฺส  โอวาเท  ตฺวา  สคฺคปท  ปูเรสิ ฯ 
ตสฺส  โอวาโท  วสฺสสหสฺส ปวตฺตติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  ภิกขฺเว  ปุพฺเพป   
มมตฺถาย อานนฺเทน ชีวิต ปริจฺจตฺตเมวาติ วตฺวา ชาตก  สโมธาเนสิ  
ตทา  ลุทฺโท  ฉนฺโน  อโหสิ  ราชา  สารีปุตฺโต  เทวี  เขมา  ภิกฺขุนี   
มาตาปตโร  มหาราชกุลานิ  อเหสุ  สตฺุตนา  อุปฺปลวณฺณา  
จิตฺตมิโค  อานนฺโท  อสีติมิคสหสฺสานิ  สากิยคณา  โรหนมิคราชา  
ปน อหเมวาติ ฯ   
                                        โรหนมิคชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                                        ป ฺจม ฯ   
                                        ____________________  
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        เอเต  หสา  ปกฺกมนตีฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
อานนฺทตฺเถรสฺส ชีวิตปริจฺจาคเมว อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตทาป  หิ  ธมฺมสภาย  เถรสฺส  คุณกถ  กเถนฺเตสุ  ภิกฺขูสุ   
สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนนฺิสินฺนาติ   
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป   
อานนฺเทน มมตฺถาย ชีวิต ปริจฺจตฺตเมวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พหุปุตฺตโก  นาม  ราชา  รชฺช  กาเรสิ ฯ   
เขมา  นาม  เทวี  ตสฺส  อคฺคมเหสี  อโหสิ ฯ  ตทา  มหาสตฺโต   
สุวณฺณหสโยนิย  นิพฺพตฺเตตฺวา  นวุติหสสหสฺสปริวุโต  จิตฺตกูเฏ   
วสติ ฯ  ตทาป  เทวี  วุตฺตนเยเนว  สุปน  ทิสฺวา  ร ฺโ  สุวณฺณ- 
วณฺณสฺส  หสสฺส  ธมฺมเทสนาสวน ฺจ  โทหล ฺจ  อาโรเจสิ ฯ   
ราชาป  ปุจฺฉิตฺวา  สุวณฺณหสา  นาม  อตฺถีติ  จิตฺตกูเฏ  ปพฺพเต   
วสนฺตีติ  จ  สุตฺวา  เขม  นาม  สร  กาเรตฺวา  นานปฺปการานิ   
นิวาปธ ฺานิ  โรเปตฺวา  จตูสุ  กณฺเณสุ  เทวสิก  อภยโฆสน   
โฆสาเปสิ  เอก ฺจ  ลุทฺทปุตฺต  หสาน  คหณตฺถาย  ปโยเชสิ ฯ  
ตสฺส  ปโยชติากาโร  จ  เตน  ตตฺถ  สกุณาน  อุปปริกฺขิตภาโว  จ   
สุวณฺณหสาน  อาคตกาเล  ร ฺโ  อาโรเจตฺวา  ปาสาน  โอฑฺฑิต- 
นิยาโม  จ  มหาสตฺตสฺส  ปาเส  พนฺธนิยาโม  จ  สมุุขสฺส หสเสนา-  
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ปติโน  ตีสุ  หสฆฏาสุ  อาหิณฺฑิตฺวา ต  อทิสฺวา  นิวตฺตน ฺจ  สพฺพ   
มหาหสชาตเก  อาวิภวิสฺสติ ฯ  อิธาป  มหาสตฺโต  ยฏ ิปาเส   
พชฺฌิตฺวา  ปาสยฏ ิย  โอลมฺพนฺโตเยว  คีว  ปสาเรตฺวา  หสาน   
คตมคฺค  โอโลเกนฺโต  สมุุข  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อาคตกาเล  น   
วีมสิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ตสฺมึ  อาคเต  ติสฺโส  คาถา  อภาสิ   
[๒๑๒๔]เอเต หสา ปกฺกมนฺติ  วงฺกงฺคา ภยเมริตา   
                หริตจา เหมวณฺณา  กาม สุมุข ปกฺกม ฯ   
                โอหาย ม าติคณา  เอก ปาสวส คต   
                อนเปกฺขมานา คจฺฉนฺติ  กึ เอโก อวหียส ิฯ   
                ปเตว ปตต เสฏ  นตฺถิ พนฺเธ สหายตา   
                มา อนีฆาย หาเปสิ  กาม สุมุข ปกฺกมาติ ฯ   
        ตตฺถ  ภยเมริตาติ  ภเยน  อิริตา  ภยตชฺชิตา  ภยจลิตา  
จ ฯ  หริตจา  เหมวณฺณาติ  ทฺวีหิป  วจเนหิ  ตเมวาลปติ ฯ  
กามนฺติ  สุวณฺณวณณ  สุนฺทรมุข  เอกเสน  ปกฺกมาหิเยว  กินฺเต   
อิธาคมเนนาติ  วทติ ฯ  โอหายาติ  ม  ชหิตฺวา  อุปฺปติตฺวา ฯ   
อนเปกฺขมานาติ เตป มม าติกา มยิ อนเปกฺขมานาว  
คจฺฉนฺติ ฯ ปเตวาติ  อุปฺปเตว ฯ  มา  อนีฆายาติ  อิโต   
คนฺตฺวา  ปตฺตพฺพาย นิทฺทุกฺขภาวาย  วิริย มา หาเปสิ ฯ   
        ตโต สมุุโข ปงฺกปฏเ นิสีทิตฺวา คาถมาห   
[๒๑๒๕]นาห ทุกฺขปเรโตป  ธตรฏ ตุว ชเห   
                ชีวิต มรณ วา เม  ตยา สทฺธึ ภวิสฺสตีติ ฯ    
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        ตตฺถ  ทกฺุขปเรโตติ  มหาราช  ตฺว  มรณทุกฺขปเรโตป  
เอตฺตเกเนว  นาหนฺต  ชหามิ ฯ  เอว  สมุุเขน  สีหนาเท  กเต   
ธตรฏโ  คาถมาห   
[๒๑๒๖]เอตทริยสฺส กลฺยาณ  ย ตฺว สมุุข ภาสสิ   
                ต ฺจ วีมสมานาห  ปตเต (๑)  ต อวสฺสชินฺติ ฯ   
        ตตฺถ  เอตทริยสฺสาติ  ย  ตฺว  นาห  ตุว  ชเหติ  ภาสสิ   
เอต  อาจารสมฺปนฺนสฺส  อริยสฺส  กลฺยาณ  อุตฺตมวจน ฯ  ปตเต  
ตนฺติ  อห ฺจ  น  ต  วิสชชฺิตุกาโมว  เอว  อวจ  อถโข  ต  วีมสมาโน 
ปเตวาติ เอต วจน อวสชฺชึ คจฺฉาติ ต อโวจนฺติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  เตส  กเถนฺตาน ฺเว ลุทฺทปุตฺโต ทณฺฑมาทาย  
เวเคนาคโต ฯ  สุมุโข  ธตรฏ  อสฺสาเสนฺโต  ตสฺสาภิมุโข  
คนฺตฺวา  อปจิตึ  กตฺวา  หสร ฺโ  คุเณ  กเถสิ ฯ  ตาวเทว   
ลุทฺทปุตฺโต  มุทุจิตฺโต  อโหสิ ฯ  โส  ตสฺส  มุทุจิตฺตต  ตฺวา  ปุน  
คนฺตฺวา  หสราชเมว  อสสฺาเสนฺโต  อฏาสิ ฯ  ลุททฺปุตฺโตป   
หสราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  ฉฏ คาถมาห   
[๒๑๒๗]อปเทน ปท ยาติ                อนฺตลิกฺเข จโร ทิโช   
                ทรูา(๒) ปาส น พุชฺฌ ิตฺว        หสาน ปวรุตฺตมาติ ฯ   
        ตตฺถ  อปเทน  ปทนติฺ  มหาราช  ตุมฺหาทิโส  อนฺตลิกฺขจโร   
ทิโช  อปเถ  อากาเส  ปถ  กตฺวา  ยาติ ฯ  น  พุชฌฺีติ  โส  ตฺว  
เอวรูโป  ทูรโตว อิม ปาส น พุชฌฺิ น ชานาสีติ ปุจฺฉิ ฯ   
# ๑. ม. วีมสมาโนห ฯ  ๒. ยุ. อารา ฯ  
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        มหาสตฺโต อาห   
[๒๑๒๘]ยทา ปราภโว โหติ  โปโส ชวิีตสงฺขเย   
                อถ ชาล ฺจ ปาส ฺจ  อาสชฺชาป น พุชฌฺตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ยทา  ปราภโวติ  สมฺม  ลุททฺก  ยทา  ปราภโว  อวุฑฺฒิ   
วินาโส  สมปฺตฺโต  โหติ  อถ  โปโส  ชวิีตสงฺขเย  สมฺปตฺเต  ชาล ฺจ   
ปาส ฺจ ปตฺวาป น ชานาตีติ อตฺโถ ฯ   
        ลุทฺโท  หสร ฺโ  กถ  อภินนฺทิตฺวา  สุมุเขน  สทฺธึ  สลฺลปนฺโต   
ติสฺโส คาถา อภาสิ   
[๒๑๒๙]เอเต หสา ปกฺกมนฺติ  วงฺกงฺคา ภยเมริตา   
                หริตจา เหมวณฺณา  ตฺว ฺเจน อวหียสิ ฯ   
                เอเต ภุตฺวา ปวิตฺวา จ ปกฺกมนฺติ วิหงฺคมา   
                อนเปกฺขมานา ปกฺกมนฺติ ตฺว ฺเจเวโก อุปาสสิ ฯ   
                ก ึนุ ตาย ทิโช โหติ  มุตฺโต พนฺธ อุปาสสิ   
                โอหาย สกุณา ยนฺติ  ก ึเอโก อวหียสีติ ฯ   
        ตตฺถ  ตฺว ฺเจนนฺติ  ตฺวเมว  โอหิยสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อุปาสสีติ   
ปยิรุปาสสิ ฯ   
        สุมุโข อาห   
[๒๑๒๐]ราชา เม โส ทิโช มิตฺโต  สขา ปาณสโม จ เม   
                เนว ต วิชหิสฺสามิ  ยาว กาลสฺส ปริยายนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ยาว  กาลสฺส  ปริยายนฺติ  ลทฺุทปุตฺต  ยาว  ชีวิตกาลสฺส   
ปริยาย ปรโิยสาน อห เอต น วิชเหสฺสามิเยว ฯ    
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        ต  สุตฺวา  ลุทฺโท  ปสนฺนจิตฺโต  หุตฺวา  สจาห  เอว   
สีลสมฺปนฺเนสุ  อิเมสุ  อปรชฺฌิสฺสามิ  ปวีป  เม  วิวร  ทเทยฺย  กึ   
เม  ร ฺโ  สนฺติกา  ลทฺเธน  ยเสน  ธเนน  วิสชฺเชสฺสามิ  นนฺติ   
จินฺเตตฺวา คาถมาห   
[๒๑๓๑]โย จ ตฺว สขิโน เหตุ  ปาณ จชิตุมิจฺฉสิ   
        โส เต สหาย มุ ฺจามิ  โหตุ ราชา ตวานุโคติ ฯ   
        ตตฺถ  โย  จ  ตฺวนฺติ  โย  นาม  ตฺว ฯ โสติ โส อห ฯ  
ตวานุโคติ  เอส  หสราชา  ตว  วส  อนคุโต  โหติ  ตยา  สทฺธึ   
เอกฏาเน วสตูติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ธตรฏ  ยฏ ิปาสโต  โอตาเรตฺวา   
สรตีร  เนตฺวา  ปาส  มุ ฺจิตฺวา  มุทุจิตฺเตน  โลหิต  โธวิตฺวา   
นหารุอาทีนิ  ปฏิปาเทสิ ฯ  ตสฺส  มุทุจิตฺตตาย  มหาสตฺตสฺส   
ปารมิตาน  อานุภาเวน  จ  ตาวเทว  ปาโท  สจฺฉวิโลโม  อโหส ิฯ   
พนฺธนฏานป  น  ป ฺายติ ฯ  สุมโุข  โพธิสตฺต  โอโลเกตฺวา   
ตุฏจิตฺโต  อนุโมทน  กโรนฺโต คาถมาห   
[๒๑๓๒]เอว ลุทฺทก นนฺทสฺสุ  สห สพฺเพหิ าติภิ   
                ยถาหมชฺช นนทฺามิ  มุตฺต ทิสฺวา ทิชาทิปนฺติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ลุทฺโท  คจฺฉถ  สามีติ  อาห ฯ  อถ  น   
มหาสตฺโต  กึ  ปน  ตฺว  สมฺม  ม  อตฺตโน  อตฺถาย  พนฺธิ   
อุทาหุ  อ ฺสฺส  อาณตฺติยาติ  ปุจฺฉิตฺวา  เตน  ตสฺมึ   
การเณ  อาโรจิเต  กึ  นโุข  เม  อิโตว  จิตฺตกูฏ  คนตฺุ    
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เสยฺโย  อุทาหุ  นครนฺติ  วีมสนฺโต  มยิ  นคร  คเต  ลุทฺทปุตฺโตป   
ธน  ลภิสฺสติ  เทวิยาป  โทหโล  ปฏิปสฺสมฺภิสฺสติ  สุมุขสฺส   
มิตฺตธมฺโม  ปากโฏ  ภวิสฺสติ  ตถา  มม  าณพล  เขม ฺจ  
สร  อภย  ปกฺขีน  กตฺวา  ลภิสฺสามิ  ตสฺส  นครเมว  คนฺตุ  เสยฺโยติ   
สนฺนิฏาน  กตฺวา  ลุทฺทก  ตฺว  อมฺเห  กาเชนาทาย  ร ฺโ  
สนฺติก  เนหิ  สเจ  โน  ราชา  วิสชฺเชตุกาโม  ภวิสสฺติ  วิสชฺเชสสฺตีติ   
อาห ฯ  ราชาโน  นาม  สามิ  กกฺขลา คจฺฉถ  ตุมฺเหติ ฯ  มย  
ตาทิส  ลุทฺทป  มุทุ  กริมหฺา  ร ฺโ  อาราธเนน  อมฺหาก  ภาโร   
เนหิเยว  โน  สมฺมาติ ฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ  ราชา  หเส  
ทิสฺวาว  โสมนสฺสชาโต  หุตฺวา  เทฺวป  หเส  ก ฺจนปเ   
นิสีทาเปตฺวา  มธลุาเช  ขาทาเปตฺวา  มธูทก  ปาเยตฺวา อ ฺชลึ  
ปคฺคยฺห ธมฺมกถ  อายาจิ ฯ หสราชา  ตสฺส  โสตุกามต วิทิตฺวา ปม 
รตาว (๑) ปฏิสนฺถามกาสิ ฯ  ตตฺรีมา  หสสฺส  จ  ร ฺโ  จ   
วจนปฏิวจนคาถา โหนฺติ   
[๒๑๓๓]กจฺจิ นุ โภโต กสุล  กจฺจิ โภโต อนามย   
                กจฺจิ รฏมิท ผีต  ธมฺเมน อนุสาสสีติ ฯ   
[๒๑๓๔]กุสล ฺเจว เม หส  อโถ หส อนามย   
                อโถ รฏมิท ผีต  ธมฺเมน อนุสาสตีติ ฯ   
[๒๑๓๕]กจฺจิ โภโต อมจฺเจสุ  โทโส โกจิ น วิชชฺติ   
                กจฺจิ อารา อมิตฺตา เต  ฉายา ทกฺขิณโตริวาติ ฯ    
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[๒๑๓๖]อโถป เม อมจฺเจสุ  โทโส โกจิ น วิชชฺติ   
                อโถ อารา อมิตฺตา เม  ฉายา ทกฺขิณโตริวาติ ฯ   
[๒๑๓๗]กจฺจิ เต สาทิสี ภริยา  อสฺสวา ปยภาณินี   
                ปตฺุตรูปยสูเปตา  ตว ฉนฺทวสานุคาติ ฯ   
[๒๑๓๘]อโถ เม สาทิสี ภริยา  อสฺสวา ปยภาณินี   
                ปตฺุตรูปยสูเปตา  มม ฉนฺทวสานุคาติ ฯ   
[๒๑๓๙]กจฺจิ เต พหโว ปุตฺตา  สุชาตา รฏวฑฺฒเน   
                ป ฺาชเวน สมฺปนฺนา  สมโฺมทนฺติ ตโต ตโตติ ฯ   
[๒๑๔๐]สต เอโก จ เม ปตฺุตา  ธตรฏ มยา สุตา   
                เตส ตฺว กิจฺจมกฺขาหิ  นาวรุชฺฌนฺติ เต วโจติ ฯ   
        ตตฺถ  กสุลนฺติ  อาโรคฺย ฯ  อนามยนฺติ  อิท  ตสฺเสว   
เววจน ฯ  ผีตนฺติ  กจฺจิ  เต  อิท  รฏ  ผีต  สุภิกฺข  ธมฺเมน  จ  น   
อนุสาสสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  โทโสติ  อปราโธ ฯ  ฉายา  ทกฺขิณโตริวาติ   
ยถา  นาม  ทกฺขิณทิสาภิมุขี  ฉายา  น  วฑฺฒติ  เอว  เต  กจฺจิ   
อมิตฺตา  น  วฑฺฒนฺตีติ  วทติ ฯ  สาทิสติี  ชาติโภคอติโคตฺต- 
กุลปเทเสหิ  สมานา  เอวรูปา  หิ  อติจารินี  น  โหติ ฯ  อสฺสวาติ   
วจนปฏิคฺคาหกา ฯ  ปุตฺตรูปยสูเปตาติ  ปุตฺเตหิ  จ  รูเปน  จ   
ยเสน  จ  อุเปตา ฯ  ป ฺาชเวนาติ  ป ฺาเวเคน  ป ฺ   
ชวาเปตฺวา  ตานิ  ตานิ  กจฺิจานิ  ปริจฺฉินฺทิตุ  สมตฺถาติ  ปุจฺฉติ ฯ  
สมฺโมทนฺติ  ตโต  ตโตติ  ยตฺถ  ยตฺถ  นยิุตฺตา  โหนฺติ  ตโต  ตโต   
สมฺโมทนฺเตว ฯ  มยา  สตุาติ  มยา  วิสฺสุตา  ม  ห ิ โลโก    
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พหุปุตฺตราชาติ  วทติ  อิติ  เต  ม  นิสฺสาย  วิสฺสุตา  ปากฏา  
ชาตาติ  มยา  สุตา  นาม  โหนฺตีติ  วทติ ฯ  เตส  ตฺว  กิจฺจมกฺขาหีติ   
เตส  มม  ปุตฺตาน  อิท  นาม  กโรนฺตูติ  ตฺว  กิจฺจมกฺขาหิ ฯ   
นาวรุชฺฌนฺตีติ  น  เต  วจน  อวรชฺุฌนฺติ  โอวาท  เนส เทหีติ  
อธิปฺปาเยเนวมาห ฯ   
        ต สุตฺวา มหาสตฺโต เตส โอวาท ททนฺโต ป ฺจ คาถา  
อภาสิ   
[๒๑๔๑]อุปปนฺโนป เจ โหติ  ชาติยา วินเยน วา   
                อถ ปจฺฉา กุรุเต โยค  กิจฺเจ อาวาสุ สีทติ ฯ   
                ตสฺส สหีรป ฺสฺส  วิวโร ชายเต มหา   
                รตฺติมนฺโธว รูปานิ  ถลูานิ มนุปสฺสติ ฯ   
                อสาเร สารโยค ฺ ู  มตึ นเตฺวว วินฺทติ   
                สรโภว คิริทุคฺคสฺมึ  อนฺตราเยว สีทติ ฯ   
                หนีชจฺโจป เจ โหติ  อุฏาตา ธิติมา นโร   
                อาจารสีลสมฺปนฺโน  นิเส อคฺคีว ภาสติ ฯ   
                เอต เว อุปม กตฺวา  ปุตฺเต วิชฺชาสุ าปย   
                สวิรุฬฺเหถ เมธาวี  เขตฺเต พีชว วุฏ ิยาติ ฯ   
        ตตฺถ  วินเยน  วาติ  อาจาเรน ฯ  ปจฺฉา  กุรุเต  โยคนฺติ  
โย  เจ  สิกฺขิตพฺพสิกฺขาสุ  ทหรกาเล  โยค  วิริย  อกตฺวา  ปจฺฉา  
มหลฺลกกาเล  กโรติ  เอวรูโป  ปจฺฉา  ตถารูเป  ทุกฺเข  วา  อาปทาสุ  
วา  อุปฺปนฺนาสุ  สีทติ  อตฺตาน  อุทฺธริตุ  น  สกโฺกติ ฯ  ตสฺส    
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สหีรป ฺสฺสาติ  ตสฺส  อสิกฺขิตตฺตา  ตโต  สหริตพฺพป ฺสฺส   
อนิจฺจลพุทฺธิโน ฯ  วิวโรติ  โภคาทีน  ฉิทฺท  ปริหานีติ  อตฺโถ ฯ  
รตฺติมนฺโธติ  รตฺติอนฺโธ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  รตฺตนฺโธ   
รตฺตนฺธกาโณ  รตฺตึ  จนฺโทภาสาทีหิ  ถลูรูปาเนว  ปสฺสติ  สุขุมานิ   
ปสฺสิตุ  น  สกฺโกติ  เอว  อสิกฺขิโต  สหีรป ฺโ  กสิฺมิ ฺจิเทว  ภเย   
อุปฺปนฺเน  สุขุมานิ  กิจฺจานิ  ปสฺสิตุ  น  สกโฺกติ  โอฬาริกาเนว   
ปสฺสติ  ตสฺมา  ตว  ปุตฺเต  ทหรกาเลเยว  สิกฺขาเปตุ  วฏฏตีติ ฯ   
อสาเรติ  นิสฺสาเร  โลกายตเวทสมเย ฯ  สารโยค ฺ ูติ   
สารยุตฺโต  เอส  สมโยติ  ม ฺมาโน ฯ  มตึ  นเตฺวว  วินฺทตีติ   
พหหป  สิกขิฺตฺวา  ป ฺ น ลภติเยว ฯ  คิริทุคฺคสฺมินฺติ  โส  เอวรูโป 
ยถา  นาม  สรโภ  อตฺตโน  วสนฏาน  อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  
วิสม  สมนฺติ  ม ฺมาโน  คิริทุคฺเค  เวเคนาคจฺฉนฺโต  นรก  ปปาต  
ปติตฺวา  อนฺตราว  สีทติ  อาวาส  น  ปาปุณาติ  เอวเมว  อสาร- 
โลกายตเวทสมย  สารส ฺาย  อุคฺคเหตฺวา  มหาวินาส  ปาปุณาติ   
ตสฺมา  ตว  ปตฺุเต  อตฺถนิสฺสิเตสุ  วุฑฺฒิอาวเหสุ กิจฺเจสุ โยเชตฺวา  
สิกฺขาเปหิ ฯ  นิเส  อคฺคีวาติ  มหาราช  หีนชาติโกป  อุฏา- 
ตาทิคุณสมฺปนฺโน  รตฺตึ  อคฺคิกฺขนฺโธ  วิย  โอภาสติ ฯ  เอต  เวติ   
มยา  วุตฺต  รตฺตนฺธ ฺจ  อคฺคิกฺขนฺธ ฺจ  อุปม  กตฺวา  ตว  ปุตฺเต   
วิชฺชาสุ  าปย  สิกฺขิตพฺพยุตฺตาสุ  สิกฺขาสุ  โยเชหิ  เอว  ยุตฺโต  หิ  
ยถา  สุเขตฺเตสุ  วุฏ ิยา  พีช  สวิรุหติ  ตเถว  เมธาวี  สวิรุหติ  
ยเสน  จ  โภเคหิ  จ  วฑฺฒตีติ ฯ    
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        เอว  มหาสตฺโต  ร ฺโ  สพฺพรตฺตึ  ธมฺม  เทเสติ ฯ  เทวิยา   
โทหโล  ปฏปิสฺสมฺภิ ฯ  มหาสตฺโต  อรุณุคฺคมนเวลายเมว   
ราชาน  สีเลสุ  ปติฏาเปตฺวา  อปฺปมาเทน  โอวทิตฺวา  สทฺธึ   
สุมุเขน  อุตฺตรสีหป ฺชเรน นิกฺขมิตฺวา จิตฺตกูฏเมว คโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  ภิกขฺเว  ปุพฺเพป   
อิมินา  มมตฺถาย  ชีวิต  ปริจฺจตฺตเมวาติ  วตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ลุทฺทโก  ฉนฺโน  อโหสิ  ราชา  สารีปุตฺโต  เทวี  เขมา  ภิกฺขุนี   
หสคณา  สากิยคณา  อเหสุ  สุมุโข  อานนฺโท  อโหสิ  หสราชา ปน  
อหเมวาติ ฯ   
                                                หสชาตก นิฏ ิต   
                                                        ฉฏ ฯ   
 
                                                สตฺติคุมฺพชาตก   
        มิคลุทโฺท  มหาราชาติ  อิท  สตฺถา  มทฺทกุจฺฉิสฺมึ  มิคทาเย   
วิหรนฺโต เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        เทวทตฺเตน  หิ  สิลาย  ปวิทฺธาย  ภควโต  ปาเท  สขลิกาย   
ฆเฏ  พลวเวทนา  อุปฺปชชฺึสุ ฯ  ตถาคตสฺส  ทสฺสนตฺถาย  พหู   
ภิกฺขู  สนฺนิปตึสุ ฯ  อถ  ภควา  ปริส  สนฺนิปติต  ทิสฺวา  ภิกฺขเว   
อิท  เสนาสน  อติสมฺพาธ  สนฺนิปาโต  มหา  ภวิสฺสติ  ม ฺจ    



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 79 

                        เลมที ่ 34  สตฺติคุมฺพชาตก  หนา  79 
 
สิวิกาย  มททฺกุจฺฉิย  เนถาติ  อาห ฯ  ภิกฺขู  ตถา  กรึสุ ฯ  ชีวโก   
ตถาคตสฺส  ปาท  ผาสุก  อกาสิ ฯ  ภิกขฺู  สตฺถุ  สนติฺเก  นิสินฺนาว   
กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  เทวทตฺโต  สยป  ปาโป  ปริสาปสฺส   
ปาปา  อิติ  โส  ปาโป  ปาปปริวาโรว  วิหรตีติ ฯ  สตฺถา  กึ   
กเถถ  ภิกฺขเวติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว   
ปุพฺเพป  เทวทตฺโต  ปาโปว  ปาปปรวิาโรเยวาติ  วตฺวา  อตีต  
อาหริ ฯ   
        อตีเต  อุตฺตรป ฺจาลนคเร  ป ฺจาโล  นาม  ราชา  รชฺช   
กเรสิ ฯ  ตทา  มหาสตฺโต  อร ฺายตเน  เอกสฺมึ  สานุปพฺพเต   
สิมฺพลิวเน  เอกสฺส  สุวร ฺโ  ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  เทฺว  ภาตโร   
อเหสุ ฯ  ตสฺส  ปน  ปพฺพตสฺส  อุปริวาเต  โจรคามโก  อโหสิ   
ป ฺจนฺน โจรสตาน นิวาโส  อโธวาเต  อสฺสโม  ป ฺจนฺน  อิสิสตาน  
นิวาโส ฯ  เตส  สุวโปตกาน  ปกฺขนิกขฺมนกาเล  วาตมณฺฑลิกา   
อุทปาทิ ฯ  ตาย  ปหโต  เอโก  สุวโปตโก  โจรคาเม  โจราน   
อาวุธนฺตเร  ปติโต ฯ  ตสฺส  ตตฺถ  ปติตตฺตา  สตฺติคุมฺโพเตฺววสฺส  
นาม  กรึส ุฯ  เอโก  อสฺสเม  พาลุกถเล  ปุปฺผนฺตเร  ปติโต ฯ  
ตสฺส  ตตฺถ  ปติตตฺตา  ปุปฺผโกเตฺววสฺส  นาม  กรสึุ ฯ  สตฺติคุมฺโพ   
โจราน  อนฺตเร  วฑฺฒิโต ฯ  ปุปฺผโก  อิสีน  อนฺตเร  วฑฺฒิโต ฯ   
อเถกทิวส  ราชา  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต  รถวร  อภิรุหิตฺวา   
มหนฺเตน ปริวาเรน มิควธาย นครโต  อวิทูเร  สุปุปผิฺตสุผลิตรมณีย  
อุปวน  คนฺตฺวา  ยสฺส  ปสฺเสน  มิโค  ปลาโต  ตสฺเสว  คีวาติ  วตฺวา    
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รถา  โอรุยฺห  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ทินฺเน โกฏเก  ธนุ  อาทาย  อฏาสิ ฯ   
ปุริเสหิ  มิคาน  อุฏาปนตฺถาย  วนคุมฺเพสุ  โปถิยมาเนสุ  เอโก   
เอณิมิโค  อุฏาย  คมนมคฺค  โอโลเกนฺโต  ร ฺา   ิตฏานสฺเสว   
วิวิตฺต  ทิสฺวา  ตทภิมุโข  ปกฺขนฺทิตฺวา  ปลายิ ฯ  อมจฺจา  กสฺส   
ปสฺเสน  มิโค  ปลาโตติ  ปุจฺฉนฺตา  ร ฺโ  ปสฺเสนาติ  ตฺวา   
ร ฺา  สทฺธึ  เกฬ ึ กรึสุ ฯ  ราชา  อสฺมิมาเนน  เตส  เกฬ ึ  
อสหนฺโต  อิทานิ  ต  มิค  คณฺหิสฺสามีติ  รถ  อภิรุยฺห  สีฆ  เปเสหีติ   
สารถึ  อาณาเปตฺวา  มิเคน  คตมคฺค  ปฏิปชชฺิ ฯ  รถ  เวเคน  
คจฺฉนฺต  ปรสิา  อนุพนฺธิตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  ราชา  สารถิทุติโย  ยาว   
มชฺฌนฺติกา  คนฺตฺวา  มิค  อทิสฺวา  นิวตฺตนฺโต  ตสฺส  โจรคามกสฺส   
สนฺติเก  รมณีย  กนฺทร  ทิสฺวา  รถา  โอรุยฺห  นหาตฺวา  จ  ปวิตฺวา  
จ  ปจฺจุตฺตริ ฯ  อถสฺส  สารถี  รถโต  อุตฺตรตฺถรณ  โอตาเรตฺวา   
สยนป  รุกฺขจฺฉายาย  ป ฺเปสิ ฯ  โส  ตตฺถ  นิปชชฺิ ฯ   
สารถีป  ตสสฺ  ปาเท  สมพฺาหนฺโต  นิสีทิ ฯ  ราชา  อนฺตรนฺตรา   
นิทฺทายติ  เจว  ปพุชฺฌติ  จ ฯ  โจรคามวาสิโน  โจราป  ร ฺโ   
อารกฺขณตฺถาย  อร ฺเมว  ปวิสึสุ ฯ  โจรคามเก  สตฺติคุมฺโพ  
เจว  ภตฺตรนฺธโก  ปติโกลุมฺโพ  นาเมโก  ปุริโส จาติ เทฺวว โอหิยึสุ ฯ 
ตสฺมึ  ขเณ  สตฺติคุมฺโพ  คามโต  นิกฺขมิตฺวา  ราชาน  ทิสฺวา  อิม   
นิทฺทายมาน  มาเรตฺวา  อาภรณานิ  คเหสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  
ปติโกลุมฺพกสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ต การณ อาโรเจสิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา ป ฺจ คาถา อภาสิ    
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[๒๑๔๒]มิคลุทฺโท มหาราชา  ป ฺจาลาน รเถสโภ   
                นกิฺขนฺโต สห เสนาย  โอคโณ วนมาคโต ฯ   
                ตตฺถทฺทสา(๑) อร ฺสฺมึ  ตกฺการาน กุฏีกต   
                ตสฺสา(๒) กุฏิยา นิกฺขมฺม  สุโว ลุทฺทานิ ภาสติ ฯ   
                สมฺปนฺนพาหโน โปโส  ยวุา สมฺมฏกุณฺฑลี   
                โสภติ โลหิตุณฺหีโส  ทิวา สุริโยว ภาสติ ฯ   
                มชฺฌนฺติเก สมปฺติเก  สุตฺโต ราชา สสารถิ   
                หนฺทสฺสาภรณ สพฺพ  คณฺหาม สหสา มย ฯ   
                นสิฺสิเวป รโหทานิ  สุตฺโต ราชา สสารถ ิ  
                        อาทาย วตฺถ มณิกุณฺฑล ฺจ   
                        หนฺตฺวาน สาขาหิ อวตฺถรามาติ ฯ   
        ตตฺถ  มคิลุทฺโทติ  มคิลุทฺโท  วิย  มิคาน  คเวสนโต  มิคลุทโฺทติ   
วุตฺโต ฯ  โอคโณติ  คณา  โอหีโน  ปรหิีโน  หุตฺวา ฯ  ตกฺการาน   
กุฏีกตนฺติ  โส  ราชา  ตตฺถ  อร ฺเ  โจราน  วสนตฺถาย  กต  คามก   
อทฺทส ฯ  ตสฺสาติ  ตโต  โจรกุฏิโต ฯ  ลุทฺทานิ  ภาสตีติ   
ปติโกลุมฺเพน  สทฺธ ึ ทารุณานิ  วจนานิ  กเถสิ ฯ  สมฺปนฺนพาหโนติ   
สมฺปนฺนอสฺสพาหโน ฯ  โลหิตุณฺหีโสติ  รตฺเตน  อุณฺหีสปเฏน   
สมนฺนาคโต ฯ  สมฺปติเกติ  สมฺปติ  อิทานิ  เอวรูเป   ิตมชฺฌนฺติเก   
กาเลติ  อตฺโถ ฯ  สหสาติ  สหเสน  ปสยฺหาการ  กตฺวา   
คณฺหามาติ  วทติ ฯ  นิสสฺิเวป  รโหทานีติ  นิสฺสิเวป  อิทานิ  
# ๑.  ส. ตตฺถทฺทส ฯ  ๒. ส. ตสฺมา ฯ  
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รโห  อิท  วทติ  ยถา  นสิฺสิเว  อฑฺฒรตฺติกสมเย  มนุสฺสา  กีฬนฺตา  
สยนฺติ  รโห  โหติ  อิทานิ  เอวรูเป   ิตมชฺฌนฺติเกป  กาเล  ตเถวาติ ฯ 
หนฺตฺวานาติ  ราชาน  มาเรตฺวา  วตฺถาภรณานิสฺส  คเหตฺวา  อถ  
น  ปาเท  คเหตฺวา กฑฺฒิตฺวา เอกมนฺเต สาขาหิ ปฏิจฺฉาเทมาติ ฯ   
        อิติ  โส  เวเคน  สกึ  นิกฺขมิตฺวา  สกึ  ปติโกลมฺุพสฺส  สนฺติก   
คจฺฉติ ฯ  โส  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  โอโลเกนฺโต ราชภาว   
ตฺวา ภีโต คาถมาห   
[๒๑๔๓]กินฺนุ อุมฺมตฺตรูโปว  สตฺติคุมฺพ ปภาสสิ   
                ทรุาสทา หิ ราชาโน  อคฺคิ ปชฺชลิโต ยถาติ ฯ   
        อถ น สุโว คาถาย อชฺฌภาสิ   
[๒๑๔๔]อถ ตฺว ปติโกลุมพฺ  มตฺโต ถูลานิ คชฺชสิ   
                มาตรา มยฺห นคฺคาย  กึ นุ ตฺว วิชิคุจฺฉเสติ ฯ   
        ตตฺถ  อถ  ตฺวนฺติ  นนุ  ตฺว ฯ  มตฺโตติ  โจราน  อุจฺฉิฏสุร   
ลภิตฺวา  ตาย  มตฺโต  หุตฺวา  ปุพฺเพ  มหาคชฺชิตานิ  ตชฺชส ิฯ   
มาตราติ  โจรเชฏกสฺส  ภริย  สนฺธายาห ฯ  สา กริ ตทา  
สาขาภงฺค  นิวาเสตฺวา  จรติ ฯ  วิชิคุจฺฉเสติ  มม  มาตริ   
นคฺคาย  กึ  น ุ ตฺว  อิทานิ โจรกมฺม ชิคุจฺฉสิ กาตุ น อิจฺฉสีติ ฯ   
        ราชา  ปพุชฺฌิตฺวา  ตสฺส  เตน  สทฺธึ  มนุสฺสภาสาย  กเถนฺตสฺส   
วจน สุตฺวา สปฺปฏิภย อิท านนฺติ สารถึ อุฏาเปนฺโต คาถมาห   
[๒๑๔๕]อุฏเหิ สมฺม ตรมาโน  รถ โยเชหิ สารถ ิ  
                สกุโณ เม น รจฺุจติ  อ ฺ คจฺฉาม อสฺสมนฺติ ฯ    
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โสป สีฆ อุฏหิตฺวา รถ โยเชตฺวา คาถมาห   
[๒๑๔๖]ยุตฺโต รโถ มหาราช  ยุตฺโต จ พลวาหโน   
                อธิติฏ มหาราช  อ ฺ คจฺฉาม อสฺสมนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  พลวาหโนติ  พลววาหโน  มหาถามอสฺสสมฺปนฺโนติ   
อตฺโถ ฯ  อธิติฏาติ อภิรุห ฯ   
        อภิรฬฺุหมตฺเตเยว  ตสฺมึ  สินฺธวา  วาตเวเคน  ปกฺขนฺทึสุ ฯ   
สตฺติคุมฺโพ รถ คจฺฉนฺต ทิสฺวา สมฺภมปฺปตฺโต เทฺว คาถา อภาสิ   
[๒๑๔๗]โกนุเมว คตา สพฺเพ  เย อสฺมึ ปริจารกา   
                เอส คจฺฉติ ป ฺจาโล  มุตฺโต เตส อทสฺสนา ฯ   
                โกทณฺฑกาน ิคณฺหถ  สตฺติโย โตมรานิ จ   
                เอส คจฺฉติ ป ฺจาโล  มา โว มุ ฺจิตฺถ ชีวิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  โกนุเมติ  กุหึ  นุ  อิเม ฯ  อสฺมินฺติ  อิมสมฺึ  อสฺสเม ฯ   
ปริจารกาติ  โจรา ฯ  อทสฺสนาติ  เอเตส โจราน อทสฺสเนน  
มุตฺโต ฯ  เอส  คจฺฉตีติ  เอเตส  หตฺถโต  มุตฺโต  หุตฺวา  เอส   
อทสฺสน  คจฺฉตีติ  อตฺโถ ฯ  โกทณฺฑกานีติ  ธนู ฯ  ชีวิตนฺติ   
ตุมฺหาก  ชีวนฺตาน มา มุ ฺจิตฺถ อาวุธหตฺถา ธาวิตฺวา คณฺหถ  
นนฺติ ฯ   
        เอว  ตสสฺ  วิรวิตฺวา  อปราปร  วิธาวนฺตสฺเสว  ราชา  อิสีน   
อสฺสม  ปตฺโต ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  อิสโย  ผลาผลตฺถาย  คตา ฯ  
เอโก  ปุปฺผกสุโวว  อสฺสมปเท  โหติ ฯ  โส  ราชาน  ทิสฺวา   
ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา ปฏิสนฺถารมกาสิ ฯ    
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        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา จตสฺโส คาถา อภาสิ   
[๒๑๔๘]อถาปโร ปฏินนทฺิตฺถ  สโุว โลหิตตุณฺฑโก   
        สฺวาคตนฺเต มหาราช  อโถ เต อทุราคต   
        อิสฺสโรสิ อนุปฺปตฺโต  ย อิธตฺถิ ปเวทย ฯ   
        ติณฺฑุกานิ ปยาลานิ  มธุเก กาสมาริโย   
        ผลานิ ขุทฺทกปฺปานิ  ภุ ฺช ราช วร วร ฯ   
        อิทป ปานิย สีต  อาภต คิริคพฺภรา   
        ตโต ปว มหาราช  สเจ ตฺว อภิกงฺขสิ ฯ   
        อร ฺ อุ ฺฉาย คตา  เย อสฺมึ ปริจารกา   
        สย อุฏาย คณฺหโวฺห  หตฺถา เม นตฺถิ ทาตเวติ ฯ   
        ตตฺถ  ปฏินนฺทิตฺถาติ  ราชาน  ทิสวฺาว  ตุสฺสิ ฯ  โลหิต- 
ตุณฺฑโกติ  รตฺตตุณฺฑโก  โสภคฺคปฺปตฺโต ฯ  มธุเกติ  มธุกผลานิ ฯ   
กาสมาริโยติ  เอวนามกานิ  ผลานิ  การผลานิ  วา ฯ  ตโต   
ปวาติ  ตโต  ปานียมาฬกโต  คเหตฺวา  ปานีย  ปว ฯ  เย  อสฺมึ  
ปริจารกาติ  มหาราช  เย  อิมสฺมึ  อสฺสเม  วิจรณกา  อิสโย  เต  
อร ฺ  อุ ฺฉาย คตา ฯ คณฺหโวฺหติ ผลาผลานิ คณฺหถ ฯ  
ทาตเวติ ทาตุ ฯ   
        ราชา ตสฺส ปฏิสนถฺาเร ปสีทิตฺวา ถุตึ กโรนฺโต คาถา- 
ทฺวยมาห   
[๒๑๔๙]ภทฺทโก วตาย ปกฺขี  ทิโช ปรมธมฺมิโก   
                อเถโส อิตโร ปกขีฺ  สุโว ลทฺุทานิ ภาสติ ฯ    
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                เอต หนถ พนฺธถ  มา โว มุ ฺจิตฺถ ชีวิต   
                อิจฺเจว วิลปนฺตสฺส  โสตฺถี ปตฺโตสฺมิ อสฺสมนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อิตโรติ  โจรกฏุิย  สุวโก ฯ  อิจฺเจวนฺติ  อห  ปน  ตสฺส   
เอว วิลปนฺตสฺส อิม อสฺสม โสตฺถินา ปตฺโตติ ฯ   
        ร ฺโ กถ สุตฺวา ปุปฺผโก เทฺว คาถา อภาสิ   
[๒๑๕๐]ภาตโรสฺมา มหาราช  โสทรยิา เอกมาตุกา   
                เอกรุกฺขสฺมึ สวฑฺฒา  นานาเขตฺต คตา อุโภ ฯ   
                สตฺติคุมฺโพ จ โจราน  อห ฺจ อิสิน อิธ   
                อสต โส สต อห  เตน ธมฺเมน โน วินาติ ฯ   
        ตตฺถ  ภาตโรสฺมาติ  มหาราช  โส  จาห ฺจ  อุโภ  ภาตโร   
โหม ฯ  โจรานนฺติ  โส  โจราน  สนฺติเก  สวฑฺโฒ  อห  อิสีน   
สนฺติเก ฯ  อสต  โส  สต  อหนฺติ  โส  อสาธูน  ทุสฺสีลาน  สนฺติก   
อุปคโต  อห  สาธูน  สลีวนฺตาน  เตน  ธมฺเมน  โน  วินาติ  มหาราช   
ต ฺจ  สตฺติคุมฺพ  โจรา  โจรธมฺเมน  เจว  โจรกิริยาย  จ  วิเนสุ  ม  
อิสโย  อิสิธมฺเมน  อิสิสีลาจาเรน  ตสฺมา  โสป  เตน  โจรธมฺเมน โน  
วินา โหติ อห หิ อิสิธมฺเมน โน วินา โหมีติ ฯ   
        อิทานิ ต ธมฺม วิภเชนฺโต คาถาทฺวยมาห   
[๒๑๕๑]ยตฺถ วโธ จ พนฺโธ จ  นกิตี ว ฺจนานิ จ   
        อาโลปา สหสาการา  ตานิ โส ตตฺถ สิกฺขติ ฯ   
        อิธ สจฺจ ฺจ ธมฺโม จ  อหึสา สยโม ทโม   
        อาสนูทกทายีน  องฺเก วฑฺโฒสฺมิ ภารตาติ ฯ    
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        ตตฺถ  นกิตีติ  ปฏริูปเกน  ว ฺจนานิ ฯ ว ฺจนานีติ  
อุชุกว ฺจนาเนว ฯ  อาโลปาติ  ทิวา  คามฆาตา ฯ  สหสา- 
การาติ  เคห  ปวิสิตฺวา  มรเณน  ตชฺเชตฺวา  สาหสิกกมฺมกรณานิ  
จ ฯ  สจฺจนฺติ  สภาโว ฯ  ธมฺโมติ  สุจริตธมฺโม ฯ  อหึสาติ   
เมตฺตาปุพฺพภาโค ฯ  สยโมติ  สลีสยโม ฯ  ทโมติ  อินฺทฺริยทมน ฯ  
อาสนูทกทายีนนฺติ  อพฺภาคตาน  ชนาน  อาสน ฺจ  อุทกทาน ฺจ  
ทานสีลาน ฯ  ภารตาติ  ราชาน อาลปติ ฯ   
        อิทานิ ร ฺโ ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ   
[๒๑๕๒]ย ย หิ ราช ภชติ  สนฺต วา ยทิ วา อส   
        สลีวนฺต วิสีล วา  วส ตสฺเสว คจฺฉติ ฯ   
        ยาทิส กุรุเต มิตฺต  ยาทิส ฺจูปเสวติ   
        โสป ตาทิสโก โหติ  สหวาโส หิ ตาทิโส ฯ   
        เสวมาโน เสวมาน  สมฺผุฏโ สมฺผุส ปร   
        สโร ทฏุโ กลาปว  อลิตฺตมุปลมิฺปติ ฯ   
        อฺปลิมปฺภยา ธีโร  เนว ปาปสขา สิยา   
        ปูติมจฺฉ กุสคฺเคน  โย นโร อุปนยฺหติ   
        กุสาป ปูตี วายนฺติ  เอว พาลูปเสวนา ฯ   
        ตคร ฺจ ปลาเสน  โย นโร อุปนยหฺติ   
        ปตฺตาป สุรภี วายนฺติ  เอว ธีรูปเสวนา ฯ   
        ตสฺมา ปตฺตปูฏสฺเสว  ตฺวา สมฺปากมตฺตโน    



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 87 

                        เลมที ่ 34  สตฺติคุมฺพชาตก  หนา  87 
 
        อสนฺเตนูปเสเวยฺย(๑)  สนฺเต เสเวยฺย ปณฺฑิโต   
        อสนฺโต นิรย เนนฺติ  สนฺโต ปาเปนฺติ สุคฺคตินฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สนฺต  วา  ยท ิ วา  อสนฺติ  สปฺปุริส  วา  อสปฺปุริส  วา ฯ   
เสวมาโน  เสวมานนฺติ  เสวมาโน  อาจริโย  เสวมาน  อนฺเตวาสิก ฯ   
สมฺผุฏโติ  อนฺเตวาสินา  สมฺผุฏโ  อาจริโย ฯ สมฺผุส  ปรนฺติ  
ปร  อาจริย  ผุสนฺโต  อนฺเตวาสี ฯ  อลตฺิตนฺติ  ต อนฺเตวาสิก   
ปาปธมฺเมน  อลิตฺต  โส  อาจริโย  วิสทุฏโ  สโร  เสส  สรกลาป   
วิย  ลิมฺปติ ฯ  เอว  พาลูปเสวนาติ  พาลูปเสวี  หิ  ปติูมจฺฉ   
อุปนยฺหนกุสคฺค  วิย  โหติ  ปาปกมฺม  อกโรนฺโตป  อวณฺณ  อกตฺิตึ   
ลภติ ฯ  ธีรูปเสวนาติ  ธีรูปเสวี  ปุคฺคโล  ตคราทิคนฺธชาติปลิ- 
เวนปตฺต  วิย  โหติ  ปณฺฑิโต  ภวิตุ  อสกฺโกนฺโตป  กลฺยาณมิตฺต- 
เสวีติ  คุณกิตฺตึ  ลภติ ฯ  ปตฺตปูฏสฺเสวาติ  ทุคฺคนฺธสุคนฺธปลิ- 
เวนปณฺณสฺเสว ฯ  สมฺปากมตฺตโนติ   กลฺยาณมิตฺตสสคฺควเสน    
อตฺตโน  ปรปิาก  ปริปากาณภาว  ตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ปาเปนฺติ   
สุคฺคตินฺติ  สนฺโต  สมฺมาทิฏ ิกา  อตฺตาน  นิสฺสิเต  สตฺเต  สคฺคเมว   
ปาเปนฺตีติ  เทสน ยถานสุนฺธิเมว ปาเปสิ ฯ   
        ราชา  ตสฺส  ธมฺมกถาย  ปสีทติ ฯ  อิสิคโณป  อาคโต ฯ   
ราชา  อิสโย  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ม  อนุกมฺปมานา  มม  วสนฏาเน   
วสถาติ  วตฺวา  เตส  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  นคร  คนฺตฺวา  สุวาน  อภย   
อทาสิ ฯ  อิสโยป  ตตฺถ  อคมสุ ฯ  ราชา  อิสิคณ  อุยฺยาเน   
# ๑. ม. อสนฺเตโนปเสเวยฺย ฯ  
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วสาเปนฺโต  ยาวชีว  อุปฏหิตฺวา  สคฺคปูร  ปูเรส ิฯ  อถสฺส  
ปุตฺโตป  ฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา  อิสิคณ  ปฏิชคฺคิเยว ฯ  ตสฺมึ   
กุลปริวตฺเต  สตฺต  ราชาโน  อิสิคณสฺส  ทาน  ปวตฺตยึสุ ฯ   
มหาสตฺโต  อร ฺเเยว  วสนฺโต ยถากมฺม คโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  ภิกขฺเว  ปุพฺเพป   
เทวทตฺโต  ปาโป  ปาปปรวิาโรเยวาติ  วตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  สตฺติคุมฺโพ  เทวทตฺโต  อโหส ิ โจรา  เทวทตฺตปริสา  ราชา   
อานนฺโท อิสิคณา พุทฺธปริสา ปุปฺผกสุโว ปน อหเมวาติ ฯ   
                                สตฺติคุมฺพชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                                สตฺตม ฯ   
 
                                        ภลฺลาติกชาตก   
        ภลลฺาติโก  นาม  อโหสิ  ราชาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต  มลฺลิก  เทวึ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตสฺสา  กิร  เอกทิวส  ร ฺา  สทฺธึ  สยน  นิสสฺาย  กลโห   
โหติ ฯ  ราชา  กุชฺฌิตฺวา  ต  น  โอโลเกสิ ฯ  สา  จินฺเตสิ  นนุ   
ตถาคโต  ร ฺโ  มยิ  กทฺุธภาว  น  ชานาตีติ ฯ  สตฺถา  ต  การณ   
ตฺวา  ปุนทิวเส  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  สาวตฺถิย  ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา   
ร ฺโ  เคหทฺวาร  คโต ฯ  ราชา  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  ปตฺต  
คเหตฺวา  สตฺถาร  ปาสาท  อาโรเปตฺวา  ปฏิปาฏิยา  ภิกฺขุสงฺฆ    
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นิสีทาเปตฺวา  ทกฺขิโณทก  ทตฺวา  ปณีเตน  อาหาเรน  ปริวิสิตฺวา   
ภตฺตกิจฺจาวสาเน  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  สตฺถา  กึ  นุโข  มหาราช   
มลฺลิกา  น  ป ฺายตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  อตฺตโน  สุขมทมตฺตายาติ   
วุตฺเต  นนุ  มหาราช  ตฺว  ปุพฺเพ  กินฺนรโยนิย  นิพฺพตฺเตตฺวา   
เอกรตฺตึ  กินนฺริยา  วินา  หุตฺวา  สตฺต  วสฺสสตานิ  ปริเทวมาโน   
วิจรสีติ วตฺวา  เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  ภลฺลาติโก  นาม  ราชา  รชฺช  กาเรนฺโต   
องฺคารปกฺกมิคมส  ขาทิสฺสามีติ  รชชฺ  อมจฺจาน  นิยฺยาเทตฺวา   
สนฺนทฺธป ฺจาวุโธ  สุสิกฺขิตโกเลยฺยสุนขคณปริวุโต นครา  
นิกฺขมิตฺวา หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  อนุคงฺค  คนฺตฺวา  อุปริคงฺค  อภิรุหิตุ  
อสกฺโกนฺโต  เอก  คงฺค  โอติณฺณนทึ  ทิสฺวา  ตทนุสาเรน  คจฺฉนฺโต  
มิคสูกราทโย  วธิตฺวา  องฺคารปกฺกมส  ขาทนฺโต  อุจฺจฏาน   
อภิรุหิ ฯ  ตตฺถ  รมณียา  นทิกา ฯ  สา  ปริปุณฺณกาเล   
ถนปฺปมาโณทกา  หุตฺวา  สนฺทติ ฯ  อ ฺทา  ชนฺนุกปฺปมาโณทกา   
โหติ ฯ  ตตฺถ  นานปฺปการกา  มจฺฉกจฺฉปา  วิจรนฺติ ฯ   
อุทกปริยนฺเต  รชฏปฏฏวณฺณา  วาลุกา  อุโภส ุ ตีเรสุ  นานา- 
ปุปฺผผลภฺริตวินมิตา รุกฺขา ปุปฺผผลรสมตฺเตหิ  นานา- 
วิหงฺคมภมรคเณหิ  สมฺปริกิณฺณา  วิวิธมิคสงฺฆนิเสวิตา   
สีตจฺฉายา ฯ  เอว  รมณิยาย  เหมวติยา  นทิยา  ตีเร  เทฺว  
กินฺนรา  อ ฺม ฺ  อาลิงฺคิตฺวา  ปริจุมฺพิตฺวา  นานปฺปกาเรหิ   
ปริเทวนฺตา  โรทนฺติ ฯ  ราชา  ตสฺสา  นทิยา  ตีเรน  คนฺธมาทน    
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อภิรุหนฺโต  เต  กินฺนเร  ทสิฺวา  กินฺนุ  โข  เอเต  เอว  ปริเทวนฺติ  
ปุจฺฉิสฺสามิ  เนติ  จินฺเตตฺวา  สุนเข  โอโลเกตฺวา  อจฺฉร  ปหริ ฯ   
สุสิกฺขิตโกเลยฺยกสุนขา  ตาย  ส ฺาย วนคุมฺพ ปวิสิตฺวา อุเรน  
นิปชฺชสึ ุฯ  โส  เตส  ปฏสิลฺลีนภาว  ตฺวา  ธนุกลาป ฺเจว   
เสสาวุธานิ  จ  รุกฺข  นิสสฺาย  เปตฺวา  ปทสทฺท  อกโรนฺโต  สณิก   
เตส  สนฺติก  คนฺตฺวา กึการณา ตุมฺเห โรทถาติ กินฺนเร ปุจฺฉิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา ติสฺโส คาถา อภาสิ   
[๒๑๕๓]ภลฺลาติโก นาม อโหสิ ราชา   
                รฏ ปหาย มิคว อจาริ โส   
                อคมา คิริวร คนฺธมาทน   
                สปุุปฺผิต กึปุรสิานุจิณฺณ ฯ   
                สาลูรสงฺฆ ฺจ นิเสธยิตฺวา   
                ธนุกลาป ฺจ โส นิกฺขมิตฺวา   
                อุปาคมิ วจน วตฺตุกาโม   
                ยตฺถฏ ิตา กึปุริสา อเหสุ ฯ   
                หมิจฺจเย เหมวตาย ตีเร   
                กมิิธฏ ิตา มนฺตยโวฺห อภิณฺห   
                ปจฺุฉามิ โว มานุสเทหวณฺเณ   
                กถ โว ชานนติฺ มนุสฺสโลเกติ ฯ   
        ตตฺถ  สาลูรสงฺฆนฺติ  สุนขคณ ฯ  หิมจฺจเยติ  จตุนฺน  
เหมนฺตมาสาน  อติกฺกเม ฯ เหมวตายาติ อิมิสฺสา เหมวติยา   
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นทิยา ตีเรติ ฯ   
        ร ฺโ  วจน  สุตฺวา  กินฺนโร  ตุณฺหี  อโหส ิฯ  กินฺนรี   
ปน  ร ฺา สทฺธึ สลลฺป   
[๒๑๕๔]มลฺลคิรึ ปณฺฑลกนฺติกูฏ   
                สโีตทเก อนุจราม นชฺโช   
                มคิา มนุสฺสาว นิภาสวณฺณา   
                ชานนติฺ โน กึปรุิสาติ ลุทฺทาติ ฯ   
        ตตฺถ  มลฺลคิรินฺติ  สมฺม  ลุทฺทก  มย  อิม  มลลฺคิริ ฺจ   
ปณฺฑรก ฺจ  ติกูฏ ฺจ  อิมา  จ  นชฺโช  อนุวิจราม ฯ  มาลา- 
คิรินฺติป  ปาโ ฯ  นิภาสวณฺณาติ นิภาสสมานวณฺณา  
ทิสฺสมานสรีราติ อตฺโถ ฯ   
        ตโต ราชา ติสฺโส คาถา อภาสิ   
[๒๑๕๕]สุกิจฺฉรูป ปริเทวยโวฺห   
                อาลิงฺคิโต จาสิ ปโย ปยาย   
                ปจฺุฉามิ โว มานุสเทหวณฺเณ   
                กมิิธา วเน โรทถ อปฺปตีตา ฯ   
                สกุิจฺฉรูป ปริเทวยโวฺห   
                อาลิงฺคิโต จาสิ ปโย ปยาย   
                ปจฺุฉามิ โว มานุสเทหวณฺเณ   
                กมิิธา วเน วิลปถ อปฺปตีตา ฯ   
                สกุิจฺฉรูป ปริเทวยโวฺห    
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                อาลิงฺคิโต จาสิ ปโย ปยาย   
                ปจฺุฉามิ โว มานุสเทหวณฺเณ   
                กมิิธา วเน โสจถ อปฺปตีตาติ ฯ   
        ตตฺถ  สกุิจฺฉรูปนฺติ  สุฏ ุ  ทุกฺขปปฺตฺตา  วิย  หตฺุวา ฯ   
อาลิงฺคิโต  จาสิ  ปโย  ปยายาติ  ตยา  ตว  ปโย  อาลงฺิคิโต  จ  อาสิ ฯ   
อาลิงฺคิโย  จาสีติป  ปาโ  อยเมวตฺโถ ฯ  กิมิธา  วเนติ  กึการณา   
อิธ  วเน  อนตฺรนฺตรา  อาลิงฺคิตฺวา  ปริจุมฺพิตฺวา  ปยกถ  กเถตฺวา   
ปุน อปฺปตีตา โรทถาติ ฯ   
        ตโต ปรา อุภินฺนป อลฺลาปสลฺลาปคาถา โหนฺติ   
[๒๑๕๖]มเยกรตฺต วิปฺปวสิมฺห ลุทฺท   
                อกามกา อ ฺม ฺ สรนฺตา   
                ตเมกรตฺต อนุตปฺปมานา   
                โสจาม สา รตฺติ ปุน น เหสฺสติ ฯ   
[๒๑๕๗]ยเมกรตฺต อนุตปฺปเถต   
                ธนว นฏ ปตร ฺจ เปต   
                ปจฺุฉามิ โว มานุสเทหวณฺเณ   
                กถ วินาวาสมกมฺปยิตฺถ ฯ   
[๒๑๕๘]ยมิม นทึ ปสฺสสิ สีฆโสต   
                นานาทุมจฺฉทน เสลกุล   
                ต เม ปโย อุตฺตริวสฺสกาเล   
                มม ฺจ ม ฺเ อนุพนฺธตีติ ฯ    
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                อห ฺจ องฺโกลก โอจินามิ   
                อธิมุตฺต สตฺตลิโยธิก ฺจ   
                ปโย จ เม เหหิติ มาลธารี   
                อห ฺจ น มาลินี อชฺฌุเปสฺส ฯ   
                อห ฺจิท กุรวก โอจินามิ   
                อุทฺทาลกา ปาตลี สินฺธุวาริตา (๑)  
                ปโย จ เม เหหิติ มาลธารี   
                อห ฺจ น มาลินี อชฺฌุเปสฺส ฯ   
                อห ฺจ สาลสฺส สุปุปฺผิตสฺส   
                โอเจยฺย ปุปฺผานิ กโรมิ มาล   
                ปโย จ เม เหหิติ มาลธารี   
                อห ฺจ น มาลินี อชฺฌุเปสฺส ฯ   
                อห ฺจ สาลสฺส สุปุปฺผิตสฺส   
                โอเจยฺย ปุปฺผานิ กโรมิ ภาร   
                อิท ฺจ โน เหหิติ สนฺถรตฺถ   
                ยตฺถชชฺิม วิหริสฺสาม รตฺตึ ฯ   
                อห ฺจ โข อคฺคลุ จนฺทน ฺจ   
                สลิาย ปสามิ ปมตฺตรูปา   
                ปโย จ เม เหหิติ โรสิตงฺโค   
                อห ฺจ น โรสติา อชฺฌุเปสฺส ฯ   
# ๑. ม. ปาฏลิสินฺธุวารกา ฯ  
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                อถาคมา สลิล สีฆโสต   
                นทุ สาเล สลเล กณฺณิกาเร   
                อาปูรเถ เตน มหุุตฺตเกน   
                สาย นที อาสิ มยา สุทุตฺตรา ฯ   
                อุโภสุ ตีเรสุ มย ตทา  ิตา   
                สมฺปสฺสนฺตา อุภโย อ ฺม ฺ   
                สกึป โรทาม สก ึหสาม   
                กิจฺเฉน โน อคมา สมฺพรี สา ฯ   
                ปาโต จ โข อุคฺคเต สุริยมฺหิ   
                จตุกฺก นทึ อุตฺตริยาน ลุทฺท   
                อาลิงฺคิยา อ ฺม ฺ มย อุโภ   
                สกึป โรทาม สกึ หสาม ฯ   
                ตีหูนก สตฺต สตานิ ลุทฺท   
                ยมธิ มย วิปฺปวสิมฺห ปุพฺเพ   
                วสฺเสกิม ชีวิต ภูมิปาล   
                โกนีธ กนฺตาย วินา วเสยฺย ฯ   
[๒๑๕๙]อายุ ฺจ โว กีวตโก นุ สมฺม   
                สเจป ชานาถ วเทถ อายุ   
                อนุสฺสวา วุทฺธิโต อาคมา วา   
                อกฺขาถ เม ต อวิกมฺปมานา ฯ   
[๒๑๖๐]อายุ ฺจ โน วสฺสสหสฺส ลุทฺท    
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                น จนฺตรา ปาปโก อตฺถ ิโรโค   
                อปฺปทุกฺข สุขเมว ภิยฺโย   
                อวีตราคา วิชหาม ชีวิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  มเยกรตฺตนฺติ  มย  เอกรตฺต ฯ  วิปฺปวสิมหฺาติ  
วิปฺปยุตฺตา  หุตฺวา  วสิมฺหา ฯ  อนุตปฺปมานาติ  อนิจฺฉมานาน 
น  โน  เอกรตฺโต  อตีโต  เอกรตฺต  อนุจินฺตยมานา ฯ  ปุน  น  
เหสฺสตีติ  ปุน  น  ภวิสฺสติ  น  คมิสฺสติ ฯ  ธนว  นฏ  ปตร ฺจ   
เปตนฺติ  ธน  วา  นฏ  ปตร  วา  มาตร  วา  เปต  กาลกต  นุโข   
ตุมฺเห  จินฺตยมานา  เกน  การเณน  ต  เอกรตฺต  วินาวาส  อกปฺปยิตฺถ  
อิท  เม  อาจิกฺขถาติ  ปุจฺฉติ ฯ  ยมิมนติฺ  ย  อิม ฯ  เสลกุลนฺติ   
ทฺวินฺน  เสลกุลาน  อนฺตเร  สนฺทมาน ฯ  วสฺสกาเลติ  เอกสฺส 
เมฆสฺส อุฏาย  วสฺสนกาเล  อมฺหากป  อิมสฺมึ  วนสณฺเฑ   
รตฺติวเสนป  จรนฺตาน  เอโก  เมโฆ  อุฏหิ  อถ  เม  ปยสามิโก   
กินฺนโร  ม  ปจฺฉโต  อาคจฺฉตีติ  ม ฺมาโน  เอต  นทึ  อุตฺตรีติ   
อาห ฯ  อห ฺจาติ  อห  ปเนตสฺส  จ  ปรตีร  คตภาว  อชานนฺตี   
สุปุปฺผิตานิ  องฺโกลกาทีนิ  ปุปฺผานิ  โอจินามิ ฯ  ตตฺถ  สตฺตล-ิ 
โยธิก ฺจาติ  กุณฺฑลปุปฺผ ฺจ  สุวณฺณโยธิก ฺจ  โอจินนฺตี  ปน  ปโย   
จ  เม  มาลธารี  ภวิสฺสติ  อห ฺจ  น  มาลินี  หุตฺวา  อชฺฌุเปสฺสนฺติ   
อิมินา  การเณน  โอจินามิ ฯ  อุทฺทาลกา  ปาตลี  สนิฺธุวาริตาติ  
อิเมป  มยา  โอจิตาเยวาติ  วทติ ฯ  โอเจยฺยาติ  โอจินิตฺวา ฯ  
อคฺคลุ  จนฺทน ฺจาติ  กาฬาคลุ ฺจ  รตฺตจนฺทน ฺจ ฯ  โรสิตงฺโคติ    
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วิลิตฺตสรีโร ฯ โรสิตาติ วิลิตฺตา หุตฺวา ฯ  อชฌฺุเปสฺสนฺติ  
สยเน  อุปคมิสฺสามิ ฯ  นุท  สาเล  สลเล  กณฺณิกาเรติ  เอตานิ  
มยา  โอจินิตฺวา  ตีเร  ปตานิ  ปุปฺผานิ  นุทนฺต  หรนฺต ฯ   
สุทุตฺตราติ  ตสฺสา  หิ  โอริมตีเร   ิตกาเลเยว  นทิยา  อุทก อาคต  
ต  ขณ ฺเว  สุริโย  อฏมิโต  วิชชฺุลตา  นิจฺฉรนฺติ  กินฺนรา  นาม   
อุทกภีรุกา โหนฺติ  อิติ  สา โอตริตุ  น  วิสหิ  เตนาห  สาย  นที  อาสิ  
มยา  สุทุตฺตราติ ฯ  สมฺปสฺสนฺตาติ  วิชฺชลุตานิจฺฉรณกาเล   
ปสฺสนฺตา ฯ  โรทามาติ  อนฺธการกาเล  อปสฺสนฺตา  โรทาม   
วิชฺชุลตานิจฺฉรณกาเล  ปสฺสนฺตา  หสาม ฯ  สมฺพรติี  รตฺติ ฯ  
จตุกฺกนฺติ  ตุจฺฉ ฯ  อุตฺตริยานาติ  อุตฺตริตฺวา ฯ  ตีหนูกนฺติ   
ตีหิ  อูนานิ  สตฺตวสฺสสตานิ ฯ  ยมิธ  มยนฺติ  ย  กาล  อิธ  มย  
วิปฺปวสิมฺหา ฯ สา  อิโต  ตีหิ  อูนานิ  สตฺตวสฺสสตานิ  โหนฺตีติ  
วทติ ฯ  วสฺเสกิมนฺติ  วสสฺ  เอก  อิม  ตุมฺหาก  เอกเมว  วสฺสสต  
อิม  ชีวิตนฺติ  วทติ ฯ  โกนีธาติ  เอว  ปริตฺตกชีวิเต  โก  นุ  อิธ   
กนฺตาย  วินา  ภเวยฺย  อยตฺุต  วา  ปยภริยาย  วินา  ภวิตุนฺติ  วทติ ฯ   
กีวตโก  นูติ  ราชา  กินฺนรยิา  วจน  สุตฺวา  อิเมส  อายุปฺปมาณ   
ปุจฺฉิสฺสามิ  นนฺติ  จินฺเตตฺวา  ตุมฺหาก  กิตฺตโก  อายูติ  ปุจฺฉติ ฯ   
อนุสฺสวาติ  สเจ  โว  กสสฺจิ  วทนฺตสฺส  วา  สุต  มาตาปตูน  วุฑฺฒาน   
มหลฺลกาน  สนฺติเก  อาคโม  อตฺถ ิ อถ  เม  ตโต  อนุสฺสวา  วุทฺธิโต   
อาคมา  วา  เอต  อวิกมฺปมานา  อกฺขาถ ฯ  น  จนฺตราติ  อมฺหาก   
วสฺสสหสฺส  อายุ  อนฺตรา  จ  โน  ปาปโก  ชีวิตนฺตรายกโร  โรโคป    
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นตฺถิ ฯ อวีตราคาติ อ ฺม ฺ อวิคตเปมาว หุตฺวา ฯ   
        ต  สุตฺวา  ราชา  อิเม  หิ  นาม  ติรจฺฉานคตา  หุตฺวา เอกรตฺตึ   
วิปฺปโยเคน สตฺตวสฺสสตานิ  โรทนฺตา วิจรนฺติ อห ปน ติโยชนสติเก 
รชฺเช  มหาสมฺปตฺตึ  ปหาย  อร ฺเ  วิหรามิ  อโห  อกิจฺจการิมฺหีติ   
ตโตว  นิวตฺโต  พาราณสึ  คนฺตฺวา  กินฺเต  มหาราช  หิมวนฺเต   
อจฺฉริย  ทิฏนฺติ  อมจฺเจหิ  ปุฏโ  สพฺพ  อาโรเจตฺวา  ตโต ปฏาย  
ทานาทีนิ ททนฺโต โภเค ภุ ฺชิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห   
[๒๑๖๑]อิท ฺจ สุตฺวาน อมานุสาน   
                ภลฺลาติโก อิตร ชีวิตนฺติ   
                นวิตฺตถ มิควธ อจาริ   
                อทาสิ ทานานิ อภุ ฺชิ โภเคติ ฯ   
        อิม คาถ วตฺวา ปุน โอวทนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ   
[๒๑๖๒]อิท ฺจ สุตฺวาน อมานุสาน   
                สมฺโมทถ มา กลห อกตฺถ   
                มา โว ตปฺป อตฺตกมฺมาปราโธ   
                ยถาป เต กึปุริเสกรตฺต ฯ   
                อิท ฺจ สุตฺวาน อมานุสาน   
                สมฺโมทถ มา วิวาท อกตฺถ   
                มา โว ตปฺป อตฺตกมฺมาปราโธ   
                ยถาป เต กึปุริเสกรตฺตนฺติ ฯ    
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        ตตฺถ  อมานุสานนฺติ  กินฺนราน ฯ  อตฺตกมฺมาปราโธติ  
อตฺตโน  กมฺมโทโส ฯ  กปึุริเสกรตฺตนฺติ  ยถา  เต  กปึุริเส   
เอกรตฺต  วินาปฺปกโต  อตฺตโน  กมฺมโทโส  ตปฺป  ตถา  ตุมฺเหป  มา 
ตปฺปติ  อตฺโถ ฯ   
        มลฺลิกา  เทวี  ตถาคตสฺส  ธมมเทสน  สุตฺวา  อุฏายาสนา   
อ ฺชลึ ปคฺคยฺห ทสพลสสฺ ถุตึ กโรนฺตี โอสานคาถมาห   
[๒๑๖๓]วิวิธ อธิมนา สุณามิห   
                วจนปถ ตว อตฺถส ฺหิต   
                มุ ฺจ(๑) คิร นุทเสว เม ทร   
                สมณ สุขาวห ชีว เม จิรนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  วิวิธ  อธิมนา  สุณามิหนฺติ  ภนฺเต  ตุมฺเหหิ  วิวิเธหิ   
นานาการเณหิ  อลงฺกริตฺวา  เทสิต  ธมมฺเทสน  อห  อธิมนา   
ปสนฺนจิตฺตา  หุตฺวา  สุณามิ ฯ  วจนปถนฺติ  ต  ต  ตุมฺเหหิ  วุตฺต   
วิวิธวจน ฯ  มุ ฺจ  คิร  นทุเสว  เม  ทรนฺติ  กณฺณสุข  มธุร  คิร   
มุ ฺจนฺโต  มม  หทเย  โสกทรถ  นุทสเิยว  หรสิเยว ฯ  สมณ   
สุขาวห  ชีว  เม  จิรนฺติ ภนฺเต พุทฺธสมณ ทิพฺพมานุสโลกิย- 
โลกุตฺตรสุขาวห  มม สามิ ธมฺมราช จิร ชีวาติ ฯ   
        โกสลราชา ตโต ปฏาย ตาย สทฺธึ สมคฺคสวาส วสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา   
# ๑. ส.ี ย.ุ มุ ฺจ ฯ  
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กินฺนโร  โกสลราชา  อโหสิ  กินฺนรี  มลฺลิกา  เทวี  ภลฺลาติกราชา   
ปน อหเมวาติ ฯ   
                                ภลลฺาติกชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                                อฏม ฯ   
 
                                        โสมนสฺสชาตก   
        โก  ต  หึสติ  เหเตีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน วิหรนฺโต เทวทตฺตสฺส 
วธาย ปริสกกฺน อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตทา  ห ิ สตฺถา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพเปส  มม  วธาย   
ปริสกฺกติเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  กรุุรฏเ  อุตฺตรป ฺจาลนคเร  เรณุราชา  นาม  รชชฺ   
กาเรสิ ฯ  ตทา  มหารกฺขิโต  นาม  ตาปโส  ป ฺจสตตาปสปริวาโร   
หิมวนฺเต  วสิตฺวา  โลณมพิฺลเสวนตฺถาย  จาริก ฺจรมาโน   
อุตฺตรป ฺจาลนคร  ปตฺวา  ราชุยฺยาเน  วสิตฺวา  สปริโส ปณฺฑาย  
จรนฺโต  ราชทฺวาร  สมฺปาปุณิ ฯ  ราชา  อิสิคณ  ทิสวฺา  อิริยาปเถ   
ปสนฺโน  อลงฺกตมหาตเล  นิสีทาเปตฺวา  ปณีเตน  อาหาเรน   
ปริวิสิตฺวา  ภนฺเต  อิท  วสสฺารตฺต  มม  อุยฺยาเนเยว  วสถาติ  วตฺวา   
เตหิ  สทฺธึ  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  วสนฏานานิ  กาเรตฺวา  ปพฺพชิต- 
ปริกฺขาเร  ทตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิกฺขมิ ฯ  ตโต  ปฏาย  สพฺเพป  เต   
ราชนิเวสเน  ภุ ฺชนฺติ ฯ  ราชา  ปน  อปุตฺตโก ปุตฺเต ปตฺเถติ ฯ   
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ปุตฺตา นุปฺปชฺชนฺติ ฯ  วสสฺารตฺตจฺจเยน  มหารกฺขิโต  อิทานิ   
หิมวนฺโต  รมณีโย  ตตฺเถว  คมิสฺสามาติ  ราชาน  อาปุจฺฉิตฺวา  ร ฺา  
กตสกฺการสมฺมาโน  นิกขฺมิตฺวา  อนฺตรามคฺเค  มชฺฌนฺติกสมเย   
มคฺคา  โอกฺกมฺม  เอกสฺส  สณฺฑจฺฉายสฺส  รกฺุขสฺส  เหฏา   
ตรุณทพฺพติณปฏเ  สปริโส  นิสีทิ ฯ  เต  ตาปสา  กถ  สมฏุาเปสุ   
ราชเคเห  วสานุรกฺขิโต  ปตฺุโต  นตฺถ ิ สาธุ  วตสฺส  สเจ  ราชา  ปตฺุต   
ลเภยฺย  ปเวณิ  ฆฏิเยวาติ ฯ  มหารกฺขิโต  เตส  กถ  สุตฺวา  ภวิสฺสติ   
นุโข  ร ฺโ  ปุตฺโต  อุทาหุ  โนติ  อุปธาเรนฺโต  ภวิสฺสตีติ  ตฺวา   
เอวมาห  โภนฺโต  มา  จินฺตยิตฺถ  อชชฺ  ปจฺจูสกาเล  เอโก  เทวปุตฺโต   
จวิตฺวา  ร ฺโ  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธ ึ คณฺหิสฺสตีติ ฯ   
ต  สุตฺวา เอโก กูฏชฏโิล  อิทานิ  ราชกุลูปโก  ภวิสสฺามีติ  จินฺเตตฺวา  
ตาปสาน  คมนกาเล  คิลานาลย  กตฺวา  นิปชชฺิตฺวา  เอหิ  คจฺฉามาติ   
วุตฺโต  น  สกฺโกมีติ  อาห ฯ  มหารกขิฺโต  ตสฺส  นิปนฺนการณ   
ตฺวา  ยทา  สกฺโกสิ  ตทา  อาคจฺเฉยฺยาสีติ  อิสิคณ  อาทาย   
หิมวนฺตเมว  คโต ฯ  กุหโกป  นิวตฺเตตฺวา  เวเคนาคนฺตฺวา  
ราชทฺวาเร  ตฺวา  มหารกฺขิตสฺส  อุปฏากตาปโส  อาคโตติ  ร ฺโ   
อาโรจาเปตฺวา  ร ฺา  เวเคน  ปกฺโกสาปโต  ปาสาท  อภิรุยฺห   
ป ฺตฺตาสเน  นิสีท ิฯ  ราชา  กุหก  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสินฺโน   
อิสีน  อาโรคฺย  ปุจฺฉิตฺวา  ภนฺเต  อติขิปฺป  นิวตฺตถ  เกนตฺเถน   
อาคตตฺถาติ  อาห ฯ  อาม  มหาราช  อิสิคโณ  สุขนิสินฺโน  สาธุ   
วตสฺส  สเจ  ร ฺโ  ปเวณิปาลโก  ปตฺุโต  อุปฺปชฺเชยฺยาติ  กถ    
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สมุฏาเปสิ  อห  ต  กถ  สุตฺวา  ภวิสฺสติ  นุโข  ร ฺโ  ปุตฺโต  โนติ   
ทิพฺพจกฺขุนา  โอโลเกนฺโต มหิทฺธิกเทวปุตฺโต  จวิตฺวา  อคฺคมเหสิยา   
สุธมฺมาย  กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺติสฺสตีติ  ทิสฺวา  อชานนฺตา  คพฺภ  นาเสยฺยุ  
อาจิกฺขิสฺสามิ  เนสนฺติ  ตุมฺหาก  กถนตฺถาย  อาคโต  กถิตนฺเต  มยา   
คจฺฉามห  มหาราชาติ ฯ  ราชา  ภนฺเต  น  สกฺกา  คนฺตุนฺติ   
หฏตุฏโ  ปสนฺนจิตฺโต  กุหกตาปส  อุยฺยาน  เนตฺวา  วสนฏาน   
สวิทหิตฺวา  อทาสิ ฯ  โส  ตโต ปฏาย  ราชกุเล ภุ ฺชมาโน  
วสติ ฯ ทิพฺพจกฺขุโกเตวฺวสฺส นาม อโหสิ ฯ   
        ตทา  โพธิสตฺโต  ตาวตึสภวนโต  จวิตฺวา  ตตฺถ  ปฏิสนฺธ ึ  
คณฺหิ ฯ  ตสฺส  นามคหณทิวเส  โสมนสฺสกุมาโรเตวฺว  นาม  
กรึสุ ฯ  โส  กุมารปริหาเรน  วฑฺฒติ ฯ  กุหกตาปโสป  
อุยฺยานสฺส  เอกสฺมึ  ปสฺเส  นานปฺปการ  สูเปยฺยสาก ฺจ  วลฺลผิลานิ   
จ  โรเปตฺวา  ปณฺณิกาน  หตฺเถ  วิกฺกณีนฺโต  ธน  สณฺเปสิ ฯ   
โพธิสตฺตสฺส  สตฺตวสฺสิกกาเล  ร ฺโ  ปจฺจนฺโต  กุปฺป ฯ  โส   
ทิพฺพจกฺขุตาปส  มา  ปมชฺชาติ  ต  กุมาร  ปฏิจฺฉาเปตฺวา  ปจฺจนฺต   
วูปสเมสฺสามีติ  คโต ฯ  อเถกทิวส  กมุาโร  ชฏลิ  ปสฺสิสฺสามีติ   
อุยฺยาน  คนฺตฺวา  กูฏชฏลิ  เอก  คณฺ ิกกาสาว  นิวาเสตฺวา  เอก   
ปารุปตฺวา  อุโภหิ  หตฺเถหิ  เทฺว  อุทกฆเฏ  คเหตฺวา  สากวตฺถุสฺมึ   
อุทก  อาสิ ฺจนฺต  ทิสฺวา  อย  กฏูชฏิโล  อตฺตโน  สมณธมฺม  อกตฺวา   
ปณฺณิกกมฺม  กโรตีติ  ตฺวา  กึ  กโรสิ  ปณฺณิก  คหปตีติ  ต  ลชชฺา- 
เปตฺวา  อวนฺทิตฺวาว  นิกฺขมิตฺวา  นคร  คโต ฯ  กฏูชฏิโล  อย    
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อิทาเนว  เอวรูโป  ปจฺจามิตฺโต  โก  ชานาติ  กึ  ภวิสสฺติ  อิทาเนว  น  
นาเสตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  ร ฺโ  อาคมนกาเล  ปาสาณผลก   
เอกมนฺต  ขิปตฺวา  ปานียฆฏ  ภินฺทิตฺวา  ปณฺณสาลาย  ติณานิ   
วิกิริตฺวา  สรรี  เตเลน  มกเฺขตฺวา  ปณฺณสาล  ปวิสตฺิวา  สสีส   
ปารุเปตฺวา  มหาทุกฺขปฺปตฺโต  วิย  ม ฺเจ  นิปชฺชิ ฯ  ราชา  
อาคนฺตฺวา นคร ปทกฺขิณ  กตฺวา  นิเวสน  อปวิสิตฺวา  มม  สามิก   
ทิพฺพจกฺขุ  ปสฺสิสฺสามีติ  ปณฺณสาลทฺวาร  คนฺตฺวา  ต  วิปฺปการ   
ทิสฺวา  กินฺนุ  โข  เอตนฺติ อนฺโต  ปวิสตฺิวา  ต  นิปนฺนก  ทิสฺวา  ปาเท 
ปริมชฺชนโฺต  ปม  คาถมาห   
[๒๑๖๕]โก ต หึสติ เหเติ   
                ก ึทุมฺมโน โสจสิ อปฺปตีโต   
                กสฺสชฺช มาตาปตโร รุทนฺตุ   
                กฺวชฺช เสตุ นิหโต ปพฺยาติ ฯ   
        ตตฺถ  หสึตีติ  ปหรติ ฯ  เหเตีติ  อกฺโกสติ ฯ  กฺวชฺชเสตูติ   
โก อชชฺ สยตุ ฯ   
        ต สุตฺวา กูฏชฏโิล นตฺิถุนนฺโต อุฏาย ทุติย คาถมาห   
[๒๑๖๕]ตุฏโสฺมิ เทว ตว ทสฺสเนน   
                จิรสฺส ปสฺสามิ ต ภูมิปาล   
                อหึสโก เรณุมนุปวิสฺส   
                ปตฺุเตน เต เหยิโตสฺมิ เทวาติ ฯ   
        อิโต ปร อุตฺตานสมฺพนฺธคาถา ปาลินเยเนว เวทิตพฺพา ฯ    
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[๒๑๖๖]อายนฺตุ โทวาริกา ขคฺคหตฺถา   
                กาสาวิยา ยนฺตุ อนฺเตปุรนฺต   
                หนฺตฺวาน โสมนสฺส กุมาร   
                เฉตฺวาน สีส วรมาหรนฺตุ ฯ   
        เปสิตา ราชิโน ทูตา  กุมาร เอตทพฺรวว   
        อิสฺสเรน วิติณฺโณสิ  วธ ปตฺโตสิ ขตฺติย ฯ   
                ส ราชปุตฺโต ปริเทวยนฺโต   
                ทสงฺคุลึ อ ฺชลึ ปคฺคเหตฺวา   
                อหป อิจฺฉามิ ชนินฺท ทฏ ุ   
                ชีว ม เนตฺวา ปฏิทสฺสเยถ ฯ   
        ตสฺส ต วจน สุตฺวา  ร ฺโ ปุตฺต อทสฺสยุ   
        ปุตฺโต จ ปตร ทิสฺวา  ทูรโตวชฺฌภาสถ ฯ   
                อาคจฺฉุ โทวาริกา ขคฺคพนฺธา   
                กาสาวิยา หนฺตุ มม ชนินฺท   
                อกฺขาหิ เม ปุจฺฉิโต เอตมตฺถ   
                อปราโธ โกนธี มมชชฺ อตฺถีติ ฯ   
        ตตฺถ  อหึสโกติ  อห  กสฺสจิ  อหึสโก  สีลาจารสมฺปนฺโน ฯ   
เรณุมนุปวิสฺสาติ  มหาราช  เรณุ  ปวิสตฺิวา ฯ  เหยิโตสฺมีติ  
ตว  ปุตฺเตน  มหาปริวาเรน  อนุปวิสิตฺวา  อเร  กฏูตาปส  กสฺมา  ตฺว   
อิธ  วสสีติ  วตฺวา  ปาสาณผลก  ขิปตฺวา  ฆฏ  ภินฺทิตฺวา  หตฺเถหิ  จ   
ปาเทหิ  จ  โกฏเฏนฺเตน  วิเห ิโตสฺมีติ ฯ  เอว  โส  อภูตเมว  ภูต  วิย    
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กตฺวา  ราชาน  สทฺทหาเปสิ ฯ  อายนฺตูติ  คจฺฉนฺตุ  มม  สามิมฺหิ   
วิปฏิปนฺนกาลโต  ปฏาย  มยิป  โส  น  ลชชฺิสฺสตีติ  กุชฌฺิตฺวา  
ตสฺส  วธ  อาณาเปนฺโต  เอวมาห ฯ  กาสาวิยาติ  โจรฆาฏกา  
เตป  ผรสุหตฺถา  อตฺตโน  วิธาเนน  คจฺฉนฺตูติ ฯ  วรนฺติ  วร  สีส   
อุตฺตม  สีส  ฉินฺทิตฺวา  อาหรนฺตุ ฯ  ราชิโนติ  ภิกฺขเว  ร ฺโ   
สนฺติกา  ทูตา  ร ฺา  เปสิตา  เวเคนาคนฺตฺวา  มาตรา  อลงฺกริตฺวา   
อตฺตโน  องฺเก  นิสีทาปต กุมาร ปริวาเรตฺวา เอตทโวจุ ฯ   
อิสฺสเรนาติ  ร ฺา ฯ  วิติณฺโณสีติ  ปรจฺิจตฺโตสิ ฯ  ส   
ราชปุตฺโตติ  ภิกฺขเว  เตส  วจน  สุตฺวา  มรณภยตชฺชโิต  มาตุองฺกโต   
อุฏาย  โส  ราชปุตฺโต ฯ  ปฏิทสฺสเยถาติ  ทสฺเสถ ฯ  ตสฺสาติ   
ภิกฺขเว  เต  ทูตา  ตสฺส  กมุารสฺส  ต  วจน  สุตฺวา  มาเรตุ  อวิสหนฺตา   
โคณ  วิย  น  รชชฺุยา  จ  ปริกฑฺฒนฺตา  เนตฺวา  ร ฺโ  อทสฺสยุ ฯ   
กุมาเร  ปน  นียมาเน  ทาสีคณปริวุตา  สทฺธึ  โอโรเธหิ  สุธมฺมาป   
เทวี  นาคราป  มย  นริปราธ  กุมาร  มาเรตุ  น  ทสฺสามาติ  เตน   
สทฺธึเยว  อคมสุ ฯ  อาคจฺฉุนฺติ  ตุมฺหาก  อาณาย  มม  สนฺติก   
อาคมึสุ ฯ  หนฺตุ  มมนฺติ  ม  มาเรตุ ฯ  โกนีธาติ  โก  น ุ อิธ  มม  
อปราโธ เยน ม ตฺว มาเรสีติ ปุจฺฉิ ฯ   
        ราชา  ภวคฺค  อตินีจ  ตว  โทโสว  อติมหาติ  ตสฺส  โทส   
กเถนฺโต คาถมาห   
[๒๑๖๗]สาย ฺจ ปาโต อุทก สชาติ   
                อคฺคินา ปริจาริตปฺปมตฺโต    
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                ต ตาทิส สยต พฺรหฺมจารึ   
                ตสฺมา ตุว พฺรูสิ คหปตีติ ฯ   
        ตตฺถ  อุทก  สชาตีติ  อุทโกโรหนกมฺม  กโรติ ฯ  ต  ตาทิสนฺติ   
ต  ตถารูป  มม  สามิก  ทพฺิพจกฺขุกตาปส  กสฺมา  ตฺว  คหปติวาเทน   
สมุทาจรสีติ วทติ ฯ   
        ตโต  กมุาโร  เทว  มยฺห  คหปติ ฺเว  คหปตีติ  วทนฺตสฺส   
โก โทโสติ วตฺวา คาถมาห   
[๒๑๖๘]ตาลา จ มูลา จ ผลา จ เทว   
                ปริคฺคหา วิวิธา สนฺติมสฺส   
                เต รกฺขติ โคปยตปฺปมตฺโต   
                พฺราหฺมโณ คหปติ เตน โหตีติ (๑)ฯ   
        ตตฺถ  มลูาติ  มูลกาทมิูลา ฯ  ผลาติ  นานาวิธานิ   
วลฺลิผลานิ ฯ  เต  รกฺขติ  โคปยตปฺปมตฺโตติ  เต  เอส  ตว  
กุลูปกตาปโส ปณฺณิกกมมฺ  กโรนฺโต  นิสีทิตฺวา  รกฺขติ  วตึ  กตฺวา  
โคปยติ  อปปฺมตฺโต  เตน การเณน โส ตว พฺราหฺมโณ คหปติ  
นาม โหติ ฯ   
        อิติ  น  อหมฺป  คหปตีติ  กเถมิ  สเจ  น  สทฺทหสิ  จตูสุ  ทวฺาเรสุ   
ปณฺณิเก  ปุจฺฉาเปหีติ ฯ  ราชา  ปุจฺฉาเปสิ ฯ  เต  อาม  มย  
อิมสฺส  หตฺถโต  ปณฺณ ฺจ  ผลานิ  จ  กีณามาติ  อาหสุ ฯ  วตฺถุป  
อุปธาราเปตฺวา  ปจฺจกฺขมกาสิ ฯ  ปณฺณสาล  จสฺส  ปวิสิตฺวา   
# ๑. ส.ม. ตสฺมา  อห  พฺรูมิ  คหปฺปตีติ ฯ  
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กุมารสฺส  ปรุิโส  ปณฺณวิกฺกยลทฺธกหาปณมาสกภณฺฑิก  นีหรตฺิวา   
ร ฺโ ทสฺเสสิ ฯ ราชา มหาสตฺตสฺส นิทฺโทสภาว ตฺวา  
คาถมาห   
[๒๑๖๙]สจฺจ โข เอต วทสิ กุมาร   
                ปริคฺคหา วิวิธา สนฺติมสฺส   
                เต รกฺขติ โคปยตปฺปมตฺโต   
                พฺราหฺมโณ คหปติ เตน โหตีติ ฯ   
        ตโต  มหาสตฺโต  จินฺเตสิ  เอวรูปสฺส  พาลร ฺโ  สนฺติเก   
วาสโต  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  ปพฺพชิตุ  วรนฺติ  ปริสมชฺเฌเยวสฺส   
โทส  อาวิกตฺวา  อาปุจฺฉิตฺวา  อชฺเชว  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ   
โส ปริสาย สกฺการ กตฺวา คาถมาห   
[๒๑๗๐]สุณนฺตุ มยฺห ปรสิา สมาคตา   
                สเนคมา ชานปทา จ สพฺเพ   
                พาลาย พาลสฺส วโจ นิสมฺม   
                อเหตุนา ฆาฏยเต ม ชนินฺโทติ ฯ   
        ตตฺถ  พาลาย  พาลสฺสาติ  อย  ราชา  สย  พาโล  อิมสฺส   
พาลสฺส กูฏชฏลิสฺส วจน สุตฺวา อเหตุนา มม  ฆาฏยเตติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ปตร  วนฺทิตฺวา  อตฺตาน  ปพฺพชฺชาย   
อนุชานาเปตฺวา อิตร คาถมาห   
[๒๑๗๑]ทฬฺหสฺมึ มูเล วิสเต วิรุฬฺเห   
                ทนฺุนิกฺขโย เวฬุ ปสาขชาโต    
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                วนฺทามิ ปาทานิ ตว ชนินฺท   
                อนุชานาถ ม ปพฺพชิสฺสามิ เทวาติ ฯ   
        ตตฺถ  วิสเตติ  วิสาเล  มหนฺเต  ชาเต ฯ  ทุนฺนิกขฺโยติ   
ทุนฺนิกฺกฑฺฒิโย ฯ   
        ตโต ปรา ร ฺโ จ ปุตฺตสฺส จ วจนปฏิวจนคาถา โหนฺติ   
[๒๑๗๒]ภุ ฺชสฺสุ โภเค วิปุเล กุมาร   
                สพฺพ ฺจ เต อิสฺสริย ททามิ   
                อชฺเชว ตฺว กรุนู โหติ ราชา   
                มา ปพฺพชิ ปพฺพชฺชา หิ ทุกขฺา ฯ   
[๒๑๗๓]กินฺนูธ เทว ตวมตฺถิ โภคา   
                ปพฺุเพ อห เทวโลเก รมิสฺส   
                รูเปหิ สทฺเทหิ อโถ รเสหิ   
                คนฺเธหิ ผสฺเสหิ มโนรเมหิ ฯ   
                ภุตฺตา จ เม โภคา ติทิวสฺมึ เทว   
                ปริวาริโต อจฺฉราส คเณน   
                ตุว ฺจ พาล ปรเนยฺย วิทิตฺวา   
                น ตาทิเส ราชกุเล วเสยฺย ฯ   
[๒๑๗๔]สจาห พาโล ปรเนยฺโยหมสฺมิ   
                เอกาปราธ ขม ปุตฺต มยฺห   
                ปนุป เจ เอทิสก ภเวยฺย   
                ยถามตึ โสมนสฺส กโรหีติ ฯ    
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        ตตฺถ  ทกฺุขาติ  ตาต  ปพฺพชฺชา  นาม  ปรปฏิพทฺธชีวิกตฺตา   
ทุกฺขา  มา  ปพฺพชิ  ราชา  โหหีติ  น  ยาจิ ฯ  กินฺนูธ  เทวาติ  กินฺนุ   
เทว  เย  ตว  โภคา  เตสุ  กึ  นาม  ภุ ฺชิตพฺพมตฺถิ ฯ  ปริวารโิตติ   
ปริจาริโต ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  ตสฺส  กริ  ชาติสฺสร ฺาณ   
อุปฺปชฺชิ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  ปรเนยฺยนติฺ  อนฺธ  วิย  ยฏ ิยา  ปเรน   
เนตพฺพ ฯ  ตาทิเสติ  ตาทิสสฺส  ร ฺโ  สนฺติเก  ปณฺฑิเตน  น   
วสิตพฺพ  มยา  อตฺตโน  าณพเลน  อชฺช  ชีวิต  ลทฺธ  นาห  ตฺว   
สนฺติเก  วสิสฺสามีติ  าเปตุ  เอวมาห ฯ  ยถามตินฺติ  สเจ  ปุน  มยฺห   
เอวรูโป  โทโส  โหติ อถ ตฺว ยถาอชฌฺาสย กโรหีติ ปุตฺต ขมาเปสิ ฯ 
        มหาสตฺโต ราชาน โอวทนฺโต อฏ คาถา อาห   
[๒๑๗๕]อนิสมฺม กต กมมฺ  อนวตฺถาย จินฺติต   
                เภสชฺชสฺเสว เวภงฺโค  วิปาโก โหติ ปาปโก ฯ   
                นสิมฺม จ กต กมฺม  สมฺมาวตฺถาย จินฺติต   
                เภสชฺชสฺเสว สมฺปตฺติ  วิปาโก โหติ ภทฺรโก ฯ   
                        อลโส คีห ิกามโภคี น สาธุ   
                        อส ฺโต ปพฺพชิโต น สาธุ   
                        ราชา น สาธุ อนิสมฺมการี   
                        โย ปณฺฑิโต โกธโน ต น สาธุ ฯ   
                นสิมฺม ขตฺติโย กยิรา  นานิสมฺม ทิสมฺปติ   
                นสิมฺมการิโน ร ฺโ  ยโสกิตฺตีภิวฑฺฒติ ฯ   
                        นิสมฺม ทณฺฑ ปณเยยฺย อิสฺสโร    
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                        เวคา กต ตปเต ภูมิปาล   
                        สมฺมาปณิธี จ นรสฺส อตฺถา   
                        อนานุตปฺปา เต ภวนฺติ ปจฺฉา ฯ   
                        อนานุตปฺปานิ หิ เย กโรนฺติ   
                        วิภชชฺ กมมฺายตนานิ โลเก   
                        วิ ฺ ูปสตฺถานิ สุขุทฺรยานิ   
                        ภวนฺติ พุทธฺานุมตานิ ตานิ ฯ   
                        อคจฺฉุ โทวาริกา ขคฺคพนฺธา   
                        กาสาวิยา หนฺตุ มม ชนนิฺท   
                        มาตุ จ องฺกสฺมึ อห นิสนิฺโน   
                        อากฑฺฒิโต สหสา เตหิ เทว ฯ   
                        กฏก หิ สมฺพาธ สุกิจฺฉปตฺโต   
                        มธุร ปย ชวิีต ลทฺธ ราช   
                        กิจฺเฉนาห อชฺช วธาย มตฺุโต   
                        ปพฺพชชฺเมวาภิมโนหมสฺมีติ ฯ   
        ตตฺถ  อนิสมฺมาติ  อโนโลเกตฺวา  อนุปธาเรตฺวา ฯ   
อนวตฺถาย  จินฺติตนฺติ  อววตฺถเปตฺวา  อตุเลตฺวา  อตีเรตฺวา  
จินฺติต ฯ  วิปาโก  โหติ  ปาปโกติ  ตสฺส  หิ  ยถา  นาม  เภสชฺชสสฺ  
เวภงฺโค  วิปตฺติ  เอวเมว  วิปาโก  โหติ  ปาปโก ฯ  อส ฺโตติ   
กายาทีหิ  อส ฺโต  ทุสฺสีโล ฯ  ต  น  สาธูติ  ต  ตสฺเสว  โกธน  น  
สาธุ ฯ  นานสิมฺมาติ  อนิสาเมตฺวา  กิ ฺจิ  กมฺม  น  กเรยฺย ฯ    
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ปณเยยฺยาติ  ปฏเปยฺย  ปวตฺเตยฺย ฯ  เวคาติ  เวเคน  สหสา ฯ   
สมฺมาปณิธี  จาติ  สมฺมาปณิธิตา  โยนโิส  ปเตน  จิตฺเตน  กตา   
นรสฺส  อตฺถา  ปจฺฉา  อนานุตปฺปา  ภวนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  วิภชชฺาติ   
อิมานิ  กาตุ  ยุตฺตานิ  อิมานิ  อยุตฺตานีติ  เอว  ป ฺาย  วิภชิตฺวา ฯ   
กมฺมายตนานีติ  กมฺมานิ ฯ  พุทฺธานุมตานีติ ปณฺฑิเตหิ  
อนุมตานิ อนวชฺชานิ  โหนฺติ ฯ  กฏกนฺติ  เทว  กฏก  สมฺพาธ  
สุกิจฺฉ  มรณโต  ภย  ปตฺโตมฺหิ ฯ  ลทฺธาติ  อตฺตโน  าณพเลน   
ลภิตฺวา ฯ  ปพฺพชฺชเมวาภิมโนหมสฺมีติ ปพฺพชฺชาภิมุขจิตฺโตเยว  
อสฺมิ ฯ   
        เอว  มหาสตฺเตน  ธมฺเม  เทสิเต  ราชา  เทวึ  อามนฺเตตฺวา   
คาถมาห   
[๒๑๗๖]ปุตฺโต ตวาย ตรุโณ สุธมฺเม   
                อนุกมฺปโก โสมนสฺโส กุมาโร   
                ต ยาจมาโน น ลภามิ สฺวชฺช   
                อรหสิ น ยาจิตเว ตุวปติ ฯ   
        ตตฺถ ยาจิตเวติ ยาจิตุ ฯ   
        สา ปพฺพชฺชายเมว อุยฺโยเชนฺตี คาถมาห   
[๒๑๗๗]รมสฺสุ ภิกฺขาจริยาย ปุตฺต   
                นสิมฺม ธมฺเมสุ ปริปพฺพชสสฺุ   
                สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ   
                อนินฺทิโต พฺรหฺมมุเปติ านนฺติ ฯ    
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        ตตฺถ  นสิมฺมาติ  ปพฺพชนฺโตว  นสิาเมตฺวา  มิจฺฉาทิฏ ิกาน   
ปพฺพชฺช ปหาย สมฺมาทิฏ ิยุตฺต นิยฺยานิก ปพฺพชฺช ปพฺพช ฯ   
        อถ ราชา คาถมาห   
                อจฺฉริยรูป วต ยาทิส ฺจ   
                ทกฺุขิต ม ทุกฺขาปยเส สุธมฺเม   
                ยาจสฺสุ ปุตฺต อิติ วุจฺจมานา   
                ภิยโฺยว อุสฺสาหยเส กุมารนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ยาทิส ฺจาติ  ยาทิส  อิท  ตฺว  วเทสิ  ต  อจฺฉริยรูป   
วต ฯ ทุกฺขิตนฺติ ปกติยาป ม ทุกฺขิต ภิยฺโย ทุกฺขาปยสิ ฯ   
        ปุน เทวี คาถมาห   
[๒๑๗๘]เย วิปฺปมุตฺตา อนวชฺชโภชิโน   
                ปรินิพฺพุตา โลกมิม จรนฺติ   
                ตมริยมคฺค ปฏปิชฺชมาน   
                น อุสฺสเห วารยิตุ กุมารนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  วิปฺปมุตฺตาติ  ราคาทีหิ  วิปฺปมุตฺตา ฯ  ปรินิพฺพุตาติ   
กิเลสปริพฺพาเนน  นิพฺพุตา ฯ  ตมริยมคฺคนฺติ  ต  เตส  พุทฺธาทีน   
อริยาน  สนตฺก มคฺค  ปฏปิชฺชมาน  มม  ปุตฺต  นิวาเรตุ  น  อุสสฺหามิ  
เทวาติ ฯ   
        ตสฺสาป วจน สุตฺวา ราชา โอสานคาถมาห   
[๒๑๗๙]อทฺธา หเว เสวิตพฺพา สป ฺา   
                พหุสฺสุตา เย พหฺานจินฺติโน    
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                เยสาย สุตฺวาน สุภาสิตานิ   
                อปฺโปสฺสุกา วีตโสกา สุธมฺมาติ ฯ   
        ตตฺถ  พหุานจินฺติโนติ  พหุการณจินฺติโน ฯ  เยสายนฺติ   
เยส อย ฯ โสมนสฺสกุมารสฺเสว  หิ  สา  สุภาสิต  สตฺุวา  อปฺโปสฺสุกา 
ชาตา ราชาป ตเทว สนธฺายาห ฯ   
        มหาสตฺโต  มาตาปตโร  วนฺทิตฺวา  สเจ  มยฺห  โทโส  อตฺถิ   
ขมถาติ  มหาชนสฺส  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา  หิมวนฺตาภิมุโข  คนฺตฺวา   
มนุสฺเสสุ  นวิตฺเตสุ  มนุสฺสวณฺเณนาคนฺตฺวา  เทวตาหิ  สตฺต   
ปพฺพตราชิโย  อติกฺกมิตฺวา  หิมวนฺต  นีโต  วิสฺสกมฺเมน  นิมฺมติาย   
ปณฺณสาลาย  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพช ิฯ  ตตฺถ ยาว โสฬสวสฺสกาลา  
ราชกุเล  ปรจิาริกเวเสน  เทวตาเยว  อุปฏหึสุ ฯ กฏูชฏิลมฺป  
มหาชโน โปเถตฺวา  ชีวิตกฺขย  ปาเปสิ ฯ  มหาสตฺโต  ฌานาภิ ฺา   
นิพฺพตฺเตตฺวา  พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  ภิกขฺเว  ปุพฺเพเปส   
มยฺห  วธาย  ปริสกฺกติเยวาติ  วตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา กหุโก   
เทวทตฺโต  อโหสิ  มาตา  สิริมหามายา  มหารกฺขิโต  สารีปุตฺโต   
โสมนสฺสกุมาโร ปน อหเมวาติ ฯ   
                                        โสมนสฺสชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                                นวม ฯ   
                                        __________    
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                                        จมฺเปยฺยชาตก   
        กา  นุ  วิชฺชุริวาภาสีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
อุโปสถกมฺม อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตทา  ห ิ สตฺถา สาธุ โว กต อุปาสกา อุโปสถวาส  อุปวสนฺเตหิ   
โปราณกปณฺฑิตา  นาคสมฺปตฺตึ  ปหาย  อุโปสถวาส  วสึสุเยวาติ  
วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  องฺครฏเ  องฺคติ  นาม  ราชา  รชฺช  กาเรสิ ฯ   
องฺคมคธรฏาน  อนฺตเร  จมฺปา นาม นที  ตตฺถ  นาคภวน  อโหสิ ฯ   
จมฺเปยฺโย  นาม  นาคราชา  รชชฺ กาเรสิ ฯ กทาจิ มคธราชา  
องฺครฏ  คณฺหิ  กทาจิ  องฺคราชา  มคธรฏ ฯ  อเถกทิวส   
มคธราชา  องฺเคน  สทฺธึ  ยุชฺฌิตฺวา  ยทฺุธปราชิโต  อสฺส  อารุยหฺ   
ปลายนฺโต องฺคร ฺโ โยเธหิ อนุพนฺธนฺโต  ปุน  จมฺปานทึ  ปตฺวา   
ปรหตฺเถ  มรณโต  นทึ  ปวิสิตฺวา  มต  เสยฺโยติ  อสฺเสเนว  สทฺธึ  นทึ  
โอตริ ฯ  ตทา  จมฺเปยฺโย  นาม  นาคราชา  อนฺโตอุทเก  รตนมณฺฑป   
นิมฺมิเนตฺวา  มหาปริวาโร  มหาปาน  ปวติ ฯ  อสฺโส  ร ฺา   
สทฺธึ  อุทเก  นิมุชฺชิตฺวา  นาคร ฺโ  ปุรโต  โอตรติ ฯ  นาคราชา   
อลงฺกตปฏิยตฺต  ราชาน  ทิสฺวา  สิเนห อุปฺปาเทตฺวา อาสนา  
วุฏาย มา  ภายิ  มหาราชาติ  ราชาน  อตฺตโน  ปลลฺงฺเก นิสีทาเปตฺวา   
อุทเก  นิมุชชฺการณ  ปุจฺฉิ ฯ  ราชา  ยถาภูต  กเถสิ ฯ  อถ  น   
มหาราช  มา  ภายิ  อหนฺต  ทฺวินฺน  รฏาน  สามิก  กริสฺสามีติ    
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อสฺสาเสตฺวา  สตฺตาห  มหนฺต  ยส อนุภวิตฺวา อฏเม ทิวเส  
มคธราเชน  สทฺธึ  นาคภวนา  นิกฺขมิ ฯ มคธราชา นาคราชสฺสา- 
นุภาเวน องฺคราชาน  คเหตฺวา  ชีวิตา  โวโรเปตฺวา  ทฺวีสุ  รฏเสุ   
รชฺช  กาเรสิ ฯ ตโต  ปฏาย  ร ฺโ  จ  นาคราชสฺส  จ  วิสฺสาโส   
ถิโร  อโหสิ ฯ ราชา  อนสุวจฺฉร  จมฺปานทีตีเร  รตนมณฺฑป   
กาเรตฺวา  มหนฺเตน  ปรจฺิจาเคน  นาคร ฺโ  พลกิมฺม   
กาเรสิ ฯ  โสป  มหนฺเตน  ปริวาเรน นาคภวนา  นิกฺขมิตฺวา  
พลิกมฺม  สมปฺฏิจฺฉติ ฯ  มหาชโน  นาคร ฺโ  สมฺปตฺตึ   
โอโลเกติ ฯ   
        ตทา  โพธิสตฺโต  ทลิทฺทกุเล  นพฺิพตฺเตตฺวา  ราชปริสาย   
สทฺธึ  นทีตีเร  คนฺตฺวา  ต  นาคราชสฺส  สมฺปตฺตึ  ทสิฺวา  โลภ   
อุปฺปาเทตฺวา  ต  ปตฺถยมาโน  ทาน  ทตฺวา  สีล  รกขิฺตฺวา  จมฺเปยฺย- 
นาคราชสฺส  กาลกิริยโต  สตฺตเม  ทิวเส  จวิตฺวา  ตสฺส  วสนปาสาเท   
สิริคพฺเภ  สิรสิยนปฏเ  นิพฺพตฺติ ฯ  สรีร  สุมนทามวณฺณ   
มหนฺต  อโหสิ ฯ  โส  ต  ทิสฺวา  วิปฺปฏิสารี  หุตฺวา  มยา  กตกุสล- 
นิสฺสนฺเทน  ฉสุ  กามสคฺเคสุ  อิสฺสริย  โกฏเ  ปฏสิามิตธ ฺ  
วิย  อโหส ิ สฺวาห  อิมิสฺสา  ติรจฺฉานโยนิยา  ปฏสินฺธึ  คณฺหึ  กึ  เม 
ชีวิเตนาติ  มรณาย  จิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ  อถ  น  สุมนา  นาม   
นาคมาณวิกา  ทิสฺวา  มหานุภาโว  สตฺโต  นิพฺพตฺโต  ภวิสฺสตีติ   
เสสนาคมาณวิกาน  ส ฺ  อกาสิ ฯ  สพฺพา  นานาตุริยหตฺถา   
อาคนฺตฺวา  ตสฺส  อุปหาร  กรึส ุฯ  ตสฺส  ต  นาคภวน  สกฺกภวน   
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วิย  อโหส ิฯ  มรณจิตฺต  ปฏิปสฺสมฺภิ ฯ  สปฺปสรีร  วิชหิตฺวา   
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต  สยนปฏเ  นิสีทิ ฯ  อถสฺส  ตโต   
ปฏาย  ยโส  มหา  อโหสิ ฯ  โส  ตตฺถ  นาครชฺช  กาเรนฺโต   
อปรภาเค  วิปฺปฏิสารี  หตฺุวา  กึ  เม  อิมาย  ติรจฺฉานโยนิยา   
อุโปสถวาส  วสิตฺวา  อิโต  มุจฺจิตฺวา  มนุสฺสปถ  คนฺตฺวา  สจฺจานิ   
ปฏิวิชฺฌิตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ตโต  ปฏาย   
ตสฺมึเยว  ปาสาเท  อุโปสถกมฺม  กโรติ ฯ  อลงฺกตนาคมาณวิกา   
ตสฺส  สนฺติก  คจฺฉนฺติ ฯ เยภุยฺเยนสฺส สีล ภิชฺชติ ฯ  โส  ตโต   
ปฏาย  ปาสาทา  นิกฺขมิตฺวา  อุยฺยาน  คจฺฉติ ฯ  ตา  ตตฺรป  
คจฺฉนฺติ ฯ  อุโปสโถ  ภิชชฺเตว ฯ  ตโต  จินฺเตสิ  มยา  อโต   
นาคภวนา  นิกฺขมิตฺวา  มนุสฺสโลก  คนฺตฺวา  อุโปสถวาส  วสิตุ   
วฏฏตีติ ฯ  โส  ตโต  ปฏาย  อุโปสถทิวเสสุ  นาคภวนา  นิกฺขมิตฺวา   
เอกสฺส  ปจฺจนฺตคามสฺส  อวิทูเร  มคฺคสมีเป  วมฺมิกมตฺถเก  มม   
จมฺมาทีหิ  อตฺถิกา  คณฺหนฺตุ  ม  กีฬาสปฺป  กาตุกามา  กโรนฺตูติ   
สรีร  ทานมุเข  วิสชฺเชตฺวา  โภเค  อาภุชิตฺวา  นิปนโฺน  อุโปสถวาส   
วสติ ฯ  มหามคฺเค  คจฺฉนฺตา  จ  อาคจฺฉนฺตา  จ  ต ทิสฺวา คนฺธาทีหิ   
ปูชิตฺวา  ปกกฺมนฺติ ฯ  ปจฺจนฺตคามวาสิโน  คนฺตฺวา  มหานุภาโว   
นาคราชาติ  อุปริ  มณฺฑป  กตฺวา  สมนฺตา  พาลุก  โอกิริตฺวา  
คนฺธาทีหิ  ปูชยึสุ ฯ  ตโต  ปฏาย  มนสฺุสา  มหาสตฺเต  ปสีทิตฺวา   
ปูช  กตฺวา  ปตฺุต ปตฺเถนฺติ ธีตร ปตฺเถนฺติ ฯ   
        มหาสตฺโตป  อุโปสถกมฺม  กโรนฺโต  จาตุทฺทสีปณฺณรเสสุ    
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วมฺมิกมตฺถเก  นิปชฺชิตฺวา  ปาฏิปเท  นาคภวน  คจฺฉติ ฯ  ตสฺเสว   
อุโปสถ  กโรนฺตสฺส  อทธฺา  วีติวตฺโต ฯ  อถ  น  เอกทิวส  สุมนา   
นาม  อคฺคมเหสี  อาห  เทว  ตฺว  มนุสสฺโลก  คนฺตฺวา  อุโปสถวาส   
อุปวสิ มนุสฺสโลโก  จ  สาสงฺโก สปฺปฏิภโย สเจ เต  ภย  อุปฺปชฺเชยฺย 
อถ  มย  เยน  นิมิตฺเตน  ชาเนยฺยาม  ต  โน  อาจิกฺขาหีติ (๑)ฯ  
อถ  น  มหาสตฺโต  มงฺคลโปกฺขรณิยา ตีร เนตฺวา สเจ  ม  ภทฺเท  
โกจิ  ปหริตฺวา  กิลเมสฺสติ อิมิสฺสา โปกฺขรณิยา อุทก อาวิล  ภวิสฺสติ  
สเจ  สุปณฺโณ  คณฺหิสฺสติ  อุทก  ปกกฺุฏ ิสฺสติ  สเจ  อหิตุณฺฑิโก   
คณฺหิสฺสติ  อุทก  โลหิตวณฺณ  ภวิสฺสตีติ ฯ  เอว  ตสฺสา  ตีณิ   
นิมิตฺตานิ  อาจิกฺขิตฺวา  จาตุทฺทสีอุโปสถ  อธิฏาย  นาคภวนา   
นิกฺขมิตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  วมฺมิกมตฺถเก  นิปชฺช ิสรีรโสภาย   
วมฺมิก  โสภยมาโน ฯ  สรีรปสฺส  รชฏทาม  วิย  เสต  อโหสิ ฯ   
มตฺถโก  รตฺตกมฺพลเคณฺฑุโก  วิย ฯ  อิมสฺมึ  ปน  ชาตเก   
โพธิสตฺตสฺส  สรรี  นงฺคลสีสปฺปมาณ  อโหสิ ฯ  ภูรทิตฺตชาตเก   
อูรุปฺปมาณ ฯ  สงฺขปาลชาตเก เอกโทณิกนาวปฺปมาณ ฯ   
        ตทา  เอโก  พาราณสิวาสี  มาณโว  ตกฺกสลิ  คนฺตฺวา   
ทิสาปาโมกฺขาจริยสฺส  สนฺติเก  อาลมฺภายนมนฺต อุคฺคณฺหิตฺวา  
เตน มคฺเคน อตฺตโน เคห คจฺฉนฺโต มหาสตฺต ทิสฺวา  อห  อิม  สปฺป  
คเหตฺวา  คามนิคมราชธานีสุ  กฬีาเปนฺโต  ธน  อุปฺปาเทสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา  ทิพฺโพสธานิ  คเหตฺวา  ทิพฺพมนฺต  ปริวตฺเตตฺวา   
# ๑. ย.ุ อาจิกฺข ฯ  
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มหาสตฺตสฺส  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  ทิพฺพมนฺตสุตกาลโต  ปฏาย   
มหาสตฺตสฺส  กณฺเณสุ  ตตฺตสลากปฺปเวสนกาโล  วิย  ชาโต  มตฺถโก  
สิขเรน  อภิมตฺถิยมาโน  วิย  ชาโต ฯ  โส  โก  นุโข  เอโสติ   
โภคนฺตรโต  สีส อุกฺขิปตฺวา โอโลเกนโฺต อหิตุณฺฑิก ทิสฺวา  จินฺเตสิ  
มม  วิส  มหนฺต  สจาห  กุชฺฌิตฺวา  นาสวาต  วิสชฺเชสฺสามิ  เอตสฺส   
สรีร  ภสฺมมฏุ ิ  วิย  วิปปฺกิริสฺสติ  อถ  เม  สลี  ขณฺฑ  ภวิสฺสติ  น  ต   
โอโลเกสฺสามีติ ฯ  โส  อกฺขีนิ  นิมฺมิลตฺิวา  สีส  โภคนฺตเร  เปสิ ฯ   
อหิตุณฺฑิกพฺราหฺมโณ  โอสธ  ขาทิตฺวา  มนฺต  ปรวิตฺเตตฺวา  เขฬ   
มหาสตฺตสฺส  สรีเร  โอกขิฺป ฯ  โอสธาน ฺจ  มนฺตสฺส  จานุภาเวน   
เขเฬน  ผุฏผุฏฏาเน  โผฏาน  อุฏานกาโล  วิย  ชาโต ฯ   
อถ  น  โส  นงฺคุฏเ  คเหตฺวา  อากฑฺฒิตฺวา  ทีฆโต  นิปชฺชาเปตฺวา   
อชปททณฺเฑน  อุปฺปเฬนโฺต  ทุพฺพล  กตฺวา  สีส  ทฬฺห  คเหตฺวา   
นิปฺปฬิ ฯ  มหาสตฺโต  มุข  วิวริ ฯ  อถสฺส  มุเข  เขฬ  โอกฺขิปตฺวา   
โอสธมนฺต  กตฺวา  ทนฺเต  ภินฺทิ ฯ  มุข  โลหิตสฺส  ปูริ ฯ  
มหาสตฺโต  อตฺตโน  สีลเภทภเยน  เอวรูป  ทุกฺข  อธิวาเสนฺโต   
อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา  โอโลกนมตฺตป  น  กริ ฯ  โสป  นาคราชาน   
ทุพฺพล  กริสสฺามีติ  นงฺคุฏโต  ปฏายสฺส  อฏ ีนิ  จุณฺณิยมาโน  
วิย  สกลสรีร  มทฺทิตฺวา  ปฏฏกเว ิม  นาม  เวเสิ  ตนฺตกมชฺชน   
นาม  มชชฺิ  นงฺคุฏเ  คเหตฺวา  ทุสฺสโปถิม  นาม  โปเถส ิฯ   
มหาสตฺตสฺส  สกลสรรี  โลหิตมกฺขิต  อโหสิ ฯ  โส  มหาเวทน   
# ๑. ย.ุ อุปฺปเฬตฺวา ฯ  



