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*เลมที่ 30 หนา 1
ทุกนิปาตวณฺณนา
ทฬฺหวคฺควณฺณนา
ราโชวาทชาตก ฯ
ทฬฺห ทฬฺหสฺส ขิปตีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ราโชวาท อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส เตสกุณชาตเก(๑) อาวิภวิสฺสติ ฯ เอกสฺมึ ปน ทิวเส
โกสลราชา เอก อคติคต ทุพฺพินิจฺฉย อฏฏ (๒) วินิจฺฉินิตฺวา
ภุตฺตปาตราโส อลฺลหตฺโถ ว อลงฺกตรถ อภิรุยฺห สตฺถุ สนฺติก
คนฺตฺวา ผุลฺลปทุมสสฺสิริเกสุ ปาเทสุ นิปติตฺวา สตฺถาร
วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ อถ น สตฺถา เอตทโวจ หนฺท
กุโต นุ ตฺว มหาราช อาคจฺฉสิ ทิวาทิวสสฺสาติ ฯ ภนฺเต
อชฺช เอก อคติคต ทุพฺพินิจฺฉย อฏฏ วินิจฺฉินนฺโต โอกาส
อลภิตฺวา อิทานิ ต วิจาเรตฺวา (๓) ภฺุชิตฺวา อลฺลหตฺโถ ว
ตุมฺหาก อุปฏาน อาคโตมฺหีติ ฯ สตฺถา มหาราช ธมฺเมน
สเมน อฏฏวินิจฺฉย นาม กุสล สคฺคมคฺโค เอว (๔) อนจฺฉริย
โข ปเนต ย ตุมฺเห มาทิสสฺส สพฺพฺุสฺส สนฺติกา โอวาท
ลภมานา ธมฺเมน [๖] อฏฏ วินิจฺฉิเนยฺยาถ เอตเทว อจฺฉริย
# ๑. ขุ. ชา ๒๗/๒๔๓๘/๕๒๐ ฯ ๒. สี. อฑฺฑ ฯ ๓. ม. ตเรตฺว ฯ
# ๔. ม. เอส ฯ ๕. ม. สพฺพฺุพุทธสฺส ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร สเมนาติ ทิสสฺติ ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต ทฬฺหวคฺควณฺณนา หนา 2
ย ปุพฺเพ ราชาโน อสพฺพฺูนมฺป ปณฺฑิตาน โอวาท สุตฺวา
ธมฺเมน สเมน อฏฏ วินจิ ฺฉินนฺโต จตฺตาริ อคติคมนานิ
วิวชฺเชตฺวา ทสราชธมฺเม อโกเปตฺวา ธมฺเมน รชฺช กาเรตฺวา
สคฺคปท ปูรยิ มานา (๑) อคมสูติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา ลทฺธคพฺภปริหาโร โสตฺถินา มาตุ กุจฺฉิมฺหา นิกฺขมิ ฯ นามคหณทิวเส
ปนสฺส พฺรหฺมทตฺตกุมาโรเตฺวว นาม กรึสุ ฯ โส อนุปุพฺเพน
วยปฺปตฺโต โสฬสวสฺสิกกาเล ตกฺกสิล คนฺตฺวา สพฺพสิปฺเปสุ
นิปฺผตฺตึ ปตฺวา ปตุอจฺจเยน รชฺเช ปติฏาย ธมฺเมน
สเมน รชฺช กาเรสิ ฉนฺทาทิวเสน อคตึ อคนฺตฺวา วินิจฺฉย
อนุสาสิ ฯ ตสฺมึ เอว ธมฺเมน รชฺช กาเรนฺเต อมจฺจาป
ธมฺเมเนว โวหาร วินิจฺฉินึสุ ฯ โวหาเรสุ ธมฺเมน วินิจฺฉิยมาเนสุ
กูฏฏฏกา (๒) นาม น อเหสุ ฯ เตส อภาวา อฏฏตฺถาย ราชงฺคเณ
อุปรโว ปจฺฉิชฺชิ ฯ อมจฺจา ทิวสมฺป วินิจฺฉยฏาเน นิสีทิตฺวา
กฺจิ วินิจฺฉยตฺถาย อาคจฺฉนฺต อาคจฺฉนฺต อทิสฺวา
อุฏาย ปกฺกมนฺติ ฯ วินิจฉฺ ยฏาน ฉฑฺเฑตพฺพภาว ปาปุณิ ฯ
โพธิสตฺโต จินฺเตสิ มยิ ธมฺเมน รชฺช กาเรนฺเต วินิจฺฉยตฺถาย (๑)
# ๑. ม. ปูรยมานา ฯ ๒. ม. วินิจฺฉยมาเนสุ กุฏฏฏการกา ฯ
# ๓. ม. วินิจจฺ ยฏาน ฯ
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*เลมที่ 30 ราโชวาทชาตก หนา 3
อาคจฺฉนฺตา นาม นตฺถิ อุปรโว ปจฺฉิชฺชิ วินิจฺฉยฏาน
ฉฑฺเฑตพฺพภาว ปตฺต อิทานิ มยา อตฺตโน อคุณ ปริเยสิตุ
วฏฏติ อย นาม เม อคุโณติ ตฺวา (๑) ต ปหาย คุเณสุเยว
วตฺติสฺสามีติ ฯ ตโต ปฏาย อตฺถิ นุ โข เม โกจิ
อคุณวาทีติ ปริคฺคณฺหนฺโต อนฺโตวลฺชนกาน อนฺตเร กฺจิ
อคุณวาทึ อทิสฺวา อตฺตโน คุณกถเมว สุตฺวา เอเต มยฺห
ภเยนาป อคุณ อวตฺวา คุณเมว วเทยฺยุนฺติ พหิวลฺชนเก
ปริคฺคณฺหนฺโต ตตฺถาป อทิสฺวา อนฺโตนคร ปริคคฺ ณฺหิ ฯ
พหินคเร จตูสุ ทฺวาเรสุ ทฺวารคามเก ปริคฺคณฺหิ ฯ ตตฺถาป
กฺจิ อคุณวาทึ อทิสฺวา อตฺตโน คุณกถเมว สุตฺวา ชนปท
ปริคฺคณฺหิสฺสามีติ อมจฺเจ รชฺช ปฏิจฉฺ าเปตฺวา รถ อภิรุยฺห
สารถิเมว คเหตฺวา อฺาตกเวเสน นครา นิกฺขมิตฺวา ชนปท
ปริคฺคณฺหมาโน ยาว ปจฺจนฺตภูมึ คนฺตฺวา กฺจิ อคุณวาทึ
อทิสฺวา อตฺตโน คุณกถเมว สุตฺวา ปจฺจนฺตสีมโต มหามคฺเคน
นคราภิมุโขเยว นิวตฺติ ฯ
ตสฺมึ ปน กาเล พลฺลิโก (๒) นาม โกสลราชาป ธมฺเมน
รชฺช กาเรนฺโต อคุณคเวสโก หุตฺวา อนฺโตวลฺชนกาทีสุ
อคุณวาทึ อทิสฺวา อตฺตโน คุณกถเมว สุตฺวา ชนปท
ปริคฺคณฺหนฺโต ต ปเทส อคมาสิ ฯ เต อุโภป เอกสฺมึ
# ๑. ม. สุตฺวา ฯ ๒. สี. มลฺลิโก ฯ ๓. ม. อคุณกถ คเวสนฺโต ฯ
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นินฺเน (๑) สกฏมคฺเค อภิมุขา อเหสุ ฯ รถสฺส โอกฺกมนฏาน
นตฺถิ ฯ อถ พลฺลิกรฺโ สารถิ พาราณสิรฺโ สารถึ
ตว รถ โอกฺกมาเปหีติ อาห ฯ โสป อมฺโภ สารถิ ตว รถ
โอกฺกมาเปหิ อิมสฺมึ รเถ พาราณสิรชฺชสามิโก พฺรหฺมทตฺตมหาราชา นิสินฺโนติ อาห ฯ อิตโรป น อมฺโภ สารถิ
อิมสฺมึ รเถ โกสลรชฺชสามิโก พลฺลกิ มหาราชา นิสินฺโน ตว
รถ โอกฺกมาเปตฺวา อมฺหาก รฺโ รถสฺส โอกาส เทหีติ
อาห ฯ พาราณสิรฺโ สารถิ อยมฺป กิร ราชา เยว กินฺนุ
โข กาตพฺพนฺติ จินฺเตนฺโต อตฺเถโก อุปาโยติ วย ปุจฺฉิตฺวา
ทหรสฺส รถ โอกฺกมาเปตฺวา มหลฺลกสฺส โอกาส ทาเปสฺสามีติ
สนฺนิฏาน กตฺวา [๒] สารถึ โกสลรฺโ วย ปุจฺฉิตฺวา
ปริคฺคณฺหนฺโต อุภินฺนมป สมานวยภาว ตฺวา รชฺชปริมาณ
พล ธน ยส ชาติโคตฺต กุลปฺปเทสนฺติ สพฺพ ปุจฉฺ ิตฺวา
อุโภป ติโยชนสติกสฺส รชฺชสฺส สามิโก สมานพลธนยสชาติโคตฺตกุลปฺปเทสาติ ตฺวา สีลวนฺตสฺส โอกาส ทสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา โภ สารถิ ตุมหฺ าก รฺโ สีลาจาโร กีทิโสติ
ปุจฺฉิ ฯ โส อยฺจ อยฺจ อมฺหาก รฺโ สีลาจาโรติ
อตฺตโน รฺโ อคุณเมว คุณโต ปกาเสนฺโต ปม คาถมาห
# ๑. ม. นินฺนฏาเน ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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[๑๕๑]

ทฬฺห ทฬฺหสฺส ขิปติ
พลฺลโิ ก มุทุนา มุทุ
สาธุมฺป สาธุนา เชติ อสาธุมฺป อสาธุนา
เอตาทิโส อย ราชา
มคฺคา อุยฺยาหิ สารถีติ ฯ
ตตฺถ ทฬฺห ทฬฺหสฺส ขิปตีติ โย ทฬฺโห โหติ พลวทฬฺเหน ปหาเรน วจเนน วา ชินิตพฺโพ ตสฺส ทฬฺหเมว
ปหาร วา วจน วา ขิปติ เอว ทฬฺโห ว หุตฺวา ต
ชินาตีติ ทสฺเสติ ฯ พลฺลิโกติ ตสฺส รฺโ นาม ฯ มุทุนา
มุทุนฺติ มุทุปคุ ฺคล สยมฺป มุทุ หุตฺวา มุทุนา ว อุปาเยน
ชินาติ ฯ สาธุมฺป สาธุนา เชติ อสาธุมฺป อสาธุนาติ เย
สาธู สปฺปุริสา เต สยมฺป สาธุ หุตฺวา สาธุนา ว อุปาเยน
เย ปน อสาธู เต สยมฺป อสาธุ หุตฺวา อสาธุนา ว
อุปาเยน ขินาตีติ ทสฺเสติ ฯ เอตาทิโส อย ราชาติ อย
อมฺหาก โกสลราชา สีลาจาเรน เอวรูโป นาม ฯ มคฺคา
อุยฺยาหิ สารถีติ อตฺตโน รถ มคฺคา โอกฺกมาเปตฺวา (๒) อุยฺยาหิ
อุปฺปเถน ยาหิ อมฺหาก รฺโ มคฺค เทหีติ วทติ ฯ
อถ น พาราณสิรฺโ สารถิ อมฺโภ กึ ปน ตยา
อตฺตโน รฺโ คุณกถา (๓) กถิตาติ วตฺวา อามาติ วุตฺเต
ยทิ ปน เอเต คุณาติวทสิ อคุณา ปน กีทิสีติ วตฺวา
# ๑.สี. มลฺลิโกติ น ๒. ม. อุกฺกมาเปตฺวา ฯ ๓. สฺยา. คุณาติป ฯ
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เอเต ตาว อคุณา โหนฺตุ ตุมฺหาก ปน รฺโ กีทิสา
คุณาติ (๑) วุตฺเต เตน หิ ตฺว สุณาหีติ ทุติยคาถมาห
[๑๕๒] อกฺโกเธน ชิเน โกธ
อสาธุ สาธุนา ชิเน
ชิเน กทริย ทาเนน
สจฺเจนาลิกวาทิน
เอตาทิโส อย ราชา มคฺคา อุยฺยาหิ สารถีติ ฯ
ตตฺถ เอตาทิโสติ เอเตหิ อกฺโกเธน ชิเน โกธนฺติอาทินา
นเยน (๒) วุตฺเตหิ คุเณหิ สมนฺนาคโต อยฺหิ กุทฺธ ปุคฺคล
สย อกฺโกโธ หุตฺวา อกฺโกเธน ชินาติ อสาธุ ปน สย
สาธุ หุตฺวา สาธุนา อุปาเยน ชินาติ กทริย ถทฺธมจฺฉริย
สย สจฺจวาที หุตฺวา สจฺเจน ชินาติ ฯ มคฺคา อุยฺยาหิ สารถีติ
สมฺม สารถิ มคฺคโต อปคจฺฉ เอววิธสีลาจารคุณยุตฺตสฺส
อมฺหาก รฺโ มคฺค เทหิ อมฺหาก ราชา มคฺคสฺส
อนุจฺฉวิโกติ ฯ
เอว วุตเฺ ต พลฺลิกราชา จ สารถิ จ อุโภป รถา
โอตริตฺวา อสฺเส โมเจตฺวา รถ อปเนตฺวา พาราณสิรฺโ
มคฺค อทสุ ฯ พาราณสิราชา พลฺลิกรฺโ รฺา นาม
อิทฺจ อิทฺจ กาตุ วฏฏตีติ โอวาท ทตฺวา พาราณสึ
คนฺตวา ทานาทีนิ ปฺานิ กตฺวา ชีวิตปริโยสาเน สคฺคปท (๓)
# ๑. ม. กีทิดส คุโณ ฯ ๒. ม. อาทิวเสน ฯ ๓. ม. สคิคปุร ฯ
เอวมุปริป ฯ
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ปูเรสิ ฯ พลฺลิกราชาป ตสฺส โอวาท คเหตฺวา ชนปท
ปริคฺคเหตฺวา อตฺตโน อคุณวาทึ อทิสฺวา สกนคร คนฺตฺวา
ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา ชีวิตปริโยสาเน สคฺคปทเมว
ปูเรสิ ฯ
สตฺถา โกสลราชสฺส โอวาทนตฺถาย อิม ธมฺมเทสน
อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา พลฺลิกรฺโ สารถิ โมคฺคลฺลาโน อโหสิ
พลฺลิกราชา อานนฺโท พาราณสิรฺโ สารถิ สาริปุตฺโต
อโหสิ ราชา ปน อหเมวาติ ฯ
ราโชวาทชาตก ปม ฯ
สิคาชาตก (๑)
อสเมกฺขิตกมฺมนฺตนฺติ อิท สตฺถา กูฏาคารสาลาย
วิหรนฺโต เวสาลิวาสิก เอก นฺหาปตปุตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺส กิร ปตา ราชูน ราโชโรธาน ราชกุมาราน
ราชกุมาริกานฺจ มสฺสุกรณเกสสณฺาปนอฏปทฏปนาทีนิ
สพฺพกิจฺจานิ กโรติ สทฺโธ ปสนฺโน ติสรณคโต สมาทินฺนปฺจสีโล อนฺตรนฺตเรน สตฺถุ ธมฺม สุณนฺโต กาล วีตินาเมติ ฯ
โส เอกทิวส ราชนิเวสเน กมฺม กาตุ คจฺฉนฺโต อตฺตโน
# ๑. ม. สิงฺคาลชาตกวณฺณนา ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต ทฬฺหวคฺควณฺณนา หนา 8
ปุตฺต คเหตฺวา คโต ฯ โส ตตฺถ เอก เทวจฺฉรปฏิภาค
อลงฺกตปฏิยตฺต ลิจฺฉวิกุมาริก ทิสฺวา กิเลสวเสน ปฏิพทฺธจิตฺโต
หุตฺวา ปตรา สทฺธึ ราชนิเวสนา นิกฺขมิตฺวา เอต กุมาริก
ลภมาโน ชีวสิ ฺสามิ อลภมานสฺส เม เอตฺเถว มรณนฺติ
อาหารูปจฺเฉท กตฺวา มฺจก ปริสฺสชิตฺวา นิปชฺชิ ฯ อถ
น ปตา อุปสงฺกมิตฺวา ตาต อวตฺถุมฺหิ ฉนฺทราค มา กริ
หีนชจฺโจ ตฺว นฺหาปตปุตฺโต ลิจฺฉวิกุมาริกา ขตฺติยธีตา
ชาติสมฺปนฺนา สา ตุมฺหาก อนนุจฺฉวิกา อฺ เต
ชาติโคตฺเตหิ สทิส กุมาริก อาเนสฺสามีติ อาห ฯ โส ปตุ
กถ น คณฺหาติ ฯ อถ น มาตา ภาตา ภคินี จุลฺลมาตา
จุลฺลปตาติ (๑) สพฺเพป าตกา เจว มิตฺตสุหชฺชา จ สนฺนิปติตฺวา
สฺาเปนฺตาป สฺาเปตุ นาสกฺขึสุ ฯ โส ตตฺเถว สุสฺสิตฺวา
ชีวิตกฺขย ปาปุณิ ฯ อถสฺส ปตา สรีรกิจฺจเปตกิจฺจานิ กตฺวา ตนุคเต โสเก (๒) สตฺถาร วนฺทิสสฺ ามีติ พหูนิ
คนฺธมาลาทิวิเลปนานิ คเหตฺวา มหาวน คนฺตฺวา สตฺถาร
ปูเชตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสินฺโน กินฺนุ โข อุปาสก
อิมานิ ทิวสานิ น ทิสฺสสีติ วุตฺเต ตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ สตฺถา
น โข อุปาสก อิทาเนว ตว ปุตฺโต อวตฺถุสฺมึ ฉนฺทราค
อุปฺปาเทตฺวา วินาส ปาปุณิ ปุพฺเพป ปตฺโต เยวาติ วตฺวา
# ๑. ม. จูฬมาตา จูฬปตา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ตนุโสโก ฯ
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เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
หิมวนฺตปฺปเทเส สีหโยนิย นิพฺพตฺติ ตสฺส ฉ กนิฏภาตโร
เอกา จ ภคินี อโหสิ ฯ สพฺเพป กาฺจนคุหาย (๑) วสนฺติ ฯ
ตสฺสา ปน คุหาย อวิทูเร รชฏปพฺพเต เอกา ผลิกคุหา
อตฺถิ ฯ ตตฺเถโก สิคาโล วสติ ฯ อปรภาเค สีหาน มาตาปตโร
กาลมกสุ ฯ เต ภคินึ สีหโปติก กาฺจนคุหาย เปตฺวา
โคจราย ปกฺกมิตฺวา (๒) มส อาหริตฺวา ตสฺสา เทนฺติ ฯ โส
สิคาโล ต สีหโปติก ทิสวฺ า ปฏิพทฺธจิตฺโต อโหสิ ฯ
ตสฺสา ปน มาตาปตูน อมตกาเล (๓) โอกาส นาลตฺถ ฯ โส
สตฺตนฺนมฺป เตส โคจราย ปกฺกนฺตกาเล ผลิกคุหาย โอตริตฺวา
กาฺจนคุหทฺวาร คนฺตฺวา สีหโปติกาย ปุรโต โลกามิสปฏิสยุตฺต เอวรูป รหสฺสกถ กเถสิ สีหโปติเก อห จตุปฺปโท
ตฺวมฺป จตุปฺปทา ตฺว เม ปชาปตี โหหิ อหนฺเต ปติ ภวิสฺสามิ
เต มย สมคฺคา สมฺโมทมานา วสิสฺสาม ตฺว อิโต ปฏาย
ม กิเลสวเสน สงฺคณฺหาหีติ ฯ สา ตสฺส วจน สุตฺวา จินฺเตสิ
อย สิคาโล จตุปฺปาทาน อนฺตเร หีโน ปฏิกุฏโ  จณฺฑาลสทิโส
มย อุตฺตมราชกุลสมฺมตา เอส โข มยา สทฺธึ อสพฺภ
อนนุจฺฉวิก กถ กเถสิ อห เอวรูป กถ สุตฺวา ชีวเิ ตน
# ๑. ม. กฺจนคุหาย ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. นิกฺขมิตฺวา ฯ
# ๓. ม. ธรมานกาเล ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต ทฬฺหวคฺควณฺณนา หนา 10
กึ กริสฺสามิ นาสาวาต สนฺนิรุมฺหิตฺวา (๑) มริสฺสามีติ ฯ อถสฺสา
เอตทโหสิ มยฺห เอวเมว มรณ อยุตฺต ภาติกา ตาว เม
อาคจฺฉนฺติ เตส กเถตฺวา มริสฺสามีติ ฯ สิคาโลป ตสฺสา สนฺติกา
ปฏิวจน อลภิตฺวา อิทานิ เอสา มยิ น สมฺพชฺฌตีติ (๒)
โทมนสฺสปฺปตฺโต ผลิกคุหาย ปวิสิตฺวา นิปชฺชิ ฯ อเถโก
สีหโปตโก มหิสวารณาทีสุ อฺตร วธิตฺวา มส ขาทิตฺวา
ภคินิยา ภาค อาหริตฺวา อมฺม มส ขาทสฺสูติ อาห ฯ
ภาติก นาห ขาทามิ มริสฺสามีติ ฯ กึการณาติ ฯ สา
ต ปวุตฺตึ อาจิกฺขิ ฯ อิทานิ กห โส สิคาโลติ วุตฺเต ผลิกคุหาย
นิปนฺนสิคาล อากาเส นิปนฺโนติ มฺมานา ภาติก กึ
น ปสฺสสิ เอโส รชฏปพฺพเต อากาเส นิปนฺโนติ ฯ สีหโปตโก
ตสฺส ผลิกคุหาย นิปนฺนภาว อชานนฺโต อากาเส นิปนฺโนติ
สฺี หุตฺวา มาเรสฺสามิ นนฺติ สีหเวเคน ปกฺขนฺทิตฺวา
ผลิกคุห หทเยเนว ปหริ ฯ โส หทเยน ผลิเตน ตตฺเถว
ชีวิตกฺขย ปตฺวา ปพฺพตปาเท ปติ ฯ อถ อปโร อาคจฺฉิ ฯ
สา ตสฺสาป ตเถว กเถสิ ฯ โสป ตเถว กตฺวา ชีวิตกฺขย
ปตฺวา ปพฺพตปาเท ปติ ฯ เอว ฉสุป ภาติเกสุ มเตสุ
สพฺพปจฺฉา โพธิสตฺโต อาคจฺฉติ ฯ สา ตสฺสาป ต การณ
อาโรเจตฺวา อิทานิ โส กหนฺติ วุตฺเต เอโส รชฏปพฺพตมตฺถเก
# ๑. สี. สนฺนริ ุมฺภิติวา ฯ ม. สนฺนิรชุ ฺฌติ ฺวา ฯ ๒. ม. มยฺห กุชฺฌตีติ ฯ
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อากาเส นิปนฺโนติ อาห ฯ โพธิสตฺโต จินฺเตสิ สิคาลาน
อากาเส ปติฏา นาม นตฺถิ ผลิกคุหาย นิปนฺโน
ภวิสฺสตีติ ฯ โส ปพฺพตปาท โอตริตฺวา ฉ ภาติเก มเต
ทิสฺวา อิเม อตฺตโน พาลตาย ปริคฺคณฺหนปฺาย อภาเวน
ผลิกคุหาย นิปนฺนภาว (๑) อชานิตฺวา หทเยน ปหริตฺวา มตา
ภวิสฺสนฺติ อสเมกฺขิตฺวา อติตุริต กโรนฺตาน กมฺม นาม
เอวรูป โหตีติ วตฺวา ปม คาถมาห
[๒] อสเมกฺขิตกมฺมนฺต
ตุริตาภินิปาติน
ตานิ (๒) กมฺมานิ ตปฺเปนฺติ อุณฺห วชฺโฌหิต มุเขติ ฯ
ตตฺถ อสเมกฺขิตกมฺมนฺต ตุริตาภินิปาตินนฺติ โย ปุคฺคโล ย
กมฺม กาตุกาโม โหติ ตตฺถ โทส อสเมกฺขิตฺวา อนุปธาเรตฺวา
ตุริโต หุตฺวา เวเคเนว ต กมฺม กาตุ อภินิปตติ ปกฺขนฺทติ
ปฏิปชฺชติ ต อสเมกฺขิตกมฺมนฺต ตุริตาภินิปาติน เอว สานิ
กมฺมานิ ตปฺเปนฺติ โสเจนฺติ กิลเมนฺติ ฯ ยถา กึ ฯ อุณฺห
วชฺโฌหิต มุเขติ ยถา ภฺุชนฺเตน อิท สีตล อิท อุณฺหนฺติ
อนุปธาเรตฺวา อุณฺห อชฺโฌหรนีย มุเข อชฺโฌหิต ปต
มุขมฺป กณฺมฺป กุจฺฉิมฺป ทหติ โสเจติ กิลเมติ เอว ตถารูป
ปุคฺคล ตานิ กมฺมานิ ตปฺเปนฺติ ฯ
อิติ โส สีโห อิม คาถ วตฺวา มม ภาติกา
# ๑. ม. ผลิกคุหภาว ฯ ๒. สี. ม. สานิ ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต ทฬฺหวคฺควณฺณนา หนา 12
อนุปายกุสลา สิคาล มาเรสฺสามาติ อติเวเคน ปกฺขนฺทิตฺวา
สย มตา อห ปน เอว อกตฺวา สิคาลสฺส ผลิกคุหาย
นิปนฺนสฺเสว ภีตภีตสฺส หทย ผาเลสฺสามีติ ฯ โส สิคาลสฺส
อาโรหนโอโรหนมคฺค สลฺลกฺเขตฺวา ตทภิมุโข หุตฺวา ติกฺขตฺตุ
สีหนาท นทิ ฯ ปวิยา สทฺธึ อากาส เอกนินฺนาท อโหสิ ฯ
สิคาลสฺส ผลิกคุหาย นิปนฺนสฺเสว ภีตภีตสฺส (๑) หทย ผลิ ฯ
โส ตตฺเถว ชีวิตกฺขย ปาปุณิ ฯ
สตฺถา เอว โส สิคาโล สีหนาท สุตฺวา ชีวิตกฺขยปฺปตฺโตติ
วตฺวา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา ทุติย คาถมาห
[๑๕๔] สีโห จ สีหนาเทน
ททฺทร อภินาทยิ
สุตฺวา สีหสฺส นิคฺโฆส สิคาโล ททฺทเร วส
ภีโต สนฺตาสมาปาทิ
หทยฺจสฺส อปฺผลีติ ฯ
ตตฺถ สีโหติ จตฺตาโร สีหา ติณสีโห ปณฺฑสุ ีโห กาฬสีโห
สุรตฺตหตฺถปาโท เกสรสีโหติ เตสุ เกสรสีโห อิธ
อธิปฺเปโต ฯ ททฺทร อภินาทยีติ เตน อสนิสตสทฺทเภรเวน (๒)
สีหนาเทน รชฏปพฺพต อภินาทยิ เอกนินฺนาท อกาสิ ฯ ททฺทเร
วสนฺติ ผลิกมิสฺสเก รชฏปพฺพเต วสนฺโต ฯ ภีโต สนฺตาสมาปาทีติ
มรณภเยน ภีโต จิตฺตุตฺราส อาปาทิ ฯ หทยฺจสฺส อปฺผลีติ
# ๑. ม. ภีตตสิตสฺส ฯ ๒. สี. ยุ. อสนิสตสทฺทเภรวตเรน ฯ
ม. อสนิปแาตสทฺทสทิเสน เภรวตเรน ฯ
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เตน จสฺส ภเยน หทย ผลิต ฯ
เอว สีโห สิคาลสฺส ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา ภาตโร เอกสฺมึ
าเน ปฏิจฺฉาเทตฺวา เตส มตภาว ภคินิยา อาจิกฺขิตฺวา ต
สมสฺสาเสตฺวา ชีวปริยนฺต (๑) กาฺจนคุหาย ตฺวา ยถากมฺม
คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน อุปาสโก โสตาปตฺติผเล
ปติฏหิ ฯ ตทา สิคาโล นฺหาปตปุตฺโต อโหสิ สีหโปติกา
ลิจฺฉวิกุมาริกา ฉ กนิฏภาตโร อฺตรเถรา อเหสุ
เชฏภาติกสีโห ปน อหเมวาติ ฯ
สิคาลชาตก ทุติย ฯ
# ๑. ม. ยาวชีว ฯ
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*เลมที่ 30 หนา 14
สูกรชาตก
จตุปฺปโท อห สมฺมาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร มหลฺลกตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกสฺมึ ทิวเส รตฺตึ ธมฺมสฺสวเน วตฺตมาเน สตฺถริ
คนฺธกุฏิทฺวาเร มณิโสปาณผลเก (๑) ตฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส สุคโตวาท
ทตฺวา คนฺธกุฏึ ปวิฏเ ธมฺมเสนาปติ สตฺถาร วนฺทิตฺวา
อตฺตโน ปริเวณ อคมาสิ ฯ มหาโมคฺคลฺลาโน ปริเวณเมว
คนฺตฺวา มุหุตฺต วิสฺสมิตฺวา เถรสฺส สนฺติก อาคนฺตฺวา ปฺห
ปุจฺฉิ ฯ ปุจฺฉิตปุจฺฉิต ธมฺมเสนาปติ คคนตเล ปุณฺณจนฺท
อุฏาเปนฺโต วิย วิสชฺเชตฺวา ปากฏ อกาสิ ฯ จตสฺโสป
ปริสา ธมฺม สุณมานา นิสีทึสุ ฯ ตตฺเถโก มหลฺลกตฺเถโร
จินฺเตสิ สจาห อิมิสฺสาป ปริสาย มชฺเฌ สาริปุตฺต
อาลุเฬนฺโต ปฺห ปุจฺฉิสฺสามิ อยเมว (๒) ปริสา พหุสฺสุโต อยนฺติ
ตฺวา สกฺการสมฺมาน กริสฺสตีติ ฯ ปริสนฺตรา อุฏาย เถร
อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺเตว ตฺวา อาวุโส สาริปุตตฺ มยมฺป
ต เอก ปฺห ปุจฺฉิสฺสาม อมฺหากมฺป โอกาส กโรหิ เทหิ
เม ว วินิจฺฉย (๓) อาเวธิตาย วา นิพฺเพธิตาย วา (๓) นิคฺคเห วา
ปฏิคฺคเห วา วิเสเส วา ปฏิวิเสเส วาติ อาห ฯ เถโร ต
# ๑. ม. รมณีเย ดสปานผลเก ฯ ๒. ม. อย เม ฯ ๒. สี. อาเวิกาเยว
นิพฺเพิกาเยว ฯ ม. อาเวธิกาเย วา นิพฺเพธิกาย วา ฯ
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โอโลเกตฺวา อย มหลฺลโก อิจฺฉาจาเร ิโต ตุจฺโฉ น กิฺจิ
ชานาตีติ เตน สทฺธึ อกเถตฺวา ว ลชฺชมาโน วีชนึ เปตฺวา
อาสนา โอตริตฺวา ปริเวณ ปาวิสิ ฯ โมคฺคลฺลานตฺเถโรป
อตฺตโน ปริเวณเมว อคมาสิ ฯ มนุสฺสา อุฏาย คณฺหเถต
ทุฏมหลฺลก (๑) มธุรธมฺมสฺสวน โน โสตุ นาทาสีติ อนุพนฺธึสุ ฯ
โส ปลายนฺโต วิหารปจฺจนฺเต ภินฺนภินฺนปทราย คูถปูราย
วจฺจกุฏิยา ปติตฺวา คูถมกฺขิโต อุฏาสิ (๒) ฯ มนุสสฺ า ต ทิสฺวา
วิปฺปฏิสาริโน หุตฺวา สตฺถุ สนฺติก อคมสุ ฯ สตฺถา เต ทิสฺวา
กึ อุปาสกา อเวลาย อาคตตฺถาติ ปุจฺฉิ ฯ มนุสฺสา ตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ สตฺถา น โข อุปาสกา อิทาเนว เอโส มหลฺลโก
อุพฺพิลฺลาวิโต (๓) หุตฺวา อตฺตโน พล อชานิตฺวา มหาพเลหิ สทฺธึ
ปโยเชตฺวา คูถมกฺขิโต ชาโต ปุพฺเพเปส อุพฺพิลลฺ าวิโต หุตฺวา
อตฺตโน พล อชานิตฺวา มหาพเลหิ สทฺธึ ปโยเชตฺวา คูถมกฺขิโต
อโหสีติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
สีโห หุตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส ปพฺพตคุหาย วาส กปฺเปสิ ฯ
ตสฺสาวิทูเร เอก สร นิสสฺ าย พหู สูกรา นิวาส กปฺเปสุ ฯ
ตเมว สร นิสฺสาย ตาปสาป ปณฺณสาลาสุ วาส กปฺเปสุ ฯ
อเถกทิวส สีโห มหิสวารณาทีสุ อฺตร วธิตฺวา ยาวทตฺถ
# ๑. ม. ตุจฺฉมหลฺลก ฯ ๒. ม. อฏาสิ ฯ ๓. ม. อุปฺปลาวิโต ฯ
เอวปุปริป ฯ
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มส ขาทิตฺวา ต สร โอตริตฺวา ปานีย ปวิตฺวา อุตฺตริ ฯ
ตสฺมึ ขเณ เอโก ถูลลฺ สูกโร ต สร นิสฺสาย โคจร
คณฺหาติ ฯ สีโห ต ทิสวฺ า อฺ เอกทิวส อิม ขาทิสฺสามิ
ม โข ปน ทิสฺวา ปุน นาคจฺเฉยฺยาติ ตสฺส อนาคมนภเยน
สรโต อุตฺตริตฺวา เอเกน ปสฺเสน คนฺตุ อารภิ ฯ สูกโร
โอโลเกตฺวา เอส ม ทิสฺวา มม ภเยน อุปคนฺตุ อสกฺโกนฺโต
ภเยน ปลายติ อชฺช มยา อิมินา สีเหน สทฺธึ ปโยเชตุ
วฏฏตีติ สีส อุกฺขิปตฺวา ต ยุทฺธตฺถาย อวฺหยนฺโต ปม
คาถมาห
[๑๕๕] จตุปฺปโท อห สมฺม
ตฺวมฺป สมฺม จตุปฺปโท
เอหิ สมฺม (๑) นิวตฺตสฺสุ กินฺนุ ภีโต ปลายสีติ ฯ
สีโห ตสฺส วจน สุตฺวา สมฺม สูกร อชฺช อมฺหาก
ตยา สทฺธึ สงฺคาโม นตฺถิ อิโต ปน สตฺตเม ทิวเส อิมสฺมึ
เยว าเน สงฺคาโม โหตูติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ สูกโร สีเหน
สทฺธึ สงฺคาเมสฺสามีติ ตุฏปหฏโ ต ปวุตฺตึ าตกาน
อาโรเจสิ ฯ เต ตสฺส กถ สุตฺวา ภีตภีตา (๒) อิทานิ ตฺว
สพฺเพป อมฺเห นาเสสฺสสิ อตฺตโน พล อชานิตฺวา สีเหน
สทฺธึ สงฺคามิตุกาโมสิ (๓) สีโห อาคนฺตฺวา สพฺเพป อมฺเห
ชีวิตกฺขย ปาเปสฺสติ สาหสิก กมฺม มา กรีติ อาหสุ ฯ
# ๑. สี. ยุ. สีห ฯ ๒. ม. ภีตตสิตา ฯ ๓. ม. สงฺคาม กตฺตุกาโมสิ ฯ
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โส ภีตตสิโต อิทานิ กึ กโรมีติ ปุจฺฉิ ฯ สูกรา สมฺม
ตฺว เอเตส ตาปสาน อุจฺจารภูมิย คนฺตฺวา ปูติคูเถ สตฺต
ทิวสานิ สรีร วตฺเตตฺวา สรีร สุกฺขาเปตฺวา สตฺตเม ทิวเส
สรีร อุสฺสาวพินฺทูหิ เตเมตฺวา สีหสฺส อาคมนโต ปุริมตร
อาคนฺตฺวา วาตโยค ตฺวา อุปริวาเต ติฏ สุจิชาติโก
สีโห ตว สรีรคนฺธ ฆายิตฺวา ตุยฺห ชย ทตฺวา คมิสฺสตีติ
อาหสุ ฯ โส ตถา กตฺวา สตฺตเม ทิวเส ตตฺถ อฏาสิ ฯ
สีโห ตสฺส สรีรคนฺธ ฆายิตฺวา คูถมกฺขิตภาว ตฺวา สมฺม
สูกร สุนฺทโร เต เลโส จินฺติโต สเจ ตฺว คูถมกฺขิโต
นาภวิสฺส อิเธว ต ชีวิตกฺขย ปาเปสฺส อิทานิ ปน เต
สรีร เนว มุเขน ฑสิตุ น ปาเทน ปหริตุ สกฺโกมิ (๑) ชย
เต ทมฺมีติ วตฺวา ทุติย คาถมาห
[๑๕๖] อสุจิ ปูติโลโมสิ
ทุคฺคนฺโธ วายสิ สูกร
สเจ ยุชฺฌติ กาโมสิ
ชย สมฺม ททามิ เตติ ฯ
ตตฺถ ปูติโลโมสีติ มฬฺหมกฺขิตตฺตา ทุคฺคนฺธโลโม ฯ
ทุคฺคนฺโธ วายสีติ อติเชคุจฺฉปติกฺกูลคนฺโธ (๒) หุตฺวา วายสิ ฯ
ชย สมฺม ททามิ เตติ ตุยฺห ชย เทมิ ฯ
อห ปราชิโต คจฺฉ ตฺวนฺติ วตฺวา สีโห ตโต ว
นิวตฺติตฺวา โคจร คเหตฺวา สเร ปานีย ปวิตฺวา ปพฺพตคุหายเมว
# ๑. ม. สกฺกา ฯ ๒. ม. อนิฏเชคุจฺฉปติกฺกูลคนฺโธ ฯ
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คโต ฯ สูกโรป สีโห เม ชิโตติ าตกาน อาโรเจสิ ฯ
เต ภีตตสิตา ปุน เอกทิวส อาคจฺฉนฺโต สีโห สพฺเพ ว
อมฺเห ชีวิตกฺขย ปาเปสฺสตีติ ปลายิตฺวา อฺตฺถ อคมสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา สูกโร มหลฺลโก อโหสิ สีโห ปน อหเมวาติ ฯ
สูกรชาตก ตติย ฯ
อุรคชาตก
อิธูรคาน ปวโร ปวิฏโติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เวริพนฺธน (๑) อารพฺภ กเถสิ ฯ
โกสลรฺโ กิร เสวกา เสนิปมุขา เทฺว มหามตฺตา
อฺมฺ ทิฏทิฏฏาเน กลห กโรนฺติ ฯ เตส เวริภาโว
สกลนคเร ปากโฏ ชาโต ฯ เต เนว ราชา น าติมิตฺตา
สมคฺเค กาตุ สกฺขึสุ ฯ อเถกทิวส สตฺถา ปจฺจูสสมเย
โพธเนยฺยพนฺธเว โอโลเกนฺโต เตส อุภินฺนมฺป โสตาปตฺติมคฺคสฺส
อุปนิสฺสย ทิสฺวา ปุนทิวเส เอกโก ว สาวตฺถึ ปณฑ
ฺ าย
ปวิสิตฺวา เตสุ เอกสฺส เคหทฺวาเร อฏาสิ ฯ โส นิกฺขมิตฺวา
ปตฺต คเหตฺวา สตฺถาร อนฺโตนิเวสน ปเวเสตฺวา อาสน
ปฺาเปตฺวา นิสีทาเปสิ ฯ สตฺถา นิสีทิตฺวา ตสฺส เมตฺตา# ๑. ม. เสณฺภณฺฑน ฯ
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ภาวนาย อานิสส กเถตฺวา กลฺลจิตฺตต ตฺวา สจฺจานิ
ปกาเสสิ ฯ โส สจฺจปริโยสาเน โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ สตฺถา
ตสฺส โสตาปนฺนภาว ตฺวา ตเมว ปตฺต คาหาเปตฺวา อาทาย (๑)
อิตรสฺส เคหทฺวาร อคมาสิ ฯ โสป นิกฺขมิตฺวา สตฺถาร
วนฺทิตฺวา ปวิสถ ภนฺเตติ ฆร ปเวเสตฺวา นิสีทาเปสิ ฯ อิตโรป
ปตฺต คเหตฺวา สตฺถารา สทฺธึ เยว ปาวิสิ ฯ สตฺถา ตสฺส
เอกาทส เมตฺตานิสเส วณฺเณตฺวา กลฺลจิตฺตต ตฺวา สจฺจานิ
ปกาเสสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน โสป โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ
อิติ เต อุโภป โสตาปนฺนา หุตฺวา อฺมฺ อจฺจย
เทเสตฺวา ขมาเปตฺวา สมคฺคา สมฺโมทมานา เอกชฺฌาสยา
อเหสุ ฯ ต ทิวส เยว ภควโต สมฺมขุ าว เอกโต ภฺุชึสุ ฯ สตฺถา
ภตฺตกิจฺจ นิฏาเปตฺวาว วิหาร อคมาสิ ฯ เตป พหูนิ
มาลาคนฺธวิเลปนานิ เจว สปฺปมธุผาณิตาทีนิ จ อาทาย
สตฺถารา สทฺธึ เยว นิกฺขมึสุ ฯ สตฺถา ภิกฺขุสงฺเฆน วตฺเต
ทสฺสิเต สุคโตวาท ทตฺวา คนฺธกุฏิย ปาวิสิ ฯ ภิกขฺ ู
สายณฺหสมเย ธมฺมสภาย สตฺถุ คุณกถ สมุฏาเปสุ อาวุโส
สตฺถา อทนฺตทมโก เยว เทฺว มหามตฺเต จิร วิวาทมาเนป (๒)
เนว ราชา สมคฺเค กาตุ สกฺขิ น าติมิตฺตาทโย เต
เอกทิวเสเนว ตถาคเตน ทมตาต ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กายl
# ๑. ม. อุฏาย ฯ ๒. ม. วายมมาโนป ฯ
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นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ าติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย
นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนวาห อิเมว เทฺว ชเน
สมคฺเค อกาสึ ปุพฺเพเปเต มยา สมคฺคา กตา เยวาติ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
พาราณสิย อุสฺสเว โฆสิเต มหาสมชฺชา (๑) อโหสิ ฯ พหู มนุสฺสา
จ เทวนาคสุปณฺณาทโย จ สมชฺชทสฺสนตฺถ สนฺนปิ ตึสุ ฯ
ตตฺเถกสฺมึ าเนนาโค (๒) สุปณฺณสฺส สุปณฺณภาว อชานนฺโต
องฺเส หตฺถ เปสิ ฯ สุปณฺโณ เกน เม องฺเส หตฺโถ ปโตติ
นิวตฺติตฺวา โอโลเกตฺวา นาค สฺชานิ ฯ นาโคป โอโลเกนฺโต
สุปณฺณ สฺชานิตฺวา มรณภยตชฺชิโต นครา นิกฺขมิตฺวา
นทีติตฺเถน (๓) ปลายิ ฯ สุปณฺโณป ต คเหสฺสามีติ อนุพนฺธิ ฯ
ตสฺมึ สมเย โพธิสตฺโต ตาปโส หุตฺวา ตสฺสา นทิยา ตีเร
ปณฺณสาลาย วสมาโน ทิวาทรถ ปฏิปฺปสฺสมฺภนตฺถ อุทกสาฏก
นิวาเสตฺวา วกฺกล พหิตีเร เปตฺวา นทึ โอตริตวฺ า นฺหายติ ฯ
นาโค อิม ปพฺพชิต นิสฺสาย ชีวิต ลภิสฺสามีติ ปกติวณฺณ
วิชหิตฺวา มณิกฺขนฺธวณฺณ มาเปตฺวา วกฺกลนฺตร ปาวิสิ ฯ
สุปณฺโณ อนุพนฺธยมาโน ต ตตฺถ ปวิฏ ทิสฺวา วกฺกล
# ๑. ม. มหาสมชฺช ฯ ๒. ม. ตตฺเรกสฺมึ าเน เอโก นาโค จ
สุปณฺโณ จ สมชฺช ปสฺสมานา เอกโต ว อฏสุ ฯ ๓. ม. นทีปฏ เ น ฯ
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ครุภาเวน อคเหตฺวา โพธิสตฺต อามนฺเตตฺวา ภนฺเต อห ฉาโต
ตุมฺหาก วกฺกล คณฺหถ อิม นาค ขาทิสฺสามีติ อิมมตฺถ
ปกาเสตุ ปม คาถมาห
[๑๕๗] อิธูรคาน ปวโร ปวิฏโ
เสลสฺส วณฺเณน ปโมกฺขมิจฺฉ
พฺรหฺมฺจ วณฺณ อปจายมาโน
พุภุกฺขิโต โน วิสหามิ (๑) โกตฺตุนฺติ ฯ
ตตฺถ อิธูรคาน ปวโร ปวิฏโติ อิมสฺมึ วกฺกเล
อุรคาน ปวโร นาคราชา ปวิฏโ ฯ เสลสฺส วณฺเณนาติ
มณิวณฺเณน มณิขนฺโธ หุตฺวา ปวิฏโติ อตฺโถ ฯ ปโมกฺขมิจฺฉนฺติ
มม สนฺติกา โมกฺข อิจฺฉมาโน ฯ พฺรหฺมฺจ วณฺณ อปจาย
มาโนติ อห ปน ตุมฺหาก พฺรหฺมวณฺณ เสฏวณฺณ
ปูเชนฺโต ครุกโรนฺโต ฯ พุภุกฺขิโต โน วิสหามิ โภตฺตุนฺติ
เอต นาค วกฺกลนฺตเร ปวิฏ ฉาโตป สมาโน พุภกุ ฺขิตุ น
สกฺโกมิ ฯ
โพธิสตฺโต อุทเก ิโต เยว สุปณฺณราชสฺส ถูตึ กตฺวา
ทุติย คาถมาห
[๑๕๘] โส พฺรหฺมคุตฺโต จิรเมว ชีว
ทิพฺยา จ เต ปาตุภวนฺตุ ภกฺขา
# ๑. ม. วิตรามิ ฯ
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โส (๑) พฺรหฺมวณฺณ อปจายมาโน
พุภุกฺขิโต โน วิตราสิ โภตฺตุนฺติ
ตตฺถ โส พฺรหฺมคุตฺโตติ โส ตฺว พฺรหฺมโคปโต พฺรหฺมรกฺขิโต หุตวฺ า ฯ ทิพฺยา จ เต ปาตุภวนฺตุ ภกฺขาติ เทวตาน
ปริโภครหา ภกฺขา จ ตว ปาตุภวนฺตุ มา ปาณาติปาต
กตฺวา นาคมสขาทโก อโหสีติ ฯ
อิติ โพธิสตฺโต อุทเก ิโตว อนุโมทน กตฺวา
อุตฺตริตฺวา วกฺกล นิวาเสตฺวา เต อุโภป คเหตฺวา อสฺสมปท
คนฺตฺวา เมตฺตาภาวนาย วณฺณ กเถตฺวา เทฺวป ชเน
สมคฺเค อกาสิ ฯ เต ตโต ปฏาย สมคฺคา สมฺโมทมานา
สุขสวาส วสึสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา นาโค จ สุปณฺโณ จ อิเม เทฺว มหามตฺตา อเหสุ
ตาปโส ปน อหเมวาติ ฯ
อุรคชาตก จตุตฺถ ฯ
# ๑. ม. โย ฯ
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ภคฺคชาตก (๑)
ชีว วสฺสสต ภคฺคาติ อิท สตฺถา เชตวนสมีเป
ปเสนทิโกสลรฺา การิเต ราชิการาเม (๒) วิหรนฺโต อตฺตโน
ขิปตก อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกสฺมึ หิ ทิวเส สตฺถา ราชิการาเม จตุปริสมชฺเฌ
นิสีทิตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต ขิป ฯ ภิกขฺ ู ชีวตุ ภนฺเต ภควา
ชีวตุ สุคโตติ อุจฺจาสทฺท มหาสทฺท อกสุ ฯ เตน สทฺเทน
ธมฺมกถาย อนฺตราโย อโหสิ ฯ อถ โข ภควา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ อป นุ โข ภิกฺขเว ขิปเต ชีวาติ วุตฺเต (๓) ตปฺปจฺจยา
ชีเวยฺย วา มเรยฺย วาติ ฯ โน เหต ภนฺเตติ ฯ น หิ ภิกฺขเว
ขิปเต ชีวาติ วตฺตพฺพ โย วเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ (๕) ฯ
เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา ภิกฺขูน ขิปเต ชีวถ ภนฺเตติ
วทนฺติ ฯ ภิกขฺ ู กุกฺกุจฺจายนฺตา นาลปนฺติ ฯ มนุสสฺ า อุชฺฌายนฺติ
กถ หิ นาม สมณา สากฺยปุตฺติยา (๖) ชีวถ ภนฺเตติ วุจฺจมานา
นาลปสฺสนฺติ ฯ ภควโต ตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ คีหี ภิกฺขเว
มงฺคลิกา อนุชานามิ ภิกฺขเว คีหินา (๗) ชีวถ ภนฺเตติ วุจฺจมาเนน
จิร ชีวาติ ปฏิวตฺตุนฺติ (๘) ฯ ภิกฺขู ภควนฺต ปุจฺฉึสุ ภนฺเต
# ๑. สี. ยุ. คคิค ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ราชการราเม ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. สี. ยุ. วตฺเต ฯ ม. วุตฺโต ฯ ๔. ม. วตฺตพฺโพ ฯ
# ๕. วิ. จุล. ๗/๑๘๕/๗๑-๗๒ ฯ ๖. ม. สกฺยปุตฺติยา ฯ ๗. ม. คิหีน ฯ
# ๘. ม. วตฺตุนฺติ ฯ
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ชีวปฏิชีว นาม กทา อุปปฺ นฺนนฺติ ฯ สตฺถา ภิกฺขเว ชีวปฏิชีว
นาม โปราณกาเล อุปฺปนฺนนฺติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กาสิกรฏเ เอกสฺมึ พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส ปตา
โวหาร กตฺวา ชีวิต กปฺเปสิ ฯ โสฬสวสฺสุทฺเทสิก โพธิสตฺต
มณิกภณฺฑ (๑) อุกฺขิปาเปตฺวา คามนิคมาทีสุ จรนฺโต พาราณสึ
ปตฺวา โทวาริกสฺส ฆเร ภตฺต ปาจาเปตฺวา ภฺุชิตฺวา
นิวาสนฏาน อลภนฺโต อเวลาย อาคตา อาคนฺตุกา กตฺถ
วสนฺตีติ ปุจฺฉิ ฯ อถ น มนุสฺสา พหินคเร เอกา สาลา
อาคนฺตุกา กตฺถ วสนฺตีติ ปุจฺฉิ ฯ อถ น มนุสฺสา พหินคเร
เอกา สาลา อตฺถิ สา ปน อมนุสิสปริคฺคหิตา สเจ อิจฺฉถ
สวถาติ อาหสุ ฯ โพธิสตฺโต เอถ ตาต คจฺฉาม ยกฺขสฺส
มา ภายิตฺถ อหนฺต ทเมนฺโต (๒) ตุมฺหาก ปาเทสุ ปาเตสฺสามีติ
ปตร คเหตฺวา ตตฺถ คโต ฯ อถสฺส ปตา ผลเก นิปชฺชิ ฯ
สย ปตุ ปาเท สมฺพาหนฺโต นิสีทิ ฯ ตตฺถ อธิวฏโ ยกฺโข
ปน ทฺวาทสวสฺสานิ เวสฺสวณ อุปฏหิตฺวา ต สาล ลภนฺโต
อิม สาล ปวิฏมนุสฺเสสุ โย ขิปเต ชีวาติ วทติ โย จ
ชีวาติ วุตฺเต ปฏิชีวาติ วทติ เต ชีวปฏิชวี วาทิโน เปตฺวา
อวเสเส ขาเทยฺยาสีติ ลภิ ฯ โส ปฏิวสถูณาย (๔) วสติ ฯ
# ๑. วณิชภณฺฑนิติป ฯ ๒. ม. ทเมตฺวา ฯ ๓. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๔. ตุลายาติป ฯ
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โส โพธิสตฺตสฺส ปตร ขิปาเปสฺสามีติ อตฺตโน อานุภาเวน
สุขุม จุณฺณ วิสฺสชฺเชติ ฯ จุณฺณา (๑) อาคนฺตฺวา ตสฺส นาสปุเฏสุ
ปาวิสึสุ ฯ โสป ผลเก นิปนฺนโกว ขิป ฯ โพธิสตฺโต น
ชีวาติ อาห ฯ ยกฺโข ต ขาทิตุ ถูณาย (๒) โอตรติ ฯ โพธิสตฺโต
ต โอตรนฺต ทิสฺวา อิมินา เม ปตา ขิปาปโต ภวิสฺสติ
อย โส ขิปเต ชีวาติ อวทนฺต ขาทกยกฺโข ภวิสฺสตีติ ปตร
อารพฺภ ปม คาถมาห
[๑๕๙] ชีว วสฺสสต ภคฺค
อปรานิ จ วีสติ
มา ม ปสาจา ขาทนฺตุ ชีว ตฺว สรโทสตนฺติ ฯ
ตตฺถ ภคฺคาติ (๓) ปตร นาเมน อาลปติ ฯ อปรานิ จ
วีสตีติ อปรานิ จ วีสติ วสฺสานิ ชีว ฯ มา ม ปสาจา
ขาทนฺตูติ มา ม ปสาโจ ขาทตุ ฯ ชีว ตฺว สรโทสตนฺติ
ตฺว ปน วีสุตฺตรวสฺสสต ชีวาติ ฯ สรโทสตฺหิ คณิยมาน
วสฺสสต เอว โหติ ฯ ต ปุริเมหิ วีสาย สทฺธึ วีสุตตฺ ร
อิธ อธิปฺเปต ฯ
ยกฺโข โพธิสตฺตสฺส วจน สุตฺวา อิม ตาว มาณว
ชีวาติ วุตฺตตฺตา ขาทิตุ น สกฺโกมิ (๔) ปตร ปนสฺส ขาทิสฺสามีติ
ปตุ สนฺติก อคมาสิ ฯ โส ต อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา อย โข
ปฏิชีวาติ อภณนฺตาน ขาทกยกฺโข ภวิสฺสตีติ ปฏิชีว กริสฺสามีติ
# ๑. ม. จุณฺโณ ฯ ๒. สฺยา. ตุลาย ฯ ๓. สี. ยุ. คคฺคาติ ฯ ๔. ม. สกฺกา ฯ
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ปุตฺต อารพฺภ ทุติย คาถมาห
[๑๖๐] ตฺวมฺป วสฺสสต ชีว อปรานิ จ วีสติ
วิส ปสาจา ขาทนฺตุ
ชีว ตฺว สรโทสตนฺติ ฯ
ตตฺถ วิส ปสาจาติ ปสาโจ หลาหล วิส ขาทตุ ฯ
ยกฺโข ตสฺส วจน สุตฺวา อุโภป เม น สกฺกา
ขาทิตุนฺติ ปฏินิวตฺติ ฯ อถ น โพธิสตฺโต ปุจฺฉิ โภ ยกฺข
กสฺมา ตฺว อิม สาล ปวิฏมนุสฺเส ขาทสีติ ฯ ทฺวาทสวสฺสานิ
เวสฺสวณ อุปฏหิตฺวา ลทฺธตฺตาติ ฯ กึ ปน สพฺเพว ขาทิตุ
ลภสีติ ฯ โส ชีวปฏิชีวภาณิโน เปตฺวา อวเสเส ขาทามีติ ฯ
ยกฺข ตฺว ปุพฺเพป อกุสล กตฺวา กกฺขโล ผรุโส ปรวิหึสโก
หุตฺวา นิพฺพตฺโต อิทานิป ตาทิส กมฺม กตฺวา ตโม
ตมปรายโน ภวิสฺสสิ ตสฺมา อิโต ปฏาย ปาณาติปาตาทีหิ
วิรมสฺสูติ ต ยกฺข ทเมตฺวา นิรยภเยน ตชฺเชตฺวา ปฺจสีเลสุ
ปติฏาเปตฺวา ยกฺข เปสนการก วิย อกาสิ ฯ ปุนทิวเส
สฺจรนฺตา มนุสฺสา ยกฺข ทิสฺวา โพธิสตฺเตน จสฺส ทมิตภาว
ตฺวา รฺโ อาโรเจสุ เทว เอโก มาณโว ต ยกฺข
ทเมตฺวา เปสนการก วิย กตฺวา ิโตติ ฯ ราชา โพธิสตฺต
ปกฺโกสาเปตฺวา เสนาปติฏาเน เปสิ ฯ ปตุ จสฺส มหนฺต
ยส อทาสิ ฯ โส ยกฺข พลิปฏิคฺคาหก กตฺวา โพธิสตฺตสฺส
โอวาเท ตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา สคฺคปท ปูเรสิ ฯ
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สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชีวปฏิชีวนฺนาม
ตสฺมึ กาเล อุปฺปนฺนนฺติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ ตทา
ราชา อานนฺโท อโหสิ ปตา กสฺสโป
ปุตฺโต ปน อหเมวาติ ฯ
ภคฺคชาตก ปฺจม ฯ
อลีนจิตฺตชาตก
อลีนจิตตฺ  นิสฺสายาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก โอสฏวิริย ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
วตฺถุ เอกาทสนิปาเต สวรชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ
โส ปน ภิกฺขุ สตฺถารา สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ วิริย
โอสชฺชีติ วุตฺเต สจฺจ ภควาติ อาห ฯ อถ น สตฺถา นนุ
ตฺว ภิกฺขุ ปุพฺเพ วิริย กตฺวา (๒) มสเปสิสทิสสฺส ทหรกุมารสฺส
ทฺวาทสโยชนิเก พาราณสินคเร รชฺช คเหตฺวา อทาสิ อิทานิ
กสฺมา เอวรูเป สาสเน ปพฺพชิตฺวา วิริย โอสชฺชสีติ (๓) วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
พาราณสิโต อวิทูเร วฑฺฒกีคาโม อโหสิ ฯ ตตฺถ ปฺจสตา
วฑฺฒกี วสนฺติ ฯ เต นาวาย อุปริโสต คนฺตฺวา อรฺเ
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๕๗๗/๓๑๘ ฯ ๒. ม. อวิสฺสชฺเชติวา ฯ
# ๓. ม. โอสฺสชสีติ ฯ
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ปวิสึสุ ฯ เต เคหสมฺภารทารูนิ โกฏเฏตฺวา ตตฺเถว เอกภูมิกทฺวิภูมิกาทิเภเท ปาสาเท (๑) สชฺเชตฺวา ถมฺภโต ปฏาย
สพฺพทารูสุ สฺ กตฺวา นทีตีร เนตฺวา นาว อาโรเปตฺวา
อนุโสเตน นคร อาคนฺตฺวา เย ยาทิสานิ เคหานิ อากงฺขนฺติ
เตส ตาทิสานิ กตฺวา กหาปเณ คเหตฺวา ปุน ตตฺเถว คนฺตฺวา
เคหสมฺภาเร อาหรนฺติ ฯ เอว เตส ชีวติ  กปฺเปนฺตาน เอกสฺมึ
กาเล อรฺเ ขนฺธาวาร พนฺธิตฺวา ทารูนิ โกฏเฏนฺตาน
อวิทูเร เอโก หตฺถี ขทิรขานุก อกฺกมิ ฯ ตสฺส โส ขานุโก
ปาท วิชฺฌิ ฯ พลวเวทนา วตฺตนฺติ ฯ ปาโท อุทฺธมุ ายิตฺวา
ปุพฺพ คณฺหิ ฯ โส เวทนาปฺปตฺโต เตส ทารุโกฏฏนสทฺท
สุตฺวา อิเม วฑฺฒกี นิสสฺ าย มยฺห โสตฺถิ ภวิสฺสตีติ มฺมาโน
ตีหิ ปาเทหิ เตส สนฺติก คนฺตฺวา อวิทูเร นิปชฺชิ ฯ วฑฺฒกี
ต อุทฺธุมาตปาท ทิสฺวา อุปสงฺกมิตฺวา ปาเท ขานุก ทิสฺวา
ติขิณาย วาสิยา ขานุกสฺส สมนฺตโต โอธิก กตฺวา รชฺชยุ า
พนฺธิตฺวา อากฑฺฒมานา ขานุก นีหริตฺวา ปุพฺพ โมจิตฺวา
อุณฺโหทเกน โธวิตฺวา ตทนุรูเปหิ เภสชฺเชหิ [๒] น จิรสฺเสว
วณ ผาสุก กรึสุ ฯ หตฺถี อโรโค หุตฺวา จินฺเตสิ มยา
อิเม วฑฺฒกี นิสฺสาย ชีวิต ลทฺธ อิทานิ เตส มยา อุปการ
กาตุ วฏฏตีติ ฯ โส ตโต ปฏาย วฑฺฒกีหิ สทฺธึ รุกฺเข
# ๑. สี. ยุ. เคเห ฯ ม. เคหสมฺภาเร ฯ
# ๒. ม. เอตฺถนฺตเร มกฺเขติวาติ ทิสฺสติ ฯ
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นีหริตฺวา ตจฺฉนฺตาน ปริวฏเฏตฺวา เทติ วาสิอาทีนิ อุปสหรติ
โสณฺฑาย เวเตฺวา กาฬสุตฺตโกฏิย คณฺหาติ ฯ วฑฺฒกีปสฺส
โภชนเวลาย เอเกก ปณฑ
ฺ  ทตฺวา ปฺจ ปณฺฑสตานิ
เทนฺติ ฯ ตสฺส ปน หตฺถสิ ฺส ปุตฺโต สพฺพเสโต หตฺถาชานียโปตโก อตฺถิ ฯ เตนสฺส เอตทโหสิ อห เอตรหิ มหลฺลโก
อิทานิ มยา อิเมส วฑฺฒกีน กมฺมกรณตฺถาย ปุตฺต ทตฺวา
คนฺตุ วฏฏตีติ ฯ โส วฑฺฒกีน อนาจิกฺขิตฺวาว อรฺ
ปวิสิตฺวา ปุตฺต อาเนตฺวา อย หตฺถิโปตโก มม ปุตฺโต
ตุมฺเหหิ มยฺห ชีวิต ทินนฺ  อห โว เวชฺชเวตนตฺถาย อิม
ทมฺมิ อย ตุมฺหาก อิโต ปฏาย กมฺมานิ กริสฺสตีติ วตฺวา
อิโต ปฏาย ปุตฺตก มยา กตฺตพฺพ กมฺม ต ตฺว
กโรหีติ ปุตฺต โอวทิตฺวา วฑฺฒกีน ทตฺวา สย อรฺ
ปาวิสิ ฯ
ตโต ปฏาย หตฺถิโปตโก วฑฺฒกีน วจน กโรติ
โอวาทกฺขโม หุตฺวา สพฺพกิจฺจานิ กโรติ ฯ เตป ต ปฺจหิ
ปณฺฑสเตหิ โปเสนฺติ ฯ โส กมฺม กตฺวา นทึ โอตริตฺวา
นฺหายิตฺวา กีฬิตฺวา อาคจฺฉติ ฯ วฑฺฒกิทารกาป ต โสณฺฑาทีสุ
คเหตฺวา อุทเกป ถเลป เตน สทฺธึ กีฬนฺติ ฯ อาชานียา
ปน หตฺถโิ นป อสฺสาป ปุริสาป อุทเก อุจฺจาร วา ปสฺสาว
วา น กโรนฺติ ฯ ตสฺมาป โส อุทเก อุจฺจาร วา ปสฺสาว
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วา อกตฺวา พหินทีตีเร เยว กโรติ ฯ อเถกสฺมึ ทิวเส
อุปรินทิยา เทโว วสฺสิ ฯ อถ สุกฺข หตฺถิลณฺฑ อุทเกน
นทึ โอตริตวฺ า คจฺฉนฺต พาราณสินคเร ติตฺเถ เอกสฺมึ
คุมฺเพ ลคฺคิตฺวา อฏาสิ ฯ อถ รฺโ หตฺถิโคปกา หตฺถี
นฺหาเปสฺสามาติ ปฺจ หตฺถิสตานิ นยึสุ ฯ เต อาชานียลณฺฑสฺส คนฺธ ฆายิตฺวา เอโกป หตฺถี นทึ โอตริตุ น
อุสฺสหิ สพฺเพป นงฺคุฏ อุกฺขิปตฺวา ปลายิตุ อารภึสุ ฯ
หตฺถิโคปกา หตฺถาจริยาน อาโรเจสุ ฯ เต อุทเก ปริปนฺเถน
ภวิตพฺพนฺติ อุทก โสธาเปตฺวา ตสฺมึ คุมฺเพ ต อาชานียลณฺฑ
ทิสฺวา อิทเมตฺถ การณนฺติ ตฺวา ปาฏึ (๑) อาหราเปตฺวา
อุทกสฺส ปูเรตฺวา ต ตตฺถ มทฺทิตฺวา หตฺถีน สรีเรสุ
สิฺจาเปสุ ฯ สรีรานิ สุคนฺธานิ อเหสุ ฯ ตสฺมึ กาเล เต
นทึ โอตริตวฺ า นฺหายึสุ ฯ หตฺถาจริยา รฺโ ต ปวตฺตึ
อาโรเจตฺวา ต หตฺถาชานีย ปริเยสิตฺวา อาเนตุ วฏฏติ
เทวาติ อาหสุ ฯ ราชา นาวาสงฺฆาเฏหิ นทึ ปกฺขนฺทิตฺวา
อุทฺธคามีหิ นาวาสงฺฆาเฏหิ วฑฺฒกีน วสนฏาน สมฺปาปุณิ ฯ
หตฺถิโปตโก นทิย กีฬนฺโต เภริสทฺท สุตฺวา คนฺตฺวา
วฑฺฒกีน สนฺติเก อฏาสิ ฯ วฑฺฒกี รฺโ ปจฺจุคฺคมน
กตฺวา เทว สเจ ทารูหิ อตฺโถ กึการณา อาคตตฺถ กึ
# ๑. ม. จาฏึ ฯ
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เปเสตฺวา อาหราเปตุ น วฏฏตีติ อาหสุ ฯ นาห ภเณ
ทารูน อตฺถาย อาคโตมฺหิ อิมสฺส ปน หตฺถิสฺส อตฺถาย
อาคโตมฺหีติ ฯ คาหาเปตฺวา คจฺฉ เทวาติ ฯ หตฺถโิ ปตโก คนฺตุ
น อิจฺฉิ ฯ กึ การาเปติ ภเณ หตฺถีติ ฯ วฑฺฒกีน โปสาวนิก
อาหราเปติ เทวาติ ฯ สาธุ ภเณติ ราชา หตฺถิสฺส จตุนฺน
ปาทาน โสณฺฑาย นงฺคุฏสฺส จ สนฺติเก สตสหสฺสสตสหสฺส กหาปเณ ปาเปสิ ฯ หตฺถี เอตฺตเกนาป อคนฺตฺวา
สพฺเพส วฑฺฒกีน ทุสฺสยุเคสุ ทินฺเนสุ วฑฺฒกีภริยาน นิวาสนสาฏเกสุ ทินเฺ นสุ (๑) เอตฺตเกนาป อคนฺตฺวา (๑) สทฺธึ กีฬิตทารกานฺจ ทาริกานฺจ (๒) ทารกปริหาเร กเต นิวตฺติตฺวา
วฑฺฒกี (๓) จ อิตฺถิโย จ ทารเก จ โอโลเกตฺวา รฺา สทฺธึ
อคมาสิ ฯ ราชา ต อาทาย นคร คนฺตฺวา นครฺจ
หตฺถิสาลฺจ อลงฺการาเปตฺวา หตฺถึ นคร ปทกฺขณ
ิ  กาเรตฺวา
หตฺถิสาล ปเวเสตฺวา สพฺพาลงฺกาเรน (๔) อลงฺกริตฺวา อภิเสก กตฺวา
อุปวุยฺห (๕) กตฺวา อตฺตโน สหายฏาเน เปตฺวา อุปฑฺฒรชฺช
หตฺถิสฺส ทตฺวา อตฺตนา สมานปริหาร อกาสิ ฯ หตฺถิสฺส
อาคตกาลโต ปฏาย รฺโ สกลชมฺพุทีเป รชฺช หตฺถคตเมว
อโหสิ ฯ เอว กาเล คจฺฉนฺเต โพธิสตฺโต ตสฺส รฺโ
# ๑. ม. เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. สี. วฑฺฒกี
นิวตฺเตตฺวา ฯ ๔. ม. สพฺพาลงฺกาเรหิ ฯ ๕. ม. โอปวยฺห ฯ
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อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ ตสฺสา คพฺภปริปากกาเล ราชา กาลมกาสิ ฯ หตฺถี ปน สเจ รฺโ
กาลกตภาว ชาเนยฺย ตตฺเถวสฺส หทย ผเลยฺย ตสฺมา
หตฺถึ รฺโ กาลกตภาว อชานาเปตฺวา ว อุปฏหึสุ ฯ รฺโ
ปน กาลกตภาว สุตฺวา ตุจฺฉ กิร รชฺชนฺติ อนนฺตรสามนฺโต
โกสลราชา มหติยา เสนาย อาคนฺตฺวา นคร ปริวาเรสิ ฯ
นครวาสิโน นครทฺวารานิ (๑) ปทหิตฺวา โกสลรฺโ สาสน
ปหิณึสุ อมฺหาก รฺโ อคฺคมเหสี ปริปุณฺณคพฺภา อิโต
กิร สตฺตเม ทิวเส ปุตฺต วิชายิสฺสตีติ องฺควิชฺชาปากา อาหสุ
สเจ สา ปุตฺต วิชายิสฺสติ มย สตฺตเม ทิวเส ยุทฺธ
ทสฺสาม น รชฺช เอตฺตก กาล อาคเมถาติ ฯ ราชา สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ เทวี สตฺตเม ทิวเส ปุตฺต วิชายิ ฯ ตสฺส
นามคฺคหณทิวเส ปน มหาชนสฺส ลีนจิตฺต ปคฺคณฺหนฺโต
ชาโตติ อลีนจิตฺตกุมาโรเตฺววสฺส นาม กรึสุ ฯ ชาตทิวสโต
ปฏาย ปนสฺส นาครา โกสลรฺา สทฺธึ ยุชฺฌสึ ุ ฯ
วินายกตฺตา สงฺคามสฺส มหนฺตมฺป พล ยุชฺฌมาน โถก โถก
โอสกฺกติ ฯ อมจฺจา เทวิยา ตมตฺถ อาโรเจตฺวา อยฺเย (๒) มย
เอว โอสกฺกมาเน พเล ปราชยภาวสฺส (๓) ภายาม อมฺหาก
ปน รฺโ กาลกตภาว ปุตฺตสฺส ชาตภาว โกสลรฺโ
# ๑. ม. ทฺวารานิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. สี. ยุ. ปรชฺชนภาวสฺส ฯ
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อาคนฺตฺวา ยุชฺฌนภาวฺจ รฺโ สหายโก มงฺคลหตฺถี น
ชานาติ ชานาเปม นนฺติ ปุจฺฉึสุ ฯ สา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
ปุตฺต อลงฺกริตฺวา ทุกูลจุมฺพฏเก นิปชฺชาเปตฺวา ปาสาทา
โอรุยฺห อมจฺจคณปริวุตา หตฺถิสาล คนฺตวฺ า โพธิสตฺต หตฺถิสสฺ
ปาทมูเล นิปชฺชาเปตฺวา สามิ สหาโย เต กาลกโต มย
ตุมฺหาก (๑) หทยผาลนภเยน นาโรจยิมฺหา อยนฺเต สหายสฺส
ปุตฺโต โกสลราชา อาคนฺตฺวา นคร ปริวาเรตฺวา ตว ปุตฺเตน
สทฺธึ ยุชฺฌติ พล โอสกฺกติ ตว ปุตตฺ  ตฺวฺเว มา
มาเรหิ รชฺชมสฺส คณฺหิตฺวา เทหีติ อาห ฯ ตสฺมึ กาเล
หตฺถี โพธิสตฺต โสณฺฑาย ปรามสิตฺวา อุกฺขิปตฺวา กุมฺเภ
เปตฺวา โรทิตฺวา ปริเทวิตฺวา (๒) โพธิสตฺต โอตาเรตฺวา เทวิยา
หตฺเถ นิปชฺชาเปตฺวา โกสลราชาน คณฺหิสฺสามีติ หตฺถิสาลโต
นิกฺขมิ ฯ อถสฺส อมจฺจา จมฺม (๓) ปฏิมฺุจิตฺวา อลงฺกริตฺวา
นครทฺวาร อปาปุริตฺวา ต ปริวาเรตฺวา นิกฺขมึสุ ฯ หตฺถี
นครา นิกฺขมิตฺวา โกฺจนาท กตฺวา มหาชน สนฺตาเสตฺวา
ปลาเปตฺวา พลโกฏก ภินฺทิตฺวา โกสลราชาน จุฬาย คเหตฺวา
อาเนตฺวา โพธิสตฺตสฺส ปาทมูเล นิปชฺชาเปตฺวา มารณตฺถายสฺส
อุฏิเต วาเรตฺวา อิโต ปฏาย อปฺปมตฺโต โหหิ กุมาโร
ทหโรติ สฺ มา กรีติ โอวทิตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ ตโต ปฏาย
# ๑. ม. ตุยฺห ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. วมฺม ฯ
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สกลชมฺพุทีเป รชฺช โพธิสตฺตสฺส หตฺถคตเมว ชาต ฯ อฺโ
ปฏิสตฺตุ นาม อุฏาตุ สมตฺโถ นาโหสิ ฯ โพธิสตฺโต
สตฺตวสฺสิกกาเล อภิเสก ปตฺวา อลีนจิตฺตราชา นาม หุตฺวา
ธมฺเมน รชฺช กาเรตฺวา ชีวิตปริโยสาเน สคฺคปท ปูเรสิ ฯ
สตฺถา อิม อตีต อาหริตฺวา อภิสมฺพุทโธ หุตฺวา อิมา
คาถา อภาสิ
[๑๖๑]
อลีนจิตตฺ  นิสฺสาย
ปหฏา มหตี จมู
โกสล เสนาสนฺตุฏ ชีวคาห อคาหยิ
[๑๖๒] เอว นิสฺสยสมฺปนฺโน ภิกฺขุ อารทฺธวีริโย
ภาวย กุสล ธมฺม
โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา
ปาปุเณ อนุปุพฺเพน สพฺพสโยชนกฺขยนฺติ ฯ
ตตฺถ อลีนจิตฺต นิสฺสายาติ อลีนจิตฺต ราชกุมาร
นิสฺสาย ฯ ปหฏา มหตี จมูติ ปเวณิรชฺช (๑) โน ลทฺธนฺติ
หฏตุฏา หุตฺวา มหตี เสนา ฯ โกสล เสนาสนฺตุฏนฺติ
โกสลราชาน เสน (๒) รชฺเชน อสนฺตุฏ ปรรชฺชโลเภน อาคต ฯ
ชีวคาห อคาหยีติ อมาเรตฺวา ว สา จมู ต ราชาน
หตฺถินา ชีวคาห คณฺหาเปสิ ฯ เอว นิสฺสยสมฺปนฺโนติ
ยถา สา จมู เอว อฺโป กุลปุตฺโต นิสฺสยสมฺปนฺโน
กลฺยาณมิตฺต พุทฺธ วา พุทฺธสาวก วา ปจฺเจกพุทฺธ (๓) วา
# ๑. ม. ปเวณีรชฺช ฯ ๒. สี. สเกน ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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นิสฺสย ลภิตฺวา ฯ ภิกฺขูติ ปริสุทฺธาธิวจนเมต ฯ อารทฺธวีริโยติ
ปคฺคหิตวิริโย จตุโทสาปคเตน วิริเยน สมนฺนาคโต ฯ ภาวย
กุสล ธมฺมนฺติ กุสล นิราลย (๑) ธมฺม (๒) สตฺตตึสโพธิปกฺขิยสงฺขาตธมฺม
ภาเวนฺโต ฯ โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยาติ จตูหิ โยเคหิ เขมสฺส
นิพฺพานสฺส ปาปุณตฺถาย ต ธมฺม ภาเวนฺโต ฯ ปาปุเณ
อนุปุพฺเพน สพฺพสโยชนกฺขยนฺติ เอว วิปสฺสนโต ปฏาย อิม
กุสล ธมฺม ภาเวนฺโต โส กลฺยาณมิตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺโน ภิกขฺ ุ
อนุปุพฺเพน วิปสฺสนาาณานิ จ เหฏิมานิ มคฺคผลานิ จ
ปาปุณนฺโต ปริโยสาเน ทสนฺนมฺป สโยชนาน ขยนฺเต
อุปฺปนฺนตฺตา สพฺพสโยชนกฺขยสงฺขาต อรหตฺต ปาปุณาติ ฯ
ยสฺมา จ นิพฺพานมาคมฺม สพฺเพ สโยชนา ขียนฺติ ตสฺมา
ตมฺป สพฺพสโยชนกฺขยเมว ฯ เอว อนุปุพฺเพน นิพฺพานสงฺขาต
สพฺพสโยชนกฺขย ปาปุณาตีติ อตฺโถ ฯ
อิติ ภควา อมตมหานิพฺพาเนน ธมฺมเทสนาย กูฏ
คเหตฺวา อุตฺตรมฺป สจฺจานิ ปกาเสตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
สจฺจปริโยสาเน โอสฏวิริโย ภิกฺขุ อรหตฺเต ปติฏ หิ ฯ ตทา
มาตา มหามายา อโหสิ ปตา สุทฺโธทโน มหาราชา อโหสิ
รชฺช คเหตฺวา ทินฺนหตฺถี (๓) อย โอสฏวิริโย ภิกขฺ ุ หตฺถิสฺส
# ๑. สี. ยุ. นิรามิส ฯ ม. นิรวชฺช ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ทายกหตฺถี ยุตฺตตโร ฯ
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ปตา สาริปุตฺโต อลีนจิตตฺ กุมาโร ปน อหเมวาติ ฯ อลีนจิตฺตกุมาโร ปน อหเมวาติ ฯ
อลีนจิตฺตชาตก ฉฏ ฯ
คุณชาตก
เยน กาม ปณาเมตีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อานนฺทตฺเถรสฺส สาฏกสหสฺสลาภ อารพฺภ กเถสิ ฯ
เถรสฺส โกสลรฺโ อนฺเตปุเร ธมฺมวาจนวตฺถุ เหฏา
มหาสาลชาตเก (๑) อาคตเมว ฯ
อิติ เถโร รฺโ อนฺเตปุเร ธมฺม วาเจนฺโต รฺโ
สหสฺสคฺฆนิกาน สาฏกาน สหสฺส อาหรยิตฺถ ฯ ราชา ตโต
ปฺจ สาฏกสตานิ ปฺจนฺน เทวิสตาน อทาสิ ฯ ตา สพฺพาป
เต สาฏเก เยว เปตฺวา ปุนทิวเส อานนฺทตฺเถรสฺส ทตฺวา
สย ปุราณสาฏเก เยว ปารุเปตฺวา รฺโ ปาตราสุปฏาน
อคมสุ ฯ
ราชา มยา ตุมฺหาก สหสฺสคฺฆนิกา สาฏกา ทาปตา
กสฺมา ตุมฺเห เต อปารุเปตฺวาว (๒) อาคตาติ ปุจฺฉิ ฯ เทว
เต อมฺเหหิ เถรสฺส (๓) ทินฺนาติ อาหสุ ฯ อานนฺทตฺเถเรน สพฺเพ
คหิตาติ ฯ อาม เทวาติ ฯ สมฺมาสมฺพุทฺเธน ติจีวร อนฺุาต
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๙๒/๓๐ ฯ ๒. ม. อปารุปตฺวา ฯ ๓. ม. อานนฺทตฺเถรสฺส ฯ
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อานนฺทตฺเถโร ทุสฺสวาณิชฺช (๑) มฺเ กริสฺสติ อติพหู เตน
สาฏกา คหิตาติ เถรสฺส กุชฺฌิตฺวา ภุตฺตปาตราโส วิหาร
คนฺตฺวา เถรสฺส ปริเวณ ปวิสิตฺวา เถร วนฺทิตฺวา นิสินฺโน ว
ปุจฺฉิ อป นุ ภนฺเต อมฺหาก ฆเร อิตฺถิโย ตุมฺหาก สนฺติเก
ธมฺม สุณนฺติ วา อุคฺคณฺหนฺติ วาติ ฯ อาม มหาราช
คเหตพฺพยุตฺตก อุคฺคณฺหนฺติ โสตพฺพยุตฺตก สุณนฺตีติ ฯ กึ
ตา สุณนฺติ เยว อุทาหุ ตุมฺหาก นิวาสน วา ปารุปน
วา เทนฺตีติ ฯ อาม มหาราช ตา อชฺช สหสฺสคฺฆนิกานิ
ปฺจ สาฏกสตานิ อทสูติ ฯ ตุมฺเหหิ คหิตานิ ภนฺเตติ ฯ
อาม มหาราชาติ ฯ นนุ ภนฺเต สตฺถารา ติจีวรเมว
อนฺุาตนฺติ ฯ อาม มหาราช ภควตา เอกสฺส ภิกฺขุโน
ติจีวรเมว ปริโภคสีเสน อนฺุาต ปฏิคฺคหณ ปน อวาริต
ตสฺมา มยาป อฺเส ชิณฺณจีวรกาน ทาตุ เต สาฏกา
ปฏิคฺคหิตาติ ฯ เต ปน ภิกฺขู ตุมฺหาก สนฺติเก สาฏเก ลภิตฺวา
โปราณจีวรานิ กึ กริสฺสนฺตีติ ฯ โปราณจีวร (๒) อุตฺตราสงฺค
กริสฺสนฺตีติ ฯ โปราณอุตฺตราสงฺค กึ กริสฺสนฺตีติ ฯ อนฺตรวาสก
กริสฺสนฺตีติ ฯ โปราณอนฺตรวาสก กึ กริสฺสนฺตีติ ฯ ปจฺจตฺถรณ
กริสฺสนฺตีติ ฯ โปราณปจฺจตฺถรณ กึ กริสฺสนฺตีติ ฯ ภูมตฺถรณ
กริสฺสนฺตีติ ฯ โปราณภูมตฺถรณ กึ กริสฺสนฺตีติ ฯ ปาทปฺุฉน
# ๑. ม. ทุสฺสวิณิชฺช ฯ ๒. ม. โปราณสงฺฆาฏึ ฯ
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กริสฺสนฺตีติ ฯ โปราณปาทปฺุฉน กึ กริสฺสนฺตีติ ฯ มหาราช
สทฺธาเทยฺย นาม วินิปาเตตุ น ลภติ ตสฺมา โปราณปาทปฺุฉน วาสิยา โกฏเฏตฺวา มตฺติกาย ปกฺขิปตฺวา (๑)
เสนาสเนสุ มตฺติกาเลปน ลิมฺเปนฺตีติ (๒) ฯ ภนฺเต ตุมฺหาก ทินฺน
ยาว ปาทปฺุฉนาป นสฺสิตุ น ลภติ ฯ อาม มหาราช
อมฺหาก ทินฺนมฺป นสฺสิตุ น ลภติ ปริโภคเมว โหตีติ ฯ
ราชา ตุฏโ โสมนสฺสปฺปตฺโต หุตฺวา อิตรานิป เคเห
ปตานิ ปฺจ สาฏกสตานิ อาหราเปตฺวา เถรสฺส ทตฺวา
อนุโมทน สุตฺวา เถร วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
เถโร ปมลทฺธานิ ปฺจ สาฏกสตานิ ชิณฺณจีวรกาน ภิกฺขูน
อทาสิ ฯ เถรสฺส ปน ปฺจสตมตฺตา สทฺธิวิหาริกา ฯ เตสุ
เอโก ทหรภิกฺขุ เถรสฺส พหูปกาโร ปริเวณ สมฺมชฺชติ
ปานียปริโภชนีย อุปฏเปติ ทนฺตกฏมุโขทกนฺหาโนทก เทติ
วจฺจกุฏิชนฺตาฆรเสนาสนานิ ปฏิชคฺคติ หตฺถปริกมฺมปาทปริกมฺมปฏิปริกมฺมาทีนิ กโรติ ฯ เถโร ปจฺฉาลทฺธานิ ปฺจ
สาฏกสตานิ อยเมว พหูปกาโรติ ยุตตฺ วเสน สพฺพานิป ตสฺเสว
อทาสิ ฯ โสป สพฺเพ เต สาฏเก ภาเชตฺวา อตฺตโน
สมานุปชฺฌายาน อทาสิ ฯ เอว สพฺเพป เต ลทฺธสาฏกา ภิกฺขู
สาฏเก ฉินฺทิตฺวา รชิตฺวา กณิการปุปฺผวณฺณานิ กาสายานิ
# ๑. ม. มกฺเขตฺวา ฯ ๒. สี. ยุ. ทสฺสนฺตตี ิ ฯ ม. กริสสฺ นฺตีติ ฯ
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นิวาเสตฺวา จ ปารุปตฺวา จ สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา นิสีทิตฺวา
นิสีทิตฺวา เอวมาหสุ ฯ ภนฺเต โสตาปนฺนสฺส อริยสาวกสฺส
มุโขโลกนทานนฺนาม อตฺถีติ ฯ น ภิกฺขเว อริยสาวกาน
มุโขโลกนทาน นาม อตฺถีติ ฯ ภนฺเต อมฺหาก อุปชฺฌาเยน
ธมฺมภณฺฑาคาริกตฺเถเรน สหสฺสคฺฆนิกานิ สาฏกานิ ปฺจสตานิ
เอกสฺเสว ทหรภิกฺขุโน ทินฺนานิ โส ปน อตฺตนา ลทฺเธ
ภาเชตฺวา อมฺหาก อทาสีติ ฯ น ภิกขฺ เว อานนฺโท มุโขโลกเนน (๑)
ภิกฺขุโน (๑) เทติ โส ปนสฺส ภิกฺขุ พหูปกาโร ตสฺมา อตฺตโน
อุปการกสฺส อุปการวเสน คุณวเสน ยุตฺตวเสน จ อุปการกสฺส
นาม ปจฺจุปกาโร กาตุ วฏฏตีติ กตฺูกตเวทิภาเวน อทาสิ
โปราณกปณฺฑิตาป หิ อตฺตโน อุปการกานฺเว ปจฺจุปการ
กรึสูติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
สีโห หุตฺวา ปพฺพตคุหาย วสิ ฯ โส เอกทิวส คุหาย
นิกฺขมิตฺวา ปพฺพตมุทฺธนิ ตฺวา ปพฺพตปาท โอโลเกสิ ฯ ต
ปน ปพฺพตปาท ปริกฺขปิ ตฺวา มหาสโร อโหสิ ฯ ตสฺส เอกสฺมึ
อุนฺนตฏาเน อุปริถทฺธกทฺทมปฏเ มุทูนิ หริตติณานิ ชายึสุ ฯ
สสกาทโย เจว วิลารสิคาลาทโย (๒) จ สลฺลหุกมิคา กทฺทมปฏเก (๓)
วิจรนฺตา ตานิ ขาทนฺติ ฯ ต ทิวสมฺป เอโก มิโค ตานิ
# ๑. ม. มุโขโลกนภิกฺขุ ฯ ๒. ม. สสกา เจว หริณาทโย จ ฯ
# ๓. ม. กทฺทมมตฺถเก ฯ
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ขาทนฺโต วิจรติ ฯ สีโห ต มิค คณฺหสิ ฺสามีติ ปพฺพตมตฺถกา
อุปฺปติตฺวา สีหเวเคน ปกฺขนฺทิ ฯ มิโค มรณภยตชฺชิโต วิรวนฺโต
ปลายิ ฯ สีโห เวค สนฺธาเรตุ อสกฺโกนฺโต กลลปฏเ ปติตฺวา (๑)
โอสีทิตฺวา อุคฺคนฺตุ อสกฺโกนฺโต (๒) จตฺตาโร ปาเท ถมฺเภ วิย
โอตาเรตฺวา (๒) สตฺตาห นิราหาโร อฏาสิ ฯ
อเถโก สิคาโล โคจรปสุโต ต ทิสฺวา ภเยน ปลายิ ฯ
สีโห ต ทิสวฺ า ปกฺโกสิตวฺ า โภ สิคาล มา ปลายิ อห
กลเล ลคฺโค ชีวิต เม เทหีติ อาห ฯ สิคาโล ตสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา อหนฺต อุทฺธเรยฺย อุทฺธโต ปน ม ขาเทยฺยาสีติ
ภายามีติ อาห ฯ มา ภายิ นาหนฺต (๓) ขาทิสฺสามิ อห ปน
เต คุณ กริสฺสามิ เอเกนุปาเยน ม อุทธฺ ราหีติ ฯ สิคาโล
ตสฺเสว ปฏิฺ คเหตฺวา จตุนฺนมฺป ปาทาน สมนฺตา กลเล
อปเนตฺวา จตุนฺนมฺป ปาทาน จตสฺโส มาติกา ขนิตฺวา อุทก
อภิมุข อกาสิ ฯ อุทก ปวิสิตฺวา กลล มุทุก อกาสิ ฯ ตสฺมึ
ขเณ สิคาโล สีหสฺส อุทรนฺตร (๔) ปวิสิตฺวา วายาม กโรหิ
สามีติ อุจฺจาสทฺท กโรนฺโต สีเสน อุทร ปหริ ฯ สีโห เวค
ชเนตฺวา กลลา อุทฺธริตฺวา (๕) อุคฺคนฺตฺวา ปกฺขนฺทิตฺวา ถเล
อฏาสิ ฯ สีโห มุหุตฺต วิสฺสมิตฺวา สร โอรุยฺห กทฺทม โธวิตฺวา
# ๑. ม. นิปติตฺวา ฯ ๒. ม. จตฺตาโร ปาทา ถมฺภา วิย โอสีกิตฺวา ฯ
# ๓. ม. มหนฺต ฯ ๔. ม. อุทรนฺตร อตฺตโน สีส ปเวเสตฺวา ฯ
# ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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นหายิตฺวา ทรถ ปฏิปสฺสมฺเภตฺวา (๑) เอก มหิส วธิตฺวา ทาาหิ
โอวิชฺฌิตฺวา มส อุพฺพตฺเตตฺวา ขาท สมฺมาติ สิคาลสฺส ปุรโต
เปตฺวา เตน ขาทิเต ปจฺฉา อตฺตนา ขาทิ ฯ ปุน สิคาโล
เอก มสเปสึ ฑสิตฺวา คณฺหิ ฯ อิท กิมตฺถาย สมฺมาติ จ
วุตฺเต ตุมฺหาก ทาสี อตฺถิ ตสฺสา ภาค (๒) ภวิสฺสตีติ อาห ฯ
สีโห คณฺหาติ วตฺวา สยมฺป สีหิยา อตฺถาย มส คณฺหิตฺวา
เอหิ สมฺม อมฺหาก ปพฺพตมุทฺธนิ คนฺตฺวา (๓) สขิยา วสนฏาน
คมิสฺสามาติ วตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา มส ขาทาเปตฺวา สิคาลฺจ
สิคาลิฺจ อสฺสาเสตฺวา อิโต ปฏาย อิทานิ อห ตุมฺหาก (๔)
ปฏิชคฺคิสฺสามีติ อตฺตโน วสนฏาน เนตฺวา คุหาทฺวาเร
อฺิสฺสา คุหาย วสาเปสิ ฯ ตโต (๕) ปฏาย โคจราย คจฺฉนฺโต (๖)
สีหิฺจ สิคาลิฺจ เปตฺวา สิคาเลน สทฺธึ คนฺตวา นานามิเค
วธิตฺวา อุโภป ตตฺเถว มส ขาทิตฺวา อิตราสมฺป ทฺวินฺน
อาหริตฺวา เทนฺติ ฯ
เอว กาเล คจฺฉนฺเต สีหี จ เทฺว ปุตฺเต วิชายิ สิคาลีป
เทฺว ปุตฺเต ฯ เต สพฺเพป สมคฺคสวาส (๗) วสึสุ ฯ อเถกทิวส
สีหิยา เอตทโหสิ อย สีโห [๘] สิคาลิฺจ สิคาลโปตเก จ
# ๑. ม. ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตฺวา ฯ ๒. ม. ภาโค ฯ ๓. ม. ตฺวา ฯ
# ๔. ม. ตุมฺเห ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ม. คจฺฉนฺตา ฯ
# ๗. ม. สมคฺควาส ฯ ๘. ม. เอตฺถนฺตเร สิงฺคาลจาติ ทิสฺสติ ฯ
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อติวิย ปยายติ กึ นูนิมสฺส สิคาลิยา สทฺธึ สนฺถโว
อตฺถิ ตสฺมา เอว สิเนห กโรติ ยนฺนูนาห อิม ปเฬตฺวา
ตชฺเชตฺวา อิโต ปลาเปยฺยนฺติ ฯ สา สีหสฺส! สิคาล คเหตฺวา
โคจราย คตกาเล สิคาลึ ปเฬสิ ตชฺเชสิ กึการณา อิมสฺมึ
าเน วสสิ น ปลายสีติ ฯ ปุตฺตาปสฺสา สิคาลปุตฺเต ตเถว
ตชฺชึสุ ฯ สิคาลี ตมตฺถ สิคาลสฺส กเถตฺวา สีหสฺส วจเนน
เอตาย กตภาวมฺป น ชานาม จิร วสิมฺหา [๑] อมฺหาก
วสนฏานเมว คจฺฉามาติ อาห ฯ สิคาโล ตสฺสา วจน สุตฺวา
สีห อุปสงฺกมิตฺวา สามิ จิร อมฺเหหิ ตุมฺหาก สนฺติเก วุฏ (๒)
อติจิร วสนฺตา นาม อปฺปยา โหนฺติ อมฺหาก โคจราย
ปกฺกนฺตกาเล สีหี สิคาลึ วิเหเสิ อิสฺมึ าเน กสฺมา วสถ
น (๓) ปลายถาติ ตชฺเชสิ สีหโปตกาป สิคาลโปตเก ตชฺเชนฺติ
โย นาม ยสฺส อตฺตโน สนฺติเก วาส น โรเจสิ (๔) เตน
โส ยาหีติ นีหริตพฺโพว วิเหน กิมตฺถิยนฺติ วตฺวา ปม
คาถมาห
[๑๖๓] เยน กาม ปณาเมติ
ธมฺโม พลวต มิคิ
อุนฺนทนฺติ วิชานาหิ ชาต สรณโต ภยนฺติ ฯ
ตตฺถ เยน กาม ปณาเมติ ธมฺโม พลวตนฺติ พลวา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นาสาเปยฺยาป โนติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. นิวุฏ ฯ
# ๓. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. ม. โรเจติ ฯ
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นาม อิสฺสโร อตฺตโน เสวก เยน ทิสาภาเคน อิจฺฉติ เตน
ทิสาภาเคน [๑] ปณาเมติ นีหรติ เอส ธมฺโม พลวต อย
อิสฺสราน สภาโว ปเวณิธมฺโมว ตสฺมา สเจ อมฺหาก วาส
น โรเจถ อุชุกเมว โน นีหรถ วิเหเนน โก อตฺโถติ
ทีเปนฺโต เอวมาห ฯ มิคีติ สีห อาลปติ ฯ โส หิ มิคราชตาย
มิโค (๒) อสฺส อตฺถีติ มิคี ฯ อุนฺนทนฺตีติ สีหเมว (๓) อาลปติ ฯ
โส หิ อุนฺนตาน ทนฺตาน อตฺถิตาย อุนฺนตา ทนฺตา อสฺส
อตฺถีติ อุนฺนทนฺตี ฯ อุนนฺ ตทนฺตีติป ปาโ เยว ฯ วิชานาหีติ
เอส อิสฺสราน ธมฺโมติ เอว ชานาหิ ฯ ชาต สรณโต
ภยนฺติ อมฺหาก ตุมฺเห ปติฏฏเน (๔) สรณ ตุมหฺ ากเยว
สนฺติกา โน (๕) ภย ชาต ตสฺมา อตฺตโน วสนฏานเมว
คมิสฺสามาติ ทีเปติ ฯ
อย อปโร นโย ฯ ตว มิคี (๖) อุนฺนทนฺตี มม ปุตฺตทาร
ตชฺเชนฺตี ฯ เยน กาม ปณาเมตีติ เยเนว เยนากาเรน อิจฺฉติ
เตน ปณมติ (๗) ปวตฺตติ (๘) วิเหเติป ปลาเปติป เอว ตฺว
วิชานาหิ ฯ ตตฺถ กึ สกฺกา อมฺเหหิ กาตุ ธมฺโม พลวต
เอส พลวนฺตาน สภาโว อิทานิ มย คมิสฺสาม ตสฺมา (๙) ชาต
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. มิคา ฯ ๓. ม. ตเมว ฯ
# ๔. ม. ปติฏ านฏเน ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ม. สีหี ฯ
# ๗. ม. ปณาเมติ ฯ ๘. ปวตฺเตตีติป ฯ ๙. ม. กสฺมา ฯ
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สรณโต ภยนฺติ ฯ
ตสฺส วจน สุตฺวา สีโห สีหึ อาห ภทฺเท อสุกสฺมึ
นาม กาเล มม โคจรตฺถาย คนฺตฺวา สตฺตเม ทิวเส อิมินา
สิคาเลน อิมาย จ สิคาลิยา สทฺธึ อาคตภาว สรสีติ ฯ
อาม สรามีติ ฯ ชานาสิ ปน มยฺห สตฺตาห อนาคมนสฺส
การณนฺติ ฯ น ชานามิ สามีติ ฯ ภทฺเท อห เอก มิค
คณฺหิสฺสามีติ คนฺตฺวา (๑) วิรชฺฌิตฺวา กลเล ลคฺโค ตโต นิกฺขมิตุ
อสกฺโกนฺโต สตฺตาห นิราหาโร อฏาสิ โสห อิม สิคาล
นิสฺสาย ชีวติ  ลภิ อย มม ชีวิตทายโก สหาโย มิตฺตธมฺเม
าตุ สมตฺโถ หิ มิตฺโต ทุพฺพโล นาม นตฺถิ อิโต ปฏาย
มยฺห สหายสฺส จ สหายิกาย จ ปุตตฺ กานฺจ เอวรูป อวมาน
มา อกาสีติ วตฺวา สีโห ทุติย คาถมาห
[๑๖๔] อป เจป ทุพฺพโล มิตโฺ ต มิตฺตธมฺเมสุ ติฏติ
โส าตโก จ พนฺธุ จ
โส มิตฺโต โส จ เม สขา
ทาินิ มาติมฺิวฺโห (๒) สิคาโล มม ปาณโทติ ฯ
ตตฺถ อป เจปติ เอโก อปสทฺโท อนุคฺคหตฺโถ เอโก
สมฺภาวนตฺโถ ฯ ตตฺราย โยชนา ฯ ทุพฺพโลป เจ มิตฺโต
มิตฺตธมฺเมสุ อป ติฏติ สเจ าตุ สกฺโกติ โส าตโก
จ พนฺธุ จ โส เมตฺตจิตฺตตาย มิตฺโต โส จ สหายฏเน
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. มาติมฺิตฺโถ ฯ มาติมฺหิโวติป ฯ
เอวมุปริป ฯ
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สขา ฯ ทาินิ มาติมฺิวฺโหติ ภทฺเท ทาินิ สมฺม สีหิ
มา มยฺห สหาย วา สหายึ วา อติมฺิ อย หิ สิคาโล
มม ปาณโทติ ฯ
สา สีหสฺส วจน สุตฺวา สิคาล ขมาเปตฺวา ตโต
ปฏาย สปุตฺตาย ตาย สทฺธึ สมคฺคสวาส วสิ ฯ สีหโปตกาป
สิคาลโปตเกหิ สทฺธึ กีฬมานา สมฺโมทมานาน มาตาปตูน
อติกฺกนฺตกาเลป มิตฺตภาว อภินฺทิตฺวา สมฺโมทมานา วสึสุ ฯ
เตส กิร สตฺตกุลปริวฏเฏ อภิชฺชมานา เมตฺตี (๑) อคมาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน เกจิ โสตาปนฺนา เกจิ
สกทาคามิโน เกจิ อนาคามิโน เกจิ อรหนฺตา อเหสุ ฯ ตทา
สิคาโล อานนฺโท อโหสิ สีโห ปน อหเมวาติ ฯ
คุณชาตก สตฺตม ฯ
# ๑. ม. เมตฺติ ฯ เมตฺตินฺติป ฯ
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สุหนุชาตก
นยิท วิสมสีเลนาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เทฺว
จณฺฑภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺมึ หิ สมเย เชตวเนป เอโก ภิกฺขุ จณฺโฑ
อโหสิ ผรุโส สาหสิโก ฯ ชนปเท หิ เอโก ภิกขฺ ุ จณฺโฑ
อโหสิ (๑) ฯ อเถกทิวส ชานปโท ภิกฺขุ เกนจิเทว กรณีเยน
เชตวน อคมาสิ ฯ สามเณรา จ ทหรภิกฺขู จ ตสฺส จณฺฑภาว
ชานนฺติ ฯ เตส ทฺวินฺน จณฺฑาน กลห ปสฺสิสฺสามาติ กุตุหเลน (๒)
ต ภิกฺขุ เชตวนวาสิกสฺส ปริเวณ ปหิณึสุ ฯ เต อุโภป จณฺฑา
อฺมฺ ทิสฺวาว สมคฺคา ปยสวาส วสึสุ สมฺโมทึสุ
หตฺถปาทปฏิสมฺพาหนาทีนิ อกสุ ฯ ธมฺมสภาย ภิกฺขู กถ
สมุฏาเปสุ อาวุโส เทฺว (๓) จณฺฑา ภิกฺขู อฺเส อุปริ จณฺฑา
ผรุสา สาหสิกา อฺมฺ ปน อุโภป เต สมคฺคา
สมฺโมทมานา ปยสวาสา ชาตาติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ าติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ
วุตฺเต น ภิกขฺ เว อิทาเนว ปุพฺเพเปเต อฺเส จณฺฑา
ผรุสา สาหสิกา อฺมฺ ปน ทิสฺวา สมคฺคา สมฺโมทมานา
ปยสวาสา จ อเหสุนฺติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. กุตูหเลน ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส สพฺพตฺถสาธโก อตฺถธมฺมานุสาสโก อมจฺโจ อโหสิ ฯ
โส ปน ราชา โถก ธนโลภปกติโก ฯ ตสฺส มหาโสโณ
นาม กูฏอสฺโส อตฺถิ ฯ อถ อุตฺตราปถกา วาณิชา (๑) ปฺจอสฺสสตานิ อาเนสุ ฯ อมจฺจา (๒) อสฺสาน อาคตภาว รฺโ
อาโรเจสุ ฯ ตโต ปุพฺเพ ปน โพธิสตฺโต อสฺเส อคฺฆาเปตฺวา
มูเล อปริหาเปตฺวา ทาเปสิ ฯ ราชา ต อปริหายมาน (๓) ทิสฺวา
อฺ อมจฺจ ปกฺโกสิตฺวา (๔) ตาต อสฺเส อคฺฆาเปหิ อคฺฆาเปนฺโต
จ ปม มหาโสณ ยถา เตส อสฺสาน อนฺตร ปวิสติ
ตถา วิสฺสชฺเชตฺวา อสฺเส ฑสาเปตฺวา วณิเต การาเปตฺวา
ทุพฺพลกาเล มูล หาเปตฺวา อคฺฆาเปยฺยาสีติ อาห ฯ
โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตถา อกาสิ ฯ
อสฺสวาณิชา อนตฺตมนา หุตฺวา เตน กตกิริยมฺป
โพธิสตฺตสฺส อาโรเจสุ ฯ โพธิสตฺโต กึ ปน ตุมฺหาก นคเร
กูฏอสฺโส นตฺถีติ ปุจฺฉิ ฯ อตฺถิ สามิ สุหนุ นาม กูฏอสฺโส
จณฺโฑ ผรุโสติ ฯ เตน หิ ปุน อาคจฺฉนฺตา ต อสฺส
อาเนยฺยาถาติ ฯ เต สาธูติ ปฏิสุณิตฺวา ปุน อาคจฺฉนฺตา
ต กูฏสฺส คาหาเปตฺวา อาคจฺฉึสุ ฯ ราชา อสฺสวาณิชา
# ๑. ม. อสฺสวาณิชา ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. สี. ยุ. อสุขายมาโน ฯ
ม. อปริหายมาโน ฯ ๔. ม. ปกฺโกสาเปตฺวา ฯ
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อาคตาติ สุตฺวา สีหปฺชร อุคฺฆาเฏตฺวา อสฺเส โอโลเกตฺวา
มหาโสณ วิสฺสชฺชาเปสิ ฯ อสฺสวาณิชาป มหาโสณ อาคจฺฉนฺต
ทิสฺวา สุหนน วิสฺสชฺเชสุ ฯ เต อฺมฺ ปตฺวา สรีรานิ
เลหนฺตา สมฺโมทมานา อฏสุ ฯ ราชา โพธิสตฺต ปุจฺฉิ ปสฺสสิ
อิเม เทฺว กูฏสฺสา อฺเส จณฺฑา ผรุสา สาหสิกา อฺเ
อสฺเส ฑสิตฺวา เคลฺ ปาเปสุ อิทานิ อฺมฺ ปน
สรีร เลหนฺตา สมฺโมทมานา อฏสุ กินฺนาเมตนฺติ ฯ โพธิสตฺโต
น อิเม มหาราช วิสมสีลา สมสีลา สมธาตุกา เอเตติ วตฺวา
เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๖๕] นยิท วิสมสีเลน
โสเณน สุหนู สห
สุหนุป (๑) ตาทิโส เยว
โย โสณสฺส สโคจโร
[๑๖๖] ปกฺขนฺทนิ า ปคพฺเภน
นิจฺจ สนฺทานขาทินา
สเมติ ปาป ปาเปน
สเมติ อสตาสตนฺติ (๒) ฯ
ตตฺถ นยิท วิสมสีเลน โสเณน สุหนู สหาติ ย อิท
สุหนุกูฏสฺโส โสเณน สทฺธึ สม (๓) กโรติ อิท น อตฺตโน
วิสมสีเลน ฯ อถ โข อตฺตโน สมสีเลเนว สทฺธึ กโรติ
อุโภป เหเต อตฺตโน อนาจารตาย ทุสฺสีลตาย สมสีลา
สมธาตุกา ฯ สุหนุป ตาทิโสเยวาติ ยาทิโส หิ โสโณ สุหนุป
# ๑. ม. สุหนูป ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อสตา อสนฺติ ฯ ๓. ม. เปม ฯ
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ตาทิโสเยว ฯ โย (๑) โสณสฺส สโคจโรติ โสโณ ยโคจโร โส
ตโคจโรเยว (๑) ฯ ยเถว หิ โสโณ อสฺสโคจโร อสฺเส ฑเสนฺโต
จรติ ตถา สุหนุป ฯ อิมนิ า เนส สมานโคจรต ทสฺเสติ ฯ
เต ปน อนาจารโคจเร เอกโต กตฺวา ทสฺเสตุ
ปกฺขนฺทินาติ อาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ ปกฺขนฺทินาติ อสฺสาน อุปริ
ปกฺขนฺทนสีเลน ปกฺขนฺทนโคจเรน ฯ ปคพฺเภนาติ กายปาคพฺภิยาทิสมนฺนาคเตน ทุสฺสีเลน ฯ นิจฺจ สนฺทานขาทินาติ
อตฺตโน พนฺธนโยตฺต ขาทนสีเลน ขาทนโคจเรน จ ฯ
สเมติ ปาป ปาเปนาติ เอเตสุ อฺตเรน (๓) สทฺธึ อฺตรสฺส
ปาป ทุสฺสีลยฺ  สเมติ ฯ อสตาสตนฺติ เอเตสุ อฺตเรน อสตา
อนาจารโคจรสมฺปนฺเนน สห อิตรสฺส อสตสฺส (๔) อสาธุกมฺม สเมติ
คูถาทีนิ วิย คูถาทีหิ เอกโต สสนฺทติ สทิส นิพฺพิเสสเมว
โหตีติ ฯ
เอว วตฺวา ปน โพธิสตฺโต มหาราช รฺา นาม
น อติลุทฺเธน ภวิตพฺพ ปรสฺส สนฺตก นาม นาเสตุ น
วฏฏตีติ ราชาน โอวทิตฺวา อสฺเส อคฺฆาเปตฺวา ภูตมูล
ทาเปสิ ฯ อสฺสวาณิชา ยถาสภาวเมว มูล ลภิตฺวา หฏตุฏา
# ๑. ม. โย โสณสฺส สโคจโร ยโคจโร โสโณ โสป ตโคจโรเยว ฯ
# ๒. ม. อาจารโคจเร ฯ ๓. ม. ปาเปน ฯ ๔. ม. อส ฯ
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อคมสุ ฯ ราชาป โพธิสตฺตสฺส โอวาเท ตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา เทฺว อสฺสา อิเม เทฺว ทุฏภิกขฺ ู อเหสุ ราชา
อานนฺโทฏ ปณฺฑิตามจฺโจ ปน อหเมวาติ ฯ
สุหนุชาตก อฏม ฯ
โมรชาตก
อุเทตยฺจกฺขุมา เอกราชาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อุกฺกณฺิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส ปน ภิกฺขูหิ สตฺถุ สนฺติก นีโต สจฺจ กิร
ตฺว ภิกฺขุ อุกฺกณฺิโตติ วุตฺเต สจฺจ ภนฺเตติ วตฺวา กึ
ทิสฺวาติ วุตฺเต เอก อลงฺกตปฏิยตฺตสรีร มาตุคาม โอโลเกตฺวาติ
อาห ฯ อถ น สตฺถา ภิกฺขุ มาตุคาโม นาม กสฺมา
ตุมฺหาทิสาน จิตฺต นาลุเฬสฺสติ โปราณกปณฺฑิตานมฺป หิ
มาตุคามสทฺท สุตฺวา สตฺต วสฺสสตานิ อสมุทาจิณฺณกิเลสา
โอกาส ลภิตวฺ า ขเณเนว สมุทาจรึสุ วิสุทฺธาป สตฺตา
สงฺกิลิสฺสนฺติ อุตฺตมยสสมงฺคิโนป อนยพฺยสน (๑) ปาปุณนฺติ ปเคว
อปริสุทฺธาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
# ๑. ม. อายสกฺย ฯ
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โมรโยนิย ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา อณฺฑกาเลป กณิการมกุลวณฺณอณฺฑโกโส หุตฺวา อณฺฑ ภินฺทิตฺวา นิกฺขนฺโต สุวณฺณวณฺโณ
อโหสิ ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปกฺขาน อนฺตเร สุรตฺตราชีหิ
วิราชิโต ฯ โส อตฺตโน ชีวิต อนุรกฺขนฺโต ติสฺโส ปพฺพตราชิโย
อติกฺกมฺม จตุตฺถาย ปพฺพตราชิยา เอกสฺมึ ทณฺฑกหิรฺปพฺพตตเล วาส กปฺเปติ ฯ โส ปภาตาย รตฺติยา ปพฺพตมตฺถเก
นิสินฺโนว สุริย อุคฺคจฺฉนฺต โอโลเกตฺวา อตฺตโน โคจรภูมิย
รกฺขาวรณตฺถาย พฺรหฺมมนฺต พนฺธนฺโต อุเทตยนฺติ อาทิมาห
[๑๖๗] อุเทตยฺจกฺขุมา เอกราชา
หริสฺสวณฺโณ ปวิปฺปภาโส
ต ต นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณ ปวิปฺปภาส
ตยชฺช คุตตฺ า วิหเรมุ ทิวสนฺติ ฯ
ตตฺถ อุเทตีติ ปาจีนโลกธาตุโต อุคฺคจฺฉติ ฯ จกฺขุมาติ
สกลจกฺกวาฬวาสีน อนฺธการ วธิตฺวา จกฺขุปฏิลาภกรเณน
ยนฺเตน เตส ทินฺน จกฺขุ เตน จกฺขุมา ฯ เอกราชาติ สกลจกฺกวาเฬ อาโลกกราน อนฺตเร เสฏวิสิฏฏเน เอกราชา ฯ
หริสฺสวณฺโณติ หริสฺสมานวณฺโณ สุวณฺณวณฺโณติ อตฺโถ ฯ
ปวิปฺปภาโสติ ปวิโอภาโส (๑) ฯ ต ต นมสฺสามีติ ตสฺมา ต
เอวรูป ภวนฺต นมสฺสามิ วนฺทามิ ฯ ตยชฺช คุตฺตา วิหเรมุ
# ๑. สี. ยุ. ปถวึ ปภาเสตีติ ปถวิปฺปภาโส ฯ ม. ปถวิยา ปภาโส ฯ
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ทิวสนฺติ ตยา อชฺช รกฺขติ โคปตา หุตฺวา อิม ทิวส จตุอิริยาปถวิหาเรน สุข วิหเรยฺยาม ฯ
เอว โพธิสตฺโต อิมาย คาถาย สุริย (๑) นมสฺสิตฺวา ทุติยคาถาย
อตีเต ปรินิพฺพุเต พุทฺเธ เจว พุทฺธคุเณ จ นมสฺสติ
[๑๖๗] เย พฺราหฺมณา เวทคุ สพฺพธมฺเม
เต เม นโม เต จ ม ปาลยนฺตุ
นมตฺถุ พุทฺธาน นมตฺถุ โพธิยา
นโม วิมุตฺตาน นโม วิมุตฺติยา
อิม โส ปริตฺต กตฺวา โมโร จรติ เอสนาติ ฯ
ตตฺถ เย พฺราหฺมณาติ เย พาหิตปาปา วิสุทฺธิพฺราหฺมณา ฯ เวทคูติ เวทาน ปาร คตาติ เวทคู ฯ เวเทหิ
ปาร คตาติป เวทคู ฯ อิธ (๒) ปน สพฺเพ สงฺขตาสงฺขเต ธมฺเม
วิทิเต ปากเฏ กตฺวา คตา ติณฺณ มาราน มตฺถก ภินฺทิตฺวา (๓)
ทสสหสฺสีโลกธาตุ อุนนฺ าเทตฺวา โพธิตเล สมฺมาสมฺโพธึ ปตฺวา
สสารปาร อติกฺกนฺตาติ อตฺโถ ฯ เต เม นโมติ เต มม
อิม นมการ ปฏิจฺฉนฺตุ ฯ เต จ ม ปาลยนฺตูติ เอว มยา
นมสฺสิตา จ เต ภควนฺโต ม ปาลยนฺตุ รกฺขนฺตุ โคเปนฺตุ ฯ
# ๑. ม. สูริย ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อิธ ปน สพฺเพ สงฺขตาสงฺขตธมฺเม
วิทิเต ปากฏ กตฺวา คตาติ เวทคู ฯ เตเนวาห สพฺพธมฺเมติ สพฺเพ
ขนฺธายตนธาตุธมฺเม สลกฺขณ สามฺลกฺขณวเสน อตฺตโน าณสฺส
วิทิเต ปากเฏ กตฺวา คตา ฯ ๓. ม. มทฺทิตฺวา ฯ
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นมตฺถุ พุทฺธาน นมตฺถุ โพธิยา นโม วิมุตฺตาน นโม
วิมุตฺติยาติ อย มม นมกาโร อตีตาน ปรินิพฺพุตาน พุทฺธาน
อตฺถุ ฯ เตสฺเว จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ าณสงฺขาตาย
โพธิยา อตฺถุ ฯ ตถา เตสฺเว อรหตฺตผลวิมุตฺติยา วิมุตฺตาน
อตฺถุ ฯ ยา จ เนส ตทงฺควิมุตฺติ วิกฺขมฺภนวิมุตฺติ สมุจฺเฉทวิมุตฺติ
ปฏิปสฺสทฺธิวิมุตฺติ นิสฺสรณวิมุตฺตีติ ปฺจวิธา วิมุตฺติ ตสฺสา
เนส ปฺจวิมุตฺติยาป อย มยฺห นมกาโร อตฺถูติ ฯ อิม โส
ปริตฺต กตฺวา โมโร จรติ เอสนาติ อิท ปน ปททฺวย
สตฺถา อภิสมฺพุทฺโธ หุตวฺ า อาห ฯ ตสฺสตฺโถ ภิกขฺ เว โส
โมโร อิม ปริตฺต อิม รกฺข กตฺวา อตฺตโน โคจรภูมิย
ปุปฺผผลาทีน อตฺถาย นานปฺปการาย เอสนาย จรติ ฯ
เอว ทิวส จริตฺวา สาย ปพฺพตมตฺถเก นิสีทติ ฺวา
อฏคจฺฉนฺต สุริย โอโลเกตฺวา พุทฺธคุเณ อาวชฺเชตฺวา
นิวาสนฏาเน รกฺขาวรณตฺถาย ปุน พฺรหฺมมนฺต พนฺธนฺโต
อเปตยนฺติ อาทิมาห
[๑๖๘] อเปตยฺจกฺขุมา เอกราชา
หริสฺสวณฺโณ ปวิปฺปภาโส
ต ต นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณ ปวิปฺปภาส
ตยชฺช คุตตฺ า วิหเรมุ รตฺตึ
เย พฺราหฺมณา เวทคุ สพฺพธมฺเม
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เต เม นโม เต จ ม ปาลยนฺตุ
นมตฺถุ พุทฺธาน นมตฺถุ โพธิยา
นโม วิมุตฺตาน นโม วิมุตฺตยิ า
อิม โส ปริตฺต กตฺวา โมโร วาสมกปฺปยีติ ฯ
ตตฺถ อเปตีติ อปยาติ อฏคจฺฉติ ฯ อิม โส ปริตฺต
กตฺวา โมโร วาสมกปฺปยีติ อิทมฺป อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา อาห ฯ
ตสฺสตฺโถ ภิกฺขเว โส โมโร อิม ปริตฺต อิม รกฺข กตฺวา [๑]
นิวาสนฏาเน วาส กปฺปยิตฺถ ตสฺส รตฺตึ วา ทิวา วา
อิมสฺส ปริตฺตสฺสานุภาเวน เนว ภย น โลมหโส อโหสิ ฯ
อเถโก พาราณสิยา อวิทูเร เนสาทคามวาสี เนสาโท
หิมวนฺตปฺปเทเส วิจรนฺโต ตสฺมึ ทณฺฑกหิรฺปพฺพตมตฺถเก
นิสินฺน โพธิสตฺต ทิสฺวา อาคนฺตฺวา ปุตฺตสฺส อาโรเจสิ ฯ
อเถกทิวส เขมา นาม พาราณสีรฺโ เทวี สุปเนน
สุวณฺณวณฺณ โมร ธมฺม เทเสนฺต ทิสฺวา ปพุชฺฌิตกาเล รฺโ
อาโรเจสิ อห เทว สุวณฺณวณฺณสฺส โมรสฺส ธมฺม โสตุกามาติ ฯ
ราชา อมจฺเจ ปุจฺฉิ ฯ อมจฺจา พฺราหฺมณา ชานิสฺสนฺตีติ
อาหสุ ฯ พฺราหฺมณา สุตฺวา สุวณฺณวณฺณา โมรา
โหนฺตีติ วตฺวา กตฺถ โหนฺตีติ วุตฺเต เนสาทา ชานิสฺสนฺตีติ
อาหสุ ฯ ราชา เนสาเท สนฺนิปาตาเปตฺวา ปุจฺฉิ ฯ อถ โส
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺตโนติ ทิสฺสติ ฯ
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เนสาทปุตฺโต อาม มหาราช ทณฺฑกหิรฺปพฺพโต นาม อตฺถิ
ตตฺถ สุวณฺณวณฺโณ โมโร วสตีติ ฯ เตน หิ ต โมร
อมาเรตฺวา พนฺธิตฺวา ว อาเนหีติ ฯ เนสาโท คนฺตฺวา ตสฺส
โคจรภูมิย ปาส โอฑฺเฑสิ ฯ โมเรน อกฺกนฺตฏาเนป ปาโส
น สฺจรติ ฯ เนสาโท ต คณฺหิตุ อสกฺโกนฺโต สตฺต วสฺสานิ
วิจริตฺวา ตตฺเถว กาลมกาสิ ฯ เทวีป เขมา ปตฺถน (๑) อลภมานา
กาลมกาสิ ฯ ราชา โมร นิสฺสาย เทวี กาลมกาสีติ กุชฺฌิตฺวา
หิมวนฺตปฺปเทเส ทณฺฑกหิรฺปพฺพโต นาม อตฺถิ ตตฺถ
สุวณฺณวณฺโณ โมโร วสติ เย ตสฺส มส ขาทนฺติ เต
อชรา อมรา ทีฆายุกา (๒) โหนฺตีติ สุวณฺณปฏเฏ อกฺขร
ลิขาเปตฺวา สุวณฺณปฏฏ สุวณฺณมฺชุสาย นิกฺขิปาเปสิ ฯ ตสฺมึ
กาลกเต อฺโ ราชา รชฺช ปตฺวา สุวณฺณปฏฏ วาเจตฺวา
อชโร อมโร ภวิสฺสามีติ อฺ เนสาท เปเสสิ ฯ โสป ตตฺถ
คนฺตฺวา โพธิสตฺต คเหตุ อสกฺโกนฺโต ตตฺเถว กาลมกาสิ ฯ
เอเตเนว นิยาเมน ฉ ราชปริวตฺตา คตา ฯ อถ สตฺตโม
ราชา รชฺช ปตฺวา เอก เนสาท ปหิณิ ฯ โส คนฺตวฺ า
โพธิสตฺเตน อกฺกนฺตฏาเนป ปาสสฺส อสฺจรณภาว อตฺตโน
ปริตฺต กตฺวา โคจรภูมิคมนภาวฺจสฺส ตฺวา ปจฺจนฺต
โอตริตฺวา เอก โมรึ คเหตฺวา ยถา หตฺถตาลสทฺเทน นจฺจติ
# ๑. ม. ปตฺถติ  ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อจฺฉรสทฺเทน จ วสฺสติ เอว สุสิกฺขติ  (๑) สิกฺขาเปตฺวา ต อาทาย
คนฺตฺวา โมเรน ปริตฺเต อกเต ปาโต เยว ปาสยฏิโย โรเปตฺวา
ปาส โอฑฺเฑตฺวา โมรึ วสฺสาเปสิ ฯ โมโร วิสภาคมาตุคามสทฺท
สุตฺวา กิเลสาตุโร หุตฺวา ปริตฺต กาตุ อสกฺกุณิตฺวา เวเคน (๑)
คนฺตฺวา ปาเส พชฺฌิ ฯ อถ น เนสาโท คเหตฺวา คนฺตฺวา
พาราณสีรฺโ อทาสิ ฯ
ราชา ตสฺส รูปสมฺปตฺตึ ทิสฺวา ตุฏมานโส อาสน
ทาเปสิ ฯ โพธิสตฺโต ปฺตฺตาสเน นิสีทิตฺวา มหาราช กสฺมา
ม คณฺหาเปสีติ ปุจฺฉิ ฯ เย กิร ตว มส ขาทนฺติ เต
อชรา อมรา โหนฺติ ตสฺมาห ตว มส ขาทิตฺวา อชโร
อมโร โหตุกาโม ต คาหาเปสินฺติ ฯ มหาราช มม ตาว
มส ขาทนฺตา อชรามรา โหนฺติ อห ปน มริสฺสามีติ ฯ
อาม มริสฺสสีติ ฯ มหาราช (๑) มยิ มรนฺเต มม มสเมว ขาทิตฺวา
กินฺติ กตฺวา น มริสฺสนฺตตี ิ ฯ ตฺว สุวณฺณวณฺโณ ตสฺมา
กิร ตว มสานิ ขาทิตฺวา อชรามรา ภวิสฺสนฺตีติ ฯ มหาราช
อห น อการณา สุวณฺณวณฺโณ ชาโต ปุพฺเพ ปนาห
อิมสฺมึ เยว นคเร จกฺกวตฺติราชา หุตฺวา สยมฺป ปฺจสีลานิ
รกฺขึ สกลจกฺกวาฬวาสิโนป รกฺขาเปสึ สฺวาห กาล กตฺวา
ตาวตึสภวเน นิพฺพตฺโต ตตฺถ ยาวตายุก ตฺวา ตโต จุโต
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อฺสฺเสกสฺส อกุสลสฺส นิสฺสนฺเทน โมรโยนิย นิพฺพตฺติตฺวาป
โปราณกปฺจสีลานุภาเวน (๑) สุวณฺณวณฺโณ `ชาโตติ ฯ ตฺว
จกฺกวตฺติราชา หุตฺวา สีล รกฺขิตฺวา สีลผเลน สุวณฺณวณฺโณ
ชาโตติ กเถสิ (๒) กถมิท อมฺเหหิ สทฺธาตพฺพ อตฺถิ โกจิ
สกฺขีติ ฯ อตฺถิ มหาราชาติ ฯ โก นามาติ ฯ มหาราช อห
จกฺกวตฺติกาเล สตฺตรตนมเย (๓) รเถ นิสีทิตฺวา อากาเส วิจรึ
โส เม รโถ มงฺคลโปกฺขรณิยา อนฺโตภูมิย นิทหาปโต ต
มงฺคลโปกฺขรณิโต อุกฺขปิ าเปหิ โส เม สกฺขี (๔) ภวิสฺสตีติ ฯ
ราชา สาธูติ ปฏิสุณติ ฺวา โปกฺขรณิโต อุทก
นีหราเปตฺวา (๕) รถ นีหราเปตฺวา โพธิสตฺตสฺส วจน (๖) สทฺทหิ ฯ
โพธิสตฺโต มหาราช เปตฺวา อมตมหานิพฺพาน อวเสสา
สพฺเพ สงฺขตธมฺมา หุตฺวา อภาวโต (๗) อนิจฺจา ขยวยธมฺมาเยวาติ
รฺโ ธมฺม เทเสตฺวา ราชาน ปฺจสุ สีเลสุ ปติฏาเปสิ ฯ
ราชาป ปสนฺโน โพธิสตฺต รชฺเชน ปูเชตฺวา มหนฺต สกฺการ
อกาสิ ฯ โส รชฺช ตสฺเสว ปฏิทตฺวา (๘) กติปาห วสิตฺวา
อปฺปมตฺโต โหหิ มหาราชาติ โอวทิตฺวา อากาเส อุปฺปติตฺวา
ทณฺฑกหิรฺปพฺพตเมว อคมาสิ ฯ ราชาป โพธิสตฺตสฺส
# ๑. ม. โปราณสีลานุภาเวน ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. รตนมเย ฯ ๔. ม. สกฺขิ ฯ ๕. ม. หราเปตฺวา ฯ
# ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๗. ม. อภาวิโน ฯ ๘. ม. ปฏินิยฺยาเทตฺวา ฯ
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โอวาเท ิโต ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิตภิกฺขุ อรหตฺเต
ปติฏหิ ฯ ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ สุวณฺณโมโร ปน
อหเมวาติ ฯ
โมรชาตก นวม ฯ
วินีลกชาตก
เอวเมว นูน ราชานนฺติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เทวทตฺตสฺส สุคตาลย อารพฺภ กเถสิ ฯ
เทวทตฺเต หิ คยาสีส อาคตาน ทฺวินฺน อคฺคสาวกาน
สุคตาลย ทสฺเสตฺวา นิปนฺเน อุโภป เถรา ธมฺม เทเสตฺวา
อตฺตโน นิสฺสิตเก อาทาย เวฬุวน อาคมึสุ ฯ เต สตฺถารา
สาริปุตฺต เทวทตฺโต ตุมฺเห ทิสฺวา กึ อกาสีติ ปุฏ า ภนฺเต
สุคตาลย ทสฺเสตฺวา มหาวินาส ปาปุณีติ อาโรเจสุ ฯ สตฺถา
น โข สาริปุตฺต เทวทตฺโต อิทาเนว มม อนุกิรยิ  กโรนฺโต
มหาวินาส (๑) ปาปุณิ ปุพฺเพป ปตฺโต เยวาติ วตฺวา เถเรน ยาจิโต
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต วิเทหรฏเ มิถิลาย วิเทเห (๒) รชฺช กาเรนฺเต
โพธิสตฺโต ตสฺส อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺโต วยปฺปตฺโต (๓)
# ๑. ม. วินาส ฯ ๒. ม. วิเทหราเช ฯ ๓. ม. นิพฺพตฺติ ฯ
โส วยปฺปตฺโต ฯ
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ตกฺกสิลาย สพฺพสิปฺปานิ อุคฺคณฺหิตฺวา ปตุ อจฺจเยน รชฺเช
ปติฏาสิ ฯ ตทา เอกสฺส สุวณฺณราชหสสฺส โคจรภูมิย กากิยา
สทฺธึ สวาโส อโหสิ ฯ สา ปุตฺต วิชายิ ฯ โส เนว มาตุ
ปฏิรูปโก อโหสิ น ปตุ ฯ อถสฺส วินีลกธาตุกตฺตา วินีลโกเตฺวว
นาม อกสุ ฯ หสราชา อภิณฺห คนฺตฺวา ปุตฺต ปสฺสติ ฯ
อปเร ปนสฺส เทฺว หสโปตกา ปุตฺตา อเหสุ ฯ เต ปตร
อภิณฺห มนุสฺสปถ คจฺฉนฺต ทิสฺวา ปุจฺฉึสุ ตาต ตุมฺเห กสฺมา
อภิณฺห มนุสฺสปถ คจฺฉถาติ ฯ ตาต เอกาย เม กากิยา
สทฺธึ สวาสมนฺวาย เอโก ปุตฺโต ชาโต วินีลโกติสฺส นาม
ตมห ทฏุ คจฺฉามีติ ฯ กห ปเนเต วสนฺตีติ ฯ วิเทหรฏเ
มิถิลาย อวิทูเร อมุกสฺมึ นาม าเน เอกสฺมึ ตาลคฺเค
วสนฺตีติ ฯ ตาต มย คนฺตวฺ า อาเนสฺสามาติ อาหสุ (๑) ฯ
ตาต มนุสฺสปโถ นาม สาสงฺโก สปฺปฏิภโย ตุมฺเห มา
คจฺฉถ มย คนฺตฺวา ต อาเนสฺสามาติ อาห (๒) ฯ เทฺว หสโปตกา
ปตุ วจน อนาทยิตฺวา ปตรา อาจิกฺขิตสฺาย ตตฺถ
คนฺตฺวา ต วินีลก เอกสฺมึ ทณฺฑเก นิสีทาเปตฺวา มุขตุณฺฑเกน
ทณฺฑกโกฏิย ฑสิตฺวา มิถิลนครมตฺถเกน ปายึสุ ฯ ตสฺมึ ขเณ
วิเทหราชา สพฺพเสตจตุสินฺธวยุตฺตรถวเร นิสีทิตวฺ า นคร
ปทกฺขิณ กโรติ ฯ วินีลโก ต ทิสฺวา จินฺเตสิ มยฺห วิเทหรฺา
สทฺธึ กึ นานากรณ เอโส จตุสินฺธวยุตฺเต รเถ นิสีทิตฺวา
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต ทฬฺหวคฺควณฺณนา หนา 60
นคร อนุสฺจรติ อห ปน หสยุตฺเต รเถ นิสีทิตฺวา
คจฺฉามีติ ฯ โส อากาเสน คจฺฉนฺโต ปม คาถมาห
[๑๖๙] เอวเมว นูน ราชาน
เวเทห มิถิลคฺคห
อสฺสา วหนฺติ อาชฺา
ยถา หสา วินีลกนฺติ ฯ
ตตฺถ เอวเมวาติ เอวเมว ฯ นูนาติ ปริวิตกฺเก นิปาโต
เอกเสป วตฺตติเยว ฯ เวเทหนฺติ วิเทหรฏิสฺสร (๑) ฯ มิถิลคฺคหนฺติ
มิถิลคฺเคห มิถิลาย ฆร ปริคฺคเหตฺวา วสมานนฺติ อตฺโถ ฯ
อาชฺาติ การณาการณ (๒) ชานนกา ฯ ยถา หสา วินีลกนฺติ
ยถา อิเม หสา ม วินีลก วหนฺติ เอวเมว วหนฺตีติ ฯ
หสโปตกา ตสฺส วจน สุตฺวา กุชฺฌิตฺวา อิเธว น
ปาเตตฺวา คมิสฺสามาติ จิตฺต อุปฺปาเทตฺวาป เอว กเตป ปตา
โน กึ วกฺขตีติ ครหภเยน ปตุ สนฺติก เนตฺวา เตน กตกิริย
ปตุ อาจิกฺขึสุ ฯ อถ น ปตา กุชฺฌิตวฺ า กึ ตฺว มม
ปุตฺเตหิ อธิกตโรสิ โย มม ปุตฺเต อภิภวิตฺวา รเถ ยุตฺตสินฺธเว
วิย กโรสิ อตฺตโน ปมาณ น ชานาสิ อิม าน ตว
อโคจโร อตฺตโน มาตุ วสนฏานเมว คจฺฉาหีติ ตชฺเชตฺวา
ทุติย คาถมาห
[๑๗๐] วินีล ทุคคฺ  ภชสิ อภูมึ ตาต เสวสิ
คามนฺตกานิ เสวสฺสุ
เอต มาตาลยนฺตุวนฺติ ฯ (๓)
ตตฺถ วินีลาติ ต นาเมน อาลปติ ฯ ทุคฺค ภชสีติ
# ๑. ม. วิเทหรฏสามิก ฯ ๒. ม. การณาการณา ฯ
# ๓. ม. มาตาลยควาติ ฯ
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*เลมที่ 30 โมรชาตก หนา 61
อิเมส วสน (๑) คิริทุคฺค ภชสิ ฯ อภูมึ ตาต เสวสีติ ตาต
คิริวิสม นาม ตว อภูมึ (๒) ต เสวสิ อุปคจฺฉสิ ฯ เอต มาตาลยนฺตุวนฺติ เอต คามนฺต อุกฺการฏาน อามกสุสานฏานฺจ
ตว มาตุ อาลย เคห วสนฏาน ตตฺถ คจฺฉาติ ฯ
เอวนฺต ตชฺเชตฺวา คจฺฉถ น มิถลิ นครสฺส อุกฺการภูมิยฺเว โอตาเรตฺวา เอถาติ ปุตฺเต อาณาเปสิ ฯ เต
ตถา อกสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา วินีลโก เทวทตฺโต อโหสิ เทฺว หสโปตกา เทฺว
อคฺคสาวกา ปตา อานนฺโท วิเทหราชา ปน อหเมวาติ ฯ
วินีลกชาตก ทสม ฯ
ทฬฺหวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสทุ ฺทาน
วรพลฺลิก ททฺทร สูกรโก
อุรคุตฺตม ปฺจมภคฺควโร
มหตีจมุยาว สิคาลวโร
สุหนุตฺตม โมร วินลี  ทส (๓) ฯ
# ๑. ม. วเสน ฯ ๒. ม. อภูมิ ฯ
# ๓. ม. ราโชวาทฺจ สิงฺคาล สูกร อุรค ภคฺค
อลีนจิตฺตคุณฺจ สุหนุ โมรวินีล ฯ
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*เลมที่ 30 หนา 62
สนฺถววคฺควณฺณนา
อินฺทสมานโคตฺตชาตก
น สนฺถว กาปุริเสน กยิราติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก ทุพฺพจภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺส วตฺถุ นวกนิปาเต คิชฺฌชาตเก (๒) อาวิภวิสฺสติ ฯ
สตฺถา ปน ต ภิกฺขุ ปุพฺเพป ตฺว ภิกฺขุ ทุพฺพจตาย
ปณฺฑิตาน วจน อกตฺวา มตฺตหตฺถปาทสฺจุณฺณิโตติ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วุฑฺฒิปฺปตฺโต ฆราวาส
ปหาย อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา ปฺจนฺน อิสิสตาน คณสตฺถา
หุตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส วาส กปฺเปสิ ฯ ตทา เตสุ ตาปเสสุ
อินฺทสมานโคตฺโต นาม (๓) ตาปโส อโหสิ ทุพฺพโจ อโนวาทโก ฯ
โส เอก หตฺถิโปตก โปเสสิ ฯ โพธิสตฺโต สุตฺวา ต ปกฺโกสิตฺวา
สจฺจ กิร ตฺว หตฺถโิ ปตก โปเสสีติ ฯ สจฺจ อาจริย อห
มตมาติก เอกหตฺถิโปตก โปเสมีติ ฯ หตฺถิโน นาม วุฑฺฒิปฺปตฺตา
โปสก เยว มาเรนฺติ มา ต โปเสหีติ ฯ เตน วินา วตฺติตุ
# ๑. ม. ทุพฺพจชาติก ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๗๗/๕๗ ฯ ๓. ม. นาเมโก ฯ
# ๔. ม. โปสเกเยว ฯ
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*เลมที่ 30 อินฺทสมานโคตฺตชาตก หนา 63
น สกฺโกมิ อาจริยาติ ฯ เตน หิ ปฺายิสฺสสีติ ฯ โส เตน
โปสิยมาโน อปรภาเค มหาสรีโร อโหสิ ฯ อเถกสฺมึ กาเล
เต อิสโย วนมูลผลาผลตฺถาย ทูร คนฺตฺวา ตตฺเถว กติปาห
วสึสุ ฯ หตฺถปี  อคฺคทกฺขิณวาเต ปภินฺนมโท หุตฺวา ตสฺส
ปณฺณสาล วิทฺธสิตฺวา ปานิยฆฏ ภินฺทติ ฺวา ปาสาณผลก
ขปตฺวา อาลมฺพนผลก ลฺุจิตฺวา ต ตาปส มาเรตฺวา ว
คมิสฺสามีติ เอก คหณฏาน ปวิสิตฺวา อาคมนมคฺค โอโลเกนฺโต
อฏาสิ ฯ อินฺทสมานโคตฺโต ตสฺส โคจร คเหตฺวา สพฺเพส
ปูรโตว อาคจฺฉนฺโต ต ทิสฺวา ปกติสฺาเยวสฺส สนฺติก
อคมาสิ ฯ อถ น โส หตฺถี คหณฏานา นิกฺขมิตฺวา โสณฺฑาย
ปรามสิตฺวา ภูมิย ปาเตตฺวา สีส ปาเทน อกฺกมิตวฺ า ชีวิตกฺขย
ปาเปตฺวา มทฺทิตฺวา โกฺจนาท กตฺวา อรฺ ปาวิสิ ฯ
เสสา ตาปสา ต ปวุตฺตึ โพธิสตฺตสฺส อาโรเจสุ ฯ โพธิสตฺโต
กาปุริเสน สทฺธึ สสคฺโค น กาตพฺโพติ วตฺวา อิม คาถา
อาห
[๑๗๑] น สนฺถว กาปุริเสน กยิรา
อริโยนริเยน ปชานมตฺถ
จิรานุวุฏโป กโรติ ปาป
คโช ยถา อินฺทสมานโคตฺต
# ๑. ม. กาปุริเสหิ ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต สนฺถววคฺควณฺณนา หนา 64
[๑๗๒]