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 118 

                เลมที่  34  วีสตินิปาตวณฺณนา  หนา  118 
 
อธิวาเสสิ ฯ  อถสฺส  ทุพฺพลภาว  ตฺวา  วลลฺีหิ  เปฬ  กริตฺวา  
ตตฺถ  น  ปกขิฺปตฺวา  ปจฺจนฺตคาม  เนตฺวา  มหาชนสฺส  มชฺเฌ   
กีฬาเปสิ ฯ  นีลาทีสุ วณฺเณสุ  วฏฏจตุรสฺสาทีสุ  สณฺาเนสุ   
อณณถูลาทีสุ ปมาเณสุ  ย  ย  พฺราหฺมโณ  อิจฺฉติ มหาสตฺโต  ต  ตเทว 
กตฺวา  นจฺจติ  ผณสตป  ผณสหสฺสปด  กโรติเยว ฯ  มหาชโน   
ปสีทิตฺวา  พหุ  ธน  อทาสิ ฯ  เอกทิวสเมว  กหาปณสหสฺส   
สหสฺสคฺฆนเก  จ  ปริกฺขาเร  ลภิ ฯ  พฺราหฺมโณ  อาทิโตว  สหสฺส   
ลภิตฺวา  วิสชเฺชสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ  ต  ปน  ธน  ลภิตฺวา   
ปจฺจนฺตคาเมเยว  ตาว  เม  เอตฺตก  ธน  ลทฺธ  ราชราชมหามตฺตาน   
สนฺติเก  พหุธน  ลภิสฺสามีติ  สกฏ ฺจ  สุขยานก ฺจ  คเหตฺวา  สกเฏ   
ปริกฺขาเร  จ  เปตฺวา  สุขยานเก นิสินฺโน มหนฺเตน  ปริวาเรน   
มหาสตฺต  คามนิคมาทีสุ  กีฬาเปนฺโต  พาราณสิย  อุคฺคเสนสฺส   
ร ฺโ  สนฺติเก  กฬีาเปตฺวา  วิสชฺเชสฺสามีติ อคมาสิ ฯ โส   
มณฺฑุเก  มาเรตฺวา  นาคร ฺโ  เทติ ฯ  นาคราชา  ปุนปฺปุน   
เอส  ม  นิสสฺาย  มาเรสฺสติ  ต  น  ขาทิสฺสามีติ  ต  น  ขาทติ ฯ   
อถสฺส  มธลุาเช  อทาสิ ฯ  มหาสตฺโต  สจาห  โคจร  คณฺหิสฺสามิ   
อนฺโตเปฬาย  เอว  มรณ  ภวิสฺสตีติ  เตป  น  ขาทติ ฯ  พฺราหฺมโณ   
มหาสตฺเตน  พาราณสึ  ปตฺวา  ทฺวารคาเมสุ  กีฬาเปนฺโต  พหุธน   
ลภิ ฯ  ราชาป  น  ปกโฺกสาเปตฺวา  อมฺหาก  กีฬาเปหีติ  อาห ฯ   
สาธุ  เทว  เสวฺ  ปณฺณรเส  ตุมฺหาก  กฬีาเปสฺสามีติ ฯ  ราชา   
เสฺว  นาคราชา  ราชงฺคเณ  นจฺจิสฺสติ  มหาชโน  สนฺนิปติตฺวา    
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ปสฺสตูติ  เภริ ฺจาราเปตฺวา  ปุนทิวเส  ราชงฺคณ  อลงฺการาเปตฺวา   
พฺราหฺมณ  ปกฺโกสาเปสิ ฯ  โส  รตนเปฬาย  มหาสตฺต  เนตฺวา   
จิตฺตตฺถเร เปฬ  เปตฺวา  นิสีทิ ฯ  ราชาป  ปาสาทา โอรุยฺห  
มหาชนปริวุโต ราชาสเน  นิสีท ิฯ  พฺราหฺมโณ  มหาสตฺต   
นีหริตฺวา  นจฺจาเปสิ ฯ  มหาชนา  สกภาเวน  สณฺาเรตุ   
อสกฺโกนฺตา  เจลุกฺเขปสตสหสฺสานิ  ปวตฺเตนฺติ ฯ  โพธิสตฺตสฺส   
อุปริ  สตฺตรตนวสฺส  วสฺสิ ฯ  ตสฺส  คหิตสฺส  มาโส  สมฺปูร ิฯ  
เอตฺตก กาล นิราหาโรว อโหสิ ฯ   
        สุมนา  อติจิรายติ  เม  ปยสามิโก  อิทานิสฺส  อิธ  อนาคจฺฉนฺ- 
ตสฺส  มาโส  สมฺปุณฺโณ  กินฺนุ  โข  การณนฺติ  คนฺตฺวา  โปกฺขรณึ   
โอโลเกนฺตี  โลหิตวณฺณ อุทก ทิสฺวา อหิตุณฺฑิเกน  คหิโต ภวิสสฺตีติ 
ตฺวา  นาคภวนา  นิกฺขมิตฺวา  วมฺมิกสนฺติก  คนฺตฺวา  มหาสตฺตสฺส   
คหิตฏาน ฺจ  กิลมิตฏาน ฺจ  ทิสฺวา  โรทิตฺวา  กนฺทิตฺวา   
ปจฺจนฺตคาม  คนฺตฺวา  ปุจฺฉิตฺวา  ต  ปวุตฺตึ  สุตฺวา  พาราณสึ   
คนฺตฺวา  ราชทฺวาเร  ปริสมชฺเฌ  อากาเส  โรทมานา  อฏาสิ ฯ 
มหาสตฺโต นจฺจนฺโตว อากาส โอโลเกนฺโต ต  ทิสฺวา  ลชฺชิโต  เปฬ  
ปวิสิตฺวา  นิปชฺช ิฯ  ราชา  ตสฺส  เปฬ  ปวิฏกาเล  กินฺนุ  โข   
การณนฺติ  อิโตจีโตจ โอโลเกนฺโต ต อากาเส  ิต ทิสฺวา  
ปม คาถมาห   
[๒๑๘๐]กา นุ วิชฺชรุิวาภาสิ  โอสธี วิย ตารกา   
                เทวตา นุสิ คนฺธพฺพี  น ต ม ฺามิ มานุสีติ ฯ    
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        ตตฺถ  น  ต  ม ฺามิ  มานุสีติ  อหนฺต  มานุสีติ  น  ม ฺามิ   
ตยา เทวตาย คนฺธพฺพิยา วา ภวิตุ วฏฏตีติ ฯ   
        อิทานิ เตส วจนปฏิวจนคาถา โหนฺติ   
        [๒๑๘๑]นมฺหิ เทวี น คนฺธพฺพี  น มหาราช มานุสี   
                        นาคก ฺาสฺม ิภทฺทนฺเต  อตฺเถนมฺหิ อิธาคตา ฯ   
        [๒๑๘๒]        วิพฺภนฺตจิตฺตา กุปตินฺทฺริยาสิ   
                                เนตฺเตหิ เต วาริคณา สวนฺติ   
                                กินฺเต นฏ กึ ปน ปตฺถยานา   
                                อิธาคตา นาริ ตทึฆ พฺรูหิ ฯ   
        [๒๑๘๓]        ยมุคฺคเตโช อุรโคติ จาหุ   
                                นาโคติ น อาหุ มนสฺุสโลเก   
                                ตมคฺคหี ปุริโส ชวิีกตฺโถ   
                                ต พนฺธนา มุ ฺจ ปตี มเมโส ฯ   
        [๒๑๘๔]        กถนฺวย พลวิริยูปปนฺโน   
                                หตฺถตฺถมาคจฺฉิ วนิพฺพกสฺส   
                                อกฺขาหิ เม นาคก ฺเ ตมตฺถ   
                                กต วิชาเนมุ คหีตนาค ฯ   
        [๒๑๘๕]        นครป นาโค ภสฺม กเรยฺย   
                                ตถาหิ โส พลวิรยิูปปนฺโน   
                                ธมฺม ฺจ นาโค อปจายมาโน   
                                ตสฺมา ปรกฺกมฺม ตโป กโรตีติ ฯ    
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        ตตฺถ  อตฺเถนมฺหีติ  อห  เอกการณ  ปฏิจฺจ  อิธาคตา ฯ   
กุปตินฺทฺริยาติ  กิลฏิอินฺทฺริยา ฯ  วาริคณาติ  อสฺสุพินฺทุฆฏา ฯ   
อุรโคติ  จาหูติ  อุรโคติ  จาย  มหาชโน  กเถสิ ฯ  ตมคฺคหี  ปุริโสติ   
อย  ปุรโิส  ต  นาคราชาน  ชีวิกตฺถาย  อคฺคเหสิ ฯ  วนิพฺพกสฺสาติ   
อิมสฺส  วนิพฺพกสฺส  ปุริสสฺส  กถ  นุ  เอส  มหานุภาโว  สมาโน   
หตฺถตฺถ  อาคโตติ  ปุจฺฉิ ฯ  ธมฺม ฺจาติ  ป ฺจสีลธมฺม  อุโปสถวาส- 
ธมฺม ฺจ ครุ  กโรนฺโต  วิหรติ  ตสฺมา  อิมินา  ปุริเสน  คหิโตป สจาห  
อิมสฺส  อุปร ิ นาสวาต  วิสชฺเชสฺสามิ  ภสฺมมุฏ ิถ  วิย  วิปฺปกิรสิฺสติ   
เอว  เม  สีล ภิชฺชิสฺสตีติ สีลเภทภเยน ปรกฺกมฺม  ต  ทุกฺข อธิวาเสตฺวา  
ตโป  กโรติ  วิริยเมว  กโรตีติ อาห ฯ   
        ราชา  ปน  กถ  ปเนโส  อิมินา  คหิโตติ  ปุจฺฉิ ฯ  อถสฺสา   
อาจิกฺขนฺตี คาถมาห   
[๒๑๘๖]จาตุทฺทสี ปณฺณรสี จ ราชา   
                จตุปฺปเถ สมฺมติ นาคราชา   
                ตมคฺคหี ปุริโส ชีวิกตฺโถ   
                ต พนฺธนา มุ ฺจ ปตี มเมโสติ ฯ   
        ตตฺถ  จตุปฺปเถติ  จตุกฺกมคฺคสฺส  อาสนฺนฏาเน  เอกสฺมึ  
วมฺมิเก  จตุรงฺคสมนฺนาคต  อธิฏาน  อธิฏหิตฺวา  อุโปสถวาส  
วสนฺโต  นิปชฺชีติ  อตฺโถ ฯ  ต  พนฺธนาติ  ต  เอว  ธมฺมิก  คุณวนฺต   
นาคราชาน เอตสฺส ธน ทตฺวา เปฬพนฺธนา ปมุ ฺจาติ ฯ    
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        เอว ฺจ ปน วตฺวา ปุนป ต ยาจนฺตี เทฺว คาถา อภาสิ   
[๒๑๘๗]โสฬสิตฺถีสหสฺสานิ  อามุตฺตมณิกุณฺฑลา   
                วาริเคเห สยา นารี  ตาป ต สรณ คตา ฯ   
                        ธมฺเมน โมเจหิ อสาหเสน   
                        คาเมน นิกฺเขน คว สเตน   
                        โอสฺสฏกาโย อุรโค จราตุ   
                        ปุ ฺตฺถิโก มุ ฺจตุ พนฺธนสฺมาติ ฯ   
        ตตฺถ  โสฬสิตฺถีสหสฺสานีติ  มา  ตฺว  เอส  โย  วา  โส  วา   
ทลิทฺทนาโคติ  ม ฺ ิตฺถ  เอตสฺส  หิ  เอตฺตกา  สพฺพาลงฺการ- 
ปฏิมณฺฑิตา  อิตฺถิโยว  เสสา  สมฺปตฺตี  อปฺปริมาณาติ  ทสฺเสติ ฯ   
วาริเคเห  สยาติ  อุทกจฺฉทน  อุทกคพฺภ  กตฺวา  ตตฺถ  สยนสีลา ฯ   
โอสฺสฏกาโยติ นิสฺสฏกาโย หุตฺวา ฯ จราตูติ จรตุ ฯ   
        อถ น ราชา ติสฺโส คาถา อภาสิ   
[๒๑๘๘]ธมฺเมน โมเจมิ อสาหเสน   
                คาเมน นิกฺเขน คว สเตน   
                โอสฺสฏกาโย อุรโค จราตุ   
                ปุ ฺตฺถิโก มุ ฺจตุ พนฺธนสฺมา ฯ   
        ทมฺม ินกิฺขสต ลุทฺท  ถลู ฺจ มณิกุณฺฑล   
        จตุรสฺส ฺจ ปลฺลงฺก  อุมฺมารปุปฺผสนฺนิภ ฯ   
        เทฺว จ สาทิสิโย ภรยิา  อุสภ ฺจ คว สต    
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                โอสฺสฏกาโย อุรโค จราตุ   
                ปุ ฺตฺถิโก มุ ฺจตุ พนฺธนสฺมาติ ฯ   
        ตตฺถ  ลทฺุทาติ  ราชา  อุรค  โมเจตุ  อหิตุณฺฑิก  อามนฺเตตฺวา   
ตสฺส ทาตพฺพ เทยฺยธมฺม เทเสนฺโต เอวมาห ฯ คาถา ปน   
เหฏา วุตฺตตฺถาเยว ฯ   
        อถ น ลทฺุทโก อาห   
[๒๑๘๙]วินาป ทานา ตว วจน ชนินฺท   
                มุ ฺเจมิ น อุรค พนฺธนสฺมา   
                โอสฺสฏกาโย อุรโค จราตุ   
                ปุ ฺตฺถิโก มุ ฺจตุ พนฺธนสฺมาติ ฯ   
        ตตฺถ  ตว  วจนนฺติ  มหาราช  วินาป  ทาเนน  ตว  วจนเมว   
อมฺหาก ครุ ฯ มุ ฺเจมิ นนฺติ มุ ฺจิสฺสามิ เอตนฺติ วทติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  มหาสตฺต  เปฬโต  นีหริ ฯ  นาคราชา   
นิกฺขมิตฺวา  ปุปฺผนฺตร  ปวิสิตฺวา  ต  อตฺตภาว  วิชหิตฺวา  มาณวก- 
วณฺเณน อลงฺกตสรีโร หุตฺวา ปวึ ภินฺทิตฺวา วิย นิกฺขนฺโต  อฏาสิ ฯ 
สุมนา  อากาสา  โอตริตฺวา  ตสฺส  สนติฺเก   ิตา ฯ  นาคราชา   
อ ฺชลึ ปคฺคยฺห ราชาน นมสฺสมาโน อฏาสิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา เทฺว คาถา อภาสิ   
[๒๑๙๐]มุตฺโต จมฺเปยฺยโก นาโค  ราชาน เอตทพฺรวิ   
                นโม เต กาสิราชตฺถุ  นโม เต กาสิวฑฺฒน   
                อ ฺชลึ เต ปคฺคณฺหามิ  ปสฺเสยฺย เม นิเวสน ฯ    
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[๒๑๙๑]อทฺธา หิ ทุพฺพิสฺสาสเมตมาหุ   
                ย มานุโส วิสฺสเส อมานุสมฺหิ   
                สเจ จ ม ยาจสิ เอตมตฺถ   
                ทกฺเขมุ เต นาค นิเวสนานีติ ฯ   
        ตตฺถ  ปสฺเสยฺย  เม  นิเวสนนฺติ  มม  นิเวสน  จมฺเปยฺยนาคภวน   
รมณีย  ปสฺสติพฺพยุตฺตก  ต  เต  อห  ทสฺเสตุกาโม  ต  สพลวาหโน   
คนฺตฺวา  ปสฺส  นรินฺทาติ  วทติ ฯ  ทุพฺพิสฺสาสนฺติ  ทุพฺพิสฺสาสนีย ฯ   
สเจ  จาติ  สเจ  ม  ยาจสิ  ปสฺเสยฺยาม  เต  นิเวสนานิ  อปจ  โข น ต  
สทฺทหามีติ วทติ ฯ   
        อถ  น  สทฺทหาเปตุ  สปถ  กโรนฺโต  มหาสตฺโต  เทฺว  คาถา   
อภาสิ   
[๒๑๙๒]สเจป วาโต คิริมาวเหยฺย   
                จนฺโท จ สุรโิย จ ฉมา ตเปยฺยุ   
                สพฺพา จ นชฺโช ปฏิโสต วเหยฺยุ   
                น เตฺววาห ราช มุสา ภเณยฺย ฯ   
                นภ ผเลยฺย อุทธิ วิสุสฺเส   
                สวตฺเตยฺย ภูตธรา พสุนฺธรา   
                สลิุจฺจโย เมรุ สมูลมุพฺพเห   
                น เตฺววาห ราช มุสา ภเณยฺยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สวตฺเตยฺย  ภูตธรา  พสุนฺธราติ  อย  ภูตธราติ  จ   
วสุนฺธราติ  จ  สขฺย  คตา  มหาปวี  กิล ฺช  วิย  สวตฺเตยฺย ฯ    
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สมูลมุพฺพเหติ  เอว  มหาสิเนรุปพฺพโต  สมูโล  อุฏาย  ปุราณปุณฺณ   
วิย อากาเส อุพฺพเห ปกฺขนฺเทยฺย ฯ   
        โส  มหาสตฺเตน  เอว  วุตฺเต  อสทฺทหนฺโต  ปุนป  ตเมว  คาถ   
วตฺวา   
[๒๑๙๓]อทฺธา หิ ทุพฺพิสฺสาสเมตมาหุ   
                ย มานุโส วิสฺสเส อมานุสมฺหิ   
                สเจ จ ม ยาจสิ เอตมตฺถ   
                ทกฺเขมุ เต นาค นิเวสนานีติ   
ตฺว  มยา  กตคุณ  ชานิตุ  อรหสิ  สทฺทหิตุ  ปน  ยุตฺตภาว  วา   
อยุตฺตภาว วา อห ชานิสฺสามีติ ปกาเสนฺโต อิตร คาถมาห   
[๒๑๙๔]ตุมฺเห โขตฺถ โฆรวิสา อุฬารา   
                มหาเตชา ขิปฺปโกปาว โหถ   
                มม การณา พนฺธนสฺมา ปมุตฺโต   
                อโหสิ โน ชานิตเว กตานีติ ฯ   
        ตตฺถ อุฬาราติ อุฬารวิสา ฯ ชานิตเวติ ชานิตุ ฯ   
        อถ น สทฺทหาเปตุ ปุน สปถ กโรนฺโต มหาสตฺโต คาถมาห   
[๒๑๙๕]โส ปจฺจต นิรเย โฆรรูเป   
                มา กายิก สาตมลตฺถ กิ ฺจิ   
                เปฬาย พนฺโธ มรณ อุเปตุ   
                โย ตาทิส กมฺมกต น ชาเนติ ฯ   
        ตตฺถ  ปจฺจตนฺติ  ปจฺจตุ ฯ  กมฺมกตนฺติ  กตกมฺม  เอว    
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คุณการก ตุมฺหาทิส โย น ชานาติ โส เอวรูโป โหตูติ วทติ ฯ   
        อถสฺส ราชา สทฺทหิตฺวา ถุตึ กโรนฺโต คาถมาห   
[๒๑๙๖]สจฺจปฺปฏิ ฺา ตวเมส โหตุ   
                อกฺโกธโน โหหิ อนูปนาหี   
                สพฺพ ฺจ เต นาคกุล สุปณฺณา   
                อคฺคีว คิมฺหาสุ วิวชฺชยนฺตูติ   
        ตตฺถ  ตวเมส  โหตูติ  ตว  เอสา  ปฏิ ฺา  สจฺจา โหตุ ฯ  
อคฺคีว  คิมฺหาสุ  วิวชฺชยนตฺูติ  ยถา  มนสฺุสา  คิมฺหกาเล  สนฺตาป   
อนิจฺฉนฺตา  ชลมาน อคฺคึ วิวชฺชยนฺติ เอว วิวชฺชยนตฺุ ทูรโตว  
ปริหรนฺตุ ฯ   
        มหาสตฺโตป ร ฺโ ถุตึ กโรนฺโต อิตร คาถมาห   
[๒๑๙๗]อนุกมฺปสี นาคกุล ชนินฺท   
                มาตา ยถา สุปฺปย เอกปุตฺต   
                อห ฺจ เต นาคกุเลน สทฺธึ   
                กาหามิ เวยฺยาวฏิก อุฬารนฺติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ราชา  นาคภวน  คนฺตุกาโม  เสนาคมนสชฺช   
กาตุ  อาณาเปนฺโต คาถา อภาสิ   
[๒๑๙๘]โยเชนฺตุ เว ราชรเถ สุจิตฺเต   
                กมฺโพชเก อสฺสตเร สุทนฺเต   
                นาเค จ โยเชนฺตุ สุวณฺณกปฺปเน   
                ทกฺเขมุ นาคสฺส นิเวสนานีติ ฯ    
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        ตตฺถ  กมฺโพชเก  อสฺสตเร  สุทนฺเตติ  สุสิกฺขิเต กมฺโพช- 
รฏสมฺภเว  อสฺสตเร โยเชนฺตุ ฯ   
        อิตรา อภิสมฺพุทฺธคาถา   
[๒๑๙๙]เภรีมุทิงฺคา ปณวา จ สงฺขา   
                อาวชฺชยึสุ อุคฺคเสนร ฺโ   
                ปายาสิ ราชา พหุ โสภมาโน   
                ปรุกฺขโต นารคิณสฺส มชฺเฌติ ฯ   
        ตตฺถ  พหุ  โสภมาโนติ  ภิกฺขเว  โส  พาราณสิราชา  โสฬสหิ   
นารีสหสฺเสหิ  ปุรกฺขโต  ปริวาริโต  ตสฺส  นารีคณสฺส  มชฺเฌ   
พาราณสิโต นาคภวน คจฺฉนฺโต อติวิย โสภมาโน ปายาสิ ฯ   
        ตสฺส  นครา  นิกฺขมนกาเลเยว  มหาสตฺโต  อตฺตโน  อานุภาเวน   
นาคภวน  สพฺพรตนมยปาการ ฺจ  ทฺวารฏฏาลเก  จ  ทิสฺสมานรูเป   
กตฺวา  นาคภวนคามิมคฺค  อลงฺกตปฏิยตฺต  มาเปสิ ฯ  ราชา  
สปริวาโร  เตน  มคฺเคน  นาคภวน  ปวิสิตฺวา  รมณีย  ภูมิภาค ฺจ   
ปาสาเท  จ อทฺทส ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห   
[๒๒๐๐]สุวณฺณจิตฺตก ภูมึ  อทฺทกฺขิ กาสิวฑฺฒโน   
                สวุณฺณมเย จ ปาสาเท  เวฬุริยผลกตฺถเต ฯ   
                ส ราชา ปาวิสิ พฺยมฺห  จมฺเปยฺยสฺส นิเวสน   
                อาทิจฺจวณฺณูปนิภ  กสวิชฺชปูภสฺสร ฯ   
                นานารุกฺเขหิ ส ฺฉนฺน  นานาคนฺธสมีริต    
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                โส ปาเวกฺขิ กาสิราชา  จมฺเปยฺยสฺส นิเวสน ฯ   
                ปวิฏสฺมึ กาสิร ฺเ  จมฺเปยฺยสฺส นิเวสเน   
                ทพฺิพา ตุริยา ปวชฺชึสุ  นาคก ฺา จ นจฺจยุ ฯ   
                        ต นาคก ฺา จริต คเณน   
                        อนฺวารุหี กาสิราชา ปสนฺโน   
                        นิสีท ิโสวณฺณมยมฺหิ ปเ   
                        สาปสฺสเย จนฺทนสารลิตฺเตติ ฯ   
        ตตฺถ  สวุณฺณจิตฺตกนฺติ  สุวณฺณวาลุกาย  สนฺถต ฯ   
พฺยมฺหนฺติ  อลงฺกตนาคภวน ฯ  จมฺเปยฺยสฺสาติ  นาคภวน   
ปวิสิตฺวา  จมฺเปยฺยนาคราชสฺส  นิเวสน  ปาวิสิ ฯ  กสวิชฺชูป- 
ภสฺสรนฺติ  เมฆมุเข  สุวณฺณสตรสิวิชฺช ุ วิย  โอภาสมาน ฯ   
นานาคนฺธสมีริตนฺติ  นานาวิเธหิ  ทิพฺพคนฺเธหิ  อนุส ฺจริต ฯ 
จริต  คเณนาติ  ต  นิเวสน  นาคก ฺาน  คเณน  จรติ  อนุจริต ฯ   
จนฺทนสารลิตฺเตติ  ทิพฺพสารจนฺทเนน  อนุลิตฺเต ฯ   
        ตตฺถ  นสิินฺนมตฺตสฺเสวสฺส  นานคฺครสสมฺปนฺนทิพฺพโภชน   
อุปนาเมสุ ฯ  ตถา  โสฬสนฺน อิตฺถีสหสฺสาน เสสราชปริสาย   
จ ฯ โส จ  สตฺตาหมตฺต  สปริโส  ทิพฺพนฺนปานาทีนิ  ปริภุ ฺชิตฺวา   
ทิพฺเพหิ  กามคุเณหิ  อภิรมิตฺวา  สุขสยเน  นิสินฺโน  มหาสตฺตสฺส   
ยส  วณฺเณตฺวา  นาคราช  กสฺมา  ปน  ตฺว  เอวรูป  สมฺปตฺตึ  ปหาย   
มนุสฺสโลเก  วมฺมิกมตฺถเก นิปชชฺิตฺวา อุโปสถวาส วสีติ ปุจฺฉิ ฯ  
โสปสฺส กเถสิ ฯ    
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        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห   
[๒๒๐๑]โส ตตฺถ ภุตฺวา จ อโถ รมิตฺวา   
                จมฺเปยฺยก กาสิราชา อโวจ   
                วิมานเสฏานิ อิมานิ ตุยฺห   
                อาทิจฺจวณฺณานิ ปภสฺสรานิ   
                เนตาทิส อตฺถิ มนุสฺสโลเก   
                กมิตฺถิย นาค ตโป กโรสิ ฯ   
                ตา กมฺพุกายูรธรา สุวตฺถา   
                วฏฏงฺคุลี ตมฺพตลูปปนฺนา   
                ปคฺคยฺห ปาเยนฺติ อโนมวณฺณา   
                เนตาทิส อตฺถิ มนุสฺสโลเก   
                กมิตฺถิย นาค ตโป กโรสิ ฯ   
                นชฺโชว เตมา ปุถุโลมมจฺฉา   
                อาทาสสกุนฺตาภิรุทา สุติตฺถา   
                เนตาทิส อตฺถิ มนุสฺสโลเก   
                กมิตฺถิย นาค ตโป กโรสิ ฯ   
                โก ฺจา มยูรา ทิวิยา จ หสา   
                วคฺคุสฺสรา โกกลิา สมฺปตนฺติ   
                เนตาทิส อตฺถิ มนุสฺสโลเก   
                กมิตฺถิย นาค ตโป กโรสิ ฯ   
                อมฺพา จ สาลา ติลกา จ ชมพฺุโย    
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                อุทฺทาลกา ปาฏลิโย จ ผุลลฺา   
                เนตาทิส อตฺถิ มนุสฺสโลเก   
                กมิตฺถิย นาค ตโป กโรสิ ฯ   
                อิมา จ เต โปกฺขร ฺา สมนฺตโต   
                ทพฺิยา จ คนฺธา สตต สมฺปวายนฺติ   
                เนตาทิส อตฺถิ มนุสสฺโลเก   
                กมิตฺถิย นาค ตโป กโรสิ ฯ   
[๒๒๐๒]น ปุตฺตเหตุ น ธนสฺส เหตุ   
                อายุโน วาป ชนินฺท เหตุ   
                มนุสฺสโยนึ อภิปตฺถยาโน   
                ตสฺมา ปรกฺกมมฺ ตโป กโรมีติ ฯ   
        ตตฺถ  ตาติ  โสฬสสหสฺสนาคก ฺา  สนฺธายาห ฯ   
กมฺพุกายูรธราติ  สุวณฺณาภรณธรา ฯ  วฏฏงฺคุลีติ  ปวาลงฺ- 
กุรสทิสวฏฏงฺคุลี ฯ  ตมฺพตลูปปนฺนาติ  อภิรตฺเตหิ  หตฺถปาทตเลหิ   
สมนฺนาคตา ฯ  ปาเยนฺตีติ  ทิพฺพปาน  อุกฺขิปตฺวา  ต  ปาเยนฺติ ฯ   
ปุถุโลมมจฺฉาติ  ปุถุลปตฺเตหิ  นานามจฺเฉหิ  สมนฺนาคตา ฯ   
อาทาสสกุนฺตาภิรุทาติ  อาทาสสงฺขาเตหิ  สกุเณหิ  อภิรุทา ฯ   
สุติตฺถาติ  สนฺุทรติตฺถา ฯ  ทิวิยา  จ  หสาติ  ทิพฺพหสา  จ ฯ   
สมฺปตนฺตีติ  มนุ ฺรว  รวนฺตา  รุกฺขโต  รุกฺข  สมปฺตนฺติ ฯ  ทพฺิยา  
คนฺธาติ  ตาสุ  ปน  โปกฺขรณีสุ  สตต  ทิพฺยา  คนฺธา  ปวายนฺติ ฯ   
อภิปตฺถยาโนติ  ปตฺถยนฺโต  วิจรามิ ฯ  ตสฺมาติ  เตน  การเณน    



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 131 

                เลมที่  34  จมฺเปยฺยชาตก  หนา  131 
 
ปรกฺกมฺม  วิริย  ปคฺคเหตฺวา  ตโป  กโรมิ  อุโปสถ   
กโรมิ อุโปสถ อุปวสามีติ ฯ   
        เอว วุตฺเต ราชา มหาสตฺตสฺส ถุตึ กโรนฺโต คาถมาห   
[๒๒๐๓]ตฺว โลหิตกฺโข วิหตนฺตรโส   
                อลงฺกโต กปฺปตเกสมสฺสุ   
                สโุรสิโต โลหติจนฺทเนน   
                คนฺธพฺพราชาว ทิสา ปภาสสิ ฯ   
                เทวิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว   
                สพฺเพหิ กาเมหิ สมงฺคิภูโต   
                ปจฺุฉามิ ต นาคราเช ตมตฺถ   
                เสยฺโย อิโต เกน มนุสฺสโลโกติ ฯ   
        ตตฺถ สโุรสิโตติ สุวิลิตฺโต ฯ   
        อถสฺส อาจิกฺขนฺโต นาคราชา อาห   
[๒๒๐๔]ชนินฺท นา ฺตฺร มนุสฺสโลกา   
                สทฺุธิ วา สวิชฺชติ สยโม วา   
                อห ฺจ ลทฺธาน มนุสฺสโยนึ   
                กาหามิ ชาติมรณสฺส อนฺตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สทฺุธิ  วาติ  มหาราช  อ ฺตฺร  มนุสฺสโลกา   
อมตนิพฺพานสงฺขาตา  สุทฺธิ  วา  สลีสยโม วา นตฺถิ ฯ อนฺตนฺติ  
มนุสฺสโยนึ  ลทฺธา ชาติชรามรณสฺส อนฺต กริสฺสามีติ ตโป กโรมีติ ฯ   
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        ต สุตฺวา ราชา คาถมาห   
[๒๒๐๕]อทฺธา หเว เสวิตพฺพา สป ฺา   
                พหุสฺสุตา เย พหุานจินฺติโน   
                นาริโย จ ทิสฺวาน ตฺว ฺจ นาค   
                กาหามิ ปุ ฺานิ อนปฺปกานีติ ฯ   
        ตตฺถ  นาริโย  จาติ  อิมา  ตว  นาคก ฺาโย  จ  ตฺว ฺจ  ทิสฺวา  
พหุปุ ฺานิ กริสฺสามีติ วทติ ฯ   
        อถ น นาคราชา อาห   
[๒๒๐๖]อทฺธา หเว เสวิตพฺพา สป ฺา   
                พหุสฺสุตา เย พหุานจินฺติโน   
                นาริโย จ ทิสฺวาน มม ฺจ ราช   
                กโรหิ ปุ ฺานิ อนปฺปกานีติ ฯ   
        ตตฺถ กโรหีติ กเรยฺยาสิ มหาราชาติ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  อุคฺคเสโน  คนฺตุกาโม  หุตฺวา  นาคราช  จิร   
วสิมฺหา คมิสฺสามาติ อาปุจฺฉิ ฯ   
        อถ  น  มหาสตฺโต  เตนหิ  มหาราช  ยาวทิจฺฉก  ธน  คณฺหาหีติ  
ธน ทสฺเสนฺโต อาห   
[๒๒๐๗]อิท ฺจ เม ชาตรูป ปหูต   
                ราสี สุวณฺณสฺส จ ตาลมตฺตา   
                อิโต หริตฺวา โสวณฺณฆรานิ การย   
                รปูยสฺส จ ปาการ กโรนฺตุ ฯ    
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                มตฺุตาน ฺจ วาหสหสฺสานิ ป ฺจ   
                เวฬุริยมิสฺสาน อิโต หริตฺวา   
                อนฺเตปุเร ภูมิย สนฺถรนฺตุ   
                นกิฺกทฺทมา เหหิติ นีรชา จ ฯ   
                เอตาทิส อาวส ราชเสฏ   
                วิมานเสฏ พหุ โสภมาน   
                พาราณสึ นคร อิทฺธ(๑) ผีต   
                รชชฺ ฺจ กาเรสิ อโนมป ฺาติ ฯ   
        ตตฺถ  ราสีติ  เตสุ  เตสุ  าเนสุ  ตาลปฺปมาณา  ราสิโย ฯ   
โสวณฺณฆรานีติ  สุวณฺณเคหานิ ฯ  นิกกฺทฺทมาติ  เอว  สนฺเต   
อนฺเตปุเร  ภูมิ  นิกฺกทฺทมา  จ  นีรชา  จ  ภวิสฺสติ ฯ  เอตาทิสนฺติ   
เอวรูป  สุวณฺณมย  รชฏมย  ปาการ  มตฺุตาเวฬุริยสนฺถต  
ภูมิภาค ฯ  ผีตนฺติ  ผีต เอว พาราณสินคร อาวส ฯ  
อโนมป ฺาติ อลามกป ฺ ฯ   
        ราชา  ตสฺส  กถ  สุตฺวา  อธิวาเสสิ ฯ  มหาสตฺโต  นาคภวเน   
เภริ ฺจาราเปตฺวา  สพฺเพ  ราชปุริสา  ยาวทิจฺฉก  หิร ฺสุวณฺณาทิก   
ธน  คณฺหนฺตูติ  ร ฺโ  จ  อเนเกหิ  สกฏสเตหิ  ธน  เปเสสิ ฯ  ราชา   
มหนฺเตน  ยเสน  นาคภวนา  นิกฺขมิตฺวา  พาราณสิเมว  คโต ฯ   
ตโต ปฏาย กิร ชมฺพูทีปตล สหิร ฺ ชาต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  โปราณก- 
# ๑. ม. ย.ุ อิทฺธ ฯ  
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ปณฺฑิตา  นาคสมฺปตฺตึ  ปหาย  อุโปสถวาส  วสึสติู  วตฺวา  ชาตก   
สโมธาเนสิ  ตทา  อหิตุณฺฑิโก  เทวทตฺโต  อโหสิ  สุมนา ราหุลมาตา   
อโหสิ อุคฺคเสโน สารีปุตฺโต อโหสิ จมฺเปยฺยนาคราชา ปน อหเมวาติ ฯ   
                                จมฺเปยฺยชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                        ทสม ฯ   
 
                                มหาปโลภนชาตก   
        พฺรหฺมโลกา  จวิตฺวานาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
วิสุทฺธสงฺกิเลส อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุเหฏา วิตฺถาริตเมว ฯ อิธ ปน สตฺถา ภิกขุ   
มาตุคาโม นาเมส วิสุทฺธสตฺเตป สงฺกิลิฏเ กโรตีติ วตฺวา อตีต   
อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  จุลฺลปโลภฺเน  วุตฺตนเยน  อตีตวตฺถุ   
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  ตทา  ปน  มหาสตฺโต  พฺรหฺมโลกา จวิตฺวา  
กาสิร ฺโ  ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  อนิตฺถิคนฺธกุมาโร  นาม   
อโหสิ ฯ  อิตฺถีน  หตฺเถ  น  สณฺาติ ฯ  ปุริสเวเสน  น  ถ ฺ   
ปาเยสิ ฯ  ฌานาคาเร นิสีทิ อิตฺถิโย น ปสฺสติ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา จตสฺโส คาถา อภาสิ   
[๒๒๐๘]พฺรหฺมโลกา จวิตฺวาน  เทวปุตฺโต มหิทฺธิโก   
                ร ฺโ ปุตฺโต อุทปาทิ  สพฺพกามสมิทฺธิสุ ฯ    
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        กามา วา กามส ฺา วา  พฺรหฺมโลเก น วิชฺชติ   
        สฺวาสฺสุ ตาเยว ส ฺาย  กาเมหิ วิชิคุจฺฉถ ฯ   
        ตสฺส จนฺเตปุเร อาสิ  ฌานาคาร สุมาปต   
        โส ตตฺถ ปฏิสลลฺีโน  เอโก รหสิ ฌายถ ฯ   
        ส ราชา ปริเทเวสิ  ปุตฺตโสเกน อฏฏิโต   
        เอกปุตฺโต จย มยฺห  น จ กามานิ ภุ ฺชตีติ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพกามสมิทฺธิสูติ  สพฺพกามาน  สมิทฺธีสุ  สมฺปตฺตีสุ   
 ิตสฺส  ร ฺโ  ปุตฺโต  หตฺุวา  จ  เอโก  เทวปุตฺโต  นิพฺพตฺติ ฯ   
สฺวาสฺสูติ  โส  กุมาโร ฯ  ตาเยวาติ  ตาย  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺติตาย   
ฌานส ฺาย  เอว ฯ  สุมาปตนฺติ  ปตรา  สุฏ ุ  มนาป  กตฺวา   
มาปต ฯ  รหสิ  ฌายถาติ  มาตุคาม  อปสฺสนฺโต  วสิ ฯ  ปริเทเวสีติ  
วิลปติ ฯ   
        ป ฺจมา ร ฺโ ปริเทวนคาถา   
                โก นุ โขตฺถ อุปาโย โส  โก วา ชานาติ กิ ฺจน   
                โย เม ปุตฺต ปโลเภยฺย  ยถากามานิ ปตฺถเยติ ฯ   
        ตตฺถ  โก  น ุ โขตฺถ  อุปาโย  โสติ  โก  นุโข  เอตฺถ  เอตสฺส   
กามาน  ภุ ฺชนอุปาโย ฯ  โก  นโุข  อิธูปาโย  โสติป  ปาโ ฯ   
อฏกถาย  ปน  โก  นุโข  ต  อุปวสิตฺวา  อุปลาปนการณ  ชานาตีติ   
วุตฺต ฯ  โก  วา  ชานาติ  กิ ฺจนนฺติ  โก  วา  เอตสฺส  
ปลิพุทฺธการณ  ชานาตีติ อตฺโถ ฯ    
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        ตโต ปร ทิยฑฺฒา อภิสมฺพุทฺธคาถา   
[๒๒๐๙]อหุ กุมารี ตตฺเถว  วณฺณรูปสมาหิตา   
                กสุลา นจฺจคีตสฺส  วาทิเต จ ปทกฺขิณา   
                สา ตตฺถ อุปสงฺกมฺม  ราชาน เอตทพฺรวีติ ฯ   
        ตตฺถ  อหูติ  ภิกฺขเว  ตตฺเถว  อนฺเตปุเร  จูฬนาฏกาน  อนฺตเร   
เอกา  ตรุณกุมาริกา  อโหสิ ฯ  ปทกฺขิณาติ  สุสิกฺขิตา ฯ  อห   
โข  ต  ปโลเภยฺย  สเจ  ภตฺตา  ภวิสฺสตีติ  อุปฑฺฒคาถา  กุมาริกาย   
วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ สเจ ภตฺตาติ สเจ เอส มยฺห ปติ ภวิสฺสตีติ ฯ   
[๒๒๑๐]ต ตถาวาทิน ราชา  กุมาร ึเอตทพฺรวิ   
                ตฺว ฺเว น ปโลเภหิ  ตว ภตฺตา ภวิสฺสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ตว  ภตฺตาติ  ตเวส  ปติ  ภวิสฺสติ  ตฺว ฺเว  ตสฺส   
อคฺคมเหสี ภวิสฺสสิ คจฺฉ น ปโลเภหิ กามรส ชานาเปหีติ ฯ   
        เอว  วตฺวา  ราชา  อิมิสฺสา  กิร  โอกาส  กโรนฺตูติ  กมุารกสสฺ   
อุปฏากาน  เปเสสิ ฯ  สา  ปจฺจูสกาเล  วีณ  อาทาย  คนฺตฺวา   
กุมารสฺส  สยนคพฺภสฺส  พหิ  อวิทูเร  ตฺวา  อคฺคนเขหิ  วีณ   
วาเทนฺตี  มธุรสฺสเรน คายิตฺวา ต ปโลเภสิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห   
[๒๒๑๑]สา จ อนฺเตปุร คนฺตฺวา  พหุ กามูปส ฺหิต   
                หทยงฺคมา เปมนียา  จิตฺรา คาถา อภาสถ ฯ   
[๒๒๑๒]ตสฺสาว คายมานาย  สทฺท สุตฺวาน นาริยา    
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                กามจฺฉนฺทสฺส อุปฺปชฺชิ  ชน โส ปริปุจฺฉถ ฯ   
                กสฺเสโส สทฺโท โก วา โส ภณติ อุจฺจาวจ พหุ   
                หทยงฺคม เปมนีย  อโห กณฺณสุข มม ฯ   
[๒๒๑๓]เอสา โข สมุททฺา เทว  ขิฑฺฑา เอสา อนปฺปกา   
                สเจ ตฺว กาเม ภุ ฺเชยฺย  ภิยฺโย ฉนฺเทยฺยุ ต ตว ฯ   
[๒๒๑๔]องฺฆ อาคจฺฉโตเรน  อวิทูรมฺหิ คายตุ   
                อสฺสมสฺส สมปีมฺหิ  สนฺติเก มยฺห คายตุ ฯ   
[๒๒๑๕]ติโรกุฑฺฑมฺหิ คายิตฺวา  ฌานาคารมฺหิ ปาวิสิ   
                พนฺธิตุ อนุปุพฺเพน  อร ฺมิว กุ ฺชร ฯ   
[๒๒๑๖]ตสฺสา กามรส ตฺวา  อิสฺสาธมฺโม อชายถ   
                อหเมว กาเม ภุ ฺเชยฺย  มา อ ฺโ ปุริโส อหุ ฯ   
                ตโต อสึ คเหตฺวาน  ปุริเส หนฺตุ อุปกฺกมิ   
                อหเมว เอโก ภุ ฺชิสฺส  มา อ ฺโ ปุริโส สิยา ฯ   
[๒๒๑๗]ตโต ชานปทา สพฺเพ  วิกฺกนฺทึสุ สมาคตา   
                ปตฺุโต ตฺยาย มหาราช  ชน เหเตฺยทูสก ฯ   
[๒๒๑๘]ต ฺจ ราชา วิปาเหสิ(๑)  สมฺหา รฏา จ ขตฺติโย   
                ยาวตา วิชิตา มยฺห  น เต วตฺถพฺพ ตาวเท ฯ   
[๒๒๑๙]ตโต โส ภริยมาทาย  สมุทฺท อุปสงฺกมิ   
                ปณฺณสาล กรตฺิวาน  วน อุ ฺฉาย ปาวิสิ ฯ   
[๒๒๒๐]อเถตฺถ อิส ิมาค ฺฉิ  สมุทฺทมุปรูปริ   
# ๑. ม. วิทเหสิ ฯ  
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                โส ตสฺส เคห ปาเวกฺขิ  ภตฺตกาเล อุปฏ ิเต ฯ   
[๒๒๒๑]ต ฺจ ภริยา ปโลเภสิ  ปสฺส ยาว สุทารุณ   
                จุโต โส พฺรหฺมจริยมฺหา  อิทฺธิยา ปริหายถ ฯ   
[๒๒๒๒]ราชปุตฺโต จ อุ ฺฉาโต  วนมูลผล พหุ   
                สาย กาเชน อาทาย  อสฺสม อุปสงฺกมิ ฯ   
[๒๒๒๓]อิสิ จ ขตฺติย ทิสฺวา  สมุทฺท อุปสงฺกมิ   
                เวหาสย คมิสฺสนฺติ  สีทเต โส มหณฺณเว ฯ   
[๒๒๒๔]ขตฺติโย จ อิสึ ทิสฺวา  สีทมาน มหณฺณเว   
                ตสฺเสว อนุกมฺปาย  อิมา คาถา อภาสถ ฯ   
[๒๒๒๕]อวิชฺชมาเน วาริสฺมึ  สย อาคมฺม อิทฺธิยา   
                มสิฺสีภาวิตฺถิยา คนฺตฺวา  สสีทสิ มหณฺณเว ฯ   
                อาวฏฏนี มหามายา  พฺรหฺมจริยวิโกปนา ฯ   
                สทีนฺติ น วิทิตฺวาน  อารกา ปริวชฺชเย ฯ   
                อเนลา มุทุสมภฺาสา  ทุปฺปูรตา นทีสมา   
                สทีนฺติ น วิทิตฺวาน  อารกา ปริวชฺชเย ฯ   
                ย เอตา อุปเสวนฺติ  ฉนฺทสา วา ธเนน วา   
                ชาตเวโทว สณฺาน  ขิปฺป อนุทหนฺติ น ฯ   
[๒๒๒๖]ขตฺติยสฺส วโจ สุตฺวา  อิสิสฺส นิพฺพิโท อหุ   
                ลทฺธา โปราณก มคฺค  คจฺฉเต โส วิหาสย ฯ   
[๒๒๒๗]ขตฺติโย จ อิสึ ทิสฺวา  คจฺฉมาน วิหาสย   
                สเวค อลภิ ธีโร  ปพฺพชชฺ สมโรจยิ ฯ    
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                ตโต โส ปพฺพชตฺิวาน  กามราค วิราชยิ   
                กามราค วิราเชตฺวา  พฺรหฺมโลกูปโค อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  อนฺเตปุรนฺติ  กมุารสฺส  วสนฏาน ฯ  พหุนฺติ  พหุ   
นานปฺปการ ฯ  กามูปส ฺหิตนฺติ  กามนิสฺสิต  คีต  ปวตฺตยมานา ฯ   
กามจฺฉนฺทสฺสาติ  อสฺส  อนิตฺถิคนฺธกุมารสฺส  กามจฺฉนฺโท  อุปฺปชฺช ิฯ   
ชนนฺต  อตฺตโน  สนฺติกาวจร  ปริจารกิชน ฯ  อุจฺจาวจนฺติ   
อุคฺคต ฺจ  อนุคฺคต ฺจ ฯ  ภุ ฺเชยฺยาติ  สเจ  ภุ ฺเชยฺยาสิ ฯ   
ฉนฺเทยฺยุ  ตนฺติ  เอเต  กามา  นาม  ตว  รุจฺเจยฺยุ ฯ  โส  สมุทฺทาติ   
สุตฺวา  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ  อิตรา  ปุนทิวเสป  คายิ ฯ  เอว  กุมาโร   
ปฏิพทฺธจิตฺโต  หุตฺวา  ตสฺสา  อาคมน  โรเจนฺโต  ปริจาริเก   
อามนฺเตตฺวา  อึฆาติ  คาถมาห ฯ  ติโรกุฑฺฑมฺหีติ  สยนคพฺภสฺส   
กุฑฺฑสฺส  พหิ ฯ  มา  อ ฺโติ  อ ฺโ  กาเม  ปริภุ ฺชนฺโต  ปรุโิส   
นาม  มา  สิยา ฯ  หนฺตุ  อุปกฺกมีติ  อนนฺตรวีถึ  โอตริตฺวา   
มาเรตุ  อารภิ ฯ  วิกฺกนฺทึสติู  กุมาเรน  กติปเยสุ  ปุรเิสสุ  ปหเตสุ   
ปุริสา  ปลายตฺิวา  เคหานิ  ปวิสึสุ ฯ  โส  ปุริเส  อลภนฺโต  โถก   
วิสฺสมิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ราชงฺคเณ  สนฺนิปติตฺวา  อุปกฺโกสึสุ ฯ  
ชน  เหเตฺยทูสกนฺติ  นิรปราธ  ชน  เหเติ  ต  คณฺหาเปถาติ   
วทึสุ ฯ  ราชา  อุปาเยน  กุมาร  คณฺหาเปตฺวา  อิมสฺส  ก ึ  
กตฺตพฺพนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  เทว  อ ฺ  นตฺถิ  อิม  ปน  กุมาร  ตาย   
กุมาริกาย  สทฺธึ  รฏา  ปพฺพาเชตุ  วฏฏตีติ  วุตฺเต  ตถา  อกาสิ ฯ   
ตมตฺถ  ปกาเสนฺโต  สตฺถา  ต ฺจาติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  วิปาเหสีติ    



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 140 

                เลมที่  34  วีสตินิปาตวณฺณนา  หนา  140 
 
ปพฺพาเชสิ ฯ  น  เต  วตฺถพฺพ  ตาวเทติ  ยตฺตก  มยหฺ  วิชิต  ตตฺตเก   
ตยา  น  วตฺถพฺพ ฯ  อุ ฺฉายาติ  ผลาผลตฺถาย  ตสฺม ึ ปน  วน  
ปวิฏเ  อิตรา  ย  ตตฺถ  ปจิตพฺพยุตฺตก  อตฺถิ  ต  ปจิตฺวา  ตสฺสาคมน   
โอโลเกนฺตี  ปณฺณสาลทฺวาเร  นิสีทิ ฯ  เอว  กาเล  คจฺฉนฺเต  
เอกทิวส  อนฺตรทีปกวาสี  เอโก  อิทฺธิมนฺตตาปโส  อสฺสมปทโต   
นิกฺขมิตฺวา มณิผลก  วิย  อุทก  มทฺทมาโนว  อากาเส  อุปฺปติตฺวา   
ภิกฺขาจาร  คจฺฉนฺโต  ปณฺณสาลาย  อุปริภาค  ปตฺวา  ธูม  ทิสฺวา   
อิมสฺมึ  าเน  มนุสฺสา  วสนฺติ  ม ฺเติ  ปณฺณสาลทฺวาเร  โอตร ิฯ   
สา  ต  ทิสฺวา  นิสีทาเปตฺวา  ปฏิพทฺธจิตฺตา  หุตฺวา  อิตฺถีกุตฺต   
ทสฺเสตฺวา  เตน  สทฺธึ  อนาจาร  อจริ ฯ  ตมตฺถ  ปกาเสนฺโต  
สตฺถา  อเถตฺถาติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อิสิ  มาค ฺฉีติ  อิสิ  อาคจฺฉิ ฯ  
สมุทฺทมุปรูปรีติ  สมุทฺทสฺส  มตฺถเกน ฯ  ปสฺส  ยาว  สุทารุณนฺติ   
ปสฺสถ  ภิกฺขเว  ตาย  กุมาริกาย  ยาว  สุทารุณ  กมมฺ  กตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
สายนฺติ  สายณฺหสมเย ฯ  ทิสฺวาติ  ต  วิชหิตุ  อสกโฺกนฺโต   
สกลทิวส  ตตฺเถว  หุตฺวา  สายณฺหสมเย  ราชปุตฺต  อาคต  ทิสฺวา   
ปลายิตุ  เวหาส  คมิสฺสนฺติ  อุปฺปตนาการ  กโรนฺโตว  ปติตฺวา   
มหณฺณเว  สีทติ ฯ  อิส ึ ทสิฺวาติ  อนุพนฺธมาโน  คนฺตฺวา   
ปสฺสิตฺวาว ฯ  อนุกมฺปายาติ  สจาย  ภูมยิา  อาคโต  อภวิสฺส   
ปลายิตฺวา  อร ฺ  ปวิเสยฺย  อากาเสน  อาคโต  ภวิสฺสติ  ตสฺมา   
สมุทฺเท  ปติโตป  อุปฺปตนาการมิว  กโรตีติ  อนุกมฺป  อุปฺปาเทตฺวา   
ตสฺเสว  อนุกมฺปาย  อภาสถ ฯ  ตาส  ปน  คาถาน  อตฺโถ    
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ติกนิปาเต  วุตฺโตเยว ฯ  นพฺิพิโท  อหูติ  กาเมสุ  นิพฺพิโท  ชาโต ฯ  
โปราณก  มคฺคนฺติ  ปุพฺเพ  อธิคต  ฌานวิเสส ฯ  ปพฺพชิตฺวานาติ  
ต  อิตฺถึ มนุสสฺาวาส เนตฺวา นิวตฺเตตฺวา  อร ฺเ  อิสิปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  กามราค  วิราชยิ  วิราเชตฺวา  พฺรหฺมโลกูปคโต อหูติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  ภิกขฺเว  มาตุคาม   
ปฏิจฺจ  สุวิสุทฺธสตฺตาป  สงฺกิลิสฺสนฺตีติ  วตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  อรหตฺต   
ปตฺโต ฯ ตทา อนิตฺถิคนฺธกุมาโร ปน อหเมว อโหสินฺติ ฯ   
                                มหาปโลภนชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                                เอกาทสม ฯ   
 
                                        ป ฺจปณฺฑิตชาตก   
                ป ฺจปณฺฑิตชาตก มหาอุมฺมงฺเค อาวิภวิสฺสติ ฯ   
                                ป ฺจปณฺฑิตชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                                ทฺวาทสม ฯ   
 
                                        หตฺถิปาลชาตก   
        จิรสฺส  วต  ปสฺสามาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
มหาภิเนกฺขมฺม อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตทา  ห ิ สตฺถา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป  ตถาคโต   
เนกฺขมฺม นิกฺขนฺโตเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ    
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        อตีเต  พาราณสิย  เอสุการี  นาม  ราชา  อโหสิ ฯ   
ตสฺส  ปุโรหิโต  ทหรกาลโต  ปฏาย  ปยสหาโย  เต  อุโภป  
อปุตฺตกา  อเหสุ ฯ  เต  เอกทิวส  สุขสมเย  นิสินฺนา   
มนฺตยึสุ  อมหฺาก อิสฺสริย  มหนฺต  ปุตฺโต  วา  ธีตา  วา   
นตฺถิ  กินฺน ุ โข  กตฺตพฺพนฺติ ฯ  ตโต  ราชา  ปุโรหิต  อาห 
สมฺม  สเจ  ตว  เคเห  ปุตฺโต ชายิสฺสติ  มม  รชฺชสฺส   
สามิโก  ภวิสฺสติ  สเจ  มม  ปุตฺโต  ชายิสฺสติ  ตว  เคเห  
โภคาน  สามิโก  ภวิสฺสตีติ ฯ เอว อุโภป อ ฺม ฺ สงฺกรมกสุ ฯ   
อเถกทิวส  ปโุรหิโต โภคคาม คนฺตฺวา อาคมนกาเล  ทกฺขิณทฺวาเรน 
นคร  ปวิสนโฺต  พหินคเร  เอก  พหุปุตฺติก  นาม  ทคฺุคติตฺถึ  ปสฺสิ ฯ   
ตสฺสา สตฺต ปุตฺตา  สพฺเพว  อโรคา  เอโก  ปจนภาชน  กปลลฺ  คณฺหิ   
เอโก สยนกฏสารก เอโก ปุรโต  คจฺฉติ  เอโก  ปจฺฉโต  คจฺฉติ เอโก  
องฺคุลึ  คณฺหิ  เอโก  องฺเก  นิสินฺโน  เอโก  ขนฺเธ ฯ  อถ  น  ปโุรหิโต  
ปุจฺฉิ  ภทฺเท  อิเมส  ทารกาน  ปตา  กุหนิฺติ ฯ  สาป  อิเมส  ปตา   
นาม  นิพทฺโธ นตฺถีติ ฯ เอวรูเป  สตฺต  ปุตฺเต  กินฺติ  กตฺวา   
อลตฺถาติ ฯ  สา  อ ฺ  คหณ  อปสฺสนฺตี  นครทฺวาเร   ิต   
นิโคฺรธรุกฺข  ทสฺเสตฺวา  สามิ  เอกสฺมึ  นิโคฺรเธ  อธวิตฺถาย  เทวตาย  
สนฺติเก  ปตฺเถตฺวา  ลภึ  เอตาย  เม  ปตฺุตา  ทินฺนาติ  อาห ฯ  
ปุโรหิโต  เตนหิ  คจฺฉ  ตฺวนฺติ  รถา  โอรุยฺห  นโิคฺรธมูล  คนฺตฺวา   
สาขาย  คเหตฺวา  จาเลตฺวา  อมฺโภ  เทวเต  ตฺว  ร ฺโ  ปุตฺต  น   
เทสิ  ร ฺโ  สนฺติกา  ก ึ นาม  อลภสิ  ราชา  เต  อนุสวจฺฉร  สหสฺส    
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วิสชฺเชตฺวา พลิกมฺม กาเรติ ตสฺส  ปุตฺเต  น  เทสิ  เอตาย ทุคฺคติตฺถิยา 
ตว  โก  อุปกาโร  กโต  เยนสฺสา สตฺต ปุตฺเต อทาสิ สเจ อมฺหาก  
ร ฺโ ปุตฺต น  เทสิ  อิโต  ต  สตฺตเม  ทิวเส  สมูลก  ฉินฺทิตฺวา   
ขณฺฑาขณฺฑิก  กาเรสฺสามีติ  รุกฺขเทวต  ตชฺเชตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  
โส เอเตน นิยาเมเนว  ปุนทิวเสป  ปุนทิวเสปติ  ปฏิปาฏิยา  ฉ   
ทิวเส  กเถสิ ฯ  ฉฏเ  ปน  ทิวเส  สาขาย  คเหตฺวา  รุกฺขเทวเต  
อชฺเฌกรตฺติมตฺตกเมว  เสส  สเจ  เม  ร ฺโ  ปุตฺตวร  น  เทส ิ เสฺว  ต  
นิฏาเปสฺสามีติ  อาห ฯ  รุกฺขเทวตา  อาวชฺชิตฺวา  ต  การณ   
ตตฺตโต  ตฺวา  อย  พฺราหฺมโณ  ปุตฺต  อลภนโฺต  มม  วิมาน  
นาเสสฺสติ  เกน  นโุข  อุปาเยน  ตสฺส  ปุตฺต  ทาตุ  วฏฏตีติ  จตุนฺน  
มหาราชาน  สนฺติก  คนฺตฺวา  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  เต  มย  ตสฺส   
ปุตฺต  ทาตุ  น  สกฺขิสสามาติ  วทึสุ ฯ  อฏวีสติยกฺขเสนาปตีน   
สนฺติก  อคมาสิ ฯ เตป  ตเถวาหสุ ฯ  สกฺกสฺส  เทวร ฺโ  
สนฺติก  คนฺตฺวา  กเถสิ ฯ  โสป  ลภิสฺสติ  นุโข  ราชา  อนุจฺฉวิเก   
ปุตฺเต  อุทาหุ  โนติ  อุปธาเรนฺโต  ปุ ฺวนฺเต  จตฺตาโร  เทวปุตฺเต   
ปสฺสิ ฯ  เต  กิร  ปุริมภเว  พาราณสิย  เปสการา  หุตฺวา  เตน  
กมฺเมน  ลทธฺก  ป ฺจโกฏาส  กตฺวา  จตฺตาโร  โกฏาเส  ปรภุิ ฺชึสุ  
ป ฺจม  คเหตฺวา เอกโตว ทาน  ททสุ  เต  ตโต  จุตา  ตาวตึสภวเน   
นิพฺพตฺตึสุ  ตโต  ยามภวเน  นิพฺพตฺตึสูติ  เอว  อนโุลมปฏโิลม  ฉสุ   
เทวโลเกสุ  สมฺปตฺตึ  อนุภวนฺตา  วิจรนฺติ ฯ  ตทา  ปน  เนส   
ตาวตึสภวนโต  จวิตฺวา  ยามภวน  คมนวาเร  สกโฺก  เตส  สนติฺก    
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คนฺตฺวา  ปกฺโกสิตฺวา  มาริสา ตุมฺเหหิ  มนุสฺสโลก  คนฺตุ   
วฏฏติ  เอสุการิร ฺโ  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ  นพฺพตฺตถาติ  
อาห ฯ   
        เต  ตสสฺ  วจน  สุตฺวา  สาธุ  เทว  คมิสฺสาม  น  ปนมฺหาก   
ราชกุเลนตฺโถ  อตฺถิ  ปุโรหิตสฺส  เคเห  นิพฺพตฺเตตฺวา  ทหรกาเลเยว   
กาเม  ปหาย  ปพฺพชิสฺสามาติ  วทึสุ ฯ  สกฺโก  สาธติู  เตส  ปฏิ ฺ   
คเหตฺวา  อาคนฺตฺวา  รุกฺขเทวตาย  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  สา   
ตุฏมานสา  สกฺก  วนฺทิตฺวา  อตฺตโน  วิมานเมว  คตา ฯ  ปุโรหิโตป   
ปุนทิวเส  พลวปุริเส  สนนฺิปาตาเปตฺวา  วาสิผรสุอาทีนิ  คาหา- 
เปตฺวา  รุกฺขมูล  คนฺตฺวา  รุกฺขสาขาย  คเหตฺวา  อมฺโภ  เทวเต  
อชฺช  มยฺห  ปุตฺต  ยาจนฺตสฺส  สตฺตโม  ทิวโส  อิทานิ  เต  นิฏาน- 
กาโลติ  อาห ฯ  ตโต  รุกขฺเทวตา  มหนฺเตนานุภาเวน  ขนฺธวิวรโต   
นิกฺขมิตฺวา  มธุเรน  สเรน  ต  อามนฺเตตฺวา  พฺราหฺมณ  ติฏตุ  
เอโก  ปุตฺโต  จตฺตาโร  เต  ปุตฺเต  ทสฺสามีติ  อาห ฯ  มม  ปุตฺเตนตฺโถ   
นตฺถิ  อมฺหาก  ร ฺโ  ปตฺุต  เทหีติ ฯ  ตุยฺเหว  ทมมฺีติ ฯ  เตนหิ  
มม  เทฺว  เทหิ  ร ฺโ  เทฺว  เทหีติ ฯ ร ฺโ น  เทมิ  จตฺตาโรป   
ตุยฺเหว  เทมิ  ตยา  จ  ลทธฺมตฺตาว  ภวิสฺสนฺติ  อคาเร  อตฺวา   
ทหรกาเลเยว  ปพฺพชิสฺสนฺตีติ ฯ  ตฺว  ร ฺโ  เกวล  ปุตฺเต  เทหิ   
อปพฺพชฺชนการณ  ปน  อมฺหาก  ภาโรติ ฯ  สา  ตสฺส  ปุตฺตวร   
ทตฺวา  อตฺตโน  ภวน  ปาวิสิ ฯ  ตโต  ปฏาย  เทวตาย  สกฺกาโร   
มหา  ปวตฺตติ ฯ  เชฏกเทวปุตฺโต  จวิตฺวา  ปุโรหติสฺส  พฺราหฺมณิยา    
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กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  นามคหณทิวเส  หตฺถปิาโลติ  นาม   
กตฺวา  อปพฺพชฺชนตฺถาย  หตฺถิโคปเก  ปฏิจฺฉาเปสุ ฯ  โส  เตส   
สนฺติเก  วฑฺฒติ ฯ  ตสฺส ปทสา คมนกาเล  ทุติโย  จวิตฺวา  
ตสฺสา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺสาป  ชาตกาเล  อสฺสปาโลติ  
นาม  กรึส ุฯ  โส  อสฺสโคปกาน  สนฺติเก  วฑฺฒติ ฯ  ตติยสฺส   
ชาตกาเล  โคปาโลติ  นาม  กรึสุ ฯ  โส  โคปาลเกหิ  สทฺธึ  วฑฺฒติ ฯ   
จตุตฺถสฺส  ชาตกาเล  อชปาโลติ  นาม  กรึสุ ฯ  โส  อชปาเลหิ  
สทฺธึ  วฑฺฒติ ฯ  เต  วุฑฺฒิมนฺวาย  โสภคฺคปฺปตฺตา  อเหสุ ฯ   
        อถ  เนส  ปพฺพชิตภเยน  ร ฺโ  วิชิตา  ปพฺพชิเต  นีหรึส ุฯ   
สกลกาสิกรฏเ  เอกปพฺพชิโตป  นาโหสิ ฯ  เต  กุมารา  อติผรุสา   
อเหสุ ฯ  ยาย  ทิสาย  คจฺฉนฺติ  ตาย  ทสิาย  อาหริยมาน  
ปณฺณาการ  วิลุมฺปนฺติ ฯ  หตฺถิปาลสฺส  โสฬสวสฺสกาเล   
สรีรสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  ราชา  จ  ปุโรหิโต  จ  กุมารา  มหลฺลกา  ชาตา   
ฉตฺตุสฺสาปนสมโย  เตส  กินฺนุ  โข  กาตพฺพนฺติ  มนฺเตตฺวา  เอเต   
อภิสิตฺตกาลโต  ปฏาย  อติสูรา  ภวิสฺสนฺติ  ตโต  ตโต  ปพฺพชติา   
อาคมิสฺสนฺติ  เต  ทิสฺวา  ปพฺพชิสฺสนฺติ  เอเตส  ปพฺพชิตกาเล   
ชนปทา  อุลโฺลลา  ภวิสฺสนฺติ  วีมสิสฺสาม  ตาว  เน  ปจฺฉา  อภิสิ ฺ- 
จิสฺสามาติ  จินฺเตตฺวา  อุโภป  อิสิเวส  คเหตฺวา  ภิกฺขาย จรนฺตา   
หตฺถิปาลกุมารสฺส  นิเวสนทฺวาร  อคมสุ ฯ  กุมาโร  เต  ทิสฺวา   
ตุฏโ ปสนฺโน อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ติสฺโส คาถา อภาสิ    
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[๒๒๔๕]จิรสฺส วต ปสฺสาม  พฺราหฺมณ เทววณฺณิน   
                มหาชฏ ขาริธร  ปงฺกทนฺต รชสฺสิร ฯ   
                จิรสฺส วต ปสฺสาม  อิสึ ธมฺมคุเณ รต   
                กาสายวตฺถวสน  วากจีร ปริจฺฉท ฯ   
                อาสน อุทก ปช  ปตฺติ คณฺหาตุ โน ภว   
                อคฺเฆ ภวนฺต ปุจฉาม  อคฺฆ กุรุตุ โน ภวนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  พฺราหฺมณนฺติ  พาหิตปาป  พฺราหฺมณ ฯ  เทววณฺณินนฺติ   
เสฏวณฺณิน  โฆรตป  ปริมานิตินฺทฺริย  ปพฺพชิตตฺตภาว  อุคฺคตปนฺติ   
อตฺโถ ฯ  ขาริธรนฺติ  ขาริภารธร ฯ อิสนิฺติ สีลกฺขนธฺาทโย  
ปริเยสิตฺวา   ิต ฯ  ธมฺมคุเณ  รตนฺติ  สจุริตโกฏาเส  อภิรต ฯ   
อาสนนฺติ  อิท  เตส  นิสทีนตฺถาย  อาสน  ป ฺเปตฺวา  คนฺโธทก ฺจ   
ปาทปุ ฺฉน ฺจ  อพฺภ ฺชเตล ฺจ  อุปเนตฺวา  อาห ฯ  อคฺเฆติ  
อิเม  สพฺเพป  อาสนาทโย  อคฺเฆ  ภวนฺต  ปุจฺฉาม ฯ  กุรุตุ  โนติ   
อิเม  โน อคฺเฆ ภว ปฏิคฺคณฺหาตูติ ฯ   
        เอว  โส  เตสุ  เอเกก  วาเรน  วาเรน  อาห ฯ  อถ  น  ปุโรหิโต   
อาห  ตาต  หตฺถิปาล  ตฺว  อมฺเห  เก  อิเมติ ม ฺมาโน เอว กเถสีติ ฯ  
หิมวนฺตกา  อิสโยติ ฯ  น  มย  ตาต  อิสโย  เอส  ราชา  เอสุการี  
อห  เต  ปตา  ปุโรหิโตติ ฯ  อถ  กสฺมา  อิสิเวส  คณฺหถาติ ฯ 
ตว  วีมสนตฺถายาติ ฯ  มม  ก ึ วีมสถาติ ฯ  สเจ  อมเฺห  ทิสฺวา  
น  ปพฺพชิสสฺสิ  อถ  ต  รชฺเช  อภิสิ ฺจิตุ  อาคตมฺหาติ ฯ  ตาต  น 
เม  รชฺเชนตฺโถ  ปพฺพชิสสฺามหนฺติ ฯ  อถ  น  ปตา  ตาต  หตฺถิปาล    
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นาย  กาโล  ปพฺพชฺชายาติ  วตฺวา  ยถาอชฺฌาสย อนุสาเสนฺโต  
จตุตฺถ คาถมาห   
[๒๒๔๖]อธิจฺจ เวเท ปริเยส วิตฺต   
                ปตฺุเต เคเห ตาต ปติฏเปตฺวา   
                คนฺเธ รเส ปจฺจนุโภตุ(๑) สพฺพ   
                อร ฺ สาธุ มุนิ โส ปสตฺโถติ ฯ   
        ตตฺถ  อธิจฺจาติ  อชฺฌายิตฺวา ฯ  ปุตฺเตติ  ฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา   
นาฏเก  วาเรน  อุปฏาเปตฺวา  ปุตฺตธีตาหิ  วฑฺฒิตฺวา  เต  ปุตฺเต   
เคเห  ปติฏาเปตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  สพฺพนฺติ  เอเต จ คนฺธรเส  
เสส ฺจ  สพฺพ  วตฺถุกาม  อนุภวิตฺวา ฯ  อร ฺ  สาธุ  มุน ิ โส   
ปสตฺโถติ  ปจฺฉา  มหลฺลกกาเล  ปพฺพชิตสฺส  อร ฺ  สาธุ  ลทธฺก   
โหติ  โย  เอวรูเป กาเล ปพฺพชติ โส มนุิ พุทฺธาทีหิ อริเยหิ ปสตฺโถติ  
วทติ ฯ   
        ตโต หตฺถิปาโล คาถมาห   
[๒๒๔๗]เวทา น สจฺจา น จ วิตฺตลาโภ   
                น ปุตฺตลาเภน ชร วิหนฺติ   
                คนฺเธ รเส มุจฺจนมาหุ สนฺโต   
                สกมฺมุนา โหติ ผลูปปตฺตีติ ฯ   
        ตตฺถ น สจฺจาติ ย สคฺค ฺจ  มคฺค ฺจ  วทนฺติ  น  ต  สาเธนฺติ  
ตุจฺฉา  นิสฺสารา  นิปฺผลา ฯ  วิตฺตลาโภติ  ธนลาโภป  ป ฺจ- 
สาธารณตฺตา  สพฺโพ  เอกสภาโว  น  ภวิสฺสติ ฯ  น  ชรนฺติ  ตาต  
# ๑. ม. ปจฺจนุภุยฺย  ฯ  
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ชร  วา  พฺยาธิมรณ  วา  น  โกจิ  ปุตฺตลาเภน  ปฏพิาหิตุ  สมตฺโถ   
นาม  อตฺถิ  ทุกฺขมูลา  เหเต  อุปธโย ฯ  คนฺเธ  รเสติ  คนฺเธ  จ  รเส  
จ  เสสอารมฺมเณสุ  จ  มุจฺจนมุตฺติเมว  พุทฺธาทโย  ปณฺฑิตา  
กเถนฺติ ฯ  สกมฺมุนาติ  อตฺตนา  กตกมฺเมเนว  สตฺตาน  ผลูปปตฺติ  
ผลนิปฺผตฺติ โหติ กมฺมสฺสกา หิ ตาต สตฺตาติ ฯ   
        กุมารสฺส วจน สุตฺวา ราชา คาถมาห   
[๒๒๔๘]อทฺธา หิ สจฺจ วจน ตเวต   
                สกมฺมุนา โหติ ผลูปปตฺติ   
                ชณฺิณา จ มาตาปตโร ตวยิเม   
                ปสฺเสยฺยุ ต วสฺสสต อโรคฺยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  วสฺสสต  อโรคฺยนฺติ  เอเต  วสฺสสต  อาโรคฺย ต ปสฺเสยฺยุ   
ตฺวป วสฺสสต ชีวนฺโต มาตาปตโร โปสสฺสูติ วทติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  กุมาโร  เทว  ตฺว  กินฺนาเมต  วเทสีติ  วตฺวา  เทฺว  
คาถา อภาสิ   
[๒๒๔๙]ยสฺสสฺสุ สกฺขี มรเณน ราช   
                ชราย มิตฺตี นรวีร เสฏ   
                โย วาป ช ฺา น มริสฺส กทาจิ   
                ปสฺเสยฺยุ ต วสฺสสต อโรคฺย ฯ   
                ยถาป นาว ปุริโสทกมฺหิ   
                เอเรติ เจน อุปเนติ ตีร    



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 149 

                เลมที่  34  หตฺถิปาลชาตก  หนา  149 
 
                เอวป พฺยาธิ สสต ชรา จ   
                อุปเนติ มจฺจุวสมนฺตกสฺสาติ ฯ   
        ตตฺถ  สกฺขีติ  มิตฺตธมฺโม ฯ  มรเณนาติ  ทตฺโต  มิตฺโต  มโตติ   
สมฺมติมรเณน ฯ  ชรายาติ  ปากฏชราย  ห ิ สทฺธ ึ ยสฺส  เมตฺตี   
ภเวยฺย  ยสฺเสต  มรณ ฺจ  ชรา  จ  มิตฺตภาเวน  นาธิคจฺเฉยฺยาติ  
อตฺโถ ฯ  เอเรติ  เจนนฺติ มหาราช ยถา นาม ปุริโส  นทีติตฺเถ   
อุทกมฺหิ  นาว  เปตฺวา  ปรตีรคามิชน  อาโรเปตฺวา  สเจ  อริตฺเตน   
อุปฺปเฬนฺโต ปเยน วา กฑฺฒนฺโต จาเลติ  ฆเฏติ อถ น  ปรตีร อุปเนติ 
พฺยาธิ  จ  ชรา  จ  นิจฺจ  อนฺตกสฺส  มจฺจุโน วส อุปเนนฺติเยวาติ ฯ   
        เอว  อิเมส  สตฺตาน  ชีวิตสงฺขารสฺส  ปริตฺตภาว  ทสฺเสตฺวา   
มหาราช  ตุมเฺห ติฏถ ตุมเฺหหิ สทฺธึ กเถนฺตเมว  ม  พฺยาธิ  จ  ชรา  
จ  มรณ  จ อุปคจฺฉนฺติ อปฺปมตฺตา โหถาติ โอวาท  ทตฺวา  ราชาน ฺจ  
ปตร ฺจ  วนฺทิตฺวา  อตฺตโน  ปริจาริเก  คเหตฺวา  พาราณสิรชฺช   
ปหาย  ปพฺพชิสฺสามีติ  นกิฺขมิ ฯ  ปพฺพชฺชา  นาม  เอสา  โสภนา   
ภวิสฺสตีติ  หตฺถิปาลกุมาเรน  สทฺธ ึ มหาชโน  นกิขฺมิ ฯ  โยชนิกา   
ปริสา  อโหสิ ฯ  โส  ตาย  ปริสาย  สทฺธึ  คงฺคาตีร  ปตฺวา  คงฺคาย   
อุทก  โอโลเกตฺวา  กสิณปริกมฺม  กตฺวา  ฌาน  นพฺิพตฺเตตฺวา  จินฺเตสิ   
อย  สมาคโม  มหา  ภวิสสฺติ  มม  ตโย  กนฏิภาตโร  มาตาปตโร   
ราชา  เทวีติ  สพฺเพ  สปรสิา  ปพฺพชิสสฺนฺติ  พาราณสี  สุ ฺา   
ภวิสฺสติ  ยาว  เอเตส  อาคมนา  อิเธว  วสิสฺสามีติ ฯ  โส  ตตฺเถว   
มหาชนสฺส  โอวาท  ททนฺโต  นิสีท ิฯ  ปุนทิวเส  ราชา  จ    
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ปุโรหิโต  จ  จินฺตยึสุ  หตฺถิปาลกุมาโร  ตาว  รชฺช  ปหาย  มหาชน   
อาทาย  ปพฺพชิสฺสามีติ  คนฺตฺวา  คงฺคาตีเร  นิสีทิ  อสฺสปาล   
วีมสิตฺวา  อภิสิ ฺจิสฺสามาติ ฯ  เต  อิสิเวเสเนว  ตสฺสาป  
เคหทฺวาร  อคมสุ ฯ  โสป  เต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อุปสงฺกมตฺิวา   
จิรสฺส  วต  ปสฺสามีติ  อาทีนิ  วตฺวา  ตเถว  ปฏิปชชฺิ ฯ  เตป  ต  
ตเถว  วตฺวา  อตฺตโน  อาคตการณ  กถยึสุ ฯ  โส  มม  ภาติเก   
หตฺถิปาลกุมาเร  สนฺเต  ปมตร  มยฺหเมว  เสตจฺฉตฺต  ปาปุณาตีติ   
ปุจฺฉิตฺวา  ตาต  ภาตา  เตน  มยฺห  รชฺเชนตฺโถ  ปพฺพชิสฺสามีติ  
วตฺวา  นิกฺขนฺโตติ  วุตฺเต  กห  ปน  โส  อิทานีติ  คงฺคาตีเร นิสินฺโนติ   
วุตฺเต  ตาต  มม  ภาตรา  ฉฑฺฑิตเขเฬน  มม  กมฺม  นตฺถิ  พาลา  หิ   
ปริตฺตป ฺา  สตฺตา  เอต  กิเลส  ปชหตุิ  น  สกฺโกนฺติ  อห  ปน   
ชหิสฺสามีติ ฯ  ร ฺโ  จ  ปตุ  จ  ธมฺม  เทเสนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ   
[๒๒๕๐]ปงฺโก จ กามา ปลิโป จ กามา   
                มโนหรา ทุตฺตรา มจฺจุเธยฺยา   
                เอตสฺมึ ปงฺเก ปลิเป วิสนฺนา   
                หนีตฺตรูปา น ตรนฺติ ปาร ฯ   
                อย ปุเร ลุทฺทมกาสิ กมฺม   
                สวฺาย คหีโต น หิ โมกฺขิโต เม   
                โอรุนฺธิยา น ปริรกฺขิสฺสามิ   
                มาย ปุน ลุทฺทมกาสิ กมฺมนฺติ ฯ    
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        ตตฺถ  ปงฺโกติ  โย  โกจิ  กทฺทโม ฯ  ปลิโปติ  สุขุมวาลิกมิสฺโส   
สณฺหกทฺทโม ฯ  ตตฺถ  กาโม  ลคฺคาปนวเสน  ปงฺโก  นาม   
โอสีทาปนวเสน  ปลิโป  นามาติ  วุตฺโต ฯ  ทุตฺตราติ  ทูรติกฺกมา ฯ   
มจฺจุเธยฺยาติ  มจฺจุโน  อธิฏาน ฯ  เอเตสุ  หิ ลคฺคา เจว อนุปวิฏา   
จ  สตฺตา  อุตฺตริตุ  อสกฺโกนฺตา  ทุกฺขกฺขนฺธปริยาเย  วุตฺตปฺปการ   
ทุกฺข ฺเจว  มรณ ฺจ  ปาปุณนฺติ ฯ  เตนาห  เอตสฺมึ  ปงฺเก  ปลิเป   
วิสนฺนา  หีนตฺตรูปา  น  ตรนฺติ  ปารนฺติ ฯ  ตตฺถ  วิสนฺนาติ   
พฺยสนฺนา ฯ  พฺยสนฺนาติป  ปาโ  อยเมว  อตฺโถ ฯ  หีนตฺตรูปาติ   
หีนจิตฺตสภาวา ฯ  ปารนฺติ  นิพฺพานปาร  คนฺตุ  น  สกฺโกนฺติ ฯ   
อยนฺติ  มหาราช  อย  มมตฺตภาโว  ปุพฺเพ  อสฺสโคปเกหิ  สทฺธึ   
วฑฺฒนฺโต  มหาชนสฺส  วิลุมฺปนเหนาทิวเสน  พหุ  ลุทฺท   
สาหสิกกมฺม  อกาสิ ฯ  สวฺาย  คหีโตติ  โส  อย  ตสฺส  กมฺมสฺส   
วิปาโก  มยา  คหิโต ฯ  น  หิ  โมกฺขิโต  เมติ  สสารปฺปวตฺเต  สติ   
นหิ  โมกฺโข  อิโต  อกุสลผลโต  มมตฺถิ ฯ  โอรุนฺธยิา  น  ปร-ิ 
รกฺขิสฺสามีติ  อิทานิ  น  กายวจีมโนทฺวารานิ  ปทหนฺโต  โอรุนธฺิตฺวา   
ปริรกฺขิสฺสามิ ฯ  กึการณา ฯ  มาย  ปนุ  ลุทฺทมกาสิ  กมฺมนฺติ   
อห  หิ  อิโต  ปฏาย  ปาป อกตฺวา กลยฺาณเมว กริสฺสามิ ฯ   
        ติฏถ  ตุมฺเห  ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  กเถนฺตเมว  ม  พฺยาธิชรามรณานิ   
อุปคจฺฉนฺตีติ  โอวาท  ททนฺโต  โยชนิก  ปริส  คเหตฺวา  นิกฺขมิตฺวา   
หตฺถิปาลกุมารสฺเสว  สนฺติก  คโต ฯ  โส  ตสฺส  อากาเส  นิสีทิตฺวา   
ธมฺม  เทเสนฺโต  ภาติก  อย  สมาคโม  มหา  ภวิสฺสติ  อิเธว  ตาว    
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โหมาติ  อาห ฯ  อิตโรป  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  ปุนทิวเส  ราชา  
จ  ปุโรหโิต  จ  เตเนวูปาเยน โคปาลกุมารสฺส นิเวสน คนฺตฺวา   
เตนาป  ตเถว  ปฏินนฺทิตา  อตฺตโน  อาคมนการณ  อาจิกฺขึสุ ฯ  
โสป  อสฺสปาลกุมาโร  วิย  ปฏิกฺขิปตฺวา  อห  จิรโต  ปฏาย   
ปพฺพชิตุกาโม  วเน  นฏโคณ  วิย  ปพฺพชฺช  อุปธาเรนฺโต วิจรามิ  
เตน  เม  นฏโคณสฺส  ปท  วิย  ภาติกาน  คตมคฺโค  ทิฏโ  สวฺาห   
เตเนว มคฺเคน คมิสฺสามีติ วตฺวา คาถมาห   
[๒๒๕๑]ควว นฏ ปุรโิส ยถา วเน   
                อนฺเธ สติ ราช อปสฺสมาโน   
                เอว นฏโ เอสกุาริ มมตฺโถ   
                โสห กถ น คเวเสยฺย ราชาติ ฯ   
        ตตฺถ  เอสุการีติ  ราชาน  อาลปติ ฯ  มมตฺโถติ  วเน  โคโณ   
วิย  มม  ปพฺพชฺชาสงฺขาโต  อตฺโถ  นฏโ ฯ  โสหนฺติ  โส  อห  อชฺช   
ปพฺพชิตาน  มคฺค  ทิสฺวา  กถ  ปพฺพชฺช  น  คเวเสยฺย  มม  ภาติกาน  
คตมคฺคเมว คมิสฺสามิ นรินฺทาติ ฯ   
        อถ  น  ตาต  โคปาลก  เอกาห  ทวีฺห  อาคเมหิ  อมฺเห   
สมสฺสาเสตฺวา  ปจฺฉา  ปพฺพชิสฺสสีติ  วทึสุ ฯ  โส  มหาราช  
อชฺช  กตฺตพฺพ  กมฺม  เสฺว  กริสฺสามีติ  น  วตฺตพฺพ  กลฺยาณกมฺม   
นาม อชฺช อชฺเชว กตฺตพฺพนฺติ วตฺวา อิตร คาถมาห   
[๒๒๕๒]หิยฺโยติ หียติ โปโส  ปเรติ ปริหายติ   
                อนาคต เนตมตฺถีติ ตฺวา   
                อุปฺปนฺนจฺฉนฺท โก ปนุเทยฺย ธีโรติ ฯ    
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        ตตฺถ  หยิฺโยติ  เสฺวติ  อตฺโถ ฯ  ปเรติ  ปุนทิวเส ฯ  อิท   
วุตฺต  โหติ  โย  มหาราช  อชฺช  กตฺตพฺพ  กมฺม  เสฺวติ  กตฺตพฺพ   
กมฺม  ปเร  ปเรติ  วตฺวา  น กโรติ โส ตโต ปริหายติ  น  ต  กมมฺ  กาตุ  
สกฺโกตีติ ฯ  เอว  โคปาลโก  ภทฺเทกรตฺต  นาม  กเถสิ ฯ  
สฺวายมตฺโถ  ภทฺเทกรตฺตสุตฺเต  กเถตพฺโพ ฯ  อนาคต  เนตมตฺถีติ  
ย  อนาคต  เนต  อตฺถีติ  ตฺวา  อุปฺปนฺนกุสลจฺฉนฺท  โก ปณฺฑิโต  
ปนุเทยฺย หาเรยฺย ฯ   
        เอว  โคปาลกุมาโร  ทฺวีหิ  คาถาหิ  ธมฺม  เทเสตฺวา  ติฏถ   
ตุมฺเห  ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  กเถนฺตเมว  ม  พฺยาธิชรามรณาทีนิ   
อุปคจฺฉนฺตีติ  โยชนิก  ปรสิ  คเหตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  ทฺวินฺน  ภาติกาน   
สนฺติก  คโต ฯ  หตฺถิปาโล  ตสฺสาป  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ปุนทิวเส  
ราชา  จ  ปโุรหิโต  จ  เตเนวูปาเยน  อชปาลกุมารสฺส  นิเวสน   
คนฺตฺวา  เตนาป  ตเถว  ปฏินนฺทิตา  อตฺตโน  อาคมนการณ   
อาจิกฺขิตฺวา  ฉตฺต  เต  อุสฺสาเปสฺสามาติ  วทึสุ ฯ  กมุาโร  อาห  
มยฺห  ภาติกา  กุหินฺติ ฯ  เต  อมฺหาก  รชฺเชน  อตฺโถ  นตฺถีติ   
เสตจฺฉตฺต  ปหาย  ติโยชนกิปริส  คเหตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  คงฺคาตีเร   
นิสินฺนาติ ฯ  นาห  มม  ภาติเกหิ  ฉฑฺฑิตเขฬ  สีเสนาทาย  
วิจริสฺสามิ  อหป  ปพฺพชสิฺสามีติ ฯ  ตาต  ตฺว  ตาว  ทหโร  
อมฺหาก  หตฺถภาโร  วยปฺปตฺตกาเล  ปพฺพชิสฺสสีติ ฯ  อถ  น  
กุมาโร ก ึตุมฺเห กเถุ นนุ อิเม สตฺตา ทหรกาเลป  มหลฺลกกาเลป    
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มรนฺติเยว  อย  ทหรกาเล  มริสฺสติ  อย  มหลลฺกกาเลติ  
กสฺสจิ  หตฺเถ  วา  ปาเท  วา  นิมิตฺต  นตฺถิ  อห  มม  มรณกาล  
น  ชานามิ  ตสฺมา  อิทาเนว  ปพฺพชิสฺสามีติ  วตฺวา  เทฺว คาถา  
อภาสิ   
[๒๒๕๓]ปสฺสามิ โวห ทหรึ กุมารึ   
                มตฺตูปม เกตกปุปฺผเนตฺต   
                อภุตฺวา โภเค ปเม วยสฺมึ   
                อาทาย มจฺจุ วชเต กุมารึ ฯ   
                ยุวา สุชาโต สุมโุข สุทสฺสโน   
                สาโม กุสุมฺภปรกิิณฺณมสฺสุ   
                หตฺิวาน กาเม ปฏิคจฺฉ เคห   
                อนุชานาถ ม ปพฺพชิสฺสามิ เทวาติ ฯ   
        ตตฺถ  โวติ  นิปาตมตฺต ฯ  ปสฺสามิจฺเจว  อตฺโถ ฯ   
มตฺตูปมนฺติ  หาสภาสวิลาเสหิ  มตฺต  วิย  วิจรนฺตึ (๑)ฯ  เกตกปุปผฺ- 
เนตฺตนฺติ  เกตกปุปฺผปตฺต  วิย  ปุถลุายตเนตฺต ฯ อภุตฺวา  
โภเคติ อภุตฺวาว โภเค ฯ  วชเตติ  เอว  อุตฺตมรูปธร  กุมารึ   
ปมวเย  วตฺตมาน  อภุตฺวา  โภคเมว  มาตาปตูน  อุปริ  มหนฺต  
โสก  ปาเตตฺวา  มจฺจุ  คเหตฺวาว  คจฺฉติ ฯ  สชุาโตติ สุสณฺ ิโต ฯ  
สุมุโขติ กา ฺจนาทาสปุณฺณจนฺทสทิสมุโข ฯ  สุทสสฺโนติ   
อุตฺตมรูปธาริตาย  สมฺปนฺนทสฺสโน ฯ  สาโมติ  สวุณฺณสาโม ฯ   
# ๑. ย.ุ กาเรนฺต ฯ  
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กุสุมฺภปริกิณฺณมสฺสูติ  สนฺนิสินฺนตฺเถน  สุขุมตฺเถน  จ  ตรุณ- 
กุสุมฺภเกสรสทิสปริกิณฺณมสฺสุ ฯ  อิมินา  เอวรูโปป  กุมาโร  มจฺจุวส   
คจฺฉติ  ตถาวิธป  หิ  สิเนรุ  อุปฺปาเฏนฺโต  วิย  นิกฺกรโุณ  มจฺจุ อาทาย   
คจฺฉตีติ  ทสฺเสติ ฯ  หิตฺวาน  กาเม  ปฏคิจฺฉ  เคห  อนุชานาถ  ม   
ปพฺพชิสฺสามิ  เทวาติ  เทว  ปุตฺตทารพนฺธนสฺมึ  หิ  อุปฺปนฺเน  ต   
พนฺธน  ทุจฺเฉทนีย  โหติ  เตนาห  ปุเรตร ฺเว  กาเม  จ  เคห ฺจ   
หิตฺวา  อิทาเนว  ปพฺพชิสสฺามิ  อนุชานาถ มนฺติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ติฏถ  ตุมฺเห  ม  ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  กเถนฺ- 
ต ฺเว  พฺยาธิชรามรณานิ  อุปคจฺฉนฺตีติ  เต  อุโภ  วนฺทิตฺวา   
โยชนิก  ปรสิ  คเหตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  คงฺคาตีรเมว  อคมาสิ ฯ   
หตฺถิปาโล  ตสฺสาป  อากาเส  นิสีทิตฺวา  ธมฺม  เทเสตฺวา  สมาคโม   
มหา  ภวิสฺสตีติ  ตตฺเถว  นิสีทิ ฯ  ปุนทิวเส  ปุโรหโิต ปลลฺงฺก- 
มชฺฌคโต  นสิีทิตฺวา  จินฺเตสิ  มม  ปุตฺตา  ปพฺพชิตา  อิทานิ  อห   
เอกโกว  มนสฺุสขาณุโก  ชาโตมฺหิ  อหป  ปพฺพชสิฺสามีติ ฯ  โส  
พฺราหฺมณิยา สทฺธึ มนฺเตนฺโต คาถมาห   
[๒๒๕๔]สาขาหิ รุกฺโข ลภเต สม ฺ   
                ปหีนสาข ปน ขาณุมาหุ   
                ปหีนปุตฺตสฺส มมชฺช โหติ   
                วาเสฏ ิ ภิกฺขาจริยาย กาโลติ ฯ   
        ตตฺถ  ลภเต  สม ฺนฺติ  รุกโฺขติ  โวหาร  ลภติ ฯ  วาเสฏ ีติ   
พฺราหฺมณึ  อาลปติ ฯ  ภิกขฺาจริยายาติ  มยฺหป  ปพฺพชฺชาย   
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กาโล  ปุตฺตาน สนฺติกเมว คมิสฺสามีติ ฯ   
        โส  เอว  วตฺวา  พฺราหฺมเณ  ปกฺโกสาเปสิ ฯ  สฏ ี   
พฺราหฺมณสหสฺสานิ  สนฺนิปตึสุ ฯ  อถ  เน  อาห  ตุมฺเห กึ  
กริสฺสถาติ ฯ  ตุมฺเห  ปน  อาจริยาติ ฯ  อห  มม  ปุตฺตสฺส   
สนฺติเก  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  น  ตุมฺหากเมว  นิรโย  อุณฺโห มยป  
ปพฺพชิสฺสามาติ ฯ  โส  อสีติโกฏิธน  พฺราหฺมณิยา  นิยฺยาเทตฺวา  
โยชนิก  พฺราหฺมณปริส  อาทาย  นิกฺขมิตฺวา  ปุตฺตาน  สนฺติก ฺเว   
คโต ฯ  หตฺถปิาโล  ตายป  ปริสาย  อากาเส  ตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  
ปุนทิวเส พฺราหฺมณี  จินฺเตสิ  มม  จตฺตาโร  ปุตฺตา  เสตจฺฉตฺต  
ปหาย  ปพฺพชิสฺสามาติ  คตา  พฺราหฺมโณป  ปุโรหิตฏาเนน  สทฺธึ   
อสีติโกฏิธน  ฉฑฺเฑตฺวา  ปุตฺตาน ฺเว  สนฺติก  คโต  อหเมเวกา  
กึ  กริสฺสามิ  ปุตฺตสฺส  คตมคฺเคเนว  คมิสฺสามีติ ฯ  สา  อตีต   
อุทาหรณ  อาหรนฺตี อุทานคาถมาห   
[๒๒๕๕]อฆสฺมึ โก ฺจาว ยถา หิมจฺจเย   
                กตานิ ชาลานิ ปทาเลยฺยุ หสา   
                คจฺฉนฺติ ปุตฺตา จ ปตี จ มยฺห   
                สาห กถ นานุวเช ปชานนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อฆสฺมึ  โก ฺจาว  ยถาติ  ยเถว  อากาเส  โก ฺจาว   
สกุณา  อสชชฺมานา  คจฺฉนฺติ ฯ  หิมจฺจเยติ  วสฺสาจฺจเย ฯ   
กตานิ  ชาลานิ  ปทาเลยฺยุ  หสาติ  อตีเต  กิร  ฉนฺนวุติสหสฺสา   
สุวณฺณหสา  วสฺสารตฺตปโหนกสาลึ  กา ฺจนคุหาย  นิกฺขมิตฺวา    
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วสฺสภเยน  พหิ  อนิกฺขมิตฺวา  จาตุมาส  ตตฺถ  วสนฺติ ฯ  อถ  เนส   
อุณฺณานาภิ นาม  มกฺกฏโก  คุหาทฺวาเร  ชาล  พนฺธติ ฯ  เตสุ   
ทฺวินฺน ตรุณหสาน  ทฺวิคุณ  วฏฏ  เทนฺติ ฯ  เต  ถามสมฺปนฺนตาย   
ชาล  ฉินฺทิตฺวา  ปรุโตว  คจฺฉนฺติ  เสสา  เตส  คตมคฺเคน  คจฺฉนฺติ ฯ   
สา  ตมตฺถ  ปกาเสนฺตี  เอวมาห ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยเถว  อากาเส   
โก ฺจสกุณา  อสชชฺมานา  คจฺฉนฺติ  ตถา  หิมจฺจเย  วสฺสานาติกฺกเม   
เทฺว  ตุรณหสา  กตานิ  ชาลานิ  ปทาเลตฺวา  คจฺฉนฺติ  อถ  เนส   
คตมคฺเคน  อิตเร  หสา  อิทานิ  ปน  มม  ปุตฺตา  ตรณุหสา  ชาล  วิย   
กามชาล  ฉินทฺิตฺวา  คตา  มยาป  เตส  คตมคฺเคน  คนฺตพฺพนฺติ   
อิมินา  อธิปฺปาเยน  คจฺฉนฺตี  ปุตฺตา  จ  ปตี  จ  มยหฺ  สาห กถ  
นานุวเช ปชานนฺติ อาห ฯ   
        อิติ  สา  กถ  อห  เอว  ปชานนฺตี  น  ปพฺพชิสสฺามิ  ปพฺพ- 
ชิสฺสามิเยวาติ  สนฺนิฏาน  กตฺวา  พฺราหฺมณิโย  ปกฺโกสาเปตฺวา   
อาห  ตุมฺเห  กึ  กริสฺสถาติ ฯ  ตุมฺเห  ปน  อยฺเยติ ฯ  อห   
ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  มยป  ปพฺพชิสฺสามาติ  อาหสุ ฯ  สา  ต  
วิภว  ฉฑฺเฑตฺวา  โยชนิก  ปริส  คเหตฺวา  ปุตฺตาน  สนฺติกเมว  
คตา ฯ  หตฺถิปาโล  ตายป  ปริสาย  อากาเส  นิสีทิตฺวา  ธมฺม  
เทเสสิ ฯ  ปนุทิวเส  ราชา  กุหึ  ปุโรหิโตติ  ปุจฺฉิ ฯ  เทว   
ปุโรหิโต  พฺราหฺมณี  จสฺส  สพฺพ  ธน  ฉฑฺเฑตฺวา  ทฺวิโยชนิก  ปริส  
คเหตฺวา  ปุตฺตาน  สนฺติก  คตาติ ฯ  ราชา  อสฺสามิก  ธน  อมฺหาก   
ปาปุณาตีติ  ตสฺส  เคหโต  ธน  อาหราเปสิ ฯ  อถสฺส  อคฺคมเหสี    
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ราชา  ก ึ กโรตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  ปุโรหิตสฺส  เคหโต  ธน  อาหราเปตีติ   
วุตฺเต  ปุโรหโิต  กุหินฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  สปชาปติโก  ปพฺพชฺชาย   
นิกฺขนฺโตติ  สุตฺวา  อย  ราชา  พฺราหฺมเณน  จ  พฺราหฺมณิยา  จ  
จตูหิ  ปุตฺเตหิ  จ  ชหิตอุกฺการ  ฉฑฺฑิตเขฬ  วิย  โมเหน  มุฬฺโห   
อตฺตโน  ฆร  อาหราเปสิ  อุปมาย  น  ฉฑฺฑาเปสฺสามีติ  สูนโต  มส   
อาหราเปตฺวา  ราชงฺคเณ  ราสึ  กาเรตฺวา  อุชุมคฺค  วิสชฺเชตฺวา  
ชาล ปริกฺขิปาเปสิ ฯ  คิชฌฺา  ทูรโตว  ทิสฺวา  ตสฺสตฺถาย  โอตรสึุ ฯ   
ตตฺถ  สป ฺา  ชาล  ปสาริต  ตฺวา  อติภาริกา  หุตฺวา  อุชุก   
อุปฺปติตุ  น  สกฺขิสฺสามาติ  อตฺตนา  ขาทิตมส  ฉฑฺเฑตฺวา  วมิตฺวา   
ชาล  อนลฺลิยตฺิวา  อุชุกเมว  อุปฺปติตฺวา  คมึสุ ฯ  อนฺธพาลา   
ปน  เตหิ  ฉฑฺฑิต  วมิต  ขาทิตฺวา  ภาริยา  หุตฺวา  อุชุก  อุปฺปติตุ   
อสกฺโกนฺตา  คนฺตฺวา  ชาเล  พชฺฌึส ุฯ  อเถก  คิชฺฌ  อาเนตฺวา  
เทวิยา  ทสฺสยึสุ ฯ  สา  ต  อาทาย  ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา  เอหิ  
ตาว  มหาราชา  ราชงฺคเณ  เอก  กิริย  ปสฺสามาติ  สีหป ฺชร   
วิวริตฺวา  อิเม คิชฺเฌ โอโลเกหิ มหาราชาติ วตฺวา เทฺว คาถา  
อภาสิ   
        เอเต ภุตฺวา วมิตฺวา จ  ปกฺกมนฺติ วิหงฺคมา   
        เย จ ภุตฺวา น วมึสุ  เต เม หตฺถตฺถมาคตา ฯ   
        อวมี พฺราหฺมโณ กาเม  โส ตฺว ปจฺจาวมิสฺสสิ   
        วนฺตาโท ปุริโส ราช  น โส โหติ ปสสิโยติ ฯ   
        ตตฺถ  ภุตฺวา  วมิตฺวา  จาติ  มส  ขาทิตฺวา  วมิตฺวา  จ ฯ    
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ปจฺจาวมิสฺสสีติ  ปฏิปริภุ ฺชิสฺสสิ ฯ  วนฺตาโทติ  ปรสฺส  
วมิตขาทโก ฯ  น  ปสสิโยติ  โส  ตณฺหาย  วสิโก  พาโล  พุทฺธาทีหิ   
ปณฺฑิเตหิ  ปสสิตพฺโพ น โหตีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ราชา  วิปปฺฏิสารี  อโหสิ ฯ ตโย ภวา อาทิตฺตา  
วิย  อุปฏหสึุ ฯ  โส  อชเฺชว  รชฺช  ปหาย  มม  ปพฺพชิตุ  วฏฏตีติ   
อุปฺปนฺนสเวโค เทวิยา ถตึุ กโรนฺโต คาถมาห   
[๒๒๕๗]ปงฺเก จ โปส ปลิเป พฺยสนฺน   
                พลี ยถา ทุพฺพล อุทฺธเรยฺย   
                เอวป ม อุทตาริ โภตี   
                ป ฺจาลิ คาถาหิ สุภาสิตาหีติ ฯ   
        ตตฺถ  พฺยสนฺนนฺติ  นมิุคฺค ฯ  วิสนนฺนฺติป  ปาโ ฯ  
อุทฺธเรยฺยาติ  เกเสสุ  วา  หตฺเถสุ  วา  คเหตฺวา  อุกฺขิปตฺวา  ถเล   
เปยฺย ฯ  อุทตารีติ  กามปงฺกโต  อุตฺตารยิ ฯ  อุทตาสีติป  
ปาโ ฯ  อยเมวตฺโถ ฯ  อุทฺธตาสีติป  ปาโ ฯ  อุทธฺรีติ  
อตฺโถ ฯ  ป ฺจาลีติ  ป ฺจาลราชธีเต ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ต  ขณ ฺเว  ปพฺพชิตุกาโม  หุตฺวา  
อมจฺเจ  ปกฺโกสาเปตฺวา  อาห  ตุมฺเห  กึ  กริสฺสถาติ ฯ  ตุมฺเห  
ปน  เทวาติ  อาหสุ ฯ  อห  หตฺถิปาลสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  
มย ปพฺพชิสสฺาม  เทวาติ ฯ  ราชา  ทฺวาทสโยชนิเก  พาราณสินคเร   
รชฺช ฉฑฺเฑตฺวา  อตฺถิกา  เสตจฺฉตฺต  อุสฺสาเปนฺตูติ  อมจฺจคณปริวุโต   
ติโยชนิก  ปริส  คเหตฺวา  กุมารสฺเสว  สนฺติก  คโต ฯ  หตฺถิปาโล    
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ตสฺสาป  ปรสิาย  อากาเส  นิสินฺโน  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  สตฺถา  ร ฺโ   
ปพฺพชิตภาว ปกาเสนฺโต คาถมาห   
[๒๒๕๘]อิท วตฺวา มหาราชา  เอสุการี ทิสมฺปติ   
                รชชฺ หิตฺวาน ปพฺพชิ  นาโค เฉตฺวาว พนฺธนนฺติ ฯ   
        ปุนทิวเส  นคเร  โอหีนชโน  สนนฺิปติตฺวา  ราชทฺวาร  คนตฺฺวา   
เทวิยา  อาโรเจตฺวา  นิเวสเน  ปวิสิตฺวา  เทวึ  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต   
 ิโต คาถมาห   
[๒๒๕๙]ราชา จ ปพฺพชชฺมโรจยิตฺถ   
                รชชฺ ปหาย นรวีรเสฏโ   
                ตุวป โน โหหิ ยเถว ราชา   
                อมฺเหหิ คุตฺตา อนุสาส รชฺชนฺติ ฯ   
        ตตฺถ อนุสาสาติ อมฺเหหิ คุตฺตา หุตฺวา ธมฺเมน รชฺช กาเรหิ ฯ   
        สา มหาชนสฺส กถ สุตฺวา เสสคาถา อภาสิ   
[๒๒๖๐]ราชา จ ปพฺพชชฺมโรจยิตฺถ   
                รชชฺ ปหาย นรวีรเสฏโ   
                อหป เอกา จริสฺสามิ โลเก   
                หตฺิวาน กามานิ มโนรมาน ิฯ   
                ราชา จ ปพฺพชชฺมโรจยิตฺถ   
                รชชฺ ปหาย นรวีรเสฏโ   
                อหป เอกา จริสฺสามิ โลเก   
#๑. ส.ม. รฏ  ฯ  
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                หตฺิวาน กามานิ ยโถธิกานิ ฯ   
                อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย   
                วโยคุณา อนุปุพฺพ ชหนฺติ   
                อหป เอกา จริสฺสามิ โลเก   
                หตฺิวาน กามานิ มโนรมาน ิฯ   
                อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย   
                วโยคุณา อนุปุพฺพ ชหนฺติ   
                อหป เอกา จริสฺสามิ โลเก   
                หตฺิวาน กามานิ ยโถธิกานิ ฯ   
                อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย   
                วโยคุณา อนุปุพฺพ ชหนฺติ   
                อหป เอกา จริสฺสามิ โลเก   
                สติีภูตา สพฺพมติจฺจ สงฺคนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  เอกาติ  ปุตฺตธีตุกเิลสสมฺพาเธหิ  มุจฺจตฺวา(๑)  อิมสฺมึ  
โลเก  เอกิกาว  วิจริสฺสามิ ฯ  กามานีติ  รูปาทโย  กามคุเณ ฯ  
ยโถธิกานีติ  เยน  เยน  โอธินา   ิตานิ  เตน  เตน  ตถา   ิตาเนว   
ชหิสฺสามิ น  กิ ฺจิ  อามสิสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ  อจฺเจนฺติ  กาลาติ   
ปุพฺพณฺหาทโย  กาลา  อติกฺกมนฺติ ฯ  ตรยนฺตีติ  อตุจฺฉา  หุตฺวา   
อายุสงฺขาร  เขปยมานา  ขาทยมานา  คจฺฉนฺติ ฯ  วโยคุณาติ   
ปมวยาทโย  ตโย  มนฺททสกาทโย  วา  ทสโกฏาสา ฯ  อนุปุพฺพ   
# ๑. ย.ุ มุจฺจิตฺว ๙/๑๕๙ ฯ  ๒. ยุ. อวสิสฺสามิ ๑๒/๑๕๙ ฯ  
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ชหนฺตีติ  อุปรูปริโกฏาส  อปตฺวา  ตตฺถ  ตตฺเถว  นริุชฺฌนฺติ ฯ   
สีติภูตาติ  อุณฺหการเก  อุณฺหสภาเว  กเิลเส  ปหาย  สีตลา  หุตฺวา ฯ  
สพฺพมติจฺจ  สงฺคนฺติ  ราคสงฺคาทิก  สพฺพสงฺค  อติกฺกมิตฺวา  เอกิกา   
จริสฺสามิ  หตฺถิปาลสฺส กมุารสนฺติก คนฺตฺวา ปพฺพชิสฺสามิ ฯ   
        อิติ  สา  อิมาหิ  คาถาหิ  มหาชนสฺส  ธมฺม  เทเสตฺวา   
อมจฺจภริยาโย  ปกโฺกสาเปตฺวา  อาห  ตุมฺเห  กึ  กรสิฺสถาติ ฯ  
ตุมฺเห  ปน  อยฺเยติ ฯ  อห  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  มยป  ปพฺพ- 
ชิสฺสามาติ ฯ  สา  สาธุ  อยฺยาโยติ ฯ  ราชนิเวสเน  สวุณฺณ- 
โกฏาคารทฺวาราทีนิ  วิวราเปตฺวา  อสุกฏาเน  จ  อสุกฏาเน  
จ  มหานิธาน  นิหิตนฺติ  สุวณฺณปฏเฏ  ลิขาเปตฺวา  ทินฺน ฺเว   
อตฺถิกา  หรนฺตูติ  วตฺวา  สุวณฺณปฏฏ  มหาตลถมฺเภ  พนฺธาเปตฺวา   
นคเร  เภริ ฺจาราเปตฺวา  มหาสมฺปตฺตึ  ฉฑฺเฑตฺวา  นครา  นิกฺขมิ ฯ   
ตสฺมึ ขเณ สกลนคร สงฺขุพฺภิ  ราชา  จ  กิร  เทวี  จ  รชฺช  ปหาย   
ปพฺพชิสฺสามาติ  นิกฺขนฺตา  มย  อิธ  กึ  กริสฺสามาติ ฯ  ตโต  
มนุสฺสา ยถาปูริตาเนว เคหานิ ฉฑฺเฑตฺวา  ปุตฺเต  หตฺเถ  คเหตฺวา   
นิกฺขมึสุ ฯ  สพฺพาปณา  ปสาริตนิยาเมเนว   ิตา  นิวตฺเตตฺวา   
โอโลเกนฺโต  นาม  นาโหสิ ฯ  สกลนคร  ตุจฺฉ  อโหสิ ฯ  เทวีป   
ติโยชนิก  ปริส  คเหตฺวา ตตฺเถว คตา ฯ หตฺถิปาโล  ตสฺสาป  
ปริสาย  อากาเส  นิสินฺโน  ธมฺม  เทเสตฺวา ต ทฺวาทสโยชนิก  ปริส   
คเหตฺวา  หิมวนฺตาภิมุโข  ปายาสิ ฯ  หตฺถิปาลกุมาโร  กิร   
ทฺวาทสโยชนิก  ปริส  คเหตฺวา  พาราณสึ  ตุจฺฉ  กตฺวา  ปพฺพชิสฺ-  
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สามีติ  มหาชน  อาทาย  หิมวนฺต  คจฺฉติ  กิมงฺค  ปน  มยนฺติ   
สกลกาสิกรฏ  สงฺขุพฺภิ ฯ  อปรภาเค  ปริสา  ตึสโยชนิกา   
อโหสิ ฯ  โส  ตาย  ปริสาย  สทฺธ ึ หิมวนฺต คนฺตฺวา ปาวิสิ ฯ  
สกฺโก อาวชฺเชนฺโต  ต  ปวุตฺตึ  ตฺวา  หตฺถิปาลกุมาโร  มหา- 
ภินิกฺขมน  นกิฺขนฺโต  สมาคโม  มหา  ภวิสฺสติ  วสนฏาน  ลทธฺุ   
วฏฏตีติ  วิสสฺกมฺม  อาณาเปสิ คจฺฉ วิสฺสกมฺม อายามโต ฉตฺตึส- 
โยชนิก วิตฺถารโต  ปณฺณรสโยชน  อสฺสม  มาเปตฺวา  ปพฺพชิต- 
ปริกฺขาเร  สมฺปาเทหีติ ฯ  โส  สาธูติ  ปฏิสฺสุณิตฺวา  คงฺคาตีเร   
รมณีเย  ภูมิภาเค  วุตฺตปฺปมาณ  อสฺสมปท  มาเปตฺวา  ปณฺณสาลาสุ   
กฏตฺถรปณณฺตฺถรอาสนาทีนิ  ป ฺเปตฺวา  สพฺเพ  ปพฺพชิต- 
ปริกฺขาเร  มาเปสิ ฯ  เอเกกิสฺสา  จ  ปณฺณสาลาย  ทฺวาเร  เอเกโก   
จงฺกโม  รตฺติฏานทิวาฏานปริจฺฉินฺโน  กตสุธาปริกมฺโม   
อาลมฺพณผลโก  เตสุ  าเนสุ  นานาตรุณวนสุรภิกุสุมส ฺฉนฺนา   
ปุปฺผคจฺฉา  เอเกกสฺส  จงฺกมสฺส  โกฏยิ  เอเกโก  อุทกภริโต  กโูป   
ตสฺส  สนฺติเก  เอเกโก  ผลรุกโฺข  โส  เอโกว  สพฺพผลานิ  ผลติ ฯ   
อิท  สพฺพ  เทวตานุภาเวน  อโหส ิฯ  วิสฺสกมฺโม  อสฺสม  มาเปตฺวา   
ปณฺณสาลาย  ปพฺพชิตปรกิฺขาเร  เปตฺวา  เยเกจิ  ปพฺพชิตุกามา  
อิเม  ปริกฺขาเร  คณฺหนฺตูติ  ชาติหิงฺคุลเกน  ภิตฺติยา  อกฺขรานิ   
ลิขิตฺวา  อตฺตโน  อานุภาเวน  เภรวสทฺเท  มิคปกฺขิโน ทุทฺทสิเก  
อมนุสฺเส จ ปฏิกฺกมาเปตฺวา สกฏานเมว คโต ฯ   
        หตฺถิปาลกุมาโร  เอกปทิกมคฺเคน  สกฺกทตฺติยอสฺสม   
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ปวิสิตฺวา  อกฺขรานิ  ทิสฺวา  สกฺเกน  มม  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขนฺต- 
ภาโว  าโต  ภวิสฺสตีติ  ทฺวาร  วิวริตฺวา  ปณฺณสาล  ปวิสิตฺวา   
อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  จงฺกม  โอตริตฺวา  กติปเย  
วาเร  อปราปร  จงฺกมิตฺวา  เสสชนกาย  ปพฺพาเชตฺวา  อสฺสมปท   
วิจาเรนฺโต  ตรุณปุตฺตาน  อิตฺถีน  มชฌฺฏาเน  ปณฺณสาล  อทาสิ ฯ   
ตโต  อนนฺตร  มหลฺลกิิตฺถีน  ตโต  อนนฺตร  มชฺฌมิิตฺถีน  สมนตฺา   
ปริกฺขิปตฺวา  ปน  ปุริสาน  อทาสิ ฯ  อถ  เอโก  ราชา  พาราณสิย  
กิร  ราชา  นตฺถีติ  อาคนฺตฺวา  อลงฺกตปฏิยตฺต  นคร  โอโลเกตฺวา   
ราชนิเวสน  อารุยฺห  ตตฺถ  ตตฺถ  รตนราสึ ทิสฺวา เอวรูป นคร  
ปหาย ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  ปพฺพชฺชา  นาเมสา  อุฬารา   
ภวิสฺสตีติ  สุราโสณฺเฑ  มคฺค  ปุจฺฉิตฺวา  หตฺถิปาลสฺส  สนฺติก   
ปายาสิ ฯ  หตฺถิปาโล  ตสฺส  วนนฺตร  อาคตภาว  ตฺวา  ปฏิมคฺค   
คนฺตฺวา  อากาเส  นิสินฺโน  ปริสาย  ธมมฺ  เทเสตฺวา  อสฺสมปท   
เนตฺวา  สพฺพปริส  ปพฺพาเชสิ ฯ  เอเตนูปาเยน  อ ฺเป  ฉ   
ราชาโน  ปพฺพชึสุ ฯ  สตฺต  ราชาโน  โภเค  ฉฑฺฑยึสุ ฯ   
ฉตฺตึสโยชนิโก  อสฺสโม  นิรนฺตโร  ปริปูริ ฯ  โย  กามวิตกฺกาทีสุ   
อ ฺตร  วิตกฺเกสิ ฯ  มหาปุริโส  ตสฺส  ธมฺม  เทเสตฺวา   
พฺรหฺมวิหารภาวน ฺเจว  กสิณภาวน ฺจ  อาจิกฺขิ ฯ  เต  เยภุยฺเยน   
ฌานาภิ ฺา  นิพฺพตฺเตตฺวา  ตีสุ  โกฏาเสสุ เทฺว โกฏาสา   
พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  ตติยโกฏาส  ติธา  กตฺวา เอโก  
โกฏาโส  พฺรหฺมโลเก  นพฺิพตฺติ  เอโก  ฉกามสคฺเคสุ ฯ  เอโก    
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อิสีน  ปาริจรยิ  กตฺวา  มนสฺุสโลเก  ตีสุ  กลุสมฺปตฺตีสุ  นิพฺพตฺติ ฯ   
เอว  หตฺถิปาลสฺส  สาสน อปคตนิรยติรจฺฉานโยนิปตฺติวิสยาสุรกาย  
อโหสิ ฯ   
        อิมสฺมึ  ตมฺพปณฺณิทีเป  ปวีจาลกธมฺมคุตฺตตฺเถโร   
กตกณฺฑการวาสี  ผุสฺสเทวตฺเถโร  อุปริกณฺฑกมาลกวาสี  มหา- 
สงฺฆรกฺขิตตฺเถโร  มาลยมหาเทวตฺเถโร  ภคฺคิริวาสี  มหาเทวตฺเถโร   
คามนฺตปพฺภารวาสี  มหาสิวตฺเถโร  กาฬวลฺลิมหามณฺฑปวาสี   
มหานาคตฺเถโร  กุทฺทาลสมาคโม  มคฺุคผกฺกสมาคโม จุลฺลสุตฺต- 
โสมสมาคโม  อโยฆรปณฺฑิตสมาคโม  หตฺถิปาลสมาคโม  จ   
สพฺพปจฺฉา  นิกฺขนฺตสทิสา  อเหสุ ฯ เตนาห ภควา   
        อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ  ปาปา จิตฺต นิวารเย   
        ทนฺธ ฺหิ กรโต ปุ ฺ  ปาปสฺมึ รมตี มโนติ ฯ   
        กลฺยาณ ตุริเตเนว กาตพฺพ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  ภิกขฺเว  ปุพฺเพป   
ตถาคโต  มหาภิเนกฺขมฺม  นิกฺขนฺโตเยวาติ  วตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  เอสุการี  ราชา  สุทโฺธทนมหาราชา  อโหสิ  เทวี  มหามายา   
ปุโรหิโต  กสฺสโป  พฺราหฺมณี  ภทฺทกาปลานี  อชปาโล  อนรุทฺุโธ   
โคปาโล  โมคฺคลฺลาโน อสฺสปาโล สารีปุตฺโต เสสปริสา  พุทฺธปริสา  
หตฺถิปาโล ปน อหเมวาติ ฯ   
                                หตฺถปิาลชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                                เตรสม ฯ   
                                        ______________  
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                                                อโยฆรชาตก   
        ยเมกรตฺตึ  ปมนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  มหา- 
ภินิกฺขมน ฺเว อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตทาป  หิ  โส  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป  ตถาคโต  มหา- 
ภิเนกฺขมฺม นิกฺขนฺโตเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  พฺรหฺม- 
ทตฺตสฺส  ร ฺโ  อคฺคมเหสี  คพฺภ  ปฏิลภิตฺวา  ลทฺธคพฺภปริหารา   
ปริณตคพฺภา  ปจฺจูสสมนนฺตเร  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  ตสฺสา  ปุริมภเว  
เอกา  สปติกา  ตว  ชาต  ชาต  ปช  ขาทิตุ  ลภิสฺสามีติ  ปตฺถน   
เปสิ ฯ  สา  กิร  สย  ว ฺฌา  หุตฺวา  ปตฺุตมาตุโกเธน  ต  ปตฺถน  
กตฺวา ยกฺขินิโยนิย  นิพฺพตฺติ ฯ  อิตรา  ร ฺโ  อคฺคมเหสี   
หุตฺวา  อิม  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  สา  ยกฺขินี  ตทา  โอกาส  ลภิตฺวา   
เทวิยา  ปสฺสนฺติยาว  ตุจฺฉรูปา  วิย  อาคนฺตฺวา  ต  ทารก  คเหตฺวา   
ปลายิ ฯ  เทวี ยกฺขินี เม ปตฺุต  คเหตฺวา  ปลายีติ  มหาสทฺเทน   
วิรวิ ฯ  อิตราป  ทารก  มลูกนฺท วิย  มุรมุุรายนฺตี  ขาทิตฺวา   
เทวิยา  หตฺถวิการาทีนิ  ทสฺเสตฺวา  ตชฺเชนฺตี  ปกกฺามิ ฯ  ราชา  
ต  วจน  สุตฺวา  ยกฺขินิยา  กึ  สกฺกา  กาตุนฺติ  ตุณฺหี  อโหส ิฯ  ปนุ   
เทวิยา  วิชายนกาเล  ทฬฺห  อารกฺขมกาสิ ฯ  เทวี  ปนุ  ปุตฺต  
วิชายิ ฯ  ยกขิฺนี  อาคนฺตวา  ตป  ขาทิตฺวา  คตา ฯ  ตติยวาเร  
ตสฺสา  กุจฺฉิย  มหาสตฺโต  ปฏิสนฺธ ึ คณฺหิ ฯ  ราชา  มหาชน    
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สนฺนิปาเตตฺวา  เทวิยา  ชาต  ชาต  ปช  เอกา  ยกฺขินี  ขาทติ  ก ึ 
นุโข  กาตพฺพนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  อเถโก  ยกฺขินี  นาม  ตาลปณฺณสฺส   
ภายนฺติ  เทวิยา  หตฺถปาเทสุ  ตาลปณฺณ  พนฺธิตุ  วฏฏตีติ  อาห ฯ   
อปโร  ยกฺขินี  นาม  อโยฆรสฺส  ภายนฺติ  อโยฆร  กาตุ  วฏฏตีติ   
อาห ฯ  ราชา  สาธูติ  อตฺตโน  วิชิเต  กมฺมาเร  สนฺนปิาเตตฺวา   
อโยฆร  กาเรถาติ  อาณาเปตฺวา  อายุตฺตเก  อทาสิ ฯ  อนฺโต- 
นคเรเยว  รมณีเย  ภูมิภาเค  เคห  ปติฏาเปสุ ฯ  ถมฺเภ  อาทึ   
กตฺวา  สพฺเพ  เคหสมฺภารา  อโยมยาว  อเหสุ ฯ  นวหิ  มาเสหิ   
อโยมย  มหนฺต  จตุสาล  นิฏาน  อคมาสิ ฯ  ต  นจฺิจ  ปชฺชลิต- 
ปทีปสทิสเมว  โหติ ฯ  ราชา  เทวิยา  คพฺภปริปาก  ตฺวา  
อโยฆร  อลงฺการาเปตฺวา  ต  อาทาย  อโยฆร  ปาวิสิ ฯ  สา  ตตฺถ   
ธ ฺปุ ฺลกฺขณสมฺปนฺน  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  อโยฆรกุมาโรเตฺววสฺส   
นาม  กรึส ุฯ  ต  ธาตีน ทตฺวา มหนฺต อารกฺข  สวิทหิตฺวา  ราชา  
เทวึ  อาทาย  นคร  ปทกฺขิณ  กตฺวา  อลงฺกตปาสาทตลเมว  อภิรุหิ ฯ   
ยกฺขินีป  อุทกวาร คนฺตฺวา เวสฺสวณสฺส  อุทก  วหนฺตี  ชีวิตกฺขย   
ปตฺตา ฯ  มหาสตฺโต  อโยฆเรเยว  วฑฺฒิตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ตตฺเถว   
สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิ ฯ  ราชา  โก  เม  ปุตฺตสฺส  วยปฺปเทโสติ   
อมจฺเจ  ปุจฺฉิตฺวา โสฬสวสฺโส เทว สูโร ถามสมฺปนโฺน  ยกฺขสหสฺสป 
ปฏิพาหิตุ  สมตฺโถติ  สุตฺวา รชฺชมสฺส  ทสฺสามิ  สกลนคร อลงฺการา- 
เปตฺวา  อโยฆรโต  ต  นหีริตฺวา  อาเนถาติ  อาห ฯ  อมจฺจา  สาธุ   
เทวาติ  ทฺวาทสโยชนิก  พาราณสึ  อลงฺการาเปตฺวา  สพฺพา-  
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ลงฺการภูสิต  มงฺคลวารณ  อาทาย  ตตฺถ  คนฺตฺวา  กุมาร  อลงฺกริตฺวา   
หตฺถิกฺขนฺเธ  นิสีทาเปตฺวา  เทว กลุสนตฺก  อลงฺกตนคร  ปทกฺขิณ   
กตฺวา  ปตร  กาสิกราชาน  วนฺทถ  อชฺเชว  เสตจฺฉตฺต  ลภิสฺสถาติ   
อาหสุ ฯ  มหาสตฺโต  นคร  ปทกฺขิณ  กโรนฺโต  อารามรามเณยฺยก   
วนโปกฺขรณิภูมิภาครามเณยฺยกปาสาทรามเณยฺยกาทีนิ  ทิสฺวา   
จินฺเตสิ  มม  ปตา  ม  เอตฺตก  กาล  พนฺธนาคาเร  วสาเปสิ  เอวรูป   
อลงฺกตนคร  ทฏ ุ  นาทาสิ  โก  นุโข  มยฺห  โทโสติ  อมจฺเจ  ปุจฺฉิ ฯ   
เทว  นตฺถิ  ตุมฺหาก  โทโส  ตุมฺหาก  ปน  เทฺว  ภาติเก  เอกา  ยกฺขินี   
ขาทิ  เตน  โว  ปตา  อโยฆเร  วสาเปสิ  อโยฆเรน  ตุมฺหาก  ชีวิต   
ลทฺธนฺติ ฯ  โส  เตส  วจน  สุตฺวา  จินฺเตสิ  อห  ทส  มาเส   
โลหกุมฺภินิรเย  วิย  คูถนริเย  วิย  จ  มาตุกุจฺฉิมฺหิ  วสิตฺวา   
มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขนฺตกาลโต  ปฏาย  โสฬสวสฺสานิ  เอตสฺมึ   
พนฺธนาคาเร  วสึ  พหิ  โอโลเกตตป  น  ลภึ  อุสฺสุทนิรเย  ขิตฺโต  วิย   
อโหสึ  ยกฺขินิยา  หตฺถโต  มุตฺโตป  ปนาห  เนว  อชโร  น  อมโร  ก ึ  
เม  รชฺเชน  รชฺเช   ิตกาลโต  ปฏาย  ทุนฺนิกฺขมน  โหติ  อชฺเชว  
มม  ปตร  ปพฺพชฺช  อนุชานาเปตฺวา  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  ปพฺพ- 
ชิสฺสามีติ ฯ  โส  นคร  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ราชกุล  ปวิสิตฺวา  ราชาน   
วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ ราชา ตสฺส สรีรโสภ  โอโลเกตฺวา พลวสิเนเหน  
อมจฺเจ โอโลเกสิ ฯ  เต  กึ  กโรม  เทวาติ  วทึสุ ฯ  ปตฺุต  เม  
รตนราสิมฺหิ เปตฺวา ตีหิ  สงฺเขหิ  อภิสิ ฺจิตฺวา  กา ฺจนมาล   
เสตจฺฉตฺต ฺจ  อุสฺสาเปถาติ ฯ  มหาสตฺโต  ปตร  วนฺทิตฺวา  น    
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มยฺห  รชฺเชนตฺโถ  อห  ปพฺพชิสฺสามิ  ปพฺพชฺช  เม  อนุชานาถาติ   
ปตร  ปฏิกฺขิป ฯ  ตาต  รชฺช  ปฏิกฺขิปตฺวา  กึการณา  ปพฺพ- 
ชิสฺสสีติ ฯ  เทว  อห  มาตุกุจฺฉิมฺหิ  ทส  มาเส  คูถนิรเย  วิย   
วสิตฺวา  กุจฺฉิโต  นิกฺขนฺโต  ยกฺขินิภเยน  โสฬส  วสฺสานิ  พนฺธนา- 
คาเร วสนฺโต พหิ โอโลเกตตป น ลภึ อุสฺสุทนิรเย ขิตฺโต วิย  อโหสึ 
ยกฺขินิยา  หตฺถโต  มุตฺโตมฺหิ  น  อชโร  อมโร  โหมิ  มจฺจุ  นาเมส   
สกฺกา  เกนจิ  ชินิตุ  ว ฺเจตุ  ภเว  อุกฺกณฺ ิโตสฺมิ  ยาว  เม  พฺยาธิ- 
ชรามรณานิ  นาคจฺฉนฺติ  ตาวเทว  ปพฺพชิตฺวา  ธมฺม  จริสฺสามิ  
อล  เม  รชฺเชน อนุชานาถ ม เทวาติ วตฺวา ปตุ ธมฺม เทเสนฺโต อาห   
[๒๒๖๑]ยเมกรตฺตึ ปม  คพฺเภ วสติ มาณโว   
                อพฺภุฏ ิโตว โส ยาติ  ส คจฺฉ น นิวตฺตติ ฯ   
[๒๒๖๒]น ยุชฺฌมานา น พเลน วสฺสติา   
                นรา น ชรีนฺติ น จาป มิยฺยเร   
                สพฺพ หิ ต ชาติชรายุปทฺทุต   
                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๖๓]จตุรงฺคินึ เสน สุภึสรูป   
                ชยนฺติ รฏาธิปตี ปสยฺห   
                น มจฺจุโน ชินิตุมุสฺสหนฺติ   
                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๖๔]หตฺถีหิ อสฺเสหิ รเถหิ ปตฺตีหิ   
                ปริวาริตา มุจฺจเร เอกจฺจยา    
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                น มจฺจุโน ภ ฺชิตุมุสฺสหนฺติ   
                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๖๕]หตฺถีหิ อสฺเสหิ รเถหิ ปตฺตีหิ   
                สรูา ปภิ ฺชนฺติ ปธสยนฺติ   
                น มจฺจุโน มทฺทิตุมุสฺสหนฺติ   
                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๖๖]มตฺตา คชา ภินฺนคฬา ปภินฺนา   
                นครานิ มทฺทนฺติ ชน หนนฺติ   
                น มจฺจุโน มทฺทิตุมุสฺสหนฺติ   
                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๖๗]อิสฺสาสิโน กตหตฺถาป ธีรา   
                ทูเรปาตี อกฺขณเวธิโนป   
                น มจฺจุโน วิชฺฌิตุมุสฺสหนฺติ   
                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๖๘]สรานิ ขิยฺยนฺติ สเสลกานนาฬ   
                สพฺพป ต ขิยฺยติ ทีฆมนฺตร   
                สพฺพ หิ ต ภ ฺชเร กาลปริยาย   
                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๖๙]สพฺเพส เอว หิ นารีนราน   
                จลาจล ปาณภุโนธ ชีวิต   
                ปโฏว ธุตฺตสฺส ทุโมว กลูโช    
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                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๗๐]ทุมปฺผลาเนว ปตนฺติ มาณวา   
                ทหรา จ วุฑฺฒา จ สรีรเภทา   
                นาริโย นรา มชฌฺิมโปริสา จ   
                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๗๑]นาย วโย ตารกราชสนฺนิโภ   
                ยทพฺภตีต คตเมวทานิ ต   
                ชณฺิณสฺส หี นตฺถิ รตี กุโต สุข   
                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๗๒]ยกฺขา ปสาจา อถวาป เปตา   
                กปฺุปตา เต อสฺสสนฺติ มนุสฺเส   
                น มจฺจุโน อสฺสสิตุสฺสหนฺติ   
                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๗๓]ยกฺเข ปสาเจ อถวาป เปเต   
                กปฺุปเตป เต นิชฺฌปน กโรนฺติ   
                น มจฺจุโน นิชฺฌปน กโรนฺติ   
                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๗๔]อปราธเก ทูสเก เหเก จ   
                ราชาโน ทณฺเฑนฺติ วิทิตฺวาน โทส   
                น มจฺจุโน ทณฺฑยิตุสฺสหนฺติ (๑)  
# ๑. ส. ทณฺฑยิตุมุสฺสหนฺติ  ฯ  
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                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๗๕]อปราธกา ทูสกา เหกา จ   
                ลภนฺติ เต ราชิโน นิชฌฺเปตุ   
                น มจฺจุโน นิชฺฌปน กโรนฺติ   
                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๗๖]น ขตฺติโยป น จ พฺราหฺมโณป   
                น อฑฺฒกา พลวา เตชวาป   
                น มจฺจุราชสฺส อเปกฺขมตฺถิ   
                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๗๗]สีโห จ พฺยคฺโฆ จ อโถ ทีปโย จ   
                ปสยฺห ขาทนฺติ วิผนฺทมาน   
                น มจฺจุโน ขาทิตุมุสฺสหนฺติ   
                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๗๘]มายาการา รงฺคมชฺเฌ กโรนฺตา   
                โมเหนฺติ จกฺขูนิ ชนสฺส ตาวเท   
                น มจฺจุโน โมหยิตุสฺสหนฺติ   
                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๗๙]อาสีวิสา กุปฺปตา อุคฺคเตชา   
                ฑสนฺติ มาเรนฺติป เต มนุสฺเส   
                น มจฺจุโน ฑสิตุมุสฺสหนฺติ   
                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ    
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[๒๒๘๐]อาสีวิสา กุปฺปตา ย ฑสนฺติ   
                ติกิจฺฉกา เตส วิส หรนฺติ   
                น มจฺจุโน ทุฏ วิส หรนฺติ   
                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๘๑]ธมฺมนฺตรี เวตฺตรุโณ จ โภโช   
                วิสานิ หนฺตฺวาน ภุชงฺคมาน   
                สยฺุยนฺติ เต กาลกตา ตเถว   
                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๘๒]วิชฺชาธรา โฆรมธียมานา   
                อทสฺสน โอสเธภิ วชนฺติ   
                น มจฺจุราชสฺส วชนฺตทสฺสน   
                ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
[๒๒๘๓]ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ   
                ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ   
                เอสานิสโส ธมฺเม สุจิณฺเณ   
                น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี ฯ   
[๒๒๘๔]นหิ ธมฺโม อธมฺโม จ  อุโภ สมวิปากิโน   
                อธมฺโม นิรย เนติ  ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตินฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ยเมกรตฺตินฺติ  เยภุยฺเยน  สตฺตา  มาตุกุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธ ึ  
คณฺหนฺตา  รตฺตึ  คณฺหนฺติ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  อย  ปเนตฺถ  อตฺโถ   
ย  เอกรตฺตึ  วา  ทิว  วา ปมเมว ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา มาตุกุจฺฉิสงฺขาเต    
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คพฺเภ  วสติ ฯ  มาณโวติ  สตฺโต  กลลภาเวน  ปติฏาสิ ฯ   
อพฺภุฏ ิโตว  โส  ยาตีติ  โส  มาณโว  ยถา  นาม  วลาหกสงฺขาโต   
อพฺโภ อุฏ ิโต นิพฺพตฺติโต วายุเวเคน หโต ปฏิคจฺฉติ ตเถว ฯ   
        ปม กลล โหติ  กลลา โหติ อพฺภุท   
        อพฺภุทา ชายเต เปสิ  เปสิยา ชายเต ฆโน   
        ฆนา จ สาขา ชายนฺติ  เกสา โลมา นขาป จ   
        ย ฺจสฺส ภุ ฺชติ มาตา  อนฺน ปาน ฺจ โภชน   
        เตน  โส  ตตฺถ  ยาเปติ  มาตุกุจฺฉิคโต  นโรติ ฯ   
ตตฺถ  อิม  มาตุกุจฺฉิย  กลลาทิภาว  มาตุกุจฺฉิโต  จ  นิกฺขนฺโต   
มนฺททสกาทิภาว  อาปชฺชมาโน  สสต  สมิต  คจฺฉติ ฯ  ส  คจฺฉ   
น  นิวตฺตตีติ  สจาย  เอว  คจฺฉนฺโต  ปุน  อพฺภุทโต  กลลภาว   
เปสิอาทิโต  วา  อพฺภุทาทิภาว  วา  ขิฑฺฑาทสกโต  มนฺททสกภาว   
วณฺณทสกาทิโต  วา  ขิฑฺฑาทสกาทิภาว  ปาปุณิตุ  น  นิวตฺตติ ฯ   
ยถา  ปน  โส  วลาหโก  วาตเวเคน  ส ฺจุณฺณิยมาโน อห อสุกฏาเน   
นาม  อุฏ ิโต  ปุน  นิวตฺเตตฺวา  ตตฺเถว คนฺตฺวา ปกติภาเวน สฺสามีติ   
น  ลภติ  ยทสฺส  คต  ต  คตเมว  ย  อนฺตรหิต ต อนฺตรหิตเมว โหติ ฯ   
ตถา  โสป กลลาทิภาเวน คจฺฉมาโน  คจฺฉเตว  ตสฺมึ  ตสฺมึ  โกฏาเส   
สงฺขารา  ปุริมาน  ปจฺจยา  หุตฺวา  ปจฺฉโต  อนิวตฺเตตฺวา  ตตฺถ   
ตตฺเถว  ภิชฺชนฺติ  ชรากาเล  สงฺขารา  อมฺเหหิ  เอส  ปุพฺเพ  ยุวา   
ถามสมฺปนฺโน  กโต  ปุน  น  นิวตฺเตตฺวา  ตตฺเถว  กริสฺสามาติ  น   
ลภนฺติ  ตตฺถ  ตตฺเถว  อนตฺรธายนฺตีติ  ทสฺเสติ ฯ  น  ยชฺุฌมานาติ    
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อุภโต  พฺยุเฬหฺ  สงฺคาเม  ยุชฺฌนฺตา ฯ  น  พเลน  วสฺสิตาติ  น   
กายพเลน  โยธพเลน  วา  อุปคตา  สมนฺนาคตา ฯ  น  ชีรนฺตีติ  
ปุริม  นการ  อาหริตฺวา  เอวรูปาป  นรา  น  ชีรนฺติ  น  จาป  มิยฺยเรติ   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  สพฺพมฺหิ  ตนฺติ  มหาราช  สพฺพเมว  หิ  อิท   
ปาณมณฺฑล  มหายนฺเตน  ปฬิยมานา  อุจฺฉุฆฏิกา  วิย  ชาติยา   
จ  ชราย  จ  อุปทฺทุต  นิจฺจปฬิต ฯ  ต  เม  มตี  โหตีติ  เตน  การเณนป   
มม  ปพฺพชิตฺวา  ธมฺม  จรามีติ  มติ  โหติ  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ ฯ   
จตุรงฺคินินฺติ  หตฺถิอาทีหิ  จตุรงฺเคหิ  สมนฺนาคต ฯ  เสน  
สุภึสรูปนฺติ  สุฏ ุ  ภึสนกชาติก  เสน ฯ  ชยนฺตีติ  กทาจิ  เอกจฺเจ   
ราชาโน  อตฺตโน  เสนาย  ชยนฺติ ฯ  น  มจฺจุโนติ  เตป  ราชาโน   
มหาเสนสฺส  มจฺจุโน  เสน  ชยิตุ  น  อุสฺสหนฺติ  น  พฺยาธิชรามรณานิ   
มทฺทิตุ  สกฺโกนฺติ ฯ  มุจฺจเร  เอกจฺจยาติ  เอเตหิ  หตฺถิอาทีหิ   
ปริวาริตา  เอกจฺเจ  ปจฺจามิตฺตาน  หตฺถโต มุจฺจนฺติ มจฺจุโน  ปน   
สนฺติกา  มุจฺจิตุ  น  สกโฺกนฺติ ฯ  ปภิ ฺชนฺตีติ  เอเตหิ  หตฺถิอาทีหิ   
ปจฺจตฺถิกราชูน  นครานิ  ปภิ ฺชนฺติ ฯ  ปธสยนฺตีติ  มหาชน   
ธเสนฺตา  วิธเสนฺตา  ชีวิตกฺขย  ปาเปนฺติ ฯ  น  มจฺจุโนติ  เตป   
มรณกาเล  สมฺปตฺเต  มจฺจุโน  ภ ฺชิตุ  น  สกโฺกนฺติ ฯ  ภินฺนคฬา   
ปภินฺนาติ  ตีสุ  าเนสุ  ปภินฺนา  หุตฺวา  มท  คฬนตฺา  ปคฺฆริตมทาติ   
อตฺโถ ฯ  น  มจฺจุโนติ  เตป  มหามจฺจุ  มทฺทิตุ  น  สกฺโกนฺติ ฯ   
อิสฺสาสิโนติ  อิสฺสาสา  ธนุคฺคหา ฯ  กตหตฺถาติ  สุสิกฺขิตา ฯ   
ทูเรปาตีติ  ทูเร  ปาเตตุ  สมตฺถา ฯ  อกขฺณเวธิโนติ  อวิรุทฺธเวธิโน    
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วิชฺชุอาโลเกน  วิชฌฺนสมตฺถา  วา ฯ  สรานีติ  อโนตตฺตาทีนิ   
มหาสรานิป ขียนฺติเยว ฯ  สเสลกานนาติ  สปพฺพตวนสณฺฑา   
มหาปวีป  ขียติ ฯ  สพฺพ  หิ  ตนฺติ  สพฺพมิท  สงฺขารคต   
ทีฆมนฺตร  ตฺวา  ขียเตว  กปฺปุฏานคฺคึ  ปตฺวา  มหาเมรูป   
อคฺคิมุเข  มธุสิฏก  วิย  วิลียเตว ฯ  อณุมตฺโตป  สงฺขาโร  าตุ  
น  สกโฺกติ ฯ  กาลปริยายนฺติ กาลปริยาย  นสฺสนกาลวาร  
ปตฺวา  สพฺพ  ภ ฺชเร  สพฺพ  สงฺขารคต  ภิชชฺเตว ฯ  ตสฺส   
ปกาสนตฺถ  สตฺตสุริยสุตฺต  อาหริตพฺพ ฯ  จลาจลนฺติ  จ ฺจล   
สกภาเวน  าตุ  อสมตฺโถ  นานาภาววินาภาโว ฯ  ปาณภุโนธ  
ชีวิตนฺติ  อิธ  โลเก  อิเมส  ปาณภูตาน  ชีวิต ฯ  ปโฏว  ธุตฺตสฺส   
ทุโมว  กลูโชติ  สรุาธุตฺโต  หิ  สุร  ทสิฺวาว  อุทเร  พนฺธสาฏก ทตฺวา  
ปวเตว  นทีกูเล  ชาตทุโมว  กูเล  ลุชชฺมาเน  ลุชชฺติ  ยถา  เอส  ปโฏ   
จ  ทุโม  จ  จ ฺจโล  เอว  สตฺตาน  ชีวิต  เทวาติ ฯ  ทุมปฺผลาเนวาติ   
ยถา  ปกกฺานิ  ผลานิ  วาตหตานิ  ทุมคฺคโต  ภูมิย  ปตนฺติ  ตเถว   
อิเม  มาณวา  ชราวาเตน  หตา  ชีวิตา  คฬิตฺวา  มรณปวิย  
ปตนฺติ ฯ  ทหราติ  อนฺตมโส  กลลภาเว   ิตาป ฯ  มชฺฌิมโปรสิาติ  
นารีนราน  มชฺเฌ   ิตา  อุภโตพฺย ฺชนกนปปสกา ฯ   
ตารกราชสนฺนิโภติ  ยถา  ตารกราชา  กาฬปกฺเข  ขีโณ  ปน   
ชุณฺหปกฺเข  ปูรติ  น  เอว  สตฺตาน  วโย ฯ  สตฺตาน  วโย  หิ   
ยทพฺภตีต  คตเมวทานิ  ต  น  ตสฺส  ปนุาคมน  อตฺถิ ฯ  กโุต   
รตีติ  ชราชณฺิณสฺส กามคุเณสุ รติป  นตฺถิ  เต  ปฏจฺิจ อุปฺปชฺชนกสุข   
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กุโตเยว ฯ  ยกฺขาติ  มหิทฺธิกา  ยกฺขา ฯ  ปสาจาติ  ปสุปสาจกา ฯ   
เปตาติ ปตฺติวิสยิกา ฯ  อสฺสสนฺตีติ  อสฺสาสวาเตน  อุปหนนฺติ   
อาวิสนฺตีติ  วา  อตฺโถ ฯ  น  มจฺจุโนติ  มจฺจุ  ปน  เตป  อสฺสาเสน  
วา  อุปหนิตุ  อาวิสิตุ  วา  น  สกโฺกนฺติ ฯ  นชิฺฌาปน  กโรนฺตีติ   
พลิกมฺมวเสน  ขมาเปนฺติ  ปสาเทนฺติ ฯ  อปราธเกติ  ราชา- 
ปราธการเก ฯ ทูสเกติ รชชฺทูสเก ฯ  เหเกติ  สนฺธิจฺเฉทาทีหิ   
โลกวิเหเก ฯ  ราชาโนติ  ราชาโน ฯ  วิทิตฺวาน  โทสนฺติ   
โทส  ชานิตฺวา  ยถานุรูเปน  ทณฺเฑนฺติ ฯ  น  มจฺจุโนติ  เตป  มจฺจุ   
ตณฺฑยิตุ  น  สกฺโกนฺติ ฯ  นิชฺฌาเปตุนฺติ  สกฺขีหิ  อตฺตโน   
นิรปราธภาว  ปกาเสตฺวา  ปสาเทตุ ฯ  น  อฑฺฒกา  พลวา   
เตชวาปติ  อิเม  อฑฺฒา  อย  กายพลาณพเลหิ  พลวา  อย   
เตชวาติ  เอวป  น  มจฺจุราชสฺส  อเปกฺขมตฺถิ  เอกสฺมึป  สตฺเต   
อเปกฺขา  เปม  สิเนโห  นตฺถิ  สพฺพเมวาภิมทฺทตีติ  ทสฺเสติ ฯ   
ปสยฺหาติ  พลกฺกาเรหิ  อภิภวิตฺวา ฯ  น  มจฺจุโนติ  เตป  มจฺจุ   
ขาทิตุ  น  สกฺโกนฺติ ฯ  กโรนฺตาติ  มาย  กโรนฺตา ฯ  โมเหนฺตีติ   
อภูต  ภูต  กตฺวา  ทสฺเสนฺตา  โมเหนฺติ ฯ  อุคฺคเตชาติ  อุคฺคเตน   
วิสเตเชน  สมนฺนาคตา ฯ  ติกิจฺฉกาติ  วิสเวชฺชา ฯ  ธมฺมนฺตรี   
เวตฺตรุโณ  จ  โภโชติ  เอเต  เอวนามกา  เวชฺชา ฯ โฆรมธียมานาติ   
โฆร  นาม  วิชฺช  อธิยนฺตา ฯ  โอสเธภีติ  โฆร  วา  คนฺธาทึ  วา   
วิชฺช  สาเวตฺวา  โอสธานิ  อาทาย  เตหิ  โอสเธหิ  ปจฺจตฺถิกาน   
อทสฺสน  วชนฺติ ฯ  ธมโฺมติ  สุจริตธมฺโม ฯ  รกฺขตีติ  เยน  
รกฺขิโต  ต  ปฏิรกฺขติ ฯ  สขุนฺติ  ฉสุ  กามสคฺเคสุ  สุข  อาวหติ   
ปาเปติ  ปฏิสนฺธิวเสน อุปเนติ ฯ    
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        เอว  มหาสตฺโต  จตุวีสติยา  คาถาหิ  ปตุ  ธมฺม  เทเสตฺวา   
มหาราช  ตุมหฺาก  รชฺช  ตุมฺหากเมว  โหตุ  มยฺห  อิมินา  อตฺโถ   
นตฺถิ  ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  กเถนฺตเมว  ม  พฺยาธิชรามรณานิ  อุปคจฺฉนฺติ   
ติฏถ  ตุมฺเหติ  วตฺวา  อยทาม  ฉินฺทิตฺวา  มตฺตหตฺถี  วิย   
กา ฺจนป ฺชร  ฉินฺทิตฺวา  สีหโปตโก  วิย  กาเม  ปหาย  มาตาปตโร   
วนฺทิตฺวา  นิกฺขมิ ฯ  อถสสฺ  ปตา  มมป  รชฺเชน  โก  อตฺโถติ   
รชฺช  ปหาย  เตน  สทฺธิ ฺเว  นิกฺขมิ ฯ  ตสฺมึ  นิกขฺมนฺเต   
เทวีป  อมจฺจาป  พฺราหฺมณคหปติกาทโยปติ  สกลนครวาสิโน   
เคหานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  นิกฺขมึสุ ฯ  สมาคโม  มหา  อโหสิ ฯ  
ปริสา  ทฺวาทสโยชนิกา  ชาตา ฯ  ต  อาทาย  มหาสตฺโต  หิมวนฺต   
ปาวิสิ ฯ  สกโฺก  ตสฺส  นกิฺขนฺตภาว  ตฺวา วิสฺสกมฺม เปเสตฺวา  
ทฺวาทสโยชนายาม  สตฺตโยชนวิตฺถาร  อสฺสมปท  กาเรสิ ฯ  
สพฺเพ  ปพฺพชิตปริกฺขาเร  ปฏิทายาเปสิ ฯ  อิโต  ปร  มหาสตฺตสฺส   
ปพฺพชฺชา  จ  โอวาททาน ฺจ  พฺรหฺมโลกปรายนตา  จ  ปริสาย   
อนปายคมนตา  จ  สพฺพา เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  ภิกขฺเว  ปุพฺเพป   
ตถาคโต  มหาภิเนกฺขมฺม  นิกฺขนฺโตเยวาติ  วตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  มาตาปตโร  มหาราชกุลานิ  อเหสุ  ปริสา  พุทฺธปริสา   
อโยฆรปณฺฑิโต ปน อหเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ   
                        อโยฆรชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                จุทฺทสม ฯ   
                อิติ วีสตินิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________  
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                                ตึสตินิปาตวณฺณนา   
 
                                        กึฉนฺทชาตก   
        กึฉนฺโท  กิมธิปฺปาโยติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
อุโปสถกมฺม อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        เอกทิวส  หิ  สตฺถา  พหู  อุปาสเก  จ อุปาสิกาโย จ อุโปสถิเก   
ธมฺมสฺสวนตฺถาย  อาคนฺตฺวา  ธมฺมสภาย  นิสินฺเน  อโุปสถิกตฺถ   
อุปาสกาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต  สาธุ  โว  กต  อุโปสถ   
กโรนฺเตหิ  โปราณกา  อุปฑฺฒุโปสถกมฺมสฺส  นิสสฺนฺเทน  มหนฺต  
ยส ปฏลิภึสูติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺโต  ธมฺเมน  รชชฺ  กาเรนฺโต   
สทฺโธ  ปสนโฺน  อโหสิ  ทานสีลอุโปสถกมฺเมสุ  อปฺปมตฺโต ฯ  โส   
เสเสป  อมจฺจาทโย  ทานาทีสุ  สมาทเปสิ ฯ  ปุโรหิโต  ปนสฺส   
ปรปฏ ิมสิโก  ล ฺจขาทโก  กูฏวินิจฺฉยิโก  อโหสิ ฯ  ราชา   
อุโปสถทิวเส  อมจฺจาทโย  ปกโฺกสาเปตฺวา  อุโปสถิกา  โหถาติ  
อาห ฯ  ปุโรหิโต  อุโปสถ  น  สมาทยิ (๑)ฯ  อถ  น  ทิวา  ล ฺจ   
คเหตฺวา  กูฏฏฏ  กตฺวา  อุปฏาน  อาคต  ราชา  ตุมฺเห  อุโปสถิกาติ   
อมจฺเจ  ปุจฺฉนฺโต  ตฺว  อาจริย  อุโปสถโิกติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  อามาติ   
# ๑. ย.ุ สมาทิยิ ฯ  
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มุสาวาท  กตฺวา  ปาสาทา  โอตริ ฯ  อถ  น  เอโก  อมจฺโจ  นนุ   
ตุมฺเห  น  อุโปสถิกาติ  โจเทสิ ฯ  โส  อาห  อห  เวลายเมว  ภุ ฺชึ   
เคห  ปน  คนฺตฺวา  มุข  วิกฺขาเลตฺวา  อุโปสถ  อธิฏาย  สาย  น   
ภุ ฺชิสฺสามิ  รตฺตึ  สีล  รกขิฺสฺสามิ  เอว  เม  อุปฑฺฒุโปสถกมฺม   
ภวิสฺสตีติ ฯ  สาธุ  อาจริยาติ ฯ  โส  เคห คนฺตฺวา  ตถา   
อกาสิ ฯ  ปุเนกทิวส  ตสฺมึ  วินิจฺฉเย  นิสินฺเน  อ ฺตรา  สีลวตี   
อิตฺถี  อฏฏ  กโรนฺตี  ฆร  คนฺตุ  อลภมานา  อุโปสถกมฺม  นาติก-ฺ 
กมิสฺสามีติ  อุปกฏเ  กาเล  มุข  วิกฺขาเลตุ  อารภิ ฯ  ตสฺมึ   
ขเณ  พฺราหฺมณสฺส  สุปกกฺาน  อมฺพผลาน (๑) อมฺพปณฺฑี   
อาหริยิตฺถ ฯ  โส  ตสฺสา  อุโปสถิกภาว  ตฺวา  อิมานิ  ขาทิตฺวา   
อุโปสถิกา  โหหีติ อทาสิ ฯ สา ตถา อกาสิ ฯ เอตฺตก  
พฺราหฺมณสฺส กมฺม ฯ   
        โส  อปรภาเค  กาล  กตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส  โลสิกิคงฺคาตีเร (๒)  
ติโยชนิเก  อมฺพวเน  รมณีเย  ภูมิภาเค  โสภคฺคปฺปตฺเต   
กนกวิมาเน  อลงฺกตสิริสยเน  สุตฺตปฺปพุทฺโธ  วิย  นิพฺพตฺติ   
อลงฺกตปฏิยตฺโต  อุตฺตมรูปธโร  โสฬสสหสฺสเทวก ฺาปริวาโร ฯ   
โส  รตฺติ ฺเว  ต  สิริสมฺปตฺตึ  อนุโภติ ฯ  วิมานกเปตภาเวน  
หิสฺส  กมฺมสริกฺขโก  วิปาโก  อโหสิ ฯ  ตสฺมา  อรุเณ  อุคฺคจฺฉนฺเต  
อมฺพวน  ปวิสติ ฯ  ปวิฏกฺขเณเยวสฺส  ทิพฺพตฺตภาโว  อนฺตรธายิ   
อสีติหตฺถตาลกฺขนฺธปฺปมาโณ  อตฺตภาโว  นิพฺพตฺติ  สกลสรีร  
# ๑. ย.ุ อมฺพน ฯ  ๒. ย.ุ โกสิกิคงฺคาย  ตีเร ฯ  
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ฌายติ  สุปุปผิฺตกึสุโก  วิย  อโหส ิฯ  ทวีฺสุ  หตฺเถสุ  เอเกกาว  
องฺคุลี  ตตฺถ  มหากุทฺทาลปฺปมาณา  นขา  โหนฺติ ฯ  เตหิ  นเขหิ   
อตฺตโนว  ปฏ ิมส  ผาเลตฺวา  อุทฺธริตฺวา  อุทฺธริตฺวา  ขาทนฺโต   
เวทนาปฺปตฺโต  มหาวิรว  วิรวนฺโต  ทกฺุข  อนุโภติ ฯ  สุริเย   
อตฺถงฺคเต  ต  สรีร  อนฺตรธายิ  ทิพฺพสรีร  นิพฺพตฺติ ฯ  อลงฺกต- 
ปฏิยตฺตา  ทพฺิพนาฏกิตฺถิโย  นานาตุริยานิ  คเหตฺวา  ปริวาเรนฺติ ฯ   
โส  มหาสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺโต  รมณีเย  อมฺพวเน  ทพฺิพปาสาท   
อภิรุหติ ฯ  อิติ  โส  อุโปสถิกาย  อิตฺถยิา  อมฺพผลทานสฺส   
นิสฺสนฺเทน  ติโยชนิก  อมฺพวน  ปฏลิภติ  ล ฺจ  คเหตฺวา  กูฏฏฏ- 
กรณสฺส  นิสสฺนฺเทน  ปน  ปฏ ิมส  อุปฺปาเฏตฺวา  ขาทิ  อุปฑฺฒุ- 
โปสถสฺส  นสิฺสนเทน  ยส  อนุโภติ  โสฬสสหสฺสนาฏกิตฺถีหิ   
ปริวุโต  ปริจาเรสิ ฯ ตสฺมึ กาเล พาราณสิราชา  กาเมสุ  
อาทีนว  ทิสฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อโธคงฺคาย  รมณีเย   
ภูมิปฺปเทเส  ปณฺณสาล  กาเรตฺวา  อุ ฺฉาจริยาย  ยาเปนฺโต  
วิหาสิ ฯ  อเถกทิวส  ตมฺหา  อมฺพวนา  มหาฆฏปฺปมาณ   
อมฺพปกฺก  คงฺคาย  ปติตฺวา  โสเตน  วุยฺหมาน  ตสฺส  ตาปสสฺส   
ปริโภคติตฺถาภิมุข  อาคมิ ฯ  โส  มุข  โธวนฺโต  ต  มชฺเฌ  นทิยา  
อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อุทก  ตรนฺโต  คนฺตฺวา  อาทาย  อสฺสมปท   
อาหริตฺวา  อคฺยาคาเร  เปตฺวา  สตฺถเกน  ผาเลตฺวา  ยาปนมตฺต   
ขาทิตฺวา  เสส กทลิปณฺเณหิ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ปุนปฺปุน  ทิวเส  
# ๑. ย.ุ โทส ฯ  
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ทิวเส  ยาว  ปริกฺขยา  ขาทิ ฯ  ตสฺมึ  ปน  ขีเณ  อ ฺ  ผลาผล   
ขาทิตุ  นาสกฺขิ ฯ  รสตณฺหาย  พชฺฌิตฺวา  ตเมว  อมฺพปกฺก   
ขาทิสฺสามีติ  นทีตีร  คนฺตฺวา  นทึ  โอโลเกนฺโต  อมพฺ  อลภิตฺวา  
น  อุฏหิสฺสามีติ  สนฺนิฏาน  กตฺวา  นิสีทิ ฯ  โส  ตตฺถ  นิราหาโร  
เอกทิวส  เทฺว  ตีณิ  จตุป ฺจฉทิวสานิ  วาตาตเปน ปริสุสฺสนฺโต  
อมฺพ โอโลเกนฺโต นิสีทิ ฯ   
        อถ  สตฺตเม  ทิวเส  นทีเทวตา  อาวชฺชมานา  ต  การณ  
ตฺวา  อย  ตาปโส  ตณฺหาวสิโก  หุตฺวา  สตฺตาห  นิราหาโร  คงฺค   
โอโลเกนฺโต  นิสีทิ  อิมสฺส  อมฺพปกฺก  อทาตุ  น  ยตฺุต  อลภนฺโต   
มริสฺสติ  ทสสฺามิสฺสาติ  อาคนฺตฺวา  คงฺคาย  อุปริ  อากาเส  ตฺวา   
เตน สทฺธึ สลฺลปนฺตี ปม คาถมาห   
[๒๒๘๕]กึฉนฺโท กิมธปิฺปาโย  เอโก สมฺมสิ ฆมฺมนิ   
                ก ึปตฺถยาโน กึ เอส  เกน อตฺเถน พฺราหฺมณาติ ฯ   
        ตตฺถ  ฉนฺโทติ  อชฌฺาสโย ฯ  อธิปฺปาโยติ  จิตฺต ฯ  
สมฺมสีติ  อจฺฉสิ ฯ  ฆมฺมนีติ  คิมฺเห ฯ  เอสนฺติ  เอสนฺโต ฯ   
พฺราหฺมณาติ  ปพฺพชิตตฺตา  ตาปส  อาลปติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
พฺราหฺมณ ตฺว กิมธิปฺปาโย  ก ึ จินฺเตนฺโต  ก ึ ปตฺเถนฺโต  ก ึคเวสนฺโต 
เกนตฺเถน  อิมสฺมึ คงฺคาตีเร คงฺค โอโลเกนฺโต นิสินฺโนติ ฯ   
        ต สุตฺวา ตาปโส ทส คาถา อภาสิ   
[๒๒๘๖]ยถา มหา วาริธโร  กุมฺโภ สปุรินาหวา   
                ตถูปม อมฺพปกฺก  วณฺณคนฺธรสุตฺตม ฯ    
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                ต วุยฺหมาน โสเตน  ทิสฺวานามลมชฺฌิเม   
                ปาณีภิ น คเหตฺวาน  อคฺยายตนมาหรึ ฯ   
                ตโต กทลิปตฺเตสุ  นิกฺขิปตฺวา สย อห   
                สตฺเถน ต วิกปเฺปตฺวา  ขุปฺปปาส อหาสิ เม ฯ   
                โสห อเปตทรโถ  พฺยนฺภูตีโต ทุกฺขกฺขโม   
                อสฺสาท นาธิคจฺฉามิ  ผเลสฺว ฺเสุ เกสุจิ ฯ   
                โสสิตฺวา นูน มรณ  ต มม อาวหิสฺสติ   
                อมฺพ ยสฺส ผล สาธุ  มธุรคฺค มโนรม ฯ   
                ยมทฺุธรึ วุยฺหมาน  อุทธิสฺมา มหณฺณเว   
                อกฺขาต เต มยา สพฺพ  ยสฺมา อุปวสามห ฯ   
                รมฺม ปฏินิสินฺโนสฺมิ  ปถุุโลมายุตา ปุถู   
                ต ฺจ โข เมว อกฺขาหิ  อตฺตานมปลายินี ฯ   
                กา วา ตฺวมสิ กลฺยาณี  กิสฺส วา ตฺว สุมชฺฌิเม   
                รปูปฏฏปฺลมตฺถีว  พฺยคฺฆีว คิริสานุคา ฯ   
                ยา สนฺติ นาริโย เทเวสุ  เทวาน ปริจาริกา   
                ยา วา มนุสฺสโลกสฺมึ  รูเปนนฺวาคติตฺถิโย ฯ   
                รูเปน เต สทิสี นตฺถิ  เทวคนฺธพฺพมานุเส   
                ปฏุาสิ เม จารุปุพฺพงฺคี  พฺรูหิ นาม ฺจ พนฺธเวติ ฯ   
        ตตฺถ  วาริธโร  กุมฺโภติ  อุทกฆโฏ ฯ สุปรินาหวาติ  
สุสณฺาโน ฯ  วณฺณคนฺธรสุตฺตมนฺติ  วณฺณคนฺธรเสหิ  อุตฺตม ฯ   
ทิสฺวานาติ  ทิสฺวา ฯ  อมลมชฺฌิเมติ  นิมฺมลมชฺเฌ ฯ  เทวต    
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อาลปนฺโต  เอวมาห ฯ  ปาณีภีติ  หตฺเถหิ ฯ  อคฺยายตนมา- 
หรินฺติ  อตฺตโน  อคฺคิหุตฺตสาล  อาหรึ ฯ  วิกปฺเปตฺวาติ  วิจฺฉินฺ- 
ทิตฺวา ฯ  วิกนฺเตตฺวาติป  ปาโ ฯ  ขาทินฺติ  ปาเสโส ฯ 
อหาสิ  เมติ  ต  ชิวฺหคฺเค  ปตมตฺตเมว  สตฺตรสหรณิสหสฺสานิ   
ผริตฺวา  มม  ขุทฺท ฺจ  ปปาส ฺจ  หริ ฯ  อเปตทรโถติ  วิคตกาย- 
จิตฺตทรโถ ฯ  สุรสโภชน  ภุ ฺชนฺตสฺส  วิย  หิ  ตสฺส  ต  สพฺพทรถ   
อปาหริ ฯ  พฺยนฺตีภูโตติ  ตสฺส  อมฺพปกฺกสฺส  วิคตนฺโต  ชาโต   
ปริกฺขีณอมฺพปกฺโก  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ทุกฺขกฺขโมติ  ทุกฺเขน   
อสาเตน  กายกฺขเมน  เจว  จิตฺตกฺขเมน  จ  สมนฺนาคโต ฯ  
อ ฺเสุ  ปน  กทลิปนสาทีสุ  ผเลสุ  ปริตฺตกป  อสสฺาท  นาธิคจฺฉามิ   
สพฺพานิ  เม  ชิวฺหาย  ปตมตฺตานิ  ติตฺตกาเนว  สมฺปชฺชนฺตีติ  
ทีเปติ ฯ  โสสิตฺวาติ  นิราหารตาย  โสสิตฺวา  สุกฺขาเปตฺวา ฯ  
ต  มมนฺติ  ต  มม ฯ  ยสฺสาติ  ย  อสฺส  ย โหตีติ  อตฺโถ ฯ  อิท  
วุตฺต  โหติ  ย  ผลาผล  มม  สาธุ  อโหส ิฯ  วุยฺหมานนฺติ   
นทีคมฺภีรปุถุลอุทกกฺขนฺธสงฺขาเต  มหณฺณเว  วุยฺหมาน ฯ  ตโต   
อุทธิสฺมา  อุทฺธรึ  ต  อมพฺ  มม  มรณ  อาวหิสฺสตีติ  ม ฺามิ ฯ  
มยฺห  หิ  ต  อลภนฺตสฺส  ชีวิต  อปฺปวตฺติสฺสตีติ ฯ  อุปวสามีติ   
ขุปฺปปาสาหิ  อุปหโต  วสามิ ฯ  รมฺม  ปฏินิสินฺโนสฺมีติ  รมณีย  
นทึ  ปฏิ  อห  นิสินฺโน ฯ  ปุถุโลมายุตา  ปถุูติ  อย  นที  ปถุุโลเมหิ   
มจฺเฉหิ  อายุตา  ปุถู  วิปุลา  อป  นาม  เม  อิโต  โสตฺถิ  ภเวยฺยาติ   
อธิปฺปาโย ฯ  อปลายินีติ  อปลายิตฺวา ฯ  มม  สมฺมขุา   ิเตติ   
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ต  เทวต  อาลปติ ฯ  อปลามินีติป  ปาโ ฯ  มลาปรหิเต   
อนวชฺชสรีเรติ  อตฺโถ ฯ  กิสฺส  วาติ  กสิฺส วา การเณน   
อิธาคมาสีติ  ปุจฺฉติ ฯ  รูปปฏฏปลฺมตฺถวีาติ ปุถุปาลิมตฺถกา ฺจน- 
ปตฺตสทิสี ฯ  พฺยคฺฆีวาติ  ลีลาวิลาเสน  ตรุณพฺยคฺฆราชโปติกา  
วิย ฯ  เทวานนฺติ  ฉนฺน  กามาวจรเทวาน ฯ  ยา  วา   
มนุสฺสโลกสมฺินฺติ  ยา  วา  มนุสฺสโลเก ฯ  รูเปนนฺวาคติตฺถิโยติ   
รูเปน  อนฺวาคตา  อิตฺถิโย ฯ  นตฺถีติ  อตฺตโน  สมฺภาวนาย  
เอวมาห ฯ  ตว  รูปสทิสาย  นาม  น  ภวิตพฺพนฺติ  หิสฺส  อธิปฺปาโย ฯ  
คนฺธพฺพมานุเสติ  มูลคนฺธาทินิสฺสิเตสุ  คนฺธพฺเพสุ  จ  มนุสฺสโลเก  
จ ฯ  จารุปุพฺพงฺคีติ  จารุนา  ปุพฺพงฺเคน  อูรลุกฺขเณน  สมนฺนาคเต ฯ   
นาม ฺจ  พนฺธเวติ  อตฺตโน นามโคตฺต ฺจ พนฺธเว จ มยฺห อกฺขาหีติ  
วทติ ฯ   
        ตโต เทวตา อฏ คาถา อภาสิ   
[๒๒๘๗]ย ตฺว ปฏินิสินโฺนสิ  รมฺม พฺราหฺมณ โกสิกึ   
                สาห ภูสาลยา วุตฺถา  วรวารวิโหฆวา ฯ   
                นานาทุมคณากิณฺณา  พหุกา คิริกนฺทรา   
                มเมว สมฺมุขา โหนฺติ  อภิสนฺทนฺติ ปาวุเส ฯ   
                อโถ พหู วนโตทา  นีลวาริวหินฺธรา   
                พหุกา นาคจิตฺโตทา  อภิสนฺทนฺติ วารินา ฯ   
                ตา อมฺพชมฺพูลพุชา  นิปาตาลมุทุมฺพรา   
                พหูนิ ผลชาตานิ  อาวหนฺติ อภิณฺหโส ฯ    
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                ย กิ ฺจิ อุภโต ตีเร  ผล ปตติ อมฺพุนิ   
                อสสยนฺต โสตสฺส  ผล โหติ วสานุค ฯ   
                เอตท ฺาย เมธาวี  ปุถุป ฺา สุโณหิ เม   
                มา โรจย อภิสงฺค  ปฏิเสธ ชนาธิป ฯ   
                น วาห วุทฺธว ม ฺเ  ย ตฺว รฏาภิวฑฺฒน   
                อาจยมาโน ราชิสิ  มรณ อภิกงฺขสิ ฯ   
                ตสฺส ชานนฺติ ปตโร  คนฺธพฺพาว สเทวกา   
                เย วาป อิสโย โลเก  ส ฺตตฺตา ตปสฺสิโน   
                อสสยนฺเต ชานนฺติ  ปฏภูตา ยสสฺสิโนติ ฯ   
        ตตฺถ  โกสิกินฺติ  ย  ตฺว  พฺราหฺมณ  รมฺม  โกสิกิคงฺค   
ปฏินิสินฺโนสิ ฯ  ภูสาลยา วุตฺถาติ ภูเส จณฺฑโสเต อาลโย  
ยสฺส วิมานสฺส  ตสฺมึ  อธิวตฺถา ฯ  คงฺคฏกวิมานวาสินีติ   
อตฺโถ ฯ  วรวาริวโหฆวาติ  วรวาริวเหน  โอเฆน  สมนฺนาคตา ฯ   
สมฺมุขาติ  วุตฺตปฺปการา  คิริกนฺทรา  ม  สมฺมุข  กโรนฺติ   
อห  ตาส  ปาโมกฺขา โหมติี ทสฺเสติ ฯ  อภิสนฺทนฺตีติ   
ปวตฺตนฺติ ฯ  ตโต  ตโต  อาคนฺตฺวา  ม  โกสิกิคงฺค  ปวิสนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ  วนโตทาติ  น  เกวล  กนฺทราว  อถโข  พหู  วนโตทา   
ตมฺหา  วนมฺหา  อุทกานิป  พหูนิ  ปวิสนฺติ ฯ นีลวาริวหินฺธราติ   
มณิวณฺเณน  นีเลน  วารินา  ยุตฺเต  อุทกกฺขนฺธสงฺขาเต  วเห   
ธาเรนฺติโย ฯ  นาคจิตฺโตทาติ นาคาน จิตฺตกาเรน วณฺณ- 
สงฺขาเตน  อุทเกน  สมนนฺาคตา ฯ  วารินาติ  เอวรูปา  หิ  พหู   
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นทิโย  ม  วารินาว  อภิสนฺทนฺติ  ปริปเูรนฺตีติ  ทสฺเสติ ฯ  ตาติ  
ตา นทิโย ฯ  อาวหนฺตีติ  เอตานิ  อมฺพาทีนิ  อากฑฺฒนฺติ ฯ   
สพฺพานิ  หิ  เอตานิ  อุปโยคตฺเถ  ปจฺจตฺตวจนานิ ฯ  อถวา   
ตาติ  อุปโยคพหุวจน ฯ  อาวหนฺตีติ  อิมานิ  อมฺพาทีนิ  ตา   
นทิโย  อากฑฺฒนฺติ  อุปคจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  เอว  อุปคตานิ  ปน 
มม  โสต  ปวิสนฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  โสตสฺสาติ  ย  อุภโต  ตีเร   
ชาตรุกฺเขหิ  ผล  อมฺพุนิ  ปตติ  สพฺพ  ต  มม  โสตสฺเสว  วสานุคต  
โหติ  นตฺเถตฺถ  สสโยติ ฯ  เอว  อมฺพปกฺกสฺส  นทโีสเตน  
อาคมนการณ  กเถสิ ฯ  เมธาวี  ปุถุป ฺาติ  อุภย  อาลปนเมว ฯ 
มา  โรจยาติ  เอว  ตณฺหาภิสงฺค  มา โรจย ฯ  ปฏิเสธาติ  ปฏิเสเธหิ ฯ   
ตนฺติ  ราชาน  โอวทติ ฯ  วุทฺธวนฺติ  ป ฺาวุทฺธภาว  ปณฺฑิตภาว ฯ   
รฏาภิวฑฺฒนาติ  รฏสสฺ  อภิวฑฺฒน ฯ  อาจยมาโนติ  
มสโลหิเตน (๑) อาจิยนฺโต  วุทฺธนฺโต  ตรุโณว  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  
ราชิสีติ  ต  อาลปติ ฯ  อิท วุตฺต โหติ ย ตฺว นิราหารตาย   
สุสฺสมาโน  ตรุโณว  สมาโน  อมฺพโลเภน  มรณ  อภิกงฺขสิ  น  เว   
อห  ตว  อิท  ปณฺฑิตภาว  ม ฺามีติ ฯ  ตสฺสาติ  โย ปุคฺคโล   
ตณฺหาวสิโก  โหติ  ตสฺส  ตณฺหาวสิกภาว ฯ  ปตโรติ  สงฺข  คตา   
พฺรหฺมาโน  จ  สทฺธึ  กามาวจรเทเวหิ  คนฺธพฺพา  จ  วุตฺตปฺปการา   
ทิพฺพจกฺขุกา  อิสโย  จ  อสสย  ชานนฺติ ฯ  อนจฺฉรยิ ฺเจต  ยนฺเต   
อิทฺธิมนฺโต  ชาเนยฺยุ  อสโุก  นาม  ตณฺหาวสิโก  โหตีติ  ปุน  เตส   
# ๑. ย.ุ มสโลหิเตหิ ฯ  
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ภาสมานาน  วจน  สุตฺวา  เยป  เตส  ปฏภูตา  ยสสฺสิโน  ปริจารกา   
เตป  ชานนฺติ  ปาปกมฺม  กโรนฺตสฺส  หิ  รโห  นาม  นตฺถีติ ตาปสสฺส  
สเวค อุปฺปาเทนฺตี เอวมาห ฯ   
        ตโต ตาปโส จตสฺโส คาถา อภาสิ   
[๒๒๘๘]เอว วิทิตฺวา วิทู สพฺพธมฺม   
                วิทฺธสน จวน ชีวิตสฺส   
                น วียตี ตสฺส นรสฺส ปาป   
                สเจ น เจเตติ วธาย ตสฺส ฯ   
[๒๒๘๙]อิสิปูคสม ฺาเต  เอว โลกฺยา วิทิตา สติ   
                อนริย ปริสภาเส  ปาปกมฺม ชิคึสสิ ฯ   
                สเจ อห มริสฺสามิ  ตีเร เต ปถุุสุสฺโสณิ   
                อสสยนฺเต อสิ โลโก  มย ิเปเต อาคมิสฺสติ ฯ   
                ตสฺมาหิ ปาปก กมฺม  รกฺขสสฺุ จ สุมชฺฌิเม   
                มา ตฺว สพฺโพ ชโน ปจฺฉา  ปกฺวกฺขาสิ มยี มเตติ ฯ   
        ตตฺถ  เอว  วิทิตฺวาติ  ยถา  อห  สีล ฺจ  อนิจฺจต ฺจ  ชานามิ   
เอว  ชานิตฺวา   ิตสฺส ฯ  วิทูติ  วิ ฺ ุโน ฯ  สพฺพธมฺมนฺติ  
สพฺพ  สุจริตธมฺม ฯ  ติวิธสุจริต ฺหิ  อิธ  สพฺพธมฺโมติ  อธิปฺเปต ฯ   
วิทฺธสนนฺติ  ภงฺค ฯ  จวนนฺติ  จุตึ ฯ  ชวิีตสฺสาติ  อายุโน ฯ  
อิท วุตฺต  โหติ  เอว  วิทิตฺวา   ิตสฺส  หิ  ปณฺฑิตสฺส  สพฺพ สุจริตธมฺม   
ชีวิตสฺส  จ  อนิจฺจต  ชานนฺตสฺส  เอวรูปสฺส  นรสฺส  ปาป  น  วิยติ   
น  วฑฺฒติ ฯ  สเจ  น  เจเตติ  วธาย ตสฺสาติ สุข คตสฺส ปรปุคฺคลสฺส    
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วธาย  น  เจเตติ  น  จ  วิกปฺเปติ  เนว  ปรปุคฺคล (๑) นาปสฺส  สนฺตก   
วินาเสติ  อห ฺจ  กสฺสจิ  วธาย  อจินฺเตตฺวา  เกวล  อมฺพปกฺเก   
อาลย  กตฺวา  คงฺค  โอโลเกนฺโต  นิสินโฺนสฺมิ  ตฺว  โอโลเกนฺตี  มยฺห   
กินฺนาม  อกสุล  ปสฺสสีติ ฯ  อิสิปูคสม ฺาเตติ  อิสิคเณน  สุฏ ุ   
อ ฺาเต  อิสีน  สมฺมเต ฯ  เอว  โลกยฺาติ  ตฺว  นาม  ปาปวาหเนน   
โลกสฺส  หิตาติ  เอว  วิทิตฺวา ฯ  สตีติ  สติ  โสภเณ  อุตฺตเมติ   
อาลปนเมต ฯ  อนริย  ปรสิภาเสติ  ตสฺส  ชานนฺติ  ปตโรติ  
อาทิกาย  อสุนฺทราย  ปรภิาสาย  สมนฺนาคเต ฯ  ชิคึสสีติ มยิ  
ปาเป อสวิชฺชนฺเตป  ม  เอว  ปริภาสนฺตี  จ  มรณ  อชฺฌุเปกฺขนฺตี  
จ  อตฺตโน  ปาปกมฺม  คเวสสิ  อุปฺปาเทสิ ฯ  ตีเร  เตติ  ตว  ตีเร ฯ  
ปุถุสุสฺโสณีติ ปุถุลาย  สนฺุทราย  โสณิยา  สมนฺนาคเต ฯ  
เปเตติ  อมฺพปกฺก  อลภิตฺวา  ปรโลกคเต  มเตติ  อตฺโถ ฯ   
ปกฺวกฺขาสีติ  อกฺโกส ิ ครหิ  นนฺทิ(๒) ฯ  ปกฺขตฺถาสีติป ปาโ ฯ   
        ต สุตฺวา เทวธีตา ป ฺจ คาถา อภาสิ   
                อ ฺาตเมต อวิสยฺหสาหิ   
                อตฺตาน อมฺพ ฺจ ททามิ เต ต   
                โย ทุจฺจเช กามคุเณ ปหาย   
                สนฺติ ฺจ ธมฺม ฺจ อธิฏ ิโตสิ ฯ   
        โย หิตฺวา ปุพฺพสโยค  ปจฺฉาสโยชเนฏ ิโก   
        อธมฺม ฺเจว จรติ  ปาป ฺจสฺส ปวฑฺฒติ ฯ   
# ๑. ย.ุ ปรสนฺตก ฯ  ๒. ย.ุ นินฺท ิฯ  
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                เอหิ ต ปาปยิสฺสามิ  กาม อปฺโปสฺสุโก ภว   
                อุปานยิสฺสามิ ตีร ตสฺมึ  วิหราหิ อนุสฺสุโก ฯ   
                ต ปุปฺผรสมตฺเตหิ  วงฺกงฺเคภิ อรินฺทม   
                โก ฺจา มยูรา ทิวิยา  โกยฏ ิมธุสาลิยา   
                กชฺุชิตา หสปูเคภิ  โกกิเลตฺถ ปโพธเร ฯ   
                อมฺเพตฺถ วิปฺปสูนคฺคา  ปลาลขลสนฺนิภา   
                โกสุมฺภสลฬานีปา  ปกฺกตาลวิลมฺพิโนติ ฯ   
        ตตฺถ  อ ฺาตเมตนฺติ  ครหา  เต  ภวิสฺสตีติ  วทนฺโต   
อมฺพปกฺกตฺถาย  วทสีติ  เอต  การณ  มยา  อ ฺาต ฯ   
อวิสยฺหสาหีติ  ราชาโน  นาม  ทุสฺสาห  สหนฺติ  เตน  ต  อาลปนฺตี  
เอวมาห ฯ  อตฺตานนฺติ  ต  อาลิงฺคิตฺวา  อมฺพวน  นยนฺตี   
อตฺตาน ฺจ  เต  ททามิ  ต ฺจ  อมฺพ ฯ  กามคุเณติ  กา ฺจนมาล- 
เสตจฺฉตฺตปฏิมณฺฑิเต  วตฺถุกาเม ฯ  สนฺติ ฺจ  ธมฺม ฺจาติ   
ทุสฺสีลวูปสมสนฺติสงฺขาต  สีล ฺเจว  สุจริตธมฺม ฺจ ฯ  
อธิฏ ิโตสีติ  โย  ตฺว  อิเม  คุเณ  อุปคโตสิ  เอเตสุ  จ  ปติฏ ิโตสีติ   
อตฺโถ ฯ  ปุพฺพสโยคนฺติ  ปุริมพนฺธน ฯ  ปจฺฉาสโยชเนติ   
ปจฺฉิมพนฺธเน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อมฺโภ  ตาปส  โย  มหนฺต   
รชฺชสริิวิภว  ปหาย  อมฺพปกฺกมตฺเต  รสตณฺหาย  พชฺฌิตฺวา   
วาตาตป  อคเณตฺวา  นทีตีเร  สุสฺสมาโนป  นิสีท ิ โส  มหาสมุทฺท   
ตริตฺวา  เวลนฺเต  สสีทนปุคฺคลสทิโส  โย  ปุคฺคโล  รสตณฺหาวสิโก   
หุตฺวา  อธมฺม ฺเจว  จรติ  รสตณฺหาวเสน  กยริมาน  ปาป ฺจสฺส    
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ปวฑฺฒตีติ ฯ  อิติ  สา  ตาปส  ครหนฺตี  เอวมาห ฯ กาม  
อปฺโปสฺสุโก  ภวาติ  เอกเสเนว  อมฺพปกฺเก  นิราลโย  อโหสิ ฯ   
ตสฺมินฺติ  สีตเล  อมฺพวเน ฯ  ตนฺติ  เอว  วทมานาว  เทวตา  
ตาปส  อาลิงฺคิตฺวา  อุเร  นิปชฺชาเปตฺวา  อากาเส  ปกฺขนฺตา   
ติโยชนิก  ทพฺิพอมฺพวน  ทิสฺวา  สกุณสทฺท ฺจ  สุตฺวา  ตาปสสฺส   
อาจิกฺขนฺตี  ตนฺติ  เอวมาห ฯ  ปุปฺผรสมตฺเตหีติ  ปุปฺผรเสน   
มตฺเตหิ ฯ  วงฺกงฺเคภีติ  วงฺกคีเวหิ  สกุเณหิ  อภินาทิตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
อิทานิ  เต  สกุเณ  อาจิกฺขนฺตี  โก ฺจาติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
ทิวิยาติ  ทิพฺยา ฯ  โกยฏ ิมธุสาลิยาติ  โกยฏ ิสกุณา  นาม   
สุวณฺณสาลิยา  สกุณา  จ  เอเต  ทิพฺพสกุณา  เอตฺถ  วสนฺตีติ  
ทสฺเสติ ฯ  กชฺุชิตา  หสปูเคภีติ  หสคเณหิ  อุปกุชชฺติา  วิรว- 
สงฺฆฏฏิตา ฯ  โกกิเลตฺถ  ปโพธเรติ  เอตฺถ  อมฺพวเน  โกกิลา   
วสนฺติ  สตฺตาน  ปโพเธนฺติ  าเปนฺติ ฯ  อมฺเพตฺถาติ  อมฺพา  
เอตฺถ ฯ  วิปปฺสูนคฺคาติ  ผลภาเรน  โอนมิตสาขคฺคา ฯ   
ปลาลขลสนนฺิภาติ  ปุปฺผสนฺนิจเยน  สาลิปลาลขลสทิสา ฯ   
ปกฺกตาลวิลมฺพิโนติ  ปกกฺตาลผลวิลมฺพิโน เอวรูปา จ รุกฺขา  
เอตฺถ อตฺถีติ อมฺพวน วณฺเณติ ฯ   
        วณฺณยตฺิวา  จ  ปน  ตาปส  ตตฺถ  โอตาเรตฺวา  อิมสฺมึ  อมพฺวเน   
อมฺพานิ  ขาทนฺโต  อตฺตโน  ตณฺห  ปเูรหีติ  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ   
ตาปโส  อมฺพานิ  ขาทิตฺวา  ตณฺห  ปูเรตฺวา  วิสมิตฺวา  อมฺพวเน   
วิจรนฺโต  ต  เปต  ทุกฺข  อนุภวนฺต  ทิสฺวา  กิ ฺจิ  วตฺตุ  นาสกฺขิ ฯ    
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สุริเย  ปน  อตฺถงฺคเต  ต  นาฏกิตฺถีปรวิาริต  ทิพฺพสมฺปตฺตึ   
อนุภวมาน ทิสฺวา ติสฺโส คาถา อภาสิ   
[๒๒๙๐]มาลี ติรฏีิ กายุร ี องฺคที จนฺทนุสฺสโท   
                รตฺตึ ตฺว ปริจาเรสิ  ทิวา เวเทสิ เวทน ฯ   
                โสฬสิตฺถีสหสฺสานิ  ยา เตมา ปริจาริกา   
                เอว มหานุภาโวสิ  อพฺภูโต โลมหสโน ฯ   
                ก ึกมฺมมกริ ปพฺุเพ  ปาป อตฺตทุกฺขาวห   
                ย กริตฺวา มนุสฺเสสุ  ปฏ ิมสานิ ขาทสีติ ฯ   
        ตตฺถ  มาลีติ  ทิพฺพมาลธโร ฯ  ติรฏีีติ  ทิพฺพเวฏนธโร ฯ   
กายุรีติ  ทิพฺพาภรณปฏิมณฺฑิโต ฯ  องฺคทีติ  ทิพฺพองฺคเทน   
สมนฺนาคโต ฯ  จนฺทนุสฺสโทติ  ทิพฺพจนฺทเนน  วิลตฺิโต ฯ   
ปริจาเรสีติ  อินฺทฺริยานิ  ทิพฺพวิสเยสุ  จาเรสิ ฯ  ทวิาติ  ทิวา   
ปน  มหาทุกขฺ  อนุโภสิ ฯ  ยา  เตมาติ  ยา  เต  อิมา ฯ  อพฺภูโตติ   
มนสฺุสโลเก อพฺภูตปุพฺโพ ฯ  โลมหสโนติ  เย  ต  ปสฺสนฺติ  เตส   
โลมานิ  หสนฺติ ฯ  ปุพฺเพติ  ปุริมภเว ฯ  อตฺตทุกฺขาวหนฺติ  
อตฺตโน  ทุกขฺาวห ฯ  มนุสฺเสสูติ  ย  มนุสฺสโลเก กตฺวา อิทานิ  
อตฺตโน ปฏ ิมสานิ ขาทสีติ ปุจฺฉติ ฯ   
        เปโต  ต  ส ฺชานิตฺวา  ตุมฺเห  ม  น  ชานาถ  ตุมฺหาก  ปุโรหิโต   
อโหสึ  อิท  เม  รตฺตึ  สุขานุภวน  ตุมฺเห  นิสฺสาย  กตสฺส  อุปฑฺฒุ- 
โปสถสฺส นสิฺสนฺเทน ลทฺธ ทิวา ทุกขฺานุภวน ปน มยา  กตปาปสฺเสว  
นิสฺสนฺเทน  อห  หิ  ตุมฺเหหิ  วินิจฺฉเย  ปโต  กูฏฏฏ  กตฺวา  ล ฺจ   
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คเหตฺวา  ปรปฏ ิมสิโก หุตฺวา ตสฺส ทิวา กตสฺส กมฺมสฺส นิสสฺนฺเทน  
อิท ทุกฺข อนุภวามีติ วตฺวา คาถาทฺวยมาห   
[๒๒๙๑]อชฺเฌนานิ ปฏิคฺคยฺห  กาเมสุ คิทฺธิโต อห   
                อจรึ ทีฆมทฺธาน  ปเรส อหิตายห ฯ   
                โย ปฏ ิมสิโก โหติ  เอว อุกกฺจฺจ ขาทติ   
                ยถาหมชฺช ขาทามิ  ปฏ ิมสานิ อตฺตโนติ ฯ   
        ตตฺถ  อชฺเฌนานีติ  เวเท ฯ  ปฏิคฺคยฺหาติ  ปฏิคฺคเหตฺวา   
อธิสยิตฺวา ฯ  อจรินฺติ  ปฏปิชฺช ึฯ  อหิตายหนฺติ  อตฺถนาสนาย  
อห ฯ  โย  ปฏ ิมสิโกติ  โย  ปุคฺคโล  ปเรส  ปฏ ิมสขาทโก  
ปสุโณ  โหติ ฯ อุกฺกจฺจาติ อุกฺกนฺเตตฺวา ฯ   
        อิท ฺจ  ปน  วตฺวา  ตาปส  ปุจฺฉิ  ตุมฺเห  กถ  อิธาคตาติ ฯ   
ตาปโส  สพฺพ  วิตฺถาเรตฺวา  กเถสิ ฯ  อิทานิ  จ  ภนฺเต  อิเธว   
วสิสฺสถ คมิสฺสถาติ ฯ  น  วสิสฺสามิ  อสฺสมปท ฺเจว  คมิสฺสามีติ ฯ   
เปโต  สาธุ  ภนฺเต  อห  โว  นิวทฺธ  อมฺพปกฺเกน  อุปฏหิสฺสามีติ   
วตฺวา อตฺตโน  อานุภาเวน อสฺสมปเทเยว โอตาเรตฺวา  
อนุกฺกณฺนฺตา  อิเธว  วสถาติ  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  คโต ฯ ตโต   
ปฏาย  นิวทฺธ  อมฺพปกเฺกน  อุปฏหิ ฯ  ตาปโส  ต  ปริภุ ฺชนฺโต   
กสิณปริกมฺม  กตฺวา  ฌานาภิ ฺา  นิพฺพตฺเตตฺวา  พฺรหฺมโลก- 
ปรายโน  อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อุปาสกาน  อิท  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ   
ปกาเสตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  เกจิ   
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โสตาปนฺนา  อเหสุ  เกจิ  สกทาคามิโน  อเหสุ  เกจิ  อนาคามิโน   
อเหสุ ฯ  ตทา เทวธีตา อุปฺปลวณฺณา อโหสิ ฯ ตาปโส  
ปน อหเมวาติ ฯ   
                                        กึฉนฺทชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                                ปม ฯ   
 
                                                กุมฺภชาตก   
        โก  ปาตุราสีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  วิสาขาย   
สหายิกา สุราปตา ป ฺจสตา อิตฺถิโย อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สาวตฺถยิ  กริ  สุราฉเณ  สงฺฆุฏเ  ตา  ป ฺจสตา  อิตฺถิโย   
สามิกาน  ฉเณ  กฬีายมานาน  ติกฺขสุร  ปฏิยาเทตฺวา  ฉณ   
กีฬิสฺสามาติ  สพฺพาป  วิสาขาย  สนฺติก  คนฺตฺวา  สหายิเก  ฉณ   
กริสฺสามาติ  วตฺวา  อย  สรุาฉโณ  อห  สุร  น  ปวิสสฺามีติ  วุตฺเต   
ตุมฺเห  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ทาน  เทถ  มย  ฉณ  กริสสฺามาติ  อาหสุ ฯ   
สา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อุยฺโยเชตฺวา  สตฺถาร  นิมนฺตาเปตฺวา   
มหาทาน  ทตฺวา  พหุคนฺธมาล  อาทาย  สายณฺหสมเย  ธมฺมกถ   
โสตุ  ตาหิ  ปริวุตา  เชตวน  อคมาสิ ฯ  ตา  ปนิตฺถิโย  สุร  
ปวมานาว  ตาย  สทฺธึ  คนฺตฺวา  ทฺวารโกฏเก  ตฺวา  สุร  ปวิตฺวาว   
ตาย  สทฺธึ  สตฺถุ  สนฺติก  อคมสุ ฯ  วิสาขา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา    
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เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  อิตราสุ  เอกจฺจา  สตฺถุ  สนฺติเกเยว  นจฺจึสุ   
เอกจฺจา  หตฺถกุกฺกุจฺจปาทกุกฺกุจฺจา  กลห  กรึส ุฯ  สตฺถา  ตาส   
สเวคชนนตฺถาย  ภมุกโลมโต  รสิโย  วิสชฺเชสิ ฯ อนฺธการติมิสา   
อโหสิ ฯ  ตา  ภีตตสิตา  มรณภยตชฺชิตา  อเหสุ ฯ  เตน  ตาส   
สุรา  ชิณฺณา ฯ  สตฺถา  นสิินฺนปลฺลงฺเก  อนฺตรหิโต  สิเนรุมุทฺธนิ   
ตฺวา  อุณฺณาโลมโต  รสึ  วิสชฺเชส ิฯ  จนฺทสุริยสหสฺสุคฺคมน  
วิย  อโหส ิฯ สตฺถา ตตฺถ  ิโตว ตาส สเวคชนนตฺถาย   
        โก น ุหาโส กิมานนฺโท  นิจฺจ ปชชฺลิเต สติ   
        อนฺธกาเรน  โอนทฺธา  ปทีป  น  คเวสถาติ   
อิม  คาถมาห ฯ  คาถาปริโยสาเน  ตา  ป ฺจสตาป  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหึสุ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  คนฺธกุฏิฉายาย  พุทฺธาสเน   
นิสีทิ ฯ  อถ  น  วิสาขา  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  อิท  หิโรตฺตปฺปเภทก  
สุราปานนฺนาม  กทา อุปปฺนฺนนฺติ ปุจฺฉิ ฯ โส ตสฺสา อาจิกฺขนฺโต  
อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  เอโก   
กาสิกรฏวาสี  สุโร  นาม  วนจรโก  ภณฺฑ  ปริเยสนตฺถาย หิมวนฺต   
อคมาสิ ฯ  ตตฺเถโก  รุกฺโข  อุคฺคนฺตฺวา  โปริสมตฺเต าเน  
ติธากปฺโป  อโหสิ ฯ  ตสฺส  ติณฺณ  กปฺปาน  อนฺตเร  จาฏิปฺปมาโณ  
อาวาโฏ อโหสิ ฯ  โส  เทเว  วสฺสนฺเต  อุทเกน  ปรูิโต  ต ปริวาเรตฺวา   
หรีตกี  อามลกี  มริจคจฺโฉ  จ  อเหสุ (๑)ฯ  เตส  ปกฺกานิ  วณฺฏกโต   
# ๑. ย.ุ อโหสิ ฯ  
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ผลานิ  ฉินฺทิตฺวา  ตตฺถ  ปตนฺติ ฯ  ตสฺสาวิทูเร  สย ฺชาตสาลี ฯ   
ตโต  จ  สุวกา  สาลิสีสานิ  อาหริตฺวา  ตสฺมึ  รุกฺเข  นิสีทิตฺวา   
ขาทนฺติ ฯ  เตส  ขาทมานาน  สาลีป  ตณฺฑุลาป  ตตฺถ  ปตนฺติ ฯ   
อิติ  ต  อุทก  สุริยาตเปน  ปจฺจมาน  รส  โลหิตวณฺณ  อโหสิ ฯ   
นิทาฆสมเย  ปปาสิตา  สกุณคณา  ต  ปวิตฺวา  มตฺตา  ปริวตฺเตตฺวา   
รุกฺขมูเล  ปตึสุ  โถก  นิททฺายิตฺวา  วิกุชฺชมานา  ปกฺกมนฺติ ฯ   
รุกฺขสุนขมกฺกฏาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  วนจรโก  ต  ทิสฺวา  สเจ  
อิท  วิส  ภเวยฺย  อิเม  มเรยฺยุ  อิเม  ปน  โถก  นิทฺทายิตฺวา  ยถาสุข   
คจฺฉนฺติ  นยทิ  วิสนฺติ ฯ  โส  สย  ปวิตฺวา  มตฺโต  หุตฺวา  มส   
ขาทิตุกาโม  อโหสิ ฯ  ตโต  อคฺคึ  กตฺวา  ปชชฺลิตฺวา  รกฺุขมูเล   
ปติเต  สกุเณ  ติตฺติรกุกฺกฏุาทโย  มาเรตฺวา  มส  องฺคาเร  ปจิตฺวา   
เอเกน  หตฺเถน  นจฺจนฺโต  เอเกน  มส ขาทนฺโต เอกาห ทฺวีห  
ตตฺเถว  อโหสิ ฯ  ตโต  ปน  อวิทูเร  เอโก  วรุโณ  นาม  ตาปโส   
วสติ ฯ  วนจรโก  อ ฺถาป  ตสฺส  สนฺติก  คจฺฉติ ฯ  อถสฺส   
เอตทโหสิ  อิท  ปาน  ตาปเสน  สทฺธึ  ปวิสฺสามีติ ฯ  โส  เอก   
เวฬุนาฬิก  ปเูรตฺวา  ปกฺกมเสน  สทฺธึ  อาหริตฺวา  ปณฺณสาล   
คนฺตฺวา  ภนฺเต  อิม  ปาน  ปวถาติ  วตฺวา  อุโภป  มส  ขาทนฺตา  
ปวิสุ ฯ  อิติ  สุเรน  จ  วรุเณน  จ  ทฏิตฺตา  ตสฺส  ปานสฺส  สุราติ  
จ  วรุณีติ  จ นาม ชาต ฯ   
        เต  อุโภป  อตฺเถโส  อุปาโยติ  เวฬุนาฬิโย  ปูเรตฺวา  กาเชนาทาย   
ปจฺจนฺตนคร  คนฺตฺวา  ปานการกา นาม อาคตาติ ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ    
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ราชา  เน  ปกฺโกสาเปสิ ฯ  เต  ตสฺส  ปาน  อุปเนสุ ฯ  ราชา  
เทฺว  ตโย  วาเร  ปวิตฺวา  มชฺช ิฯ  ตสฺส  ต  เอกาหทฺวีหมตฺตเมว   
อโหสิ ฯ  อถ  เน  อ ฺป  อตฺถีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อตฺถิ  เทวาติ ฯ  
กุหินฺติ ฯ  หิมวนฺเต  เทวาติ ฯ  เตนหิ  อาเนถาติ ฯ  เต  
คนฺตฺวา  เอกเทฺว  วาเร  อาเนตฺวา  นิวทฺธ คนฺตุ  น  สกฺขิสฺสามาติ   
สพฺพสมฺภาเร  สลฺลกฺเขตฺวา  ตสฺส  รกุขฺตจาทีนิ  คเหตฺวา   
สพฺพสมฺภาเร  ปกฺขิปตฺวา  นคเร  สุร  กรึสุ ฯ  นาครา  สุร  
ปวิตฺวา  ปมาท  อาปนฺนา  ทุคฺคตา  อเหสุ ฯ  นคร  สุ ฺ  วิย   
อโหสิ ฯ  เตน  ปานการกา  ตโต  ปลายิตฺวา  พาราณสึ คนฺตฺวา   
ปานการกา  อาคตาติ  อาโรเจสุ ฯ  ราชา  เน  ปกฺโกสาเปตฺวา   
ปริพฺพย  อทาสิ ฯ  ตตฺถาป  สุรป  อกสุ ฯ  ตป  นคร  ตเถว   
วินสฺสติ ฯ  ตโต  ปลายิตฺวา  สาเกต  คนฺตฺวา  ตโต  สาเกตโต   
สาวตฺถึ  อคมสุ ฯ  ตทา  สาวตฺถิย  สพฺพมิตฺโต  นาม  ราชา  
อโหสิ ฯ  โส  เตส  สงฺคห  กตฺวา  เกน  โว  อตฺโถติ  ปุจฺฉิตฺวา   
สมฺภารมูเลน  เจว  สาลิปฏเน  จ  ป ฺจหิ  จาฏิสเตหีติ  วุตฺเต  
สพฺพ  ทาเปสิ ฯ  เต  ป ฺจสุ  จาฏิสเตสุ  สุร  สณฺเปตฺวา  มูสิกภเยน  
จาติ  รกฺขนตฺถาย  เอเกกาย  จาฏิยา  สนฺติเก  เอเกก  วิฬาร  
พนฺธึสุ ฯ เต  ปจฺจิตฺวา  อุตฺตรณกาเล  จาฏิกุจฺฉีสุ  ปคฺฆรนฺต   
สุร  ปวิตฺวา  มตฺตา  นิทฺทายึสุ ฯ  มูสิกา  อาคนฺตฺวา  เตส   
กณฺณนาสิกทา ิกนงฺคุฏเ  ขาทิตฺวา  อคมสุ ฯ  วิฬารา  สุร   
ปวิตฺวา  มตาติ  อายุตฺตกปุริสา  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ  ราชา    
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วิสการกา  เอเต  ภวิสฺสนฺตีติ  ทฺวินฺนป  ชนาน  สีสานิ  ฉินฺทาเปสิ ฯ   
เต  สุร  ปวิตฺวา  มธุร  เทวาติ  วิรวนฺตาว  มรึสุ ฯ  ราชา  เต   
มาราเปตฺวา  จาฏิโย  ภินฺทถาติ  อาณาเปสิ ฯ  วิฬาราป  
สุราย  ชิณฺณาย  อุฏหิตฺวา  กีฬนฺตา  วิจรึสุ ฯ  เต  ทสิฺวา  
ร ฺโ  อาโรจยึสุ ฯ  ราชา  สเจ  วิส  อสฺส  เต  มเรยฺยุ  มธุเรน  
เตน  ภวิตพฺพ  ปวิสฺสามิ  นนฺติ  นคร  อลงฺการาเปตฺวา  ราชงฺคเณ  
มณฺฑป  การาเปตฺวา  อลงฺกตมณฺฑเป  สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺเต   
ราชปลฺลงฺเก  นิสีทิตฺวา  อมจฺจคณปริวุโต สุร ปาตุ อารภิ ฯ   
        ตทา  สกฺโก  เทวราชา  เก  นุโข  มาตาปตุปฏานาทีสุ   
อปฺปมตฺตา  ตีณิ  สุจริตานิ  ปูเรนฺตีติ  โลก  โวโลเกตฺวา  ต  ราชาน   
สุร  ปาตุ  นสิินฺน  ทิสฺวา  สจาย  สุร  ปวิสฺสติ  สกลชมฺพูทีโป   
นสฺสิสฺสติ  ยถา  น  ปวติ  ตถา  น  กริสสฺามีติ  เอก  สุราปุณฺณ  กมฺุภ   
หตฺถตเล  เปตฺวา  พฺราหฺมณเวเสนาคนฺตฺวา  ร ฺโ  สมฺมุขฏาเน   
อากาเสเยว  ตฺวา  อิม  กมฺุภ  กีณถ  อิม  กุมฺภ  กีณถาติ  อาห ฯ   
สพฺพมิตฺตราชา  ต  ตถา  วทนฺต  อากาเส   ิต  ทิสฺวา  กุโต  นุโข   
พฺราหฺมโณ  อาคจฺฉตีติ  เตน  สทฺธึ  สลฺลเปนฺโต  ติสฺโส คาถา อภาสิ   
[๒๒๙๒]โก ปาตุราสี ติทิวา นภมฺหิ   
                โอภาสย สวรึ จนฺทิมาว   
                คตฺเตหิ เต รสฺมิโย นิจฺฉรนติฺ   
                สเตริตา(๑) วิชฺชุริวนฺตลิกฺเข ฯ   
# ๑. ส.ี สเตรติา ฯ  
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                โส ฉินฺนวาต กมสิ อฆมฺหิ   
                เวหาสย คจฺฉสิ ติฏสิ จ   
                อิทฺธี นุ เต วตฺถุกตา สุภาวิตา   
                อนทฺธคูนมสิ เทวตาน ฯ   
                เวหาสย กมมาคมฺม ติฏสิ   
                กมฺุภ กิณาถาติ ยเมตมตฺถ   
                โก วา ตุว กิสฺส วตาย(๑) กุมฺโภ   
                อกฺขาหิ เม พฺราหฺมณ เอตมตฺถนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  โก  ปาตุราสีติ  กโุต ปาตุภูโตสิ กุโต  อาคโตสีติ  อตฺโถ ฯ  
ติทิวา  นภมฺหีติ  กึ  ตาวตึสภวนา  อาคนฺตฺวา  อิธ  นภมฺหิ  อากาเส   
ปากโฏ  ชาโตสีติ  ปุจฺฉติ ฯ  สวรินฺติ  รตฺตึ ฯ  สเตรติาติ   
เอวนามกา ฯ  โสติ  โส  ตฺว ฯ  ฉินฺนวาตนฺติ  วลาหโก  
สีตาวตฺเตน วาเตน  กมติ  ตสฺส ปน  โสป วาโต นตฺถิ เตน เอวมาห ฯ 
กมสีติ  ปวตฺตสิ ฯ  อฆมหฺีติ  อปฺปฏิเฆ  อากาเส ฯ  วตฺถุกตาติ   
วตฺถุ  วิย  ปติฏา  วิย  กตา ฯ  อนทฺธคูนมสิ  เทวตานนฺติ  ยาว   
ปทสา  อทฺธาน  อคมเนน  อนทฺธคูน  เทวตาน  อิทฺธิ  สา  อสิ  ตว   
สุภาวิตาติ  ปุจฺฉติ ฯ  เวหาสย  กมมาคมฺมาติ  อากาเส  ปวตฺต   
ปทวีติหาร  ปฏิจฺจ  นิสฺสาย  ติฏสิ ฯ  อิมสฺส  โก  วา  ตุวนฺติ   
อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  เอว  ติฏมาโน  โก  นาม  ตฺวนฺติ  อตฺโถ ฯ   
ยเมตมตฺถนฺติ  ย  เอต  วทสิ ฯ  อิมสฺส  กิสฺส  วตายนฺติ  อิมินา   
# ๑. ม. กสิฺส วา ตาย ฯ  
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สมฺพนฺโธ ฯ  ย  เอต  กุมฺภ  กีณถาติ  วทสิ  กิสฺส  วา  เต  อย   
กุมฺโภติ อตฺโถ ฯ   
        ตโต  สกฺโก  เตนหิ  สุณาหีติ วตฺวา สุราย  โทเส ทสฺเสนฺโต อาห   
[๒๒๙๓]น สปฺปกุมฺโภ นป เตลกุมฺโภ   
                น ผาณิตสฺส น มธุสฺส กุมฺโภ   
                กมฺุภสฺส วชฺชานิ อนปฺปกานิ   
                โทเส พหู กุมภฺคเต สุณาถ ฯ   
                คเลยฺย ย ปตฺวา ปเต ปปาต   
                โสพฺภ คุห จนฺทนิโยลิคลลฺ   
                พหหป ภุ ฺเชยฺย อโภชเนยฺย   
                ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                ย เว ปตฺวา จิตฺตสฺมึ อเนสมาโน   
                อาหิณฺฑตี โคริว ภกฺขสาที   
                อนาถมาโน อุปคายติ นจฺจตี จ   
                ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                ย เว ปตฺวา อเจลโกว นคฺโค   
                จเรยฺย คาเม วิสิขนฺตรานิ   
                สมฺมุฬฺหจิตฺโต อติเวลสายี   
                ตสฺสา ปุณฺณ กมฺุภมิม กิณาถ ฯ   
                ย เว ปตฺวา อุฏาย ปเวธมาโน   
                สสี ฺจ พาหุ ฺจ ปจาลยนฺโต    
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                โส นจฺจตี ทารุกฏลฺลโกว   
                ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                ย เว ปตฺวา อคฺคิทฑฺฒา สยนฺติ   
                อโถ สิงฺคาเลหิป ขาทิตาเส   
                พนฺธ วธ โภคชานิ ฺจุเปนฺติ   
                ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                ย เว ปตฺวา ภาเสยฺย อภาสเนยฺย   
                สภายมาสิโน อเปตวตฺโถ   
                สมกฺขิโต วนฺตคโต พฺยสนฺโน   
                ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                ย เว ปตฺวา อุกฺกฏโ อาวิลกโฺข   
                มเมว สพฺพปวีติ ม ฺติ   
                น เม สโม จาตุรนฺโตป ราชา   
                ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                มานาติมานา กลหานิ เปสุณิ   
                ทพฺุพณฺณินี นคฺคยินี ปลายินี   
                โปราณธุตฺตาน คตี นิเกโต   
                ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                อิทฺธานิ ผีตานิ กุลานิ อสฺส ุ  
                อเนกสาหสฺสธนานิ โลเก   
# ๑.  สี. ม ฺติ ฯ  
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                อุจฺฉินฺนทายชฺชกตานิมาย   
                ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                ธ ฺ ธน รชฏ ชาตรูป   
                เขตฺต คว ยตฺถ วินาสยนฺติ   
                อุจฺเฉทนี วิตฺตวต[๑] กุลาน   
                ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                ย เว ปตฺวา ทุฏรูโปว โปโส   
                อกฺโกสติ ปตร มาตร ฺจ   
                สสฺสุป คณฺเหยฺย อโถป สุณฺห   
                ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                ย เว ปตฺวา ทุฏรูปาว นารี   
                อกฺโกสติ สสสฺุร สามิก ฺจ   
                ทาสป คณฺเห ปริจาริกมฺป   
                ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                ย เว ปตฺวาน หเนยฺย โปโส   
                ธมฺเม  ิต สมณ พฺราหฺมณ วา   
                คจฺเฉ อปายป ตโตนิทาน   
                ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                ย เว ปตฺวา ทุจฺจริต จรนฺติ   
                กาเยน วาจาย จ เจตสา วา   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วิตฺตคตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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                นริย วชนฺติ ทจฺุจริต จริตฺวา   
                ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                ย ยาจมานา น ลภนฺติ ปุพฺเพ   
                พหุ หิร ฺป ปริจฺจชนฺตา   
                โส ต ปวิตฺวา อลิก ภณาติ   
                ตสฺสา ปุณฺณ กมฺุภมิม กิณาถ ฯ   
                ย เว ปตฺวา เปสโน เปสยนฺโต   
                อจฺจายิเก กรณียมฺหิ ชาเต   
                อตฺถมฺป โส นปฺปชานาติ วุตฺโต   
                ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                หริีมนาป อหิรกีภาว   
                ปาตุ กโรนฺติ มทนาย มตฺตา   
                ธีราป สนฺตา พหุก ภณนฺติ   
                ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                ย เว ปตฺวา เอกถูปา สยนฺติ   
                อนาสกา ถณฺฑิลทุกฺขเสยฺย   
                ทพฺุพณฺณิย อายสกฺย ฺจุเปนฺติ   
                ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                ย เว ปตฺวา ปตฺตกฺขนฺธา สยนฺติ   
                คาโว กูฏหตารวิ น หิ   
                วารุณิยา เวโค นเรน สุสฺสโหริว    
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                ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                ย มนุสฺสา วิวชฺชนฺติ สปฺป   
                โฆรวิสมิว ต โลเก วิสสมาน   
                โก นโร ปาตุมรหติ   
                ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                ย เว ปตฺวา อนฺธกเวณฺฑปุตฺตา   
                สมุทฺทตีเร ปรจิารยนฺตา   
                อุปกฺกมม มุสเลห ฺม ฺ   
                ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                ย เว ปตฺวา ปุพฺพเทวา ปมตฺตา   
                ติทิวา จุตา สสฺสติยา สมายา   
                ต ตาทิส มชฺชมมิ นิรตฺถก   
                ชาน มหาราช กถ ปเวยฺย ฯ   
                นยิมสฺมิ กุมฺภสฺมึ ทธิ มธ ุวา   
                เอว อภิ ฺาย กิณาหิ ราช   
                เอว ฺหิ ม กุมฺภคตา มยา เต   
                อกฺขาตรูป ตว สพฺพมิตฺตาติ ฯ   
        ตตฺถ  วชฺชานีติ  อาทีนวา ฯ  คเลยฺยาติ  คจฺฉนฺโต  ปเท  
ปเท  ปริวตฺเตยฺย ฯ  ย  ปตฺวา  ปเตติ  ย  ปวิตฺวา  ปเตยฺย ฯ   
โสพฺภนฺติ  อาวาฏ ฯ  จนฺทนิโยฬิคลลฺนฺติ  จนฺทนิย ฺจ   
โอลิคลฺล ฺจ ฯ  อโภชเนยฺยนฺติ  ภุ ฺชิตุ  อยุตฺต ฯ  อเนสมาโนติ    
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อนิสฺสโร ฯ โคริวาติ  โคโณ  วิย ฯ  ภกฺขสาทีติ  สุรากสฏขาทโก   
ยถา  โส ตตฺถ ตตฺถ  ภกฺขส  ปริเยสนฺโต  อาหิณฺฑติ  เอว อาหิณฺฑตีติ 
อตฺโถ ฯ  อนาถมาโนติ  นริวสฺสโย  อนาโถ  วิย ฯ  อุปคายตีติ   
อ ฺ  คายนฺต  ทิสฺวา  อุปคนฺตฺวา  คายติ ฯ  อเจลโกวาติ  อเจลโก   
วิย ฯ  วิสิขนตฺรานีติ  อนฺตรวีถิโย ฯ  อติเวลสายีติ  อติจิรป   
นิทฺท  โอกกฺเมยฺย ฯ  อติเวลจารีติป  ปาโ ฯ อติเวลจารี  
หุตฺวา จเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  ทารุกฏลฺลโกวาติ  ทารุมยยนฺตรูปก   
วิย ฯ โภคชานิ ฺจุเปนฺตีติ  โภคชานิ ฺจ  อุเปนฺติ ฯ  
ปาณาติปาตาทีนิ  กตฺวา  ทณฺฑปฬิตา  ธนชานิ ฺจ  อ ฺ ฺจ   
วธพนฺธนาทิทุกฺข  ปาปุณนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  วนฺตคโตติ  อตฺตโน   
วนฺตสฺมึ  คโต ฯ  พฺยสนโฺนติ  พฺยสนปตฺโต ฯ  วิสนโฺนติป  
ปาโ ฯ  ตสฺมึ  วนฺเต  โอสนฺโนติ อตฺโถ ฯ อุกฺกฏโติ อห   
มหาโยโธ  โก  มยา  สทิโส  อตฺถีติ  เอว  อุกฺกสคโต  หุตฺวา ฯ   
อาวิลกฺโขติ  รตฺตกฺโข ฯ  สพฺพปวีติ  สพฺพา  ปวี ฯ  สพฺพา   
ปวีติป  ปาโ ฯ  จาตุรนฺโตติ  จตุสมุทฺทปริยนฺตาย  ปวิยา  
อิสฺสโร ฯ  มานาติ  มานการกา ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ  
คตีติ นิปฺผตฺติ ฯ  นิเกโตติ  นิวาโส ฯ  ตสฺสา  ปุณฺณนฺติ  ยา  
เอวรูปา  ตสฺสา  ปุณฺณ ฯ  ยตฺถ  วินาสยนฺตีติ  ย  นสิฺสาย  ยตฺถ   
ปติฏ ิตา  เอกป  พหหป  ธนธ ฺาทิสาปเตยฺย  นาเสนฺติ  กปณา   
โหนฺติ ฯ  อิทฺธานีติ สมิทฺธานิ ฯ  ผีตานีติ  วตฺถาลงฺการกปฺ- 
ปภณฺเฑหิ  ปุปฺผิตานิ ฯ  อุจฺฉินฺนทายชฺชกตานีติ    
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อุจฺฉินฺนทายชฺชานิ  นิทฺธนานิ  กตานิ ฯ  ทฏุรูโปติ  ทปฺปตรูโป ฯ   
คณฺเหยฺยาติ  ภริยส ฺาย  กิเลสวเสน  หตฺเถ  คณฺเหยฺย ฯ  
ทาสป  คณฺเหยฺยาติ  อตฺตโน  ทาสป  กิเลสวเสน  สามิโก  เมติ   
คณฺเหยฺย ฯ  ปตฺวานาติ  ปวิตฺวา ฯ  ทุจฺจริต  จริตฺวาติ  เอว  
ตีหิ ทฺวาเรหิ ทสวิธป  อกสุล  กตฺวา ฯ  ยาจมานาติ  ย  ปรุิส  
ปุพฺเพ  สุร  อปวนฺต  พหหป  หิร ฺ  ปริจฺจชนฺตาป  มุสาวาท   
กโรหีติ  ยาจมานา  น  ลภนฺติ ฯ  ปตฺวาติ  ปตฺวา   ิโต ฯ  
นปฺปชานาติ  วุตฺโตติ  เกนตฺเถนาคโตสีติ  วุตฺโต  สาสนสฺส   
ทุคฺคหิตตฺตา  ต  อตฺถ  นปปฺชานาติ ฯ  หิรีมนาปติ  หิริยุตฺต- 
จิตฺตาป ฯ  เอกถูปาติ  สูกรโปตกา  วิย  หีนชจฺเจหิป  สทฺธ ึ  
เอกราสี  หุตฺวา ฯ  อนาสกาติ  นิราหารา ฯ  ถณฺฑิลทุกฺข- 
เสยฺยนฺติ  ภูมิย ทุกฺขเสยฺย ฯ อายสกฺยนฺติ  ครห ฯ ปตฺตกฺขนฺธาติ  
ปติตกฺขนฺธา ฯ  กฏูหตาริวาติ  คีวาย  พนฺธเนน  กูเฏน  หตา  
คาโว  วิย ฯ  ยถา  ติณ  อขาทนฺติโย  ปาย  อปวนฺติโย  สยนฺติ  
ตถา  สยนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  โฆรวิสมิวาติ  โฆรวิส  วิย ฯ  วิสสมานนฺติ  
วิสสทิส ฯ  อนฺธกเวณฺฑปุตฺตาติ  ทส  ภาติกราชาโน ฯ  
อุปกฺกมุนฺติ  ปหรึสุ ฯ  ปพฺุพเทวาติ  อสุรา ฯ  ติทิวาติ   
ตาวตึสเทวโลกา ฯ  สสฺสติยาติ  สสฺสตา  ทีฆายุกภาเวน  
นิจฺจสมฺมตา  เทวโลกาติ  อตฺโถ ฯ  สมายาติ  สทฺธึ  อสุรมายาหิ ฯ  
ชานนฺติ เอว  นิรตฺถก  เอตนฺติ  วิชานนฺโต  ตุมฺหาทิโส  ปณฺฑิตปุริโส  
กถ  ปเวยฺย ฯ  กุมฺภคตา  มยาติ  กุมฺภคต  มยาติ อยเมว วา   
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ปาโ ฯ อกฺขาตรูปนฺติ สภาวโต อกฺขาต ฯ   
        ต  สุตฺวา  ราชา  สรุาย  อาทีนว  ตฺวา  ตุฏโ  สกฺกสฺส  ถุตึ  
กโรนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ   
[๒๒๙๔]น เม ปตา วา อถวาป มาตา   
                เอตาทิโส ยาทิสโก ตุวสิ   
                หติานุกมฺป ปรมตฺถกาโม   
                โสห กริสฺส วจน ตวชฺช ฯ   
                ททามิ เต คามวรานิ ป ฺจ   
                ทาสีสต สตฺต ควสตานิ   
                อาช ฺยุตฺเต จ รเถ ทสา อิเม   
                อาจริโย โหส ิมมตฺถกาโมติ ฯ   
        ตตฺถ  คามวรานีติ  พฺราหฺมณ  อาจริยสฺส  นาม  อาจริยภาโค   
อิจฺฉิตพฺโพ  สวจฺฉเร  สตสหสฺสุฏานเก  ตุยฺห  ป ฺจ  คาเม  
ททามีติ  วทติ ฯ  ทสา  อิเมติ  ทส  อิเม  ปุรโต   ิเต  กา ฺจนวิจิตฺเต   
รเถ  ทสฺเสนฺโต เอวมาห ฯ   
        ต  สุตฺวา  สกฺโก  เทวตฺตภาว  ทสฺเสนฺโต  อตฺตาน ชานาเปนฺโต   
อากาเส ตฺวา เทฺว คาถา อภาสิ   
[๒๒๙๕]ตเวว ทาสีสตมตฺถุ ราช   
                คามา จ คาโว จ ตเวว โหนฺตุ   
                อาช ฺยุตฺตา จ รถา ตเวว   
                สกฺโกหมสฺมี ติทสานมินฺโท ฯ    
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                มโสทน สปฺปปายาส ภุ ฺเช   
                ขาทสฺสุ จ ตฺว มธุมาสปูเว   
                เอว ตุว ธมฺมรโต ชนินฺท   
                อนินฺทิโต สคฺคมุเปหิ านนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  เอว  ตุว  ธมฺมรโตติ  เอว  ตุว นานคฺครสโภชน  
ภุ ฺชนฺโต  สรุาปานา  วิรโต  ตีณิ  ทุจฺจริตานิ  ปหาย  ติวิธสุจริต- 
ธมฺมรโต  หุตฺวา  เกนจิ อนินฺทิโต สคฺคฏาน อุเปหีติ ฯ   
        อิติ  สกโฺก  ตสฺส  โอวาท  ทตฺวา  สกฏานเมว  คโต ฯ  
โสป  สรุ  อปวิตฺวา  สุราภาชนานิ  ภินฺทาเปตฺวา  สีล  สมาทาย  
ทาน ทตฺวา  สคฺคปรายโน  อโหส ิฯ  ชมฺพูทีเปป  อนุกฺกเมน   
สุราปาน เวปุลฺลปฺปตฺต  ชาต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา   
ราชา อานนฺโท อโหส ิสกฺโก ปน อหเมวาติ ฯ   
                                กุมฺภชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                        ทุติย ฯ   
                                ________________ 
# ๑. ส.ี สปฺปปาย ฺจ ฯ  
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                                        ชยทฺทิสชาตก   
        จิรสฺส  วต  เมติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก  มาตุโปสก  
ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ สามชาตกสทิส ฯ   
        ตทา  ปน  สตฺถา  โปราณกปณฺฑิตา  กา ฺจนมาล  เสตจฺฉตฺต   
ปหาย มาตาปตโร โปเสสุนฺติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  กปลฺลรฏเ  อุตฺตรป ฺจาโล  นาม  ราชา  อโหสิ ฯ   
ตสฺส  อคฺคมเหสี  คพฺภ  ปฏิลภิตฺวา  ปตฺุต  วิชายิ ฯ  ตสฺสา   
ปุริมภเว  เอกา  สปตฺตี  กุชฺฌิตฺวา  ตุยฺห  ชาตปช  ขาทิตุ  สมตฺถา   
ภวิสฺสามีติ  ปตฺถน  เปตฺวา  ยกฺขินี  อโหสิ ฯ  สา  ตทา  โอกาส   
ลภิตฺวา  ตสฺสา  ปสฺสนฺติยาว  ต  อลลฺมสเปสิวณฺณกุมาร  คเหตฺวา   
มุรุมุรายนฺตี  ขาทิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  ทุติยวาเรป  ตเถว  อกาสิ ฯ   
ตติยวาเร  ปน  ตสฺสา  ปสูติฆร  ปวิฏกาเล  เคห  ปริวาเรตฺวา   
ทฬฺห  อารกฺข  อกสุ ฯ  วิชาตทิวเส  ยกฺขินี  อาคนฺตฺวา  ปุน  
ทารก  อคฺคเหสิ ฯ  เทวี  ยกฺขินีติ  มหาสทฺทมกาสิ ฯ  อาวุธหตฺถา   
ปุริสา  อาคนฺตฺวา  เทวิยา  ทินฺนส ฺาย  ยกฺขิน ึ อนุพนฺธึสุ ฯ  
สา  ขาทิตุ  โอกาส อลภนฺตี ตโต ปลายตฺิวา  อุทกนิทฺธมน  ปาวิสิ ฯ  
ทารโก  จ  มาตาติ  ส ฺาย  ตสฺสา  ถน  มุเขน  คณฺหิ ฯ  สา   
ปุตฺตสิเนห  อุปฺปาเทตฺวา  ตโต  ปลายิตฺวา  สุสาน  คนฺตฺวา  ทารก   
ปาสาณเลเณ  กตฺวา  ปฏิชคฺคิ ฯ  อถสฺส  อนุกฺกเมน  วฑฺฒมานสฺส    
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มนุสฺสมส  อาหริตฺวา  อทาสิ ฯ  อุโภป  มนุสฺสมส  ขาทิตฺวา  
ตตฺถ วสึสุ ทารโก อตฺตโน  มนุสฺสภาว  น  ชานาติ ยกฺขินีปุตฺโตสฺมีติ  
ส ฺาย  โส  อตฺตภาว  ชหิตฺวา  อนฺตรธายิตุ  น  สกฺโกติ ฯ  
อถสฺส  สา  อนฺตรธานตฺถาย  เอก  มลู  อทาสิ ฯ  โส มูลานุภาเวน  
อนฺตรธายิตฺวา  มนุสฺสมส  ขาทนฺโต  วิจริ ฯ  ยกฺขินี  เวสฺสวณ- 
มหาราชสฺส  เวยฺยาวจฺจตฺถาย  คตา  ตตฺเถว  กาลมกาสิ ฯ  
เทวีป จตุตฺถวาเร อ ฺ  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  โส  ยกฺขินิยา  มุตฺตตฺตา  
อโรโค  อโหสิ ฯ  ปจฺจามิตฺต  ยกฺขินึ  ชินิตฺวา  ชาตตฺตา   
ชยทฺทิสกุมาโรติสฺส  นาม  อกสุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  สพฺพสิปฺเป   
นิปฺผตฺตึ  ปตฺวา  ฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา รชชฺมนุสาสิ ฯ   
        ตทา  โพธิสตฺโต  ตสฺสา  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺติ ฯ   
อลีนสตฺตุกุมาโรติสฺส  นาม  อกสุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  อุคฺคหิตสิปฺโป   
หุตฺวา  อุปราชา  อโหส ิฯ  โส  ยกฺขินีปตฺุโต  อปรภาเค  ปมาเทน   
ต  มูล  นาเสตฺวา  อนฺตรธายิตุ  อสกฺโกนฺโต  ทิสฺสนรูโปว  สุสาเน   
มนุสฺสมส  ขาทติ ฯ  มนุสสฺา  ต  ทิสฺวา  ภีตตสิตา  อาคนฺตฺวา   
ร ฺโ อุปกฺโกสึสุ  เทว  เอโก  ยกโฺข  ทิสฺสมานรูโป  สุสาเน   
มนุสฺสมส  ขาทติ  โส  อนุกฺกเมน  นคร  ปวิสิตฺวา  มนุสฺเส   
มาเรตฺวา ขาทิสฺสติ  ต  คาหาเปตุ  วฏฏตีติ ฯ  ราชา  สาธูติ   
ปฏิสฺสุณิตฺวา  คณฺหถ นนติฺ อาณาเปสิ ฯ  เต  พลนิกายา  คนฺตฺวา   
สุสาน ปริวาเรตฺวา  อฏสุ ฯ  ยกฺขินีปุตฺโต  นคฺโค  อุพฺพิคฺคมานรูโป   
มรณภยภีโต  วิรวนฺโต มนุสฺสาน อนฺตร ปกฺขนฺทิ ฯ มนุสฺสา  ยกฺโขติ   
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มรณภยภีตา  ทฺวิธา  ภิชชฺสึุ ฯ  โสป  ตโตว  ปลายิตฺวา  อร ฺ  
ปาวิสิ  น  ปนุ  มนุสฺสปถ  อาคจฺฉิ ฯ  โส  เอก  มหาวตฺตนิอฏวึ   
นิสฺสาย  มคฺคปฏิปนฺเนสุ  เอเกก  คเหตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา   
มาเรตฺวา  ขาทนฺโต  เอกสฺมึ  นโิคฺรธมูเล  วาส  กปฺเปสิ ฯ   
        อเถโก  สตฺถวาหพฺราหฺมโณ  อฏวิปาลาน  สหสฺส  ทตฺวา   
ป ฺจหิ  สกฏสเตหิ  ต  มคฺค  ปฏิปชฺช ิฯ  มนุสฺสยกโฺข  วิรวนฺโต   
ปกฺขนฺทิ ฯ  ภีตา  มนุสฺสา  อุเรน  นิปชฺชึส ุฯ  โส  พฺราหฺมณ   
คเหตฺวา  ปลายนฺโต  ขาณุนา  ปาเท  วิทฺโธ  อฏวิปาเลสุ  
อนุพนฺธนฺเตสุ  พฺราหฺมณ  ฉฑฺเฑตฺวา  คนฺตฺวา  อตฺตโน   
วสนรุกฺขมูเล  นิปชฺช ิฯ  ตสฺส  ตตฺถ  นปินฺนสฺส  สตฺตเม  ทิวเส   
ชยทฺทิสราชา  มิควธ  อาณาเปตฺวา  นครา  นิกฺขมิ ฯ  ต  นครา   
นิกฺขมนฺตมตฺตเมว  ตกฺกสิลวาสี  นนฺโท  นาม  มาตุโปสกพฺราหฺมโณ   
จตสฺโส  สตารหคาถา  อาทาย  อาคนฺตฺวา  อทฺทส ฯ  ชยทฺทิสราชา   
นิวตฺเตตฺวา  สุณิสฺสามีติ  ตสฺส  นิวาสนเคห  ทาเปตฺวา  มิควธ   
คนฺตฺวา  ยสฺส  ปสฺเสน  มิโค  ปลายติ  ตสฺเสว  โส คีวาติ อาห ฯ   
        อถ  เอโก  ปสทมโิค  อุฏหิตฺวา  ร ฺโ  อภิมุโข  
คนฺตฺวา  ปลายิ ฯ  อมจฺจา  ปริหาส  กรสึุ ฯ  ราชา   
ขคฺค  คเหตฺวา  ต  อนุพนฺธิตฺวา  ติโยชนมตฺถเก  ปตฺวา   
ขคฺเคน  น  ปหริตฺวา  เทฺว  ขนฺธานิ  กตฺวา  กาเชนาทาย   
อาคจฺฉนโต  มนุสฺสยกฺขสฺส  นิปนฺนฏาน  ปตฺวา  ทพฺพติเณสุ   
นิสีทิตฺวา  โถก  วิสมิตฺวา  คนฺตุ  อารภิ ฯ  อถ  น  โส   
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อุฏาย  ติฏ  กุห ึ คจฺฉสิ  ภกฺโขสิ  เมติ  หตฺเถ  คเหตฺวา  
ปม คาถมาห   
[๒๒๙๖]จิรสฺส วต เม อุทปาทิ อชฺช   
                ภกฺโข มหา สตฺตมิภตฺตกาเล   
                กโุตสิ โก วาสิ ตทึฆ พฺรูหิ   
                อาจิกฺข ชาตึ วิทิโต ยถาสีติ ฯ   
        ตตฺถ  ภกฺโข  มหาติ  มหาภกฺโข ฯ  สตฺตมิภตฺตกาเลติ  
ปาฏิปทโต  ปฏาย นิราหารสฺส สตฺตมิย ภตฺตกาเล ฯ กโุตสีติ  
กุโต อาคโตสิ ฯ   
        ราชา  ยกฺข  ทิสฺวา  ภีโต  อูรุตฺถมภฺ  ปตฺวา  ปลายิตุ  นาสกฺขิ   
สตึ(๑) ปจฺจุปฏเปตฺวา ทุติย คาถมาห   
[๒๒๙๗]ป ฺจาลราชา มิคว ปวิฏโ   
                ชยทฺทิโส นาม ยทิ สุโต เต   
                จรามิ คจฺฉานิ วนานิ จาห   
                ปสทิม ขาท มมชฺช มุ ฺจาติ ฯ   
        ตตฺถ  มคิว  ปวิฏโติ  มิควธาย  รฏา  นิกฺขนฺโต ฯ  
คจฺฉานีติ  ปพฺพตปสฺสานิ ฯ ปสทนฺติ ปสทมิค ฯ   
        โส ต สุตฺวา ยกฺโข ตติย คาถมาห   
[๒๒๙๘]เสเนว ตฺว ปณสิ สสฺสมาโน   
                มเมโส ภกฺโข ปสโท ย วเทสิ   
# ๑. ย.ุ ทฏิ ึ ฯ  