ยเทว ชฺา สทิโส มมนฺติ
สีเลน ปฺาย สุเตน จาป
เตเนว เมตฺตึ กยิราถ สทฺธึ
สุโข หเว สปฺปุริเสน สงฺคโมติ ฯฎ
ตตฺถ น สนฺถว กาปุริเสน กยิราติ กุจฺฉิเตน โกธนปุริเสน (๒)
สทฺธึ ตณฺหาสนฺถว วา มิตฺตสนฺถว วา น กยิราถ ฯ
อริโยนริเยน ปชานมตฺถนฺติ อริโยติ จตฺตาโร อริยา
อาจารอริโย ลิงฺคอริโย ทสฺสนอริโย ปฏิเวธอริโยติ ฯ เตสุ
อาจารอริโย อิธ อธิปฺเปโต ฯ โส ปชานมตฺถ อตฺถ ชานนฺโต
อตฺถานตฺถกุสโล อาจาเร ิโต อริยปุคฺคโล อนริเยน นิลฺลชฺเชน
ทุสฺสีเลน สทฺธึ ตณฺหาสนฺถว วา มิตฺตสนฺถว (๓) วา น กเรยฺยาติ
อตฺโถ ฯ กึการณา ฯ จีรานุวุฏโป กโรติ ปาปนฺติ ยสฺมา
อนริโย จิร เอกโต อนุวุฏโ ป ต เอกโต นิวาส อคเณตฺวา
กโรติ ปาป ปาปก กมฺม (๔) กโรติ เยว ฯ ยถา กึ ฯ คโช
ยถา อินฺทสมานโคตฺตนฺติ ยถา โส คโช อินฺทสมานโคตฺต
มาเรนฺโต ปาป อกาสีติ อตฺโถ ฯ ยเทว ปฺา สทิโส
มมนฺติ อาทีสุ ยเทว ปุคฺคล อย มม สีลาทีหิ สทิโสติ ชาเนยฺย
เตเนว สทฺธึ เมตฺตึ กยิราถ สปฺปุริเสน สทฺธึ สมาคโม
สุโข ว โหตีติ ฯ
# ๑. ม. ย เตฺวว ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. โกธปุริเสน ฯ
# ๓. ม. สนฺถว ฯ ๔. ม. ลามกกมฺม ฯ
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*เลมที่ 30 สนฺถวชาตก หนา 65
เอว โพธิสตฺโต อโนวาทเกน นาม น ภวิตพฺพ
สุสิกฺขิเตน ภวิตุ วฏฏตีติ อิสิคณ โอวทิตฺวา อินฺทสมานโคตฺตสฺส
สรีรกิจฺจ กาเรตฺวา พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา พฺรหฺมโลกูปโค
อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา อินฺทสมานโคตฺโต อย ทุพฺพโจ ภิกฺขุ อโหสิ คณสตฺถา
ปน อหเมวาติ ฯ
อินฺทสมานโคตฺตชาตก ปม ฯ
สนฺถวชาตก
น สนฺถวสฺมา ปรมตฺถิ ปาปโยติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อคฺคิชุหน อารพฺภ กเถสิ ฯ
วตฺถุ เหฏา นงฺคุฏชาตเก (๑) กถิตสทิสเมว ฯ
ภิกฺขู เต อคฺคึ ชุหนฺเต ทิสฺวา ภนฺเต ชฏิลา นานปฺปการ
มิจฺฉาตป กโรนฺติ อตฺถิ นุ โข เอตฺถ วุฑฺฒีติ ภควนฺต
ปุจฺฉึสุ ฯ น ภิกฺขเว เอตฺถ กาจิ วุฑฺฒิ นาม อตฺถิ
โปราณกปณฺฑิตาป อคฺคิชุหเนน (๒) วุฑฺฒิ อตฺถตี ิ สฺาย จิร
อคฺคึ ชุหิตฺวา ตสฺมึ กมฺเม อวุฑฺฒิเมว ทิสฺวา อคฺคึ อุทเกน
นิพฺพาเปตฺวา สาขาทีนิ โปเถตฺวา ปุน นิวตฺติตฺวาป ต น
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๔/๔๖ ฯ ๒. ม. อคฺคิชหเน ฯ
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โอโลเกสุนฺติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติ ฯ มาตาปตโร ตสฺส ชาตคฺคึ คเหตฺวา
ต โสฬสวสฺสุทฺเทสิก อาหสุ กินฺตาต ชาตคคึ คเหตฺวา อรฺเ
อคฺคึ ปริจริสฺสสิ อุทานุ ตโย เวเท อุคฺคณฺหิตฺวา กุฏมฺพ
สณฺเปตฺวา ฆราวาส วสิสฺสสีติ ฯ โส น เม ฆราวาเสน
อตฺโถ อรฺเ (๑) อคฺคึ ปริจริตฺวา พฺรหฺมโลกปรายโน ภวิสฺสามีติ
ชาตคฺคึ คเหตฺวา มาตาปตโร วนฺทิตฺวา อรฺเ ปวิสิตฺวา
ปณฺณสาลาย วาส กปฺเปตฺวา อคฺคึ ปริจริ ฯ โส เอกทิวส
นิมนฺตนฏาน (๒) คนฺตฺวา สปฺปนา ปายาส ลภิตฺวา อิม ปายาส
มหาพฺรหฺมุโน ทสฺสามีติ (๓) ต ปายาส อาหริตฺวา (๔) อคฺคึ สริตฺวา
อคฺคึ ปูชยิตฺวา (๔) อคฺคึ ตาว ภควนฺต สปฺปยุตตฺ  ปายาส ปาเยมีติ
ปายาส อคฺคิมฺหิ ปกฺขิป ฯ พหุสิเนเห ปายาเส อคฺคิมฺหิ
ปกฺขิตมตฺเตเยว (๕) อคฺคิ ชลิตฺวา อจฺจุคฺคตานิ อจฺฉีหิ ปณฺณสาล
ฌาเปสิ ฯ พฺราหฺมโณ ภีตตสิโต ปลายิตฺวา พหิ ตฺวา
กาปุริเสหิ นาม สนฺถโว น กาตพฺโพ อิทานิ เม อิมินา
อคฺคินา กิจฺเฉน กตา ปณฺณสาลา ฌาปตาติ วตฺวา ปม
คาถมาห
# ๑. ม. อรฺ ฯ ๒. ม. นิมนฺติตฏาน ฯ ๓. ม. ยชิสฺสามีติ ฯ
# ๔. ม. อคฺคึ ชาเลตฺวา ฯ ๕. ม. ปกฺขิตฺตมตฺเตเยว ฯ
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[๑๗๓]

น สนฺถวสฺมา ปรมตฺถิ ปาปโย
โย สนฺถโว กาปุริเสน โหติ
สนฺตปฺปโต สปฺปนา ปายาเสน (๑)
กิจฺฉา กต ปณฺณกุฏึ อทฑฺฑหีติ (๒) ฯ
ตตฺถ น สนฺถวสฺมาติ ตณฺหาสนฺถวาป มิตฺตสนฺถวาป
ทุวิธาป เอตสฺมา สนฺถวา ปร อุตฺตรึ อฺ ปาปตร ลามกตร
นาม นตฺถีติ อตฺโถ ฯ โย สนฺถโว กาปุริเสนาติ โย ปาปเกน
กาปุริเสน สทฺธึ ทุวิโธป เอส สนฺถโว ตโต ปาปตร อฺ
นตฺถิ ฯ กสฺมา ฯ สนฺตปฺปโ ต อทฑฺฑหีติ ยสฺมา สปฺปนา
จ ปายาเสน จ สนฺตปฺปโตป อย อคฺคิ มยา กิจฺเฉน
กต ปณฺณสาล ฌาเปสีติ อตฺโถ ฯ
โส เอว วตฺวา น เม มิตฺตทุพฺภินา อตฺโถติ ต
อคฺคึ อุทเกน นิพฺพาเปตฺวา สาขาหิ โปเถตฺวา อนฺโตหิมวนฺต
ปวิสิตฺวา เอก สาม นาม มิคึ สีหสฺส จ พฺยคฺฆสฺส จ
ทีปโน จ มุข เลหนฺตึ ทิสฺวา สปฺปุริเสหิ สทฺธึ สนฺถวา
ปร เสยฺโย นาม นตฺถีติ จินฺเตตฺวา ทุติย คาถมาห
[๑๗๔] น สนฺถวสฺมา ปรมตฺถิ เสยฺโย
โย สนฺถโว สปฺปุริเสน โหติ
สีหสฺส พฺยคฺฆสฺส จ ทีปโน จ
สามา มุข เลหติ สนฺถเวนาติ ฯ
# ๑. ม. ปายเสน ฯ ๒. ม. อทยฺหีติ ฯ ยุ. อทฏหิ ฯ
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ตตฺถ สามา มุข เลหติ สนฺถเวนาติ สามา นาม
มิคี อิเมส ติณฺณ ชนาน สนฺถเวน สิเนเหน มุข เลหตีติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา โพธิสตฺโต อนฺโตหิมวนฺต ปวิสิตฺวา
อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา อภิฺา จ สมาปตฺติโย จ
นิพฺพตฺเตตฺวา ชีวิตปริโยสาเน พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
อหนฺเตน สมเยน ตาปโส อโหสินฺติ ฯ
สนฺถวชาตก ทุติย ฯ
สุสีมชาตก
กาฬา มิคา เสตทนฺตา ตว อิเมติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ฉนฺทกทาน อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถยิ  หิ กทาจิ เอกเมว กุล พุทฺธปฺปมุขสฺส
ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทาน เทติ ฯ กทาจิ อฺติตฺถิยาน เทนฺติ ฯ
กทาจิ วีถิสภาเคน ฯ กทาจิ สกลนครวาสิโน ฉนฺทก สหริตฺวา ทาน
เทนฺติ ฯ อิมสฺมึ ปน กาเล นครวาสิโน ฉนฺทก สหริตฺวา
สพฺพปริกฺขารทาน สชฺเชตฺวา เทฺว โกฏาสา หุตฺวา เอกจฺเจ
อิม สพฺพปริกฺขารทาน อฺติตฺถิยาน ทสฺสามาติ อาหสุ เอกจฺเจ
พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺสาป ทสฺสามาติ ฯ เอว ปุนปฺปุน
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กถาย วตฺตมานาย อฺติตฺถิยสาวเกหิ อฺติตฺถิยานฺเวาติ
พุทฺธสาวเกหิ พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺเสวาติ จ วุตฺเต
ย พหุล กริสฺสามาติ ต พหุลตาย กถาย พุทฺธปฺปมุขสฺส
ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทสฺสามาติ วทนฺติ เยว พหู ชาตา เตสฺเว
กถา ปติฏาสิ ฯ อฺติตฺถิยสาวกา พุทฺธาน ทาตพฺพทานสฺส
อนฺตราย กาตุ นาสกฺขึสุ ฯ นาครา พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ
นิมนฺเตตฺวา สตฺตาห มหาทาน ปวตฺเตตฺวา สตฺตเม ทิวเส
สพฺพปริกฺขาเร อทสุ ฯ สตฺถา อนุโมทน กตฺวา มหาชน
มคฺคผเลหิ โพเธตฺวา เชตวนวิหารเมว คนฺตฺวา ภิกฺขุสงฺเฆน
วตฺเต ทสฺสิเต คนฺธกุฏิปปฺ มุเข ตฺวา สุคโตวาท ทตฺวา คนฺธกุฏึ
ปาวิสิ ฯ
สายณฺหสมเย ภิกฺขู ธมฺมสภาย สนฺนิปติตฺวา กถ
สมุฏาเปสุ อาวุโส อฺติตฺถิยสาวกา พุทฺธาน ทาตพฺพทานสฺส
อนฺตรายกรณตฺถาย วายมนฺตาป อนฺตราย กาตุ นาสกฺขึสุ
ต สพฺพปริกขฺ ารทาน พุทฺธานฺเว ปาทมูเล อาคต อโห
พุทฺธพลนฺนาม มหนฺตนฺติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ
ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ
วุตฺเต น ภิกขฺ เว เอเต อฺติตฺถิยสาวกา อิทาเนว มยฺห
ทาตพฺพสฺส อนฺตรายาย (๑) วายมนฺติ ปุพฺเพป วายมึสุ โส
# ๑. ม. อนุตรายกรณตฺถาย ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 70

*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต สนฺถววคฺควณฺณนา หนา 70
ปน ปริกฺขาโร สพฺพกาลมฺป มเมว ปาทมูเล อาคจฺฉตีติ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย สุสีโม นาม ราชา อโหสิ ฯ ตทา
โพธิสตฺโต ตสฺส ปุโรหิตสฺส พฺราหฺมณิยา กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ
คณฺหิ ฯ ตสฺส โสฬสวสฺสิกกาเล ปตา กาลมกาสิ ฯ โส ปน
ธรมานกาเล รฺโ หตฺถิมงฺคลการโก อโหสิ ฯ หตฺถีน
มงฺคลกรณฏาเน อาภต อุปกรณภณฺฑฺจ หตฺถาลงฺการฺจ
สพฺพโส เยว อลตฺถ ฯ เอวมสฺส เอเกกสฺมึ มงฺคเล โกฏิมตฺต ธน
อุปฺปชฺชิ ฯ อถ ตสฺมึ กาลกเต หตฺถิมงฺคลฉโณ สมฺปาปุณิ ฯ
เสสพฺราหฺมณา ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา มหาราช หตฺถิมงฺคลฉโณ
สมฺปตฺโต มงฺคล กาตุ วฏฏติ ปุโรหิตพฺราหฺมณสฺส ปน ปุตฺโต
อติทหโร เนว ตโย เวเท ชานาติ น หตฺถิสุตฺต มย หตฺถิมงฺคล
กริสฺสามาติ อาหสุ ฯ ราชา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ พฺราหฺมณา
ปุโรหิตปุตฺตสฺส หตฺถิมงฺคล กาตุ อทตฺวา หตฺถิมงฺคล กตฺวา
มย ธน คณฺหิสฺสามาติ หฏตุฏา วิจรนฺติ ฯ อถ จตุตฺเถ
ทิวเส หตฺถมิ งฺคล ภวิสฺสตีติ โพธิสตฺตสฺส มาตา ต ปวตฺตึ
สุตฺวา หตฺถิมงฺคลกรณ นาม ยาว สตฺตมา กุลปริวฏฏา
อมฺหาก วโส วโส จ โน โอสกฺขิสสฺ ติ ธนา จ
ปริหายิสฺสามาติ อนุโสจมานา ปโรทิ ฯ โพธิสตฺโต กสฺมา
# ๑. ม. สพฺพ โสเยว ฯ
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อมฺม โรทสีติ วตฺวา ต การณ สุตฺวา มา โสจิ (๑) นนุ
อมฺม อห มงฺคล กริสฺสามีติ อาห ฯ ตาต ตฺว เนว ตโย
เวเท ชานาสิ น หตฺถิสุตตฺ  กถ มงฺคล กริสฺสสีติ ฯ อมฺม
กทา ปน หตฺถมิ งฺคล กริสฺสนฺตีติ ฯ อิโต จตุตฺเถ ทิวเส
ตาตาติ ฯ อมฺม ต โย เวเท ปคุเณ กตฺวา หตฺถิสุตฺต ชานนกา
อาจริยา กห วสนฺตีติ ฯ ตาต เอวรูโป ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย
อิโต วีสติโยชนสตมตฺถเก คนฺธารรฏเ ตกฺกสิลาย วสตีติ ฯ
อมฺม อมฺหาก วส น นาเสสฺสามิ อห เสฺว เอกทิวเสเนว
ตกฺกสิล คนฺตฺวา เอกรตฺเตเนว ตโย เวเท หตฺถิสุตฺตฺจ
อุคฺคณฺหิตฺวา ปุนทิวเส อาคนฺตฺวา จตุตฺเถ ทิวเส หตฺถิมงฺคล
กริสฺสามิ มา โรทีติ มาตร สมสฺสาเสสิ ฯ โพธิสตฺโต ปุนทิวเส
ปาโต ว ภฺุชิตฺวา เอกโก ว นิกฺขมิตฺวา เอกทิวเสเนว ตกฺกสิล
คนฺตฺวา อาจริย วนฺทิตฺวา เอกมนฺเต นิสีทิ ฯ อถ น อาจริโย
กุโต อาคโตสิ ตาตาติ ปุจฺฉิ ฯ พาราณสิโต อาจริยาติ ฯ
เกนตฺเถนาติ ฯ ตุมฺหาก สนฺติเก ตโย เวเท หตฺถิสุตฺตฺจ
อุคฺคณฺหนตฺถายาติ ฯ สาธุ ตาต อุคฺคณฺหาติ ฯ โพธิสตฺโต
อาจริย มยฺห กมฺม อจฺจายิกนฺติ สพฺพ ปวตฺตึ อาโรเจตฺวา
อห เอกทิวเสเนว วีสโยชนสต อาคโต อชฺช เอกรตฺต มยฺหเยว
โอกาส กโรถ อิโต ตติเย หตฺถิมงฺคล ภวิสฺสติ อห เอเกเนว
# ๑. ม. มา โสจีติ น ทิสฺสติ ฯ
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อุทฺเทสมตฺเตน สพฺพ อุคฺคณฺหิสฺสามีติ วตฺวา อาจริย โอกาส
กาเรตฺวา อาจริยสฺส ภุตตฺ กาเล สย ภฺุชิตฺวา อาจริยสฺส
ปาเท โธวิตฺวา สหสฺสตฺถวิก ปุรโต เปตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
นิสินฺโน ปริยตฺตึ ปฏเปตฺวา อรุเณ อุคฺคจฺฉนฺเต ตโย เวเท
จ หตฺถิสุตฺตฺจ นิฏาเปตฺวา (๑) อฺมฺป (๒) อตฺถิ อาจริยาติ
ปุจฺฉิตฺวา นตฺถิ ตาต สพฺพ นิฏิตนฺติ วุตฺเต อาจริย อิมสฺมึ
คนฺเถ เอตฺตก ปท ปจฺจาภฏ (๓) เอตฺตก สชฺฌายมุฬฺหฏาน (๔)
อิโต ปฏาย อนฺเตวาสิเก เอว วาเจยฺยาถาติ อาจริยสฺส สิปฺป
โสเธตฺวา ปาโตว ภฺุชิตฺวา อาจริย วนฺทิตฺวา เอกทิวเสเนว
พาราณสิย ปจฺจาคนฺตฺวา มาตร วนฺทิตฺวา อุคฺคหิต เต ตาต
สิปฺปนฺติ วุตฺเต อามาติ วตฺวา มาตร ปริโตเสสิ ฯ
ปุนทิวเส หตฺถิมงฺคลฉโณ ปฏิปาฏิยา ปยิตฺถ (๕) ฯ สกมตฺเต
หตฺถี โสวณฺณาลงฺกาเร โสวณฺณธเช เหมชาลปฏิจฺฉนฺเน กตฺวา
เปสุ ฯ ราชงฺคเณ อลงฺกรึสุ ฯ พฺราหฺมณา มย หตฺถิมงฺคล
กริสฺสามาติ มณฺฑิตปสาธิตา อฏสุ ฯ สุสีโมป ราชา สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต อุปกรณภณฺฑ คาหาเปตฺวา มงฺคลฏาน
อคมาสิ ฯ โพธิสตฺโตป กุมารปริหาเรน อลงฺกโต อตฺตโน
ปริสาย ปุรกฺขิตปริวาริโต รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา สจฺจ กิร
# ๑. ม. นิฏเปตฺวา ฯ ๒. ม. อฺโ ฯ ๓. ม. ปทปจฺจกฏ ฯ
# ๔. ม. สชฺฌายสมฺโมหฏาน ฯ ๕. ม. ปฏิยาทิยิตฺถ ฯ
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มหาราช ตุมเฺ ห อมฺหาก จ อตฺตโน จ วส นาเสตฺวา
อฺเหิ พฺราหฺมเณหิ หตฺถิมงฺคล กาเรตฺวา หตฺถาลงฺการฺเจว
อุปกรณานิ จ เตส ทสฺสามาติ อวจุตฺถาติ วตฺวา ปม
คาถมาห
[๑๗๕] กาฬา มิคา เสตทนฺตา ตว อิเม
ปโรสต เหมชาลาภิฉนฺนา
เตเต ททามีติ สุสีม พฺรสู ิ
อนุสฺสร เปตฺติปตามหานนฺติ ฯ
ตตฺถ เตเต ททามีติ สุสีม พฺรูสตี ิ เต เอเต ตว (๑)
สนฺติเก ฯ กาฬา มิคา เสตทนฺตาติ เอว สงฺขฺย คเต (๒) ปโรสต
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเต หตฺถี อฺเส พฺราหฺมณาน ททามีติ
สจฺจ กิร โภ สุสีม เอว พฺรูสีติ อตฺโถ ฯ อนุสฺสร
เปตฺติปตามหานนฺติ อมฺหากฺจ อตฺตโน จ วเส ปตุปตามหาน
อาจิณฺณ สรนฺโต เยว ฯ อิท วุตฺต โหติ มหาราช ยาว
สตฺตมา หิ กุลปริวฏฏา ตุมฺหาก ปตุปตามหาน (๓) อมฺหาก
ปตุปตามหา หตฺถิมงฺคล กโรนฺติ โส ตฺว เอว อนุสฺสรนฺโตป
อมฺหากฺจ อตฺตโน จ วส นาเสตฺวา สจฺจ กิร เอว
พฺรูสีติ ฯ
สุสีโม ราชา โพธิสตฺตสฺส วจน สุตฺวา ทุติย คาถมาห
# ๑. สี. ยุ. เต วา ฯ ๒. ม. คต ฯ ๓. ม. เปตฺติปตามหาน ฯ เอวมุปริป ฯ
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[๑๗๖]