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 213 

                        เลมที ่ 34  ชยทฺทิสชาตก  หนา  213 
 
                ต ขาทิยาน ปสท ชิฆ ฺ   
                ขาทิสฺส ปจฺฉา น วิลาปกาโลติ ฯ   
        ตตฺถ  เสเนวาติ  มม  สนฺตเกเนว ฯ  ปณสีติ  โวหเรสิ  
อตฺตาน  วิกฺกีณสิ ฯ  สสสฺมาโนติ  หสึยมาโน ฯ  ต  ขาทิยานาติ   
ต  ปสทมส  ขาทิตฺวา ฯ  ชิฆ ฺนฺติ  ฆสิตุกาโมสฺมิ ฯ  ขาทิสฺสนฺติ   
ตสฺมา  เอต  ปจฺฉา  ขาทิสฺสามิ ฯ  น  วิลาปกาโลติ  มา  วิลปสิ  
นาย  วิลาปกาโลติ วทติ ฯ   
        ต สุตฺวา ราชา นนฺทพฺราหฺมณ สริตฺวา จตุตฺถ คาถมาห   
[๒๒๙๙]น จตฺถิ โมกโฺข มม วิกฺกเยน (๑)  
                คนฺตฺวาน ปจฺจาคมนาย ปณฺเห   
                ต สงฺคร พฺราหฺมณสฺสปฺปทาย   
                สจฺจานุรกฺขี ปุนราวฏฏิสฺสนฺติ   
        ตตฺถ  น  จตฺถีติ  สเจ  มยฺห  วิกฺกเยนป  น  โมกโฺข  อตฺถ ิฯ   
คนฺตฺวานาติ  เอว  สนฺเต  อชฺช  อิม  มคิมส  ขาทิตฺวา  มม  นคร   
คนฺตฺวา ฯ  ปณฺเหติ  ปเคเยว  เสฺว  ปาตราสกาเล  ป ฺจาคมนตฺถาย   
ปฏิ ฺ  คณฺหาหีติ  อธิปฺปาโย ฯ  ต  สงฺครนฺติ  มยา  ธนนฺเต   
ทสฺสามีติ  พฺราหฺมณสฺส  สงฺคโร  กโต  ต  ตสฺส  ทตฺวา  อิท   
มยา วุตฺต สจฺจ อนุรกฺขนฺโต อห ปุน อาคมิสฺสนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ต สุตฺวา ยกฺโข ป ฺจม คาถมาห   
[๒๓๐๐]กึ กมฺมชาต อนุตปฺปตี ต   
                ปตฺต สมีม มรณสฺส ราช   
# ๑. ส. นกิฺกเยน ฯ  
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                อาจิกฺข เม ต อป สกฺกุเณมุ   
                อนุชายิตุ อาคมนาย ปณฺเหติ ฯ   
        ตตฺถ  กมฺมเมว  กมฺมชาต ฯ  อนุตปฺปตี  ตนฺติ  ต  อนุตปฺปติ ฯ   
ปตฺตนฺติ  อุปคต ฯ  อป  สกฺกุเณมูติ  อป  นาม  ต  ตว  โสกการณ   
สุตฺวา ปาโตว อาคมนาย ต อนุชานิตุ สกฺกุเณยฺยามาติ อตฺโถ ฯ   
        ราชา ต การณ กเถนฺโต ฉฏ คาถมาห   
[๒๓๐๑]กตา มยา พฺราหฺมณสฺส ธนาสา   
                ต สงฺคร ปฏิโมกฺก น มุตฺต   
                ต สงฺคร พฺราหฺมณสฺสปฺปทาย   
                สจฺจานุรกฺขี ปุนราวฏฏิสฺสนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ปฏิโมกฺก  น  มุตฺตนฺติ  จตสฺโส  สตารหคาถา  สุตฺวา   
ธนนฺเต  ทสฺสามีติ  ปฏิ ฺาย  มยา  อตฺตนิ  ปฏิมุ ฺจิตฺวา  ปต  ต   
น มุตฺต ธนสฺส อทินฺนตฺตาติ ฯ   
        ต สุตฺวา ยกฺโข สตฺตม คาถมาห   
[๒๓๐๒]ยา เต กตา พฺราหฺมณสฺส ธนาสา   
                ต สงฺคร ปฏิโมกฺก น มุตฺต   
                ต สงฺคร พฺราหฺมณสฺสปฺปทาย   
                สจฺจานุรกฺขี ปุนราวฏฏสฺสติู ฯ   
        ตตฺถ ปนุราวฏฏสฺสติู ปุน อาคจฺฉสฺสุ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ราชาน  วิสชเฺชสิ ฯ  โส  เตน วิสฺสฏโ   
ตฺว  มา  จินฺตยิ  อห  ปาโตว  อาคมิสฺสามีติ  วตฺวา  มคฺคนิมิตฺตานิ    
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สลฺลกฺเขนฺโต  อตฺตโน  พลนิกาย  อุปคนฺตฺวา  พลนิกายปริวุโต   
นคร  ปวิสิตฺวา  นนฺทพฺราหฺมณ  ปกฺโกสาเปตฺวา  มหารเห  อาสเน   
นิสีทาเปตฺวา  คาถา  สุตฺวา  จตฺตาริ สหสฺสานิ ทตฺวา ยาน  
อาโรเปตฺวา  อิม  ตกฺกสิลเมว  เนถาติ  มนุสฺเส  ทตฺวา (๑) พฺราหฺมณ   
อุยฺโยเชตฺวา  ทุติยทิวเส ปฏิคนฺตุกาโม หุตฺวา ปุตฺต อามนฺเตตฺวา  
อนุสาสิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา เทฺว คาถา อภาสิ   
[๒๓๐๓]มุตฺโตว โส โปรสิาทสฺส หตฺถา   
                คนฺตฺวา สก มนฺทิร กามกามี   
                ต สงฺคร พฺราหฺมณสฺสปฺปทาย   
                อามนฺตยี ปุตฺตมลีนสตฺตุ ฯ   
                อชฺเชว รชฺช อภิเสจยสฺสุ   
                ธมฺม ฺจ รฏเสุ ชเนสุ จาป   
                อธมฺมกาโร จ เต มาหุ รฏเ   
                คจฺฉามิห โปริสาทสฺส นฺเตติ ฯ   
        ตตฺถ  อลีนสตฺตุนฺติ  เอวนามก  กุมาร ฯ  ปาลยิ  ปน   
อลีนสตฺตนฺติ  ลิขิต ฯ  อชฺเชว  รชชฺนฺติ  ปุตฺต  รชฺช  เต   
ทมฺมิ  ตฺว  อชฺเชว มุทฺธนิ อภิเสจยสฺสุ ฯ นฺเตติ ตฺยนฺเต  
สนฺติเกติ อตฺโถ ฯ   
        ต สุตฺวา กุมาโร ทสม คาถมาห   
# ๑. ย.ุ เปเสตฺวา ฯ  
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[๒๓๐๔]กึ กมฺม กุพฺพ ตว เทว ปาเท   
                นาราธยึ ตทิจฺฉามิ โสตุ   
                ยมชฺช รชชฺมฺหิ อุทสฺสเย ตุว   
                รชชฺป นิจฺเฉยฺย(๑) ตยา วินา อหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  กพฺุพนฺติ  กโรนฺโต ฯ  ยมชชฺาติ  เยน  อนาราธกมฺเมน   
อชฺช  ม  รชชฺมฺหิ  ตฺว ฯ  อุทสฺสเยติ  อุสฺสาเปสิ  ปติฏาเปสิ  ต   
เม อาจิกฺข อห หิ ตยา วินา รชฺชป น อิจฺฉามีติ อตฺโถ ฯ   
        ต สุตฺวา ราชา อนนฺตร คาถมาห   
[๒๓๐๕]น กมฺมุนา จ วจสา ตาต   
                อปราธิโตห ตุวิย สรามิ   
                สทฺธิ ฺจ กตฺวา โปริสาทเกน   
                สจฺจานุรกฺขี ปุนห คมิสฺสนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อปราธิโตติ  อปราธ  อิโต  อห ฯ  ตุวิยนติฺ ตว  
สนฺติก ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ตาต  อห  อิโต  ตว  กมมฺโต  วา  ตว   
วจนโต  วา  กิ ฺจิ  มม  อปฺปย  อปราธ  น  สรามิ ฯ  สทฺธิ ฺจ  
กตฺวาติ  ม  ปน  มิควธ  คต  เอโก  ยกโฺข  ม  ขาทิสฺสามีติ  คณฺหิ  
อถาห  พฺราหฺมณสฺส  ธมฺมกถ  สุตฺวา  ตสฺส  สกกฺาร  กตฺวา เสฺว  
ปาตราสกาเล  อาคมิสฺสนฺติ  เตน  ปุรสิาเทน  สทฺธึ  สจฺจ  กตฺวา   
อาคโต  ตสฺมา  สจฺจ อนุรกฺขนฺโต ปุน ตตฺถ คมิสฺสามิ ตฺว รชชฺ  
กาเรหีติ วทติ ฯ   
# ๑. ส. นิจฺเฉยฺย ฯ  
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        ต สุตฺวา กุมาโร คาถมาห   
[๒๓๐๖]อห คมิสฺสามิ อิเธว โหหิ   
                นตฺถิ ตโต ชีวโต วิปฺปโมกฺโข   
                สเจ ตุว อจฺฉสิเยว ราช   
                อหป คจฺฉามิ อุโภ น โหมาติ ฯ   
        ตตฺถ  อิเธวาติ  ตฺว อิเธว โหหีติ ฯ ตโตติ ตสฺส สนฺติกา  
ชีวนฺตสฺส  โมกฺโข นาม นตฺถิ ฯ อุโภติ เอว สนฺเต อุโภป น  
ภวิสฺสามาติ ฯ   
        ต สุตฺวา ราชา คาถมาห   
[๒๓๐๗]อทฺธา หิ ตาต สตาเนส ธมฺโม   
                มรณา จ เม ทุกฺขตร ตทสฺส   
                กมฺมาสปาโท ต ยทา ปจฺจิตฺวา   
                ปสยฺห ขาเท ภิทารุกฺขมูเลติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อทฺธา  เอส  ตาต  สตาน  ปณฺฑิตาน  ธมฺโม  สภาโว   
ยุตฺต  ตฺว  วเทสิ  อปจ  โข  ปน  มยฺห  มรณโตเปต  ทุกฺขตร  อสสฺ  
ยทา  ต  โส  กมฺมาสปาโท ฯ  ภิทารุกฺขมูเลติ  ติขิเณ รุกฺขมูเล  
ภิตฺวา ปจิตฺวา ปสยฺห พลกฺกาเรน ขาเทยฺยาติ ฯ   
        ต สุตฺวา กุมาโร คาถมาห   
[๒๓๐๘]ปาเณน เต ปาณมห นิมิสฺส   
                มา ตฺวมคา โปริสาทสฺส นฺเต (๑)  
# ๑. ม. ตฺเต ฯ  
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                เอต ฺจ เต ปาณมห นิมิสฺส   
                ตสฺมา มต ชีวิตสฺส วเรมีติ ฯ   
        ตตฺถ นมิิสฺสนฺติ อห  อิเธว  ตว  ปาเณน  มม  ปาณ  ปริวตฺเตยฺย ฯ  
ตสฺมาติ  ยสฺมา  เอต  ปาณ  ตว  ปาเณนาห  นิมิสฺส  ตสฺมา  ตว   
ชีวิตสฺสตฺถาย  มม  มรณ  วเรมิ  มรณเมว  วณฺเณมิ  วเรมิ อิจฺฉามีติ  
อตฺโถ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ราชา  ปุตฺตสฺส  พล  ชานนฺโต  สาธุ  ตาต  คจฺฉาติ   
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ โส มาตาปตโร วนฺทิตฺวา นครา นิกฺขมิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อุปฑฺฒคาถมาห   
[๒๓๐๙]ตโต หเว ธิติมา ราชปุตฺโต   
                วนฺทิตฺวา มาตุ ปตุ จ ปาเทติ ฯ   
        ตตฺถ ปาเทติ ปาเท วนฺทิตฺวา นิกฺขมนฺโตติ อตฺโถ ฯ   
        อถสฺส  มาตาปตโรป  ภคินีป  ภรยิาป  อมจฺจปริชเนหิ   
สทฺธึเยว  นิกขฺมึสุ ฯ  โส  นครา  นิกฺขมิตฺวา  ปตร  มคฺค  ปุจฺฉิตฺวา  
สุฏ ุ  ววตฺถเปตฺวา  มาตาปตโร  วนฺทิตฺวา  เสสาน  โอวาท ทตฺวา  
อจฺฉมฺภีโต  เกสรสีโห  วิย  มคฺค  อารยฺุห  ยกฺขาวาส  ปายาสิ ฯ  
ต  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  มาตา  สกภาเวน  สณฺาเรตุ  อสกฺโกนฺตี  ปวิย   
ปตติ ฯ  ปตา พาหา ปคฺคยฺห มหนฺเตน สทฺเทน กนทฺติ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อุปฑฺฒคาถ อาห   
                ทกฺุขินิสฺส มาตา นิปตี ปพฺยา   
                ปตสฺส ปคฺคยฺห ภุชานิ กนทฺตีติ ฯ    
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อุปฑฺฒคาถ  วตฺวา  ตสฺส  ปตรา  ปยุตฺต  มาตรา  ภคินีภริยาหิ  จ   
กต สจฺจกิริย ปกาเสนฺโต อปราป จตสฺโส คาถา อภาสิ   
[๒๓๑๐]ต คจฺฉนฺต ตาว ปตา วิทิตฺวา   
                ปรมฺมุโข วนฺทติ ป ฺชลีโก   
                โสโม จ ราชา วรุโณ จ ราชา   
                ปชาปตี จนฺทิมา สุริโย จ   
                เอเตหิ คุตฺโต โปริสาทกมฺหา   
                อนุ ฺาโต โสตฺถิ ปจฺเจหิ ตาต ฯ   
[๒๓๑๑]ย ทณฺฑกิร ฺโ คตสฺส มาตา   
                รามสฺสกา โสตฺถาน สุคุตฺตา   
                ตนฺเต อห โสตฺถาน กโรมิ   
                เอเตน สจฺเจน สรนฺตุ เทวา   
                อนุ ฺาโต โสตฺถิ ปจฺเจหิ ปุตฺต ฯ   
[๒๓๑๒]อาวี รโหวาป มโนปโทส   
                นาห สเร ชาตุมลีนสตฺเต   
                เอเตน สจฺเจน สรนฺตุ เทวา   
                อนุ ฺาโต โสตฺถิ ปจฺเจหิ ตาต ฯ   
[๒๓๑๓]ยสฺมา จ เม อนธิมโนสิ สามิ   
                น จาป เม มนสา อปฺปโยสิ   
                เอเตน สจฺเจน สรนฺตุ เทวา   
                อนุ ฺาโต โสตฺถิ ปจฺเจหิ สามีติ ฯ    
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        ตตฺถ  ปรมฺมุโขติ  อย  เม  ปุตฺโต  ปรมฺมุโข  คจฺฉตีติ วิทิตฺวา ฯ   
ป ฺชลีโกติ  ตสฺมึ  กาเล  สิรสิ  อ ฺชล ึ ปติฏเปตฺวา  วนฺทติ  เทวตา   
นมสฺสติ ฯ  โปริสาทกมฺหาติ  โปริสาทสฺส  สนฺติกา  เตน   
อนุ ฺาโต  โสตฺถินา  ปจฺเจหิ ฯ  รามสฺสกาติ  รามสฺส  อกาสิ ฯ   
เอโก  กริ  พาราณสิวาสี  ราโม  นาม  มาตุโปสโก  มาตาปตโร   
ปฏิชคฺคนฺโต  โวหารตฺถาย  คโต  ทณฺฑกิร ฺโ  วิชิเต  กุมฺภวตึ   
นาม  นคร  คนฺตฺวา  นววิเธน  วสฺเสน  สกลรฏเ  วินาสิยมาเน   
มาตาปตูน  คุณ  สริ ฯ  อถ  น  มาตาปตุปฏานธมฺมสฺส  ผเลน   
เทวตา  โสตฺถินา  อานยิตฺวา  มาตุยา  อทสุ ฯ  ต  การณ  สุตวเสน   
อาหริตฺวา  เอวมาห ฯ  โสตฺถานนฺติ  โสตฺถิภาว ฯ  ต  ปน  
กิ ฺจาป  เทวตา  กรึสุ ฯ  มาตุปฏาน  นิสฺสาย  นิพฺพตฺตตฺตา  
ปน  มาตา  อกาสีติ  วุตฺต ฯ  ต  เต  อหนฺติ  อหป  เต  ตเมว  โสตฺถาน  
กโรมิ  ม  นสิฺสาย  ตเถว  ตว  โสตฺถิภาโว  โหตูติ  อตฺโถ ฯ  อถวา ฯ   
กโรมีติ  คจฺฉามิ ฯ  เอเตน  สจฺเจนาติ  สเจ เทวตาหิ ตสฺส  
โสตฺถินา  อานีตภาโว  สจฺโจ  เอเตน  สจฺเจน  มาตาปตูน  สรนฺตุ   
เทวตา  ราม  วิย  ตป  อาเนตฺวา  มม  ทสฺสนฺตูติ  อตฺโถ ฯ   
อนุ ฺาโตติ  โปริสาเทน  คจฺฉาติ  อนุ ฺาโต ฯ  เทวตาน   
อานุภาเวน  โสตฺถิ  ปฏิอาคจฺฉ  ปุตฺตาติ  วทติ ฯ  ชาตุมลีนสตฺเตติ   
ชาตุ  เอกเสน  อลีนสตฺเต  มม  ภาติเก  อห  สมฺมขุา  วา  ปรมมฺุขา  
วา มโนปโทส น  สรามิ  น  มยา  ตมฺหิ  มโนปโทโส  กตปุพฺโพติ   
เอวมสฺส  กนิฏา  สจฺจมกาสิ ฯ  ยสฺมา  จ  เม  อนธิมโนสิ    
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สามีติ  มม  สามิ  อลีนสตฺตุ  ยสฺมา  ตฺว  อนธิมโนสิ  ม   
อนภิภวิตฺวา  อนติกฺกมิตฺวา  อ ฺ  มเนน  ปตฺเถสิ ฯ  น  จาป  
เม  มนสา  อปฺปโยสีติ  มยฺหป  จ  มนสา  ตฺว  อปปฺโย  น  โหสิ   
อ ฺม ฺ  ปยสวาสาว  มยนฺติ  เอวมสฺส อคฺคมเหสี สจฺจมกาสิ ฯ   
        กุมาโร  ปตรา  อกฺขาตนเยน  ยกฺขาวาสมคฺค  ปฏิปชชฺิ ฯ  
ยกฺโขป  ขิตฺติยา  นาม  พหุมายา  โหนฺติ  โก  ชานาติ  กึ   
ภวิสฺสตีติ  รุกฺข  อภิรุหิตฺวา  ร ฺโ  อาคมน  โอโลเกนฺโต  นิสทีิ ฯ   
โส  กุมาร  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ปตร  นวิตฺเตตฺวา  ปุตฺโต  อาคโต   
ภวิสฺสติ  นตฺถิ  เม  ภยนฺติ  โอตริตฺวา  ตสฺส  ปฏ ึ  ทสฺเสนฺโต   
นิสีทิ ฯ  โส  อาคนฺตฺวา ตสฺส ปุรโต อฏาสิ ฯ   
        อถ ยกโฺข คาถมาห   
[๒๓๑๔]พฺรหา อุชุ จารุมุโข กโตสิ   
                น มม ชานาสิ วเน วสนฺต   
                ลทฺุท ฺจ ม ตฺวา โปริสาทก   
                โก โสตฺถิมาชานมิธาวเชยฺยาติ ฯ   
        ตตฺถ  โก  โสตฺถิมาชานมิธาวเชยฺยาติ  กุมารโก  นาม   
ปุริโส  อตฺตโน  โสตฺถิภาว  ชานนฺโต  คจฺฉนฺโต  อิธาคจฺเฉยฺย   
ตฺว  อชานนฺโต  อาคโตติ ม ฺเติ ฯ   
        ต สุตฺวา กุมาโร คาถมาห   
[๒๓๑๕]ชานามิ อิธ ลุททฺ โปริสาท (๑)  
                น ต วิชานามิ วเน วสนฺต   
# ๑. ส. ย.ุ ชานามิ ลุทฺท ปรุิสาทโก ตฺว ฯ  
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                อห ฺจ ปุตฺโตสฺมิ ชยทฺทิส   
                มมชฺช ขาท ปตุโน ปโมกฺขาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปโมกฺขาติ  ปโมกฺขเหตุ  อห  ปตุ  ชีวิต  ทตฺวา  อิธาคโต   
ตสฺมา ต มุ ฺจ ม ขาทาหีติ อตฺโถ ฯ   
        ตโต ยกโฺข คาถมาห   
[๒๓๑๖]ชานาหิ(๑) ปุตฺโตสิ(๒) ชยทฺทิสสฺส   
                ตาทิโส(๓) โว มุขวณฺโณ อุภินฺน   
                สทุุกฺกร ฺเจว(๔) กต ตเวท   
                โย มตฺตุมิจฺเฉ ปตุโน ปโมกฺขาติ ฯ   
        ตตฺถ  ตาทิโส  โวติ  ตาทิโส  โว  ตุมฺหาก  อุภินฺน   
สทิโสว  มุขวณฺโณติ อตฺโถ ฯ กต ตเวทนฺติ อิท ตว  
กมฺม สุทุกฺกร ฯ   
        ตโต กมุาโร คาถมาห   
[๒๓๑๗]น ทุกฺกร กิ ฺจิมเหตฺถ ม ฺเ   
                โย มตฺตุมิจฺเฉ ปตุโน ปโมกฺขา   
                มาตุ จ เหตู ปรโลกคมฺยา   
                สุเขน สคฺเคน จ สมฺปยุตฺโตติ ฯ   
        ตตฺถ  กิ ฺจิมเหตฺถ  ม ฺเติ  กิ ฺจิ  อห  เอตฺถ  น  ม ฺามิ ฯ   
อิท วุตฺต โหติ ยกฺโข  ปุคฺคโล  ปตุ  วา  ปโมกฺขตฺถาย  มาตุ  วา  เหตุ  
ฯ  ปรโลกคมฺยาติ  ปรโลก  คนฺตฺวา ฯ  สุเขน  สคฺเคนาติ  สคฺเค   
# ๑. ส. ย.ุ ชานามิ ฯ  ๒. ม. ปุตฺโตติ ฯ ๓. ส. ตถาหิ ฯ  
# ๔. ม. สุทุกกฺร ฺเว ฯ  
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นิพฺพตฺตนเกน  สุเขน  สมฺปยุตฺโต  ภวติ ฯ  มตฺตุมิจฺเฉติ  มริตุ   
อิจฺฉติ  ตสฺมา  อห  เอตฺถ  มาตาปตูน  อตฺถาย  ชีวิตปริจฺจาเค  กิ ฺจิ  
ทุกฺกร น ม ฺามีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ยกฺโข  กุมาร  มรณสฺส  อภายนกสตฺโต  นาม   
นตฺถิ  ตฺว  กสฺมา  น  ภายสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  ตสฺส  กเถนฺโต  เทฺว   
คาถา อภาสิ   
[๒๓๑๘]อห ฺจ โข อตฺตโน ปาป กเรยฺย   
                อาวี รโห วาป สเร น ชาตุ   
                สงฺขาตชาตีมรโณหมสฺมิ   
                ยเถว เม อิธ ตถา ปรตฺถ ฯ   
                ขาทชฺช ม ทานิ มหานุภาว   
                กรสฺสุ กิจฺจานิ อิม สรีร   
                รกุขฺสฺส วา เต ปปตามิ อคฺคา   
                ฉาทมาโน มยฺห ตฺวมเทสิ มสนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สเร  น  ชาตูติ  เอกเสเนว  น  สรามิ ฯ  สงฺขาต- 
ชาตีมรโณหมสฺมีติ  อห  าเณน  สุปริจฺฉินฺนชาติมรโณ  ชาตสตฺโต   
อมรณธมฺโม  นาม  นตฺถติี  ชานามิ ฯ  ยเถว  เม  อิธาติ  ยเถว   
มม  อิธ  ตถา  ปรโลเก  ยถา  จ  ปรโลเก  ตถา  อิธาป  มรณโต  มุตฺติ   
นาม  นตฺถีติ  อิท  เม  าเณน  สุปริจฺฉินฺน ฯ  กรสฺสุ กิจฺจานีติ   
อิมินา  สรีเรน  กตฺตพฺพกิจฺจานิ  กร  อิมนฺเต  มยา  นิสฺสฏ  สรรี ฯ   
ฉาทมาโน  มยฺห  ตฺวมเทสิ  มสนฺติ  มยิ  รุกฺขคฺคา  ปติตฺวา  มเต  มม    
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สรีรโต  ตฺว  ฉาทยมาโน  โรจยมาโน  ย  ย  อิจฺฉสิ  ต  ต  มส  อเทสิ  
ขาเทยฺยาสีติ อตฺโถ ฯ   
        ยกโฺข  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  ภีโต  หุตฺวา  น  สกฺกา  อิมสฺส  มส  
ขาทิตุ อุปาเยน ต ปลาเปสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อิม คาถมาห   
[๒๓๑๙]อิท ฺจ เต รุจฺจติ ราชปุตฺต   
                จชชฺสิ(๑) ปาณ ปตุ ปโมกฺขา   
                ตสฺมาติห(๒) ตฺว ตรมานรูโป   
                สมฺภ ฺช กฏานิ ชเลหิ อคฺคินฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ชเลหีติ  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  สารทารูนิ  อาหริตฺวา  
อคฺคึ  ชาเลตฺวา  นิทฺธูเม  องฺคาเร  กร  ตตฺถ  เต  มส ปจิตฺวา  
ขาทิสฺสามีติ  ทสฺเสติ ฯ   
        โส  ตถา  กตฺวา  ตสฺส  สนฺติก  อคมาสิ ฯ ต การณ  
ปกาเสนฺโต  สตฺถา อิตร คาถมาห   
[๒๓๒๐]ตโต หเว ธิติมา ราชปุตฺโต   
                ทารู สมาหตฺถ มหนฺตมคฺคึ   
                อาทีปยิตฺวา ปฏิเวทยิตฺโถ   
                อาทีปโต ทานิ มหายมคฺคีติ ฯ   
        ยกโฺข  อคฺคึ  กตฺวา  อาคต  กุมาร  โอโลเกตฺวา  อย  ปุรโิส   
สีโห  วิย  มรณาปสฺส  ภย  นตฺถิ  มยา  เอตฺตก  กาล  เอว  นิพฺภโย   
นาม  น  ทิฏปุพฺโพติ  โลมหสชาโต  กุมาร  ปุนปปฺุน  โอโลเกนฺโต   
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นิสีทิ ฯ กุมาโร ตสฺส กิริย ทิสฺวา คาถมาห   
[๒๓๒๑]ขาทชฺช ม ทานิ ปสยฺหการี   
                ก ึม มุหุ เปกฺขสิ หฏโลโม   
                ตถา ตถา ตุยฺหมห กโรมิ   
                ยถา ยถา ม ฉาทมาโน อเทสีติ ฯ   
        ตตฺถ  มหุุนฺติ  ปนุปปฺุน ฯ  ตถา  ตถา  ตุยฺหมหนฺติ   
อห  ตุยฺห  ตถา  ตถา  วจน  กโรมิ  อิทานิ  กึ  กรสิฺสามิ   
ยถา  ยถา  ม  ฉาทยมาโน โรจยมาโน อเทสิ ขาทิสฺสสิ  
ตสฺมา ขาทชฺช มนฺติ ฯ   
        อถสฺส วจน สุตฺวา ยกฺโข คาถมาห   
[๒๓๒๒]โก ตาทิส อาหรติ ขาทิตาเส   
                ธมฺเม  ิต สจฺจวาทึ วท ฺ   
                มทฺุธาป ตสฺส วิปฺผเลยฺย สตฺตธา   
                โย ตาทิส สจฺจวาทึ อเทยฺยาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  กุมาโร  สเจ  ม  น  ขาทิตุกาโมสิ  อถ  กสฺมา  ทารนูิ   
ภ ฺชาเปตฺวา  อคฺคึ  กาเรสีติ  วตฺวา  ปลายิสฺสติ  นโุข  โนติ  ตุว   
ปริคณฺหนตฺถายาติ  วุตฺเต  ตฺว  อิทานิ  ม  กถ  ปริคณฺหิสฺสสิ  ยฺวาห   
ติรจฺฉานโยนิย  นิพฺพตฺโต  สกฺกสฺส  เทวร ฺโ  อตฺตาน ปริคณฺหิตุ  
น อทาสินฺติ วตฺวา   
[๒๓๒๓]อิท หิ โส พฺราหฺมณ ม ฺมาโน   
                สโส อวาเสสิ สเก สรีเร    
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                เตเนว โส จนฺทมิา เทวปุตฺโต   
                สสฏโก กามทุหชฺช ยกฺโขติ   
อาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อิทมฺป  โส  สสปณฺฑิโต  พฺราหฺมโณ  เอโสติ   
พฺราหฺมณ  ม ฺมาโน  อชฺช  อิท  สรรี  ขาเทตฺวา  อิเธว  วสาติ  เอว   
สเก  สรีเร  อตฺตโน  สรรี  ทาตุ อาวาเสสิ วสาเปสีติ อตฺโถ ฯ   
สรีร ฺจสฺส  ภกฺขตฺถาย  อทาสิ ฯ  สกโฺก  ปพฺพตรส  ปเฬตฺวา  อาทาย  จนฺทมณฺฑเล  
สสลกฺขณ  อกาสิ ฯ  ตโต  ปฏาย  
เตเนว  สสลกฺขเณน  โส  จนฺทิมา  เทวปุตฺโต  สสิ  สสีติ  ป ฺายิ ฯ  
เอว  สสฏโก  โลกสฺส  กามทุโห  เปมวฑฺฒมาโน  อชชฺ  ยกโฺข   
วิโรจติ ฯ  กปฺปฏ ิย  เหต ปาฏิหาริยนฺติ ฯ   
        ต สุตฺวา ยกฺโข กุมาร วิสชฺเชนฺโต คาถมาห   
[๒๓๒๔]จนฺโท ยถา ราหุมุขา ปมุตฺโต   
                วิโรจเต ปนฺนรเสว ภานุมา (๑)  
                เอว ตุว โปริสาทา ปมุตฺโต   
                วิโรจ กปลฺเล มหานุภาว   
                อาโมทย ปตร มาตร ฺจ   
                สพฺโพ จ เต นนฺทตุ าติปกฺโขติ ฯ   
        ตตฺถ  ภานุมาติ  สุริโย ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  ปนฺนรเส   
ราหุมุขา  มุตฺโต  จนฺโท  วา  ภานุมา  วา  วิโรจติ  เอว  ตฺวป  มม    
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สนฺติกา มุตฺโต กปลฺลรฏเ วิโรจ มหานุภาวาติ ฯ นนฺทตูติ  
ตุสฺสตุ ฯ   
        คจฺฉ  มหาวีราติ  มหาสตฺต  อุยฺโยเชสิ ฯ  โสป  ต   
นิพฺพิเสวน  กตฺวา  ป ฺจ  สีลานิ  ทตฺวา  ยกฺโข  นุโข  เอส  โนติ   
ปริคณฺหนฺโต  ยกฺขานนฺนาม  อกฺขีนิ  รตฺตานิ  โหนฺติ  อนิมฺมิลานิ  
จ  ฉายา  น  ป ฺายติ  อจฺฉมฺภิตา  โหนฺติ  นาย  ยกฺโข  มนุสโฺส   
เอส  มยฺห  กริ  ปตุโน  ตโย  ภาตโร  ยกฺขินิยา  คหิตา  เตสุ  ตาย  เทฺว   
ขาทิตา  ภวิสฺสนฺติ  เอโก  ปุตฺตสิเนเหน  ปฏิชคฺคิโต  ภวิสฺสติ   
อิมินา  เตน  ภวิตพฺพ  อิม  เนตฺวา  มยฺห  ปตุ  อาจิกฺขิตฺวา  รชฺเช   
ปฏิจฺฉาเปสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  เอหิ  โภ  น  ตฺว  ยกโฺข  ปตุ  เม   
เชฏภาติโกสิ  เอหิ  มยา  สทฺธึ  คนฺตฺวา  กุลสนฺตเก  รชฺเช  ฉตฺต   
อุสฺสาเปหีติ  วตฺวา  อิตเรน  นาห  มนสฺุโสติ  วุตฺเต  น  ตฺว  มยหฺ   
สทฺทหสิ  อตฺถิ  ปน  โส  ยสฺส  สทฺทหสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  อตฺถิ   
อสุกฏาเน  ทิพฺพจกฺขุตาปโสติ  วุตฺเต  ต อาทาย ตตฺถ อคมาสิ ฯ   
ตาปโส  เต  ทิสฺวา  กึ  กโรนฺตา  ปตาปุตฺตา  อร ฺเ  วิจรถาติ  วตฺวา   
เตส  าติภาว  กเถสิ ฯ  โปริสาโท  ตสฺส  สทฺทหตฺิวา  ตาต  ตฺว  คจฺฉ   
อห  เอกสฺมึเยว  อตฺตภาเว  ทุพฺพิโธ  ชาโต  น  เม  รชฺเชนตฺโถ   
ปพฺพชิสฺสามิหนฺติ  ตาปสสฺส  สนฺติเก  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิ ฯ  
อถ น กุมาโร วนฺทิตฺวา นครเมว อคมาสิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห    
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[๒๓๒๕]ตโต หเว ธิติมา ราชปุตฺโต   
                กต ฺชลี ปคฺคยฺห โปริสาท   
                เตนานุ ฺาโต โสตฺถ ิสุขี อโรโค   
                ปจฺจาคมา กปลฺลมลีนสตฺโตติ ฯ   
คาถ วตฺวา นาครเนคมาทีหิ กตกิริย ทสฺเสนฺโต โอสานคาถมาห   
[๒๓๒๖]ต เนคมา ชานปทา จ สพฺเพ   
                หตฺถาโรหา รถิกา ปตฺติกา จ   
                นมสฺสมานา ป ฺชลิกา อุปาคมม   
                นมตฺถุ เต ทุกฺกรการโกสีติ ฯ   
        ราชา  กมุาโร  กิร  อาคโตติ  สุตฺวา  ปจฺจุคฺคมน  อกาสิ ฯ   
กุมาโร  มหาชนปริวุโต  คนฺตฺวา  ราชาน  วนฺทิ ฯ  อถ  น  โส  
ปุจฺฉิ  ตาต  กถ  ตาทิสา  โปริสาทา  มุตฺโตสีติ ฯ  ตาต นาย  
ยกฺโข ตุมฺหาก  เชฏภาติโก  เอส  มยหฺ  เปตฺเตยฺโยติ  ต  สพฺพ  
ปวุตฺตึ อาโรเจตฺวา  ตุมฺเหหิ  มม  เปตฺเตยฺย  ทฏ ุ  วฏฏตีติ  อาห ฯ   
ราชา  ต ขณ ฺเว  เภริ ฺจาราเปตฺวา  มหนฺเตน  ปริวาเรน   
ตาปสาน  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  มหาตาปโส  ตสฺส  ยกฺขินิยา   
อาเนตฺวา  อขาเทตฺวา  โปสิตการณ ฺจ  ยกฺขาภาวการณ ฺจ  
เตส  าติภาว ฺจ  สพฺพ  วิตฺถาเรน  กเถสิ ฯ  ราชา  เอหิ   
ภาติก  รชชฺ  กาเรหีติ  อาห ฯ  อล  มหาราชาติ ฯ  เตนหิ  
เอถ  อุยฺยาเน  วสิสฺสถ  อห  โว  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฏหิสฺสามีติ ฯ   
น  คจฺฉามิ  มหาราชาติ ฯ ราชา เตส อสฺสมปทโต  อวิทูเร  เอก    
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ปพฺพตนฺตร  พนฺธิตฺวา  มหนฺต  ตฬาก กาเรตฺวา เกทาเร  สมฺปาเทตฺวา   
มหาชน  กลุสหสฺส  อาเนตฺวา  มหาคาม  นิเวเสตฺวา  ตาปสาน   
ภิกฺขาจาร  ปฏเปสิ ฯ  โส  คาโม  จุลลฺกมฺมาสทมฺมนิคโม  นาม   
ชาโต ฯ  สุตฺตโส  มหาสตฺเตน  โปริสาทสฺส  ทมิตปเทโส  นาม   
ปน มหากมฺมาสทมฺมนิคโม นามาติ เวทิตพฺโพติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  มาตุโปสกตฺเถโร  โสตา- 
ปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  ตทา  มาตาปตโร  มหาราชกลุานิ  อเหสุ   
ตาปโส  สารปีุตฺโต  โปรสิาโท  องฺคุลิมาโล  กนิฏา  อุปฺปลวณฺณา   
อคฺคมเหสี ราหุลมาตา อลีนสตฺตุกุมาโร ปน อหเมวาติ ฯ   
                                ชยทฺทิสชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                                ตติย ฯ   
 
                                        ฉทฺทนฺตชาตก   
        ก ึ น ุ โสจสีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต เอก ทหรภิกฺขุนึ   
อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สา  กิร  สาวตฺถิย  กลุธีตา  ฆราวาเส  อาทีนว  ทสิฺวา สาสเน   
ปพฺพชิตฺวา  เอกทิวส  ภิกขฺุนีหิ  สทฺธึ  ธมฺมสฺสวนาย  คนฺตฺวา   
อลงฺกตธมฺมาสเน  นิสีทิตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส  ทสพลสฺส   
อปฺปริมาณปุ ฺปฺปภาวาภินิพฺพตฺต อุตฺตมรูปสมฺปตฺติยุตฺต   
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อตฺตภาว โอโลเกตฺวา  ปริจิณฺณปุพฺพา  นุโข  เม  ภวสฺมึ  วิจรนฺติยา   
อิมสฺส  มหาปุริสสฺส  ปาทปริจาริกาติ  จินฺเตสิ ฯ  อถสฺสา   
ต  ขณ ฺเว  ชาติสฺสราณ  อุปฺปชชฺิ  ฉทฺทนฺตวารณกาเล  อห   
อิมสฺส  มหาปุริสสฺส  ปาทปริจาริกา  ภูตปุพฺพาติ ฯ  อถสฺสา   
สรนฺติยา  มหนฺต  ปติปาโมชฺช  อุปฺปชฺช ิฯ  สา  ปติเวเคน   
มหาหสิต  หสิตฺวา  ปุน  จินฺเตสิ  ปาทปริจาริกา  นาม  สามิกาน   
หิตชฺฌาสยา  อปฺปกา  อหิตชฺฌาสยาว  พหุตรา  หิตชฺฌาสยา   
นุโข  อห  อิมสฺส  ปุริสสสฺ  อโหส ึ อหิตชฺฌาสยาติ ฯ  สา   
อนุสฺสรมานา  อห  ห ิ อปฺปมตฺต  โทส  หทเย  เปตฺวา  วีสรตนสติก   
ฉทฺทนฺตมหาคชิสฺสร  โสณุตฺตรนฺนาม  เนสาท  เปเสตฺวา   
วิสปเตน  สลฺเลน  วิชฺฌาเปตฺวา  ชีวิตกฺขย  ปาเปสินฺติ  อทฺทส ฯ   
อถสฺสา  โสโก  อุทปาทิ ฯ  หทย  อุณฺห  อโหส ิฯ  โสก  สณฺาเรตุ   
อสกฺโกนฺตี  อสฺสสิตฺวา  ปสฺสสิตฺวา  มหาสทฺเทน  ปโรทิ ฯ  ต  
ทิสฺวา  สตฺถา  สิต  ปาตุกรตฺิวา  โก  นุโข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย   
สิตสฺส  ปาตุกมฺมายาติ  ภิกฺขุสงฺเฆน  ปุฏโ  ภิกฺขเว  อย   
ทหรภิกฺขุนี  ปุพฺเพ มยิ กต อปราธ สรตฺิวา โรทตีติ วตฺวา อตีต  
อาหริ ฯ   
        อตีเต หิมวนฺเต  ฉทฺทนฺตทห  อุปนิสฺสาย  อฏสหสฺสหตฺถินาคา   
วสึสุ  อิทฺธิมนฺโต  เวหาสงฺคมา ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต   
เชฏกวารณสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  โส  สพฺพเสโต   
อโหสิ  รตฺตมุขปาโท ฯ  โส  อปรภาเค  วุฑฺฒิปฺปตฺโต  อฏาสีติ-  



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 231 

                        เลมที ่ 34  ฉทฺทนฺตชาตก  หนา  231 
 
หตฺถุพฺเพโธ  อโหสิ  วีสรตนสตายาโม  อฏปณฺณาสหตฺถาย   
รชฏทามสทสิาย  โสณฺฑาย  สมนฺนาคโต ฯ  ทนฺตา  ปนสฺส   
ปริกฺเขปโต  ปนฺนรสหตฺถา อเหสุ ทีฆโต  ตึสหตฺถา  ฉพฺพณฺณรสีหิ   
สมนฺนาคตา ฯ  โส  อฏนฺน  นาคสหสฺสาน  เชฏโก  อโหสิ ฯ   
ป ฺจสเต  ปจฺเจกพุทฺเธ  ปเูชสิ ฯ  ตสฺส  เทฺว  อคฺคมเหสิโย   
อเหสุ  จุลฺลสภุทฺทา  มหาสุภทฺทา  จาติ ฯ  นาคราชา   
อฏนาคสหสฺสปริวาโร  กา ฺจนคุหาย  วสติ ฯ  โส  ปน   
ฉทฺทนฺตทโห อายามโต  จ  วิตฺถารโต  จ  ทฺวิปณฺณาสโยชโน โหติ ฯ 
ตสฺส  มชฺเฌ  ทฺวาทสโยชนปฺปมาเณ  าเน  เสวาล  วา  ปนก  วา   
กทฺทม  วา  นตฺถิ  มณิกฺขนฺธวณฺณ  อุทกเมว  สนติฺฏติ  ตทนนฺตร   
โยชนวิตฺถต  สุทฺธกลลฺาหารวน  ต  อุทก  ปริกฺขิปตฺวา   ิต   
ตทนนฺตร โยชนวิตฺถตเมว  สุทฺธนลีุปฺปลวน  ต  ปรกิฺขิปตฺวา   ิต   
ตโต  โยชนโยชนวิตฺถตาเนว  รตฺตุปฺปลเสตุปฺปลรตฺตปทุมเสต- 
ปทุมกุมุทวนานิ  ปุริม  ปรกิฺขิปตฺวา   ิตานิ ฯ  อิเมส  ปน   
สตฺตนฺน  วนาน  อนนฺตร  สพฺเพสป  เตส  กลลฺาหาราทีน  วเสน  
โอมิสฺสกวน  โยชนวิตฺถตเมว  ตานิ  ปริกฺขิปตฺวา   ิต ฯ   
ตทนนฺตร  นาคาน  กฏิปฺปมาเณ  อุทเก  โยชนวิตฺถตเมว   
รตฺตสาลิวน ฯ  ตทนนฺตร  อุทกปริยนฺเต  โยชนวิตฺถตเมว  
นีล  ปต โลหิต โอทาตสุรภิกุสุมสมากิณฺณ อุทกคจฺฉวน ฯ  อิติ   
อิมานิ  ทส  วนานิ  โยชนวิตฺถตาเนว ฯ  ตโต  ขุททฺกราชมาส-   
มหาราชมาสมุคฺควน ฯ  ตทนนฺตร ติปุสเอลาฬุกลาพุก-  
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กุมฺภณฺฑวลฺลิวน ฯ  ตโต  ปูครุกฺขปฺปมาณ  อุจฺฉุวน ฯ  
ตโต  หตฺถิทนฺตปฺปมาณผล  กทลิวน ฯ  ตโต  สาลวน ฯ  
ตทนนฺตร  จาฏิปฺปมาณผล  ปนสวน ฯ  ตโต  มธุรผล  ลิ ฺจวน ฯ  
ตโต  กปฏวน ฯ  ตโต  โอมิสฺสโก  มหาวนสณฺโฑ ฯ  ตโต  
เวฬุวน ฯ  อยมสฺส  ตสฺมึ  กาเล  สมฺปตฺติ ฯ  สยุตฺตฏกถาย  
ปน  อิทานิ  วตฺตมานสมฺปตฺติเยว  กถติา ฯ   
        เวฬุวน  ปน  ปริกฺขิปตฺวา  สตฺต  ปพฺพตา   ิตา ฯ  เตส   
พาหิรนฺตรโต  ปฏาย  ปโม  จุลลฺกาฬปพฺพโต  นาม  ทุติโย   
มหากาฬปพฺพโต  นาม ฯ  ตโต  อุทกปสฺสปพฺพโต  นาม ฯ  
ตโต  จนฺทปสฺสปพฺพโต  นาม ฯ  ตโต  สุริยปสฺสปพฺพโต  นาม ฯ 
ตโต  มณิปสสฺปพฺพโต  นาม ฯ สตฺตโม สุวณฺณปสฺสปพฺพโต นาม ฯ   
โส  อุพฺเพธโต  สตฺตโยชนิโก  ฉทฺทนฺตทห  ปริกฺขิปตฺวา   
ปตฺตสฺส  มุขวฏฏิ  วิย   ิโต ฯ  ตสฺส  อพฺภนฺตริมปสฺส   
สุวณฺณวณฺณ ฯ  ตโต  นกิขฺนฺเตน  โอภาเสน  ฉทฺทนฺตทโห   
สมุคฺคตพาลสุริโย  วิย  โหติ ฯ  พาหิรปพฺพเตสุ  ปน  เอโก   
อุพฺเพธโต  ฉโยชนิโก  เอโก  ป ฺจ  เอโก  จตฺตาริ  เอโก  ตีณิ  เอโก  
เทฺว  เอโก  โยชนิโก ฯ  เอว  สตฺตปพฺพตปริกฺขิตฺตสฺส  ปน  ตสฺส   
ฉทฺทนฺตทหสฺส  ปุพฺพุตฺตรกณฺเณ  อุทกวาตปฺปหรโณกาเส   
มหานิโคฺรธรุกฺโข  อตฺถิ ฯ  ตสฺส  ขนฺโธ  ปริกฺเขปโต  ป ฺจโยชนิโก   
อุพฺเพธโต  สตฺตโยชนิโก  จตูสุ  ทิสาสุ  จตสฺโส  สาขา  ฉโยชนิกา   
อุทฺธ  อุคฺคตสาขาป  ฉโยชนิกาว ฯ  อิติ  โส  มลูโต  ปฏาย    
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อุพฺเพเธน เตรสโยชนิโกว สาขาน  อุปริ  สมนฺตโต ทฺวาทสโยชนิโก 
อฏหิ  ปาโรหสหสฺเสหิ  ปฏิมณฺฑิโต มุณฺฑมณิปพฺพโต วิย  
วิลาสมาโน ติฏติ ฯ   
        ฉทฺทนตฺทหสฺส  ปน  ปจฺฉิมทิสาภาเค  สุวณฺณปสฺสปพฺพเต   
ทฺวาทสโยชนิกา  กา ฺจนคุหา ฯ  ฉทฺทนฺโต  นาม นาคราชา  
วสฺสารตฺเต  อฏสหสฺสนาคปริวุโต  กา ฺจนคุหาย  วสติ ฯ   
คิมฺหกาเล  อุทกวาต  สมฺปฏิจฺฉมาโน  มหานิโคฺรธมูเล   
ปาโรหนฺตเร  ติฏติ ฯ  อถสฺส  เอกทิวส  มหาสาลวน  ปุปฺผิตนฺติ   
อาโรจยึสุ ฯ  โส  สปริวาโร  สาลกีฬ  กฬีิสฺสามีติ  ต  สาลวน   
คนฺตฺวา  เอก  สุปุปฺผิต  สาลรุกฺข  กุมเฺภน  ปหร ิฯ  จุลฺลสุภทฺทา   
อุปริวาตปสฺเส   ิตา ฯ  ตสฺสา  สรีเร  สุกฺขทณฺฑกมิสฺสานิ   
ปุราณปณฺณานิ  เจว  ตามฺพกิปลฺลิกานิ  จ  ปตึสุ ฯ  มหาสุภทฺทา   
อโธวาตปสฺเส   ิตา ฯ  ตสฺสา  สรีเร  ปุปฺผเรณุกิ ฺชกฺขปตฺตานิ   
ปตึสุ ฯ  จุลลฺสุภทฺทา  อตฺตโน  ปยภรยิาย  อุปริ  ปปฺุผเรณุ- 
กิ ฺชกฺขปตฺตานิ  ปาเตสิ  อย  นาคราชา  มม  สรีเร  สุกฺขทณฺฑก- 
มิสฺสานิ  ปุราณปณฺณานิ  เจว  ตามฺพกิปลฺลิกานิ  จ  ปาเตสิ  โหตุ  
กตฺตพฺพ ชานิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา มหาสตฺเต เวร พนฺธิ ฯ   
        อปรมฺป  ทิวส  นาคราชา  สปริวาโร  นหานตฺถาย   
ฉทฺทนฺตทห  โอตริ ฯ  อถ  เทฺว  ตรุณนาคา  โสณฺฑาย  อุสีรกลาเป  
คเหตฺวา  เกลาสกูฏ  มชฺชนฺตา  วิย  นหาเปสุ ฯ  ตสฺมึ  นหาตฺวา   
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อุตฺติณฺเณ  เทฺว  กเรณุโย(๑)  นหาเปสุ ฯ  ตาป  อุตฺตริตฺวา   
มหาสตฺตสฺส  สนฺติเก  อฏสุ ฯ  ตโต  อฏสหสฺสนาคา  สร   
โอตริตฺวา  อุทกกีฬ  กฬีิตฺวา  สรโต  นานาปุปฺผานิ  อาหริตฺวา   
รชฏถูป  อลงฺกโรนฺโต  วิย  มหาสตฺต  อลงฺกริตฺวา  ปจฺฉา  เทฺว   
กเรณุโย  อลงฺกรึสุ ฯ  อเถโก  หตฺถี  สเร  วิจรนฺโต  สตฺตุทฺทย   
มหาปทุม  ลภิตฺวา  อาหริตฺวา  มหาสตฺตสฺส  อทาสิ ฯ  โส  ต   
โสณฺฑาย  คเหตฺวา  เรณู  กุมฺเภ  โอกิรตฺิวา  เชฏกาย  มหา- 
สุภทฺทาย  อทาสิ ฯ  ต  ทสิฺวา  อิตรา  อิทป  สตฺตุทฺทย  มหาปทุม   
อตฺตโน  ปยภริยาย  เอว  อทาสิ  น  มยฺหนฺติ  ปุนป ตสฺมึ เวร  
พนฺธิ ฯ   
        อเถกทวิส  โพธิสตฺเต  มธุรผลาน ิ เจว  ภึสมูลานิ  จ   
โปกฺขรมธุนา  โยเชตฺวา  ป ฺจสเต  ปจฺเจกพุทฺเธ โภเชนฺเต  
จุลฺลสุภทฺทา  อตฺตโน  ลทธฺผลาผล  ปจฺเจกพุทฺธาน  ทตฺวา  ภนฺเต  
อห  อิโตทานิ  จวิตฺวา  มทฺทราชกุเล  นิพฺพตฺเตตฺวา  สุภทฺทา  
นาม  ราชก ฺา  หุตฺวา  วยปฺปตฺตา  พาราณสิร ฺโ  อคฺค- 
มเหสิภาว  ปตฺวา  ตสฺส  ปยา  มนาปา  ต  อตฺตโน  รุจึ  กาตุ  สมตฺถา  
หุตฺวา  ตสฺส  อาจิกฺขิตฺวา  เอก  ลุทฺทก  เปเสตฺวา  อิม  หตฺถ ึ วิสปเตน  
สลฺเลน  วิชฌฺาเปตฺวา  ชวิีตกฺขย  ปาเปตฺวา  ฉพฺพณฺณรสี  วิสช-ฺ 
เชนฺเต  ยมกทนฺเต  อาหราเปตุ  สมตฺถา  โหมีติ  ปตฺถน  เปสิ ฯ 
สา  ตโต ปฏาย โคจร อคเหตฺวา  สุสฺสิตฺวา  น  จิรสฺเสว  กาล  
# ๑. ย.ุ กเนรโุย ฯ  
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กตฺวา  มทฺทรฏเ  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติ ฯ  
ชายมานาย  จ  สุภทฺทาติสฺสา  นาม  อกสุ ฯ  อถ  น  วยปฺปตฺต  
พาราณสิร ฺโ  อทสุ ฯ  สา  ตสฺส  ปยา  มนาปา  โสฬสนฺน   
อิตฺถีสหสฺสาน  เชฏกา  ชาติสฺสราณ ฺจ  ปฏิลภิ ฯ  สา  
จินฺเตสิ  สมิทฺธา  เม  ปตฺถนา  อิทานิ  ตสฺส  นาคสฺส  ยมกทนฺเต   
อาหราเปสฺสามีติ ฯ  ตโต  สรีร  เตเลน  มกฺเขตฺวา  กิลิฏวตฺถ   
นิวาเสตฺวา  คิลานาการ  ทสฺเสตฺวา  สิริสยน  ปวิสิตฺวา  ม ฺจเก   
นิปชฺช ิฯ  ราชา  กุห ึ สุภทฺทาติ  วตฺวา  คิลานาติ  สตฺุวา   
สิริคพฺภ  ปวิสิตฺวา  ม ฺจเก  นิสีทาเปตฺวา  ตสฺสา  ปฏ ึ  ปริมชชฺนฺโต   
ปม คาถมาห   
[๒๓๒๗]กินฺนุ โสจสิ อนุจฺจงฺคี  ปณฺฑุสี วรวณฺณินี   
                มลิายสิ วิสาลกฺขี  มาลาว ปริมทฺทิตาติ ฯ   
        ตตฺถ  อนุจฺจงฺคีติ  กา ฺจนสนฺนิภสรีเร ฯ  มาลาว   
ปริมทฺทิตาติ  หตฺเถหิ ปรมิทฺทิตปทุมา วิย ฯ   
        ต สุตฺวา สา อิตร คาถมาห   
[๒๓๒๘]โทหโล เม มหาราช  สุปนนฺเตนุปจฺจคา   
                น โส สุลภรูโปว  ยาทิโส มม โทหโลติ ฯ   
        ตตฺถ  น  โสติ  ยาทิโส  มม ฯ  สุปนนฺเตนุปจฺจคาติ  
สุปนนฺเต  สุปน  ปสฺสนติฺยา  มยา  ทฏิโ  โทหโล  โส  สุลภรูโป  วิย   
น  โหติ  ทลุลฺโภ  โส  มยหฺ  ปน  ต  อลภนฺติยา  ชีวิต  นตฺถีติ อวจ ฯ   
# ๑. ม. สุปนนฺเตนุปชฺฌคา ฯ  
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        ต สุตฺวา ราชา คาถมาห   
[๒๓๒๙]เย เกจิ มานุสา กามา  อิธ โลกสฺมิ นนฺทเน   
                สพฺเพ เต ปจฺจุรา มยฺห  อหนฺเต ทมฺมิ โทหลนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ปจฺจุราติ  พหู  สุลภา  ภทฺเท  สุภทฺเท  อิธ  โลกสฺม ึ  
มานุสา  กามา  มนุสฺเสหิ  ปตฺถิยมานา  เย  เกจิ  สตฺต รตนา  
นนฺทเน  มานุเส  เย  เกจิ  ป ฺจ  กามคุณา อตฺถิ สพฺเพ เต  
วตฺถุกามกิเลสกาเม  อห เต ตุยฺห ทมฺมิ ททามีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เทวี  มหาราช  ทลฺุลโภ  มม  โทหโล  น  ต  อิทานิ   
กเถมิ  ยาวติกา  ปน  โว  วิชิเต  ลุทฺทา  เต  สพฺเพ  สนฺนิปาเตถ เตส  
มชฺเฌ กเถสฺสามีติ ทีเปนฺตี อนนฺตร คาถมาห   
[๒๓๓๐]ลุททฺา เทว สมายนฺตุ  เย เกจิ วิชิเต ตว   
        เอเตส อหมกฺขิสฺส  ยาทิโส มม โทหโลติ ฯ   
        ตตฺถ  เทว  เย  เกจิ  ตว  วิชิเต ยุตฺตา ลทฺุทา อตฺถิ สพฺเพ เต   
ลุทฺทา  สมายนฺตุ  ปกฺโกสสึุ  อห  ยาทิโส  มม  โทหโล  เอเตส   
ลุทฺทาน อกฺขิสฺส อกฺขิสฺสามีติ ฯ   
        ราชา  สาธูติ  สิริคพฺภา  นิกฺขมิตฺวา  ยาวติกา  ติโยชนสติเก   
กาสิกรฏเ  ลุทฺทา  สพฺเพส  สนฺนิปาตตฺถาย  เภริ ฺจาราเปถาติ   
อมจฺเจ  อาณาเปสิ ฯ  เต  ตถา กรึสุ ฯ น จิรสฺเสว  
กาสิกรฏวาสิโน  ลุทฺทา  ยถาพล  ปณฺณาการ  คเหตฺวา   
อาคนฺตฺวา  อาคตภาว  ร ฺโ  อาโรจาเปสุ ฯ  เต  สพฺเพป   
สฏ ิสหสฺสมตฺตา  อเหสุ ฯ  ราชา  เตส  อาคตภาว  ตฺวา   
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วาตปาเน   ิโต  หตฺถ  ปสาเรตฺวา  เตส อาคตภาว เทวิยา  
กเถนฺโต อาห   
[๒๓๓๑]อิเม เต ลุทฺทกา เทวิ  กตหตฺถา วิสารทาฏ   
                วน ฺ ู จ มิค ฺ ู จ  มมตฺเถ จตฺตชีวิตาติ ฯ   
        ตตฺถ  อิเมติ  เย  ตฺว  สนฺนิปาตาเปสิ  อิเม  เต ฯ กตหตฺถาติ   
วิชฺฌนเฉทเนสุ  กตหตฺถา  สุกุสลา  สุสกิฺขิตา ฯ  วิสารทาติ   
นิพฺภยา ฯ  วน ฺ ู  จ  มิค ฺ ู  จาติ  วนานิ  จ  มิเค  จ  ชานนฺติ ฯ  
มมตฺเถติ  สพฺเพป เจเต มมตฺเถ จตฺตชีวิตา ยมห อิจฺฉามิ ต  
กโรนฺตีติ ฯ   
        ต สุตฺวา เทวี เต อามนฺเตตฺวา อิตร คาถมาห   
[๒๓๓๒]ลุทฺทปุตฺตา นิสาเมถ  ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา   
                ฉพฺพิสาณ คช เสต  อทฺทส สุปเน อห   
                ตสฺส ทนฺเตหิ เม อตฺโถ  อลาเภ นตฺถิ ชีวิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  โภนฺโต  ลุทฺทปุตฺตา  เอตฺถ  ตสฺมึ  าเน  ยาวนฺตา   
ยตฺตกา  ตุมฺเห  สมาคตา  เม  มม  วจน  นิสาเมถ  สณุาถ ฯ   
ฉพฺพิสาณนฺติ  ฉพฺพณฺณวิสาณ ฯ  อห  คช  กีทิส  ฉพฺพิสาณ   
เสต  เอวรูป  คช  สุปเน  อทฺทส  ปสฺสามิ  ตสฺส  นาคราชสฺส  
ทนฺเตหิ  เม อตฺโถ อลาเภ นตฺถิ ชีวิตนฺติ ฯ   
        ต สุตฺวา ลุทฺทปุตฺตา อาหสุ   
[๒๓๓๓]น โน ปตูน น ปตามหาน   
                ทฏิโ สุโต กุ ฺชโร ฉพฺพิสาโณ    
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                ยมทฺทส สุปเน ราชปุตฺตี   
                อกฺขาหิ โน ยาทิโส หตฺถินาโคติ ฯ   
        ตตฺถ  ปตูนนฺติ  กรณตฺเถ  สามิวจน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
เทว  อมฺหาก  ปตูหิ  ปตามเหหิป  เอวรูโป  กุ ฺชโร  น  ทฏิปุพฺโพ   
ปเคว  อมฺเหหิ  ตสฺมา  อตฺตนา  ทิฏลกฺขณวเสน  อกฺขาหิ  โน   
ยาทิโส ตยา ทิฏโ หตฺถนิาโคติ ฯ   
        อนนฺตรคาถาป เตเหว วุตฺตา   
[๒๓๓๔]ทิสา จตสฺโส วิทิสา จตสฺโส   
                อุทฺธ อโธ ทส ทิสา อิมา โย   
                กตม ทิส ติฏติ นาคราชา   
                ยมทฺทส สุปเน ฉพฺพิสาณนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ทสิาติ  ทิสาสุ ฯ  กตมนฺติ  เอตาสุ  ทิสาสุ  กตมาย   
ทิสายาติ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  สุภทฺทา  สพฺเพ  ลุทฺเท  โอโลเกตฺวา เตส อนฺตเร   
ปตฺถตปาท  ภตฺตปูฏสทิสชงฺฆ  มหาชานุก  มหาผาสุก   
พหลมสฺสุ  ตามฺพทา ิก  นิพฺพิทฺธปงฺคล  ทุสฺสณฺาน  วิภจฺฉ  
สพฺเพส  มตฺถเกน  ป ฺายมาน  มหาสตฺตสฺส  ปุพฺพเวรึ  
โสณุตฺตร  นาม  เนสาท  ทิสฺวา  เอส  มม  วจน  กาตุ  สกฺขิสฺสตีติ  
ราชาน  อนุชานาเปตฺวา  ต  อาทาย  สตฺตภูมิกปาสาทสฺส  
อุปริตล  อารยฺุห  อุตฺตรสหีป ฺชร  วิวริตฺวา  อุตฺตรหิมวนฺตาภิมุข  
หตฺถ  ปสาเรตฺวา  จตสฺโส  คาถา  อภาสิ    
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[๒๓๓๕]อิโต อุชุ อุตฺตราย ทิสาย   
                อติกฺกมฺม โส สตฺต คิรี พฺรหนฺเต   
                สวุณฺณปสฺโส นาม คิริ อุฬาโร   
                สปุปฺผิโต กึปุรสิานุจิณฺโณ ฯ   
                อารุยฺห เสล ภวน กินฺนราน   
                โอโลกย ปพฺพตปาทมูล   
                อถ ทกฺขสี เมฆสมานวณฺณญ   
                นโิคฺรธราช อฏสหสฺสปาท ฯ   
                ตตฺถจฺฉติ กุ ฺชโร ฉพฺพิสาโณ   
                สพฺพเสโต ทุปฺปสโห ปเรภิ   
                รกขฺนฺติ น อฏสหสฺสนาคา   
                อีสาทนฺตา วาตชวปฺปหาริโน ฯ   
                ติฏนฺติ เต ตุมูลมสฺสสนฺตา   
                กปฺุปนฺติ วาตสฺสป เอริตสฺส   
                มนุสฺสภูต ปน ตตฺถ ทิสฺวา   
                ภสฺม กเรยฺยุ นาสฺส รโชป ตสฺสาติ ฯ   
        ตตฺถ  อิโตติ  โภ  ลุททฺปุตฺต  โส  ตฺว  อิมมฺหา  านา ฯ   
อุตฺตรายนฺติ  อุตฺตราย  อุทฺทิสฺส  อุชุ  คจฺฉ  คจฺฉาหิ  คนฺตฺวาน   
พฺรหนฺเต  สตฺต  คิรี  อติกกฺมฺม  อติกฺกนฺเตน  ตยา  ปมเมว  ฉ   
ปพฺพเต  อติกฺกมิตฺวา  สุวณฺณมโย  นาม  คิร ิ กีทโิส ฯ  อุฬาโรติ   
มหนฺโต  อิตเรหิ  ฉหิ  ปพฺพเตหิ  อุจฺจตโร ฯ  โอโลกยาติ    
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โอโลเกยฺยาสิ ฯ  ตตฺถจฺฉตีติ  ตสฺมึ  นโิคฺรธมูเล  คิมฺหสมเย  อุทกวาต   
สมฺปฏิจฺฉนฺโต  ติฏติ ฯ  ทุปฺปสโหติ  อ ฺเ  ต  อุปคนฺตฺวา   
ปสยฺห กาตุ สมตฺถา นาม นตฺถีติ  ทุปปฺสโห  ปเรภิ  เอวรูโป  กุ ฺชโร   
ตตฺถ  ตสฺมึ  นิโคฺรธมูเล  คิมฺหสมเย  อุทกวาต  สมฺปฏิจฺฉนฺโต   
อจฺฉติ  ติฏติ ฯ  ลุทฺท  อฏสหสฺสนาคา  กีทิสา ฯ   
อีสาทนฺตาติ  รถีสาย  สมานทนฺตา ฯ  วาตชวปฺปหาริโนติ   
วาตชเวน  คนฺตฺวา  ปจฺจามิตฺเต  ปหรณสีลา  เอวรูปา  อฏสหสฺสา  
นาคา  น  นาคราชาน  รกขฺนฺติ ฯ  ตุมูลนฺติ  ภึสนก  มหา- 
สทฺทานุพนฺธ  อสฺสาสปสฺสาส  มุ ฺจนฺตา  ติฏนฺติ ฯ  เอริตสฺสาติ   
วาตปหริตสฺส  ย  สทฺทานุพนฺธเอริตจลิตกมฺปน  ตสฺสป  กุปฺปนฺติ  
เต  นาคา  ตตฺถ  ตสฺมึ  าเน  อาคต  มนุสฺสภูต  ทิสวฺา  เอว  ผรุสา ฯ   
นาสฺสาติ  ตสฺส  นาสวาเตเนว  วิทฺธสิตฺวา ภสฺม กตสฺส ตสฺส  
รโชป น ภเวยฺยาติ ฯ   
        ต สุตฺวา โสณุตฺตโร มรณภยภีโต   
[๒๓๓๖]พหู หิ เม ราชกุลมฺหิ สนฺติ   
                ปลนฺธนา ชาตรูปสฺส เทวิ   
                มตฺุตา มณี เวฬุริยามยา จ   
                ก ึกาหสิ ทนฺตปลนฺธเนน   
                มาเรตุกามา กุ ฺชร ฉพฺพิสาณ   
                อุทาหุ ฆาเฏสฺสสิ ลุทฺทปุตฺเตติ   
อาห ฯ    
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        ตตฺถ  ปลนฺธนาติ  อาภรณานิ ฯ  เวฬุริยามยาติ  เวฬุริย- 
มยานิ ฯ  ฆาเฏสฺสสีติ  อุทาหุ  ปลนฺธนปเทเสน  ลุททฺปุตฺเต   
ฆาฏาเปตุกามาสีติ  ปุจฺฉิ ฯ   
        ตโต เทวี คาถมาห   
[๒๓๓๗]สา อิสฺสิตา ทุกฺขิตา จสฺมิ ลุทฺท   
                อุทฺธ ฺจ สุสฺสามิ อนุสฺสรนฺตี   
                กโรหิ เม ลุทฺทก เอตมตฺถ   
                ทสฺสามิ เต คามวรานิ ป ฺจาติ ฯ   
        ตตฺถ  สาติ  สา  อห ฯ  อนุสฺสรนฺตีติ  เตน  วารเณน  ปุเร   
มยิ  กต  เวร  อนุสฺสรมานาว ฯ  ทสฺสามิ  เตติ  เอตสฺมึ  เต อตฺเถ   
นิปฺผาทิเต  สวจฺฉเร  สวจฺฉเร  สตสหสฺสุฏานเก  ป ฺจ  คามวเร   
เต ตุยฺห ทสฺสามิ ททามิ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  สมฺม  ลุทฺทปตฺุต  อห  เอต  ฉทฺทนฺตหตฺถึ   
มาราเปตฺวา  ยมกทนฺเต  อาหราเปตุ  สมตฺถา  โหมีติ  ปุพฺเพ   
ปจฺเจกพุทฺธาน  ทาน  ทตฺวา  ปตฺถน  เปสึ  มยา  สปุนนฺเต ทิฏ  
นาม  นตฺถิ  สา  ปน  มยา  ปฏ ิตปตฺถนา  สมิชฺฌิสสฺติ  ตฺว  คจฺฉนฺโต   
มา  ภายีติ  ต  สมสฺสาเสสิ ฯ  โส  สาธุ  อยฺเยติ  ตสฺสา  วจน   
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เตนหิ  เม  ปากฏ  กตฺวา  ตสฺส  วสนฏาน  กเถหีติ   
ปุจฺฉนฺโต อาห   
[๒๓๓๘]กตฺถจฺฉติ กตฺถ มุเปติ าน   
                วีถสิฺส กา นหานคตสฺส โหติ    
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                กถ ฺหิ โส นหายติ นาคราชา   
                กถ วิชาเนมุ คตึ คชสฺสาติ ฯ   
        ตตฺถ  กตฺถจฺฉตีติ  กตฺถ  วสติ ฯ  กตฺถ  มุเปตีติ  กตฺถ  
อุเปติ ฯ  กตฺถ  ติฏตีติ  อตฺโถ ฯ  วีถสิฺส  กาติ  ตสฺส   
นหานคตสฺส  กา  วีถ ิ โหติ  กตรมคฺเคน  โส  คจฺฉติ ฯ  กถ  
วิชาเนมุ คตินฺติ ตยา  อกถิเต  มย  กถ  ตสฺส  คชสสฺ  คตึ วิชานสิฺสาม 
ตสฺมา  กเถหิ  โนติ อตฺโถ ฯ   
        ตโต  สา  ชาติสฺสราเณน  ปจฺจกฺขโต  ทิฏฏาน  ตสฺส   
อาจิกฺขนฺตี เทฺว คาถา อภาสิ   
[๒๓๓๙]ตตฺเถว สา โปกฺขรณี อทูเร  (๑) 
                รมฺมา สุติตฺถา จ มโหทกา(๒) จ   
                สปุปฺผิตา ภมรคณานุจิณฺณา   
                เอตฺถ หิ โส นหายติ นาคราชา ฯ   
                สสี นหาโต อุปฺปลมาลธารี   
                สพฺพเสโต ปุณฺฑรีกตจงฺคี   
                อาโมทมาโน คจฺฉตี สนิเกต   
                ปรุกฺขตฺวา มเหสึ สพฺพสุภทฺทนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ตตฺเถวาติ  ตตฺถ  วสนฏาเนเยว ฯ  โปกขฺรณีติ   
ฉทฺทนฺตทห  สนฺธายาห ฯ  สปุปฺผิตาติ  ทุวิเธหิ กุมุเทหิ  
ติวิเธหิ อุปฺปเลหิ  ป ฺจวณฺเณหิ  ปทุเมหิ  สมนฺตโต  ปุปฺผิตา ฯ 
# ๑. ส. อวิทูเร ฯ  ๒. ม. มโหทิกา ฯ  
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เอตฺถ  หิ  โสติ  โส  นาคราชา  เอตฺถ  ฉทฺทนฺตทเห  นหายติ ฯ   
อุปฺปลมาลธารีติ อุปฺปลาทีน  ชลถลชาตาน  ปุปฺผาน มาล  
ธาเรนฺโต ฯ ปุณฺฑรีกตจงฺคีติ ปุณฺฑรีกสทิสตเจน  โอทาเตน  
องฺเคน  สมนฺนาคโต ฯ  อาโมทมาโนติ อาโมทิตปโมทิโต ฯ   
สนิเกตนฺติ  อตฺตโน  วสนฏาน ฯ  ปรุกฺขตฺวาติ  สพฺพสุภทฺท  
นาม  มเหสึ  ปุรโต  กตฺวา  อฏหิ  นาคสหสฺเสหิ  ปริวุโต  
อตฺตโน วสนฏาน คจฺฉตีติ อาห ฯ   
        ต  สุตฺวา  โสณุตฺตโร  สาธุ  อยฺเย  อห  ต  วารณ  มาเรตฺวา   
ทนฺเต  อาหริสฺสามีติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  อถสฺส  สา  ตุสฺสิตฺวา  สหสฺส   
ทตฺวา  เคห  ตาว  คจฺฉ  อิโต  สตฺตาหจฺจเยน  ตตฺถ  คมิสฺสสีติ  ต   
อุยฺโยเชตฺวา  กมฺมาเร  ปกโฺกสาเปตฺวา  ตาต  อมฺหาก  วาส-ี  
ผรสุกุทฺทาลนิขาทนมุฏ ิกเวฬุคุมฺพจฺเฉทนสตฺถติณลายนอสิ- 
โลหทณฺฑกกกจขาณุกอยสึฆาฏเกหิ  อตฺโถ  สพฺพ  สีฆ  กตฺวา   
อาหราติ  อาณาเปตฺวา  จมฺมกาเร  ปกโฺกสาเปตฺวา  ตาต  อมฺหาก  
กุมฺภภารคาหิก  จมฺมภสฺต  กาตุ  วฏฏติ  จมฺมโยตฺตวรตฺตหตฺถิ- 
ปาทอุปาหนจมฺมฉตฺเตหิป  โน  อตฺโถ  สพฺพ  สีฆ  กตฺวา  อาหราติ   
อาณาเปสิ ฯ  ตโต  อุโภป  สพฺพานิ  สฆี  กตฺวา  อาหริตฺวา  
อทสุ ฯ  สา  ตสฺส  ปาเถยฺย  สวิทหิตฺวา  อรณีสหิต  อาทึ  กตฺวา  
สพฺพ  อุปกรณ ฺจ  พทฺธสตฺตุอาทิก  ปาเถยฺย ฺจ  จมฺมภสฺตาย   
ปกฺขิป ฯ  ต  สพฺพป  กุมฺภภารมตฺต  อโหสิ ฯ  โสณุตฺตโรป  
อตฺตโน  ปรวิจฺฉ  กตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  อาคนฺตฺวา  เทวึ  วนฺทิตฺวา    
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อฏาสิ ฯ  อถ  น  สา  นฏิ ิตนฺเต  สพฺพูปกรณ  อิม  ตาว  
ปสิพฺพก  คณฺหาติ  อาห ฯ  โส  ปน  มหาถาโม  ป ฺจนฺน  หตฺถีน   
พล  ธาเรติ ฯ  ตสฺมา  ตมฺพุลปสิพฺพก  วิย  อุกฺขิปตฺวา  อุปกจฺฉนฺตเร   
เปตฺวา  ริตฺตหตฺโถ  วิย  อฏาสิ ฯ  สภุทฺทา  ลุทฺทกสฺส  ทารกาน   
ปริพฺพย  ทตฺวา  ร ฺโ  อาจิกฺขิตฺวา  โสณุตฺตร  อุยฺโยเชสิ ฯ  
โสป  ราชาน ฺจ  เทวิ ฺจ  วนฺทิตฺวา  ราชนิเวสนา  โอรุยฺห  รเถ   
ตฺวา  มหนฺเตน  ปริวาเรน  นครา  นกิฺขมิตฺวา  คามนิคมปรมฺปราย   
ปจฺจนฺต  ปตฺวา  ชานปเท  นิวตฺเตตฺวา  ปจฺจนฺตวาสีหิ  สทฺธึ   
อร ฺ  ปวิสิตฺวา มนุสฺสปถ  อติกฺกมฺม  ปจฺจนฺตวาสิโนป นิวตฺเตตฺวา   
เอกโกว  คจฺฉนฺโต  ตึสโยชน  ปตฺวา  ปม  ทพฺพคหน  กาสคหน   
ติณคหน  ตุลสิคหน  สรคหน  ติริวจฺฉคหน  ฉ  คหนานิ  กณฺฏก- 
คุมฺพคหนานิ   เวตฺตคหน   โอมิสฺสกคหน   นลวนคหน  
สรวนคหนสทิส  อุรเคนป  ทุพฺพินิวิชฌฺ  ฆนวนคหน  รกฺุขคหน   
เวฬุคหน  กลลคหน  อุทกคหน  ปพฺพตคหนนฺติ  อฏารส   
คหนานิ  ปฏปิาฏิยา  ปตฺวา  อุปคนฺตฺวา  ทพฺพคหนาทีนิ  อสิเตน   
ลายิตฺวา  ตุลสิคหนาทีนิ  เวฬุวนคุมฺพจฺเฉทนสตฺเถน  ฉินฺทิตฺวา   
รุกฺเข  ผรสุนา  โกฏเฏตฺวา  อติมหนฺเต  นิขาทเนน  วิชฺฌิตฺวา  
มคฺค  กโรนฺโต  เวฬุคุมฺพวเน  นิสฺเสณึ  กตฺวา  เวฬคุุมฺพ  อารุยฺห   
เวฬฬ  ฉินฺทตฺิวา  อปรสฺส  เวฬุคุมฺพสฺส  อุปร ิ ปาเตตฺวา   
เวฬุคุมฺพมตฺถเกน  คนฺตฺวา  กลลคหเน  สุกฺขรุกฺขปทร   
อตฺถริตฺวา  เตน  คนฺตฺวา  อปร  อตฺถรตฺิวา  อิตร  อุกฺขิปตฺวา 
ปุน  ปุรโต  อตฺถรนฺโต  ต  อติกฺกมิตฺวา  อุทกคหน    
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ปตฺวา  โทณึ  กตฺวา  ตาย  อุทกคหน  ตริตฺวา  ปพฺพตปาเท  ตฺวา   
อยสีฆาตก  โยตฺเตน  พนฺธิตฺวา  อุทฺธ  ขิปตฺวา  ปพฺพเต  ลคฺคาเปตฺวา   
โยตฺเตน  โอรุยฺห  ตตฺถ   ิโตว  จมฺมโยตฺต  โอลมฺเพตฺวา  ต  อาทาย   
โอตริตฺวา  เหฏ ิมขาณุเก  พนฺธิตฺวา  โยตฺเตน  อารุยฺห  วชิรคฺเคน   
โลหทณฺเฑน ปพฺพต วิชฺฌตฺิวา ขาณุก โกฏเฏตฺวา ตตฺถ ตฺวา   
สีฆาฏก  อากฑฺฒิตฺวา  ปุน  อุปร ิ ลคฺคาเปตฺวา  ตตฺถ   ิโต จมฺมโยตฺต   
โอลมฺเพตฺวา  ต  อาทาย  โอตริตฺวา  เหฏ ิมขาณุเก  พนฺธิตฺวา   
โยตฺเตนารุยฺห  วามหตฺเถน  โยตฺต  คเหตฺวา  ทกฺขิณหตฺเถน  
มุคฺคร  อาทาย  โยตฺต  ปหริตฺวา  ขาณุก  นีหริตฺวา  ปุน  อภิรุหติ ฯ   
เอเตนูปาเยน  ปพฺพตมตฺถก  อารุยฺห  ปรุโต  โอตรนฺโต  อิตเร   
ปุริมนเยเนว  ปมปพฺพตมตฺถเก  ขาณุก  โกฏเฏตฺวา  จมฺมปสิพฺพเก   
โยตฺต  พนฺธตฺิวา  ขาณุเก  เวเตฺวา  สย  อนฺโตปสิพฺพเก  นิสีทิตฺวา   
มกฺกฏกาน  มกฺกฏสุตฺตวิสชฺชนากาเรน  โยตฺต  วินิเวเนฺโต  
โอตริ ฯ  จมฺมฉตฺเตน วาต คาหาเปตฺวา สกุโณ วิย โอตรตีติ  
วทนฺติเยว ฯ   
        เอว  ตสสฺา  สุภทฺทาย  วจน  อาทาย  นครา  นกิฺขมิตฺวา  
สตฺตรส  คหนานิ  อติกฺกมิตฺวา  ปพฺพตคหน  ปตฺวา  ตตฺราป  ฉ   
ปพฺพเต  อติกฺกมิตฺวา  สุวณฺณปสฺสปพฺพตมตฺถก  อารุยฺหภาว   
อาวิกโรนฺโต  สตฺถา อาห   
[๒๓๔๐]ตตฺเถว โส อุคฺคเหตฺวาน วากฺย   
                อาทาย ตูณิ ฺจ ธนุ ฺจ ลุทฺโท    
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                วิตุริย โส สตฺต คีรี พฺรหนฺเต   
                สวุณฺณปสฺสนฺนาม คิริ อุฬาร ฯ   
                อารุยฺห เสล ภวน กินฺนราน   
                โอโลกย ิปพฺพตปาทมูล   
                ตตฺถทฺทสา เมฆสมานวณฺณ   
                นโิคฺรธราช อฏสหสฺสปาท ฯ   
                ตตฺถทฺทสา กุ ฺชร ฉพฺพิสาณ   
                สพฺพเสต ทุปฺปสห ปเรภิ   
                รกขฺนฺติ น อฏสหสฺสนาคา   
                อีสาทนฺตา วาตชวปฺปหาริโน ฯ   
                ตตฺถทฺทสา โปกฺขรณิ อทูเร   
                รมฺม สุติตฺถ ฺจ มโหทก ฺจ   
                สปุปฺผิต ภมรคณานุจิณฺณ   
                ยตฺถ หิ โส นหายติ นาคราชา ฯ   
                ทสิฺวาน นาคสฺส คติ  ิต ฺจ   
                วีถสิฺส ยา นหานคตสฺส โหติ   
                โอปาตมาคจฺฉิ อนริยรูโป   
                ปโยชิโต จิตฺตวสานุคายาติ ฯ   
        ตตฺถ  โสติ  ภิกฺขเว  โส  ลุทฺโท  ตตฺเถว  สตฺตภูมิปาสาทตเล   
 ิตาย  ตสฺสา  วจน  อุคฺคเหตฺวา  สรตูณิ ฺจ  มหาธนุ ฺจ  อาทาย   
ปพฺพตคหน  ปตฺวา  กตโร  นโุข  สุวณฺณปสฺสปพฺพโต  นามาติ    
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สตฺต  มหาปพฺพเต ฯ  วิตุริยาติ  ตสฺมึ  กาเล  วิตุเลติ  ตีเรติ ฯ  
โส  เอว  ตีเรนฺโต  สุวณฺณปสฺสนฺนาม  คิริ  อุฬาร  ทสิฺวา  อย  โส   
ภวิสฺสตีติ  จินฺเตสิ ฯ  โอโลกยีติ  ต  กนิฺนราน  ภวนภูต  ปพฺพต   
อารุยฺห  สุภทฺทาย  ทินฺนส ฺาวเสน  เหฏา  โอโลเกสิ ฯ  
ตตฺถาติ  ตสฺมึ  ปพฺพตปาทมูเล  อวิทูเรเยว  ต  นิโคฺรธ  อทฺทส ฯ   
ตตฺถาติ  ตสฺมึ  นิโคฺรธมูเล   ิต ฯ  ตตฺถาติ  ตตฺเถว  อนฺโตปพฺพเต   
ตสฺส  นิโคฺรธสฺส  อวิทูเร  ปตฺวา  ยตฺถ  โส  นหายติ  ต  โปกฺขรณึ   
อทฺทส ฯ  ทสิฺวานาติ  สุวณฺณปสฺสปพฺพตา  โอรุยฺห  หตฺถีน   
คตกาเล  หตฺถิปาทอุปาหน  อารุยฺห  ตสฺส  นาคร ฺโ  คตฏาน   
นิพฺพทฺธวสนฏาน ฺจ  อุปธาเรนฺโต  อิมินา  มคฺเคน  คจฺฉติ  อิธ  
นหายติ นหาตฺวา โอติณฺโณ อิธ  ติฏตีติ  สพฺพ  ทิสวฺา  อหิริกภาเวน   
อนริยรูปตาย  จิตฺตวสานุคาย  ปโยชโิต  ตสฺมา  โอปาต  อาคจฺฉิ   
ปฏิปชชฺิ อาวาฏ ขนีติ อตฺโถ ฯ   
        ตตฺราย  อนุปุพฺพิกถา ฯ  โส  กิร  มหาสตฺตสฺส  วสโนกาส   
สตฺตมาสาธิเกหิ  สตฺตหิ  สวจฺฉเรหิ  สตฺตหิ  จ  ทิวเสหิ  ปตฺวา   
วุตฺตนเยเนว  ตสฺส  วสโนกาส  สลลฺกฺเขตฺวา  อิธ  อาวาฏ  ขนิตฺวา   
ตสฺมึ   ิโต  วารณาธิปติ  วิชฺฌิตฺวา  ชีวิตกฺขย  ปาเปสฺสามีติ   
ววตฺถเปตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ถมฺภาทีน  อตฺถาย  รุกฺเข   
ฉินฺทิตฺวา  ทพฺพสมฺภาเร  สชฺเชตฺวา  หตฺถีสุ  นหานตฺถาย  คเตสุ   
ตสฺส วสโนกาเส  มหากุทฺทาเลน  จตุรสฺส  อาวาฏ  ขนิตฺวา   
อุทฺธตปสุพีช  วปนฺโต  วิย  อุทเกน  วิกริิตฺวา  อุทุกฺขลปาสาณาน    
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อุปริ  ถมฺเภ  ปติฏเปตฺวา  ตุลาธาเร  ทตฺวา  ปทรานิ  อตฺถริตฺวา   
กณฺปฺปมาณ  ฉิทฺท  กตฺวา  อุปริ  ปสุ ฺจ  กจวร ฺจ  ปกฺขิปตฺวา   
เอเกน  ปสฺเสน  อตฺตโน  ปวิสนฏาน  กตฺวา  เอว  นิฏ ิเต  อาวาเฏ   
ปจฺจูสกาเลเยว  ปฏิสีสก  ปฏิมุ ฺจิตฺวา  กาสาวานิ  ปริทหิตฺวา  
สทฺธึ  วิสปเตน  สลฺเลน  ธนุ  อาทาย อาวาฏ โอตริตฺวา อฏาสิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห   
[๒๓๔๑]ขนิตฺวาน กาสุ ผลเกหิ ฉาทยิ   
                อตฺตานโมธาย ธนุ ฺจ ลุทฺโท   
                ปสฺสาคต ปุถุสลฺเลน นาค   
                สมปฺปยิ ทุกฺกฏกมฺมการี ฯ   
                วทฺโธ จ นาโค โก ฺจมนาทิ โฆร   
                สพฺเพว นาคา นินฺนาทุ โฆรรูป   
                ติณ ฺจ กฏ ฺจ รณ กโรนฺตา   
                ธาวึสุ เต อฏ ทิสา สมนฺตโต ฯ   
                วธิสฺสเมตนฺติ(๑)  ปรามสนฺโต   
                กาสาวมทฺทกฺขิ ธช อิสีน   
                ทกฺุเขน ผุฏสฺสุทปาทิ ส ฺา   
                อรหทฺธโช สพฺภิ อวชฺฌรูโปติ ฯ   
        ตตฺถ  โอธายาติ  โอทหิตฺวา  ปเวเสตฺวา ฯ  ปสฺสาคตนฺติ  
อตฺตโน  อาวาฏสฺส  ปสฺเส  อาคต ฯ  โส  กิร  ทุติยทิวเส อาคนฺตฺวา  
# ๑. ส. วธิสสฺเมนนฺติ ฯ  
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นหาตฺวา  อุตฺติณฺโณ  ตสฺมึ  มหาวิสาลมาลเก  นาม  ปเทเส  
อฏาสิ ฯ  อถสฺส  สรีรโต  อุทก  นาภิปฺปเทเสน  โอคลิตฺวา  เตน  
ฉิทฺเทน  ลุททฺสฺส  สรีเร  ปติ ฯ  ตาย  ส ฺาย  โส  มหาสตฺตสฺส   
อาคนฺตฺวา   ิตภาว  ตฺวา  ต  ปสฺสาคต  ปุถุสลฺเลน  สมปฺปย ิ  
วิชฺฌิ ฯ  ทุกฺกฏกมฺมการีติ  ตสฺส  มหาสตฺตสฺส  กายิกเจตสิกสฺส   
ทุกฺขสฺส  อุปปฺาทเนน  ทุกฺกฏสฺส  กมมฺสฺส  การโก ฯ  โก ฺจมนาทีติ   
โก ฺจนาท  กริ ฯ  ตสฺส  กิร  ต  สลฺล  นาภิยา  ปวิสิตฺวา  
ปหกาทีนิ  ส ฺจุณฺเณตฺวา  อนฺตาทีนิ  ฉินฺทิตฺวา  ปฏ ิภาค  
ผรสุนา  ปทาเลนฺต  วิย  อุคฺคนฺตฺวา  อากาเสน  ปกฺขนฺทิ ฯ   
ภินฺนรชฏกุมภฺโต  รชน  วิย  ปหารมุเขน  โลหิต ปคฺฆรติ ฯ   
พลวเวทนา  อุปฺปชฺชิ ฯ  โส  เวทน  อธวิาเสตุ  อสกฺโกนฺโต   
เวทนาปฺปตฺโต  สกลปพฺพต เอกนินฺนาท กโรนฺโต ติกฺขตฺตุ  
มหนฺต โก ฺจนาท  นทิ ฯ  สพฺเพวาติ  เตป  สพฺเพ  อฏสหสฺส- 
นาคา  ต  สทฺท  สุตฺวา  มรณภยภีตา  โฆรรูป  นินฺนาทุ ฯ  รณ   
กโรนฺตาติ  โฆรรูป  สทฺททารุณ  กโรนฺโต  เตน  สทฺเทนาคนฺตฺวา   
ฉทฺทนฺตวารณ  เวทนาปฺปตฺต  ทิสฺวา  ปจฺจามิตฺต  คณฺหิสฺสามาติ   
ติณ ฺจ  กฏ ฺจ  จุณฺณ  กโรนฺตา  ธาวิสุ ฯ  อธิสฺสเมตนฺติ   
ภิกฺขเว  โส  ฉทฺทนฺตวารโณ ทิสาสุ  ปกฺกนฺเตสุ  นาเคสุ  สุภทฺทาย   
กเณรุยา  ปสเฺส  ตฺวา  สนฺธาเรตฺวา  สมสฺสาสยมานาย  เวทน   
อธิวาเสตฺวา  กณฺฑสฺส  อาคตฏาน  สลฺลกฺเขนฺโต  สเจ  อิท   
ปุรตฺถิมทิสาทีหิ  อาคต  อภวิสฺส  กุมภฺาทีหิ  ปวิสิตฺวา  ปจฺฉิม-  



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 250 

                เลมที่  34  ตึสตินิปาตวณฺณนา  หนา  250 
 
กายาทีหิ  นิกฺขมิสฺสติ  อิท  ปน  นาภิยา  ปวิสิตฺวา  อากาเส   
ปกฺขนฺทติ  ตสฺมา  ปวิย   ิเตน  วิสฺสฏ  ภวิสฺสตีติ  อุปธาเรตฺวา   
 ิตฏาน  อุปปริกฺขิตุกาโม  โก  ชานาติ  กึ  ภวิสฺสติ  สุภทฺท  
อปเนตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  ภทฺเท  อฏสหสฺสนาคา  มม  ปจฺจา- 
มิตฺต  ปริเยสนฺตา  ทิสาสุ  ปกฺขนฺตา  ตฺว  อิธ  กึ  กโรสีติ  วตฺวา  เทว   
อห  ตุมฺเห  สนฺธาเรตฺวา  สมสฺสาเสนฺตี   ิตา  ขมถ  เมติ  ติกฺขตฺตุ   
ปทกฺขิณ  กตฺวา  จตูสุ  าเนสุ  วนฺทิตฺวา  ตาย  อากาส  ปกฺขนฺตาย   
นาคราชา  ภูมิย  ปาทนเขน  ปหร ิฯ  ปทร  อุปฺปติตฺวา   
คต ฯ  โส  ต  ฉิทฺเทน  โอโลเกนฺโต  โสณุตฺตร  ทิสวฺา  วธิสฺสามิ   
นนฺติ  จิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา  รชฏทามวณฺณโสณฺฑ  ปเวเสตฺวา   
ปรามสนฺโต  พุทฺธาทีน  อิสีน  ธช  กาสาว  อทฺทกฺขิ ฯ  โส  ต   
อุกฺขิปตฺวา  ปุรโต  เปสิ ฯ  อถสฺส  เตน  ตถารูเปนาป  ทุกฺเขน   
ผุฏสฺส  อรหทฺธโช  นาม  สพฺภิ  ปณฺฑิเตหิ  อวชฺฌรูโป  อ ฺทตฺถุ   
สกฺกาตพฺโพ  ครุกาตพฺโพเยวาติ  อย  ส ฺา  อุทปาทิ ฯ  โส  
เตน  สทฺธึ สลฺลปนฺโต คาถาทฺวยมาห   
[๒๓๔๒]อนิกฺกสาโว กาสาว  โย วตฺถ ปริทเหสฺสติ (๑)  
                อเปโต ทมสจฺเจน  น โส กาสาวมรหติ ฯ   
                โย จ วนฺตกสาวสฺส  สีเลส ุสสุมาหิโต   
                อุเปโต ทมสจฺเจน  สเว กาสาวมรหตีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สมฺม  ลุททฺปุตฺต  โย  ปุริโส  ราคาทีหิ  กสาเวหิ   
# ๑. ส. ปริทหิสฺสติ ฯ  
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อนิกฺกสาโว  อินฺทฺริยทมเนน  เจว  วจีสจฺเจน  จ  อเปโต   
อนุปคโต  เตหิ  คุเณหิ  กาสาย  รสปต  กาสาว  วตฺถ   
ปริทหติ  โส  ต  กาสาว  นารหติ  นานุจฺฉวิโก  โส  ตสฺส   
วตฺถสฺส  โย  ปน  เตส  กสาวาน  วนฺตตฺตา  วนฺตกสาโว   
อสฺส ฯ  สีเลสุ  สุสมาหิโตติ  สุปติฏ ิตปริปุณฺณสีลาจาโร  
โส เอต กาสาว อรหติ นามาติ ฯ   
        เอว  วตฺวา  มหาสตฺโต  ตสฺมิ  จิตฺต  นิพฺพาเปตฺวา  สมฺม   
กิมตฺถ  ม  วิชฺฌสิ  กิ  อตฺตโน  อตฺถาย  อุทาหุ  อ ฺเน  ปโยชิโตสีติ  
ปุจฺฉิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห   
[๒๓๔๓]สมปฺปโต ปุถุสลฺเลน นาโค   
                อทุฏจิตฺโต ลุทฺทก อภาสิ   
                กมิตฺถิย กิสฺส วา สมฺม เหตุ   
                มม วธี กสฺส วาย ปโยโคติ ฯ   
        ตตฺถ  กมิตฺถิยนฺติ  อายตึ  กิ  ปตฺเถนฺโต ฯ  กิสสฺ  วาติ   
กิสฺส  เหตุ เกน การเณน ก ินาม  ตว  มยา  สทฺธึ เวรนฺติ อธิปฺปาโย ฯ 
กสฺส  วาติ  กสฺส  วา  อ ฺสฺส  อย  ปโยโค  เกน  ปโยชิโต  ม อวธีติ  
อตฺโถ ฯ   
        อถสฺส อาจิกฺขนฺโต ลุทฺโท คาถมาห   
[๒๓๔๔]กาสิสฺส ร ฺโ มเหสี ภทนฺเต   
                สา ปูชิตา ราชกุเล สุภทฺทา    
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                (สา) ต อทฺทสา สา จ มม อสสิ   
                ทนฺเตหิ อตฺโถติ มม อโวจาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปชูิตาติ  อคฺคมเหสิฏาเนน  ปชูิตา ฯ  อทฺทสาติ   
สา  กิร  ต  สปุนนฺเต  อทฺทส ฯ  อสสีติ  สา  จ  มม  สกฺการ  
กาเรตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส  เอวรูโป  นาม  นาโค  อสุกสฺมิ  นาม  
าเน  วสตีติ  มม  อาจิกฺขติ ฯ  ทนฺเตหีติ  ตสฺส  นาคสฺส   
ฉพฺพณฺณรสี  สมุชชฺลา  ทนฺตา  เตหิ  มม  อตฺโถ  อตฺถิ  ปลนฺธน  
กาเรตุกามมฺหิ  เต  เม อาหราติ มม อโวจ ฯ   
        ต  สุตฺวา  อิท  จุลลฺสภุทฺทาย  กมมฺนฺติ  ตฺวา  มหาสตฺโต   
เวทน  อธิวาเสตฺวา  อาห  ตสฺสา  มม  ทนฺเตหิ  อตฺโถ  นตฺถ ิ ม   
มาเรตุกามตาย ปน ปหิณีติ ทีเปนฺโต คาถาทฺวยมาห   
[๒๓๔๕]พหู หิ เม ทนฺตยุคา อุฬารา   
                เย เม ปตูน ฺจ ปตามหาน   
                ชานาติ สา โกธนา ราชปุตฺตี   
                วธตฺถิกา เวรมกาสิ พาลา ฯ   
                อุฏเหิ ตฺว ลุททฺ ขร คเหตฺวา   
                ทนฺเต อิเม ฉินฺท ปุรา มราม ิ  
                วชชฺาสิ ต โกธน ราชปุตฺตึ   
                นาโค หโต หนฺท อิมสฺส ทนตฺาติ ฯ   
        ตตฺถ  อิเมติ  ตสฺส  กริ  ปตุปตามหาน  ทนฺตา  มา  วินสฺสึสติู   
คุหาย  สนฺนิจิตา  เต  สนฺธาย  เอวมาห ฯ  ชานาตีติ  พหูน   
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วารณาน  อิธ  าเน  สนฺนจิิตา  ทนฺเต  ชานาติ ฯ  วธตฺถิกาติ  
เกวล  ปน  สา  ม  มาเรตุกามา  อปฺปมตฺตกป  โทส  หทเย  เปตฺวา  
อตฺตโน  เวร  อกาสิ ฯ  เอวรูเปน  ผรุสกมฺเมน  มตฺถก  ปาเปสิ ฯ   
ขรนฺติ  กกจ ฯ  ปุรา  มรามีติ  ยาว  น  มรามิ ฯ  วชชฺาสีติ   
วเทยฺยาสิ ฯ  หนฺท  อิมสฺส  ทนฺตาติ  หโต  โส  มยา  นาโค  มโนรโถ  
เต  มตฺถก  ปตฺโต คณฺห อิเม ตสฺส ทนฺตาติ ฯ   
        โส  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  นิสีทนฏานา  วุฏาย  กกจ  อาทาย   
ทนฺเต  ฉินฺทิสฺสามีติ  ตสฺส  สนฺติเก  อุปคโต ฯ  โส  ปน  อุพฺเพธโต   
อฏาสีติหตฺโถ  รชฏปพฺพโต  วิย   ิโต  เตนสฺส  โส  ทนฺตฏาน   
น  ปาปุณิ ฯ  อถสฺส  มหาสตฺโต  กาย  อุปนาเมนฺโต  เหฏาสีสโก   
นิปชฺช ิฯ  ตทา  ปน  เนสาโท  มหาสตฺตสฺส  รชฏทามสทิส   
โสณฺฑ  มททฺนฺโต  อภิรหุิตฺวา  เกลาสกูเฏ  วิย  กมฺุเภ  ตฺวา   
มุขโกฏิมส  ชานุนา  ปหริตฺวา  อนฺโต  ปกฺขิปตฺวา  กุมฺภโต  โอรยฺุห   
กกจ  อนฺโตมุเข  ปเวเสสิ ฯ  อุโภหิ  หตฺเถหิ  ทฬฺห  อปราปร  
กฑฺฒิ ฯ  มหาสตฺตสฺส  พลวเวทนา  อุปฺปชฺช ิฯ  มขุ  โลหิเตน  
ปูริ ฯ เนสาโท  อิโตจีโตจ  ส ฺจรนฺโต  กกเจน  ฉินทฺิตุ  นาสกฺขิ ฯ   
อถ  น  มหาสตฺโต  มุขโต  โลหิต  ฉฑฺเฑตฺวา  เวทน  อธิวาเสตฺวา  
กึ  สมฺม  ฉินทฺิตุ  น  สกฺโกสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม  สามีติ ฯ  มหาสตฺโต   
สตึ  ปจฺจุปฏเปตฺวา  เตนหิ  สมฺม  มม  โสณฺฑ  อุกขิฺปตฺวา  กกจโกฏ ึ  
คณฺหาเปหิ  มม  สย  โสณฺฑ  อุกฺขิปตุ  พล  นตฺถติี  อาห ฯ  เนสาโท   
ตถา  อกาสิ ฯ  มหาสตฺโต  โสณฺฑาย  กกจ  คเหตฺวา  อปราปร    
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จาเรสิ ฯ  ทนตฺา  ปน  กลีรา  วิย  ฉินฺทสึุ ฯ  อถ  เน  อาหรา- 
เปตฺวา  คณฺหิตฺวา  สมฺม  ลทฺุทปุตฺต  อห  อิเม  ทนฺเต  ตุยฺห  ททมาโน   
เนว  มยฺห  อปฺปยาติ  ทมฺมิ  น  สกฺกตฺตมารตฺตพฺรหฺมตฺตานิ   
ปตฺเถนฺโต  อิเมหิ  ปน  เม  ทนฺเตหิ  สตคุเณน  สหสฺสคุเณน   
สพฺพ ฺ ุตาณทนฺตาว  ปยา  สพฺพ ฺ ุตาณปฺปฏิเวธาย  เม  
อิท  ปุ ฺ  ปจฺจโย  โหตูติ  ทนฺเต  ทตฺวา  สมฺม  อิม  าน  กิตฺตเกน   
กาเลน  อาคโตสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  สตฺตมาสสตฺตทิวสาธิเกหิ   
สตฺตหิ  สวจฺฉเรหีติ  วุตฺเต  คจฺฉ  อิเมส  ทนฺตาน  อานุภาเวน   
สตฺตทิวสพฺภนฺตเรเยว พาราณสึ ปาปุณิสฺสสีติ วตฺวา ตสฺส  
ปริตฺต กตฺวา   
                สลฺเลน วิทฺโธ พฺยถิโตป สนฺโต   
                กาสาววตฺถมฺหิ มน น ทุสฺสย ิ  
                สเจ อิม นาควเรน สจฺจ   
                มา ม วเน พาลมิคา อค ฺฉุนฺติ   
ต  อุยฺโยเชส ิ อุยฺโยเชตฺวา  จ  ปน  อนาคเตสุเยว  เตสุ  นาเคสุ   
สุภทฺทาย จ อนาคตาย กาลมกาสิ ฯ   
        ตมตฺถ ปากาเสนฺโต สตฺถา อาห   
[๒๓๔๖]อุฏาย โส ลุทโฺท ขร คเหตฺวา   
                เฉตฺวาน ทนฺตานิ คชุตฺตมสฺส   
                วคฺคู สุเภ อปฺปฏิเม ปพฺยา   
                อาทาย ปกฺกามิ ตโต หิ ขิปฺปนฺติ ฯ    
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        ตตฺถ  วคฺคูติ  วิลาสวนฺเต ฯ  สุเภติ  สุนฺทเร ฯ  อปฺปฏิเมติ   
อิมิสฺส  ปวิย  อ ฺเหิ  ทนฺเตหิ  อสทิส ฯ  ตสฺมึ  ปกฺกนฺเต  เต   
นาคา ปจฺจามิตฺต อทิสฺวา อาคมึสุ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห   
[๒๓๔๗]ภยทฺทิตา(๑) นาควเธน อฏฏา   
                เย เต นาคา ทส ทิสา วิธาวว   
                อทิสฺวาน โปส คชปจฺจามิตฺต   
                ปจฺจาคมม เยน โส นาคราชาติ ฯ   
        ตตฺถ  ภยทฺทิตาติ  มรณภเยน  อุปทฺทุตา ฯ  อฏฏาติ   
ทุกฺขิตา ฯ  คชปจฺจามิตฺตนฺติ  คชสฺส  ปจฺจามิตฺต ฯ  เยน   
โสติ  ยตฺถ  วิสาลมาลเก  โส  นาคราชา  กาล  กตฺวา เกลาสปพฺพโต  
วิย ปติโต ต  าน ปจฺจาคมุนฺติ อตฺโถ ฯ   
        เตหิ  ปน  สทฺธ ึ มหาสุภทฺทาป อาคตา เต สพฺเพป  
อฏสหสฺสนาคา  ตตฺถ  โรทิตฺวา  กนทฺิตฺวา  มหาสตฺตสฺส   
กุลูปกปจฺเจกพุทฺธาน  สนฺติก  คนฺตฺวา  ภนฺเต  ตุมฺหาก  ปจฺจยทายโก  
วิสปเตน  สลฺเลน  วิทฺโธ  กาลกโต  สวีถิกทสฺสนมสฺส  คจฺฉถาติ   
วทึสุ ฯ  ป ฺจสตา  ปจฺเจกพุทฺธาป  อากาเสนาคนฺตฺวา  วิสาล- 
มาลเก  โอตรึสุ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เทฺว  ตรุณนาคา  นาคร ฺโ  สรรี   
ทนฺเตหิ  อุกฺขิปตฺวา  ปจฺเจกพุทฺเธ  วนฺทาเปตฺวา  จิตก  อาโรเปตฺวา  
ฌาปยึสุ ฯ ปจฺเจกพุทฺธา  สพฺพรตฺตึ  อาหฬเน  ธมฺมสชฺฌาย   
# ๑. ส. ภยฏฏิตา ฯ  ๒. ส.ียุ. อทิสฺวา ฯ  
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กรึสุ ฯ  อฏสหสฺสนาคา  อาหฬน  นพฺิพาเปตฺวา  นหาตฺวา   
มหาสุภทฺท  ปุรโต  กตฺวา  อตฺตโน  วสนฏาน  อาคมึสุ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห   
[๒๓๔๘]เต ตตฺถ กนฺทิตฺวา โรทิตฺวาน นาคา   
                สีเส สเก ปสุก โอกิริตฺวา   
                อาคมึสุ เต สพฺเพ สก นิเกต   
                ปรุกฺขตฺวา มเหสึ สพฺพภทฺทนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ปสุกนฺติ อาหฬนปสุก ฯ   
        โสณุตฺตโรป  อปฺปตฺเตเยว  สตฺตเม  ทิวเส  ทนฺเต  อาทาย   
พาราณสึ สมฺปาปุณิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห   
[๒๓๔๙]อาทาย ทนฺตานิ คชุตฺตมสฺส   
                วคฺคู สุเภ อปฺปฏิเม ปพฺยา   
                สวุณฺณราชีหิ สมนฺตโมทเร   
                โส ลุทฺโท กาสิปุร อุปาคมิ   
                อุปเนสิ โส ราชก ฺาย ทนฺเต   
                นาโค หโต หนฺท อิมสฺส ทนตฺาติ ฯ   
        ตตฺถ  สวุณฺณราชีหีติ  สุวณฺณรสีหิ ฯ  สมนฺตโมทเรติ   
สมนฺตโต  โอภาสนฺเต  สกลวนสณฺฑ  สุวณฺณวณฺณ  วิย  กโรนฺเต ฯ  
อุปเนสีติ  อห  ฉทฺทนฺตวารณสฺส  ฉพฺพณฺณรสิวิสชฺชเน  ยมกทนฺเต   
อาทาย  อาคจฺฉามิ  นคร  อลงฺการาเปถาติ  เทวิยา  สาสน    
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เปเสตฺวา  ตาย  ร ฺโ  อาโรจาเปตฺวา  เทวนคร  วิย นคเร อลงฺ- 
การาปเต โสณุตฺตโรป  นคร  ปวิสิตฺวา  ปาสาทมารุหิตฺวา  ทนฺเต   
อุปเนสิ  อุปเนตฺวา  จ  ปน  อยฺเย  ยสสฺ  กริ  ตุมฺเห  อปฺปมตฺตก  โทส  
หทเย  กริตฺถ  โส  นาโค  มยา  หโต  มโต  ตสฺส  มตภาว  ชานาถ   
หนฺท  ปสฺสถ  อิเม  ตสฺส  ทนฺตาติ  ทนฺเต  อทาสิ ฯ  สา   
มหาสตฺตสฺส  ฉพฺพณฺณรสี  วิจิตฺตทนฺเต  มณิตาลวณฺเฏน  คเหตฺวา   
อูรูสุ  เปตฺวา  ปุริมภเว  อตฺตโน  ปยสามิกสฺส  ทนฺเต  โอโลเกนฺตี   
เอวรูป  นาม  โสภคฺคปฺปตฺต  วารณ  วิสปเตน  สลฺเลน  ชีวิตกฺขย   
ปาเปตฺวา  ทนฺเต  ฉินฺทิตฺวา  โสณุตฺตโร  อาคโตติ  มหาสตฺต   
อนุสฺสรนฺตี  โสก  อุปฺปาเทตฺวา  อธิวาเสตุ  นาสกฺขิ ฯ  อถสฺสา   
ตตฺเถว  หทย ผลิ ฯ ต  ทิวสเมว กาลมกาสิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห   
[๒๓๕๐]ทิสฺวาน ทนฺตานิ คชุตฺตมสฺส   
                ภตฺตุปฺปยสฺส(๑) ปุริมาย ชาติยา   
                ตตฺเถว ตสฺสา หทย อผาลิ   
                เตเนว สา กาลมกาสิ พาลาติ ฯ   
        อถสฺส  ทสพลสฺส  คุเณ  วณฺเณนฺตา  ธมฺมสงฺคาหกตฺเถรา   
เอวมาหสุ   
[๒๓๕๑]สมฺโพธิปตฺโต จ มหานุภาโว   
                สติ อกาสี ปรสิาย มชฺเฌ   
# ๑. ส. ภตฺตุ ปยสฺส ฯ  
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                ปจฺุฉึสุ ภิกฺขู สุวิมุตฺตจิตฺตา   
                นาการเณ ปาตุกโรนฺติ พุทฺธา ฯ   
                ยมทฺทสาถ ทหรึ กุมาร ึ  
                กาสาววตฺถ อนคาริย จรนฺตึ   
                สา โข ตทา ราชก ฺา อโหสิ   
                อห ตทา นาคราชา อโหสึ ฯ   
                อาทาย ทนฺตานิ คชุตฺตมสฺส   
                วคฺคู สุเภ อปฺปฏิเม ปพฺยา   
                โย ลุทฺทโก กาสิปุร อุปาคมิ   
                โส โข ตทา เทวทตฺโต อโหสิ ฯ   
                อนาวสูร จิรรตฺตสสิต   
                อุจฺจาวจ จริตมิท ปุราณ   
                วีตทฺทโร วีตโสโก วิสลโฺล   
                สย อภิ ฺาย อภาสิ พุทฺโธ ฯ   
        อห โว เตน กาเลน  อโหสึ ตตฺถ ภิกฺขโว   
        นาคราชา ตทาโหสึ  เอว ธาเรถ ชาตกนฺติ ฯ   
        อิมา  คาถา  ทสพลสฺส  คุเณ  วณฺเณนฺเตหิ  ธมฺมสงฺคาหกตฺ- 
เถเรหิ  ปตา ฯ   
        ตตฺถ  สติ  อกาสีติ  อาวุโส  สมฺโพธิ  ปตฺโต  สตฺถา  มหานุภาโว   
อลงฺกตธมฺมสภาย  อลงฺกตธมฺมาสเน  ปริสมชฺเฌ  นิสินฺโน   
เอกทิวส  สิต  อกาสิ ฯ  นาการเณติ  ภนฺเต  พุทฺธา  นาม  อการเณ    
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สิต  น  กโรนฺติ  ตุมฺเหหิ  จ  สิต  กต  เกน  นโุข  การเณน  สิต   
กตนฺติ  มหาขีณาสวา  ภิกฺขู  ปุจฺฉึสุ ฯ  ยมทฺทสาถาติ  เอว  ปุฏโ   
อาวุโส  สตฺถา  อตฺตโน  สติการณ  อาจิกฺขนฺโต  เอก  ทหรภิกฺขุน ึ  
ทสฺเสตฺวา  เอวมาห  ภิกฺขเว  ย  เอต  ทหรโยพฺพนปฺปตฺต  กุมาริก   
กาสาววตฺถ  อนคาริย  อุเปต  ปพฺพชิตฺวา  อิมสฺมึ  สาสเน  จรนฺตึ   
อทฺทสาถ  ปสฺสถ  สา  ตทา  วิสปเตน  สลฺเลน  นาคราช  วิชฌฺตฺิวา   
คนฺตฺวา  วเธหีติ  โสณุตฺตรสฺส  เปเสตา  ราชก ฺา  อโหส ิ เตน   
คนฺตฺวา  ชีวิตกฺขย  ปาปโต  อห  ตทา  โส  นาคราชา  อโหสินฺติ   
อตฺโถ ฯ  เทวทตฺโตติ  ภิกขฺเว  อิทานิ  เทวทตฺโต  ตทา  โส  ลุททฺโก   
อโหสิ ฯ  อนาวสูรนฺติ  น  อวสูร  อนตฺถงฺคตสุริยนฺติ  อตฺโถ ฯ   
จิรรตฺตสสิตนฺติ  อิโต  จิรโต  อเนกวสสฺโกฏิมตฺถเก  สสิต  สสริต   
อนุจิณฺณ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อาวุโส  อิโต  อเนกวสฺสโกฏิมตฺถเก   
สสริตป  มฬุเฺหน  วิมุฬฺเหน  กต ปุพฺพณฺเหน กต ต  ทิวสเมว   
สายณฺเห  สรนฺโต  วิย  อตฺตโน  จริตวเสน  อุจฺจตฺตา  ราชธีตาย  จ   
โสณุตฺตรสฺส  จ  จริตวเสน  นีจตฺตา  อุจฺจนีจจริต  อิท  ปุราณ   
ราคาทีน  วิคตาย  วีตทฺทโร  าติธนโสกาทีน  อภาเวน  วีตโสโก   
ราคสลฺลาทีน  วิคตตฺตา  วิสลฺโล  อตฺตนาว  วิชานิตฺวา  พุทฺโธ   
อภาสีติ  อาหุ ฯ  อห  โวติ  เอตฺถ  โวติ  นิปาตมตฺต ฯ  ภิกฺขเว  
อห  เตน  กาเลน  ตตฺถ  ฉทฺทนฺตทเห  อโหสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
นาคราชาติ  โหนฺโต  จ  น  อ ฺโ  โกจิ  ตทา โหมิ อถโข นาคราชา 
โหมีติ  อตฺโถ ฯ  เอว  ธาเรถาติ  ตุมฺเห  เอต  ชาตก  เอว ธาเรถ   
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อุคฺคณฺหาถ ปริยาปุณาถาติ ฯ   
        อิม ฺจ  ปน  เทสน  สุตฺวา  พหู  โสตาปนฺนาทโยว  อเหสุ ฯ   
สา ภิกฺขุนี ปจฺฉา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปตฺตาติ ฯ   
                                        ฉทฺทนฺตชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                                จตุตฺถ ฯ   
 
                                                สมฺภวชาตก   
        รชฺช ฺจ  ปฏิปนฺนสมฺาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
ป ฺาปารมึ อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ มหาอุมฺมงฺคชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ   
        อตีเต  ปน  กรุุรฏเ  อินฺทปตฺตนคเร  ธน ฺชยโกรโพฺย  
นาม  ราชา  รชฺช  กาเรสิ ฯ  ตสฺส  สุจีรโต  นาม  พฺราหฺมโณ   
ปุโรหิโต  อตฺถธมฺมานุสาสโก  อโหสิ ฯ  ราชา  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ   
กโรนฺโต  ธมฺเมน  รชฺช  อนุสาสิ ฯ  โส  เอกทิวส  ธมฺมยาค  นาม   
ป ฺห  อภิสงฺขริตฺวา  สุจีรตพฺราหฺมณ  อาสเน  นิสีทาเปตฺวา  
สกฺการ  กตฺวา  ป ฺห ปุจฺฉนฺโต จตสฺโส คาถา อภาสิ   
[๒๓๕๒]รชฺช ฺจ ปฏิปนนฺสฺมา  อาธิปจฺจ สุจีรต   
                มหนฺต ปตฺตุมิจฺฉามิ  วิเชตุ ปวึ อิม ฯ   
                ธมฺเมน โน อธมฺเมน  อธมฺโม เม น รุจฺจติ   
                กิจฺโจว ธมฺโม จริโต  ร ฺโ โหติ สุจีรต ฯ    
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                อิธ เจวานินฺทิตา เยน  เปจฺจ เยน อนินฺทิตา   
                ยส เทวมนุสฺเสสุ  เยน ปปโฺปมุ พฺราหฺมณ ฯ   
                โยห อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ  กตฺตุมิจฺฉามิ พฺราหฺมณ   
                ต ตฺว อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ  พฺราหฺมณกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ   
        ตตฺถ  รชฺชนฺติ  อาจริย  มย  อิมสมฺึ  สตฺตโยชนิเก  อินฺทปตฺต- 
นคเร  รชฺช ฺจ  ติโยชนสติเก  กุรรุฏเ  อิสฺสรภาวสงฺขาต   
อาธิปจฺจ ฺจ ฯ  ปฏิปนฺนาติ  อธิคตา ฯ  มหนฺตนฺติ  อิทานิ   
มหนฺตภาว  ปตฺตุมิจฺฉามิ ฯ  วิเชตุนฺติ  อิม  ปวึ  ธมฺเมน  อภิภวิตุ   
อชฺโฌตฺถริตุ  อิจฺฉามิ ฯ  กจฺิโจวาติ  อวเสสชเนหิ  ร ฺโว  ธมฺโม   
กิจฺโจื  กรณียตโร ฯ  ราชานุวตฺตโก  หิ  โลโก  โส  ตสฺมึ  ธมฺมิเก   
สพฺโพป  ธมมฺิโก  โหติ ตสฺมา  เอส  ธมฺโม  นาม  ร ฺโว  กิจฺโจติ ฯ  
อิธ  เจวานินฺทิตาติ  เยน  มย  อิธ  โลเก  จ  ปรโลเก  จ อนินฺทิตา ฯ   
เยน  ปปฺเปมูติ  เยน  มย  นิรยาทีสุ  อนิพฺพตฺติตฺวา  เทเวสุ  จ   
มานุเสสุ  จ  ยส  อิสฺสริย  โสภคฺคปฺปตฺต  ปาปุเณยฺยาม   
ต  โน  การณ  กเถหีติ ฯ  โยหนฺติ  พฺราหฺมณ โย อห  
ผลวิปากสงฺขาต  อตฺถ ฺจ  ตสฺส  อตฺถสฺส  เหตุภูต  ธมฺม ฺจ  
กตฺตุ  สมาทาย  วตฺติตุ  อุปปฺาเทตุ ฺจ  อิจฺฉามิ ฯ  ต   
ตฺวนฺติ  ตสฺส  มยฺห ตฺว สุเขเนว  นิพฺพานคามิมคฺค  อารุยฺห  
อปฺปฏิสนฺธิกภาว  ปตฺเถนฺตสฺส  ต  อตฺถ ฺจ  ธมฺม ฺจ  
ปุจฺฉิโต  อกฺขาหิ  ปากฏ  กตฺวา  กเถหีติ  พฺราหฺมณ   
ธมฺมยาคป ฺห ปุจฺฉิ ฯ    
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        อย  ปน  ป ฺโห  คมฺภีโร  พุทฺธวิสโย  สพฺพ ฺ ุพุทฺธเมว  ต   
ปุจฺฉิตุ  ยุตฺต  ตสฺมึ  อสติ  สพฺพ ฺ ุตปริเยสก  โพธสิตฺต  ปุจฺฉิตุ   
วฏฏตีติ ฯ  สจีุรโต  ปน  อตฺตโน  อโพธิสตฺตตาย  ป ฺห  กเถตุ   
นาสกฺขิ ฯ  อสกฺโกนฺโต  จ  ปณฺฑิตมาน  อกตฺวา  อตฺตโน   
อสมตฺถภาว  กเถนฺโต คาถมาห   
[๒๓๕๓]นา ฺตฺร วิธุรา ราช  เอต อกฺขาตุมรหติ   
                ย ตฺว อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ  กตฺตุมิจฺฉสิ ขตฺติยาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อวิสโย  เอส  มหาราช  ป ฺโห  มาทิสาน  อห  หิ   
เนวสฺส  อาทึ  น  ปรโิยสาน  ปสฺสามิ  อนฺธการ  ปวิฏโ  วิย  โหมิ   
พาราณสิร ฺโ  ปน  ปุโรหิโต  วิธโุร  นาม  พฺราหฺมโณ  อตฺถ ิ โสว   
ต  อาจิกฺเขยฺย  ต  เปตฺวา  ย  ตฺว  อตฺถ ฺจ  ธมฺม ฺจ กตฺตุมิจฺฉสิ  
เอตทกฺขาตุ น อ ฺโ อรหตีติ ฯ   
        ราชา  ตสฺส  วจน  สตฺุวา  เตนหิ  พฺราหฺมณ  ขิปฺป  ตสฺส   
สนฺติก คจฺฉาหีติ ปณฺณาการ ทตฺวา ต เปเสตุกาโม คาถมาห   
[๒๓๕๔]เอหิ โข ปหิโต คจฺฉ  วิธุรสฺส อุปนฺติก   
                นกิฺข รตฺตสุวณฺณสฺส(๑)  หร คจฺฉ สุจีรต   
                อภิหาร อิม ทชฺชา(๒)  อตฺถธมฺมานุสิฏ ิยาติ ฯ   
        ตตฺถ  อุปนฺติกนฺติ  สนฺติก ฯ  นกิฺขนฺติ  ป ฺจตุลา  สุวณฺณา   
เอโก นิกฺโข  อย  ปน รตฺตสุวณฺณสฺส  นิกฺขสหสฺส  ทตฺวา  เอวมาห ฯ 
อิม  ทชชฺาติ  เตน  อิมสฺมึ  ธมฺมยาคป ฺเห  กถิเต  ตสฺส  อตฺถ-  
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ธมฺมานุสิฏ ิยา อภิหาร  ปูช กโรนฺโต อิม  นกิฺขสหสฺส ทเทยฺยาสีติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  โส  ป ฺหวิสชฺชนสฺส  ลิขนตฺถาย   
สตสหสฺสคฺฆนิก  สุวณฺณปฏฏ  คมนตฺถาย  ยาน  ปริวารตฺถาย   
พลนิกาย  ปณฺณาการ  กตฺวา  ต  ขณ ฺเว  อุยฺโยเชสิ ฯ  โส   
ปน  อินฺทปตฺตนครา  นิกฺขมิตฺวา  อุชุกเมว  พาราณสิย  อคนฺตฺวา   
ยตฺถ  ยตฺถ  ปณฺฑิตา  วสนฺติ  สพฺพานิ  ตานิ  านานิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
สกลชมฺพูทีเป  ป ฺหสฺส  วิสชฺชนาการ  อลภิตฺวา  อนุปุพฺเพน   
พาราณสึ  ปตฺวา  เอกสฺมึ  าเน  นิวาส  คเหตฺวา  กติปเยหิ   
ชเนหิ  สทฺธ ึ ปาตราสภุ ฺชนเวลาย  วิธุรสฺส  นิเวสน   
คนฺตฺวา  อาคตภาว  อาโรจาเปตฺวา เตน ปกฺโกสาปโต ต  
สเก ฆเร ภุ ฺชมาน อทฺทส ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต อาวิกโรนฺโต สตฺถา สตฺตม คาถมาห   
[๒๓๕๕]สฺวาธิปฺปาคา ภารทฺวาโช  วิธุรสฺส อุปนฺติก   
                ตมทฺทส มหาพฺรหฺมา  อสมาน สเก ฆเรติ ฯ   
        ตตฺถ  สวฺาธิปฺปาคาติ  โส  ภารทฺวาชโคตฺโต  สจีุรโต   
อธิปฺปาคา  คโตติ  อตฺโถ ฯ  มหาพฺรหฺมาติ  มหาพฺราหฺมโณ ฯ   
อสมานนฺติ  ภุ ฺชมาน ฯ   
        โส  ปน  ตสฺส  พาลสหายโก  เอกาจริยกุเล  อุคฺคหิตสิปฺโป   
ตสฺมา  เตน  สทฺธึ  เอกโตว  ภุ ฺชิตฺวา  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  
สุขนิสินฺโน  สมฺม  กิมตฺถ  อาคโตสีติ  ปุฏโ  อาคมนการณ   
อาจิกฺขนฺโต  อฏม  คาถมาห    
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[๒๓๕๖]ร ฺโห ปหิโต ทูโต  โกรพฺยสฺส ยสสฺสิโน   
                อตฺถ ธมฺม ฺจ ปุจฺเฉสิ  อิจฺจพฺรวิ ยุธิฏ ิโล   
                ต ตฺว อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ  วิธุรกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ   
        ตตฺถ  ร ฺโหนฺติ  ร ฺโ  อห  โกรพฺยสฺส  ยสสฺสิโน  ทโูต ฯ   
ปหิโตติ  เตน  เปสิโต  อิธาคจฺฉามิ ฯ  ปุจฺเฉสีติ  โส  ยุธฏิ ิลโคตฺโต   
ธน ฺชยราชา  ธมฺมยาคป ฺห  นาม  ปจฺุฉิ  อห  กเถตุ  อสกฺโกนโฺต   
ตฺว  สกฺขิสฺสสีติ  ตฺวา  ตสฺส  อาโรเจสิ  โส  ปณฺณาการ  ทตฺวา   
ป ฺห  ปุจฺฉนตฺถาย  ม  ตว  สนฺติก  เปเสนฺโต  วิธุรสฺส  สนฺติก   
คนฺตฺวา  อิมสฺส  ป ฺหสฺส  อตฺถ ฺจ  ปาลิธมฺม ฺจ  ปุจฺเฉยฺยาสิ  อิติ   
อพฺรวิ ต ตฺว อิทานิ มยา ปุจฺฉิโต อกฺขาหีติ ฯ   
        ตทา  ปน  โส  พฺราหฺมโณ  มหาชนสฺส  จิตฺต  คณฺหิสฺสามีติ   
คงฺค  ปทหนฺโต  วิย  วินิจฺฉย  วิจาเรติ  ตสฺส  ป ฺหสฺส  วิสชชฺเน   
โอกาโส นตฺถิ โส ตมตฺถ อาจิกฺขนฺโต นวม คาถมาห   
[๒๓๕๗]คงฺค เม ปทหิสฺสนฺติ  น ต สกฺโกมิ พฺราหฺมณ   
                อปเธตุ มหาสทฺท  ต กถ โส ภวิสฺสติ   
                น เต สกฺโกมิ อกฺขาตุ อตฺถ ธมฺม ฺจ ปุจฺฉิโตติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  พฺราหฺมณ  มยฺห  มหาชนสฺส  นานาจิตฺตคติ- 
สงฺขาต  คงฺค  ปทหิสฺสนติฺ  พฺยาปาโร  อุปฺปนฺโน  ตมห  มหาสทฺท  
อปเธตุ  น  สกฺโกมิ ตสฺมา กถ  โส  โอกาโส ภวิสฺสติ ตสฺมึ  อสติ  เต  
อห  ป ฺห  น  วิสชฺเชยฺย อิติ จิตฺเตกคฺคต ฺเจว  โอกาส ฺจ  อลภนฺโต 
น เต สกฺโกม ิอกฺขาตุ อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ ปุจฺฉิโตติ ฯ    
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        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ปุตฺโต  เม  ปณฺฑิโต  มยา  าณวนฺตตโร   
โส  เต  พฺยากริสฺสติ  ตสฺส  สนฺติก  คจฺฉาหีติ  วตฺวา  ทสม คาถมาห   
                ภทฺรกาโร จ เม ปุตฺโต  โอรโส มม อตฺรโช   
                ต ตฺว อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ  คนฺตฺวา ปุจฺฉสฺสุ พฺราหฺมณาติ ฯ   
        ตตฺถ โอรโสติ อุเร สวทฺโธ ฯ อตฺรโชติ อตฺตนา ชาโต ฯ   
        ต  สุตฺวา  สุจีรโต  วิธุรสฺส  ฆรา  นิกฺขมิตฺวา  ภทฺรการสฺส   
ภุตฺตปาตราสสฺส  อตฺตโน  ปริสาย  มชฺเฌ  นิสินฺนกาเล  นิเวสน   
อคมาสิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา เอกาทสม คาถมาห   
[๒๓๕๘]สฺวาธิปฺปาคา ภารทฺวาโช  ภทฺรการสฺส สนติฺก   
                ตมทฺทส มหาพฺรหฺมา  นิสนิฺน สมฺหิ เวสฺมนีติ ฯ   
        ตตฺถ เวสฺมนีติ ฆเร ฯ   
        โส  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ภทฺรการมาณเวน  กตาสนาภิหาร- 
สกฺกาโร  นสิีทิตฺวา อาคมนการณ ปุฏโ ทฺวาทสม คาถมาห   
[๒๓๕๙]ร ฺโห ปหิโต ทูโต  โกรพฺยสฺส ยสสฺสิโน   
                อตฺถ ธมฺม ฺจ ปุจฺเฉสิ  อิจฺจพฺรวิ ยุธิฏ ิโล   
                ต ตฺว อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ  ภทฺรการ ปพฺรูห(ิ๑) เมติ ฯ   
        อถ  น  ภทฺรกาโร  ตาต  อห  อิเมสุ  ทิวเสสุ  ปรทาริกกมฺเม   
อภินิวิฏโ  จิตฺต  เม  พฺยากุล  เตน  ตฺยาห  วิสชฺเชตุ  น  สกฺขิสสฺามิ   
มยฺห  ปน  กนิฏโ  ส ฺชยกุมาโร  นาม  มยา  อติวิย  าณวนฺตตโร   
# ๑. ส.ี ย.ุ พฺรวีหิ ฯ  
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ต  ปุจฺฉ  โส  เต  ป ฺห  วิสชฺเชสฺสตีติ  ตสฺส  สนฺติก เปเสนฺโต เทฺว  
คาถา อภาสิ   
[๒๓๖๐]มสกาช อวหาย  โคธ อนุปตามห   
                น เต สกฺโกมิ อกฺขาตุ  อตฺถ ธมฺม ฺจ ปุจฺฉิโต   
                ส ฺชโย นาม เม ภาตา  กนิฏโ เม สุจีรต   
        ต ตฺว อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ คนฺตฺวา ปุจฺฉสฺสุ พฺราหฺมณาติ ฯ   
        ตตฺถ  มสกาชนฺติ  ยถา  นาม  ปุรโิส  ถูลมิคมส  กาเชนาทาย   
คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  โคธโปตก  ทิสฺวา  มสกาช  ฉฑฺเฑตฺวา  
ต  อนุพนฺเธยฺย  เอวเมว  อตฺตโน  ฆเร  วสวตฺตนึ  ภริย  ฉฑฺเฑตฺวา   
ปรสฺส รกฺขิตโคปต อิตฺถึ อนุพนฺธนฺโต โหมีติ ทีเปนฺโต เอวมาห ฯ   
        โส  ตสฺมึเยว  ขเณ  ส ฺชยสฺส  นเิวสน  คนฺตฺวา เตน กตสกฺกาโร   
อาคมนการณ ปุฏโ อาจิกฺขิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา เทฺว คาถา อภาสิ   
[๒๓๖๑]สฺวาธิปฺปาคา ภารทฺวาโช  ส ฺชยสฺส อุปนฺติก   
                ตมทฺทส มหาพฺรหฺมา  นิสนิฺน สมฺหิ ปรสิติ (๑)ฯ   
[๒๓๖๒]ร ฺโห ปหิโต ทูโต  โกรพฺยสฺส ยสสฺสิโน   
                อตฺถ ธมฺม ฺจ ปุจฺเฉสิ  อิจฺจพฺรวิ ยุธิฏ ิโล   
                ต ตฺว อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ  ส ฺชยกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ   
        ส ฺชยกุมาโร  ปน  ตทา  ปรทารเมว  เสวติ ฯ  อถสฺส  
โสห  ตาต  ปรทาร  เสวามิ  เสวนฺโต  จ  ปน  คงฺค  ตริตฺวา  ปรตีร   
# ๑. ม. เวสฺมนิ ฯ  
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คจฺฉามิ  ต  ม  สาย ฺจ  ปาโต  จ  นทึ  ตรนฺต  มจฺจุ  คิลติ  นาม  เตน   
เม  จิตฺต  พฺยากุล  น  ตฺยาห  อาจิกฺขิตุ  สกฺขิสฺสามิ  กนิฏโ  ปน  
เม  สมฺภวกุมาโร  นาม  อตฺถิ  ชาติยา  สตฺตวสฺสิโก  มยา  สตคุเณน   
สหสฺสคุเณน  สตสหสฺสคุเณน  อธิกาณตโร  โส  เต  อาจิกฺขิสฺสติ   
คจฺฉ  ต  ปุจฺฉาหีติ  อิมมตฺถ  ปกาเสนฺโต โส เทฺว คาถา อภาสิ   
[๒๓๖๓]สทา ม คิลติ มจฺจุ  สาย ปาโต สุจีรต   
                น เต สกฺโกมิ อกฺขาตุ  อตฺถ ธมฺม ฺจ ปุจฺฉิโต ฯ   
                สมฺภโว นาม เม ภาตา  กนิฏโ เม สุจีรต   
        ต ตฺว อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ คนฺตฺวา ปุจฺฉสฺสุ พฺราหฺมณาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  สุจีรโต  อย  ป ฺโห  อิมสฺมึ  โลเก  อจฺฉริยพฺภูโต   
ภวิสฺสติ  อิม  วิสชฺเชตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถิ  ม ฺเติ  จินฺเตตฺวา   
เทฺว คาถา อภาสิ   
[๒๓๖๔]อพฺภูโต วต โภ ธมฺโม  นาย อสฺมาก รุจฺจติ   
                ตโย ชนา ปตาปุตฺตา  เต สุ ป ฺาย โน วิทู ฯ   
                น น สกฺโกถ อกฺขาตุ  อตฺถ ธมฺม ฺจ ปุจฺฉิตา   
                กถ นุ ทหโร ช ฺา  อตฺถ ธมฺม ฺจ ปุจฺฉิโตติ ฯ   
        ตตฺถ  นายนฺติ  อย  ป ฺหาธมฺโม  อพฺภูโต  อิม  กเถตุ  สมตฺเถน   
นาม  น  ภวิตพฺพ  ตสฺมา  ย  ตฺว  กุมาโร  กเถสฺสตีติ  วเทสิ  นาย   
อสฺมาก  รุจฺจติ ฯ  เต  สูติ  เอตฺถ  สุกาโร  นิปาตมตฺต ฯ  ปตา  
วิธุโร  ปุตฺตาป  ภทฺรกาโร  จ  ส ฺชโย  จาติ  เตป  ตโย  ปตาปุตฺตา   
ป ฺาย  อิม  ธมฺม  โน  วิทู  น  วิชานนฺติ  อ ฺโ  โกจิ  ชานิสฺสตีติ    
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อตฺโถ ฯ  น  นนฺติ  ตุมฺเห  ตโย  ชนา  ปุจฺฉิตา  เอต  อกฺขาตุ  น   
สกฺโกถ  ทหโร  สตฺตวสฺสิโก  กุมาโร  ปุจฺฉิโต  กถ นุ ช ฺา เกน  
การเณน ชานิตุ สกฺขิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ส ฺชยกุมาโร  ตาต  สมฺภวกุมาโร  ทหโรติ   
ม ฺาสิ  สเจป  ป ฺหวิสชฺชเนน  อตฺถิโก  คจฺฉ  ต  ปุจฺฉาติ   
อตฺถทีปนาหิ  กุมารสฺส  วณฺณ  ปกาเสนฺโต  ทฺวาทส  คาถา  อภาสิ   
[๒๓๖๕]มา น ทหโรติ ม ฺาสิ  อปุจฺฉิตฺวาน สมฺภว   
                ปจฺุฉิตฺวา สมฺภว ช ฺา  อตฺถ ธมฺม ฺจ พฺราหฺมณ ฯ   
                ยถาป จนฺโท วิมโล  คจฺฉ อากาสธาตุยา   
                สพฺเพ ตารคเณ โลเก  อาภาย อติโรจติ ฯ   
                เอวมฺป ทหรูเปโต  ป ฺาโยเคน สมฺภโว   
                มา น ทหโรติ ม ฺาสิ  อปุจฺฉิตฺวาน สมฺภว   
                ปจฺุฉิตฺวา สมฺภว ช ฺา  อตฺถ ธมฺม ฺจ พฺราหฺมณ ฯ   
                ยถาป รมฺมโก มาโส  คิมฺหาน โหติ พฺราหฺมณ   
                อเตว ฺเหิ มาเสหิ  ทุมปุปฺเผหิ โสภติ ฯ   
                เอวมฺป ทหรูเปโต  ป ฺาโยเคน สมฺภโว   
                มา น ทหโรติ ม ฺาสิ  อปุจฺฉิตฺวาน สมฺภว   
                ปจฺุฉิตฺวา สมฺภว ช ฺา  อตฺถ ธมฺม ฺจ พฺราหฺมณ ฯ   
                ยถาป หิมวา พฺรเหฺม  ปพฺพโต คนฺธมาทโน   
                นานารุกฺเขหิ ส ฺฉนฺโน  มหาภูตคณาลโย   
                โอสเธหิ จ ทิพฺเพหิ  ทิสา ภาติ ปวาติ จ ฯ    
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                เอวมฺป ทหรูเปโต  ป ฺาโยเคน สมฺภโว   
                มา น ทหโรติ ม ฺาสิ  อปุจฺฉิตฺวาน สมฺภว   
                ปจฺุฉิตฺวา สมฺภว ช ฺา  อตฺถ ธมฺม ฺจ พฺราหฺมณ ฯ   
                ยถาป ปาวโก พฺรเหฺม  อจฺจิมาลี ยสสฺสิมา   
                ชลมาโน วเน คจฺเฉ  อนโล กณฺหวตฺตนี ฯ   
                ฆฏาสโน ธูมเกตุ  อุตฺตมาเหวนนฺทโห   
                นสิฺสิเว ปพฺพตคฺคสฺมึ  พหุเตโช วิโรจติ ฯ   
                เอวมฺป ทหรูเปโต  ป ฺาโยเคน สมฺภโว   
                มา น ทหโรติ ม ฺาสิ  อปุจฺฉิตฺวาน สมฺภว   
                ปจฺุฉิตฺวา สมฺภว ช ฺา  อตฺถ ธมฺม ฺจ พฺราหฺมณ ฯ   
                ชเวน ภทฺร ชานนฺติ  พลิพทฺท ฺจ วาหิเย   
                โทเหน เธนุ ชานนฺติ  ภาสมาน ฺจ ปณฺฑิต ฯ   
                เอวมฺป ทหรูเปโต  ป ฺาโยเคน สมฺภโว   
                มา น ทหโรติ ม ฺาสิ  อปุจฺฉิตฺวาน สมฺภว   
                ปจฺุฉิตฺวา สมฺภว ช ฺา  อตฺถ ธมฺม ฺจ พฺราหฺมณาติ ฯ   
        ตตฺถ  ช ฺาติ  ชานิสฺสสิ ฯ  จนฺโทติ  ปุณฺณจนฺโท ฯ 
วิมโลติ  อพฺภาทิมลรหิโต ฯ  เอวมฺป  ทหรูเปโตติ  เอว  สมฺภว- 
กุมาโร  ทหรภาเวน  อุเปโตป  ป ฺาโยเคน  สกลชมฺพูทีปตเล   
อวเสสปณฺฑิเต  อติโรจติ  อติกฺกมิตฺวา  วิโรจติ  ภาสติ ฯ  รมฺมโกติ  
จิตฺตมาโส ฯ  อเตว ฺเหีติ  อติวิย  อ ฺเหิ  เอกาทสหิ  มาเสหิ ฯ  
# ๑. ม. พลิพทฺท ฺจ ฯ  
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เอวนฺติ  เอว  สมฺภโวป  ป ฺาโยเคน  โสภติ ฯ  หิมวาติ   
หิมปาตสมเย  หิมยุตฺโตติ  หิมวาติ  คิมฺหกาเล  หิม ฺจ  วมตีติ   
หิมวาติ ฯ  สมฺปตฺต  ชน  คนฺเธน  มทยตีติ  คนฺธมาทโน ฯ   
มหาภูตคณาลโยติ  เทวคณนิวาโส ฯ  ทิสา  ภาตีติ  สพฺพทิสา   
เอโกภาสา  วิย  กโรติ ฯ  ปวาตีติ  คนฺเธน  สพฺพา  ทิสา  วายติ ฯ   
เอวนฺติ  เอว  สมฺภโวป  ป ฺาโยเคน  สพฺพา  ทิสา  ภาติ  เจว  
ปวาติ  จ ฯ  ยสสฺสิมาติ  เตชสมฺปตฺติยา  ยสสฺสิมา ฯ  อจฺจิมาลีติ   
อจฺจีหิ  ยุตฺโต ฯ  ชลมาโน  วเน  คจฺเฉติ  คจฺฉสงฺขาเต  มหาวเน   
ชลนฺโต  จรติ ฯ อนโลติ อติตฺโต ฯ คตมคฺคสฺส  กณฺหภาเวน   
กณฺหวตฺตนี ฯ  ย ฺเ  อาหุติวเสน  ฆฏ  อสฺนาตีติ  ฆฏาสโน ฯ  
ธูโม  เกตุกิจฺจ  อสฺส  สาเธตีติ  ธูมเกตุ ฯ  อุตฺตมาเหวนนฺทโหติ   
อเหวน  วุจฺจติ  วนสณฺโฑ  อุตฺตมวนสณฺฑ  ทหตีติ  อตฺโถ ฯ   
นิสฺสิเวติ  รตฺติภาเค ฯ  ปพฺพตคฺคสฺมินฺติ  ปพฺพตสิขเร ฯ   
พหุเตโชติ  พหุอินฺทโน ฯ  วิโรจตีติ  สพฺพา  ทิสา  โอภาสติ ฯ   
เอวนฺติ  เอว  มม  กนฏิโ  สมฺภวกุมาโร  ทหโรป  ป ฺาโยเคน   
วิโรจติ ฯ  ภทฺรนฺติ  ภทฺรมสฺสาชานีย  ชวสมฺปตฺติยา  ชานนฺติ   
น  สรีเรน ฯ  วาหิเยติ  วหิตพฺเพ  ภาเร  สติ  ภารวหตาย อย  
อุตฺตโมติ  พลิพทฺท  ชานนฺติ ฯ  โทเหนาติ  โทหสมฺปตฺติยา  เธนุ   
สุขีราติ  ชานนฺติ ฯ  ภาสมานนฺติ  เอตฺถ  นานาภาสมาน   
ชานนฺติ ฯ  มสิฺส  พาเลหิ ปณฺฑิตนฺติ สุตฺต อาหริตพฺพ ฯ   
        สุจีรโต  เอว  ตสฺมึ  สมฺภว  วณฺเณนฺเต  ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา    
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ชานิสฺสามีติ  กห  ปน  เต  กุมาร  กนิฏโติ  ปุจฺฉิ ฯ  อถสฺส  โส   
สีหป ฺชร  วิวริตฺวา  หตฺถ  ปสาเรตฺวา  โส  เอโส  ปาสาททฺวาเร   
อนฺตรวีถิย  กุมารเกหิ  สทฺธึ  สุวณฺณวณฺโณ  กฬีติ  อย  มม  กนฏิโ   
อุปสงฺกมิตฺวา  ต  ปุจฺฉถ  พุทฺธลีลาย  เต  ป ฺห  กเถสฺสตีติ   
อาห ฯ  สุจีรโต  ตสฺส  วจน  สุตฺวาว  ปาสาทา  โอรุยฺห   
กุมารสฺส  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  กาย  เวลายาติ ฯ  กมุารสฺส   
นิวตฺถสาฏก  โมเจตฺวา  ขนฺเธ  ขิปตฺวา  อุโภหิ  หตฺเถหิ  ปสุ  
คเหตฺวา   ิตเวลาย ฯ   
        ตมตฺถ อาวิกโรนฺโต สตฺถา   
[๒๓๖๖]สฺวาธิปฺปาคา ภารทฺวาโช  สมภฺวสฺส อุปนฺติก   
                ตมทฺทส  มหาพฺรหฺมา   กฬีมาน  พหีปุเรติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ พหีปุเรติ พหินิเวสเน ฯ   
        มหาสตฺโตป  พฺราหฺมณ  อาคนฺตฺวา  ปุรโต   ิต  ทิสฺวา  ตาต   
เกนตฺเถนาคโตสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตาต  กุมาร  อห  ชมพฺูทีปตเล   
อาหิณฺฑนฺโต  มยา  ปุจฺฉิต  ป ฺห  กเถตุ  สมตฺถ  อลภิตฺวา  ตว   
สนฺติก  อาคโตมฺหีติ  วุตฺเต  สกลชมฺพูทีเป  กิร  อวินิจฺฉิโต  ป ฺโห   
มม  สนฺติก  อาคโต  อห  าเณน มหลฺลโกติ หิโรตฺตปฺป  ปฏิลภิตฺวา 
หตฺถคต  ปสุ  ฉฑฺเฑตฺวา  ขนฺธโต  สาฏก  อาทาย  นิวาเสตฺวา  
ปุจฺฉ  พฺราหฺมณ  พุทฺธลลีาย  เต  กเถสฺสามีติ  สพฺพ ฺ ุปฺปวารณ  
ปวาเรสิ ฯ ตโต พฺราหฺมโณ    
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[๒๓๖๗]ร ฺโห ปหิโต ทูโต  โกรพฺยสฺส ยสสฺสิโน   
                อตฺถ ธมฺม ฺจ ปุจฺเฉสิ  อิจฺจพฺรวี ยุธิฏ ิโล   
                ต  ตฺว  อตฺถ ฺจ  ธมฺม ฺจ  สมฺภว  อกฺขาหิ  ปุจฺฉิโตติ ฯ   
คาถาย ป ฺห ปุจฺฉิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สมฺภวปณฺฑิตสฺส  คุโณ  คคนมชฺเฌ  ปุณฺณจนฺโท   
วิย ปากโฏ อโหสิ ฯ   
        อถ น เตนหิ สุณาหีติ วตฺวา ธมฺมยาคป ฺห วิสชฺเชนฺโต   
[๒๓๖๘]ตคฺฆ เต อหมกฺขิสฺส  ยถาป กุสโล ตถา   
                ราชา  จ  โข  ต  ชานาติ  ยทิ  กาหติ  วา  น  วาติ   
คาถมาห ฯ   
        ตสฺส  อนฺตรวีถิย  ตฺวา  มธุรสฺสเรน  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส   
สทฺโท  ทฺวาทสโยชนิก  สกลพาราณสินคร  อวตฺถริ ฯ  อถ  
ราชา  จ  อุปราชาทโย  จ  สพฺเพ  สนฺนปิตึสุ ฯ  มหาสตฺโต   
มหาชนสฺส  มชฺเฌ  ธมฺมเทสน ปฏเปสิ ฯ   
        ตตฺถ  ตคฺฆาติ  เอกสวจน ฯ  ยถาป  กุสโลติ  ยถา  อติกุสโล   
สพฺพ ฺ ุพุทฺโธ  อาจิกฺขติ  ตถา  เต  เอกเสเนว  อหมกฺขิสฺสนฺติ   
อตฺโถ ฯ  ราชา  จ  โข  ตนฺติ  อห  ต  ป ฺห  ยถา  ตุมฺหาก  ราชา   
ชานิตุ  สกฺโกติ  ตถา  กเถสฺสามิ  ตโต  อุตฺตรึ  ราชา  เอว  ต  ชานาติ   
ยทิ  กริสฺสติ  วา  น  วา  กริสฺสติ  กโรนฺตสฺส  วา  อกโรนฺตสฺส  วา   
ตสฺเสว  ต  ภวิสฺสติ  มยฺห  ปน  โทโส  นตฺถีติ ทีเปติ ฯ   
        เอว  อิมาย  คาถาย  ป ฺหกถน  ปฏิชานิตฺวา  อิทานิ    



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 273 

                        เลมที ่ 34  สมฺภวชาตก  หนา  273 
 
ธมฺมยาคป ฺห กเถนฺโต อาห   
[๒๓๖๙]อชฺช สุเวติ สเสยฺย  ร ฺา ปุฏโ สุจีรต   
                มา กตฺวา อวสี ราชา  อตฺเถ ชาเต ยุธิฏ ิโล ฯ   
                อชฺฌตฺต ฺเว สเสยฺย  ร ฺา ปุฏโ สจีุรต   
                กมฺุมคฺค น นิเวเสยฺย  ยถา มฬฺุโห อเจตโส ฯ   
                อตฺตาน นาติวตฺเตยฺย  อธมฺม น สมาจเร   
                อติตฺเถ นปฺปตาเรยฺย  อนตฺเถ น ยุโต สิยา ฯ   
                โย จ เอตานิ านานิ  กตฺตุ ชานาติ ขตฺติโย   
                สทา โส วฑฺฒเต ราชา  สุกกฺปกฺเขว จนฺทิมา ฯ   
                าตีน ฺจ ปโย โหติ  มิตฺเตสุ จ วิโรจติ   
                กายสฺส เภทา สปฺป ฺโ  สคฺค โส อุปปชฺชตีติ ฯ   
        ตตฺถ  สเสยฺยาติ  กเถยฺย ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ตาต  สุจีรต   
สเจ  ตุมฺหาก  ร ฺา  อชฺช  ทาน  เทม  สลี  รกฺขาม  อุโปสถกมฺม   
กโรมาติ  โกจิ  ปุฏโ  มหาราช  อชชฺ  ตาว ปาณ หนาม  กาเม   
ปริภุ ฺชาม  สุร  ปวาม  กสุล  ปน  กรสิฺสาม  สุเวติ  ร ฺโ  สเสยฺย   
กเถยฺย  ตสฺส  อติมหนฺตสฺสาป  อมจฺจสฺส  วจน  กตฺวา  ตุมฺหาก   
ราชา  ยุธฏิ ิลโคตฺโต  ตถารูเป  อตฺเถ  ชาเต  ต  ทิวส  ปมาเทน   
วีตินาเมนฺโต  มา  อวสิ  ตสฺส  วจน  อกตฺวา  อุปฺปนฺน  กุสลจิตฺต   
อปริหาเปตฺวา  กุสลปฏิสยุตฺต กมฺม กโรตุเยว อิทมสฺส  กเถยฺยาสีติ ฯ   
เอว  มหาสตฺโต  อิมาย  คาถาย  อชฺเชว  กิจฺจ  อาตปฺป  โก  ช ฺา   
มรณ  สุเวติ  ภทฺเทกรตฺตสุตฺต ฺจ  อปฺปมาโท  อมต  ปท  ปมาโท    
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มจฺจุโน  ปทนฺติ  อปฺปมาโทวาท ฺจ  กเถสิ ฯ  อชฌฺตฺต ฺเวาติ  
ตาต  สุจีรต  สมฺภวปณฺฑิโต  ตยา  ธมมฺยาคป ฺเห  ปุจฺฉิโต  กึ   
กเถสีติ  ร ฺา  ปุฏโ  สมาโน  ตุมหฺาก  ร ฺโ  อชฺฌตฺต ฺเว   
สเสยฺย  นิยกชฺฌตฺตสงฺขาต  ขนฺธป ฺจก  หุตฺวา  อภาวโต  อนิจฺจนฺติ   
กเถยฺยาสิ ฯ  เอตฺตาวตา  มหาสตฺโต   
        สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ  ยทา ป ฺาย ปสฺสติ   
        อนิจฺจา วต สงฺขารา                อุปปฺาทวยธมฺมิโน   
        อุปฺปชชฺิตฺวา  นิรุชฌฺนฺติ        เตส  วูปสโม  สุโขติ   
เอว  วิภาวิต  อนิจฺจต  กเถสิ ฯ  กุมฺมคฺคนฺติ  พฺราหฺมณ  ยถา   
มุฬฺโห  อเจตโน  อนฺธพาลปุถชฺุชโน  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตสงฺขาต   
กุมฺมคฺค  เสวติ  เอว  ตว  ราชา  ต  กุมฺมคฺค  น  เสเวยฺย  นิยฺยานิก   
ทสกุสลกมฺมปถมตฺตเมว  เสวตุ  เอวมสฺส  วเทยฺยาสีติ ฯ   
อตฺตานนฺติ  อิม  สุคติย   ิต  อตฺตภาว  นาติวตฺเตยฺย  เยน  กมฺเมน   
ติสฺโส  กุสลสมฺปตฺติโย  สพฺพกามมคฺเค  อติกฺกมิตฺวา  อปาเย   
นิพฺพตฺตนฺติ  ต  กมฺม  น  กเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  อธมฺมนฺติ  ติวิธทุจฺ- 
จริตสงฺขาต  อธมฺม  น  สมาจเรยฺย ฯ  อติตฺเถติ  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิ- 
สงฺขาเต  อติตฺเถ  นปฺปตาเรยฺย  น  โอตาเรยฺย ฯ  น  ตาเรยฺยาติป   
ปาโ ฯ อตฺตโน  ทฏิานุคตึ  อาปชฺชนฺต  ชน  โอตาเรยฺย ฯ   
อนตฺเถติ  อการเณ ฯ  น  ยโุตติ  ยุตฺตปยุตฺโต  น  สิยา ฯ   
พฺราหฺมณ  ยทิ  เต  ราชา  ธมฺมยาคป ฺเห  วตฺติตุกาโม  อิมสฺมึ   
โอวาเท  วตฺตตูติ  ตสฺส  กเถยฺยาสีติ  อยเมตฺถ  อธปิฺปาโย ฯ    
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สทาติ  สตต ฯ  อิท วุตฺต โหติ  โย  ขตฺติโย  เอตานิ  การณานิ  
กาตุ  ชานาติ  โส  ราชา  สุกฺกปกฺเข  จนฺโท  วิย  สทา  วฑฺฒติ ฯ   
วิโรจตีติ  มิตฺตามจฺจาน  มชฺเฌ อตฺตโน สีลาจาราณาทีหิ คุเณหิ  
โสภติ วิโรจตีติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  คคนตเล  จนฺท  อุฏาเปนฺโต  วิย  พุทฺธลีลาย   
พฺราหฺมณสฺส  ป ฺห  กเถสิ ฯ  มหาชโน  นทนฺโต  เสเลนฺโต   
อปฺโปเนฺโต  สาธุการสหสฺสานิ  อกาสิ  เจลุกฺเขเป เจว องฺคุลิโปเ  
จ  ปวตฺเตสิ  หตฺถปลนฺธนาทีนิ  ขิป ฯ  เอว  ขิตฺตธน  โกฏิปฺปตฺต   
อโหสิ ฯ  ราชาปสฺส  ตุฏโ  มหนฺต  ยส  อทาสิ ฯ  สุจีรโตป   
นิกฺขสหสฺเสน  ปชู  กตฺวา  สุวณฺณปฏเฏ  ชาติหิงฺคุลเกน   
ป ฺหวิสชฺชน  ลิขิตฺวา  อินฺทปตฺตนคร  คนฺตฺวา  ร ฺโ  ธมฺมยาค- 
ป ฺห  กเถสิ ฯ  ราชา ตสฺมึ ธมฺเม วตฺติตฺวา สคฺคปูร ปูเรสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว   
ปุพฺเพป  ตถาคโต  มหาป ฺโเยวาติ  วตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
ตทา  ธน ฺชยราชา  อานนฺโท  อโหสิ  สุจีรโต  อนุรุทฺโธ  วิธุโร   
อริยกสฺสโป  ภทฺรกาโร  โมคฺคลฺลาโน  ส ฺชยมาณโว  สารีปุตฺโต  
สมฺภวปณฺฑิโต อหเมวาติ ฯ   
                                สมฺภวชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                        ป ฺจม ฯ   
                                ________________ 
# ๑. ย.ุ ปูเชตฺวา  ฯ  
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                                มหากปชาตก   
        พาราณสฺย  อหุ  ราชาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
เทวทตฺตสฺส สิลาปวิชฺฌน อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        เตน  ห ิ ธนุคฺคโห  ปโยเชตฺวา  อปรภาเค  สิลาย  ปวิทฺธาย   
ภิกฺขูหิ  เทวทตฺตสฺส  อวณฺเณ  กถิเต  สตฺถา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว   
ปุพฺเพป เทวทตฺโต มยฺห สิล ปวิชฺฌิเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  กาสิก- 
คามเก  เอโก  กสฺสกพฺราหฺมโณ  เขตฺต  กสิตฺวา  โคเณ  วิสชฺเชตฺวา   
กุทฺทาลกมฺม  กาตุ  อารภิ ฯ  โคณา  เอกสฺมึ  คจฺเฉ ปณฺณานิ  
ขาทนฺตา  อนุกฺกเมน  อฏวึ  ปวิสิตฺวา  ปลายึสุ ฯ  โส  เวล   
สลฺลกฺเขตฺวา  กุทฺทาล  เปตฺวา  โคเณ  โอโลเกนฺโต  อทิสฺวา   
โทมนสฺสปฺปตฺโต ปริเยสนฺโต  อนฺโตอฏวิย  ปวิสิตฺวา  อาหิณฺฑนฺโต  
หิมวนฺต ปาวิสิ ฯ  โส  ตตฺถ  ทิสา  มฬุโฺห  หุตฺวา  สตฺตาห  นิราหาโร  
วิจรนฺโต  เอกติณฺฑุกรุกฺข  ทิสฺวา  อภิรยฺุห  ผลานิ  ขาทนฺโต   
ติณฺฑุกรุกฺขโต  ปริคลิตฺวา  สฏ ิหตฺเถน  นรกปปาเต  ปติ ฯ   
ตตฺถสฺส  ทส  ทิวสา  วีติวตฺตา ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  กปโยนิย   
นิพฺพตฺเตตฺวา  ผลาผลานิ  ขาทนฺโต  ต  ปุริส  ทิสฺวา  สิลาย  โยตฺต   
กตฺวา  ต  ปุรสิ  อุทฺธร ิฯ  โส  ตสฺส  นทิฺทายนฺตสฺส  สลิาย  มตฺถก   
ปทาเลสิ ฯ  มหาสตฺโต  ตสฺส  ต  กมมฺ  ตฺวา  อุปฺปติตฺวา  สาขาย   
นิสีทิตฺวา  โภ  ปุริส  ตฺว  ภูมิยา  คจฺฉ  อห  สาขคฺเคน  ตุยฺห  มคฺค    
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อาจิกฺขนฺโต  คมิสฺสามีติ  ต  ปุริส  อร ฺโต  นีหริตฺวา  มคฺเค   
เปตฺวา  ปพฺพตปาทเมว  ปาวิสิ ฯ  โส  ปุริโส  มหาสตฺเต   
อปรชฺฌิตฺวา  กุฏ ี  หุตฺวา  ทิฏธมฺเมเยว  มนุสฺสเปโต  อโหสิ ฯ  
โส  สตฺต  วสฺสานิ  ทุกฺขปฬิโต  วิจรนฺโต  พาราณสิย มิคาชินอุยฺยาน   
ปวิสิตฺวา  ปาการนฺตเร  กทลิปณฺณ  อตฺถริตฺวา  เวทนาปฺปตฺโต   
นิปชฺช ิฯ  ตทา  พาราณสิราชา  ต  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  ตตฺถ   
วิจรนฺโต  ทสิฺวา  โกสิ  ตฺว  ก ึ วา  กตฺวา  อิม  ทุกฺข  ปตฺโตติ  ปจฺุฉิ ฯ  
โสป  สพฺพ  วิตฺถารโต อาจิกฺขิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห   
[๒๓๗๐]พาราณสฺย(๑) อหุ ราชา  กาสีน รฏวฑฺฒโน   
        มิตฺตามจฺจปริพฺยุฬฺโห  อคมาสิ มิคาชิน(๒) ฯ   
        ตตฺถ พฺราหฺมณมทฺทกฺขิ  เสต จิตฺร กิลาสิน   
        วิทฺธสฺต โกวิลารว  กสี ธมนิสนฺถต ฯ   
        ปรมการุ ฺต ปตฺต  ทิสฺวา กิจฺฉคต นร   
        อวจ พฺยมฺหิโต ราชา  ยกฺขาน กตโมนุสิ ฯ   
        หตฺถปาทา จ เต เสตา  ตโต เสตตร สิโร   
        คตฺต กมฺมาสวณฺณนฺเต  กิลาสพหุโล จสิ ฯ   
        วฏนาวลิสงฺกาสา  ปฏ ิ เต นินฺนตุนฺนตา   
        กาฬา ปพฺพา จ เต องฺคา  นา ฺ ปสฺสามิ เอทิส ฯ   
        อุคฺฆฏปาโท ตสิโต  กโีส ธมนิสนฺถโต   
# ๑. ส.ียุ. พาราณสฺส ฯ  ๒. สี. มิคาชิร ฯ  ย.ุ มิคาจิร ฯ  
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                ฉาโต อาทิตฺตรูโปสิ  กุโตสิ กตฺถ คจฺฉสิ ฯ   
                ททฺุทสี อปฺปกาโรสิ  ทุพฺพณฺโณ ภีมทสฺสโน   
                ชเนตฺติ ยาป เต มาตา  น ต อิจฺเฉยฺย ปสฺสิตุ ฯ   
                ก ึกมฺมมกรา ปพฺุเพ  กึ อวชฌฺ อฆาฏยิ   
                กพฺิพิส ย กริตฺวาน  อิท ทุกขฺ อุปาคมีติ ฯ   
        ตตฺถ  พาราณสฺยนฺติ  พาราณสิย ฯ  มิตฺตามจฺจปริพฺยุฬฺโหติ   
มิตฺเตหิ  จ  ทฬฺหภตฺตีหิ  จ  อมจฺเจหิ  จ  ปริวุโต ฯ  มคิาชินนฺติ   
เอวนามก  อุยฺยาน ฯ  เสตนฺติ  เสตกุฏเน  เสต  กวรกุฏเน   
วิจิตฺร  ปริภินฺเนน  กณฺฑูยนกิลาสกุฏเน  กิลาสิน  เวทนาปฺปตฺต   
กทลิปณฺเณ  นิปนฺน  อททฺส ฯ  วิทฺธสฺต  โกวิลารวาติ  วณมุเขหิ   
ปคฺฆรนฺเตน  มเสน  วิทฺธสฺต  ปุปฺผิตโกวิลารสทิส ฯ  กีสนฺติ   
เอกจฺเจสุ  ปเทเสสุ  อฏ ิจมฺมมตฺตสรีร  สิราชาลสนถฺต ฯ   
พฺยมฺหิโตติ  ภีโต  วิมฺหยมาปนฺโน  วา ฯ  ยกฺขานนฺติ  ยกฺขาน  
อนฺตเร  ตฺว  กตรยกฺโข  นามาติ ฯ  วฏนาวลิสงฺกาสาติ   
ปฏ ิกณฺฑุกฏาเน  อาวุนิตฺวา  ปตวฏนาวลิสทิสา ฯ  องฺคาติ   
กาฬปพฺพวลฺลิสทิสานิ  เต  องฺคานิ ฯ  นา ฺนฺติ  อ ฺ  ปุริส  
เอทิส  น  ปสฺสามิ ฯ  อุคฺฆฏปาโทติ  รโชกิณฺณปาโท ฯ   
อาทิตฺตรูโปติ  สุกฺกสรีโร ฯ  ทุทฺทสติี  ทุกฺเขน  ปสฺสิตพฺโพ ฯ   
อปฺปกาโรสีติ  สรรีปฺปการรหิโต  ทุสสฺณฺาโนสีติ  อตฺโถ ฯ  ก ึ  
กมฺมมกราติ  อิโต  ปุพฺเพ  กึ  กมฺม  อกร  อกาสีติ  อตฺโถ ฯ  
กิพฺพิสนฺติ ทารุณกมฺม ฯ    
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        ตโต ปร พฺราหฺมโณ อาห   
[๒๓๗๑]ตคฺฆ เต อหมกฺขิสฺส  ยถาป กุสโล ตถา   
                สจฺจวาทึ หิ โลกสฺมึ  ปสสนฺตีธ ปณฺฑิตา ฯ   
                เอโก จร โคคเวโส  มฬฺุโห อจฺจสรึ วเน   
                อร ฺเ อีริเณ วิวเน  นานากุ ฺชรเสวิเต ฯ   
                พาลมิคานุจริเต  วิปฺปนฏโสฺมิ กานเน   
                อจรึ ตตฺถ สตฺตาห  ขุปฺปปาสสมปฺปโต ฯ   
                ตตฺถ ติณฺฑุกมทฺทกฺขึ  วิสมตฺถพุภุกฺขิโต   
                ปปาตมภิลมฺพนฺต  สมฺปนนฺผลธาริน ฯ   
                วาตสีตานิ ภกฺเขสึ  ตานิ รุจฺจึสุ เม ภุส   
                อติตฺโต รุกฺขมารุยฺห  ตตฺถ เหสฺสามิ อสฺสิโต ฯ   
                เอก เม ภกฺขิต อาสิ  ทุติย อภิปตฺถิต   
                ตโต สา ภ ฺชถ สาขา  ฉินฺนา ผรสุนา วิย ฯ   
                โสห สหาว สาขาหิ  อุทฺธปาโท อวสิโร   
                อปฺปติฏเ อนาลมฺเพ  คิริทุคฺคสฺมิ ปาปต ฯ   
                ยสฺมา จ วาริ คมฺภีร  ตสฺมา น สมปชชฺสึ   
                ตตฺถ เสสึ นิรานนฺโท  อนาโถ ทสรตฺติโย ฯ   
                อเถตฺถ กป มาค ฺฉิ  โคนงฺคุฏโ ทรีจโร   
                สาขาหิ สาข วิจรนฺโต  ขาทมาโน ทุมปฺผล   
                โส ม ทิสฺวา กีส ปณฺฑุ  การุ ฺมกรมฺมยิ ฯ   
# ๑. ส. สมปชฺชิส ฯ  ยุ. สมภชฺชิส ฯ  
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                อมฺโภ โก นาม โส เอตฺถ เอว ทุกฺเขน อฏฏิโต   
                มนุสฺโส อมนุสฺโส วา  อตฺตานมฺเม ปเวทย ฯ   
                ตสฺส ฺชลึ ปณาเมตฺวา  อิท วจนมพฺรวึ   
                มนุสฺโสห พฺยสมฺปตฺโต  สา เม นตฺถิ อิโต คติ   
                ต โว วทามิ ภทฺท โว  ตฺว ฺจ เม สรณ ภว ฯ   
                ครสุิล คเหตฺวาน  วิจร ปพฺพเต กป   
                สลิาย โยตฺต กตฺวาน  นิสโภ เอตทพฺรวิ ฯ   
                เอหิ เม ปฏ ิมารุยฺห  คีว คณฺหาหิ พาหุหิ   
                อหนฺต อุทฺธริสฺสามิ  คิริทคฺุคต เวคสา ฯ   
                ตสสฺ ต วจน สตฺุวา  วานรินฺทสฺส สิรีมโต   
                ตสฺสาห ปฏ ิมารุยฺห  คีว พาหาหิ อคฺคหึ ฯ   
                โส ม ตโต สมุฏาสิ  เตชสี พลวา กป   
                วิห ฺมาโน กิจฺเฉน  คิริทุคฺคต เวคสา ฯ   
                อุทฺธริตฺวาน ม สนฺโต  นิสโภ เอตทพฺรวิ   
                อิงฺฆ ม สมฺม รกฺขสฺสุ  ปสฺสปุสฺส มุหุตฺตก ฯ   
                สหีา พฺยคฺฆา จ ทีป จ  อจฺฉโก กตรจฺฉโย   
                เต ม ปมตฺต หึเสยฺยุ  เต ตฺว ทิสฺวา นิวารย ฯ   
                เอว เม ปริตฺตาตูน  ปสฺสุป โส มุหุตฺตก   
                ตทาห ปาปก ทิฏ ึ  ปฏิลจฺฉึ อโยนิโส ฯ   
                ภกฺโข อย มนุสฺสาน  ยถา จ ฺเ วเน มิคา   
                ยนฺนูนิม วธิตฺวาน  ฉาโต ขาเทยฺย วานร ฯ    
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                อาสิโต จ คมิสฺสามิ  มสมาทาย สมฺพล   
                กนฺตาร นิตฺถรสิฺสามิ  ปาเถยฺย เม ภวิสฺสติ ฯ   
                ตโต สิล คเหตฺวาน  มตฺถก สนฺนิตาฬยึ   
                มม ภตฺตกิลนฺตสฺส  ปหาโร ทุพฺพโล อหุ ฯ   
                โส จ เวเคนุทปฺปตฺโต  กป รุธิรมกฺขิโต   
                อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ  โรทนฺโต ม อุทิกฺขติ ฯ   
                มายฺโย ม กร ิภทฺทนฺเต  ตฺว ฺจ นาเมทิส กร ิ  
                ตฺว จ โข นาม ทฆีาวุ(๑)  อ ฺเ วาเรตุมรหสิ ฯ   
                อโห วต เร ปุรสิ        ตาว ทุกฺกรการก   
                เอทิสา วิสมา ทุคฺคา  ปปาตา อุทฺธโต มยา ฯ   
                อานีโต ปรโลกาว  ทุพฺเภยฺย ม อม ฺถ   
                ตนฺเตน ปาปธมฺเมน  ปาป ปาเปน จินฺติต ฯ   
                มา เหว ตฺว อธมฺมตฺถ  เวทน กฏก ผุสิ   
                มา เหว ปาปกมฺมนฺต  ผล เวฬฬว ต วธิ ฯ   
                ตยิ เม นตฺถิ วิสสฺาโส  ปาปธมฺโม อส ฺโต   
                เอหิ เม ปฏ ิโต คจฺฉ  ทิสฺสมาโนว สนฺติเก ฯ   
                มตฺุโตสิ หตฺถา พาลาน  ปตฺโตสิ มานุสึ ปท   
                เอส มคฺโค อธมฺมตฺถ  เตน คจฺฉ ยถาสุข ฯ   
                อิท วตฺวา คิริจโร  รุหริ ปกฺขลฺย มตฺถก   
                อสฺสูนิ สมฺปมชฺชิตฺวา  ตโต ปพฺพตมารุหิ ฯ   
# ๑. ย.ุ ฑีฆายุ ฯ  
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                โสห เตนาภิสตฺโตสฺมิ  ปรฬิาเหน อทฺทิโต   
                ทยฺหมาเนน คตฺเตน  วารึ ปาตุ อุปาคมึ ฯ   
                อคฺคินา วิย สนฺตตฺโต  รหโท รุธริมกฺขิโต   
                ปพฺุพโลหิตสงฺกาโส  สพฺโพ เม สมปชชฺถ ฯ   
                ยาวนฺโต อุทพินฺทูนิ  กายสฺมึ นิปตึสุ เม   
                ตาวนฺโต คณฺฑุ ชาเยถ  อฑฺฒเวลุวสาทิสา ฯ   
                อภินฺนา ปคฺฆรึสุ เม  กุณปา ปุพฺพโลหิตา   
                เยน เยน จ คจฺฉามิ  คาเมสุ นิคเมสุ จ ฯ   
                ทณฺฑหตฺถา นิวาเรนฺติ  อิตฺถิโย ปุริสา จ ม   
                โอกิตฺตา ปูติคนฺเธน  มาสฺสุ โอเรน มาคมา ฯ   
                เอตาทิส อิท ทุกฺข  สตฺตวสฺสานิ ทานิ เม   
                อนุโภมิ สกกมฺม  ปุพฺเพ ทกฺุกฏมตฺตโน ฯ   
                ต โว วทามิ ภทฺท โว  ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา   
                มาสฺสุ มิตฺตาน ทุพฺภิตฺโถ  มตฺิตทุพฺโภ หิ ปาปโก ฯ   
                กฏุ ี กิลาสี ภวติ  โย มตฺิตาน อิธทฺทุภี   
                กายสฺส เภทา มิตฺตทุพฺภิ  นิรย โส อุปปชชฺตีติ ฯ   
        ตตฺถ  กสุโลติ  ยถา  เฉโก  กุสโล  กเถสิ  ตถา  โว  กเถสฺสามิ ฯ   
โคคเวโสติ  นฏเ  โคเณ  คเวสนฺโต ฯ  อจฺจสรินฺติ  มนุสฺสปถ   
อติกฺกมิตฺวา  หิมวนฺต  ปาวิสึ ฯ  อร ฺเติ  อราชเก  สุ ฺเ ฯ  
อีริเนติ  สุกฺขกนฺตาเร ฯ  วิวเนติ  วิวิตฺเต ฯ วิปฺปนฏโติ   
มคฺคมุฬฺโห ฯ  พุภุกฺขิโตติ  ส ฺชาตพุภุกฺโข  ฉาตชฺฌตฺโต ฯ    
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ปปาตมภิลมฺพนฺตนฺติ  ปปาตาภิมุข  โอลมฺพนฺต ฯ  สมฺปนฺนผล- 
ธารินนฺติ  มธุรผลธาริน ฯ  วาตสีตานีติ  ปม  ตาว  วาตปติตานิ ฯ   
ตตฺถ  เหสฺสามีติ  ตสฺมึ  รกฺุเข  สุหิโต  ภวิสฺสามีติ  อารุฬฺโหมฺหิ ฯ   
ตโต  สาติ  ตสฺส  อภิปตฺถติสฺส  อตฺถาย  หตฺเถ  ปสาริเต  สา  มยา   
อภิรุฬฺหสาขา  ผรสุนา  ฉินฺนา  วิย  อภ ฺชถ ฯ  อนาลมฺเพติ   
อนาลมฺพิตพฺพฏานรหิเต ฯ  คิริทุคฺคสฺมินฺติ  คิริวิสเม ฯ   
เสสินฺติ  สยิโตมฺหิ ฯ  กป  มาค ฺฉีติ  กป  อาค ฺฉิ ฯ โคนงฺ- 
คุฏโติ  คุนฺน  นงฺคุฏสทิสนงฺคุฏโ ฯ  นงฺคุฏโติป  ปาโ ฯ  โคนงฺคุลีติป  ปนฺติ ฯ  อก
รมฺมยีติ  อกร ิ มย ิฯ  อมฺโภติ   
มหาราช  โส  กปราชา  ตสฺมึ  นรกปปาเต  มม  อุทกโปนสทฺท   
สุตฺวา  ม  อมโฺภติ  อาลปตฺวา  โก  นาเมโสติ  ปุจฺฉิ ฯ  พฺยสมฺปตฺโตติ   
พฺยสน  ปตฺโต ฯ  ปปาตสฺส  วส  ปตฺโตติป  ปาโ ฯ  ภทฺท  โวติ   
ตสฺมา  ตุมฺเห  วทามิ  ภททฺ  ตุมฺหาก  โหตูติ ฯ  ครสุิลนฺติ  มหาราช   
โส  กปราชา  มยา  เอว  วุตฺเต  มา  ภายีติ  ม  อสฺสาเสตฺวา  ปม  
ตาว  ครุสิล  คเหตฺวา  โยตฺต  กโรนฺโต  ปพฺพเต  วิจริ ฯ  นิสโภติ   
ปุริสนิสโภ  อุตฺตมวานรินฺโท  ปพฺพตปปาเต  ตฺวา  ม  เอตทพฺรวิ ฯ  
พาหาหีติ ทฺวีหิ  พาหาหิ  มม  คีว  สุคหิต  คณฺห ฯ  เวคสาติ  
เวเคน ฯ  สิรมีโตติ  ปุ ฺวนฺตสฺส ฯ  อคฺคหินฺติ  สฏ ิ- 
หตฺถนรกปปาต  วาตเวเคน  โอตริตฺวา  อุทกปฏเ   ิตสฺส  
อห  เวเคน  ปฏ ึ  อภิรุหตฺิวา  อุโภหิ  พาหาหิ  คีว  อคฺคเหสึ ฯ    
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วิห ฺมาโนติ  กิลมนฺโต (๑)ฯ  กิจฺเฉนาติ  ทุกฺเขน  สนฺโต  ปณฺฑิโต  
อถวา  ปริเยสนฺโต  กลิมนฺโต ฯ  รกฺขสฺสูติ  อห  ต  อุทฺธรนฺโต   
กิลมนฺโต  มหุุตฺต  วิสฺสมนฺโต  ปสฺสุปสฺส  ตสฺมา  ม  รกฺขาหิ ฯ  
ยถา  จ ฺเ  วเน  มิคาติ  สีหาทีหิ  อ ฺเป  เย  อิมสฺมึ  วเน  
พาลมิคา ฯ  ปาลิย  ปน  อจฺฉโก  กตรจฺฉโยติ ลิขนฺติ ฯ   
ปริตฺตาตูนาติ  มหาราช  เอว  โส  กปราชา  ม  อตฺตโน  ปริตฺตาณ   
กตฺวา  มุหุตฺต  ปสฺสุป  อโยนิโสมนสิกาเรน ฯ ภกโฺขติ  
ขาทิตพฺพยุตฺตโก ฯ  อาสิโตติ  ธาโต  สุหิโต ฯ  สมพฺลนฺติ  
ปาเถยฺย ฯ  มตฺถก  สนฺนิตาฬยินฺติ  ตสฺส  พานรินฺทสฺส  มตฺถก  
ปหรึ ฯ  สนนฺิตาฬยนฺติป  ปาโ ฯ  ทพฺุพโล  อหูติ  น  พลวา  
อาสิ  ยถาธิปฺปาย  น อคมาสิ ฯ  เวเคนาติ  มยา  ปหตปาสาณ- 
เวเคน ฯ  อุทปฺปตฺโตติ  อุฏ ิโต ฯ  มายฺโยติ  เตน  มิตฺตทุพฺภิ- 
ปุริเสน  สลิาย  ปวิทฺธาย  มหาจมฺม  ฉิชฺชิตฺวา  โอลมฺพิ  รุหริ  
ปคฺฆริ ฯ  มหาสตฺโต  เวทนาปฺปตฺโต  จินฺเตสิ  อิมสฺมึ  าเน  
อ ฺโ  นตฺถิ  อิท  ภย  อิม  ปุริส  นิสฺสาย  อุปฺปนฺนนฺติ ฯ  โส   
มรณภยภีโต  โอลมฺพนฺต  จมฺมพนฺธ  หตฺเถน  คเหตฺวา  อุปฺปติตฺวา   
สาข  อภิรุยฺห  เตน  ปาเปน  สทฺธ ึ สลฺลปนฺโต  มายฺโย  มนฺติ   
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  มายฺโย  ม  ภทฺทนฺเตติ  มา  อยฺโย  ม  ภทฺทนฺเตติ  
ต  นิวาเรติ ฯ  ตฺว ฺจ  นามาติ  ตฺว  นาม  เอว  มยา  ปปาตา  
อุทฺธโต  เอทิส  ผรุสกมฺม  มยิ  กร ิ อโห  เต  อยุตฺต  กตนฺติ ฯ  อโห   
# ๑. ย.ุ กิลนฺโต ฯ  



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 285 

                        เลมที ่ 34  มหากปชาตก  หนา  285 
 
วตาติ  ต  ครหนฺโต  เอวมาห ฯ  ตาว  ทุกฺกรการกาติ  มยิ   
อปรชฺฌเนน  อติทุกฺกฏกมฺมการก ฯ  ปรโลกาวาติ  ปรโลกโต  
วิย  อานีโต ฯ  ทุพฺเภยฺยนฺติ  ทุพฺภิตพฺพ  วธิตพฺพ ฯ  เวทน  
กฏกนฺติ  เอว  สนฺเตป  ตฺว  อธมฺมตฺถ  ยาทิส  เวทน  อห  ผุสามิ   
เอทิส  เวทน  กฏก  มา  ผุสิ  ต  ปาปกมฺม  ผล  เวฬวุ  ต  มา  วธิ  อิติ   
ม  มหาราช  ปยปุตฺตก  วิย  อนุกมฺป ฯ อถ น อห  เอตทโวจ   
อยฺย  มยา  กต  มา  กริ  มา  ม  อสปฺปุริส  เอวรูเป  อร ฺเ  มา  
นาสย  อห  ทิสามุฬฺโห  มคฺค  น  ชานามิ  อตฺตนา  กตกมฺม  มา   
นาเสถ  ชีวิตทาน  เม  เทถ  อร ฺา  นีหริตฺวา  มนุสฺสปเถ  
เปถาติ ฯ  เอว  วุตฺเต  โส  มยา  สทธฺึ  สลฺลปนฺโต  ตยิ  เม  นตฺถิ   
วิสฺสาโสติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ตยีติ  อิโต  ปฏาย  มยฺห  ตยิ   
วิสฺสาโส  นตฺถิ ฯ  เอหีติ  โภ  ปุริส  อห  ตยา  สทธฺึ  มคฺเคน  น   
คมิสฺสามิ  ตฺว  ปน  เอหิ  มม  ปฏ ิโต  อวิทูเร  ทิสสฺมานสรีโรว   
คจฺฉ  อห  รกฺุขคฺเคเหว  คมิสฺสามีติ ฯ มุตฺโตสีติ อถ โส ม  
มหาราช อร ฺา นีหริตฺวา โภ  ปุริส  พาลมิคาน  หตฺถา  
มุตฺโตสิ ฯ  มานุสึ  ปทนฺติ  มนุสฺสูปจาร  ปตฺโต  อาคโตสิ  เอส  เต   
มคฺโค  เอเตน  คจฺฉาติ  อาห ฯ  คิริจโรติ  คิริจารี  วานโร ฯ   
ปกฺขลฺยาติ โธวิตฺวา ฯ เตนาภิสตฺโตสฺมีติ  โส  อห  มหาราช  
เตน  วานเรน  อภิสตฺโต  ปาปกมฺเม  ปริณเต  เตนาภิสตฺโตสฺมีติ   
ม ฺมาโน  เอวมาห ฯ  อทฺทิโตติ  อุปทฺทุโต ฯ  อุปาคมีติ  
เอก  รหท  อุปคโตสฺมิ ฯ  สมปชฺชถาติ  ชาโต  เอวรูโป  หุตฺวา    
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อุปฏาสิ ฯ  ยาวนฺโตติ  ยตฺตกานิ ฯ  คณฺฑา  ชาเยถาติ   
คณฺฑา  ชายึสุ ฯ  โส  กริ  ปปาส  สณฺาเรตุ  อสกฺโกนฺโต  อุทก ฺชลึ   
อุกฺขิปตฺวา  โถก  ปวิตฺวา  เสส  สรีเร  สิ ฺจิ ฯ  อถสฺส  ตาวเทว   
อุทกพินฺทุคณนาย  อฑฺฒเวลุวปกฺกปฺปมาณา  คณฺฑา  อุฏหึสุ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  ปภินนฺาติ  
เต  คณฺฑา  ต  ทิวสเมว  ภิชฺชิตฺวา   
กุณปา  ปูติคนฺธิกา  หุตฺวา  ปุพฺพโลหิตานิ  ปคฺฆรึสุ ฯ  เยนาติ   
เยน  เยน  มคฺเคน ฯ  โอกิตฺตาติ  ปูติคนฺเธน  โอกณฺิณา  ปุรกฺขตา   
ปริวาริตา ฯ  มาสฺสุ  โอเรน  อาคมาติ  ทุฏสตฺตโอเรน  มาสฺสุ   
อาคมา  อมฺหาก  สนฺติก  มา  อคมาสีติ  เอว  วทนฺตา  นิวาเรนฺตีติป   
อตฺโถ ฯ  สตฺตวสฺสานิ  ทานิ  เมติ  มหาราช  ตโต  ปฏาย   
อิทานิ  สตฺต  วสฺสานิ  มม  เอตฺตก  กาล  สกกมฺมมนุโภมิ ฯ  อิติ  
โส  อตฺตโน  มิตฺตทุพฺภิกมฺม  วิตฺถาเรตฺวา  มหาราช  ม ฺเว   
โอโลเกตฺวา  เอวรูป  กมฺม  น  เกนจิ  กตฺตพฺพนฺติ  วตฺวา  ต  โวติ   
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ตนฺติ  ตสฺมา ฯ  ยสมฺา  เอวรูป  กมฺม  เอว   
ทุกฺขวิปาก  ตสฺมาติ อตฺโถ ฯ   
        กฏุ ี กลิาสี ภวติ  โย มิตฺตาน อิธทฺทุภี   
        กายสฺส  เภทา  มิตฺตทุพฺภิ  นิรย  โส  อุปปชฺชตีติ   
อย  อภิสมฺพุทฺธคาถา ฯ  ภิกฺขเว  โย  อิธ  โลเก  มตฺิตาน  ทุพฺภติ   
หึสติ โส เอวรูโป โหตีติ อตฺโถ ฯ   
        ตสฺสาป  ปุริสสฺส  ร ฺา  สทฺธึ  กเถนฺตสฺเสว  ปวี  วิวร   
อทาสิ ฯ  ต  ขณ ฺเว  จวิตฺวา  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺโต ฯ  ราชา    
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ตสฺมึ ปวึ ปวิฏเ อุยฺยานา นิกฺขมิตฺวา นคร ปวิฏโ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว   
ปุพฺเพป  เทวทตฺโต  มยฺห  สิล  ปวิชฌฺิเยวาติ  วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ   
ตทา มิตฺตทุพฺภิปุริโส เทวทตฺโต อโหสิ กปราชา อหเมวาติ ฯ   
                                        มหากปชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                                        ฉฏ ฯ   
 
                                                ทกรกฺขสชาตก   
        สเจ  โว  วุยฺหมานานนฺติ  ทกรกฺขสชาตก ฯ  ต  สพฺพ   
มหาอุมฺมงฺคชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ   
                                        ทกรกฺขสชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                                        สตฺตม ฯ   
 
                                                ปณฺฑรกชาตก   
        วิกิณฺณวาจนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  มุสาวาท   
กตฺวา  เทวทตฺตสฺส ปวิปฺปเวสน อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตทา  ห ิ สตฺถา  ภิกฺขูหิ  ตสฺส  อวณฺเณ  กถิเต  น  ภิกฺขเว   
อิทาเนว  ปุพฺเพป  เทวทตฺโต  มุสาวาท  กตฺวา  ปวึ  ปวิฏโเยวาติ   
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ    
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        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  
ป ฺจสตวาณิชา  นาวาย  สมุทฺท  ปกฺขนฺทิตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส   
อตีรทสฺสินิยา  นาวาย  สมุทฺทปฏเ  ภินฺนาย  เปตฺวา  เอก   
อวเสสา  มจฺฉกจฺฉปภกฺขา  อเหสุ ฯ  เอโก  ปน  วาตเวเคน   
กทมฺพิยปฏฏน  นาม  ปาปุณิ ฯ  โส  สมุทฺทโต  อุตฺตริตฺวา   
นคฺคโภคฺโค  ตสฺมึ  ปฏฏเน  ภิกฺขาย  จริ ฯ  ตเมน  มนุสฺสา  อย   
สมโณ  อปฺปจฺโฉ  สนฺตุฏโติ  สมฺภาเวตฺวา  สกฺการ  กรึส ุฯ  โส   
ลทฺโธ  เม  ชวิีตุปาโยติ  เตสุ  นิวาสนปารุปน  ททนฺเตสุป  น  อิจฺฉิ ฯ   
เต  นตฺถิ  อิโต  อุตฺตรึ  อปฺปจฺโฉ  สมโณติ  ภิยฺโย  ภิยฺโย  ปสีทตฺิวา   
ตสฺส  อสฺสมปท  กตฺวา  ตตฺถ  น นิวาเสสุ ฯ  โส  กทมฺพิยอเจโลติ   
ป ฺายิ ฯ  ตสฺส  ตตฺถ  วสนฺตสฺส  มหาลาภสกฺกาโร อุทปาทิ ฯ   
        เอโก  นาคราชา  จสฺส  สุปณฺณราชา  จ  อุปฏาน   
อาคจฺฉนฺติ ฯ  เตสุ  นาคราชา  นาเมน  ปณฺฑรโก  นาม ฯ  
อเถกทิวส  สปุณฺณราชา  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต   
นิสินฺโน  เอวมาห  ภนฺเต  อมฺหาก  าตกา  นาเค  คณฺหนฺตา  พหู   
วินสฺสนฺติ  เอเตส  นาคาน  คณฺหณนิยาม  มย  น  ชานาม  คุยฺหการณ   
กิร  เนส  อตฺถิ  สกฺกุเณยฺยาถ  นุโข  ตุมเฺห  เอเต  ปยายมานา  วิย   
ต  การณ  ปจฺุฉิตุนฺติ ฯ  โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สุปณฺณราเช   
วนฺทิตฺวา  ปกฺกนฺเต  นาคราชสฺส  อาคตกาเล  วนฺทิตฺวา  นิสินฺน   
นาคราชาน  ปุจฺฉิ  นาคราช  สุปณฺณา  กิร  ตุมฺเห  คณฺหนฺตา  พหู   
วินสฺสนฺติ  ตุมฺเห  คณฺหนฺตา  กถ  คณฺหิตุ  น  สกฺโกนฺตีติ ฯ  ภนฺเต    
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อิท  อมฺหาก  คุยฺห  รหสฺส  มยา  อิม  กเถนฺเตน  าติสงฺฆสฺส  มรณ   
อาหฏ  โหตีติ ฯ  ก ึ ปน  ตฺว  อาวุโส  อย  อ ฺสฺส  กเถสฺสตีติ  เอว   
ส ฺ ี  โหสิ  นาห  อ ฺ  กเถสฺสามิ  อตฺตนา  ปน  ชานิตุกามตาย   
ปุจฺฉามิ  ตฺว  มยฺห  สทฺทหตฺิวา  นิพฺภโย  หุตฺวา  กเถหีติ ฯ  
นาคราชา  น  กเถมิ  ภนฺเตติ  วนฺทิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  ปุนทิวเสป  
ปุจฺฉิ ฯ  ตถาปสฺส  น  กเถสิ ฯ  อถ  น  ตติยทิวเส  อาคนฺตฺวา  
นิสินฺน  นาคราชาน  อชชฺ  ตติโย  ทิวโส  มม  ปุจฺฉนฺตสฺส  กิมตฺถ  
น  กเถสีติ ฯ  ตุมฺเห  อ ฺสฺส  อาจิกฺขิสฺสถาติ  ภเยน  ภนฺเตติ ฯ   
กสฺสจิ  น  กเถสฺสามิ  นิพฺภโย  กเถหีติ ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  อ ฺสฺส   
มา  กถยิตฺถาติ  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  ภนฺเต  มย  มหนฺเต  ปาสาเณ   
คิลิตฺวา  ภาริยา  หุตฺวา  นปิชฺชิตฺวา  สปุณฺณาน  อาคมนกาเล  มุข   
นิพฺพาเหตฺวา  ทนฺเต  วิวรตฺิวา  สุปณฺเณ  ฑสิตุ  อิจฺฉาม  เต   
อาคนฺตฺวา  อมฺหาก  สีส  คณฺหนฺติ  เตส  อมฺเห  ครภุาเร  หุตฺวา   
นิปนฺเน  อุทฺธริตุ  วายมนฺตาน ฺเว  อุทก  โอตรติ  เต  อนฺโต- 
อุทเกเยว  มรนฺติ  อิมินา  การเณน  พหู  สุปณฺณา  วินสฺสนฺติ  เตส   
อมฺเห  คณฺหนฺตาน  กึ  สีเสน  คหิเตน  พาลา  นงฺคุฏเ  คเหตฺวา   
อมฺเห  เหฏาสีสเก  กตฺวา  คหิต โคจร มุเขน ฉฑฺฑาเปตฺวา   
ลหุเก  กตฺวา  คนฺตุ  สกฺโกนฺตีติ ฯ  อิติ  โส  อตฺตโน  รหสฺสการณ   
ตสฺส ทุสฺสีลสฺส กเถสิ ฯ   
        อถ  ตสฺมึ  ปกฺกนฺเต  สุปณฺณราชา  อาคนฺตฺวา  กทมฺพิย  
อเจล  วนฺทิตฺวา  กึ  ภนฺเต  ปุจฺฉิต  เต  นาคราชสฺส  คุยฺหการณนฺติ   



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 290 

                เลมที่  34  ตึสตินิปาตวณฺณนา  หนา  290 
 
อาห ฯ  โส  อามาวุโสติ  วตฺวา  สพฺพ  เตน  กถิตนิยาเมเนว  
กเถสิ ฯ  ต  สุตฺวา  สุปณฺโณ  นาคราเชน  อยุตฺต  กต  าตีน  
นาม  นสฺสนนิยาโม  ปรสฺส  น  กเถตพฺโพ  โหตุ  มยา  อชฺเชว   
สุปณฺณวาต  กตฺวา  ปม  เอตเมว  คเหตุ  วฏฏตีติ ฯ  โส  
สุปณฺณวาต  กตฺวา  ปณฺฑรกนาคราชาน  นงฺคุฏเน  คเหตฺวา   
เหฏาสีสก  กตฺวา  คหิต  โคจร  ฉฑฺฑาเปตฺวา  อุปฺปติตฺวา  
อากาส  ปกฺขนฺทิ ฯ  ปณฺฑโร  อากาเส  เหฏาสีสก  โอลมฺพนฺโต   
มยาว  มม  ทกฺุข  อาภตนฺติ  ปริเทวนฺโต อาห   
[๒๓๘๗]วิกิณฺณวาจ อนิคุยฺหมนฺต   
                อส ฺต อปริจกฺขิตาร   
                ภย ตมนฺเวติ สย อโพธ   
                นาค ยถา ปณฺฑรก สุปณฺโณ ฯ   
                โย คุยฺหมนฺต ปริรกฺขเนยฺย   
                โมหา นโร สสติ หาสมาโน   
                ต ภินฺนมนฺต ภยมนฺเวติ ขิปฺป   
                นาค ยถา ปณฺฑรก สุปณฺโณ ฯ   
        นานุมิตฺโต ครุอตฺถ  คุยฺห เวทิตุมรหติ   
        สุมิตฺโต จ อสมฺพุทฺธ  สมฺพุทฺธ วา อนตฺถวา ฯ   
                วิสฺสาสมาปชฺชึ อห อเจโล (๑)  
                สมโณ อย สมฺมโต ภาวิตตฺโต   
# ๑. ส. อเจล ฯ  
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                ตสฺสาหมกฺขึ วิวรึ คุยฺหมตฺถ   
                อตีตมตฺโถ กปณ รุทามิ ฯ   
                ตสฺสาห ปุริม พฺรเหฺม คุยฺห   
                วาจมฺหิม นาสกฺขึ สยเมตุ   
                ตปฺปกฺขโต หิ ภยมาคต มม   
                อตีตมตฺโถ กปณ รุทามิ ฯ   
                โย เว นโร สุหท ม ฺมาโน   
                คุยหฺมตฺถ สสติ ทุกฺกุลีเน   
                โทสา ภยา อถวา ราครตฺโต   
                ปลฺลิตฺโถ(๑) พาโล อสสย โส ฯ   
                ติโรกฺขวาโจ อสต ปวิฏโ   
                โย สงฺคตีสุ มุทิเรติ วากฺย   
                อาสีวิโส ทุมฺมุโขตฺยาหุ ต นร   
                อารา อารา สยเม ตาทิสมฺหา ฯ   
                อนฺน ปาน กาสิกจนฺทน ฺจ   
                มนาปตฺถิโย มาลุจฺฉาทน ฺจ   
                โอหาย คจฺฉามฺหเส สพฺพกาเม   
                สปุณฺณ ปาณูปคตาว ตฺยมฺหาติ ฯ   
        ตตฺถ  วิกิณฺณวาจนฺติ  ปตฺถตวจน ฯ  อนิคุยฺหมนฺตนฺติ   
อปฺปฏิจฺฉนฺนมนฺต ฯ  อส ฺตนฺติ  กายทฺวาราทีนิ  รกฺขิตุ   
# ๑. ส. ปลฺลตฺิถิโต ฯ  ๒.  ม. ปลลฺตฺถโต ฯ  
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อสกฺโกนฺต ฯ  อปริจกฺขิตารนฺติ  อย  มยา  กถิตมนฺต  รกฺขิตุ   
สกฺขิสฺสติ  น สกฺขิสฺสตีติ ปุคฺคล โอโลเกตุ อุปปริกฺขิตุ อสกฺโกนฺต ฯ 
ภย  ตมนฺเวตีติ  อิเมหิ  จตูหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคต ฯ  อโพธนฺติ   
นิปฺป ฺ  ปุคฺคล  สย  กตเมว  ภยมนฺเวติ  ยถา  ม  ปณฺฑรก  นาค   
สุปณฺโณ  อนฺวาคโตติ ฯ  สสติ  หาสมาโนติ  รกฺขิตุ  อสมตฺถสฺส   
ปาปปุริสสฺส  หาสมาโน  กเถติ ฯ  นานุมิตฺโตติ อนุวตฺตนมตฺเตน  
โย มิตฺโต น หทเยน  โส  คุยฺห  อตฺถ  ชานิตุ  นารหตีติ  ปริเทวติ ฯ   
อสมฺพุทฺธนฺติ อสมฺพุทฺธ  อชานนฺโต  อปฺป ฺโติ  อตฺโถ ฯ   
สมฺพุทฺธนฺติ  สมฺพุทฺธ  ชานนฺโต  สปฺป ฺโติ  อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต   
โหติ  โยป  สุหทโย  มิตฺโต  อปฺป ฺโป  สปฺป ฺโป  วา โย   
อนตฺถวา  อนตฺถจโร  โสป  คุยฺห  เวเทตุ  นารหเตติ ฯ  สมโณ   
อยนฺติ  อย  สมโณติ  จ  โลกสมฺมโตติ  จ  ภาวิตตฺโตติ จ ม ฺมาโน  
อห เอตสฺมึ วิสฺสาสมาปชฺชึ ฯ  อกฺขินฺติ  กเถสึ ฯ  อตีตมตฺโถติ   
อตีตตฺโถ  อติกฺกนฺตตฺโถ  หุตฺวา  อิทานิ  กปณ  รุทามีติ  ปริเทวติ ฯ   
ตสฺสาติ  ตสฺส  อเจลสฺส ฯ  พฺรเหฺมติ  สุปณฺณ  อาลปติ ฯ  
สยเมตุนฺติ  อิม  คุยฺหวาจ  รหสฺสการณ  รกฺขิตุ  นาสกฺขึ ฯ   
ตปฺปกฺขโต  หีติ  อิทานิ  อิท  ภย  มม  ตสฺส  อเจลสฺส  ปกฺขโต   
โกฏาสโต  สนฺติกา  อาคต  อิติ  อตีตตฺโถ  กปณ  รุทามีติ ฯ   
สุหทนฺติ  สหุโท  เม  อยนฺติ  ม ฺมาโน ฯ  ทุกฺกลุเีนติ  อกุลเช  
นีเจ ฯ  โทสาติ  เอเตหิ  โทสาทีหิ  การเณหิ  โย  เอวรูป  คุยฺห  
สสติ  โส  พาโล  อสสย  ปลฺลตฺถโิต ปริวตฺเตตฺวา  ปาปโต  หโตเยว    
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นามาติ  อตฺโถ ฯ  ติโรกฺขวาโจติ  อตฺตโน  ย  วาจ  ภาสิตุกาโม   
ตสฺสา  ติโร  กตตฺตา  อปฺปฏิจฺฉนฺนวาโจ ฯ  อสต  ปวิฏโติ   
อสปฺปุริสาน  อนฺตร  ปวิฏโ  อสปฺปุริเสสุ  ปรยิาปนฺโน ฯ  
สงฺคตีสุ  มุทิเรตีติ  โย  เอวรูโป ปเรส รหสฺส สุตฺวาว  ปริสมชฺเฌสุ   
อสุเกน อสุก นาม  กต  วา  วุตฺต  วาติ  วากฺย อุทิเรติ  ต  นร  อาสีวิโส 
ทุมฺมุโข  ปูติมุโขติ  อาหุ  ตาทิสมฺหา  ปุริสา  อารา  อารา  
สยเม  ทูรทรูโตว  วิรเมยฺย  ปริวชฺเชยฺย  นนฺติ  อตฺโถ ฯ   
มาลุจฺฉาทน ฺจาติ  มาล ฺจ  ทิพฺพ  จตุชาติยคนฺธ ฺจ   
อุจฺฉาทน ฺจ ฯ  โอหายาติ  เอเต  ทิพฺพอนฺนาทโย  สพฺพกาเม   
อชฺช  มย  โอหาย  ฉฑฺเฑตฺวา  คมิสฺสาม ฯ  สุปณฺณ  
ปาณูปคตาว  ตฺยมฺหาติ  โภ  สุปณฺณ  ปาเณหิ  อุปคตาว  
เต  อมฺหาก  สรณ  โน โหหีติ ฯ   
        เอว  ปณฺฑรโก  อากาเส  เหฏาสีสโก  โอลมฺพนฺโต  อฏหิ   
คาถาหิ  ปริเทวิ ฯ  สุปณฺโณ  ตสฺส  ปริเทวนสทฺท  สุตฺวา  นาคราช   
อตฺตโน  รหสฺส  อเจลกสฺส  กเถตฺวา  อิทานิ  กิมตฺถ  ปริเทวสีติ  ต   
ครหิตฺวา   
[๒๓๘๘]โกนีธ ติณฺณ ครห อุเปติ   
                อสฺมึธ โลเก ปาณภู นาคราช   
                สมโณ สุปณฺโณ อถวา ตเวว   
                กกึารณา ปณฺฑรก คหิโตติ   
คาถมาห ฯ    
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        ตตฺถ  โกนีธาติ  อิธ  อมฺเหสุ  ตีสุ  ชเนสุ  โก  น ุ อตฺถ ิฯ   
อสฺมึธาติ  เอตฺถ  อิธาติ  นปิาตมตฺต  อสฺมึ  โลเกติ  อตฺโถ ฯ  
ปาณภูติ  ปาณภูโต ฯ  อถวา  ตเววาติ  อุทาหุ  ตวเยว ฯ   
ตตฺถ สมณ ตาว มา  ครห  โส  ห ิ อุปาเยน  รหสฺส  ปุจฺฉิ  สุปณฺณมฺป 
มา  ครห  อห  หิ  ตว  ปจฺจตฺถิโกว ฯ  ปณฺฑรก  คหิโตติ  สมฺม   
ปณฺฑรก  อห  กึการณา  สุปณฺเณน  คหิโตติ  จินฺเตตฺวา  ปน   
อตฺตานเมว  ครหึ ฯ  ตยา  หิ  รหสฺส  กเถนฺเตน  อตฺตนาว  
อตฺตโน  อนตฺโถ กโตติ อยเมตฺถ อธิปฺปาโย ฯ   
        ต สุตฺวา ปณฺฑรโก คาถมาห   
[๒๓๘๙]สมโณติ เม สมมฺตตฺโต อโหสิ   
                ปโย จ เม มนสา ภาวิตตฺโต   
                ตสฺสาหมกฺขึ วิวรึ คุยฺหมตฺถ   
                อตีตมตฺโถ กปณ รุทามีติ ฯ   
        ตตฺถ  สมฺมตตฺโตติ  โส  สมโณ  มยฺห  สปฺปุรโิส  อยนฺติ   
สมฺมตสภาโว อโหส ิฯ ภาวิตตฺโตติ สมฺภาวิตสภาโว จ เม  
อโหสิ ฯ   
        ตโต สปุณฺโณ จตสฺโส คาถา อภาสิ   
[๒๓๙๐]น จตฺถิ สตฺโต อมโร ปพฺยา   
                ป ฺาวิธา นตฺถิ น นินฺทิตพฺพา   
                สจฺเจน จ ธมฺเมน ธิติยา ทเมน   
                อลมฺพมพฺยาหรตี นโร อิธ ฯ    
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                มาตาปตา ปรมา พนฺธวาน   
                นาสฺส ตติโย อนุกมฺปกตฺถิ   
                เตสป คุยฺห ปรม น สเส   
                มนฺตสฺส เภท ปริสงฺกมาโน ฯ   
                มาตาปตา ภคินี ภาตโร จ   
                สหายา วา ยสฺส โหนฺติ สปกฺขา   
                เตสมฺป คุยฺห ปรม น สเส   
                มนฺตสฺส เภท ปริสงฺกมาโน ฯ   
        ภริยา เจ ปุริส วชฺชา  โกมารี ปยภาณินี   
        ปุตฺตรูปยสูเปตา        าติสงฺฆปุรกฺขตา   
                ตสฺสาป คุยฺห ปรม น สเส   
                มนฺตสฺส เภท ปริสงฺกมาโนติ ฯ   
        ตตฺถ  อมโรติ  อมรณสภาโว  สตฺโต  นาม  นตฺถิ ฯ  
ป ฺาวิธา  นตฺถติี  นกาโร  ปทสนฺธกิาโร ฯ  ป ฺาวิธา  
อตฺถีติ  อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  นาคราช  โลเก  อมโรป  นตฺถิ  
ป ฺาวิธาป  อตฺถ ิ สา  อ ฺเส  ป ฺาโกฏาสสงฺขาตา   
ป ฺาวิธา  อตฺตโน  ชีวิตเหตุ  น  นนิฺทิตพฺพาติ ฯ  อถวา   
ป ฺาวิธาติ  ป ฺาสทิสา  น  นินฺทิตพฺพา  นาม  อ ฺา   
ธมฺมชาติ  นตฺถิ  ต  กสฺมา  นินฺทิสีติ ฯ  เยส  ปน  ป ฺาวิธป  
น  นินฺทิตพฺพนฺติป  ปาโ ฯ  เตส  อุชกุเมว ฯ สจฺเจนาติ   
อาทีสุ  วจีสจฺเจน  จ  สุจรติธมฺเมน  จ  ป ฺาสงฺขาตาย  ธิติยา    
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จ  อินฺทฺริยทเมน  จ  อลพฺภ  ทุลลฺภ  อฏสมาปตฺติมคฺคผล- 
นิพฺพานสงฺขาตป  วิเสส  อพฺยาหรติ  อาวหติ  ต  นิปฺผาเทติ  นโร   
อิธ  ตสฺมา  นารหสิ  อเจล  นินฺทิตุ  อตฺตานเมว  ครห  อเจเลน  หิ   
อตฺตโน  ป ฺวนฺตตาย  อุปายกุสลตาย  จ  ว ฺเจตฺวา  ตฺว  รหสสฺ   
คุยฺหมนฺต  ปุจฺฉิโตติ  อตฺโถ ฯ  ปรมาติ  เอเต  อุโภ  พนฺธวาน   
อุตฺตมพนฺธวา  นาม ฯ  นาสฺส  ตติโยติ  อสฺส  ปุคฺคลสฺส   
มาตาปตูหิ  อ ฺโ  ตติโย  สตฺโต  อนุกมฺปโก  นาม  นตฺถิ ฯ   
มนฺตสฺส  เภท  ปริสงฺกมาโน  ปณฺฑิโต  เตส  มาตาปตูนมฺป  ปรม   
คุยฺห  น  สเสยฺย  ตฺว  ปน  มาตาปตูนมฺป  อกเถตพฺพ  อเจลกสฺส   
กเถสีติ  อตฺโถ ฯ  สหายา วาติ  สุหทยมิตฺตา  วา ฯ  สปกฺขาติ   
เปตฺเตยฺยมาตุลปตุจฺฉามาตุจฺฉาทโย  สมานปกฺขา  าตโย ฯ  
เตสปติ  เอเตสป  าติมิตฺตาน  น  กเถยฺย  ตฺว  ปน  อเจลกสฺส  
กเถสิ  อตฺตโนว  กชฺุฌสฺสติู  ทีเปติ ฯ  ภริยา  เจติ  โกมารี  
ปยภาณินี  ปุตฺเตหิ  จ  รูเปน  จ  ยเสน  จ  อุเปตา  เอวรูปา  ภริยาป  
เจ  อาจิกฺขาหิ  เม  ตว  คุยฺหนฺติ  วเทยฺย ตสฺสาป  น  สเสยฺย ฯ   
        ตโต ปรา อาห   
[๒๓๙๑]น คุยฺหมตฺถ วิวเรยฺย  รกฺเขยฺย น ยถา นิธ ึ  
                น หิ ปาตุกโต สาธุ  คุยฺหมตฺโถ ปชานตา ฯ   
                ถิยา คุยฺห น สเสยฺย  อมิตฺตสฺส จ ปณฺฑิโต   
                โย จามิเสน สหีโร  หทยตฺเถโน จ โย นโร ฯ   
                คุยหฺมตฺถมสมฺพุทฺธ  สมฺโพธยติ โย นโร    
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        มนฺตเภทภยา ตสฺส  ทาสภูโต ติติกฺขติ ฯ   
        ยาวนฺโต ปุริสสฺสตฺถ  คุยฺห ชานนฺติ มนฺติน   
        ตาวนฺโต ตสฺส อุพฺเพคา  ตสฺมา คุยฺห น วิสชฺเช ฯ   
                วิวิจฺจ ภาเสยฺย ทิวา รหสฺส   
                รตฺตึ คิร นาติเวล ปมุ ฺเจ   
                อุปสฺสูติกา หิ สุณนฺติ มนฺต   
                ตสฺมา มนฺโต ขิปฺปมุเปติ เภทนฺติ ฯ   
ป ฺจ  คาถา  อุมฺมงฺคชาตเก  ป ฺจปณฺฑิตป ฺเห  อาวิภวิสฺสนฺติ ฯ   
ตโต ปราสุ   
[๒๓๙๒]ยถาป อโยนคร(๑) มหนฺต   
                อทฺวารก อยส ภณฺฑสาล (๒)  
                สมนฺตขาตาปริขาอุเปต   
                เอวมฺป เม เต อิธ คุยฺหมนฺตา ฯ   
                เย คุยฺหมนฺตา อวิกิณฺณวาจา   
                ทฬฺหา สทตฺเถสุ นรา ทุชิวฺหา   
                อารา อมิตฺตา พฺยวชนฺติ เตหิ   
                อาสีวิสา วาริว สตฺตสงฺฆาติ   
ทฺวีสุ คาถาสุ ฯ   
        ตตฺถ  ภณฺฑสาลนฺติ  อาปณาทีหิ  สาลาหิ  สมฺปนฺน ฯ   
สมนฺตขาตาปรขิาอุเปตนฺติ  สมนฺตา  ขาตาหิ  ปริขาหิ  อุปคต ฯ  
# ๑. ม. อสฺส นคร ฯ  ๒.  ม. ภณฺฑสาลนฺติป  ฯ  
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เอวมฺป  เมติ  เอวมฺป  เม  มยฺหนฺเต ปุริสา ขายนฺติ กตเรเยว อิธ  
คุยฺหมนฺตา ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  อทฺวารกสฺส  อโยมยนครสฺส   
มนุสฺสาน  อุปโภคปริโภโค  อนฺโตว  โหติ  น  อพฺภนฺตริมา  พหิ   
นิกฺขมนฺติ  น  พาหิรา  อนฺโต  ปวิสนฺติ  อปราปร  ส ฺจาโร  ฉิชฺชติ   
คุยฺหมนฺตา  ปุริสา  เอวรปูา  โหนฺติ อตฺตโน คุยฺห  อตฺตโน อนฺโตเยว   
ชิราเปนฺติ  น  อ ฺสฺส  กเถนฺตีติ ฯ  ทฬฺหา  สทตฺเถสูติ  อตฺตโน   
อตฺเถสุ  ถริา ฯ  ทชุิวฺหาติ  ปณฺฑรกนาค  อาลปติ ฯ   
พฺยวชนฺตีติ  ปฏิกฺกมนฺติ ฯ  อาสีวิสา  วาริว  สตฺตสงฺฆาติ  
เอตฺถ วาติ นิปาตมตฺต ฯ  อาสีวิสา  สตฺตสงฺฆา  ริวาติ  อตฺโถ ฯ  
ยถา  อาสีวิสโต  สตฺตสงฺฆา  ชีวิตุกามา  มนุสฺสา  อารา  ปฏิกฺกมนฺติ   
เอว  เตหิ  คุยฺหมนฺเตหิท  นเรหิ  อารา  อมิตฺตา  ปฏิกฺกมนฺติ  อุปคนฺตุ   
โอกาส  น  ลภนฺตีติ  วุตฺต โหติ ฯ   
        เอว สุปณฺเณน ธมฺเมน กถิเต ปณฺฑรโก   
[๒๓๙๓]หิตฺวา ฆร ปพฺพชิโต อเจโล   
                นคฺโค มุณฺโฑ จรติ ฆาสเหตุ   
                ตมฺหิ นุโข วิวรึ คุยฺหมตฺถ   
                อตฺถา จ ธมฺมา จ อปคตมฺหา ฯ   
                กถกโร โหติ สุปณฺณราช   
                กสึีโล เกน วเตน วตฺต   
                สมโณ จร หิตฺวา มมายิตานิ   
                กถกโร สคฺคมุเปติ านนฺติ    
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อาห ฯ   
        ตตฺถ  ฆาสเหตูติ  นิสฺสิรีโก  กุจฺฉิปูรณตฺถาย  ขาทนียโภชนีเย   
ปริเยสนฺโต  จรติ ฯ  อปคตมฺหาติ  อปคตา  ปริหีนมฺหา ฯ   
กถกโรติ  อิท  นาคราชา  นคฺคสฺส  สมณภาว  ตฺวา  สมณปฏปิตฺตึ   
ปุจฺฉนฺโต  อาห ฯ  ตตฺถ  กึสีโลติ  กตเรน  สมนฺนาคโต ฯ  เกน   
วเตนาติ  กตเรน  วตสมาทาเนน  วตฺตนฺโต ฯ  สมโณ  จรนฺติ   
ปพฺพชฺชาย  จรนฺโต  ตณฺหามมายิตานิ  หิตฺวา  กถ  สมิตปาปสมโณ   
นาม  โหติ ฯ  สคฺคนฺติ กถ กโรนฺโตว สฏุ ุ อคฺค เทวนคร โส  
สมโณ อุเปตีติ ฯ   
        สุปณฺโณ อาห   
[๒๓๙๔]หิริยา ติติกฺขาย ทเมน ขนฺติยา   
                อกฺโกธโน เปสุณิย ปหาย   
                สมโณ ปร หิตฺวา มมายิตานิ   
                เอวกโร สคฺคมเุปติ านนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  หริิยาติ  สมฺม  นาคราช  อชฌฺตฺตพหิทฺธา   
สมุฏาเนหิ  หิโรตฺตปฺเปหิ  ติติกฺขา  สงฺขาตาย  อธิวาสนขนฺติยา   
อินฺทฺริยทเมน  จ  อุเปโต  อกุชฺฌนสโีล  ปสุณวาจ  ปหาย   
ตณฺหามมายิตานิ  จ  หิตฺวา  ปพฺพชฺชาย  จรนฺโต  สมโณ   
นาม  โหติ  เอวกโรเยว  จ  เอตานิ  หิรอิาทีนิ กุสลานิ  
กโรนฺโต สคฺคมุเปติ านนฺติ ฯ   
        อิม สุปณฺณราชสฺส ธมฺมกถ สุตฺวา ปณฺฑรโก ชีวิต ยาจนฺโต    
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[๒๒๙๕]มาตาว ปุตฺต ตรุณ ตนุช   
                สมฺปสฺสตา สพฺพคตฺต ผเรติ   
                เอวมฺป เม ตฺว ปาตุรหุ ทิชนิฺท   
                มาตาว ปุตฺต อนุกมฺปมาโนติ   
คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยถา  มาตา  ตนุช  อตฺตโน  สรีรชาต  ตรุณ  ปุตฺต   
สมฺปสฺสตา  ทิสฺวา  ต  อุเร  นิปชฺชาเปตฺวา  ถ ฺ  ปาเยนฺตี  ปุตฺต   
สมฺผสฺเสน  สพฺพ  อตฺตโน  คตฺต  ผเรติ  นป  มาตา  ปุตฺตโต  ยาติ  
น  ปุตฺโต  มาติโต  เอวมฺป  เม  ตฺว  ปาตุรหุ  ปาตุภูโต ฯ  ทิชินฺทาติ   
ทิชราช  ตฺวป  มาตาว  ปตฺุต  มุทุเกน  หทเยน อนุกมฺปมาโน ม  
ปสฺส ชีวิต เม เทหีติ ฯ   
        อถสฺส สุปณฺโณ ชีวิต ททนฺโต อิตร คาถมาห   
[๒๓๙๖]หนฺทชฺช ตฺว มุจฺจ วธา ทุชิวฺห   
                ตโย หิ ปุตฺตา นหิ อ ฺโ อตฺถิ   
                อนฺเตวาสี ทินฺนโก อตฺรโช จ   
                รชสฺสุ ปุตฺต ฺตโร เม อโหสีติ ฯ   
        ตตฺถ  มจฺุจาติ  มุ ฺจ ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  ทชุิวฺหาติ   
ต  อาลปติ ฯ  อ ฺโ  จตุตฺโถ  ปุตฺโต  นาม  นตฺถิ ฯ  อนฺเตวาสี   
ทินฺนโก  อตฺรโช  จาติ  สปิฺป  วา  อุคฺคณฺหนฺโต  ป ฺห  วา  สุณนฺโต   
สนฺติเก นิวฏโ ฯ  ทินฺนโกติ  อยนฺเต ปุตฺโต โหตูติ  ปเรหิ  ทินฺโน ฯ   
รชสฺสูติ  อภิรมสฺสุ ฯ  อ ฺตโรติ  ตีสุ  ปุตฺเตสุ  อ ฺตโร    



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 301 

                        เลมที ่ 34  ปณฺฑรกชาตก  หนา  301 
 
อนฺเตวาสิปุตฺโต เม ตฺว ชาโตติ ทีเปติ ฯ   
        เอว ฺจ ปน วตฺวา อากาสา โอตริตฺวา ต ภูมิย ปติฏาเปสิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา เทฺว คาถา อภาสิ   
[๒๓๙๗]อิจฺเจว วากฺย วิสชฺช ิสุปณฺโณ   
                ภูมฺย ปติฏาย ทิโช ทชุิวฺห   
                มตฺุตชฺช ตฺว สพฺพภยาติวตฺโต   
                ถลูทเก โหห ิมยาภิคุตฺโต ฯ   
                อาตกิน ยถา กสุโล ภึสโก   
                ปปาสิตาน รหโทว สีโต   
                เวสฺม ยถา หิมสีตฏฏิตาน   
                เอวมฺป เต สรณมห ภวามีติ ฯ   
        ตตฺถ  อิจฺเจว  วากฺยนฺติ  อิติ  เอว  วจน  วตฺวา  ต  นาคราช   
วิสชฺชิ  วิสชฺเชสิ ฯ  ภูมฺยนติฺ  โส  สยมปฺ  ภูมิย  ปติฏาย  ทิโช   
ต  ทุชชฺิวฺห  สมสฺสาเสนฺโต  มุตฺโต  อชฺช  ตฺว  อิโต  ปฏาย   
สพฺพภยานิ  อติวตฺโต  ถเล  จ  อุทเก  จ  มยา  อภิคุตฺโต  รกฺขิโต   
โหหีติ  อาห ฯ  อาตกินนฺติ  คิลานาน ฯ  เอวมฺป  เตติ  เอว   
อห  เต สรณ ภวามิ ฯ[   
        คจฺฉ  ตฺวนฺติ  ต  อุยโฺยเชสิ ฯ  โส  นาคภวน  ปาวิสิ ฯ   
อิตโรป  สุปณฺณภวน  คนฺตฺวา  มยา  ปณฺฑรกนาโค  สปถ  กตฺวา   
สทฺทหาเปตฺวา  วิสชฺชโิต  กีทิส  นโุข  มยิ  ตสฺส  หทย  วีมสิสฺสามิ   
นนฺติ  นาคภวน  คนฺตฺวา  สุปณฺณวาต  อกาสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  นาโค    
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สุปณฺณราชา  ม  คเหตุ  อาคโต  ภวิสฺสตีติ  ม ฺมาโน  พฺยามสห- 
สฺสมตฺต  อตฺตภาว  มาเปตฺวา  ปาสาเณ  จ  วาลุก ฺจ  คิลิตฺวา  ภาริโก   
นิวาเสตฺวา กนฺนรตี  เอฏาสิ ฯ อถสฺสา  สรรีปฺปภาย วน  เอโกภาส 
นิปชฺชิตฺวา  สุปณฺณราชาน  ฑสิตุกาโม  วิย  อโหสิ ฯ  ต ทิสฺวา  
สุปณฺโณ อิตร คาถมาห   
[๒๓๙๘]สทฺธึ กตฺวา อมิตฺเตน  อณฺฑเชน ชลามฺพุช   
                วิวริ ยทา ฑสยสิ  กโุต เต ภยมาคตนฺติ ฯ   
        ต สุตฺวา นาคราชา ติสฺโส  คาถา อภาสิ   
[๒๓๙๙]สงฺเกเถว อมิตฺตมฺหิ  มิตฺตสฺมึป น วิสฺสเส   
                อภยา ภยมุปฺปนฺน  อป มลูานิ กนฺตติ ฯ   
                กถ นุ วิสฺสเส ตฺยมฺหิ  เยนาสิ กลโห กโต   
                นจฺิจยตฺเตน าตพฺพ  โส ทสิพฺภิ น รชฺชติ ฯ   
                        วิสฺสาสเย น จ น วิสฺสเสยฺย   
                        อสงฺกิโต จ สงฺกิโต ภเวยฺย   
                        ตถา ตถา วิ ฺ ู ปรกฺกเมยฺย   
                        ยถา ยถา ภาว ปโร น ช ฺาติ ฯ   
        ตตฺถ  อภยาติ  อภยฏานภูตา  มิตฺตมฺหา  ภย  อุปฺปนฺน   
ชีวิตสงฺขาตานิ  มลูาเนว  กนฺตติ ฯ  ตฺยมฺหีติ  ตสฺมึ ฯ  เยนาสีติ  
เยน  สทฺธึ  กลโห  กโต  อโหสิ ฯ  นิจฺจยตฺเตนาติ  นิจฺจปฏิยตฺเตน ฯ   
โส  ทิสพฺภิ  น  รชฺชตีติ  โย  นิจฺจยตฺเตน  อภิติฏติ  โส  อตฺตโน   
สตฺตูหิ  สทฺธึ  วิสฺสาสวเสน  น  รชฺชติ  ตโต  เตส  ยถากามกรณีโย    
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น  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  วิสฺสาสเยติ  ปร  อตฺตนิ  วิสฺสาสเย  ต  ปน  สย   
น  วิสฺสาเสยฺย  ปเรน  อสงฺกิโต  อตฺตาว  ต  สงฺกิโต  ภเวยฺย ฯ  
ภาว  ปโรติ  ยถา  ยถา ปณฺฑิโต  ปรกกฺมติ  ตถา  ตถา  ตสฺส ปโรภาว   
น  ชานาติ  ตสฺมา  ปณฺฑิเตน  วิริย  กตฺตพฺพเมวาติ ทีเปติ ฯ   
        อิติ  เต  อ ฺม ฺ  สลฺลปตฺวา  สมคฺคา  สมฺโมทมานา   
อุโภป อเจลกสฺส อสฺสม อคมึสุ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห   
[๒๔๐๐]เต เทววณฺณา สุขุมาลรูปา   
                อุโภ สมา สุชยา ปุ ฺกฺขนฺธา   
                อุปาคมม กาทมฺพิย(๑) อเจล   
                มสิฺสีภูตา อสฺสวาหาว นาคาติ ฯ   
        ตตฺถ  สมาติ  สมานรูปา  สทิสสณฺานา  หุตฺวา ฯ  สชุยาติ   
สุขวยา  ปริสุทฺธา ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  ปุ ฺกฺขนฺธาติ   
กตกุสลตาย  ปุ ฺกฺขนฺธา  วิย ฯ  มิสสฺีภูตาติ  หตฺเถน  หตฺถ   
คเหตฺวา  กายมิสฺสีภาว  อุปคตา ฯ  อสฺสวาหาว  นาคาติ  ธุเร   
ยุตฺตกา  รถวาหา  เทฺว  อสฺสา  วิย  ปรุสินาคา  ตสฺส  อสฺสม  อคมสุ ฯ   
        คนฺตฺวา  จ  ปน  สุปณฺณราชา  จินฺเตสิ  อย  นาคราชา   
อเจลกสฺส  ชวิีต  น  ทสฺสติ  เอต  ทุสฺสลี  น  วนฺทิสฺสามีติ ฯ โส  
พหิ  ตฺวา  นาคราชานเมว  ตสฺส  สนฺติก  เปเสสิ ฯ  ต  สนฺธาย  
อิตร  คาถมาห   
# ๑. ย.ุ การมฺพิย ฯ  
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[๒๔๐๑]ตโต หเว ปณฺฑรโก อเจล   
                สยเมวุปาคมฺม อิท อโวจ   
                มตฺุตชฺชห สพฺพภยาติวตฺโต   
                น หิ นูน ตุยฺห มนโส ปยมหฺาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปยมฺหาติ  ทุสฺสีลนคฺคโภคฺคมุสาวาทิ  นูน  มย  ตว  
มนโส  นปฺปยา อหุมฺหาติ ปริภาสิ ฯ   
        ตโต อเจโล อิตร คาถมาห   
[๒๔๐๒]ปโย หิ เม อาสิ สุปณฺณราชา   
                อสสย ปณฺฑรเกน สจฺจ   
                โส ราครตฺโต จ อกาสิ เอต   
                ปาปกมฺม สมฺปชาโน น โมหาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปณฺฑรเกนาติ  ตยา  ปณฺฑรเกน  โส  มม  ปยตโร  อโหสิ   
สจฺจเมต ฯ  โสติ  โส  อห  ตสฺมึ  สุปณฺเณ  ราเคน  รตฺโต  หุตฺวา   
เอต ปาปกมฺม ชานนฺโต อกาสึ น โมเหน อชานนฺโตติ ฯ   
        ต สุตฺวา นาคราชา เทฺว คาถา อภาสิ   
[๒๔๐๓]น เม ปย อปฺปย วาป โหติ   
                สมฺปสฺสโต โลกมิม ปร ฺจ   
                สสุ ฺตาน หิ วิย ฺชเนน   
                อส ฺโต โลกมิม ฺจราสิ ฯ   
                อรยิาวกาโสสิ อนริยรูโป   
                อส ฺโต ส ฺตสนฺนิกาโส    
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                กณฺหาภิชาติโก อนริยรโูป (๑)  
                ปาป พหุ ทุจฺจริต อจรีติ ฯ   
        ตตฺถ  น  เมติ  อมโฺภ  ทุสฺสีลนคฺคมุสาวาทิ  ปพฺพชิตสฺส  ห ิ  
อิม ฺจ  ปร ฺจ  โลก  สมปฺสฺสโต  ปย  วา  เม  อปฺปย  วาป  เมติ  น   
โหติ  ตฺว  ปน  สุส ฺตาน  สลีวนฺตาน  พฺย ฺชเนน  ปพฺพชิตลงฺิเคน   
อส ฺโต  หุตฺวา  อิม  โลก  ว ฺเจนฺโต  จรสิ ฯ  อริยาวกาโสสีติ   
อริยปฏิรูปโกสิ ฯ  อส ฺโตติ  กายาทีหิ  อส ฺโตสิ ฯ   
กณฺหาภิชาติโกติ  กาฬกสภาโว ฯ  อนริยรูโปติ  อหิริกสภาโว ฯ   
อจรีติ อกาสิ ฯ   
        อิติ น ครหิตฺวา อิทานิ อภิสปนฺโต อิม คาถมาห   
[๒๔๐๔]อทฏุสฺส ตฺว ทพฺุภิ  ทุพฺภี จ ปสุโณ จสิ   
                เอเตน สจฺจวชฺเชน  มุทฺธา เต ผลตุ สตฺตธาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อมฺโภ  ทพฺุภิ  ตฺว  อทฏุสฺส  มิตฺตสฺส   
ทุพฺภี  จสิ ปสุโณ จสีติ เอเตน สจฺจวชฺเชน มุทฺธา เต  
สตฺตธา ผลตูติ ฯ   
        อิติ  นาคราชสฺส  สปนฺตสฺเสว  อเจลสฺส  สีส  สตฺตธา  ผล ิฯ   
นิสินฺนฏาเนเยวสฺส  ภูมิ  วิวร  อทาสิ ฯ  โส  ปวึ  ปวิสิตฺวา   
อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติ ฯ  นาคราชสุปณฺณราชาโนป  อตฺตโน  ภวนเมว   
อคมสุ ฯ   
        สตฺถา ตสฺส ปวีปวิฏภาว ปกาเสนฺโต โอสานคาถมาห   
# ๑. ม. อนรโิยวาสิ  ฯ  
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[๒๔๐๕]ตสฺมาหิ มิตฺตาน น ทุพฺภิตพฺพ   
                มตฺิตทุพฺโภ หิ ปาปโย นตฺถ ิอ ฺโ   
                อาสิตฺตสตฺโต นิหโต ปพฺยา   
                อินฺทสฺส วากฺเยน หิ สวโร หโตติ ฯ   
        ตตฺถ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  มิตฺตทุพฺภิกมฺมสฺส  ผรโุส  วิปาโก   
ตสฺมา ฯ  อาสิตฺตสตฺโตติ  อาสิตฺตวิเสน  สตฺโต ฯ  อินฺทสฺสาติ   
นาคินฺทสฺส  วากฺเยน ฯ  สวโรติ  อห  สวเร   ิโตสฺมติี  ปฏิ ฺาย   
เอว ป ฺาโต อาชีวโก หโตติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว   
ปุพฺเพป  เทวทตฺโต  มุสาวาท  กตฺวา  ปวึ  ปวิฏโติ  วตฺวา  ชาตก   
สโมธาเนสิ  ตทา  อเจโล  เทวทตฺโต  อโหสิ  นาคราชา  สารีปตฺุโต   
สุปณฺณราชา ปน อหเมวาติ ฯ   
                                ปณฺฑรกชาตก นฏิ ิต ฯ   
                                        อฏม ฯ   
                                ________________  
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                                        สมฺพุลาชาตก   
        กา  เวธมานาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  มลลฺิก  เทวึ   
อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        วตฺถ ุ กมฺุมาสปณฺฑิกชาตเก  วิตฺถาริตเมว ฯ  สา  ปน   
ตถาคตสฺส  ติณฺณ  กุมฺมาสปณฺฑิกาน  ทานานุภาเวน  ต  ทิวสเยว   
ร ฺโ  อคฺคมเหสิภาว  ปตฺวา  ปุพฺพุฏายิกาทีหิ  ป ฺจหิ  กลฺยาณ- 
ธมฺเมหิ  สมนฺนาคตา  าณสมฺปนฺนา  พุทฺธูปฏายิกา  ปติเทวตา   
อโหสิ ฯ ตสฺสา  ปติเทวตาภาโว  สกลนคเร  ปากโฏ  อโหสิ ฯ   
อเถกทิวส  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  มลฺลิกา  เทวี  กิร  
วตฺตสมฺปนฺนา  ปติเทวตาติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  
วุตฺเต  น  ภิกขฺเว  อิทาเนว ปุพฺเพเปสา ปติเทวตาเยวาติ วตฺวา  
อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺตสฺส  ร ฺโ  โสตฺถิเสโน  นาม   
ปุตฺโต  อโหสิ ฯ  ต  ราชา  วยปฺปตฺต  อุปรชฺเช  ปติฏาเปสิ ฯ   
สมฺพุลา  นามสฺส  อคฺคมเหสี  อโหส ิ อุตฺตมรูปธรา  สรีรปฺปภา- 
สมฺปนฺนา  นวิาเต  ชลมานา  ทีปสิขา  วิย  ขายติ ฯ  อปรภาเค   
โสตฺถิเสนสฺส  สรีเร  กุฏ  อุปฺปชฺชติ ฯ  เวชฺชา  ติกิจฺฉิตุ  
นาสกฺขึสุ ฯ  โส  ภิชฺชมาเน  กฏุเ  ปฏกิฺกูโล  หุตฺวา  วิปฺปฏิสาร    
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ปตฺวา  โก  เม  รชฺเชนตฺโถ  อร ฺเ  อนาถมรณ  มริสฺสามีติ  ร ฺโ   
อาโรจาเปตฺวา  อิตฺถาคาร  ฉฑฺเฑตฺวา  นิกฺขมิ ฯ สมพฺุลา  
พหูหิ อุปาเยหิ  นิวตฺติยมานาป  อนิวตฺติตฺวาว  อห  ต  สามิก   
อร ฺเ  ปฏิชคฺคิสฺสามีติ  วตฺวา  สทฺธึเยว  นิกฺขมิ ฯ  โส  อร ฺ   
ปวิสิตฺวา  สุลภมูลผลาผลฉายูทกสมฺปนฺเน  ปเทเส  ปณฺณสาล  
กตฺวา วาส กปฺเปสิ ฯ  ราชธีตา  ต  ปฏชิคฺคิ ฯ  กถ ฯ  สา  
หิ  ปาโต  วุฏาย  อสฺสมปท  สมฺมชฺชตฺิวา  ปานียปริโภชนีย   
อุปฏเปตฺวา  ทนฺตกฏ ฺจ  มุขโธวน ฺจ  อุปนาเมตฺวา  มุเข  โธเต   
นานาโอสธานิ  ปสิตฺวา  ตสฺส  วเณ  มกฺเขตฺวา  มธุมธุรานิ   
ผลาผลานิ  ขาทาเปตฺวา  มุข  วิกฺขาเลตฺวา  หตฺเถสุ  โธเตสุ   
อปฺปมตฺโต โหหิ เทวาติ วตฺวา วนฺทิตฺวา  ปจฺฉิขนิตฺติองฺกุสเก  
อาทาย  ผลาผลตฺถาย  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ผลาผลานิ  อาหริตฺวา   
เอกมนฺเต  เปตฺวา  ฆเฏน  อุทก  อาหรตฺิวา  นานาจุณฺเณหิ  จ   
มตฺติกาหิ  จ  โสตฺถิเสน นหาเปตฺวา ปุน มธุรผลาผลานิ  อุปนาเมสิ ฯ 
ปริโภคาวสาเน วาสิตปานีย อุปนาเมตฺวา  สย  ผลาผลานิ   
ปริภุ ฺชิตฺวา  ปทรปตฺถร  วิทหิตฺวา  ตสฺมึ  ตตฺถ  นปินฺเน  ตสฺส  ปาเท   
โธวิตฺวา  สีสปริกมฺมปาทปริกมฺมานิ  กตฺวา  สยนปสฺส  อุปคนฺตฺวา   
นิปชฺช ิ เอเตนูปาเยน  สามิก  ปฏิชคฺคิ ฯ  สา  เอกทิวส  อร ฺเ   
ผลาผลานิ อาหรนฺตี เอก คิริกนฺทร  ทสิฺวา  สีสโต  ปจฺฉึ  โอตาเรตฺวา  
กนฺทรตีเร เปตฺวา นหายิสฺสามีติ โอตริตฺวา  หลิททฺาย  สรีร   
อุพฺพฏเฏตฺวา  นหาตฺวา  สุโธตสรีรา  อุตฺตริตฺวา  วากจีร   
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นิวาเสตฺวา  กนฺทรตีเร  อฏาสิ ฯ อถสฺสา สรีรปฺปภาย วน  เอโกภาส 
อโหสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เอโก  ทานโว  โคจรตฺถาย  จรนฺโต ต ทิสฺวา  
ปฏิพทฺธจิตฺโต หุตฺวา คาถาทฺวยมาห   
[๒๔๐๖]        กา เวธมานา คิริกนฺทราย   
                        เอกา ตุว ติฏสิ ส ฺตูรุ (๑)  
                        ปฏุาสิ เม ปาณิปเมยฺยมชฺเฌ   
                        อกฺขาสิ เม นาม ฺจ พนฺธเว จ ฯ   
                โอภาสย วน รมฺม   สีหพฺยคฺฆนิเสวิต   
                กา วา ตฺวมสิ กลฺยาณี  กตฺวา ตฺว สุมชฺฌิเม   
                อภิวาเทมิ ต ภทฺเท  ทานวาห นมตฺถุ เตติ ฯ   
        ตตฺถ  กา  เวธมานาติ  นหานมตฺตตาย  สีตภาเวน   
กมฺปมานา ฯ  ส ฺตูรูติ  สปณฺฑิตอูรุลกฺขเณ ฯ  ปาณิ- 
ปเมยฺยมชฺเฌติ  หตฺเถน  มนิิตพฺพมชฺเฌ ฯ  กา  วา  ตฺวนฺติ  
กา  วา  เร  ตฺว ฯ อภิวาเทมีติ  วนฺทามิ ฯ  ทานวาหนฺติ   
อห  เอโก  ทานโว  อย  นมกาโร  เต  ตว อตฺถุ อ ฺชล ึเต  
ปคฺคณฺหามีติ อวจ ฯ   
        สา ตสฺส วจน สุตฺวา ติสฺโส คาถา อภาสิ   
[๒๔๐๗]โย ปุตฺโต กาสิกราชสฺส  โสตฺถิเสโนติ น วิทู   
                ตสฺสาห สมฺพุลา ภริยา  เอว ชานาหิ ทานว   
                อภิวาเทมิ ภทฺทนฺเต  สมฺพุลาห นมตฺถุ เต ฯ   
# ๑. ส. ส ฺจิตูรุ ฯ  ม. สหิตูรุ ฯ  
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                เวเทหปุตฺโต ภทฺทนฺเต  วเน วสติ อาตุโร   
                ตมห โรคสมมฺตฺต   เอกา เอก อุปฏหึ ฯ   
                อห ฺจ วนมุ ฺฉาย   มธุมส มิคาวิล   
                ยทาหรามิ ตภกฺโข   ตสฺส นูนชฺช นาธตีติ ฯ   
        ตตฺถ  เวเทหปุตฺโตติ  เวเทหราชปยปุตฺโต ฯ  โรคสมฺมตฺตนฺติ   
โรคปฬิต ฯ  อุปฏหินฺติ  อุปฏหามิ  ปฏิชคฺคามิ ฯ   
อุปฏ ิตาติป  ปาโ ฯ  วนมุ ฺฉายาติ  วน  อุจฺจินิตฺวา   
อุ ฺฉาจริย  จริตฺวา ฯ  มธมุสนฺติ  นิมฺมกฺขิก  มธุ ฺจ  มิคาวิล  
มส ฺจ  สีหพฺยคฺฆมิเคหิ  ขาทิตมสโต  อติริตฺตโกฏาส ฯ  
ตภกฺโขติ  ย  อห  อาหรามิ  ตภกฺโขว  โส  มม  สามโิก ฯ 
ตสฺส  นูนชชฺาติ  ตสฺส  ม ฺเว  อชฺช  อาหาร  อลภมานสฺส  
สรีร  อาตเป  ปกฺขิตฺตปทุม  วิย ฯ  นาธตีติ อุปตปฺปติ  
มิลายติ ฯ   
        ตโต ปร ทานวสฺส จ ตสฺสา จ วจนปฏิวจนคาถาโย โหนติฺ   
[๒๔๐๘]ก ึวเน ราชปุตฺเตน  อาตุเรน กริสฺสสิ   
                สมฺพุเล ปริจิณฺเณน  อห ภตฺตา ภวามิ เต ฯ   
                โสกฏฏาย ทรุตฺตาย  กึ รูป วิชฺชเต มม   
                อ ฺ ปริเยส ภทฺทนฺเต  อภิรูปตร มยา ฯ   
                เอหิม คิริมารุยฺห   ภริยา มยหฺ จตูสตา   
                ตาส ตฺว ปวรา โหหิ  สพฺพกามสมิทฺธินี ฯ   
                นนู ตารกวณฺณาเภ  ย กิ ฺจิ ปน ลจฺฉสิ    
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                สพฺพนฺต ปจุร มยฺห  รมสฺสชฺุช(๑) มยา สห ฯ   
                โน เจ ตุว มเหเสยฺย  สมฺพุเล การยิสฺสส ิ  
                อล ตฺว ปาตราสาย  ม ฺเ ภกฺขา ภวิสฺสสิ ฯ   
                ต ฺจ สตฺตชโฏ ลุทฺโท  กฬาโร ปุริสาทโก   
                วเน นาถ อปสฺสนฺตึ  สมฺพุล อคฺคหี ภุเช ฯ   
                อธิปนฺนา ปสาเจน  ลุทฺเทนามิสจกฺขุนา   
                สา จ สตฺตุวสมฺปตฺตา  ปติเมวานุโสจติ ฯ   
                น เม อิท ตถา ทุกฺข  ย ม ขาเทยฺย รกฺขโส   
                ย ฺจ เม อยฺยปุตฺตสฺส  มโน เหสฺสติ อ ฺถา ฯ   
                        น สนฺติ เทวา ปวสนฺติ นูน   
                        น หิ นูน สนฺติ อิธ โลกปาลา   
                        สหสา กโรนฺตาน อส ฺตาน   
                        น หิ นูน สนฺติ ปฏิเสธิตาโรติ ฯ   
        ตตฺถ  ปริจิณฺเณนาติ  เตน  อาตุเรน  ปริจิณฺเณน  กึ  กริสฺสส ิฯ   
โสกฏฏายาติ  โสกาตุราย ฯ  โสกฏายาติป  ปาโ ฯ โสเก  
 ิตายาติ  อตฺโถ ฯ  ทรุตฺตายาติ  ทุคฺคตกปณภาวปฺปตฺตาย   
อตฺตภาวาย ฯ  เอหิมนฺติ  มา  ตฺว  ทุรตฺตมฺหีติ  จินฺตยิ  เอต  มม   
คิริมฺหิ  ทิพฺพวิมาน  เอหิ  อิม  คิรึ  อภิรหุ ฯ  จตูสตาติ  ตสฺมึ  เม   
วิมาเน  อปราป  จตุสตา  ภริยาโย  อตฺถิ ฯ  สพฺพนฺตนฺติ  ย  กิ ฺจิ   
อุปโภคปริโภควตฺถาภรณาทิก  อิจฺฉสิ  สพฺพนฺต  นูน  มยฺห  ปจุร   
# ๑. ม. รมสฺสุวชฺช ฯ  
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พหุ  สุลภ  ตสฺมา  กปโณมฺหีติ  มา  จินฺตยิ  เอหิ  มยา  สห  รมสฺสูติ   
วทติ ฯ  มเหเสยฺยนฺติ  ภทฺเท  สมฺพุเล  โน  เจ  เม  ตฺว มเหสิภาว  
การยิสฺสสิ  ปริยตฺตา  ตฺว  มม  ปาตราสาย  เตน  ต  พลกฺกาเรน  
วิมาน เนสฺสามิ  ตตฺร  ม  อสงฺคณฺหนฺตี  มม  เสฺว  ปาโตว  ภกฺขา   
ภวิสฺสสีติ ฯ  ต ฺจาติ  เอว  วตฺวา  โส  สตฺตหิ  ชฏาหิ  สมนฺนาคโต   
ทารุโณ  นิกขฺนฺตทนฺโต  ต  ตสฺมึ  วเน  กิ ฺจิ อตฺตโน นาถ อปสฺสนฺตึ 
สมฺพุล  ภุเช อคฺคเหสิ ฯ อธิปนฺนาติ อชฺโฌตฺถตา ฯ  
อามิสจกฺขุนาติ กิเลสโลเลน ฯ  ปติเมวาติ  อตฺตโน  อจินฺเตตฺวา   
ปติเมว  อนุโสจติ ฯ  มโน  เหสฺสตีติ  ม  จิรายนฺต  วิทิตฺวา  อ ฺถา   
จิตฺต  ภวิสฺสติ ฯ  น  สนฺติ  เทวาติ  อิท  สา  ทานเวน  ภุเช  คหิตา   
เทวตุชฺฌาปน กโรนฺตี  อาห ฯ  โลกปาลาติ  เอวรูปาน  สีลวนฺตีน  
เทวตาน ปาลกา โลกปาลา  นูน อิธ โลเก น สนฺตีติ ปริเทวติ ฯ   
        อถสฺสา  สลีเตเชน  สกฺกสฺส  ภวน  กมฺป  ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน   
อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ ฯ  สกฺโก  อาวชฺเชนฺโต  ต  การณ  ตฺวา   
วชิร  อาทาย  เวเคนาคนฺตฺวา  ทานวยกฺขสฺส  มตฺถเก  ตฺวา  อิตร   
คาถมาห   
[๒๔๐๙]อิตฺถีนเมสา ปวรา ยสสฺสินี   
                สนฺตา สมา อคฺคิริวุคฺคเตชา   
                ต ฺเจ ตุว รกฺขสาเทสิ ก ฺ   
                มทฺุธา จ หิ สตฺตธา เต ผเลยฺย   
                มา ตฺว ทหิ มุ ฺจ ปติพฺพตา สาติ(๑) ฯ   
# ๑. ส.ม. ปติพฺพตาย ฯ ยุ. ปติพฺพตา ยาติ ฯ  
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        ตตฺถ  สนฺตาติ  อุปสนฺตา  อถวา  ปณฺฑิตา  าณสมฺปนฺนา ฯ   
สมาติ  กายวิสมาทิวิรหิตา ฯ  อเทสีติ  ขาทสิ ฯ  ผเลยฺยาติ   
อิมินา  เม  อินฺทวชิเรน  ปหต  ภิชฺเชถ ฯ  มา  ตฺว  ทหีติ  อิม   
ปติพฺพต  มา ตาเปยฺย ฯ   
        ต  สุตฺวา  ทานโว  สมฺพุล  วิสชฺเชสิ ฯ  สกฺโก  ปุนป  เอส  เอวรูป   
กเรยฺยาติ  จินฺเตตฺวา  ทานว  เทวสงฺขลิกาย  พนฺธตฺิวา  ปุนป   
อนาคมนาย  ตติเย  ปพฺพตนฺตเร  วิสชเฺชสิ ฯ  ราชธีตร   
อปฺปมาเทน  โอวทิตฺวา  สกฏานเมว  คโต ฯ  ราชธีตาป อตฺถงฺคมิเต   
สุริเย  จนฺทาโลเกน อสฺสม ปาปุณิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต อฏ คาถา อภาสิ   
[๒๔๐๑]สา จ อสฺสมมาค ฺฉิ  ปมุตฺตา ปุริสาทกา   
                นฑฺิฑ ผลินสกณีุว  คตสิงฺคว อาลย ฯ   
                สา ตตฺถ ปริเทเวสิ  ราชปุตฺตี ยสสฺสินี   
                สมฺพุลา อุตุมตฺตกฺขา  วเน นาถ อปสฺสนฺตี ฯ   
                สมเณ พฺราหฺมเณ วนฺเท  สมฺปนฺนจรเณ อิเส   
                ราชปุตฺต อปสฺสนฺตี  ตุมฺหมฺหิ สรณ คตา ฯ   
                วนฺเท สีเห จ พฺยคฺเฆ จ  เย จ อ ฺเ วเน มิคา   
                ราชปุตฺต อปสฺสนฺตี  ตุมฺหมฺหิ สรณ คตา ฯ   
                ติณาลตานิ โอสโธฺย  ปพฺพตานิ วนานิ จ   
                ราชปุตฺต อปสฺสนฺตี  ตุมฺหมฺหิ สรณ คตา ฯ   
                วนฺเท อินฺทิวรีสาม  รตฺตินกฺขตฺตมาลินึ    
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                ราชปุตฺต อปสฺสนฺตี  ตุมฺหมฺหิ สรณ คตา ฯ   
                วนฺเท ภคิรสึ คงฺค  วสนฺตีน ปฏิคฺคห   
                ราชปุตฺต อปสฺสนฺตี  ตุมฺหมฺหิ สรณ คตา ฯ   
                วนฺเท อห ปพฺพตราช-  เสฏ หิมวนฺต สิลุจฺจย   
                ราชปุตฺต อปสฺสนฺตี  ตุมฺหมฺหิ สรณ คตาติ ฯ   
        ตตฺถ  นฑฺิฑ  ผลินสกุณีวาติ  ยถา  สกุณิกา  มขุตุณฺฑเกน   
โคจร  คเหตฺวา  เกนจิ  อุปทฺทเวน  สกุณโปตกาน  ผลินตฺตา   
ผลินสกุณี  นฑฺิฑ  อาคจฺเฉยฺย  ยถา  วา  คตสิงฺค  นิกขฺนฺตวจฺฉิก   
อาลย  สุ ฺ  วจฺฉกสาล  วจฺฉคิทฺธินี  เธนุ  อาคจฺเฉยฺย  เอว  สุ ฺ   
อสฺสม  อาค ฺฉีติ  อตฺโถ ฯ  ตทา  ห ิ โสตฺถิเสโน  สมฺพุลาย   
จิรายมานาย  อิตฺถิโย  นาม  โลลา  ปจฺจามิตฺตป  เม  อาทาย   
อาคจฺเฉยฺยาติ  ปริสงฺกนโฺต  ปณฺณสาลโต  นิกฺขมิตฺวา  คจฺฉนฺตร   
ปวิสิตฺวา  นิสีทิ ฯ  เตเนต  วุตฺต  อุตุมตฺตกฺขาติ  โสกเวคส ฺชาเตน   
อุณฺเหน  อุตุนา  มนฺทโลจนา ฯ  อปสฺสนฺตีติ  ตสฺมึ  วเน  นาถ   
อตฺตโน  ปตึ  อปสฺสนฺตี  อิโตจีโตจ  สนฺธาวมานา  ปริเทวติ ฯ   
ตตฺถ  สมเณ  พฺราหฺมเณติ  สมิตปาปพาหิตปาเป  สมเณ  พฺราหฺมเณ ฯ  สมฺปนนฺจรเณติ  สห  
สีเลน  อฏนฺน  สมาปตฺตีน  วเสน  สมฺปนฺน- 
จรเณ  อิเส  จ  วนฺเทติ ฯ  เอว  วตฺวา  ราชปุตฺต  อปสฺสนฺตี  
ตุมฺหาก  สรณ  คตมฺหิ  สเจ  เม  สามิกสฺส  นิสินฺนฏาน  ทิสฺวา   
ชานาถ  อาจิกฺขถาติ  ปริเทเวสีติ  อตฺโถ ฯ  เสสคาถาสุป  เอเสว  
นโย ฯ  ติณาลตานิ  โอสโธฺยติ  อนฺโตเผคฺคุพหิสารติณานิ  ฯ    
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จ  ลตานิ  จ  อนฺโตสารโอสธิโย  จ ฯ  อิม  คาถ  ติณาทีสุ  นิพฺพตฺตา   
เทวตา  สนฺธายาห ฯ  อินฺทิวรีสามนฺติ  อินฺทิวรีปุปผฺสมานวณฺณ ฯ   
ตุมฺหมฺหีติ  รตฺตึ  สนฺธาย  ตป  อมฺหีติ  อาห ฯ  ภคิรสินฺติ  เอว   
ปริยายนามิก  คงฺค ฯ  วสนฺตีนนฺติ  อ ฺเส  พหูน  นทีน   
ปฏิคฺคหิตคงฺคาย  นิพฺพตฺต  เทวต  สนธฺาเยวมาห ฯ  หิมวนฺเตป  
เอเสว นโย ฯ   
        ต  เอว  ปริเทวมาน  ทิสฺวา  โสตฺถิเสโน  จินฺเตสิ  อย  อติวิย   
ปริเทวติ  น  โข  ปนสฺสา ภาว  ชานามิ  สเจ  มยิ  สิเนเหน  เอว  กโรติ  
หทยมฺปสฺสา  ผเลยฺย  ปรคฺิคณฺหิสฺสามิ  ตาว  นนฺติ  คนฺตฺวา   
ปณฺณสาลทฺวาเร  นิสีทิ ฯ  สา  ปริเทวมานา  ปณฺณสาลทฺวาร   
คนฺตฺวา  ตสฺส  ปาเท  วนทฺิตฺวา  กุหึ  คโตสิ  เทวาติ  อาห ฯ อถ น   
โส  ภทฺเท  ตฺว  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  อิมาย  เวลาย  น  อาคจฺฉสิ  อชฺช  
อติสาย อาคตาสีติ ปุจฺฉนฺโต คาถมาห   
[๒๔๑๑]อติสาย วตาค ฺฉิ  ราชปุตฺตี ยสสฺสินี   
                เกน นุชชฺ สมาค ฺฉิ  โก เต ปยตโร มยาติ ฯ   
        อถ  น  สา  อห  อยฺยปุตฺต  ผลาผลานิ  อาทาย  อาคจฺฉนฺตี   
เอก  ทานว  ปสฺสึ  โส  มยิ  ปฏิพทฺธจิตฺโต  หุตฺวา  ม  หตฺเถ  คเหตฺวา   
สเจ  เม  วจน  น  กโรสิ  ขาทิสฺสามิ  ตนฺติ  อาห  อห ตาย เวลาย  
ต ฺเว อนุโสจนฺตี เอว ปริเทวินฺติ วตฺวา คาถมาห   
[๒๔๑๒]อิท โขห ตทโวจ  คหิตา เตน สตฺตุนา   
                น เม อิท ตถา ทุกฺข  ย ม ขาเทยฺย รกฺขโส   
                ย ฺจ  เม  อยฺยปุตฺตสฺส  มโน  เหสฺสติ  อ ฺถาติ ฯ    
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อถ  เสสป  ปวุตฺตึ  อาโรเจนฺตี  เตน  ปนาห  เทว  ทานเวน  
คหิตา  อตฺตาน  วิสชชฺาเปตุ  อสกฺโกนตีฺ  เทวตุชฺฌาปนกมฺม  
อกาสึ  อถ  สกฺโก  วชริหตฺโถ  อาคนฺตฺวา  อากาเส   ิโต  
ทานว  สนฺตชฺเชตฺวา  ม  วิสชฺชาเปตฺวา  ต  เทวสงฺขลิกาย  
พนฺธิตฺวา  ตติเย  ปพฺพตนฺตเร  ขิปตฺวา ปกฺกามิ เอวาห  
สกฺก นิสฺสาย ชีวิต ลภินฺติ อาห ฯ   
        ต  สุตฺวา  โสตฺถิเสโน  ภทฺเท  โหตุ  มาตุคามสฺส  อนฺตเร  สจฺจ  
นาม  ทุลลฺภ  หิมวนฺเต  หิ  พหู  วนจรกตาปสวิชฺชาธราทโย  สนฺติ  
โก ตุยฺห สทฺทหิสฺสตีติ วตฺวา คาถมาห   
[๒๔๑๔]โจรีน พหุพุทฺธีน  ยาสุ สจฺจ สุทุลฺลภ   
                ถนี ภาโว ทุราชาโน  มจฺฉสฺเสโวทเก คตนฺติ ฯ   
        สา  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  อยฺยปุตฺต  อห  ต  อสทฺทหนฺต  มม   
สจฺจพเลเนว  ติกิจฺฉิสฺสามีติ  อุทกกลล  ปูเรตฺวา  สจฺจกิริย  กตฺวา  
ตสฺส สีเส อุทก อาสิ ฺจนฺตี คาถมาห   
[๒๔๑๕]ตถา ม สจฺจ ปาเลตุ  ปาลยิสสฺติ เจ มม   
                ยถาห นาภิชานามิ  อ ฺ ปยตร ตยา   
                เอเตน สจฺจวชฺเชน  พฺยาธิ เต วูปสมฺมตูติ ฯ   
        ตตฺถ  ตถาสทฺโท  เจ  มมาติ  อิมินา  สทฺธึ  โยเชตพฺโพ ฯ   
อิท วุตฺต โหติ ยถาห วทามิ ตถา เจ  มม สจฺจ  อถ  ม  อิทานิป  ปาเลต 
 ุอายตึป  ปาเลตุ  อายตึป  ปาเลสฺสติ  อิทานิ  เม  วจน  สุณาถ ฯ   
ยถาห  นาภิชานามีติ  โปตฺถเกสุ  ปน  ตถา  ม  สจฺจ ปาเลมีติ ลิขิต   
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ต อฏกถาย นตฺถิ ฯ   
        เอว  ตาย  สจฺจกิริย  กตฺวา  อุทเก  อาสิตฺตมตฺเตเยว   
โสตฺถิเสนสฺส  กฏุ  อมฺพิลโธต  วิย  ตมฺพมล  ตาวเทว  อปค ฺฉิ ฯ  
เต  กติปาห  ตตฺเถว  วสิตฺวา  อร ฺา  นิกฺขมฺม  พาราณสึ  ปตฺวา   
อุยฺยาน  ปวิสึสุ ฯ  ราชา  เตส  อาคตภาว  ตฺวา  อุยฺยาน  คนฺตฺวา   
ตตฺเถว  โสตฺถิเสนสฺส  ฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา  สมฺพุล  อคฺคมเหสิฏาเน   
อภิสิ ฺจาเปตฺวา  นคร  ปเวเสตฺวา  สย  อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา  
อุยฺยาเน  วาส  กปฺเปสิ ฯ  ราชนิเวสเนเยว  จ  นิพทธฺ  ภุ ฺชิ ฯ  
โสตฺถิเสโนป  สมฺพุลาย  อคฺคมเหสิฏานมตฺตเมว  อทาสิ  น  ปุน   
โกจิ  สกกฺาโร  อโหสิ  อตฺถิภาวปสฺสา  น  อ ฺาสิ  อ ฺาเหว   
อิตฺถีหิ  สทฺธ ึ อภิรมิ ฯ  สมฺพุลา  สปตฺติโรเสน  กีสา  อโหสิ   
อุปณฺฑูปณฺฑกชาตา  ธมนิสนฺถตคตฺตา ฯ  สา  เอกทิวส   
โสกวิโนทนตฺถ  ภุ ฺชิตุ  อาคตสฺส  สสฺสุรตาปสสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา   
ต  กตภตฺตกิจฺจ  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ ฯ   
[๒๔๑๕]โส ต มิลาตินฺทฺริย ทิสฺวา คาถมาห   
                เย กุ ฺชรา สตฺตสตา อุฬารา   
                รกขฺนฺติ รตฺตินฺทิว อุยฺยุตาวุธา (๑)  
                ธนุคฺคหาน ฺจ สตานิ โสฬส   
                กถวิเธ ปสฺสสิ ภทฺเท สตฺตโวติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ภทฺเท  สมพฺุเล  เย  อมฺหาก  สตฺตสตา  กุ ฺชรา   
# ๑. ส. รตฺตินฺทิวมุยฺยุตาวุธา  ฯ  
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เตส ฺจ  ขนฺธคตาน  โยธาน  วเสน  อุยฺยุตาวุธา  อปรานิ  จ   
โสฬสธนุคฺคหสตานิ  รตฺตินฺทิว  พาราณสึ  รกฺขนฺติ  เอว  สรุกฺขิเต   
นคเร  กถวิเธ  ตฺว  สตฺตโว  ปสฺสส ิ ภทเฺท  ยสฺสา  ตว  สาสงฺกา   
สปฺปฏิภยา  อร ฺา  อาคตกาเล  ปภาสมฺปนฺน  สรีร  อิทานิ  ปน   
มิลาตา  ปณฺฑุปลาสวณฺณา  อติวิย  กลินฺตินฺทฺริยาสิ  กสฺส  นาม   
ตฺว ภายสีติ ปุจฺฉิ ฯ   
        สา  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  ปุตฺโต  เต  เทว  มย ิ น  ปุริมสทโิสติ  
วตฺวา ป ฺจ คาถา อภาสิ   
[๒๔๑๖]อลงฺกตาโย ปทุมุตฺตรตฺตจา   
                วิราคิตา ปสฺสติ หสคคฺครา   
                ตาส สุณิตฺวา มิตคีตวาทิต   
                นทานิ เม ตาต ตถา ยถา ปุเร ฯ   
                สวุณฺณสงฺกจฺจธรา สุวิคฺคหา   
                อลงฺกตา มานุสิยจฺฉรูปมา   
                เสโนปยา(๑) ตาต อนินฺทิตงฺคิโย   
                ขตฺติยก ฺา ปฏิโลภยนฺติ น ฯ   
                สเจ อห ตาต ตถา ยถา ปุเร   
                ปติ ต อุ ฺฉาย(๒) ปุนา วเน ภเร   
                สมฺมานเย ม น จ ม วิมานเย   
                อิโตป เม ตาต ตโต วร สิยา ฯ   
# ๑. ย.ุ เสนูปยา ฯ  ๒. ปตึ ตมุ ฺฉาย  ฯ  
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                ยมนฺนปาเน วิปุลสฺมิ โอหิเต   
                นารี วิมฏาภรณา อลงฺกตา   
                สพฺพงฺคุเปตา ปติโน จ อปฺปยา   
                อวชฺฌ ตสฺสา มรณ ตโต วร ฯ   
                อป เจ ทลิทฺทา กปณา อนาฬิยา   
                กฏาทุติยา ปติโน จ สา ปยา   
                สพฺพงฺคุเปตายป อปฺปยาย   
                อยเมว เสยฺยา(๑) กปณาป ยา ปยาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปทุมุตฺตรตฺตจาติ  ปทุมคพฺภสทิสอุตฺตรตฺตจา  สพฺพาส   
สรีรโต  สุวณฺณาภา  นิจฺฉรนฺตีติ  ทีเปติ ฯ  วิราคิตาติ  วิลคฺคสรีรา   
ตนุมชฺฌาติ  อตฺโถ ฯ  หสคคฺคราติ  เอวรูปา  หสา  วิย  มธุรสฺสรา   
นาริโย  ปสสฺติ ฯ  ตาสนฺติ  โส  ตว  ปตฺุโต  ตาส  นารีน  มิตคีตวา- 
ทิตาทีนิ  สุตฺวา  อิทานิ  เม  ตาต  ยถา  ปุเร ตถา น วตฺตตีติ  วทติ ฯ   
สุวณฺณสงฺกจฺจธราติ  สุวณฺณมยสงฺกจฺจาลงฺการธรา ฯ  อลงฺกตาติ   
นานาลงฺการปฏิมณฺฑิตา ฯ  มานุสิยจฺฉรูปมาติ  มานุสิโย   
อจฺฉรูปมา ฯ  เสโนปยาติ  โสตฺถิเสนสฺส  ปยา ฯ  ปฏิโลภยนฺติ   
นนฺติ  ตว  ปตฺุต  ปฏิโลภยนฺติ ฯ  สเจ  อหนฺติ  ตาต  ยถา  ปุเร   
สเจ  อห  ปุนป  ต  ปตึ  ตเถว  กุฏโรเคน  วน  ปวิฏ  อุ ฺฉาย  ตสฺมึ   
วเน  จ  ภเรยฺย  ปุนป  ม  โส  สมฺมาเนยฺย  น  วิมาเนยฺย  ตโต  เม  อิโต   
พาราณสิรชฺชโต ต อร ฺเมว วร  สยิาติ  สปตฺติโรเสน สุสฺสนติฺยาติ  
# ๑. ส. เสยฺโย  ฯ  
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ทีเปติ ฯ  ยมนฺนปาเนติ  ย  อนฺนปาเน ฯ  โอหิเตติ  ปเต  
ปฏิยตฺเต  อิมินา  พหุนฺนปาน  ฆร  ทสฺเสติ ฯ  อย  กริสฺสา   
อธิปฺปาโย  ยา  นารี  วิปลุนฺนปาเนป  ฆเร เอกิกาว อปุตฺติกา   
สมานา  วิมฏาภรณา  นานาลงฺกาเรหิ  อลงฺกตา  สพฺเพหิ  คุณงฺเคหิ   
อุเปตา  ปติโน  จ  อปฺปยา  โหติ  อวชฌฺ  คีวาย  วลลฺิยา  วา  รชชฺุยา   
วา  พนฺธิตฺวา  ตสฺสา  ตโต  ฆราวาสโต  มรณเมว  วรนฺติ ฯ   
อนาฬิยาติ  อนฬา ฯ  กฏาทุติยาติ  นิปชฺชนกฏสารกทุติยา ฯ   
เสยฺยาติกปณาป สมานา สา ปติโน ปยา อยเมว อุตฺตมาติ ฯ   
        เอว  ตาย  อตฺตโน  ปริสุสฺสนการเณ  ตาปสสฺส  กถิเต  ตาปโส   
ราชาน  ปกโฺกสาเปตฺวา  ตาต  โสตฺถิเสน  ตยิ  กฏุโรคาภิภูเต   
อร ฺ  ปวิสนฺเต  ตยา  สทฺธึ  ปวิสิตฺวา  อุปฏหนฺตี  อตฺตโน   
สจฺจพเลน  โรค  วูปสมิตฺวา  ยา  เต  รชฺเช  ปติฏานการณ  อกาสิ   
ตสฺสา  นาม  ตฺว  เนว   ิตฏาน  น  นสิินฺนฏาน  ชานาสิ  อยุตฺต  
เต  กต  มิตฺตทุพฺภิกมฺมนฺนาเมต  ปาปกนฺติ  วตฺวา  ปุตฺต  โอวทนฺโต  
คาถมาห   
[๒๔๑๗]สุทุลฺลภิตฺถ ีปุริสสฺส ยา หิตา   
                ภตฺติตฺถิยา ทุลฺลโภ โย หโิต จ   
                หติา จ เต สีลวตี จ ภริยา   
                ชนินฺท ธมฺม จร สมฺพุลายาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ตาต  ยา  ปุริสสฺส  หิตา  มุทุจิตฺตา  อนุกมฺปกา   
อิตฺถี  โย  จ  ภตฺตา  อิตฺถิยา  หิโต  กตคุณ  ชานาติ  อุโภเปเต    
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สุทุลฺลภา  อย ฺจ  สมฺพุลา  ตุยฺห  หิตา  เจว  สีลสมปฺนฺนา  จ  ตสฺมา   
เอติสฺสา  ธมฺม  จร  กตคุณ  ชานิตฺวา  มุทุจิตฺโต  โหหิ จิตฺตมสฺสา  
ปริโตเสหีติ ฯ   
        เอว  โส  ปุตฺตสฺส  โอวาท  ทตฺวา  อุฏาย  ปกกฺามิ ฯ  ราชา   
ปตริ  คเต  สมฺพุล  ปกฺโกสาเปตฺวา  ภทฺเท  เอตฺตก  กาล  มยา  กต   
โทส  ขมถ  อิโต  ปฏาย  สพฺพิสฺสริย  ตุยฺหเมว  ทมฺมีติ  วตฺวา  
โอสานคาถมาห   
[๒๔๑๘]สเจ ตุว วิปุเล ลทฺธโภเค   
                อิสฺสาวติณฺณา มรณ อุเปสิ   
                อห ฺจ เต ภทฺเท อิมา ราชก ฺา   
                สพฺเพว เต วจนกรา ภวามาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ภทฺเท  สมพฺุเล  สเจ  ตฺว  รตนราสิมฺหิ  เปตฺวา   
อภิสิตฺตา  อคฺคมเหสิฏานวเสน  วิปุเล  โภเค  ลภิตฺวาป  อิสฺสาย   
โอติณฺณา  มรณ  อุเปสิ.  อห ฺจ  อิมา  จ  ราชก ฺา  สพฺเพ  ตว   
วจนกรา  ภวาม  ตฺว  ยถาธิปฺปาย  อิม  รชฺช  วิจาเรหีติ  สพฺพิสฺสริย  
ตสฺสา อทาสิ ฯ   
        ตโต  ปฏาย  อุโภ  สมคฺคสวาส  วสนฺตา  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ   
กริตฺวา  ยถากมฺม  คมึสุ ฯ  ตาปโส  ฌานาภิ ฺา  นิพฺพตฺเตตฺวา   
พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว   
ปุพฺเพป  มลลฺิกา  ปติเทวตาเยวาติ  วตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ   
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ตทา  สมฺพุลา  มลลฺิกา อโหสิ โสตฺถิเสโน  โกสลราชา  อโหส ิ ปตา 
ตาปโส อหเมวาติ ฯ   
                                        สมฺพุลาชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                                        นวม ฯ   
 