กาฬา มิคา เสตทนฺตา มม อิเม
ปโรสต เหมชาลาภิฉนฺนา
เตเต ททามีติ วทามิ มาณว
อนุสฺสร เปตฺติปตามหานนฺติ ฯ
ตตฺถ เตเต ททามีติ เต เอเต หตฺถี อฺเส
พฺราหฺมณาน ททามีติ สจฺจเมว มาณว วทามิ ฯ เต เต (๑)
หตฺถี พฺราหฺมณาน ททามีติ เต พฺราหฺมเณ สจฺจ เอว
วทามีติ อตฺโถ ฯ อนุสฺสรนฺติ ปตุปตามหานมฺป กิริย
อนุสฺสรามิ เยว โน นานุสฺสรามิ ฯ อมฺหาก ปตฺติปตามหาน
หตฺถิมงฺคล ตุมฺหาก ปตฺติปตามหา กโรนฺตีติ ปุนท อนุสฺสรนฺโตป
เอว วทามิ เยวาติ อธิปฺปาเยเนวมาห ฯ
อถ น โพธิสตฺโต เอตทโวจ มหาราช อมฺหากฺจ
อตฺตโน จ วส อนุสฺสรนฺโต เยว กสฺมา ม เปตฺวา อฺเหิ
หตฺถิมงฺคล การาเปถาติ ฯ ตฺว กิร ตาต ตโย เวเท จ
หตฺถิสุตฺตฺจ น ชานาสีติ มยฺห อาโรเจสุ เตนาห อฺเหิ
พฺราหฺมเณหิ การาเปมีติ ฯ เตน หิ มหาราช เอตฺตเกสุ
พฺราหฺมเณสุ เอโก พฺราหฺมโณป เวเทสุ วา หตฺถสิ ุตฺเตสุ วา
เอกเทสมฺป ยทิ มยา สทฺธึ หตฺถิมงฺคลกรเณน ม เปตฺวา
อฺโ สกลชมฺพุทีเปป ชานนฺโต นาม นตฺถีติ สีหนาท
# ๑. สี. เต วา หตฺถี ฯ ม. เนว หตฺถี ฯ
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นทิ ฯ เอโก พฺราหฺมโณป ตสฺส ปฏิสตฺตุ หุตฺวา อุฏหิตุ (๑)
นาสกฺขิ ฯ โพธิสตฺโต อตฺตโน กุลวส ปติฏาเปตฺวา มงฺคล
กตฺวา พหุธน อาทาย นิเวสน อคมาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน เกจิ โสตาปนฺนา
อเหสุ เกจิ สกทาคามิโน เกจิ อนาคามิโน เกจิ อรหตฺต
ปาปุณึสุ ฯ ตทา มาตา มหามายา อโหสิ ปตา สุทฺโธทนมหาราชา สุสีโม อานนฺโท ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย สาริปุตฺโต
มาณโว ปน อหเมวาติ ฯ
สุสีมชาตก ตติย ฯ
คิชฺฌชาตก
ยนฺนุ คิชฺโฌ โยชนสตนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก มาตุโปสกภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
วตฺถุ สามชาตเก (๒) อาวิภวิสฺสติ ฯ
สตฺถา ปน ต ภิกฺขุ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ คิหี
โปเสสีติ ปุจฺฉิตฺวา สจฺจนฺติ วุตฺเต กึ ปน เต โหนฺตีติ
ปุจฺฉิตฺวา มาตาปตโร เม ภนฺเตติ วุตฺเต สาธุ สาธูติ สาธุการ
ทตฺวา มา ภิกฺขเว อิม ภิกฺขุ อุชฺฌายิตฺถ โปราณกปณฺฑิตาป
# ๑. ม. อุฏาตุ ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๔๘๒/๑๘๕ ฯ
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คุณวเสน อฺาตกานมฺป อุปการ อกสุ อิมสฺส ปน
มาตาปตูน [๑] ภาโร เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
คิชฺฌปพฺพเต (๒) คิชฺฌโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา มาตาปตโร โปเสติ ฯ
อเถกสฺมึ กาเล มหตี วาตวุฏิ อโหสิ ฯ คิชฺฌา วาตวุฏึ
สหิตุ อสกฺโกนฺตา สีตภเยน พาราณสึ คนฺตฺวา ปาการสมีเป
ปริขาสมีเป จ สีเตน กมฺปมานา นิสีทึสุ ฯ ตทา พาราณสีเสฏี นครา นิกฺขมิตฺวา นฺหายิตุ คจฺฉนฺโต เต คิชฺเฌ กิลมมนฺเต
ทิสฺวา เอกสฺมึ อโนวสฺสกฏาเน สนฺนิปาเตตฺวา อคฺคึ
การาเปตฺวา โคสุสาน เปเสตฺวา โคมส อาหราเปตฺวา เตส
ทาเปตฺวา อารกฺข เปสิ ฯ คิชฺฌา วูปสนฺตาย วาตวุฏิยา
กลฺลสรีรา หุตฺวา ปพฺพตเมว อคมสุ ฯ ตตฺเถว สนฺนิปติตฺวา
เอว มนฺตยึสุ พาราณสีเสฏินา อมฺหาก อุปกาโร กโต
กตุปการสฺส นาม ปจฺจุปการ กาตุ วฏฏตีติ ตสฺมา อิโต
ปฏาย ตุมฺเหสุ โย ย วตฺถ วา อาภรณ วา ลภติ
เตน ต พาราณสีเสฏิสฺส เคเห อากาสงฺคเณ ปาเตตพฺพนฺติ ฯ
ตโต ปฏาย คิชฺฌา มนุสฺสาน วตฺถาภรณานิ อาตเป
สุกฺขาเปนฺตาน ปมาท โอโลเกตฺวา เสนา วิย มสเปสึ สหสา
คเหตฺวา พาราณสีเสฏิสฺส เคเห อากาสงฺคเณ ปาเตนฺติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อุปการกรณนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. คิชฺฌกูฏปพฺพเต ฯ
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โส คิชฺฌาน อาภรณภาว ตฺวา สพฺพานิ ตานิ วิสุเยว
ปาเปสิ ฯ คิชฺฌา นคร วิลุมฺปนฺตีติ รฺโ อาโรเจสุ ฯ
ราชา เอก คิชฺฌมฺป ตาว คณฺหถ สพฺพ อาหราเปสฺสามีติ
ตตฺถ ตตฺถ ปาเส เจว ชาลานิ จ โอฑฺฑาเปสิ ฯ มาตุโปสกคิชฺโฌ ปาเส พชฺฌิ ฯ ต คเหตฺวา รฺโ ทสฺเสสฺสามาติ
เนนฺติ ฯ พาราณสีเสฏี ราชุปฏาน คจฺฉนฺโต เต มนุสฺเส
คิชฺฌ คเหตฺวา คจฺฉนฺเต ทิสฺวา มา อิม คิชฺฌ พาธยึสูติ
สทฺธิฺเว อคมาสิ ฯ คิชฺฌ รฺโ ทสฺเสสุ ฯ อถ น ราชา
ปุจฺฉิ ตุมฺเห นคร วิลุมฺปต ฺวา วตฺถาทีนิ คณฺหถาติ ฯ อาม
มหาราชาติ ฯ กสฺส ทินนฺ านีติ ฯ พาราณสีเสฏิสฺสาติ ฯ
กึการณาติ ฯ อมฺหาก เตน ชีวิต ทินนฺ  อุปการสฺส นาม
ปจฺจุปการ กาตุ วฏฏติ ตสฺมา อทมฺหาติ ฯ อถ น ราชา
คิชฺฌา กิร โยชนสตมตฺถเก ตฺวา กุณป ปสฺสนฺติ กสฺมา
ตฺว อตฺตโน โอฑฺฑิต ปาส น ปสฺสสีติ วตฺวา ปม คาถมาห
[๑๗๗] ยนฺนุ คิชโฺ ฌ โยชนสต กุณปานิ อเวกฺขติ
กสฺมา ชาลฺจ ปาสฺจ อาสชฺชาป น พุชฌ
ฺ สีติ ฯ
ตตฺถ ยนฺติ นิปาตมตฺต ฯ นูติ นามตฺเถ นิปาโต ฯ
คิชฺโฌ นาม โยชนสต อติกฺกมิตฺวา ิตานิ กุณปานิ อเวกฺขติ
ปสฺสตีติ อตฺโถ ฯ อาสชฺชาปติ อาสาเทตฺวาป สมฺปาปุณิตฺวาปติ
# ๑. ม. เปสิ ฯ
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อตฺโถ ฯ ตฺว อตฺตโน อตฺถาย โอฑฺฑิต ชาลฺจ ปาสฺจ
ปตฺวาป กสฺมา น พุชฌ
ฺ สีติ ปุจฺฉิ ฯ
คิชโฺ ฌ ตสฺส วจน สุตฺวา ทุติย คาถมาห
[๑๗๘] ยทา ปราภโว โหติ
โปโส ชีวิตสงฺขเย
อถ ชาลฺจ ปาสฺจ
อาสชฺชาป น พุชฌ
ฺ ตีติ ฯ
ตตฺถ ปราภโวติ วินาโส ฯ โปโสติ สตฺโต ฯ
คิชฺฌสฺส วจน สุตวฺ า ราชา เสฏึ ปุจฺฉิ สจฺจ มหาเสฏิ คิชฺเฌหิ ตุมฺหาก เคเห วตฺถาทีนิ อาภตานีติ ฯ สจฺจ
เทวาติ ฯ กห ตานีติ ฯ เทว มยา สพฺพานิ วิสุ วิสุ ปตานิ
ย เยส สนฺตก ต เตส ทสฺสามิ อิม คิชฺฌ วิสฺสชฺเชถาติ ฯ
คิชฺฌ วิสฺสชฺชาเปตฺวา มหาเสฏี สพฺเพส สนฺตกานิ ทาเปสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน มาตุโปสกภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ พาราณสีเสฏี
สาริปุตฺโต มาตุโปสกคิชฺโฌ ปน อหเมวาติ ฯ
คิชฺฌชาตก จตุตฺถ ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 79

*เลมที่ 30 หนา 79
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สนฺธึ กตฺวา อมิตฺเตนาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เสณิภณฺฑน อารพฺภ กเถสิ ฯ
วตฺถุ เหฏา อุรคชาตเก (๑) กถิตสทิสเมว ฯ
อิธาป สตฺถา น ภิกฺขเว อิเม เทฺว มหามตฺตา อิทาเนว
มยา สมคฺคา กตา ปุพฺเพปาห อิเม สมคฺเค อกาสึเยวาติ
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
เอกสฺมึ คาเม พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ตกฺกสิลาย
สพฺพสิปฺปานิ อุคฺคเหตฺวา ฆราวาส ปหาย อิสิปพฺพชฺช
ปพฺพชิตฺวา อภิฺา จ สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา อฺุฉาจริยาย วนมูลผลาผลาหาโร หิมวนฺตปฺปเทเส วาส กปฺเปสิ ฯ
ตสฺส จงฺกมนโกฏิย เอกสฺมึ วมฺมิเก นกุโล ติฏติ (๒) ฯ ตสฺเสว
สนฺติเก เอกสฺมึ รุกฺขมูเล (๓) สปฺโป วาส กปฺเปสิ ฯ เต อุโภป
อหินกุลา นิจฺจกาล กลห กโรนฺติ ฯ โพธิสตฺโต เตส กลเห
อาทีนวฺจ เมตฺตาภาวนาย จ อานิสส กเถตฺวา กลห นาม
อกตฺวา สมคฺคสวาส วสิตุ วฏฏตีติ โอวทิตฺวา อุโภป เต
สมคฺเค อกาสิ ฯ อถ สปฺปสฺส พหิ นิกฺขนฺตกาเล นกุโล
จงฺกมนโกฏิย วมฺมิกสฺส พิลทฺวาเร สีส กตฺวา มุข วิวริตฺวา
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๕๗/๕๑ ฯ ๒. ม อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. รุกฺขพิเล ฯ
# ๔. ม. นีหริตฺวา ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต สนฺถววคฺควณฺณนา หนา 80
นิปนฺโน อสฺสสนฺโต ปสฺสสนฺโต นิททฺ  อุปคฺฉิ ฯ โพธิสตฺโต
ต ตถา นิปชฺชิตฺวา (๑) นิทฺทายมาน ทิสฺวา กินฺนุ โข เต
นิสฺสาย ภย อุปฺปนฺนนฺติ ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห
[๑๗๙] สนฺธึ กตฺวา อมิตฺเตน อณฺฑเชน ชลาพุช
วิวริย ทา สยสิ (๒) กุโต เต ภยมาคตนฺติ ฯ
ตตฺถ สนฺธึ กตฺวาติ มิตฺตภาว กริตฺวา ฯ อณฺฑเชนาติ
อณฺฑโกเส นิพฺพตฺเตน นาเคน ฯ ชลาพุชาติ นกุล อาลปติ ฯ
โส หิ ชลาพุมฺหิ ชาตตฺตา ชลาพุโชติ วุจฺจติ ฯ วิวริยาติ
วิวริตฺวา ฯ
เอว โพธิสตฺเตน วุตฺโต นกุโล อยฺย ปจฺจามิตฺโต นาม
น อวชานิตพฺโพ อาสงฺกิตพฺโพ เยวาติ วตฺวา ทุติย คาถมาห
[๑๘๐] สงฺเกเถว อมิตฺตสฺมึ
มิตฺตสฺมิมฺป น วิสฺสเส
อภยา ภยมุปฺปนฺน
อป มูลานิ กตนฺตีติ ฯ
ตตฺถ อภยา ภยมุปฺปนฺนนฺติ น อิโต เต ภย อุปฺปนฺนนฺติ
อภโย ฯ โก โส มิตฺโต ยมฺหิ มิตฺตสฺมิมฺป วิสฺสเสติ (๓) ตโต ภย
อุปฺปชฺชติ ต (๔) มูลมฺป นิกนฺตตีติ มิตฺตสฺส สพฺพรนฺธาน
วิทิตตฺตา มูลฆจฺจาย สวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ
อถ น โพธิสตฺโต มา ภายิ ยถา สปฺโป ตยิ น
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. เสสิ ฯ ๓. ม. ย ห มิตฺสตสฺมิมฺป
วิสฺสาเส สติ ฯ ๔. ม. มูลานิป กนฺตติ ฯ
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*เลมที่ 30 อุปวสฬฺหกชาตก หนา 81
ทุพฺภติ เอวาห อกาสึ ตฺว อิโต ปฏาย ตสฺมึ อาสงฺก
มา กรีติ โอวทิตฺวา จตฺตาโร พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา
พฺรหฺมโลกปรายโนๆ อโหสิ ฯ เตป ยถากมฺม คตา ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา สปฺโป จ นกุโล จ อิเม เทฺว มหามตฺตา อเหสุ
ตาปโส ปน อหเมวาติ ฯ
นกุลชาตก ปฺจม ฯ
อุปสาฬฺหชาตก (๑)
อุปสาฬฺหกนามานนฺติ (๒) อิท สตฺถา เชตวเน (๓) วิหรนฺโต เอก
อุปสาฬฺหก นาม สุสานสุทฺธิก พฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร อฑฺโฒ อโหสิ มหทฺธโน ทิฏิคติกตฺตา ปน
ธูรวิหาเร วสนฺตานมฺป พุทฺธาน สงฺคห นาม น อกาสิ ฯ
ปุตฺโต ปนสฺส ปณฺฑิโต อโหสิ าณสมฺปนฺโน ฯ โส
มหลฺลกกาเล ปุตฺต อาห มา โข ม ตาต อฺสฺส วสลสฺส
ฌาปตสุสาเน ฌาเปหิ เอกสฺมึ ปน อนุจฺฉิฏสุสาเน เยว ม
ฌาเปยฺยาสีติ ฯ ตาต อห ตุมฺหาก ฌาเปตพฺพยุตฺตก าน
น ชานามิ สาธุ วต ม อาทาย คนฺตฺวา อิมสฺมึ าเน
ม ฌาเปยฺยาสีติ ตุมฺเห ว อาจิกฺขถาติ ฯ พฺราหฺมโณ สาธุ
# ๑. ม. อุปสาฬก... ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อุปสาฬกนามานีติ ฯ
# ๓. ม. เวฬุวเน ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต สนฺถววคฺควณฺณนา หนา 82
ตาตาติ ต อาทาย นครา นิกฺขมิตฺวา คิชฺฌกูฏมตฺถก
อภิรูหิตฺวา ตาต อิท อฺสฺส วสลสฺส น ฌาปตฏาน
เอตฺถ ม ฌาเปยฺยาสีติ วตฺวา ปุตฺเตน สทฺธึ ปพฺพตา โอตริตุ
อารภิ ฯ สตฺถา ปน ต ทิวส ปจฺจูสกาเล โพธเนยฺยพนฺธเว
โอโลเกนฺโต เตส ปตาปุตฺตาน โสตาปตฺติมคฺคสฺส อุปนิสฺสย
อทฺทส ตสฺมา ต มคฺค คเหตฺวา ิตลุทฺทโก วิย ปพฺพตปาท
คนฺตฺวา เตส ปพฺพตมตฺถกา โอตรนฺตาน อาคมยมาโน
นิสีทิ ฯ เต โอตรนฺตา สตฺถาร อทฺทสสุ ฯ สตฺถา ปฏิสนฺถาร
กโรนฺโต กห คมิตฺถ (๑) พฺราหฺมณาติ ปุจฺฉิ ฯ มาณโว ต
อตฺถ อาโรเจสิ ฯ สตฺถา เตน หิ เอหิ ตว ปตรา
อาจิกฺขิตฏาน คจฺฉามาติ อุโภ ปตาปุตฺเต คเหตฺวา
ปพฺพตมตฺถก อารุยฺห กตร านนฺติ ปุจฺฉิ ฯ มาณโว
อิเมส ติณฺณ ปพฺพตาน อนฺตร อาจิกฺขิ ภนฺเตติ อาห ฯ
สตฺถา น โข มาณว ตว ปตา อิทาเนว สุสานสุทฺธิโก
ปุพฺเพป สุสานสุทฺธิโก ว น เจโส อิทาเนว อิมสฺมึเยว
าเน ม ฌาเปยฺยาสีติ ตว อาจิกฺขติ ปุพฺเพป อิมสฺมึเยว
าเน อตฺตโน ฌาปนภาว (๒) อาจิกฺขีติ วตฺวา ยาจิโต อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต อิมสฺมึ เยว ราชคเห อยเมว อุปสาฬฺหโก พฺราหฺมโณ
# ๑. ม. คมิสสฺ ถ ฯ ๒. ม. ฌาปตภาว ฯ
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*เลมที่ 30 อุปสาฬฺหกชาตก หนา 83
อยเมว จสฺส ปุตฺโต อโหสิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต มคธรฏเ
พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา ปริปุณฺณสิปฺโป อิสิปพฺพชฺช
ปพฺพชิตฺวา อภิฺา จ สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา ฌานกีล
กีฬนฺโต หิมวนฺตปฺปเทเส จิร วสิตฺวา โลณมฺพลิ เสวนตฺถาย
คิชฺฌกูเฏ ปณฺณสาลาย วิหาสิ ฯ ตทา โส พฺราหฺมโณ
อิมินา ว นิยาเมน ปุตฺต วตฺวา ปุตฺเตน ตุมฺเห เยว เม ตถารูป
าน อาจิกฺขถาติ วุตฺเต อิทเมว าน (๑) อาจิกฺขิตฺวา ปุตฺเตน
สทฺธึ โอตรนฺโต โพธิสตฺต ทิสฺวา ตสฺส สนฺติก อุปสงฺกมิ ฯ
โพธิสตฺโต จ อิมินา ว นิยาเมน ปุจฺฉิตฺวา มาณวสฺส วจน
สุตฺวา เอหิ ตว ปตรา อาจิกฺขิตฏานสฺส อุจฺฉิฏภาว วา
อนุจฺฉิฏภาว วา ชานิสฺสามาติ เตหิ สทฺธึ ปพฺพตมตฺถก
อารุยฺห อิท ติณฺณ ปพฺพตาน อนฺตร อนุจฺฉิฏฏานนฺติ
มาณเวน วุตฺเต มาณว อิมสฺมึ เยว าเน ฌาปตกาน
ปมาณ นตฺถิ ตเวว ปตา อิมสฺมึ เยว ราชคเห พฺราหฺมณกุเล เยว นิพพฺ ตฺติตฺวา อุปสาฬฺหโก เยว นาม หุตวฺ า อิมสฺมึ
ปพฺพตนฺตเร จุทฺทส าติสหสฺสานิ ฌาปโต ปวิย หิ
อชฺฌาปตฏาน วา อสุสานฏาน วา สีสาน อนิเวิตฏาน (๒)
วา ลทฺธุ น สกฺกาติ ปุพฺเพนิวาสาเณน ปริจฺฉินฺทิตฺวา อิม
คาถทฺวยมาห (๓)
# ๑. ม. านนฺติ ฯ ๒. ม. อนิเวสิตฏาน ฯ ๓. ม. คาถาทฺวยมาห ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต สนฺถววคฺควณฺณนา หนา 84
[๑๘๑]

อุปสาฬฺหกนามาน (๑) สหสฺสานิ จตุทฺทส
อสฺมึ ปเทเส ทฑฺฒานิ
นตฺถิ โลเก อนามต ฯ
[๑๘๒] ยมฺหิ สจฺจฺจ ธมฺโม จ
อหึสา สฺโม ทโม
เอตทริยา เสวนนฺติ
เอต โลเก อนามตนฺติ ฯ
ตตฺถ อนามตนฺติ อมตฏาน หิ (๒) อุปจารวเสน อมตนฺติ
วุจฺจติ ฯ ต ปฏิเสเธนฺโต อนามตนฺติ อาห ฯ อมตนฺติป
ปาโ ฯ โลกสฺมึ หิ อนมตฏาน (๓) อสุสานฏาน (๔) นาม นตฺถีติ
อตฺโถ ฯ ยมฺหิ สจฺจฺจ ธมฺโม จาติ ยสฺมึ ปุคฺคเล
จตุสจฺจวตฺถุก ปุพฺพภาคสจฺจาณฺเจว โลกุตฺตรธมฺโม จ
อตฺถิ ฯ อหึสาติ ปเรส อวิเหสา อวิเหฏนา ฯ สฺโมติ
สีลสฺโม ฯ ทโมติ อินทฺ ฺริยทมน ฯ อิทฺจ คุณชาต ยสฺมึ
ปุคฺคเล อตฺถิ ฯ เอตทริยา เสวนฺตีติ อริยา พุทฺธา จ
ปจฺเจกพุทฺธา จ พุทฺธสาวกา จ เอต าน เสวนฺติ เอวรูป
ปุคฺคล อุปสงฺกมนฺติ ภชนฺตีติ อตฺโถ ฯ เอต โลเก อนามตนฺติ
เอต คุณชาต โลเก อมตภาวสาธนโต อมต (๕) นาม ฯ
เอว โพธิสตฺโต ปตาปุตฺตาน ธมฺม เทเสตฺวา จตฺตาโร
พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
# ๑. ม. อุปสาฬกนามานิ ฯ ๒. ม. มตฏาน ตฺหิ ฯ
# ๓. อมตฏานนฺติป ฯ ๔. ม. อสุสาน ฯ ๕. ม. อนามต ฯ
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*เลมที่ 30 สมิทฺธิชาตก หนา 85
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน อุโภ ปตาปุตฺตา โสตาปตฺติผเล ปติฏหึสุ ฯ ตทา ปตาปุตฺตา ว เอตรหิ ปตาปุตฺตา
อเหสุ ตาปโส ปน อหเมวาติ ฯ
อุปสาฬฺหชาตก ฉฏ ฯ
สมิทฺธิชาตก
อภุตฺวา ภิกฺขสิ ภิกขฺ ตู ิ อิท สตฺถา ราชคห อุปนิสฺสาย
ตโปทาราเม วิหรนฺโต สมิทฺธิตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกทิวส หิ อายสฺมา สมิทฺธิตฺเถโร สพฺพรตฺตึ ปธาน
ปทหิตฺวา อรุณุคฺคมนเวลาย นฺหาตฺวา สุวณฺณวณฺณ อตฺตภาว
สุกฺขาปยมาโน อนฺตรวาสก นิวาเสตฺวา อุตฺตราสงฺค หตฺเถน
คเหตฺวา อฏาสิ ฯ สุปริกมฺมกตา วิย สุวณฺณปฏิมา อตฺตภาวสมิทฺธิยา เยว หิสฺส สมิทฺธีติ นาม อโหสิ ฯ อถสฺส สรีรโสภคฺค
ทิสฺวา เอกา เทวธีตา ปฏิพทฺธจิตฺตา เถร เอวมาห ตฺว
โขสิ ภิกฺขุ ทหโร ยุวา สุสุ กาฬเกโส ภทฺเทน โยพฺพเนน
สมนฺนาคโต อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก เอวรูปสฺส ตว
กาเม อปริภฺุชิตฺวา โก อตฺโถ ปพฺพชฺชาย กาเม ตาว
ปริภฺุชสฺสุ ปจฺฉา ปพฺพชิตฺวา สมณธมฺม กริสฺสสีติ ฯ อถ
น เถโร อาห เทวธีเต อสุกสฺมึ นาม วเย ิโต มริสฺสามีติ
# ๑. ม. นฺหตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ
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มม มรณกาล น ชานามิ เอส เม กาโล อปริจฺฉินฺโน (๑)
ตสฺมา ตรุณกาเล เยว สมณธมฺม กตฺวา ทุกฺขสฺส อนฺต
กริสฺสามีติ ฯ สา เถรสฺส สนฺติกา ปฏิสนฺถาร อลภิตฺวา
ตตฺเถว อนฺตรธายิ ฯ เถโร สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ สตฺถา น โข สมิทฺธิ ตฺวฺเจว เอตรหิ เทวธีตาย
ปโลภิโต ปุพฺเพป เทวธีตโร ปณฺฑิตปพฺพชิเต (๒) ปโลภึสุเยวาติ
เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
เอกสฺมึ กาสิกคาเม พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต
สพฺพสิปฺเปสุ นิปฺผตฺตึ ปตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา อภิฺา
จ สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส เอก ชาตสฺสร
นิสฺสาย วาส กปฺเปสิ ฯ โสป สพฺพรตฺตึ ปธาน ปทหิตฺวา
อรุณุคฺคมนเวลาย นฺหาตฺวา เอก วกฺกล นิวาเสตฺวา เอก
หตฺเถน คเหตฺวา สรีร นิโรทก (๓) กโรนฺโต อฏาสิ ฯ อถสฺส
รูปโสภคฺคปฺปตฺต อตฺตภาว โอโลเกตฺวา ปฏิพทฺธจิตฺตา เอกา
เทวธีตา โพธิสตฺต ปโลภยมานา ปม คาถมาห
[๑๘๓] อภุตฺวา ภิกฺขสิ ภิกฺขุ
น หิ ภุตฺวาน ภิกฺขสิ
ภุตฺวาน ภิกฺขุ ภิกฺขสฺสุ
มา ต กาโล อุปจฺจคาติ ฯ
ตตฺถ อภุตฺวา ภิกฺขสิ ภิกฺขูติ ภิกฺขุ ตฺว ทหรกาเล
# ๑. ม. ปฏิจฺฉนฺโน ฯ ๒. ม. ปพฺพชิเต ฯ ๓. ม. โวทก ฯ
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กิเลสกามวเสน วตฺถุกาเม อภฺุชิตฺวา ภิกฺขาย จรสิ ฯ น
หิ ภุตฺวาน ภิกฺขสีติ นนุ นาม ปฺจกามคุเณ ภฺุชิตฺวา
ภิกฺขาย จริตพฺพ ตฺว กาเม อภฺุชิตฺวาว ภิกฺขาจริย
อุปคโตสิ ฯ ภุตฺวาน ภิกฺขุ ภิกฺขสฺสูติ ภิกฺขุ ทหรกาเล ตาว
กาเม ภฺุชิตฺวาน ปจฺฉา มหลฺลกกาเล ภิกฺขสฺสุ ฯ มา ต
กาโล อุปจฺจคาติ อย กาเม ภฺุชนกาโล ทหรกาเล มา
ต อติกฺกมตูติ ฯ
โพธิสตฺโต เทวธีตาย วจน สุตฺวา อตฺตโน อชฺฌาสย
ปกาเสนฺโต ทุติย คาถมาห
[๑๘๔] กาล โวห น ชานามิ
ฉนฺโน กาโล น ทิสสฺ ติ
ตสฺมา อภุตฺวา ภิกฺขามิ มา ม กาโล อุปจฺจคาติ ฯ
ตตฺถ กาล โวห น ชานามีติ โวติ นิปาตมตฺต ฯ
อห ปมวเย วา มยา มริตพฺพ มชฺฌิมวเย วา ปจฺฉิมวเย
วาติ เอว อตฺตโน มรณกาล น ชานามิ ฯ อติปณฺฑิเตนาป
หิ ปุคฺคเลน
ชีวิต พฺยาธิ กาโล จ เทหนิกฺเขปน คติ
ปฺเจเต ชีวโลกสฺมึ
อนิมิตฺตา น ายเรติ (๑) ฯ
ฉนฺโน กาโล น ทิสฺสตีติ ยสฺมา อสุกสฺมึ นาม วยกาเล
วา เหมนฺตาทิอุตุกาเล วา มยา มริตพฺพนฺติ มยฺหมฺเปส ฉนฺโน
# ๑. ม. นายเร ฯ
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กาโล น ทิสฺสติ สุปฏิจฺฉนฺโน หุตฺวา ิโต น ปฺายติ ฯ
ตสฺมา อภุตฺวา ภิกฺขามีติ เตน การเณน กามคุเณ (๑) อภุตฺวาว
ภิกฺขามิ ฯ มา ม กาโล อุปจฺจคาติ ม สมณธมฺมสฺส กรณกาโล
มา อติกฺกมตุ อิมินา การเณน ทหโรว สมาโน ปพฺพชิตฺวา
สมณธมฺม กโรมีติ ฯ
เทวธีตา โพธิสตฺตสฺส วจน สุตฺวา ตตฺเถว อนฺตรธายิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา เทวธีตา อยฺจ เทวธีตา อหเมว เตน สมเยน ตาปโส
อโหสินฺติ ฯ
สมิทธฺ ชิ าตก สตฺตม ฯ
สกุณคฺฆิชาตก
เสโน พลสา ปตมาโนติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อตฺตโน อชฺฌาสย สกุโณวาทสุตฺต (๓) อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกทิวส หิ สตฺถา ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา โคจเร ภิกฺขเว
จรถ สเก เปตฺติเก วิสเยติ อิม สยุตฺต มหาวคฺเค (๔) สุตฺตนฺต
กเถนฺโต ตุมเฺ ห ตาว ติฏ ถ ปุพฺเพป ติรจฺฉานคตาป สก
วิสย ปหาย อโคจเร จรนฺตา ปจฺจามิตฺตาน หตฺถปถ
# ๑. ม. ปฺจ กามคุเณ ฯ ๒. ม. อติกฺกมตูติ อตฺโถ ฯ
# ๓. ส. มหา. ๑๙/๖๙๘/๑๙๖ ฯ ๔. ม. สยุตฺตมหาวคฺเค ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 89

*เลมที่ 30 สกุณคฺฆิชาตก หนา 89
คนฺตฺวา อตฺตโน ปฺาสมฺปตฺติยา อุปายโกสลฺเลน ปจฺจามิตฺตาน
หตฺถา มุจฺจึสูติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ลาปสกุณโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา นงฺคลกฏกรเณ เลฑฺฑุฏาเน
วาส กปฺเปสิ ฯ โส เอกทิวส สกวิสเย โคจรคหณ ปหาย
ปรวิสเย โคจร คเหสฺสามีติ อฏวิปริยนฺต อคมาสิ ฯ อถ น
ตตฺถ โคจร ปริคฺคณฺหนฺต ทิสฺวา สกุณคฺฆิ สหสา อชฺฌปฺปตฺตา
อคฺคเหสิ ฯ โส สกุณคฺฆิยา หริยมาโน เอว ปริเทเวสิ มยเมวมฺห
มหาอลกฺขิกา มย อปฺปปฺุา [๑] มย อโคจเร จริมฺหา
ปรวสเย สจชฺช มย โคจเร จเรยฺยาม สเก เปตฺติกวิสเย
น มฺยาย สกุณคฺฆิ อล อภวิสฺส ยทิท ยุทฺธายาติ ฯ โก
ปน เต ลาป โคจโร สโก เปตฺติโก วิสโยติ ฯ ยทิท
นงฺคลกฏกรณ เลฑฺฑุฏ านนฺติ ฯ อถ น สกุณคฺฆิ สเก พเล
อตฺถทฺธา อมฺุจิ คจฺฉ โภ ตฺว ลาป ตตฺถาป [๒] คนฺตฺวา
น โมกฺขสีติ ฯ โส ตตฺถ คนฺตฺวา มหนฺต เลฑฺฑฑ อภิรูหิตฺวา
เอหิ โขทานิ สกุณคฺฆีติ เสน อวฺหยนฺโต อฏาสิ ฯ สกุณคฺฆิ
สเก พเล อปตฺถทฺธา อุโภ ปกฺเข สนฺธาย (๓) ลาปสกุณ สหสา
อชฺฌปฺปตฺตา ฯ ยทา ปน ต ลาโป พหุอาคโต (๔) โข มฺยาย
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เยติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เมติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. สนฺนยฺห ฯ ๔. ม. พหุอาคตา ฯ
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สกุณคฺฆีติ อฺาสิ อถ ปริวตฺติตฺวา ตสฺเสว เลฑฺฑุสฺส อนฺตร
ปจฺจาปาทิ ฯ สกุณคฺฆิ เวค สนฺธาเรตุ อสกฺโกนฺโต ตตฺเถว
อุร ปจฺจผาเลสิ (๑) ฯ เอว โส ภินฺเนน หทเยน นิกฺขนฺเตหิ
อกฺขีหิ ชีวิตกฺขย ปาปุณิ ฯ
สตฺถา อิม อตีต ทสฺเสตฺวา เอว ภิกฺขเว ติรจฺฉานคตาป
อโคจเร จรนฺตา อมิตฺตหตฺถ คจฺฉนฺติ โคจเร ปน สเก เปตฺติเก
วิสเย จรนฺตา อมิตฺเต (๒) นิคฺคณฺหนฺติ ตสฺมา ตุมฺเหป มา
อโคจเร จรถ ปรวิสเย อโคจเร ภิกฺขเว จรต ปรวิสเย ลจฺฉติ
มาโร โอตาร ลจฺฉติ มาโร อารมฺมณ โก จ ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน อโคจโร ปรวิสโย ยทิท ปฺจกามคุณา กตเม
ปฺจ จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา โสตวิฺเยฺยา สทฺทา ฆานวิฺเยฺยา
คนฺธา ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา กายวิฺเยฺยา โผฏพฺพา อย
โข ภิกขเว ภิกฺขุโน อโคจโร ปรวิสโยติ วตฺวา อภิสมฺพุทฺโธ
หุตฺวา ปม คาถมาห
[๑๘๕] เสโน พลสา ปตมาโน
ลาป โคจรฏายิน
สหสา อชฺฌปฺปตฺโต ว
มรณ เตนุปาคมีติ ฯ
ตตฺถ พสสา ปตมาโนติ ลาป คณฺหิสฺสามีติ พเลน
ถาเมน ปตมาโน ฯ โคจรฏายินนฺติ (๔) สกวิสยา นิกฺขมิตฺวา
โคจรตฺถาย อฏวิปริยนฺเต ิต ฯ อชฺฌปฺปตฺโตติ สมฺปตฺโต ฯ
# ๑. ม. ปจฺจตาเฬสิ ฯ ๒. ม. สปตฺเต ฯ ๓. สี.ลาปโคจรจายิน ฯ
# ๔. สี. อโคจรายินนฺติ ฯ
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เตนุปาคมีติ เตน การเณน มรณ ปตฺโต ฯ
ตสฺมึ ปน มรณ อุปคเต ลาโป นิกฺขมิตฺวา ทิฏา
วต เม ปจฺจามิตฺตสฺส ปฏีติ ตสฺส หทเยว ตฺวา อุทาน
อุทาเนนฺโต ทุติย คาถมาห
[๑๘๖] โสห นเยน สมฺปนฺโน เปตฺติเก โคจเร รโต
อเปตสตฺตุ โมทามิ
สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโนติ ฯ
ตตฺถ นเยนาติ อุปาเยน ฯ อตฺถมตฺตโนติ อตฺตโน
อโรคภาวสงฺขาต วุฑฺฒึ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน พหู ภิกฺขู โสตาปตฺติผลาทีนิ สมฺปาปุณึสุ ฯ ตทา เสโน เทวทตฺโต อโหสิ ลาโป
ปน อหเมวาติ ฯ
สกุณคฺฆิชาตก อฏม ฯ
# ๑. ม. ปตฺเต ฯ
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อรกชาตก
โย เว เมตฺเตน จิตฺเตนาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เมตฺตสุตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกสฺมึ สมเย สตฺถา ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา (๑) เมตฺตาย
ภิกฺขเว เจโตวิมุตฺติยา อาเสวิตาย ภาวิตาย พหุลีกตาย
ยานิกตาย วตฺถุกตาย อนุฏิตาย ปริจิตาย สุสมารทฺธาย
เอกาทสานิสสา ปาฏิกงฺขา กตเม เอกาทส สุข สุปติ สุข
ปฏิพุชฺฌติ น ปาปก สุปน  ปสฺสติ มนุสฺสาน ปโย
โหติ อมนุสสฺ าน ปโย โหติ เทวตา รกฺขนฺติ นาสฺส
อคฺคิ วา วิส วา สตฺถ วา กมติ ตุวฏ จิตฺต สมาธิยติ
มุขวณฺโณ วิปฺปสีทติ อสมฺมุฬฺโห กาล กโรติ อุตตฺ รึ
อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต พฺรหฺมโลกูปโค โหติ เมตฺตาย ภิกฺขเว
เจโตวิมุตฺติยา อาเสวิตาย ภาวิตาย พหุลีกตาย ยานิกตาย
วตฺถุกตาย อนุฏิตาย ปริจิตาย สุสมารทฺธาย อิเม เอกาทสานิสสา ปาฏิกงฺขา (๒) อิเม เอกาทสานิสเส คเหตฺวา ิต
เมตฺตาภาวน วณฺเณตฺวา ภิกฺขเว ภิกฺขุนา นาม สพฺพสตฺเตสุ
โอทิสฺสกอโนทิสฺสกวเสน เมตฺตา ภาเวตพฺพา หิโตป หิเตน
ผริตพฺโพ อหิโตป หิเตน ผริตพฺโพ มชฺฌตฺโตป หิเตน
ผริตพฺโพ เอว สพฺพสตฺเตสุ โอทิสฺสกอโนทิสฺสกวเสน เมตฺตา
# ๑. ม. อามนฺเตสิ ฯ ๒. องฺ. เอกาทส. ๒๔/๒๒๒/๓๗๐ ฯ
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ภาเวตพฺพา กรุณา มุทิตา อุเปกฺขา ภาเวตพฺพา จตูสุ
พฺรหฺมวิหาเรสุ กมฺม กาตพฺพเมว เอว กโรนฺโต หิ มคฺค
วา ผล วา อลภนฺโตป พฺรหฺมโลกปรายโน โหติ โปราณกปณฺฑิตาป สตฺตวสฺสานิ เมตฺต ภาเวตฺวา สตฺตสวฏฏวิวฏฏกปฺเป
พฺรหฺมโลกสฺมึ เยว วสึสูติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต เอกสฺมึ กปฺเป โพธิสตฺโต พฺราหฺมณกุเล
นิพฺพตฺเตตฺวา วยปฺปตฺโต กาเม ปหาย อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา
จตุนฺน พฺรหฺมวิหาราน ลาภี อรโก นาม สตฺถา หุตฺวา
หิมวนฺตปฺปเทเส วาส กปฺเปสิ ฯ ตสฺส มหาปริวาโร อโหสิ ฯ
โส อิสิคณ โอวทนฺโต ปพฺพชิเตน นาม เมตฺตา ภาเวตพฺพา
กรุณา มุทิตา อุเปกฺขา ภาเวตพฺพา เมตฺตจิตฺต หิ นาเมต
อปฺปนาปฺปตฺต พฺรหฺมโลกปรายนต สาเธตีติ เมตฺตาย อานิสส
ปกาเสนฺโต อิมา คาถา อโวจ
[๑๘๗] โย เว เมตฺเตน จิตฺเตน สพฺพโลกานุกมฺปติ
อุทฺธ อโธ จ ติริยฺจ อปฺปมาเณน สพฺพโส
[๑๘๘] อปฺปมาณ หิต จิตฺต ปริปุณฺณ สุภาวิต
ย ปมาณ กต กมฺม น ต ตตฺราวสิสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ โย เว เมตฺเตน จิตฺเตน สพฺพโลกานุกมฺปตีติ
ขตฺติยาทีสุ วา สมณพฺราหฺมเณสุ วา โย โกจิ อปฺปนาปฺปตฺเตน
เมตฺตจิตฺเตน สกล สตฺตโลก อนุกมฺเปติ ฯ อุทฺธนฺติ ปวิตลโต
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ยาว เนวสฺานาสฺายตนพฺรหฺมโลกา ฯ อโธติ ปวิยา
เหฏา ยาว อุสฺสเท มหานิรเย ฯ ติริยนฺติ มนุสฺสโลเก
ยตฺตกานิ จกฺกวาฬานิ เตสุ สพฺเพสุ เอตฺตเก าเน นิพฺพตฺตา
สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ อนีฆา
โหนฺตุ สุขี อตฺตาน ปริหรนฺตูติ เอว ภาวิเตน เมตฺเตน
จิตฺเตนาติ อตฺโถ ฯ อปฺปมาเณนาติ (๑) อปฺปมาณสตฺตาน อารมฺมณตฺตา (๑)
อปฺปมาเณน ฯ สพฺพโสติ สพฺพากาเรน ฯ อุทฺธ อโธ ติริยนฺติ
เอว สพฺพสุคติทุคฺคติวเสนาติ อตฺโถ ฯ อปฺปมาณ หิต จิตฺตนฺติ
อปฺปมาณ กตฺวา ภาวิก สพฺพสตฺเตสุ หิต จิตฺต ฯ ปริปุณฺณนฺติ
อวิกล ฯ สุภาวิตนฺติ สุวฑฺฒิต ฯ อปฺปมาณจิตฺตสฺเสต นาม ฯ
ย ปมาณ กต กมฺมนฺติ ย อปฺปมาณ อปฺปมาณารมฺมณนฺติ
เอว อารมฺมณนฺติกวเสน จ วสิภาวปฺปตฺติวเสน จ อาวฑฺเฒตฺวา (๒)
กต ปริตฺต กามาวจรกมฺม ฯ น ต ตตฺราวสิสฺสตีติ ต
ปริตฺตกมฺม ยนฺต อปฺปมาณ หิต จิตฺตนฺติ สงฺขฺย คต
รูปาวจรกมฺม ตตฺร น อวสิสฺสติ ฯ ยถา นาม มโหเฆน
อชฺโฌตฺถต ปริตฺโตทก โอฆสฺส อพฺภนฺตเร เตน อสหริยมาน
นาวสิสฺสติ น ติฏติ อถ โข มโหโฆ ว ต วิกฺขมฺเภตฺวา (๓)
ติฏติ เอวเมว ปริตฺตกมฺม ตสฺส มหคฺคตกมฺมสฺส อพฺภนฺตเร
# ๑. ม. อปฺปมาณารมฺมณตฺตา ฯ ๒. สี. อาวชฺเชตฺวา ฯ
# ๓. ม. อชฺโฌตฺถริตฺวา ฯ
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เตน มหคฺคตกมฺเมน ปริจฺฉินฺทิตฺวา อคหิตวิปาโกกาส หุตฺวา
น อวสิสฺสติ น ติฏติ น สกฺโกติ อตฺตโน วิปาก ทาตุ
อถ โข มหคฺคตกมฺมเมว ต อชฺโฌตฺถริตฺวา ติฏติ วิปาก
เทตีติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต อนฺเตวาสิกาน เมตฺตาภาวนาย อานิสส
กเถตฺวา อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติตฺวา สตฺตสวฏฏวิวฏฏกปฺเป น อิม โลก ปุน อคมาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา อิสิคณา พุทฺธปริสา อเหสุ อรโก สตฺถา ปน
อหเมวาติ ฯ
อรกชาตก นวม ฯ
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กกณฺฏกชาตก
[๑๘๙-๑๙๐] นาย ปุเร โอนมตีติ อิท กกณฺฏกชาตก
มหาอุมฺมงฺคชาตเก (๒) อาวิภวิสฺสติ ฯ
กกณฺฏกชาตก ทสม ฯ
สนฺถววคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อถ อินฺทสมาน สปณฺณกุฏิ
สุสิมุตฺตม คิชฌ
ฺ ชลาพุชโก
อุปสาฬฺหก ภิกฺขุ สลาปวโร
อถ เมตฺตวโร ทส ปุณฺณมาติ (๓) ฯ
# ๑. สฺยา. อุนฺนมติ ฯ ม. อุณฺณมติ ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๖๐๐/๒๒๓ ฯ
# ๓. ม. อินฺทสมานโคตฺตฺจ สนฺถว สุสีม คิชฺฌ ฯ
นกุล อุปสาฬก
สมิทฺธิ จ สกุณคฺฆิ ฯ
อรกฺจ กกณฺฏก ฯ
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กลฺยาณธมฺมวคฺควณฺณนา
กลฺยา เธมฺมชาตก
กลฺยาณธมฺโมติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอก
พธิรสสฺสุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถยิ  หิ เอโก กุฏมฺพิโก สทฺโธ ปสนฺโน ติสรณคโต
ปฺจสีลสมนฺนาคโต ฯ โส เอกทิวส พหูนิ สปฺปอ าทีนิ
เภสชฺชานิ เจว ปุปฺผคนฺธวตฺถาทีนิ จ คเหตฺวา เชตวเน สตฺถุ
สนฺติเก ธมฺม โสสฺสามีติ อคมาสิ ฯ ตสฺส ตตฺถ คตกาเล
สสฺสุ ขาทนีย โภชนีย คเหตฺวา ธีตร ทฏุกามา ต เคห
อคมาสิ ฯ สา จ โถก พธีรธาตุกา โหติ ฯ สา ธีตรา
สทฺธึ ภุตฺตโภชนา ภตฺตสมฺมท วิโนทยมานา ธีตร ปุจฺฉิ
กึ อมฺม ภตฺตา เต สมฺโมทมาโน อวิวทมาโน ปยสวาส
วสตีติ ฯ กึ อมฺม กเถุ ยาทิโส ตุมฺหาก ชามาตา สีเลน
เจว อาจารสมฺปทาย จ ตาทิโส ปพฺพชิโตป ทุลลฺ โภติ ฯ
อุปาสิกา ธีตุ วจน สาธุก อสลฺลกฺเขตฺวา ปพฺพชิโตติ ปทเมว
คเหตฺวา อมฺม กสฺมา เต ภตฺตา ปพฺพชิโตติ มหาสทฺท
อกาสิ ฯ ต สุตฺวา สกลเคหวาสิโน อมฺหาก กิร กุฏมฺพิโก
ปพฺพชิโตติ วิรวึสุ ฯ เตส สทฺท สุตฺวา ทฺวาเรน สฺจรนฺตา
กินฺนาม กิเรตนฺติ ปุจฺฉึสุ ฯ อิมสฺมึ กิร เคเห กุฏมพฺ ิโก
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ปพฺพชิโตติ ฯ โสป โข กุฏมฺพิโก ทสพลสฺส ธมฺม สุตฺวา
วิหารา นิกฺขมฺม นคร ปาวิสิ ฯ
อถ น อนฺตรามคฺเค เยว เอโก ปุริโส ทิสฺวา สมฺม
ตฺว กิร ปพฺพชิโต ตว เคเห ปุตฺตทารปริชโน (๑) ปริเทวตีติ
อาห ฯ อถสฺส เอตทโหสิ อย อปพฺพชิตเมว กิร ม ปพฺพชิโตติ
วทติ อุปฺปนฺโน โข ปน กลฺยาณสทฺโท น อนฺตรธาเปตพฺโพ
อชฺเชว มยา ปพฺพชิตุ วฏฏตีติ ฯ ตโต ว นิวตฺติตฺวา สตฺถุ
สนฺติก คนฺตฺวา กินฺนุ โข อุปาสก อิทาเนว พุทฺธุปฏาน
กตฺวา คนฺตฺวา อิทาเนว ปจฺจาคโตสีติ วุตฺเต ตมตฺถ อาโรเจตฺวา
ภนฺเต กลฺยาณสทฺโท นาม อุปฺปนฺโน อนฺตรธาเปตุ น
วฏฏติ ตสฺมา ปพฺพชิตุกาโม หุตฺวา อาคโตมฺหีติ อาห ฯ
โส ปพฺพชฺชฺจ อุปสมฺปทฺจ ลภิตฺวา สมฺมาปฏิปนฺโน น
จิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ อิท กิร การณ ภิกฺขสุ งฺเฆ
ปากฏ ชาต ฯ อเถกทิวส ธมฺมสภาย ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ
อาวุโส อสุโก นาม กุฏม ฺพิโก อุปฺปนฺโน กลฺยาณสทฺโท น
อนฺตรธาเปตพฺโพติ ปพฺพชิตฺวา อิทานิ อรหตฺต ปตฺโตติ ฯ
สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต ภิกฺขเว
โปราณกปณฺฑิตาป อุปฺปนฺโน กลฺยาณสทฺโท วินาเสตุ (๒) น
# ๑. ปุตฺตทารปริชนา ปริเทวนฺตีติป ฯ ๒. ม. วิราเธตุ ฯ
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วฏฏตีติ ปพฺพชึสุ เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
เสฏิกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ปตุ อจฺจเยน เสฏิฏาน
ปาปุณิ ฯ โส เอกทิวส นิเวสนา นิกฺขมิตฺวา ราชุปฏาน
อคมาสิ ฯ อถสฺส สสฺสุ ธีตร ปสฺสิสสฺ ามีติ ต เคห อคมาสิ ฯ
สา โถก พธิรธาตุกาติ สพฺพ ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุสทิสเมว ฯ ต
ปน ราชุปฏาน กตฺวา อตฺตโน ฆร อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา
เอโก ปุรโิ ส ตุมฺเห กิร ปพฺพชิตาติ ตุมฺหาก เคเห มหาปริเทโว
วตฺตตีติ อาห ฯ โพธิสตฺโต อุปฺปนฺโน กลฺยาณสทฺโท นาม
น อนฺตรธาเปตุ วฏฏตีติ ตโต ว นิวตฺติตฺวา รฺโ สนฺติก
คนฺตฺวา กึ ตฺว มหาเสฏิ อิทาเนว คนฺตฺวา ปุน อาคโตสีติ
วุตฺเต เทว เคเห ชโน กิร ม อปพฺพชิตเมว ปพฺพชิโตติ
วตฺวา ปริเทวติ อุปฺปนฺโน โข ปน กลฺยาณสทฺโท น
อนฺตรธาเปตพฺโพ ปพฺพชิสฺสามห ปพฺพชฺช เม อนุชานาหีติ
เอตมตฺถ ปกาเสนฺโต (๑) อิมา คาถา อโวจ (๒)
[๑๙๑] กลฺยาณธมฺโมติ ยทา ชนินฺท
โลเก สมฺ อนุปาปุณาติ
ตสฺมา น หิยฺเยถ นโร สปฺโ
หิริยาป สนฺโต ธุรมาทิยนฺติ
# ๑. ม. ปกาเสตุ ฯ ๒. ม. อาห ฯ
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[๑๙๒]

สาย สมฺา อิธ มชฺช ปตฺตา
กลฺยาณธมฺโมติ ชนินทฺ โลเก
ตาห สเมกฺข อิธ ปพฺพชิสฺส
น หิ มตฺถิ ฉนฺโท อิธ กามโภเคติ ฯ
ตตฺถ กลฺยาณธมฺโมติ สุนฺทรธมฺโม ฯ สมฺ อนุปาปุณาตีติ
ยทา สีลวา กลฺยาณธมฺโม ปพฺพชิโตติ อิท ปณฺณตฺติโวหาร
ปาปุณาติ ฯ ตสฺมา น หิยฺเยถาติ ตโต สมฺโต (๑) น
ปริหาเยถ ฯ หิริยาป สนฺโต ธุรมาทิยนฺติ มหาราช สปฺปุริสา
นาม อชฺฌตฺตสมุฏิตาย หิริยาป พหิทฺธา สมุฏิเตน
โอตฺตปฺเปนาป เอต ปพฺพชฺชาธุร คณฺหนฺติ ฯ อิธ มชฺช ปตฺตาติ
อิธ มยา อชฺช ปตฺตา ฯ ตาห สเมกฺขนฺติ ต อห คุณวเสน
ลทฺธ สมฺ สเมกฺขนฺโต สมฺปสฺสนฺโต ฯ น หิ มตฺถิ ฉนฺโทติ
น หิ เม อตฺถิ ฉนฺโท ฯ อิธ กามโภเคติ อิมสฺมึ โลเก
กิเลสกาเมน เจว วตฺถุกาเมน จ ปริโภเคติ ฯ
โพธิสตฺโต เอว วตฺวา ราชาน ปพฺพชฺช อนุชานาเปตฺวา
หิมวนฺตปฺปเทส คนฺตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา อภิฺา จ
สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ พาราณสีเสฏี ปน อหเมวาติ ฯ
กลฺยาณธมฺมชาตก ปม ฯ
# ๑. ม. สามฺโต ฯ
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โก นุ สทฺเทน มหตาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โกกาลิก อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺมึ หิ กาเล [๑] พหุสฺสุตา ภิกฺขู มโนสิลาตเล นิสินฺนา (๒)
สีหนาท นทนฺตา (๓) ตรุณสีหา วิย อากาสคงฺค โอตาเรนฺตา
วิย สงฺฆมชฺเฌ ปทภาณ (๔) ภณนฺติ ฯ โกกาลิโก เตสุ ปทภาณ
ภณนฺเตสุ อตฺตโน ตุจฺฉภาว อชานิตฺวา ว อหมฺป ปทภาณ
ภณิสฺสามีติ ภิกฺขูน อนฺตเร ปวิสิตฺวา อมฺหาก ปทภาณ น
ปาเปนฺติ สเจ อมฺหาก ปาเปยฺยุ มยมฺป ภเณยฺยามาติ
ภิกฺขุสงฺฆสฺส นาม คเหตฺวา (๕) ว ตตฺถ ตตฺถ กเถนฺโต
อาหิณฺฑติ ฯ ตสฺส สา กถา ภิกฺขุสงฺเฆ ปากฏา ชาตา ฯ
ภิกฺขู วิมสิสฺสาม ตาว นนฺติ สฺาย เอวมาหสุ อาวุโส
โกกาลิก อชฺช สงฺฆสฺส ปทภาณ ภณาหีติ ฯ โส อตฺตโน
พล อชานิตฺวา ว สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อชฺช ปทภาณ
ภณิสฺสามีติ อตฺตโน สปฺปาย ยาคุ ปวิ ขชฺชน (๖) ขาทิ
สปฺปาเยเนว สูเปน ภฺุชิ ฯ สุริเย อฏงฺคเต ธมฺมสฺสวนกาเล
โฆสิเต ภิกฺขุสงฺโฆ สนฺนปิ ติ ฯ โส กณฺฏกุรณฺฑวณฺณ (๗) กาสาว
นิวาเสตฺวา กณฺณิการปุปฺผวณฺณ จีวร ปารุปตฺวา สงฺฆมชฺฌ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร พหูติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. นทมานา ฯ
# ๓. ม. เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ ๔. ม. สรภาณ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๕. ม. อคฺคเหตฺวา ฯ ๖. ม. ชชฺชก ฯ ๗. ม. กณฺฏกุรณฺฆกวณฺณ ฯ
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ปวิสิตฺวา เถร วนฺทิตฺวา อลงฺกตรตนมณฺฑเป ปฺตฺตวรธมฺมาสน อภิรูหิตฺวา จิตฺตวีชนึ (๑) คเหตฺวา ปทภาณ ภณิสฺสามีติ
นิสีทิ ฯ ตาวเทวสฺส สรีรา เสทา มุจฺจึสุ สารชฺช โอกฺกมิ ฯ
ปุพฺพคาถาย ปมปท อุทาหริตฺวา อนฺตร น ปสฺสิ ฯ โส
กมฺปมาโน อาสนา โอรุยฺห ลชฺชิโต สงฺฆมชฺฌโต อปกฺกมฺม
อตฺตโน ปริเวณ อคมาสิ ฯ อฺโ พหุสฺสุโต ภิกขฺ ุ ปทภาณ
ภณิ ฯ ตโต ปฏาย ภิกขฺ ู ตสฺส ตุจฉฺ ภาว ชานึสุ ฯ อเถกทิวส
ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส ปม โกกาลิกสฺส
ตุจฺฉภาโว ทุชฺชาโน อิทานิ ปน สย นทิตฺวา ปากโฏ
ชาโตติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ
กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น
ภิกฺขเว อิทาเนว โกกาลิโก นทิตฺวา ปากโฏ ชาโต ปุพฺเพป
นทิตฺวา ปากโฏ อโหสีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
หิมวนฺตปฺปเทเส สีหโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา พหุนฺน สีหาน ราชา
อโหสิ ฯ โส อเนกสีหปริวาโร รชตคุหาย วาส กปฺเปสิ ฯ
ตสฺส อวิทูเร เอกิสฺสา คุหาย เอโก สิคาโลป วสติ ฯ อเถกทิวส
เทเว วสฺสิตฺวา วิคเต สพฺเพ สีหา สีหราชสฺเสว คุหาทฺวาเร (๒)
สนฺนิปติตฺวา สีหนาท นทนฺตา สีหกีล กีฬึสุ ฯ เตส เอว
# ๑. ม. จิตฺรพีชนึ ฯ ๒. ม. คุหทฺวาเร ฯ
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นทิตฺวา กีฬนกาเล โสป สิคาโล วสฺสิ (๑) ฯ สีหา ตสฺส สทฺท
สุตฺวา อยมฺป สิคาโล อมฺเหหิ สทฺธึ นทตีติ ลชฺชิตา ตุณฺหี
อเหสุ ฯ เตส ตุณฺหีภูตกาเล โพธิสตฺตสฺส ปุตฺโต สีหโปตโก
ตาต อิเม สีหา นทิตฺวา สีหกีล กีฬนฺตา เอตสฺส สทฺท
สุตฺวา ลชฺชาย ตุณฺหี ชาตา โก นาเมโส อตฺตโน สทฺเทน
อตฺตาน ชานาเปตีติ ปตร ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห
[๑๙๓] โก นุ สทฺเทน มหตา
อภินาเทติ ททฺทร
ต สีหา นปฺปฏินทนฺติ โก นาเมโส มิคาภิภูติ (๓) ฯ
ตตฺถ อภินาเทติ ททฺทรนฺติ ททฺทรปพฺพต (๔) เอกนินฺนาท (๕)
กโรติ ฯ มิคาภิภูติ ปตร อาลปติ ฯ อยเมตฺถ อตฺโถ มิคาภิภูติ
มิคเชฏก สีหราช ปุจฺฉามิ ต โก นาม เอโสติ ฯ
อถสฺส วจน สุตฺวา ปตา ทุติย คาถมาห
[๑๙๔] อธโม มิคชาตาน
สิคาโล ตาต วสฺสติ
ชาติมสฺส ชิคุจฺฉนฺตา
ตุณฺหี สีหา สมจฺฉเรติ (๖) ฯ
ตตฺถ สมจฺฉเรติ สนฺติ อุปสคฺคมตฺต ฯ อจฺฉนฺตีติ (๗) อตฺโถ
ตุณฺหี อจฺฉนฺติ (๘) ตุณฺหี หุตฺวา นิสีทนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ โปตฺเถสุ (๙)
ปน สมจฺฉเรติ ลิขนฺติ ฯ
# ๑. ม. นทติ ฯ ๒. สี. ยุ. กึ ฯ ๓. ม. มิคาธิภู ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. ททฺทร
ราชตปพฺพต ฯ ๕. ม. เอกนาท ฯ ๖. ม. สมจฺจเรติ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๗. ม. อจฺจนฺตีติ ฯ ๘. ม. ตุณฺหี อจฺฉนฺตีติ นตฺถิ ฯ ๙. ม. โปตฺถเกสุ ฯ
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สตฺถา น ภิกฺขเว โกกาลิโก อิทาเนว [๑] อตฺตาน
ปากฏ กโรติ ปุพฺเพป อกาสิ เยวาติ อิม ธมฺมเทสน
อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ ตทา สิคาโล โกกาลิโก
อโหสิ สีหโปตโก ปน ราหุโล สีหราชา ปน อหเมวาติ ฯ
ททฺทรชาตก ทุติย ฯ
มกฺกฏชาตก
ตาต มาณวโก เอโสติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก กุหก ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
วตฺถุ ปกิณฺณกนิปาเต อุทฺทาลกชาตเก (๒) อาวิภวิสฺสติ ฯ
ตทา ปน สตฺถา ภิกฺขเว นาย ภิกฺขุ อิทาเนว กุหโก
ปุพฺเพป มกฺกโฏ หุตฺวาป อคฺคิสฺส การณา โกหฺ
อกาสิ เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
เอกสฺมึ กาสิกคามเก พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต
ตกฺกสิลาย สิปฺป อุคฺคณฺหิตฺวา ฆราวาส สณฺเปสิ ฯ อถสฺส
พฺราหฺมณี เอก ปุตฺต วิชายิตฺวา ปุตฺตสฺส อาธาวิตฺวา
ปริธาวิตฺวา วิจรณกาเล กาลมกาสิ ฯ โพธิสตฺโต ตสฺสา
เปตกิจฺจ กตฺวา กึ เม อิทานิ ฆราวาเสน ปุตฺต คเหตฺวา
# ๑. ม. เอตฺถนฺเร อตฺตโน นาเมนาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๙๐๗/๓๙๔ ฯ
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ปพฺพชิสฺสามีติ อสฺสุมุข าติมิตฺตวคฺค ปหาย ปุตฺต อาทาย
หิมวนฺต ปวิสิตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา ตตฺถ วนมูลผลาหาโร วาส กปฺเปสิ ฯ โส เอกทิวส วสฺสานกาเล เทเว
วสฺสนฺเต สารทารูนิ [๑] ชาเลตฺวา วิสิพฺเพนฺโต ผลกฏนฺตเร (๒)
นิปชฺชิ ฯ ปุตฺโตปสฺส ตาปสกุมารโก ปตุ ปาเท สมฺพาหนฺโต
นิสีทิ ฯ
อเถโก วนมกฺกโฏ สีเตน ปฬิยมาโน ตสฺส ปณฺณสาลาย
ต อคฺคึ ทิสวฺ า สจาห เอตฺถ ปวิสิสฺสามิ มกฺกโฏ มกฺกโฏติ
ม โปเถตฺวา นีหริสฺสนฺติ อคฺคึ วิสิพฺเพตุ น ลภิสสฺ ามีติ (๓)
อตฺถิ อิทานิ เม อุปาโยติ ตาปสเวส คเหตฺวา โกหฺ
กตฺวา ปวิสิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา เอกสฺส มตตาปสสฺส วกฺกลานิ
นิวาเสตฺวา ปจฺฉิฺจ องฺกุสฺจ ยฏิฺจ คเหตฺวา ปณฺณสาลทฺวาเร เอก ตาลรุกฺข นิสฺสาย สงฺกุฏิโก อฏาสิ ฯ
ตาปสกุมารโก ต ทิสฺวา มกฺกฏภาว อชานนฺโต เอโก
มหลฺลกตาปโส สีเตน ปฬิโต อคฺคึ วิสิพฺเพตุ อาคโต
ภวิสฺสตีติ [๕] ตาปสสฺส กเถตฺวา เอก ปณฺณสาล ปเวเสตฺวา
วิสิพฺเพตุ วฏฏตีติ (๖) จินเฺ ตตฺวา ปตร อาลปนฺโต ปม คาถมาห
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อคฺคินฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. วิสิพฺพนฺโต ผลกตฺถเร ฯ
# ๓. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปตูติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. วิสิพฺพาเปสฺสามิ ฯ
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[๑๙๕]

ตาต มาณวโก เอโส ตาลมูล อปสฺสิโต
อคารกฺจิท อตฺถิ
หนฺท เทมสฺสคารกนฺติ ฯ
ตตฺถ มาณวโกติ สตฺตาธิวจน ฯ เตน ตาต เอโส เอโก
มาณโว สตฺโต เอโก ตาปโสติ ทีเปติ ฯ ตาลมูล อปสฺสิโตติ
ตาลขนฺธ นิสฺสาย ิโต ฯ อคารกฺจิท อตฺถีติ อิทฺจ
อมฺหาก ปพฺพชิตาคาร อตฺถิ ปณฺณสาล สนฺธาย วทติ ฯ
หนฺทาติ ววสฺสคฺคตฺเถ นิปาโต ฯ เทมสฺสคารกนฺติ เอตสฺส
เอกมนฺเต วสนตฺถาย อคาร เทม ฯ
โพธิสตฺโต ปุตฺตสฺส วจน สุตฺวา อุฏาย ปณฺณสาลทฺวาเร ตฺวา โอโลเกนฺโต ตสฺส มกฺกฏภาว ตฺวา ตาต
มนุสฺสาน นาม น เอวรูป มุข โหติ มกฺกโฏ เอส น
ยิธ ปกฺโกสิตพฺโพติ วตฺวา ทุติย คาถมาห
[๑๙๖] มา โข ต (๑) ตาต ปกฺโกสิ ทูเสยฺย โน อคารก
เนตาทิส มุข โหติ
พฺราหฺมณสฺส สุสีลิโนติ ฯ
ตตฺถ ทูเสยฺย โน อคารกนฺติ อย หิ อิธ ปวิฏโ
สมาโน อิม กิจฺเฉน กต ปณฺณสาล อคฺคินา วา ฌาเปนฺโต
อุจฺจาราทีนิ วา กโรนฺโต ทูเสยฺย ฯ เนตาทิสนฺติ น เอตาทิส
พฺราหฺมณสฺส สุสลี ิโน มุข โหติ ฯ
มกฺกโฏ เอโสติ วตฺวา โพธิสตฺโต เอก อุมฺมกุ  คเหตฺวา
# ๑. ม. ตฺว ฯ
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กึ เอตฺถ ติฏ สีติ ขิปตฺวา ต ปลาเปสิ ฯ มกฺกโฏป วกฺกลานิ
ฉฑฺเฑตฺวา รุกฺข อภิรูหิตฺวา วนสณฺฑ ปาวิสิ ฯ โพธิสตฺโต
จตฺตาโร พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา พฺรหฺมโลกปรายโน (๑) อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา มกฺกโฏ [๒] กุหกภิกฺขุ อโหสิ ตาปสกุมาโร ราหุโล
ตาปโส ปน อหเมวาติ ฯ
มกฺกฏชาตก ตติย ฯ
ทุพฺภยิ มกฺกฏชาตก
อทมฺมิ เต วาริ พหุตฺตรูปนฺติ (๓) อิท สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกสฺมึ หิ ทิวเส ธมฺมสภาย ภิกฺขู เทวทตฺตสฺส อกตฺุต
มิตฺตทุพฺภิภาว กเถนฺตา นิสีทึสุ ฯ สตฺถา น ภิกฺขเว เทวทตฺโต
อิทาเนว อกตฺู มิตฺตทุพฺภิ ปุพฺเพป เอวรูโป อโหสีติ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
เอกสฺมึ กาสิกคามเก พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต
ฆราวาส สณฺเปสิ ฯ ตสฺมึ ปน สมเย กาสิกรฏเ วตฺต# ๑. ม. พฺรหฺมโลกูปโค ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อยนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. ปหูตรูป ฯ เอวมุปริป ฯ
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นิมหามคฺเค เอโก คมฺภีโร อุทกปาโน อโหสิ อโนตรณีโย
ติรจฺฉานาน ฯ มคฺคปฏิปนฺนา ปฺุตฺถิกา มนุสสฺ า ทีฆรชฺชุเกน
วารเกน อุทก อุสฺสิฺจิตฺวา เอกิสฺสา โทณิยา ปูเรตฺวา
ติรจฺฉานาน ปานีย เทนฺติ ฯ ตสฺส สมนฺตโต มหนฺต อรฺ ฯ
ตตฺถ พหู มกฺกฏา วสนฺติ ฯ อถ ตสฺมึ มคฺเค เทฺว ตีณิ
ทิวสานิ มนุสฺสาน สฺจาโร ปจฺฉิชฺชิ ฯ ติรจฺฉานา ปานีย
น ลภึสุ ฯ เอโก มกฺกโฏ ปปาสาตุโร ปานีย ปริเยสนฺโต
อุทกปานสฺส สนฺติเก วิจรติ ฯ โพธิสตฺโต เกนจิเทว กรณีเยน
ต มคฺค ปฏิปชฺชิตฺวา คจฺฉนฺโต ตตฺถ ปานีย อุสฺส
ิ ฺจิตฺวา (๑)
ปวิตฺวา หตฺถปาเท โธวิตฺวา ิโต ต มกฺกฏ อทฺทส ฯ
อถสฺส ปปาสิตภาว ตฺวา ปานีย อุสฺสิฺจิตฺวา โทณิย
อากิริตฺวา อทาสิ ฯ ทตฺวา จ ปน วิสสฺ มิสฺสามีติ เอกสฺมึ
รุกฺขมูเล นิปชฺชิ ฯ มกฺกโฏ ปานีย ปวิตฺวา อวิทูเร นิสีทิตฺวา
มุขมกฺกฏิก กโรนฺโต โพธิสตฺต ภึสาเปติ ฯ โพธิสตฺโต ตสฺส
กิริย ทิสฺวา อเร ทุฏมกฺกฏ อห ตว ปปาสิตสฺส กิลนฺตสฺส
พหุ ปานีย อทาสึ อิทานิ ตฺว มยฺห มุขมกฺกฏิก กโรสิ
อโห ปาปชนสฺส นาม กโต อุปกาโร นิรตฺถโกติ วตฺวา
ปม คาถมาห
[๑๙๗] อทมฺมิ เต วาริ พหุตฺตรูป
ฆมฺมาภิตตฺตสฺส ปปาสิตสฺส
# ๑. สี. ยุ. อุกฺกาเจตฺวา ฯ ม. อุตฺตาเรตฺวา ฯ
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โสทานิ ปตฺวาน กิกึ (๑) กโรสิ
น สงฺคโม (๒) ปาปชเนน เสยฺโยติ ฯ
ตตฺถ โสทานิ ปตฺวาน กิกึ กโรสีติ โส อิทานิ ตฺว
มยา ทินฺน ปวิตฺวา มุขมกฺกฏิก กโรนฺโต กิกินตฺ ิ (๓) สทฺท
กโรสิ ฯ น สงฺคโม ปาปชเนน เสยฺโยติ ปาปชเนน นาม
สทฺธึ สงฺคโม น เสยฺโย อสงฺคโม ว เสยฺโยติ ฯ
ต สุตฺวา โส มิตฺตทุพฺภิมกฺกโฏ ตฺว เอตฺตเกเนว (๔) มยา
กต (๕) นิฏ ิตนฺติ สฺ กโรสิ อิทานิ เต สีเส วจฺจ ปาเตตฺวา
คมิสฺสามีติ วตฺวา ทุติย คาถมาห
[๑๙๘] โก เต สุโต วา ทิฏโ วา สีลวา นาม มกฺกโฏ
อิทานิ โข ต โอหจฺจ (๖) เอสา อสฺมากธมฺมตาติ ฯ
ตตฺราย สงฺเขปตฺโถ โภ พฺราหฺมณ มกฺกโฏ กตคุณชานนโก อาจารสมฺปนฺโน สีลวา อตฺถีติ กห ตยา สุโต
วา ทิฏโ วา อิทานิ โข อหนฺต โอหจฺจ วจฺจ เต
สีเส กตฺวา ปกฺกมิสฺสามิ ฯ อมฺหาก หิ มกฺกฏาน นาม
เอสา ธมฺมตา อย ชาติสภาโว ยทิท อุปการกสฺส สีเส
วจฺจ กาตพฺพนฺติ ฯ
ต สุตฺวา โพธิสตฺโต อุฏาย คนฺตุ อารภิ ฯ มกฺกโฏ
ต ขณฺเว อุปฺปติตฺวา สาขาย นิสีทิตฺวา โอลมฺพก โอตาเรนฺโต
# ๑. ม. กิริงฺกโรสิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อสงฺคโม ฯ ๓. ม. กิริ กิรีติ ฯ
# ๔. ม. เอตฺตเกนเวต ฯ ๕. ม. มยา กตนฺติ นตฺถิ ฯ ๖. สี. ยุ. อูหจฺจ ฯ
ม. โอหจฺฉ ฯ
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วิย ตสฺส สีเส วจฺจ ปาเตตฺวา วิรวนฺโต วนสณฺฑ ปาวิสิ ฯ
โพธิสตฺโต นฺหาตฺวา อคมาสิ ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว อิทาเนว เทวทตฺโต ปุพฺเพป มยา
กตคุณ น ชานาติ เยวาติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ฯ ตทา มกฺกโฏ เทวทตฺโต อโหสิ พฺราหฺมโณ ปน
อหเมวาติ ฯ
ทุพฺภิยมกฺกฏชาตก จตุตฺถ ฯ
อาทิจฺจุปฏานชาตก
สพฺเพสุ กิร ภูเตสูติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก กุหก ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
วตฺถุ เหฏากถิตสทิสเมว ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กาสิกรฏเ พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ตกฺกสิลาย
สิปฺปานิ อุคฺคเหตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา อภิฺา
จ สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา มหาปริวาโร คณสตฺถา
หุตฺวา หิมวนฺเต วาส กปฺเปสิ ฯ โส ตตฺถ จิร วสิตฺวา
โลณมฺพิลเสวนตฺถาย ปพฺพตา โอรุยฺห ปจฺจนฺเต เอก คาม
นิสฺสาย ปณฺณสาลาย วาส อุปคฺฉิ ฯ อเถโก โลลมกฺกโฏ
# ๑. ม. สพฺพสิปฺปานิ ฯ
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อิสิคเณ ภิกฺขาจาร คเต อสฺสมปท อาคนฺตฺวา ปณฺณสาลาย
อุตฺติณฺณานิ (๑) กโรติ ปานียฆเฏสุ อุทก ฉฑฺเฑติ กุณฺฑิกานิ (๒)
ภินฺทติ อคฺคิสาลาย วจฺจ กโรติ ฯ ตาปสา วสฺส วุฏา
อิทานิ หิมวนฺโต ปุปฺผผลสมิทฺโธ รมณีโย ตตฺเถว คมิสฺสามาติ
ปจฺจนฺตคามวาสิเก อาปุจฺฉึสุ ฯ มนุสฺสา เสฺว ภนฺเต มย
ภิกฺข คเหตฺวา อสฺสมปท อาคมิสฺสาม ต ปริภฺุชติ ฺวา
คมิสฺสถาติ วตฺวา ทุติยทิวเส ปหูต ขาทนีย โภชนีย
คเหตฺวา ตตฺถ อคมสุ ฯ ต ทิสฺวา โลลมกฺกโฏ (๓) จินฺเตสิ
โกหฺ กตฺวา มนุสฺเส อาราเธตฺวา มยฺหมฺป ขาทนียโภชนีย
อาหราเปสฺสามีติ ฯ โส ตปจรณ (๔) จรนฺโต วิย สีลวา วิย
จ หุตฺวา ตาปสาน อวิทูเร สุริย นมสฺสมาโน อฏาสิ ฯ
มนุสฺสา ต ทิสฺวา สีลวนฺตาน สนฺติเก วสนฺตา สีลวนฺโต (๕)
โหนฺตีติ วตฺวา ปม คาถมาหสุ
[๑๙๙] สพฺเพสุ กิร ภูเตสุ
สนฺติ สีลสมาหิตา
ปสฺส สาขามิค ชมฺม
อาทิจฺจมุปติฏตีติ ฯ
ตตฺถ สนฺติ สีลสมาหิตาติ สีเลน สมาหิตา (๖) สมนฺนาคตา
สวิชฺชนฺติ สีลวนฺโต จ สมาหิตา จ เอกคฺคจิตฺตา สวิชฺชนฺตีติ
อตฺโถ ฯ ชมฺมนฺติ ลามก ฯ อาทิจฺจมุปติฏตีติ สุริย นมสฺสมาโน
# ๑. ม. อุตฺตณ
ิ ฺณา ฯ ยุ. อุตฺติณฺณ ฯ ๒. ม. กุณฺฑิก ฯ ๓. ม. โส มกฺกโฏ ฯ
# ๔. ม. ตาปสจรณ ฯ ๕. ม. สีลวนฺตา ฯ ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ติฏติ ฯ
เอว เต มนุสฺเส ตสฺส คุเณ (๑) กเถนฺเต ทิสวฺ า โพธิสตฺโต
ตุมฺเห อิมสฺส โลลมกฺกฏสฺส สีลาจาร อชานิตฺวา อวตฺถุสฺมึเยว
ปสนฺนาติ วตฺวา ทุติย คาถมาห
[๒๐๐] นาสฺส สีล วิชานาถ
อนฺาย ปสสถ
อคฺคิหุตฺตฺจ (๒) อูหน (๓) เทฺว จ ภินฺนา กมณฺฑลูติ ฯ
ตตฺถ อนฺายาติ อชานิตฺวา ฯ อูหนนฺติ (๔) อิมินา
ปาปมกฺกเฏน อูหน (๕) ฯ กมณฺฑลูติ กุณฺฑิกา ฯ เทฺว จ กุณฑ
ฺ ิกา
เตน ภินฺนาติ เอวมสฺส อคุณ กเถสิ ฯ มนุสฺสา มกฺกฏสฺส
กุหกภาว ตฺวา (๖) เลฑฺฑู จ ยฏิโย (๖) จ คเหตฺวา โปเถตฺวา
ปลาเปตฺวา อิสิคณสฺส ภิกฺข อทสุ ฯ อิสิโยป หิมวนฺตเมว
คนฺตฺวา อปริหีนชฺฌานา พฺรหฺมโลกปรายนา อเหสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา มกฺกโฏ อย กุหโก อโหสิ อิสิคณา พุทฺธปริสา
คณสตฺถา ปน อหเมวาติ ฯ
อาทิจฺจุปฏานชาตก ปฺจม ฯ
# ๑. ม. คุณ ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๐๐/๖๒ อคฺคิหุตฺจ ฯ ๓. ม. อุทนฺน ฯ
ยุ. อุหนฺน ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. สี. อูหนฺตนฺติ ฯ ยุ. อูหนฺตีติ ฯ
# ๕. ม. อูหท ฯ ๖. ม. เลฑฺฑฺุจ ยฏฺจ ฯ
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กฬายมุฏิชาตก
พาโล วตาย ทุมสาขโคจโรติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต โกสลราชาน อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกสฺมึ หิ สมเย วสฺสกาเล โกสลรฺโ ปจฺจนฺโต
กุปโต ตตฺถ ิตา โยธา เทฺว ตีณิ ยุทธฺ านิ กตฺวา
ปจฺจตฺถิเก อภิภวิตุ อสกฺโกนฺตา รฺโ สาสน เปเสสุ ฯ
ราชา อกาเล วสฺสาเน เยว นิกฺขมิตฺวา เชตวนสมีเป ขนฺธาวาร
พนฺธิตฺวา จินฺเตสิ อห อกาเล นิกฺขนฺโต กนฺทรปทราทโย
อุทกปูรา ทุกกฺ โม (๑) มคฺโค สตฺถาร อุปสงฺกมิสฺสามิ โส ม
กห คจฺฉสิ มหาราชาติ ปุจฺฉิสฺสติ อถาห เอตมตฺถ
อาโรเจสฺสามิ น โข ปน ม สตฺถา สมฺปรายิเกเนวตฺเถน
อนุคฺคณฺหติ ทิฏธมฺมิเกนาป อนุคฺคณฺหติ เยว ตสฺมา(๒) สเจ เม
คมเนน อวุฑฺฒิ ภวิสฺสติ อกาโล มหาราชาติ วกฺขติ สเจ
ปน วุฑฺฒิ ภวิสฺสติ โส ตุณฺหี ภวิสฺสตีติ ฯ โส เชตวน
ปวิสิตฺวา สตฺถาร วนฺทติ ฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ สตฺถา หนฺท
กุโต นุ ตฺว มหาราช อาคจฺฉสิ ทิวาทิวสฺสาติ ปุจฺฉิ ฯ
ภนฺเต อห ปจฺจนฺต วูปสเมตุ นิกฺขนฺโต ตุมฺเห วนฺทิตฺวา
คมิสฺสามีติ อาคโตมฺหีติ ฯ สตฺถา ปุพฺเพป มหาราช ราชาโน
เสนาย อพฺภุคฺคจฺฉมานาย ปณฺฑิตาน กถ สุตฺวา อกาเล
# ๑. ม. ทุคฺคโม ฯ ๒. ม. ตสฺมึ ฯ
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อพฺภุคฺคมน นาคมึสูติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส ธมฺมานุสาสโก (๑) สพฺพตฺถกอมจฺโจ อโหสิ ฯ อถ รฺโ
ปจฺจนฺเต กุปเ ต ปจฺจนฺเต โยธา ปณฺณ เปเสสุ ฯ ราชา
วสฺสกาเล นิกฺขมิตฺวา อุยฺยาเน ตฺวา ขนฺธาวาร พนฺธิ ฯ
โพธิสตฺโต รฺโ สนฺตเิ ก อฏาสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ อสฺสาน
กฬาเย เสเทตฺวา อาหริตฺวา โทณิย ปกฺขิปสุ ฯ อุยฺยาเน
มกฺกเฏสุ เอโก มกฺกโฏ รุกฺขา โอตริตฺวา ตโต กฬาเย
คเหตฺวา มุข ปูเรตฺวา หตฺเถหิป คเหตฺวา อุปฺปติตฺวา รุกฺเข
นิสีทิตฺวา ขาทิตุ อารภิ ฯ อถสฺส ขาทมานสฺส หตฺถโต เอโก
กฬาโย ภูมิย ปติ ฯ โส มุเขน จ หตฺเถหิ จ คหิเต
สพฺเพ กฬาเย ฉฑฺเฑตฺวา รุกฺขา โอรุยฺห ตเมว กฬาย
โอโลเกนฺโต ต กฬาย อทิสฺวา ว ปุน รุกฺข อภิรหู ิตฺวา
อฏเฏ สหสฺสปราชิโต วิย โสจมาโน ทุมฺมุโข รุกฺขสาขาย
นิสีทิ ฯ ราชา มกฺกฏสฺส กิริย ทิสฺวา โพธิสตฺต อามนฺเตตฺวา
ปสฺส กินฺนาเมต มกฺกเฏน กตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ โพธิสตฺโต มหาราช
พหุ อนวโลเกตฺวา อปฺป โอโลเกนฺตา ทุพฺพุทฺธิโน พาลา
เอวรูป กโรนฺติ เยวาติ วตฺวา ปมนฺตาว (๓) คาถมาห
[๒๐๑] พาโล วตาย ทุมสาขโคจโร
ปฺา ชนินฺท นยิมสฺส วิชฺชติ
# ๑. ม. อตฺถธมฺมานุสาสโก ฯ ๒. สี. วยสฺส ฯ ม. ปสฺสถ ฯ
# ๓. ม. ปม ฯ
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กฬายมุฏึ อวกิริย เกวล
เอก กฬาย ปติต คเวสตีติ ฯ
ตตฺถ ทุมสาขโคจโรติ มกฺกโฏ ฯ โส หิ ทุมสาขาสุ
โคจร คณฺหติ ตาป (๑) อสฺส โคจรา (๒) สฺจรณภูมิภูตา ตสฺมา
ทุมสาขโคจโรติ [๓] ฯ ชนินฺทาติ ราชาน อาลปติ ฯ ราชา
หิ ปรมิสฺสรภาเวน ชนสฺส อินฺโทติ ชนินฺโท ฯ กฬายมุฏินฺติ
วรกมุฏึ ฯ (๔) กาฬราชมาสมุฏินฺติป วทนฺติ เยว ฯ อวกิริยาติ
อวกิริตฺวา ฯ เกวลนฺติ สพฺพ ฯ คเวสตีติ ภูมิย ปติต เอกเมว
ปริเยสตีติ ฯ
เอว วตฺวา ปุน โพธิสตฺโต ต อุปสงฺกมิตฺวา ราชาน
อามนฺเตตฺวา ทุติย คาถมาห
[๒๐๒] เอวเมว มย ราช
เย จฺเ อติโลภิโน
อปฺเปน พหุ เชยฺยาม (๕) กฬาเยเนว วานโรติ ฯ
ตตฺราย สงฺเขปตฺโถ มหาราช เอวเมว มยฺจ เย
จฺเ โลภาภิภูตา ชนา สพฺเพป อปฺเปน พหุ เชยฺยาม
มย หิ เอตรหิ อกาเล วสฺสานสมเย มคฺค คจฺฉนฺตา
อปฺปกสฺส อตฺถสฺส การณา พหุกา อตฺถา ปริหายาม ฯ
กฬาเยเนว วานโรติ ยถา อย วานโร เอก กฬาย
ปริเยสมาโน เตเนเกน กฬาเยน สพฺพกฬาเยหิ ปริหีโน เอว
# ๑. ม. สาว ฯ ๒. ม. โคจโร ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร วุจฺจตีติ ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. จณกมุฏึ ฯ ๕. ม. ชิยฺยาม ฯ เอวมุปริป ฯ
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มยมฺป เอตรหิ (๑) อกาเลน กนฺทรปทราทีสุ ปูเรสุ คจฺฉมานา
อปฺปมตฺตก อตฺถ ปริเยสมานา พหูหิ หตฺถิวาหนอสฺสวาหนาทีหิ
เจว พลกาเยน จ ปริหายิสฺสาม ตสฺมา อกาเล คนฺตุ น
วฏฏตีติ รฺโ โอวาท อทาสิ ฯ
ราชา ต ตสฺส กถ สุตฺวา ตโต ว ปฏินิวตฺตติ ฺวา
พาราณสีนครเมว ปาวิสิ ฯ โจราป ราชา กิร โจรมทฺทน
กริสฺสามีติ นครา นิกฺขนฺโตติ สุตฺวา ปจฺจนฺตโต ปลายึสุ ฯ
ปจฺจุปฺปนฺเนป โจรา โกสลราชา กิร นิกฺขนฺโตติ สุตฺวา
ปลายึสุ ฯ ราชา สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต (๒)
วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา สาวตฺถิเมว อคมาสิ (๓) ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ ปณฺฑิตามจฺโจ ปน อหเมวาติ ฯ
กฬายมุฏิชาตก ฉฏ ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ปาวิสิ ฯ
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ตินฺทุกชาตก
ธนุหตฺถกลาเปหีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ปฺาปารมึ อารพฺภ กเถสิ ฯ
สตฺถา หิ มหาโพธิชาตเก (๑) วิย อุมฺมงฺคชาตเก (๒) วิย จ
อตฺตโน ปฺาย วณฺณ วณฺณิต สุตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ตถาคโต ปฺวา ปุพฺเพป ปฺวา อุปายกุสโล เยวาติ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
โพธิสตฺโต วานรโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา อสีติสหสฺสวานรปริวาโร
หิมวนฺตปฺปเทเส วาส กปฺเปสิ ฯ ตสฺสาสนฺเน เอโก ปจฺจนฺตคาโม
กทาจิ วสติ กทาจิ อุพฺพสติ (๓) ตสฺส ปน คามกสฺส มชฺเฌ
สาขาวิฏปสมฺปนฺโน มธุรผโล เอโก ตินฺทุกรุกฺโข (๔) อตฺถิ ฯ
วานรคโณ อุพฺพสิตกาเล (๕) อาคนฺตฺวา ตสฺส ผลานิ ขาทติ ฯ
อถาปรสฺมึ ผลวาเร โส คาโม ปุน มนุสฺสวาโส อโหสิ
นฬปริกฺขิตฺโต (๖) ทฺวารยุตฺโต ฯ โสป รุกฺโข ผลธโร นมิตสาโข (๗)
อฏาสิ ฯ วานรคโณ จินฺเตสิ มย ปุพฺเพ อสุกคาเม
ตินฺทุกผลานิ ขาทาม ผลิโก นุ โข โส เอตรหิ รุกฺโข
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๕๒/๒๓ ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๖๐๐/๒๒๓ ฯ ๓. อุพฺพิสตีติป ฯ
# ๔. ติณฺฑุกรุกฺโขติป ฯ ๕. อุพฺพิสิตกาเลติป ฯ ๖. ม. ทฬฺหปริกฺขิตฺโต ฯ
# ๗. ม. ผลภารนมิตสาโข ฯ
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อุทาหุ โน อาวาสิโก คาโม อุทาหุ โนติ เอวฺจ
ปน จินฺเตตฺวา คจฺฉ อิม ปวตฺตึ ชานาหีติ เอก วานร
เปเสสิ ฯ โส คนฺตฺวา รุกขฺ สฺส ผลิตภาว คามสฺส จ
คาฬฺหวาสภาว ตฺวา อาคนฺตฺวา อาโรเจสิ ฯ
วานรา ตสฺส ผลิตภาว สุตฺวา มธุรานิ ตินฺทกุ ผลานิ
ขาทิสฺสามาติ อุสฺสาหชาตา วานรินฺทสฺส ตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
วานรินฺโท คาโม อาวาโส อนาวาโสติ ปุจฺฉิ ฯ อาวาโส
เทวาติ ฯ เตน หิ น คนฺตพฺพ มนุสฺสา หิ พหุมายา
โหนฺตีติ ฯ เทว มนุสฺสาน ปฏิสลฺลานเวลาย อฑฺฒรตฺติกสมเย (๑)
ขาทิสฺสามาติ พหู วตฺวา (๒) วานรินฺท สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา
หิมวนฺตโต โอตริตฺวา ตสฺส คามสฺส อวิทูเร มนุสฺสาน
ปฏิสลฺลานกาล อาคมยมานา มหาปาสาณปฏเ สยิตฺวา
มชฺฌิมยาเม มนุสฺเสสุ นิทฺท โอกฺกมนฺเตสุ รุกฺข อารุยฺห
ผลานิ ขาทึสุ ฯ อเถโก ปุริโส สรีรกิจฺเจน เคหา นิกฺขมิตฺวา
คามมชฺฌ คโต วานเร ทิสฺวา มนุสฺสาน อาจิกฺขิ ฯ พหู
มนุสฺสา ธนุกลาป สนฺนยฺหิตฺวา นานาวุธหตฺถา เลฑฺฑุทณฺฑาทีนิ
อาทาย ปภาตาย รตฺติยา วานเร คณฺหิสฺสามาติ รุกฺข
ปริวาเรตฺวา อฏสุ ฯ อสีติสหสฺสา วานรา มนุสฺเส ทิสฺวา
มรณภยตชฺชติ า นตฺถิ โน อฺโ ปฏิสรโณ (๔) อฺตฺร
# ๑. ม. อฑฺฒรตฺตสมเย ฯ ๒. ม. คนฺติวา ฯ ๓. ม. หิมวนฺตา ฯ
# ๔. ม. อฺ ปฏิสฺสรณ ฯ
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วานรินฺทาติ ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ปม คาถมาหสุ
[๒๐๓] ธนุหตฺถกลาเปหิ
เนตฺตึสวรธาริภิ
สมนฺตา ปริกิณฺณมฺหา (๑) กถ โมกฺโข ภวิสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ ธนุหตฺถกลาเปหีติ ธนุกลาปหตฺเถหิ ธนูนิ เจว
สรกลาเป จ คเหตฺวา ิเตหีติ อตฺโถ เนตฺตึสวรธาริภีติ เนตฺตึสา
วุจฺจนฺติ ขคฺคา อุตฺตมขคฺคธารีหีติ อตฺโถ ฯ ปริกณ
ิ ฺณมฺหาติ
ปริวาริตมฺหา ฯ กถนฺติ เกน นุ โข อุปาเยน อมฺหาก โมกฺโข
ภวิสฺสตีติ ฯ
เตส กถ สุตฺวา วานรินฺโท มา ภายิตฺถ มนุสฺสา
นาม พหุกิจฺจา อชฺชาป มชฺฌิมยาโม วตฺตติ อป นาม
เตส อมฺเห มาเรสฺสามาติ ปริวาเรตฺวา ิตาน (๒) อิมสฺส
กิจฺจสฺส อนฺตรายกร อฺ กิจฺจ อุปฺปชฺเชยฺยาติ (๓) วานเร
สมสฺสาเสตฺวา ทุติย คาถมาห
[๒๐๔]
อปฺเปว พหุกิจฺจาน
อตฺโถ ชาเยถ โกจิ น
อตฺถิ รุกฺขสฺส อจฺฉินฺน ขชฺช ตฺเว (๔) ตินฺทุกนฺติ ฯ
ตตฺถ นนฺติ นิปาตมตฺต ฯ อปฺเปว พหุกิจฺจาน มนุสฺสาน
อฺโ โกจิ อตฺโถ อุปฺปชฺเชยฺยาติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ อตฺถิ
รุกฺขสฺส อจฺฉินฺนนฺติ อิมสฺส รุกฺขสฺส ผลาน อากฑฺฒน# ๑. ม. ปริกณ
ิ ฺณมฺห ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. มง ปริวาริตาน ฯ
# ๓. สี. ยุ. อุปฺปาเทยฺยามาติ ฯ ๔. ม. ชชฺชถฺเว ฯ
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ปริกฑฺฒนวเสน อจฺฉินฺนพหุการ (๑) อตฺถิ ฯ ขชฺช ตฺเว
ตินฺทุกนฺติ ตินฺทุกผล ขชฺชถเยว (๒) ตุมฺเห ยาวตเกน โว อตฺโถ
อตฺถิ ตตฺตก ขาทถ อมฺหาก ปหรณกาเล ชานิสฺสามาติ ฯ
มหาสตฺโต กปคณ สมสฺสาเสสิ ฯ เอตฺตก หิ อสฺสาส
อลภมานา สพฺเพป เต ผลิเตหิ หทเยหิ ชีวิตกฺขย ปาปุเณยฺยุ ฯ
มหาสตฺโต ปน เอว วานรคณ อสฺสาเสตฺวา สพฺเพ วานเร
สมาเนถาติ อาห ฯ สมาเนนฺตา ตสฺส ภาคิเนยฺย เสนก
นาม วานร อทิสฺวา เสนโก นาคจฺฉตีติ อาโรเจสุ ฯ
สเจ เสนโก นาคโต ตุมฺเห มา ภายิตฺถ อิทานิ โว โส
โสตฺถึ กริสสฺ ตีติ ฯ เสนโกป วานรคณสฺส อาคมนกาเล
นิทฺทายิตฺวา ปจฺฉา ปพุทฺโธ กฺจิ อทิสฺวา ปทานุปทิโก
หุตฺวา อาคจฺฉนฺโต มนุสเฺ ส ทิสฺวา วานรคณสฺส ภย
อุปฺปนฺนนฺติ ตฺวา เอกสฺมึ ปริยนฺตเคเห อคฺคึ ชาเลตฺวา
สุตฺต กนฺตนฺติยา มหลฺลกิตฺถิยา สนฺตกิ  คนฺตฺวา เขตฺต
คจฺฉนฺโต คามทารโก วิย เอก อุมฺมุก คเหตฺวา อุปริวาเต
ตฺวา คาม ปทีเปติ ฯ มนุสฺสา มกฺกเฏ ฉฑฺเฑตฺวา อคฺคึ
นิพฺพาเปตุ อคมสุ ฯ วานรา ปลายนฺตา เสนกสฺส อตฺถาย
เอเกก ผล คเหตฺวา ปลายึสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
# ๑. ม. อจฺฉินฺน พหุ าน ฯ ๒. สี. ยุ. ขชฺชตุ เอว ฯ
# ๓. ม. ผลิเตน หทเยน ฯ
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ตทา ภาคิเนยฺยเสนโก มหานามสกฺโก อโหสิ วานรคณา
พุทฺธปริสา วานรินฺโท ปน อหเมวาติ ฯ
ตินฺทุกชาตก สตฺตม ฯ
กจฺฉปชาตก
ชนิต (๑) เม ภวิต (๒) เมติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก อหิวาตกโรคา มุตฺตก อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถยิ  กิร เอกสฺมึ กุเล อหิวาตกโรโค อุปฺปชฺชิ ฯ
มาตาปตาโร ปุตฺต อาหสุ ตาต มา อิมสฺมึ เคเห วิจร (๓)
ภิตฺตึ ภินฺทิตฺวา ปลายิตฺวา ยตฺถ กตฺถจิ คนฺตฺวา ตฺว ชีวิต
รกฺขาหิ ปจฺฉา อาคนฺตฺวา อิมสฺมึ นาม าเน มหานิธาน
อตฺถิ ต อุทฺธริตฺวา กุฏมฺพ สณฺเปตฺวา สุเขน ชีเวยฺยาสีติ ฯ
ปุตฺโต เตส วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ภิตฺตึ ภินฺทิตฺวา ปลายิตฺวา
อตฺตโน โรเค วูปสนฺเต อาคนฺตฺวา มหานิธาน อุทฺธริตฺวา
กุฏมฺพ สณฺเปตฺวา ฆราวาส วสิ ฯ โส เอกทิวส สปฺปเตลาทีนิ
เจว วตฺถจฺฉาทนาทีนิ จ คาหาเปตฺวา เชตวน คนฺตฺวา สตฺถาร
วนฺทิตฺวา นิสีทิ ฯ สตฺถา เตน สทฺธึ ปฏิสนฺถาร กตฺวา
ตุมฺหาก เคเห อหิวาตกโรโค อุปฺปนฺโนติ อสฺสมุ ฺหา กึ (๔) กตฺวา
มุตฺโตสีติ ปุจฺฉิ ฯ โส ต ปวตฺตึ อาจิกฺขิ ฯ สตฺถา ปุพฺเพป
# ๑. ม. ชนิตตฺ  ฯ ๒. ม. ภวิตฺต ฯ ๓. ม. วส ฯ ๔. ม. กินฺติ ฯ
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โข อุปาสก เย (๑) ภเย อุปฺปนฺเน อตฺตโน วสนฏาเน อาลย
กตฺวา อฺตฺถ อคตา เต (๑) ชีวิตกฺขย ปาปุณึสุ เย ปน
อาลย อกตฺวา อฺตฺถ คตา เต (๑) ชีวิต ลภึสูติ วตฺวา [๓]
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
เอกสฺมึ คามเก (๔) กุมฺภการกุเล นิพพฺ ตฺติตฺวา กุมฺภการกมฺม
กตฺวา ปุตฺตทาร โปเสสิ ฯ ตทา ปน พาราณสิยา สมีเป (๕)
มหานทิยา สทฺธึ เอกาพทฺโธ มหาชาตสโร อโหสิ ฯ โส
พหุอุทกกาเล นทิยา สทฺธึ เอโกทโก อโหสิ ฯ อุทเก มนฺทภิ ูเต
วิสุ โหติ ฯ มจฺฉกจฺฉปา ปน อิมสฺมึ สวจฺฉเร สุวุฏิกา
ภวิสฺสติ อิมสฺมึ สวจฺฉเร ทุวุฏิกาติ ชานนฺติ ฯ อถ ตสฺมึ
สเร นิพฺพตฺตมจฺฉกจฺฉปา อิมสฺมึ สวจฺฉเร ทุวุฏิกา ภวิสฺสตีติ
ตฺวา อุทกสฺส เอกาพทฺธกาเล เยว ตมฺหา สรา นิกฺขมิตฺวา
นทึ อคมสุ ฯ เอโก ปน กจฺฉโป อิท เม ชาตฏาน
วุฑฺฒิตฏาน (๖) มาตาปตูหิ วสิตฏาน น สกฺโกมิ อิท ขหิตุนฺติ
นทึ น อคมาสิ ฯ อถ นิทาฆสมเย ตตฺถ อุทก ฉิชฺชิ ฯ
โส กจฺฉโป โพธิสตฺตสฺส มตฺติกคหณฏาเน ภูมิย ขนิตฺวา (๗)
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อนาลย ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร เตน
ยาจิโตติ ทิสฺสติ ฯ ๔. สี. ยุ. คามเก ฯ ม. กาสิคามเก ฯ
# ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ม. วฑฺฒิตฏาน ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๗. ม. ขณิตฺวา ฯ
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ปาวิสิ ฯ โพธิสตฺโต มตฺติก คเหสฺสามีติ ตตฺถ คนฺตฺวา
มหากุทฺทาเลน ภูมึ ขนนฺโต (๑) กจฺฉปสฺส ปฏึ ภินฺทิตฺวา
มตฺติกาปณฺฑ วิย น กุททฺ าเลเนว อุทฺธริตฺวา ถเล ปาเตสิ ฯ
โส เวทนาปฺปตฺโต หุตวฺ า วสนฏาเน อาลย ชหิตุ อสกฺโกนฺโต
เอว วินาส ปาปุณินฺติ วตฺวา ปริเทวมาโน อิมา คาถา อโวจ
[๒๐๕] ชนิต (๒) เม ภวิต (๓) เม อิติ ปงฺเก อวสฺสยึ
ต ม ปงฺโก อชฺฌภวิ
ยถา ทุพฺพลก ตถา
ต ต วทามิ ภคฺคว
สุโณหิ วจน มม
[๒๐๖] คาเม วา ยทิ วารฺเ
สุข ยตฺถาธิคจฺฉติ
ต ชนิต ภวิตฺจ
ปุรสิ สฺส ปชานโต
ยหึ ชีเว ตหึ คจฺเฉ
น นิเกตหโต สิยาติ ฯ
ตตฺถ ชนิต เม ภวิต เมติ อิท มม ชาตฏาน
อิท วุฑฺฒิตฏาน ฯ อิติ ปงฺเก อวสฺสยินฺติ อิมินา การเณน
อิมสฺมึ กทฺทเม อวสฺสยึ นิปชฺชึ วาส กปฺเปสินฺติ อตฺโถ ฯ
อชฺฌภวีติ อภิภวิ (๔) วินาส ปาเปสิ ฯ ภคฺควาติ กุมฺภการ อาลปติ
กุมฺภการาน นามโคตฺตปฺตฺติ เอสา ยทิท ภคฺควาติ ฯ สุขนฺติ
กายิกเจตสิกสฺสาท ฯ ต ชนิต ภวิตฺจาติ ต ชาตฏานฺจ
วุฑฺฒิตฏานฺจ ฯ ชานิต ภาวิตนฺติ ทีฆวเสนาป ปาโ ฯ
# ๑. ม. ขณนฺโต ฯ ๒. ม. ชนิตฺต ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. ภวิตตฺ  ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. อธิอภวิ ฯ
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โส เยว อตฺโถ ฯ ปชานโตติ อตฺถานตฺถ การณาการณ
ชานนฺตสฺส ฯ น นิเกตหโต สิยาติ นิเกเต อาลย กตฺวา
อฺตฺถ อคจฺฉนฺโต (๑) นิเกเตน หโต เอวรูป มรณทุกฺข ปาปโต
น ภเวยฺยาติ ฯ
เอว โพธิสตฺเตน สทฺธึ กเถนฺโต กาลมกาสิ ฯ
โพธิสตฺโต ต คเหตฺวา สกลคามวาสิโน สนฺนิปาตาเปตฺวา
เต มนุสฺเส โอวทนฺโต เอวมาห ปสฺสถ อิม กจฺฉป อย
อฺเส มจฺฉกจฺฉปาน มหานทิคมนกาเล อตฺตโน วสนฏาเน
อาลย ฉินฺทติ ุ อสกฺโกนฺโต เตหิ สทฺธึ อคนฺตฺวา มม
มตฺติกคหณฏาน ปวิสิตฺวา นิปชฺชิ อถสฺสาห มตฺติก
คณฺหนฺโต มหากุทฺทาเลน ปฏึ ภินฺทติ ฺวา มตฺติกปณฺฑ วิย
น ถเล ปาเตสึ อย อตฺตนา กตกมฺม อาวิกริตฺวา (๒) ทฺวีหิ
คาถาหิ ปริเทวิตฺวา กาลมกาสิ เอวเมส อตฺตโน วสนฏาเน
อาลย กตฺวา มรณ ปตฺโต ตุมฺเหป มา อิมินา กจฺฉเปน
สทิสา อหุวตฺถ อิโต ปฏาย มยฺห รูป มยฺห สทฺโท
มยฺห คนฺโธ มยฺห รโส มยฺห โผฏพฺโพ มยฺห ปุตฺโต
มยฺห ธีตา มยฺห ทาสีทาสปริจฺเฉโท หิรฺสุวณฺณนฺติ
ตณฺหาวเสน อุปโภคปริโภควเสน (๓) มา คณฺหถ เอกโกเวส สตฺโต
ตีสุ ภเวสุ ปริวตฺตตีติ ฯ เอว พุทฺธลีฬหฺ าย (๔) มหาชนสฺส
# ๑. ม. คนฺตวฺ า ฯ ๒. ม. สริตฺวา ฯ ๓. ม. อุปโภควเสน ฯ
# ๔. ม. พุทฺธลีลาย ฯ
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โอวาทมทาสิ ฯ โส โอวาโท สกลชมฺพุทีป ปตฺถริตฺวา สตฺตมตฺตานิ (๑)
วสฺสสหสฺสานิ อฏาสิ ฯ มหาชโน โพธิสตฺตสฺส โอวาเท ตฺวา
ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา อายุหปริโยสาเน (๒) สคฺคปุร (๓) ปูเรสิ ฯ
โพธิสตฺโตป ตเถว ปฺุานิ กตฺวา สคฺคปุร ปูเรสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน โส กุลปุตฺโต โสตาปตฺติผเล
ปติฏาสิ ฯ ตทา กจฺฉโป อานนฺโท อโหสิ กุมฺภกาโร ปน
อหเมวาติ ฯ
กจฺฉปชาตก อฏม ฯ
สตธมฺมชาตก
ตฺจ อปฺปฺจ อุจฺฉิฏ นฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอกวีสติวิธ อเนสน อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกสฺมึ หิ กาเล พหู ภิกฺขู เวชฺชกมฺเมน ทูตกมฺเมน
ปหิณคมเนน (๔) ชงฺฆเปสนิเกน (๕) ทนฺตกฏทาเนน เวฬุทาเนน
ปุปฺผทาเนน ผลทาเนน จุณฺณทาเนน ครุภณฺฑทาเนน โอสธทาเนน (๕) ปณฺฑปาติเกนาติ เอวรูปาย เอกวีสติวิธาย อเนสนาย
# ๑. สี. ยุ. สตฺตมตฺตานิ วสิสสตานิ ฯ ม. สฏิมาตฺตานิ วสิสสหสฺสานิ ฯ
# ๒. ม. อายุปริโยสาเน ฯ ๓. สคฺคปทนฺติป ฯ ๔. สี. ยุ. ปเหนคมเนน ฯ
ม. ปหิณกมฺเมน ฯ ๕. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ชีวิต กปฺเปสุ ฯ สา สาเกตชาตเก (๑) อาวิภวิสฺสติ ฯ สตฺถา
เตส ชีวิตกปฺปนภาว ตฺวา เอตรหิ พหู ภิกฺขู อเนสนาย
ชีวิต กปฺเปนฺติ เต ปน เอว ชีวต กปฺเปตฺวา ยกฺขตฺตภาวา
เปตตฺตภาวา น มุจฺจิสฺสนฺติ ธุรโคณา วา หุตฺวา
นิพฺพตฺติสฺสนฺติ นิรเย จ ปฏิสนฺธึ คณฺหิสฺสนฺติ เอเตส หิตตฺถาย
สุขตฺถาย มยา อตฺตชฺฌาสย สกปฏิภาณ เอก ธมฺมเทสน
กเถตุ วฏฏตีติ ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา น ภิกฺขเว
เอกวีสติวิธาย อเนสนาย ปจฺจยา อุปฺปาเทตพฺพา อเนสนาย
หิ อุปฺปนฺนปณฺฑปาโต อาทิตฺตโลหคุฬสทิโส หลาหลวิสูปโม
อเนสนา หิ นาเมสา พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวเกหิ ครหิตา (๒)
ปฏิกุฏา อเนสนาย อุปฺปนฺนปณฺฑปาต ภฺุชนฺตสฺส หิ หาโส
วา โสมนสฺส วา นตฺถิ เอว อุปฺปนฺโน หิ ปณฺฑปาโต
มม สาสเน จณฺฑาลสฺส อุจฺฉิฏโภชนสทิโส ตสฺส ปริโภโค
สตธมฺมมาณวสฺส จณฺฑาลสฺส อุจฺฉิฏภตฺตปริโภโค วิย โหตีติ
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
จณฺฑาลโยนิย นิพฺพตฺเตตฺวา วยปฺปตฺโต เกนจิเทว กรณีเยน
ปาเถยฺยตณฺฑุเล จ ภตฺตปุฏฺจ คเหตฺวา มคฺค ปฏิปชฺชิ ฯ
ตสฺมิมฺป กาเล พาราณสิย เอโก มาณโว อตฺถิ สตธมฺโม
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๖๘/๒๒ ฯ ๒. ม. ครหิตพฺพา ฯ
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นาม นาเมน (๑) อุทิจฺจพฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพฺพตฺโต ฯ โสป
เกนจิเทว กรณีเยน ตณฺฑุล วา ภตฺตปุฏ วา อคเหตฺวา
มคฺค ปฏิปชฺชิ ฯ เต อุโภป มหามคฺเค สมาคจฺฉึสุ ฯ มาณโว
โพธิสตฺต กึ ชาติโกสีติ ปุจฺฉิ ฯ โส อห จณฺฑาโลติ วตฺวา
ตฺว กึ ชาติโกสีติ มาณว ปุจฺฉิ ฯ โส อห อุทิจฺจพฺราหฺมโณติ ฯ
สาธุ คจฺฉามาติ เต อุโภป มคฺค อคมสุ ฯ โพธิสตฺโต
ปาตราสเวลาย อุทกผาสุกฏาเน นิสีทิตฺวา หตฺเถ โธวิตฺวา
ภตฺตปุฏ โมเจตฺวา มาณว ภตฺต ภฺุชาหีติ อาห ฯ นตฺถิ
หเร จณฺฑาล มม ภตฺเตน อตฺโถติ ฯ โพธิสตฺโต สาธูติ
ปุฏภตฺต อุจฺฉิฏ อกตฺวา ว อตฺตโน ยาปนมตฺต อฺสฺมึ
ปณฺเณ ปกฺขิปตฺวา ปุฏก (๒) พนฺธิตฺวา เอกมนฺเต เปตฺวา
ภฺุชิตฺวา ปานีย ปวิตฺวา ตโต หตฺถปาเท โธวิตฺวา (๓) ตณฺฑุเล
จ เสสภตฺตฺจ อาทาย คจฺฉาม มาณวาติ มคฺค ปฏิปชฺชิ ฯ
เต สกลทิวส คนฺตฺวา สาย อุโภป เอกสฺมึ อุทกผาสุกฏาเน
นฺหาตฺวา ปจฺจุตฺตรึสุ ฯ โพธิสตฺโต ผาสุกฺฏาเน นิสีทิตฺวา
ภตฺตปุฏ โมเจตฺวา มาณว อนาปุจฺฉิตฺวา ภฺุชิตุ อารภิ ฯ
มาณโว สกลทิวส มคฺคคมเนน กิลนฺโต ฉาตชฺฌตฺโต สเจ
เม ภตฺต ทสฺสติ ภฺุชิสฺสามีติ โอโลเกนฺโต อฏาสิ ฯ อิตโร
กิฺจิ อวตฺวา ภฺุชเตว ฯ มาณโว จินเฺ ตสิ อย จณฺฑาโล
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปุฏกภตฺต ฯ ๓. ม. โธตหตฺถปาโต ฯ
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มยฺห อวตฺวา ว สพฺพ ภฺุชติ นิปฺปเฬตฺวา ปณฺฑ คเหตฺวา
อุปริอุจฺฉิฏภตฺต ฉฑฺเฑตฺวา เสส ภฺุชิตุ วฏฏตีติ ฯ โส
ตถา กตฺวา อุจฺฉิฏภตฺต ภฺุชิ ฯ อถสฺส ภุตฺตมตฺตสฺเสว
มยา อตฺตโน ชาติโคตฺตกุลปฺปเทสาน อนนุจฺฉวิก กมฺม (๑) กต
จณฺฑาลสฺส นาม เม อุจฺฉิฏภตฺต ภุตฺตนฺติ พลววิปฺปฏิสาโร
อุปฺปชฺชิ ฯ ตาวเทวสฺส สโลหิต ภตฺต มุขโต อุคฺคฺฉิ ฯ โส
อปฺปมตฺตกสฺส ภตฺตสฺส (๒) วต เม การณา อนนุจฺฉวิก กมฺม
กตนฺติ อุปฺปนฺนพลวโสกตาย ปริเทวมาโน ปม คาถมาห
[๒๐๗] ตฺจ อปฺปฺจ อุจฺฉิฏ ตฺจ กิจฺเฉน โน อทา
โสห พฺราหฺมณชาติโก ย ภุตฺต ตมฺป อุคฺคตนฺติ ฯ
ตตฺราย สงฺเขปตฺโถ ย มยา ภุตฺต ต อปฺปฺจ อุจฺฉิฏฺจ
ตฺจ โน (๓)โส จณฺฑาโล น อตฺตโน รุจิยา อทาสิ อถ
โข นิปฺปฬิยมาโน กิจฺเฉน กสิเรน อทาสิ โส อห
ปริสุทฺธพฺราหฺมณชาติโก เตเนว เม ย ภุตฺต ตมฺป สทฺธึ
โลหิเตน อุคฺคตนฺติ ฯ
เอว มาณโว ปริเทวิตฺวา กึ ทานิ เม เอวรูป อนนุจฺฉวิก
กมฺม กตฺวา ชีวิเตนาติ อรฺ ปวิสิตฺวา กสฺสจิ อตฺตาน
อทสฺเสตฺวา อนาถมรณ ปตฺโต ฯ
สตฺถา อิม อตีต ทสฺเสตฺวา เสยฺยถาป ภิกฺขเว
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. ม ฯ
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สตธมฺมมาณวสฺส ต จณฺฑาลุจฺฉิฏ ภฺุชิตฺวา อตฺตโน อยุตฺตโภชนสฺส ภุตฺตตฺตา เนว หาโส น โสมนสฺส อุปปฺ ชฺชิ เอวเมว
โย อิมสฺมึ สาสเน ปพฺพชิโต อเนสนาย ชีวิต กปฺเปนฺโต
ตถาลทฺธ ปจฺจย ปริภฺุชติ ตสฺส (๑) พุทฺธปฏิกฏุ  าย ครหิตชีวิกาย
ชีวิตภาวโต เนว หาโส น โสมนสฺส อุปฺปชฺชีติ วตฺวา
อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา ทุติย คาถมาห
[๒๐๘] เอว ธมฺม นิรกตฺวา โย อธมฺเมน ชีวติ
สตธมฺโมว ลาเภน ลทฺเธนาป น นนฺทตีติ ฯ
ตตฺถ ธมฺมนฺติ อาชีวปาริสุทฺธิสีล ธมฺม ฯ นิรกตฺวาติ
นีหริตฺวา ฉฑฺเฑตฺวา ฯ อธมฺเมนาติ เอว เอกวีสติยา อเนสนสงฺขาเตน มิจฺฉาชีเวน ฯ สตธมฺโมติ ตสฺส นาม ฯ สุตธมฺโมติป (๒)
ปาโ ฯ น นนฺทตีติ ยถา สตธมฺโม มาณโว จณฺฑาลุจฺฉิฏก
เม ลทฺธนฺติ เตน ลาเภน น นนฺทติ เอว อิมสฺมิมฺป สาสเน
ปพฺพชิโต กุลปุตฺโต อเนสนาย ลทฺธลาภ ปริภฺุชนฺโต น
นนฺทติ น ตุสฺสติ พุทฺธครหิตชีวิกาย ชีวามีติ โทมนสฺสปฺปตฺโต ว โหติ ฯ ตสฺมา อเนสนาย ชีวิต กปฺเปนฺตสฺส สตธมฺมมาณวสฺเสว อรฺ ปวิสิตฺวา อนาถมรณ มริตุ วรนฺติ ฯ
เอว สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา (๓) จตฺตาริ
อริยสจฺจานิ ปกาเสตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน
# ๑. ม. พุทฺธปฏิกุฏครหิตชีวิตภาวโต ฯ ๒. ม. สนฺตธมฺโมติป ฯ
# ๓. ม. เทเสตฺวา ฯ
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พหู ภิกฺขู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ ฯ ตทา มาณโว
อหเมว จณฺฑาลปุตฺโต อโหสินฺติ ฯ
สตธมฺมชาตก นวม ฯ
ทุทฺททชาตก
ทุทฺทท ททมานานนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
คณทาน อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถยิ  กิร เทฺว สหายกา กุฏม ฺพิกปุตฺตา ฉนฺทก
สหริตฺวา สพฺพปริกฺขารทาน สชฺเชตฺวา พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ
นิมนฺเตตฺวา สตฺตาห มหาทาน ปวตฺเตตฺวา สตฺตเม ทิวเส
สพฺพปริกฺขาร อทสุ ฯ เตสุ คณเชฏโก สตฺถาร วนฺทิตฺวา
เอกมนฺเต นิสีทิตฺวา ภนฺเต อิมสฺมึ ทาเน พหุทายกาป อตฺถิ
อปฺปทายกาป เตสมฺป สพฺเพส อิท ทาน มหปฺผล โหตูติ
ทาน นิยฺยาเทติ ฯ สตฺถา ตุมฺเหหิ โข อุปาสกา พุทฺธปฺปมุขสฺส
ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทาน ทตฺวา เอว นิยฺยาเทนฺเตหิ มหากมฺม กต
โปราณกปณฺฑิตาป ทาน ทตฺวา เอวเมว นิยฺยาเทสุนฺติ วตฺวา
เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กาสิกรฏเ พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ตกฺกสิลาย
สพฺพสิปฺปานิ อุคฺคณฺหิตฺวา ฆราวาส ปหาย อิสิปพฺพชฺช
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ปพฺพชิตฺวา คณสตฺถา หุตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส จิร วสิตฺวา
โลณมฺพิลเสวนตฺถาย ชนปทจาริกฺจรมาโน พาราณสิย คนฺตฺวา(๑)
ราชุยฺยาเน วสิตฺวา ปุนทิวเส ทฺวารคาเม สปริโส ปณฺฑาย
จริ ฯ มนุสฺสา ภิกฺข อทสุ ฯ ปุนทิวเส พาราณสิย จริ ฯ
มนุสฺสา สมฺปยายมานา ภิกฺข ทตฺวาถ คณพนฺเธน ฉนฺทก
สหริตฺวา ทาน สชฺเชตฺวา อิสิคณสฺส มหาทาน ปวตฺตยึสุ ฯ
ทานปริโยสาเน คณเชฏโก เอวเมว วตฺวา อิมินา นิยาเมน
ทาน นิยฺยาเทสิ ฯ โพธิสตฺโต อาวุโส จิตฺตปฺปสาเท สติ
อปฺปก นาม ทาน นตฺถีติ วตฺวา อนุโมทน กโรนฺโต อิมา
คาถา อโวจ
[๒๐๙] ทุทฺทท ททมานาน ทุกฺกร กมฺมกุพฺพต
อสนฺโต นานุกุพฺพนฺติ สต ธมฺโม ทุรนฺนโย
[๒๑๐] ตสฺมา สตฺจ อสตฺจ นานา โหติ อิโต คติ
อสนฺโต นิรย ยนฺติ
สนฺโต สคฺคปรายนาติ ฯ
ตตฺถ ทุทฺททนฺติ ทาน นาม โลภาทิโทสวสิเกหิ อปณฺฑิเตหิ
ทาตุ น สกฺกา ตสฺมา ทุทฺททนฺติ วุจฺจติ ต ททมานาน ฯ
กุพฺพตนฺติ ตเทว ทานกมฺม สพฺเพหิ กาตุ น
สกฺกา ฯ ทุกกฺ รนฺติ ต กุรมุ านาน ฯ อสนฺโตติ อปณฺฑิตา
พาลา ฯ นานุกุพฺพนฺตีติ ต กมฺม นานุกโรนฺติ ฯ สต ธมฺโมติ
# ๑. ม. ปตฺวา ฯ ๒. สฺยา. ทุรนฺวโย ฯ
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ปณฺฑิตาน สภาโว ฯ ทาน สนฺธาเยต วุตฺต ฯ ทุรนฺนโยติ
ผลสมฺพนฺธวเสน ทุชชฺ าโน เอวรูปสฺส ทานสฺส เอวรูโป
ผลวิปาโก โหตีติ ทุรนฺนโย ทุรานุโพโธ ฯ อป จ ทุรนฺนโยติ
ทุราธิคโม ฯ อปณฺฑิเตหิ ทาน อทตฺวา ทานผล นาม
ลทฺธุ น สกฺกาติป อตฺโถ ฯ นานา โหติ อิโต คตีติ
อิโต จวิตฺวา ปรโลก คจฺฉนฺตาน ต ปฏิสนฺธิคหณ นานา
โหตีติ ฯ อสนฺโต นิรย ยนฺตีติ อปณฺฑิตา ทุสฺสีลา ทาน
อทตฺวา สีล อรกฺขิตฺวา นิรย คจฺฉนฺติ ฯ สนฺโต สคฺคปรายนาติ
ปณฺฑิตา ปน ทาน ทตฺวา สีล รกฺขติ ฺวา อุโปสถกมฺม
กตฺวา ตีณิ สุจริตานิ ปูเรตฺวา สคฺคปรายนา โหนฺติ มหนฺต
สุขสมฺปตฺตึ (๑) อนุภวนฺตีติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต อนุโมทน กตฺวา จตฺตาโร วสฺสิเก มาเส
ตตฺเถว วสิตฺวา วสฺสาติกฺกเม หิมวนฺต คนฺตฺวา ฌาน
นิพฺพตฺเตตฺวา อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา อิสิคณา พุทฺธปริสา อเหสุ คณสตฺถา ปน อหเมวาติ ฯ
ทุทฺททชาตก ทสม ฯ
กลฺยาณธมฺมวคฺโค ตติโย ฯ
# ๑. ม. สคฺคสุขสมฺปตฺตึ ฯ
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ตสฺสทุ ฺทาน (๑)
สุสมฺ มิคาภิภู (๒) มาณวโก
วาริพหุตรูปาทิจฺจุปฏานา
สกฬาย สตินฺทกุ ปงฺก ปุน
สตธมฺม สุทุททฺ ทเกน ทส ฯ
# ๑. ม. กลฺยาณธมฺม ททฺทร
มกฺกฏิ ทุพฺภิ มกฺกฏ ฯ
อาทิจฺจุปฏานฺเจว กฬายมุฏิ ตินฺทุก ฯ
กุจฺฉป สตธมฺมฺจ
ทุททฺ ทนฺติ จ เต ทส ฯ
# ๒. สฺยา. ๒๗/๖๔ มิคาธิภู ฯ
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*เลมที่ 30 หนา 134
อสทิสวคฺควณฺณนา
อสทิสชาตก
ธนุคฺคโห อสทิโสติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
มหาภินิกฺขมน อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกทิวส หิ ภิกฺขู ธมฺมสภาย สนฺนิสินฺนา ภควโต
มหาภิเนกฺขมฺมปารมึ (๑) วณฺเณนฺตา นิสีทึสุ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา
กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา
อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว ตถาคโต อิทาเนว
มหาภินิกฺขมน นิกฺขมนฺโต ปุพฺเพป เสตจฺฉตฺต ปหาย
นิกฺขมนฺโตเยวาติ (๒) วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ ตสฺส โสตฺถินา
ชาตสฺส นามคฺคหณทิวเส อสทิสกุมาโรติ นาม กรึสุ ฯ อถสฺส
อาธาวิตฺวา ปริธาวิตฺวา วิจรณกาเล อฺโ ปฺุวา สตฺโต
เทวิยา กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ ตสฺส โสตฺถินา ชาตสฺส
นามคฺคหณทิวเส พฺรหฺมทตฺตกุมาโรติ นาม กรึสุ ฯ เตสุ
โพธิสตฺโต โสฬสวสฺสิกกาเล ตกฺกสิลาย คนฺตฺวา ทิสาปาโมกฺขสฺส อาจริยสฺส สนฺติเก ตโย เวเท อฏารส จ
# ๑. ม. มหาภินิกฺขมปารมึ ฯ ๒. ม. นิกฺขนฺโต ฯ
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วิชฺชุฏานานิ สพฺพสิปปฺ านิ จ อุคฺคณฺหิตฺวา [๒] อิสฺสาสสิปฺเป
อสทิโส หุตวฺ า พาราณสึ ปจฺจาคมิ ฯ ราชา กาล กุรุมาโน
อสทิสกุมารสฺส รชฺช ทตฺวา พฺรหฺมทตฺตสฺส อุปรชฺช เทถาติ
วตฺวา กาลมกาสิ ฯ ตสฺมึ กาลกเต โพธิสตฺโต อตฺตโน รชฺเช
ทิยมาเน มยฺห รชฺเชน อตฺโถ นตฺถีติ ปฏิกฺขิป ฯ พฺรหฺมทตฺต
รชฺเช อภิส
ิ ฺจึสุ ฯ โพธิสตฺโต มยฺห ยเสน (๓) อตฺโถ นตฺถตี ิ
กิฺจิป น อิจฺฉิ ฯ กนิฏเ รชฺช กาเรนฺเต ปกติยา ว
ราชากาเรเนว วสิ ฯ ราชปาทมูลิกา อสทิสกุมาโร รชฺช
ปตฺเถตีติ วตฺวา รฺโ สนฺติเก โพธิสตฺต ปริภินทฺ ึสุ ฯ โสป
เตส วจน คเหตฺวา ปริภินฺนจิตฺโต ภาตร เม คณฺหถาติ
มนุสฺเส อุยฺโยเชสิ ฯ อเถโก โพธิสตฺตสฺส อตฺถจรโก ต
การณ [๕] อาโรเจสิ ฯ โพธิสตฺโต กนิฏภาติกสฺส กุปฺปตฺวา (๖)
อฺ รฏ คนฺตฺวา เอโก ธนุคฺคโห อาคนฺตฺวา ราชทฺวาเร
ิโตติ รฺโ อาโรจาเปสิ ฯ ราชา กิตฺตก โภค อิจฺฉตีติ
ปุจฺฉิ ฯ เอกสวจฺฉเร สตสหสฺสนฺติ ฯ สาธุ อาคจฺฉตูติ ฯ อถ
น อาคนฺตฺวา สมีเป ิต ปุจฺฉิ ตฺว ธนุคฺคโหติ ฯ อาม
เทวาติ ฯ สาธุ ม อุปฏหีติ ฯ โส ตโต ปฏาย ราชาน
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เตสูติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. รชฺเชน ฯ ๔. ม. วสนากาเรเนว ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร
โพธิสตฺตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. กุชฺฌิตวฺ า นครา นิกฺขมิตฺวา ฯ
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อุปฏหิ ฯ ตสฺส ปริพฺพย ทิยมาน ทิสฺวา อติพหุ ลภตีติ
โปราณธนุคฺคหา อุชฺฌายึสุ ฯ อเถกทิวส ราชา อุยฺยาน
คนฺตฺวา มงฺคลสิลาปฏฏสมีเป สาณิปาการ ปริกฺขิปาเปตฺวา
อมฺพรุกฺขมูเล มหาสยเน นิปนฺโน อุทธฺ  โอโลเกนฺโต รุกฺขคฺเค
เอก อมฺพปณฺฑึ ทิสฺวา อิม น สกฺกา อภิรูหิตฺวา คณฺหิตุนฺติ
ธนุคฺคเห ปกฺโกสาเปตฺวา อิม อมฺพปณฺฑึ สเรน ฉินฺทิตฺวา
ปาเตตุ สกฺขิสฺสถาติ อาห ฯ น เอต เทว อมฺหาก ครุ เทเวน
ปน โน พหุวาเร กมฺม ทิฏปุพฺพ อธุนาคโต ธนุคฺคโห
อมฺเหหิ พหุตร ลภติ ต ปาตาเปถาติ ฯ ราชา โพธิสตฺต
ปกฺโกสาเปตฺวา สกฺขิสฺสสิ ตาต เอต ปาเตตุนฺติ ปุจฺฉิ ฯ [๑]
เอก โอกาส ลภมาโน สกฺขิสฺสามีติ ฯ กตร โอกาสนฺติ ฯ
ตุมฺหาก สยนสฺส อนฺโตกาสนฺติ ฯ ราชา สยน หราเปตฺวา
โอกาส กาเรสิ ฯ โพธิสตฺตสฺส หตฺเถ ธนุ นตฺถิ นิวาสนนฺตเร
ธนุ สนฺนยฺหติ ฺวา วิจรติ ตสฺมา สาณึ ลทฺธุ วฏฏตีติ อาห ฯ
ราชา [๒] สาณึ อาหราเปตฺวา ปริกฺขิปาเปสิ ฯ โพธิสตฺโต
อนฺโตสาณึ ปวิสิตฺวา อุปรินิวตฺถวตฺถ (๓) นีหริตฺวา เอก รตฺตวตฺถ (๔)
นิวาเสตฺวา กจฺฉ พนฺธิตฺวา เอก รตฺตวตฺถ อุทเร พนฺธิตฺวา
ปสิพฺพกโต สนฺธิยุตฺต ขคฺค นีหริตฺวา วามปสฺเส สนฺนยฺหิตฺวา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อาม มหาราชาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สาธูติ
ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. อุปรินิวตฺถ เสตวตฺถ ฯ ๔. ม. รตฺตปฏ ฯ เอวมุปริป ฯ
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สุวณฺณกฺจุก ปฏิมฺุจิตฺวา จาปนาลึ ปฏิย สนฺนยฺหิตฺวา
สนฺธิยุตฺต เมณฺฑกมหาธนุ อาทาย ปวาฬวณฺณชิย อาโรเปตฺวา
อุณฺหีส สีเส ปฏิมฺุจิตฺวา ติขิณขุรปฺป นเขหิ ปริวตฺตยมาโน
สาณึ ทฺวิธา กตฺวา ปวึ ผาเลตฺวา อลงฺกตนาคกุมาโร วิย
นิกฺขมิตฺวา สรขิปนฏาน คนฺตฺวา ขุรปฺป สนฺนยฺหิตฺวา ราชาน
อาห กึ มหาราช เอต อมฺพปณฺฑึ อุทฺธ อาโรหณกณฺเฑน
ปาเตมิ อุทาหุ โอโรหณกณฺเฑนาติ (๑) ฯ ตาต พหู มยา อาโรหณกณฺเฑน ปาเตนฺตา ทิฏปุพฺพา โอโรหณกณฺเฑน ปาเตนฺตา
มยา น ทิฏ ปุพฺพา โอโรหณกณฺเฑน ปาเตหีติ ฯ มหาราช
อิท กณฺฑ ทูร อาโรหิสฺสติ ยาว จาตุมฺมหาราชิกภวน ตาว
คนฺตฺวา สย โอโรหิสฺสติ ยาวสฺส โอโรหณ ตาว ตุมฺเหหิ
อธิวาเสตุ วฏฏตีติ ฯ ราชา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ
อถ น ปุน อาห มหาราช อิท กณฺฑ อาโรหมาน
อมฺพปณฺฑิวณฺฏ ยาวมชฺฌ กนฺตมาน อาโรหิสฺสติ โอโรหณ (๒)
เกสคฺคมตฺตมฺป อิโต วา เอตฺโต วา อคนฺตฺวา โอธิยฺเว (๓)
ปติตฺวา อมฺพปณฺฑึ คเหตฺวา โอตริสฺสติ ปสฺส มหาราชาติ ฯ
เวค ชเนตฺวา กณฺฑ ขิป ฯ ต กณฺฑ อมฺพปณฺฑิวณฺฏ
ยาวมชฺฌ กนฺตมาน อภิรูหิ ฯ โพธิสตฺโต อิทานิ ต กณฺฑ
ยาว จาตุมฺมหาราชิกภวน คต ภวิสฺสตีติ ตฺวา ปมขิตฺต# ๑. ม. อโธ โอโรหณกณฺเฑนาติ ฯ ๒. ม. โอโรหมาน ฯ
# ๓. ม. อุชฺุเว ฯ เอวมุปริป ฯ
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กณฺฑโต อธิกตร เวค ชเนตฺวา อฺ กณฺฑ ขิป ฯ ต
คนฺตฺวา ปุริมกณฺฑ ปุงฺเข (๑) ปหริตฺวา นิวตฺตาเปตฺวา (๒) สย
ตาวตึสภวน อภิรูหิ ฯ ตตฺถ น เทวตา อคฺคเหสุ ฯ
นิวตฺตนกณฺฑสฺส วาตจฺฉินฺนสทฺโท อสนิสทฺโท วิย อโหสิ ฯ
มหาชเนน กึสทฺโท เอโสติ วุตฺเต โพธิสตฺโต นิวตฺตนกณฺฑสฺส
สทฺโทติ วตฺวา อตฺตโน อตฺตโน สรีเร กณฺฑสฺส ปตนภเยน (๓)
ภีตตสิต มหาชน มา ภายิตฺถาติ อสฺสาเสตฺวา กณฺฑสฺส
ภูมิย ปติตุ น ทสฺสามีติ อาห ฯ กณฺฑ โอตรมาน
เกสคฺคมตฺตมฺป อิโต วา เอตฺโต วา อคนฺตฺวา โอธิยฺเว
ปติตฺวา อมฺพปณฺฑึ ฉินฺทิ ฯ โพธิสตฺโต อมฺพปณฑ
ฺ ิยา จ
กณฺฑสฺส จ ภูมิย ปติตุ อทตฺวา อากาเส เยว สมฺปฏิจฺฉนฺโต
เอเกน หตฺเถน อมฺพปณฺฑึ เอเกน หตฺเถน กณฺฑ อคฺคเหสิ ฯ
มหาชโน ต อจฺฉริย ทิสวฺ า น โน เอวรูป ทิฏปุพฺพนฺติ
มหาปุริส ปสสติ อุนฺนทติ อปฺโผเฏติ องฺคุลิโย วิธุนติ (๔)
เจลุกฺเขปสหสฺสานิ ปวตฺเตติ ฯ ราชปริสาย ตุฏหฏาย
โพธิสตฺตสฺส ทินฺน ธนโกฏิมตฺต (๕) อโหสิ ฯ ราชาปสฺส ฆนวสฺส
วสฺสนฺโต วิย พหุธน มหนฺต ยส อทาสิ ฯ เอว โพธิสตฺเต
เตน รฺา สกฺกเต ครุกเต ตตฺถ วสนฺเต อสทิสกุมาโร
# ๑. ม. ปุริมกณฺฑปุงฺเข ฯ ๒. ม. นิวตฺติตฺวา ฯ ๓. ม. ปตฺตนภาว ตฺวา ฯ
# ๔. ม. วิธูนติ ฯ ๕. ม. ทินฺนธน โกฏิมตฺต ฯ
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กิร พาราณสิย นตฺถีติ สตฺต ราชาโน อาคนฺตฺวา พาราณสึ
ปริวาเรตฺวา รชฺช วา เทตุ ยุทฺธ วาติ รฺโ ปณฺณ
เปเสสุ ฯ ราชา มรณภยภีโต กุหึ เม ภาตา วสตีติ ปุจฺฉิตฺวา
เอก สามนฺตราชาน อุปฏาสีติ สุตฺวา มม ภาติเก
อนาคจฺฉนฺเต มยฺห ชีวิต นตฺถิ คจฺฉถ อสฺส มม วจเนน
ปาเท วนฺทิตฺวา ขมาเปตฺวา คณฺหิตฺวา อาคจฺฉถาติ ทูเต
ปาเหสิ ฯ เต คนฺตฺวา โพธิสตฺตสฺส ปวตฺตึ อาโรเจสุ ฯ โพธิสตฺโต
ต ราชาน อาปุจฺฉิตฺวา พาราณสึ ปจฺจาคนฺตฺวา ราชาน
มา ภายีติ สมสฺสาเสตฺวา กณฺเฑ อกฺขรานิ ฉินฺทิตฺวา อห
อสทิสกุมาโร อาคโต อฺ เอกกณฺฑ ขิปนฺโต สพฺเพส โว
ชีวิต มาเรสฺสามิ (๑) ชีวิเตน อตฺถิกา ปลายนฺตุ (๒) ขุทฺทกมกฺขิกาย
ปวนมตฺตมฺป โลหิต อนุปฺปาเทมีติ (๒) อฏฏาลเก ตฺวา สตฺตนฺน
ราชูน ภฺุชนฺตาน กาฺจนปาฏิมกุเลเยว (๓) กณฺฑ ปาเตสิ ฯ
เต อกฺขรานิ ทิสฺวา มรณภยภีตา สพฺเพ ปลายึสุ ฯ เอว
โพธิสตฺโต ขุทฺทกมกฺขิกาย ปวนมตฺตมฺป โลหิต อนุปฺปาเทตฺวา
สตฺต ราชาโน ปลาเปตฺวา กนิฏภาตร อวโลเกตฺวา (๔) กาเม
ปหาย อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา อภิฺา จ สมาปตฺติโย จ
นิพฺพตฺเตตฺวา ชีวิตปริโยสาเน พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ
# ๑. ม. หริสสฺ ามิ ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. กฺจนปาติมกุเลเยว ฯ ๔. สี. ยุ. โอโลเกตฺวา ฯ
ม. อปโลเกตฺวา ฯ
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สตฺถา เอว ภิกฺขเว อสทิสกุมาโร สตฺต ราชาโน
ปลาเปตฺวา ชิตสงฺคาโม อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิโตติ วตฺวา
อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา อิมา คาถา อโวจ
[๒๑๑] ธนุคฺคโห อสทิโส
ราชปุตฺโต มหพฺพโล
ทูเร ปาเหติ อกฺขณเวธี
มหากายปฺปทาลิโน
[๒๑๒] สพฺพามิตฺเต รณ กตฺวา
น จ กิฺจิ วิเหยิ
ภาตร โสตฺถึ กตฺวาน
สฺม อชฺฌุปาคมีติ ฯ
ตตฺถ อสทิโสติ น เกวล นาเมเนว พลวิริยปฺาหิป
อสทิโส ว ฯ มหพฺพโลติ กายพเลนป มหพฺพโล ฯ
ทูเร ปาเหตีติ ยาว จาตุมฺมหาราชิกภวนา ตาวตึสภวนา กณฺฑ
เปเสตุ สมตฺถตาย ทูเร ปาเหติ ฯ อกฺขณเวธีติ อวิราธิกเวธี ฯ
อถ วา อกฺขณ (๒) วุจฺจติ วิชชฺ ุ ยาว เอกา วิชฺชุ นิจฺฉรติ
ตาว เตโนภาเสน สตฺตฏวาเร กณฺฑานิ คเหตฺวา วิชฺฌตีติ
อกฺขณเวธี ฯ มหากายปฺปทาลิโนติ มหนฺเต กาเย ปทาเลติ ฯ
จมฺมกาโย ทารุกาโย โลหกาโย อยกาโย วาลิกกาโย อุทกกาโย
ผลกกาโยติ อิเม สตฺตกายา (๓) นาม ฯ ตตฺถ อฺโ จมฺมกาย
ปทาเลนฺโต มหิสจมฺมมฺป (๔) วินิวิชฌ
ฺ ติ ฯ โส ปน สตมฺป
มหิสจมฺมานิ วินิวิชฺฌติ เยว ฯ อฺโ อฏงฺคุลพหล อุทุมฺพร# ๑. ม. สยม ฯ ๒. ม. อกฺขณา ฯ ๓. ม. สตฺต มหากายา ฯ
# ๔. ม. มสึสจมฺมาน ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปทร จตุรงฺคุลพหล อสนปทร วินิวชิ ฌ
ฺ ติ โส ปน ผลกสตมฺป
เอกโต พทฺธ วินิวิชฺฌติ ตถา ทฺวงฺคุลพหล ตมฺพโลหปฏฏ
องฺคุลพหล อยปฏฏ วาลิกสกฏสฺส (๑) ปทรสกฏสฺส วา ปจฺฉาภาเค (๑) กณฺฑ ปเวเสตฺวา ปุรภาเคน อติปาเตติ ฯ ปกติยา
อุทเก จตุอุสุภฏาน (๒) กณฺฑ ปเวเสสิ (๓) ถเล อฏุสุภนฺติ (๔) เอว
อิเมส สตฺตนฺน มหากายาน ปทาลนโต มหากายปฺปทาลิโน ฯ
สพฺพามิตฺเตติ สพฺเพ อมิตฺเต ฯ รณ กตฺวาติ ยุทฺธ กตฺวา
ปลาเปสีติ อตฺโถ ฯ น จ กิฺจิ วิเหยีติ เอกมฺป น
วิเหเยฺย ฯ อวิเหยนฺโต ปน เตหิ สทฺธึ กณฺฑเปสเนน
รณ กตฺวา ฯ สฺม อชฺฌุปาคมีติ สีลสฺม ปพฺพชฺช
อุปคโตติ ฯ
เอว สตฺถา อิม ธมฺมเทสน เทเสตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา กนิฏภาตา อานนฺโท อโหสิ อสทิสกุมาโร ปน
อหเมวาติ ฯ
อสทิสชาตก ปม ฯ
# ๑. ม. พทรสกฏสฺส ปลาลสกฏสฺส วา ปจฺฉาภาเคน ฯ
# ๒. ม. จตุอุสภฏาน ฯ ๓. ม. เปเสติ ฯ ๔. ม. อฏอุสภนฺติ ฯ
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สงฺคามาวจรชาตก
สงฺคามาวจโร สูโรติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
นนฺทตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ
สตฺถริ หิ ปมคมเนน กปลวตฺถุปุร (๑) คนฺตฺวา กนิฏภาติก
นนฺทกุมาร ปพฺพาเชตฺวา กปลวตฺถุปรุ า นิกฺขมฺม อนุปุพฺเพน
สาวตฺถิย คนฺตฺวา วิหรนฺเต อายสฺมา นนฺโท ปตฺต อาทาย
ตถาคเตน สทฺธึ เคหา นิกฺขมนกาเล นนฺทกุมาโร กิร สตฺถารา
สทฺธึ คจฺฉตีติ สุตฺวา อฑฺฒลิกฺขิเตหิ (๒) เกเสหิ วาตปานนฺตเรน
โอโลเกตฺวา ตุวฏ โข อยฺยปุตฺต อาคจฺเฉยฺยาสีติ อิท ชนปทกลฺยาณิยา วุตฺตวจนมนุสฺสรนฺโต อุกกฺ ณฺิโต อนภิรโต
อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสนฺถตคตฺโต อโหสิ ฯ สตฺถา ตสฺส
ปวตฺตึ ตฺวา ยนฺนูนาห นนฺท อรหตฺเต ปติฏเปสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา ตสฺส วสนปริเวณ คนฺตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสินฺโน
กจฺจิ นนฺท อิมสฺมึ สาสเน น อภิรมสีติ ปุจฺฉิ ฯ ภนฺเต
ชนปทกลฺยาณิยา ปฏิพทฺธจิตฺโต หุตฺวา นาภิรมามีติ ฯ
หิมวนฺตจาริกคตปุพฺโพ นนฺทาติ ฯ น คตปุพฺโพ ภนฺเตติ ฯ
เตน หิ นนฺท คจฺฉามาติ ฯ นตฺถิ เม ภนฺเต อิทฺธิ
กถาห คมิสสฺ ามีติ ฯ สตฺถา อห ต นนฺท มม อิทธฺ ิพเลน
เนสฺสามีติ นนฺทตฺเถร หตฺเถ คเหตฺวา อากาส ปกฺขนฺทิตฺวา
# ๑. ม. กปลปุร ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อฑฺฒุลฺลิขเิ คหิ ฯ
# ๓. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 143