                                        ภณฺฑุติณฺฑุกชาตก   
        อปฺปมาโทติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  ราโชวาท   
อารพฺภ  กเถสิ ฯ ราโชวาโท เหฏา วิตฺถาริโต ฯ   
        อตีเต  ปน  กปลรฏเ  อุตฺตรป ฺจาลนคเร  ป ฺจาโล  นาม   
ราชา  อคติคมเน   ิโต  อธมฺเมน  ปมตฺโต  รชฺช  กาเรสิ ฯ  อถสฺส   
อมจฺจาทโย  สพฺเพป  อธมฺมิกาว  ชาตา ฯ  พลิปฬิตา  รฏวาสิโน   
ปุตฺตทาเร  อาทาย  อร ฺเ  มิคา  วิย  วิจรึสุ ฯ  คามฏาเน   
คาโมป  นาม  นาโหสิ ฯ  มนุสฺสา  ราชปุริสภเยน  ทวิา  เคเห  
วสิตุ  น  สกโฺกนฺติ  เคหานิ  กณฺฏกสาขาทีหิ  ปริกขิฺปตฺวา  อรุเณ   
อุคฺคจฺฉนฺเตเยว  อร ฺ  ปวิสนฺติ ฯ  ทิวา  ราชปุรสิา  วิลุมฺปนติฺ   
รตฺตึ โจรา ขาทนฺติ ฯ   
        ตทา  โพธิสตฺโต  พหินคเร  ภณฺฑุติณฺฑุกรุกฺขเทวตา  หุตฺวา   
นิพฺพตฺติ ฯ  อนุสวจฺฉร  ร ฺโ  สนฺติกา  สหสฺสคฺฆนิก  พลกิมมฺ   
ลภติ ฯ  โส  จินฺเตสิ  อย  ราชา  ปมตฺโต  รชฺช  กาเรสิ  สกลรฏ   
วินสฺสติ  เปตฺวา ม  อ ฺโ  ราชาน  ปฏิรูเป  นิเวเสตุ  สมตฺโถ  นาม  
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นตฺถิ  อุปการโก  จาป  เม  อนุสวจฺฉร  สหสฺสพลนิา  ปูเชสิ  โอวา- 
ทิสฺสามิ  นนติฺ ฯ  โส  รตฺติภาเค  ร ฺโ  สิริคพฺภ  ปวิสิตฺวา   
อุสฺสีสกปสฺเส  ตฺวา  โอภาส  วิสชฺเชตฺวา  อากาเส  อฏาสิ ฯ   
ราชา  ต  พาลสุริย  วิย  ชลมาน  ทิสฺวา  โกสิ  ตฺว  เกน  วา  การเณน   
อิธาคโตติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  ตสฺส  วจน  สตฺุวา  มหาราช  อห   
ภณฺฑุติณฺฑุกเทวตา  ตุยฺห  โอวาท  ทสสฺามีติ  อาคโตมฺหีติ ฯ  ก ึ  
โอวาท  นาม  ทสฺสสีติ ฯ  เอว  วุตฺเต  มหาสตฺโต  มหาราช  ตฺว   
ปมตฺโต  หุตฺวา  รชชฺ  กาเรสิ  เตน  เต  สกลรฏ  หต  วิลุตฺต  วิย   
นฏ  ราชาโน  นาม  ปมาเทน  รชชฺ  กาเรนฺตา  สกลรฏสฺส   
สามิโน  น  โหนฺติ  ทิฏธมฺเม  วินาส  ปตฺวา  สมฺปราเย  ปุน   
มหานิรเย  นพฺิพตฺตนฺติ  เตสุ  จ  ปมาท  อาปนฺเนสุ  อนฺโตชนา   
พหิชนาปสฺส ปมตฺตาว โหนฺติ ตสฺมา  ร ฺา  อติเรเกน อปฺปมตฺเตน  
ภวิตพฺพนฺติ วตฺวา ธมฺมเทสน ปฏเปนฺโต อาห   
[๒๔๑๙]อปฺปมาโท อมต ปท(๑)  ปมาโท มจฺจุโน ปท   
                อปฺปมตฺตา น มียนฺติ  เย ปมตฺตา ยถา มตา ฯ   
                มทา ปมาโท ชาเยถ  ปมาทา ชายเต ขโย   
                ขยา จ โทสา(๒) ชายนฺติ  มา มโท ภรตูสภ ฯ   
                พหู หิ ขตฺติยา ชิณฺณา  อตฺถ รฏ ปมาทิโน   
                อโถป คามิโน คามา  อนาคารา(๓) อคาริโน ฯ   
                ขตฺติยสฺส ปมตฺตสฺส  รฏสฺมึ รฏวฑฺฒน   
# ๑. ส.ี ย.ุ  อมตปท ฯ  ๒. ส. ขยา ปโทสา  ๓. ม. อนคารา ฯ  
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                สพฺเพ โภคา วินสฺสนฺติ  ร ฺโ ต วุจฺจเต อฆ ฯ   
                เนส ธมฺโม มหาราช  อติเวล ปมชชฺสิ   
                อิทฺธ ผีต ชนปท  โจรา วิทธฺสยนฺติ น ฯ   
                น เต ปุตฺตา ภวิสฺสนฺติ  น หริ ฺ น ธานิย   
                รฏเ วิลุมฺปมานมฺหิ  สพฺพโภเคหิ ชิยฺยสิ ฯ   
                สพฺพโภคปริชิณฺณ  ราชาน วาป ขตฺติย   
                าติมิตฺตา สุหชฺชา จ  น ต ม ฺนฺติ มนฺติย ฯ 
                หตฺถาโรหา อนีกฏา  รถิกา ปตฺติการกา   
                ตเมวมุปชีวนฺตา  น ต ม ฺนฺติ มนฺติย ฯ   
                อสวิหิตกมฺมนฺต   พาล ทุมมฺนฺติมนฺติน   
                สริี ชหติ ทุมฺเมธ  ชิณฺณว อุรโค ตจ ฯ   
                สสุวิหิตกมฺมนฺต   กาลฏุายึ อตนฺทิต   
                สพฺเพ โภคาภิวฑฺฒนฺติ  คาโว สอุสภามิว   
                อุปสฺสุตึ มหาราช  รฏเ ชนปเท จร   
                ตตฺถ ทิสฺวา จ สุตฺวา จ  ตโต ต ปฏิปชชฺสีติ ฯ   
        ตตฺถ  อปฺปมาโทติ  สติยา  อวิปฺปวาโส ฯ  อมต  ปทนฺติ   
อมตสฺส  นิพฺพานสฺส  ปท  อธิคมนการณ ฯ  มจฺจุโน  ปทนฺติ  มรณสฺส  การณ ฯ  ปมตฺโต  หิ  
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อปฺปฏ-ิ 
สนฺธิกภาว  ปตฺตุ  อสกฺโกนฺโต  ปุนปปฺุน  สสาเร  ชายติ  เจว  มยีติ  จ  
ตสฺมา  ปมาโท  มจฺจุโน  ปท  นาม ฯ  น  มียนฺตีติ  วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา  
อปฺปฏิสนฺธิกภาว  ปตฺวา  ปุน  สสาเร  อนิพฺพตฺตตฺตา  น  มียนฺติ    
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นาม ฯ  เย ปมตฺตาติ  มหาราช  เย  ปุคฺคลา  ปมตฺตา  เต  ยถา   
มตา  เต  ตเถว  ทฏพฺพา ฯ  กสฺมา ฯ  อกิจฺจสาธนตาย ฯ   
มตสฺสาป  หิ  อห  ทาน  ทสฺสามิ  สีล  รกฺขิสฺสามิ  อุโปสถกมฺม   
กริสฺสามิ  กลฺยาณกมฺม  ปูเรสสฺามีติ  อาโภโค  วา  ปตฺถนา  วา   
ปริยุฏาน  วา  นตฺถิ  อปคตวิ ฺาณตฺตา  ปมตฺตสฺส  หิ  อปฺปมา- 
ทาภาวาติ  ตสฺมา  อุโภเปเต  เอกสทิสาว ฯ มทาติ มหาราช  
อาโรคฺยโยพฺพนชีวิตมทสงฺขาตา  ติวิธา  มทา  ปมาโท  นาม 
ชายติ ฯ  โส  มทมตฺโต  ปมาทาปนฺโน  ปาณาติปาตาทีนิ   
ปาปกมฺมานิ  กโรติ ฯ  อถ  น  ราชาโน  ฉินฺทาเปนฺติ  วา  หนาเปนฺติ   
วา สพฺพสฺส วา ธนสฺส  หรนฺติ  เอวมสฺส  ปมาทา  าติธนชีวิตกฺขโย 
ชายติ  ปุน  โส  ธนกฺขย  วา  ยสกฺขย  วา  ปตฺโต  ชวิีตุ  อสกฺโกนฺโต   
ชีวิตวุตฺตตฺถาย  กายทุจฺจริตาทีนิ  กโรติ  อิจฺจสฺส  ขยา  จ  โทสา   
ชายนฺติ  เตน  ต  วทามิ ฯ  มา  มโท  ภรตูสภาติ  รฏภารกเชฏก   
ภรตูสภ  มา  ปมาท  มา  ปมชฺชีติ  อตฺโถ ฯ  อตฺถ  รฏนฺติ   
ชนปทวาสีน  วุทฺธิ ฺเจว  สกลรฏ ฺจ  พหู  ปมาทิโน  ชิณฺณา ฯ   
เตส อาวิภาวตฺถาย  ขนฺติวาทิชาตกมาตงฺคชาตกคุรุกชาตก- 
สรภงฺคชาตกเจติยชาตกานิ  กเถตพฺพานิ ฯ  คามิโนติ คาม- 
โภชกาป  เต  คามาป  พหุปมาทโทเสน  ชณฺิณา  ปริหีนา  วินฏา ฯ   
อนาคารา  อคาริโนติ  ปพฺพชิตา  ปพฺพชิตปฏิปตฺติโต  คีหิป   
ฆราวาสโต  เจว  ธ ฺาทีหิ  จ  พหู  ชณฺิณา  ปริหีนาติ  วทติ ฯ  
ต  วุจฺจเต  อฆนฺติ มหาราช ยสโภคปริหานิ  นาม  ต  ร ฺโ  ทกฺุข    
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วุจฺจติ  โภคาภาเวน  หิ  นทิฺธนสฺส  ยโส  หายติ  หนียโส  มหนฺต   
ทุกฺข  ปาปุณาติ ฯ  เนส  ธมฺโมติ  มหาราช  เอส  โปราณกราชูน   
ธมฺโม  น  โหติ ฯ  อิทฺธ  ผีตนฺติ  อนฺนปานาทินา  สมิทฺธ   
หิร ฺสุวณฺณาทินา  ผีต ฯ  น  เต  ปุตฺตาติ  มหาราช  ปเวณิปาลกา  
เต ปุตฺตา น ภวิสฺสนฺติ ฯ รฏวาสิโน หิ  อธมฺมิกร ฺโ  เอส  
ปุตฺโต  ก ึ อมฺหาก  วุฑฺฒึ  กริสฺสติ  นาสฺส  ฉตฺต  ทสฺสามาติ  ฉตฺต  น   
เทนฺติ  เอวเมว  เตส  ปเวณิปาลกา  ปตฺุตา  น  โหนฺติ  นาม ฯ   
ปริชิณฺณนฺติ  ปริหีน ฯ  ราชา  น  วาปติ  สเจป  โส  ราชา  โหติ  
อถ  น  ราชาน  สมานป ฯ  มนฺติยนฺติ  อย  ราชาติ  คุรุจิตฺเตน   
สมาเนตพฺพ  กตฺวา  น ม ฺนฺติ ฯ อุปชีวนฺตาติ  อุปนิสฺสาย   
ชีวนฺตาป  เอเต  เอตฺตกา  ชนา  คุรุจิตฺเตน ม ฺ ิตพฺพ  น  ม ฺนฺติ ฯ 
กึการณา ฯ  อธมฺมิกภาเวน ฯ  สิรีติ  ยสวิภโว ฯ  ตจนฺติ  
ยถา  อุรโค  ชิณฺณ  ตจ  ชคุิจฺฉนฺโต  ชหติ  น  ปุน  โอโลเกติ  เอว   
ตาทิส  ราชาน  สิร ี ชหติ ฯ  สุสวิหิตกมฺมนฺตนฺติ  กายทฺวาราทีหิ   
ปาปกมฺม  อกโรนฺต ฯ  อภิวฑฺฒนฺตีติ  อภิมุข  คจฺฉนฺตา  วฑฺฒนฺติ ฯ   
สอุสภามิวาติ  สอุสภา  อิว ฯ  อปฺปมตฺตสฺส  หิ  อุสภเชฏโก   
โคคโณ  วิย  โภคา  วฑฺฒนฺติ ฯ  อุปสสฺุตินฺติ  ชนปทจาริตฺตสวนาย   
จาริก  อตฺตโน  สกลรฏเ  จ  ชนปเท  จ  จร ฯ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  รฏเ   
จรนฺโต  ทฏพฺพ  ทิสฺวา  โสตพฺพ  สตฺุวา  อตฺตโน  คุณาคุณ  ปจฺจกฺข   
กตฺวา ตโต อตฺตโน หิตปฏิปตฺตึ ปฏิปชฺชิสฺสส ิฯ   
        อิติ  มหาสตฺโต  เอกาทสหิ  คาถาหิ  ราชาน  โอวทิตฺวา    
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คจฺฉ  ปป ฺจ  อกตฺวา  ปรคฺิคณฺห  รฏ  มา  นาสยีติ  วตฺวา   
สกฏานเมว  คโต ฯ  ราชาป  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  สเวคปฺปตฺโต   
ปุนทิวเส  รชชฺ  อมจฺเจ  ปฏิจฺฉาเปตฺวา  ปุโรหิเตน  สทฺธึ  กาลสฺเสว   
ปาจีนทฺวาเรน  นครา  นกิฺขมิตฺวา  โยชนมตฺต  คโต ฯ  ตตฺเถโก   
คามวาสิมหลฺลโก  อฏวิโต  กณฺฏกสาข  อาหริตฺวา  เคหทฺวาร   
ปริกฺขิปตฺวา  ปทหิตฺวา ปุตฺตทาร อาทาย อร ฺ ปวิสิตฺวา สาย  
ราชปุริเสสุ  ปกฺกนฺเตสุ  อตฺตโน  ฆร  อาคจฺฉนฺโต  เคหทฺวาเร  ปาเท  
กณฺฏเกน  วิทฺโธ อุกฺกฏุิก นิสีทิตฺวา กณฺฏก นีหรนฺโต   
[๒๔๒๐]เอว เวเทตุ ป ฺจาโล  สงฺคาเม สรมปฺปโต   
                ยถาหมชฺช  เวเทมิ   กณฺฏเกน  สมปฺปโตติ   
อิมาย  คาถาย  ราชาน  อกฺโกสิ ฯ  ต  ปน  อกฺโกสน  โพธิสตฺตา- 
นุภาเวเนว  อโหสิ ฯ  โพธสิตฺเตน  อธิคหิโตว  โส อกฺโกสีติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺมึ  ปน  สมเย ราชา จ ปุโรหิโต จ  อ ฺาตก- 
เวเสน  ตสฺส สนฺติเกว อฏสุ ฯ   
        อถสฺส วจน สุตฺวา ปุโรหิโต อิตร คาถมาห   
[๒๔๒๑]ชิณฺโณ ทุพฺพลจกฺขูสิ  น รูป สาธุ ปสฺสสิ   
                ก ึตตฺถ พฺรหฺมทตฺตสฺส  ย ต มคฺเคยฺย กณฺฏโกติ ฯ   
        ตตฺถ  มคฺเคยฺยาติ  วิชฺเฌยฺย ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยทิ   
ตฺว  อตฺตโน  พฺยตฺตตาย  กณฺฏเกน  วิทฺโธ  โก  เอตฺถ  ร ฺโ   
โทโส  เยน  ราชาน  อกฺโกสิ  ก ึ เต  ร ฺา  กณฺฏโก   
โอโลเกตฺวา  อาจิกฺขิตพฺโพติ ฯ    
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        ต สุตฺวา มหลฺลโก ติสฺโส คาถา อภาสิ   
[๒๔๒๒]พเหฺวตฺถ พฺรหฺมทตฺตสฺส  โสห มคฺคสฺมิ พฺราหฺมณ   
                อรกฺขิตา ชานปทา  อธมฺมพลินา หตา ฯ   
                รตฺติ ฺจ โจรา ขาทนฺติ  ทิวา ขาทนฺติ ตุณฺฑิยา   
                รฏสฺมึ กูฏราชสฺส  พหุ อธมฺมิโก ชโน ฯ   
                เอตาทิเส ภเย ตาต  ภยฏฏา ตาว มานวา   
                นลิฺเลนกานิ กพฺุพนฺติ  วเน อาหตฺวา กณฺฏกนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  พเหฺวตฺถาติ  พฺราหฺมณ  โสห  สกณฺฏเก  มคฺเค  ปติโต   
สนฺนิสินฺโน  พหุ  เอตฺถ  พฺรหฺมทตฺตสฺส  โทโส  ตฺว  เอตฺตก  กาล   
ร ฺโ  โทเสน  มม  สกณฺฏเก  มคฺเค  วิจรภาว  น  ชานาสิ  ตสฺส  หิ   
อรกฺขิตา  ชนปทา  กณฺฏกนฺติ ฯ  ตตฺถ  ขาทนฺตีติ  วิลุมฺปนฺติ ฯ   
ตุณฺฑิยาติ  วธพนฺธาทีหิ  ปเฬตฺวา  อธมฺมพลิสาธกา ฯ   
กูฏราชสฺสาติ  ปาปร ฺโ ฯ  อธมฺมิโกติ  ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต ฯ   
ตาตาติ  ปุโรหิต  อาลปติ ฯ  มานวาติ  มนุสฺสา ฯ  นลิฺเลนกานีติ   
นิลียนฏานานิ ฯ  วเน  อาหตฺวา  กณฺฏกนฺติ  กณฺฏก  อาหริตฺวา   
ทฺวารานิ  ปทหิตฺวา  ฆร  ฉฑฺเฑตฺวา  ปุตฺตทาร  อาทาย  วน  
ปวิสิตฺวา  ตสฺมึ  วเน  อตฺตโน  นลิียนฏานานิ  กโรนฺติ ฯ  อถวา   
วเน  โย  กณฺฏโก  ต  อาหริตฺวา  ฆรานิ  ปรกิฺขิปนฺติ ฯ  อิติ  
ร ฺโ  โทเสเนวมฺหิ  กณฺฏเกน วิทฺโธ มา เอวรูปสฺส ร ฺโ  
อุปตฺถมฺโภ โหหีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ราชา  ปโุรหิต  อามนฺเตตฺวา  อาจริย  มหลฺลโก    
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ยุตฺต  ภณติ  อมฺหากเมว  โทโส  เอหิ  นิวตฺตาม  ธมฺเมน  รชฺช   
กาเรสฺสามาติ  อาห ฯ  โพธิสตฺโต  ปโุรหิตสฺส  สรีเร  อธิมุจฺจิตฺวา   
ปุรโต  คนฺตฺวา  ปริคณฺหาม  ตาว  มหาราชาติ  อาห ฯ  เต   
ตมฺหา  คามา  อ ฺ  คาม  คจฺฉนฺตา  อนฺตรามคฺเค  เอกิสฺสา   
มหลฺลิกาย  สทฺท  อสฺโสสุ ฯ  สา  กิเรกา  ทลิทฺทิตฺถี  เทฺว  ธีตโร   
วยปฺปตฺตา  รกฺขมานา  ตาส  อร ฺ  คนฺตุ  น  เทติ  สย  อร ฺโต   
ทารูนิ  เจว  สาก ฺจ  อาหริตฺวา  ธีตโร  ปฏิชคฺคติ ฯ  สา  ตทิวส   
เอก  คุมฺพ  อารุยฺห  สาก  คณฺหนฺตี  ปวตฺตมานา  ภูมิย  ปติตฺวา   
ราชาน  มรเณน อกฺโกสนฺตี คาถมาห   
[๒๔๒๓]กทาสฺสุ นาม ย ราชา  พฺรหฺมทตฺโต มรสิฺสติ   
                ยสฺส รฏมฺหิ ชียนฺติ  อปฺปติกา กุมารีกาติ ฯ   
        ตตฺถ  อปฺปติกาติ  อสฺสามิกา ฯ  สเจ  หิ  ตาส  สามิกา   
อสฺสุ  ม  โปเสยฺยุ  ปาปร ฺโ  ปน  รชฺเช  อห  ทกุขฺ  อนุโภมิ  กทา   
นุโข เอส มรสิฺสตีติ ฯ เอว โพธิสตฺตานุภาเวน น อกฺโกสิ ฯ   
        อถ น ปุโรหิโต ปฏิเสเธนฺโต คาถมาห   
[๒๔๒๔]ทุพฺภาสิต ฺหิ เต ชมฺมิ  อนตฺถปถโกวิเท   
                กหุึ ราชา กุมารีน  ภตฺตาร ปรเิยสตีติ ฯ   
        ต สุตฺวา มหลฺลกิา เทฺว คาถา อภาสิ   
[๒๔๒๕]น เม ทุพฺภาสิต พฺรเหฺม  โกวิทตฺถปทา อห   
                อรกฺขิตา ชานปทา  อธมฺมพลินา หตา ฯ   
                รตฺตึ จ โจรา ขาทนฺติ  ทิวา ขาทนฺติ ตุณฺฑิยา    
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                รฏสฺมึ กูฏราชสฺส  พหุ อธมฺมิโก ชโน   
                ทชฺุชีเว ทุพฺภเร ทาเร  กโุต ภตฺตา กุมาริยาติ ฯ   
        ตตฺถ  โกวิทตฺถปทาติ  อห  อตฺถปเท  การณปเท  โกวิทา   
เฉกา  มา  ตฺว  เอว  ปาปราชาน  ปสสิ ฯ  ทชฺุชีเวติ ทชฺุชีเว  
รฏเ  ทุพฺภรทาเร  ชาเต  มนุสฺเสสุ  ภีตตสิเตสุ  อร ฺเ  วสนฺเตสุ ฯ 
กุโต  ภตฺตา กุมาริยาติ กุมาริโย ภตฺตาร ลภิสฺสนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        เต  ตสสฺา  วจน  สุตฺวา  ยุตฺต  กเถตีติ  ปุรโต  คจฺฉนฺตา   
เอกสฺส  กสสฺกสฺส  สทฺท  อสฺโสสุ ฯ  ตสฺส  กิร  กสนฺตสฺส  สาลิโย   
นาม  พลิพทฺโท  ผาเลน  ปหโต  สย ิฯ  โส  ราชาน  อกฺโกสนโฺต   
คาถมาห   
[๒๔๒๖]เอว สยตุ ป ฺจาโล  สงฺคาเม สตฺติยา หโต   
                ยถาย กปโณ เสติ  หโต ผาเลน สาลิโยติ ฯ   
        ตตฺถ  ยถาติ  ยถา  อย  เวทนาปฺปตฺโต  สาลิยพลิพทฺโท  เสติ   
เอว สยตูติ อตฺโถ ฯ   
        อถ น ปุโรหิโต ปฏิเสเธนฺโต คาถมาห   
[๒๔๒๗]อธมฺเมน ตุว ชมมฺ  พฺรหฺมทตฺตสฺส กุชฺฌสิ   
                โย ตฺว สปสิ ราชาน  อปรชฌฺิตฺวาน อตฺตโนติ ฯ   
        ตตฺถ อธมฺเมนาติ อการเณน อสภาเวน ฯ   
        ต สุตฺวา โส ติสโฺส คาถา อภาสิ   
[๒๔๒๘]ธมฺเมน พฺรหฺมทตฺตสฺส  อห กุชฺฌามิ พฺราหฺมณ   
                อรกฺขิตา ชานปทา  อธมฺมพลินา หตา ฯ    
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                รตฺติ ฺจ โจรา ขาทนฺติ  ทิวา ขาทนฺติ ตุณฺฑิยา   
                รฏสฺมึ กูฏราชสฺส  พหุ อธมฺมิโก ชโน ฯ   
                สา นูน ปุน เร ปกฺกา  วิกาเล ภตฺตมาหริ   
                ภตฺตหารึ อเวกฺขนฺโต  หโต ผาเลน สาลิโยติ ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺเมนาติ  การเณน  น  จ  อการเณน  อกฺโกสตีติ   
ส ฺ  มา  กริ ฯ  สา  นูน  ปุน  เร  ปกกฺา  วิกาเล  ภตฺตมาหรีติ   
พฺราหฺมณ  มม  ภตฺตหาริกา  อิตฺถี  ปาโตว  มม  ภตฺต ปจิตฺวา  
อาหรนฺตี  อธมฺมพลิสาสเกหิ  พฺรหฺมทตฺตสฺส  ทาเสหิ  ปลิพุทฺธา   
ภวิสฺสติ  เต  ปริวิสิตฺวา  ปุน  มยฺห  ภตฺต  ปกฺกา  ภวิสฺสติ  เตน   
การเณน  วิกาเล  ภตฺตมาหริ  อชฺช  วิกาเล  อาหรีติ  จินฺเตตฺวา   
ฉาตชฺฌตฺโต  อห  ต  ภตฺตหารึ  โอโลเกนฺโต  โคณ  อกฺขาเต   
อฏาเน  ปโฏเทน  วิชฌฺึ  เตเนส  ปาท  อุกฺขิปตฺวา  ผาล   
ปหรนฺโต  หโต  ผาเลน  สาลิโย  ตสฺมา  เอส  มยา  หโตติ   
ส ฺ  มา  กริ  ปาปร ฺาเยว  หโต นาเมส มา ตสฺส  
วณฺณ ภณีติ ฯ   
        เต  ปรุโต  คนฺตฺวา  เอกสฺมึ  คาเม  วสึสุ ฯ  ปุนทิวเส  
ปาโตว  เอกา  กฏูเธนุ  โคโทหก  ปาเทน  ปหริตฺวา  สทฺธึ  ขีเรน  
ปวตฺเตสิ ฯ  โส พฺรหฺมทตฺต อกฺโกสนโฺต คาถมาห   
[๒๔๒๙]เอว ห ฺตุ ป ฺจาโล  สงฺคาเม อสินา หโต   
                ยถาหมชฺช ปหโต   ขีร ฺจ เม ปวตฺติตนฺติ ฯ   
        ต สุตฺวา อาห    
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[๒๔๓๐]อย ปสุ ขีร ฉฑฺเฑสิ  ปสุ ผาล ฺจ(๑) หึสติ (๒)  
                ก ึตตฺถ พฺรหฺมทตฺตสฺส  ย โน ครหเต(๓) ภวนฺติ ฯ   
        พฺราหฺมเณน คาถาย วุตฺตาย ปุน โส ติสฺโส คาถา อภาสิ   
[๒๔๓๑]คารยฺโห พฺรเหมฺ ป ฺจาโล  พฺรหฺมทตฺตสฺส ราชิโน   
                อรกฺขิตา ชานปทา   อธมฺมพลินา หตา ฯ   
                รตฺตึ จ โจรา ขาทนฺติ  ทิวา ขาทนฺติ ตุณฺฑิยา   
                รฏสฺมึ กูฏราชสฺส   พหุ อธมฺมิโก ชโน ฯ   
                จณฺฑา อกตฺถนา คาวี  ย ปุเร น ทุหามเส   
                ตทานิ อชฺช โทหาม  ขีรกาเมหุปทฺทุตาติ ฯ   
        ตตฺถ  จณฺฑาติ  ผรุสา ฯ  อกตฺถนาติ  ปลายนสีลา ฯ  
ขีรกาเมหีติ  อธมฺมิกร ฺโ  ปุริเสหิ  พหุขีร  อาหราเปนฺเตหิ   
อุปทฺทุตา  ทุหาม  สเจ  หิ  โส  ธมฺเมน  รชฺช  กาเรยฺย  น  โน  เอวรูป   
ภย อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ   
        เต  ยุตฺต  กเถตีติ  ตมฺหา  คามา  นิกฺขมิตฺวา  มหามคฺค   
อารุยฺห  นคราภิมุขา  คมึสุ ฯ  เอกสฺมึ  คาเม  พลิสาธกา   
อสิโกสตฺถาย  เอก  ตรุณวจฺฉก  มาเรตฺวา  จมฺม  คณฺหึสุ ฯ   
วจฺฉปหตา  เธนุ  ปุตฺตโสเกน  ติณ  น  ขาทติ  ปานีย  น  ปวติ   
ปริเทวมานา  อาหิณฺฑติ ฯ  ต ทิสฺวา คามทารกา ราชาน  
อกฺโกสนฺตา คาถมาหสุ   
# ๑. ส.ี ปสุปาล ฺจ ฯ  ม. ปสุปาล ฯ   
# ๒. ส. ปส ุผาล วิหึสติ ฯ  ๓. ย.ุ ครหโต ฯ  
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[๒๔๓๒]เอว กนฺทตุ ป ฺจาโล  วิมุตฺโต ปริธาวตุ   
                ยถาย กปณา คาวี   วิมุตฺตา ปริธาวตีติ ฯ   
        ตตฺถ ปริธาวตีติ ปริเทวมานา ธาวติ ฯ   
        ตโต ปโุรหิโต อิตร คาถมาห   
[๒๔๓๓]ย ปสุ ปสุปาลสฺส   ปพฺภเมยฺย รเวยฺย วา   
                โกนีธ อปราธตฺถิ   พฺรหฺมทตฺตสฺส ราชิโนติ   
        ตตฺถ  ปพฺภเมยฺย  รเวยฺย  วาติ  ภเมยฺย  วา  วิรเวยฺย  วา ฯ   
อิท  วุตฺต  โหติ  ตาต  ปสุ  นาม  ปสปุาลสฺส  รกขฺนฺตสฺเสว  ธาวติ   
ติณ น ขาทติ อิธ ร ฺโ โก นุ อปราโธติ ฯ   
        ตโต คามทารกา เทฺว คาถา อภาสึสุ   
[๒๔๓๔]อปราโธ มหาพฺรเหฺม  พฺรหฺมทตฺตสฺส ราชิโน   
                อรกฺขิตา ชานปทา   อธมฺมพลินา หตา ฯ   
                รตฺตึ จ โจรา ขาทนฺติ  ทิวา ขาทนฺติ ตุณฺฑิยา   
                รฏสฺมึ กูฏราชสฺส   พหุ อธมฺมิโก ชโน   
                กถ โน อสิโกสตฺถา  ขีรปา ห ฺเต ปชาติ ฯ   
        ตตฺถ  มหาพฺรเหฺมติ  มหาพฺราหฺมณ ฯ  ราชิโนติ  ร ฺโ ฯ   
กถ  โนติ  กถ  นุ  เกน  นาม  การเณน ฯ  ขีรปา  ห ฺเต   
ปชาติ  ปาปราชสฺส  วเสน  เตหิ  ขีรปโก  วจฺฉโก  ห ฺติ  อิทานิ  
สา  เธนุ  ปุตฺตโสเกน  ปรเิทวติ  โสป  ราชา  เธนุ  วิย  ปริเทวตูติ   
ราชาน อกฺโกสึสุเยว ฯ   
# ๑. ส. สมฺภเมยฺย ฯ  
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        เต  สาธ ุ การณ  วทถาติ  ปกฺกมึสุ ฯ  อถนฺตรามคฺเค   
เอกิสฺสา  สุกฺขโปกฺขรณิยา  กากา  ตุณฺเฑหิ  วิชฺฌิตฺวา  มณฺฑูเก   
ขาทนฺติ ฯ  โพธิสตฺโต เตสุ ต าน สมฺปตฺเตสุ อตฺตโน  
อานุภาเวน มณฺฑูเก   
[๒๔๓๕]เอว ขชฺชตุ ป ฺจาโล  หโต ยุทฺเธ สปุตฺตโก   
                ยถาหมชฺช  ขชชฺามิ    คามิเกหิ  อร ฺโชติ   
ราชาน อกฺโกสาเปสิ ฯ   
        ตตฺถ คามิเกหีติ คามวาสีหิ ฯ   
        ต สุตฺวา ปุโรหิโต มณฺฑูเกหิ สทฺธึ สลลฺปนฺโต คาถมาห   
[๒๔๓๖]น สพฺพภูเตสุ วิเธนฺติ รกฺข   
                ราชาโน มณฺฑูก มนุสฺสโลเก   
                เนตฺตาวตา ราชา อธมฺมจารี   
                ย ตาทิส ชีวมเทยฺยุ ธงฺกาติ ฯ   
        ตตฺถ  ชวีนฺติ  ชีวนฺต ฯ  อเทยฺยุนฺติ  ขาเทยฺยุ ฯ  
ธงฺกาติ กากา ฯ  เอตฺตาวตา  ราชา  อธมฺมิโก  นาม  น  โหติ  ก ึ 
สกฺกา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา ร ฺา ต รกฺขนฺเตน จริตุนฺติ ฯ   
        ต สุตฺวา มณฺฑูโก เทวฺ คาถา อภาสิ   
[๒๔๓๗]อธมฺมรูโป วต พฺรหฺมจารี   
                อนุปฺปย ภาสสิ ขตฺติยสฺส   
                วิลมฺุปมานาย ปุถุปฺปชาย   
                ปูเชสิ ราช ปรมปฺปวาทึ ฯ   
                สเจ อิท พฺรเหฺม สุรชชฺก สิยา   
                ผีต รฏ มุทิต วิปฺปสนฺน    
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                ภุตฺวา พลึ อคฺคปณฺฑ ฺจ กากา   
                น มาทิส ชีวมเทยฺยุ ธงฺกาติ ฯ   
        ตตฺถ  พฺรหฺมจารีติ  ปุโรหิต  ครหนฺโต  อาห ฯ  ขตฺติยสฺสาติ   
เอวรูปสฺส  ปาปร ฺโ ฯ  วิลุมฺปมานายาติ  วิลุปฺปมานาย ฯ  
อยเมว  วา  ปาโ ฯ  ปถุปฺุปชายาติ  วิปุลาย  ปชาย  วินาสิยมานาย ฯ   
ปูเชสีติ  ปสสิ ฯ  สุรชชฺกนฺติ  ฉนฺทาทิวเสน  อคนฺตฺวา  ทส   
ราชธมฺเม  อโกเปนฺเตน  ร ฺา  รกฺขิยมาน  สเจ  อิท  สุรชฺชก   
ภเวยฺย ฯ  ผีตนฺติ  เทเวสุ  สมฺมาธาร  อนุปฺปเวจฺฉนฺเตสุ   
สมฺปนฺนสสฺส ฯ  น  มาทิสนฺติ  เอว  สนฺเต  มาทิส  ชีวมาน ฺเว   
กากา  น  ขาเทยฺยุ ฯ  เอว ฉสุป าเนสุ อกฺโกสน โพธิ- 
สตฺตสฺเสวานุภาเวน อโหสิ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ราชา  จ  ปโุรหิโต  จ  อร ฺวาสึ  ติรจฺฉานคต   
มณฺฑูก  อุปาทาย  สพฺเพ  อมฺเหเยว  อกฺโกสนฺตีติ  ตโตว  นคร   
คนฺตฺวา  ธมฺเมน  รชฺช  กาเรตฺวา  มหาสตฺตสฺโสวาเท  ตฺวา  
ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ กรึสุ ฯ   
        สตฺถา  โกสลร ฺโ  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  มหาราช   
ร ฺา  นาม  อคติคมน  ปหาย  ธมฺเมน  รชฺช  กาเรตพฺพนฺติ  วตฺวา   
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ ตทา ภณฺฑุติณฺฑุกเทวตา อหเมวาติ ฯ   
                                ภณฺฑุติณฺฑุกชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                                ทสม ฯ   
                        อิติ ตึสตินิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ___________________  
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                                จตฺตาลีสนิปาตวณฺณนา   
 
                                        เตสกุณชาตก   
        เวสฺสนฺตร  ต  ปุจฺฉามีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
โกสลร ฺโ โอวาทวเสน กเถสิ ฯ   
        ต  หิ  ราชาน  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  อาคต  สตฺถา  อามนฺเตตฺวา   
มหาราช  ร ฺา  นาม  ธมฺเมน  รชฺช  กาเรตพฺพ  ยสฺมึ  หิ  สมเย   
ราชาโน  อธมฺมิกา  โหนฺติ  ราชยุตฺตาป  ตสฺมึ  สมเย  อธมฺมิกา   
โหนฺตีติ  จตุกฺกนิปาเต  อาคตสุตฺตนเยน  โอวทิตฺวา  อคติคมเน   
อคติอคมเน  จ  อาทีนว  อานิสส ฺจ  กเถตฺวา  สุปนกูปมา  กามาติ   
อาทินา  นเยน  กาเมสุ  อาทีนว  วิตฺถาเรตฺวา  มหาราช  อิเมส  ห ิ  
สตฺตาน   
        มจฺจุนา สงฺคโร นตฺถ ิ ล ฺจคาโห น วิชฺชติ   
        ยุทฺธ  นตฺถิ  ชโย  นตฺถิ  สพฺเพ  มจฺจุปรายนา   
เตส  ปรโลก  คจฺฉนฺตาน  เปตฺวา  อตฺตนา  กต  กลยฺาณกมฺม   
อ ฺา  ปติฏา  นาม  นตฺถิ  เอว  อิตฺตรปจฺจุปฏาน  อวสฺส   
ปหาตพฺพ  ยส  นิสฺสาย  ปมาท  กาตุ  น  วฏฏติ  อปฺปมตฺเตเนว   
หุตฺวา  ธมฺเมน  รชฺช  กาเรตุ  วฏฏติ  โปราณกราชาโน  อนุปฺปนเฺนป   
พุทฺเธ  ปณฺฑิตาน  โอวาเท  ตฺวา  ธมเฺมน  รชฺช  กาเรตฺวา    
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เทวนคร ปูรยมานา คมึสูติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺโต  รชฺช  กาเรนฺโต  อปุตฺตโก   
อโหสิ  ปตฺเถนฺโต  ปุตฺต  วา  ธีตร  วา  น  ลภิ ฯ  โส  เอกทิวส   
มหนฺเตน  ปริวาเรน  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  ทิวสภาค  อุยฺยาเน  กีฬิตฺวา   
มงฺคลสาลรุกฺขมูเล  สยน  อตฺถริตฺวา  โถก  นิทฺทายิตฺวา  ปพุทฺโธ   
สาลรุกฺข  โอโลเกตฺวา  ตตฺถ  สกุณกลุาวก  ปสฺสิ ฯ สห  
ทสฺสเนเนวสฺส สิเนโห อุปฺปชฺช ิฯ  โส เอก ปุริส ปกฺโกสาเปตฺวา อิม   
รุกฺข  อภิรุหตฺิวา  เอตสฺมึ  กุลาวเก  กสสฺจิ  อตฺถิต  วา  นตฺถิต  วา   
ชานาหีติ  อาห ฯ  โส  อภิรุหิตฺวา  ตตฺถ  ตีณิ  อณฺฑกานิ  ทิสฺวา   
ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ ราชา เตนหิ เอเตส อุปริ นาสวาต มา  
วิสชฺเชสีติ  วตฺวา  จงฺโกฏเก  กปฺปาสปจุ  อตฺถริตฺวา  ตตฺเถว  ตานิ   
อณฺฑกานิ  เปตฺวา  สนิก  โอตราหีติ  โอตาราเปตฺวา  จงฺโกฏก   
หตฺเถน  คเหตฺวา  กตรสกณุณฺฑกานิ  นาเมตานีติ  อมจฺเจ  ปุจฺฉิ ฯ  
เต  มย  น  ชานาม  เนสาทา  ชานิสฺสนฺตีติ  วทึสุ ฯ  ราชา  
เนสาเท  ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุจฺฉิ ฯ  เนสาทา  มหาราช  เอเตสุ   
เอก  อุลูกอณฺฑ  เอก  สาลกิาอณฺฑ  เอก  สุวกอณฺฑนฺติ  กถยึสุ ฯ 
กึ  ปน  เอกสฺมึ  กลุาวเก  ติณฺณ  สกุณิกาน  อณฺฑานิ  โหนฺตีติ ฯ   
อาม  เทว  ปริปนฺเถ  อสติ  สุนิกฺขิตฺตานิ  น  นสฺสนตีฺติ ฯ  ราชา   
ตุสฺสิตฺวา  อิเม  มม  ปุตฺตา  ภวิสฺสนฺตีติ  ตานิ  ตีณิ  อณฺฑานิ  ตโย  
อมจฺเจ  ปฏิจฺฉาเปตฺวา  อิเม  มยฺห  ปุตฺตา  ภวิสฺสนฺติ  ตุมฺเห  สาธุก   
ปฏิชคฺคิตฺวา  อณฺฑโกสโต  นิกฺขนฺตกาเล  มม  อาโรเจยฺยาถาติ   
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อาห ฯ  เต  ตานิ  สาธุก  รกฺขึสุ ฯ  เตสุ  ปม  อุลกูอณฺฑ  
ภิชฺชิ ฯ อมจฺโจ  เอก  เนสาท  ปกฺโกสาเปตฺวา  อิตฺถีภาว  วา  
ปุริสภาว  วา ชานาหีติ  วตฺวา  เตน  ต  วีมสิตฺวา  ปุริโสติ  วุตฺเต   
ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุตฺโต  เต  เทว  ชาโตติ  อาห ฯ  ราชา  
ตุฏโ  ตสฺส  พหุ  ธน ทตฺวา ปุตฺตก  เม สาธุก  ปฏิชคฺค เวสฺสนฺตโรติ  
จสฺส  นาม  กโรหีติ  วตฺวา  อุยฺโยเชส ิฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ  
ตโต  กติปาหจฺจเยน  สาลิกาอณฺฑ  ภิชฺช ิฯ  โสป  อมจฺโจ  ต   
เนสาเทน  วีมสาเปตฺวา  อิตฺถีติ  สุตฺวา  ร ฺโ  สนติฺก  คนฺตฺวา  
ธีตา  เต  เทว  ชาตาติ  อาห ฯ  ราชา  ตุฏโ  ตสฺสป  พหุ  ธน  
ทตฺวา  ธีตร  เม  สาธุก  ปฏิชคฺค  กุณฺฑลินีติ  จสฺส  นาม  กโรหีติ   
วตฺวา  อุยฺโยเชสิ ฯ  โสป  ตถา  อกาสิ ฯ  ปุน  กติปาหจฺจเยน   
สุวกณฺฑ  ภิชชฺิ ฯ  โสป  อมจฺโจ  ต  เนสาเทน  วีมสิตฺวา  ปุริโสติ   
วุตฺเต  ร ฺโ  สนฺติก  คนตฺฺวา  ปุตฺโต  เต  เทว  ชาโตติ  อาห ฯ   
ราชา  ตุฏโ  ตสฺสป  พหุ  ธน  ทตฺวา  ปุตฺตสฺส  เม  มหนฺเตน   
ปริวาเรน  มงฺคล  กตฺวา  ชมฺพุโกติ  จสฺส  นาม  กโรหีติ  วตฺวา   
อุยฺโยเชสิ ฯ  โสป  ตถา  อกาสิ ฯ  เต  ตโยป  สกุณา  ติณฺณ   
อมจฺจาน  เคเหสุ  ราชกุมารปริหาเรน  วฑฺฒนฺติ ฯ  ราชา  มม   
ปุตฺโต  มม  ธีตาติ  โวหรติ ฯ  อถสฺส  อมจฺจา  อ ฺม ฺ   
อวหสนฺติ  ปสฺสถ  ร ฺโ  กริิย  ติรจฺฉานคเต  ปุตฺโต  เม   
ธีตา  เมติ  วทนฺโต  วิจรตีติ ฯ  ต  สุตฺวา  ราชา  จินฺเตสิ  อิเม   
อมจฺจา  เอเตส  มม  ปุตฺตาน  ป ฺาสมฺปท  น  ชานนฺติ  ปากฏ   
เนส  กริสฺสามีติ ฯ  อเถก  อมจฺจ   
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เวสฺสนฺตรสฺส  สนฺติก  เปเสสิ  ตุมฺหาก  ปตา  ป ฺห  ปุจฺฉิตุกาโม  
กทา  กิร  อาคนฺตฺวา  ปุจฺฉตูติ ฯ  อมจฺโจ  คนฺตฺวา  เวสฺสนฺตร   
วนฺทิตฺวา  ต  สาสน  อาโรเจสิ ฯ  เวสฺสนฺตโร  อตฺตโน  ปฏิชคฺคิต   
อมจฺจ  ปกฺโกสาเปตฺวา  มยฺห  ปน  ปตา  ม  ป ฺห  ปุจฺฉิตุกาโม  
ตสฺส  อิธาคตสฺส  สกฺการ  กาตุ  วฏฏติ  ตาต  กทา  อาคจฺฉตีติ   
ปุจฺฉิ ฯ  อมจฺโจ  อิโต  สตฺตเม  ทิวเส  อาคจฺฉตีติ  อาห ฯ  
ต  สุตฺวา  เวสฺสนฺตโร  ปตา  เม  อิโต  สตฺตเม  ทิวเส  อาคจฺฉตีติ   
วตฺวา  อุยฺโยเชสิ ฯ  โส  อาคนฺตฺวา  ร ฺโ  อาจิกฺขิ ฯ  ราชา   
สตฺตเม  ทิวเส  นคเร  เภริ ฺจาราเปตฺวา  ปุตฺตสฺส  นิเวสน  อคมาสิ ฯ   
เวสฺสนฺตโร  ร ฺโ  มหนฺต  สกฺการ  กาเรสิ  อนฺตมโส  ทาส- 
กมฺมกรานป  สกฺการ  การาเปสิ ฯ  ราชา  เวสฺสนฺตรสฺส   
สกุณสฺส  เคเห  ภุ ฺชิตฺวา  มหนฺต  ยส  อนุภวิตฺวา  สกนิเวสน   
อาคนฺตฺวา  ราชงฺคเณ  มหามณฺฑป  การาเปตฺวา  นคเร  เภริ ฺ- 
จาราเปตฺวา  อลงฺกตมณฺฑเป มหาชนปริวาโร  นิสีทตฺิวา  เวสฺสนฺตร   
อาเนตูติ  อมจฺจสฺส  สนฺติก  เปเสสิ ฯ  อมจฺโจ  เวสฺสนฺตร   
สุวณฺณปเ  นิสีทาเปตฺวา  อาเนสิ ฯ  สกุโณ  ปตุ  องฺเก  นิสีทิตฺวา  
ปตรา  สห  กีฬิตฺวา  คนฺตฺวา ตตฺเถว สุวณฺณปเ  นิสีทิ ฯ  อถ  
น  ราชา  มหาชนมชฺเฌ  ราชธมฺม  ปุจฺฉนฺโต  ปม  คาถมาห   
[๒๔๓๘]เวสฺสนฺตร ต ปจฺุฉามิ  สกุณ ภทฺทมตฺถุ เต   
                รชชฺ กาเรตุกาเมน  กึส ุกิจฺจ กต วรนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สกุณาติ  ต  อาลปติ ฯ  กึสูติ  กตร  กิจฺจ  กต  วร    
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อุตฺตม  โหติ  กเถหิ  เม  ตาต  สกล  ราชธมฺมนฺติ ฯ  เอว  กิร  น  
โส ปุจฺฉิ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เวสฺสนฺตโร  ป ฺห  อกเถตฺวาว  ราชาน  ตาว  ปมาเทน  
โจเทนฺโต ทุติย คาถมาห   
[๒๔๓๙]จิรสฺส วต ม ตาโต  กโส พาราณสิคฺคโห   
                ปมตฺโต อปฺปมตฺต ม  ปตา ปุตฺต อโจทยีติ ฯ   
        ตตฺถ  ตาโตติ  ปตา ฯ  กโสติ  อิท  ตสฺส  นาม ฯ   
พาราณสิคฺคโหติ  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  พาราณสึ  สงฺคเหตฺวา   
วตฺตนฺโต ฯ  ปมตฺโตติ  เอวรูปาน  ปณฺฑิตาน  สนฺติเก  วสนฺโต   
ป ฺหสฺส  อปุจฺฉเนน  ปมตฺโต ฯ  อปปฺมตฺตนฺติ  สีลาทิคุณโยเคน  
ม  อปฺปมตฺต ฯ  ปตาติ  โปสกปตา ฯ  อโจทยีติ  อมจฺเจหิ   
ติรจฺฉานคเต  ปุตฺเต  กตฺวา  โวหรตีติ  อวหสิยมาโน  ปมาท   
อาปชฺชิตฺวา  จิรสฺส  อชชฺ  โจเทสิ ป ฺห ปุจฺฉีติ วทติ ฯ   
        เอว  อิมาย  คาถาย  โจเทตฺวา  มหาราช  ร ฺา  นาม  ตีสุ   
ธมฺเมสุ  ตฺวา  ธมฺเมน  รชฺช  กาเรตพฺพนฺติ  วตฺวา  ราชธมฺม   
กเถนฺโต อาห   
[๒๔๔๐]ปเมเนว วิตถ    โกธ หาส นวิารเย   
                ตโต กิจฺจานิ กาเรยฺย  ต วต อาหุ ขตฺติย ฯ   
                ย ตฺว ตาต ตเป กมฺม  ปุพฺเพ กตมสสย   
                รตฺโต ทุฏโ จ ย กยิรา  น ต กยิรา ตโต ปนุ ฯ   
                ขตฺติยสฺส ปมตฺตสฺส   รฏสฺมึ รฏวฑฺฒน    
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                สพฺเพ โภคา วินสฺสนฺติ  ร ฺโ ต วุจฺจเต อฆ ฯ   
                สริี จ ตาต ลกขีฺ จ   ปุจฺฉิตา เอตทพฺรวุ   
                อุฏาเน วิริเย โปเส  รมามห อนุสุยฺยเก ฯ   
                อุสฺสุยฺยเก ทูหทเย   ปรุิเส กมฺมทูสเก   
                กาฬกณฺณี มหาราช   รมติ จกฺกภ ฺชนี ฯ   
                โส ตฺว สพฺเพสุ สุหทโย  สพฺเพส รกฺขิโต ภว   
                อลกฺขึ นูท  มหาราช   ลกขฺฺยา ภว นิเวสน ฯ   
                สลกฺขี ธิติสมปฺนฺโน   ปุรโิส หิ มหคฺคโต   
                อมิตฺตาน กาสิปติ    มูล อคฺค ฺจ ฉินฺทติ ฯ   
                สกฺโกป ห ิภูตปติ    อุฏาเน นปฺปมชชฺติ   
                ส กลฺยาเณ ธิตึ กตฺวา  อุฏาเน กุรุเต มโน ฯ   
                คนฺธพฺพา ปตโร เทวา  สาชวีา โหนฺติ ตาทิโน   
                อุฏหโต อปฺปมชฺชโต   อนุติฏนฺติ เทวตา ฯ   
                โส อปฺปมตฺโต อกุทฺโธ  ตาต กิจฺจานิ การย   
                วายมสฺสุ จ กิจฺเจสุ   นาลโส วินฺทเต สุข ฯ   
                ตตฺเถว เต วตฺตปทา   เอสาว อนุสาสนี   
                อล มิตฺเต สุขาเปตุ   อมิตฺตาน ทุกฺขาย วาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปเมเนว  วิตถนฺติ  ตาต  ราชา  นาม  อาทิโตว   
มุสาวาท  นิวารเย ฯ  มุสาวาทิโน  หิ  ร ฺโ  รฏ  นิโรช   
โหติ ฯ  ปวิยา  โอชากมมฺกรณฏานโต  สตฺตรตนมตฺต   
# ๑.  ส. สกิจฺเจสุ ฯ  
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เหฏา  ปวิสติ ฯ  ตโต  อาหาเร  วา  เตลมธุผาณิตาทีสุ  วา  
โอสเธสุ โอชา  น  โหติ ฯ  นิโรชาหารโภชโิน  มนุสฺสา  พหฺวาพาธา  
โหนฺติ ฯ  รฏเ  ถลชลปเถสุ  อาโย  นปฺุปชฺชติ ฯ  ตสฺมึ   
อนุปฺปชฺชนฺเต  ราชาโน  ทุคฺคตา  โหนฺติ ฯ  เต  เสวเก  สงฺคณฺหิตุ  
น  สกโฺกนฺติ ฯ  อสงฺคณฺหิตา  เสวกา  ราชาน  คุรุจิตฺเตน  น   
โอโลเกนฺติ ฯ  เอว  ตาต  มุสาวาโท  นาเมส  นิโรโช ฯ  โส   
ชีวิตเหตุป  น กาตพฺโพ ฯ  สจฺจ  ปน  สาธุตร  รสานนฺติ  ตเทว   
ปริคฺคเหตพฺพ ฯ  อปจ  มสุาวาโท  นาม  คุณปริธสโก  วิปตฺติ- 
ปริโยสาโน  ทุติยจิตฺตวาเร  อวีจิปรายน  กโรติ ฯ  อิมสฺมึ  ปนตฺเถ   
ธมฺโม  หเว  หโต  หนฺตีติ  เจติยชาตก  กเถตพฺพ ฯ  โกธนฺติ  ตาต   
ราชา  นาม  ปมเมว  กุชฌฺนลกฺขณ  โกธป  นิวาเรยฺย ฯ  ตาต   
อ ฺเส  หิ  โกโธ  ขิปฺป  มตฺถก  น  ปาปุณาติ  ราชูน  ปาปุณาติ ฯ   
ราชาโน  นาม  วาจาวุธา  กุชฺฌิตฺวา  โอโลกิตมตฺเตนาป  ปร   
วินาเสนฺติ  ตสฺมา  ร ฺา  อ ฺเหิ  มนุสฺเสหิ  อติเรกตร  นิกฺโกเธน   
ภวิตพฺพ  ขนฺติเมตฺตานุทยสมฺปนฺเนน  อตฺตโน  ปยปุตฺต  วิย  โลก  
โวโลเกนฺเตน ฯ  ตาต  อติโกธโน  หิ  ราชา  อุปฺปนฺน  ยส  รกขิฺตุ  
น  สกโฺกติ ฯ  อิมสฺส  ปนตฺถสฺส  ทีปนตฺถ  ขนฺติวาทิชาตก- 
จุลฺลธมฺมปาลชาตกานิ  กเถตพฺพานิ ฯ  จุลฺลธมฺมปาลชาตกสฺมิมฺหิ   
มหาปตาปโน  ราชา  ปุตฺต  ฆาเฏตฺวา  ปุตฺตโสเกน  หทเยน   
ผลิเตน  มตาย  เทวิยา  สยป  เทวึ  อนโุสจนฺโต  หทเยน  ผลิเตเนว   
มริ ฯ  อถ  เน ตโยป  ชเน  เอกาหฬเนว  ฌาเปสุ ฯ  ตสฺมา   
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ร ฺา  ปมเมว  มุสาวาท  วชฺเชตฺวา  ทุติย  โกโธ  วชฺเชตพฺโพ ฯ   
หาสนฺติ  หสฺส ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  เตสุ  เตสุ  กจฺิเจสุ   
อุพฺพิลฺลาวิตจิตฺตตาย  เกฬิสีลต  ปริหาส  นิวาเรยฺย ฯ  ตาต  
ร ฺา  นาม  เกฬิสีเลน  น  ภวิตพฺพ ฯ  อปรปตฺติเยน  หุตฺวา   
สพฺพกิจฺจานิ  อตฺตปจฺจกฺเขเนว  กาตพฺพานิ ฯ  อุพฺพิลฺลาวิต- 
จิตฺโต  หิ  ราชา  อตุเลตฺวา  กมฺมานิ  กโรนฺโต  ลทธฺ  ยส  วินาเสติ ฯ 
อิมสฺมึ  ปนตฺเถ  สรภงฺคชาตเก  ปุโรหติสฺส  วจน  คเหตฺวา   
ทณฺฑกีร ฺโ  กีสวจฺเฉ  อปรชฺฌิตฺวา  สห  รฏเน  อุจฺฉิชฺชิตฺวา   
กุกฺกุลนิรเย  นิพฺพตฺตภาโว  จ  มาตงฺคชาตเก  เมชฌฺร ฺโ   
พฺราหฺมณาน  กถ  คเหตฺวา  มาตงฺคตาปเส อปรชฺฌตฺิวา สห   
รฏเน  อุจฺฉิชฺชิตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺตภาโว  จ  ฆฏชาตเก   
ทสภาติกราชทารกาน  โมหมุฬฺหาน  วจน  คเหตฺวา  กณฺหทีปายเน   
อปรชฺฌิตฺวา  วาสุเทวกุลสฺส  นาสิตภาโว  จ  กเถตพฺโพ ฯ ตโต  
กิจฺจานิ  ภาเรยฺยาติ  เอว  ตาต  ปม  มสุาวาท  ทุติย  โกธ  ตติย  
อธมฺมหาส  วชฺเชตฺวา  ตโต  ปจฺฉา  ราชา  รฏวาสีน  กตฺตพฺพ- 
กิจฺจานิ กาเรยฺย ฯ  ต  วต  อาหุ  ขตฺติยาติ  ขตฺติย  มหาราช  ย   
มยา  วุตฺต  เอต  ร ฺโ  วตสมาทานนฺติ  โปราณกปณฺฑิตา   
กถยึสุ ฯ  น  ต  กยิราติ  ย  ตยา  ราคาทิวเสน  ปจฺฉา  ตาปกร  
กมฺม  กต  โหติ  ตโต  ปพฺุเพ  กตโต  ปุน  ตาทิส  กมฺม  น  กยริา  มา 
กเรยฺยาสิ  ตาตาติ ฯ  วุจฺจเตติ  ต  ร ฺโ  อฆนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
เอว  โปราณกปณฺฑิตา  กถยึสุ ฯ  สริี  จาติ  อิท  เวสฺสนฺตรสกุโณ    
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ปุพฺเพ  พาราณสิย  ปวตฺติต  การณ  อาหริตฺวา  ทสฺเสนฺโต  อาห ฯ   
ตตฺถ  อพฺรวุนฺติ  สุจิปริวารเสฏ ินา  ปุจฺฉิตา  กถยสึุ ฯ  อุฏาเน   
วิริเยติ โย โปโส อุฏาเน  จ  วิริเย  จ  ปติฏ ิโต  น  จ  ปเรส  สมฺปตฺตึ  
ทิสฺวา  อุสฺสุยฺยติ  ตสฺมึ  อห  อภิรมามีติ  อาห ฯ  เอว  ตาว  สิร ึ 
กเถสิ ฯ  อุสสฺุยฺยเกติ  อลกฺขี  ปน  ตาต  ปุจฺฉิตา  อห  ปรสมฺปตฺตึ  
อุสฺสุยฺยเก ฯ  ทูหทเยติ  ทจฺุจิตฺเต ฯ  กมมฺทูสเกติ  กลยฺาณกมฺม  
ทูสเก ฯ  โย  กลฺยาณกมฺม  ทุสฺสนฺโต  อปฺปยายนฺโต  อฏฏิยนฺโต  
น  กโรติ  ตสฺมึ  อภิรมามีติ  อาห ฯ  เอว  กาฬกณฺณี  มหาราช   
รมติ  ปฏิรูปเทสวาสาทิโน  กุสลจกฺกสฺส  ภ ฺชนี ฯ  สุหทโยติ   
สุนฺทรจิตฺโต  หิตจิตฺตโก ฯ  นูทาติ  นหีร ฯ  นิเวสนนฺติ   
ลกฺขฺยา  ปน  นิเวสน  ภว  ปติฏา  โหหิ ฯ  สลกฺขี  ธิติสมฺปนฺโนติ   
มหาราช  กาสิปติ  โส  ปรุิโส  ป ฺาย  เจว  วิริเยน  จ สมฺปนโฺน ฯ   
มหคฺคโตติ  มหชฺฌาสโย  โจราน  ปจฺจยภูเต  คณฺหนฺโต  อมิตฺตาน   
มูล  โจเร  คณฺหนฺโต  อมตฺิตาน  อคฺค  ฉินฺทตีติ  วทติ ฯ  สกโฺกต ิ  
อินฺโท ฯ  ภูตปตีติ  ราชาน  อาลปติ ฯ  อุฏาเนติ  อุฏาน- 
วิริเย ฯ  นปปฺมชฺชตีติ  สพฺพกิจฺจานิ  กโรติ ฯ  ส  กลฺยาเณติ   
โส เทวราชา อุฏานวิริเย  มน  กโรนฺโต  ปาปกมฺม  อกตฺวา กลฺยาเณ   
ปุ ฺกมฺมสฺมึเยว  ธิตึ  กตฺวา  อปฺปมตฺโต  อุฏาเน  มน  กโรติ ฯ   
ตสฺส  ปน  กลฺยาณกมฺเม  วิริยกรณภาวทสฺสนตฺถ  สรภงฺคชาตเก   
ทฺวีสุ  เทวโลเกสุ  เทวตาหิ  สทฺธึ  กปฏาราม  อาคนฺตฺวา  ป ฺห   
ปุจฺฉิตฺวา  ธมฺมสฺส  สุตภาโว  มหากณฺหชาตเก  อตฺตโน  อานุภาเวน    



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 345 

                        เลมที ่ 34  เตสกุณชาตก  หนา  345 
 
ชน โตเสตฺวา โอสกฺกนฺตสฺส สาสนสฺส ปวตฺติภาโว  จาติ  เอวมาทีนิ  
วตฺถูนิ  กเถตพฺพานิ ฯ คนฺธพฺพาติ จาตุมฺมหาราชิกาน  
เหฏา  จตุโยนิกา  เทวา  จตุโยนิกตฺตาเยว  กิเรเต  คนฺธพฺพา  นาม  
ชาตา ฯ  ปตโรติ  พฺรหฺมาโน ฯ  เทวาติ  อุปปตฺติเทววเสน   
ฉกามาวจรา  เทวา ฯ  ตาทิโนติ  ตถาวิธสฺส  กุสลาภิรตสฺส   
ร ฺโ  เต  สาชีวา  โหนฺติ  สมานชีวิกา  อุปชีวิตพฺพา ฯ  
ตาทิสา  หิ  ราชาโน  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กโรนฺตา  เทวตาน  
ปตฺตึ  เทนฺติ ฯ  ตา  ต  ปตฺตึ  อนุโมทิตฺวา  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา   
ทิพฺพยเสน  วฑฺฒนฺติ ฯ  อนุติฏนฺตีติ  ตาทิสสฺส  ร ฺโ  วิริย   
กโรนฺตสฺส  อปฺปมาท  อาปชฺชนฺตสฺส  เทวตา  อนุติฏนฺติ   
อนุคจฺฉนฺติ  ธมฺมิก  รกฺข  สวิทหนฺติ ฯ  โสติ  โส  ตฺว ฯ   
วายมสฺสุ  จาติ  ตานิ  รฏกิจฺจานิ  กโรนฺโต  ตุลนวเสน  ตีรณวเสน   
ปจฺจกฺขกมฺมวเสน  เตสุ  เตสุ  กิจฺเจสุ  วิริย  กรสฺสุ ฯ  ตตฺเถว  เต   
วตฺตปทาติ  ตาต  ย  ม  ตฺว  กึส ุ กิจฺจ  กต  วรนฺติ  ปุจฺฉิ  ตตฺถ  ตว   
ป ฺเหเยว  เอเต  มยา  ปเมเนว  วิตถนฺติ  อาทโย  วุตฺตา  เอเต   
วตฺตปทา  วตฺตโกฏาสา  เอว  ตตฺถ  วตฺตสฺสุ ฯ  เอสาติ  ยา  เต  
มยา  กถิตา  เอสาว  ตว  อนุสาสนี ฯ  อลนฺติ  เอว  วตฺตมาโน  
หิ  ราชา  อตฺตโน มิตฺเต  สุขาเปตุ อมิตฺตาน ฺจ ทุกฺขาย อย  
ปริยตฺโต สมตฺโถติ ฯ   
        เอว  เวสฺสนฺตรสกุเณน  เอกาย  คาถาย  ร ฺโ  ปมาท    
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โจเทตฺวา เอกาทสหิ คาถาหิ ธมฺเม กถเิต พุทฺธลีลาย ป ฺโห   
กถิโตติ มหาชโน อจฺฉริยพฺภูตจิตฺตชาโต สาธุการสตานิ  ปวตฺเตสิ ฯ  
ราชา  โสมนสฺสชาโต  อมจฺเจ  อามนฺเตตฺวา  โภนฺโต  อมจฺจา   
มม  ปุตฺเตน  เวสฺสนฺตเรน  เอว  กเถนฺเตน  เกน  กตฺตพฺพ  กิจฺจ   
กตนฺติ ฯ  มหาเสนคุตฺเตน  เทวาติ ฯ  เตนหิสฺส  มหา- 
เสนคุตฺตฏาน  ทมฺมีติ  เวสฺสนฺตร  านนฺตเร  เปสิ ฯ  โส  ตโต   
ปฏาย  มหาเสนคุตฺตฏาเน   ิโต  ปตุ  กมฺม  อกาสติี ฯ   
เวสฺสนฺตรป ฺโห  นิฏ ิโต ฯ   
        ปุน  ราชา  กติปาหจฺจเยน  ปุริมนเยเนว  กุณฺฑลินิยา   
สนฺติก  ทูต  ปาเหตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ปจฺจาคนฺตฺวา  
ตตฺเถว  มณฺฑปมชฺเฌ  นสิีทิตฺวา  กุณฺฑลินี  อาหราเปตฺวา   
สุวณฺณปเ  นิสินฺน ราชธมฺม ปุจฺฉนฺโต คาถมาห   
[๒๔๔๑]สกขิฺ ตุว กุณฺฑลินิ  ม ฺสิ ขตฺตพนฺธุนี   
                รชชฺ กาเรตุกาเมน  กึส ุกิจฺจ กต วรนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สกฺขีติ  มยา  ปฏุป ฺห  กเถตุ  สกฺขิสฺสสีติ  ปุจฺฉติ ฯ   
กุณฺฑลินีติ  ตสฺสา  สลิงฺคโต  อาคตนาเมนาลปติ ฯ  ตสฺสา  กริ   
ทฺวีสุ  กณฺณปฏเสุ  กุณฺฑลสณฺานา  เทฺว  เลขา  อเหสุ  เตนสฺสา   
กุณฺฑลินีติ  นาม  กาเรสิ ฯ  ม ฺสีติ  ชานิสฺสสิ  มยา  ปุฏป ฺหสฺส   
อตฺถนฺติ ฯ  ขตฺตพนฺธุนีติ  ขตฺตสฺส  มหาเสนคุตฺตสฺส  ภคินีภาเวน   
น  เอว  อาลปติ ฯ  กสฺมา  ปเนส  เวสฺสนฺตรสกุณ  เอว  อปุจฺฉิตฺวา   
# ๑. ย.ุ ขตฺติยพนฺธุนี  ฯ  
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อิมเมว  ปุจฺฉตีติ ฯ  อิตฺถีภาเวน ฯ  อิตฺถิโย  หิ  ปริตฺตป ฺา   
ตสฺมา  เจ  สกฺโกติ  ปุจฺฉิสฺสามิ  โน  เจ  น  ปุจฺฉิสฺสามีติ  วีมสนวเสน  
เอว ปุจฺฉิตฺวา ต ฺเว ป ฺห ปุจฺฉิ ฯ   
        สา  เอว  ร ฺา  ราชธมฺเม  ปุจฺฉิเต  ตาต  ตฺว  ม  อิตฺถิกา  
นาม  กึ  กเถสฺสตีติ  วีมสสิ  ม ฺเ  สกล  เต  ราชธมฺม  ทฺวีสุเยว  
ปเทสุ ปกฺขิปตฺวา กเถสฺสามีติ วตฺวา อาห   
[๒๔๔๒]เทฺวว ตาต ปทกานิ  ยตฺถ สพฺพ ปติฏ ิต   
                อลทฺธสฺส จ โย ลาโภ  ลทธฺสฺส อนุรกขฺนา ฯ   
                อมจฺเจ ตาต ชานาหิ  ธีเร อตฺถสฺส โกวิเท   
                อนกฺขากิตเว ตาต  อโสณฺเฑ อวินาสเก ฯ   
                โย จ ต ตาต รกฺเขยฺย  ธน ย ฺเจว เต สิยา   
                สโูตว รถ สงฺคณฺเห  โส เต กิจฺจานิ การเย ฯ   
                สสุงฺคหีตนฺตชโน  สย วิตฺต อเวกฺขิย   
                นธิิ ฺจ อิณทาน ฺจ  น กเร ปรปตฺติยา ฯ   
                สย อาย วย ช ฺา  สย ช ฺา กตากต   
                นคฺิคณฺเห นิคฺคหารห  ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห ฯ   
                สย ชานปท อตฺถ  อนุสาส รเถสภ   
                มา เต อธมฺมิกา ยุตฺตา  ธน รฏ ฺจ นาสยุ ฯ   
                มา จ เวเคน กิจฺจานิ  กาเรสิ การเยสิ วา   
                เวคสา หิ กต กมฺม  มนฺโท ปจฺฉานุตปฺปติ ฯ   
                มา เต อธิสเร มจฺุจ  สุพาฬฺหมธิโกปต    
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                โกธสา หิ พหู ผีตา  กุลา อกลุต คตา ฯ   
                มา ตาต อิสฺสโรมฺหีติ  อนตฺถาย ปตารยิ   
                อิตฺถีน ปุริสาน ฺจ  มา เต อาสิ ทุกฺขุทฺรโย ฯ   
                อเปตโลมหสสฺส  ร ฺโ กามานุสาริโน   
                สพฺเพ โภคา วินสฺสนติฺ  ร ฺโ ต วุจฺจเต อฆ ฯ   
                ตตฺเถว เต วตฺตปทา  เอสาว อนุสาสนี   
                ทกฺขสฺสุทานิ ปุ ฺกโร  อโสณฺโฑ อวินาสโก   
                สลีวสฺสุ มหาราช  ทุสฺสีโล วินิปาติโกติ ฯ   
        ตตฺถ  ปทกานีติ  การณปทานิ ฯ  ยตฺถาติ  เยสุ  ทฺวีสุ  
ปเทสุ  สพฺพ  อตฺถชาต  หติสุข  ปติฏ ิต ฯ  อลทฺธสสฺาติ  โย  
จ  ปุพฺเพ  อลทฺธสฺส  ลาภสฺส  ลาโภ  ยา  จ  ลทฺธสฺส  อนุรกฺขนา ฯ 
ตาต  อนุปฺปนฺนสฺส  หิ  ลาภสฺส  อุปฺปาทน  นาม  ภาโร  อุปฺปนฺนสฺส   
ปน  อนุรกฺขนเมว  ภาโร ฯ  เอกจฺโจ  หิ  ยส  อุปฺปาเทตฺวาป  ยเส   
ปมตฺโต  ปมาท  อุปฺปาเทตฺวา  ปาณาติปาตาทีนิ  กโรติ  มหาโจโร   
หุตฺวา  รฏ  วิลุมฺปมาโน  จรติ ฯ  อถ  น  ราชาโน  คาหาเปตฺวา   
มหาวินาส  สมฺปาเปนฺติ ฯ  อถวา ฯ  อุปฺปนฺนรูปาทิกาม- 
คุเณสุ  ปมตฺโต  อโยนโิส  ธน  นาเสนฺโต  สพฺพสาปเตยฺเย  ขีเณ   
กปโณ  หุตฺวา  จีรกวสโน  กปาลมาทาย  จรติ ฯ  ปพฺพชิโต  วา   
ปน  คนฺถธรุาทิวเสน  ลาภสกฺการ  นพฺิพตฺเตตฺวา  ปมตฺโต  
หีนายาวตฺตติ อปโร  ปมชฺฌานาทีนิ  นิพฺพตฺเตตฺวาป  มฏุสติตาย   
ตถารูเป  อารมฺมเณ  พชฺฌตฺิวา  ฌานา  ปริหายติ ฯ  เอว    
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อุปฺปนฺนสฺส  ยสสฺส  วา  ฌานาทิลาภสฺส  วา  รกฺขนเมว  ทุกฺขตร ฯ   
ตทตฺถทีปนตฺถ  ปน  เทวทตฺตสฺส  วตฺถุ มุทุลกฺขณโลมกสฺสป- 
หาริตชาตกสงฺกปฺปชาตกานิ  จ  กเถตพฺพานิ ฯ  เอโก  ปน   
ลาภสกฺการ  อุปฺปาเทตฺวา  อปฺปมาเท  ตฺวา  กลฺยาณกมฺม  กโรติ ฯ   
ตสฺส  โส  ยโส  สุกฺกปกฺเข  จนฺโท  วิย  วฑฺฒติ  ตสมฺา  ตฺว  มหาราช   
อปฺปมตฺโต  ปโยคสมฺปตฺติย  ตฺวา  ธมฺเมน  รชฺช  กาเรนฺโต  ตว   
อุปฺปนฺน  ยส  อนุรกฺขาหีติ ฯ  ชานาหีติ  ภณฺฑาคาริกกมฺมาท- 
 ิกรณตฺถ  อุปธาเรหิ ฯ  อนกฺขากิตเวติ  อนกฺเข  อกิตเว  
อชูตกเร  เจว  อเกราฏิเก  จ ฯ  อโสณฺเฑติ  ปูวสุราคนฺธมาลา- 
โสณฺฑภาวรหิเต ฯ  อวินาสเกติ  ตว  สนฺตกาน  ธนธ ฺาทีน   
อวินาสเก ฯ  โยติ  โย  อมจฺโจ ฯ ย ฺเจวาติ ย ฺจ เต  ฆเร  
ธน  สิยา  ต  รกฺเขยฺย ฯ  สโูตวาติ  รถสารถี  วิย ฯ  ยถา   
สารถี  วิสมมคฺคนิวารณตฺถ  อสฺเส  สงฺคณฺหนฺโต  รถ  สงฺคณฺเหยฺย   
เอว  โย  สห  โภเคหิ  ต  รกฺขิตุ  สกฺโกติ  โส  เต  อมจฺโจ  นาม ฯ   
ตาทิส  คเหตฺวา  ภณฺฑาคาริกาทิกิจฺจานิ  กาเรยฺย ฯ   
สุสงฺคหีตนฺตชโนติ  ตาต  ยสฺส  ห ิ ร ฺโ  อตฺตโน  อนฺโตชโน  จ   
อนฺโตวล ฺชนกปริชโน จ ทานาทีหิ  อสงฺคหิโต  โหติ  ตสฺส  อนฺโต   
นิเวสเน  สุวณฺณหิร ฺาทีนิ  เตส  อสงฺคหิตมนุสฺสาน  วเสน   
นสฺสนฺติ  อนโฺต  พหิ  คจฺฉนฺติ  ตสฺมา  ตฺว  สฏุ ุ  สงฺคหิตอนฺโตชโน   
หุตฺวา  เอตฺตก  นาม  เม  วิตฺตนฺติ  สย  อตฺตโน  ธน  อเวกฺขิตฺวา   
อสุกฏาเน  นาม  นิธึ  นิเธม  อสุกสฺส  อิณ  เทมาติ  อิท  อุภยป    
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น  กเร ฯ  ปรปตฺติยาติ  ปรปตฺติยาป  ตฺว  มา  กริ  สพฺพ   
อตฺตปจฺจกฺขเมว  กเรยฺยาสีติ  วทติ ฯ  อาย  วยนฺติ  ตโต   
อุปฺปชฺชนก อาย ฺจ  เตส  เตส ทาตพฺพ  วย ฺจ สยเมว ชาเนยฺยาสีติ ฯ 
กตากตนฺติ  สงฺคาเม  วา  นวกมฺเม  วา  อ ฺเสุ  วา  กิจฺเจสุ  อิมินา   
อิท  นาม  มยฺห  กต  อิมนิา  อิท  นาม  น  กตนฺติ  เอตป  สยเมว   
ชาเนยฺยาสิ  มา  ปรปตฺติโย  โหสิ ฯ  นิคฺคณฺเหติ  ตาต  ราชา  
นาม  สนฺธิจฺเฉทาทิการก  นิคฺคหารห  อาเนตฺวา  ทสฺสิต   
อุปปริกฺขิตฺวา  โสเธตฺวา  โปราณกราชหูิ  ปตทณฺฑ  โอโลเกตฺวา   
โทสานุรูป  นิคฺคณฺเหยฺย ฯ  ปคฺคณฺเหติ  โย  ปน  ปคฺคหารโห  
โหติ  อภินฺนสฺส  วา  ปรพลสฺส  ภินโฺน  ภินฺนสฺส  วา  สกพลสสฺ   
อาราธโก อลทฺธสฺส วา รชฺชสฺส  อาหรโก  ลทฺธสสฺ  วา ถาวรการโก 
เยน  วา  ปน  ชีวิต  ทินฺน  โหติ  เอวรูป  ปคฺคหารห  ปคฺคเหตฺวา   
มหนฺต  สกฺการ  สมฺมาน  กาเรยฺย  เอว  หิสฺส  กิจฺเจสุ  อ ฺเป  อุร   
ทตฺวา  กตฺตพฺพ  กริสฺสนติฺ ฯ  ชานปทนฺติ  ชนปทวาสีน  สย   
อตฺถ อตฺตปจฺจกฺเขเนว  อนุสาส ฯ  อธมฺมิกา  ยุตฺตาติ  อธมฺมิกา  ตตฺถ 
ตตฺถ  นิยุตฺตา อายุตฺตกา ล ฺจ  ทตฺวา  วินิจฺฉย  ภินฺทนฺตา  ตว  ธน ฺจ 
รฏ ฺจ  มา  นาเสยฺยุ  อิมินา  การเณน  อปฺปมตฺโต  หุตฺวา  สยเมว   
อนุสาส ฯ  เวเคนาติ  สหสา อตุเลตฺวา อตีเรตฺวา ฯ  เวคสาติ   
อตุเลตฺวา  ฉนฺทาทิวเสน  สหสา  กต  กมฺม  ห ิ น  สาธุ  น  สุนทฺร ฯ 
กึการณา ฯ  ตาทิส ฺหิ  กตฺวา  มนฺโท  ปจฺฉา  วิปฺปฏิสารวเสน  
อิธ  โลเก  อปายทุกฺขานิ  อนุโภนฺโต  ปรโลเก  จ  อนุตปฺปติ ฯ  
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อย  ปนตฺโถ  อิสีนมนฺตร  กตฺวา  กุรรุาชาติ  เม  สุตนฺติ  กุรชุาตเกน   
ทีเปตพฺโพ ฯ  มา  เต  อธสิเร  มุจฺจ สพุาฬฺหมธิโกปตนฺติ  ตาต  
ตว  หทย  กสุล  อธิสริตฺวา  อติกฺกมิตฺวา  ปวตฺเต  ปเรส  อกุสลกมฺเม   
สุฏ ุ  พาฬฺห  อธิโกปต  กชฺุฌาปต  หุตฺวา  มา  มุจฺจ  มา  ปติฏ ิยตูติ   
อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ตาต  ยทา  เต  วินิจฺฉเย   ิตสฺส  อิมินา   
ปุริโส  วา  หโต  สนฺธ ิ วา  ฉินฺโนติ  โจร  ทสฺเสนฺติ  ตทา  เต  ปเรส   
วจเนหิ  สุฏ ุ  โกปตป  หทย  โกธวเสน  มา  มุจฺจิ  อปริคฺคเหตฺวา  
มา  ทณฺฑ  ปเณหิ ฯ  กึการณา ฯ  อโจรป  ห ิ โจโรติ  คเหตฺวา   
อาเนนฺติ  ตสฺมา  อกุชฺฌิตฺวา  อุภินฺน  อตฺตปจฺจตฺถิกาน  กถ  สตฺุวา   
สุฏ ุ  โสเธตฺวา  อตฺตปจฺจกฺเขน  ตสฺส  โจรภาว  ตฺวา  ปเวณิยา   
ปตทณฺฑวเสน  กตฺตพฺพ  กโรหิ ฯ  ร ฺา  หิ  อุปฺปนฺเนป  โกเธ   
หทย  สีตล อกตฺวา  กมฺม  น  กาตพฺพ ฯ  ยทา  ปนสสฺ  หทย   
สีตล  นิพฺพุต  โหติ  มุทุก  ตทา  วินิจฺฉยกมฺม  กาตพฺพ ฯ  ผรุเส  
หิ  จิตฺเต  ปกกฺุฏ ิเต  อุทเก  มุขนิมิตฺต  วิย  การณ  น  ป ฺายติ ฯ   
โกธสา  หีติ  ตาต  โกเธน  หิ  พหูน ิ ผีตานิ  ราชกุลานิ  อกุลภาว   
คตานิ  มหาวินาสเมว ปตฺตานีติ  อิมสฺส  ปนตฺถสฺส  ทีปนตฺถ   
ขนฺติวาทิชาตก  นาฬิกรีราชวตฺถุ  สหสฺสพาหุอชฺชุนวตฺถุอาทีนิ   
กเถตพฺพานิ ฯ ปตารยีติ ตาต อห ปวิสฺสโรติ  มา  มหาชน   
กายทุจฺจริตาทึ  อนตฺถาย  ปตารยิ  มา  โอตารยิ  ยถา  ต  อนตฺถ   
สมาทาย  วตฺตติ  มา  เอวมกาสีติ  อตฺโถ ฯ  มา  เต  อาสีติ  ตาต  
ตว  วิชิเต  มนุสฺสชาติกาน  วา  ติรจฺฉานชาติกาน  วา  อิตฺถีปุริสาน    
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ทุกฺขุทฺรโย  ทุกฺขปฺปตฺติ  มา  อาสิ ฯ  ยถา  หิ อธมฺมกิาน  ราชูน  
วิชิเต  มนุสสฺา  กายทุจฺจริตาทีนิ  กตฺวา  นิรเย  อุปฺปชฺชนฺติ  ตว   
รฏวาสีน  ต  ทุกฺข  ยถา  น  โหติ  ตถา  กโรหีติ  อตฺโถ ฯ  อเปต- 
โลมหสสฺสาติ  อตฺตานุวาทาทิภเยหิ  นิพฺภยสฺส ฯ  อิมินา  อิท   
ทสฺเสติ  ตาต  โย  ราชา  กสิฺมิ ฺจิ  อาส  กตฺวา  อตฺตโน  กามเมว   
อนุสฺสรติ  ฉนฺทวเสน  ย  ย  อิจฺฉติ  ต  ต  กโรติ  วิสสฺฏยฏ ิ  วิย   
อนฺโธ  นริงฺกุโส  วิย  จ  จณฺฑหตฺถี  โหติ  ตสฺส  สพฺเพ  โภคา   
วินสฺสนฺติ  ตสฺส  ต  โภคพฺยสน  ทุกฺขนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตตฺเถว  เต   
วตฺตปทาติ  ปุริมนเยเนว  โยเชตพฺพ ฯ  รกฺขสฺสุทานีติ  ตาต   
ตฺว  อิม  อนสุาสนึ  สุตฺวา  อิทานิ  ทกโฺข  อนลโส  ปุ ฺาน  กรเณน   
ปุ ฺกโร  สรุาทิปริหรเณน  อโสณฺโฑ  ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิกสฺส   
อตฺถสฺส  อวินาเสน  อวินาสโก  ภเวยฺยาสิ ฯ  สลีวสฺสูติ  สีลวา   
อาจารสมฺปนฺโน  ภว  ทสสุ  ราชธมฺเมสุ  ปติฏาย  รชชฺ  กาเรหิ ฯ   
ทุสฺสีโล  วินปิาติโกติ  ทสฺุสีโล  หิ  มหาราช  อตฺตาน  นิรเย  
วินิปาเตนฺโต วินิปาติโก นาม โหตีติ ฯ   
        เอว  กณฺุฑลินีป  เอกาทสหิ  คาถาหิ  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  
ราชา  ตุฏโ  อมจฺเจ  อามนฺเตตฺวา  ปุจฺฉิ  โภนฺโต  อมจฺจา  มม  ธีตาย   
กุณฺฑลินิยา  เอว  กถยมานาย  เกน  กตฺตพฺพ  กิจฺจ  กตนฺติ ฯ   
ภณฺฑาคาริเกน  เทวาติ ฯ  เตนหิสฺสา  ภณฺฑาคาริกกมฺมฏาน  
ทมฺมีติ  กุณฺฑลินึ  านนฺตเร  เปสิ ฯ  สา  ตโต  ปฏาย   
ภณฺฑาคาริกฏาเน  ตฺวา ปตุกมฺม อกาสีติ ฯ กุณฺฑลินีป ฺโห   
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นิฏ ิโต ฯ   
        ปุน  ราชา  กติปาหจฺจเยน  ปุริมนเยเนว  ชมฺพุกปณฺฑิตสฺส   
สนฺติก  ทูต  เปเสตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  ตตฺถ  คนฺตฺวา  สมฺปตฺตึ   
อนุภวิตฺวา  ปจฺจาคโต  ตตฺเถว  มณฺฑปมชฺเฌ  นิสทีิ ฯ  อถ   
อมจฺโจ  ชมพฺุกปณฺฑิต  กา ฺจนปเ  นิสีทาเปตฺวา  ป  สีเสนาทาย   
อาค ฺฉิ ฯ  ปณฺฑิโต  ปตุองฺเก  นิสีทิตฺวา  กีฬิตฺวา  คนฺตฺวา   
กา ฺจนปเเยว  นิสีทิ ฯ  อถ  น ราชา ป ฺห ปุจฺฉนฺโต คาถมาห   
        อปุจฺฉิมฺห โกสิยโคตฺต  กุณฺฑลิน ึตเถว จ   
        ชมฺพุก ตฺว ทานิ วเทหิ  พาลาน พลมุตฺตมนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ตาตชมฺพุกอหตวภาตร  โกสิยโคตฺต  เวสฺสนฺตร   
ภคินิ ฺจ  เต  กุณฺฑลินึ  ราชธมฺม  อปุจฺฉึ  เต  อตฺตโน  พเลน  กเถสุ   
ยถา  ปเนเต  ปุจฺฉึ  ตเถว  อิทานิ  ปุตฺต  ชมฺพุก  ต  ปจฺุฉามิ  ต  
ราชธมฺม ฺจ พลาน อุตฺตมพล ฺจ กเถหีติ ฯ   
        เอว  ราชา  มหาสตฺต  ป ฺห  ปุจฺฉนฺโต  อ ฺเส  ปุจฺฉิต- 
นิยาเมน  อปุจฺฉิตฺวา  วิเสเสตฺวา  ปุจฺฉิ ฯ  อถสฺส  ปณฺฑิโต   
เตนหิ  มหาราช  โอหิตโสโต  สุณ  สพฺพนฺเต  กเถสฺสามีติ   
ปสาริตหตฺเถ  สหสฺสตฺถวิก  กเถนฺโต วิย ธมฺมเทสน อารภิ   
[๒๔๔๔]พล ป ฺจวิธ โลเก  ปรุิสสฺมึ มหคฺคเต   
                ตตฺถ พาหุพล นาม  จริม วุจฺจเต พล   
                โภคพล ฺจ ทีฆาวุ  ทุติย วุจฺจเต พล ฯ   
                อมจฺจพล ฺจ ทีฆาวุ  ตติย วุจฺจเต พล    
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                อภิชจฺจพล ฺเจว  ต จตุตฺถ อสสย   
                ยานิ เจตานิ สพฺพานิ  อธิคณฺหาติ ปณฺฑิโต ฯ   
                ต พลาน พลเสฏ  อคฺค ป ฺาพล วร   
                ป ฺาพเลนุปตฺถมฺโภ  อตฺถ วินฺทติ ปณฺฑิโต ฯ   
                อป เจ ลภติ มนฺโท  ผีต ผรณิมุตฺตม   
                อกามสฺส ปสยฺห วา  อ ฺโ ต ปฏิปชฺชติ ฯ   
                อภิชาโตป เจ โหติ  รชฺช ลทฺธาน ขตฺติโย   
                ทปฺุป ฺโ หิ กาสิปติ  สพฺเพนป น ชีวติ ฯ   
                ป ฺา สุตวินิจฺฉินี  ป ฺา (กิตฺติ) สิโลกวฑฺฒนี   
                ป ฺาสหิโต นโร อิธ  (อป) ทุกฺเข สุขานิ วินฺทติ ฯ   
                ป ฺ ฺจ โข อสุสฺสูส  น โกจิ อธิคจฺฉติ   
                พหุสฺสุต อนาคมฺม  ธมฺมฏ อวินิพฺภช ฯ   
                โย จ ธมฺมวิภงฺค ฺ ู  กาลุฏายี อตนฺทิโต   
                อนุฏหติ กาเลน  กมฺมผล ตสฺส อิชฺฌติ ฯ   
                อนายตนสีลสฺส  อนายตนเสวิโน   
                น นิพฺพินฺทิยการิสฺส  สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ ฯ   
                อชฺฌตฺต ฺจ ปยุตฺตสฺส  ตถายตนเสวิโน   
                อนิพฺพินฺทิยการิสฺส  สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ ฯ   
                โยคปฺปโยคสงฺขาต  สมฺภตสฺสานุรกฺขน   
                ตานิ ตฺว ตาต เสวสฺสุ  มา อกมฺมาย รนฺธยิ   
                อกมฺมุนา จ ทุมฺเมโธ  นฬาคารว สีทตีติ ฯ    
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        ตตฺถ  มหคฺคเตติ  มหาราช  อิมสมฺึ  สตฺตโลเก  มหชฌฺาสเย   
ปุริเส  ป ฺจวิธ  พล  โหติ ฯ  พาหุพลนฺติ  กายพล ฯ  จริมนฺติ   
ต  อติมหนฺตป  สมาน  ลามกเมว ฯ  กกึารณาติ ฯ   
อนฺธพาลภาเวน ฯ  สเจ  หิ  กายพล  มหนฺต  นาม  ภเวยฺย ฯ   
วารณพลโต  ลฏกิกาย  พล  ขุทฺทก  ภเวยฺย ฯ  วารณพล  ปน   
อนฺธพาลภาเวน  มรณสฺส  ปจฺจย  ชาต ฯ  ลฏกิกา  อตฺตโน   
าณกุสลตาย  วารณ  ชีวิตกฺขย  ปาเปสีติ ฯ  อิมสฺม ึ ปนตฺเถ  
นเหว  สพฺพตฺถ  พเลน  กจฺิจ  พล  ห ิ พาลสฺส  วธาย  โหตีติ  สตฺุต   
อาหริตพฺพ ฯ  โภคพลนฺติ  อุปตฺถมฺภนวเสน  สพฺพ  หิร ฺ- 
สุวณฺณาทิอุปโภคชาต  โภคพล  นาม  ต  กายพลโต  มหนฺตตร ฯ   
อมจฺจพลนฺติ  อเภชฺชมนฺตสฺส  สูรสฺส  สุหทยสฺส  อมจฺจมณฺฑลสฺส   
อตฺถิตา  ต  พล  สงฺคามสูรตาย  ปุริเมหิ  พเลหิ  มหนฺตตร ฯ   
อภิชจฺจพลนฺติ  ตีณิ  กลุานิ  อติกฺกมิตฺวา  ขตฺติยกุลวเสน  ชาติ- 
สมฺปตฺติ  ต  อิตเรหิ  พเลหิ  มหนฺตตร ฯ  ชาติสมฺปนฺนา  เอว  
หิ  สุชฌฺนฺติ  น  อิตเรติ ฯ  ยานิ  เจตานีติ  ยานิ  จ  เอตานิ  จตฺตาริป 
พลานิ  ปณฺฑิโต  ยสฺสานุภาเวน อธิคณฺหาติ  อภิภวติ  ต   
สพฺพพลาน  ป ฺาพล  เสฏนฺติ  จ  อคฺคนฺติ  จ  วุจฺจติ ฯ  
กึการณา ฯ  เตน  หิ  พเลนูปตฺถมฺโภ  ปณฺฑิโต  อตฺถ  วินฺทติ  
วุฑฺฒึ  ปาปุณาติ ฯ  ตทตฺถโชตนตฺถ  ปุณฺณ  นทึ  เยน  จ   
เปยฺยมาหูติ  ปุณฺณนทีชาตกสิริกาฬกณฺณิป ฺหป ฺจปณฺฑิต-   
ป ฺหสตฺตุภสฺตชาตกสมฺภวชาตกสรภงฺคชาตกาทีนิ  กเถตพฺพานิ ฯ    
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มนฺโทติ  มนทฺป ฺโ  พาโล ฯ  ผีตนฺติ  ตาต  มนฺทป ฺโ   
ปุคฺคโล  สตฺตรตนปุณฺณ  เจป  อุตฺตม  ธรณึ  ลภติ   
ตสฺส  อนิจฺฉมานสฺเสว  ปสยฺหาการ  วา  ปน  กตฺวา  อ ฺโ   
ป ฺาสมฺปนฺโน ต ปฏิปชฺชติ มนโฺท หิ  ลทฺธ  ยส  รกฺขิตุ กลุสนฺตก  
วา  ปน  ปเวณิอาคตป  รชฺช  ผีต  อธคินฺตุ  น  สกโฺกติ ฯ  ตทตฺถ- 
โชตนตฺถ  อทฺธา  ปาท ฺชล ี สพฺเพ  ป ฺาย  อติโรจตีติ   
ปาท ฺชลิชาตก  กเถตพฺพ ฯ  ลทฺธานาติ  ชาติสมฺปตฺตึ  นิสฺสาย   
กุลสนฺตก  รชฺช  ลภิตฺวาป ฯ  สพฺเพนปติ  เตน  สกเลนป  
รชฺเชน  น  ชวีติ  อนุปายกุสลตาย  ทคฺุคโตว โหตีติ ฯ  เอว   
มหาสตฺโต  เอตฺตเกน  าเนน  อปณฺฑิตสฺส  อคุณ  กเถตฺวา  อิทานิ   
ป ฺ  ปสสนฺโต  ป ฺาติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สุตนฺติ  สุตปริยตฺติ ฯ  
ต ฺหิ  ป ฺาว  วินิจฺฉินติ ฯ  กิตฺติสิโลกวฑฺฒนีติ  กิตฺติโฆสสฺส  
จ  ลาภสกฺการสฺส  จ  วฑฺฒนี ฯ  ทุกฺเข  สุขานิ  วินทฺตีติ  ทุกฺเข   
อุปฺปนฺเนป  นิพฺภโย  หุตฺวา  อุปายกุสลตาย  สุข  ปฏิลภติ ฯ   
ตทตฺถทีปนตฺถ   
                ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา  วานรินฺท ยถา ตว   
                อลเมเตหิ  อมฺเพหิ   ชมฺพูหิ  ปนเสหิ  จาติ   
อาทีนิ  ชาตกานิ  กเถตพฺพานิ ฯ  อสุสฺสสูนฺติ  ปณฺฑิตปุคฺคเล   
อปยิรุปาสนฺโต  อสุณนฺโต ฯ  พหุสฺสตุ  อนาคมฺมาติ  ตสฺส  
อสทฺทหนฺโต ฯ  ธมฺมฏนติฺ  สภาวการเณ   ิต ฯ  อวินิพฺภชนฺติ   
อตฺถานตฺถ  การณาการณ  อโนคาหนฺโต  อตีเรนฺโต น โกจิ ป ฺ   
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อธิคจฺฉติ ตาตาติ ฯ  ธมฺมวิภงฺค ฺ ูติ  ทสกุสลกมฺมปถ- 
วิภงฺคกุสโล ฯ  กาลฏุายีติ  วิริย  กาตุ  ยุตฺตกาเล  วิริยสฺส   
การโก ฯ  อนุฏหตีติ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  กาเล  ต  ต  กิจฺจ  กโรติ ฯ   
ตสฺสาติ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  กมฺมผล  สมิชฺฌติ  นิปฺผชฺชติ ฯ   
อนายตนสีลสฺสาติ  อนายตน  วุจฺจติ  ลาภยสสุขาน  อนากโร   
ทุสฺสีลฺยกมฺม  ตสีลสฺส  เตน  ทุสฺสลีฺยกมฺเมน  สมนนฺาคตสฺส   
อนายตนภูตเมว  ทุสฺสีลปคฺุคล  เสวนฺตสฺส  กุสลสฺส  กมฺมสฺส   
กรณกาเล  นพฺิพินฺทิยการิสฺสาติ  นิพฺพินฺทิตฺวา  อุกฺกณฺ ิตฺวา   
กโรนฺตสฺส ฯ  เอวรูปสฺส  ตาต  ปุคฺคลสฺส  กมฺมาน  อตฺโถ  สมฺมา 
น  วิปจฺจติ  น  สมฺปชฺชติ ตีณิ กุลคฺคานิ  ฉ  กามสคฺคานิ  น  อุปเนตีติ 
อตฺโถ ฯ  อชฌฺตฺต ฺจาติ  อตฺตโน  นิยกชฺฌตฺต  อนจฺิจภาวนาทิ- 
วเสน ปยุตฺตสฺส ฯ  ตถายตนเสวิโนติ  ตเถว  สีลวนฺเต  ปุคฺคเล   
เสวมานสฺส ฯ  วิปจฺจตีติ  สมฺปชฺชติ  มหนฺต  ยส  เทติ ฯ   
โยคปฺปโยคสงฺขาตนฺติ  โยเค  ยุ ฺชิตพฺพยุตฺตเก  การเณ  ปโยค- 
โกฏาสภูต  ป ฺ ฯ  สมภฺตสฺสาติ  ราสีกตสฺส  ธนสฺส   
อนุรกฺขน ฯ  ตานิ  ตฺวนฺติ  เอตานิ จ เทฺว ปุริมานิ  จ  มยา   
วุตฺตการณานิ  สพฺพานิ  ตาต  เสวสฺสุ  มยา  วุตฺต  โอวาท  หทเย   
กตฺวา  อตฺตโน  ฆเร  ธน  รกฺข ฯ  มา  อกมฺมาย  รนธฺยีติ  อยุตฺเตน   
อการเณน  มา  รนฺธย ิ ต  ธน  มา  ฌาปยิ  มา  นาสยิ ฯ  กึการณา ฯ   
อกมฺมุนาติ  อยุตฺตกมฺมกรเณน  ทุมฺเมโธ  ปุคฺคโล  สก  ธน นาเสตฺวา   
ปจฺฉา  ทุคฺคโต ฯ  นฬาคารว  สีทตีติ  ยถา  นฬาคาร  มลูโต    
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ปฏาย  ชรีมาน  อปฺปติฏ  ปตติ  เอว  อการเณน ธน นาเสตฺวา  
อปาเยสุ นิพฺพตฺตติ ฯ   
        เอวป  โพธิสตฺโต  เอตฺตเกน  าเนน  ป ฺจ  พลานิ  วณฺเณตฺวา   
ป ฺาพล  อุกฺขิปตฺวา  จนฺทมณฺฑล  ปริหรนฺโต  วิย  กเถตฺวา   
อิทานิ ทสหิ คาถาหิ ร ฺโ โอวาท เทนฺโต อาห   
[๒๔๔๕]ธมฺม ฺจร มหาราช  มาตาปตูสุ ขตฺติย   
                อิธ ธมฺม ฺจริตฺวาน  ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
                ธมฺม ฺจร มหาราช  ปุตฺตทาเรสุ ขตฺติย   
                อิธ ธมฺม ฺจริตฺวาน  ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
                ธมฺม ฺจร มหาราช  มิตฺตามจฺเจสุ ขตฺติย   
                อิธ ธมฺม ฺจริตฺวาน  ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
                ธมฺม ฺจร มหาราช  พาหเนสุ พเลสุ จ   
                อิธ ธมฺม ฺจริตฺวาน  ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
                ธมฺม ฺจร มหาราช  คาเมสุ นิคเมสุ จ   
                อิธ ธมฺม ฺจริตฺวาน  ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
                ธมฺม ฺจร มหาราช  รฏเสุ ชนปเทสุ จ   
                อิธ ธมฺม ฺจริตฺวาน  ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
                ธมฺม ฺจร มหาราช  สมเณ พฺราหฺมเณสุ จ   
                อิธ ธมฺม ฺจริตฺวาน  ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
                ธมฺม ฺจร มหาราช  มิคปกขีฺสุ ขตฺติย   
                อิธ ธมฺม ฺจริตฺวาน  ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
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                ธมฺม ฺจร มหาราช  ธมโฺม จิณฺโณ สุขาวโห   
                อิธ ธมฺม ฺจริตฺวาน  ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
                ธมฺม ฺจร มหาราช  อินฺทา เทวา สพฺรหฺมกา   
                สจิุณฺเณน ทิว ปตฺตา  มา ธมฺม ราช ปมาโทติ ฯ   
        ตตฺถ  ปมคาถาย  ตาว ฯ อิธ ธมมฺนฺติ มาตุปฏาน- 
ปตุปฏานธมฺม ฯ  ต  กาลสฺเสว  วุฏาย  มุโขทกทนฺตกฏานิ  
อาทึ  กตฺวา  สพฺพสรีรกิจฺจปริหรณ  กโรนฺโตว  ปูเรหีติ  วทติ ฯ   
ปุตฺตทาเรสูติ  ปุตฺตธีตโร  ตาว  ปาปา  นิวาเรตฺวา  กลฺยาเณ   
นิเวเสนฺโต  สิปฺป  อุคฺคณฺหาเปนฺโต  วยปฺปตฺตกาเล  ปฏิรูปกลุวเยน  
อาวาหวิวาห  กโรนฺโต  สมเย  ธน  เทนฺโต  ปุตฺเตสุ  ธมฺม  จรติ   
นาม ฯ ภริย สมฺมาเนนฺโต  อนติจรนฺโต  อิสฺสริย  โวสฺสชฺเชนฺโต  
อลงฺการ  อนปฺุปเทนฺโต  ทาเรสุ  ธมฺม  จรติ  นาม ฯ  มิตฺตามจฺเจสูติ  
มิตฺตามจฺเจ  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  สงฺคณฺหนฺโต  อวิสวาเทนฺโต  
เอเตสุ  ธมฺม ฺจรติ  นาม ฯ  พาหเนสุ  พเลสุ  จาติ  หตฺถิอสฺสาทีน  
วาหนาน  พลกายสฺส  จ  ทาตพฺพยุตฺตก  เทนฺโต  สกฺการ  กโรนฺโต  
หตฺถิอสฺสาทโย  มหลฺลกกาเล  กมฺเมสุ  อโยเชนฺโต  เตสุ  ธมฺม  จรติ  
นาม ฯ คาเมสุ นิคเมสุ จาติ คามนิคมวาสิโน ทณฺฑพลีหิ  
อปเฬนฺโตว เตสุ  ธมฺม  จรติ  นาม ฯ  รฏเสุ  ชนปเทสุ  จาติ   
รฏ ฺจ  ชนปท ฺจ  อการเณน  กลิมนฺโต  หิตจิตฺต  อปจฺจุปฏ- 
เปนฺโต  ตตฺถ  อธมฺม ฺจรติ  นาม ฯ  อปเฬนฺโต  ปน  หิตจิตฺเตน   
ปตฺถรนฺโต  ตตฺถ  ธมฺม ฺจรติ  นาม ฯ  สมเณ  พฺราหฺมเณสุ   
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จาติ  เตส  จตฺตาโร  ปจฺจเย  เทนฺโตว  เตสุ ธมฺม ฺจรติ  นาม ฯ   
มิคปกฺขีสุ จาติ สพฺพจตุปฺปทสกุณาน อภย  เทนฺโต  เตสุ  ธมฺม ฺจรติ  
นาม ฯ  ธมฺโม  จิณฺโณติ  สมจริยธมฺโม  จิณฺโณ  นสิมฺมจริยธมฺโม   
จิณฺโณ ฯ  สขุาวโหติ  ตีสุ  กลุสมฺปทาสุ  ฉสุ  กามสคฺเคสุ  จ  สุข   
อาวหติ ฯ  สุจิณฺเณนาติ  อิธ  จิณฺเณน  กายสุจริตาทินา  
สุจิณฺเณน ฯ  ทิว  ปตฺตาติ  เทวโลกพฺรหฺมโลกสงฺขาต  ทิว  คตา  
ตตฺถ  ทิพฺพสมฺปตฺติลาภิโน  ชาตา ฯ  มา  ธมฺม  ราช  ปมาโทติ  
ตสฺมา  ตฺว  มหาราช  ชีวิต  ชหนฺโตป  ธมฺม  มา  ปมชฺชาติ ฯ   
        เอว  ทสธมฺมจริยคาถาโย  วตฺวา  อุตฺตรึป  โอวทนฺโต   
โอสานคาถ อาห   
        ตตฺเถว เต วตฺตปทา  เอสาว อนุสาสนี   
        สปฺป ฺเสวิ กลฺยาณี  สมตฺต สาม ต วิทูติ ฯ   
        ตตฺถ  ตตฺเถว  เต  วตฺตปทาติ  อิท  ปุริมนเยเนว  โยเชตพฺพ ฯ   
สปฺป ฺเสวิ  กลฺยาณี  สมตฺต  สาม  ต  วิทูติ  มหาราช  ต  มยา  
วุตฺต  โอวาท  ตฺว  นิจฺจกาล  สปฺป ฺปุคฺคล  เสวี  กลฺยาณคุณ- 
สมนฺนาคโต  หุตฺวา  สมตฺต  ปริปุณฺณ  สาม  วิทู  อตฺตปจฺจกฺขโตว   
ชานิตฺวา  ยถานุสิฏ ปฏปิชฺชาหิ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  อากาสคงฺค  โอตาเรนฺโต  วิย  พุทฺธลลีาย   
ธมฺม  เทเสสิ ฯ  มหาชโน  มหาสกฺการ  อกาสิ  สาธกุารสหสฺสานิ   
อทาสิ ฯ  ราชา  ตุฏโ  อมจฺเจ  อามนฺเตตฺวา  ปุจฺฉิ  โภนฺโต   
อมจฺจา  มม  ปุตฺเตน  ตรุณชมฺพุผลสมานตุณฺเฑน  ชมฺพุกปณฺฑิเตน    
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เอว  กเถนฺเตน  เกน  กตฺตพฺพ  กิจฺจ  กตนฺติ ฯ เสนาปตินา เทวาติ ฯ   
เตนหิสฺส  เสนาปติฏาน  ทมฺมีติ  ชมพฺุก  านนฺตเร  เปสิ ฯ  
โส  ตโต  ปฏาย  เสนาปติฏาเน  ตฺวา  ปตุกมฺมานิ  อกาสิ ฯ   
ติณฺณ  สกุณาน  มหนฺโต  สกฺกาโร  อโหสิ ฯ  ตโยป  ชนา  ร ฺโ   
อตฺถ ฺจ  ธมม ฺจ  อนุสาสึสุ ฯ  มหาสตฺตสฺส  โอวาเท  ตฺวา   
ราชา  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  สคฺคปรายโน  อโหสิ ฯ  อมจฺจา  
ร ฺโ  สรรีกิจฺจ  กตฺวา  สกุณาน  อาโรเจตฺวา  สามิ  ชมฺพุกสกณุ   
ราชา  ตุมฺหาก  ฉตฺต  อุสสฺาเปตพฺพ  อกาสีติ  วทึสุ ฯ  มหาสตฺโต  
น  มยฺห  รชฺเชนตฺโถ  ตุมฺเห  อปฺปมตฺตา  กาเรถาติ  มหาชน  สีเลสุ   
ปติฏเปตฺวา  เอว  วินิจฺฉย  ปวตฺเตยฺยาถาติ  วินิจฺฉยธมฺม   
สุวณฺณปฏเฏ  ลิขาเปตฺวา  อร ฺ  ปาวิสิ ฯ  ตสฺโสวาโท   
จตฺตาลีสวสฺสสหสฺสานิ ปวตฺตติ ฯ   
        สตฺถา  ร ฺโ  โอวาทวเสน  อิม  ธมฺมเทสน  เทเสตฺวา   
ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา  ราชา  อานนฺโท  อโหสิ  กุณฺฑลินี   
อุปฺปลวณฺณา  อโหส ิ เวสฺสนฺตโร  สารีปุตฺโต  อโหสิ  ตทา   
ราชอมจฺจา  พุทฺธปริสา อเหสุ ชมฺพุกสกุโณ ปน อหเมวาติ ฯ   
                                เตสกุณชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                        ปม ฯ   
                                _________________  
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                                        สรภงฺคชาตก   
        อลงฺกตา  กุณฺฑลิโน  สุวตฺถาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส ปรินิพฺพาน อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สารีปุตฺตตฺเถโร  กิร  ตถาคต  เชตวเน  วิหรนฺต  ปรินิพฺพาน   
อนุชานาเปตฺวา  คนฺตฺวา  นาลนฺทคามเก  ชาโตวรเก  ปรินิพฺพายิ ฯ   
ตสฺส  ปรินิพฺพุตภาว  สุตฺวา  สตฺถา  ราชคห  คนฺตฺวา  เวฬุวเน   
วิหาสิ ฯ  ตทา  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  อิสิคิลิปสฺเส  กาฬสิลาย   
วิหรติ ฯ  โส  ปน  อิทฺธิพเลน  โกฏิปฺปตฺตภาเวน  เทวจาริก ฺจ   
อุสฺสทจาริก ฺจ  จรติ ฯ  เทวโลเก  พุทฺธสาวกาน  มหนฺต   
อิสฺสริย  ทิสวฺา  อุสฺสทนิรเยสุ  จ  ติตฺถิยสาวกาน  มหนฺต  ทุกฺข   
ทิสฺวา  มนุสฺสโลก  อาคนฺตฺวา  อสุโก  อุปาสโก  อสุกา  จ  อุปาสิกา   
อสุกสฺมึ  นาม  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  มหาสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺติ   
ติตฺถิยสาวโก  อสุโก  จ  อสุโก  จ  นริยาทีสุ  อสุเก  อปาเย  นาม   
นิพฺพตฺโตติ  มนุสฺสาน  กเถสิ ฯ  มนุสสฺา  สาสเน  ปสีทนฺติ   
ติตฺถิเย  ปริวชฺชนฺติ ฯ  พุทฺธสาวกาน  สกฺกาโร  มหนฺโต  อโหสิ ฯ   
ติตฺถิยาน  สกฺกาโร  ปริหายติ ฯ  เต  เถเร  อาฆาฏ  พนฺธิตฺวา   
อิมสฺมึ ชีวนฺเต อมฺหาก  อุปฏากา  ภิชชฺนฺติ  สกกฺาโร  จ  ปริหายติ ฯ   
มาเรสฺสาม  นนฺติ ฯ  เถรสฺส  มารณตฺถ  สมณกุตฺตสฺส  นาม   
โจรสฺส  สหสฺส  อทสุ ฯ  โส  เถร  มาเรสฺสามีติ มหนฺเตน ปริวาเรน    
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สทฺธึ  กาฬสิลาย  อคมาสิ ฯ  เถโร  ต  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวาว  อิทฺธิยา   
อุปฺปติตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โจโร  ต  ทิวส  เถร  ทิสฺวา  นิวตฺเตตฺวา   
ปุนทิวเสป  ปุนทิวเสปติ  ฉ  ทิวเส  อคมาสิ ฯ  เถโรป ตเถว  
อิทฺธิยา  ปกกฺามิ ฯ  สตฺตเม  ปน  ทิวเส เถรสฺส ปุพฺเพ กต  
อปราปรเวทนียกมฺม  โอกาส  ลภติ ฯ  โส  กริ  ปุพฺเพ  ภริยาย  
วจน  คเหตฺวา  มาตาปตโร  มาเรตุกาโม  ยานเกน  อร ฺ เนตฺวา  
โจราน อุฏ ิตาการ  กตฺวา  มาตาปตโร  โปเถติ  ปหรติ  จ ฯ  เต   
จกฺขุทุพฺพลตาย  รูปทสฺสนรหิตา  ต  อตฺตโน  ปุตฺต  อส ฺชานนฺตา   
โจรา  เอเตติ  ส ฺาย  ตาต  อสุกา  นาม  โจรา  โน  ฆาเฏนฺติ  ตฺว   
ปฏิกฺกมาหีติ ตสฺเสวตฺถาย ปริเทวึสุ ฯ โส จินฺเตสิ อิเม มยา  
โปถิยมานาป  มยฺหเยวตฺถาย  ปริเทวนฺติ  อยุตฺต  กมฺม  กโรมีติ ฯ  
อถ  เน  อสฺสาเสตฺวา  โจราน  ปลายนาการ  ทสฺเสตฺวา  เตส   
หตฺถปาเท  สมฺพาเหตฺวา  อมฺมตาตา  มา  ภายิตฺถ  โจรา  ปลาตาติ   
วตฺวา  ปุน อตฺตโน เคหเมว อาเนสิ ฯ   
        ต  กมฺม  เอตฺตก  กาล  โอกาส  อลภิตฺวา  ภสฺมปฏิจฺฉนฺโน   
อคฺคิราสิ  วิย  ตฺวา  อิม  อนฺติมสรีร  อุปธาวิตฺวา  คณฺหิ ฯ  ยถา   
หิ ปน สุนขลทฺุทเกน มิค  ทิสฺวา  สุนโข  วิสชฺชโิต  มิค  อนุพนฺธิตฺวา 
ยสฺมึ  าเน  ปาปุณาติ  ตสฺมึเยว  คณฺหาติ  เอว  อิท  กมฺม  ยสมฺึ   
าเน  โอกาส  ลภติ  ตสฺมึ  วิปาก  เทติ ฯ  เตน  มตฺุโต  นาม  
นตฺถิ ฯ  เถโร  อตฺตโน  กตกมฺมสฺส  อากฑฺฒนภาว  ตฺวา   
น  อปค ฺฉิ ฯ  เถโร  ตสฺส  นิสฺสนฺเทน  อากาเส  อุปฺปติตุ    
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นาสกฺขิ ฯ  นนฺโทปนนฺททมนสมตฺถเวชยนฺตกมฺปนสมตฺถาปสฺส   
อิทฺธิ  กมฺมพเลน  ทุพฺพลตฺต  ปตฺตา ฯ  โจโร  เถร  คเหตฺวา  
เถรสฺส  อฏ ีนิ  ตณฺฑุลกขฺนฺธมตฺตานิ  กโรนฺโต  ภินฺทิตฺวา   
สจุณฺณิตฺวา  ปลาลปฏกกรณนฺนาม  กตฺวา  มโตติ  ส ฺาย  เอกสฺมึ   
คุมฺพปฏเ  ขิปตฺวา  สปริวาโร  ปกฺกามิ ฯ  เถโรป  สตึ  ปฏลิภิตฺวา   
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  สรีร  ฌานเวเนน   
เวเตฺวา  ถิร  กตฺวา  อากาส  อุปฺปติตฺวา  อากาเสน  สตฺถุ  สนฺติก   
คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  อายุสงฺขาโร  เม  โอสฺสฏโ   
ปรินิพฺพายิสฺสามีติ  อาห ฯ  ปรินิพฺพายิสฺสสิ  โมคฺคลฺลานาติ ฯ   
อาม  ภนฺเตติ ฯ  กตฺถ  คนตฺฺวาติ ฯ  กาฬสิลาปฏเฏ  ภนฺเตติ ฯ  
เตนหิ  โมคฺคลฺลาน  มยฺห  ธมฺม  กเถตฺวา  ยาหิ  ตาทิสสฺส  หิ   
สาวกสฺส  อิทานิ  ทสฺสน  นตฺถีติ ฯ  โส  เอว  กริสสฺามิ  ภนฺเตติ   
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  ตาลปฺปมาณ  อากาเส  อุปฺปติตฺวา  ปรินิพฺพาน- 
ทิวเส  สารีปุตฺตตฺเถโร  วิย  นานปฺปการา  อิทฺธิโย  กตฺวา  ธมฺม   
กเถตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  กาฬสิลาย  อฏวิย  ปรินพฺิพายิ ฯ  
ต  ขณ ฺเว  ฉ  เทวโลกา  เอกโกลาหลา  อเหสุ  อมฺหาก   
กิร  อาจริโย  ปรินิพฺพุโตติ  ทิพฺพคนฺธมาลาวาสธูปจนฺทนจุณฺเณ  
เจว  นานาทารูนิ  จ  คเหตฺวา  อาคมึสุ ฯ  เอกูนสตรตฺตจนฺทนจิตกา 
อโหสิ ฯ  สตฺถา  เถรสฺส  สนฺติเก  ตฺวา  สรีรนิกฺเขป  กาเรสิ ฯ   
อาหฬนสฺส สมนฺตโต  โยชนมตฺเต  ปเทเส  ปุปฺผวสฺส  วสฺสิ ฯ   
เทวาน  อนฺตเร  มนุสฺสา  มนุสฺสานมนฺตเร  เทวา  อเหสุ ฯ    
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ยถานุกฺกเมน  เทวานมนฺตเร ยกฺขา  ติฏนฺติ ฯ  ยกฺขานมนฺตเร   
คนฺธพฺพา  ติฏนฺติ ฯ  คนฺธพฺพานมนฺตเร  นาคา  ติฏนฺติ ฯ   
นาคานมนฺตเร  เวนเตยฺยา  ติฏนฺติ ฯ  เวนเตยฺยานมนฺตเร  
กินฺนรา ติฏนฺติ ฯ กินฺนรานมนฺตเร กึปุริสา ติฏนฺติ ฯ   
กึปุริสานมนฺตเร  ฉตฺตา  ติฏนฺติ ฯ  ฉตฺตานมนฺตเร  สุวณฺณ- 
จามรา  ติฏนฺติ ฯ  สุวณฺณจามรานมนฺตเร  ธชา  ติฏนฺติ ฯ   
ธชานมนฺตเร  ปฏากา  ติฏนฺติ ฯ  สตฺต  ทิวสานิ  สาธุกีฬ   
กีฬึสุ ฯ  สตฺถา เถรสฺส  ธาตุ คาหาเปตฺวา เวฬุวนทฺวารโกฏเก  
เจติย การาเปสิ ฯ   
        ตทา  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  สารีปุตฺตตฺเถโร   
ตถาคตสฺส  สนฺติเก  อปรนิิพฺพุตตฺตา  พุทฺธาน  สนฺติเก  มหนฺต   
สมฺมาน  น  ลภิ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  พุทฺธาน  สมีเป   
ปรินิพฺพุตตฺตา  มหาสมฺมาน  ลภตีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา   
กายนุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  
นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  โมคฺคลลฺาโน  อิทาเนว  มม  สนฺติกา  
สมฺมาน  ลภิ ปุพฺเพป ลภิเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
ปุโรหิตสฺส พฺราหฺมณิยา กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิตฺวา  ทสมาสจฺจเยน 
ปจฺจูสสมเย  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ทฺวาทสโยชนิเก   
พาราณสินคเร  สพฺพาวุธานิ  ปชฺชลึสุ ฯ  ปุโรหิโต   
ปุตฺตสฺส  ชาตกฺขเณ  พหิ  นิกฺขมิตฺวา  อากาส  โอโลเกนฺโต    
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นกฺขตฺตโยค  ทิสฺวา  อิมินา  นกฺขตฺเตน  ชาตตฺตา  เอส  กุมาโร   
สกลชมฺพูทีเป  ธนุคฺคหาน  อคฺโค  ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  กาลสฺเสว   
ราชกุล  คนตฺฺวา  ราชาน  สุขสยิตภาว  ปุจฺฉิ ฯ  กโุต  อาจริย   
สุข  อชฺช  สกลนิเวสเน อาวุธานิ ปชฺชลิตานีติ  วุตฺเต  มา  ภายิ  
เทว  น  ตุมฺหาก  นิเวสเนเยว  สกลนคเรป  ปชฺชลึสุเยว  อชชฺ   
อมฺหาก  เคเห  กุมารสฺส  ชาตตฺตา  เอว  อโหสีติ ฯ  อาจริย  เอว   
ชาตกุมารสฺส  ปน  ก ึ ภวิสฺสตีติ ฯ  น  กิ ฺจิ  มหาราช  โส  ปน   
สกลชมฺพูทีเป  ธนุคฺคหาน  อคฺโค  ภวิสฺสตีติ ฯ  สาธุ  อาจริย  
เตนหิ  น  ปฏิชคฺคิตฺวา  วยปฺปตฺตกาเล  อมฺหาก  ทเทยฺยาสีติ  
วตฺวา  ขีรมูล  ตาว  สหสฺส  ทาเปสิ ฯ  ปุโรหิโต ต คเหตฺวา นิเวสน  
คนฺตฺวา พฺราหฺมณิยา ทตฺวา  ปุตฺตสฺส  นามคหณทิวเส  ชาตกฺขเณ   
อาวุธาน ปชฺชลิตตฺตา โชติปาโลติสฺส  นาม  อกาสิ ฯ  โส  
มหนฺเตน  ปริวาเรน  วฑฺฒมาโน  โสฬสวสฺสกาเล  อุตฺตมรูปธโร  
อโหสิ ฯ  อถสฺส  ปตา  สรีรสมฺปตฺตึ  โอโลเกตฺวา  สหสฺส  ทตฺวา   
ตาต  ตกฺกสิล  คนฺตฺวา  ทิสาปาโมกฺขสฺส [๑] สนฺติเก  สิปฺป   
อุคฺคณฺหาหีติ  อาห ฯ  โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อาจริยภาค   
คเหตฺวา  มาตาปตโร  วนทฺิตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  สหสฺส  ทตฺวา  
สิปฺป  ปฏเปตฺวา  สตฺตาเหเนว  นิปฺผตฺตึ  ปาปุณิ ฯ  อถสฺส   
อาจริโย  ตุสฺสิตฺวา  อตฺตโน  สนฺตก  ขคฺครตน  สนฺธิยุตฺต   
เมณฺฑกสิงฺคธนุ  สนฺธิยุตฺต  ตุณฺฑิสร  อตฺตโน  สนนฺาหก ฺจุก   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร  อาจริยสฺสาติ  ทิสฺสติ  ฯ  
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อุณฺหีส ฺจ  ทตฺวา  ตาต  โชติปาล  อห  มหลลฺโก  อิทานิ  ตฺว  อิเม   
มาณวเก  สิกฺขาเปหีติ  ป ฺจสเต  มาณวเกป  ตสฺเสว  นิยฺยาเทสิ ฯ   
โพธิสตฺโต  สพฺพ  อุปกรณ  คเหตฺวา  อาจริย  วนฺทิตฺวา  พาราณสิเมว   
อาคนฺตฺวา มาตาปตโร ปสฺสิตฺวา(๑) อฏาสิ ฯ   
        อถ  น  วนฺทิตฺวา   ิต  ปตา  อโวจ  อุคฺคหิตนฺเต  ตาต  สิปปฺนฺติ ฯ   
อาม  ตาตาติ ฯ  โส  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  ราชกุล  คนฺตฺวา  ปุตฺโต  
เม  เทว  สิปปฺ  สิกฺขิตฺวา  อาคโต  กึ  กโรติ  เทวาติ  อาห ฯ  อาจริย   
อมฺเห  อุปฏหตูติ ฯ  ปรพฺิพยมสฺส  ชานถ  เทวาติ ฯ  โส  
เทวสิก  เทวสิก  สหสฺส  ลภตูติ ฯ  โส  สาธูติ  สมปฺฏิจฺฉิตฺวา  เคห   
คนฺตฺวา  กุมาร  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตาต  ตฺว  ราชาน  อุปฏหาติ   
อาห ฯ  โส  ตโต ปฏาย เทวสิก เทวสิก สหสฺส  ลภิตฺวา  ราชาน   
อุปฏหิ ฯ  ราชปาทมูลิกา  อุชฌฺายึสุ  มย  โชติปาเลน  กตกมฺม  
น  ปสฺสาม  เทวสิก  เทวสิก  สหสฺส  คณฺหติ  มยมสสฺ  สิปฺป  
ปสฺสิตุกามาติ ฯ  ราชา  เตส  วจน  สตฺุวา ปุโรหิตสฺส  กเถสิ ฯ   
ปุโรหิโต  สาธุ  เทวาติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปุตฺตสฺส อาโรเจสิ ฯ  โส  
สาธุ  ตาต  อิโต  สตฺตเม  ทิวเส  ทสฺเสสฺสามิ  สิปฺป  อปจ  ราชา   
อตฺตโน  วิชิเต  ธนุคฺคเห  สนฺนิปาตาเปตูติ  อาห ฯ  ปุโรหิโต   
ต  สุตฺวา  คนฺตฺวา  ร ฺโ  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  นคเร  ราชา   
เภริ ฺจาราเปตฺวา  ธนุคฺคเห  สนฺนิปาตาเปสิ ฯ  สฏ ิสหสฺสา   
ธนุคฺคหา  สนฺนิปตึสุ ฯ  ราชา  เตส  สนฺนิปติตภาว  ตฺวา   
# ๑. ย.ุ ปสฺส ิฯ  
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นครวาสิโน  โชติปาลสฺส  สิปฺป  ปสฺสนฺตูติ  เภริ ฺจาราเปตฺวา   
ราชงฺคณ สชฺชาเปตฺวา  มหาชนปริวุโต  ปลลฺงฺกวเร  นิสีทิตฺวา   
ธนุคฺคเห  ปกฺโกสาเปตฺวา  โชติปาโล  อาคจฺฉตูติ  เปเสสิ ฯ  โส   
อาจริเยน  ทินฺน  ธนุตุณฺฑิสร  สนฺนาหก ฺจุก  อุณฺหีส ฺจ   
นิวาสนนฺตเร  เปตฺวา  ขคฺค  คาหาเปตฺวา  ปกติเวเสน  ร ฺโ   
สนฺติก  คนฺตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  ธนุคฺคหา  โชติปาโล  กริ   
ธนุสิปฺป  ทสเฺสตุ  อาคโต  ธนุ  อคเหตฺวา  ปน  อาคโต  อมฺหาก   
หตฺถโต  ธนุ  คเหตุกาโม  ภวิสฺสติ  นาสฺส  ทสฺสามาติ  กติก  กรสึุ ฯ   
ราชา  โชติปาล  อามนฺเตตฺวา  สิปฺป  ทสฺเสหีติ  อาห ฯ  โส  สาณึ   
ปริกฺขิปาเปตฺวา อนฺโตสาณิย  ิโต  สาฏก  อปเนตฺวา  สนฺนาหก ฺจุก  
ปเวเสตฺวา  อุณฺหีส  สีเส ปฏิมุ ฺจิตฺวา  เมณฺฑกสิงฺคธนุมฺหิ   
ปพาลวณฺณ  ชิย  อาโรเปตฺวา  ตุณฺฑิสร  ปฏเ  พนฺธิตฺวา  ขคฺค   
วามโต  กตฺวา วชิรคฺค นาราจ นขปฏเน ปริวตฺเตนฺโต  สาณึ   
วิวริตฺวา  ปวึ  ภินฺทิตฺวา  อลงฺกตนาคกุมาโร  วิย  นิกฺขมิตฺวา   
คนฺตฺวา  ร ฺโ  อปจิตึ  ทสฺเสตฺวา  อฏาสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  มหาชนา   
วคฺคนฺติ  นทนฺติ  อปฺโปเนฺติ ฯ  ราชา  ทสฺเสหิ  โชติปาล   
สิปฺปนฺติ  อาห ฯ  เทว  ตุมฺหาก  ธนุคฺคเหสุ อกฺขณเวธิพาล- 
เวธิสทฺทเวธิสรเวธิโน  จตฺตาโร ธนุคฺคเห ปกฺโกสาเปหีติ ฯ  
ราชา ปกฺโกสาเปสิ ฯ   
        มหาสตฺโต  ราชงฺคเณ  จตุรสฺสปริจฺเฉทพฺภนฺตเร  มณฺฑป   
กตฺวา  จตูสุ  กณฺเณสุ  จตฺตาโร  ธนุคฺคเห  เปตฺวา  เอเกกสฺส    
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ตึสตึส  กณฺฑสหสฺสานิ  ทาเปตฺวา  เอเกกสฺส  สนติฺเก  กณฺฑทายเก 
เปตฺวา  สย  วชิรคฺค  นาราจ  คเหตฺวา  มณฺฑปมชฺเฌ  ตฺวา   
มหาราช  อิเม  จตฺตาโร  ธนุคฺคหา  เอกปฺปหาเรเนว  สเร  ขิปตฺวา  
ม  วิชฌฺนฺตุ  อห  เอเตหิ  ขิตฺตกณฺฑานิ  นิวาเรสฺสามีติ  อาห ฯ  
ราชา  เอว  กโรถาติ  อาณาเปสิ ฯ  ธนคฺุคหา  อาหสุ  มหาราช  
มย  ธนุคฺคหา  อกฺขณเวธิพาลเวธิสทฺทเวธิสรเวธิโน  โชติปาโล   
ตรุณทารโก  น  มย  วิชฺฌสิฺสามาติ ฯ  มหาสตฺโต  สเจ  สกฺโกถ   
วิชฺฌถ  มนฺติ  อาห ฯ  เต  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เอกปฺปหาเรเนว   
กณฺฑานิ  ขิปสุ ฯ  มหาสตฺโต  ตานิ  ตานิ  นาราเจน  ปหริตฺวาน   
ยถา  วา  ตถา  วา  ปาเตสิ ฯ  โพธโิกฏก (๑) ปน  ปริกฺขิปนฺโต  
วิย  ตาเลน  ตาล  วาเลน  วาล  ทณฺเฑน  ทณฺฑ วาเชน วาช  
อนติกฺกมนฺโต  ขิปตฺวา  สรคพฺภ  อกาสิ ฯ  ธนุคฺคหาน  กณฺฑานิ   
ขีณานิ ฯ  โส  เตส  ขีณภาว  ตฺวา  สรคพฺภ  อวินาเสนฺโตว   
อุปฺปติตฺวา  คนฺตฺวา  ร ฺโ  สนฺติเก  อฏาสิ ฯ  มหาชโน   
วคฺคนฺโต  นทนฺโต อปฺโปเนฺโต  เสเลนฺโต  อจฺฉร  ปหรนฺโต   
มหาโกลาหล  กตฺวา  วตฺถาภรณานิ  ขิป ฯ  เอว  ราสิภูต   
อฏารสโกฏิสขฺย  ธน  อโหสิ ฯ  อถ  น  ราชา  ปจฺุฉิ  กึ  สิปฺป   
นาเมต  โชติปาลาติ ฯ  สรปฏิพาหน  นาม  เทวาติ ฯ  อ ฺเ  
เอว  ชานนฺตา  อตฺถีติ ฯ  สกลชมฺพูทีเป  ม  เปตฺวา  อ ฺโ  
นตฺถิ  เทวาติ ฯ  อปร  ทสฺเสหิ  ตาตาติ  วทติ ฯ  เทว  สเจ  
# ๑. ย.ุ โพธสิตฺโต โกฏก ฯ  
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เอเต  ตาว  จตูสุ  โกเณสุ  ตฺวา  จตฺตาโรป  ชนา  ม  วิชฌฺิตุ   
นาสกฺขึสุ อห ปเนเต จตูสุ โกเณสุ  ิเต เอเกเนว สเรน วิชฺฌิสฺสามีติ ฯ 
ธนุคฺคหา าตุ น วิสฺสหึสุ ฯ   
        มหาสตฺโต  จตูสุ  โกเณสุ  จตสฺโส  กทลิโย  ปาเปตฺวา   
นาราจโปกฺเข  (๑)  รตฺตสุตฺตก  พนฺธิตฺวา  เอก  กทลึ  สนฺธาย  ขิป ฯ   
นาราโจ  ต  กทลึ วิชฺฌิตฺวา ตโต  ทุติย  ตโต  ตติย  ตโต  จตุตฺถ  ตโต   
ปม  วิทฺธเมว  วิชฺฌิตฺวา  ปุน  หตฺเถเยว  ปติฏหิ ฯ  กทลิโย   
สุตฺตปริกฺขิตฺตา  อฏสุ ฯ  มหาชโน  อุนฺนาทสหสฺสานิ  ปวตฺเตสิ ฯ   
ราชา  ก ึ สิปปฺ  นาเมต  ตาตาติ ฯ  จกกฺวิทฺธ นาม เทวาติ ฯ  
อปรป  ทสฺเสหิ  ตาตาติ ฯ  มหาสตฺโต  สรลฏ ึ  นาม  สรรชชฺุ  
นาม สรเวณึ  นาม  ทสฺเสสิ  สรปาสาท  นาม  สรมณฺฑป  นาม   
สรโสปาน  นาม  สรมณฺฑล  นาม  สรปาการ  นาม  สรวน  นาม   
สรโปกฺขรณึ  นาม  สรปทมุ  นาม  สรปุปฺผ  นาม  ปุปฺผาเปสิ   
สรวสฺส  นาม  วสฺสาเปสิ ฯ  อิติ  อ ฺเหิ  อสาธารณานิ  อิมานิ   
ทฺวาทส  สิปฺปานิ  ทสฺเสตฺวา  ปุน  อ ฺเหิ  อสาธารณานิเยว   
สตฺต  มหากาเย  ปทาเลสิ ฯ  อฏงฺคุลพหล  อุทุมฺพรปทร   
วิชฺฌิ  จตุรงฺคุลพหล  อสนปทร  ทุวงฺคุลพหล  ตามฺพปฏฏ   
เอกงฺคุลพหล  อยปฏฏ  เอกาพทฺธ  ผลกสต  วิชฺฌ ิฯ  ปลาลส- 
กฏวาลุกสกฏปทรสกฏาน  ปุริมภาเคน  สร  ขิปตฺวา  ปจฺฉาภาเคน   
นิกฺขมาเปสิ ฯ  ปจฺฉาภาเคน  สร  ขิปตฺวา  ปุริมภาเคน  
#  ๑. นาราจปุงฺเข ฯ   
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นิกฺขมาเปสิ ฯ  อุทเก  จตุอุสภ  ถเล  อฏอุสภ  าน  กณฺฑ เปเสสิ ฯ 
วาติงฺคณส ฺาย  อุสภมตฺถเก  พาล  วิชฺฌิ ฯ  ตสฺส  เอตฺตกานิ   
สิปฺปานิ  ทสเฺสนฺตสฺเสว  สุริโย  อตฺถงฺคโต ฯ  อถสฺส  ราชา   
เสนาปติฏาน  ปฏิชาเนตฺวา  โชติปาล  อชชฺ  วิกาโล  เสฺว   
เสนาปติฏานสกฺการ  คณฺหิสฺสสิ  เกสมสฺสุ  กาเรตฺวา  นหาตฺวา   
เอหีติ  ต  ทิวส  ปริพฺพยตฺถาย  สตสหสฺส อทาสิ ฯ   
        มหาสตฺโต  มยฺห  อิมินา  อตฺโถ  นตฺถีติ  อฏารสโกฏิสขฺย   
ธน  สามิกานเยว  ทตฺวา  มหนฺเตน  ปริวาเรน  นหายิตุ  คนฺตฺวา   
เกสมสฺสุ  กาเรตฺวา  นหาตฺวา  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต  อโนปมาย   
สิริยา  ปเวสน  ปวิสิตฺวา  นานคฺครสโภชน  ภุ ฺชิตฺวา  สิริสยน   
อภิรุหิตฺวา  นิปนฺโน  เทวฺ  ยาเม  สยตฺิวา  ปจฺฉิมยาเม  ปพุทฺโธ   
อุฏาย ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  สยนปฏเ  นิสินฺโนว  อตฺตโน  สิปปฺสฺส   
อาทิมชฺฌปริโยสาน  โอโลเกนฺโต  มม  สิปฺปสฺส  อาทิโตว  ปรมารณ   
ป ฺายติ  มชฺเฌ  กิเลสปริโภโค  ปริโยสาเน  นิรยมฺหิ  ปฏิสนฺธ ิ  
ปาณาติปาโต  หิ  กิเลสปริโภเคสุ  จ  อธิมตฺตปฺปมาโท  นิรเย   
ปฏิสนฺธึ  เทติ  ร ฺา  มยฺห  มหนฺต  เสนาปติฏาน  ทินฺน  มหนฺต   
เม อิสฺสริย ภวิสฺสติ ภริยา  จ  ปุตฺตธีตโร  จ  พหู ภวิสฺสนฺติ กิเลสวตฺถุ 
โข  ปน  เวปุลฺล  คต  ทุจฺจช  โหติ  อิทาเนว  นิกฺขมิตฺวา  เอกโกว   
อร ฺ ปวิสิตฺวา อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชตุิ  ยุตฺต  มยหฺนฺติ  มหาสยนโต 
วุฏาย  กิ ฺจิ  อชานาเปนฺโต  ปาสาทา  โอรุยฺห  อคฺคทฺวาเรน   
นิกฺขมิตฺวา  เอกโกว  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  โคธาวรีนทีตีเร  ติโยชนิก    
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กปฏวน  สนฺธาย  ปายาสิ ฯ  ตสฺส  นกิฺขนฺตภาว  ตฺวา  สกฺโก   
วิสฺสกมฺม  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตาต  โชติปาโล  อภินกิฺขมน  นิกฺขนฺโต   
มหาสมาคโม  ภวิสฺสติ  โคธาวรีนทีตีเร  กปฏวเน  อสฺสม   
มาเปตฺวา  ปพฺพชิตปริกฺขาเร  จ  ปฏิยาเทหีติ  อาห ฯ  โส  ตถา   
อกาสิ ฯ   
        มหาสตฺโต  ต  าน  ปตฺวา  เอกปทิกมคฺค  ทิสฺวา  ปพฺพชิตาน   
วสนฏาเนน  ภวิตพฺพนฺติ  เตน  มคฺเคน  ตตฺถ  คนฺตฺวา กิ ฺจิ  
อปสฺสนฺโต  ปณฺณสาล  ปวิสิตฺวา  ปพฺพชิตปริกฺขาเร  ทิสฺวา  สกฺโก   
เทวราชา  มม  นิกฺขนฺตภาว  อ ฺาสิ  ม ฺเติ  จินฺเตตฺวา  สาฏเก   
อปเนตฺวา  รตฺตวากจีร  นวิาเสตฺวา  จ  ปารุเปตฺวา  จ  อชินจมฺม  
เอกส  อกาสิ  ชฏามณฺฑล  พนฺธิตฺวา  ขาริกาช  อเส  กตฺวา   
กตฺตรทณฺฑ  คเหตฺวา  ปณฺณสาลโต  นกิฺขมิตฺวา  จงฺกม  อารุยฺห   
กติปยวาเร  อปราปร  จงฺกมิตฺวา  ปพฺพชฺชาสิริยา  อุปโสภยมาโน   
กสิณปริกมฺม  กตฺวา  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  สตฺตเม  ทิวเส   
อฏสมาปตฺติโย  ป ฺจาภิ ฺาโย  นพฺิพตฺเตตฺวา  อุ ฺฉาจริยาย   
วนมูลผลาหาโร  เอกโกว  วิหาสิ ฯ  มาตาปตโร  มตฺิตสุหชฺชาทโย   
าติวคฺคาปสฺส  ต  อปสฺสนฺตา  โรทนฺตา ปริเทวนฺตา วิจรนฺติ ฯ   
        อเถโก  วนจรโก  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  กปฏอสฺสมปเท  
นิสินฺน  มหาสตฺต  ทิสฺวา  ต  ส ฺชานิตฺวา  เตน  สทฺธึ  ปฏิสนฺถาร  
กตฺวา  นคร  คนฺตฺวา  ตสฺส  มาตาปตูน  อาโรเจสิ ฯ  เต  ร ฺโ   
อาโรเจสุ ฯ  ราชา  เอถ  ต ปสฺสิสฺสามาติ ตสฺส มาตาปตโร   
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คเหตฺวา  มหาชนปริวุโต  วนจรเกน  เทสิเตน  มคฺเคน  โคธาวรี   
นทีตีร  ปาปณิุ ฯ  โพธิสตฺโต  นทีตีร  อาคนฺตฺวา  อากาเส   
นิสินฺโน  ธมมฺ  เทเสตฺวา  เต  สพฺเพ  อสฺสม  ปเวเสตฺวา  ตตฺราป  
เตส  อากาเส  นิสินฺโนว  กาเมสุ  อาทีนว  ปกาเสตฺวา  ธมฺม   
เทเสสิ ฯ  ราชาน  อาทึ กตฺวา  สพฺเพว  ปพฺพชึส ุฯ  โพธิสตฺโต  
อิสิคณปริวุโต  ตตฺเถว  วสิ ฯ  อถสฺส  ตตฺถ  วสิตภาโว  สกลชมพฺู- 
ทีเป  ปากโฏ  อโหส ิฯ  อ ฺเ  ราชาโน  รฏวาสีหิ  สทฺธึ   
อาคนฺตฺวา  ตสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชึสุ ฯ  สมาคโม  มหา  อโหสิ ฯ   
อนุปุพฺเพน  อเนกสตสหสฺสปริสา  อโหสิ ฯ  โย  กามวิตกฺก  
วา  พฺยาปาทวิตกฺก  วา  วิหึสาวิตกฺก  วา  วิตกฺเกติ  มหาสตฺโต  ตตฺถ   
คนฺตฺวา  ตสฺส  ปุรโต  อากาเส  นิสีทิตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ  กสิณปรกิมฺม   
อาจิกฺขิ ฯ  ตสฺโสวาเท  ตฺวา  อฏสมาปตฺติโย  อุปฺปาเทตฺวา   
ฌานนิปฺผตฺตึ  ปตฺตา ฯ  สาลิสฺสโร  เมณฺฑิสฺสโร  ปพฺพโต   
กาลเทวโล  กีสวจฺโฉ  อนุสิสฺโส  นารโทติ  สตฺต  เชฏนฺเตวาสิโน   
อเหสุ ฯ  อปรภาเค  กปฏอสฺสโม  ปริปูริ ฯ  อิสิคณสฺส   
วสโนกาโส  นปฺปโหติ ฯ   
        อถ  มหาสตฺโต  สาลิสฺสร  อามนฺเตตฺวา  สาลิสฺสร  อย   
อสฺสโม อิสคิณสฺส นปฺปโหติ ตฺว  อิม  อิสิคณ คเหตฺวา  เมชฺฌร ฺโ 
กิร  วิชิเต  ลมฺพจูลกนิคม  อุปนิสฺสาย  วสาหีติ  อาห ฯ  โส  
สาธูติ  ตสฺส  วจน  สมฺปฏจฺิฉิตฺวา  อเนกสหสฺสอิสิคณ  คเหตฺวา   
# ๑. ย.ุ นตฺถิ ฯ  
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ตตฺถ  คนฺตฺวา  วาส  กปฺเปสิ ฯ  มนุสฺเสสุ  อาคนฺตฺวา  ปพฺพชนฺเตสุ   
ปุน  อสฺสโม  ปริปรูิ ฯ  โพธิสตฺโต  เมณฺฑิสฺสร  อามนฺเตตฺวา   
เมณฺฑิสฺสร  ตฺว  อิม  อิสคิณ  อาทาย  สุรฏชนปทสฺส  สีมนฺตเร   
สาโตทกา  นาม  นที  อตฺถิ  ตสฺสา  ตีเร  วสาหีติ  อุยฺโยเชสิ ฯ   
เอเตเนว  อุปาเยน  ตติยวาเร  ปพฺพต  อามนฺเตตฺวา  ปพฺพต  ตฺว   
มหาอฏวิย  อ ฺชนปพฺพโต  นาม  อตฺถิ  ตมุปนิสฺสาย  วสาหีติ   
เปเสสิ ฯ  จตุตฺถวาเร  กาลเทวล  อามนฺเตตฺวา  กาลเทวล  ตฺว   
ทกฺขิณาปเถ  อวนฺติรฏเ  ฆนเสลปพฺพโต  นาม  อตฺถิ  ตมุปนิสฺสาย   
วสาหีติ  เปเสสิ ฯ  ปุน  กปฏอสฺสโม  ปริปรูิ ฯ  ป ฺจสุ  าเนสุ   
อเนกสตสหสฺสา  อิสิคณา  อเหสุ ฯ  กสีวจฺโฉ  ปน  มหาสตฺต   
อาปุจฺฉิตฺวา  ทณฺฑกีร ฺโ  วิชิเต  กุมภฺวตีนคเร  เสนาปตึ   
อุปนิสฺสาย  อุยฺยาเน  วิหาสิ ฯ  นารโท  มชฺฌิมเทเส  อ ฺชนคิร-ิ 
นามเก  ปพฺพเต  ปพฺพตชาลนฺตเร  วิหาสิ ฯ  อนุสสิฺโส  ปน   
มหาสตฺตสฺส  สนฺติเกเยว  อโหสิ ฯ   
        ตสฺมึ  กาเล  ทณฺฑกีราชา  เอก  ลทฺธสกฺการ  คณิก  านา   
จาเวสิ ฯ  สา  อตฺตโน  ธมมฺตาย  วิจรนฺตี  อุยฺยาน  คนฺตฺวา   
กีสวจฺฉตาปส  ทิสฺวา  อย  กาฬกณฺณี  ภวิสฺสติ  อิมสฺส  สรีเร  กลึ   
ปวาเหตฺวา  นหาตฺวา  คมิสฺสามีติ  ทนฺตกฏ  ขาทิตฺวา  สพฺพปม   
ตสฺสูปริ  พหลเขฬ  นฏิ ุภนฺตี  กีสวจฺฉตาปสสฺส  ชฏนฺตเร   
นิฏ ุภิตฺวา  ทนฺตกฏปสฺส  สีเสเยว  ขิปตฺวา  สย  สสี  นหายิตฺวา   
คตา ฯ  ตโต  ราชาป  ต  สริตฺวา  ปากติกเมว  อกาสิ ฯ  สา    