*เลมที่ 30 สงฺคามาวจรชาตก หนา 143
อนฺตรามคฺเค เอก ฌามกฺเขตฺต(๑) ทสฺเสตฺวา (๒) ฌามขาณุเก นิสินฺน
ฉินฺนนาสนงฺคุฏ ฌามโลมฉินฺนฉวึ จมฺมมตฺต ปลิคุณฺิต (๓)
เอก มกฺกฏึ ทสฺเสตฺวา ปสฺสสิ ตฺว นนฺท เอต
มกฺกฏินฺติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ สุฏุ ปจฺจกฺข กโรหีติ ฯ
อถ น คเหตฺวา สฏิโยชนิก มโนสิลาตล อโนตตฺตทหาทโย สตฺต มหาสเร ปฺจ มหานทิโย สุวณฺณปพฺพตรชฏปพฺพตมณิปพฺพตปฏิมณฺฑิต อเนกสตรามเนยฺยก หิมวนฺตปพฺพตฺจ
ทสฺเสตฺวา ตาวตึสภวนนฺเต นนฺท ทิฏ ปุพฺพนฺติ ปุจฺฉิตฺวา น
ทิฏปุพฺพ ภนฺเตติ วุตฺเต เอหิ นนฺท ตาวตึสภวน เต
ทสฺเสสฺสามีติ ตตฺถ เนตฺวา ปณฺฑุกมฺพลสิลาสเน นิสีทิ ฯ สกฺโก
เทวราชา ทฺวีสุ เทวโลเกสุ เทวสงฺเฆน สทฺธึ อาคนฺตฺวา
วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ อฑฺฒเตยฺยโกฏิสขาตา ปริจาริกา
ปฺจสตา กุกฺกุฏปาทา (๔) เทวจฺฉรา อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ สตฺถา อายสฺมนฺต นนฺท ตา ปฺจสตา
อจฺฉรา กิเลสวเสน ปุนปฺปุน โอโลกาเปสิ ปสฺสสิ นนฺท
อิมา กุกฺกุฏปาทานิโย (๕) อจฺฉราโยติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ กินนฺ ุ
โข ตา เอตา โสภนฺติ อุทาหุ ชนปทกลฺยาณีติ ฯ เสยฺยถาป
ภนฺเต ชนปทกลฺยาณิยา (๖) อุปนิธาย สา ปลุทฺธมกฺกฏี เอวเมว
# ๑. ม. เอกสฺมึ ฌามกฺเขตฺเต ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. โลหิตปลิคุณฺิต ฯ ๔. ม. กกุฏปาทา ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๕. ม. กกุฏปาทินิโย ฯ ๖. ม. ชนปทกลฺาณึ ฯ
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อิมาส (๑) อุปนิธาย ชนปทกลฺยาณีติ ฯ อิทานิ กึ กริสฺสสิ
นนฺทาติ ฯ กึ กมฺม กตฺวา ภนฺเต อิมา อจฺฉรา ลภนฺตีติ ฯ
สมณธมฺม กตฺวาติ ฯ สเจ เม ภนฺเต อิมาส ปฏิลาภตฺถาย
ภควา ปาฏิโภโค โหติ อห สมณธมฺม กริสฺสามีติ อาห ฯ
สตฺถา กโรหิ นนฺท อหนฺเต ปาฏิโภโคติ ฯ เอว เถโร
เทวสงฺฆมชฺเฌ ตถาคต ปาฏิโภค คเหตฺวา มา ภนฺเต อติปปฺจ
กโรถ เอถ คจฺฉาม อห สมณธมฺม กริสฺสามีติ อาห ฯ
สตฺถา ต อาทาย เชตวนเมว ปจฺจาคมิ ฯ เถโร สมณธมฺม
กาตุ อารภิ ฯ สตฺถา ธมฺมเสนาปตึ อามนฺเตตฺวา สาริปุตฺต
มยฺห กนิฏภาตา นนฺโท ตาวตึสเทวโลเก เทวสงฺฆสฺส
มชฺเฌ เทวจฺฉราน การณา ม ปาฏิโภค อคฺคเหสีติ อาห ฯ (๒)
เอเตเนว อุปาเยน มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส มหากสฺสปตฺเถรสฺส
อนุรุทฺธตฺเถรสฺส ธมฺมภณฺฑาคาริกานนฺทตฺเถรสฺสาติ อสีติมหาสาวกาน เยภุยฺเยน เสสภิกฺขูน อาจิกฺขิ ฯ ธมฺมเสนาปติสาริปุตฺตตฺเถโร นนฺทตฺเถร อุปสงฺกมิตฺวา สจฺจ กิร ตฺว อาวุโส
นนฺท ตาวตึสเทวโลเก เทวสงฺฆสฺส มชฺเฌ เทวจฺฉรา ลภนฺโต
สมณธมฺม กริสฺสามีติ ทสพล ปาฏิโภค คณฺหีติ วตฺวา นนุ
เอว สนฺเต ตว พฺรหฺมจริยาวาโส (๓) มาตุคามสนฺนิสฺสิโต (๔) ตสฺส
# ๑. ม. อิมา ฯ ๒. ม. ตสฺส อาจิกฺขิ ฯ ๓. ม. พฺรหฺมจริยวาโส ฯ
# ๔. ม. มาตุคามสนฺนิสฺสิโต กิเลสสนฺนิสิโต ฯ
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เต อิตฺถีน อตฺถาย [๑] ภติยา กมฺม กโรนฺเตน กมฺมกาเรน
สทฺธึ กึ นานากรณนฺติ เถร ลชฺชาเปสิ นิตฺเตช อกาสิ ฯ
เอเตนุปาเยน สพฺเพป อสีติมหาสาวกา อวเสสภิกฺขู จ ต
อายสฺมนฺต ลชฺชาเปสุ ฯ โส อยุตฺต วต เม กตนฺติ หิริยา
จ โอตฺตปฺเปน จ วิริย ทฬฺห ปคฺคณฺหิตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒนฺโต
อรหตฺต ปตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา สฺวาห ภนฺเต ภควโต
ปฏิสฺสวา (๒) มฺุจามีติ อาห ฯ สตฺถาป ยทา ปน ตฺว นนฺท
อรหตฺต ปตฺโต ตทา เยวาห ปฏิสฺสวา มุตฺโตติ อาห ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวา ธมฺมสภาย ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ ยาว
โอวาทกฺขโม วาย อาวุโส นนฺทตฺเถโร เอโกวาเทเนว หิโรตฺตปฺป
ปจฺจุปฏเปตฺวา สมณธมฺม กตฺวา อรหตฺต ปตฺโตติ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป
นนฺโท โอวาทกฺขโม เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
โพธิสตฺโต หตฺถาจริยกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต หตฺถาจริยสิปฺเป นิปผฺ ตฺตึ ปตฺโต เอก พาราณสีรฺโ สปตฺตราชาน อุปฏาสิ ฯ โส ตสฺส มงฺคลหตฺถึ สุสิกฺขติ  กตฺวา
สิกฺขาเปสิ ฯ โส ราชา พาราณสีรชฺช คณฺหิสฺสามีติ โพธิสตฺต
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สมณธมฺม กโรนฺตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. ปฏิสฺสว ฯ
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คเหตฺวา มงฺคลหตฺถึ อารุยฺห มหติยา เสนาย พาราณสึ คนฺตฺวา
ปริวาเรตฺวา รชฺช วา เทตุ ยุทฺธ วาติ รฺโ ปณฺณ
เปเสสิ ฯ พฺรหฺมทตฺโต ยุทฺธ ทสฺสามีติ ปาการทฺวารฏฏาลกโคปุเรสุ พลนิกาย (๑) อาโรเปตฺวา ยุทฺธ อทาสิ ฯ สปตฺตราชา
มงฺคลหตฺถึ จมฺเมน วมฺเมตฺวา (๒) สยมฺป จมฺม (๓) ปฏิมฺุจิตฺวา
หตฺถิกฺขนฺธคโต ติขิณองฺกุส อาทาย นคร ภินฺทิตวฺ า ปจฺจามิตฺต
ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา รชฺช หตฺถคต กริสฺสามีติ หตฺถึ
นคราภิมุข เปเสสิ ฯ โส อุณฺหกลลาทีนิ (๔) เจว ยนฺตปาสาเณ
จ นานปฺปการานิ จ ปหรณานิ วิสฺสชฺเชนฺเต ทิสฺวา
มรณภยภีโต อุปสงฺกมิตุ อสกฺโกนฺโต ปฏิกฺกมิ ฯ อถ น
หตฺถาจริโย อุปสงฺกมิตฺวา ตาต ตฺว สูโร สงฺคามาวจโร
เอวรูเป าเน ปฏิกฺกมนนฺนาม [๕] นานุจฺฉวิกนฺติ วตฺวา หตฺถึ
โอวทนฺโต อิมา คาถา อโวจ
[๒๑๓] สงฺคามาวจโร สูโร
พลวา อิติ วิสฺสุโต
กินฺนุ โตรณมาสชฺช ปฏิกฺกมสิ กฺุชร
[๒๑๔] โอมทฺท ขิปปฺ  ปลีฆ
เอสิกานิ จ อุพฺพห (๖)
โตรณานิ จ มทฺทิตฺวา ขิปฺป ปวิส กฺุชราติ ฯ
ตตฺถ อิติ วิสฺสุโตติ ตาต ตฺว ปวตฺตสมฺปหาร สงฺคาม
# ๑. ม. พลกาย ฯ ๒. ม. วมฺเมน ฉาเทตฺวา ฯ ๓. ม. วมฺม ฯ
# ๔. ม. อุณหฺ กลลานิ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ตุยฺหนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๖. ม. อพฺพห ฯ
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มทฺทิตฺวา อวจรณโต สงฺคามาวจโร ถิรหทยตาย สูโร
ถามสมฺปตฺติยา จ พลวาติ เอว วิสฺสโุ ต ปฺาโต ปากโฏ ฯ
โตรณมาสชฺชาติ นครทฺวารสงฺฆฏฏโตรณ (๑) ปตฺวา ฯ ปฏิกกฺ มสีติ
กินฺนุ โข โอสกฺกสิ เกน การเณน นิวตฺเตสีติ วทติ ฯ โอมทฺทาติ
อวมทฺท อโธปาเตยฺย ฯ เอสิกานิ จ อุพฺพหาติ นครทฺวาเร
โสฬสรตน อฏรตน ภูมิย ปเวเสตฺวา นิจฺจล กตฺวา
นิขาตา เอสิกา ถมฺภา (๒) โหนฺติ เต ขิปฺป อุทธฺ ร ลฺจาติ
อาณาเปสิ ฯ โตรณานิ จ มทฺทิตฺวาติ นครทฺวารสฺส ปฏิสงฺฆาเฏ (๓)
มทฺทิตฺวา ฯ ขิปฺป ปวิสาติ สีฆ นครทฺวาร ปวิส ฯ กฺุชราติ
นาค อาลปติ ฯ
ต สุตฺวา นาโค โพธิสตฺตสฺส เอโกวาเทเนว นิวตฺติตฺวา
เอสิกตฺถมฺเภ โสณฺฑาย ปลิเวเตฺวา อหิฉตฺตกานิ วิย ลฺุจิตฺวา
โตรณ มทฺทติ ฺวา ปลีฆ โอสาเรตฺวา นครทฺวาร ภินฺทิตฺวา
นคร ปวิสิตวฺ า รชฺช คเหตฺวา อทาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา หตฺถี นนฺโท อโหสิ ราชา อานนฺโท หตฺถาจริโย
ปน อหเมวาติ ฯ
สงฺคามาวจรชาตก ทุติย ฯ
# ๑. ม. นครทฺวารสงฺขาต โตรณ ฯ ๒. ม. เอสิกตฺถมภา ฯ
# ๓. ม. ปฏสงฺฆาเฏ ฯ ๔. สี. ยุ. โอสาเทตฺวา ฯ ม. ปลิฆ โอตาเรตฺวา ฯ
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วาโลทกชาตก
วาโลทก อปฺปรส นิหีนนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ปฺจสเต วิฆาสาเท อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถยิ  กิร ปฺจสตา อุปาสกา ฆรปลิโพธ (๑) ปุตตฺ ทารสฺส
นิยฺยาเทตฺวา สตฺถุ ธมฺมเทสน สุณนฺตา เอกโต ว วิจรนฺติ ฯ
เตสุ เกจิ โสตาปนฺนา เกจิ สกทาคามิโน เกจิ อนาคามิโน
เอโกป ปุถุชชฺ โน นตฺถิ ฯ สตฺถาร นิมนฺเตนฺตาป เต อุปาสเก
อนฺโตกริตฺวา นิมนฺเตสุ ฯ เตส ปน ทนฺตกฏมุโขทกวตฺถคนฺธมาลทายกา ปฺจสตา จุลุปฏากา วิฆาสาทา หุตฺวา วสนฺติ ฯ
เต ภุตฺตปาตราสา นิทฺทายิตฺวา อุฏาย อจิรวตึ คนฺตฺวา
นทีตีเร อุนนฺ ทนฺตา มลฺลยุทฺธ ยุชฺฌนฺติ ฯ เต ปฺจสตา
อุปาสกา อปฺปสทฺทา อปฺปนิโฆสา ปฏิสลฺลาน อนุยฺุชนฺติ ฯ
สตฺถา เตส วิฆาสาทาน ต อุจฺจาสทฺท สุตฺวา กึสทฺโท
เอส อานนฺทาติ เถร ปุจฺฉิตฺวา วิฆาสาทาน สทฺโท ภนฺเตติ
วุตฺเต น โข อานนฺท อิเม วิฆาสาทา อิทาเนว วิฆาส
ขาทิตฺวา อุนฺนทนฺติ ปุพฺเพป อุนฺนทนฺติ เยว อิเมป อุปาสกา
น อิทาเนว สนฺนิสินฺนา ปุพฺเพป สนฺนิสินฺนาติ วตฺวา เถเรน
ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
# ๑. ม. ฆราวาสปลิโพธ ฯ
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อมจฺจกุเล นิพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต รฺโ อตฺถธมฺมานุสาสโก
อโหสิ ฯ อเถกสฺมึ กาเล โส ราชา ปจฺจนฺโต กุปฺปโตติ
สุตฺวา ปฺจสเต สินฺธเว กปฺปาเปตฺวา จตุรงฺคินิยา เสนาย
คนฺตฺวา ปจฺจนฺต วูปสเมตฺวา พาราณสิเมว ปจฺจาคนฺตฺวา
สินธฺ วา กิลนฺตา อลฺลรสเมว เตส มุทฺทิกปาน เทถาติ
อาณาเปสิ ฯ อถ เต (๑) สินฺธวา คนฺธปาน ปวิตฺวา อสฺสสาล
ปตฺวา (๒) อตฺตโน อตฺตโน าเนสุ อฏสุ ฯ เตส ปน
ทินฺนาวสิฏกสฏ อปฺปรส (๓) อโหสิ ฯ มนุสฺสา อิทานิ (๔) กึ
กโรมาติ ราชาน ปุจฺฉึสุ ฯ ราชา อุทเกน มทฺทิตฺวา
มกจิปโลติกาหิ ปริสฺสาเวตฺวา เย คทฺรภา สินฺธวาน นิวาป
วหึสุ (๕) เตส ทาเปถาติ อาณาเปสิ (๖) ฯ คทฺรภา กสฏอุทก
ปวิตฺวา มตฺตา หุตฺวา วิจรมานา ราชงฺคเณ วิรวึสุ ฯ (๗)
ราชา มหาวาตปาน วิวริตฺวา ราชงฺคเณ โอโลกยมาโน สมีเป
ิต โพธิสตฺต อามนฺเตตฺวา ปสฺส อิเม คทฺรภา กสโฏทก
ปวิตฺวา มตฺตา หุตฺวา วิรวนฺตา อุปฺปติตฺวา (๘) วิจรนฺติ
สินฺธวกุเล ชาตา สินฺธวา ปน คนฺธปาน ปวิตฺวา นิสฺสทฺทา
สนฺนิสินฺนา น อุปฺปลปนฺติ (๙) กินฺนุ โข การณนฺติ ปุจฺฉนฺโต
# ๑. ม. อถ เตติ นตฺถิ ฯ ๒. ม. คนฺติวา ฯ ๓. สี. สรส ฯ
ม. ทินฺนาวสิฏก อปฺปรส พหุกสฏ ฯ ๔. ม. อิท ฯ
# ๕. ม. ปหึสุ ฯ ๖. ม. ทาเปสิ ฯ ๗. ม. วิจรึสุ ฯ
# ๘. ม. อุปฺปตินฺตา ฯ ๙. ม. อุปฺปลวนฺติ ฯ
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ปม คาถมาห
[๒๑๕] วาโลทก อปฺปรส นิหีน
ปตฺวา มโท ชายติ คทฺรภาน
อิมฺจ ปตฺวาน รส ปณีต
มโท น สฺชายติ สินฺธวานนฺติ ฯ
ตตฺถ วาโลทกนฺติ มกจิวาเลหิ ปริสฺสาวิต อุทก ฯ
วาลุทกนฺติป ปาโ ฯ นิหีนนฺติ นิหนี รสภาเวเนว นิหีน ฯ
น สฺชายตีติ สินฺธวาน มโท น สฺชายติ ฯ กินฺนุ โข
การณนฺติ ปุจฺฉิ ฯ
อถสฺส การณ อาจิกฺขนฺโต โพธิสตฺโต ทุติย คาถมาห
[๒๑๖] อปฺปมฺปวิตฺวาน นิหีนชจฺโจ
โส มชฺชตี เตน ชนินฺท ผุฏโ (๑)
โธรยฺหสีลี จ กุลมฺหิ ชาโต
น มชฺชตี อคฺครส ปวิตฺวาติ ฯ
ตตฺถ เตน ชนินฺท ผุฏโติ ชนินฺท อุตฺตมราช โส
นิหีนชจฺโจ เตน นิหีนชจฺจภาเวน ผุฏโ มชฺชติ ฯ โธรยฺหสีลีติ
โธรยฺหสีโล ธุรวหนกอาจาเรน สมฺปนฺโน ชาติสินฺธโว ฯ
อคฺครสนฺติ สพฺพปม คหิต มุทฺทิกรส ปวิตฺวาป น มชฺชตีติ ฯ
ราชา โพธิสตฺตสฺส วจน สุตฺวา คทฺรเภ ราชงฺคณา
# ๑. ม. ปุฏโ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. มชฺชติ ปมชฺชติ ฯ
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*เลมที่ 30 ศิรทิ ตฺตชาตก หนา 151
นีหราเปตฺวา ตสฺเสว โอวาเท ิโต ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา
ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา ปฺจสตา คทฺรภา อิเม วิฆาสาทา อเหสุ ปฺจสตา
สินฺธวา อิเม อุปาสกา ราชา อานนฺโท อมจฺจปณฺฑิโต ปน
อหเมวาติ ฯ
วาโลทกชาตก ตติย ฯ
คิริทตฺตชาตก
ทูสิโต คิริทตฺเตนาติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เอก วิปกฺขเสวึ อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถุ เหฏา
มหิลามุขชาตเก (๑) กถิตเมว ฯ
สตฺถา ปน น ภิกฺขเว อย ภิกฺขุ อิทาเนว วิปกฺข
เสวติ ปุพฺเพเปส วิปกฺข เสวนฺโต เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย สามราชา นาม รชฺช กาเรสิ ฯ
ตทา โพธิสตฺโต อมจฺจกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ตสฺส
อตฺถธมฺมานุสาสโก อโหสิ ฯ รฺโ ปน ปณฺฑโว นาม
มงฺคลอสฺโส ฯ ตสฺส คิรทิ ตฺโต นาม อสฺสพนฺโธ โส ขฺโช
อโหสิ ฯ อสฺโส มุขรชฺชกุ  คเหตฺวา ต ปุรโต ปุรโต คจฺฉนฺต
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๖/๙ ฯ ๒. ม. วิปกฺขเสวโกเยว ฯ ๓. ยุ. คิรทิ นฺโต ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต อสทิสวคฺควณฺณนา หนา 152
ทิสฺวา ม เอส สิกฺขาเปตีติ สฺาย ตสฺส อนุสิกขฺ นฺโต
ขฺโช อโหสิ ฯ ตสฺส ขฺชภาว รฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา
เวชฺเช เปเสสิ ฯ เต คนฺตฺวา อสฺสสรีเร โรค อปสฺสนฺตา
โรคมสฺส น ปสฺสามาติ รฺโ กถยึสุ ฯ ราชา โพธิสตฺต
เปเสสิ คจฺฉ วยสฺส เอตฺถ การณ ชานาหีติ ฯ โส คนฺตฺวา
ขฺชอสฺสพนฺธสสคฺเคน ตสฺส ขฺชภูตภาว ตฺวา รฺโ
ตมตฺถ อาโรเจตฺวา สสคฺคโทเสน นาม เอว โหตีติ ทสฺเสนฺโต
ปม คาถมาห
[๒๑๗] ทูสิโต คิริทตฺเตน หโย สามสฺส ปณฺฑโว
โปราณปกตึ หิตฺวา
ตสฺเสว อนุวิธิยฺยตีติ ฯ
ตตฺถ หโย สามสฺสาติ สามสฺส รฺโ มงฺคลอสฺโส ฯ
โปราณปกตึ หิตฺวาติ อตฺตโน ปุพฺพปกตึ (๑) สิงฺคารภาว ปหาย ฯ
ตสฺเสว อนุวิธิยฺยตีติ อนุสิกฺขตีติ อตฺโถ ฯ
อถ น ราชา อิทานิ วยสฺส กึ กตฺตพฺพนฺติ ปุจฺฉิ ฯ
โพธิสตฺโต สุนฺทร อสฺสพนฺธ ลภิตฺวา ยถาโปราโณ ภวิสฺสตีติ
วตฺวา ทุติย คาถมาห
[๒๑๘] สเจ ว (๒) ตนุโช โปโส สิงฺคาราการกปฺปโต (๓)
อานเน ต คเหตฺวาน
มณฺฑเล ปริวตฺตเย
ขิปฺปเมว ปหนฺตฺวาน
ตสฺเสว อนุวิธิยฺยตีติ ฯ
# ๑. ม. โปราณปกตึ ฯ ๒. ม. จ ฯ ๓. ม. สิขราการกปฺปโต ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ 30 ศิรทิ ติตชาตก หนา 153
ตตฺถ ตนุโชติ ตสฺส อนุโช อนุรปู ชาโตติ (๑) อนุโช ตสฺส
อนุโช ตนุโช ฯ อิท วุตฺต โหติ สเจ หิ มหาราช ตสฺส
สิงฺคารสฺส อาจารสมฺปนฺนสฺสสฺส อนุรูปชาโต สิงฺคาราจารสมฺปนฺโน (๒) โปโส ฯ สิงฺคาราการกปฺปโตติ สิงฺคาเรน (๓) สุนฺทเรน
อากาเรน กปฺปตเกสมสฺสุ ต อสฺส อานเน คเหตฺวา
อสฺสมณฺฑเล ปริวตฺเตยฺย ขิปฺปเมเวส ต ขฺชภาว ปหาย
อย สิงฺคาโร อาจารสมฺปนฺโน อสฺสโคปโก ม สิกฺขาเปตีติ
สฺาย ขิปฺปเมว ตสฺส อนุวิธิยฺยติ อนุสิกฺขติ ปกติภาเวเยว
สฺสตีติ อตฺโถ ฯ
ราชา ตถา กาเรสิ ฯ อสฺโส ปกติภาเว ปติฏาสิ ฯ
ราชา ติรจฺฉานานมฺป นาม อาสย ชานาตีติ ตุฏจิตฺโต
โพธิสตฺตสฺส มหนฺต ยส อทาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา คิริทตฺโต เทวทตฺโต อโหสิ อสฺโส วิปกฺขเสวโก ภิกฺขุเยว
ราชา อานนฺโท อโหสิ อมจฺจปณฺฑิโต ปน อหเมวาติ ฯ
คิรทิ ตฺตชาตก จตุตฺถ ฯ
# ๑. ม. อนุรปู  ชาโต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. ยุ. สิงฺคาราการสมฺปนฺโน ฯ
ม. สิงฺคาโล อาจารสมฺปนฺโน ฯ ๓. ม. สิขเรน ฯ ๔. ม. ชานิสสฺ ตีติ ฯ
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*เลมที่ 30 หนา 154
อนภิรติชาตก
ยโถทเก อาวิเล อปฺปสนฺเนติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อฺตร พฺราหฺมณกุมาร อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถยิ  กิเรโก พฺราหฺมณกุมาโร ติณฺณ เวทาน
ปารคู พหู ขตฺติยกุมาเร จ พฺราหฺมณกุมาเร จ มนฺเต
วาเจสิ ฯ โส อปรภาเค ฆราวาส สณฺเปตฺวา วตฺถาลงฺการทาสทาสีเขตฺตวตฺถุโคมหิสปุตฺตทาราทีน อตฺถาย จินฺตยมาโน
ราคโทสโมหวสิโก หุตฺวา อาวิลจิตฺโต อโหสิ มนฺเต ปฏิปาฏิยา
ปริวตฺเตตุ นาสกฺขิ ฯ อิโต จิโต จ มนฺตา น ปฏิภึสุ ฯ
โส เอกทิวส พหุคนฺธมาลาทีนิ (๑) คเหตฺวา เชตวน คนฺตฺวา
สตฺถาร ปูเชตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ สตฺถา เตน
สทฺธึ ปฏิสนฺถาร กตฺวา กึ มาณว มนฺเต วาเจสิ ปคุณา
เต มนฺตาติ ปุจฺฉิ ฯ ปุพฺเพ เม ภนฺเต มนฺตา ปคุณา
ฆราวาสสฺส ปน คหิตกาลโต ปฏาย จิตฺต เม อาวิล
ชาต เตน เม มนฺตา น ปคุณาติ ฯ อถ น สตฺถา
น โข มาณว อิทาเนว ปุพฺเพป เต จิตฺตสฺส อนาวิลกาเล
ตว มนฺตา ปคุณา อเหสุ ราคาทีหิ ปน อาวิลกาเล ตว
มนฺตา น ปฏิภึสูติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
# ๑. ม. พหุ คนฺธมาลาทึ ฯ
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*เลมที่ 30 อนภิรติชาตก หนา 155
พฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ตกฺกสิลาย
คนฺตฺวา (๑) มนฺเต อุคฺคณฺหิตฺวา ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย หุตฺวา
พาราณสิย พหู ขตฺติยพฺราหฺมณกุมาเร มนฺเต วาเจสิ ฯ ตสฺส
สนฺติเก เอโก พฺราหฺมณมาณโว ตโย เวเท ปคุเณ อกาสิ
เอกปเทป นิกฺกงฺโข อาจริโย หุตฺวา มนฺเต วาเจสิ ฯ โส
อปเรน สมเยน ฆราวาส คเหตฺวา ฆราวาสจินฺตาย (๒) อาวิลจิตฺโต
มนฺเต ปริวตฺเตตุ นาสกฺขิ ฯ อถ น อาจริโย อตฺตโน สนฺติก
อาคต กึ มาณว ปคุณา เต มนฺตาติ ปุจฺฉิตฺวา ฆราวาสสฺส
คหิตกาลโต ปฏาย เม จิตฺต อาวิล ชาต มนฺเต ปริวตฺเตตุ
น สกฺโกมีติ วุตฺเต ตาต อาวิลจิตฺตมฺหิ ปคุณาป มนฺตา
น ปฏิภนฺติ อนาวิเล (๓) ปน อปฺปฏิภาณนฺนาม นตฺถีติ วตฺวา
อิมา เทฺว (๔) คาถา อาห
[๒๑๙] ยโถทเก อาวิเล อปฺปสนฺเน
น ปสฺสติ สิปฺปกสมฺพุกฺจ
สกฺขร วาลุก มจฺฉคุมฺพ
เอว อาวิลมฺหิ จิตฺเต
น โส ปสฺสติ อตฺตทตฺถ ปรตฺถ
[๒๒๐] ยโถทเก อจฺเฉ วิปฺปสนฺเน
โส ปสฺสติ สิปฺปกสมฺพกุ ฺจ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. สฆราวาสจิตฺตตาย ฯ
# ๓. ม. อนาวิเล จิตฺเต ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต อสทิสวคฺควณฺณนา หนา 156
สกฺขร วาลุก มจฺฉคุมฺพ
เอว อนาวิลมฺหิ จิตฺเต
โส ปสฺสติ อตฺตทตฺถ ปรตฺถนฺติ ฯ
ตตฺถ อาวิเลติ กทฺทมาลุลิเต ฯ อปฺปสนฺเนติ ตาย เอว
อาวิลตาย อวิปฺปสนฺเน ฯ สิปฺปกสมฺพกุ นฺติ สิปฺปกฺจ สมฺพุกฺจ ฯ
มจฺฉคุมฺพนฺติ มจฺฉฆฏ ฯ เอว อาวิลมฺหีติ จิตฺเต ฯ อตฺตทตฺถ
ปรตฺถนฺติ เนว อตฺตทตฺถ น ปรตฺถ ปสฺสตีติ อตฺโถ ฯ โส
ปสฺสตีติ เอวเมว อนาวิเล จิตฺเต โส ปุริโส อตฺตทตฺถฺจ
ปรตฺถฺจ ปสฺสตีติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน พฺราหฺมณกุมาโร โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ ตทา มาณโว อยเมว มาณโว อโหสิ
อาจริโย ปน อหเมวาติ ฯ
อนภิรติชาตก ปฺจม ฯ
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*เลมที่ 30 หนา 157
ทธิวาหนชาตก
วณฺณคนฺธรโสเปโตติ อิท สตฺถา เชตวเน (๑) วิหรนฺโต
วิปกฺขเสวึ อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถุ เหฏา กถิตเมว ฯ
สตฺถา ปน ภิกฺขเว อสาธุสนฺนิวาโส นาม ปาโป
อนตฺถกโร ตตฺถ มนุสฺสภูตาน ตาว ปาปสนฺนิวาสสฺส
อนตฺถกรณตาย กึ วตฺตพฺพ ปุพฺเพ ปน อสาเตน อมธุเรน
นิมฺพรุกฺเขน สทฺธึ สนฺนวิ าสมาคมฺม มธุรรโส ทิพฺพรสปฏิภาโค
อเจตโน อมฺพรุกฺโขป อมธุโร ติตฺตโก ชาโตติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต กาสิกรฏเ
จตฺตาโร ภาตโร พฺราหฺมณา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตวฺ า
หิมวนฺตปฺปเทเส ปฏิปาฏิยา ปณฺณสาลา กตฺวา วาส กปฺเปสุ ฯ
เตส เชฏภาตา กาล กตฺวา สกฺกตฺต ปาปุณิ ฯ โส ต
การณ ตฺวา อนฺตรนฺตรา สตฺตฏทิวสจฺจเยน เตส อุปฏาน
คจฺฉนฺโต เอกทิวส เชฏกตาปส วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิตฺวา
ภนฺเต เกน เต อตฺโถติ ปุจฺฉิ ฯ ปณฺฑุโรคตาปโส อคฺคินา
เม อตฺโถติ อาห ฯ โส ตสฺส (๒) วาสิผรสุก อทาสิ ฯ วาสิผรสุโก
นาม ทณฺเฑ ปเวสนวเสน วาสีป โหติ ผรสุป ฯ ตาปโส
โก เม อิท อาทาย ทารูนิ อาหริสฺสตีติ อาห ฯ อถ น
# ๑. ม. เวฬุวเน ฯ ๒. ม. ต สุตฺวา ตสิส ฯ
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สกฺโก เอวมาห ยทิ (๑) เต ภนฺเต ทารูหิ อตฺโถ อิม ผรสุ
หตฺเถน ปหริตฺวา (๒) ทารูนิ เม อาหริตฺวา อคฺคึ กโรหีติ
วเทยฺยาสิ ทารูนิ อาหริตฺวา อคฺคึ กตฺวา ทสฺสตีติ ฯ ตสฺส
วาสิผรสุก ทตฺวา ทุติยมฺป อุปสงฺกมิตฺวา ภนฺเต เกน เต
อตฺโถติ ปุจฉฺ ิ ฯ ตสฺส ปณฺณสาลาย หตฺถิมคฺโค โหติ ฯ โส
หตฺถีหิ อุปทฺทูโต หตฺถีน เม วเสน (๓) ทุกฺข อุปปฺ ชฺชติ เต
ปลาเปหีติ อาห ฯ สกฺโก ตสฺส เอก เภรึ อุปนาเมตฺวา
ภนฺเต อิมสฺมึ ตเล ปหเต ตุมฺหาก ปจฺจามิตฺตา ปลาเปสฺสนฺติ
อิมสฺมึ ปหเต เมตฺตจิตฺตา หุตฺวา จตุรงฺคินิยา เสนาย ต
ปริวาเรสฺสนฺตีติ วตฺวา ต เภรึ ทตฺวา กนิฏสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา ภนฺเต เกน เต อตฺโถติ ปุจฺฉิ ฯ โสป ปณฺฑุโรคธาตุโก ว ตสฺมา ทธินา เม อตฺโถติ อาห ฯ สกฺโก เอตสฺส
เอก ทธิฆฏ ทตฺวา สเจ ตุมฺเห อิจฺฉมานา อิม อาวเฏยฺยาถ (๔)
มหานที หุตฺวา มโหฆ ปวตฺเตตฺวา ตุมฺหาก รชฺช คเหตฺวา
ทาตุ สมตฺโถป ภวิสฺสตีติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ ตโต ปฏาย
วาสิผรุสโก เชฏภาติกสฺส อคฺคึ กโรติ ฯ อิตเรน เภริตเล
ปหเต หตฺถี ปลายนฺติ ฯ กนิฏโ ทธึ ปริภฺุชติ ฯ ตสฺมึ
กาเล เอโก สูกโร เอกสฺมึ ปุราณคามฏาเน วิจรนฺโต
# ๑. ม. ยทา ฯ ๒. สี. หตฺเถ ปหสิตฺวา ฯ ยุ. หตฺเถน ปหสิตฺวา ฯ
# ๓. ม. ลณฺฑวเสน ฯ ๔. สี. ยุ. อาวชฺเชสฺสถ ฯ ม. อาสิฺเจยฺยาถ ฯ
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อานุภาวสมฺปนฺน มณิกขฺ นฺธ อทฺทส ฯ โส ต มณิกฺขนฺธ
มุเขน ฑสิตฺวา ตสฺสานุภาเวน อากาเส อุปฺปติตฺวา สมุทฺทมชฺเฌ
เอก ทีปก คนฺตฺวา เอตฺถทานิ มยา วสิตุ วฏฏตีติ โอตริตฺวา
ผาสุกฏาเน เอกสฺส อุทมุ ฺพรรุกฺขสฺส เหฏา วาส กปฺเปสิ ฯ
โส เอกทิวส ตสฺมึ รุกฺขมูเล มณิกฺขนฺธ ปุรโต เปตฺวา
นิทฺท โอกฺกมิ ฯ อเถโก กาสิกรฏวาสี มนุสฺโส นิรูปกาโร
เอส อมฺหากนฺติ มาตาปตูหิ เคหา นิกฺกฑฺฒิโต เอก ปฏฏนคาม
ปตฺวา (๑) นาวิกาน กมฺมกโร (๒) หุตฺวา นาว อารุยหฺ สมุทฺทมชฺเฌ
ภินฺนาย นาวาย ผลเก นิปนฺโน ต ทีปก คนฺตฺวา (๓) ผลาผลานิ
ปริเยสนฺโต ต สูกร นิททฺ ายนฺต ทิสฺวา สณิก คนฺตฺวา
มณิกฺขนฺธ คณฺหิตฺวา ตสฺส อานุภาเวน อากาเส อุปฺปติตฺวา
อุทุมฺพรรุกฺเข นิสีทิตฺวา จินฺเตสิ อย สูกโร อิมสฺส มณิกฺขนฺธสฺส
อานุภาเวน อากาสจารี หุตฺวา อิธ วสติ มฺเ มยา
ปมเมว อิม มาเรตฺวา มส ขาทิตฺวา ปจฺฉา คนฺตุ
วฏฏตีติ ฯ โส เอก ทณฺฑก ภฺชิตฺวา ตสฺส สีเส ปาเตสิ ฯ
สูกโร ปพุชฌ
ฺ ิตฺวา มณิกฺขนฺธ อปสฺสนฺโต อิโต จิโต จ
กมฺปมาโน วิธาวติ ฯ รุกเฺ ข นิสินฺนปุริโส หสิ ฯ สูกโร
โอโลเกนฺโต ต ทิสฺวา ต รุกฺข สีเสน ปหริตฺวา ตตฺเถว
มโต ฯ โส ปุริโส โอตริตฺวา อคฺคึ กตฺวา ตสฺส มส
# ๑. ม. คนฺตวฺ า ฯ ๒. ม. กมฺมกาโร ฯ ๓. ม. ปตฺวา ฯ
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ปจิตฺวา ขาทิตฺวา อากาเสน อุปฺปติตฺวา หิมวนฺตปฺปเทสมตฺถเกน
คจฺฉนฺโต อสฺสมปท ทิสฺวา เชฏภาติกสฺส ตาปสสฺส อสฺสเม
โอตริตฺวา ทฺวีห ตีห วสิตฺวา ตาปสสฺส วตฺตปฏิวตฺต อกาสิ
วาสิผรสุกสฺส อานุภาวฺจ ปสฺสิ ฯ โส อิม มยา คเหตุ
วฏฏตีติ มณิกฺขนฺธสฺส อานุภาว ตาปสสฺส ทสฺเสตฺวา ภนฺเต
อิม เม (๑) คเหตฺวา วาสิผรสุ (๒) เทถาติ อาห ฯ ตาปโส อากาเสน
จริตุกาโม ต คเหตฺวา วาสิผรสุ ตสฺส อทาสิ ฯ โส ต
คเหตฺวา โถก คนฺตฺวา วาสิผรสุ ปหริตฺวา วาสิผรสุ ตฺว
ตาปสสฺส สีส ฉินฺทิตฺวา มณิกฺขนฺธ เม อาหราติ อาห ฯ
โส คนฺตฺวา ตาปสสฺส สีส ฉินฺทิตฺวา มณิกฺขนฺธ อาหริ ฯ
โส วาสิผรสุก ปฏิจฺฉนฺนฏาเน เปตฺวา มชฺฌิมตาปสสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา กติปาห วสิตฺวา เภริยา อานุภาว ทิสฺวา
มณิกฺขนฺธ ทตฺวา เภรึ คเหตฺวา ปุริมนเยเนว ตสฺสาป สีส
ฉินฺทาเปตฺวา กนิฏ อุปสงฺกมิตฺวา ทธิฆฏสฺสานุภาว ทิสฺวา
มณิกฺขนฺธ ทตฺวา ทธิฆฏ คเหตฺวา ปุริมนเยเนว ตสฺส สีส
ฉินฺทาเปตฺวา มณิกฺขนฺธฺจ วาสิผรสุกฺจ เภริฺจ ทธิฆฏฺจ
คเหตฺวา อากาเส อุปฺปติตฺวา พาราณสิยา อวิทูเร ตฺวา
พาราณสีราชา (๓) ยุทฺธ วา เม เทตุ รชฺช วาติ เอกสฺส
ปุริสสฺส หตฺเถ ปณฺณ ปาเหสิ ฯ ราชา สาสน สุตวฺ า ว
# ๑. ม. มณึ ฯ ๒. ม. วาสิผรสุก ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. พาราณสิรฺโ ฯ
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โจร คณฺหิสสฺ ามีติ นิกฺขมิ ฯ โส เอก เภริตล ปหริ ฯ จตุรงฺคินี
เสนา ปริวาเรสิ ฯ รฺโ อตฺตโน หตฺเถ คตภาว (๑) ตฺวา
ทธิฆฏ วิสฺสชฺเชสิ ฯ มหานที ปวตฺติ ฯ มหาชโน ทธิมฺหิ
โอสีทิตฺวา นิกฺขมิตุ นาสกฺขิ ฯ วาสิผรสุก ปหริตฺวา รฺโ
สีส อาหราติ อาห ฯ วาสิผรสุโก คนฺตฺวา รฺโ สีส
อาหริตฺวา ปาทมูเล นิกฺขิป ฯ เอโกป อาวุธ อุกฺขิปตุ
นาสกฺขิ ฯ โส มหนฺเตน พเลน ปริวโุ ต นคร ปวิสิตฺวา
อภิเสก กาเรตฺวา ทธิวาหโน นาม ราชา หุตฺวา ธมฺเมน (๒)
รชฺช กาเรสิ ฯ ตสฺเสกทิวส มหานทิย ชาลกรณฺฑเก กีฬนฺตสฺส
กณฺณมุณฺฑทหโต เทวตาปริโภค เอก อมฺพปกฺก อาคนฺตฺวา
ชาเล ลคฺคิ ฯ ชาล อุกฺขิปนฺตา ต ทิสวฺ า รฺโ อทสุ ฯ
ต มหนฺต ฆฏปฺปมาณ ปริมณฺฑล สุวณฺณวณฺณ อโหสิ ฯ
ราชา กิสฺส ผลนฺนาเมตนฺติ วนจรเก ปุจฺฉิตฺวา อมฺพผลนฺติ
สุตฺวา ตสฺส อฏึ อตฺตโน อุยฺยาเน โรปาเปตฺวา
ขีโรทเกน สิฺจาเปสิ ฯ รุกฺโข นิพฺพตฺติตฺวา ตติเย สวจฺฉเร ผล
อทาสิ ฯ อมฺพสฺส สกฺกาโร มหา อโหสิ ฯ ขีโรทเกน สิฺจนฺติ
คนฺธปฺจงฺคุลิก เทนฺติ มาลาทามานิ ปริกฺขิปนฺติ คนฺธเตเลน
ทีป ชาเลนฺติ ฯ ปริกฺเขโป ปนสฺส ปฏสาณิยา อโหสิ ฯ
ผลานิ มธุรานิ สุวณฺณวณฺณานิ อเหสุ ฯ ทธิวาหนราชา
# ๑. ม. อวตฺถรณภาว ฯ ๒. ม. ธมฺเมน สเมน ฯ
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อฺเส ราชูน อมฺพผล เปเสนฺโต อฏิโต รุกฺขนิพฺพตฺตนภเยน
องฺกุรนิพฺพตฺตนฏาน มณฺฑุกณฺฏเกน (๑) วิชฺฌติ ฺวา เปเสสิ ฯ เตส
อมฺพ ขาทิตฺวา อฏิ โรปต น สมฺปชฺชติ ฯ เต กินฺนุ
โข เอตฺถ การณนฺติ ปุจฺฉนฺตา ต การณ อชานึสุ ฯ อเถโก
ราชา อุยฺยานปาล ปกฺโกสิตฺวา ทธิวาหนสฺส อมฺพผลาน รส
นาเสตฺวา ติตฺตกภาว กาตุ สกฺขิสฺสสีติ ปุจฺฉิตฺวา อาม
เทวาติ วุตฺเต เตน หิ คจฺฉาติ สหสฺส ทตฺวา เปเสสิ ฯ
โส พาราณสึ คนฺตฺวา เอโก อุยฺยานปาโล อาคโตติ รฺโ
อาโรจาเปตฺวา เตน ปกฺโกสาปโต ปวิสิตฺวา ราชาน วนฺทิตฺวา
ตฺว อุยฺยานปาโลติ ปุฏโ อาม เทวาติ วตฺวา อตฺตโน
อานุภาว วณฺเณสิ ฯ ราชา คจฺฉ อมฺหาก อุยฺยานปาลสฺส
สนฺติเก โหหีติ อาห ฯ ตโต ปฏาย เทฺว ชนา อุยฺยาน
ปฏิปชฺชนฺติ (๒) ฯ อธุนาคโต อุยฺยานปาโล อกาลปุปฺผานิ รุกฺเข
ปุปฺผาเปนฺโต อกาลผลานิ คณฺหาเปนฺโต อุยฺยาน รมณีย
อกาสิ ฯ ราชา ตสฺส ปสีทิตฺวา โปราณกอุยฺยานปาล
นีหราเปตฺวา (๓) ตสฺเสว อุยฺยาน อทาสิ ฯ โส อุยยฺ านสฺส อตฺตโน
หตฺถคตภาว ตฺวา อมฺพรุกฺข ปริวาเรตฺวา นิมฺเพ จ
ปคฺคววลฺลิโย จ โรเปสิ ฯ อนุปุพฺเพน นิมฺพา วฑฺฒึสุ ฯ
มูเลหิ มูลานิ สาขาหิ จ สาขา สสฏา โอนทฺธวินทฺธา
# ๑. ม. มณฺฑูกณฺฏเกน ฯ ๒. ม. ปฏิชคฺตนฺติ ฯ ๓. ม. นีหริตวิ า ฯ
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อเหสุ ฯ เตน อสาตอมธุรสสคฺเคเนว ตาว มธุรผโล อมฺโพ
ติตฺตโก ชาโต นิมฺพปณฺณสทิสรโส ฯ อมฺพผลาน ติตฺตกภาว
ตฺวา อุยฺยานปาโล ปลายิ ฯ ทธิวาหโน อุยฺยาน คนฺตฺวา
อมฺพผล ขาทนฺโต มุเข ปวิฏ อมฺพยูส นิมฺพกสาว (๑) วิย
อชฺโฌหริตุ อสกฺโกนฺโต กกฺกาเรตฺวา นุฏหิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต
ตสฺส อตฺถธมฺมานุสาสโก อโหสิ ฯ ราชา โพธิสตฺต
อามนฺเตตฺวา ปณฺฑิต อิมสฺส รุกฺขสฺส โปราณกปริหารโต
ปริหานิ (๒) นตฺถิ เอว สนฺเตปสฺส ผล ติตฺตก ชาต กินฺนุ
โข การณนฺติ ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห
[๒๒๑] วณฺณคนฺธรโสเปโต อมฺโพ วาย อหุวา (๓) ปุเร
ตเมว ปูช ลภมาโน
เกนมฺโพ กฏกปฺผโลติ ฯ
อถสฺส การณ อาจิกฺขนฺโต โพธิสตฺโต ทุติย คาถมาห
[๒๒๒] ปุจิมนฺทปริวาโร
อมฺโพ เต ทธิวาหน
มูล มูเลน สสฏ
สาขา สาข นิเสวเร
อสาตสนฺนิวาเสน เตนมฺโพ กฏกปฺผโลติ ฯ
ตตฺถ ปุจิมนฺทปริวาโรติ นิมฺพรุกฺขปริวาโร ฯ สาขา สาข
นิเสวเรติ ปุจิมนฺทสฺส สาขา (๔) อมฺพรุกฺขสฺส สาขาโย นิเสวนฺติ ฯ
อสาตสนฺนิวาเสนาติ อมธุเรหิ ปุจิมนฺเทหิ สทฺธึ สนฺนิวาเสน ฯ
เตนาติ เตน การเณน อย อมฺโพ กฏกปฺผโล อสาตผโล ติตฺตกผโล
# ๑. ม. นิมฺพกสฏ ฯ ๒. ม. ปรีหีน ฯ ๓. สฺยา. ม. อมฺโพย อหุวา ฯ
# ๔. ม. สาขาโย ฯ
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ชาโตติ อตฺโถ ฯ
ราชา ตสฺส วจน สุตฺวา สพฺเพ ปุจิมนฺเท จ
ปคฺคววลฺลี จ ฉินฺทาเปตฺวา มูลานิ อุทฺธราเปตฺวา สมนฺตา
อมธุรปสุ หราเปตฺวา สุมธุรปสุ ปกฺขิปาเปตฺวา ขีโรทกสกฺขโรทกคนฺโธทเกหิ อมฺพ ปฏิชคฺคาเปสิ ฯ โส มธุรสสคฺเคน
ปุน มธุโร ว อโหสิ ฯ ราชา ปกติอุยฺยานปาลสฺเสว อุยฺยาน
นิยฺยาเทตฺวา ยาวตายุก ตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา อหเมว ปณฺฑิตามจฺโจ อโหสินฺติ ฯ
ทธิวาหนชาตก ฉฏ ฯ
จตุมฏชาตก
อุจฺเจ วิฏภิมารุยฺหาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร มหลฺลกภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกทิวส กิร ทฺวีสุ อคฺคสาวเกสุ อฺมฺ ปฺหาปุจฺฉนวิสฺสชฺชนกถาย นิสินฺเนสุ เอโก มหลฺลโก เตส
สนฺติก คนฺตฺวา ตติโย หุตฺวา นิสีทิตฺวา ภนฺเต มยมฺป ตุมฺเห
ปฺห ปุจฺฉิสฺสาม ตุมฺเหป อตฺตโน กงฺข อมฺเหป ปุจฺฉถาติ
อาห ฯ เถรา ต ชิคุจฺฉิตฺวา อุฏาย ปกฺกมึสุ ฯ เถราน
ธมฺม โสตุ สนฺนิสินฺนปริสา สมาคมสฺส ภินฺนกาเล สตฺถุ
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สนฺติก คนฺตฺวา กึ อกาเล อาคตตฺถาติ วุตฺเต ต การณ
อาโรจยึสุ ฯ สตฺถา น ภิกขฺ เว อิทาเนว สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา
เอต ชิคุจฺฉิตฺวา อกเถตฺวา ว ปกฺกมนฺติ ปุพฺเพป ปกฺกมึสูติ
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อรฺายตเน รุกฺขเทวตา อโหสิ ฯ อถ เทฺว หสโปตกา
จิตฺตกูฏปพฺพตา นิกฺขมิตฺวา ตสฺมึ รุกเฺ ข นิสีทิตฺวา โคจราย
คนฺตฺวา นิวตฺตนฺตาป ตสฺมึ เยว วิสฺสมิตฺวา จิตฺตกูฏ คจฺฉนฺติ ฯ
คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต กาเล เตส โพธิสตฺเตน สทฺธึ วิสฺสาโส
อโหสิ ฯ คจฺฉนฺตา จ อาคจฺฉนฺตา จ อฺมฺ สมฺโมทิตฺวา
ธมฺมกถ กเถตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ อเถกทิวส เตสุ รุกขฺ คฺเคสุ
นิสีทิตฺวา โพธิสตฺเตน สทฺธึ กเถนฺเตสุ เอโก สิคาโล ตสฺส
รุกฺขสฺส เหฏา ตฺวา เตหิ หสโปตเกหิ สทฺธึ มนฺเตนฺโต
ปม คาถมาห
[๒๒๓] อุจฺเจ วิฏภิมารุยฺห (๑)
มนฺตยวฺโห รโหคตา
นีเจ โอรุยหฺ มนฺตยวฺโห มิคราชาป โสสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ อุจฺเจ วิฏภิมารุยฺหาติ ปกติยาป อุจฺเจ อิมสฺมึ
รุกฺเข อุจฺจตร เอกวิฏป อภิรูหิตฺวา ฯ มนฺตยวฺโหติ มนฺเตถ
กเถุ ฯ นีเจ โอรุยฺหาติ โอตริตฺวา นีเจ าเน ตฺวา มนฺตยิตฺถ ฯ (๒)
# ๑. สฺยา. วิฏปมารุยฺห ฯ ๒. ม. มนฺเตถ ฯ
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มิคราชาป โสสฺสตีติ อตฺตาน มิคราชาน กตฺวา อาห ฯ
หสโปตกา ชิคุจฺฉิตฺวา อุฏาย จิตฺตกูฏเมว คตา ฯ เตส
คตกาเล โพธิสตฺโต สิคาลสฺส ทุติยคาถมาห
[๒๒๔] ย สุปณฺโณ สุปณฺเณน (๑) เทโว เทเวน มนฺตเย
กึ ตตฺถ (๒) จตุมฏสฺส
วิล (๓) ปวิส ชมฺพุกาติ ฯ
ตตฺถ สุปณฺโณติ สุนฺทรปณฺโณ (๔) ฯ สุปณฺเณนาติ ทุติเยน
หสโปตเกน ฯ เทโว เทเวนาติ เต เยว เทฺว เทเว กตฺวา
กเถติ ฯ จตุมฏสฺสาติ สรีเรน ชาติยา สเรน คุเณนาติ อิเมหิ
จตูหิ มฏสฺส สุทฺธสฺสาติ อกฺขรตฺโถ ฯ อสุทฺธ เยว ปน [๕]
ปสสาวจเนน นินฺทนฺโต เอวมาห ฯ จตูหิ มฏสฺส (๖) ลามกสฺส กึ
เอตฺถ สิคาลสฺสาติ อยเมตฺถ อธิปฺปาโย ฯ วิล ปวิสาติ อิท
โพธิสตฺโต เภรวารมฺมณ ทสฺเสตฺวา ต ปลาเปนฺโต อาห ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา มหลฺลโก สิคาโล (๗) อโหสิ เทฺว หสโปตกา สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา รุกฺขเทวตา ปน อหเมวาติ ฯ
จตุมฏชาตก สตฺตม ฯ
# ๑. ม. สุวณฺโณ สุวณฺเณน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. เตตฺถ ฯ
# ๓. ม. พิล ฯ ๔. ม. สุนทฺ รวณฺโณ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๗. ม. สิงฺคาโล มหลฺลโก ฯ
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สีหโกฏุกชาตก
สีหงฺคุลี (๑) สีหนโขติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โกกาลิก อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกทิวส กิร โกกาลิโก อฺเสุ พหุสฺสุเตสุ ธมฺมกถ
กเถนฺเตสุ สยมฺป กเถตุกาโม อโหสิ ฯ สพฺพ เหฏาวุตฺตนเยเนว
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
ต ปน ปวตฺตึ สุตฺวา สตฺถา น ภิกฺขเว โกกาลิโก
อิทาเนว อตฺตโน สทฺเทน ปากโฏ ชาโต ปุพฺเพป ปากโฏ
อโหสิ เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต ตทา (๓)
โพธิสตฺโต หิมวนฺตปฺปเทเส สีโห หุตฺวา เอกาย สิคาลิยา
สทฺธึ สวาสมนฺวาย ปุตฺต ปฏลภติ ฯ โส องฺคุลีหิ นเขหิ
เกสเรน วณฺณสณฺาเนนาติ (๔) อิเมหิ อากาเรหิ ปตุสทิโส อโหสิ
สทฺเทน มาตุสทิโส ฯ อเถกทิวส เทเว วสฺสิตฺวา วิคเต สีเหสุ
นทิตฺวา สีหกีล กีฬนฺเตสุ โสป เตส อนฺตเร นทิตุกาโม
หุตฺวา สิคาลิก นาท นทิ ฯ อถสฺส สทฺท สุตฺวา สีหา
ตุณฺหี อเหสุ ฯ ตสฺส สทฺท สุตฺวา อปโร โพธิสตฺตสฺส
สชาติปุตฺโต ตาต อย สีโห วณฺณาทีหิ อมฺเหหิ สมาโน สทฺโท
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๒๕/๖๗ สีหงฺคลิ ฯ ๒. ม. อโหสีติ ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. วณฺเณน สณฺาเนน ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 168

*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต อสทิสวคฺควณฺณนา หนา 168
ปนสฺส อฺสทิโส (๑) โก นาเมโสติ ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห
[๒๒๕] สีหงฺคุลี สีหนโข
สีหปาทปติฏิโต
โส สีโห สีหสงฺฆมฺหิ
เอโก นทติ อฺถาติ ฯ
ตตฺถ สีหปาทปติฏิโตติ สีหปาเทเหว ปติฏ ิโต ฯ เอโก
นทติ อฺถาติ เอโก ว อวเสสสีเหหิ อสทิเสน สิคาลสทฺเทน
นทนฺโต อฺถา นทติ ฯ
ต สุตฺวา โพธิสตฺโต ตาต เอส ตว ภาตา สิคาลิยา
ปุตฺโต รูเปน มยา สทิโส สทฺเทน มาตรา สทิโสติ วตฺวา
สิคาลิปุตฺต อามนฺเตตฺวา ตาต ตฺว อิโต ปฏาย อิธ วสนฺโต
อปฺปสทฺโท วส สเจ ปุน นทิสฺสสิ สิคาลภาว เต ชานิสฺสนฺตีติ
โอวทนฺโต ทุติย คาถมาห
[๒๒๖] มา ตฺว นทิ ราชปุตฺต อปฺปสทฺโท วเน วสิ (๒)
สเรน โข ต ชาเนยฺยุ
น หิ เต เปตฺติโก สโรติ ฯ
ตตฺถ ราชปุตฺตาติ สีหมิครฺโ ปุตฺต ฯ
อิทฺจ ปน โอวาท สุตฺวา ปุน โส นทิตุ น อุสฺสหิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา สิคาโล โกกาลิโก อโหสิ สชาติปุตฺโต ราหุโล มิคราชา
ปน อหเมวาติ ฯ
สีหโกฏุกชาตก อฏม ฯ
# ๑. ม. อฺาทิโส ฯ ๒. สฺยา. วสิ ฯ
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สีหจมฺมชาตก
เนต สีหสฺส นทิตนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โกกาลิกฺเว อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส อิมสฺมึ กาเล สรภฺ ภณิตุกาโม อโหสิ ฯ สตฺถา
ต ปวตฺตึ สุตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กสกกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต กสิกมฺเมเนว ชีวิต กปฺเปสิ ฯ
ตสฺมึ กาเล เอโก วาณิโช คทฺรภภารเกน โวหาร กโรนฺโต
วิจรติ ฯ โส คตคตฏาเน คทฺรภสฺส ปฏิโต ภณฺฑิก
โอตาเรตฺวา คทฺรภ สีหจมฺเมน ปารุเปตฺวา สาลิยวเขตฺเตสุ
วิสฺสชฺเชติ ฯ เขตฺตรกฺขิกา (๑) ต ทิสฺวา สีโหติ สฺาย อุปสงฺกมิตุ
น สกฺโกนฺติ ฯ อเถกทิวส โส วาณิโช เอกสฺมึ คามทฺวาเร
นิวาส คเหตฺวา ปาตราส ปจาเปนฺโต ตโต คทฺรภ สีหจมฺเมน (๒)
ปารุเปตฺวา ยวเขตฺเต วิสฺสชฺเชสิ ฯ เขตฺตรกฺขิกา ต ทิสฺวา (๓)
สีโหติ สฺาย ต อุปสงฺกมิตุ อสกฺโกนฺโต เคห คนฺตฺวา
อาโรเจสุ ฯ สกลคามวาสิโน อาวุธานิ คเหตฺวา สงฺเข ธเมนฺตา
เภริโย วาเทนฺตา เขตฺตสมีป คนฺตฺวา อุนฺนทึสุ ฯ คทฺรโภ
มรณภยภีโต คทฺรภรว รวิ ฯ อถสฺส คทฺรภภาว ตฺวา
โพธิสตฺโต ปม คาถมาห
# ๑. ม. เขตฺตรกฺขกา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. สีหจมุม ฯ
# ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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[๒๒๗]

เนต สีหสฺส นทิต
น พฺยคฺฆสฺส น ทีปโน
ปารุโต สีหจมฺเมน
ชมฺโม นทติ คทฺรโภติ ฯ
ตตฺถ ชมฺโมติ ลามโก ฯ
คามวาสิโนป ตสฺส คทฺรภภาว ตฺวา [๑] อฏีนิ
ภฺชนฺตา โปเถตฺวา ปาเตตฺวา สีหจมฺม อาทาย อคมสุ ฯ
อถ โส วาณิโช อาคนฺตฺวา ต พฺยสนปฺปตฺต (๒) คทฺรภ
ทิสฺวา ทุติย คาถมาห
[๒๒๘] จิรมฺป โข ต ขาเทยฺย
คทฺรโภ หริต ยว
ปารุโต สีหจมฺเมน รวมาโนว ทูสยีติ ฯ
ตตฺถ ตนฺติ นิปาตมตฺต ฯ อย คทฺรโภ อตฺตโน คทฺรภภาว
อชานาเปตฺวา สีหจมฺเมน ปารุโต จิรมฺป กาล หริต ยว
ขาเทยฺยาติ อตฺโถ ฯ รวมาโนว ทูสยีติ อตฺตโน ปน คทฺรภรว
รวมาโน เจส อตฺตาน ทูสยิ นตฺเถตฺถ สีหจมฺมสฺส โทโสติ ฯ
ตสฺมึ เอว วทนฺเตเยว (๓) คทฺรโภ ตตฺเถว นิปนฺโน มริ ฯ
วาณิโชป ต ปหาย ปกฺกามิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา คทฺรโภ โกกาลิโก อโหสิ ปณฺฑิตกสโก
ปน อหเมวาติ ฯ
สีหจมฺมชาตก นวม ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. พฺยสนภาวปฺปติต ฯ
# ๓. ม. กเถนฺเตเยว ฯ
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*เลมที่ 30 หนา 171
สีลานิสสชาตก
ปสฺส สทฺธาย สีลสฺสาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก สทฺธ อุปาสก อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร สทฺโธ ปสนฺโน อริยสาวโก เอกทิวส เชตวน
คจฺฉนฺโต สาย อจิรวตีนทีตีร (๑) คนฺตฺวา นาวิเก นาว ตีเร
เปตฺวา ธมฺมสฺสวนตฺถาย คเต ติตฺเถ นาว อทิสฺวา
พุทฺธารมฺมณ ปตึ ทฬฺห (๒) คเหตฺวา นทึ โอตริ ฯ ตสฺส (๓) ปาทา
อุทกมฺหิ น โอสีทึสุ ฯ โส ปวีตเล คจฺฉนฺโต วิย
เวมชฺฌคตกาเล วีจึ ปสฺสติ ฯ อถสฺส พุทฺธารมฺมณปติ มนฺทา
ชาตา ตสฺส ปาทา โอสีทิตุ อารภึสุ ฯ โส ปุน พุทฺธารมฺมณ
ปตึ ทฬฺห กตฺวา อุทกปฏเเนว คนฺตฺวา เชตวน ปวิสิตฺวา
สตฺถาร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ สตฺถา เตน สทฺธึ
ปฏิสนฺถาร กตฺวา อุปาสก กจฺจิ มคฺค อาคจฺฉนฺโต
อปฺปกิลมเถน อาคโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา ภนฺเต พุทฺธารมฺมณ ปตึ
คเหตฺวา อุทกปฏเ ปติฏ ลภิตฺวา ปวึ มทฺทนฺโต วิย
อาคโตมฺหีติ วุตฺเต น โข อุปาสก ตฺวฺเว พุทฺธคุเณ
อนุสฺสริตฺวา ปติฏ ลทฺโธ ปุพฺเพป อุปาสกา สมุทฺทมชฺเฌ
นาวาย ภินฺนาย พุทฺธคุเณ อนุสฺสรนฺตา ปติฏ ลภึสูติ วตฺวา
เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
# ๑. ม. อจิรวตินทีตีร ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต อสทิสวคฺควณฺณนา หนา 172
อตีเต กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล โสตาปนฺโน อริยสาวโก
เอเกน นหาปตกุฏมฺพิเกน สทฺธึ นาว อภิรูหิ ฯ ตสฺส
นหาปตสฺส ภริยา อยฺย อิมสฺส สุขทุกฺข ตว ภาโรติ
นหาปตมฺป ตสฺส หตฺเถ นิกฺขิป ฯ อถสฺส (๑) นาวา สตฺตเม
ทิวเส สมุทฺทมชฺเฌ ภินนฺ า ฯ เตป เทฺว ชนา เอกสฺมึ ผลเก
นิปนฺนา เอกทีปก ปาปุณสึ ุ ฯ ตตฺถ โส นหาปโต สกุเณ
มาเรตฺวา ปจิตฺวา ขาทนฺโต อุปาสกสฺส เทติ ฯ อุปาสโก
อล มยฺหนฺติ น ขาทติ ฯ โส จินฺเตสิ อิมสฺมึ าเน อมฺหาก
เปตฺวา ตีณิ สรณานิ อฺา ปติฏา นตฺถีติ ฯ โส
ติณฺณ รตนาน คุเณ อนุสฺสริ ฯ อถสฺส (๒) อนุสฺสรนฺตสฺส ตสฺมึ
ทีปเก นิพฺพตฺโต นาคราชา อตฺตโน สรีร มหานาว กตฺวา
มาเปสิ ฯ สมุทฺทเทวตา นิยามโก มาณโว (๓) อโหสิ ฯ นาวา
สตฺตรตเนหิ ปูรยิตฺถ ฯ ตโย กูปกา อินฺทนีลมณิมยา อเหสุ
โสวณฺณมโย ลกาโร รชตมยานิ โยตฺตานิ โสวณฺณมยานิ
ยฏิยานิ ฯ (๕)
สมุทฺทเทวตา นาวาย ตฺวา อตฺถิ ชมฺพุทีป คมิกาติ
โฆเสติ ฯ อุปาสโก มย คมิสฺสามาติ อาห ฯ เตน หิ เอหิ
นาว อภิรูหาติ ฯ โส นาว อภิรูหิตฺวา นหาปต ปกฺโกสิ ฯ
# ๑. ม. อถ สา ฯ ๒. ม. อถสฺสา ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. ลงฺกาโร ฯ ๕. สี. ยุ. ปทรานิ ฯ ม. ยฏิผิยานิ ฯ
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*เลมที่ 30 สีลานิสสาชาตก หนา 173
สมุทฺทเทวตา ตุยฺหฺเว ลพฺภติ น เอตสฺสาติ อาห ฯ
กึการณาติ ฯ เอตสฺส สีลาจารคุณา (๑) นตฺถิ ต การณ อห ตุยหฺ 
นาว อาหรามิ น เอตสฺสาติ ฯ โหตุ อห อตฺตโน ทินฺนทาเนน
รกฺขิตสีเลน (๒) ภาวิตภาวนาย เอตสฺส ปตฺตึ ทมฺมีติ ฯ นหาปโต
อนุโมทามีติ อาห ฯ เทวตา อิทานิ คณฺหิสฺสามีติ ตมฺป
อาโรเปตฺวา อุโภป ชเน สมุทฺทา นิกขฺ มิตฺวา นทิยา พาราณสึ
ปตฺวา (๓) อตฺตโน อานุภาเวน ทฺวินฺนมฺป เตส เคเห ธน
ปติฏาเปตฺวา ปณฺฑิเตเหว สทฺธึ สสคฺโค นาม กาตพฺโพ
สเจ อิมสฺส นหาปตสฺส อิมินา อุปาสเกน สทฺธึ สสคฺโค
นาภวิสฺส สมุทฺทมชฺเฌ เยว นสฺสิสฺสตีติ ปณฺฑิตสสคฺคสฺส คุเณ (๔)
กถยมานา อิมา คาถา อโวจ
[๒๒๙] ปสฺส สทฺธาย สีลสฺส จาคสฺส จ อย ผล
นาโค นาวาย วณฺเณน สทฺธ วหติ อุปาสก ฯ
[๒๓๐] สพฺภิ เรว สมาเสถ
สพฺภิ กุพเฺ พถ สนฺถว
สต หิ สนฺนิวาเสน
โสตฺถึ คจฺฉติ นหาปโตติ ฯ
ตตฺถ ปสฺสาติ กฺจิ อนิยมิตฺวา ปสฺสถาติ อาลปติ ฯ
สทฺธายาติ โลกิยโลกุตฺตราย สทฺธาย ฯ สีเลป เอเสว นโย ฯ
จาคสฺสาติ เทยฺยธมฺมปริจฺจาคสฺส เจว กิเลสปริจฺจาคสฺส จ ฯ
# ๑. ม. สีลคุณาจาดร ฯ ๒. สี. ทินฺนทาเน รกฺขิตสีเล ฯ ๓.ม. คนฺตฺวา ฯ
# ๔. ม. คุณ ฯ ๕. สฺยา. วหตุปาสก ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต อสทิสวคฺควณฺณนา หนา 174
อย ผลนฺติ อิท ผล คุณ อานิสสนฺติ อตฺโถ ฯ อถ วา
จาคสฺส ผล ปสฺส อย นาโค นาวาย วณฺเณนาติ เอวเมตฺถ
อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ นาวาย วณฺเณนาติ นาวาย สณฺาเนน ฯ
สทฺธนฺติ ตีสุ สรเณสุ (๑) ปติฏิตสทฺธ ฯ สพฺภิ เรวาติ ปณฺฑิเตหิเยว ฯ สมาเสถาติ เอกโต อวเสยฺย อุปวเสยฺยาติ อตฺโถ ฯ
กุพฺเพถาติ กเรยฺย ฯ สนฺถวนฺติ มิตฺตสนฺถว ฯ ตณฺหาสนฺถโว ปน
เกนจิ สทฺธึ น กาตพฺโพ ฯ นหาปโตติ นหาปตกุฏมฺพิโก ฯ
นฺหาปโตติป ปาโ ฯ
เอว สมุทฺทเทวตา อากาเส ตฺวา ธมฺม เทเสตฺวา
โอวทิตฺวา นาคราชาน คณฺหิตฺวา อตฺตโน วิมานเมว อคมาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน อุปาสโก สกทาคามิผเล
ปติฏหิ ฯ ตทา โสตาปนฺโน อุปาสโก (๒) อุตฺตรึ มคฺค ภาเวตฺวา (๒)
ปรินิพฺพายิ ฯ นาคราชา สาริปุตฺโต อโหสิ สมุทฺทเทวตา ปน
อหเมวาติ ฯ
สีลานิสสชาตก ทสม ฯ
อสทิสวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
# ๑. ม. รตเนสุ ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ 30 หนา 175
ตสฺสทฺทาน
ธนุคฺคห กุ อปฺปรโส
คิริทตฺต มนาวิลจิตฺตวร
ทธิวาหน ชมฺพุก สีหนโข
หริตเยว นาควเรน ทส (๑) ฯ
# ๑. ม. อสทิสฺจ สงฺคาม
วาโลทก คิริทตฺต ฯ
นภิรติ ทธิวาห
จตุมฏ สีหโกฏ ฯ
สีหจมฺม สีลานิสส ฯ
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*เลมที่ 30 หนา 176
รุหกวคฺควณฺณนา
รุหกชาตก
อมฺโภ (๑) รุหกจฺฉินฺนาปติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โปราณทุติยิกปโลภน อารพฺภ กเถสิ ฯ
วตฺถุ อฏกนิปาเต อินฺทฺริยชาตเก (๒) อาวิภวิสฺสติ ฯ
สตฺถา ปน ต ภิกฺขุ อยนฺเต ภิกขฺ ุ อิตฺถี อนตฺถการิกา
ปุพฺเพป ต (๓) เอสา สราชิกาย ปริสาย มชฺเฌ ลชฺชาเปตฺวา
เคหา นิกฺขมานาการ อกาสีติ วตฺวา [๔] อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ปตุ
อจฺจเยน รชฺเช ปติฏาย ธมฺเมน รชฺช กาเรสิ ฯ ตสฺส
รุหโก นาม ปุโรหิโต อโหสิ ฯ ตสฺส ปูรณี (๕) นาม พฺราหฺมณี
ภริยา ฯ ราชา พฺราหฺมณสฺส อสฺส ภณฺฑเกน (๖) อลงฺกริตฺวา
อสฺส อทาสิ ฯ โส ต อสฺส อภิรุยฺห (๗) รฺโ อุปฏาน
คจฺฉติ ฯ อถ น อลงฺกตสฺส อสฺสสฺส ปฏเ นิสีทติ ฺวา
คจฺฉนฺตมาคจฺฉนฺตฺจ ทิสฺวา ตหึ ตหึ ิตา มนุสฺสา อโห
อสฺสสฺส รูป อโห อสฺโส โสภตีติ อสฺสเมว ปสสนฺติ ฯ
# ๑. สี. ม. อป. ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๑๗/๒๔๗ ฯ ๓. ม. เต ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เตน ยาจิโตติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. ปุราณี ฯ
# ๖. ม. อสฺสภณฺฑเกน ฯ ๗. ม. อารุยหฺ ฯ
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*เลมที่ 30 รุหกชาตก หนา 177
โส เคห อาคนฺตฺวา ปาสาท อภิรูหิตฺวา (๑) ภริย อามนฺเตสิ
ภทฺเท อมฺหาก อสฺโส อติวิย โสภติ อุโภสุ ปสฺเสสุ ิตา
มนุสฺสา อมฺหาก อสฺสเมว วณฺเณนฺตีติ ฯ สา ปน พฺราหฺมณี
โถก ฉินฺนิกา ธุตฺติกชาติกา (๒) เตน น เอวมาห อยฺย ตฺว
อสฺสสฺส โสภณการณ น ชานาสิ อย อสฺโส อตฺตโน
อลงฺกต อสฺสภณฺฑก นิสฺสาย โสภติ สเจ ตฺวมฺป อสฺโส
วิย โสภิตุกาโม อสฺสภณฺฑ ปลนฺธิตฺวา อนฺตรวีถึ โอรุยฺห
อสฺโส วิย ปาเท โกฏฏยมาโน คนฺตฺวา ราชาน ปสฺส
ราชาป ต วณฺณยิสฺสติ มนุสฺสาป ตฺเว วณฺณยิสฺสนฺตีติ ฯ
โส อุมฺมตฺตชาติโก พฺราหฺมโณ ตสฺสา วจน สุตฺวา อิมินา
นาม การเณน สา ม วทตีติ อชานิตฺวา โสภณสฺี (๓)
หุตฺวา ตถา อกาสิ เยว ฯ เย เย ปสฺสนฺติ เต เต ปริหาส
กโรนฺตา โสภติ อาจริโยติ วทึสุ ฯ ราชา ปน น กึ
อาจริย จิตฺตนฺเต (๔) กุปฺปต อุมฺมตฺตโกสิ ชาโตติ อาทีนิ วตฺวา
ลชฺชาเปสิ ฯ ตสฺมึ กาเล พฺราหฺมโณ อยุตฺต มยา กตนฺติ
ลชฺชิโต พฺราหฺมณิยา กุชฌ
ฺ ิตฺวา ตายมฺหิ สราชิกาย เสนาย (๕)
อนฺตเร ลชฺชาปโต โปเถตฺวา ต นิกฺกฑฺฒิสฺสามีติ เคห
อคมาสิ ฯ ธุตฺติพฺราหฺมณี (๖) ตสฺส กุชฺฌิตฺวา อาคมนภาว ตฺวา
# ๑. ม. อภิรยุ ฺห ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ธุตฺติกธาตุกา ฯ ๓. ม. คถาสฺี ฯ
# ๔. ม. ปตฺต เต ฯ ๕. ม. ปริสาย ฯ ๖. ม. ธิตฺติกพฺราหฺมณี ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต อสทิสวคฺควณฺณนา หนา 178
ปุเรตรเมว จุลฺลทฺวาเรน (๑) นิกฺขมิตฺวา ราชนิเวสน คนฺตฺวา
จตุหปฺจาห ตตฺเถว อโหสิ ฯ ราชา ต การณ ตฺวา
ปุโรหิต ปกฺโกสาเปตฺวา อาจริย มาตุคามสฺส นาม โทโส
โหติ เยว พฺราหฺมณิยา ขมิตุ วฏฏตีติ ขมาปนตฺถาย ปม
คาถมาห
[๒๓๑] อมฺโภ (๒) รุหก ฉินนฺ าป
ชิยา สนฺธิยฺยเต ปุน
สนฺธิยฺยสฺสุ (๓) ปุราณิยา มา โกธสฺส วส คมีติ ฯ
ตตฺราย สงฺเขปตฺโถ โภ รุหก นนุ ฉินฺนาป ธนุชยิ า
ปุน สนฺธิยฺยติ (๔) ฆฏียติ เอวเมว ตฺว ปุราณิยา สทฺธึ สนฺธิยยฺ สฺสุ
โกธสฺส วส มา คมีติ ฯ
ต สุตฺวา รุหโก ทุติย คาถมาห
[๒๓๒] วิชชฺ มาเนสุ มุทุวาเกสุ (๕) วิชฺชมาเนสุ การิสุ
อฺ ชิย กริสฺสามิ
อลฺเว ปุราณิยาติ ฯ
ตสฺสตฺโถ มหาราช มุทุวาเกสุ (๖) จ ชิยการเกสุ จ มนุสฺเสสุ
วิชฺชมาเนสุ อฺ ชิย กริสฺสามิ อิมาย ฉินฺนาย ปุราณิยา
ชิยาย อล นตฺถิ เม โกจิ อตฺโถติ ฯ
# ๑. ม. จูฬทฺวาเรน ฯ ๒. สี. ม. อป ฯ ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๒๓๑/๖๙ ฯ สนฺธิยสฺสุ ฯ
ม. สนฺธียสฺสุ ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. สนฺธียติ ฯ ๕. สี. วิชชฺ มานาสุ มรุวาสุ ฯ
ม. วิชชฺ มาเนสุ วาเกสุ ฯ ยุ. วิชชฺ มานาสุ มรุทฺวาสุ ฯ ๖. สี. มรุววาเกสุ ฯ
ม. ธนุการมุทุวาเกสุ ฯ ยุ. มรุจวาเกสุ ฯ
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*เลมที่ 30 สิรกิ าฬกณฺณิชาตก หนา 179
เอวฺจ ปน วตฺวา ต นีหริตฺวา อฺ พฺราหฺมณึ
อาเนสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิตภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ ตทา ปุราณี (๑) ปุราณทุติยิกา อโหสิ รุหโก
อุกฺกณฺิตภิกฺขุ พาราณสีราชา ปน อหเมวาติ ฯ
รุหกชาตก ปม ฯ
สิรกิ าฬกณฺณิชาตก
[๒๓๓-๒๓๔] อิตฺถี สิยา รูปวตีติ อิท สิริกาฬกณฺณิชาตก
มหาอุมฺมงฺคชาตเก (๒) อาวิภวิสฺสตีติ ฯ
สิรกิ าฬกณฺณิชาตก ทุติย ฯ
# ๑. ม. พฺราหฺมณี ฯ ๒. ม. มหาอุมงฺคชาตเก ฯ
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*เลมที่ 30 หนา 180
จุลลฺ ปทุมชาตก
อยเมว สา อหมฺป (๑) โส อนฺโติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อุกกฺ ณฺิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
วตฺถุ อุมฺมาทนฺติชาตเก (๒) อาวิภวิสฺสติ ฯ
โส ปน ภิกฺขุ สตฺถารา สจฺจ กิร ตฺว อุกฺกณฺิโตติ
วุตฺเต สจฺจ ภควาติ วตฺวา โก (๓) ปน ต อุกฺกณฺาเปตีติ (๓)
วุตฺเต อห ภนฺเต เอก อลงฺกตปฏิยตฺต มาตุคาม ทิสฺวา
กิเลสานุวตฺติโก หุตฺวา อุกฺกณฺิโตติ อาห ฯ อถ น สตฺถา
ภิกฺขุ มาตุคาโม นาม อกตฺู มิตฺตทุพฺภี ถทฺธหทโย (๔)
โปราณกปณฺฑิตาป อตฺตโน ทกฺขิณชนฺนุกโลหิต (๕) ปาเยตฺวา
ยาวชีวิต ทานมฺป ทตฺวา มาตุคามสฺส จิตฺต น ลภึสูติ
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺติ ฯ นามคฺคหณทิวเสวสฺส
ปทุมกุมาโรติ นาม อกสุ ฯ ตสฺส อปเร (๖) ฉ กนิฏภาติกา
อเหสุ ฯ เต สตฺตป ชนา อนุปุพฺเพน วุฑฺฒิปฺปตฺตา ฆราวาส
คเหตฺวา รฺา (๗) สทิสา วิจรนฺติ (๗) ฯ อเถกทิวส ราชา ราชงฺคณ
# ๑. สฺยา. อยมฺป ฯ ๒. สฺยา. อุมฺมาทนฺตีชาตก ฯ ม. อุมฺมาทนฺตีชาตเก ฯ
# ๓. ม. เกน ปน ต อุกฺกณฺาปโต ฯ ๔. สี. ถทฺธหทยา ฯ ม. พหุมายา ฯ
# ๕. สี. ทกฺขณ
ิ ชตฺตุโลหิต ฯ ม. ทุกฺขิณชาณุโลหิต ฯ ๖. ม. อปเรน ฯ
# ๗. ม. รฺโ สหายา วิย วิจรนฺติ ฯ
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*เลมที่ 30 จุลลฺ ปทุมชาตก หนา 181
โอโลเกนฺโต ิโต เต มหาปริวาเร (๑) ราชุปฏาน อาคจฺฉนฺเต
ทิสฺวา อิเม ม วธิตฺวา รชฺชมฺป คณฺเหยฺยุนฺติ อาสก
อุปฺปาเทตฺวา เต ปกฺโกสาเปตฺวา ตาตา ตุมฺเห อิมสฺมึ นคเร
วสิตุ น ลภถ อฺตฺถ คนฺตฺวา มม อจฺจเยน อาคนฺตฺวา
กุลสนฺตกรชฺช คณฺหถาติ อาห ฯ เต ปตุ วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
โรทิตฺวา อตฺตโน (๒) ฆรานิ คนฺตฺวา ปชาปติโย อาทาย ยตฺถ
วา ตตฺถ วา คนฺตฺวา ชีวิสฺสามาติ นครา นิกฺขมิตฺวา มคฺค
คจฺฉนฺตา เอก กนฺตาร ปตฺวา อนฺนปาน อลภมานา ขุท
อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺตา มย ชีวมานา อิตฺถิโย ลภิสฺสามาติ
กนิฏสฺส ภริย มาเรตฺวา เตรสโกฏาเส กตฺวา มส ขาทึสุ ฯ
โพธิสตฺโต อตฺตนา (๓) จ ภริยาย จ ลทฺธโกฏาเสสุ เอก
เปตฺวา เอก เทฺวป ขาทึสุ ฯ เอว ฉ ทิวเส ฉ อิตฺถิโย
มาเรตฺวา มส ขาทึสุ ฯ โพธิสตฺโต ปน ทิวเส ทิวเส เอเกก
เปตฺวา ฉ โกฏาเส เปสิ ฯ สตฺตเม ทิวเส ภาติกสฺส (๔) ภริย
มาเรสฺสามาติ วุตฺเต โพธิสตฺโต เต ฉ โกฏาเส เตส ทตฺวา
อชฺช ตาว อิเม ฉ โกฏาเส ขาทถ เสฺว ชานิสฺสามาติ
วตฺวา เตส มส ขาทิตฺวา นิทฺทายนกาเล ภริย คเหตฺวา
ปลายิ ฯ สา โถก คนฺตฺวา คนฺตุ น สกฺโกมิ สามีติ
# ๑. ม. มหาปริวาเรน ฯ ๒. ม. โรทิตวฺ า กนฺทิตฺวา อตฺตโน อตฺตโน ฯ
# ๓. ม. อตฺตโน ฯ ๔. ม. โพธิสตฺตสฺส ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต รุหกวคฺควณฺณนา หนา 182
อาห ฯ อถ น โพธิสตฺโต ขนฺเธนาทาย อรุณุคฺคมนเวลาย
กนฺตารา นิกขฺ มิ ฯ สา สุริเย อุคฺคเต ปปาสิตามฺหิ สามีติ
อาห ฯ โพธิสตฺโต ภทฺเท อุทก นตฺถตี ิ วตฺวา ปุนปฺปุน
กถิเต ตสฺสา สิเนเหน (๑) ขคฺเคน ทกฺขิณชนฺนน (๒) ปหริตฺวา ภทฺเท
ปานีย นตฺถิ อิท ปน เม ทกฺขิณชนฺนุเก โลหิต ปวมานา
นิสีทาติ อาห ฯ สา ตถา อกาสิ ฯ เต อนุปุพฺเพน มหาคงฺค
ปตฺวา ปวิตฺวา จ นหาตฺวา จ ผลาผล ขาทิตฺวา
ผาสุกฏาเนสุ วิสฺสมิตฺวา เอกสฺมึ คงฺคานิวตฺตเน อสฺสมปท
มาเปตฺวา วาส กปฺเปสุ ฯ อเถกทิวส อุปริคงฺคาย ราชาปราธิก
โจร หตฺถปาเท จ กณฺณนาสฺจ ฉินฺทิตฺวา เอกสฺมึ อมฺมณเก (๓)
นิปชฺชาเปตฺวา มหาคงฺคาย ปวาเหสุ ฯ โส มหนฺต อฏฏสฺสร
กโรนฺโต ต าน ปาปุณิ ฯ โพธิสตฺโต ตสฺส กรุณ
ปริเทวิตสทฺท สุตฺวา ทุกฺขปฺปตฺโต สตฺโต มยิ ิเต มา นสฺสตี ิ
คงฺคาตีร คนฺตฺวา ต อุตฺตาเรตฺวา อสฺสมปท อาเนตฺวา
กาสาวโธวนเลปนาทีหิ วณปฏิกมฺม อกาสิ ฯ ภริยา ปนสฺส
เอวรูป นาม [๔] โกณฺฑ (๕) คงฺคาย ปวาหิต (๖) ปฏิชคฺคนฺโต วิจรตีต
ตฺวา ต โกณฺฑ ชิคุจฺฉมานา นุฏหนฺตี (๘) วิจรติ ฯ โพธิสตฺโต
ตสฺส วเณสุ สวิรุฬฺเหสุ ภริยาย สทฺธึ ต อสฺสมปเท กตฺวา (๙)
# ๑. ม. เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ ๒. สี. ทกฺขิณชตฺตุ ฯ ม. ทกฺขิณขานุก ฯ
# ๓. ม. อมฺพณเก ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ทุสฺสีสนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๕. สี. ยุ. โกณฺ ฯ ม. กุณฺ ฯ เอวมุปริป ฯ ๖. ม. อาวาเหตฺวา ฯ
# ๗. ม. วตฺวา ฯ ๘. ม. นิกฺุภนฺตี ฯ ๙. ม. ตฺวา ฯ
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*เลมที่ 30 จุลลฺ ปทุมชาตก หนา 183
อฏวิโต ผลาผลานิ อาหริตฺวา ตฺจ ภริยฺจ โปเสสิ ฯ เตสุ
เอว วสนฺเตสุ สา อิตฺถี ตสฺมึ โกณฺเฑ ปฏิพทฺธจิตฺตา หุตฺวา
เตน สทฺธึ อนาจาร อาจริตฺวา (๑) เอเกนุปาเยน โพธิสตฺต
มาเรตุกามา หุตฺวา เอวมาห อห ตุมหฺ าก องฺเส นิสีทิตฺวา
กนฺตารา นิกขฺ มมานา เอก ปพฺพต โอโลเกตฺวา อยฺเย
ปพฺพตมฺหิ นิพฺพตฺตเทวเต สเจ อห สามิเกน สทฺธึ อโรคา
ชีวิต ลภิสฺสามิ พลิกมฺมนฺเต กริสฺสามีติ อายาจึ สา ม
อิทานิ อุตฺตาเสติ กโรมสฺสา พลิกมฺมนฺติ ฯ โพธิสตฺโต ต
มาย อชานนฺโต สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา พลิกมฺม สชฺเชตฺวา
ตาย พลิกมฺมภาชน (๒) คาหาเปตฺวา ปพฺพตมตฺถก อภิรูหิ ฯ อถ
น สา เอวมาห สามิ เทวตาสิ (๓) โนป ตฺวฺเว อุตฺตมเทวตา
ปม ตาว ต วนปุปฺเผหิ ปูเชตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา วนฺทิตฺวา
ปจฺฉา เทวตาย พลิกมฺม กริสฺสามีติ ฯ สา โพธิสตฺต
ปปาตาภิมุข เปตฺวา วนปุปฺเผหิ ปูเชตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
วนฺทิตุกามา วิย หุตฺวา ปฏิปสฺเส ตฺวา ปฏิย ปหริตฺวา
ปปาเต ปาเตตฺวา ทิฏา เม ปจฺจามิตฺตสฺส ปฏีติ ตุฏมานสา
ปพฺพตา โอโรหิตฺวา โกณฺฑสฺส สนฺติก อคมาสิ ฯ โพธิสตฺโตป
ปปาตานุสาเรน (๔) ปพฺพตา ปตนฺโต อุทุมฺพรรุกฺขมตฺถเก เอกสฺมึ
อกณฺฏเก ปตฺตสฺฉนฺเน คุมฺเพ ลคฺคิ ฯ เหฏาปพฺพต ปน
# ๑. ม. จริตวฺ า ฯ ๒. ม. พลิกภาชน ฯ ๓. ม. พลิกภาชน ฯ
# ๓. ม. เทวคายป ฯ ๔. สี. ปปาตตฏานุสาเรน ฯ
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โอโรหิตุ น สกฺกา ฯ โส อุทุมฺพรานิ (๑) ขาทิตฺวา สาขนฺตเร
นิสีทิ ฯ อเถโก มหาสรีโร โคธราชา เหฏาปพฺพตปาทโต
อภิรูหิตฺวา ตสฺมึ อุทุมฺพรผลานิ ขาทติ ฯ โส ต ทิวส โพธิสตฺต
ทิสฺวา ปลายิ ฯ ปุน ทิวเส อาคนฺตฺวา เอกสฺมึ ปสฺเส ผลานิ
ขาทิตฺวา ปกฺกามิ ฯ เอว ปุนปฺปุน อาคจฺฉนฺโต โพธิสตฺเตน
สทฺธึ วิสฺสาส อาปชฺชิตวฺ า ตฺว อิม าน กถ (๒) อาคโตสีติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมินา การเณนาติ วุตฺเต เตน หิ มา ภายีติ
วตฺวา โพธิสตฺต อตฺตโน ปฏิย นิปชฺชาเปตฺวา โอตาเรตฺวา
อรฺโต นิกฺขมิตฺวา มหามคฺเค เปตฺวา อิมินา มคฺเคน
คจฺฉาติ อุยฺโยเชตฺวา อรฺเมว ปาวิสิ ฯ โพธิสตฺโต เอก
คามก คนฺตฺวา ตตฺถ วสนฺโต ปตุ กาลกตภาว สุตฺวา
พาราณสึ คนฺตฺวา กุลสนฺตเก รชฺเช ปติฏาย ปทุมราชา
นาม หุตฺวา ทส ราชธมฺเม อโกเปตฺวา ธมฺเมน รชฺช
กาเรนฺโต จตูสุ นครทฺวาเรสุ นครมชฺเฌ นิเวสนทฺวาเร (๓)
จ ฉ ทานสาลาโย การาเปตฺวา เทวสิก ฉ สตสหสฺสานิ วิสฺสชฺเชตฺวา
มหาทาน อทาสิ ฯ สาป โข ปาปตฺถี (๔) ต โกณฺฑ ขนฺเธ
นิสีทาเปตฺวา อรฺา นิกฺขมิตฺวา มนุสฺสปเถ ภิกฺข จรมานา
ยาคุภตฺต สหริตฺวา ต โกณฺฑ โปเสสิ ฯ [๖] อยนฺเต กึ โหตีติ
# ๑. ม. อุทุมพฺ รผลานิ ฯ ๒. ม. เกน การเณน ฯ ๓. ม. นิเวสนทฺวาเรติ ฯ
# ๔. ม. อิตฺถิ ฯ ๕. สี. สงฺฆริตฺวา ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร มนุสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ
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ปุจฺฉิยมานา อห เอตสฺส มาตุลธีตา ปตุจฺฉาปุตฺโต เม เอส
ปุริโส เอตสฺเสว ม อทสุ สาห วชฺฌปฺปตฺตมฺป อตฺตโน สามิก
อุกฺขิปตฺวา ปริหรนฺตี ภิกฺข จริตฺวา โปเสมีติ ฯ มนุสฺสา อย
ปติพฺพตาติ ฯ ตโต ปฏาย พหุตร ยาคุภตฺต อทสุ ฯ อปเร
ชนา เอวมาหสุ ตฺว มา เอว วิจริ ปทุมราชา พาราณสิย
รชฺช กาเรสิ สกลชมฺพุทปี  สงฺโขเภตฺวา ทาน เทติ โส
ต ทิสฺวา ตุสฺสิสฺสติ ตุฏโ [๑] พหุธน ทสฺสติ ตฺว ตว
สามิก อิธ นิสีทาเปตฺวา คจฺฉาติ ถิร กตฺวา เวตฺตปจฺฉึ
อทสุ ฯ สา อนาจารา ต โกณฺฑ เวตฺตปจฺฉิย นิสีทาเปตฺวา
ปจฺฉึ อุกฺขิปตฺวา พาราณสึ คนฺตฺวา ทานสาลาสุ ภฺุชมานา
วิจรติ ฯ โพธิสตฺโต อลงฺกตหตฺถิขนฺธวรคโต ทานคฺค คนฺตฺวา
อฏนฺน วา ทสนฺน วา สหตฺถา ทาน ทตฺวา ปุน เคห
คจฺฉติ ฯ สา อนาจารา ต โกณฺฑ ปจฺฉิย นิสีทาเปตฺวา
ปจฺฉึ อุกฺขิปตฺวา ตสฺส คมนมคฺเค อฏาสิ ฯ ราชา ต
ทิสฺวา กึ เอตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ เอกา เทว ปติพฺพตาติ ฯ อถ
น ปกฺโกสาเปตฺวา สฺชานิตฺวา โกณฺฑ ปจฺฉิโต นีหราเปตฺวา
อย เต กึ โหตีติ ปุจฺฉิ ฯ สา ปตุจฺฉาปุตฺโต เม เทว
กุลทตฺติโก สามิโก เมติ อาห ฯ มนุสฺสา ต อนฺตร อชานิตฺวา
อโห ปติพฺพตาติ อาทีนิ วตฺวา ต อนาจาริตฺถึ วณฺณยึสุ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ
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ปุน ราชา ต อยนฺเต โกณฺโฑ กุลทตฺตโิ ก สามิโกติ ปุจฺฉิ ฯ
สา ราชาน อสฺชานนฺตี อาม เทวาติ สูรา หุตฺวา
กเถติ ฯ อถ น ราชา กึ เอส พาราณสีรฺโ ปุตโฺ ต
นนุ ตฺว ปทุมกุมารสฺส ภริยา อสุกรฺโ ธีตา อสุกา
นาม มม ชนฺนุโลหิต ปวิตฺวา อิมสฺมึ โกณฺเฑ ปฏิพทฺธจิตฺตา
ม ปปาเต ปาเตสิ สา ทานิ ตฺว นลาเฏน มจฺจุ คเหตฺวา
ม มโตติ มฺมานา อิม าน อาคตา นนุ อห ชีวามีติ
วตฺวา อมจฺเจ อามนฺเตตฺวา โภ อมจฺจา นนุ จาห ตุมฺเหหิ
ปุฏโ เอว กเถสึ มม ฉ (๑) กนิฏภาติกา ฉ อิตฺถิโย มาเรตฺวา
มส ขาทึสุ อห ปน มยฺห ภริย อโรค กตฺวา คงฺคาตีร
เนตฺวา อสฺสมปเท วสนฺโต เอก วชฺฌปฺปตฺต โกณฺฑ อุตฺตาเรตฺวา
ปฏิชคฺคึ สา อิตฺถี ตสฺมึ ปฏิพทฺธจิตฺตา ม ปพฺพตปฺปปาเต (๒)
ปาเตสิ อห อตฺตโน เมตฺตจิตฺตตาย ชีวิต ลภินฺติ ยาย
อห ปพฺพตา ปาติโต น สา อฺา เอสา ทุสฺสีลา โส
จ วชฺฌปฺปตฺโต โกณฺโฑ นาม น อฺโ อยเมวาติ วตฺวา
อิมา คาถา อโวจ
[๒๓๕] อยเมว สา อหมฺป (๓) โส อนฺโ
อยเมว โส หตฺถจฺฉินฺโน อนฺโ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปพฺพตปาเท ฯ
# ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๒๓๕/๗๐ อยมฺป ฯ
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ยมาห โกมาริปติโก (๑) มมนฺติ
วชฺฌิตฺถิโย นตฺถิ อิตฺถีสุ สจฺจ ฯ
[๒๓๖] อิมฺจ ชมฺม มุสเลน หนฺตฺวา
ลุทฺท ฉว ปรทารูปเสวึ
อิมิสฺสา จ น ปาปปติพฺพตาย
ชีวนฺติยา ฉินฺทถ กณฺณนาสนฺติ ฯ
ตตฺถ ยมาห โกมาริปติโก มมนฺตีติ ย เอสา อย เม
โกมาริปติ กุลทตฺติโย สามิโกติ อาห อยเมว โส อนฺโ (๒) ฯ
ยมาหุ โกมาริปตีติป (๓) ปาโ ฯ อยเมว หิ โปตฺถเกสุ ลิขิโต ฯ
ตสฺสาป อยเมวตฺโถ ฯ วจนวิปลฺลาโส ปเนตฺถ เวทิตพฺโพ ฯ
ย หิ เตน รฺา วุตฺต ตเทว อิธ อาคต ฯ วชฺฌติ ฺถิโยติ
อิตฺถิโย นาม วชฺฌา วธิตพฺพา เอว ฯ นตฺถิ อิตฺถีสุ สจฺจนฺติ
เอตาสุ สจฺจภาโว (๔) นาเมโก นตฺถิ ฯ อิมฺจ ชมฺมนฺติอาทิ
ทฺวินฺนมฺป เตส ทณฺฑาณาปนวเสน (๕) วุตฺต ฯ ตตฺถ ชมฺมนฺติ
ลามก ฯ มุสเลน หนฺตฺวาติ มุสเลน ปหริตฺวา(๖) โปเถตฺวา อฏีนิ
ภฺชิตฺวา จุณฺณวิจุณฺณ กตฺวา ฯ ลุททฺ นฺติ ทารุณ ฯ ฉวนฺติ
คุณาภาเวน นิชฺชีวมตสทิส (๗) ฯ อิมสิ ฺสา จ นนฺติ เอตฺถ นนฺติ
# ๑. ม. โกมารปตี ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. น อฺโ ฯ ๓. ม. โกมารปตีติป ฯ
# ๔. ม. สภาโว ฯ ๕. ทณฺทาโรปนวเสนาติป ฯ ๖. ม. หนิตฺวา ฯ
# ๗. ม. นิชชฺ วี  มคสทิส ฯ
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นิปาตมตฺต ฯ อิมิสฺสา จ ปาปปติพฺพตาย อนาจาราย ทุสฺสีลาย
ชีวนฺติยา ว กณฺณนาส ฉินฺทถาติ อตฺโถ ฯ
โพธิสตฺโต โกธ อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต เอว เตส
ทณฺฑานิ (๑) อาณาเปตฺวาป น ตถา กาเรสิ ฯ โกธ ปน
มนฺท กตฺวา ยถา สา ปจฺฉึ สีสโต โอโรเปตุ น สกฺโกติ
เอว คาฬฺห ต (๒) พนฺธาเปตฺวา โกณฺฑ ตตฺถ ปกฺขปิ าเปตฺวา
อตฺตโน ชีวิตา นีหราเปสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิตภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ ตทา ฉ ภาตโร อฺตรา เถรา อเหสุ
ภริยา จิฺจมานวิกา โกณฺโฑ เทวทตฺโต โคธราชา อานนฺโท
ปทุมราชา ปน อหเมวาติ ฯ
จุลลฺ ปทุมชาตก ตติย ฯ
# ๑. ม. ทณฺฑ ฯ ๒. ม. คาฬฺหตร ฯ
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มณิโจรชาตก
น สนฺติ เทวา ปวสนฺติ นูนาติ อิท สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต วธาย ปริสกฺกนฺต เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตทา ปน สตฺถา เทวทตฺโต วธาย ปริสกฺกตีติ สุตฺวา
น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป เทวทตฺโต มยฺห วธาย
ปริสกฺกติ เยว ปริสกฺกนฺโตป ม วธิตุ นาสกฺขีติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
พาราณสิโต อวิทูเร คามเก คหปติกุเล นิพฺพตฺติ ฯ อถสฺส
วยปฺปตฺตสฺส พาราณสิโต กุลธีตร อาเนสุ ฯ สา ปยา (๑)
อโหสิ อภิรปู า ทสฺสนียา เทวจฺฉรา วิย ปุปฺผลตา วิย
วิลาสมานา (๒) มตฺตกินฺนรี วิย จ สุชาตาติ นาเมน ปติพฺพตา
สีลาจารสมฺปนฺนา วตฺตสมฺปนฺนา ฯ นิจฺจกาลมฺปสฺสา ปติวตฺต
สสฺสุวตฺต สสุรวตฺตฺจ กตเมว โหติ ฯ สา โพธิสตฺตสฺส
ปยา อโหสิ มนาปา ฯ อิติ เต อุโภป สมฺโมทมานา
เอกคฺคจิตฺตา (๓) สมคฺคสวาส วสึสุ ฯ อเถกทิวส สุชาตา
มาตาปตโร ทฏุกามมฺหีติ โพธิสตฺตสฺส อาโรเจสิ ฯ โส (๔) สาธุ
ภทฺเท มคฺเค ปาเถยฺย ปโหนก ปฏิยาเทหีติ ขชฺชกวิกตึ
ปจาเปตฺวา ขชฺชกาทีนิ ยานเก เปตฺวา ยานก ปาเชนฺโต
# ๑. ม. สุวณฺณวณฺณา ฯ ๒. ม. ลฬมานา ฯ ๓. ม. เอกจิตฺตา ฯ
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ยานกสฺส ปุรโต อโหสิ อิตรา ปจฺฉโต ฯ เต นครสมีป
คนฺตฺวา ยานก โมเจตฺวา นฺหาตฺวา ภฺุชึสุ ฯ ปุน โพธิสตฺโต
ยานก โยเชตฺวา ปุรโต นิสีทิ ฯ สุชาตา วตฺถานิ ปริวตฺเตตฺวา
อลงฺกริตฺวา ปจฺฉโต นิสีทิ ฯ ยานกสฺส อนฺโตนคร ปวิฏกาเล
พาราณสีราชา หตฺถิกฺขนฺธวรคโต นคร ปทกฺขิณ กโรนฺโต
ต ปเทส อคมาสิ ฯ สุชาตา โอตริตฺวา ยานกสฺส ปจฺฉโต
ปทสา ว ปายาสิ ฯ ราชา ต ทิสฺวา ตสฺสา รูปสมฺปตฺติยา
อากฑฺฒิยมานโส (๑) ปฏิพทฺธจิตฺโต หุตฺวา เอก อมจฺจ คจฺฉ
เอติสฺสา สสฺสามิกภาว วา อสฺสามิกภาว วา ชานาหีติ
เปเสสิ (๒) ฯ โส คนฺตฺวา ตสฺสา สสฺสามิกภาว ตฺวา สสฺสามิกา
กิร เทว ยานเก นิสินฺโน ปุรโิ ส เอติสฺสา สามิโกติ อาห ฯ
ราชา ปฏิพทฺธจิตฺตต วิโนเทตุ อสกฺโกนฺโต กิเลสาตุโร หุตฺวา
เอเกน [๓] อุปาเยน มาเรตฺวา อิตฺถึ คเหสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
เอก ปุริส อามนฺเตตฺวา คจฺฉ โภ อิม จุฬามณึ อาทาย (๔)
วีถึ คจฺฉนฺโต วิย เอตสฺส ปุริสสฺส ยานเก ปกฺขิปตฺวา เอหีติ
จุฬามณึ ทตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ โส สาธูติ ต คเหตฺวา คนฺตฺวา
ยานเก เปตฺวา ปโต เม เทวาติ อาคนฺตฺวา อาโรเจสิ ฯ
ราชา จุฬามณิ เม นฏโติ อาห ฯ มนุสฺสา เอกโกลาหล
# ๑. ม. อากฑฺฒิยมานโลจโน ฯ ๒. ม. อาณาเปสิ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อกสุ ฯ ราชา สพฺพทฺวารานิ ปทหิตวฺ า สฺจาร ฉินฺทิตฺวา
โจร ปริเยสถาติ อาห ฯ ราชปุริสา ตถา อกสุ ฯ นคร
เอกสงฺโขภิต (๑) อโหสิ ฯ อิตโร ปุรโิ ส มนุสฺเส คเหตฺวา
โพธิสตฺตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา โภ ยานก เปหิ รฺโ
จุฬามณิ นฏโ ยานก โสเธสฺสามีติ ยานก โสเธนฺโต อตฺตนา
ปตมณึ คเหตฺวา โพธิสตฺต คเหตฺวา มณิโจโรสีติ หตฺเถหิ
จ ปาเทหิ จ โปเถตฺวา (๒) คเหตฺวา (๒) ต ปจฺฉาพาหุ (๓) พนฺธิตฺวา
เนตฺวา อย มณิโจโรติ รฺโ ทสฺเสติ ฯ ราชา สีสมสฺส
ฉินฺทถาติ อาณาเปสิ ฯ อถ น ราชปุริสา จตุกฺเก จตุกฺเก
กสาหิ ตาเฬนฺตา ทกฺขิณทฺวาเรน นครา นิกฺขมึสุ (๔) ฯ
สุชาตาป ยานก ปหาย พาหา ปคฺคยฺห ปริเทวมานา สามิ ม นิสฺสาย
อิม ทุกฺข ปตฺโตสีติ ปริเทวมานา ปจฺฉโต อคมาสิ ฯ ราชปุรสิ า
สีสมสฺส ฉินทฺ ิสฺสามาติ โพธิสตฺต อุตฺตาน นิปชฺชาเปสุ ฯ ต
ทิสฺวา สุชาตา อตฺตโน สีลคุณ อาวชฺชิตฺวา นตฺถิ วต มฺเ
อิมสฺมึ โลเก สีลวนฺตาน วิเหนเก ปาปสาหสิกมนุสฺเส นิเสเธตุ
สมตฺถา เทวา นามาติ อาทีนิ ปริเทวมานา (๗) ปม คาถมาห
[๒๓๗] น สนฺติ เทวา ปวสนฺติ นูน
น หิ นูน สนฺติ อิธ โลกปาลา
# ๑. ม. เอกสงฺโขภ ฯ ๒. ม. เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ ๓. ม. ปจฺฉาพาห ฯ
# ๔. ม. นิกฺขมาเปสุ ฯ ๕. ม. ปจฺฉโต ปจฺฉโต ฯ ๖. ม. อาวชฺเชตฺวา ฯ
# ๗. ม. วตฺวา ฯ
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สหสา กโรนฺตาน อสฺตาน (๑)
น หิ นูน สนฺติ ปฏิเสธิตาโรติ ฯ
ตตฺถ น สนฺติ เทวาติ อิมสฺมึ โลเก สีลวนฺตาน
โอโลกนกา ปาปานฺจ นิเสธนกา น สนฺติ นูน เทวา ฯ
ปวสนฺติ นูนาติ เอวรูเปสุ วา กิจฺเจสุ อุปฺปนฺเนสุ นูน
ปวสนฺติ ปวาส คจฺฉนฺติ ฯ อิธ โลกปาลาติ อิมสฺมึ โลเก
โลกปาลสมฺมตา สมณพฺราหฺมณาป สีลวนฺตา (๒) อนุคฺคหนกา น
หิ นูน สนฺติ ฯ สหสา กโรนฺตาน อสฺตานนฺติ สหสา
อวิมสิตฺวา สาหสิก ทารุณกมฺม กโรนฺตาน ทุสสฺ ีลาน ฯ
ปฏิเสธิตาโรติ เอวรูป กมฺม มา กริตถฺ น ลพฺภา เอต
กาตุนฺติ ปฏิเสเธนฺตา นตฺถีติ อตฺโถ ฯ
เอว ตาย สีลสมฺปนฺนาย ปริเทวมานาย สกฺกสฺส
เทวรฺโ นิสินฺนาสน อุณฺหาการ ทสฺเสสิ ฯ สกฺโก โก
นุ โข ม สกฺกฏานโต จาเวตุกาโมติ อาวชฺเชนฺโต อิม
การณ ตฺวา พาราณสีราชา อติผรุส กมฺม กโรติ
สีลสมฺปนฺน สุชาต กิลเมติ คนฺตุ อิทานิ เม วฏฏตีติ เทวโลกา
โอรุยฺห อตฺตโน อานุภาเวน หตฺถิปฏ เ นิสีทิตฺวา คจฺฉนฺต (๔)
ปาปราชาน หตฺถิโต (๕) โอตาเรตฺวา ธมฺมคณฺฑิกาย อุตฺตาน
# ๑. สฺยา. กโรนฺตานมสฺาตาน ฯ ๒. ม. สีสวนฺตาน ฯ
# ๓. ม. สกฺกตฺตโต ฯ ๔. ม. นิสินฺน ต ฯ ๕. ม. หตฺถิกฺขนฺธโต ฯ
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นิปชฺชาเปตฺวา โพธิสตฺต อุกฺขิปตฺวา สพฺพาลงฺกาเรหิ อลงฺกริตฺวา
ราชเวส คาหาเปตฺวา หตฺถิกฺขนฺเธ นิสีทาเปสิ ฯ ราชปุริสา
ผรสุ อุกฺขิปต ฺวา ิตา สีส ฉินฺทนฺตา รฺโ สีส ฉินฺทึสุ ฯ
ฉินฺทนกาเล เยว จสฺส รฺโ สีสภาว ชานึสุ ฯ สกฺโก
เทวราชา ทิสฺสมานกสรีเรเนว โพธิสตฺตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา
โพธิสตฺตสฺส ราชาภิเสก กตฺวา สุชาตาเยว อคฺคมเหสิฏาน
ทาเปสิ ฯ อมจฺจา เจว พฺราหฺมณคหปติกาทโย จ สกฺก
เทวราชาน ทิสฺวา อธมฺมิกราชา มาริโต อิทานิ อมฺเหหิ
สกฺกทตฺติโก ธมฺมิกราชา ลทฺโธติ โสมนสฺสปฺปตฺตา อเหสุ ฯ
สกฺโกป อากาเส ตฺวา อย (๑) โว สกฺกทตฺติโก ราชา ลทฺโธติ
ปริสาน อาโรเจสิ ฯ มหาราช ตุมฺเหป อิโต ปฏาย ธมฺเมน
รชฺช กาเรสฺสถ (๑) สเจ หิ ราชา อธมฺมิโก โหติ เทโว อกาเล
วสฺสติ กาเล น วสฺสติ ฉาตกภย โรคภย สตฺตุภยนฺติ (๒) อิมานิ
ตีณิ ภยานิ อุปคตาเนว โหนฺตีติ โอวทนฺโต ทุติย คาถมาห
[๒๓๘] อกาเล วสฺสตี ตสฺส
กาเล ตสฺส น วสฺสติ
สคฺคา จ จวติ านา
นนุ โส ตาวตา หโตติ ฯ
ตตฺถ อกาเลติ อธมฺมิกสฺส รฺโ รชฺเช อยุตฺเต กาเล
จ สสฺสาน ปกฺกกาเล วา ลายนกาเล วา มทฺทนาทิกาเล
# ๑. ม. อย โว สกฺกทตฺติโก ราชา อิโต ปฏาย ธมฺเมน รชฺช กาเรสฺสติ ฯ
# ๒. ม. สตฺตภย ฯ ๓. สี. อนปคคาเนว ฯ
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วา เทโว วสฺสติ ฯ กาเลติ ยุตฺตปฺปยุตฺตกาเล วปนกาเล
ตรุณสสฺสกาเล คพฺภคฺคหณกาเล ปน น วสฺสติ ฯ สคฺคา
จ จวติ านาติ สคฺคสงฺขาตา านา เทวโลกาติ (๑) อตฺโถ ฯ
อธมฺมิกราชา หิ อปฺปฏิลาภวเสน เทวโลกา จวติ นาม
สคฺเคป วา รชฺช กาเรนฺโต อธมฺมิกราชา ตโต จวตีติป
อตฺโถ ฯ นนุ โส ตาวตา หโตติ นนุ โส อธมฺมิกราชา
เอตฺตเกน หโต โหติ ฯ อถ วา เอกสวาจี เอตฺถ นุกาโร
เนโส เอกเสน เอตฺตาวตา หโต อฏสุ ปน มหานิรเยสุ
โสฬสสุ จ อุสฺสทนิรเยสุ ทีฆรตฺต โส หฺิสฺสตีติ อยเมตฺถ
อตฺโถ ฯ
เอว สกฺโก มหาชนสฺส โอวาท ทตฺวา อตฺตโน
เทวฏานเมว อคมาสิ ฯ โพธิสตฺโตป ธมฺเมน รชฺช กาเรตฺวา
สคฺคปูร (๒) ปูรยิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา [๓] ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา อธมฺมิกราชา เทวทตฺโต อโหสิ สกฺโก อนุรุทฺโธ สุชาตา
ราหุลมาตา สกฺกทตฺติยราชา ปน อหเมวาติ ฯ
มณิโจรชาตก จตุตฺถ ฯ
# ๑. ม. เทวโลกา จวตีติ ฯ ๒. สคิคปทนฺติป ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร สจฺจานิ
ปกาเสตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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ปพฺพตูปตฺถรชาตก
ปพฺพตูปตฺถเร รมฺเมติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โกสลราชาน อารพฺภ กเถสิ ฯ
โกสลรฺโ กิร เอโก อมจฺโจ อนฺเตปุเร ปทุสฺสิ ฯ
ราชา ปริวิมสมาโน ต ตตฺตโต (๑) ตฺวา สตฺถุ อาโรเจสฺสามีติ
เชตวน คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา ภนฺเต อมฺหาก อนฺเตปุเร
เอโก อมจฺโจ ปทุสฺสิ ตสฺส กึ กาตุ วฏฏตีติ ปุจฺฉิ ฯ
อถ น สตฺถา อุปการโก เต มหาราช โส จ อมจฺโจ
สา จ อิตฺถี ปยาติ ปุจฺฉิตฺวา อาม ภนฺเต อติวิย อุปการโก
สกลราชกุล สนฺธาเรติ สาป เม อิตฺถี ปยาติ วุตฺเต มหาราช
อตฺตโน อุปการเกสุ เสวเกสุ ปยาสุ จ อิตฺถีสุ ทุพฺภิตุ น
สกฺกา ปุพฺเพป ราชาโน ปณฺฑิตาน กถ สุตฺวา มชฺฌตฺตา ว
อเหสุนฺติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อมจฺจกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ตสฺส อตฺถธมฺมานุสาสโก
อโหสิ ฯ อถสฺส รฺโ เอโก อมจฺโจ อนฺเตปุเร ปทุสฺสิ ฯ
ราชา ต ตตฺตโต ตฺวา อมจฺโจป เม พหูปกาโร อย
อิตฺถีป เม ปยา เทฺวป อิเม นาเสตุ น สกฺกา ปณฺฑิตามจฺจ
ปฺห ปุจฺฉิตฺวา สเจ สหิตพฺพ ภวิสฺสติ สหิสฺสามิ โน เจ
# ๑. ม. ตถโต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. สกฺกาติ ฯ
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น สหิสฺสามีติ โพธิสตฺต ปกฺโกสาเปตฺวา อาสน ทตฺวา ปณฺฑิต
ปฺห ปุจฺฉิสฺสามีติ วตฺวา ปุจฺฉ (๑) มหาราช วิสสฺ ชฺเชสฺสามีติ
วุตฺเต ปฺห ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห
[๒๓๙] ปพฺพตูปตฺถเร รมฺเม
ชาตา โปกฺขรณี สิวา
ต สิคาโล อปาปาสิ (๒) ชาน สีเหน รกฺขิตนฺติ ฯ
ตตฺถ ปพฺพตูปตฺถเร รมฺเมติ หิมวนฺตปพฺพตปาเท ปตฺถริตฺวา
ิเต องฺคณฏาเนติ อตฺโถ ฯ ชาตา โปกฺขรณี สิวาติ [๓]
สีตลา มธุโรทกา โปกฺขรณี นิพฺพตฺตา อป จ โปกฺขรสฺฉนฺนา
นทีป โปกฺขรณี เยว ฯ อปาปาสีติ อปอิติ อุปสคฺโค อปาสีติ
อตฺโถ ฯ ชาน สีเหน รกฺขิตนฺติ สา โปกฺขรณี สีหปริโภคา
สีเหน รกฺขิตา ฯ โสป น สิคาโล สีเหน รกฺขิตา อยนฺติ
ชานนฺโต ว อปาสิ ตฺว (๔) กึ มฺสิ โส (๕) สิคาโล สีหสฺส
อภายิตฺวา ปเวยฺย เอวรูป โปกฺขรณินตฺ ิ อยเมตฺถ อธิปฺปาโย ฯ
โพธิสตฺโต อทฺธา เอตสฺส อนฺเตปุเร เอโก อมจฺโจ ปทุฏโ
ภวิสฺสตีติ ตฺวา ทุติย คาถมาห
[๒๔๐] ปวนฺติ เจ (๖) มหาราช
สาปทานิ มหานทึ
น เตน อนที โหติ
ขมสฺสุ ยทิ เต ปยาติ ฯ
ตตฺถ สาปทานีติ น เกวล สิคาโล ว อวเสสานิ
# ๑. ม. ปจฺฉถ ฯ ๒. ม. อปาปายิ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร สิวาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. ต ฯ ๕. ม. พาโล ฯ
# ๖. สี. ปวนฺติ เว ฯ ยุ. ปวนฺติ ว ฯ
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สุนขสสพิลารมิคาทีนิ สพฺพสาปทานิ ฯ ต โปกฺขรสฺฉนฺนตฺตา
โปกฺขรณีติ ลทฺธนาม นทึ ปวนฺเตว ฯ น เตน อนที โหตีติ
นทิย หิ ทฺวปิ ทจตุปฺปทาป อหิมจฺฉาป สพฺเพ ปปาสิตา
ปานีย ปวนฺติ ฯ น สา เตน การเณน อนที นาม โหติ
นาป อุจฺฉิฏนที ฯ กสฺมา ฯ สพฺเพส สาธารณตฺตา ฯ
ยถาป นที เยน เกน จิ ปตา น ทุสฺสติ เอว อิตฺถปี 
กิเลสวเสน สามิก อติกฺกมิตฺวา อฺเน สทฺธึ สวาส
คตา เนว อนิตฺถี โหติ ฯ กสฺมา ฯ สพฺเพส สาธารณภาเวน ฯ นาป อุจฺฉิฏิตฺถี ฯ กสฺมา ฯ โอทกนฺติกตาย
สุทฺธภาเวน ฯ ขมสฺสุ ยทิ เต ปยาติ ยทิ ปน เต สา อิตฺถี
ปยา โส จ อมจฺโจ พหูปกาโร เตส อุภินฺนมฺป ขมสฺสุ
มชฺฌตฺตภาเว ติฏาติ ฯ
เอว มหาสตฺโต รฺโ โอวาท อทาสิ ฯ ราชา ตสฺส
โอวาเท ตฺวา ปุน เอวรูป ปาปกมฺม มา กริตฺถาติ วตฺวา
อุภินฺนมฺป ขมิ ฯ ตโต ปฏาย เตป โอรมึสุ ฯ ราชาป
ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา ชีวิตปริโยสาเน สคฺคปูร ปูเรสิ ฯ
โกสลราชาป อิม ธมฺมเทสน สุตฺวา เตส อุภินฺนมฺป
ขมิตฺวา มชฺฌตฺโต อโหสิ ฯ
# ๑. สี. ทีปสนุ ขสสพิฬารมิคาทีนิ ฯ ม. สุนขปสทพิฬารมิคาทีนิ ฯ
# ๒. ม. ปวนิติ เจ ฯ
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สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ ปณฺฑิตามจฺโจ ปน อหเมวาติ ฯ
ปพฺพตูปตฺถรชาตก ปฺจม ฯ
วลาหกสฺสชาตก
เย น กาหนฺติ โอวาทนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก อุกฺกณฺิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส หิ ภิกฺขุ สตฺถารา สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ อุกฺกณฺิโตติ
ปุฏโ สจฺจนฺติ วตฺวา กึการณาติ วุตฺเต เอก อลงฺกตมาตุคาม
ทิสฺวา กิเลสวเสนาติ อาห ฯ อถ น สตฺถา อิตฺถิโย นาเมตา
ภิกฺขุ อตฺตโน รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺเพหิ เจว อิตฺถิกูเฏน (๑) จ
ปุริเส อุปโลเภตฺวา อตฺตโน วเส กตฺวา (๒) วิลาเสหิป ปุริเส
อุปโลเภตฺวา (๒) วส อุปคตภาว ตฺวา สีลวินาสฺเจว วตฺตวินาสฺจ
ปาปนฏเน ยกฺขินิโยติ วุจฺจนฺติ ปุพฺเพป หิ ยกฺขนิ ิโย
อิตฺถิกูเฏน (๓) เอก ปุริสสตฺถ อุปสงฺกมิตฺวา วาณิชเก อุปโลเภตฺวา
อตฺตโน วเส กตฺวา ปุน อฺเ ปุริเส ทิสฺวา เต สพฺเพป
ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา อุโภหิ หนุกปสฺเสหิ โลหิเตน ปคฺฆรนฺเตน
มุรุมุราเปตฺวา (๔) ขาทึสูติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
# ๑. ม. อิตฺถกิ ุตฺตวิลาเสหิ ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. อิตถฺ กิ ุตฺเตน ฯ ๔. ม. มุข ปูราเปตฺวา ฯ
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อตีเต ตามฺพปณฺณิทีเป (๑) สิรสิ วตฺถุ (๒) นาม ยกฺขนคร
อโหสิ ฯ ตตฺถ ยกฺขินิโย วสึสุ ฯ ตา ภินฺนนาวาน วาณิชาน
อาคตกาเล อลงฺกตปฏิยตฺตา ขาทนีย โภชนีย คาหาเปตฺวา
ทาสิคณปริวุตา ทารเก องเกนาทาย วาณิเช อุปสงฺกมิตฺวา (๓)
เตส มนุสฺสา วาส อาคตมฺหาติ สฺชานนตฺถ ตตฺถ ตตฺถ
กสิโครกฺขาทีนิ กโรนฺเต มนุสฺเส โคคเณ สุนเขติ เอวมาทีนิ
ทสฺเสนฺติ วาณิชาน สนฺตกิ  คนฺตฺวา อิม ยาคุ ปวถ อิม
ภตฺต ภฺุชถ อิม ขาทนีย ขาทถาติ วทนฺติ ฯ วาณิชา
อชานนฺตา ตาหิ ทินฺน ทินฺน ปริภ
ุ ฺชนฺติ ฯ อถ เตส ขาทิตฺวา
ภฺุชิตฺวา ปวิตฺวา วิสฺสมิตกาเล ปฏิสนฺถาร กโรนฺติ ตุมฺเห
กตฺถ วาสิกา กุโต อาคตา กห คจฺฉิสฺสถ เกน กมฺเมน
อิธาคตตฺถาติ ปุจฺฉนฺติ ภินฺนนาวา หุตฺวา อิธาคตมฺหาติ
วุตฺเต สาธุ อยฺยา อมฺหากมฺป สามิกาน นาว อภิรูหิตฺวา
คตาน ตีณิ สงฺวจฺฉรานิ อติกฺกนฺตานิ เต มตา ภวิสฺสนฺติ
ตุมฺเหป วาณิชา เยว มย ตุมฺหาก ปาทปริจาริกา ภวิสฺสามาติ
วตฺวา เต วาณิเช อิตฺถิกฏู หาสวิลาเสหิ ปโลเภตฺวา ยกฺขนคร
เนตฺวา สเจ ปม คหิตา มนุสฺสา อตฺถิ เต เทวสงฺขลิกาย
พนฺธิตฺวา การณฆเร ปกฺขิปตฺวา (๔) (๕) ปจฺฉาคหิเต อตฺตโน สามิเก
กโรนฺติ (๕) อตฺตโน วสนฏาเน ภินฺนนาเว มนุสฺเส อลภนฺติโย
# ๑. ม. ตมฺพปณฺณิทีเป ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. สิสีสวตฺถุ ฯ
# ๓. ม. อุปสงฺกมนฺติ ฯ ๔. ม. ปกฺขิปนฺติ ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปน ปรโต กลฺยาณิทีป โอรโต นาคทีปนฺติ เอว สมุทฺทตีร
อนุวิจรนฺติ ฯ อย ตาส ธมฺมตา ฯ
อเถกทิวส ปฺจสตา ภินฺนนาวา วาณิชา ตาส
นครสมีเป อุตฺตรึสุ ฯ ตา เตส สนฺติก คนฺตฺวา ปโลเภตฺวา
ยกฺขนคร อาเนตฺวา ปม คหิตมนุสฺเส เทวสงฺขลิกาหิ
พนฺธิตฺวา การณฆเร ปกฺขิปตฺวา เชฏยกฺขินี เชฏวาณิช
เสสา เสเสติ [๒] ปฺจสตา ยกฺขินิโย เต ปฺจสเต วาณิเช
อตฺตโน สามิเก อกสุ ฯ อถ สา เชฏยกฺขินี รตฺติภาเค
วาณิเช นิทฺท อุปคเต อุฏาย คนฺตฺวา การณฆเร มนุสฺเส
มาเรตฺวา มส ขาทิตฺวา อาคจฺฉติ ฯ เสสาป ตเถว กโรนฺติ ฯ
เชฏยกฺขินิยา มนุสฺสมส ขาทิตฺวา อาคตกาเล สรีร สีตล
โหติ ฯ เชฏวาณิโช ปริคฺคณฺหนฺโต ตสฺสา ยกฺขินิภาว ตฺวา
อิมา ปฺจสตาป ยกฺขินิโย ภวิสฺสนฺติ อมฺเหหิ ปลายิตุ วฏฏตีติ
ปุนทิวเส ปาโต ว มุขโธวนตฺถาย คนฺตฺวา เสสวาณิชาน
อาโรเจสิ อิมา ยกฺขินิโย น มนุสฺสิตถฺ ิโย อฺเส ภินฺนนาวาน
อาคตกาเล เต สามิเก กตฺวา อมฺเห ขาทิสฺสนฺติ เอถ [๓]
มย ปลายามาติ ฯ เตสุ [๔] อฑฺฒเตยฺยสตา มย เอตา วิชหิตุ
น สกฺขิสฺสาม ตุมฺเห คจฺฉถ มย น ปลายิสฺสามาติ อาหสุ ฯ
# ๑. ม. กลฺยาณึ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อิโตติ ทิสิสติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปฺจสเตสูติ
ทิสิสติ ฯ
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เชฏวาณิโช อตฺตโน วจนกเร อฑฺฒเตยฺยสเต คเหตฺวา ตาส
ภีโต ปลายิ ฯ
ตสฺมึ ปน กาเล โพธิสตฺโต วลาหกอสฺสโยนิย นิพฺพตฺติ ฯ
สพฺพเสโต กากสีโส (๑) มฺุชเกโส อิทฺธิมา เวหาสงฺคโม อโหสิ ฯ
โส หิมวนฺตโต อากาเส อุปฺปติตฺวา ตามฺพปณฺณิทีป คนฺตฺวา
ตตฺถ ตามฺพปณฺณิสเร ปลฺลเล สยชาตสาลึ ขาทิตฺวา คจฺฉติ ฯ
เอว คจฺฉนฺโต จ (๒) ชนปท คนฺตุกาโม อตฺถิ ชนปท
คนฺตุกาโม อตฺถิ (๒) ชนปท คนฺตุกาโม อตฺถีติ ติกฺขตฺตุ กรุณาย
ปริภาวิต มานุสิวาจ ภาสติ ฯ เต ตสฺส (๔) วจน สุตฺวา
อุปสงฺกมิตฺวา อฺชลึ ปคฺคยฺห สามิ มย ชนปท คมิสฺสามาติ
อาหสุ ฯ เตน หิ มยฺห ปฏึ อภิรุยหฺ ถาติ ฯ อเถกจฺเจ (๕) ปฏึ
อภิรูหึสุ (๕) ฯ [๖] เอกจฺเจ พาลธึ คณฺหึสุ ฯ เอกจฺเจ อฺชลึ
ปคฺคเหตฺวา อฏสุ เยว ฯ โพธิสตฺโต อนฺตมโสป อฺชลึ
ปคฺคเหตฺวา ิเต สพฺเพป อฑฺฒเตยฺยสเต วาณิเช อตฺตโน
อานุภาเวน ชนปท เนตฺวา สกสกฏาเนสุ ปติฏาเปตฺวา
อตฺตโน วสนฏาน อคมาสิ ฯ ตาป โข ยกฺขินิโย อฺเส
อาคตกาเล เต (๗) ตตฺถ โอหีนเก อฑฺฒเตยฺยสเต มนุสฺเส วธิตฺวา
ขาทึสุ ฯ
# ๑. ม. กาฬสีโส ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓. ม. คนิตุกามา ฯ
# ๔. ม. โพธิสตฺตสิส ฯ ๕. ม. อปฺปกจฺเจ อภิรุหึสุ ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนิตเร เตสูติ ทิสฺสติ ฯ ๗. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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สตฺถา ภิกฺขู อามฺนเตตฺวา ภิกฺขเว ยถา เต ยกฺขินีน
วส คตา วาณิชา ชีวิตกฺขย ปตฺตา วลาหกสฺสราชสฺส
วจนกรา [๑] สกสกฏาเนสุ ปติฏิตา เอวเมว พุทฺธาน โอวาท
อกโรนฺตา ภิกฺขูป ภิกฺขุนิโยป อุปาสกาป อุปาสิกาโยป จตูสุ
อปาเยสุ ปฺจวิธพนฺธนกมฺมกรณฏานาทีสุ มหาทุกฺข ปาปุณนฺติ
โอวาทกรา ปน ติสฺโส กุลสมฺปตฺติโย ฉกามสคฺเค วีสติ
พฺรหฺมโลเกติ อิมานิ เจว านานิ ปตฺวา อมตมหานิพฺพาน
สจฺฉิกตฺวา มหนฺต สุข อนุภวนฺตีติ วตฺวา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา
อิมา คาถา อโวจ
[๒๔๑] เย น กาหนฺติ โอวาท
นรา พุทฺเธน เทสิต
พฺยสน เต คมิสฺสนฺติ
รกฺขสีหิว วาณิชา
[๒๔๒] เย จ กาหนฺติ โอวาท นรา พุทฺเธน เทสิต
โสตฺถิปาร คมิสฺสนฺติ
วลาเหเนว วาณิชาติ ฯ
ตตฺถ เย น กาหนฺตีติ เย น กริสฺสนฺติ ฯ พฺยสน
เต คมิสฺสนฺตีติ เต มหาวินาส ปาปุณิสฺสนฺติ ฯ รกฺขสีหิว
วาณิชาติ รกฺขสีหิ ปโลภิตา วาณิชา วิย ฯ โสตฺถิ ปาร
คมิสฺสนฺตีติ อนนฺตราเยน นิพฺพาน ปาปุณิสฺสนฺติ ฯ วลาเหเนว
วาณิชาติ วลาเหเนว (๒) อาคจฺฉถาติ วุตฺตา ตสฺส วจนกรา
วาณิชา วิย ฯ ยถา หิ เต สมุทฺทปาร คนฺตฺวา สกสกฏานานิ (๓)
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วาณิชาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. สี. วาลาเหเนว ฯ
# ๓. ม. สกลกฏาน ฯ
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อคมสุ เอว พุทฺธาน โอวาทกรา สสารปาร นิพฺพาน คจฺฉนฺตีติ
อมตมหานิพฺพาเนน ธมฺมเทสนาย กูฏ คณฺหิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิตภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ อฺเ พหู โสตาปตฺติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลอรหตฺตผลานิ ปาปุณึสุ ฯ ตทา วลาหกสฺสราชสฺส
วจนกรา อฑฺฒเตยฺยสตา วาณิชา พุทฺธปริสา อเหสุ
วลาหกสฺสราชา ปน อหเมวาติ ฯ
วลาหกสฺสราชชาตก ฉฏ ฯ
มิตฺตามิตฺตชาตก
น น อุมฺหยเต ทิสฺวาติ อิท สตฺถา สาวตฺถิย (๑) วิหรนฺโต
อฺตร ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
อฺตโร ภิกฺขุ มยา คหิเต มยฺห อุปชฺฌาโย น
กุชฺฌิสฺสตีติ อุปชฺฌาเยน ปต วิสฺสาเสน เอก วตฺถขณฺฑ
คเหตฺวา อุปาหนตฺถวิก กตฺวา ปจฺฉา อุปชฺฌาย อาปุจฺฉิ ฯ
อถ น อุปชฺฌาโย กึการณา คณฺหีติ วตฺวา มยา คหิเต
น กุชฺฌิสฺสตีติ ตุมฺหาก วิสฺสาเสนาติ วุตฺเต โก มยา สทฺธึ
ตุยฺห วิสฺสาโส นามาติ วตฺวา กุทฺโธ อุฏหิตฺวา ปหริ ฯ
# ๑. เชตวเน ฯ
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ตสฺส สา กิรยิ า ภิกฺขูสุ ปากฏา ชาตา ฯ อเถกทิวส ภิกฺขู
ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส อสุโก กิร ทหโร ภิกฺขุ (๑)
อุปชฺฌายสฺส วิสฺสาเสน วตฺถขณฺฑ คเหตฺวา อุปาหนตฺถวิก
อกาสิ อถ น อุปชฺฌาโย โก มยา สทฺธึ ตุยฺห วิสสฺ าโส
นามาติ วตฺวา กุทฺโธ อุฏ หิตฺวา ปหรีติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา
กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา
อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว เอส ภิกฺขุ อตฺตโน
สทฺธิวิหาริเกน สทฺธึ อวิสฺสาสิโก ปุพฺเพป อวิสฺสาสิโกเยวาติ
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กาสิกรฏเ พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต อิสิปพฺพชฺช
ปพฺพชิตฺวา อภิฺา จ สมาปตฺติโย จ นิพตฺเตตฺวา คณสตฺถา
หุตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส วาส กปฺเปสิ ฯ ตสฺมึ อิสคิ เณ เอโก
ตาปโส โพธิสตฺตสฺส วจน อกตฺวา เอก มตมาติก หตฺถโิ ปตก
ปฏิชคฺคิ ฯ อถ น โส วุฑฺฒิปฺปตฺโต (๒) มาเรตฺวา อรฺ
ปาวิสิ ฯ ตสฺส สรีรกิจฺจ กตฺวา อิสิคโณ โพธิสตฺต ปริวาเรตฺวา
ภนฺเต เกน นุ โข การเณน มิตฺตภาโว วา อมิตฺตภาโว
วา สกฺกา ชานิตุนฺติ ปุจฺฉิ ฯ โพธิสตฺโต อิมินา จ อิมินา
จ การเณนาติ อาจิกฺขนฺโต อิมา คาถา อโวจ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. วุทฺธิปฺปตฺโต ฯ
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[๒๔๓]

น น อุมฺหยเต ทิสฺวา
น จ น ปฏินนฺทติ
จกฺขูนิ จสฺส น ททาติ ปฏิโลมฺจ วตฺตติ
[๒๔๔] เอเต ภวนฺติ อาการา
อมิตฺตสฺมึ ปติฏิตา
เยหิ อมิตตฺ  ชาเนยฺย
ทิสฺวา สุตฺวา จ ปณฺฑิโตติ ฯ
ตตฺถ น น อุมฺหยเต ทิสฺวาติ โย หิ ยสฺส อมิตฺโต
โหติ โส ต ทิสฺวา น (๑) อุมฺหยเต หสติ สิต น กโรติ
ปหฏาการ น ทสฺเสติ ฯ น จ น ปฏินนฺทตีติ ตสฺส
วจน สุตฺวาป ต ปุคฺคล น ปฏินนฺทติ สาธุ สุภาสิตนฺติ
นาพฺภนุโมทติ ฯ (๒) จกฺขูนิ จสฺส น ททาตีติ จกฺขุนา จกฺขุ
อาหจฺจ ปฏิมุโข หุตฺวา น โอโลเกติ อฺโต ว จกฺขูนิ
หรติ ฯ ปฏิโลมฺจ วตฺตตีติ ตสฺส กายกมฺม วจีกมฺมมฺป น
โรเจติ ปฏิโลมคาห คณฺหาติ ปจฺจนิกคาห ฯ อาการาติ
การณานิ ฯ เยหิ อมิตฺตนฺติ เยหิ การเณหิ ตานิ การณานิ
ทิสฺวา จ สุตวฺ า จ ปณฺฑิโต ปุคฺคโล อย เม อมิตฺโตติ
ชาเนยฺย ฯ ตโต วิปรีเตหิ ปน มิตฺตภาโว ชานิตพฺโพติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต มิตตฺ ามิตฺตภาวการณานิ อาจิกฺขิตฺวา
พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา หตฺถิโปสกตาปโส สทฺธิวิหาริโก อโหสิ หตฺถี อุปชฺฌาโย
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. น จานุโมทติ ฯ ๓. ม. ปจฺจนีกคาห ฯ
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อิสิคณา พุทฺธปริสา คณสตฺถา ปน อหเมวาติ ฯ
มิตฺตามิตฺตชาตก สตฺตม ฯ
ราธชาตก
ปวาสา อาคโต ตาตาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก อุกฺกณฺิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร สตฺถารา สจฺจ กิร ภิกฺขุ อุกฺกณฺิโตติ
ปุฏโ สจฺจ ภนฺเตติ วตฺวา กึการณาติ วุตฺเต เอก อลงฺกตอิตฺถึ
ทิสฺวา กิเลสวเสนาติ อาห ฯ อถ น สตฺถา มาตุคาโม
นาม ภิกฺขุ น สกฺกา รกฺขิตุ ปุพฺเพป โทวาริเก เปตฺวา
รกฺขนฺตาป รกฺขิตุ นาสกฺขึสุ กินฺเต อิตฺถิยา ลทฺธาป สา
รกฺขิตุ น สกฺกาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
สุกโยนิย นิพฺพตฺติ ฯ ราโธติสฺส นาม ฯ กนิฏภาตา ปนสฺส
โปฏปาโท นาม ฯ เต อุโภป ตรุณกาเล เยว เอโก ลุทฺทโก
คเหตฺวา พาราณสิย อฺตรสฺส พฺราหฺมณสฺส อทาสิ ฯ
พฺราหฺมโณ เต ปุตฺตฏาเน เปตฺวา ปฏิชคฺคิ ฯ พฺราหฺมณสฺส
ปน พฺราหฺมณี อรกฺขิกา ทุสฺสีลา ฯ โส โวหารกรณตฺถาย
คจฺฉนฺโต เต สุกโปตเก อามนฺเตตฺวา ตาตา อห โวหารตฺถาย คจฺฉามิ กาเล วา วิกาเล วา ตุมฺหาก
# ๑. ม. สุวโยนิย ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. อรกฺขิยา ฯ ม. อรกฺขิตา ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 207

*เลมที่ 30 ราธชาตก หนา 207
มาตุกรณกมฺม โอโลเกยฺยาถ อฺสฺส ปุริสสฺส คมนภาว
วา อคมนภาว (๑) วา ชาเนยฺยาถาติ พฺราหฺมณึ (๒) สุกโปตเก
ปฏิจฺฉาเทตฺวา (๒) อคมาสิ ฯ สา ตสฺส นิกฺขนฺตกาลโต ปฏาย
อนาจาร จริ ฯ รตฺติมฺป ทิวาป อาคจฺฉนฺตานฺจ คจฺฉนฺตานฺจ ปมาณ นตฺถิ ฯ
ต ทิสฺวา โปฏปาโท ราธ ปุจฺฉิ พฺราหฺมโณ อิม
พฺราหฺมณึ อมฺหาก นิยฺยาเทตฺวา คโต อยฺจ ปาปกมฺม กโรติ
วทามิ นนฺติ ฯ ราโธ มา วทีติ (๓) อาห ฯ โส ตสฺส วจน
อคเหตฺวา อมฺม กึการณา ปาปกมฺม กโรสีติ อาห ฯ สา
ต มาเรตุกามา หุตฺวา ตาต ตฺว นาม มยฺห ปุตฺโต อิโต
ปฏาย น กริสฺสามิ เอหิ ตาว ตาตาติ ปยายฺมานา วิย
ปกฺโกสิตฺวา อาคต คเหตฺวา ตฺว ม วทสิ (๔) อตฺตโน ปมาณ
น ชานาสีติ คีว ปริวตฺเตตฺวา มาเรตฺวา อุทฺธนนฺตเรสุ
นิกฺขิป (๕) ฯ พฺราหฺมโณ อาคนฺตฺวา วิสฺสมิตฺวา โพธิสตฺต กึ
ตาต ราธ มาตา เต อนาจาร กโรติ น กโรตีติ ปุจฺฉนฺโต
ปม คาถมาห
[๒๔๕] ปวาสา อาคโต ตาต อิทานิ น จิราคโต
กจฺจิ นุ ตาต เต มาตา
น อฺมุปเสวตีติ ฯ
ตสฺสตฺโถ อห ตาต ราธ ปวาสา อาคโต โส จมฺหิ
# ๑. ม. อาคมนภาวนฺติป ฯ ๒. ม. สุวโปตกาน ปฏิจฺฉาเปตฺวา ฯ
# ๓. ม. วทาหีติ ฯ ๔. ม. โอวทสิ ฯ ๕. ปกฺขิปติป ฯ
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อิทาเนว อาคโต น จิราคโต เตน ปวตฺตึ อชานนฺโต
ต ปุจฺฉามิ กจฺจิ นุ เต ตาต มาตา อฺ ปุริส น
อุปเสวตีติ ฯ
ราโธ ตาต ปณฺฑิตา นาม ภูต วา อภูต วา
อนิยฺยานิกนฺนาม น กเถนฺตีติ าเปนฺโต ทุติย คาถมาห
[๒๔๖] น โข ปเนต สุภณ
คิร สจฺจูปสฺหิต
สเยถ โปฏปาโทว มุมฺมเร อุปกูสิโตติ (๑) ฯ
ตตฺถ คิรนฺติ วจน ฯ วจน (๒) หิ ยถา อิทานิ คิรา เอว
ตถา คิรนฺติ วุจฺจติ ฯ โส สุกโปตโก ลิงฺค อนาทยิตฺวา (๓)
เอวมาห ฯ อย ปเนตฺถ อตฺโถ ตาต ปณฺฑิโต (๔) นาม
สจฺจูปสฺหิต ยถาภูตตฺถยุตฺตสภาว วจนมฺป อนิยฺยานิก น
สุภณ อนิยฺยานิกฺจ สจฺจ ภณนฺโต ฯ สเยถ โปฏปาโทว
มุมฺมเร อุปกูสิโตติ ยถา โปฏปาโท กุกฺกุเล ฌาโม สยติ
เอว เสยฺยาติ (๕) ฯ อุปกุฏ ิโตติป (๖) ปาโ ฯ อยเมวตฺโถ ฯ
สตฺถา [๗] อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิตภิกฺขุ โสตา# ๑. ม. อุปกูถิโตติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ตฺหิ ฯ ๓. ม. อนาทิยิตฺวา ฯ
# ๔. ม. ปณฺฑิเตน ฯ ๕. ม. สเยยฺยาติ ฯ ๖. สี. ยุ. อุปกูชิโตติป ฯ
ม. อุปกูธิโตติป ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร เอว โพธิสตฺโต พฺราหฺมณสฺส
ธมฺม เทเสตฺวา มยาป อิมสฺมึ าเน วสิตุ น สกฺกาติ พฺราหฺมณ
อาปุจฺฉิตฺวา อรฺเมว ปาวิสีติ ทิสฺสติ ฯ
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ปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ ตทา โปฏปาโท อานนฺโท อโหสิ ราโธ
ปน อหเมวาติ ฯ
ราธชาตก อฏม ฯ
คหปติชาตก
อุภย เม น ขมตีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อุกฺกณฺิตเมว
ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ กเถนฺโต จ มาตุคาโม นาม
อรกฺขิโย (๑) ปาป กตฺวา เยน เกนจิ อุปาเยน สามิก วฺเจติ เยวาติ
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กาสิกรฏเ คหปติกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ฆราวาส
คณฺหิ ฯ ตสฺส ภริยา ทุสสฺ ีลา คามโภชเกน สทฺธึ อนาจาร
จรติ ฯ โพธิสตฺโต ต ตฺวา ปริคฺคณฺหนฺโต จรติ ฯ ตทา
ปน อนฺโตวสฺเส วปฺปพีเชสุ (๒) น ปาเกสุ ฉาตก อโหสิ ฯ
สสฺสาน คพฺภคหณกาโล ชาโต ฯ สกลคามวาสิโน อิโต
มาสทฺวยจฺจเยน (๓) สสฺสานิ อุทฺธริตฺวา วีหึ ทสฺสามาติ เอกโต
หุตวฺ า คามโภชกสฺส หตฺถโต เอก ชรโคณ คเหตฺวา มส
ขาทึสุ ฯ
อเถกทิวส คามโภชโก ขณ โอโลเกตฺวา โพธิสตฺตสฺส
# ๑. ม. อรกฺขิโต ฯ ๒. ม. พีเชสุ นีพเฏสุ ฯ ๓. ม. มาสทฺวเยน ฯ
เอวมุปริป ฯ
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พหิคตเวลาย เคห ปาวิสิ ฯ เตส สุขนิปนฺนกฺขเณเยว โพธิสตฺโต
คามทฺวาเรน อนุปวิสิตฺวา เคหาภิมุโข อโหสิ (๑) ฯ สา อิตฺถี
คามทฺวาราภิมุขี ต ทิสฺวา โก นุ โข เอโสติ อุมฺมาเร
ตฺวา โอโลเกนฺตี โส เยวาติ ตฺวา คามโภชกสฺส อาจิกฺขิ ฯ
คามโภชโก ภีโต ปกมฺป ฯ อถ น สา มา ภายิ อตฺเถโก
อุปาโย อมฺเหหิ ตว หตฺถโต โคมส ขาทิต ตฺว มสมูล
โสเธนฺโต วิย โหหิ อห โกฏ อารุยหฺ โกฏทฺวาเร ตฺวา
วีหิ นตฺถีติ วกฺขามิ ตฺว เคหมชฺเฌ ตฺวา อมฺหาก ฆเร
ทารกา ฉาตา มสมูล เทหีติ ปุนปฺปนุ  โจเทยฺยาสีติ
วตฺวา โกฏ อภิรุยฺห โกฏทฺวาเร นิสีทิ ฯ อิตโร เคหมชฺเฌ
ตฺวา มสมูล เทหีติ วทติ ฯ สา โกฏทฺวาเร นิสินฺนา
โกฏเ วีหิ นตฺถิ สสฺเส อุทฺธเต (๒) ทสฺสามิ คจฺฉาติ อาห ฯ
โพธิสตฺโต เคห ปวิสิตฺวา เตส กิริย ทิสฺวา อิมาย
ปาปาย กตอุปาโย เอส ภวิสฺสตีติ ตฺวา คามโภชก
อามนฺเตตฺวา โภ คามโภชก อมฺเห ชรโคณสฺส มส
ขาทนฺตา อิโต มาสทฺวยจฺจเยน วีหึ ทสฺสามาติ ขาทิมฺหา
ตฺว อฑฺฒมาสมฺป อนติกกฺ มิตฺวา อิทาเนว กสฺมา อาหราเปสิ
น ตฺว อิมินา การเณน อาคโต อฺเน การเณน อาคโต
ภวิสฺสสิ มยฺห ตว กิริยา น รุจฺจติ อยมฺป อนาจารา
# ๑. ม. ปายาสิ ฯ ๒. ม. อุทฺธรนฺเต ฯ
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ปาปธมฺมา โกฏเ วีหีน อภาว ชานาติ สาทานิ โกฏ
อารุยฺห วีหิ นตฺถีติ วทติ ตฺวมฺป เทหีติ อุภินฺนมฺป
โว การณ (๑) มยฺห น รุจฺจตีติ เอตมตฺถ ปกาเสนฺโต อิมา
คาถา อโวจ
[๒๔๗] อุภย เม น ขมติ
อุภย เม น รุจฺจติ
ยา จาย โกฏโมติณฺณา น ทสฺส อิติ ภาสติ
[๒๔๘] ต ต คามปติ พฺรูมิ
กทเร อปฺปสฺมึ (๒) ชีวิเต
เทฺว มาเส สงฺคร กตฺวา
มส ชรคฺคว กิส
อปฺปตฺตกาเล โจเทสิ
ตมฺป มยฺห น รุจฺจตีติ ฯ
ตตฺถ ต ต คามปติ พฺรูมีติ อมฺโภ คามเชฏก เตน
การเณน ต วทามิ ฯ กทเร อปฺปสฺมึ ชีวิเตติ อมฺหาก ชีวิต
นาม กทรฺเจว ถทฺธ ลูข กสิร อปฺปฺจ มนฺท ปริตฺต
ตสฺมึ โน เอวรูเป ชีวิเต วตฺตมาเน ฯ เทฺว มาเส สงฺคร
กตฺวา มส ชรคฺคว กิสนฺติ อมฺหาก มส คณฺหนฺตาน ชรคฺคว
กิส ทุพฺพล ชรโคณ ททมาโน ตฺว ทฺวีหิ มาเสหิ มูล
ทาตพฺพนฺติ เอว เทฺว มาเส สงฺคร ปริจฺเฉท กตฺวา ฯ
อปฺปตฺตกาเล โจเทสีติ ตสฺมึ กาเล อสมฺปตฺเต อนฺตรา ว
โจเทสิ ฯ ตมฺป มยฺห น รุจฺจตีติ ยา จาย ปาปธมฺมา
ทุสฺสีลา อนฺโตโกฏเ วีหีน นตฺถิภาว ชานมานา ว อชานนฺตี
# ๑. ม. กรณ ฯ ๒. ม. อปฺปสฺมิ ฯ
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วิย หุตฺวา โกฏโมติณฺณา โกฏทฺวาเร ตฺวา น ทสฺส
อิติ ภาสติ ยฺจ ตฺวมฺป อกาเล โจเทสิ ตมฺป (๑) อุภย มม
น รุจฺจตีติ (๑) ฯ
เอว โส กเถนฺโต (๒) กเถนฺโต ว คามโภชก จุฬาย คเหตฺวา
กฑฺฒิตฺวา เคหมชฺเฌ ปาเตตฺวา คามโภชโกมฺหีติ ปรสฺส
รกฺขิตโคปเต ภณฺเฑ อปรชฺฌสีติ อาทีหิ ปริภาสิตฺวา โปเถตฺวา
ทุพฺพล กตฺวา คีวาย คเหตฺวา เคหา นิกฺกฑฺฒิตฺวา ตมฺป
ทุฏอิตฺถึ เกเสสุ คเหตฺวา โกฏา โอตาเรตฺวา โปเถตฺวา
สเจ ปุน เอวรูป กโรสิ ชานิสฺสามีติ สนฺตชฺเชสิ ฯ ตโต
ปฏาย คามโภชโก ต เคห โอโลเกตุ น วิสหิ ฯ สาป
ปาปา ปุนป [๓] อติจริตุ นาสกฺขิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิตภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ ตทา คามโภชกสฺส นิคฺคหณการโก คหปติ
อหเมว อโหสีติ ฯ
คหปติชาตก นวม ฯ
# ๑. ม. ตมฺปต ิ อิท อุภยมฺป มม เนว ขมติ น รุจฺจตีติ ฯ
# ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร มนสาปติ ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. คามโภชโก เทวทตฺโต ฯ
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สาธุสีลชาตก
สรีรทพฺย วุฑฺฒพฺยนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร พฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺส กิร จตสฺโส ธีตโร อเหสุ ฯ ตา จตฺตาโร ชนา
ปตฺเถนฺติ เตสุ เอโก อภิรูโป สรีรสมฺปนฺโน เอโก วยปฺปตฺโต
มหลฺลโก เอโก ชาติสมฺปนฺโน เอโก สีลวา ฯ พฺราหฺมโณ
จินฺเตสิ ธีตโร นิเวสนฺเตน [๑] กสฺส นุ โข ทาตพฺพา
กึ รูปสมฺปนฺนสฺส อุทาหุ วยปฺปตฺตชาติสมฺปนฺนสีลวนฺตาน
อฺตรสฺสาติ ฯ โส จินฺเตนฺโตป อชานิตฺวา อิม การณ
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ชานิสฺสติ ต ปุจฺฉิตฺวา เอเตส อนฺตเร
อนุจฺฉวิกสฺส ทสฺสามีติ คนฺธมาลาทีนิ คาหาเปตฺวา วิหาร
คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสินฺโน ภควโต (๒) อาทิโต
ปฏาย ตมตฺถ อาโรเจตฺวา ภนฺเต อิเมสุ จตูสุ ชเนสุ กสฺส
ทาตุ วฏฏตีติ ปุจฺฉิ ฯ สตฺถา ปุพฺเพป เต ปณฺฑิตา เอต
ปฺห กถยึสุ ภวสงฺเขปคตตฺตา ปน สลฺลกฺเขตุ น สกฺโกสีติ
วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ตกฺกสิลาย สิปฺป
อุคฺคณฺหิตฺวา อาคนฺตฺวา พาราณสิย ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปติฏาเปนฺเตนาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อโหสิ ฯ อเถกสฺส พฺราหฺมณสฺส จตสฺโส ธีตโร อเหสุ ฯ
ตา เอวเมว จตฺตาโร ชนา ปตฺถยึสุ ฯ พฺราหฺมโณ กสฺส
นุ โข ทาตพฺพาติ อชานนฺโต อาจริย ปุจฺฉิตฺวา ทาตพฺพยุตฺตกสฺส ทสฺสามีติ ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ตมตฺถ ปุจฺฉนฺโต
ปม คาถมาห
[๒๔๙] สรีรทพฺย วุฑฺฒพฺย
โสชจฺจ สาธุสีลิย
พฺราหฺมณนฺเต ว ปุจฺฉามิ กินฺนุ (๑) เตส วณิมฺหเสติ ฯ
ตตฺถ สรีรทพฺยนฺติ อาทีหิ เตส จตุนฺน วิชฺชมาเน คุเณ
ปกาเสติ ฯ อยเมตฺถ อธิปฺปาโย ธีตโร เม จตฺตาโรเม ชนา
ปตฺเถนฺติ เตสุ เอกสฺส สรีรทพฺย อตฺถิ สรีรสมฺปทา (๒) อภิรูปภาโว
สวิชฺชติ เอกสฺส วุฑฺฒพฺย วุฑฺฒภาโว (๓) มหลฺลกตา อตฺถิ
เอกสฺส โสชจฺจ สุชาตตา (๔) ชาติสมฺปทา อตฺถิ ฯ สุชจฺจนฺติป
ปาโ ฯ เอกสฺส สาธุสีลิย สุนฺทรสีลภาโว สีลสมฺปทา อตฺถิ ฯ
พฺราหฺมณนฺเต ว ปุจฺฉามาติ เตสุ เอกสฺส (๕) นาเมตา ทาตพฺพาติ
อชานนฺตา มย ภวนฺต พฺราหฺมณฺเว ปุจฺฉาม ฯ กินฺนุ
เตส วณิมฺหเสติ เตส จตุนฺน ชนาน กถ (๖) วณิมฺหเส [๗]
อิจฺฉาม กสฺส ตา กุมาริกา ททามาติ ปุจฺฉตีติ ฯ
ต สุตฺวา อาจริโย รูปสมฺปทาทีสุ วิชชฺ มานาสุป
# ๑. ม. กนฺนุ ฯ ๒. สรีรสมฺปทายาติป ฯ ๓. ม. วุฑฒ
ฺ ิภาโว ฯ
# ๔. ม. สุชาติตา ฯ ๕. ม. อสุกสฺส ฯ ๖. ม. ก ฯ
# ๗. ม. เอตฺถนฺตเร กนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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วิปนฺนสีโล คารยฺโห ตสฺมา ต อปฺปมาณ อมฺหาก สีลวนฺตภาโว
รุจฺจตีติ อิมมตฺถ ปกาเสนฺโต ทุติย คาถมาห
[๒๕๐] อตฺโถ อตฺถิ สรีรสฺมึ
วุฑฺฒพฺยสฺส นโม กเร
อตฺโถ อตฺถิ สุชาตสฺมึ
สีล อสฺมาก รุจฺจตีติ ฯ
ตตฺถ อตฺโถ อตฺถิ สรีรสฺมินฺติ รูปสมฺปนฺเน สรีเร อตฺโถ
วิเสโส วุฑฺฒิ อตฺถิ เยว นตฺถีติ น วทามิ ฯ วุฑฒ
ฺ พฺยสฺส
นโม กเรติ วุฑฺฒภาวสฺส ปน นมการเมว กโรมิ วุฑฺฒภาโว
หิ วนฺทนมานน ลภติ ฯ อตฺโถ อตฺถิ สุชาตสฺมินฺติ สุชาเตป
ปุริเส วุฑฺฒิ อตฺถิ ชาติสมฺปตฺติ หิ อิจฺฉิตพฺพา เยว ฯ สีล
อสฺมาก รุจฺจตีติ อมฺหาก ปน สีลเมว รุจฺจติ ฯ สีลวา หิ
อาจารสมฺปนฺโน สรีรทพฺยวิรหิโตป ปุชฺโช ปาสโสติ ฯ
พฺราหฺมโณ ตสฺส วจน สุตฺวา สีลวนฺตสฺเสว ธีตโร
อทาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผเล
ปติฏหิ ฯ ตทา พฺราหฺมโณ อยเมว [๑] อโหสิ ทิสาปาโมกฺโข
อาจริโย ปน อหเมวาติ ฯ
สาธุสีลชาตก ทสม ฯ
รุหกวคฺโค ปฺจโม ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร พฺราหฺมโณติ ทิสฺสติ ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
อปรุหก รูปวตี มุสโล
ปวสนฺติ สปฺจมโปกฺขรณี
อถ มุตฺตมิ วาณิช อุมฺหยเต
จิรอาคต โกฏ สรีร ทส (๑) ฯ
# ๑. ม. รุหก สิริกาฬก
ปทุม มณิโจรก ฯ
ปพฺพตูปตฺถรวลาห
มิตฺตามิตฺตฺจ ราธฺจ ฯ
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นตทฬฺหวคฺควณฺณนา
น ต ทฬฺห พนฺธนมาหุ ธีราติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต พนฺธนาคาร อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺมึ กิร กาเล พหู สนฺธิจฺเฉทกปนฺถฆาตกมนุสฺสฆาตเก (๑)
โจเร อาเนตฺวา โกสลรฺโ ทสฺเสสุ ฯ เต ราชา อนฺทุ (๒)พนฺธนรชฺชุพนฺธนสงฺขลิกพนฺธเนหิ พนฺธาเปสิ ฯ ตึสมตฺตา ชานปทา
ภิกฺขู สตฺถาร ทฏุกามา อาคนฺตฺวา ทิสฺวา วนฺทิตฺวา ปุนทิวเส
ปณฺฑาย จรนฺตา พนฺธนาคาร ปตฺวา (๓) เต โจเร ทิสฺวา
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา สายณฺหสมเย ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา
ภนฺเต อชฺช อมฺเหหิ ปณฺฑาย จรนฺเตหิ พนฺธนาคาเร พหู
โจรา อนฺทพุ นฺธนรชฺชุพนฺธนาทีหิ พทฺธา มหาทุกฺข อนุภวนฺตา
ทิฏา เต ตานิ พนฺธนานิ ฉินฺทิตฺวา ปลายิตุ น สกฺโกนฺติ
อตฺถิ นุ โข เตหิ พนฺธเนหิ ถิรตร นาม อฺ พนฺธนนฺติ
ปุจฺฉึสุ ฯ สตฺถา ภิกฺขเว กึ พนฺธนานิ นาเมตานิ ย ปเนต
ธนธฺปุตฺตทาราทีสุ ตณฺหาสงฺขาต กิเลสพนฺธน เอต เอเตหิ
สตคุเณน สหสฺสคุเณน ถิรตร เอว มหนฺตมฺป ปเนต ทุจฺฉินฺทิย (๔)
# ๑. ม. สนฺธจิ ฺเฉทกปนถฆาตกโจเร ฯ ๒. ม. อทฺทุ... ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. คนฺตวฺ า ฯ ๔. สี. อจฺฉินฺทิย ฯ ม. ทุจฺฉินฺทนิย ฯ
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พนฺธน โปราณกปณฺฑิตา ฉินฺทิตฺวา หิมวนฺต ปวิสิตฺวา
ปพฺพชึสูติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
เอกสฺมึ ทุคฺคตคหปติกุเล นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส วยปฺปตฺตสฺส ปตา
กาลมกาสิ ฯ โส ภตึ กตฺวา มาตร โปเสสิ ฯ อถสฺส มาตา
อนิจฺฉมานสฺเสว เอก กุลธีตร เคเห กตฺวา อปรภาเค
กาลมกาสิ ฯ ภริยายปสฺส กุจฺฉิย คพฺโภ ปติฏหิ ฯ โส
คพฺภสฺส ปติฏิตภาว อชานนฺโต ว ภทฺเท ตฺว ภตึ กตฺวา
ชีว อห ปพฺพชิสฺสามีติ อาห ฯ สามิ คพฺโภ เม ปติฏิโต
มยิ วิชาตาย ทารก ทิสฺวา ปพฺพชิสฺสสีติ อาห ฯ โส สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตสฺสา วิชาตกาเล ภทฺเท ตฺว โสตฺถินา วิชาตา
อิทานาห ปพฺพชิสฺสามีติ อาปุจฺฉิ ฯ อถ น สา ปุตฺตกสฺส
ตาว ถนปานโต อปคมนกาเล (๑) อาคเมหีติ วตฺวา ปุน คพฺภ
คณฺหิ ฯ โส จินฺเตสิ อิม สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา คนฺตุ น สกฺกา
อิมิสฺสา อนาจิกฺขิตฺวา ว ปลายิตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ โส
ตสฺสา อนาจิกฺขิตฺวา ว รตฺติภาเค อุฏาย ปลายิ ฯ อถ น
นครคุตฺติกา อคฺคเหสุ ฯ โส อห สามิ มาตุโปสโก นาม
วิสฺสชฺเชถ มนฺติ เตหิ อตฺตาน วิสฺสชฺชาเปตฺวา เอกสฺมึ
าเน วสิตฺวา อคฺคทฺวาเรเนว นิกฺขมิตฺวา หิมวนฺต ปวิสิตฺวา
อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา อภิฺา จ สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา
# ๑. ม. อปคมนกาล ฯ
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ฌานกีฬาย กีฬนฺโต วิหาสิ ฯ โส ตตฺถ วสนฺโต เอวรูปมฺป
นาเมต ทุจฺฉินฺทิย ปุตฺตทารพนฺธน กิเลสพนฺธน ฉินฺทินฺติ (๒)
อุทาน อุทาเนนฺโต อิมา คาถา อโวจ
[๒๕๑] น ต ทฬฺห พนฺธนมาหุ ธีรา
ยทายส ทารูช ปพฺพชฺจ
สารตฺตรตฺตา มณิกุณฺฑเลสุ
ปุตฺเตสุ ทาเรสุ จ ยา อเปกฺขา ฯ
[๒๕๒] เอต ทฬฺห พนฺธนมาหุ ธีรา
โอหาริน สิถิล ทุปฺปมฺุจ (๓)
เอตมฺป เฉตฺวาน วชนฺติ ธีรา
อนเปกฺขิโน กามสุข ปหายาติ ฯ
ตตฺถ ธีราติ (๔) ธิติมาติ ธีรา วิคตปาปาติ ธีรา (๔) อถ
วา ธี วุจฺจติ ปฺา ตาย ปฺาย สมนฺนาคตาติ
ธีรา พุทฺธา ปจฺเจกพุทฺธา พุทฺธสาวกา โพธิสตฺตา จ อิเม
ธีรา นาม ฯ ยทายสนฺติ อาทีสุ ย สงฺขลิกสงฺขาต อยสา นิพฺพตฺต
อยส (๕) อนฺทุพนฺธนสงฺขาต ทารุช ยฺจ ปพฺพชติเณหิ วา
อฺเหิ วา วากาทีหิ รชฺชุ กตฺวา กต รชฺชุพนฺธน ต [๖]
ธีรา ทฬฺห ถิรนฺติ นาหุ น กเถนฺติ ฯ สารตฺตรตฺตาติ สารตฺตา
# ๑. ม. ฌานกีฬ ฯ ๒. ม. ฉินฺทิตนิติ ฯ ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๒๕๒/๗๔
สิถิลทุปฺปมุิจ ฯ ๔. ม. ธิติมนฺตา ธิกฺกตปาปาติ ธีรา ฯ
# ๕. ม. อายส ฯ เอวมุปริป ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร อายสาทึ
ฉินฺทิตุ สกฺกุเณยฺยภาเวนาติ ทิสฺสติ ฯ
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หุตฺวา รตฺตา พหลราครตฺตาติ (๑) อตฺโถ ฯ มณิกณ
ุ ฺฑเลสูติ มณีสุ
จ กุณฺฑเลสุ จ มณิยุตฺเตสุ วา กุณฺฑเลสุ ฯ เอต ทฬฺหนฺติ
เย จ มณิกุณฑ
ฺ เลสุ สารตฺตรตฺตา เตส เยว โย สาราโค
ยา จ เตส ปุตฺตทาเรสุ อเปกฺขา ตณฺหา เอต กิเลสมย
พนฺธน ทฬฺห ถิรนฺติ ธีรา อาหุ ฯ โอหารินนฺติ
อากฑฺฒิตฺวา จตูสุ อปาเยสุ ปาตนโต อวหรติ เหฏา (๒) เหฏา
หรตีติ โอหาริน ฯ สิถลิ นฺติ พนฺธนฏาเนสุ (๓) ฉวิจมฺมมสานิ
น ฉินฺทติ โลหิต น นีหรติ พนฺธนภาวมฺป น ชานาเปตฺวา (๔)
ถลปถชลปถาทีสุ กมฺมานิ กาตุ เทตีติ สิถลิ  ฯ ทุปฺปมฺุจนฺติ
ตณฺหาโลภวเสน หิ เอกวารมฺป อุปฺปนฺน กิเลสพนฺธน
พนฺธนฏานโต (๕) กจฺฉโป วิย ทุมโฺ มจย โหตีติ ทุปฺปมฺุจ ฯ
เอตมฺป เฉตฺวานาติ เอต เอว ทฬฺหมฺป กิเลสพนฺธน
าณขคฺเคน ฉินฺทิตฺวา อยทามานิ เฉตฺวา มตฺตวรวารโณ (๖)
วิย ปฺชเร ภินฺทิตฺวา (๗) สีหโปตโก (๘) วิย ธีรา วตฺถุกามกิเลสกาเม
อุกฺการภูมิย วิย ชิคุจฺฉมานา อนเปกฺขิโน หุตฺวา กามสุข
ปหาย วชนฺติ ปกฺกมนฺติ ปกฺกมิตฺวา จ ปน หิมวนฺต ปวิสิตฺวา
อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา ฌานสุเขน วีตินาเมนฺตีติ อตฺโถ ฯ
# ๑. ม. พลวราครตฺตาติ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. พนฺธนฏาเน ฯ
# ๔. ม. ชานาเปติ ฯ ๕. ทฏฏานโต ฯ ๖. ม. มตฺตวรวารณา ฯ
# ๗. ม. ฉินฺทิตฺวา ฯ ๘. ม. สีหโปตกา ฯ
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เอว โพธิสตฺโต อิม อุทาน อุทาเนตฺวา อปริหีนชฺฌาโน
พฺรหฺมโลกปารายโน อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ (๑)
สจฺจปริโยสาเน เกจิ โสตาปนฺนา เกจิ สกิทาคามิโน เกจิ
อนาคามิโน เกจิ อรหนฺตา อเหสุ ฯ ตทา มาตา มหามายา
อโหสิ ปตา สุทฺโธทนมหาราชา ภริยา ราหุลมาตา ปุตฺโต
ราหุโล ปุตฺตทาร ปหาย นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตปุริโส ปน
อหเมวาติ ฯ
พนฺธนาคารชาตก ปม ฯ
เกฬิสลี ชาตก
หสา โกฺจา มยุรา จาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อายสฺมนฺต ลกุณฺฑกภทฺทิย (๒) อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร อายสฺมา พุทฺธสาสเน ปากโฏ อโหสิ ปฺาโต
มธุรสโร มธุรธมฺมกถิโก ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต มหาขีณาสโว อสีติยา
มหาเถราน อพฺภนฺตเร (๓) ปมาเณน ปน โอมโก ลกุณฺฑโก (๔)
สามเณรภณฺฑโก (๕) กีฬนตฺถาย กโต วิย ฯ ตสฺมึ เอกทิวส
ตถาคต วนฺทิตฺวา เชตวเน โกฏก คเต ชานปทา ตึสมตฺตา
# ๑. ม. ปกาเสตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ ๒. สี. ลกุณฺฏกภทฺทย ฯ
# ๓. ม. อนฺตโร ฯ ๔. ม. สี. ลกุณฺฏโก ฯ ๕. ม. สามเณโร วิย ขุทฺทโก ฯ
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ภิกฺขู ทสพล วนฺทิสฺสามาติ เชตวน ปวิสนฺตา วิหารโกฏเก
เถร ทิสฺวา สามเณโร เอโสติ (๑) สฺาย เถร จีวรกณฺเณ
คณฺหนฺตา หตฺเถ คณฺหนฺตา สีเส คณฺหนฺตา นาสาย
ปรามสนฺตา กณฺเณสุ คเหตฺวา จาเลตฺวา หตฺถกุกฺกุจฺจ กตฺวา
ปตฺตจีวร ปฏิสาเมตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา
นิสีทิตฺวา สตฺถารา มธุรปฏิสนฺถาเร กเต ปุจฺฉึสุ ภนฺเต
ลกุณฺฑกภทฺทิยตฺเถโร กิร นาเมโก ตุมฺหาก สาวโก มธุรธมฺมกถิโก อตฺถิ กห โส อิทานีติ ฯ กึ ปน ภิกขฺ เว
ทฏุกามตฺถาติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ ย ภิกฺขเว ตุมฺเห ทฺวารโกฏเก ทิสวฺ า จีวรกณฺณาทีสุ คณฺหนฺตา หตฺถกุกกฺ ุจฺจ กตฺวา
อาคตา เอส เอโสติ ฯ ภนฺเต เอวรูโป ปตฺถิตปตฺถโน อภินีหารสมฺปนฺโน สาวโก กึการณา อปฺเปสกฺโข ชาโตติ ฯ สตฺถา
อตฺตนา กตปาปกมฺม นิสฺสายาต วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
สกฺโก เทวราชา อโหสิ ฯ ตทา พฺรหฺมทตฺตสฺส ชิณฺณ
ชราปฺปตฺต หตฺถึ วา อสฺส วา โคณ วา ทสฺเสตุ น
สกฺกา เกฬิสโี ล หุตฺวา ตถารูป ทิสฺวา ว มนุสฺเส (๒) อนุพนฺธาเปติ ชรสกฏมฺป ทิสฺวา ภินฺทาเปติ ชิณฺณมาตุคาเม
# ๑. สี. เอโก ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ชิณฺณสกฏมฺป ฯ
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ทิสฺวา ปกฺโกสาเปตฺวา อุทเร ปหราเปตฺวา ปาตาเปตฺวา ปุน
อุฏาเปตฺวา คายาเปติ ชิณฺณปุริเส ทิสฺวา ลงฺฆเก วิย ภูมิย
สมฺปริวตฺตกาทิกีล กีฬาเปติ อปสฺสนฺโต อสุกฆเร กิร มหลฺลโก
อตฺถีติ สุตฺวาป ปกฺโกสาเปตฺวา กีฬาเปติ (๑) ฯ มนุสฺสา ลชฺชนฺตา
อตฺตโน มาตาปตโร ติโรรฏานิ เปเสนฺติ ฯ มาตุปฏานธมฺโม
ปตุปฏานธมฺโม ปจฺฉิชชฺ ิ ฯ ราชเสวกา เกฬิสลี า อเหสุ ฯ
มตมตา จตฺตาโร อปาเย ปูเรนฺติ ฯ เทวปริสา ปริหายติ ฯ
สกฺโก อภินเว เทวปุตฺเต อปสฺสนฺโต กินฺนุ โข
การณนฺติ อาวชฺชนฺโต ต การณ ตฺวา ทเมสฺสามิ นนฺติ
มหลฺลกวณฺณ อภินิมฺมินิตฺวา ชิณฺณยานเก เทฺว ตกฺกจาฏิโย
อาโรเปตฺวา เทฺว ชรโคเณ โยเชตฺวา เอกสฺมึ ฉณทิวเส
อลงฺกตหตฺถึ อภิรูหิตฺวา พฺรหฺมทตฺเต อลงฺกตนคร ปทกฺขิณ
กโรนฺเต ปโลติกนิวตฺโถ ต ยานก ปาเชนฺโต รฺโ อภิมุโข
อคมาสิ ฯ ราชา ชิณฺณยานก ทิสฺวา เอต ยานก อาเนถาติ (๒)
อาห ฯ มนุสสฺ า กห เทว น ปสฺสามาติ อาหสุ ฯ สกฺโก
อตฺตโน อานุภาเวน รฺโ เยว ทสฺเสสิ ฯ อถ น พหุสมฺปตฺเต
ตสฺมึ ตสฺส อุปริภาเคน ปาเชนฺโต รฺโ มตฺถเก เอก
จาฏึ ภินฺทิตฺวา นิวตฺตาเปนฺโต (๓) ทุติย ภินฺทิ ฯ อถสฺส สีสโต
ปฏาย อิโต จิโต จ ตกฺก ปคฺฆรติ ฯ โส เตน อฏฏียติ
# ๑. ม. กีฬติ ฯ ๒. ม. อปเนถาติ ฯ ๓. สี. ตินฺตาเปนฺโต ฯ
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หรายติ ชิคุจฺฉติ ฯ อถสฺส ต อุปทฺทูตภาว (๑) ตฺวา สกฺโก
ยานก อนฺตรธาเปตฺวา สกฺกตฺตภาว มาเปตฺวา วชิรหตฺโถ
อากาเส ตฺวา ปาป อธมฺมิกราช กึ ตฺว มหลฺลโก น
ภวิสสฺสิ ตเวว สรีร ชรา น ปหริสฺสติ เกฬิสีโล หุตฺวา
พหู (๒) วุฑฺเฒ วิเหนกมฺม กโรสิ ต เอกก (๓) นิสฺสาย เอต
กมฺม กตฺวา มตมตา อปาเย ปริปูเรนฺติ มนุสฺสา มาตาปตโร
ปฏิชคฺคิตุ น ลภนฺติ สเจ อิมมฺหา กมฺมา น วิรมิสสฺ สิ
วชิเรน เต สีส ปทาเลสฺสามิ มา อิโต ปฏาย ต กมฺม
อกาสีติ สนฺตชฺเชตฺวา มาตาปตูน คุณ กเถตฺวา วุฑฺฒาปจายิกกมฺมสฺส อานิสส ปกาเสตฺวา โอวทิตฺวา สกฏานเมว
อคมาสิ ฯ ราชา ตโต ปฏาย ตถารูป กมฺม กาตุ
จิตฺตมฺป น อุปฺปาเทสิ ฯ สตฺถา [๔] อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา อิมา
คถา อโวจ
[๒๕๓] หสา โกฺจา มยุรา จ
หตฺถิโย (๕)ปสทา มิคา
สพฺเพ สีหสฺส ภายนฺติ
นตฺถิ กายสฺมิ ตุลฺยตา ฯ
[๒๕๔] เอวเมว มนุสฺเสสุ
ทหโร เจป ปฺวา
โส หิ ตตฺถ มหา โหติ เนว พาโล สรีรวาติ ฯ
ตตฺถ ปสทา มิคาติ ปสทสงฺขาตา มิคา ปสทา มิคา
# ๑. ม. อุปทฺทตภาว ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. เอกนฺตปิ  ฯ ม. เอกก ต นิสฺสาย ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร อิท อตีต
อาหริตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. หตฺถโย ฯ
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จ อวเสสมิคา จาติป อตฺโถ ฯ ปสทมิคาติป ปาโ ฯ
ปสทา มิคาติ อตฺโถ ฯ นตฺถิ กายสฺมิ ตุลฺยตาติ สรีเร ปมาณ
นาม นตฺถิ ยทิ ภเวยฺย มหาสรีรา หตฺถิโน เจว ปสทมิคา
จ สีห มาเรยฺยุ สีโห หสโมราทโย ขุททฺ กสรีเรเยว
มาเรยฺย ฯ ยทิ เอว (๑) ขุทฺทกา เยว สีหสฺส ภาเยยฺยุ น มหนฺตา
ยสฺมา ปเนต นตฺถิ ตสฺมา สพฺเพป เต สีหสฺส ภายนฺติ ฯ
สรีรวาติ พาโล มหาสรีโรป มหา นาม น โหติ ฯ ตสฺมา
ลกุณฺฑกภทฺทิโย สรีเรน ขุทฺทโกป มา ต าเณนาป
ขุทฺทโกติ มฺิตฺถาติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน เตสุ ภิกฺขูสุ เกจิ
โสตาปนฺนา เกจิ สกิทาคามิโน เกจิ อนาคามิโน เกจิ
อรหนฺตา อเหสุ ฯ ตทา ราชา ลกุณฺฑกภทฺทิโย อโหสิ โส
ตาย เกฬิสีลตาย ปเรส เกฬินิสฺสโย ชาโต ฯ สกฺโก ปน
อหเมวาติ ฯ
เกฬิสีลชาตก ทุติย ฯ
# ๑. ม. ยทิ เอวนฺติ นตฺถิ ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 226