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 375 

                        เลมที ่ 34  สรภงฺคชาตก  หนา  375 
 
โมหมุฬฺหา  หุตฺวา  กาฬกณฺณิสรีเร  กลึ  ปวาเหตฺวา  มป  ราชา  
ปุน  าเน  เปสิ  มยา  ยโส  ลทฺโธติ  ส ฺมกาสิ ฯ  ตโต  น   
จิรสฺเสว  ราชา  ปุโรหิต  านโต  จาเวสิ ฯ  โส  ตสฺสา  สนฺติก   
คนฺตฺวา  ตฺว  เกน  การเณน  ปุน  าน  ลภสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อถ สา  
ราชุยฺยาเน  กาฬกณฺณิสรีเร  กลิสฺส  ปวาหิตตฺตาติ  อาโรเจสิ ฯ   
ปุโรหิโต  คนฺตฺวา  ตเถว  ตสฺส  สรีเร  กลึ  ปวาเหสิ ฯ  ตป  ราชา  
ปุน  าเน เปสิ ฯ   
        อถสฺส  อปรภาเค  ปจฺจนฺโต  กุปฺปโต ฯ  โส  เสนางฺคปริวุโต   
ยุทฺธาย  นิกฺขมิ ฯ  อถ  น  โมหมุฬฺโห  ปุโรหิโต  มหาราช  ก ึ  
ตุมฺเห  ชย  อิจฺฉถ  อุทาหุ  ปราชยนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  ชยนฺติ  วุตฺเต   
เตนหิ  ราชุยยฺาเน  กาฬกณฺณี  วสติ  ตสฺส  สรีเร  กลึ  ปวาเหตฺวา   
ยาหีติ ฯ  โส  ตสฺส  กถ  คเหตฺวา  เย  มยา  สทฺธึ  คจฺฉนฺตา  อุยฺยาเน   
กาฬกณฺณิสรีเร  กลี (๑) ปวาเหนฺตูติ  วตฺวา  อุยฺยาน  ปวิสิตฺวา   
ทนฺตกฏ  ขาทิตฺวา  สพฺพปม  สยเมว  ตสฺส  ชฏนฺตเร  เขฬ ฺจ   
ทนฺตกฏ ฺจ  ขิปตฺวา  สสี  นหายิ ฯ  พลกาโยป  ตสฺส  ตถา   
อกาสิ ฯ  ตสฺมึ  ปกฺกนฺเต  เสนาปติ  อาคนฺตฺวา  ตาปส  ทิสฺวา   
ทนฺตกฏาทีนิ  หริตฺวา  สาธุก  นหาเปตฺวา  ภนฺเต  ร ฺโ  ก ึ  
ภวิสฺสตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาวุโส  มยฺห  มโนปโทโส  นตฺถิ  เทวตา  ปน   
กุปฺปตา อิโต สตฺตเม ทิวเส  สกลรฏ  อรฏก  กรสิฺสติ (๒) ตฺว  สีฆ  
ปลายิตฺวา  อ ฺตฺถ  คจฺฉาหีติ ฯ  โส  ภีตตสิโต  คนฺตฺวา  ร ฺโ   
# ๑. ย.ุ กล ึฯ  ๒.  ย.ุ ภวิสสฺติ  ฯ  
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อาโรเจสิ ฯ  ราชา  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  น  คณฺหิ ฯ  โส  นิวตฺติตฺวา   
อตฺตโน  เคห  คนฺตฺวา  ปุตฺตทาร  อาทาย  ปลายิตฺวา  อ ฺ  รฏ   
อคมาสิ ฯ  สรภงฺคสตฺถา  ต  การณ  ตฺวา  เทฺว  ตรุณตาปเส   
เปเสตฺวา  กีสวจฺฉ  ม ฺจสิวิกาย  อากาเสน  อานาเปสิ ฯ   
ราชา  ยชฺุฌิตฺวา  โจเร  คเหตฺวา  นครเมว  ปจฺจาคมิ ฯ  ตสฺมึ   
อาคเต  เทวตา  ปม  เทว  วสฺสาปยึสุ(๑) ฯ  วสโฺสเฆน  สพฺพกณุเปสุ   
อวหรนฺเตสุ  สุทฺธพาลุกาวสฺส  วสฺสิ ฯ  วาลุกามตฺถเก   
ทิพฺพปุปฺผวสฺส  วสฺสิ ฯ  ปุปฺผมตฺถเก  มาสกวสฺส  วสฺสิ ฯ   
มาสกมตฺถเก  กหาปณวสฺส  วสฺสิ ฯ  กหาปณมตฺถเก  ทิพฺพา- 
ภรณวสฺส  วสฺสิ ฯ  มนุสสฺา  โสมนสสฺปฺปตฺตา  หิร ฺสุวณฺณา- 
ภรณานิ  คณฺหิตุ  อารภึสุ ฯ  อถ  เนส  สรีเร  สมฺปชชฺลิต   
นานปฺปการ  อาวุธวสฺส  วสฺสิ ฯ  มนสฺุสา  ขณฺฑาขณฺฑิก  
ฉิชฺชึสุ ฯ  อถ  เนส  อุปริ  มหนฺตมหนฺตานิ  วีตจฺฉิตงฺคารานิ  
ปตึสุ ฯ  เตส  อุปริ มหนฺตมหนฺตานิ ปชฺชลิตปพฺพตกูฏานิ   
ปตึสุ ฯ  เตส  อุปริ  สฏ ิหตฺถฏาน  ปรูยนฺต  สุขุมวาลุกาวสฺส   
วสฺสิ ฯ  เอว  สฏ ิโยชนฏาน  อรฏ  อโหสิ ฯ  ตสฺส  เอว   
วินฏภาโว สกลชมฺพูทีเป ปากโฏ อโหสิ (๒)ฯ   
        อถ  ตสฺส  รฏสฺส  อนนฺตรรฏาธิปติโน  กาลิงฺโค  อฏโก   
ภีมรโถติ ตโย  ราชาโน  จินฺตยึสุ  ปุพฺเพ  พาราณสิย  กลาพุกาสิราชา   
ขนฺติวาทิตาปเส  อปรชฌฺิตฺวา  ปวึ  ปวิฏโติ  สยฺุยติ  ตถา  นาลิกีโร    
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ราชา  ตาปเส  สุนเข  ขาทาเปตฺวา  สหสฺสพาหุ  อชชฺุโน  จ   
องฺคีรสตาปเส  อปรชฺฌิตฺวา  อิทานิ  ทณฺฑกีราชา  กีสวจฺเฉ   
อปรชฺฌิตฺวา  สห  รฏเน  วินาส  ปตฺโตติ  สุยฺยติ  อิเมส  จตุนฺน   
ราชูน  นิพฺพตฺตฏาน มย  น  ชานาม  ต  โน เปตฺวา สรภงฺคสตฺถาร   
อ ฺโ  กเถตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถิ  อุปสงฺกมิตฺวา  อิเม  ป ฺเห   
ปุจฺฉิสฺสามาติ ฯ  เต  ตโยป  มหนฺเตน  ปริวาเรน  ป ฺหปุจฺฉนตฺถาย   
นิกฺขมึสุ ฯ  เต  ปน  อสุโกป  นิกฺขนฺโตติ  อชานนฺตา  เอกโกว   
อหเมว  คจฺฉามีติ  ม ฺนฺติ ฯ  เตส  โคธาวรีนทิโต  อวิทูเร   
สมาคโม  อโหสิ ฯ  เต  รเถหิ  โอตริตฺวา  ตโยป  เอกเมว  รถ   
อภิรุหิตฺวา  โคธาวรีตีร  สมฺปาปุณึสุ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  สกฺโก   
ปณฺฑุกมฺพลสิลาสเน  นสิินฺโน  สตฺต  ป ฺเห  จินฺเตตฺวา  อิเม  
ป ฺเห  เปตฺวา  สรภงฺคสตฺถาร  อ ฺโ  สเทวเก  โลเก  กเถตุ   
สมตฺโถ นาม  นตฺถ ิ ต  อิเม  ป ฺเห  ปุจฺฉิสฺสามิ  อิเมป  ตโย  ราชาโน   
สรภงฺคสตฺถาร  ป ฺเห  ปจฺุฉิตุ  โคธาวรีตีร  ปตฺตา  เอเตส  ป ฺเหป   
อหเมว  ปุจฺฉิสฺสามีติ  ทฺวีสุ  เทวโลเกสุ  เทวตาหิ  ปริวุโต  เทวโลกา   
โอตริ ฯ  ต  ทิวสเมว  กีสวจฺโฉ  กาลมกาสิ ฯ  ตสฺส  สรรีกิจฺจ   
กาตุ จตูสุ  าเนสุ  อเนกสหสฺสา  อิสโย  ตตฺเถว  คนฺตฺวา  มณฺฑป ฺจ   
กาเรตฺวา  ป ฺจสุ  าเนสุ  อเนกสหสฺสา  อิสิคณา  กีสวจฺฉสฺส   
ตาปสสฺส  สรีรสฺส  จนฺทนจิตก  กตฺวา  สรรี  ฌาเปสุ ฯ  อาหฬนสฺส   
สมนฺตา  อฑฺฒโยชนมตฺเต  าเน  ทิพฺพกุสุมวสฺส  วสฺสิ ฯ  
มหาสตฺโต  ตสฺส  สรรีนกิฺเขป  กาเรตฺวา  อสฺสม  ปวิสิตฺวา  เตหิ    
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อิสิคเณหิ  ปริวุโต นิสีทิ ฯ เตสป ราชนู นทีตีร อาคตกาเล  
มหาเสนาพาหนตุริยสทฺโท  อโหส ิฯ  มหาสตฺโต  ต  สทฺท  สุตฺวา   
อนุสิสฺส  ตาปส  อามนฺเตตฺวา  ตาต  ตฺว  คนฺตฺวา  ตาว  ชานาหิ  
กึ  สทโฺท  นาเมโสติ  อาห ฯ  โส  ปานียฆฏ  อาทาย  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
เต  ราชาโน ทิสฺวา ปุจฺฉนวเสน ปม คาถมาห   
[๒๔๔๖]อลงฺกตา กุณฺฑลิโน สุวตฺถา   
                เวฬุริยมุตฺตา ถรุขคฺคพนฺธา   
                รเถสภา ติฏถ เก นุ ตุมฺเห   
                กถ โว ชานนติฺ มนุสฺสโลเกติ ฯ   
        ตตฺถ  เวฬุริยมุตฺตา  ถรุขคฺคพนฺธาติ  เวฬุริยมณีหิ  เจว   
มุตฺตาลมฺพเกหิ  จ  อลงฺกตถรูหิ  ขคฺครตเนหิ  สมนฺนาคตา ฯ   
ติฏถาติ  เอกสฺมึ  รเถ  ติฏถ ฯ  เก  นูติ  เก  นาม  ตุมฺเห  กถ  โว   
ส ฺชานนฺตีติ ฯ   
        เต  ตสสฺ  วจน  สุตฺวา  รถา  โอตริตฺวา  วนฺทิตฺวา  อฏสุ ฯ   
เตสุ อฏกราชา เตน สทฺธึ สลลฺปนฺโต ทุติย คาถมาห   
        [๒๔๔๗]อหมฏโก ภีมรโถ ปนาย   
                        กาลิงฺคราชา ปน อุคฺคโต อย   
                        สุส ฺตาน อิสีน ทสสฺนาย   
                        อิธาคตา ปุจฺฉิตาเยมฺห ป ฺเหติ ฯ   
        ตตฺถ  อุคฺคโตติ  จนฺโท  วิย  สรุิโย  วิย  จ  ปากโฏ ป ฺาโต ฯ   
สุส ฺตาน  อิสีนนฺติ  ภนฺเต  น  มย  วนกีฬาทีนมตฺถาย  อาคตา    
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อถโข  กายาทีหิ  สุส ฺตาน  สีลวนฺตาน  อิสีน  ทสฺสนาย   
อิธาคตา ฯ  ปุจฺฉิตาเยมฺห  ป ฺเหติ  สรภงฺคสตฺถาร  ป ฺเห  ปุจฺฉิตุ  
เอมฺห  อาคตา  อมฺหาติ อตฺโถ ฯ ยกาโร พฺย ฺชนสนฺธิกโรติ  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        อถ  เน  ตาปโส  สาธุ  มหาราช  อาคนฺตพฺพฏาเนเยว  
อาคตตฺถ  เตนหิ  นหาตฺวา  อสฺสมปท  ปวิสิตฺวา  อิสิคณ  วนฺทิตฺวา  
สตฺถาร  ป ฺห  ปุจฺฉถาติ  เตหิ  สทฺธึ  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  ปานียฆฏ   
อุกฺขิปตฺวา  อุทกเถเว  ปุ ฺฉนฺโต  อากาส  โอโลเกนฺโต  สกกฺ   
เทวราชาน  เทวคณปริวุต  เอราวณขนฺธวรคต  โอตรนฺต  ทิสฺวา   
เตน  สทฺธึ  สลฺลปนฺโต ตติย คาถมาห   
[๒๔๔๘]เวหาสย ติฏสิ อนฺตลิกฺเข   
                ปถทฺธุโน ปณฺณรเสว จนฺโท   
                ปจฺุฉามิ ต เทว มหานุภาว   
                กถนฺต ชานนติฺ มนุสฺสโลเกติ ฯ   
        ตตฺถ  เวหาสยนฺติ  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  อนฺตลิกฺเข  อากาเส  
ติฏสิ ฯ  ปถทฺธุโนติ ปถทฺธคโต อทฺธปเถ คคนมชฺเฌ  ิโตติ  
อตฺโถ ฯ   
        ต สุตฺวา สกฺโก จตุตฺถ คาถมาห   
[๒๔๔๙]ยมาหุ เทเวสุ สุชมฺปตีติ   
                มฆวาติ ต อาหุ มนุสฺสโลเก   
                ส เทวราชา อิทมชฺช ปตฺโต   
                สสุ ฺตาน อิสีน ทสฺสนายาติ ฯ    
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        ตตฺถ  ส  เทวราชาติ  โส  อห  สกโฺก  เทวราชา ฯ  อิทมชฺช   
ปตฺโตติ  อิท  าน  อิธ  อาคโต ฯ  ทสฺสนายาติ  ทสฺสนตฺถาย   
วนฺทนตฺถาย สรภงฺคสตฺถาร ฺจ ป ฺห ปุจฺฉนตฺถายาติ อาห ฯ   
        อถ  น  อนุสิสฺโส  สาธุ  มหาราช  ตุมฺเห  ปจฺฉา  อาคจฺฉถาติ   
วตฺวา  ปานียฆฏ  อาทาย  อสฺสม  ปวิสตฺิวา  ปานียฆฏ  ปฏิสาเมตฺวา   
ติณฺณ  ราชูน  เทวราชสฺส  จ  ป ฺเห  ปุจฺฉนตฺถาย  อาคตภาว   
มหาสตฺตสฺส  อาโรเจสิ ฯ  โส  อิสิคณปริวุโต  มหาวิสาลมาฬเก   
นิสีทิ ฯ  ตโย  ราชาโน  อาคนฺตฺวา  อิสิคณ  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทึสุ ฯ  สกฺโกป  โอตรตฺิวา  อิสิคณ  อุปสงฺกมิตฺวา  อ ฺชลึ   
ปคฺคยฺห   ิโต อิสิคณ วณฺเณตฺวา วนฺทมาโน ป ฺจม  
คาถมาห   
        [๒๔๕๐]ทูเร สุตา โน อิสโย สมาคตา   
                        มหิทฺธิกา อิทฺธิคุณูปปนฺนา   
                        วนฺทามิ เต อยิเร ปสนฺนจิตฺโต   
                        เย ชีวโลเกตฺถ มนุสสฺเสฏาติ ฯ   
        ตตฺถ  ทเูร  สุตา  โนติ  ภนฺเต  ตุมเฺห  อมฺเหหิ  ทูเร เทวโลเก   
 ิเตหิเยว  สุตาติ  มมายนฺโต  เอวมาห ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อิเม  อิธ   
สมาคตา  อมฺหาก  อิสโย  ทูเร  สุตา  ยาว  พฺรหฺมโลกา วิสฺสุตา   
ปากฏาติ ฯ  มหิทฺธิกาติ  มหานุภาวา ฯ  อิทฺธิคุณูปปนฺนาติ   
ป ฺจวิเธน  อิทฺธิคุเณน  สมนฺนาคตา ฯ  อยิเรติ  อยฺเย ฯ  
เยติ  ตุมฺเห  อิมสฺมึ ชีวโลเก มนุสฺเสสุ เสฏาติ ฯ    
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        เอว  อิสคิณ  วณฺเณตฺวา  สกฺโก  ฉ  นิสชฺชโทเส  ปริหรนฺโต   
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  อถ  น  อิสีน  อโธวาเต  นิสินฺน  ทิสฺวา อนุสสิฺโส   
ฉฏคาถมาห   
[๒๔๕๑]คนฺโธ อิสีน จิรทกฺขิตาน   
                กายา จุโต คจฺฉติ มาลุเตน   
                อิโต ปฏิกฺกมฺม สหสฺสเนตฺต   
                คนฺโธ อิสีน อสุจิ เทวราชาติ ฯ   
        ตตฺถ  จิรทกฺขิตานนฺติ  จิรปพฺพชติาน ฯ  ปฏิกกฺมฺมาติ  
ปฏิกฺกม  อเปหิ ฯ  สหสฺสเนตฺตาติ  อาลปนเมต ฯ  สกฺโก  ห ิ  
อมจฺจสหสฺเสหิ จินฺติตอตฺถ  เอกโกว  ปสฺสติ  ตสฺมา  สหสฺสเนตฺโตติ  
วุจฺจติ ฯ  อถวา ฯ  สหสฺสเนตฺตาน  ปน  เทวาน  ทสฺสนูป-จาราติกฺกมนสมตฺโถติ  สหสฺสเนตฺ
โต ฯ  อสุจีติ  เสทมลาทิ- 
ปริภาวิตตฺตา  ทุคฺคนฺโธ  ตุมฺเห  จ สุจิกามา เตน โว เอส คนฺโธ  
พาธตีติ ฯ   
        ต สุตฺวา สกฺโก อิตร คาถมาห   
[๒๔๕๒]คนฺโธ อิสีน จิรทกฺขิตาน   
                กายา จุโต คจฺฉตุ มาลุเตน   
                วิจิตฺตปุปฺผ สุรภึว มาล   
                คนฺธ เอต ปฏิกงฺขาม ภนฺเต   
                นเหตฺถ เทวา ปฏิกฺกูลส ฺ ิโนติ ฯ   
        ตตฺถ  คจฺฉตูติ  ยถาสุข  ปวตฺตตุ  นาสาปูฏ  โน  ปริหรตูติ    
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อตฺโถ ฯ  ปฏกิงฺขามาติ  อิจฺฉาม  ปตฺเถม ฯ  เอตฺถาติ เอตสฺมึ  
คนฺเธ  เทวา  เชคุจฺฉส ฺ ิโน  น  โหนติฺ  ทุสฺสีเลเยว  หิ  เทวา   
ชิคุจฺฉนฺติ  น สีลวนฺเตติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ภนฺเต  อนุสิสฺส  อห  มหนฺเตน   
อุสฺสาเหน  ป ฺห  ปุจฺฉิตุ  อาคโต  โอกาส  เม  กโรหีติ   
อาห ฯ  โส  ตสฺส  วจน สตฺุวา อุฏายาสนา อิสิคณ  
โอกาส กาเรนฺโต คาถาทฺวยมาห   
[๒๔๕๓]ปุรินฺทโท ภูตปติ ยสสฺสี   
                เทวานมินฺโท มฆวา สุชมฺปติ   
                ส เทวราชา อสุร  คณปฺปมททฺโน   
                โอกาสมากงฺขติ ป ฺห ปุจฺฉิตุ ฯ   
                โก เนวิเมส อิธ ปณฺฑิตาน   
                ป ฺเห ปุฏโ นิปุเณ พฺยากริสฺสติ   
                ติณฺณ ฺจ ร ฺ มนุชาธิปาน   
                เทวานมินฺทสฺส จ วาสวสฺสาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปรุินฺทโทติ  อาทีนิ  สกฺกสฺเสว  คุณโต (๑) นามานิ ฯ  
โส  ห ิ ปุเร  ทาน  ทินฺนตฺตา  ปุรินฺทโท  ภูเตสุ  เชฏกตฺตา  ภูตปติ   
ปริวารสมฺปทาย  ยสสฺสี  ปรมิสฺสรตาย  เทวานมินฺโท  สตฺตนฺน   
วตฺตปทาน  สุฏ ุ  กตตฺตา  สกฺโก  ปรุมิชาติวเสน  มฆวา  สุชาตาย   
อสุรก ฺาย  ปติภาเวน  สุชมฺปติ  เทวาน  มนร ฺชตาย  เทวราชา ฯ    
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โกเนวาติ  โก  น ุ เอว ฯ  นิปุเณติ  สณฺเห  สุขุมป ฺเห ฯ  
ร ฺนฺติ  ราชูน ฯ  อิเมส  ปน  จตุนฺน  ราชูน  มน  คเหตฺวา  โก   
อิเมส  ปณฺฑิตาน  อิสีน  ป ฺเห  กเถสฺสติ  ป ฺห  เตส  กเถตุ  สมตฺถ   
ชานถาติ วทติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  อิสิคโณ  มาริส  อนุสสิฺส  ตฺว  ปวิย  ตฺวา  ปวึ   
อปสฺสนฺโต  วิย  กเถสิ  เปตฺวา  สรภงฺคสตฺถาร  โก  อ ฺโ  เตส  
ป ฺห กเถตุ สมตฺโถติ วตฺวา คาถมาห   
[๒๔๕๔]อย อิสิ สรภงฺโค ยสสฺสี   
                ยโต ชาโต วิรโต เมถุนสฺมา   
                อาจริยปุตฺโต สุวินีตรูโป   
                โส เตส ป ฺหานิ วิยากริสฺสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  สรภงฺโคติ  สเร  ขิปตฺวา  อากาเส  สรปาการาทีนิ  
กตฺวา  ปุน  เอเกน  สเรน  เต  สเร  ปาเตนฺโต  วิย  ภคฺควิภคฺเค   
อกาสีติ  สรภงฺโค ฯ  เมถนุสฺมาติ  เมถุนธมฺมโต ฯ  โส  กิร  
เมถุน อเสวิตฺวา  ปพฺพชิโต ฯ อาจริยปุตฺโตติ ร ฺโ อาจริยสฺส  
ปุโรหิตสฺส ปุตฺโต ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  อิสิคโณ  อนุสิสฺส  อาห  มาริส  ตฺวเมว   
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  อิสิคณสฺส  วจเนน  สกฺเกน  ปุจฺฉิตป ฺหกถฺนาย   
โอกาส  กาเรหีติ ฯ  โส  สาธูติ  สมฺปฏจฺิฉิตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา   
โอกาส กาเรนฺโต อนนฺตร คาถมาห    
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[๒๔๕๕]โกณฺฑ ฺ ป ฺหานิ วิยากโรหิ   
                ยาจนฺติ ต อิสโย สาธุรูปา   
                โกณฺฑ ฺ เอโส มนุเชสุ ธมฺโม   
                ย วุฑฺฒมาคจฺฉติ เอส ภาโรติ ฯ   
        ตตฺถ  โกณฺฑ ฺาติ  ต  โคตฺเตนาลปติ ฯ  ธมฺโมติ  สภาโว ฯ   
ย  วุฑฺฒนฺติ  ย  ป ฺาวุฑฺฒ  ปุริส  เอส  ป ฺหาน  วิสชฺชนภาโว   
นาม  อาคจฺฉติ  เอโส  มนเุชสุ  สภาโว  ตสฺมา  จนฺทิมสุริยสหสฺส   
อุฏาเปนฺโต วิย ปากฏ กตฺวา เทวร ฺโ ป ฺห กเถหีติ ฯ   
        ตโต มหาปุริโส โอกาส กโรนฺโต อนนฺตร คาถมาห   
[๒๔๕๖]กตาวกาสา ปุจฺฉนฺตุ โภนฺโต   
                ย กิ ฺจิ ป ฺห มนสาภิปตฺถิต   
                อห หิ ต ต โว วิยากริสฺส   
                ตฺวา สย โลกมิม ปร ฺจาติ ฯ   
        ตตฺถ  ย  กิ ฺจีติ  น  เกวล  ตุมฺหากเยว  สเทวกสฺสาป โลกสสฺ  
ย  มนสาภิปตฺถิต  ต  ม  ภวนฺโต  ปุจฺฉนฺตุ  อห  ห ิ โว  อิธโลกนิสฺสิต   
วา  ปรโลกนิสฺสิต  วา  ต  สพฺพป ฺห  อิม ฺจ  โลก  ปร ฺจ  โลก  สย  
ป ฺาย(๑) สจฺฉิกตฺวา กเถสฺสามีติ สพฺพ ฺ ุปวารณ ปวาเรสิ ฯ   
        เอวนฺเตน  โอกาเส  กเต  สกฺโก  อตฺตนา  อภิสงฺขต  ป ฺห   
ปุจฺฉิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห   
# ๑. ย.ุ อภิ ฺาย  ฯ  
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[๒๔๕๗]ตโต จ มฆวา สกฺโก  อตฺถทสฺสี ปุรินฺทโท   
                อปุจฺฉิ ปม ป ฺห   ย ฺจาสิ อภิปตฺถิต ฯ   
                        กึส ูวธิตฺวา น กทาจิ โสจติ   
                        กิสฺสปฺปหาน อิสโย วณฺณยนฺติ   
                        กสฺสีธ วุตฺต ผรุส ขเมถ   
                        อกฺขาหิ เม โกณฺฑ ฺ เอตมตฺถนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ย ฺจาสีติ  ย  ตตฺถ  มนสา  อภิปตฺถิต  อาสิ  ต  ปุจฺฉีติ   
อตฺโถ ฯ  เอตนฺติ  เอต  มยา  ปุจฺฉิตุ  อตฺถ  อกฺขาหิ เมติ ฯ  
เอกาย  คาถาย ตโย ป ฺเห ปุจฺฉิ ฯ   
        ตโต ปร พฺยากโรนฺโต อาห   
[๒๔๕๘]โกธ วธิตฺวา น กทาจิ โสจติ   
                มกฺขปฺปหาน อิสโย วณฺณยนฺติ   
                สพฺเพส วุตฺต ผรุส ขเมถ   
                เอต ขนฺตึ อุตฺตมมาหุ สนฺโตติ ฯ   
        ตตฺถ  โกธ  วธิตฺวาติ  โกธ  มาเรตฺวา ฯ  โสจนโฺต  ห ิ  
ปฏิฆจิตฺเตเนว  โสจติ  โกธาภาวา  กุโต  โสโก ฯ เตน วุตฺต  
น กทาจิ  โสจตีติ ฯ  มกฺขปฺปหานนฺติ  ปเรหิ  อตฺตโน   
กตคุณมกฺขลกฺขณสฺส  อกต ฺ ุภาวสงฺขาตสฺส  มกฺขสฺส  ปหาน  
อิสโย  วณฺณยนฺติ ฯ  สพฺเพสนฺติ  หีนมชฺฌิมุกฺกฏาน  สพฺเพสป   
ผรุสวจน  ขเมถ ฯ  สนฺโตติ  โปราณกปณฺฑิตา เอว กเถนฺติ ฯ   
        สกโฺก อาห    
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[๒๔๕๙]สกฺกา อุภินฺน วจน ติติกฺขิตุ   
                สทิสสฺส วา เสฏตรสฺส วาป   
                กถ นุ หีนสฺส วโจ ขเมถ   
                อกฺขาหิ เม โกณฺฑ ฺ เอตมตฺถนฺติ ฯ   
        สรภงฺโค อาห   
[๒๔๖๐]ภยา หิ เสฏสฺส วโจ ขเมถ   
                สารมฺภเหตุ ปน สาทิสสฺส   
                โย จีธ หีนสฺส วโจ ขเมถ   
                เอต ขนฺตึ อุตฺตมมาหุ สนฺโตติ ฯ   
เอวมาทีน คาถาน วจนปฏิวจนวเสน สมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  อกฺขาหิ  เมติ  ภนฺเต  โกณฺฑ ฺ  ตุมฺเหหิ  เทฺว  ป ฺหา   
สุกถิตา  เอโก  เม  จิตฺต  น  คณฺหาติ  กถ  สกฺกา  อตฺตโน  หีนตรสฺส   
วจน  อธิวาเสตุ  ต  เม  อกฺขาหีติ  ปุจฺฉนฺโต  เอวมาห ฯ  เอต   
ขนฺตินฺติ  ย  เอต  ชาติโคตฺตาทีหิ  หีนสฺส  วจน  ขมน  เอต  ขนฺตึ   
อุตฺตมนฺติ  โปราณกปณฺฑิตา  วทนฺติ ฯ  ย  ปเนต  ชาติอาทีหิ   
เสฏสฺส  ภเยน  สทิสสฺส  กรณุตฺตริยลกฺขเณ  สารมฺเภ   
อาทีนวทสฺสเนน ขมน เนสา อธิวาสนขนฺติ นามาติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  สกฺโก  มหาสตฺต  อาห  ภนฺเต  ปม  ตุมฺเห   
สพฺเพส  วุตฺต  ผรุส  ขเมถ  เอต  ขนฺตึ  อุตฺตมมาหูติ  วตฺวา  อิทานิ   
โย  จีธ  หีนสฺส  วโจ  ขเมถ  เอต  ขนฺตึ  อุตฺตมมาหูติ  วทถ  น  โว   
วจน  ปุริเมน  ปจฺฉิม  สเมตีติ ฯ  อถ  น  มหาสตฺโต  สกฺก  ปจฺฉิม   
มยา  อย  หีโนติ  ตฺวา  ตสฺส  ผรุสวจน  อธิวาเสนฺตสฺส  วเสน   
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วุตฺต ยสฺมา  ปน  น  สกฺกา  รูปทสฺสนมตฺเตน  สตฺตาน  เสฏาทิภาโว 
าตุ  ตสฺมา  ปุริม  วุตฺตนฺติ  วตฺวา  สตฺตาน  อ ฺตฺร  สวาสา   
รูปทสฺสนมตฺเตน  เสฏาทิภาวสฺส  ทูวิ ฺเยฺยต ปกาเสนฺโต  
คาถมาห   
[๒๔๖๑]กถ วิช ฺา จตุมฏรูป   
                เสฏ สริกฺข อถวา วิหีน   
                วิรปูรูเปน จรนฺติ สนฺโต   
                ตสฺมาหิ สพฺเพส วโจ ขเมถาติ ฯ   
        ตตฺถ  จตุมฏรูปนฺติ  จตูหิ  อิริยาปเถหิ  ปฏิจฺฉนฺนสภาว ฯ   
วิรูปรูเปนาติ  วิรูปาน  ลามกาน  ปุคฺคลาน  รูเปน  อุตฺตมคุณา   
สนฺโต  วิจรนฺติ ฯ  อิมสมฺึ  ปเนตฺถ  มชฺฌนฺติกตฺเถรสฺส  วตฺถ ุ  
กเถตพฺพ ฯ   
        ต  สุตฺวา  สกฺโก  นกิกฺงฺโข  หุตฺวา  ภนฺเต  เอตาย  โน  ขนฺติยา  
อานิสส กเถถาติ ยาจิ ฯ อถสฺส มหาสตฺโต คาถมาห   
[๒๔๖๒]นเหตมตฺถ มหตีป เสนา   
                สราชิกา ยุชฺฌมานา ลเภถ   
                ย ขนฺติมา สปฺปุริโส ลเภถ   
                ขนฺติพลสฺสูปสมนฺติ เวราติ ฯ   
        ตตฺถ เอตมตฺถนฺติ เอต เวรวูปสมนปฏิฆาภาวสงฺขาต  
อตฺถ ฯ   
        เอว  มหาสตฺเตน  ขนฺติยา  คุเณ  กถิเต  เต  ราชาโน   
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จินฺตยึสุ  สกโฺก  อตฺตโน  ป ฺเห  ปุจฺฉติ  อมฺหาก  ปุจฺฉโนกาส  น   
ทสฺสตีติ ฯ  อถ  เนส  อชฌฺาสย  วิทิตฺวา  สกฺโก  อตฺตนา  อภิสงฺขเต   
จตฺตาโร  ป ฺเห เปตฺวา เตส กงฺข ปุจฺฉนฺโต คาถมาห   
[๒๔๖๓]สุภาสิตนฺเต อนุโมทิยาน   
                อ ฺนฺต ปุจฺฉามิ ตทึฆ พฺรูหิ   
                ยถา อหู ทณฺฑกี นาลิกีโร   
                อถชชฺุโน กลาพุ จาป ราชา   
                เตส คตึ พฺรูหิ สุปาปกมฺมิน   
                กตฺถูปปนฺนา อิสีน วิเหกาติ ฯ   
        ตตฺถ  อนุโมทิยานาติ  อิท  มยา  ปุฏาน  ติณฺณ  ป ฺหาน   
วิสชฺชนสงฺขาต  ตว  สุภาสิต  อนุโมทิตฺวา ฯ  ยถา  อหูติ  จตฺตาโร   
ชนาว  อเหสุ ฯ  กลาพุ  จาติ  กลาพุราชา  จ ฯ  อถชชฺุโนติ  
อถ  อชฺชุนราชา  จ ฯ   
        อถสฺส วิสชฺเชนฺโต มหาสตฺโต ป ฺจ คาถาโย อภาสิ   
[๒๔๖๔]กีส หิ วจฺฉ อวกฺรีย ทณฺฑกี   
                อุจฺฉินฺนมูโล สชโน สรฏโ   
                กกฺุกุลนาเม นริยมฺหิ ปจฺจติ   
                ตสฺส ผุลฺลิงฺคา นิปตนฺติ กาเย ฯ   
                โย ส ฺเต ปพฺพชิเต อเหยิ   
                ธมฺม ภณนฺเต สมเณ อทูสเก   
                ต นาลิกีร สุนขา ปรตฺถ    
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                สงฺคมฺม ขาทนฺติ วิผนฺทมาน ฯ   
                อถชชฺุโน นริเย สตฺติสูเล   
                อวสิโร ปติโต อุทฺธปาโท   
                องฺคีรส โคตม เหยิตฺวา   
                ขนฺตึ ตปสฺสึ จิรพฺรหฺมจารึ ฯ   
                โย ขณฺฑโส ปพฺพชิต อเฉทยิ   
                ขนฺตึ วทนฺต สมณ อทูสก   
                กลาพุวีจึ อุปปชฺช ปจฺจติ   
                มหาปตาป กฏก ภยานก ฯ   
                เอตานิ สุตฺวา นิรยานิ ปณฺฑิโต   
                อ ฺานิ ปาปฏตรานิ เจตฺถ   
                ธมฺม ฺจเร สมณพฺราหฺมเณสุ   
                เอวกโร สคฺคมเุปติ านนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  กสีนฺติ  อปฺปมสโลหิตตฺตา  กีสสรรี ฯ  อวกฺรียาติ   
อวกิริตฺวา นิฏ ุภนทนฺตกฏปาตเนน  ตสฺส  สรีเร  กลึ  ปวาเหตฺวา ฯ   
อุจฺฉินฺนมูโลติ  อุจฺฉินฺนมูโล  หุตฺวา ฯ  สชโนติ  สปริโส ฯ  
กุกฺกุลนาเม  นิรยมฺหีติ  ติโยชนสตปฺปมาเณ  กปฺเปน  สณฺ ิเต   
อุณฺหฉาริกนิรเย ฯ  ผุลฺลิงฺคาติ  วีตจฺฉิตงฺคารา ฯ  ตสฺส  กริ   
ตตฺถ  อุณฺหกกฺุกุเล  นิมุคฺคสฺส  นวหิ  วณมุเขหิ  อุณฺหฉาริกา   
ปวิสนฺติ  สีเส  มหนฺตมหนฺตา  องฺคารา  นิปตนฺติ  เตส(๑)  ปตนกาเล   
# ๑. ย.ุ เยส  ฯ  
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สกลสรรี  ปทีปรุกฺโข  วิย  ปชฺชลติ  พลวเวทนา  ปวตฺตนฺติ ฯ  
โส  อธิวาเสตุ  อสกฺโกนโฺต  มหาวิรว  วิรวิ ฯ  สรภงฺคสตฺถา  ปวึ  
ภินฺทิตฺวา  ต  ตตฺถ  ตถา  ปจฺจมาน  ทสฺเสสิ ฯ  มหาชโน   
ภยสนฺตาสมาปชฺชิ ฯ  ตสฺส  อติภีตภาว (๑) ตฺวา  มหาสตฺโต  
ต  นิรย  อนตฺรธาเปสิ ฯ ธมฺม ภณนฺเตติ ทสกุสลกมฺมปถธมฺม   
ภาสนฺเต ฯ  สมเณติ  สมิตปาเป ฯ  อทูสเกติ  นิรปราเธ ฯ   
นาลิกีรนฺติ  เอวนามก  ราชาน ฯ  ปรตฺถาติ ปรโลเก นิรเย  
นิพฺพตฺต ฯ  สงฺคมฺมาติ  อิโตจีโตจ  สมาคนฺตฺวา  ฉินฺทิตฺวา   
มหนฺตมหนฺตา  สุนขา  ขาทนฺติ ฯ  ตสฺมึ  กริ  กาลิงฺครฏเ   
ทนฺตปุรนคเร  นาลกิีเร  นาม  ราเช  รชฺช  การยมาเน  เอโก   
มหาตาปโส  ป ฺจสตตาปสปริวุโต  หิมวนฺตา  อาคมฺม  ราชุยฺยาเน   
วาส  กปฺเปตฺวา  มหาชนสฺส  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ธมฺมกิตาปโส   
ราชุยฺยาเน  วสตีติ  ร ฺโป  อาโรจยึส ุฯ  ราชา  ปน  อธมฺมิโก   
อธมฺเมน  รชชฺ  กาเรสิ ฯ โส อมจฺเจสุ ตาปส  ปสสนฺเตสุ  อหป   
ธมฺม  สุณิสฺสามีติ  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  ตาปส  วนฺทิตฺวา  นิสีทิ ฯ   
ตาปโส  ร ฺา  สทฺธึ  ปฏิสนฺถาร  กโรนฺโต  ก ึ มหาราช  ธมฺเมน   
รชฺช  กาเรสิ  มหาชน  น  ปเฬสีติ  อาห ฯ  โส  ตสฺส  กชฺุฌิตฺวา  
อย  กฏูชฏิโล  เอตฺตก  กาล  นาคราน  สนฺติเก  มม ฺเว  อคุณ   
กเถสิ  ม ฺเ  โหตุ  ชานิสฺสามีติ  จนฺเตตฺวา  เสฺว  อมฺหาก  ฆรทฺวาร   
อาคจฺเฉยฺยาถาติ  นิมนฺเตตฺวา  ปุน  ทิวเส  ปุราณคูถสฺส  จาฏิโย   
# ๑. ย.ุ อตึตภาว ฯ  
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ปูราเปตฺวา  ตาปเสสุ  อาคเตสุ  เตส  ภิกฺขาภาชนานิ  คูถสฺส   
ปูราเปตฺวา  ทฺวาร  ปทหาเปตฺวา มุสลานิ  จ  โลหทณฺเฑ  จ   
คาหาเปตฺวา  อิสีน  สีสานิ  ภินฺทาเปตฺวา  ชฏาสุ  คาหาเปตฺวา   
นิกฺกฑฺฒาเปตฺวา  สุนเขหิ  ขาทาเปตฺวา  ตตฺเถว  ภินนฺ  ปวึ   
ปวิสิตฺวา  สุนขมหานิรเย  นิพฺพตฺติ ฯ  ตตฺรสฺส  ติคาวุต  สรีร   
อโหสิ ฯ  อถ  น  มหนฺตมหนฺตา  มหาหตฺถิปฺปมาณา  ป ฺจวณฺณา   
สุนขา  อนุพนฺธิตฺวา  ฑสิตฺวา  นวโยชนาย  ชลิตอยปวิยา   
ปาเตตฺวา  มุขปูร  ลุ ฺจนฺตา  ลุ ฺจนฺตา  วิปฺผนฺทมาน  ขาทึสุ ฯ   
มหาสตฺโต  ปวึ  ทฺวิธา  ภินฺทิตฺวา  ต  นิรย  ทสฺเสตฺวา  มหาชนสฺส  
ภีตภาว ตฺวา  อนฺตรธาเปสิ ฯ  อถชชฺโุนติ  สหสฺสพาหุ   
ราชา ฯ  องฺคีรสนฺติ องฺเคหิ  รสีน  นิจฺฉรณโต  เอว  ลทฺธนาม ฯ   
เหยิตฺวาติ วิเหยิตฺวา วิสปเตน  กณฺเฑน  วิชฺฌิตฺวา  ชีวิตกฺขย   
ปาเปตฺวา ฯ  โส  กิร  อชชฺโุน  นาม  ราชา  มหิสกรฏเ   
เกกราชธานิย  รชชฺ  กาเรนฺโต  มิควธ  คนฺตฺวา  มิเค  วธิตฺวา   
องฺคารปกฺกมส  ขาทนฺโต  วิจรติ (๑)ฯ  อเถกทิวส  มคิาน   
อาคมนฏาเน  โกฏก  กตฺวา  มิเค  โอโลกยมาโน  อฏาสิ ฯ   
ตทา  ตาปโส  ตสฺส  ร ฺโ  อวิทูเร  เอก  การรุกฺข  อภิรุหิตฺวา   
ผลานิ  โอจินนฺโต  โอจินิตผล  สาข  มุ ฺจิ ฯ  ตสฺสา  วิสฺสฏาย   
สทฺเทน  ต  าน  ปตฺตา  มิคา  ปลายึสุ ฯ  ราชา  กชุฌฺิตฺวา   
ตาปส  สวิเสน  สลฺเลน  วิชฺฌิ ฯ  โส  ปติตฺวา ปริคลนฺโต มตฺถเกน  
# ๑.  ยุ. วิจริ ฯ  
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ขทิรขาณุก  อาสาเทตฺวา  สูลคฺเคเยว  กาลมกาสิ ฯ  ราชา  ต   
ขณ ฺเว  ทฺวิธา  ภินฺน  ปวึ  ปวิสิตฺวา  สตฺติสูเล  นิรเย  นิพฺพตฺติ ฯ   
ติคาวุตปฺปมาณ  สรีร  อโหสิ ฯ  ตตฺถ  นิรยปาลา  ชลิเตหิ  อาวุเธหิ   
โกฏเฏตฺวา  ชลิต  อยปพฺพต  อาโรเปนฺติ ฯ  ปพฺพตมตฺถเก  
 ิตกาเล  วาโต  ปหรติ ฯ  โส  วาตปฺปหาเรน  ปติตฺวา  ปริคลติ ฯ   
ตสฺมึ  ขเณ  เหฏา  นวโยชนาย  ชลิตอยปวิยา  มหนฺต   
ตาลกฺขนฺธปฺปมาณ  ชลิตอยสูล  อุฏหติ ฯ  โส  สลูคฺคมตฺถเกเยว   
อาสาเทตฺวา สูลาวุโตว  ติฏติ ฯ  ตสฺม ึ ขเณ  ปวี  ชลติ  สูล   
ปชฺชลติ  ตสฺส  สรรี  ปชชฺลติ ฯ  โส  ตตฺถ  มหารว  รวนโฺต   
ปจฺจติ ฯ  มหาสตฺโต  ปวึ  ทฺวิธา  กตฺวา  ต  นริย  ทสฺเสตฺวา   
มหาชนสฺส  ภีตภาว  ตฺวา  อนฺตรธาเปสิ ฯ  ขณฺฑโสติ  จตฺตาโร   
หตฺถปาเท  กณฺณนาส ฺจ  ขณฺฑาขณฺฑิก  กตฺวา ฯ  อทูสกนฺติ   
นิรปราธ ฯ  ตถา  เฉทาเปตฺวา  ทฺวีหิ  กสาหิ  ปหารสหสฺเสหิ   
ตาฬาเปตฺวา  ชฏาสุ  ต  คเหตฺวา  อากฑฺฒาเปตฺวา  ปฏิกุชชฺน   
นิปชฺชาเปตฺวา  ปฏ ิย  ปณฺหิยา  ปหรตฺิวา  มหาทุกฺขสมปฺปต  
อกาสิ ฯ  กลาพุวีจินฺติ  กลาพุ  อวีจึ ฯ  กฏกนฺติ  ติขิณเวทน   
เอวรูป  นิรย  อุปปชฺชิตฺวา  ฉนฺน  ชาลาน  อนฺตเร  ปจฺจติ ฯ   
วิตฺถารโต  ปน  กลาพุร ฺโ  วตฺถุ  ขนฺติวาทิชาตเก  กถิตเมว ฯ   
อ ฺานิ  ปาปฏตรานิ  เจตฺถาติ  เอเตหิ  นิรเยหิ  ปาปฏตรานิ  
จ  อ ฺานิ  นิรยานิ  สุตฺวา ฯ ธมฺม ฺจเรติ สกฺก เทวราช   
ปณฺฑิโต  กุลปุตฺโต  น  เกวล  เอเตเยว  จตฺตาโร  นริยา  เอเตเยว    
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จ  ราชาโน  เนรยิกา  อถโข  อ ฺเป  นิรยา  อ ฺเป  จ  ราชาโน   
นิรเยสุ  อุปฺปนฺนาติ  วิทิตฺวา  จตุปจฺจยทานธมฺมิกรกฺขาวรณ- 
สวิธานสงฺขาต  สมณพฺราหฺมเณสุ ธมฺม จเรยฺย ฯ   
        เอว  มหาสตฺเตน  จตุนฺน  ราชูน  นิพฺพตฺตฏาเน  ทสฺสิเต  
ตโย  ราชาโน  นิกฺกงฺขา  อเหสุ ฯ  ตโต  สกฺโก  อวเสเส จตฺตาโร  
ป ฺเห  ปุจฺฉนฺโต คาถมาห   
[๒๔๖๕]สุภาสิตนฺเต อนุโมทิยาน   
                อ ฺนฺต ปุจฺฉามิ ตทึฆ พฺรูหิ   
                กถวิธ สีลวนฺต วทนฺติ   
                กถวิธ ป ฺวนฺต วทนฺติ   
                กถวิธ สปฺปุริส วทนฺติ   
                กถวิธ โน สิร ิโน ชหาตีติ ฯ   
        ตตฺถ  กถวิธ  โน  สิร ิ โน  ชหาตีติ  กถวิธ  น ุ ปุริส  
ปฏิลทฺธสิร ี น วิชหติ ฯ   
        อถสฺส วิสชฺเชนฺโต มหาสตฺโต จตสฺโส คาถาโย อภาสิ   
[๒๔๖๖]กาเยน วาจาย จ โยธ ส ฺโต   
                มนสา จ กิ ฺจิ น กโรติ ปาป   
                น อตฺตเหตุ อลิก ภณาติ   
                ตถาวิธ สีลวนตฺ วทนฺติ ฯ   
                คมฺภีรป ฺห มนสา วิจินฺตย (๑)  
# ๑. ส. มนสาภิจินฺตย ฯ  
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                นจฺจาหิต กมฺม กโรติ ลุทฺท   
                กาลาคต อตฺถปท น ริ ฺจติ   
                ตถาวิธ ป ฺวนฺต วทนฺติ ฯ   
                โย เว กต ฺ ู กตเวทิ  ธีโร   
                กลฺยาณมิตฺโต ทฬฺหภตฺตี จ โหติ   
                ทกฺุขิตสฺส สกฺกจฺจ กโรติ กจฺิจ   
                ตถาวิธ สปฺปุรสิ วทนฺติ ฯ   
                เอเตหิ สพฺเพหิ คุเณหุเปโต   
                สทฺโธ มุทุ สวิภาคี วท ฺ ู   
                สงฺคาหก สขิล สณฺหวาจ   
                ตถาวิธ โน สริ ิโน ชหาตีติ ฯ   
        ตตฺถ  กาเยนาติ  อาทีนิ  ติวิธสุจริตทฺวารวเสน  วุตฺตานิ ฯ 
น  อตฺตเหตูติ  เทสนาสีสเมเวต ฯ  อตฺตเหตุ  วา  ปรเหตุ  วา   
ธนเหตุ  วา  ยสเหตุ  วา  ลาภเหตุ  วา  อามิสกิ ฺจิกฺขเหตุ  วา  อลิก  
น  กเถตีติ  อตฺโถ ฯ  กาม ฺเจส  อตฺโถ  วาจาย  ส ฺโตติ   
อิมินาว  สิทฺโธ  มุสาวาทิโน  ปน  อกตฺตพฺพ  นาม  ปาป  นตฺถีติ   
ครุภาวทีปนตฺถ  ปุน  เอวมาหาติ  เวทิตพฺโพ ฯ  คมภีฺรป ฺหนฺติ   
อตฺถโต  จ  ปาลิโต  จ คมภีฺร คุยฺห ปฏจฺิฉนฺน สตฺตุภสฺตชาตก- 
สมฺภวชาตกอุมฺมงฺคชาตเกสุ  อาคตสทิส  ป ฺห ฯ  มนสา   
วิจินฺตยนฺติ  มนสา  วิจินฺเตนฺโต  อตฺถ  ปฏิวิชฌฺิตฺวา  จนฺทสหสฺส   
สุริยสหสฺส  อุฏาเปนฺโต  วิย  ปากฏ  กตฺวา  โย  กเถตุ  สกโฺกตีติ    
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อตฺโถ ฯ  นจฺจาหิตนฺติ  อติอหิต  หิตาติกฺกนฺต  ลุททฺผรุสสาหสิก   
กมฺม ฺจ  โย  น  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ อิมสฺส ปนตฺถสสฺ อาวิภาวนตฺถ   
                น ปณฺฑิตา อตฺตสุขสฺส เหตุ   
                ปาปานิ กมฺมานิ สมาจรนฺติ   
                ทกฺุเขน ผุฏา ขลิตาป สนฺตา   
                ฉนฺทา จ โทสา น ชหนฺติ ธมฺมนฺติ   
ภูริป ฺโห  กเถตพฺโพ ฯ  กาลาคตนฺติ  เอตฺถ  ทาน  ทาตพฺพกาเล   
สีล  รกฺขนกาเล  อุโปสถ  อุปวสนกาเล  สรเณสุ  ปติฏานกาเล (๑)  
ปพฺพชฺช  กรณกาเล  สมณธมฺม  กรณกาเล  วิปสฺสนาวารสฺมึ   
ยุ ฺชนกาเลติ  อิมานิ  ทานาทีนิ  สมฺปาเทนฺโต  กาลาคต  อตฺถปท  
น  ริ ฺจติ  น  หาเปติ  นาม ฯ  ตถาวิธนฺติ  สกฺก  สพฺพ ฺ ูพุทฺธา   
ปจฺเจกพุทฺธา  จ  มหาโพธิสตฺตา  จ  ป ฺวนฺต  กเถนฺโต เอวรปู  
ปุคฺคล  กเถนฺติ ฯ  โย  เวติ  ตตฺราย  ปเรน  อตฺตโน  กต  คุณ   
ชานาตีติ  กต ฺ ู ฯ  เอว  ตฺวา  ปน  เยนสฺส  คุโณ  กโต  ตสฺส   
คุณ  ปฏิกโรนฺโต  กตเวที  นาม ฯ  ทุกขิฺตสฺสาติ  อตฺตโน  
สหายสฺส  ทกฺุขปฺปตฺตสฺส  ทุกฺข  อตฺตนิ  อาโรเปตฺวา  โย  ตสฺส   
อุปฺปนฺนกิจฺจ  สหตฺเถน  สกฺกจฺจ  กโรติ  พุทฺธาทโย  เอวรูป  สปฺปุริส  
นาม  กเถนฺติ ฯ  อปจ  สปปฺุริสา  นาม  กต ฺ ุกตเวทิโน  โหนฺตีติ   
สตปตชาตกจุลฺลหสมหาหสชาตกาทีนิ  กเถตพฺพานิ ฯ  เอเตหิ   
สพฺเพหีติ  สกฺก  เทวราช  โย  เอเตหิ  เหฏา  วุตฺเตหิ สีลาทีหิป  
# ๑. ย.ุ ปติฏานปพฺพชฺชกาเล ฯ   
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สพฺเพหิ คุเณหิ  อุเปโต ฯ  สทฺโธติ  โอกปฺปนสทฺธาย  สมนฺนาคโต ฯ   
มุทูติ ปยภาณี ฯ  สวิภาคีติ  สีลสวิภาคทานสวิภาคาภิรตตฺตา   
สวิภาคี ฯ  ยาจกาน  วจน  ตฺวา  ทานวเสน  วท ฺ ู ฯ   
สงฺคาหกนฺติ  จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ  เตส  เตส สงฺคณฺหณโต สงฺคาหก ฯ 
มธุรวจนตาย  สขิล  มฏวจนตาย  สณฺหวาจ ฯ  ตถาวิธ  โนติ  
ตถาวิธ นุ ปคฺุคล อธิคตยสคฺคลาภคฺคสงฺขาตา  สิรี โน ชหาติ  
นาสฺส สิรี วินสฺสตีติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  คคนตเล  ปุณฺณจนฺท  อุฏาเปนฺโต  วิย   
จตฺตาโร  ป ฺเห  วิสชฺเชสิ ฯ  ตโต  ปร  เสสป ฺหาน  ปุจฺฉา  จ   
วิสชฺชน ฺจ โหติ ฯ สกโฺก อาห   
[๒๔๖๗]สุภาสิตนฺเต อนุโมทิยาน   
                อ ฺนฺต ปุจฺฉามิ ตทึฆ พฺรูหิ   
                สลี สิริ ฺจาป สต ฺจ ธมฺม   
                ป ฺ ฺจ ก เสฏตร วทนฺตีติ ฯ   
        มหาสตฺโต อาห   
[๒๔๖๘]ป ฺา หิ เสฏา กุสลา วทนฺติ   
                นกฺขตฺตราชาริว ตารกาน   
                สลี สิริ ฺจาป สต ฺจ ธมฺโม (๑)  
                อนฺวายิกา ป ฺวโต ภวนฺตีติ ฯ   
        สกโฺก อาห   
# ๑. ย.ุ ธมฺมา ฯ  
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[๒๔๖๙]สุภาสิตนฺเต อนุโมทิยาน   
                อ ฺนฺต ปุจฺฉามิ ตทึฆ พฺรูหิ   
                กถกโร กินฺติกโร กิมาจร   
                ก ึเสวมาโน ลภตีธ ป ฺ   
                ป ฺายิทานิ ปฏิปท(๑) วเทหิ   
                กถกโร ป ฺวา โหติ มจฺโจติ ฯ   
        สรภงฺโค อาห   
[๒๔๗๐]เสเวถ วุฑฺเฒ นิปุเณ พหุสฺสุเต   
                อุคฺคาหโก ปริปุจฺฉโก สิยา   
                สุเณยฺย สกฺกจฺจ สุภาสิตานิ   
                เอวกโร ป ฺวา โหติ มจฺโจ ฯ   
                ส ป ฺวา กามคุเณ อเปกฺขติ   
                อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต จ   
                เอววิปสฺสี ปชหาติ ฉนฺท   
                ทกฺุเขสุ กาเมสุ มหพฺภเยสุ ฯ   
                ส วีตราโค ส วิเนยฺย โทส   
                เมตฺตจิตฺต ภาเวยฺย อปฺปมาณ   
                สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ   
                อนินฺทิโต พฺรหฺมมุเปติ านนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สลีนฺติ  อาจารสีล ฯ  สิรินฺติ  อิสฺสริย ฯ  สต ฺจ   
# ๑. ม. ป ฺาย  ทานิปฺปฏิปท ฯ  



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 398 

                เลมที่  34  จตฺตาลีสนิปาตวณฺณนา  หนา  398 
 
ธมฺมนฺติ  สปปฺุริสธมฺม ฯ  ป ฺนฺติ  เอว  อิเมส  จตุนฺน  ธมฺมาน   
กตร  ธมฺม  เสฏตร  วทนฺตีติ  ปุจฺฉติ ฯ  ป ฺา  หีติ  สกฺก  เอเตสุ   
จตูสุ  ธมฺเมสุ  ยา  เอสา  ป ฺา  นาม  สาว  เสฏา  อิติ  พุทฺธาทโย   
กุสลา  วทนฺติ ฯ  ยถา  ห ิ ตารกา  จนฺท  ปริวาเรนติฺ  จนฺโทว   
เนส  อุตฺตโม  เอว  สลี ฺจ  สิริ ฺจาป  สต ฺจ  ธมฺโมติ  เอเต  ตโยป ฯ   
อนฺวายิกา  ป ฺวโต  ภวนฺตีติ  ป ฺวนฺตเมว  อนุคจฺฉนฺติ  ป ฺาย   
เอว  ปริวารา  โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  กถกโรติ  อาทีนิ  อ ฺม ฺ- 
เววจนาเนว ฯ  กถกโรติ  กินฺนาม  กมมฺ  กโรนฺโต  กิมาจรนฺโต  
กึ  เสวมาโน  กึ  ภชมาโน  อิเธว  โลเก  ป ฺ  ลภติ  ป ฺาย  เมว   
ปฏิปท  วเทหิ  ชานิตุกาโมมฺหิ  กถกโร  มจฺโจ  ป ฺวา  นาม  
โหตีติ  ปุจฺฉติ ฯ  วุฑฺเฒติ  ป ฺาวุฑฺฒิปฺปตฺเต  ปณฺฑิเต ฯ  
นิปุเณติ  สุขุมการณชานนสมตฺเถ ฯ  เอวกโรติ  โย  ปุคฺคโล  
เอว  วุตฺตปฺปกาเร  ปุคฺคเล  เสวติ  ภชติ  ปยิรุปาสติ  ปาลึ  อุคฺคณฺหติ   
ปุนปฺปุน  อตฺถ  ปุจฺฉติ  ปาสาเณ  เลข  ขนนฺโต  วิย  กา ฺจนจาฏิยา   
สีหวส  สมฺปฏิจฺฉนฺโต  วิย  โอหิตโสโต  สกฺกจฺจ  สุภาสิตานิ  สุณาติ   
อย  เอวกโร  มจฺโจ  ป ฺวา  โหตีติ ฯ  เอว  มหาสตฺโต   
ปาจีนโลกธาตุโต  สุริย  อุฏาเปนฺโต  วิย  ป ฺาย  ปฏิปท  
กเถตฺวา  อิทานิ  ตสฺสา  ป ฺาย  คุณ  กเถนฺโต  ส  ป ฺวาติ   
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  กามคุเณติ  กามโกฏาเส  หุตฺวา  อภาวฏเน   
อนิจฺจโต  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกาน  ทกฺุขาน  วตฺถุภาเวน  ทุกฺขโต   
อฏนวุติยา  โรคทุกฺขาน  กาเม  นิสฺสาย  อุปฺปนฺนสมฺภเวน    
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โรคโต  อเวกฺขติ  โอโลเกติ ฯ  โส  เอววิปสฺสีติ  เอเตหิ  การเณหิ   
กามาน  อนิจฺจาทีนิ  ปสฺสนฺโต  กาเม  นิสฺสาย  อุปฺปชฺชนกทุกฺขาน   
อนฺโต  นตฺถ ิ กามาน  ปหานเมว  สุขนฺติ  วิทิตฺวา  ทกฺุเขสุ  กาเมสุ  
มหพฺภเยสุ  ฉนฺท  ปชหาติ ฯ  ส  วีตราโคติ  สกฺก  โส  ปุคฺคโล  เอว   
วีตราโค  นวอาฆาฏวตฺถุวเสน  อุปฺปชชฺนกสภาวโทส  วิเนตฺวา   
เมตฺตจิตฺต  ภาเวยฺย  อปฺปมาณสตฺตารมฺมณตฺตา  อปฺปมาณ   
ภาเวตฺวา  อปริหีนชฺฌาโน อครหิโต พฺรหฺมโลเก อุปฺปชฺชตีติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺเต  กามาน  โทส  กเถนฺเตเยว  เตส  ติณฺณป   
ราชูน  สพลนิกายาน  ตทงฺคปฺปหาเนน  ป ฺจกามคุณราโค   
ปหีโนติ ฯ  ต ตฺวา มหาสตฺโต เตส ปหสนวเสน คาถมาห   
[๒๔๗๑]มหิทฺธิย อาคมน อโหสิ   
                ตวมฏก ภีมรถสฺส จาป   
                กาลิงฺคราชสฺส จ อุคฺคตสฺส   
                สพฺเพส โว กามราโค ปหีโนติ ฯ   
        ตตฺถ  มหิทฺธิยนฺติ  มหนฺตอิทฺธิย  มหาวิปฺผาร  มหาชุติก ฯ   
ตวมฏกาติ ตว อฏก ฯ ปหีโนติ ตทงฺคปฺปหาเนน ปหีโนติ ฯ   
        ต สุตฺวา ราชาโน มหาสตฺตสฺส ถุตึ กโรนฺโต คาถมาหสุ   
[๒๔๗๒]เอวเมว ต ปรจิตฺตวิทู   
                สพฺเพส โน กามราโค ปหีโน   
                กโรหิ โอกาสมนุคฺคหาย   
                ยถา คตินฺเต อภิสมฺภเวมาติ ฯ    
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        ตตฺถ  อนุคฺคหายาติ  ปพฺพชฺชตฺถาย  โน  โอกาส  กโรหิ   
ยถา  มย  ปพฺพชิตฺวา  ตว  คตินิปฺผตฺตึ  อภิสมฺภเวม  ปาปุเณยฺยาม   
ตยา  ปฏิวิทธฺคุณ ปฏิวิชฺเฌยฺยามาติ วทึสุ ฯ   
        อถ เนส โอกาส กโรนฺโต มหาสตฺโต อิตร คาถมาห   
[๒๔๗๓]กโรมิ โอกาสมนุคฺคหาย   
                ตถาหิ โว กามราโค ปหีโน   
                ผราถ กาย วิปุลาย ปติยา   
                ยถา คตึ เม อภิสมฺภเวถาติ ฯ   
        ตตฺถ ผราถ กายนฺติ ฌานปติยา วิปุลาย กาย ผราถ ฯ   
        ต สุตฺวา เต สมฺปฏิจฺฉนฺตา คาถมาหสุ   
[๒๔๗๔]สพฺพ กริสฺสาม ตวานุสาสน   
                ย ย ตุว วกฺขสิ ภูริป ฺ   
                ผราถ กาย วิปุลาย ปติยา   
                ยถา คตินฺเต อภิสมฺภเวมาติ ฯ   
        อถ  เนส  สพลกายาน  มหาสตฺโต  ปพฺพชฺช  ทาเปตฺวา  
อิสิคเณ  อุยฺโยเชนฺโต คาถมาห   
[๒๔๗๕]กตาย วจฺฉสฺส กีสสฺส ปูชา   
                คจฺฉนฺตุ โภนฺโต อิสโย สาธุรูปา   
                ฌาเน รตา โหถ สทา สมาหิตา   
                เอสา รตี ปพฺพชิตสฺส เสฏาติ ฯ   
        ตตฺถ คจฺฉนฺตูติ อตฺตโน อตฺตโน วสนฏานาทีนิ คจฺฉนฺตูติ ฯ    



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 401 

                        เลมที ่ 34  สรภงฺคชาตก  หนา  401 
 
        อิสโย  ตสฺส  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  วนฺทิตฺวา  อากาส   
อุปฺปติตฺวา  สกานิ  วสนฏานานิ  อคมสุ ฯ  สกโฺกป  อุฏายาสนา   
มหาสตฺตสฺส  ถุตึ  กตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  สุรยิ  นมสฺสนฺโต  วิย   
มหาสตฺต  นมสฺสมาโน สปริโส ปกกฺามิ ฯ   
        เอตมตฺถ วิทิตฺวา สตฺถา อิมา คาถา อภาสิ   
สุตฺวาน คาถา ปรมตฺถส ฺหิตา   
[๒๔๗๖]สุภาสิตา อิสินา ปณฺฑิเตน   
                เต เวทชาตา อนุโมทมานา   
                ปกฺกามุ เทวา เทวปุร ยสสสฺิโน ฯ   
                คาถายิมา อตฺถวตี สุพฺย ฺชนา   
                สภุาสิตา อิสินา ปณฺฑิเตน   
                โย โกจิมา อฏ ิกตฺวา สุเณยฺย   
                ลเภถ ปุพฺพาปริย วิเสส   
                ลทฺธาน ปุพฺพาปริย วิเสส   
                อทสฺสน มจฺจุราชสฺส คจฺเฉติ ฯ   
        ตตฺถ  ปรมตฺถส ฺหิตาติ  อนิจฺจาทิทีปเนน  นิพฺพานนิสฺสิตา   
คาถา ฯ  อิมาติ  อิท  สตฺถา  สรภงฺคสตฺถุโน  นิพฺพานทายก   
สุภาสิต  วณฺเณนฺโต  อาห ฯ  ตตฺถ  อตฺถวตีติ  นิพฺพานทายกฏเน   
ปรมตฺถนิสฺสติา ฯ  สุพฺย ฺชนาติ  ปริสทฺุธพฺย ฺชนา ฯ   
สุภาสิตาติ  สุโสตพฺพ  กตฺวา  ภาสิตา  สุกถิตา ฯ  อฏ ิกตฺวาติ   
อตฺตโน  อตฺถิกภาว  กตฺวา  อตฺถิโก  หตฺุวา  สกฺกจฺจ  สุเณยฺย ฯ    
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ปุพฺพาปริยนฺติ  ปมชฺฌาน  ปุพฺพวิเสโส  ทุติยชฺฌาน  อปรวิเสโส   
เอว  อฏสมาปตฺติวเสน  จตุมคฺควเสน  ปุพฺพาปรภาเวน   ิต  
วิเสส ฯ  อทสฺสนนฺติ  ปรโิยสาเน  จ  อปรวิเสส  อรหตฺต  ลภิตฺวา   
นิพฺพาน  ปาปุเณยฺย ฯ นพฺิพานปฺปตฺโต  ห ิปุคฺคโล มจฺจุราชสฺส  
อทสฺสน คโต นาม โหตีติ ฯ   
        เอว  สตฺถา  อรหตฺเตน  เทสนาย  กูฏ  คณฺหิตฺวา  น  ภิกฺขเว   
อิทาเนว  ปุพฺเพป  โมคฺคลลฺานสฺส  อาหฬเน  ปุปฺผวสฺส  วสฺสีติ  
วตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา ชาตก สโมธาเนนฺโต   
[๒๔๗๗]สาลิสฺสโร สารปีุตฺโต        เมณฺฑิสฺสโร นาม กสฺสโป   
                ปพฺพโต อนุรุทฺโธ  จ        กจฺจายโน จ เทวโล (๑)  
                อนุสิสฺโส จ อานนฺโท        กีสวจฺโฉ จ โกลิโต   
                (นารโท อุทายึ เถโร(๒)        ปริสา พุทฺธปริสา)   
                สรภงฺโค โพธิสตฺโต        เอว ธาเรถ ชาตกนฺติ ฯ   
                                สรภงฺคชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                                ทุติย ฯ   
                                        _______________ 
#  ๑. สี. เทวโล โปฏเก น ทิสฺสติ ฯ   
# ๒. นารโท ปุณฺโณ มนตฺานี ปุตฺโต ฯ   
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                                อลมพฺุสาชาตก   
        อถาพฺรวีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  ปรุาณทุติยิกา- 
ปโลภน  อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถุ อินฺทฺรยิชาตเก วิตฺถาริตเมว ฯ   
        สตฺถา  ปน  ต  ภิกฺขุ  สจฺจ  กิร  ตฺว  ภิกฺขุ  อุกกฺณฺ ิโตสีติ   
ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจ  ภนฺเตติ  วุตฺเต  เกน  อุกฺกณฺาปโตสีติ  วตฺวา   
ปุราณทุติยิกายาติ  วุตฺเต  ภิกฺขุ  เอสา  อิตฺถี  ตุยฺห  อนตฺถการิกา   
ตฺว  เอต  นิสสฺาย  ฌาน  นาเสตฺวา  ตีณิ  สวจฺฉรานิ  สมฺมฬฺุโห   
วิส ฺ ี  นิปชฺชิตฺวา  อุปปฺนฺนาย  ส ฺาย  มหาปริเทว  ปริเทวีติ   
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
กาสิกรฏเ  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺเตตฺวา  วยปฺปตฺโต  สพฺพสิปเฺปสุ   
นิปฺผตฺตึ  ปตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อร ฺายตเน   
วนมูลผลาหาโร  ยาเปสิ ฯ  อเถกา  มคีิ  ตสฺส  ปสสฺาวฏาเน   
สมฺภวมิสฺสก  ติณ  ขาทิตฺวา  อุทก  ปวิ ฯ  เอตฺตเกเนว  จ  ตสฺม ึ  
ปฏิพทฺธจิตฺตา  คพฺภ  ปฏลิภิตฺวา  ตโต  ปฏาย  กตฺถจิ  อคนฺตฺวา   
อสฺสมสฺส  สามนฺเตเยว  วิจรติ ฯ  มหาสตฺโต  ปริคณฺหนฺโต  ต   
การณ  อ ฺาสิ ฯ  สา  อปรภาเค  มนุสฺสทารก  วิชายิ ฯ   
มหาสตฺโต  ต  ปุตฺตสิเนเหน  ปฏชิคฺคิ ฯ  อิสิสิงฺโคติสฺส  นาม   
อกาสิ ฯ  อถ  น  มหาสตฺโต  วิ ฺ ุตปฺปตฺต  ปพฺพาเชตฺวา  อตฺตโน   
มหลฺลกกาเล  ต  อาทาย  นารีวน  คนฺตฺวา  ตาต  อิมสฺมึ  หิมวนฺเต    
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อิเมหิ  ปุปฺเผหิ  สทิสา  อิตฺถิโย  นาม  โหนฺติ  ตา  อตฺตโน  วส  คเต   
มหาวินาส  ปาเปนฺติ  ตาส  วส  นาม  คนฺตุ  น  วฏฏตีติ  โอวทตฺิวา   
อปรภาเค  พฺรหฺมโลกปรายโน  อโหส ิฯ  อิสิสิงฺโคป  ฌานกีฬ   
กีฬนฺโตว  หมิวนฺตปฺปเทเส  วาส  กปฺเปสิ  โฆรตโป  ปรมชิตินทฺฺริโย   
อโหสิ ฯ  อถสฺส  สลีเตเชน  สกฺกสฺส  ภวน  กมฺป ฯ  สกโฺก   
อาวชฺเชนฺโต  ต  การณ  ตฺวา  อย  ม  สกฺกตฺตา  จาเวยฺย  เอก  อจฺฉร   
เปเสตฺวา  สีลมสฺส  ภินฺทาเปสฺสามีติ  สกลเทวโลก  อุปปริกฺขนโฺต   
อตฺตโน  อฑฺฒเตยฺยโกฏิสงฺขาตาน  ปริจาริกาน  มชเฺฌ  เอก   
อลมฺพุส  นาม  อจฺฉร  เปตฺวา  อ ฺ  ตสฺส  สีล  ภินฺทิตุ  สมตฺถ   
อทิสฺวา  ต ปกฺโกสาเปตฺวา ตสฺส สีลเภท กาตุ อาณาเปสิ ฯ   
        ตมตฺถ อาวิกโรนฺโต สตฺถา ปม คาถมาห   
[๒๔๗๘]อถาพฺรวิ พฺรหา อินฺโท  วตฺรภู ชยต ปตา   
                เทวก ฺ ปราเภตฺวา  สุธมฺมาย อลมฺพุสนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  พฺรหาติ  มหา ฯ  วตฺรภูติ  วตฺรสฺส  นาม  อสุรสฺส   
อภิภวิตฺวา ฯ  ชยต  ปตาติ  ชยนฺตาน  ชยปฺปตฺตาน  เสสาน   
เตตฺตึสาย  เทวปุตฺตาน  ปตุกิจฺจสาธเนน (๑) ปตา ฯ  ปราเภตฺวาติ   
หทย  ภินฺทิตฺวา  โอโลเกนฺโต  วิย  ต  ปฏิพลา  อยนฺติ  ตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  สุธมฺมายนฺติ  สุธมฺมาย  เทวสภาย  ปณฺฑุกมฺพลสิลาสเน   
นิสินฺโน ต อลมฺพุส ปกฺโกสาเปตฺวา อิทมาห   
# ๑. ย.ุ ปติกจฺิจสาธเนน ฯ  
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[๒๔๗๙]มิสฺเส เทวา ต ยาจนฺติ  ตาวตึสา สอินฺทกา   
                อิสิปโลภิเก คจฺฉ  อิสิสิงฺค อลมฺพุเสติ ฯ   
        ตตฺถ  มสิฺเสติ  ต  อาลปติ ฯ  อิท ฺจ  ตสฺสา  นาม  สพฺพา   
ปนิตฺถิโย  ปรุิเส  กิเลสมสิฺสเนน  มิสสฺนโต  มิสฺสาติ  วุจฺจนฺติ ฯ   
เตน  สาธารเณน  คุณนาเมนาลปนฺโต  เอวมาห ฯ  อิสิปโลภิเกติ   
อิสีน  ปโลภนสมตฺเถ ฯ  อิสิสิงฺคนฺติ  ตสฺส  กิร มตฺถเก  
มิคสิงฺคากาเรน  เทฺว จูฬา อุฏหึสุ ตสฺมา เอว วุจฺจติ ฯ   
        อิติ  สกโฺก  คจฺฉ  อิสิสิงฺค  อุปสงฺกมิตฺวา  อตฺตโน   
วส อาเนตฺวา  สลีมสฺส ภินฺทาติ อลมฺพุส อาณาเปสิ ฯ   
[๒๔๘๐]ปุราย อมฺเห นาจฺเจติ  วตฺวา พฺรหฺมจริยวา   
                นพฺิพานาภิรโต  พุทฺโธ  ตสฺส  มคฺคานิ  อาวร   
อิติ วจน อาห ฯ   
        ตตฺถ  ปรุายนฺติ  อย  ตาปโส  วตสมฺปนฺโน  จ  พฺรหฺมจริยวา   
จ  โส  จ  โข  ปเนส  ทีฆายุกตาย  นิพฺพานสงฺขาเต  มคฺเค  อภิรโต   
คุณวุฑฺฒิยา  จ  พุทฺโธ  ตสฺมา  ยาว  เอส  อมฺเห  นาติกฺกมติ  น   
อภิภวิตฺวา  อิมมฺหา  านา  จาเวติ  ตาวเทว  ตฺว  คนตฺฺวา  ตสฺส   
เทวโลกคมนานิ  มคฺคานิ  อาวร  ยถา  อิธ  นาคจฺฉติ เอว กโรหีติ  
อตฺโถ ฯ   
        ต สุตฺวา อลมฺพุสา คาถาทฺวยมาห   
[๒๔๘๑]เทวราช กิเมว ตฺว  มเมว ตุว สิกฺขสิ   
                อิสิปโลภิเก(๑) คจฺฉ  สนฺติ อ ฺาป อจฺฉรา ฯ   
# ๑. ม. อิสิปปฺโลภเน  ฯ  



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 406 

                เลมที่  34  จตฺตาลีสนิปาตวณฺณนา  หนา  406 
 
                มาทิสิโย ปวรา เจว  อโสเก นนฺทเน วเน   
                ตาสป โหตุ ปรยิาโย  ตาป ยนฺตุ ปโลภิกาติ ฯ   
        ตตฺถ  กิเมว  ตฺวนฺติ  กึ  นาเมต  ตฺว  กโรสีติ  ทเีปติ ฯ มเมว   
ตุว  สิกฺขสีติ  อิมสฺมึ  สกเล  เทวโลเก  มเมว  ตุว  ก ึ สิกฺขสิ  อ ฺ  น   
ปสฺสสีติ  อธปิฺปาเยน  วทติ ฯ  สกาโร  ปเนตฺถ  พฺย ฺชนสนฺธิกโร ฯ   
อิสิปโลภิเก  คจฺฉาติ  กึการณา  ม ฺเว  เอว  วเทสีติ  อธิปฺปาโย ฯ   
ปวรา  เจวาติ  มยา  อุตฺตริตรา  เจว ฯ  อโสเกติ โสกรหิเต ฯ  
นนฺทเนติ นนฺทิชนเก ฯ ปริยาโยติ คมนวาโร ฯ   
        ตโต สกฺโก ติสฺโส คาถาโย อภาสิ   
[๒๔๘๒]อทฺธา หิ สจฺจ ภณสิ  สนฺติ อ ฺาป อจฺฉรา   
                ตาทิสิโย ปวรา เจว  อโสเก นนฺทเน วเน ฯ   
                น ตา เอว ปชานนฺติ  ปาริจริย ปุม คตา   
                ยาทิส ตฺว ปชานาสิ  นาริ สพฺพงฺคโสภเน ฯ   
                ตฺวเมว คจฺฉ กลฺยาณิ  อิตฺถีน ปวรา จสิ   
                ตเวว วณฺณรูเปน  วสมานาปยิสฺสสีติ ฯ   
        ตตฺถ  ปมุ  คตาติ  ปุรสิ  อุปสงฺกนตฺา  สมานา ปุริสปโลภิน-ิ 
ปาริจริย  น  ชานนฺติ ฯ  วณฺณรูเปนาติ  สรีรวณฺเณน  เจว   
รูปสมฺปตฺติยา  จ ฯ  วสมานาปยิสฺสสีติ ต ตาปส อตฺตโน วส  
อาเนสฺสสิ ฯ   
        ต สุตฺวา อลมฺพุสา เทฺว คาถา อภาสิ   
# ๑. สวสมานยิสฺสสีติ ฯ ยุ. วสมานามยิสฺสสิ ฯ  
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[๒๔๘๓]นวาห น คมิสฺสามิ  เทวราเชน เปสิตา   
                วิเภมิ เจต อาสาทุ  อุคฺคเตโช หิ พฺราหฺมโณ ฯ   
                อเนเก นิรย ปตฺตา  อิสิมาสาทิยา ชนา   
                อาปนฺนา โมหสสาร  ตสฺมา โลมานิ หสเยติ ฯ   
        ตตฺถ  นวาหนฺติ  นเว  อห ฯ  วิเภมีติ  ภายามิ ฯ  อาสาทุนฺติ   
อาสาทิตุ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  นาห  เทว  ตยา  เปสติา  น  คมิสสฺามิ   
อปจาห  ต  อิสิสิงฺค  สีลเภทนตฺถาย  อลฺลียิตุ  ภายามิ  อุคฺคเตโช  หิ   
โสติ ฯ  อาสาทิยาติ  อาสาเทตฺวา ฯ  โมหสสารนฺติ  โมเหน  
สสาร  โมเหน  อิสึ  ปโลเภตฺวา  สสาร  อาปนฺนา  วฏฏทุกฺเข   
ปติฏ ิตา  สตฺตา  คณนปถ  อติกฺกนฺตา ฯ  ตสฺมาติ  เตน   
การเณนาห ฯ  โลมานิ  หสเยติ  โลมานิ  อุฏเปมิ ฯ  ตสฺส  
กิราห  สลี ภินฺทิสฺสามีติ จินฺตยมานาย เม โลมานิ หสนฺตีติ วทติ ฯ   
[๒๔๘๔]อิท วตฺวาน ปกฺกามิ  อจฺฉรา กามวณฺณินี   
                มสิฺสา มิสฺเสตุมิจฺฉนฺตี  อิสิสิงฺค อลมฺพุสา ฯ   
                สา จ ต วนโมคฺคยฺห  อิสิสิงฺเคน รกฺขิต   
                พิมฺพชาลรตฺตส ฺฉนฺน  สมนฺตา อฑฺฒโยชน ฯ   
                ปาโตว ปาตราสมฺหิ  อุทยสมย ปฏ ิ  
                อคฺคิฏ  ปริมชฺชนฺต   อิสสิิงฺค  อุปาคมีติ   
        อิมา อภิสมฺพุทฺธคาถา ฯ   
        ตตฺถ  ปกฺกามีติ  เตนหิ  เทวราช  อาวชฺเชยฺยาสิ  มนฺติ  อตฺตโน   
สยนคพฺภ  ปวิสิตฺวา  อลงฺกริตฺวา  อิสิสิงฺค  กิเลเสน  มิสฺเสตุ    
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อิจฺฉนฺตี  ปกฺกามิ ฯ ภิกฺขเว สา อจฺฉรา ตสฺส อสฺสม คตาติ ฯ  
พิมฺพชาลรตฺตส ฺฉนฺนนฺติ  รตฺตกุรวกวเนน  ส ฺฉนฺน ฯ  ปาโตว   
ปาตราสมฺหีติ  ภิกฺขเว  ปาตราสเวลาย  ปาโตว  ปเคเยว ฯ  
กีวปเคติ ฯ อุทยสมย  ปฏติี  สุริยุคฺคมนเวลายเมว ฯ  อคฺคิฏนฺติ   
อคฺคิสาล ฯ  รตฺตึ  ปธานมนุยุ ฺชิตฺวา  ปาโตว  นหาตฺวา   
อุทกกิจฺจ  กตฺวา  ปณฺณสาลาย  โถก  ฌานสุเขน  วีตินาเมตฺวา   
นิกฺขมิตฺวา  อคฺคิสาล  สมฺมชฺชนฺต  ต  อิสิสิงฺค อุปาคมิ อิตฺถีวิลาส  
ทสฺเสนฺตี ตสฺส ปุรโต อฏาสิ ฯ   
        อถ น ตาปโส ปุจฺฉนฺโต อาห   
[๒๔๘๕]กา นุ วิชฺชรุิวาภาสิ  โอสธี วิย ตารกา   
                วิจิตฺตหตฺถาภรณา   อามุตฺตมณิกุณฺฑลา ฯ   
                อาทิจฺจวณฺณสงฺกาสา  เหมจนฺทนคนฺธินี   
                ส ฺตูรุ มหามายา  กุมารี จารุทสฺสนา ฯ   
                วิลากา มุทุกา สุทฺธา  ปาทา เต สุปติฏ ิตา   
                กมนา กามนียา เต  หรนฺติเยว เม มโน ฯ   
                อนุปุพฺพา จ เต อูรู  นาคนาสสมูปมา   
                วิมฏา ตุยฺห สุสฺโสณี  อกขฺสฺส ผลก ยถา ฯ   
                อุปฺปลสฺเสว กิ ฺชกฺขา  นาภิ เต สาธุสณฺ ิตา   
                ปรุา กณฺห ฺชนสฺเสว  ทูรโต ปฏิทิสฺสติ ฯ   
                ทวิุธา ชาตา อุรชา  อวณฺฏา สาธุปจฺจุทา   
                ปโยธรา อปฺปตีตา  อฑฺฒลาพุสมา ถนา ฯ    