*เลมที่ 30 หนา 226
ขนฺธปริตฺตชาตก
วิรูปกฺเขหิ เม เมตฺตนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ต กิร ชนฺตาฆรทฺวาเร กฏานิ ผาเลนฺต ปูติรุกฺขนฺตรา
นิกฺขมิตฺวา เอโก สปฺโป ปาทงฺคุลิย ฑสิ ฯ โส ตตฺเถว
มโต ฯ ตสฺส ตถามตภาโว สกลวิหาเร ปากโฏ อโหสิ ฯ
ธมฺมสภาย ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส อสุโก กิร ภิกฺขุ
ชนฺตาฆรทฺวาเร กฏานิ ผาเลนฺโต สปฺเปน ทฏโ ตตฺเถว
มโตติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ
กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต สเจ
โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ จตฺตาริ อหิราชกุลานิ อารพฺภ เมตฺต
อภาวยิสฺส น น สปฺโป ฑเสยฺย โปราณกปณฺฑิตา ตาปสาป
อนุปฺปนฺเน พุทฺเธป จตูสุ อหิราชกุเลสุ เมตฺต ภาเวตฺวา ตานิ
อหิราชกุลานิ นิสฺสาย อุปฺปชฺชนกภยโต มุจฺจึสูติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กาสิกรฏเ พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต กาเม ปหาย
อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา อภิฺา จ สมาปตฺติโย จ นิพตฺเตตฺวา
หิมวนฺตปฺปเทเส เอกสฺมึ คงฺคานิวตฺตเน อสฺสมปท มาเปตฺวา
ฌานกีล กีฬนฺโต คณสตฺถา หุตฺวา (๑) อิสิคณปริวุโต วิหาสิ ฯ
# ๑. ม. คณสตฺถา หุตฺวาติ นตฺถิ ฯ
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ตทา คงฺคาตีเร นานปฺปการา ทีฆชาติกา อิสีน ปริปนฺถ
กโรนฺติ ฯ เยภุยฺเยน อิสโย ชีวิตกฺขย ปาปุณนฺติ ฯ ตาปสา
ตมตฺถ โพธิสตฺตสฺส อาโรเจสุ ฯ โพธิสตฺโต สพฺเพ ตาปเส
สนฺนิปาเตตฺวา สเจ ตุมฺเห จตูสุ อหิราชกุเลสุ เมตฺต ภาเวยฺยาถ
น โว สปฺปา ฑเสยฺยุ ตสฺมา อิโต ปฏาย จตูสุ อหิราชกุเลสุ
เอว เมตฺต ภาเวถาติ วตฺวา อิม คาถมาห
[๒๕๕] วิรูปกฺเขหิ เม เมตฺต เมตฺต เอราปเถหิ เม
ฉพฺยาปุตฺเตหิ เม เมตฺต เมตฺต กณฺหาโคตมเกหิ จาติ ฯ
ตตฺถ วิรูปกฺเขหิ เม เมตฺตนฺติ วิรูปกฺขนาคราชกุเลหิ
สทฺธึ มยฺห เมตฺต ฯ เอราปถาทีสุป เอเสว นโย ฯ เอตานิป
หิ เอราปถนาคราชกุล ฉพฺยาปุตฺตนาคราชกุล กณฺหาโคตมกนาคราชกุลนฺติ นาคราชกุลาเนว ฯ
เอว จตฺตาริ นาคราชกุลานิ ทสฺเสตฺวา สเจ ตุมฺเห
เอเตสุ เมตฺต ภาเวตุ สกฺขิสฺสถ ทีฆชาติกา โว น ฑสิสฺสนฺติ
น วิเหเสฺสนฺตีติ วตฺวา ทุติย คาถมาห
[๒๕๕] อปาทเกหิ เม เมตฺต
เมตฺต ทิปาทเกหิ เม
จตุปฺปเทหิ เม เมตฺต
เมตฺต พหุปฺปเทหิ เมติ ฯ
ตตฺถ ปมปเทน โอทิสฺสก กตฺวา สพฺเพสุ อปาเทสุ
ทีฆชาติเกสุ เจว มจฺเฉสุ จ เมตฺตาภาวนา ทสฺสิตา ฯ
ทุติยปเทน มนุสฺเสสุ เจว ปกฺขิชาเตสุ จ ฯ ตติยปเทน
หตฺถิอสฺสาทีสุ สพฺพจตุปฺปเทสุ ฯ จตุตฺถปเทน วิจฺฉิกสตปทิ-
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อุจฺจาลิงฺคปาณกมกฺกฏกาทีสุ ฯ
เอว สรูเปน เมตฺตาภาวน ทสฺเสตฺวา อิทานิ อายาจนวเสน ทสฺเสนฺโต อิม คาถมาห
[๒๕๕] มา ม อปาทโก หึสิ มา ม หึสิ ทิปาทโก (๑)
มา ม จตุปฺปโท หึสิ
มา ม หึสิ พหุปฺปโทติ ฯ
ตตฺถ มา มนฺติ ม เอเตสุ อปาทกาทีสุ โกจิ เอโกป
มา หึสตุ มา วิเหเตูติ เอว อายาจนฺตา เมตฺต
ภาเวถาติ อตฺโถ ฯ
อิทานิ อโนทิสฺสกวเสน ภาวน (๒) ทสฺเสนฺโต อิม คาถมาห
[๒๕๕] สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ปาณา สพฺเพ ภูตา จ เกวลา
สพฺเพ ภทฺรานิ ปสฺสนฺตุ มา กฺจิ (๓) ปาปมาคมาติ ฯ
ตตฺถ ตณฺหาทิฏิวเสน วฏเฏ ปฺจสุ ขนฺเธสุ อาสตฺตา
วิสตฺตา ลคฺคา วิลคฺคาติ (๔) สตฺตา ฯ อสฺสาสปสฺสาสปวตฺตนสงฺขาเตน ปาณนวเสน ปาณาติ ฯ ภูตภาวิตนิพฺพตฺตนวเสน (๕)
ภูตาติ ฯ เอว วจนมตฺเตน วิเสโส เวทิตพฺโพ ฯ อวิเสเสน ปน
สพฺพานิเปตานิ ปทานิ สพฺพสตฺตสงฺคาหกาเนว ฯ เกวลาติ
สกลา ฯ อิท สพฺพสตฺตสฺเสว (๖) ปริยายวจน ฯ ภทฺรานิ ปสฺสนฺตูติ
สพฺเพเปเต สตฺตา ภทฺรานิ สาธูนิ กลฺยาณาเนว ปสฺสนฺตุ ฯ
# ๑. ม. ทฺวิปาทโก ฯ ๒. ม. เมตฺตาภาวน ฯ ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๒๕๕/๗๕
กิฺจิ ฯ ๔. ม. ลคฺคิตาติ ฯ ๕. ภูตา ภาวิตา นิพฺพตฺตวเสนาติป ฯ
# ๖. ม. สพฺพสทฺทสฺเสว ฯ
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มา กฺจิ ปาปมาคมาติ เอเตสุ กฺจิ เอก สตฺตมฺป ปาป
ลามก ทุกฺข มา อคมา มา คจฺฉตุ (๑) มา ปาปุณาตุ ฯ
สพฺเพ อเวรา อพฺยาปชฺฌา สุขิตา นิทฺทุกฺขา โหนฺตูติ ฯ
เอว สพฺพสตฺเตสุ อโนทิสฺสกเมตฺต ภาเวถาติ วตฺวา ปุน
ติณฺณ รตนาน คุเณ อนุสฺสราเปตุ [๒๕๖] อปฺปมาโณ พุทฺโธ
อปฺปมาโณ ธมฺโม อปฺปมาโณ สงฺโฆติ อาห ฯ
ตตฺถ ปมาณกราน กิเลสาน อภาเวน คุณานฺจ
ปมาณาภาเวน พุทฺธรตน อปฺปมาณ ฯ ธมฺโมติ นววิโธ
โลกุตฺตรธมฺโม ตสฺสาป ปมาณ นาม กาตุ น สกฺกาติ
อปฺปมาโณ ฯ เตน อปฺปมาเณน ธมฺเมน สมนฺนาคตตฺตา
สงฺโฆป อปฺปมาโณ ฯ
อิติ โพธิสตฺโต อิเมส ติณฺณ รตนาน คุเณ อนุสฺสเรถาติ
วตฺวา ติณฺณ รตนาน อปฺปมาณคุณต ทสฺเสตฺวา สปฺปมาเณ
สตฺเต ทสฺเสตุ ปมาณวนฺตานิ สิรึสปานิ (๒) อหิ วิจฺฉิกา สตปที
อุณฺณานาภี สรพู มูสิกาติ อาห ฯ
ตตฺถ สิรึสปานีติ สพฺพทีฆชาติกาน นาม ฯ เต หิ
สรนฺตา คจฺฉนฺติ สิเรน วา สปนฺตีติ สิรึสปา ฯ อหีติอาทิ
เตส สรูปโต นิทสฺสน ฯ ตตฺถ อุณฺณานาภีติ มกฺกฏโก ฯ
ตสฺส หิ นาภิโต อุณฺณาสทิส สุตฺต นิกฺขมติ ตสฺมา
# ๑. ม. อาคจฺฉตุ ฯ ๒. ม. สรีสปานิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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อุณฺณานาภีติ วุจฺจติ ฯ สรพูติ ฆรโคลิกา ฯ
อิติ โพธิสตฺโต ยสฺมา เอเตส อนฺโตราคาทโย ปมาณกรา
ธมฺมา อตฺถิ ตสฺมา เอตานิ สิรึสปานิ ปมาณวนฺตานีติ
ทสฺเสตฺวา อปฺปมาณาน ติณฺณ รตนาน อานุภาเวน อิเม
โน ปมาณวนฺตา (๑) สตฺตา รตฺติทิว ปริตฺตกมฺม กโรนฺตูติ เอว
ติณฺณ รตนาน คุณ อนุสสฺ รถาติ วตฺวา ตโต อุตฺตรึ (๒) กตฺตพฺพ
ทสฺเสตุ อิม คาถมาห
[๒๕๖] กตา เม รกฺขา กตา เม ปริตฺตา
ปฏิกฺกมนฺตุ ภูตานิ
โสห นโม ภควโต
นโม สตฺตนฺน สมฺมาสมฺพุทฺธานนฺติ ฯ
ตตฺถ กตา เม รกฺขาติ มยา รตนตฺตยคุเณ อนุสฺสรนฺเตน
อตฺตโน รกฺขา คุตฺติ กตา ฯ กตา เม ปริตฺตาติ ปริตฺตานมฺป
เม อตฺตโน กต ฯ ปฏิกฺกมนฺตุ ภูตานีติ มยิ อหิตชฺฌาสยานิ
ภูตานิ ปฏิกกฺ มนฺตุ อปคจฺฉนฺตุ ฯ โสห นโม ภควโตติ โสห
เอว กตปริตฺโต อตีตสฺส ปรินิพฺพุตสฺส สพฺพสฺสาป พุทฺธสฺส
ภควโต นโม กโรมิ ฯ นโม สตฺตนฺน สมฺมาสมฺพุทฺธานนฺติ
วิเสเสน ปน อตีเต ปฏิปาฏิยา ปรินิพพฺ ุตาน สตฺตนฺน
สมฺมาสมฺพุทฺธาน นโม กโรมิ เอว นมการ กโรนฺตาป
# ๑. สี. โนปมาณวนฺตา ฯ ม. อิเม ปมาณวนฺตา ฯ ๒. ม. อุตฺตริ ฯ
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สพฺพพุทฺเธ อนุสฺสรถาติ อตฺโถ ฯ
โพธิสตฺโต อิสิคณสฺส อิม ปริตฺต พนฺธิตฺวา อทาสิ ฯ
อาทิโต ปน ปฏาย ทฺวีหิ คาถาหิ จตูสุ อหิราชกุเลสุ
เมตฺตาย ทีปตตฺตา โอทิสฺสกอโนทิสฺสกวเสน วา ทฺวินฺน เมตฺตาภาวนาน ทีปตตฺตา อิท ปริตฺต อิธ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
อฺถา (๒) การณ ปริเยสิตพฺพ ฯ
ตโต ปฏาย อิสิคณา โพธิสตฺตสฺส โอวาเท ตฺวา
เมตฺตา ภาเวสุ พุทฺธคุเณ อนุสฺสรึสุ ฯ เอว เตสุ พุทฺธคุเณ
อนุสฺสรนฺเตสุ เยว สพฺเพ ทีฆชาติกา ปฏิกฺกมึสุ ฯ โพธิสตฺโตป
พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา อิสิคณา พุทฺธปริสา อเหสุ คณสตฺถา ปน อหเมวาติ ฯ
ขนฺธปริตตฺ ชาตก ตติย ฯ
# ๑. ม. สติต พุทฺเธ ฯ ๒. ม. อฺ วา ฯ
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วีรกชาตก
อป วีรก ปสฺเสสีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
สุคตาลย อารพฺภ กเถสิ ฯ
เทวทตฺตสฺส ปริส คเหตฺวา อาคเตสุ หิ เถเรสุ สตฺถา
สาริปุตฺต เทวทตฺโต ตุมฺเหป ทิสฺวา กึ อกาสีติ ปุจฺฉิตฺวา
สุคตาลย [๑] ทสฺเสสีติ วุตฺเต น โข สาริปุตฺต อิทาเนว
เทวทตฺโต มม อนุกิรยิ  กโรนฺโต วินาส ปตฺโต ปุพฺเพป [๒]
ปาปุณีติ วตฺวา เถเรน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
โพธิสตฺโต หิมวนฺตปฺปเทเส อุทกกากโยนิย นิพพฺ ตฺติตฺวา เอก
สร อุปนิสฺสาย วสิ ฯ วีรโกติสฺส นาม อโหสิ ฯ ตทา
กาสิกรฏเ ทุพฺภิกฺข อโหสิ ฯ มนุสสฺ า กากภตฺต วา ทาตุ
ยกฺขนาคพลิกมฺม วา กาตุ นาสกฺขึสุ ฯ ฉาตกรฏโต กากา
เยภุยฺเยน อรฺ ปวิสึสุ ฯ ตตฺเรโก พาราณสีวาสี สวิฏโก
นาม กาโก กากึ อาทาย วีรกสฺส วสนฏาน คนฺตฺวา
ต สร นิสฺสาย เอกมนฺเต วาส กปฺเปสิ ฯ โส เอกทิวส
ตสฺมึ สเร โคจร คณฺหนฺโต วีรก สร โอตริตฺวา มจฺเฉ
ขาทิตฺวา ปจฺจุตฺตริตฺวา สรีร สุกฺขาเปนฺต ทิสฺวา อิม กาก (๓)
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สนฺเตติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วินาสนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. อุทกากาก ฯ
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นิสฺสาย สกฺกา พหู มจฺเฉ ลทฺธธ. อิม อุปฏหิสสฺ ามีติ ต
อุปสงฺกมิตฺวา กึ สมฺมาติ วุตฺเต อิจฺฉามิ ต สามิ อุปฏาตุนฺติ
วตฺวา สาธูติ เตน สมฺปฏิจฺฉิโต ตโต ปฏาย อุปฏาสิ ฯ
วีรโกป ตโต ปฏาย อตฺตโน ยาปนมตฺต ขาทิตฺวา มจฺเฉ
อุทฺธริตฺวา สวิฏกสฺส เทติ ฯ โสป อตฺตโน ยาปนมตฺต
ขาทิตฺวา เสส กากิยา เทติ ฯ ตสฺส อปรภาเค มาโน อุปฺปชฺชิ
อยมฺป อุทกกาโก กาฬโก อหมฺป กาฬโก อกฺขิตุณฺฑปาเทหิป
ตสฺส จ มยฺหฺจ นานาการณ นตฺถิ อิโต ปฏาย อิมินา
คหิตมจฺเฉหิ มยฺห กมฺม นตฺถิ อหเมว คณฺหิสฺสามีติ ฯ โส
ต วีรก อุปสงฺกมิตฺวา สมฺม อิโต ปฏาย อหเมว สร
โอตริตฺวา มจฺเฉ คณฺหามีติ วตฺวา น ตฺว สมฺม อุทก
โอตริตฺวา มจฺฉคหณกากกุเล นิพฺพตฺโต มา นสฺสีติ เตน
วาริยมาโนป วจน อนาทยิตฺวา สร โอรุยฺห อุทก ปวิสิตฺวา
อุมฺมุชฺชนฺโต เสวาล ฉินทฺ ิตฺวา นิกฺขมิตุ นาสกฺขิ เสวาลนฺตเร
ลคฺคิ อคฺคตุณฺฑเมว ปฺายิ ฯ โส นิรสฺสาโส อนฺโตอุทเกเยว
ชีวิตกฺขย ปาปุณิ ฯ อถสฺส ภริยา อาคมน อปสฺสมานา
ต ปวตฺตึ ชานนตฺถ วีรกสฺส สนฺติก คนฺตฺวา สามิ สวิฏโก
น ปฺายติ กห นุ โข โสติ ปุจฺฉมานา ปม คาถมาห
[๒๕๗] อป วีรก ปสฺเสสิ
สกุณ มฺชุภาณก
มยุรคีวสงฺกาส
ปตึ มยฺห สวิฏกนฺติ ฯ
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ตตฺถ อป วีรก ปสฺเสสีติ สามิ วีรก อป ปสฺเสสิ ฯ
มฺชุภาณกนฺติ มฺชุภาณิน ฯ สา หิ ราควเสน มธุรสฺสโร
เม ปตีติ มฺติ ตสฺมา เอวมาห ฯ มยุรคีวสงฺกาสนฺติ
โมรคีวสมานวณฺณ ฯ
ต สุตฺวา วีรโก อาม ชานามิ เต สามิกสฺส คตฏานนฺติ
วตฺวา ทุติย คาถมาห
[๒๕๘] อุทก ถลจรสฺส ปกฺขโิ น
นิจฺจ อามกมจฺฉโภชิโน
ตสฺสานุกร สวิฏโก
เสวาเลหิ (๑) ปลิคุณฺิโต มโตติ ฯ
ตตฺถ อุทกถลจรสฺสาติ อุทเก จ ถเล จ จริตุ
สมตฺถสฺส ฯ ปกฺขิโนติ อตฺตาน สนฺธาย วทติ ฯ ตสฺสานุกรนฺติ
ตสฺส อนุกโรนฺโต ฯ ปลิคณ
ุ ฺิโต มโตติ อุทก ปวิสิตฺวา เสวาเล (๒)
ฉินฺทิตฺวา นิกฺขมิตุ อสกฺโกนฺโต เสวาลปริโยนทฺโธ อนฺโตอุทเกเยว
มโต ปสฺส เอตสฺส ตุณฺฑ ทิสฺสตีติ ฯ
ต สุตฺวา กากี ปริเทวิตฺวา พาราณสิเมว อคมาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา สวิฏโก เทวทตฺโต อโหสิ วีรโก ปน อหเมวาติ ฯ
วีรกชาตก จตุตฺถ ฯ
# ๑. ม. เสวาเล ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. เสวาล ฯ
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คงฺเคยฺยชาตก
โสภนฺติ มจฺฉา (๑) คงฺเคยฺยาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เทฺว สหายเก (๒) ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ ฯ
เต กิร เทฺว สาวตฺถิวาสิโน กุลปุตฺตา สาสเน ปพฺพชิตฺวา
อสุภภาวน อนุยฺุชิตฺวา รูปปสสกา หุตฺวา รูป อุปลาเปนฺตา (๔)
วิจรึสุ ฯ เต เอกทิวส ตฺว โสภสิ อห โสภามีติ รูป นิสฺสาย
อุปฺปนฺนวิวาทา อวิทูเร นิสินฺน เอก มหลฺลกตฺเถร ทิสฺวา
เอโส อมฺหาก โสภณภาว วา อโสภณภาว วา ชานิสฺสตีติ
ต อุปสงกมิตฺวา ภนฺเต โก อมฺเหสุ โสภโณติ ปุจฺฉึสุ ฯ
โส ตุมฺเหหิ อหเมว โสภณตโรติ อาห ฯ ทหรา
อย มหลฺลโก อมฺเหหิ ปุจฺฉิต อกเถตฺวา อปุจฺฉิต กเถสีติ
ต ปริภาสิตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ สา เตส กิริยา ภิกฺขุสงฺเฆ ปากฏา
ชาตา ฯ อเถกทิวส ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส
มหลฺลกตฺเถโร กิร เทฺว เต รูปนิสฺสิตเก ทหเร
ลชฺชาเปสีติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ
กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น
ภิกฺขเว อิเม เทฺว ทหรา อิทาเนว รูปปสสกา ปุพเฺ พเปเต
รูปเมว อุปลาเปนฺตา วิจรึสูติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
# ๑. ม. โสภติ มจฺโฉ ฯ ๒. ม. ทหรภิกฺขู ฯ ๓. ม. อนนุยฺุชิตฺวา ฯ
# ๔. ม. อุปลาเลนฺตา ฯ เอวมุปริป น
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อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
คงฺคาตีเร รุกขฺ เทวตา อโหสิ ฯ ตทา คงฺคายมุนาน สมาคมฏาเน คงฺเคยฺโย จ ยมุเนยฺโย (๑) จ เทฺว มจฺฉา อห โสภามิ
ตฺว น โสภสีติ รูป นิสสฺ าย วิวทมานา อวิทูเร คงฺคาย (๒)
ตโต กจฺฉป นิสินฺน ทิสวฺ า เอโส อมฺหาก โสภณภาว วา
อโสภณภาว วา ชานิสฺสตีติ ต อุปสงฺกมิตฺวา กินฺนุ โข
สมฺม กจฺฉป คงฺเคยฺโย โสภติ อุทาหุ ยมุเนยฺโยติ ปุจฺฉึสุ ฯ
กจฺฉโป คงฺเคยฺโยป โสภติ ยมุเนยฺโยป ตุมฺเหหิ ปน ทฺวีหิป
อหเมว อติเรกตร โสภามีติ อมมตฺถ ปกาเสนฺโต ปม
คาถมาห
[๒๕๙] โสภนฺติ (๔) มจฺฉา คงฺเคยฺยา อโถ โสภนฺติ ยามุนา
จตุปฺปทาย ปุริโส (๔)
นิโคฺรธปริมณฺฑโล
อีสกายตคีโว จ
สพฺเพ ว อติโรจตีติ ฯ
ตตฺถ จตุปฺปทายนฺติ (๕) จตุปฺปโท อย ปุรโิ สติ อตฺตาน
สนฺธาย วทติ ฯ นิโคฺรธปริมณฺฑโลติ สุชาโต นิโคฺรโธ วิย
ปริมณฺฑโล ฯ อีสกายตคีโวติ รถีสา วิย อายตคีโว ฯ สพฺเพ ว
อติโรจตีติ เอว สณฺานสมฺปนฺโน กจฺฉโป สพฺเพ ว อติโรจติ
อหเมว สพฺเพ ตุมฺเห อติกฺกมิตฺวา โสภามีติ วทตีติ อตฺโถ ฯ
# ๑. ม. ยามุเนยฺโย ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. คงฺคาตีเร ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. โสภติ มจฺโฉ คงฺเคยฺโย อโถ
โสภติ ยามุโน จตุปฺปโทย ปูริโส ฯ ๕. ม. จตุปฺปโทยนฺติ ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 237

*เลมที่ 30 คงฺเคยฺยชาตก หนา 237
มจฺฉา ตสฺส กถ สุตฺวา อมฺโภ ปาปกจฺฉป อมฺเหหิ
ปุจฺฉิต อกเถตฺวา อฺเมว กเถสีติ วตฺวา ทุติย คาถมาห
[๒๖๐] ย ปุจฺฉิโต น ต อกฺขา (๑) อฺ อกฺขาติ (๒) ปุจฺฉิโต
อตฺตปฺปสสโก โปโส
นาย อสฺมาก รุจจฺ ตีติ ฯ
ตตฺถ อตฺตปฺปสสโกติ อตฺตาน ปสสนสีโล อตฺตุกฺกสโก
โปโส ฯ นาย อสฺมาก รุจฺจตีติ อย ปาปกจฺฉโป อมฺหาก
น รุจฺจติ น ขมตีติ อตฺโถ (๓) ฯ
กจฺฉปสฺส อุปริ อุทก ขิปตฺวา สกฏานเมว อคมสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา เทฺว มจฺฉา เทฺว ทหรภิกฺขู อเหสุ กจฺฉโป
มหลฺลโก อิมสฺส ปน การณสฺส ปจฺจกฺขการิกา คงฺคาตีเร
นิพฺพตฺตรุกฺขเทวตา ปน อหเมวาติ ฯ
คงฺเคยฺยชาตก ปฺจม ฯ
# ๑. ม. อกฺขาสิ ฯ ๒. ม. อกฺขาสิ ฯ ๓. ม. วตฺโถติ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ 30 หนา 238
กุรงุ ฺคมิคชาตก
อิงฺฆ วทฺธมย (๑) ปาสนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตทา หิ สตฺถา เทวทตฺโต วธาย ปริสกฺกตีติ สุตฺวา
น ภิกฺขเว อิทาเนว เทวทตฺโต มยฺห วธาย ปริสกฺกติ ปุพฺเพป
ปริสกฺกติ เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กุรุงฺคมิโค หุตฺวา อรฺเ เอกสฺส สรสฺส อวิทูเร เอกสฺมึ
คุมฺเพ วาส กปฺเปสิ ฯ ตสฺเสว สรสฺส อวิทูเร เอกสฺมึ รุกฺขคฺเค
สตปตฺโต นิสีทิ ฯ สรสฺมึ ปน กจฺฉโป วาส กปฺเปสิ ฯ
เอว เต ตโยป สหายา อฺมฺ ปยสวาส วสึสุ ฯ อเถโก
มิคลุทฺทโก อรฺเ จรนฺโต ปานียติตฺเถ โพธิสตฺตสฺส ปทวลฺช
ทิสฺวา โลหนิคฬสทิส วทฺธมย ปาส โอฑฺเฑตฺวา อคมาสิ ฯ
โพธิสตฺโต ปานีย ปาตุ อาคโต ปมยาเม เยว ปาเส พชฺฌิตฺวา
พนฺธรว รวิ ฯ ตสฺส เตน สทฺเทน รุกขฺ คฺคโต สตปตฺโต
อุทกโต จ กจฺฉโป อาคนฺตฺวา กึ นุ โข กาตพฺพนฺติ
มนฺตยึสุ ฯ อถ สตปตฺโต กจฺฉป อามนฺเตตฺวา สมฺม ตว
ทนฺตา อตฺถิ ตฺว อิม ปาส ฉินฺท อห คนฺตฺวา ยถา
โส นาคจฺฉติ ตถา กริสสฺ ามิ เอว อมฺเหหิ ทฺวีหิ กตปรกฺกเมน
# ๑. ม. วฏฏมย ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ 30 กุรงุ ฺคมิคชาตก หนา 239
สหาโย โน ชีวิต ลภิสฺสตีติ อิมมตฺถ ปกาเสนฺโต ปม
คาถมาห
[๒๖๑] อิงฺฆ วทฺธมย ปาส ฉินฺท ทนฺเตหิ กจฺฉป
อห ตถา กริสฺสามิ
ยถา เนหีติ ลุทฺทโกติ ฯ
อถ กจฺฉโป จมฺมวรตฺต ขาทิตุ อารภิ ฯ สตปตฺโต
ลุทฺทสฺส วสนคามโต (๑) อวิทูเร รุกฺเข นิสีทิ ฯ ลุทฺโท
ปจฺจูสกาเล เยว สตฺตึ คเหตฺวา นิกฺขมิ ฯ สกุโณ ตสฺส
นิกฺขมนภาว ตฺวา วสฺสิตฺวา ปกฺเข ปปฺโปเตฺวา ต
ปุริมทฺวาเรน นิกฺขมนฺต มุเขน (๒) ปหริ ฯ ลุทฺทโก กาฬกณฺณินา
สกุเณนมฺหิ ปหโตติ นิวตฺติตฺวา โถก สยิตฺวา ปุน สตฺตึ
คเหตฺวา อุฏาสิ ฯ สกุโณ อย ปม ปุริมทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา
อิทานิ ปจฺฉิมทฺวาเรน นิกฺขมิสฺสตีติ ตฺวา คนฺตฺวา ปจฺฉิมเคเห
นิสีทิ ฯ ลุทโฺ ทป ปุริมทฺวาเรน เม นิกฺขมนฺเต (๓) กาฬกณฺณสิ กุโณ
ทิฏโ อิทานิ ปจฺฉิมทฺวาเรน นิกฺขมิสฺสามีติ ปจฺฉิมทฺวาเรน
นิกฺขมิ ฯ สกุโณ ปุน วสฺสิตฺวา คนฺตฺวา มุเขน ปหริ ฯ
ลุทฺโท ปุนป กาฬกณฺณิสกุเณน ปหโต น ทานิ เม เอส
นิกฺขมิตุ เทตีติ นิวตฺติตฺวา ยาว อรุณุคฺคมนา สยิตฺวา
อรุณุคฺคมนเวลาย สตฺตึ คเหตฺวา นิกฺขมิ ฯ สกุโณ เวเคน
คนฺตฺวา ลุทฺโท อาคจฺฉตีติ โพธิสตฺตสฺส กเถสิ ฯ
# ๑. ม. วสนคาม คโต ฯ ๒. ม. มุเข ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. นิกฺขนฺเตน ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต นตทฬฺหวคฺควณฺณนา หนา 240
ตสฺมึ ขเณ กจฺฉเปน เอกเมว วฏฏ (๑) เปตฺวา เสสา
วฏฏา (๒) ขาทิตา โหนฺติ ฯ ทนฺตา ปนสฺส ปถนาการปฺปตฺตา (๓)
ชาตา มุข (๔) โลหิตมกฺขิต (๔) ฯ โพธิสตฺโต ลุทฺทปุตฺต สตฺตึ คเหตฺวา
อสนิเวเคน อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ต วฏฏ (๕) ฉินฺเทตฺวา วน
ปาวิสิ ฯ สกุโณ รุกฺขคฺเค นิสีทิ ฯ กจฺฉโป ปน ทุพฺพลตฺตา
ตตฺเถว นิปชฺชิ ฯ ลุทฺโท กจฺฉป ปสฺสิตฺวา (๖) ปสิพฺพเก
ปกฺขิปตฺวา เอกสฺมึ ขานุเก ลคฺเคสิ ฯ โพธิสตฺโต นิวตฺติตฺวา
โอโลเกนฺโต กจฺฉปสฺส คหิตภาว ตฺวา สหายสฺส ชีวิตทาน
ทสฺสามีติ ทุพฺพโล วิย หุตฺวา ลุทฺทสฺส อตฺตาน ทสฺเสสิ ฯ
โส ทุพฺพโล เอส ภวิสฺสติ มาเรสฺสามิ นนฺติ สตฺตึ อาทาย
อนุพนฺธิ ฯ โพธิสตฺโต นาติทูเร นาจฺจาสนฺเน คจฺฉนฺโต ต
อาทาย อรฺ ปาวิสิ ฯ ทูร คตภาว ตฺวา ปท วฺเจตฺวา
อฺเน มคฺเคน วาตเวเคน คนฺตฺวา สิงฺเคน ปสิพฺพก
อุกฺขิปตฺวา ภูมิย ปาเตตฺวา ผาเลตฺวา กจฺฉป นีหริ ฯ อถ
สตปตฺโตป รุกฺขา โอตริ ฯ โพธิสตฺโต ทฺวินฺนมฺป โอวาท
ททมาโน อห ตุมฺเห นิลฺสาย ชีวิต ลภึ ตุมฺเหหิป สหายสฺส
กตฺตพฺพ มยฺห กต อิทานิ ลุทฺโท อาคนฺตฺวา ตุมฺเห คณฺเหยฺย
ตสฺมา สมฺม สตปตฺต ตฺว อตฺตโน ปุตฺตเก คเหตฺวา อฺตฺถ
# ๑. ม. จมฺมวทฺธ ฯ ๒. ม. เสสวรตฺตา ฯ ๓. ม. ปตนาการปฺปตฺตา ฯ
# ๔. ม. มุขโต โลหิต ปคุฆรติ ฯ ๕. ม. วทฺธ ฯ ๖. ม. คเหตฺวา ฯ
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*เลมที่ 30 กุรงุ ฺคมิคชาตก หนา 241
ยาหิ ตฺวมฺป สมฺม กจฺฉป อุทก ปวิสาติ อาห ฯ เต ตถา
อกสุ ฯ
สตฺถา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา ทุติย คาถมาห
[๒๖๒] กจฺฉโป ปาวิสี วารึ
กุรุงฺโค ปาวิสี วน
สตปตฺโต ทุมคฺคมฺหา ทูเร ปุตฺเต อปานยีติ ฯ
ตตฺถ อปานยีติ (๑) อปานยิ คเหตฺวา อคมาสีติ อตฺโถ ฯ
ลุทฺโทป ต าน อาคนฺตฺวา กฺจิ อปสฺสิตฺวา
ฉินฺนปสิพฺพก คเหตฺวา โทมนสฺสปฺปตฺโต อตฺตโน เคห อคมาสิ ฯ
เตป ตโย สหายา ยาวชีว วิสฺสาส อจฺฉินฺทิตฺวา ยถากมฺม
คตา ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา ลุทฺทโก เทวทตฺโต อโหสิ สตปตฺโต สาริปุตฺโต กจฺฉโป
โมคฺคลฺลาโน กุรุงฺคมิโค ปน อหเมวาติ ฯ
กุรุงฺคมิคชาตก ฉฏ ฯ
# ๑. ม. อานยิ ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 242