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 409 

                        เลมที ่ 34  อลมฺพุสาชาตก  หนา  409 
 
                ทฆีา กมฺพุตลาภาสา  คีวา เอเณยฺยกา ยถา   
                ปณฺฑราวรณา วคฺคุ  จตุตฺถมนสนฺนิภา ฯ   
                อุทฺธคฺคา จ อธคฺคา จ  ทุมคฺคปริมชฺชิตา   
                ทวิุชา เนลสมฺภูตา  ทนฺตา ตว สุทสฺสนา ฯ   
                อปณฺฑรา โลหิตนฺตา  ชิ ฺชุกผลสนนฺิภา   
                อายตา จ วิสาลา จ  เนตฺตา ตว สุทสฺสนา ฯ   
                นาติทีฆา สุสมฏา  กนกพฺยา สโมจิตา   
                อุตฺตมงฺครุหา ตุยฺห  เกสา จนฺทนคนฺธิกา ฯ   
                ยาวตา กสิโครกฺขา  วาณิชาน ฺจ ยา คติ   
                อิสีน ฺจ ปรกฺกนฺต   ส ฺตาน ตปสฺสิน ฯ   
                น เต สมสม ปสฺเส  อสฺมึ ปวิมณฺฑเล   
        โก วา ตฺว กสฺส วา ปุตฺโต  กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  วิจิตฺตหตฺถาภรณาติ  วิจิตฺเตหิ  หตฺถาภรเณหิ   
สมนฺนาคตา ฯ  เหมจนฺทนคนฺธินีติ  สุวณฺณวณฺณจนฺทน- 
คนฺธวิเลปนา ฯ  ส ฺตูรูติ  สุวฏฏิตฆนอูรุ  สมฺปนนฺอูรุลกฺขณา ฯ   
วิลากาติ  สงฺขิตฺตมชฺฌา ฯ  มุทุกาติ  มทุุ  สุขุมาลา ฯ  สุทฺธาติ   
นิมฺมลา ฯ  สปุติฏ ิตาติ  สม  ปวึ  ผุสนฺตา  สุฏ ุ  ปติฏ ิตา ฯ   
กมนาติ  คจฺฉมานา ฯ  กามนียาติ  กนฺตา  กาเมตพฺพยุตฺตกา ฯ   
หรนฺติเยว  เม  มโนติ  เอเต เอวรูเปน  ปรเมน  อิตฺถวิีลาเสน   
จงฺกมนฺติยา  ตว  ปาทา  มม จิตฺต หรนฺติเยว ฯ  วิมฏาติ   
วิสาลา ฯ  สสฺุโสณีติ  สุนทฺรโสณี ฯ  อกฺขสฺสาติ  สุวณฺณสฺส   
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ผลก  วิย  วิสาลา  เต  โสณีติ  วทติ ฯ  อุปฺปลสฺเสว  กิ ฺชกฺขาติ   
นีลุปฺปลกณฺณิกา  วิย ฯ กณฺห ฺชนสฺเสวาติ สุขุมกณฺหโลมา- 
จิตตฺตา  เอวมาห ฯ  ทุวิธาติ  คาถ  ถเน  วณฺณยนฺโต  อาห ฯ   
เต  หิ  เทฺว  หุตฺวา  อุเร  ชาตา  วณฺฏสฺส  อภาวา  อวณฺฏา  อุเร   
ลคฺคา  เอว  หุตฺวา  สุฏ ุ  นิกฺขนฺตตฺตา  สาธุปจฺจุทา  ปยสฺส  ธารณโต   
ปโยธรา ฯ  อปฺปตีตาติ  นปฺปตีตา  อมิลาตตาย  วา  อนพฺ- 
ภุนฺนตตาย  วา  น  อนโฺต  ปวิฏาติ  อปฺปตีตา ฯ  สุวณฺณผลเก   
ปตสุวณฺณมยา  วฏฏาลาพุโน  อฑฺเฒน  สทิสตาย  อฑฺฒลาพุสมา   
ถนา ฯ  เอเณยฺยกา  ยถาติ  เอณิมิคสฺส  หิ  ทีฆา  จ  วฏฏา  จ  คีวา   
โสภติ  เอว  ตว  โถก  ทฆีา ฯ  กมฺพุตลาภาสาติ  สุวณฺณาลิงฺคต- 
สนฺนิภา  คีวาติ  อตฺโถ ฯ  ปณฺฑราวรณาติ  ทนฺตาวรณา ฯ   
จตุตฺถมนสนฺนิภาติ  จตุตฺถมโน  วุจฺจติ  จตุตฺถมนวตฺถุภูตา  ชิวฺหา ฯ   
อภิรตฺตภาเวน  ชิวฺหาสทิส  เต  โอฏปริโยสานนฺติ  วทติ ฯ   
อุทฺธคฺคาติ อุปริมทนฺตา ฯ  อธคฺคาติ  เหฏ ิมทนฺตา ฯ   
ทุมคฺคปริมชฺชิตาติ  ทนฺตกฏปริมชชฺติา  ปริสุทฺธา ฯ  ทุวิชาติ  
ทฺวิชา ฯ  เนลสมฺภูตาติ  นิทฺโทเสสุ  หนุมสปริโยสาเนสุ  สมฺภูตา ฯ   
อปณฺฑราติ  กณฺหา ฯ  โลหิตนฺตาติ  รตฺตปริยนฺตา ฯ  ชิ ฺชุก- 
ผลสนฺนิภาติ  รตฺตฏาเน  ชิ ฺชุกผลสทสิา ฯ  สุทสฺสนาติ   
ปสฺสนฺตาน  อติตฺติกรา  ป ฺจปสาทสมนฺนาคตา ฯ  นาติทีฆาติ   
ปมาณยุตฺตา ฯ  สุสมฏาติ  สุฏ ุ  สมฏา ฯ  กนกพฺยา   
สโมจิตาติ  กนกพฺยา  วุจฺจติ  สุวณฺณผลิกา  ตาย  คนธฺเตล  อาทาย    
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ปริหริตา  สุรจิตา ฯ  กสิโครกฺขาติ  อิมินา  กสิ ฺจ  โครกฺข ฺจ   
นิสฺสาย  ชีวนกสตฺเต  ทสฺเสติ ฯ  ยา  คตีติ  ยตฺตกา  นิปฺผตฺติ ฯ   
ปรกฺกนฺตนฺติ  ยตฺตก  อิสนี  ปรกฺกนฺต  วิตฺถารีกตา  อิมสฺมึ  หิมวนฺเต   
ยตฺตกา  อิสโย  วสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  น  เต  สมสมนฺติ  เตสุ  สพฺเพสุ   
เอกป  รูปลีลาวิลาสาทิสมตาย  ตยา  สม  น  ปสฺสามิ ฯ  โก  วา   
ตฺวนฺติ  อิท ตสฺสา อิตฺถีภาว ชานนฺโต ปุริสโวหารวเสน ปุจฺฉติ ฯ   
        สา  เอว  ปาทโต  ปฏาย  ยาว  เกสา  อตฺตโน วณฺณ ภาสนฺเต   
ตาปเส  อลมฺพุสา  ตุณฺหี  หุตฺวา  ตสฺสา  กถาย  ยถานุสนฺธึ  คตาย   
ตสฺส สมฺมุฬหฺภาว ตฺวา คาถมาห   
[๒๔๘๖]น ป ฺหกาโล ภทฺทนฺเต  กสฺสเปว คเต สติ   
                เอหิ สมฺม รมิสสฺาม  อุโภ อสฺมาก อสฺสเม   
                เอหิ ต อุปคุยฺหิสฺส  รตีน กสุโล ภวาติ ฯ   
        ตตฺถ  กสฺสเปว  คเต  สตีติ  กสฺสปโคตฺต  เอว  ตว  จิตฺเต   
ปวตฺเต  สติ  ป ฺหกาโล  น  โหติ ฯ  สมฺมาติ  ปยวจนมาลปนเมต ฯ   
รตีนนฺติ ป ฺจกามคุณรตีน ฯ   
        เอว  วตฺวา  อลมฺพุสา  จินฺเตสิ  นาย  มย ิ  ิตาย  หตฺถปาส   
คมิสฺสติ  คจฺฉนฺตี  วิย  คมิสฺสามีติ ฯ  สา  อิตฺถีมายากุสลตาย   
ตาปส อุปสงฺกมิตฺวา อาคตมคฺคาภิมุขี ปายาสิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห   
[๒๔๘๗]อิท วตฺวาน ปกฺกามิ  อจฺฉรา กามวณฺณินี   
                มสิฺสา มิสฺเสตุมิจฺฉนฺตี  อิสิสิงฺค อลมฺพุสาติ ฯ    
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        อถ  น  ตาปโส  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อย  คจฺฉตีติ  อตฺตโน   
ทนฺธปรกฺกม  มนฺทคมน  ฉินฺทิตฺวา  เวเคน  ธาวิตฺวา  เกเสสุ   
หตฺเถน  ปรามสิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห   
[๒๔๘๘]โส จ เวเคน นิกฺขมฺม  เฉตฺวา ทนฺธปรกฺกม   
                ตมุตฺตมาสุ เวณีสุ   อชฺฌปปฺตฺโต ปรามสิ ฯ   
                ตมุทาวตฺต กลฺยาณี  ปลิสฺสชิ สุโสภน ี  
                จวิ ตมฺหิ พฺรหฺมจริยา  ยถา ต อถ โตสิตา ฯ   
                มนสา อคมา อินฺท  วสนฺต นนฺทเน วเน   
                ตสฺสา สงฺกปฺปม ฺาย  มฆวา เทวกุ ฺชโร   
                ปลฺลงฺก ปาหิณิ ขิปฺป  สุวณฺณ โสปวาหน ฯ   
                สอุรจฺฉทป ฺาส   สหสฺสปฏิยตฺถต   
                ตเมน ตตฺถ ธาเรสิ  อุเร กตฺวาน โสภนา ฯ   
                ยถา เอกมุหุตฺตว   ตีณิ วสฺสานิ ธารยิ   
                วิมโท ตีหิ วสฺเสหิ  ปพุชฺฌตฺิวาน พฺราหฺมโณ ฯ   
                อทฺทสาสิ หริตรุกฺเข  สมนตฺา อคฺคิยายน   
                นวปตฺตวน ผุลฺล   โกกิลคณโฆสิต ฯ   
                สมนฺตา ส วิโลเกตฺวา  รุท อสฺสูนิ วตฺตยิ   
                น ชุเห น ชเป มนฺเต  อคฺคิหุตฺต ปหาปต ฯ   
                โก นุ เม ปาริจรยิาย  ปุพฺเพ จิตฺต ปโลภยิ    
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                อร ฺเ เม วิหรโต  โย เม เตชาหสมฺภุต   
                นานารตนปริปุณฺณ   นาวว คณฺหิ อณฺณเวติ ฯ   
        ตตฺถ  อชฺฌปฺปตฺโตติ  สมฺปตฺโต ฯ  ตมุทาวตฺต  กลฺยาณีติ   
ต  เกเส  ปรามเสตฺวา   ิต  อิสึ  อุทาวตฺติตฺวา  นิวตฺติตฺวา  กลฺยาณ- 
ทสฺสนา  สา  สุฏ ุโสภนา ฯ  ปลสฺสชติี  อาลิงฺคิ ฯ  จวิ  ตมฺหิ   
พฺรหฺมจริยา  ยถา  ต  อถ  โตสิตาติ  ภิกฺขเว  ตสฺส  อิสิโน  ตาวเทว   
ฌาน  อนฺตรธายิ  ตสฺมึ  ตมฺหา  ฌานา  พฺรหฺมจริยา  จวิเต  ยถา  ต   
สกฺเกน  ปตฺถิต  ตเถว  อโหสิ ฯ  อถ  สกฺกสฺส  ปตฺถนาย  สมิทธฺภาว   
วิทิตฺวา  สา เทวก ฺา เปสิตา ตสฺส เตน พฺรหฺมจริยวินาเสน   
ส ฺชนิตปติปาโมชฺชาติ  อตฺโถ ฯ  มนสา  อคมาติ  สา  ต   
อาลิงฺคิตฺวา  ิตา อโห  วต  สกฺโก ปลลฺงฺก  ปสฺเสยฺยาติ  เอว  ปวตฺเตน 
มนสา  อินฺท  อคมา ฯ  นนฺทเนติ  นนฺทิชนนสมตฺถตาย   
นนฺทนวนสงฺขาเต  ตาวตึสภวเน  วสนฺต ฯ  เทวกุ ฺชโรติ  
เทวเสฏโ ฯ  ปาหิณีติ  เปเสหิ ฯ  ปหณีิติป  ปาโ ฯ   
โสปวาหนนฺติ  สปริวาร ฯ  สอุรจฺฉทป ฺาสนฺติ  ป ฺาสาย   
อุรจฺฉเทหิ  ปฏิจฺฉาทิต ฯ  สหสฺสปฏิยตฺถตนฺติ  สหสฺสทิพฺพ- 
โกชวตฺถต ฯ  ตเมน  ตตฺถาติ  ต  อิสิสิงฺค  ตตฺถ  ทิพฺพปลฺลงฺเก   
นิสินฺนา  สา  อุเร  กตฺวา  ธาเรสีติ ฯ  ตีณิ  วสฺสานีติ  เอกมุหุตฺต  
วิย  มนุสฺสคณนาย  ตีณิ  วสฺสานิ  ต  อุเร  นิปชชฺาเปตฺวา  ตตฺถ   
นิสินฺนา  ธาเรสิ ฯ  วิมโทติ  นิมฺมโท  วิคตวิส ฺภาโว ฯ  โส   
หิ  ตีณิ  สวจฺฉรานิ  วิส ฺโ  สยิตฺวา  ปจฺฉา  ปฏิลทฺธส ฺโ   
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ปพุชฺฌิ ฯ  ตสฺมึ  ปพุชฌฺมาเน  หตฺถาทิผนฺทน  ทสิฺวาว  อลมฺพุสา   
ตสฺส  ปพุชฌฺนภาว  ตฺวา  ปลฺลงฺกมนฺตรธาเปตฺวา  สยป   
อนฺตรหิตา  อฏาสิ ฯ  อทฺทสาสีติ  อสฺสมปท  โอโลเกนฺโต  เกน   
นุ  โขมฺหิ  สลีวินาส  ปาปโตติ จินฺเตตฺวา มหนฺเตน สทฺเทน  
ปริเทวมาโน  อทฺทสาสิ ฯ  หริตรกฺุเขติ  อคฺคิยายนสงฺขาต   
อคฺคิสาล สมนฺตา ปริวาเรตฺวา   ิเต  หริตปตฺตรุกฺเข ฯ นวปตฺต- 
วนนฺติ ตรุเณหิ  นวปตฺเตหิ  ส ฺฉนฺน  วน ฯ  รุทนติฺ  ปริเทวนฺโต ฯ  
น  ชุเห น ชเป  มนฺเตติ  อยมสฺส  ปริเทวนคาถา ฯ  ปหาปตนฺติ   
หาปต ฯ  ปกาโร  อุปสคฺคมตฺต ฯ  ปารจิริยายาติ  โกนุ   
กิเลสปาริจริยาย  อิโต  ปพฺุเพ  มม  จิตฺต  ปโลภยีติ  ปริเทวติ ฯ  
โย  เม  เตชาหสภูตนฺติ  หกาโร  นิปาตมตฺต ฯ  โย  มม  สมณเตเชน   
สภูต  ฌานคุณ  นานารตนปุณฺณ  มหณฺณเว  นาว  วิย  คณฺหิ  วินาส   
ปาเปสิ  โก  นาเมโสติ  ปริเทวติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  อลมฺพุสา  จินฺเตสิ  สจาห  น  กเถสฺสามิ  อย   
เม  อภิสปสฺสติ  หนฺทสสฺ  กเถสฺสามีติ ฯ  สา  ทิสสฺมาเนน  กาเยน   
ตฺวา คาถมาห   
        อหนฺเต ปาริจริยาย  เทวราเชน เปสิตา   
        อวธิ จิตฺต จิตฺเตน  ปมาทา ตฺว น พุชฺฌสีติ ฯ   
        โส  ตสฺสา  กถ  สุตฺวา  ปตรา  ทินนฺ  โอวาท  สริตฺวา  ปตุวจน   
อกตฺวา มหาวินาส ปตฺโตมฺหีติ ปริเทวนฺโต จตสฺโส คาถาโย  
อภาสิ    
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[๒๔๙๐]อิมานิ กิร ม ตาโต  กสฺสโป อนุสาสติ   
                กมลาสริสิตฺถโิย   ตาโย พุชฺเฌสิ มาณว ฯ   
                อุเร คณฺฑาโย พุชฺเฌสิ  ตาโย พุชฺเฌสิ มาณว   
                อิจฺจานุสาสิม ตาโต  ยถา ม อนุกมฺปโก ฯ   
                ตสฺสาห วจน นาก  ปตุ พุทธฺสฺส สาสน   
                อร ฺเ นิมฺมนุสฺสมฺหิ  สวาชฺช ฌายามิ เอกโก ฯ   
                โสห ตถา กรสิฺสามิ  ธิรตฺถุ ชีวิเตน เม   
                ปนุ วา ตาทิโส เหสฺส  มรณ เม ภวิสฺสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  อิมานีติ  อิมานิ  วจนานิ ฯ  กมลาสริสตฺิถิโยติ  กมลา   
วุจฺจติ  นารีผลกา  ตาส  ปปฺุผสทิสา  อิตฺถิโย ฯ  ตาโย   
พุชฺเฌสีติ  มาณว  ตาโย  ชาเนยฺยาสิ  ตฺวา  ทสฺสนปถ  อคนฺตฺวา   
ปลาเปยฺยาสีติ  ยานิ  เอวรปูานิ  วจนานิ  ตทา  ม  ตาโต  อนุสาสติ   
อิมานิ  กิร  ตานีติ ฯ  อุเร  คณฺฑาโยติ  อุรมฺหิ  ทฺวีหิ  คณฺเฑหิ   
สมนฺนาคตาโย ฯ  ตาโย  พุชฺเฌสีติ  มาณว  ตาโย  อตฺตโน  วสงฺคเต   
วินาส  ปาเปนฺตีติ  ชาเนยฺยาสีติ ฯ  นากนฺติ  น  กรึ ฯ  ฌายามีติ   
ปชฺฌายามิ  ปริเทวามิ ฯ  ธิรตฺถุ  ชีวิเตน  เมติ  ธริตฺถุ  ครหิต   
มม  ชีวิต  ชวิีเตน  เม  โก  อตฺโถ ฯ  ปนุ  วาติ  ตถา  กริสฺสามิ  ยถา   
ปุน  วา  ตาทโิส  ภวิสฺสามิ  นฏ  ฌาน  อุปฺปาเทตฺวา  วีตราโค  
ภวิสฺสามิ มรณ วา เม ภวิสฺสตีติ ฯ   
        โส  กามราค  ปหาย  ปุน  ฌาน  อุปฺปาเทสิ ฯ  อถสฺส  
สมณเตช  ทสิฺวา ฌานสฺส จ อุปฺปาทิตภาว ตฺวา อลมฺพุสา   
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ภีตา ขมาเปสิ ฯ   
        ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา เทฺว คาถา อภาสิ   
[๒๔๙๑]ตสฺส เตช ฺจ วิริย ฺจ  ธิตึ ตฺวา สุวฑฺฒิต   
                สริสา อคฺคหี ปาเท  อิสิสิงฺค อลมฺพุสา ฯ   
                มา เม กุชฌฺ มหาวีร  มา เม กชฺุฌ มหาอิเส   
                มหา อตฺโถ มยา จิณฺโณ  ติทสาน ยสสฺสิน   
                ตยาป กมฺปต(๑) อาสิ   สพฺพ เทวปุร ตทาติ ฯ   
        อถ  น  โส  ขมามิ  เต  ภทฺเท  ยถาสุข  คจฺฉาหีติ  วิสชฺเชนโฺต   
คาถมาห   
        ตาวตึสา จ เย เทวา  ติทสาน ฺจ วาสโว   
        ตฺว ฺจ  ภทฺเท  สุขี  โหหิ  คจฺฉ  ก ฺเ ยถาสุขนฺติ ฯ   
สา ต วนฺทิตฺวา เตเนว สุวณฺณปลฺลงฺเกน เทวปุร คตา ฯ   
[๒๔๙๓]ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา ติสฺโส คาถาโย อภาสิ   
                ตสฺส ปาเท คเหตฺวาน  กตฺวา จ น ปทกขิฺณ   
                อ ฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน  ตมฺหา านา อปกฺกมิ ฯ   
                โย ตสฺสา อาสิ ปลฺลงฺโก  โสวณฺโณ โสปวาหโน   
                สอุรจฺฉทป ฺาโส   สหสฺสปฏิยตฺถโต   
                ตเมว ปลฺลงฺกมารุยฺห  อคา เทวาน สนฺติเก ฯ   
                ตโมกฺกมิว อายนฺตึ   ชลนฺตึ วิชฺชุต ยถา   
                ปตีโต สุมโน วิตฺโต  เทวินฺโท อททา วรนฺติ ฯ   
# ๑. ส. ตยา สงฺกมฺปต ฯ  
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        ตตฺถ  โอกฺกมิวาติ  ทีปก  วิย ฯ  ปตีโตติ  อาทีหิ  ตุฏากาโรว   
ทสฺสิโต ฯ  อททา  วรนฺติ  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา   ิตาย  ตุฏโ   
วร อททา อทาสิ ฯ   
        สา ตสฺส สนฺติเก วร คณฺหนฺตี โอสานคาถมาห   
[๒๔๙๔]วร ฺเจ เม อโท สกฺก  สพฺพภูตานมิสฺสร   
                น อิสิปโลภิกา คจฺเฉ  เอต สกฺก วร วเรติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สกฺก  เทวราช  สเจ  เม  ตฺว  วร  อโท  ปุน   
อิสิปโลภิกาย  น  คจฺเฉยฺย  มา  ม  เอตทตฺถาย  ปหิเณยฺยาสิ  เอต  
วร วเรมีติ ฯ   
        สตฺถา  ตสฺส  ภิกฺขุโน  อิม  ธมฺมเทสน  อาหรตฺิวา  สจฺจานิ   
ปกาเสตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  โส  ภิกฺขุ   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  ตทา  อลมพฺุสา  โปราณทุติยิกา   
อโหสิ ฯ  อิสิสิงฺโค อุกฺกณฺ ิโต ภิกฺขุ ปตา มหาอิสิ ปน อหเมวาติ ฯ   
                                อลมพฺุสาชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                                ตติย ฯ   
 
                                        สงฺขปาลชาตก   
        อริยาวกาโสสีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  อุโปสถกมฺม   
อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตทา  ห ิ สตฺถา  อุโปสถิเก  อุปาสเก  สมฺปหเสตฺวา  โปราณก-  
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ปณฺฑิตา  มหตึ  นาคสมปตฺตึ  ปหาย อุโปสถ อุปวสึสุเยวาติ วตฺวา   
เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  ราชคเห  มคธราชา  นาม  รชฺช  กาเรสิ ฯ  ตทา   
โพธิสตฺโต  ตสฺส  ร ฺโ  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติ ฯ   
ทุยฺโยธโนติสฺส  นาม  กรึสุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย  
สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  อาคนฺตฺวา  ปตุ  สิปฺป  ทสฺเสสิ ฯ  
อถ  น  ปตา  รชฺเช  อภิสิ ฺจิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อุยฺยาเน  
วสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ทิวสสฺส  ติกฺขตฺตุ  ปตุ  สนฺติก  อคมาสิ ฯ   
มหาลาภสกฺกาโร อุทปาทิ ฯ  โส  เตน  ปลิโพเธน  กสิณปร-ิ 
กมฺมมตฺตป  กาตุ  อสกฺโกนฺโต  จินฺเตสิ  มหา  เม  ลาภสกฺกาโร  น   
สกฺกา  มยา  อิธ  วสนฺเตน  อิม  ชฏ  ฉินฺทิตุ  ปุตฺตสฺส  อนาโรเจตฺวาว   
อ ฺตฺถ  คมิสฺสามีติ ฯ  โส  ก ฺจิ  อชานาเปตฺวา  อุยฺยานา  
นิกฺขมฺม  มคธรฏ  อติกฺกมิตฺวา  มหิสกรฏเ  สงฺขปาลทหโต  
นาม  นิกฺขนฺตาย  กณฺณเวณฺณาย  นทิยา  นิวตฺตเน  จนฺทกปพฺพต   
อุปนิสฺสาย  ปณฺณสาล  กตฺวา  ตตฺถ  วสนฺโต  กสิณปริกมฺม  กตฺวา   
ฌานาภิ ฺา  นิพฺพตฺเตตฺวา  อุ ฺฉาจริยาย  ยาเปสิ ฯ  ตเมน   
สงฺขปาโล  นาม  นาคราชา  มหนฺเตน  ปริวาเรน  กณฺณเวณฺณนทิโต   
นิกฺขมิตฺวา  อนฺตรนฺตรา  อุปสงฺกมติ ฯ  โส  ตสฺส  ธมฺม  เทเสสิ ฯ   
อถสฺส  ปุตฺโต  ปตร  ทฏ ุกาโม  คตฏาน  อชานนฺโต  อนุวิจรา- 
เปตฺวา  อสุกฏาเน  นาม  วสตีติ ตฺวา ตสฺส ทสฺสนตฺถาย  มหนฺเตน  
ปริวาเรน  ตตฺถ  คนฺตฺวา  เอกมนฺเต ขนฺธาวาร  นิวาสาเปตฺวา    



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 419 

                        เลมที ่ 34  สงฺขปาลชาตก  หนา  419 
 
กติปเยหิ  อมจฺเจหิ  สทฺธึ  อสฺสมปทาภิมุโข  ปายาสิ ฯ  ตสฺมึ  
ขเณ  สงฺขปาโล  มหนฺเตน  ปริวาเรน  ธมฺม  สุณนฺโต  นิสีท ิฯ  โส  
ต  ราชาน  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อิสึ  วนทฺิตฺวา  อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ 
ราชา  ปตร  วนฺทิตฺวา  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  นิสีทิตฺวา  ปุจฺฉิ  ภนฺเต   
กตรราชา  นาเมส  ตุมฺหาก  สนฺติก  อาคโตติ ฯ  ตาต  สงฺขปาล- 
นาคราชา  นาเมโสติ ฯ  โส  ตสฺส  สมปฺตฺตึ  นิสฺสาย  นาคภวเน   
โลภ  กตฺวา  กติปาห  วสิตฺวา ปตุ ภิกฺขาหาร นิพทฺธาเปตฺวา  อตฺตโน   
นครเมว  คนฺตฺวา  จตูสุ  ทานสาลาโย  กาเรตฺวา  สกลชมฺพูทีป   
สงฺโขเภตฺวา  ทาน  ทตฺวา  สีล  รกฺขิตฺวา อุโปสถวาสกมฺม  กตฺวา   
นาคภวน  ปตฺเถตฺวา  อายูหปริโยสาเน  นาคภวเน  นิพฺพตฺติตฺวา   
สงฺขปาลนาคราชา  หุตฺวา  อโหสิ ฯ  โส  คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  
กาเล  ตาย  สมฺปตฺติยา  วิปฺปฏิสารี  หตฺุวา  ตโต  ปฏาย  มนุสสฺโยนึ   
ปตฺเถนฺโต  อุโปสถวาส  วสิ ฯ  อถสฺส  นาคภวเน  วสนฺตสฺส   
อุโปสถวาโส  น  สมฺปชชฺติ  สลีวินาส  ปาปุณาติ ฯ  โส  ตโต   
ปฏาย  นาคภวนา  นิกฺขมิตฺวา  กณฺณเวณฺณาย  อวิทูเร  มหามคฺคสฺส   
จ  เอกปทิกมคฺคสฺส  จ  อนฺตเร  เอก  วมฺมิก ปริกฺขิปตฺวา  อุโปสถ   
อธิฏาย  สมาทินฺนสีโล  มม  จมฺมมสาทีหิ  อตฺถิกา  จมฺมมสาทีนิ   
หรนฺตูติ  อตฺตาน  ทานมุเข  วิสชฺเชตฺวา  วมฺมิกมตฺถเก  นิปนโฺน   
สมณธมฺม  กโรนฺโต  จาตุทฺทเส  ปณฺณรเส  วสิตฺวา  ปาฏิปเท   
นาคภวน คจฺฉติ ฯ   
        ตสฺมึ  เอกทิวส  เอว  สลี  สมาทยิตฺวา นิปนฺเน ปจฺจนฺต-  
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คามวาสิโน  โสฬส  ชนา  มส  อาหริสฺสามาติ  อาวุธหตฺถา  อร ฺเ   
วิจรนฺตา  กิ ฺจิ  อลภิตฺวา  นิกฺขมนฺตา  ต  วมฺมิกมตฺถเก  นิปนนฺ   
ทิสฺวา  มย  อชฺช  โคธโปตกป  น  ลภิมฺหา  อิม  นาคราชาน  วธิตฺวา   
ขาทิสฺสามาติ  จินฺเตตฺวา  มหา  โข  ปเนส  คยฺหมาโน  ปลาเปยฺยาติ   
ยถานิปนฺนเมว  ต  โภเคสุ  สูเลหิ  วิชฌฺิตฺวา  ทุพฺพล  กตฺวา   
คณฺหิสฺสามาติ  สูลาทีนิ  อาทาย  อุปสงฺกมึสุ ฯ  โพธิสตฺตสฺสป   
สรีร  มหนฺต  เอกโทณิกนาวปฺปมาณ  วฏเฏตฺวา  ปตสุมนปุปฺผทาม   
วิย  ชิ ฺชุกผลสนฺนิเภหิ  อกฺขีหิ  ชยสุมนปุปฺผสทิเสน  สีเสน   
สมนฺนาคโต  อติวิย โสภติ ฯ  โส เตส โสฬสนฺน  ชนาน  ปทสทฺเทน 
โภคนฺตรโต  สีส  นีหริตฺวา  รตฺตกฺขีนิ  อุมฺมิเลตฺวา  เต  สูลหตฺเถ   
อาคจฺฉนฺเต  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อชชฺ  มยหฺ มโนรโถ มตฺถก  ปาปณิุสฺสติ  
อห  อตฺตาน  ทานมุเข  นิยฺยาเทตฺวา  วิริย  อธิฏหิตฺวา  นิปนฺโน   
อิเม  มม  สรรี  สตฺตีหิ  โกฏเฏตฺวา  ฉิทฺทาวฉิทฺท  กโรนฺเต โกธวเสน  
อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา น โอโลเกสฺสามีติ ฯ  อตฺตโน  สีลเภทภเยน   
ทฬฺห  อธิฏาย  สีส  โภคนฺตเรเยว  ปเวเสตฺวา  นิปชฺช ิฯ  อถ  น  
เต  อุปคนฺตฺวา  นงฺคุฏเ  คเหตฺวา  กฑฺฒนฺตา  ภูมิย  ปาเตตฺวา   
ติขิณสูเลหิ  อฏสุ  าเนสุ  วิชฌฺิตฺวา  สกณฺฏกกาฬเวตฺตยฏ ิโย   
ปหารมุเขหิ  ปเวเสตฺวา  อฏสุ  าเนสุ  กาเชนาทาย  มหามคฺค   
ปฏิปชชฺึสุ ฯ  มหาสตฺโต  สูเลหิ  วิชฌฺนโต  ปฏาย  เอกฏาเนป   
โกธวเสน  อกฺขีนิ  อุมฺมิเลตฺวา  เต  น  โอโลเกสิ ฯ  ตสฺส  อฏหิ   
กาเชหิ  อาทาย  นียมานสฺส  สีส  โอลมฺพิตฺวา  ภูมิย  ปหร ิฯ    
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อถ  น  สีสมสฺส  โอลมฺพตีติ  มหามคฺเค  นิปชชฺาเปตฺวา  ตรุณสูเลน   
นาสปูเฏ  วิชฌฺิตฺวา  รชชฺกุ  ปเวเสตฺวา  สีส  อุกฺขิปตฺวา  กาชโกฏิย   
ลคฺคิตฺวา  ปุนป  อุกฺขิปตฺวา  มคฺค  ปฏปิชฺชึส ุฯ   
        ตสฺมึ  ขเณ  วิเทหรฏเ  มิถลินครวาสี  อาฬาโร  นาม   
กุฏมฺพิโก  ป ฺจ  สกฏสตานิ  อาทาย  สุขยานเก  นิสีทิตฺวา   
คจฺฉนฺโต เต โภชปุตฺเต โพธิสตฺต ตถา คณฺหิตฺวา คจฺฉนฺเต ทิสฺวา เตส   
โสฬสนฺนป  โสฬสหิ  วาหโคเณหิ  สทฺธึ  ปสต  ปสต  สุวณฺณมาสเก   
สพฺเพสป  นิวาสนปารุปนานิ  เตส  ภริยานป  วตฺถาภรณานิ   
ทตฺวา  วิสชฺชาเปสิ ฯ  โส  นาคภวน  คนฺตฺวา  ตตฺถ  ปป ฺจ   
อกตฺวา  มหนฺเตน  ปริวาเรน  นิกฺขมิตฺวา  อาฬาร  อุปสงฺกมิตฺวา   
นาคภวนสฺส  วณฺณ  กเถตฺวา  ต  อาทาย  นาคภวน  คนฺตฺวา  ตีหิ   
นาคก ฺาสเตหิ  สทฺธึ  มหนฺตมสฺส  ยส  ทตฺวา  ทพฺิเพหิ  กาเมหิ   
สนฺตปฺเปสิ ฯ  อาฬาโร  นาคภวเน  เอกวสฺส  วสิตฺวา  ทิพฺพกาเม   
ปริภุ ฺชิตฺวา  อิจฺฉามห  สมฺม  ปพฺพชิตุนฺติ  นาคราชสฺส  กเถตฺวา   
ปพฺพชิตปริกฺขาเร  คเหตฺวา  นาคภวนโต  หิมวนฺตปฺปเทส   
คนฺตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  ตตฺเถว  จิร  วสิตฺวา  อปรภาเค  จาริก  จรนฺโต   
พาราณสึ  ปตฺวา ราชุยฺยาเน  วสิตฺวา  ปนุทิวเส  ภิกฺขาย  นคร   
ปวิสิตฺวา  ราชทฺวาร  อคมาสิ ฯ  อถ  น  พาราณสิราชา  ทิสฺวา   
อิริยาปเถ  ปสีทิตฺวา  ปกฺโกสาเปตฺวา  ป ฺตฺตาสเน  นิสีทาเปตฺวา   
นานคฺครสโภชน  โภเชตฺวา  อ ฺตรสฺมึ  นีเจ อาสเน นิสินฺโน  
วนฺทิตฺวา เตน สทฺธึ สลฺลปนฺโต ปม คาถมาห    



ชาตกฏกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬีสนิปาตวณณฺนา - หนาท่ี 422 

                เลมที่  34  จตฺตาลีสนิปาตวณฺณนา  หนา  422 
 
[๒๔๙๕]อริยาวกาโสสิ ปสนฺนเนตฺโต   
                ม ฺเ ภว ปพฺพชิโต กลุมหฺา   
                กถ นุ วิตฺตานิ ปหาย โภเค   
                ปพฺพชิ นิกฺขมฺม ฆรา สป ฺโติ ฯ   
        ตตฺถ อริยาวกาโสสีติ  นิทฺโทสสนฺุทรสรีราวกาโสสิ  อภิรูโปสีติ   
อตฺโถ ฯ  ปสนฺนเนตฺโตติ  ป ฺจหิ  ปสาเทหิ  ยุตฺตเนตฺโต ฯ   
กุลมฺหาติ  ขตฺติยพฺราหฺมณกุลา  วา  เสฏ ิกุลา  วา  ปพฺพชโิตสีติ   
ม ฺามิ ฯ  กถ  นูติ  เกน  การเณน  กึ  อารมฺมณ  กตฺวา  ธน ฺจ   
โภเค  จ  ปหาย  ฆรา  นกิขฺมิตฺวา  ปพฺพชิโตสิ ฯ  สป ฺโติ   
ปณฺฑิตปุริโสติ ปุจฺฉิ ฯ   
        ตโต  ปร  ตาปสสฺส  จ  ร ฺโ  จ  วจนปฏิวจนวเสน  คาถาน   
สมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ   
[๒๔๙๖]สย วิมาน นรเทว ทิสฺวา   
                มหานุภาวสฺส มโหรคสฺส   
                ทสิฺวาน ปุ ฺาน มหาวิปาก   
                สทฺธายห ปพฺพชิโตมฺหิ ราช ฯ   
[๒๔๙๗]น กามกามา น ภยา น โทสา   
                วาจ มุสา ปพฺพชิตา ภณนฺติ   
                อกฺขาหิ เม ปุจฺฉิโต เอตมตฺถ   
                สตฺุวาน เม ชายิหิติปฺปสาโท ฯ   
[๒๔๙๘]วาณิชฺช รฏาธิป คจฺฉมาโน    
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                ปเถ อทฺทสาสิมฺหิ โภชปุตฺเต   
                ปวฑฺฒกาย อุรค มหนฺต   
                อาทาย คจฺฉนฺเต ปโมทมาเน ฯ   
                โสห สมาค ฺฉิ ชนินฺท เตหิ   
                ปหฏโลโม อวจสฺมิ ภีโต   
                กหุึ อย นียติ ภีมกาโย   
                นาเคน กึ กาหถ โภชปุตฺตา(๑) ฯ   
                นาโค อย นียติ โภชนตฺถ (๒)  
                ปวฑฺฒกาโย อุรโค มหนฺโต   
                สาธุ ฺจ ถูล ฺจ มุทุ ฺจ มส   
                น ตฺว รส ฺาสิ วิเทหปุตฺต ฯ   
                อิโต มย คนฺตฺวา สก นิเกต (๓)  
                อาทาย สตฺถานิ วิโกฏยิตฺวา   
                มสานิ ภกฺขาม ปโมทมานา   
                มย หิ โว สตฺตโว ปนฺนคาน ฯ   
                สเจ อย นียติ โภชนตฺถ   
                ปวฑฺฒกาโย อุรโค มหนฺโต   
                ททามิ โว พลพิทฺทานิ โสฬส   
                นาค อิม มุ ฺจถ พนฺธนสฺมา ฯ   
                อทฺธา หิ โน ภกฺโข อย มนาโป   
# ๑. ส.ี ย.ุ มลิา จ ปุตฺเต ฯ  ๒. ม. โภชนตฺถา ฯ ๓. นิเกตน ฯ  
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                พหู จ โน โอรคา ภุตฺตปุพฺพา   
                กโรม เต ต วจน อาฬาร   
                มตฺิต ฺจ โน โหหิ วิเทหปุตฺต ฯ   
                ตทสฺสุ เต พนฺธนา โมจยึสุ   
                ย นตฺถุโต ปฏโิมกฺขสฺส ปาเส   
                มตฺุโต จ โส พนฺธนา นาคราชา   
                ปกฺกามิ ปาจีนมุโข มุหุตฺต ฯ   
                คนฺตฺวาน ปาจีนมุโข มุหุตฺต   
                ปณฺุเณหิ เนตฺเตหิ ปโลกย ีม   
                ตทสฺสาห ปฏ ิโต อนฺวาค ฺฉิ   
                ทสงฺคุลี(๑) อ ฺชลึ ปคฺคเหตฺวา ฯ   
                คจฺเฉว โข ตฺว ตรมานรูโป   
                มา ต อมิตฺตา ปุน อคฺคเหสุ   
                ทกฺุโข หิ ลุทฺเทหิ ปุนา สมาคโม   
                อทสฺสน โภชปุตฺตาน คจฺฉ ฯ   
                อคมาสิ โส รหท วิปฺปสนฺน   
                นโีลภาส รมณีย สุติตฺถ   
                สมฺโมนต(๒) ชมฺพุหิ เวทิสาหิ   
                ปาเวกฺขิ นิตฺติณฺณภโย ปตีโต ฯ   
                โส ต ปวิสฺส น จิรสฺส นาโค   
# ๑. ม. ทสงฺคุลึ ฯ  ๒. ม. สโมตต  ฯ  
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                ทพฺิเพน เม ปาตุรหู(๑) ชนนิฺท   
                อุปฏหี ม ปตรว ปุตฺโต   
                หทยงฺคม กณฺณสุข ภณนฺโต ฯ   
                ตฺว เมสิ มาตา จ ปตา อาฬาร   
                อพฺภนฺตโร ปาณทโท สหาโย   
                สก ฺจ อิทฺธึ ปฏิลาภโกสฺมิ (๒)  
                อาฬาร ปสฺส เม นิเวสนานิ   
                ปหูตภกฺข พหุอนฺนปาน   
                มสกฺกสาร วิย วาสวสฺสาติ ฯ   
        ตตฺถ  วิมานนฺติ  สงฺขปาลนาคร ฺโ  อเนกสตนาฏกิตฺถี- 
สมฺปตฺติสมฺปนฺน  กา ฺจนมณิวิมาน ฯ  ปุ ฺานนฺติ  เตน   
กตปุ ฺาน  มหนฺต  วิปาก  ทิสฺวา  กมมฺ ฺจ  ผล ฺจ  ปรโลก ฺจ   
สทฺทหิตฺวา  ปวตฺตาย  สทฺธาย  อห  ปพฺพชิโต ฯ  น  กามกามาติ  
น  วตฺถุกาเมนป  ภเยนป  โทเสนป  มสุา  ภณนฺติ ฯ  ชายิหิตีติ   
ภนฺเต  ตุมฺหาก  วจน  สุตฺวา  มยฺหป  ปสาโท  โสมนสฺส  ชายิสฺสติ ฯ   
วาณิชฺชนฺติ  วาณิชฺชกมฺม  กริสฺสามีติ  คจฺฉนฺโต ฯ  ปเถ   
อทฺทสาสิมฺหีติ  ป ฺจนฺน  สกฏสตาน  ปุรโต  สุขยานเก  นิสีทิตฺวา   
คจฺฉนฺโต  มหามคฺเค  ชนปทมนุสฺเส  อทฺทส ฯ  ปวฑฺฒกายนฺติ   
วฑฺฒิตกาย ฯ  อาทายาติ  อฏหิ  กาเชหิ  คเหตฺวา ฯ  อวจสฺมีติ   
อภาสึ ฯ  ภีมกาโยติ  ภยชนนกาโย ฯ  โภชปุตฺตาติ  ลุทฺทปุตฺเต   
# ๑. ม. ปาตุรห ฯ  ๒. ยุ.  ปฏลิาภิโตสฺมิ ฯ  
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ปยสมุทาจาเรนาลปติ ฯ  วิเทหปุตฺตาติ  วิเทหรฏวาสิตาย   
อาฬาร  อาลปสุ ฯ  วิโกฏยิตฺวาติ  ฉินฺทิตฺวา ฯ  มย ฺหิ  โว   
สตฺตโวติ  มย  ปน  นาคาน  เวริโน  นาม ฯ โภชนตฺถนฺติ   
โภชนตฺถาย ฯ  มิตฺต ฺจ  โน  โหหีติ  ตฺว  อมฺหาก  มิตฺโต  โหหิ   
กตคุณ  ชาน ฯ  ตทสฺสุ  เตติ  มหาราช  เตหิ  โภชปุตฺเตหิ  เอว   
วุตฺเต  อห  เตส  โสฬส  วาหโคเณ  นิวาสนปารุปนานิ  ปสต  ปสต   
สุวณฺณมาสเก  ภรยิาน ฺจ  เนส  วตฺถาลงฺการ  อทาสึ  อถ  เต   
สงฺขปาลนาคราชาน  ภูมิย  นิปชฺชาเปตฺวา  อตฺตโน  กกฺขลตาย   
กณฺฏกาจิตา  กาฬเวตฺตลตา  โกฏิย  คเหตฺวา  อากฑฺฒิตุ  อารภึสุ  
อถาห  นาคราชาน  กิลมนฺต  ทิสฺวา  อกิลมนฺโตว  อสินา  ตา  ลตา   
ฉินฺทิตฺวา  ทารกาน  กณฺณเวโต  วฏฏิหรณนิยาเมน  อทุกฺขาเปนฺโต   
สนิก  นีหรึ  ตสฺมึ  กาเล  เต  โภชปุตฺตา  ย  พนฺธน  อสฺส  นตฺถุโต   
ปเวเสตฺวา  ปาเส  ปฏิโมกขฺ  ตสฺมา  พนฺธนา  ต  อุรค  โมจยึสุ ฯ   
ตสฺส  นาสโต  สห  ปาเสน  ต  รชฺชุก  นีหรึสูติ  ทีเปติ ฯ  อิติ  เต   
อุรค  วิสชฺเชตฺวา  โถก  คนฺตฺวา  อย  อุรโค  ทุพฺพโล  มตกาเล  น   
คเหตฺวาว  คจฺฉิสฺสามีติ  นิลียึสุ ฯ  ปณฺุเณหีติ  โสป  มุหุตฺต   
ปาจีนมุโข  คนฺตฺวา  อสฺสุปุณฺเณหิ  เนตฺเตหิ  ม  ปโลกย ิฯ   
ตทสฺสาหนฺติ  ตทา  อสฺส  อห ฯ  คจฺเฉวาติ  เอวนฺต  อวจนฺติ  
วทติ ฯ  รหทนฺติ  กณฺณเวณฺณรหท ฯ  สมฺโมนตนฺติ  อุภยตีเรสุ   
ชุมฺพูรุกฺขเวทิสารุกฺเขหิ  โอนต  วินต ฯ  นิตฺติณฺณภโย ปตีโตติ  
โส กริ ต  รหท  ปสฺสนฺโต  อาฬารสฺส  นิปจฺจการ  ทสฺเสตฺวา  ยาว    
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นงฺคุฏา  โอตฺตริ ฯ  อุทเก  ปวิฏปวิฏฏานเมวสฺส  นิพฺภย   
อโหสิ ฯ  ตสฺมา  นิตฺติณฺณภโย  ปตีโต  หตฺถตุฏโ  ปาเวกฺขีติ ฯ   
ปวิสฺสาติ  ปเวเสตฺวา ฯ  ทพฺิเพน  เมติ  นาคภวเน  ปมาท   
อนาปชฺชิตฺวา  มยิ  กณฺณเวณฺณนทีตีร  อนติกฺกนฺเตเยว  ทิพฺเพน   
ปริวาเรน  มม  ปุรโต  ปาตุรโหสิ ฯ  อุปฏหีติ  อุปาคมิ ฯ   
อพฺภนฺตโรติ  หทยมสสทิโส ฯ  ตฺว  มม  พหูปกาโร  สกฺการ  เต   
กริสฺสามิ ฯ  ปสฺส เม นิเวสนานีติ  มม  นาคภวน  ปสฺส ฯ   
มสกฺกสาร  วิยาติ  มสกฺกสาโร  วุจฺจติ  โอสกฺกนปรสิกฺกนาภาเวน   
ฆนสารตาย  จ  สิเนรุปพฺพตราชา  อย  ตตฺถ  มาปตตาวตึสภวน  
สนฺธาเยวมาห ฯ   
        มหาราช  เอว  วตฺวา  โส  นาคราชา  อุตฺตรึ  อตฺตโน  
นาคภวน  วณฺเณนฺโต คาถาทฺวยมาห   
[๒๔๙๙]ต ภูมิภาเคหิ อุเปตรูป   
                อสกฺขรา เจว มุทู สุภา จ   
                นจีาติณา(๑) อปฺปรชา จ ภูมิ   
                ปาสาทิกา ยตฺถ ชหนฺติ โสก ฯ   
                อนาวกุลา เวฬุริยูปนีลา   
                จตุทฺทิส อมฺพวน สุรมฺม   
                ปกฺกา จ เปสี สผลา สุผุลฺลา   
                นจฺิโจตุกา ธารยนฺติ ผลานีติ ฯ   
# ๑. ม. นีจตฺตินา ฯ  
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        ตตฺถ  อสกฺขราติ  ยา  ตตฺถ  ภูม ิ ปาสาณสกฺขรรหิตา  มุทุ   
สุภา  กา ฺจนรชฏมณิมยา  สตฺตรตนวาลุกากิณฺณา ฯ  นีจาติณาติ   
อินฺทโคปกปฏ ิสทิสวณฺเณหิ  นีจติเณหิ  สมนฺนาคตา ฯ   
อปฺปรชาติ  ปสุรหิตา ฯ  ยตฺถ  ชหนฺติ  โสกนฺติ  ยตฺถ  ปวิฏมตฺตาว   
นิสฺโสกา  โหนฺติ ฯ  อนาวกุลาติ  น  อวกุลา  อขนิมา  อุปริ  
อุกฺกุลวิกุลภาวรหิตา  วา  สมสณฺ ิตา ฯ  เวฬุริยูปนลีาติ  เวฬุริเยน   
อุปนีลา ตตฺถ นาคภวเน  เวฬุริยมยา  ปสนฺนสลิลา  นีโลภาสา   
อเนกวณฺณกมลุปฺปลส ฺฉนฺนา  โปกขฺรณีติ  อตฺโถ ฯ  จตุทฺทิสนฺติ  
โปกฺขรณิยา  จตูสุ  ทิสาสุ ฯ  ปกฺกา  จาติ  ตสฺมึ  อมพฺวเน   
อมฺพรุกฺขา  ปกฺกผลา  จ  อฑฺฒปกฺกผลา  จ ตรุณผลา จ ผุลฺลิตา- 
เยวาติ อตฺโถ ฯ นิจฺโจตุกาติ ฉนฺนมฺป  อุตูน อนุรูเปหิ ปุปฺผผเลหิ  
สมนฺนาคตาติ ฯ   
[๒๕๐๐]เตส วนาน นรเทว มชฺเฌ   
                นิเวสน ภสฺสรสนฺนิกาส   
                รชฏคฺคฬ โสวณฺณมย อุฬาร   
                ปภาสติ(๑) วิชฺชุริวนฺตลิกฺเข ฯ   
                มณิมยา โสวณฺณมยา อุฬารา   
                อเนกจิตฺตา สสต สุนิมฺมิตา   
                ปริปูรา ก ฺาหิ อลงฺกตาหิ   
                โสวณฺณกายูรธราหิ ราช ฯ   
# ๑. ส. โอภาสติ ฯ  
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                โส สงฺขปาโล ตรมานรูโป   
                ปาสาทมารุยฺห อโนมวณฺโณ   
                สหสฺสถมฺภ อตุลานุภาว   
                ยตฺถสฺส ภริยา มเหสี อโหสิ ฯ   
                เอกา จ นารี ตรมานรูปา   
                อาทาย เวฬุริยมย มหคฺฆ   
                สภุ มณึ ชาติมนฺตูปปนฺน   
                อโจทิตา อาสนมพฺภิหาสิ ฯ   
                ตโต ม อุรโค หตฺเถ(๑) คเหตฺวา   
                นสิีทยี ปมุขอาสนสฺมึ   
                อิทมาสน อตฺร ภว นิสีทตุ   
                ภว ฺหิ เม อ ฺตโร ครูน ฯ   
                อ ฺา จ นารี ตรมานรูปา   
                อาทาย วารึ อุปสงฺกมิตฺวา   
                ปาทานิ ปกฺขาลยิ เม ชนินฺท   
                ภรยิาว ภตฺตู ปติโน ปยสฺส ฯ   
                อปรา จ นารี ตรมานรูปา   
                ปคฺคยฺห โสวณฺณมยาย จาฏิยา   
                อเนกสูป วิวิธ วิย ฺชน   
                อุปนามยี ภตฺต มนุ ฺรูป ฯ   
# ๑. ส. หตฺเถ อุรโค ฯ  
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                ตุรเิยหิ ม ภารต ภุตฺตภตฺต   
                อุปฏหุ ภตฺตุ มโน วิทิตฺวา   
                ตตุตฺตรึ ม นิปติ มหนฺต   
                ทพฺิเพหิ กาเมหิ อนปฺปเกหีติ ฯ   
        ตตฺถ  นเิวสนนฺติ  ปาสาโท ฯ  ภสสฺรสนฺนิกาสนฺติ   
ปภสฺสรทสฺสน ฯ  รชฏคฺคฬนฺติ  รชฏทฺวารกวาต ฯ  มณิมยาติ   
เอวรูปา  ตตฺถ  กูฏาคารา  จ  คพฺภา  จ ฯ ปริปูราติ สมฺปุณฺณา ฯ  
โส สงฺขปาโลติ  มหาราช  อห  เอว  ตสฺมึ  นาคภวน  วณฺเณนฺเต  ต   
ทฏ ุกาโม อโหสึ อถ ม ตตฺถ  เนตฺวา  โส  สงฺขปาโล  หตฺเถ คเหตฺวา   
ตรมาโน  เวฬุริยถมฺเภหิ  สหสฺสถมฺภ  ปาสาท  อารุยฺห  ยสฺม ึ าเน   
อสฺส  มเหสี  อโหสิ  ต  าน  เนตีติ  ทเีปติ ฯ  เอกา  จาติ  มยิ   
ปาสาท  อภิรุฬฺเห  เอกา  อิตฺถี  อ ฺเหิป  มณีหิ  ชาติมนฺเตหิ  อุเปต   
สุภ  เวฬุริยาสน  เตน  นาคราเชน  อวุตฺตาว ฯ  อพฺภิหาสีติ   
อภิหริ  อตฺถรีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปมุขอาสนสฺมินฺติ  ปมุขาสนสฺมึ ฯ   
อุตฺตมาสเน  นิสีทาเปสีติ  อตฺโถ ฯ  ครนูนฺติ  มาตาปตูน  เม  ตฺว   
อ ฺตโรติ  เอว  วตฺวา  นิสีทาเปสิ ฯ  วิวิธ  วิย ฺชนนฺติ  วิวิธ   
พฺย ฺชน ฯ  ภตฺต  มนุ ฺรูปนฺติ  ภตฺต  มนุ ฺรูป ฯ  ภารตาติ   
ราชาน  อาลปติ ฯ  ภุตฺตภตฺตนฺติ  กตภตฺตกิจฺจ ฯ  อุปฏหุนฺติ   
อเนกสเตหิ  ตุริเยหิ  คนฺธพฺพ  กุรุมานา  อุปฏหึสุ ฯ  ภตฺตุ  มโน   
วิทิตฺวาติ  อตฺตโน  ปติโน  จิตฺต  ชานิตฺวา ฯ  ตตุตฺตรินฺติ  ตโต   
คนฺธพฺพกรณโต  อุตฺตรึ ฯ  ม  นิปตีติ  โส  นาคราชา  ม  อุปสงฺกมิ ฯ    
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มหนฺต  ทิพฺเพหีติ  มหนฺเตหิ  อุฬาเรหิ  ทิพฺเพหิ ฯ  กาเมหีติ   
เตหิ  จ น อปฺปเกหิ อนปฺปเกหิ ฯ   
        เอว อุปสงฺกมิตฺวา จ ปน คาถมาห   
[๒๕๐๑]ภริยา มเมตา ติสตา อาฬาร   
                สพฺพตฺตมชฺฌา ปทุมุตฺตราภา   
                อาฬาร เอตาสุ เต กามกาโร   
                ททามิ เต ตา ปริจารยสฺสูติ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพตฺตมชฺฌาติ  สพฺพา  อตฺตมชฺฌา  ปาณินา   
คหิตปฺปมาณมชฺฌาติ  อตฺโถ ฯ  อฏกถาย  ปน  สมุชฺฌาติ  ปาโ ฯ   
ปทุมุตฺตราภาติ  ปทุมวณฺณอุตฺตราภา ฯ  ปทุมวณฺณจฺฉวิโยติ   
อตฺโถ ฯ  ปรจิารยสฺสูติ  ตา  อตฺตโน  ปาทปริจาริกา  กโรหีติ  วตฺวา   
ตีหิ  อิตฺถีสเตหิ สทฺธึ มหาสมฺปตฺตึ มยฺห อทาสิ ฯ  โสห   
[๒๕๐๒]สวจฺฉร ทิพฺพรสานุภุตฺวา   
                ตทาสฺสุห อุตฺตริ ปจฺจภาสิ (๑)   
                นาคสฺสิท กินฺติ กถ ฺจ ลทฺธ   
                กถชฺฌคมาสิ วิมานเสฏ ฯ   
                อธิจฺจ ลทฺธ ปริณามชนฺเต   
                สย กต อุทาหุ เทเวหิ ทินฺน   
                ปจฺุฉามิ ต นาคราเช ตมตฺถ   
                กถชฺฌคมาสิ วิมานเสฏนฺติ ฯ   
# ๑. ม. อุตฺตริมชฺฌภาสิ  ฯ  
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        ตตฺถ  ทพฺิพรสานุภุตฺวาติ  ทิพฺเพ  กามคุณรเส  อนุภวิตฺวา ฯ   
ตทาสฺสุหนฺติ  ตทา  อสฺส ุ อห ฯ  นาคสฺสิทนฺติ  ภทฺทมุขสฺส   
สงฺขปาลนาคราชสฺส  อิท  สมฺปตฺติชาต ฯ  กินฺติ  กึ  นาม  
กมฺม กตฺวา  ลทฺธ  กถเมต  วิมานเสฏ  ตฺว  อชฺฌคมาสีติ   
อิติ  น  อห  ปุจฺฉึ ฯ  อธิจฺจ  ลทฺธนฺติ  อเหตุนา  ลทฺธ ฯ  
ปริณามชนฺเตติ เกนจิ ตว  อตฺถาย  ปรณิามิตตฺตา  ปริณามโต   
ชาต ฯ  สย  กตนฺติ  การเก  ปกโฺกสาเปตฺวา รตนานิ  
ทตฺวา การิตนฺติ ฯ   
        ตโต ปรา ทฺวินฺนป วจนปฏิวจนคาถา จ   
[๒๕๐๓]นาธิจฺจ ลทฺธ น ปริณามชมฺเม   
                น สย กต นป เทเวหิ ทินฺน   
                สเกหิ กมฺเมหิ อปาปเกหิ   
                ปุ ฺเหิ เม ลทฺธมิท วิมาน ฯ   
[๒๕๐๔]กินฺเต วต กึ ปน พฺรหฺมจริย   
                กสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก   
                อกฺขาหิ เม นาคราเช ตมตฺถ   
                กถ นุ เต ลทฺธมิท วิมาน ฯ   
[๒๕๐๕]ราชา อโหสึ มคธานมิสฺสโร   
                ทยฺุโยธโน นาม มหานุภาโว   
                โส อิตร ชีวิต สวิทิตฺวา   
                อสสฺสต วิปริณามธมฺม ฯ    
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                อนฺน ฺจ ปาน ฺจ ปสนฺนจิตฺโต   
                สกฺกจฺจ ทาน วิปุล อทาสึ   
                โอปานภูต เม ฆร ตทาสิ   
                สนฺตปฺปตา สมณพฺราหฺมณา จ ฯ   
                มาล ฺจ คนฺธ ฺจ วิเลปน ฺจ   
                ปทีปย ยานมุปสฺสย ฺจ   
                อจฺฉาทน สยนมถนฺนปาน   
                สกฺกจฺจ ทานานิ อทมฺห ตตฺถ ฯ   
                ต เม วต ต ปน พฺรหฺมจริย   
                ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก   
                เตเนว เม ลทฺธมทิ วิมาน   
                ปหูตภกฺข พหุอนฺนปาน ฯ   
[๒๕๐๖]นจฺเจหิ คีเตหิ จุเปตรูป   
                จิรฏ ิติก น จ สสฺสตาย   
                อปฺปานุภาวา ต มหานุภาว   
                เตชสฺสิน หนฺติ อเตชวนฺโต   
                กิเมว ทาาวุธ กึ ปฏิจฺจ   
                หตฺถตฺถมาค ฺฉิ วนิพฺพกาน ฯ   
                ภย นุ เต อนฺวคต มหนฺต   
                เตโช น ุเต อนฺวคต ทนฺตมูล   
                กิเมว ทาาวุธ กึ ปฏิจฺจ    
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                กิเลสมาปชฺช ิวนิพฺพกาน ฯ   
[๒๕๐๗]น เม ภย อนฺวคต มหนฺต   
                เตโช น สกฺกา มม เตภิ หนฺตุ   
                สต ฺจ ธมฺมานิ สุกิตฺติตานิ   
                สมุทฺทเวลาว ทุรจฺจยานิ ฯ   
                จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ อาฬาร   
                อุโปสถ นิจฺจมุปาวสามิ   
                อถาคมม โสฬส โภชปุตฺตา   
                รชชฺุ คเหตฺวาน ทฬฺห ฺจ ปาส ฯ   
                เภตฺวาน นาส อติกสฺส รชชฺุ   
                นยึสุ ม สมฺปรคิยฺห ลุทฺทา   
                เอตาทิส ทุกฺขมห ติติกฺข   
                อุโปสถ อปฺปฏิโกปยนฺโต ฯ   
[๒๕๐๘]เอกายเน ต ปเถ อทฺทสสุ   
                พเลน วณฺเณน จุเปตรูป   
                สริิยา ป ฺาย จ ภาวิโตสิ   
                กมิตฺถิย นาค ตโป กโรสิ ฯ   
[๒๕๐๙]น ปุตฺตเหตุ น ธนสฺส เหตุ   
                น อายุโน จาป อาฬาร เหตุ   
                มนุสฺสโยนึ อภิปตฺถยาโน   
                ตสฺมา ปรกฺกมมฺ ตโป กโรมิ ฯ    
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[๒๕๑๐]ตฺว โลหิตกฺโข วิหตนฺตรโส   
                อลงฺกโต กปฺปตเกสมสฺสุ   
                สโุรสิโต โลหติจนฺทเนน   
                คนฺธพฺพราชาว ทิสา ปภาสสิ ฯ   
                เทวิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว   
                สพฺเพหิ กาเมหิ สมงฺคิภูโต   
                ปจฺุฉามิ ต นาคราเช ตมตฺถ   
                เสยฺโย อิโต เกน มนุสฺสโลโก ฯ   
[๒๕๑๑]อาฬาร นา ฺตฺร มนุสฺสโลกา   
                สทฺุธิ วา สวิชฺชติ สยโม วา   
                อห ฺจ ลทฺธาน มนุสฺสโยนึ   
                กาหามิ ชาติมรณสฺส อนฺต ฯ   
[๒๕๑๒]สวจฺฉโร เม วุสิโต ตวนฺติเก   
                อนฺเนน ปาเนน อุปฏ ิโตสฺมิ   
                อามนฺตยิตฺวาน ปเลมิ นาค   
                จิรปฺปวุฏโสฺมิ อห ชนินฺท ฯ   
[๒๕๑๓]ปุตฺตา จ ทารา จ อนุชีวิโน จ   
                นจฺิจานุสิฏา อุปติฏเต ต   
                กจฺจินุ เต นาภิสสิตฺถ โกจิ   
                ปย ฺหิ เม ทสฺสน ตุยฺห อาฬาร ฯ   
[๒๕๑๔]ยถาป มาตุ จ ปตุ อคาเร    
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                ปตฺุโต ปโย ปฏิวิหิโตว เสยฺย   
                ตโตป มยฺห อิธเมว เสยฺโย   
                จิตฺต ฺหิ เต นาค มยิ ปสนฺน ฯ   
[๒๕๑๕]มณิ มม วิชชฺติ โลหิตงฺโค   
                ธนาหโร มณิรตน อุฬาร   
                อาทาย ต คจฺฉ สก นิเกต   
                ลทฺธา ธนนฺต มณิโมสฺสชสฺสูติ ฯ   
        ตตฺถ  กนิฺเต  วตนฺติ  กึ  ตว  วตสมาทาน ฯ  พฺรหฺมจริยนฺติ   
เสฏจริย ฯ  โอปานภูตนฺติ  จตุมหาปเถ  ขตโปกฺขรณี  วิย   
ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณาน  ยถาสุข  ปรภุิ ฺชิตพฺพวิภว ฯ  น  จ  สสฺสตายนฺติ  จิรฏ ิติก  สมานป  
เจต  มยฺห  สสฺสต  น  โหตีติ  เม   
กเถติ ฯ  อปฺปานุภาวาติ  โภชปุตฺเต  สนฺธายาห ฯ  หนฺตีติ   
อฏสุ  าเนสุ  สูเลหิ  วิชฌฺนฺตา  กึการณา  หนึสุ ฯ  กึ  ปฏิจฺจาติ  
ก  สนฺธาย  ตฺว  ตทา  เตส  หตฺถตฺถ  อาค ฺฉิ  วส  อุปคโต ฯ  
วนิพฺพกานนฺติ โภชปุตฺตา  อิธ  วนิพฺพกาติ  วุตฺตา ฯ  เตโช  น ุ 
เต  อนฺวคต  ทนฺตมูลนฺติ  กึ นุ  ตว  เตโช  โภชปุตฺเต  ทิสฺวา  ตทา  
ภย  มหนฺต  อนฺวคต  อุทาหุ  วิส  ทนตฺมูล  อนฺวคต ฯ  กิเลสนติฺ   
ทุกฺข ฯ  วนพฺิพกานนฺติ  โภชปุตฺตาน  สนฺติเก  โภชปุตฺเต   
นิสฺสายาติ  อตฺโถ ฯ  เตโช  น  สกฺกา  มม  เตภิ  หนฺตุนฺติ  มม   
วิสเตโช  อ ฺสฺส  เตเชน  อภิหนฺตตป  น  สกฺกา  เตส ฯ  สตนฺติ   
พุทฺธาทีน ฯ ธมฺมานีติ สีลสมาธิป ฺาขนฺติอนุทฺทยา-  
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เมตฺตาภาวนาสงฺขาตานิ  ธมฺมานิ ฯ  สกุิตฺติตานีติ  สุวณฺณิตานิ   
สุกถิตานิ ฯ  กินฺติ  กตฺวา ฯ สมุทฺทเวลาว ทุรจฺจยานีติ เตหิ  
สมุทฺทเวลา  วิย  สปฺปุริเสหิ  ชีวิตตฺถป  ทุรจฺจยานีติ  วณฺณิตานิ   
ตสฺมา  อห  สีลเภทภเยน  ขนฺติเมตฺตาสมนนฺาคโต  หุตฺวา  มม   
โกปสฺส  สีลเวลนฺต  อติกกฺมิตุ  น  อทาสินฺติ  อาห ฯ  อิมิสฺสา   
ปน  สงฺขปาลธมฺมเทสนาย  ทสป  ปารมิโย  ลพฺภนฺติ ฯ  ตทา   
หิ  มหาสตฺเตน  สรรีสฺส  ปริจฺจตฺตภาโว  ทานปารมี  นาม  โหติ ฯ   
ตถารูเปนป  วิสเตเชน  สีลสฺส  อภินฺนตา  สีลปารม ีฯ   
นาคภวนโต  นิกฺขมิตฺวา  สมณธมฺมกรณ  เนกฺขมฺมปารมี ฯ   
อิท ฺจีท ฺจ  กาตุ  วฏฏตีติ  สวิทหน  ป ฺาปารมี ฯ  อธิวาสนวิริย   
วิริยปารมี ฯ  อธิวาสนขนฺติ  ขนฺติปารมี ฯ  สจฺจสมาทาน  
สจฺจปารมี ฯ  มม  สีล  น  ภินฺทิสฺสามีติ  อธิฏาน  อธิฏานปารมี ฯ   
อนุทฺทยภาโว  เมตฺตาปารมี ฯ  เวทนาย  มชฺฌตฺตภาโว   
อุเปกฺขาปารมี ฯ  อถาคมุนฺติ  อเถกทิวส  วมฺมิกมตฺถเก   
นิปนฺน  ทิสฺวา  โสฬส  โภชปุตฺตา  ขรรชฺชุ ฺจ  ทฬฺหปาส ฺจ  
สูลานิ  จ  คเหตฺวา  มม  สนฺติก  อาคตา ฯ  เภตฺวานาติ  มม  สรีร   
อฏสุ  าเนสุ  ภินฺทิตฺวา  กณฺฏกลตา  ปเวเสตฺวา ฯ  นาส  
อติกสฺส  รชชฺุนฺติ  โถก  คนฺตฺวา  สีส  เม  โอลมฺพนฺต  ทิสฺวา   
มหามคฺเค  นิปชฺชาเปตฺวา  ปุน  นาสป  เม  ภินฺทิตฺวา  วิวฏฏรชฺชุ   
อติกสฺส  กาชโกฏิย  ลคฺเคตฺวา  สมนฺตโต  ปริคฺคเหตฺวา  ม  นยสึุ ฯ   
อทฺทสสูติ  สมฺม  สงฺขปาล  เต  โภชปุตฺตา  เอกายเน  เอกคมเน    
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ชงฺฆปทิกมคฺเค  ต  พเลน  วณฺเณน  จ  อุเปตรูป  ปสฺสึสุ  ตฺว  ปน  
อิสฺสริยโสภคฺคสิริยา  จ  ป ฺาย  จ  ภาวิโต  วฑฺฒิโต  โส  ตฺว   
เอวรูโป สมาโน กิมตฺถ ตป กโรสิ ก ึอิจฺฉนฺโต  อุโปสถวาส  อุปวสสิ  
สีล  รกฺขสิ ฯ  อทฺทสาสินฺติป  ปาโ ฯ  อห  เอกายเน   
มหามคฺเค  ต  อทฺทสินฺติ  อตฺโถ ฯ  อภิปตฺถยาโนติ  ปตฺเถนฺโต ฯ  ตสฺมาติ  ยสมฺา  มนุสฺสโยนึ  
ปตฺเถมิ  ตสมฺา  วิริเยน  ปรกฺกมิตฺวา  ตโปกมฺม  กโร 
มีติ ฯ  สโุรสโิตติ  สุอนุลตฺิโต ฯ  อิโตติ  อิมมฺหา  นาคภวนา  มนุสฺสโลโก  เกน  อุตฺตริตโร ฯ  
สุทฺธีติ  มคฺคผล- 
นิพฺพานสงฺขาตา  วิสุทฺธิ ฯ  สยโมติ  สีล ฯ  อิท โส มนุสฺสโลเกเยว  
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธาน  อุปฺปตฺตึ  สนฺธายาห ฯ  กาหามีติ  
อตฺตโน  อปฺปฏิสนฺธิกภาว  กโรนฺโต  ชาติชรามรณสฺส  อนฺต   
กริสฺสามีติ ฯ  เอว  มหาราช  โส สงฺขปาโล  มนุสฺสโลก  วณฺเณสีติ ฯ  สวจฺฉโร  เมติ  เอว  
มหาราช  ตสฺมึ  มนุสฺสโลก  วณฺเณนฺเต  อห   
ปพฺพชฺชาย  สิเนห  กตฺวา  เอตทโวจ ฯ  ตตฺถ  อุปฏ ิโตสฺมีติ   
อนฺนปาเนน  เจว  ทิพฺเพหิ  จ  กามคุเณหิ  ปริจิณฺโณ  มานิโต ฯ   
ปเลมีติ  สเรมิ  คจฺฉามิ ฯ  จิรปฺปวุฏโสฺมีติ  อห  มนุสฺสโลกโต   
จิรปฺปวุฏโ ฯ  นาภิสสิตฺถาติ  กจฺจิ  นโุข  มม  ปุตฺตาทีสุ  โกจิ  
ต  น  อกฺโกสิ  น  ปริภาสสีติ  ปุจฺฉติ ฯ  นาภิสชฺเชถาติป  ปาโ ฯ 
น  โกเปสีติ  อตฺโถ ฯ  ปฏวิิหิโตติ  ปฏชิคฺคิโต ฯ  มณิ  มมนฺติ   
สเจ  สมฺม  อาฬาร  คจฺฉสิเยว  เอว  สนเฺต  มม  โลหิตงฺโค ธนาหรโณ   
สพฺพกามทโท  มณิ  สวิชฺชติ  ต  อาฬาร  มณิรตน  อาทาย  ตว   
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เคห  คจฺฉ  ตตฺถ  อิมสฺสานุภาเวน  ยาวทิจฺฉก  ธน  ลทฺธา  ปุน  อิม   
มณิรตน  โอสฺสชสฺสุ  โอสฺสชนฺโต  จ  อ ฺตฺถ  อโนสฺสชิตฺวา   
อตฺตโน  อุทกจาฏิย โอสสฺเชยฺยาสีติ วตฺวา มยฺห มณิรตน อุปเนสีติ  
วทติ ฯ   
        เอว  วตฺวา  อถาห  มหาราช  นาคราชาน  เอตทโวจ  สมฺม  
นาห  ธเนนตฺถิโก  ปพฺพชตุิ  ปน  อิจฺฉามีติ  ปพฺพชิตปริกฺขาร   
ยาจิตฺวา  เตเนว  สทฺธึ  นาคภวนโต  นิกฺขมิตฺวา  ต  นิวตฺเตตฺวา   
หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  ปพฺพชิโตติ  วตฺวา  ร ฺโ  ธมมฺกถ  กเถนฺโต   
คาถาทฺวยมาห   
[๒๕๑๖]ทิฏา มยา มานุสิกาป กามา   
                อสสฺสตา วิปริณามธมฺมา   
                อาทีนว กามคุเณสุ ทิสฺวา   
                สทฺธายห ปพฺพชิโตมฺหิ ราช ฯ   
                ทมุปฺผลาเนว ปตนฺติ มานวา   
                ทหรา จ วุฑฺฒา จ สรีรเภทา   
                เอตป ทิสฺวา ปพฺพชิโตมฺหิ ราช   
                อปณฺณก สาม ฺเมว เสยฺโยติ ฯ   
        ตตฺถ  สทฺธายาติ  กมฺม ฺจ  ผล ฺจ  นิพฺพาน ฺจ  สทฺทหิตฺวา ฯ   
ทุมปฺผลาเนวาติ  ยถา  รุกขฺผลานิ  ปกกฺานิป  อปกกฺานิป  ปตนฺติ   
ตถาป  ทหรา  จ  วุฑฺฒา  ปตนฺติ ฯ  อปณฺณกนฺติ  อวิรุทฺธ   
นิยฺยานิก ฯ  สาม ฺเมว  เสยฺโยติ  ปพฺพชฺชาว  อุตฺตมาติ    
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ปพฺพชฺชาย  คุณ ทิสฺวา ปพฺพชิโตมฺหิ มหาราชาติ ฯ   
        ต สุตฺวา ราชา อนนฺตร คาถมาห   
[๒๕๑๗]อทฺธา หเว เสวิตพฺพา สป ฺา   
                พหุสฺสุตา เย พหุานจินฺติโน   
                นาค ฺจ สุตฺวาน ตุว ฺจ อาฬาร (๑)  
                กาหามิ ปุ ฺานิ อนปฺปกานีติ ฯ   
        ตตฺถ  เย  พหุานจินฺติโนติ  เย  พหูนิ  การณานิ   
ชานนฺติ ฯ  นาค ฺจาติ  ตถา  อปฺปมาทวิหารีน  นาคราชาน ฺจ   
ตฺว ฺจ  วจน  สุตฺวา ฯ   
        อถสฺส อุสฺสาห ชเนนฺโต ตาปโส โอสานคาถมาห   
[๒๕๑๘]อทฺธา หเว เสวิตพฺพา สป ฺา   
                พหุสฺสุตา เย พหุานจินฺติโน   
                นาค ฺจ สุตฺวาน มม ฺจ ราช   
                กโรหิ ปุ ฺานิ อนปฺปกานีติ ฯ   
        เอว  โส  ร ฺโ  ธมมฺ  เทเสตฺวา  ตตฺเถว  จตฺตาโร  วสฺสานมาเส   
วสิตฺวา  ปุน  หิมวนฺต  คนฺตฺวา  ยาวชีว  จตฺตาโร  พฺรหฺมวิหาเร   
ภาเวตฺวา  พฺรหฺมโลกูปคโต  อโหสิ ฯ  สงฺขปาโลป  ยาวชีว   
อุโปสถวาส  วสิตฺวา  ราชา  จ  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา ยถากมฺม  
คโต ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  โปราณกปณฺฑิตา    
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นาคสมฺปตฺตึ  ปหาย  อุโปสถวาส  วสสึูติ   ชาตก  สโมธาเนสิ  ตทา   
ปตา  ตาปโส  กสฺสโป  อโหสิ  พาราณสิราชา  อานนฺโท  อาฬาโร  
สารีปุตฺโต สงฺขปาโล ปน อหเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ   
                                สงฺขปาลชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                        จตุตฺถ ฯ   
 
                                จุลลฺสุตโสมชาตก   
        อามนฺตยามิ  นิคมนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
เนกฺขมฺมปารมึ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ  
มหานารทกสฺสปชาตกสทิสเมว ฯ   
        อตีเต  ปน  พาราณสี  สุทสฺสน  นาม  นคร  อโหสิ ฯ   
ตตฺถ  พฺรหฺมทตฺโต  นาม  ราชา  อชฺฌาวสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ตสฺส  
อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นพฺิพตฺติ ฯ  ทสมาสจฺจเยน  มาตุกุจฺฉิโต   
นิกฺขมิ ฯ  ตสฺส  ปน  ปุณฺณจนฺทสสฺสิรีก  มุข  อโหสิ ฯ  
เตนสฺส  โสมกุมาโรติ  นาม  กรึส ุฯ  โส  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สุตจิตฺตโก  
สวนสีโล  อโหสิ ฯ  เตน  น  สุตโสโมติ  ส ฺชานึสุ ฯ  โส   
วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิลาย  สิปฺป  อุคฺคเหตฺวา  อาคโต  ปตุสนฺตก   
เสตจฺฉตฺต  ลภิตฺวา  ธมฺเมน  รชฺช  กาเรสิ  มหนฺต  อิสฺสริย  อโหสิ ฯ  
ตสฺส  จนฺทเทวิปฺปมุขานิ  โสฬส  อิตฺถีสหสฺสานิ  อเหสุ ฯ  โส   
อปรภาเค  ปุตฺตธีตาหิ  วฑฺฒนฺโต  ฆราวาเสน  อนภิรโต  อร ฺ   
# ๑. ย.ุ ต ฯ  
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ปวิสิตฺวา  ปพฺพชิตุกาโม  อโหสิ ฯ  โส  เอกทิวส  กปฺปก   
อามนฺเตตฺวา  ยทา  เม  สมมฺ  สิรสฺม ึ ปลิต  ปสฺเสยฺยาสิ  ตทา  เม   
อาโรเจยฺยาสีติ  อาห ฯ  กปฺปโก  ตสฺส  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา   
อปรภาเค  ปลิต  ทิสฺวา  อาโรเจตฺวา  เตนหิ  น  สมมฺ  กปฺปก   
อุทฺธริตฺวา  มม  หตฺเถ  ปติฏเปหีติ  วุตฺเต  สุวณฺณสณฺฑวเสน   
อุทฺธริตฺวา  หตฺเถ  เปสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  มหาสตฺโต  ชราย  เม  สรีร   
อภิภูตนฺติ  ภีโต  ต  ปลิต  คเหตฺวาว  ปาสาทา  โอตริตฺวา  มหาชนสฺส  
อุปฏาเน  ป ฺตฺเต  ราชปลฺลงฺเก  นิสทีิตฺวา  เสนาปติปฺปมุขานิ   
อสีติอมจฺจสหสฺสานิ  ปุโรหิตปฺปมุขานิ  สฏ ิพฺราหฺมณสหสฺสานิ   
อ ฺเ  จ  รฏ ิกเนคมาทโย  พหู  ปกฺโกสาเปตฺวา  สิรสฺมึ  เม  ปลิต   
ชาต  อห  มหลฺลโกสฺมิ มม ปพฺพชิตภาว ชานาถาติ วตฺวา ปม  
คาถมาห   
[๒๕๑๙]อามนฺตยามิ นิคม  มิตฺตามจฺเจ ปาริสชฺเช จ   
                สริสฺมึ ปลิต ชาต  ปพฺพชฺช ทานิ โรจหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อามนฺตยามีติ  ชานาเปมิ ฯ  โรจหนฺติ  โรเจมิ  อห   
ตสฺส เม โภนฺโต ปพฺพชติภาว ชานาถาติ ฯ   
        ต สุตฺวา เตสุ เอโก วิสารทปฺปตฺโต หุตฺวา คาถมาห   
[๒๕๒๐]อภุ เม กถ นุ ภณสิ   
                สลฺล เม เทว อุรสิ กปฺเปสิ   
                สตฺตสตา เต ภริยา   
                กถ นุ เต ตา ภวิสฺสนฺตีติ ฯ    
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        ตตฺร  อภุนฺติ  อวฑฺฒึ ฯ  อุรสิ  กปเฺปสีติ  อุรสฺม ึ สุนิสิต- 
โธตสตฺตึ  หาเรสิ ฯ  สตฺตสตาติ  สมชาติกา  ขตฺติยก ฺา   
สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  กถ  น ุ เต  ตา  ภวิสฺสนฺตีติ  ตา  
ตว  ภริยา ตยิ ปพฺพชิเต  อนาถา  นิปฺปจฺจยา  กถ   
ภวิสฺสนฺติ  เอตา  อนาถา  กตฺวา  ตุมฺหาก  ปพฺพชชฺา นาม  
น ยุตฺตาติ ฯ   
        ตโต มหาสตฺโต ตติย คาถมาห   
[๒๕๒๑]ป ฺายนฺติ เอตา ทหรา   
                อ ฺเปตา คมิสฺสนฺติ   
                สคฺค ฺจ ปตฺถยาโน   
                เตนาห ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ   
        ตตฺถ  ป ฺายนฺตีติ  อตฺตโน  กมฺเมน  ป ฺายิสฺสนฺติ  อห   
เอตาส  กึ  โหมิ  สพฺพาเปตา  ทหราโย  อ ฺโ  ราชา  ภวิสฺสติ  ต  
เอตา คมิสฺสนฺตีติ ฯ   
        อมจฺจาทโย  โพธิสตฺตสฺส  ปฏิวจน  ทาตุ  อสกฺโกนฺตา  ตสฺส   
มาตุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  สา ตุริตตุริตา  
อาคนฺตฺวา  สจฺจ กิร ตฺว ตาต ปพฺพชิตุกาโมติ วตฺวา เทฺว  
คาถาโย อภาสิ   
[๒๕๒๒]ทุลฺลทฺธ เม อาสิ สุตโสม   
                ยสฺส เต โหมห มาตา   
                ย เม วิลปนฺติยา    
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                อนเปกฺโข ปพฺพชสิ เทว ฯ   
                ทลฺุลทฺธ เม อาสิ สุตโสม   
                ยนฺต อห วิชายิสฺส   
                ย เม วิลปนฺติยา   
                อนเปกฺโข ปพฺพชสิ เทวาติ ฯ   
        ตตฺถ  ทลฺุลทฺธนฺติ  ย  เอต  มยา  ลภนฺติยา  ปุตฺต  ชมฺม   
ลทฺธนฺติ  ทลุลฺทฺธ ฯ  ย  เมติ  เยน  การเณน  มยิ  นานปฺปการก   
วิลปนฺติยา  ตฺว  ปพฺพชิตุ  อิจฺฉสิ  เตน  การเณน  ตาทิสสฺส  
ปุตฺตสฺส  ลภน มม ทลฺุลทฺธ นามาติ ฯ   
        โพธิสตฺโต  เอว  ปริเทวมานาย  มาตรา  สทฺธึ  กิ ฺจิ  น   
กเถสิ ฯ  สา  โรทิตฺวา  กนทฺิตฺวา  สยเมว  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ   
อถสฺส ปตุ อาโรเจสุ ฯ โส อาคนฺตฺวา เอกนฺตาว คาถมาห   
[๒๕๒๓]โก นาเมโส ธมโฺม สุตโสม   
                กา จ นาม ปพฺพชฺชา   
                ย โน อมฺเห ชณฺิเณ จ   
                อนเปกฺโข ปพฺพชสิ เทวาติ ฯ   
        ตตฺถ  ย  โน  อมฺเหติ  ย  ตฺว  อมฺหาก  ปุตฺโต  สมาโน  อมฺเห   
ชิณฺเณ  ปฏชิคฺคิตพฺพกาเล  อปฺปฏชิคฺคิตฺวา  ปปาเต  สีล  ปวตฺเตนฺโต   
วิย  ฉฑฺเฑตฺวา  อนเปกฺโข  ปพฺพชสิ  เตน  ต  วทามิ  โก  นาเมโส   
ตว ธมฺโมติ อธิปฺปาโย ฯฅ   
        ต  สุตฺวา  มหาสตฺโต  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ  อถ  น  ปตา  ตาต    
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สุตโสม  สเจป  เต  มาตาปตูสุ  สิเนโห  นตฺถ ิ ปุตฺตธีตโร  เต  พหู   
ตรุณา  ตยา  วินา  วตฺติตุ  น  สกฺขิสฺสนติฺ  เตส  วุฑฺฒิปฺปตฺตกาเล   
ปพฺพชิสฺสสีติ วตฺวา สตฺตม คาถมาห   
[๒๕๒๔]ปุตฺตาป ตุยฺห พหโว   
                ทหรา อปฺปตฺตโยพฺพนา   
                ม ฺชู เต ต อปสฺสนฺตา   
                ม ฺเ ทุกฺข นิคจฺฉนฺตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ม ฺชูติ  มธุรวจนา ฯ  นิคจฺฉนฺตีติ  นิคจฺฉิสฺสนฺติ   
กายกเจตสิก ทุกฺข ปฏิลภิสฺสนฺตีติ ม ฺามิ ฯ   
        ต สุตฺวา มหาสตฺโต คาถมาห   
[๒๕๒๕]ปุตฺเตหิ จ เม เอเตหิ   
                ทหเรหิ อปฺปตฺตโยพฺพเนหิ   
                ม ฺชูหิ สพฺเพหิป ตุมฺเหหิ   
                จิร ตฺวา วินาภาโวติ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺเพหิป  ตุมฺเหหีติ  ตาต  น  เกวล  ปุตฺเตเหว   
อถโข  ตุมฺเหหิป  อ ฺเหิป  สพฺพสงฺขาเรหิ  จิรป  ตฺวา   
ทีฆมทฺธาน  ตฺวาป  วินาภาโว  นานาภาโวว  นิยโต  สกลสฺมึป  
หิ  โลกสนฺนวิาเส  เอกสงฺขาโรป นิจฺโจ นาม นตฺถีติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  ปตุ  ธมฺมกถ  กเถสิ ฯ  โส  ตสฺส  ธมฺมกถ   
สุตฺวา  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ  อถสฺส  สตฺตสตาน  ปยภริยาน  อาโรจยึสุ ฯ   
ตา  จ  ปาสาทา  โอรุยฺห  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  โคปฺผเกสุ คเหตฺวา    
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ปริเทวมานา คาถมาหสุ   
[๒๕๒๖]ฉินฺน นุ ตุยฺห หทย   
                อาทู กรุณา จ นตฺถิ อมฺเหสุ   
                ย โน วิกนฺทนติฺโย   
                อนเปกฺโข ปพฺพชสิ เทวาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สามิ  สุตโสม  อมฺเห  วิธวา  กตฺวา  คจฺฉนฺตสฺส   
อปฺปมตฺตกสฺสาป  สิเนหสฺส  อภาเวน  ฉินฺน  นุ  ตว  อมฺเหสุ  หทย   
อุทาหุ  กรุณาย  อภาเวน  การุ ฺ วา  นตฺถิ  ย  โน  เอว  วิกนฺทนฺติโย  
ปหาย ปพฺพชสีติ ฯ   
        มหาสตฺโต  ตาส  ปาทมูเล  ปริวตฺเตตฺวา  ปริเทวมานาน   
ปริเทวนสทฺท สุตฺวา อนนฺตร คาถมาห   
[๒๕๒๗]น จ มยฺห ฉินฺน วา หทย   
                อตฺถิ กรุณาป มยฺห ตุมฺเหสุ   
                สคฺค ฺจ ปตฺถยมาโน   
                เตนาห ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ   
        ตตฺถ  สคฺค ฺจาติ  อห  สคฺค ฺจ  ปตฺถยนฺโต  ยสฺมา  จาย   
ปพฺพชฺชา  นาม  พุทฺธาทีหิ  วณฺณิตา  ตสฺมา  ปพฺพชิสฺสามิ  ตุมฺเห   
มา จินฺตยิตฺถาติ ตา อสฺสาเสสิ ฯ   
        อถสฺส  อคฺคมเหสิยา  อาโรเจสุ ฯ  สา  ครุภารา   
ปริปุณฺณคพฺภาป  สมานา  อาคนฺตฺวา  มหาสตฺต  วนฺทิตฺวา  
เอกมนฺต  ิตา  ติสฺโส คาถา อภาสิ    
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[๒๕๒๘]ทุลฺลทฺธ เม อาสิ สุตโสม   
                ยสฺส เต อห ภริยา   
                ย เม วิลปนฺติยา   
                อนเปกฺโข ปพฺพชสิ เทว ฯ   
                ทลฺุลทฺธ เม อาสิ สุตโสม   
                ยสฺส เต อห ภริยา   
                ย เม กุจฺฉิปฏิสนฺธึ   
                อนเปกฺโข ปพฺพชสิ เทว ฯ   
                ปริปกฺโก เม คพฺโภ กุจฺฉิคโต   
                ยาว น วิชายามิ   
                มาห เอกาป วิธวา   
                ปจฺฉา ทุกฺขานิ อทฺทกฺขินฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ย  เมติ  ยสฺมา  มม  วิลปนฺติยา  ตฺว  อนเปกฺโข  ปพฺพชสิ   
ตสฺมา  ย  มยา  ตว  สนฺติกา  อคฺคมเหสิฏาน  ลทฺธ  ต  ทลฺุลทฺธ   
เม ฯ  ทุติยคาถาย  ยสฺมา  ม  ตฺว  กุจฺฉิปฏิสนฺธึ  ปหาย  อนเปกฺโข   
ปพฺพชสิ  ตสมฺา  ย  มยา ตว ภริยตฺต  ลทฺธ  ต  ทุลลฺทฺธ  เมติ  อตฺโถ ฯ 
ยาว  นนฺติ  ยาวาห  ต  คพฺภ  วิชายามิ  ตาว  อธิวาเสหีติ ฯ   
[๒๕๒๙]ตโต มหาสตฺโต คาถมาห   
                ปริปกฺโก เต คพฺโภ กุจฺฉิคโต   
                อิงฺฆ ตฺว วิชายสฺสุ   
                ปตฺุต อโนมวณฺณ   
                ต หิตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ    
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        ตตฺถ  ปตฺุตนฺติ  ภทฺเท  ตว  คพฺโภ  ปริปกโฺกติ  ชานามิ  ตฺว   
ปน  วิชายมานา  ปุตฺต  วิชายิสฺสสิ  น  ธีตร  สา  ตฺว  โสตฺถินา   
วิชายสฺสุ ปุตฺต อห ปน สทฺธึ ตยา ปุตฺต หิตฺวา ปพฺพชิสฺสามิ- 
เยวาติ ฯ   
        สา  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  โสก  สณฺาเรตุ  อสกฺโกนฺตี  อิโตทานิ   
ปฏาย  เทว  อมฺหาก  สิร ี นาม  นตฺถีติ  อุโภหิ  หตฺเถหิ  หทย   
ธารยมานา  อสฺสูนิ  มุ ฺจนฺตี  มหาสทฺเทน  ปริเทวิ ฯ  อถ  น   
สมสฺสาเสนฺโต มหาสตฺโต   
[๒๕๓๐]มา ตฺว จนฺเท รุทิ   
                มา โสจิ วนติมิรมตฺตกฺขิ   
                อาโรห วรปาสาท   
                อนเปกฺโข อห คมิสฺสามีติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  มา  ตฺว  จนฺเท  รุทีติ  ภทฺเท  จนฺทเทวิ  ตฺว  มา  โรท ิ มา   
โสจิ ฯ  วนติมิรมตฺตกฺขีติ  คิริกณฺณิกปปฺุผสมานเนตฺเต ฯ   
ปาลิย  ปน  โกวิลารตมฺพกฺขีติ  ลิขิต ฯ  ตสฺส  โกวิลารปุปฺผ  วิย  
ตมฺพเนตฺเตติ  อตฺโถ ฯ   
        สา  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  าตุ  อสกฺโกนฺตี  ปาสาท  อภิรุยหฺ   
โรทมานา  นสิีทิ ฯ  อถ  น  โพธิสตฺตสฺส  เชฏปุตฺโต  ทิสฺวา   
กินฺนุ โข เม มาตา โรทนฺตี นิสินฺนาติ ต ปุจฺฉนฺโต คาถมาห    
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[๒๕๓๑]โก ต อมฺม โกเปสิ   
                ก ึโรทสิ เปกฺขสิ จ ม พาฬฺห   
                ก อวชฺฌ ฆาเฏมิ   
                าตีน อุทิกฺขมานานนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  โกเปสีติ  อมฺม  โก  นาม  ต  โกเปสิ  โก  เต  อปฺปย   
อกาสิ ฯ  อเปกฺขสิ  จาติ  ม  พาฬฺห  เปกฺขนฺตี  กึการณา  โรทสีติ   
อธิปฺปาโย ฯ  ก  อวชฺฌ  ฆาเฏมีติ  อฆาเฏตพฺพป  ก   
ฆาเฏสึ  อตฺตโน าตีน อุทิกฺขมานาน ฺเว อกฺขาหิ เมติ  
ปุจฺฉติ ฯ   
        ตโต เทวี คาถมาห   
[๒๕๓๒]น  หิ โส สกฺกา หนฺตุ   
                วิชติาวี โย ม ตาต โกเปสิ   
                ปตา เต ม ตาต อวจ   
                อนเปกฺโข อห คมิสฺสามีติ ฯ   
        ตตฺถ  วิชิตาวีติ  ตาต  โย  ม  อิมิสฺสา  ปวิยา  วิชิตาวี  โกเปสิ   
อปฺปยสมุทาจาเรน  เม  หทเย  โกป ฺจ  โสก ฺจ  ปเวเสสิ  โส  ตยา   
หนฺตุ  น  สกกฺา  ม ฺหิ  ตาต  ตว  ปตา  อห  รชชฺสิริ ฺจ  ต ฺจ  ปหาย   
อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ปพฺพชิสฺสามีติ  อวจ  อิท  เม  โรทนการณนฺติ ฯ   
        โส  ตสฺสา  วจน  สุตฺวาว  อมฺม  ก ึ นาเมต  กเถสิ  นน ุ เอว  
สนฺเต มย อนาถา นาม ภวิสฺสามาติ ปริเทวนฺโต คาถมาห    
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[๒๕๓๓]โยห ปุพฺเพ นิยฺยามิ (๑)  
                อุยยฺาน กุ ฺชเร จ โยเธมิ   
                สตุโสเม ปพฺพชิเต   
                กถ นุ ทานิ กรสิฺสามีต ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โย  อห  ปพฺุเพ  จตุอาช ฺยุตฺต  สพฺพาลงฺการ- 
ปฏิมณฺฑิต  รถ  อภิรุยฺห  อุยฺยาน  คจฺฉามิ  มตฺตกุ ฺชเร  โยเธมิ   
อ ฺเหิ  จ  อสฺสกีฬาทีหิ  กฬีามิ  สฺวาห  อิทานิ  สตุโสเม  ปพฺพชิเต   
กถ กริสฺสามีติ ฯ   
        อถสฺส  กนิฏภาตา  สตฺตวสฺสิโก  เต  อุโภป  โรทนฺเต  
ทิสฺวา  มาตร  อุปสงฺกมิตฺวา  อมฺม  กกึารณา  ตุมฺเห  โรทถาติ   
ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถ  สุตฺวา  เตนหิ  มา  โรทถ  อห  ตาวสฺส  ปพฺพชตุิ  
น  ทสฺสามีติ  อุโภป  เต  อสฺสาเสตฺวา  ธาติยา  สทฺธึ  ปาสาทา   
โอรุยฺห  ปตุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ตาต  ตฺว  กิร  อมฺเห  อกามเก  ปหาย   
ปพฺพชามีติ  วทสิ  อห  เต  ปพฺพชิตุ  น  ทสฺสามีติ  ปตร  คีวาย   
ทฬฺห คเหตฺวา คาถมาห   
[๒๕๓๔]มาตุ จ เม รุทนตฺฺยา   
                เชฏสฺส จ ภาตุโน อกามสฺส   
                หตฺเถป เม คหิสฺส   
                นหิ คจฺฉสิ โน อกามานนฺติ ฯ   
        มหาสตฺโต  จินฺเตสิ  อย  เม  ปริปนฺถ  กโรติ  เกน  นโุข  น    
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อุปาเยน  ปฏกิฺกมาเปยฺยนฺติ ฯ  ตโต  ธาติโย  โอโลเกตฺวา  อมฺม   
ธาติ  หนฺทิม  มณิกฺขนฺธปลนฺธน  ตเวโส  โหตุ  ปุตฺต  อปเนหิ   
มา  เม  อนฺตราย  กรีติ สย  ปุตฺต หตฺเถ คเหตฺวา อปเนตุ  อสกฺโกนฺโต  
ตสฺสา ล ฺจ ปฏิชาเนตฺวา คาถมาห   
[๒๕๓๕]อุฏเหิ ตฺว ธาติ   
                อิม กุมาร รเมหิ อ ฺตฺถ   
                มา เม ปริปนถฺมกาสิ   
                สคฺค มม ปตฺถยานสฺสาติ ฯ   
        ตตฺถ  อิม  กุมารนฺติ  อมฺม  ธาติ  ตฺว  อุฏเหิ  อิม  กุมาร   
อปเนตฺวา อาคนฺตฺวา อิม มณึ คเหตฺวา อ ฺตฺถ น อภิรเมหีติ ฯ   
        สา  ล ฺจ  ลภิตฺวา  กมุาร  ส ฺาเปตฺวา  อาทาย  อ ฺตฺถ   
คนฺตฺวา ปริเทวมานา คาถมาห   
[๒๕๓๖]ยนฺนูนิม ทเทยฺย ปภงฺกร   
                โก นุ เม อิมินา อตฺโถ   
                สตุโสเม ปพฺพชิเต   
                ก ึนุ เมน กริสสฺามีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยนฺนูน  อิม  ล ฺจตฺถาย  คหึ  ต  ปภงฺกร  สุปฺปภาส   
มณึ  ทเทยฺย  โก  นุ  มยฺห  สุตโสมนรนิฺเท  ปพฺพชิเต  อิมินา  นาม   
อตฺโถติ ฯ  กึ  นุ  เมน  กรสิฺสามีติ  อห ตสฺมึ ปพฺพชิเต  อิม  น   
ลภิสฺสามิ  ลภนฺตีป  จ  ก ึ นุ  เอต  กรสิฺสามิ  ปสฺสถ  เม กมฺมนติฺ ฯ   
        ตโต  มหาเสนคุตฺโต  จินฺเตสิ  สจาย  ราชา  เม  เคเห  ธน    
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มนฺทนฺติ  ส ฺ  กโรติ  ม ฺเ  พหุภาวมสฺส  กเถสฺสามีติ ฯ  โส   
อุฏาย วนฺทิตฺวา คาถมาห   
[๒๕๓๗]โกโส  จ  ตุยฺห วิปุโล   
                โกฏาคาร ฺจ ตุยฺห ปริปูร   
                ปวี จ ตุยฺห วิชิตา   
                รมสฺสุ มา ปพฺพชสฺสุ(๑) เทวาติ ฯ   
        ต สุตฺวา มหาสตฺโต คาถมาห   
[๒๕๓๘]โกโส จ มยฺห วิปุโล   
                โกฏาคาร ฺจ มยฺห ปริปูร   
                ปวี จ มยฺห วิชิตา   
                ต หิตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ตสฺมึ  อปคเต  กุลพนฺธนเสฏ ี  นาม  อุฏาย  
วนฺทิตฺวา  คาถมาห   
[๒๕๓๙]มยฺหป ธน ปหูต   
                สขฺยาตุ โนป เทว สกฺโกม ิ  
                ต เทว เต ททามิ สพฺพมฺป   
                รมสฺสุ มา ปพฺพช เทวาติ ฯ   
        ต สุตฺวา มหาสตฺโต คาถมาห   
[๒๕๔๐]ชานามิ เต ธน ปหูต   
                กลุพนฺธน(๒) ปูชิโต ตยา จสฺมิ   
# ๑. ส. ปพฺพชิ ฯ  ย.ุ ปพฺพช ฯ  ๒. ส. กลุวฑฺฒน  ฯ  
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                สคฺค ฺจ ปตฺถยมาโน   
                เตนาห ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  กุลพนฺธเน  อปคเต  มหาสตฺโต  โสมทตฺต  นาม   
กนิฏภาตร  อามนฺเตตฺวา  ตาต  อห  ป ฺชรปกฺขิตฺโต  วนกุกฺกโุฏ   
วิย  อุกฺกณฺ ิโต  ม  ฆราวาเส  อนภิรติ  อภิภวติ  อชเฺชว   
ปพฺพชิสฺสามิ ตฺว อิม รชฺช ปฏิจฺฉาหีติ รชฺช นิยฺยาเทนฺโต  
คาถมาห   
[๒๕๔๑]อุกฺกณฺ ิโตสฺมิ พาฬฺห   
                อรติ ม โสมทตฺต อาวิสติ   
                พหุกา หิ อนฺตรายา   
                อชฺเชวาห ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ   
        ต สุตฺวา โสป ปพฺพชตุิกาโม ต ทีเปนฺโต อิตร คาถมาห   
[๒๕๔๒]อิทป ตุยฺห รุจิต สุตโสม   
                อชฺเชว ทานิ ตฺว ปพฺพช   
                อหป ปพฺพชิสสฺามิ   
                น อุสฺสเห ตยา วินา อห าตุนฺติ ฯ   
        อถ น โส ปฏิกฺขิปตฺวา อุปฑฺฒ คาถมาห   
[๒๕๔๓]นหิ สกฺกา ปพฺพชิตุ นคเร   
                นหิ ปจฺจติ ชนปเทวาติ ฯ   
        ตตฺถ  นหิ  ปจฺจตีติ  อิทาเนว  ตาว  มม  ปพฺพชฺชาธิปฺปาย   
สุตฺวาว  อิมสฺมึ  ทฺวาทสโยชนิเก  สุทสฺสนนคเร  จ  สกลชนปเท   
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จ  น  ปจฺจติ  โกจิ  อุทฺธเน  อคฺคึ  น  ชเลติ  อมฺเหสุ  ปน  ทฺวีสุ   
ปพฺพชิเตสุ  อนาถาว  รฏวาสิโน  ภวิสฺสนฺติ  ตสฺมา  น  หิ  สกกฺา   
ตยา ปพฺพชิตุ อหเมว ปพฺพชิสามีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  มหาชโน  มหาสตฺตสฺส  ปาทมูเล  ปริวตฺเตตฺวา   
ปริเทวนฺโต อาห   
[๒๕๔๔]สุตโสเม ปพฺพชเิต   
                กถนฺนุ ทานิ กริสฺสามาติ ฯ   
        ตโต  มหาสตฺโต  อล  มา  โสจิตฺถ  อห  จิรป  ตฺวา  ตุมฺเหหิ   
วินา  ภวิสฺสามิ อุปฺปนฺนสงฺขาโร  หิ  นจฺิโจ  นาม  นตฺถีติ  มหาชนสฺส  
ธมฺม กเถนฺโต อาห   
[๒๕๔๕]อุปนิยฺยติท ม ฺเ   
                ปริตฺต อุทกว ปงฺกวารมฺหิ   
                เอว สุปริตฺตเก ชีวิเต   
                น จ ปมชฺชิตุ กาโล ฯ   
                อุปนิยฺยติท ม ฺเ   
                ปริตฺต อุทกว ปงฺกวารมฺหิ   
                เอว สุปริตฺตเก ชีวิเต   
                อถ พาลา ปมชฺชนฺติ ฯ   
                เต วฑฺฒยนฺติ นิรย   
                ติรจฺฉานโยนิ ฺจ เปตฺติวิสย ฺจ (๑) 
# ๑. ม. เปตฺติวิสย  ฯ  
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                ตณฺหาพนฺธนพนฺธา จ   
                วฑฺเฒนฺติ อสุรกายนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อุปนิยฺยติท  ม ฺเติ  ตาต  อิท  ชีวิต  อุปนิยฺยตีติ  อห   
ม ฺามิ ฯ  อ ฺเสุ  สุตฺเตสุ  อุปสหรณตฺโถ  อุปนยิฺยนตฺโถ   
อิธ  ปน  ปรยิาทานตฺโถ  ตสฺมา  ยถา  ปริตฺต  อุทก  รชกาน   
ขารปงฺกวาเร  ปกฺขิตฺต  สฆี  ปริยาทิยติ  ตถา  ชีวิตป ฯ  เอว   
สุปริตฺตเก  ชวิีเต  ต  ปริตฺตก  อายุสงฺขาร  คเหตฺวา  วิจรนฺตาน   
สตฺตาน  น  ปุ ฺกิริยาย  ปมชชฺิตุ  กาโล  อปฺปมาโทว  กาตุ   
วฏฏตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  อถ  พาลา  ปมชฺชนฺตีติ  อชรามรา   
วิย  หุตฺวา  คูถกลเล  สกูรา  วิย  หุตฺวา  กามปงฺเก  นมิฺมุชฺชนฺตา ฯ   
ปมชฺชนฺติ ฯ อสุรกายนฺติ กาลก ฺชิกาสุรโยนิ ฺจ วฑฺเฒนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  มหาชนสฺส  ธมฺม  เทเสตฺวา  ปุปฺผก  นาม   
ปาสาท  อารุยฺห  สตฺตมาย  ภูมิยา   ิโต  ขคฺเคน  จูฬ  ฉินฺทิตฺวา   
อห  ตุมฺหาก  กิ ฺจิ  น  โหมิ  อตฺตโน  ราชาน  คณฺหถาติ  สเวฏน   
จูฬ  มหาชนสฺส  อนฺตเร  ขิป ฯ  ต  คเหตฺวา  มหาชโน  ภูมิย   
ปวตฺเตนฺโต  ปริเทวิ ฯ  ตสฺมึ  าเน  มหนฺต  รชคฺค  อุฏหิ ฯ   
ปฏิกฺกมิตฺวา   ิตชโน  ต  โอโลเกตฺวา  ร ฺโ  จูฬ  ฉินฺทิตฺวา   
สเวฏนา  จูฬา  มหาชนสฺส  อนฺตเร  ขิตฺตา  ภวิสฺสติ  เตนาย   
ปาสาทสฺส อวิทูเร รชวฏฏิ อุคฺคตาติ ปริเทวนฺโต คาถมาห    
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[๒๕๔๖]อูห ฺเต รชคฺค อวิทูเร   
                ปปฺุผกมฺหิ จ ปาสาเท   
                ม ฺเ โน เกสา ฉินฺนา   
                ยสสฺสิโน ธมมฺราชสฺสาติ ฯ   
        ตตฺถ  อูห ฺเตติ  อุฏหิ ฯ  รชคฺคนฺติ  รชกฺขนฺโธ ฯ   
อวิทูเรติ  อิโต  อมฺหาก   ิตฏานโต  อวิทูเร ฯ  ปปฺุผกมฺหีติ   
ปุปฺผกปาสาทสฺส  สมีเป ฯ  ม ฺเ  โนติ  อมฺหาก  ธมฺมราชสฺส  
เกสา ฉินฺนา ภวิสฺสนฺตีติ  ม ฺาม ฯ   
        มหาสตฺโตป  ปริจาริก  เปเสตฺวา  ปพฺพชิตปริกฺขาเร  
อาหราเปตฺวา  กปฺปเกน  เกสมสฺสุ  โอหาราเปตฺวา  อลงฺการ   
สยนปฏเ  ปาเตตฺวา  รตฺตปฏาน  ทสานิ  ฉินฺทิตฺวา  ตานิ   
กาสายานิ  นิวาเสตฺวา  มตฺติกปตฺต  วามสกูเฏ  ลคฺเคตฺวา   
กตฺตรทณฺฑ  อาทาย  มหาตเล  อปราปร  จงฺกมิตฺวา  ปาสาทา   
โอตริตฺวา อนฺตรวีถิย ปฏปิชฺช ิฯ คจฺฉนฺต ปน น  น  โกจิ  ส ฺชานิ ฯ 
อถสฺส  สตฺตสตา  ขตฺติยก ฺา  ปาสาท  อภิรุหิตฺวา  ต  อทิสฺวา   
อาภรณภณฺฑเมว  ทิสฺวา  โอตริตฺวา  อวเสสาน  โสฬสสหสฺสาน   
อิตฺถีน  สนฺติก  คนฺตฺวา  ตุมฺหาก  ปยสามิโก  สุตโสมมหิสฺสโร   
ปพฺพชิโตติ  มหาสทฺเทน  ปริเทวมานา  พหิ  นิกฺขมึสุ ฯ  ตสฺมึ   
ขเณ  มหาชโน  ตสฺส  ปพฺพชิตภาว  อ ฺาสิ ฯ  สกลนคร   
สงฺขุภิตฺวา  ราชา  กิร  โน  ปพฺพชิโตติ  ราชทฺวาเร  สนฺนิปติ ฯ   
มหาชโน  ราชา  อิธ  ภวิสฺสติ  เอตฺถ  ภวิสฺสตีติ  ปาสาทาทีนิ  
ร ฺโ ปริโภคฏานานิ คนฺตฺวา ราชาน อทิสฺวา    
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[๒๕๔๗]อยมสฺส ปาสาโท   
                โสวณฺณปุปฺผมาลฺยวีติกิณฺโณ   
                ยหิมนุวิจริ ราชา   
                ปริกิณฺโณ อิตฺถาคาเรหิ ฯ   
                อยมสฺส ปาสาโท   
                โสวณฺณปุปฺผมาลฺยจิตฺรกิณฺโณ   
                ยหิมนุวิจริ ราชา   
                ปริกิณฺโณ าติสงฺเฆน ฯ   
                อิทมสฺส กูฏาคาร   
                โสวณฺณปุปฺผมาลฺยวีติกิณฺณ   
                ยหิมนุวิจริ ราชา   
                ปริกิณฺโณ อิตฺถาคาเรหิ ฯ   
                อิทมสฺส กูฏาคาร   
                โสวณฺณปุปฺผมาลฺยวีติกิณฺณ   
                ยหิมนุวิจริ ราชา   
                ปริกิณฺโณ าติสงฺเฆน ฯ   
                อยมสฺส อโสกวนิกา   
                สปุุปฺผิตา สพฺพกาลิกา รมฺมา   
                ยหิมนุวิจริ ราชา   
                ปริกิณฺโณ อิตฺถาคาเรหิ ฯ    
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                อยมสฺส อโสกวนิกา   
                สปุุปฺผิตา สพฺพกาลิกา รมฺมา   
                ยหิมนุวิจริ ราชา   
                ปริกิณฺโณ าติสงฺเฆน ฯ   
                อิทมสฺส อุยฺยาน   
                สปุุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม   
                ยหิมนุวิจริ ราชา   
                ปริกิณฺโณ อิตฺถาคาเรหิ ฯ   
                อิทมสฺส อุยฺยาน   
                สปุุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม   
                ยหิมนุวิจริ ราชา   
                ปริกิณฺโณ าติสงฺเฆน ฯ   
                อิทมสฺส กณิการวน   
                สปุุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม   
                ยหิมนุวิจริ ราชา   
                ปริกิณฺโณ อิตฺถาคาเรหิ ฯ   
                อิทมสฺส กณิการวน   
                สปุุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม   
                ยหิมนุวิจริ ราชา   
                ปริกิณฺโณ าติสงฺเฆน ฯ   
                อิทมสฺส ปาฏลิวน    
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                สปุุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม   
                ยหิมนุวิจริ ราชา   
                ปริกิณฺโณ  อิตฺถาคาเรหิ ฯ   
                อิทมสฺส ปาฏลิวน   
                สปุุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม   
                ยหิมนุวิจริ ราชา   
                ปริกิณฺโณ าติสงฺเฆน ฯ   
                อิทมสฺส อมฺพวน   
                สปุุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม   
                ยหิมนุวิจริ ราชา   
                ปริกิณฺโณ อิตฺถาคาเรหิ ฯ   
                อิทมสฺส อมฺพวน   
                สปุุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม   
                ยหิมนุวิจริ ราชา   
                ปริกิณฺโณ าติสงฺเฆน ฯ   
                อยมสฺส โปกฺขรณี   
                ส ฺฉนฺนา อณฺฑเชหิ วีติกิณฺณา  
                ยหิมนุวิจริ ราชา   
                ปริกิณฺโณ อิตฺถาคาเรหิ ฯ   
                อยมสฺส โปกฺขรณี   
                ส ฺฉนฺนา อณฺฑเชหิ จิตฺรกิณฺณา    
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                ยหิมนุวิจริ ราชา   
                ปริกิณฺโณ าติสงฺเฆนาติ   
อิมาหิ คาถาหิ ปริเทวนฺโต วิจริ ฯ   
        ตตฺถ  วีติกิณฺโณติ  สวุณฺณปุปฺเผหิ  จ  นานามาเลฺยหิ  จ   
สมากิณฺโณ ฯ  ปรกิิณฺโณติ  ปริวาริโต ฯ  อิตฺถาคาเรหีติ   
ทาสิโย  อุปาทาย  อิตฺถิโย  อิตฺถาคารา  นาม ฯ  าติสงฺเฆนาติ   
อมจฺจาป  อิธ  าตโย  เอว ฯ กฏูาคารนฺติ สตฺตรตนวิจิตฺโต  
สยนกูฏาคารคพฺโภ ฯ  อโสกวนิกาติ  อโสกวนภูมิ ฯ  สพฺพ- 
กาลิกาติ  สพฺพกาลปริโภคกฺขมา  นิจฺจปุปฺผิตา  จ ฯ  อุยฺยานนฺติ   
นนฺทนวนจิตฺตลตาวนสทิส  อุยฺยาน ฯ  สพฺพกาลิกนฺติ  ฉสุป   
อุตูสุ  อุปฺปชชฺนกปุปฺผผลส ฺฉนฺน ฯ  กณิการวนาทีสุ  สพฺพ- 
กาลิกนฺติ  สพฺพกาเล  สุปุปฺผิตผลิตเมว ฯ  ส ฺฉนฺนาติ   
นานาวิเธหิ  ชลชถลชกุสุเมหิ  สุฏ ุ  ส ฺฉนฺนา ฯ  อณฺฑเชหิ   
วีติกิณฺณาติ สกุณสงฺเฆหิ โอกิณฺณา ฯ   
        เอว  เตสุ  เตสุ  าเนสุ  ปริเทวิตฺวา  มหาชโน  ปุน  ราชงฺคณ   
อาคนฺตฺวา   
[๒๕๔๘]ราชา โข ปพฺพชิโต สุตโสโม   
                รชชฺ อิม ปหนฺตฺวาน   
                กาสายวตฺถวสโน   
                นาโคว เอกโก จรตีติ   
คาถ  วตฺวา  อตฺตโน  ฆเร  วิภว  ปหาย  ปุตฺตธีตโร หตฺเถสุ คเหตฺวา    
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นิกฺขมิตฺวา  โพธิสตฺตสฺเสว  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  ตถา  มาตาปตโร   
ปุตฺตทารา  โสฬสสหสฺสา  จ  นาฏกิตฺถโิย ฯ  สกลนคร  ตุจฺฉ   
วิย  อโหส ิฯ  ชนปทวาสิโนป  เตส  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต  อคมสุ ฯ   
โพธิสตฺโต  ทฺวาทสโยชนิก  ปริส  คเหตฺวา  หิมวนฺตาภิมุโข   
ปายาสิ ฯ  อถสฺส  อภินิกฺขมน  ตฺวา  สกฺโก  วิสฺสกมฺม   
อามนฺเตตฺวา  ตาต  วิสฺสกมฺม  สุตโสมมหาราชา  อภินิกฺขมน   
นิกฺขมนฺโต  วสนฏาน  ลทฺธุ  วฏฏติ  สมาคโม  จ  มหา  ภวิสฺสติ   
คจฺฉ  หิมวนฺตปฺปเทเส  คงฺคาตีเร  ตึสโยชนายาม  ป ฺจโยชนวิตฺถต   
อสฺสมปท  มาเปหีติ  เปเสสิ ฯ  โส  ตถา  กตฺวา  ตสฺมึ  อสฺสมปเท   
ปพฺพชิตปริกฺขาเร  ปฏิยาเทตฺวา  เอกปทิกมคฺค  นีหริตฺวา   
เทวโลกเมว  คโต ฯ  มหาสตฺโต  เตน  มคฺเคน  คนฺตฺวา  ต  อสฺสมปท   
ปวิสิตฺวา  ปม  สย  ปพฺพชิตฺวา  ปจฺฉา  เสเส  ปพฺพาเชสิ ฯ   
อปรภาเค  พหู  ปพฺพชึส ุฯ  ตึสโยชนกิ  าน  ปรปิูริ ฯ   
วิสฺสกมฺเมน  ปน  อสฺสมมาปตนิยาโม (๑) จ  พหูน  ปพฺพชิตนิยาโม  
จ  โพธิสตฺตสฺส  อสฺสมปทสวิทหิตนิยาโม  จ  หตฺถปิาลชาตเก   
อาคตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  มหาสตฺโต  ยสฺส  ยสฺเสว   
กามวิตกฺกาทิมิจฺฉาวิตกฺโก  อุปฺปชชฺติ  ต  ต  อากาเสน  อุปสงฺ- 
กมิตฺวา อากาเส ปลฺลงฺเกน นิสีทิตฺวา โอวทนฺโต คาถาทฺวยมาห   
[๒๕๔๙]มาสฺสุ ปุพฺเพ รติกีฬิตานิ   
                หสิตานิ อนุสฺสริตฺถ (๒)  
# ๑. ย.ุ อสฺสม  มาปตนิยาโม ฯ  ๒. ยุ. อนุสฺสริตโถ  ฯ  
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                มา โว กามา หนึสุ   
                รมฺม ฺหิ สุทสฺสน นาม นคร ฯ   
                เมตฺตจิตฺต ฺจ ภาเวถ   
                อปฺปมาณ ทิวา จ รตฺโต จ   
                อถ ค ฺฉิตฺถ(๑) เทวปุร   
                อาวาส ปุ ฺกมฺมินนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  รติกีฬิตานีติ  กามรติยา  จ  กายวาจาจิตฺตกีฬาวเสน   
ปวตฺตกีฬิตานิ  จ ฯ  มา  โว  กามา  หนึสูติ  มา  ตุมฺเห   
วตฺถุกามกิเลสกามา  หนึสุ ฯ  รมฺม ฺหีติ  สุทสฺสนนคร   
รมณีย  ต  มา  อนุสฺสริตฺถ ฯ  เมตฺตนฺติ  อิท  เทสนามตฺตเมว ฯ   
โส  ปน  จตฺตาโร  พฺรหฺมวิหาเร  อาจิกฺขิ ฯ  อปฺปมาณนฺติ   
อปฺปมาณสตฺตารมฺมณ ฯ  ค ฺฉิตฺถาติ คมิสฺสถ ฯ เทวปุรนฺติ  
พฺรหฺมโลก ฯ   
        โสป  อิสิคโณ ตสฺโสวาเท ตฺวา พฺรหฺมโลกปรายโน  อโหสีติ ฯ 
สพฺพ หตฺถิปาลชาตเก อาคตนเยเนว กเถตพฺพ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว   
ปุพฺเพป  ตถาคโต  มหาเนกฺขมฺม  นิกฺขมิเยวาติ วตฺวา ชาตก  
สโมธาเนสิ  ตทา  มาตาปตโร  มหาราชกุลานิ  อเหสุ  จนฺทา   
ราหุลมาตา  อโหสิ  เชฏปุตฺโต  สารปีุตฺโต  อโหสิ  กนฏิโ ราหุโล   
อโหสิ  ธาตี  ขุชฺชุตฺตรา  อโหสิ  กุลพนธฺนเสฏ ี  กสฺสโป  อโหสิ   
# ๑. ม. อคจฺฉิตฺถ ฯ  
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มหาเสนคุตฺโต  โมคฺคลฺลาโน  อโหสิ  โสมทตฺตกุมาโร  อานนฺโท   
อโหสิ  เสสปริสา  พุทฺธปริสา อเหสุ สุตโสมราชา ปน อหเมว  
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ   
                                จุลลฺสุตโสมชาตก นิฏ ิต ฯ   
                                                ป ฺจม ฯ   
                        อิติ จตฺตาลีสนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ______________________ 