*เลมที่ 30 หนา 242
อสฺสกชาตก
อยมสฺสกราเชนาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปุราณทุติยิกปโลภน อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส หิ ภิกฺขุ สตฺถารา สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ อุกฺกณฺิโตติ
ปุฏโ สจฺจนฺติ วตฺวา เกน อุกฺกณฺาปโตสีติ วุตฺเต
ปุราณทุติยิกายาติ อาห ฯ อถ น สตฺถา น อิทาเนว ตสฺสา
ภิกฺขุ อิตฺถิยา ตยิ สิเนโห อตฺถิ ปุพฺเพป ตฺว ต นิสฺสาย
มหาทุกฺข ปตฺโตติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต กาสิกรฏเ ปาตลินามนคเร (๑) อสฺสโก นาม ราชา
รชฺช กาเรสิ ฯ ตสฺส อุพฺพรี นาม (๒) อคฺคมเหสี ปยา อโหสิ
มนาปา อภิรูปา ทสฺสนียา ปาสาทิสา อติกฺกนฺตา มานุส
วณฺณ อปฺปตฺตา ทิพฺพวณฺณ ฯ สา กาลมกาสิ ฯ ตสฺสา
กาลกิริยาย ราชา โสกาภิภูโต อโหสิ ทุกฺขี ทุมมฺ โน ฯ โส
ตสฺสา สรีร โทณิย นิปชฺชาเปตฺวา เตลกลล ปกฺขปิ าเปตฺวา
เหฏามฺเจ ปาเปตฺวา นิราหาโร โรทมาโน ปริเทวมาโน
นิปชฺชิ ฯ มาตาปตโร อวเสสาตกา มิตฺตามจฺจา พฺราหฺมณคหปติกาทโยป มา โสจิ มหาราช อนิจฺจา สงฺขาราติอาทีนิ
วทนฺตา สฺาเปตุ นาสกฺขึสุ ฯ ตสฺส วิลปนฺตสฺเสว สตฺต
# ๑. สี. โปคเล นาม นคเร ฯ ม. ปาฏลินคเร ฯ ยุ. โปตลิ นาม นคเร ฯ
# ๒. ม. อุปรี นาม ฯ เอวมุปริป ฯ
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ทิวสา อติกฺกนฺตา ฯ ตทา โพธิสตฺโต ปฺจาภิฺาอฏสมาปตฺติลาภิตาปโส หุตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส วิหรนฺโต อาโลก
วฑฺเฒตฺวา ทิพฺเพน จกฺขุนา ชมฺพุทีป โอโลเกนฺโต ต
ราชาน ตถา ปริเทวมาน ทิสฺวา เอตสฺส มยา อวสฺสเยน
ภวิตพฺพนฺติ อิทฺธานุภาเวน อากาเส อุปฺปติตฺวา รฺโ
อุยฺยาเน โอตริตฺวา มงฺคลสิลาปฏเฏ กาฺจนปฏิมา วิย
นิสีทิ ฯ อเถโก ปาตลินครวาสี พฺราหฺมณมาณโว อุยฺยาน
คโต โพธิสตฺต ทิสฺวา วนฺทิตฺวา นิสีทิ ฯ โพธิสตฺโต เตน
สทฺธึ ปฏิสนฺถาร กตฺวา กึ มาณว ราชา ธมฺมิโกติ ปุจฺฉิ ฯ
อาม ภนฺเต ธมฺมิโก ราชา ภริยา ปนสฺส กาลกตา โส
ตสฺสา สรีร โทณิย ปกฺขิปาเปตฺวา วิลปมาโน นิปนฺโน อชฺช
สตฺตโม ทิวโส กิสฺส ตุมฺเห ราชาน เอวรูปา ทุกขฺ า น
โมเจถ ยุตฺต นุ โข ตุมฺหาทิเสสุ สีลวนฺเตสุ สวิชฺชมาเนสุ
รฺโ เอวรูป ทุกฺข อนุภวิตุนฺติ ฯ น โข อห มาณว
ราชาน ชานามิ สเจ ปน โส อาคนฺตฺวา ม ปุจฺเฉยฺย
อหเมวสฺส ตสฺสา นิพฺพตฺตฏาน อาจิกฺขิตฺวา รฺโ สนฺติเกว
ต กถาเปยฺยนฺติ ฯ เตน หิ ภนฺเต ยาว ราชาน อาเนมิ
ตาว อิเธว นิสีทถาติ โส มาณโว โพธิสตฺตสฺส ปฏิฺ
คเหตฺวา รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา ตมตฺถ อาโรเจตฺวา ตสฺส
ทิพฺพจกฺขุสฺส สนฺติก คนฺตุ วฏฏตีติ อาห ฯ
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ราชา อุพฺพรึ กิร ทฏุ ลภิสฺสามีติ ตุฏมานโส
รถ อภิรูหิตวฺ า ตตฺถ คนฺตฺวา โพธิสตฺต วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
นิสินฺโน สจฺจ กิร ตุมฺเห เทวิยา นิพฺพตฺตฏาน ชานาถาติ
ปุจฺฉิ ฯ อาม มหาราชาติ ฯ กตฺถ นิพพฺ ตฺตาติ ฯ สา โข
มหาราช รูปสฺมิฺเว มตฺตา ปมาทมาคมฺม กลฺยาณกมฺม
อกตฺวา อิมสฺมิฺเว อุยฺยาเน โคมยปาณกโยนิย นิพฺพตฺตาติ ฯ
นาห สทฺทหามีติ ฯ เตน หิ เต ทสฺเสตฺวา กถาเปมีติ ฯ
สาธุ ต กถาเปถาติ ฯ โพธิสตฺโต อตฺตโน อานุภาเวน อุโภป
โคมยปณฺฑ วฏฏยมานา รฺโ ปุรโต อาคจฺฉนฺตูติ เตส
อาคมน อกาสิ ฯ เต ตเถว อาคมึสุ ฯ โพธิสตฺโต ต ทสฺเสนฺโต
อย เต มหาราช อุพฺพรี เทวี ต ชหิตวฺ า โคมยปาณกสฺส
ปจฺฉโต อาคจฺฉติ ปสฺสถ นนฺติ อาห ฯ ภนฺเต อุพพฺ รี นาม
โคมยปาณกโยนิย นิพฺพตฺตาติ น สทฺทหามิหนฺติ ฯ กถาเปมิ
น มหาราชาติ ฯ กถาเปถ ภนฺเตติ ฯ
โพธิสตฺโต อตฺตโน อานุภาเวน ต กถาเปนฺโต อุพฺพรีติ
อาห ฯ สา มนุสฺสภาสาย กึ ภนฺเตติ อาห ฯ ตฺว อตีตตฺตภาเว (๒)
กา นาม อโหสีติ ฯ ภนฺเต อสฺสกรฺโ อคฺคมเหสี อุพฺพรี
นาม อโหสีติ (๓) ฯ กึ ปน เต อิทานิ อสฺสกราชา ปโย
อุทาหุ โคมยปาณโกติ ฯ ภนฺเต โส มยฺห ปุริมชาติยา สามิโก
# ๑. ม. นิพฺพตฺติสฺสตีติ ฯ ๒. ม. อดีตภเว ฯ ๓. ม. อโหสินฺติ ฯ
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ตทา อห อิมสฺมึ อุยฺยาเน เตน สทฺธึ รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺเพ
อนุภวมานา วิจรึ อิทานิ ปน เม ภวสงฺเขปคตกาลโต ปฏาย
โส กึ โหติ อห หิ อิทานิ อสฺสกราชาน มาเรตฺวา ตสฺส
คลโลหิเตน มยฺห สามิกสฺส โคมยปาณกสฺส ปาเท มกฺเขยฺยนฺติ
วตฺวา ปริสมชฺเฌ มนุสฺสภาสาย อิมา คาถา อโวจ
[๒๖๓] อยมสฺสกราเชน
เทโส วิจริโต มยา
อนุกามยกาเมน (๑) ปเยน ปตินา สห
[๒๖๔] นเวน สุขทุกฺเขน
โปราณ อปถิยฺยติ (๒)
ตสฺมา อสฺสกรฺา ว กีโฏ ปยตโร มมนฺติ ฯ
ตตฺถ อยมสฺสกราเชน เทโส วิจริโต มยาติ อย รมณีโย
อุยฺยานปเทโส ปุพฺเพ มยา อสฺสกราเชน สทฺธึ วิจริโต ฯ
อนุ กามยกาเมนาติ อนูติ นิปาตมตฺต ฯ มยา ต กามยมานาย
เตน ม กามยมาเนน สหาติ อตฺโถ ฯ ปเยนาติ ตสฺมึ อตฺตภาเว
ปเยน ฯ นเวน สุขทุกฺเขน โปราณ อปถิยฺยตีติ ภนฺเต นเวน
สุเขน โปราณ สุข นเวน จ ทุกฺเขน โปราณ ทุกฺข
ปถิยฺยติ ปฏิจฺฉาทิยติ เอสา โลกสฺส ธมฺมตาติ ทีเปติ ฯ ตสฺมา
อสฺสกรฺาว กีโฏ ปยตโร มมนฺติ ยสฺมา นเวน โปราณ
ปถิยฺยติ ตสฺมา มม อสฺสกราชโต สตคุเณน สหสฺสคุเณน
กีโฏว ปยตโรติ อตฺโถ ฯ
# ๑. สี. ยุ. อนุกามยานุกาเมน ฯ ๒. ม. อปธียติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ต สุตฺวา อสฺสกราชา วิปฺปฏิสารี หุตฺวา ตตฺถ ิโต
กุณป นีหราเปตฺวา สีส นหาตฺวา โพธิสตฺต วนฺทิตฺวา นคร
ปวิสิตฺวา อฺ อคฺคมเหสึ กตฺวา ธมฺเมน รชฺช กาเรสิ ฯ
โพธิสตฺโตป ต ราชาน โอวทิตฺวา นิสฺโสก กตฺวา หิมวนฺตเมว
อคมาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิโต ภิกฺขุ
โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ ตทา อุพฺพรี ปุราณทุติยิกา อโหสิ
อสฺสกราชา อุกฺกณฺิโต ภิกฺขุ มาณโว สาริปุตฺโต ตาปโส
ปน อหเมวาติ ฯ
อสฺสกชาตก สตฺตม ฯ
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สสสุมารชาตก (๑)
อลเมเตหิ อมฺเพหีติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เทวทตฺตสฺส วธาย ปริสกฺกน อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตทา หิ สตฺถา เทวทตฺโต วธาย ปริสกฺกตีติ สุตฺวา
น ภิกฺขเว อิทาเนว เทวทตฺโต มยฺห วธาย ปริสกฺกติ ปุพฺเพป
ปริสกฺกติ เยว สนฺตาสมตฺต ปน กาตุ นาสกฺขีติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
หิมวนฺตปฺปเทเส กปโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา นาคพโล ถามสมฺปนฺโน
มหาสรีโร โสภคฺคปฺปตฺโต หุตฺวา คงฺคานิวตฺตเน อรฺายตเน
วาส กปฺเปสิ ฯ ตทา คงฺคาย เอโก สสสุมาโร วสิ ฯ อถสฺส
ภริยา โพธิสตฺตสฺส สรีร ทิสฺวา ตสฺส หทยมเส โทหล
อุปฺปาเทตฺวา สสสุมาร อาห อห สามิ เอตสฺส กปราชสฺส
หทย ขาทิตุกามาติ ฯ ภทฺเท มย ชลโคจรา เอส ถลโคจโร
กินฺติ ต คณฺหิตุ สกฺขิสฺสามาติ ฯ เยน เกนจิ อุปาเยน
คณฺห สเจ น ลภิสฺสา มริสฺสามีติ ฯ เตน หิ มา จินฺตยิ
อตฺเถโก อุปาโย ขาทาเปสฺสามิ ตนฺตสฺส หทยนฺติ สสสุมารึ
สมสฺสาเสตฺวา โพธิสตฺตสฺส คงฺคาย ปานีย ปวิตฺวา คงฺคาย
ตีเร นิสินฺนกาเล สนฺติก คนฺตฺวา เอวมาห วานรินฺท อิมสฺมึ
# ๑. ม. สุสุมารชาตกวณฺณนา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. หทยมส ฯ เอวมปุริป ฯ
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ปเทเส กทฺทลิผลานิ (๑) ขาทนฺโต กึ ตฺว จิณฺณฏาเน เยว (๒) วิจรสิ
ปารคงฺคาย อมฺพชมฺพุอาทีน มธุรผลาน อนฺโต นตฺถิ กึ เต
ตตฺถ คนฺตฺวา ผลาผล ขาทิตุ น วฏฏตีติ ฯ กุมฺภีลราช
คงฺคา มโหทกา วิตฺติณฺณา (๓) กถ ตตฺถ คมิสฺสามีติ ฯ สเจ
คจฺฉสิ (๔) อห ต มม ปฏึ อาโรเปตฺวา เนสฺสามีติ ฯ โส
สทฺทหิตฺวา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ เตน หิ เอหิ ปฏ ึ เม
อภิรุหาติ จ วุตฺเต ต อภิรุหิ ฯ สสสุมาโร โถก เนตฺวา
อุทเก โอสีทาเปสิ ฯ
โพธิสตฺโต สมฺม อุทเก ม โอสีทาเปสิ กึ นุ โข
เอตนฺติ อาห ฯ นาห ต สุธมฺมตาย (๕) คเหตฺวา คจฺฉามิ
ภริยาย ปน เม ตว หทยมเส โทหโฬ อุปฺปนฺโน ตมห
ตว หทย ขาทาเปตุกาโมติ ฯ สมฺม กเถนฺเตน เต สุนฺทร
กต สเจ อมฺหาก อุทเร หทย ภเวยฺย สาขคฺเคสุ
จรนฺตาน จุณฺณวิจุณฺณ ภเวยฺยาติ ฯ กห ปน ตุมเฺ ห
เปถาติ ฯ โพธิสตฺโต อวิทูเร เอก อุทุมฺพร ปกฺกผลปณฺฑิสมฺปนฺน (๖) ทสฺเสตฺวา ปสฺเสตานิ อมฺหาก หทยานิ เอตสฺมึ
อุทุมฺพรรุกฺเข โอลมฺพนฺตีติ ฯ สเจ เม หทย ทสฺสสิ อหนฺต
น มาเรสฺสามีติ ฯ เตน หิ ม เอตฺถ เนหิ อหนฺเต
# ๑. สี. ยุ. กสฏผลานิ ฯ ม. กสายผลานิ ฯ ๒. ม. นิวิฏฏาเนเยว ฯ
# ๓. ม. วิตถฺ ณ
ิ ฺณา ฯ ๔. ม. อิจฺฉสิ ฯ ๕. ธมฺเมสุ ธมฺมตายาติป ฯ
# ๖. ม. ปกฺผลปณฺฑิสฺฉนฺน ฯ
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รุกฺเข โอลมฺพนฺต ทสฺสามีติ ฯ โส ต อาทาย ตตฺถ อคมาสิ ฯ
โพธิสตฺโต ตสฺส ปฏิโต อุปฺปติตฺวา อุทุมฺพรรุกฺเข นิสีทิตฺวา
สมฺม พาลสสสุมาร อิเมส สตฺตาน หทย นาม รุกฺขคฺเค
โหตีติ สฺี อโหสิ พาโลสิ อหนฺต วฺเจสึ ตว ผลาผล
ตเวว โหตุ สรีรเมว เต มหนฺต ปฺา ปน นตฺถีติ วตฺวา
อิมมตฺถ ปกาเสนฺโต อิมา คาถา อโวจ
[๒๖๕] อลเมเตหิ อมฺเพหิ
ชมฺพูหิ ปนเสหิ จ
ยานิ ปาร สมุทฺทสฺส
วร มยฺห อุทุมฺพโร ฯ
[๒๖๖] มหตี วต เต โพนฺทิ น จ ปฺา ตทูปกา
สสสุมาร วฺจิโต เมสิ คจฺฉทานิ ยถาสุขนฺติ ฯ
ตตฺถ อลเมเตหีติ ยานิ ตยา ทีปเก ทิฏานิ เอเตหิ
มยฺห อล ฯ วร มยฺห อุทุมฺพโรติ มยฺห อยเมว อุทุมฺพรรุกฺโข วร ฯ โพนฺทีติ สรีร ฯ ตทูปกาติ ปฺา ปน เต
ตทูปกา ตสฺส สรีรสฺส อนุจฺฉวิกา นตฺถิ ฯ คจฺฉทานิ
ยถาสุขนฺติ อิทานิ ยถาสุข คจฺฉ นตฺถิ เต หทยมสลภนุปาโยติ (๑) อตฺโถ ฯ
สสสุมาโร สหสฺสปราชิโต วิย ทุกฺขี ทุมฺมโน ปชฺฌายนฺโตว
อตฺตโน นิวาสนฏานเมว คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
# ๑. สี. ยุ. นตฺถิ เต หทยนฺติ ฯ ม. หทยมสคหณูปาโยติ ฯ
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ตทา สสสุมาโร เทวทตฺโต อโหสิ สสสุมารี จิฺจมาณวิกา
กปราชา ปน อหเมวาติ ฯ
สุสุมารชาตก อฏม ฯ
กกฺกรชาตก (๑)
ทิฏา มยา วเน รุกฺขาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ธมฺมเสนาปติสาริปุตฺตสฺส สทฺธิวิหาริก ทหรภิกฺขุ อารพฺภ
กเถสิ ฯ
โส กิร อตฺตโน สรีรสฺส คุตฺติกมฺเม เฉโก อโหสิ ฯ
สรีรสฺส เม สุข น ภเวยฺยาติ ภเยน อติสีต อติอุณฺห
ปริโภค น กโรติ สีตุณฺเหหิ สรีร กิลเมยฺยาติ ภเยน พหิ
น นิกฺขมติ อติกิลินฺนอุตฺตณฺฑุลาทีนิ น ภฺุชติ ฯ ตสฺส สา
สรีรคุตฺติกุสลตา สงฺฆมชฺเฌ ปากฏา ชาตา ฯ ธมฺมสภาย ภิกฺข
กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส อสุกทหโร กิร สรีรคุตฺติกมฺเม
เฉโกติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ
กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น
ภิกฺขเว อย ทหโร อิทาเนว สรีรคุตฺติกมฺเม เฉโก ปุพฺเพป
ิ เฉโก เยว อโหสีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
# ๑. ม. กุกฺกรุ ชาตกวณฺณนา ฯ
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อรฺายตเน รุกฺขเทวตา อโหสิ ฯ อเถโก สกุณลุทฺทโก เอก
กกฺกร (๑) อาทาย วาลรชฺชฺุจ ยฏิฺจ คเหตฺวา อรฺเ
กกฺกเร พนฺธนฺโต เอก ปลายิตฺวา อรฺ ปวิฏ ปุราณกกฺกร
พนฺธิตุ อารภิ ฯ โส วาลปาเส กุสลตาย อตฺตาน พนฺธิตุ น เทติ
อุฏายุฏาย นิลียติ ฯ ลุทฺทโก อตฺตาน สาขาปลฺลเวหิ
ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปุนปฺปุน ยฏิฺจ ปาสฺจ โอฑฺเฑติ ฯ กกฺกโร
ต ลชฺชาเปตุกาโม มานุสิวาจ นิจฺฉาเรตฺวา ปม คาถมาห
[๒๖๗] ทิฏา มยา วเน รุกขฺ า
อสฺสกณฺณวิเภทกา (๒)
น ตานิ เอว สกฺกนฺติ
ยถา ตฺว รุกฺข สกฺกสีติ ฯ
ตสฺสตฺโถ สมฺม ลุททฺ ก มยา อิมสฺมึ วเน ชาตา พหู
อสฺสกณฺณา จ วิเภทกา จ รุกฺขา ทิฏ ปุพฺพา ตานิ รุกฺขานิ
ยถา ตฺว สกฺกสิ สงฺกมสิ อิโต จิโต จ วิจรสิ เอว น
สกฺกนฺติ น สงฺกมนฺติ น วิจรนฺติ ฯ
เอว วตฺวา จ ปน โส กกฺกโร (๓) ปลายิตฺวา อฺตฺถ
อคมาสิ ฯ ตสฺส ปลายิตฺวา คตกาเล ลุทฺทโก ทุติย คาถมาห
[๒๖๘] ปุราณกกฺกโร (๔) อย เภตฺวา ปฺชรมาคโต
กุสโล วาลปาสาน
อปกฺกมติ ภาสตีติ ฯ
# ๑. สี. ยุ. ทีปกกฺกร อาทาย ฯ ม. ทีปกกุกฺกุฏมทาย ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๒. ม. วิภีฏกา ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. กุกฺกุโฏ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๔. ม. ปุราณกุกฺกุโฏ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ตตฺถ กุสโล วาลปาสานนฺติ วาลมเยสุ ปาเสสุ กุสโล
อตฺตาน พนฺธิตุ อทตฺวา ปกฺกมติ เจว ภาสติ จ ภาสิตฺวา
จ ปน ปลาโตติ ฯ
เอว วตฺวา ลุทฺทโก อรฺเ วิจริตฺวา ยถาลทฺธ อาทาย
เคหเมว คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา ลุทฺทโก เทวทตฺโต อโหสิ กกฺกโร กายคุตฺติกุสโล
ทหรภิกฺขุ ตสฺส ปน การณสฺส ปจฺจกฺขการิกา รุกฺขเทวตา
ปน อหเมวาติ ฯ
กกฺกรชาตก นวม ฯ
กนฺทคลกชาตก
อมฺโภ โก นามย รุกฺโขติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
สุคตาลย อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตทา หิ สตฺถา เทวทตฺโต สุคตาลย อกาสีติ สุตฺวา
น ภิกฺขเว อิทาเนว เทวทตฺโต มยฺห อนุกโรนฺโต (๑) วินาส
ปตฺโต ปุพฺเพป ปาปุณิ เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
หิมวนฺตปฺปเทเส รุกฺขโกฏฏกสกุณโยนิย นิพฺพตฺติ ฯ ขทิรวเน
# ๑. ม. อนุกริ ิย กโรนฺโต ฯ
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โคจร คณฺหิ ฯ ขทิรวนิโยติสฺส นาม อโหสิ ฯ ตสฺเสโก
กนฺทคลโก นาม สหาโย อโหสิ ฯ โส ปาตลิภทฺทกวเน (๑) โคจร
คณฺหติ ฯ โส เอกทิวส ขทิรวนิยสฺส สนฺติก อคมาสิ ฯ
ขทิรวนิโย สหาโย เม อาคโตติ กนฺทคลก คเหตฺวา ขทิรวน
ปวิสิตฺวา ขทิรขนฺธ ตุณเฺ ฑน ปหริตฺวา รุกฺขโต ปาณเก
นีหริตฺวา อทาสิ ฯ กนฺทคลโก ทินฺนทินฺเน มธุรปูเว วิย
ฉินฺทิตฺวา (๒) ขาทิ ฯ ตสฺส ขาทนฺตสฺเสว มาโน อุปฺปชฺชิ อยมฺป
รุกฺขโกฏฏกโยนิย นิพฺพตฺโต อหมฺป กึ เม เอเตน ทินฺนโคจเรน
สยเมว ขทิรวเน โคจร คณฺหิสฺสามีติ ฯ โส ขทิรวนิย อาห
สมฺม มา ตฺว ทุกฺข อนุภวิ อหเมว ขทิรวเน โคจร
คณฺหิสฺสามีติ ฯ อถ น โส อาห ตฺว สมฺม สิมฺพลิปาตลิภทฺทกาทิวเน นิสฺสาเร โคจรคหเณน สวฑฺฒิโต (๓) ขทิรา นาม
ชาตสารา ถทฺธา มา เต เอต รุจฺจตีติ ฯ กนฺทคลโก
กินฺทานาห น รุกฺขโกฏฏกโยนิย นิพฺพตฺโตติ ตสฺเสว วจน
อนาทยิตฺวา เวเคน คนฺตฺวา ขทิรรุกฺข ตุณฺเฑน ปหริ ฯ
ตาวเทวสฺส ตุณฺฑ ภิชฺชิ อกฺขีนิ นิกฺขมนาการปฺปตฺตานิ
ชาตานิ สีส ผลิต ฯ โส รุกฺขคฺเค (๕) ปติฏาตุ อสกฺโกนฺโต
# ๑. สี. ปาลิภทฺทกวเน ฯ ม. สิมฺพลิปาลิภทฺทกวเน ฯ เอวมุปริป ฯ
ยุ. ผาลิภทฺทกวเน ฯ ๒. ม. ฉินฺทิตฺวา ฉินฺฑิตฺวา ฯ
# ๓. ม. โคจรคฺคหณกุเล ซาโต ฯ ๔. ม. อนาทิยิตฺวา ฯ ๕. ม. ขนฺเธ ฯ
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ภูมิย ปติตฺวา ปม คาถมาห
[๑๖๙] อมฺโภ โก นามย รุกโฺ ข
สินฺนปตฺโต (๑) สกณฺฏโก
ยตฺถ เอกปฺปหาเรน
อุตฺตมงฺค วิสาฏิตนฺติ ฯ (๒)
ตตฺถ อมฺโภ โก นามย รุกฺโขติ โภ ขทิรวนิย โก
นาม อย รุกโฺ ขติ ฯ โก นาม โสติป ปาโ ฯ สินนฺ ปตฺโตติ
สุขุมปตฺโต ฯ ยตฺถ เอกปฺปหาเรนาติ ยสฺมึ รุกฺเข เอเกเนว
ปหาเรน ฯ อุตฺตมงฺค วิสาฏิตนฺติ สีส ภินฺน น เกวลฺจ
สีส ตุณฺฑมฺป ภินฺน ฯ โส เวทนาปฺปตฺตตาย (๓) ขทิรรุกฺข กินฺนุ
โข นาเมโสติ ชานิตุ อสกฺโกนฺโต เวทนาปฺปตฺโต หุตฺวา อิมาย
คาถาย วิปฺปลป ฯ
ตสฺส ต วจน สุตฺวา ขทิรวนิโย ทุตยิ  คาถมาห
[๒๗๐] อจาริ วตาย วิตุท วนานิ
กฏงฺครุกฺเขสุ อสารเกสุ
อถาสทา ขทิร ชาตสาร
ยตฺถพฺภิทา ครุโฬ อุตฺตมงฺคนฺติ ฯ
ตตฺถ อจาริ วตายนฺติ อจาริ วต อย ฯ วิตุท วนานีติ
นิสฺสารานิ สิมฺพลิปาตลิภทฺทกวนาทีนิ วิตุทนฺโต วิชฺฌนฺโต ฯ
กฏงฺครุกฺเขสูติ วนกฏโกฏาเสสุ ฯ อสารเกสูติ นิสฺสาเรสุ
ปาตลิภทฺทกสิมฺพลิอาทีสุ ฯ อถาสทา ขทิร ชาตสารนฺติ อถ
# ๑. สี. สีนปตฺโต ฯ ยุ. สีตปตฺโต ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๒. ม. วิภิชชฺ ิตนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. สี. เวทนามตฺตตาย ฯ
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โข โปตกกาลโต ปฏาย ชาตสาร ขทิร อาสท (๑) สมฺปาปุณิ ฯ
ยตฺถพฺภิทา ครุโฬ อุตฺตมงฺคนฺติ ยตฺถพฺภิทาติ ยสฺมึ ขทิเร
อภินฺทิ ปทาลยิ ฯ ครุโฬติ สกุโณ (๒) สพฺพสกุณาน เหต
สคารวสมฺปติสฺสวจน (๓) ฯ
อิติ น ขทิรวนิโย โภ กนฺทคลก ยตฺถ ตฺว อุตฺตมงฺค
อภินฺทิ ขทิโร นาเมส สารรุกฺโขติ อาห ฯ โส ตตฺเถว
ชีวิตกฺขย ปาปุณิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา กนฺทคลโก เทวทตฺโต อโหสิ ขทิรวนิโย ปน อหเมวาติ ฯ
กนฺทคลกชาตก ทสม ฯ
นตทฬฺหวคฺโค ฉฏโ ฯ
ตสฺสทุ ฺทาน
ทฬฺหพนฺธน หสวโร จ ปุน
วิรปู กฺข สวิฏก มจฺฉโร
สกุรุงฺค สอสฺสก อมฺพวโร
ปุน กุกฺกฏุ โก ครุเฬน ทส (๔) ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. สกุเณสูติป ฯ ๓. ม. สคารวสปฺปติสิส วจน ฯ
# ๔. ม. พนฺธนาคาร
ขณฺฑ วีรกคงฺเคยฺย ฯ
กุรุงฺคมสฺสกฺเจว สุสุมารฺจ กุกฺกุฏ ฯ
กนฺฑคลกนฺติ เต ทส ฯ
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พีรณตฺถมฺภกวคฺควณฺณนา
โสมทตฺตชาตก ฯ
อกาสิ โยคฺคนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โลฬุทายิตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส หิ ทฺวินฺน ติณฺณ ชนาน อนฺตเร เอกวจนมฺป
สมฺปาเทตฺวา กเถตุ น สกฺโกติ สารชฺชพหุโล อฺ กเถสฺสามีติ
อฺเมว กเถสิ ฯ ตสฺส ต ปวตฺตึ ภิกฺขู ธมฺมสภาย กเถนฺตา
นิสีทึสุ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ
กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น
ภิกฺขเว โลฬุทายี อิทาเนว สารชฺชพหุโล ปุพฺเพป สารชฺชพหุโล เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กาสิกรฏเ อฺตรสฺมึ พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต
ตกฺกสิลาย สิปฺป อุคฺคณฺหิตฺวา ปุน เคห อาคนฺตฺวา มาตาปตูน
ทุคฺคตภาว ตฺวา ปริหีนกุล (๑) ปติฏเปสฺสามีติ มาตาปตโร
อาปุจฺฉิตฺวา พาราณสิย คนฺตฺวา ราชาน อุปฏาสิ ฯ โส
รฺโ(๒) ปโย อโหสิ มนาโป ฯ อถสฺส ปตุโน ทฺวีหิ เยว โคเณหิ
กสึ กตฺวา ชีวิต กปฺเปนฺตสฺส เอโก โคโณ มโต ฯ โส
# ๑. ม. ปริหนี กุลโต เสฏิกุล ฯ ๒. ม. รฺา ฯ
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โพธิสตฺต อุปสงฺกมิตฺวา ตาต เอโก โคโณ มโต กสิกมฺม
นปฺปวตฺตติ ราชาน เอก โคณ ยาจาหีติ อาห ฯ ตาต น
จิรสฺเสว เม ราชา ทิฏโ  อิทาเนว โคณ ยาจิตุ น ยุตฺต
ตุมฺเหว ยาเจยฺยาถาติ ฯ ตาต ตฺว มยฺห สารชฺชพหุลภาว
น ชานาสิ อห หิ ทฺวินฺน ติณฺณ สมฺมเุ ข กถ สมฺปาเทตุ
น สกฺโกมิ สเจ อห รฺโ สนฺติก โคณ ยาจิตุ คมิสฺสามิ
อิมมฺป ทตฺวา อาคมิสฺสามีติ ฯ ตาต ย โหติ ต โหตุ
น สกฺกา มยา ราชาน ยาจิตุอป จ โข ปนาห ตุมฺเห
โยคฺค กาเรสฺสามีติ ฯ เตน หิ สาธุก (๑) ม โยคฺค กาเรหีติ ฯ
โพธิสตฺโต ปตร อาทาย พีรณตฺถมฺภกสุสาน คนฺตฺวา ตตฺถ
ตตฺถ ติณกลาเป พนฺธิตฺวา อย ราชา อย อุปราชา อย
เสนาปตีติ นามานิ กตฺวา ปฏิปาฏิยา ปตุ ทสฺเสตฺวา ตาต
ตฺว รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา ชยตุ มหาราชาติ วตฺวา (๒) อิม
คาถ วตฺวา โคณ ยาเจยฺยาถาติ คาถ อุคฺคณฺหาเปสิ
เทฺว เม โคณา มหาราช
เยหิ เขตฺต กสามฺหเส (๓)
เตสุ เอโก มโต เทว
ทุติย เทหิ ขตฺติยาติ ฯ
พฺราหฺมโณ เอเกน สวจฺฉเรน อิม คาถ ปคุณ กตฺวา
โพธิสตฺต อาห ตาต โสมทตฺต คาถา เม ปคุณา ชาตา
อิทานิ น อห ยสฺส กสฺสจิ สนฺติเก วตฺตุ สกฺโกมิ
# ๑. ม. สาธุ ฯ ๒. ม. เอว ฯ ๓. ม. กสามเส ฯ เอวมุปริป ฯ
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ม รฺโ สนฺติก เนหีติ ฯ โส สาธุ ตาตาติ ตถารูป
ปณฺณาการ คาหาเปตฺวา ปตร รฺโ สนฺติก เนติ ฯ
พฺราหฺมโณ ชยตุ มหาราชาติ วตฺวา ปณฺณาการ อทาสิ ฯ
ราชา อยนฺเต โสมทตฺต พฺราหฺมโณ กึ โหตีติ อาห ฯ ปตา
เม มหาราชาติ ฯ เกนตฺเถนาคโตติ ฯ ตสฺมึ ขเณ พฺราหฺมโณ
โคณ ยาจนตฺถาย คาถ วทนฺโต
เทฺว เม โคณา มหาราช
เยหิ เขตฺต กสามฺหเส
เตสุ เอโก มโต เทว
ทุติย คณฺห ขตฺติยาติ
อาห ฯ ราชา พฺราหฺมเณน วิรชฺฌิตฺวา กถิตภาว ตฺวา
สิต กตฺวา โสมทตฺต ตุมฺหาก เคเห พหู มฺเ โคณาติ
อาห ฯ ตุมฺเหหิ ทินฺนา ภวิสฺสนฺติ มหาราชาติ ฯ ราชา
โพธิสตฺตสฺส ตุสฺสิตฺวา พฺราหฺมณสฺส โสฬส โคเณ อลงฺการภณฺฑเก นิวาสนคามฺจสฺส พฺรหฺมเทยฺย ทตฺวา มหนฺเตน
ยเสน พฺราหฺมณ อุยฺโยเชสิ ฯ พฺราหฺมโณ สพฺพเสตสินฺธวยุตฺต
รถ อภิรุยฺห มหนฺเตน ปริวาเรน คาม อคมาสิ ฯ โพธิสตฺโต
ปตรา สทฺธึ รเถ นิสีทิตฺวา คจฺฉนฺโต ตาต อห ตุมฺเห
สกล สวจฺฉร โยคฺค กาเรสึ สนฺนฏิ านกาเล ปน ตุมฺหาก
โคณ รฺโ อทตฺถาติ วตฺวา ปม คาถมาห
[๒๗๑] อกาสิ โยคฺค ธุว อปฺปมตฺโต
สวจฺฉร วีรณตฺถมฺภกสฺมึ
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พฺยากาสิ อฺ (๑) ปริส วิคยฺห
น นิยฺยโม ตายติ อปฺปปฺนฺติ ฯ
ตตฺถ อกาสิ โยคฺค ธุว อปฺปมตฺโต สวจฺฉร วีรณตฺถมฺภกสฺมินฺติ ตาต ตฺว นิจฺจ อปฺปมตฺโต วีรณตฺถมฺภกมเย สุสาเน
โยคฺค อกาสิ ฯ พฺยากาสิ อฺ ปริส วิคยฺหาติ อถ ปน
ปริส วิคาหิตฺวา ต อฺมฺป (๒) (๓) อกาสิ วิการ อกาสิ (๓) ปริวตฺเตสีติ (๔)
อตฺโถ ฯ น นิยฺยโม ตายติ อปฺปปฺนฺติ อปฺปปฺ นาม
ปุคฺคล นิยฺยโม โยโค จิณฺณจรณ (๕) น ตายติ น รกฺขตีติ ฯ
อถสฺส วจน สุตฺวา พฺราหฺมโณ ทุติย คาถมาห
[๒๗๒] ทฺวย ยาจนโก ตาต
โสมทตฺต นิคจฺฉติ
อลาภ ธนลาภ วา
เอวธมฺมา หิ ยาจนาติ ฯ
ตตฺถ เอวธมฺมา หิ ยาจนาติ ยาจนา หิ เอวสภาวาติ ฯ สตฺถา น ภิกฺขเว โลฬุทายี อิทาเนว สารชฺชพหุโล ปุพฺเพป สารชฺชพหุโลติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ราชา อานนฺโท โสมทตฺตสฺส
ปตา โลฬุทายี อโหสิ โสมทตฺโต ปน อหเมวาติ ฯ
โสมทตฺตชาตก ปม ฯ
# ๑. สี. ม. สฺ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. สฺมฺป ฯ
# ๓. ม. วิอกาสิ วิการ อาปาเทสิฯ ๔. สี. ยุ. ปริวตฺตยีติ ฯ
# ๕. สี. โยคฺค จิณฺณจรณ ฯ ม. โยคฺคาจิณิณ จรณ ฯ
ยุ. โยคิคาจิณฺณจรณ ฯ
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อุจฺฉิฏภตฺตชาตก
อฺโ อุปริโม วณฺโณติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ปุราณทุติยิกปโลภน อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส หิ ภิกฺขุ สตฺถารา สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ อุกฺกณฺิโตติ
ปุฏโ สจฺจนฺติ วตฺวา โก ต อุกฺกณฺาเปสีติ วุตฺเต ปุราณทุติยิกาติ อาห ฯ อถ น สตฺถา ภิกฺขุ อยนฺเต อิตฺถี
อนตฺถการิกา ปุพฺเพป อตฺตโน ชารสฺส อุจฺฉิฏก โภเชสีติ
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
เอกสฺมึ [๑] ภิกฺข จริตฺวา ชีวิตกปฺปเก กปเณ นฏกกุเล
นิพฺพตฺเตตฺวา วยปฺปตฺโต ทุคฺคโต ทุรปู โก หุตฺวา ภิกฺข
จริตฺวา ชีวิต กปฺเปสิ ฯ ตทา กาสิกรฏเ เอกสฺมึ คามเก
เอกสฺส พฺราหฺมณสฺส พฺราหฺมณี ทุสสฺ ีลา ปาปธมฺมา อติจาร
จรติ ฯ อเถกทิวส เกนจิเทว กรณีเยน พฺราหฺมเณ พหิคเต
ตสฺสา ชาโร ต ขณ โอโลเกตฺวา ต เคห ปาวิสิ ฯ
สา เตน สทฺธึ อติจริตฺวา มุหุตฺต [๒] ภตฺต ภฺุชิตฺวา ว
คมิสฺสสีติ (๓) ภตฺต สมฺปาเทตฺวา สูปพฺยฺชนสมฺปนฺน อุณฺห
ภตฺต วฑฺฒิตฺวา (๔) ภฺุชาหีติ ตสฺส ทตฺวา สย พฺราหฺมณสฺส
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร าเนติ ทิสฺสติ ฯ ๒. เอตฺถนฺตเร อจฺฉาติ
ทิสฺสติ ฯ ๓. คมิสฺสามีติ วุตฺเตติป ฯ ๔. ม. วฑฺเฒตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ
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อาคมน โอโลกยมานา ทฺวาเร อฏาสิ ฯ โพธิสตฺโต พฺราหฺมณิยา
ชารสฺส ภฺุชนฏาเน ปณฺฑ ปจฺจาสึสนฺโต (๑) อฏาสิ ฯ ตสฺมึ
ขเณ พฺราหฺมโณ เคหาภิมุโข อาคจฺฉติ ฯ พฺราหฺมณี ต
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา เวเคน ปวิสิตฺวา อุฏเหิ พฺราหฺมโณ
อาคจฺฉตีติ ชาร โกฏเ โอตาเรตฺวา พฺราหฺมณสฺส ปวิสิตฺวา
นิสินฺนกาเล ผลก อุปเนตฺวา หตฺถโธวน ทตฺวา อิตเรน
ภุตฺตาวสิฏสฺส สีตภตฺตสฺส อุปริ อุณฺหภตฺต วฑฺฒิตฺวา
พฺราหฺมณสฺส อทาสิ ฯ โส ภตฺเต หตฺถ โอตาเรตฺวา อุปริ
อุณฺห เหฏา ภตฺต สีตล ทิสฺวา จินฺเตสิ อิมินา อฺสฺส
ภุตฺตาธิเกน อุจฺฉิฏภตฺเตน ภวิตพฺพนฺติ ฯ โส พฺราหฺมณึ
ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห
[๒๗๓] อฺโ อุปริโม วณฺโณ
อฺโ วณฺโณ จ เหฏิโม
พฺราหฺมณิ(๒) เตฺวว ปุจฺฉามิ
กึ เหฏา กิฺจ อูปรีติ ฯ
ตตฺถ วณฺโณติ อากาโร ฯ อย หิ อุปริมสฺส อุณฺหภาว
เหฏิมสฺส จ สีตลภาว (๓) ปุจฺฉนฺโต เอวมาห ฯ กึ เหฏา
กิฺจ อูปรีติ ภทฺเท วฑฺฒิตภตฺเตน นาม อุปริ สีตเลน
เหฏา อุณฺเหน ภวิตพฺพ อิทฺจ น ตาทิส เตน ต ปุจฺฉามิ
เกน การเณน อุปริภตฺต อุณฺห เหฏิม สีตลนฺติ ฯ
พฺราหฺมณี อตฺตนา กตกมฺมสฺส อุตฺตานภาวภเยน
# ๑. ม. ปจฺจาสีสนฺโต ฯ ๒. ม. พฺราหฺมณี ฯ ๓. ม. สีตภาว ฯ
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พฺราหฺมเณ ปุนปฺปุน กเถนฺเตป ตุณฺหี เยว อโหสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ
นฏปุตฺตสฺส เอตทโหสิ โกฏเ นิสีทาปตปุริเสน (๑) ชาเรน ภวิตพฺพ
อิมินา เคหสามิเกน พฺราหฺมณี ปน อตฺตนา กตกมฺมสฺส
ปากฏภาวภเยน กิฺจิ น กเถสิ หนฺทาห อิมิสฺสา กมฺม (๒)
ปกาเสตฺวา ชารสฺส โกฏเก นิสีทาปตภาว พฺราหฺมณสฺส
กเถสฺสามีติ ฯ โส พฺราหฺมณสฺส เคหา นิกฺขนฺตกาลโต ปฏาย
อิตรสฺส เคหปฺปเวส อติจรณ อคฺคภตฺตภฺุชน พฺราหฺมณิยา
ทฺวาเร ตฺวา มคฺค โอโลกน อิตรสฺส โกฏเ โอตาริตภาวนฺติ
สพฺพนฺต ปวุตฺตึ อาจิกฺขิตฺวา ทุติย คาถมาห
[๒๗๔] อห นโฏสฺมิ ภทฺทนฺเต
ภิกฺขโกสฺมิ อิธาคโต
อย หิ โกฏโมติณฺโณ
อย โส ย คเวสสีติ ฯ
ตตฺถ อห นโฏสฺมิ ภทฺทนฺเตติ สามิ อห นฏชาติโก
(๓) วราโก ภวามิ (๓) ฯ ภิกฺขโกสฺมิ อิธาคโตติ สฺวาห อิม าน
ภิกฺขโก ภิกขฺ  ปริเยสมาโน อาคโตสฺมิ ฯ อย หิ โกฏโมติณโฺ ณติ
อย ปน เอตสฺสา ชาโร อิม ภตฺต ภฺุชนฺโต ตว ภเยน
โกฏ โอติณฺโณ ฯ อย โส ย คเวสสีติ ย ตฺว กสฺส
นุ โข อิมินา อุจฺฉิฏเกน ภวิตพฺพนฺติ คเวสสิ อย โส ฯ
จูฬาย น คเหตฺวา โปเถตฺวา โกฏา นีหริตฺวา ยถา
# ๑. ม. นิสีทาปตปาปปุริเสน ฯ ๒. ม. กตกมฺม ฯ
# ๓. ม. วราโก ภวามีติ นตฺถิ ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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น ปุเนวรูป ปาป กโรติ ตถาสฺส ต ชานาหีติ (๑) วตฺวา
ปกฺกมิ ฯ พฺราหฺมโณ อุโภป ยถา [๒] น ปุเนวรูป ปาป
กโรนฺติ ตชฺชนโปถเนหิ ตถา สิกฺขาเปตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิโต โสตาปตฺติผเล
ปติฏหิ ฯ ตทา พฺราหฺมณี ปุราณทุติยิกา อโหสิ พฺราหฺมโณ
อุกฺกณฺิโต นฏปุตฺโต ปน อหเมวาติ ฯ
อุจฺฉิฏภตฺตชาตก ทุติย ฯ
ภรุชาตก (๓)
อิสีนมนฺตร กตฺวาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โกสลราชาน อารพฺภ กเถสิ ฯ
ภควโต หิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส จ ลาภสกฺกาโร มหา อโหสิ ฯ
ยถาห เตน โข ปน สมเยน ภควา สกฺกโต โหติ ครุกโต
มานิโต ปูชโิ ต อปจิโต ลาภี จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน ภิกฺขุสงฺโฆป โข สกฺกโต โหติ ครุกโต
มานิโต ปูชโิ ต อปจิโต ลาภี จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน อฺติตฺถิยา ปน ปริพฺพาชกา น
# ๑. ม. ตถา อสฺส สตึ ชเนหีติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. สิยา. ภรุราชชาตก ฯ ม. กุรุชาตก ฯ
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สกฺกตา (๑) โหนฺติ น ครุกตา น มานิตา น ปูชิตา น อปจิตา น
ลาภิโน จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ (๒) ฯ เต เอว ปริหนี ลาภสกฺการา อโหรตฺต คูฬฺหสนฺนิปาต (๓) กตฺวา มนฺตยนฺติ สมณสฺส โคตมสฺส อุปฺปตฺติกาลโต (๔) ปฏาย มย หตลาภสกฺการา ชาตา สมโณ โคตโม
ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต ชาโต เกน นุ โข การเณนสฺส เอสา
สมฺปตฺตีติ ฯ ตตฺเถเก (๕) เอวมาหสุ สมโณ โคตโม สกลชมฺพทุ ีปสฺส
อุตฺตมฏาเน ภูมิสีเส วสติ เตนสฺส ลาภสกฺกาโร อุปฺปชฺชตีติ ฯ
เสสา อตฺเถต การณ สเจ มยมฺป เชตวนปฏเ ติตฺถิยาราม
กาเรม (๖) เอว ลาภิโน ภวิสฺสามาติ อาหสุ ฯ เต สพฺเพป
เอวเมตนฺติ สนฺนิฏาน กตฺวา สเจ ปน มย รฺโ
อนปโลเกตฺวา (๗) อาราม กาเรสฺสาม ภิกฺขู วาเรสฺสนฺติ ลฺจ (๘)
ลภิตฺวา อภิชฺชนโก นาม นตฺถิ ตสฺมา รฺโ ลฺจ ทตฺวา
อารามฏาน คณฺหิสฺสามาติ สนฺนิฏาน กตฺวา อุปฏากชเน (๙)
ยาจิตฺวา รฺโ สตสหสฺส ทตฺวา มหาราช มย เชตวนปฏิย
ติตฺถิยาราม กาเรสฺสาม สเจ ภิกฺขู กาตุ น ทสฺสามาติ
ตุมฺหาก อาโรเจนฺติ เตส ปฏิวจน น ทาตพฺพนฺติ อาหสุ ฯ
# ๑. ม. อสกฺกตา ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๕/๕๔/๘๘ ฯ ๓. ม. คุฬฺหสนฺนิปาต ฯ
# ๔. ม. อุปฺปนฺนกลาโต ฯ ๕. ม. ตตฺเรเก ฯ ๖. ม. กาเรมุ ฯ
# ๗. ม. อนาดรเจติวา ฯ ๘. ม. ลฺช ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๙. ม. สมฺมนฺเตตฺวา อุปฏาเก ฯ
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ราชา ลฺจโลเภน สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ
ติตฺถิยา ราชาน สงฺคณฺหิตฺวา วฑฺฒกึ ปกฺโกสาเปตฺวา
กมฺม ปฏเปสุ ฯ มหาสทฺโท อโหสิ ฯ สตฺถา เก ปเนเต
อานนฺท อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทาติ ปุจฺฉิ ฯ ติตฺถยิ า ภนฺเต
เชตวนปฏิย ติตฺถิยาราม กาเรนฺติ ตตฺเถโส สทฺโทติ ฯ อานนฺท
เนต าน ติตฺถิยารามสฺส อนุจฺฉวิก ติตฺถิยา อุจฺจาสทฺทกามา
น สกฺกา เตหิ สทฺธึ วสิตุนฺติ วตฺวา ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาเตตฺวา
คจฺฉถ ภิกฺขเว รฺโ อาจิกฺขิตฺวา ติตฺถิยารามกรณ นิวาเรถาติ
อาห ฯ ภิกฺขุสงฺโฆ คนฺตฺวา รฺโ นิเวสนทฺวาเร อฏาสิ ฯ
ราชา สงฺฆสฺส อาคตภาว สุตฺวา ติตฺถิยาราม นิสฺสาย
อาคตา ภวิสฺสนฺตีติ ลฺจสฺส คหิตตฺตา ราชา เคเห นตฺถีติ
วทาเปสิ ฯ ภิกฺขู คนฺตฺวา สตฺถุ อาโรเจสุ ฯ สตฺถา ลฺจ
นิสฺสาย เอว กโรตีติ เทฺว อคฺคสาวเก เปเสสิ ฯ ราชา
เตสมฺป อาคตภาว สุตฺวา ตเถว วทาเปสิ ฯ เตป อาคนฺตฺวา
สตฺถุ อาโรเจสุ ฯ สตฺถา น อิทานิ สาริปุตฺต ราชา เคเห
นิสีทิตุ ลภิสสฺ ติ พหิ นิกขฺ มิสฺสตีติ ปุนทิวเส ปุพฺพณฺหสมเย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ รฺโ
นิเวสนทฺวาร อคมาสิ ฯ ราชา สุตฺวา ว ปาสาทา โอตริตฺวา
ปตฺต คเหตฺวา สตฺถาร ปเวเสตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส สงฺฆสฺส
ยาคุภตฺต (๑) ทตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ สตฺถา
# ๑. ม. ยาคุขชฺชก ฯ
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รฺโ เอก ปริยายธมฺมเทสน อาหรนฺโต มหาราช โปราณกราชาโน ลฺจ คเหตฺวา สีลวนฺเต อฺมฺ กลห กาเรตฺวา
อตฺตโน รฏสฺส อสามิโน หุตฺวา มหาวินาส ปาปุณึสูติ วตฺวา
เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต ภรุรฏเ ภรุราชา นาม รชฺช กาเรสิ ฯ ตทา
โพธิสตฺโต ปฺจาภิฺาอฏสมาปตฺติลาภี คณสตฺถา ตาปโส
หุตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส จิร วสิตฺวา โลณมฺพิลเสวนตฺถาย
ปฺจสตตาปสปริวุโต หิมวนฺตา โอตริตฺวา อนุปุพฺเพน ภรุนคร
ปตฺวา ตตฺถ ปณฺฑาย จริตฺวา นครา นิกฺขมิตฺวา อุตฺตรทฺวาเร
สาขาวิฏปสมฺปนฺนสฺส วฏรุกฺขสฺส มูเล นิสีทิตฺวา ภตฺตกิจฺจ
กตฺวา ตตฺเถว รุกฺขมูเล วาส กปฺเปสิ ฯ เอว ตสฺมึ อิสิคเณ
ตตฺถ วสนฺเต อฑฺฒมาสจฺจเยน อฺโ คณสตฺถา ปฺจสตปริวาโร อาคนฺตฺวา นคเร ภิกฺขาย จริตฺวา นครา นิกฺขมิตฺวา
ทกฺขิณทฺวาเร ตาทิสสฺเสว วฏรุกฺขสฺส มูเล นิสีทิตฺวา ภตฺตกิจฺจ
กตฺวา ตตฺเถว วาส กปฺเปสิ ฯ อิติ เต เทฺวป อิสิคณา
ตตฺถ ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา หิมวนฺตเมว อคมสุ ฯ
เตส คตกาเล ทกฺขิณทฺวาเร วฏรุกฺโข สุกฺขิ (๑) ฯ ปุน
วาเร เตสุ อาคจฺฉนฺเตสุ ทกฺขิณทฺวาเร วฏรุกฺขวาสิโน ปมตร
อาคนฺตฺวา อตฺตโน รุกฺขสฺส สุกฺขภาว ตฺวา ภิกฺขาย
# ๑. ม. สุกฺโข ฯ
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จริตฺวา นครา นิกฺขมิตฺวา อุตฺตรทฺวาเร รุกฺขมูล คนฺตฺวา
ภตฺตกิจฺจ กตฺวา ตตฺเถว วาส กปฺเปสุ ฯ อิตเร ปน อิสโย
ปจฺฉา อาคนฺตฺวา นคเร ภิกฺขาย จริตฺวา อตฺตโน รุกฺขมูลเมว
คนฺตฺวา ภตฺตกิจฺจ กตฺวา วาส กปฺเปสุ ฯ เต อมฺหาก
รุกฺโข (๑) อมฺหาก รุกโฺ ขติ รุกฺข นิสสฺ าย อฺมฺ กลห
กรึสุ ฯ กลโห มหา อโหสิ ฯ เอเก อมฺหาก ปม วสิตฏาน
ตุมฺเห น ลภิสฺสถาติ วทนฺติ ฯ เอเก มย อิมสฺมึ าเน (๒)
ปมตร อิธาคตา ตุมฺเห น ลภิสฺสถาติ วทนฺติ ฯ อิติ เต
มย สามิโน มย สามิโนติ กลห กโรนฺตา รุกฺขมูลสฺสตฺถาย
ราชกุล อคมสุ ฯ ราชา ปม วุฏอิสิคณ เยว สามิก
อกาสิ ฯ อิตเร น อิทานิ มย อิเมหิ ปราชิตาติ อตฺตาน
วทาเปสฺสามาติ ทิพฺพจกฺขุนา โอโลเกตฺวา เอก จกฺกวตฺติปริโภค
รถปฺชร ทิสฺวา อาหริตฺวา รฺโ ลฺจ ทตฺวา มหาราช
อมฺเห สามิเก กโรหีติ อาหสุ ฯ
ราชา ลฺจ คเหตฺวา เทฺวป คณา วสนฺตูติ เทฺว
สามิเก อกาสิ ฯ อิตเร อิสโย ตสฺส รถปฺชรสฺส รตนจกฺกานิ (๑)
นีหริตฺวา ลฺจ ทตฺวา มหาราช อมฺเห เยว สามิเก กโรหีติ
อาหสุ ฯ ราชา ตถา อกาสิ ฯ อิสิคณา อมฺเหหิ วตฺถุกาเม
จ กิเลสกาเม จ ปหาย ปพฺพชิเตหิ รุกฺขมูลสฺส การณา
# ๑. ม. น โส ตุมฺหาก รุกฺโข ฯ ๒. ม. วาเร ฯ ๓. ม. รถจกฺกานิ ฯ
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กลห กโรนฺเตหิ ลฺจ ททนฺเตหิ อยุตฺต กตนฺติ วิปฺปฏิสาริโน
หุตฺวา เวเคน ปลายิตฺวา หิมวนฺตเมว อคมสุ ฯ สกลภรุรฏวาสินิโย เทวตา เอกโต หุตฺวา สีลวนฺเต กลห กาเรนฺเตน (๑)
รฺา อยุตฺต กตนฺติ ภรุรฺโ กุชฌ
ฺ ิตฺวา ติโยชนสติก
ภรุรฏ สมุทฺท อุพฺพตฺเตตฺวา อนตฺถ อกสุ (๒) ฯ อิติ เอก
ภรุราชาน นิสฺสาย สกลรฏวาสิโน วินาส ปตฺตาติ ฯ
สตฺถา อิม อตีต อาหริตฺวา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา อิมา
คาถา อโวจ
[๒๗๕] อิสีนมนฺตร กตฺวา
ภรุราชาติ เม สุต
อุจฺฉินฺโน สห รฏเหิ (๓) ส ราชา วิภว คโต
[๒๗๖] ตสฺมา หิ ฉนฺทาคมน
นปฺปสสนฺติ ปณฺฑิตา
อทุฏจิตฺโต ภาเสยฺย
คิร สจฺจูปสฺหิตนฺติ ฯ (๔)
ตตฺถ อิสีนมนฺตร กตฺวาติ ฉนฺทาคติวเสน วิวร กตฺวา ฯ
ภรุราชาติ ภรุรฏราชา ฯ อิติ เม สุตนฺติ อิติ มยา ปุพฺเพ
เอต สุต ฯ ตสฺมา หิ ฉนฺทาคมนนฺติ ยสฺมา หิ ฉนฺทาคมน
คนฺตฺวา ภรุราชา สห รฏเน อุจฺฉินฺโน ตสฺมา ฉนฺทาคมน
ปณฺฑิตา นปฺปสสนฺติ ฯ อทุฏจิตฺโตติ กิเลเสหิ อทุสิตจิตฺโต
หุตฺวา ภาเสยฺย ฯ สจฺจูปสฺหิตนฺติ สภาวนิสฺสิต อตฺถนิสฺสิต
# ๑. ม. กโรนฺเตน ฯ ๒. ม. อรฏมกสุ ฯ ๓. สี. ยุ. รฏเน ฯ
# ๔. ม. สจฺจุปสหิตนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๖. ม. ภาเสยฺย คิร สจฺจุปสหิตนฺติ ฯ
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การณนิสฺสิตเมว คิร ภาเสยฺย ฯ เย หิ ตตฺถ ภรุรฺโ
ลฺจ คณฺหนฺตสฺส อยุตฺต เอต กตนฺติ ปฏิกโฺ กสนฺตา สจฺจูปสหิต
คิร ภาสึสุ เตส ิตฏาน นาลิเกรทีเป อชฺชาป ทีปกสหสฺส
ปฺายตีติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา มหาราช ฉนฺทาคติเกน (๒)
นาม น ภวิตพฺพ เทฺว ปพฺพชิตคเณ กลห กาเรตุ น
วฏฏตีติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ อห เตน สมเยน เชฏกอิสิ
อโหสินฺติ ฯ ราชา ตถาคตสฺส ภตฺตกิจฺจ กตฺวา คตกาเล
มนุสฺเส เปเสตฺวา ติตฺถิยาราม วิทฺธสาเปสิ ฯ ติตฺถิยา อปฺปติฏา
อเหสุนฺติ ฯ
ภรุราชชาตก ตติย ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ฉนฺฑาสิเกน ฯ
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ปุณฺณนทีชาตก
ปุณฺณ นทินฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปฺาปารมึ อารพฺภ กเกสิ ฯ
เอกสฺมึ หิ ทิวเส ธมฺมสภาย ภิกฺขู ตถาคตสฺส ปฺ
อารพฺภ กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส สมฺมาสมฺพุทฺโธ มหาปฺโ
ปุถุปฺโ หาสปฺโ ชวนปฺโ ติกฺขปฺโ คมฺภีรปฺโ
นิพฺเพธิกปฺโ อุปายปฺาย สมนฺนาคโตติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา
กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา
อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป ตถาคโต
ปฺวา อุปายกุสโล เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ปุโรหิตกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ตกฺกสิลาย สพฺพสิปฺปานิ
อุคฺคณฺหิตฺวา ปตุ อจฺจเยน ปุโรหิตฏาน ลภิตฺวา พาราณสิรฺโ อตฺถธมฺมานุสาสโก อโหสิ ฯ อปรภาเค ราชา
ปริเภทกาน กถ คเหตฺวา กุทฺโธ มา มม สนฺติเก
วสีติ โพธิสตฺต พาราณสิโต ปพฺพาเชสิ ฯ โพธิสตฺโต ปุตฺตทาร
คเหตฺวา เอกสฺมึ กาสิกคามเก วาส กปฺเปสิ ฯ อปรภาเค
ราชา ตสฺส คุณ สริตฺวา มยฺห กฺจิ เปเสตฺวา อาจริย
ปกฺโกสิตุ น ยุตฺต เอก ปน คาถ พนฺธิตฺวา ปณฺณ ลิขิตฺวา
กากมส ปจาเปตฺวา ปณฺณฺจ มสฺจ เสตวตฺเถน ปลิเวเตฺวา
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ราชมุทฺทกาย ลฺเฉตฺวา เปเสสฺสามิ โส ยทิ ปณฺฑโิ ต ภวิสฺสติ
ปณฺณ วาเจตฺวา กากมสภาว ตฺวา อาคมิสฺสติ โน เจ
นาคมิสฺสตีติ ฯ โส ปุณฺณ นทินฺติ อิม คาถ ปณฺเณ ลิขิ
[๒๗๗] ปุณฺณ นทึ เยน จ เปยฺยมาหุ
ชาต ยว เยน จ คุยฺหมาหุ
ทูร คต เยน จ อวฺหยนฺติ
โส ตฺยาภโต (๑) หนฺท จ ภฺุช พฺราหฺมณาติ ฯ
ตตฺถ ปุณฺณ นทึ เยน จ เปยฺยมาหูติ กากเปยฺยา
นทีติ วทนฺตา เยน ปุณณ
ฺ  นทึ กากเปยฺยมาหุ (๒) น หิ
อปุณฺณา นที กากเปยฺยาติ วุจฺจติ ฯ ยทาป นทีตีเร ตฺวา
คีว อปสาเรตฺวา (๓) กาเกน ปาตุ สกฺกา โหติ ตทา น
กากเปยฺยาติ วทนฺติ ฯ ชาต ยว เยว จ คุยฺหมาหูติ ยวนฺติ
เทสนามตฺต อิธ ปน สพฺพมฺป ชาต อุคฺคต สมฺปนฺน ตรุณสสฺส
อธิปฺเปต ฯ ต หิ ยทา อนฺโตปวิฏกาก ปฏิจฺฉาเทตุ สกฺโกติ
ตทา คุยฺหตีติ คุยฺห ฯ กึ คุยหฺ ติ ฯ กาก ฯ อิติ กากสฺส
คุยฺห กากคุยฺหนฺติ ต วทมานา กาเกน คุยฺหวจนสฺส
การณภูเตน คุยฺหนฺติ วทนฺติ ฯ เตน วุตฺต เยน จ คุยฺหมาหูติ ฯ
ทูร คต เยน จ อวฺหยนฺตีติ ทูร คต วิปฺปวุตฺถ ปยปุคฺคล ย
อาคนฺตฺวา นิสินฺน ทิสฺวา สเจ อิตฺถนฺนาโม อาคจฺฉติ วสฺส
# ๑. ม. ตฺยาคดต ฯ ๒. สี เปยฺยมาหุ ฯ ๓. ม. ปสาเรตฺวา ฯ
# ๔. สี. ยุ. นิลีน ฯ
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กากาติ วา วสฺสนฺตฺเว วา สุตฺวา ยถา กาโก วสฺสติ
อิตฺถนฺนาโม อาคมิสฺสตีติ เอว วทนฺติ ฯ เยน จ อวฺหยนฺติ
กเถนฺติ มนฺเตนฺติ อุทาหรนฺตีติ อตฺโถ ฯ โส ตฺยาภโตติ โส
เต อานีโต ฯ หนฺท จ ภฺุช พฺราหฺมณาติ คณฺห พฺราหฺมณ
ภฺุชสฺสุ น ขาท อิม กากมสนฺติ อตฺโถ ฯ
อิติ ราชา อิม คาถ ปณฺเณ ลิขิตวฺ า โพธิสตฺตสฺส
เปเสสิ ฯ โส ปณฺณ วาเจตฺวา ว ราชา ม ทฏุกาโมติ
ตฺวา ทุติย คาถมาห
[๒๗๘] ยโต ม สรตี ราชา
วายสมฺป ปเหตเว
หสา โกฺจา มยุรา จ อสติเยว (๑) ปาปยาติ ฯ
ตตฺถ ยโต ม สรตี ราชา วายสมฺป ปเหตเวติ ยทา
ราชา วายสมส ลภิตฺวา ตมฺป ปเหตุ ม สรติ ฯ หสา
โกฺจา มยุรา จาติ ยทา ปนสฺส เอเต หสาทโย อุปนีตา
ภวิสฺสนฺติ เอตานิ หสมสาทีนิ ลจฺฉติ ตทา ม กสฺมา น
สริสฺสตีติ อตฺโถ ฯ อฏกถาย ปน หสโกจมยุรานนฺติป (๒)
ปาโ ฯ โส สุนฺทรตโร ฯ อิเมส หสาทีน มสานิ ลภิตฺวา
กสฺมา ม น สริสฺสติ เยวาติ อตฺโถ ฯ อสติ เยว ปาปยาติ
ย วา ต วา ลภิตฺวา สรณ นาม สุนทฺ ร โลกสฺมึ ปน
# ๑. ม. อสตีเยว ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. หสโกจมยูรานนฺติ ฯ
# ๓. สี. ยุ. น สวิสฺสตีติ เจวสฺส อตฺโถ ฯ
ม. น สวิสฺสติ สวิสฺสติเยวาติ อตฺโถ ฯ
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อสติ เยว ปาปยา อสติการณ (๑) เยว หีน ลามก ตฺจ อมฺหาก
รฺโ นตฺถิ สรติ ม ราชา อาคมน เม ปจฺจาสึสติ
ตสฺมา คมิสฺสามีติ ฯ
ยาน โยชาเปตฺวา คนฺตฺวา ราชาน ปสฺสิ ฯ ราชา
ตุสฺสิตฺวา ปุโรหิตฏาเน เยว ปติฏาเปสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ ปุโรหิโต ปน อหเมวาติ ฯ
ปุณฺณนทีชาตก จตุตฺถ ฯ
กจฺฉปชาตก
อวธิ (๒) วต อตฺตานนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โกกาลิก อารพฺภ กเถสิ ฯ
วตฺถุ มหาตกฺการิชาตเก (๓) อาวิภวิสฺสติ ฯ
ตทา ปน สตฺถา น ภิกฺขเว โกกาลิโก อิทาเนว วาจาย
หโต ปุพฺเพป วาจาย หโต เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อมจฺจกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ตสฺส อตฺถธมฺมานุสาสโก
อโหสิ ฯ โส ปน ราชา พหุภาณี อโหสิ ฯ ตสฺมึ กเถนฺเต
# ๑. อสรณนฺติป ฯ ม. อสติกรณเยว ฯ ๒. ม. อวธี ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๒๖/๓๕๖ ฯ
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อฺเส วจนสฺส โอกาโส นาม นตฺถิ ฯ โพธิสตฺโต ตสฺส ต
พหุภาณิต วาเรตุกาโม (๑) เอก อุปาย อุปธาเรนฺโต วิจรติ ฯ
ตสฺมึ หิ กาเล หิมวนฺตปฺปเทเส เอกสฺมึ สเร กจฺฉโป
วสติ ฯ เทฺว หสโปตกา โคจราย จรนฺตา เตน สทฺธึ
วิสฺสาส อคมสุ (๒) ฯ เต ทฬฺหวิสฺสาสิกา หุตฺวา เอกทิวส กจฺฉป
อาหสุ สมฺม กจฺฉป อมฺหาก หิมวนฺเต จิตฺตกูฏปพฺพตตเล
กาฺจนคุหาย วสนฏาน รมณีโย ปเทโส คจฺฉสิ อมฺหาก
สทฺธินฺติ ฯ อห กินฺติ กตฺวา คมิสฺสามีติ ฯ มย ต คเหตฺวา
คมิสฺสาม สเจ ตฺว มุข รกฺขิตุ สกฺขิสฺสสิ กสฺสจิ กิฺจิ
น กเถสีติ ฯ สกฺขิสฺสามิ คเหตฺวา ม คจฺฉถาติ ฯ เต สาธูติ
วตฺวา เอก ทณฺฑก กจฺฉเปน ฑสาเปตฺวา สย ตสฺส อุโภ
โกฏิโย ฑสิตฺวา อากาเส ปกฺขนฺทึสุ ฯ ต ตถา หเสหิ นียมาน
คามทารกา ทิสฺวา เทฺว หสา กจฺฉป ทณฺฑเกน หรนฺตีติ
อาหสุ ฯ
กจฺฉโป ยทิ ม สหายกา เนนฺติ ตุมฺหาก เอตฺถ กึ
ทุฏเจฏกาติ วตฺตุกาโม หสาน สีฆเวคตาย พาราณสินคเร
ราชนิเวสนสฺส อุปริภาค สมฺปตฺตกาเล ทฏฏานโต ทณฺฑก
วิสฺสชฺเชตฺวา อากาเส ปติตฺวา เทฺวภาโค อโหสิ ฯ กจฺฉโป
# ๑. สี. ยุ. หาเรตุกาโม ฯ ๒. ม. อกสุ ฯ ๓. ม. กฺจนคุหาย ฯ
# ๔. ม. รกฺขิสฺสามิ สามิ ฯ ๕. ม. อากาส ฯ ๖. ม. อากาสงฺคเณ ฯ
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อากาสโต ปติตฺวา เทฺวธา ภินฺโนติ เอกโกลาหล อโหสิ ฯ
ราชา โพธิสตฺต อาทาย อมจฺจคณปริวุโต ต าน คนฺตฺวา
กจฺฉป ทิสฺวา โพธิสตฺต ปุจฺฉิ ปณฺฑิต กินฺติ กตฺวา
ปติโตติ ฯ โพธิสตฺโต จิรปฏิกโขห ราชาน โอวทิตุกาโม อุปาย
อุปธาเรนฺโต จรามิ อิมินา กจฺฉเปน หเสหิ สทฺธึ วิสฺสาโส
กโต ภวิสฺสติ ตหิ อิม หิมวนฺต เนสฺสามาติ ทณฺฑก
ฑสาเปตฺวา อากาส ปกฺขนฺเทหิ ภวิตพฺพ อถ อิมนิ า กสฺสจิ
วจน สุตฺวา อรกฺขิตมุขตาย กิฺจิ วตฺตุกาเมน ทณฺฑโก (๑)
วิสฺสฏโ ภวิสฺสติ เอว อากาสโต ปติตฺวา ชีวิตกฺขย ปตฺเตน
ภวิตพฺพนฺติ จินฺเตตฺวา อาม มหาราช อติมุขรา นาม
อปริยนฺตวจนา เอวรูป ทุกฺข ปาปุณนฺติ เยวาติ วตฺวา อิมา
คาถา อโวจ
[๒๗๙] อวธิ วต อตฺตาน
(๒) กจฺฉโป ว ปพฺยาหร (๒)
สุคฺคหิตสฺมึ (๓) กฏสฺมึ
วาจาย สกิยา วธิ
[๒๘๐] เอตมฺป ทิสวฺ า นรวีรเสฏ (๔) วาจ ปมฺุเจ กุสล นาติเวล
ปสฺสสิ พหุภาเณน
กจฺฉป พฺยสน คตนฺติ ฯ
ตตฺถ อวธิ วตาติ ฆาเฏสิ วต ฯ ปพฺยาหรนฺติ พฺยาหรนฺโต ฯ
# ๑. ม. ทณฺฑกา ฯ ๒. สี. ม. กจฺฉโป พฺยาหร คิร ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. สาคฺคหีตสฺมึ ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. นรวีรยเสฏ ฯ เอวมุปริป ฯ
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สุคฺคหิตสฺมึ กฏสฺมินฺติ มุเขน สุฏุ ฑสิตฺวา คหิเต ทณฺฑเก ฯ
วาจาย สกิยา วธีติ อติมขุ รตาย อกาเล วาจ นิจฺฉาเรนฺโต
ทฏฏาน วิสฺสชฺเชตฺวา ตาย สกาย วาจาย อตฺตาน วธิ
ฆาเฏสิ เอวเมว ชีวิตกฺขย ปตฺโต น อฺถาติ ฯ เอตมฺป
ทิสฺวาติ เอตมฺป การณ ทิสฺวา ฯ นรวีรเสฏาติ นเรสุ วิริเยน
เสฏ อุตฺตมวิริย ราชวร ฯ วาจ ปมฺุเจ กุสล นาติเวลนฺติ
สจฺจาทิปฏิสยุตฺต กุสลเมว ปณฺฑิตปุรโิ ส มฺุเจยฺย นิจฺฉาเรยฺย
ตมฺป หิต กาลยุตฺต น อติเวล อติกฺกนฺตกาล อปริยนฺตวาจ [๑]
ภาเสยฺย ฯ ปสฺสสีติ นนุ ปจฺจกฺขโต ปสฺสสิ ฯ พหุภาเณนาติ
พหุภาณเนน ฯ กจฺฉป พฺยสน คตนฺติ เอว กจฺฉป ชีวิตกฺขย
ปตฺตนฺติ ฯ
ราชา ม สนฺธาย ภาสตีติ ตฺวา อมฺเห สนฺธาย
กเถสิ ปณฺฑติ าติ อาห ฯ โพธิสตฺโต มหาราช ตฺว วา โหตุ (๒)
อฺโ วา โย โกจิ ปมาณาติกฺกนฺต ภาเสนฺโต เอวรูป
พฺยสน ปาปุณาตีติ ปากฏ กตฺวา กเถสิ ฯ ราชา ตโต
ปฏาย วิรมิตฺวา มนฺทภาณี อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา กจฺฉโป โกกาลิโก อโหสิ เทฺว หสโปตกา เทฺว มหาเถรา
ราชา อานนฺโท อมจฺจปณฺฑิโต ปน อหเมวาติ ฯ
กจฺฉปชาตก ปฺจม ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ม. โหหิ ฯ
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มจฺฉชาตก
น มายมคฺคิ ตปตีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ปุราณทุติยิกปโลภน อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตฺหิ ภิกฺขุ สตฺถา สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ อุกฺกณฺิโตติ
ปุจฺฉิตฺวา สจฺจ ภนฺเตติ วุตฺเต เกน อุกฺกณฺาปโตสีติ ปุฏโ 
ปุราณทุติยิกายาติ อาห ฯ อถ น สตฺถา อย เต ภิกฺขุ อิตฺถี
อนตฺถการิกา ปุพฺเพป ตฺว เอต นิสฺสาย สูเลน วิชฌ
ฺ ิตฺวา
องฺคาเรสุ ปจิตฺวา ขาทิตพฺพต ปตฺโต ปณฺฑิเต นิสฺสาย ชีวิต
ลภีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส ปุโรหิโต อโหสิ ฯ อเถกทิวส เกวฏฏา ชาเล ลคฺค
มจฺฉ อุทฺธริตฺวา อุณฺหวาลุกาปฏเ เปตฺวา องฺคาเรสุ น
ปจิตฺวา ขาทิสฺสามาติ สูล ตจฺเฉสุ ฯ มจฺโฉ มจฺฉึ อารพฺภ
ปริเทวมาโน อิมา คาถา อโวจ
[๒๘๑] น มายมคฺคิ ตปติ
น สูโล สาธุ ตจฺฉิโต
ยฺจ ม มฺเต มจฺฉี อฺ โส รติยา คโต
[๒๘๒] โส ม ทหติ ราคคฺคิ จิตฺตฺจูปตเปติ ม
ชาลิโน มฺุจถยิรา (๑) น กาเม หฺเต กฺวจีติ ฯ
ตตฺถ น มายมคฺคีติ น ม อย อคฺคิ ตปติ น ตาป
ชเนติ น โสจยตีติ อตฺโถ ฯ น สูโลติ อย สูโลป สาธุ
# ๑. ม. มฺุจกถายิรา ฯ เอวมุปรีป ฯ
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ตจฺฉิโต ม น ตปติ น เม โสก อุปฺปาเทติ ฯ ยฺจ ม
มฺเต มจฺฉีติ ย ปน ม มจฺฉี เอว มฺติ อฺ
มจฺฉึ โส ปฺจกามคุณรติยา คโตติ ตเทว ม ตปติ โสจยติ
ม ทหติ ฯ (๑) โส ม ทหตีติ โย ปเนส ราคคฺคิ โส ม
ทหติ ฌาเปติ ฯ จิตฺตฺจูปตเปติ มนฺติ ราคสมฺปยุตฺตก มม
จิตฺตเมว ม อุปตาเปติ กิลเมติ วิเหเติ ฯ ชาลิโนติ เกวฏเฏ
อาลปติ ฯ เต หิ ชาลสฺส อตฺถิตาย ชาลิโนติ วุจฺจนฺติ ฯ
มฺุจถยิราติ ปฏิมฺุจถ เม สามิโนติ ยาจติ ฯ น กาเม
หฺเต กฺวจีติ กาเม ปติฏิโต กาเมน นียมาโน สตฺโต
น กฺวจิ หฺติ ฯ น หิ ต ตุมฺหาทิสา หนิตุ อนุจฺฉวิกาติ
ปริเทวติ ฯ อถ วา กาเมติ เหตุวจเน ภุมฺม กามเหตุ
มจฺฉึ อนุพนฺธมาโน นาม [๒] กฺวจิ ตุมฺหาทิเสหิ หฺตีติ
ปริเทวติ ฯ
ตสฺมึ ขเณ โพธิสตฺโต นทีตีร คโต ตสฺส ปจฺฉสฺส
ปริเทวิต สุตฺวา เกวฏเฏ อุปสงฺกมิตฺวา ต มจฺฉ โมเจติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิโต ภิกฺขุ
โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ ตทา มจฺฉี ปุราณทุติยิกา อโหสิ
อุกฺกณฺิตภิกฺขุ มจฺโฉ ปุโรหิโต ปน อหเมวาติ ฯ
มจฺฉชาตก ฉฏ ฯ
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท อตฺถิ ฯ
# ๓. ม. ปริเทวิตสทฺท ฯ
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เสคฺคุชาตก
สพฺโพ โลโกติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอก
ปณฺณิก อุปาสก อารพฺภ กเถสิ ฯ
วตฺถุ เอกนิปาเต วิตฺถาริตเมว ฯ
อิธาป สตฺถา ต อุปาสก กึ อุปาสก จิรสฺส อาคโตสีติ
ปุจฺฉิ ฯ ธีตา เม ภนฺเต นิจฺจ หสิตมุขี (๑) ตมห วีมสิตฺวา
เอกสฺส กุลทารกสฺส อทาสึ ตตฺถ อิติกตฺตพฺพตาย ตุมฺหาก
ทสฺสนาย อาคนฺตุ โอกาส น ลภินฺติ อาห ฯ อถ น
สตฺถา น โข อุปาสก อิทาเนว สา สีลวตี ปุพฺเพป สีลวตี
ตฺวฺจ น อิทาเนว ต วีมสสิ ปุพฺเพป วีมสสิ เยวาติ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
รุกฺขเทวตา อโหสิ ฯ ตทา อยเมว ปณฺณิกอุปาสโก ธีตร
วีมสิสฺสามีติ อรฺ เนตฺวา กิเลสวเสน อิจฺฉนฺโต วิย หตฺเถ
คณฺหิ ฯ อถ น ปริเทวมาน ปมคาถาย อชฺฌภาสิ ฯ
[๒๘๓] สพฺโพ โลโก อตฺตมโน อโหสิ
อโกวิทา คามธมฺมสฺส เสคฺคุ
โกมาริโก นาม (๒) ตวชฺช ธมฺโม
ย ตฺว คหิตา ปวเน ปโรทสีติ ฯ
ตตฺถ สพฺโพ โลโก อตฺตมโน อโหสีติ อมฺม สกโลป
# ๑. ม. ปหสิตมุขี ฯ ๒. ม. โกมาริ โก นาม ฯ เอวมุปริป ฯ
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สตฺตโลโก เอติสฺสา กามเสวนาย อตฺตมโน ชาโต ฯ อโกวิทา
คามธมฺมสฺส เสคฺคูติ เสคฺคูติ ตสฺสา นาม เตน ตฺว ปน อมฺม
เสคฺคุ อโกวิทา คามธมฺมสฺส ฯ อิมสฺมึ คามธมฺเม วสลธมฺเม
อกุสลาสีติ วุตฺต โหติ ฯ โกมาริโก นาม ตวชฺช ธมฺโมติ
อมฺม กุมาริโก นาเมส (๑) ตวชฺช สภาโว ฯ ย ตฺว คหิตา
ปวเน ปโรทสีติ ตฺว (๒) มยา อิมสฺมึ ปวเน สนฺถววเสน หตฺเถ
คหิตา ปโรทสิ น สมฺปฏิจฺฉสิ โก เอส ตว สภาโว กึ
กุมารี เยว ตฺวนฺติ ปุจฺฉติ ฯ
ต สุตฺวา กุมาริกา อาม ตาต กุมาริกา เยวาห นาห
เมถุนธมฺม นาม ชานามีติ วตฺวา ปริเทวมานา ทุติย คาถมาห
[๒๘๔] โย ทุกขฺ ผุฏาย ภเวยฺย ตาณ
โส เม ปตา ทุพฺภิ วเน กโรติ
สา กสฺส กนฺทามิ วนสฺส มชฺเฌ
โย ตายิตา โส สหสา (๓) กโรตีติ ฯ
สา เหฏา กถิตา เยว ฯ
อิติ โส ปณฺณิโก ตทา ธีตร วีมสิตฺวา เคห เนตฺวา
กุลทารกสฺส ทตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน ปณฺณิกอุปาสโก โสตา# ๑. ม. กุมาริ โก นาเมส ฯ ๒. สี. ย ฯ ๓. ม. สหส ฯ
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ปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ ตทา ธีตา ธีตา เยว ปตา ปตาเยว
อโหสิ ฯ ตสฺส ปน การณสฺส ปจฺจกฺขการี รุกฺขเทวตา
ปน อหเมวาติ ฯ
เสคฺคุชาตก สตฺตม ฯ
กูฏวาณิชชาตก
สสฺส สาเถยฺยมิทนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก กูฏวาณิช อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถวิ าสิโน หิ กูฏวาณิโช จ ปณฺฑิตวาณิโช จ
เทฺว ชนา ปตฺติกา (๑) หุตฺวา ปฺจสกฏสตานิ ภณฺฑสฺส ปูเรตฺวา
ปุพฺพนฺตโต อปรนฺต วิจรมานา โวหาร กตฺวา พหุลาภ ลภิตวฺ า
สาวตฺถึ ปจฺจาคมึสุ ฯ ปณฺฑิตวาณิโช กูฏวาณิช อาห สมฺม
ภณฺฑ ภาเชมาติ ฯ กูฏวาณิโช อย ทีฆรตฺต ทุกฺขเสยฺยาย
ทุพฺโภชเนน กิลมนฺโต อตฺตโน ฆเร นานคฺครสภตฺต ภฺุชิตฺวา
อชีรเกน มริสฺสติ อถสฺส สพฺพเมต ภณฺฑ มยฺหเมว ภวิสฺสตีติ
จินฺเตตฺวา นกฺขตฺต น มนาป ทิวโส น มนาโป เสฺว
ชานิสฺสามิ ปุนทิวเส ชานิสฺสามีติ กาล เขเปติ ฯ อถ น
ปณฺฑิตวาณิโช นิปฺปเฬตฺวา ภาชาเปตฺวา คนฺธมาล อาทาย
สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา สตฺถาร ปูเชตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
# ๑. ม. วาณิชา มิตฺติกา ฯ
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นิสีทิ ฯ สตฺถา กทา อาคโตสีติ ปุจฺฉิ ฯ อฑฺฒมาสมตฺต (๑) เม
ภนฺเต อาคตสฺสาติ วตฺวา อถ กสฺมา เอว ปปฺเจตฺวา (๒)
พุทฺธุปฏาน น อาคโตสีติ ปุฏโ  ต ปวตฺตึ อาโรเจสิ ฯ
สตฺถา น โข อุปาสก อิทาเนว ปุพฺเพเปส กูฏวาณิโชเยวาติ
วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อมจฺจกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ตสฺส วินิจฺฉยามจฺโจ
อโหสิ ฯ ตทา คามวาสี จ นครวาสี จ เทฺว วาณิชา
มิตฺตา อเหสุ ฯ คามวาสี นครวาสิสฺส สนฺติเก ปฺจ
ผาลสตานิ เปสิ ฯ โส เต ผาเล วิกกฺ ีณิตฺวา มูล คเหตฺวา
ผาลาน ปตฏาเน มูสิกวจฺจ อากิริตฺวา เปสิ ฯ อปรภาเค
คามวาสี อาคนฺตฺวา ผาเล เม เทหีติ อาห ฯ กูฏวาณิโช
ผาลา เต มูสิกาหิ ขาทิตาติ มูสิกวจฺจ ทสฺเสติ ฯ อิตโร
ขาทิตาว โหนฺตุ มูสิกาหิ ขาทิเต กึ สกฺกา กาตุนฺติ
นหานตฺถาย ตสฺส ปุตฺต อาทาย คจฺฉนฺโต เอกสฺส สหายกสฺส
เคเห อิมสฺส ทารกสฺส กตฺถจิ คนฺตุ มาทตฺถาติ วตฺวา
อนฺโตคพฺเภ นิสีทาเปตฺวา สย นหาตฺวา กูฏวาณิชสฺส เคห
อคมาสิ ฯ โส ปุตฺโต เม กหนฺติ อาห ฯ สมฺม ตว ปุตฺต
ตีเร เปตฺวา มม อุทเก นิมุคฺคกาเล เอโก กุลโล อาคนฺตฺวา
# ๑. ม. อฑฺฒมาสมตฺโต ๒. ม. ปปฺจ กตฺวา ฯ
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ตว ปุตฺต นขปฺชเรน คเหตฺวา อากาส ปกฺขนฺทิ อห ปาณึ
ปหริตฺวา วิรวิตฺวา วายมนฺโตป โมเจตุ นาสกฺขินฺติ ฯ ตฺว
มุสา ภณสิ กุลโล (๑) ทารเก คเหตฺวา คนฺตุ สมตฺโถ นาม
นตฺถีติ ฯ สมฺม (๒) ยุตตฺ มฺป โหตุ อยุตฺตมฺป โหตุ อห กึ กโรมิ
กุลเลเนว เต ปุตฺโต นีโตติ ฯ โส ต สนฺตชฺเชตฺวา อเร
ทุฏโจร มนุสฺสมารก อิทานิ ต วินิจฺฉย คนฺตฺวา
กถาเปสฺสามีติ (๓) นิกฺขมิ ฯ โส มม (๔) รุจฺจนเมว กเถสีติ (๕) เตเนว
สทฺธึ วินิจฺฉยฏาน อคมาสิ ฯ
กูฏวาณิโช โพธิสตฺต อาห อย สามิ มม ปุตฺต คเหตฺวา
นหายิตุ คโต กห เม ปุตฺโตติ วุตฺเต กุลเลน หโตติ อาห
วินิจฺฉินถ เม อฏฏนฺติ ฯ โพธิสตฺโต สจฺจ ภณสีติ (๖) อิตร
ปุจฺฉิ ฯ โส อาห สามิ อห ต อาทาย คโตติ ฯ (๗) เสเนน
ปน หตภาโว สจฺจเมวาติ ฯ สจฺจเมว สามีติ ฯ กึ ปน โลเก
กุลลา นาม ทารก หรนฺตีติ ฯ สามิ อหมฺป ตุมฺเห ปุจฺฉามิ
กุลลา ทารเก คเหตฺวา อากาเส คนฺตุ น สกฺโกนฺติ มูสิกา
ปน อยผาเล ขาทนฺตีติ ฯ อิท กินฺนามาติ ฯ สามิ มยา
เอตสฺส ฆเร ปฺจ ผาลสตานิ ปตานิ สฺวาย ผาลา เต
# ๑. ม. กุลลา ฯ ๒. ม. สมฺม โหตุ อยุตฺเตป โหนฺเต ฯ
# ๓. ม. กฑฺฒาเปสฺสามีติ ฯ ๔. สี. ยุ. ตว ฯ ๕. ม. กโรสีติ ฯ
# ๖. ม. ภเณติ ฯ ๗. ม. เสเนน ปหฏภาโว สจฺจเมว สามีติ ฯ
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มูสิกาหิ ขาทิตาติ วตฺวา อิทนฺเต ผาเล ขาทิตมูสิกาน วจฺจนฺติ
วจฺจ ทสฺเสติ สามิ มูสิกา สเจ ผาเล ขาทนฺติ กุลลาป
ทารเก หริสสฺ นฺติ สเจ น ขาทนฺติ เสนาป ต น
หริสฺสนฺติ เอโส ปน ผาลา เต มูสิกาหิ ขาทิตาติ วทติ
เตส ขาทิตภาว วา อขาทิตภาว วา ชานาถ อฏฏ เม
วินิจฺฉินถาติ ฯ โพธิสตฺโต สสฺส ปฏิสาเถยฺย กตฺวา ชินิสฺสามีติ
อิมินา จินฺติต ภวิสฺสตีติ ตฺวา สุฏุ เต จินฺติตนฺติ วตฺวา
อิมา คาถา อโวจ
[๒๘๕] สสฺส สาเถยฺยมิท สุจินฺติต
ปจฺโจฑฺฑิต ปฏิกูฏสฺส กูฏ
ผาล เจ อเทยฺยุ (๑) มูสกิ า
กสฺมา กุมาร กุลลา โน หเรยฺยุ ฯ
[๒๘๖] กูฏสฺส หิ สนฺติ กูฏกูฏา
ภวติ ปโร (๒) นิกติโน นิกตฺยา
เทหิ ปุตฺตนฏ ผาลนฏสฺส ผาล
มา เต ปุตตฺ มหาสิ ผาลนฏโติ ฯ
ตตฺถ สสฺสาติ สภาเวน เกราฏิเกน เอก อุปาย
กตฺวา ปรสนฺตก ขาทิตุ วฏฏตีติ สสฺส ฯ สาเถยฺยมิท
สุจินฺติตนฺติ อิท ปฏิสาเถยฺย จินฺเตนฺเตน ตยา สุฏุ จินฺติต ฯ
# ๑. สี. ยุ. อเทยฺยุ ฯ ๒. ม. ภวติ จาป ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปจฺโจฑฺฑิต ปฏิกูฏสฺส กูฏนฺติ กูฏสฺส ปุคฺคลสฺส ตยา ปฏิกฏู 
สุฏุ ปจฺโจฑฺฑิต ปฏิภาค กตฺวา โอฑฺฑิตสทิสเมว กตนฺติ
อตฺโถ ฯ ผาล เจ อเทยฺยุ มูสิกาติ ยทิ มูสิกา ผาเล
ขาเทยฺยุ กสฺมา กุมาร กุลลา โน หเรยฺยุนฺติ มูสิกาสุ
ผาเล ขาทนฺตีสุ กุลลา กึการณา กุมาร โน หเรยฺยุ ฯ
กูฏสฺส หิ สนฺติ กูฏกูฏาติ ตฺว อหเมว มูสิกาหิ ผาเล
ขาทาปตปุริโส กูโฏติ มฺสิ ตาทิสสฺส ปน กูฏสฺส อิมสฺมึ
โลเก พหุกูฏา สนฺติ ฯ กูฏสฺส (๑) กูฏปฏิกฏู าน เอต นาม ฯ
กูฏสฺส ปฏิกฏู า นาม สนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ ภวติ ปโร
นิกติโน นิกตฺยาติ นิกติโน เนกติกสฺส วฺจนการกสฺส ปุคฺคลสฺส
นิกตฺยา อปโร นิกติการโก วฺจนกปุริโส ภวติ เยว ฯ เทหิ
ปุตฺตนฏ ผาลนฏสฺส ผาลนฺติ อมฺโภ นฏปุตฺตปุริส เอตสฺส
นฏผาลสฺส ผาเล เทหิ ฯ มา เต ปุตตฺ มหาสิ ผาลนฏโติ
สเจ หิสฺส ผาล น ทสฺสสิ ปุตฺตนฺเต หริสฺสติ ตนฺเต (๒) เอส
มา หรตุ ผาลมสฺส เทหีติ ฯ
เทมิ สามิ สเจ เม ปุตฺต เทตีติ ฯ เทมิ สามิ สเจ
ผาเล เม เทตีติ ฯ เอว นฏปุตฺโต ปุตฺต นฏผาโล จ
ผาล ปฏิลภิตฺวา อุโภป ยถากมฺม คตา ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
# ๑. ม. กูฏสฺส กูฏาติ ฯ ๒. สี. ตจ ฯ
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ตทา กูฏวาณิโช อิทานิ กูฏวาณิโช ปณฺฑิตวาณิโช ปณฺฑิตวาณิโช เยว วินิจฺฉยามจฺโจ ปน อหเมวาติ ฯ
กูฏวาณิชชาตก อฏม ฯ
ครหิตชาตก
หิรฺ เม สุวณฺณ เมติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก อนภิรติยา อุกฺกณฺิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอตสฺส หิ ปจฺเจกคฺคหิต อารมฺมณ นาม นตฺถิ
อนภิรติวาส วสนฺต ปน ต สตฺถุ สนฺติก อาเนสุ ฯ โส
สตฺถารา สจฺจ กิร ตฺว อุกฺกณฺิโตสีติ ปุฏโ สจฺจนฺติ วตฺวา
กึการณาติ วุตฺเต กิเลสวเสนาติ อาห ฯ อถ น สตฺถา
ภิกฺขุ กิเลโส นาม ปุพฺเพป ติรจฺฉาเนหิป ครหิโต ตฺว เอวรูเป
สาสเน ปพฺพชิโต กสฺมา ติรจฺฉาเนหิป ครหิตกิเลสวเสน
อุกฺกณฺิโตติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
โพธิสตฺโต หิมวนฺตปฺปเทเส วานรโยนิย นิพฺพตฺติ ฯ ตเมน
เอโก วนจรโก คเหตฺวา อาเนตฺวา รฺโ อทาสิ ฯ โส
จิร ราชเคเห วสมาโน วตฺตสมฺปนฺโน อโหสิ ฯ มนุสฺสโลเก
วตฺตมาน กิริย เยภุยฺเยน อฺาสิ ฯ ราชา ตสฺส วตฺเต
ปสีทิตฺวา วนจรก ปกฺโกสาเปตฺวา อิม วานร คหิตฏาเนเยว
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วิสฺสชฺเชหีติ อาณาเปสิ ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ วานรคณา (๑)
โพธิสตฺตสฺส อาคตภาว ตฺวา ตสฺส ทสฺสนตฺถาย มหนฺเต
ปาสาณปฏเ สนฺนิปติตฺวา โพธิสตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทนีย กถ
กตฺวา สมฺม กห เอตฺตก กาล วุฏโสีติ อาหสุ ฯ พาราณสิย
ราชนิเวสเนติ ฯ อถ กถ มุตฺโตสีติ ฯ ราชา ม เกฬิมกฺกฏ
กตฺวา มม วตฺเต ปสนฺโน ม วิสฺสชฺเชสีติ ฯ
อถ น เต วานรา มนุสฺสโลเก วตฺตมานกิริย (๒) นาม
ตุมฺเห ชานิสฺสถ อมฺหากมฺป ตาว กเถุ โสตุกามมฺหาติ
อาหสุ ฯ มา ม มนุสฺสาน กิริย ปุจฺฉถาติ ฯ กเถุ โสตุกามมฺหาติ ฯ โพธิสตฺโต มนุสฺสา นาม ขตฺติยาป พฺราหฺมณาป
มยฺห มยฺหนฺติ วทนฺติ หุตฺวา อภาวฏเน อนิจฺจต น
ชานนฺติ สุณาถทานิ เตส อนฺธพาลาน กรณนฺติ วตฺวา อิมา
คาถา อโวจ
[๑๘๗] หิรฺ เม สุวณฺณ เม
เอสา รตฺติทิวา กถา
ทุมฺเมธาน มนุสฺสาน
อริยธมฺม อปสฺสต
[๒๘๘] เทฺว เทฺว คหปตโย เคเห
เอโก ตตฺถ อมสฺสุโก
ลมฺพตฺถโน เวณิกโต
อโถ องฺกิตกณฺณโก
กีโต ธเนน พหุนา
โส ต วิตุทเต ชนนฺติ ฯ
ตตฺถ หิรฺ เม สุวณฺณ เมติ เทสนาสีสมตฺตเมต ฯ
# ๑. ม. วานรคโณ ฯ ๒. สี. ยุ. วตฺตนกิริย ฯ ๓. ม. การณนฺติ ฯ
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อิมินา ปน ปททฺวเยน ทสวิธมฺป รตน สพฺพ ปุพฺพณฺณาปรณฺณ
เขตฺต วตฺถุ ทฺวิปฺปทจตุปฺปทฺจ สพฺพ ทสฺเสตฺวา อิท เม
อิท เมติ อาห ฯ เอสา รตฺติทิวา กถาติ เอสา มนุสฺสาน
รตฺตึ จ ทิวา จ นิจฺจกาล กถา ฯ อฺ ปน เต ปฺจกฺขนฺธา
อนิจฺจาติ วา หุตฺวา น ภวนฺตีติ วา น ชานนฺติ เอวเมว
ปริเทวนฺตา วิจรนฺติ ฯ ทุมฺเมธานนฺติ อปฺปฺาน ฯ อริยธมฺม
อปสฺสตนฺติ อริยาน พุทธฺ าทีน ธมฺม อริย วา นิทฺโทส
นววิธ โลกุตฺตรธมฺม อปสฺสนฺตาน เอสา ว กถา อฺา
ปน อนิจฺจ วา ทุกฺข วาติ เตส กถา นาม นตฺถิ ฯ
คหปตโยติ เคเห อธิปติภูตา ฯ เอโก ตตฺถาติ เตสุ ทฺวีสุ
ฆรสามิเกสุ เอโกติ มาตุคาม สนฺธาย วทติ ตตฺถ ฯ เวณิกโตติ
กตเวณิ นานปฺปกาเรน สณฺาปตเกสกลาโปติ อตฺโถ ฯ
อโถ องฺกิตกณฺณโกติ อถ เสฺวว วิทฺธกณฺโณ ฉิททฺ กณฺโณติ
ลมฺพกณฺณต สนฺธายาห ฯ กีโต ธเนน พหุนาติ โส ปเนส
อมสฺสุโก ลมฺพตฺถโน เวณิกโต องฺกติ กณฺโณ มาตาปตูน พหุธน
ทตฺวา กีโต มณฺฑิตฺวา ปสาเธตฺวา ยาน อาโรเปตฺวา คเหตฺวา
มหนฺเตน ปริวาเรน ฆร อานีโต ฯ โส ต วิตุทเต ชนนฺติ
โส คหปติ อาคตกาลโต ปฏาย ตสฺมึ เคเห ทาสกมฺมกราทิเคหชน (๒) อเร ทุฏทาส ทุฏทาสิ อิท กโรสิ อิท น กโรสีติ
# ๑. ม. กตเวณี ฯ ๒. ม. ทาสกมฺมกราทิเภท ชน ฯ
# ๓. ม. อิท กโรสีติ นตฺถิ ฯ
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มุขสตฺตีหิ วิตุทติ สามิโก วิย หุตฺวา มหาชน วิจาเรสิ ฯ
เอว ตาว มนุสฺสโลก (๑) อติวิย อยุตฺตนฺติ มนุสฺสโลก ครหติ ฯ
ต สุตฺวา สพฺเพ วานรา มา กเถุ อโสตพฺพยุตฺตก
อสฺสุมฺหาติ อุโภหิ หตฺเถหิ กณฺเณ ทฬฺห ปทหึสุ ฯ อิมสฺมึ
าเน อมฺเหหิ อิท อยุตฺต สุตนฺติ ต านมฺป ครหิตฺวา
อฺตฺถ อคมสุ ฯ โส ปฏิปาสาโณ ครหิตปฏิปาสาโณเยว
กิร นาม ชาโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน โส ภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล
ปติฏหิ ฯ ตทา วานรคณา พุทฺธปริสา อเหสุ วานรินฺโท
ปน อหเมวาติ ฯ
ครหิตชาตก นวม ฯ
# ๑. ม. มนุสสฺ โลเก ฯ
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ธมฺมทฺธชชาตก
สุข ชีวติ รูโปสีติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต [๑]
วธาย ปริสกฺกน อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตทา หิ สตฺถา น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป เทวทตฺโต
มยฺห วธาย ปริสกฺกเตว ตาสมตฺตมฺป กาตุ นาสกฺขตี ิ วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย ยสปาณี นาม ราชา ธมฺเมน รชฺช
กาเรสิ ฯ กาฬโก นามสฺส เสนาปติ อโหสิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต
ตสฺเสว ปุโรหิโต อโหสิ นาเมน ธมฺมทฺธโช ฯ รฺโ ปนสฺส
สีสปสาธนกปฺปโก ฉตฺตปาณี นาม ฯ ราชา ธมฺเมน รชฺช
กาเรสิ ฯ เสนาปติ ปนสฺส วินิจฺฉย กโรนฺโต ลฺจ ขาทติ
ปรปฏิมสิโก วิย ลฺจ คเหตฺวา อสามิเก สามิเก กโรติ ฯ
อเถกทิวส วินิจฺฉเย ปราชิโต มนุสฺโส พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺโต
วินิจฺฉยา นิกฺขนฺโต ราชุปฏาน คจฺฉนฺต โพธิสตฺต ทิสฺวา
ตสฺส ปาเทสุ ปติตฺวา ตุมฺหาทิเสสุ นาม สามิ รฺโ
อตฺถฺจ ธมฺมฺจ อนุสาสนฺเตสุ กาฬกเสนาปติ ลฺจ คเหตฺวา
อสามิเก สามิเก กโรตีติ อตฺตโน ปราชิตภาว [๕] กเถสิ ฯ
โพธิสตฺโต การฺุ อุปฺปาเทตฺวา เอหิ ภเณ อฏฏ เต
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เทวทตฺตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. สนฺตาสมฺตฺตมฺป ฯ
# ๓. สี. ปายาสปาณิ ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. เอตฺถตเร โพธิสตฺตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ
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วินิจฺฉินิสฺสามีติ ต คเหตฺวา วินิจฺฉยฏาน อคมาสิ ฯ มหาชโน
สนฺนิปติ ฯ โพธิสตฺโต ต อฏฏ ปฏิวินิจฺฉิตฺวา สามิกเยว
สามิก อกาสิ ฯ
มหาชโน สาธุการ อทาสิ ฯ โส สทฺโท มหา
อโหสิ ฯ ราชา ต สุตฺวา กึสทฺโท นาเมโสติ ปุจฺฉิ ฯ เทว
ธมฺมทฺธชปณฺฑิเตน ทุพฺพินิจฺฉิโต อฏโฏ สุวินิจฉฺ ิโต ตตฺเถโส
สาธุการสทฺโทติ ฯ ราชา ตุฏโ โพธิสตฺต ปกฺโกสาเปตฺวา
อฏโฏ กิร เต อาจริย วินิจฺฉิโตติ ปุจฺฉิตฺวา อาม มหาราช
กาฬเกน ทุพพฺ ินิจฺฉิต อฏฏ วินิจฺฉิตนฺติ วุตฺเต อิโตทานิ
ปฏาย ตุมฺเห ว อฏฏ วินิจฺฉินถ มยฺหฺจ กณฺณสุข ภวิสฺสติ
โลกสฺส จ วุฑฺฒีติ วตฺวา อนิจฺฉนฺตมฺป ต สตฺตานุทยาย
วินิจฺฉเย นิสีทถาติ ยาจิตฺวา สมฺปฏิจฺฉาเปติ ฯ ตโต ปฏาย
โพธิสตฺโต วินิจฺฉเย นิสีทติ ฯ สามิเก เยว สามิเก กโรติ ฯ
กาฬโก ตโต ปฏาย ลฺจ อลภนฺโต ลาภโต
ปริหายิตฺวา มหาราช ธมฺมทฺธชปณฺฑิโต เต รชฺช ปตฺเถตีติ
โพธิสตฺต รฺโ อนฺตเร ปริภินฺทิ ฯ ราชา อสทฺทหนฺโต
มา เอว อวจาติ ปฏิกฺขิป ฯ ปุน เตน สเจ เม น สทฺทหถ
ตสฺสาคมนกาเล วาตปาเนน โอโลเกถ อถ เตน สกลนครสฺส
อตฺตโน หตฺเถ กตภาว ปสฺสิสฺสถาติ วุตฺเต ราชา ตสฺส
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โพธิสตฺตสฺส อาฆาต พนฺธิตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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อฏฏการกปริส ทิสฺวา เอตสฺเสว ปริสาติ สฺาย ภิชชฺ ิตฺวา
กึ กโรม เสนาปตีติ ปุจฺฉิ ฯ เทว เอต มาเรตุ วฏฏตีติ ฯ
โอฬาริกโทส อปสฺสนฺตา กถ มาเรสฺสามาติ ฯ อตฺเถโก
อุปาโยติ ฯ กตรูปาโยติ ฯ อสยฺหมสฺส กมฺม อาโรเปตฺวา (๑) ต
กาตุ อสกฺโกนฺต [๒] เตน โทเสน มาเรสฺสามาติ ฯ กึ ปนสฺส
อสยฺหกมฺมนฺติ ฯ มหาราช อุยฺยาน นาม สารภูมิย โรปต
ปฏิชคฺคิยมาน ตีหิ (๓) จตูหิ สวจฺฉเรหิ ผล เทติ ตุมฺเห ต
ปกฺโกสาเปตฺวา ปณฺฑิต (๔) มย ปุราณอุยฺยาเน จิร กีฬิมฺหา
อิทานิ นวอุยฺยาเน กีฬิตกุ ามมฺหา เสฺว อุยฺยาน กีฬิสฺสาม
อุยฺยาน เม มาเปหีติ วทถ โส มาเปตุ น สกฺขิสสฺ ติ อถ
น ตสฺมึ โทเส มาเรสฺสามาติ ฯ
ราชา โพธิสตฺต อามนฺเตตฺวา ปณฺฑิต มย (๕) ปุราณอุยฺยาเน จิร กีฬิมฺหา อิทานิ นวอุยฺยาเน กีฬิตุกามมฺหา
เสฺว กีฬิสฺสาม อุยฺยาน โน มาเปหิ สเจ มาเปตุ น
สกฺขิสฺสสิ ชีวิต เต นตฺถตี ิ ฯ โพธิสตฺโต กาฬเกน ลฺจ
อลภมาเนน ราชา [๖] ปริภินฺโน ภวิสสฺ ตีติ ตฺวา สกฺโกนฺโต
ชานิสฺสามิ มหาราชาติ วตฺวา เคห คนฺตฺวา สุโภชน
ภฺุชิตฺวา จินฺตยมาโน สยเน นิปชฺชิ ฯ สกฺกสฺส ภวน
# ๑. สี. ม. ยุ. อาโรเจตฺวา ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. สี. ยุ. ทฺวีหิ ฯ ๔. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๕. ม. มยฺห ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร อนฺตเรติ ทิสฺสติ ฯ
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อุณฺหาการ ทสฺเสสิ ฯ สกฺโก อาวชฺเชนฺโต โพธิสตฺตสฺส จิตฺต
ตฺวา เวเคนาคนฺตฺวา สิริคพฺภ ปวิสิตฺวา อากาเส ตฺวา กึ
จินฺเตสิ ปณฺฑิตาติ ปุจฺฉิ ฯ โกสิ ตฺวนฺติ ฯ สกฺโกหมสฺมีติ ฯ
ราชา เม (๑) นวอุยฺยาน มาเปสิ กินฺติ กตฺวา มาเปสฺสามีติ
จินฺเตสินฺติ (๑) ฯ ปณฺฑติ มา จินฺตยิ อห เต นนฺทนวนจิตฺตลตาวนสทิส อุยฺยาน มาเปสฺสามิ กตรสฺมึ าเน มาเปหีติ (๒)
อาห ฯ อสุกฏาเน มาเปหีติ ฯ สกฺโก มาเปตฺวา เทวนครเมว
คโต ฯ
ปุนทิวเส โพธิสตฺโต อุยฺยาน ปจฺจกฺขโต ทิสฺวา คนฺตฺวา
รฺโ อาโรเจสิ นิฏิต เต มหาราช อุยฺยาน กีฬิสฺสถาติ (๓) ฯ
ราชา คนฺตฺวา อฏารสหตฺเถน มโนสิลาวณฺเณน ปากาเรน
ปริกฺขิตฺต ทฺวารฏฏาลกสมฺปนฺน ปุปฺผผลภารภริตนานารุกฺขปฏิมณฺฑิต อุยฺยาน ทิสฺวา กาฬกเสนาปตึ ปุจฺฉิ ปณฺฑิเตน
อมฺหาก วจน กต อิทานิ กึ กโรมาติ ฯ มหาราช เอกรตฺเตน
อุยฺยาน มาเปตุ สกฺโกนฺโต รชฺช คเหตุ กึ น สกฺโกตีติ ฯ
กึ ทานิ กโรมาติ ฯ อยมฺป (๔) น อสยฺหกมฺม กาเรมาติ ฯ
กึ กมฺม นามาติ ฯ สตฺตรตนมย โปกฺขรณึ มาเปถาติ (๕) ฯ
ราชา สาธูติ โพธิสตฺต อามนฺเตตฺวา อาจริย อุยฺยาน ตาว
# ๑. ม. ม อุยยฺ าน ปาเปหีติ อาห ต จินฺเตมีติ ฯ ๒. ม. มาเปมีติ ฯ
# ๓. ม. กีฬสฺสูติ ฯ ๔. ม. อปรมฺป ฯ ๕. ม. มาเปมาติ ฯ
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เต มาปต เอตสฺส ปน อนุจฺฉวิก สตฺตรตนมย โปกฺขรณึ
มาเปหิ สเจ มาเปตุ นาสกฺขิสฺสสิ ชีวติ  เต นตฺถีติ อาห ฯ
โพธิสตฺโต [๑] มหาราช สกฺโกนฺโต มาเปสฺสามีติ ฯ อถ สกฺโก
โปกฺขรณึ มาเปสิ โสภคฺคปฺปตฺต สตติตฺถ สหสฺสวงฺก ปฺจวณฺณปทุมสฺฉนฺน นนฺทนโปกฺขรณีสทิส ฯ
ปุนทิวเส โพธิสตฺโต ตมฺป ปจฺจกฺข กตฺวา รฺโ
อาโรเจสิ มาปตา เต เทว โปกฺขรณีติ ฯ ราชา ตมฺป
ทิสฺวา อิทานิ กึ กโรมาติ กาฬก ปุจฉฺ ิ ฯ อุยฺยานสฺส
อนุจฺฉวิก เคหมฺป มาเปตุ อาณาเปหิ เทวาติ ฯ ราชา [๓]
อิทานิ อาจริย อิมสฺส อุยฺยานสฺส เจว โปกฺขรณิยา จ
อนุจฺฉวิก สพฺพทนฺตมย เคห มาเปหิ โน เจ มาเปสฺสสิ
ชีวิตนฺเต นตฺถีติ อาห ฯ อถสฺส สกฺโก เคหมฺป มาเปสิ ฯ
โพธิสตฺโต ปุนทิวเส ต ปจฺจกฺข กตฺวา รฺโ อาโรเจสิ ฯ
ราชา ตมฺป ทิสฺวา อิทานิ กึ กโรมาติ กาฬก ปุจฉฺ ิ ฯ
เคหสฺส อนุจฺฉวิก มณึ มาเปตุ อาณาเปหิ มหาราชาติ
อาห ฯ ราชา โพธิสตฺต อามนฺเตตฺวา ปณฺฑิต อิมสฺส
ทนฺตมยเคหสฺส อนุจฺฉวิก มณึ มาเปหิ มณิอาโลเกน จริสฺสามิ (๔)
สเจ มาเปตุ น สกฺโกสิ ชีวิตนฺเต นตฺถีติ อาห ฯ อถสฺส
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สาธูติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร โพธิสตฺต อามนฺเตตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. วิจริสฺสาม ฯ
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สกฺโก มณึ มาเปสิ ฯ
โพธิสตฺโต ปุนทิวเส ต ปจฺจกฺข กตฺวา รฺโ
อาโรเจสิ ฯ ราชา ตมฺป ทิสฺวา อิทานิ กึ กโรมาติ (๑) กาฬก
ปุจฺฉิ ฯ มหาราช ธมฺมทฺธชพฺราหฺมณสฺส อิจฺฉิติจฺฉิตทายิกา
เทวตา อตฺถิ มฺเ อิทานิ ย เทวตาป มาเปตุ น สกฺโกติ
ต อาณาเปหิ จตุรงฺคสมนฺนาคต นาม มนุสฺส เทวตาป
มาเปตุ น สกฺโกติ ตสฺมา จตุรงฺคสมนฺนาคต เม อุยฺยานปาล
มาเปหีติ น วทาหีติ อาห ฯ ราชา โพธิสตฺต อามนฺเตตฺวา
อาจริย ตยา อมฺหาก อุยฺยานโปกฺขรณีทนฺตมยปาสาโท ตสฺส
อาโลกกรณตฺถาย มณิรตนฺจ มาปต อิทานิ เม อุยฺยานรกฺขณก จตุรงฺคสมนฺนาคต อุยฺยานปาล มาเปหิ โน เจ
มาเปสฺสสิ ชีวิตนฺเต นตฺถีติ อาห ฯ โพธิสตฺโต โหตุ ลภมานา
ชานิสฺสามาติ (๒) เคห คนฺตฺวา สุโภชน ภฺุชิตฺวา นิปนฺโน
ปจฺจูสกาเล ปพุชฺฌิตฺวา สยนปฏเ นิสนิ ฺโน จินเฺ ตสิ สกฺโก
เทวราชา ย อตฺตนา สกฺกา มาเปตุ ต มาเปสิ จตุรงฺคสมนฺนาคต ปน อุยฺยานปาล น สกฺกา มาเปตุ เอว
สนฺเต ปเรส หตฺเถ มรณโต อรฺเ อนาถมรณเมว
วรตรนฺติ ฯ โส กสฺสจิ อนาโรเจตฺวา ปาสาทา โอตริตฺวา
อคฺคทฺวาเรเนว นครา นิกฺขมิตฺวา อรฺ ปวิสิตฺวา อฺตรสฺมึ
# ๑. ม. กริสสิ ามาติ ฯ ๒. ม. ลภมาโน ชานิสฺสามีติ ฯ
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รุกฺขมูเล สต ธมฺม อาวชฺชมาโน นิสที ิ ฯ สกฺโก ต การณ
ตฺวา วนจรโก วิย หุตฺวา โพธิสตฺต อุปสงฺกมิตฺวา พฺราหฺมณ
ตฺว สุขุมาโล กทาจิ อทิฏปุพฺพทุกฺขรูโป วิย อิม อรฺ
ปวิสิตฺวา กึ กโรนฺโต นิสินฺโนสีติ อิมมตฺถ ปุจฺฉนฺโต ปม
คาถมาห
[๒๘๙] สุข ชีวิตรูโปสิ
รฏา วิวนมาคโต
โส เอกโก (อรฺสฺมึ) (๑) รุกขฺ มูเล กปโณ วิย ฌายสีติ ฯ
ตตฺถ สุข ชีวิตรูโปสีติ ตฺว สุเขน ชีวิตสทิโส สุเข
ิโต สุขปริหโต วิย ฯ รฏาติ อากิณฺณมนุสฺสฏานา ฯ
วิวนมาคโตติ นิรุทกฏาน อรฺ ปวิฏโ ฯ รุกฺขมูเลติ
รุกฺขสมีเป ฯ กปโณ วิย ฌายสีติ กปโณ วิย เอกโก นิสินฺโน
ฌายสิ ปชฺฌายสิ กินฺนาเมต จินฺเตสีติ ปุจฺฉิ ฯ
ต สุตฺวา โพธิสตฺโต ทุติย คาถมาห
[๒๙๐] สุข ชีวิตรูโปสฺมิ
รฏา วิวนมาคโต
โส เอกโก (อรฺสฺมึ) รุกฺขมูเล กปโณ วิย ฌายามิ
สต ธมฺม อนุสฺสรนฺติ ฯ
ตตฺถ สต ธมฺม อนุสฺสรนฺติ สมฺม สจฺจเมต อห สุข
ชีวิตรูโป รฏโต วิวนมาคโต โสห เอกโกว อิมสฺมึ อรฺเ (๒)
รุกฺขมูเล นิสที ิตฺวา กปโณ วิย ฌายามิ ย วจน วเทสิ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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กินฺนาเมต จินฺเตสีติ ต เต (๑) วทามิ ฯ (๒) สต ธมฺมนฺติ อห
หิ(๓) สต ธมฺม อนุสฺสรนฺโต อิธ นิสินฺโน ฯ สต ธมฺมนฺติ
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกาน สต สปฺปุริสาน ปณฺฑติ าน ธมฺม
ลาโภ อลาโภ ยโส อยโส นินฺทา ปสสา สุข ทุกฺขนฺติ
อย หิ อฏวิโธ โลกธมฺโม อิมินา ปน อพฺภาหตา สนฺโต
น กมฺเปนฺติ น เวเธนฺติ อยเมตฺถ อกมฺปนสงฺขาโต สต
ธมฺโม อิติ อิม ธมฺม อนุสฺสรนฺโต นิสนิ ฺโนมฺหีติ ทีเปติ ฯ
อถ น สกฺโก เอว สนฺเต พฺราหฺมณ อิมสฺมึ าเน
กสฺมา นิสินโฺ นสีติ ฯ ราชา จตุรงฺคสมนฺนาคต อุยฺยานปาล
อาหราเปสิ ตาทิส น สกฺโกมิ ลทฺธุ โสห กึ เม ปรสฺส
หตฺถมรเณน อรฺ ปวิสิตฺวา อนาถมรณ มริสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา อิธ อาคนฺตฺวา นิสินฺโนมฺหตี ิ ฯ พฺราหฺมณ อห
สกฺโก เทวราชา มยา เต อุยฺยานาทีนิ มาปตานิ จตุรงฺคสมนฺนาคต อุยฺยานปาล มาเปตุ น สกฺโกมิ ตุมฺหาก รฺโ
สีสปสาธนกปฺปโก ฉตฺตปาณี นาม จตุรงฺคสมนฺนาคโต [๔]
อุยฺยานปาเลน อตฺเถ สติ เอต กปฺปก อุยฺยานปาล กาตุ
วเทหีติ ฯ อิติ สกฺโก โพธิสตฺตสฺส โอวาท ทตฺวา มา ภายีติ
สมสฺสาเสตฺวา อตฺตโน เทวปุรเมว คโต ฯ
# ๑. สี. ต เต ปเวเทมิ ฯ ๒. ม. ปเวเทมิ ฯ ๓. สี. อหฺหิ ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร จตุรงฺคสมนฺนาคเตนาติ ทิสฺสติ ฯ
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โพธิสตฺโต เคห คนฺตฺวา ภุตฺตปาตราโส ราชทฺวาร
คนฺตฺวา ฉตฺตปาณิมฺป ตตฺเถว ทิสฺวา ต หตฺเถ คเหตฺวา
ตฺว กิร สมฺม ฉตฺตปาณิ จตุรงฺคสมนฺนาคโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา
โก เต มยฺห จตุรงฺคสมนฺนาคตภาว อาจิกฺขีติ วุตฺเต สกฺโก
เทวราชาติ วตฺวา กึการณา อาจิกฺขีติ วุตฺเต (๑) อิมินา การเณน
อาจิกฺขีติ (๒) สพฺพ อาจิกฺขิ ฯ โส อาม อห จตุรงฺคสมนฺนาคโตติ
อาห ฯ อถ น โพธิสตฺโต หตฺเถ คเหตฺวา รฺโ สนฺติก
คนฺตฺวา อย มหาราช ฉตฺตปาณี จตุรงฺคสมนฺนาคโต อุยฺยานปาเลน อตฺเถ สติ อิม อุยฺยานปาล กโรถาติ อาห ฯ อถ
น ราชา ตฺว กิร จตุรงฺคสมนฺนาคโตสีติ ปุจฺฉิ ฯ อาม
มหาราชาติ ฯ กตเมหิ จตุรงฺเคหิ สมนฺนาคโตสีติ ฯ
อนุสฺสุยฺยโก อห เทว อมชฺชปายโก อห
นิเสฺนหโก อห เทว
อกฺโกธนอธิฏ ิโตติ ฯ
มยฺห มหาราช อุสฺสยุ ฺยา นาม นตฺถิ มชฺช เม น
ปวิตปุพฺพ ปเรสุ สิเนโห วา โกโธ วา น ภูตปุพฺโพ
อิเมหิ จตุรงฺเคหิ สมนฺนาคโตมฺหีติ ฯ
อถ น ราชา ฉตฺตปาณิ อนุสฺสุยฺยโกสฺมีติ วเทสีติ ฯ
อาม เทว อนุสฺสุยฺยโกมฺหีติ ฯ กึ การณ (๓) ทิสฺวา อนุสฺสุยฺยโก
ชาโตสีติ ฯ สุโณหิ เทวาติ อตฺตโน อนุสฺสุยฺยกการณ กเถนฺโต
# ๑. ม. ปุฏโ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อารมฺมณ ฯ
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อิม คาถมาห
อิตฺถิยา การณา ราช
พนฺธาเปสึ ปุโรหิต
โส ม อตฺเถ นิเวเสสิ (๑) ตสฺมาห อนุสฺสุยฺยโกติ ฯ
ตสฺสตฺโถ อห หิ ปุพฺเพ อิมสฺมึ เยว พาราณสินคเร ตาทิโส
จ ราชา หุตฺวา อิตฺถิยา การณา ปุโรหิต พนฺธาเปสึ
อพทฺธา ตตฺถ พชฺฌนฺติ ยตฺถ พาลา จ ภาสเร
พทฺธาป ตตฺถ มุจฺจนฺติ ยตฺถ ธีรา จ ภาสเรติ (๒)
อิมสฺมึ ชาตเก อาคตนเยเนว เอกสฺมึ กาเล อย ฉตฺตปาณิ
ราชา หุตฺวา จตุสฏิยา ปาทมูลิเกหิ สทฺธึ ปทุสฺสติ ฺวา
โพธิสตฺต อตฺตโน มโนรถ อปูเรนฺต นาเสตุกามาย เทวิยา
ปริภินฺโน พนฺธาเปสิ ฯ ตทา พนฺธิตฺวา อานีโต โพธิสตฺโต
ยถาภูต เทวิยา โทส อาโรเจตฺวา (๓) สย มุตฺโต รฺา พนฺธาปเต
สพฺเพป เต ปาทมูลิเก โมจาเปตฺวา เอเตสฺจ เทวิยา จ
อปราธ ขมถ มหาราชาติ โอวทติ ฯ สพฺพ เหฏาวุตฺตนเยเนว
วิตฺถารโต เวทิตพฺพ ฯ ต สนฺธายาห
อิตฺถิยา การณา ราช พนฺธาเปสึ ปุโรหิต
โส ม อตฺเถ นิเวเสสิ
ตสฺมาห อนุสฺสุยฺยโกติ ฯ
ตทา ปน โส จินฺเตสิ (๔) อห โสฬสสหสฺสา อิตฺถิโย
# ๑. ม. นิเวเทสิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๒๐/๓๙ ฯ
# ๓. ม. อาโรเปตฺวา ฯ ๔. ม. โสห จินฺเตสึ ฯ
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ปหาย เอต เอกเมว กิเลสวเสน สงฺคณฺหนฺโตป ต สนฺตปฺเปตุ
นาสกฺขึ เอว ทุปฺปูรณียาน อิตฺถีน กุชฺฌน นาม นิวตฺถวตฺเถ
กิลิสฺสนฺเต กสฺมา กิลิสสฺ ตีติ กุชฺฌนสทิส โหติ ภุตฺตภตฺเต
คูถภาว อาปชฺชนฺเต กสฺมา เอต คูถภาว อาปชฺชตีติ (๑)
กุชฺฌนสทิส วิย จ โหติ อิโตทานิ ปฏาย ยาว อรหตฺต
น ปาปุณามิ ตาว กิเลส นิสฺสาย มยฺห (๓) อุสฺสยุ ฺยา มา
อุปฺปชฺชตูติ อธิฏหึ ฯ ตโต ปฏาย อนุสฺสุยฺยโก ชาโต ฯ
อิท สนฺธาย ตสฺมาห อนุสฺสุยฺยโกติ อาห ฯ
อถ น ราชา สมฺม ฉตฺตปาณิ กึ อารมฺมณ ทิสฺวา
อมชฺชโป ชาโตสีติ ปุจฺฉิ ฯ โส ต การณ อาจิกฺขนฺโต
อิม คาถมาห
ปมตฺโตห (๔) มหาราช
ปุตฺตมสานิ ขาทสึ
ตสฺส โสเกนาห ผุฏโ
มชฺชปาน วิวชฺชยินฺติ ฯ
อห มหาราช ปุพฺเพ ตาทิโส ว พาราณสิราชา หุตฺวา
มชฺเชน วินา วตฺติตุ นาสกฺขึ อมสกภตฺตมฺป ภฺุชิตุ
นาสกฺขึ ฯ นคเร อุโปสถทิวเสสุ มาฆาโฏ โหติ ฯ ภตฺตการโก
ปกฺขสฺส เตรสิยฺเว มส คเหตฺวา เปสิ ฯ ต ทุนฺนิกฺขิตฺต
สุนขา ขาทึสุ ฯ ภตฺตการโก อุโปสถทิวเส มส อลภิตฺวา
# ๑. ม. สภาว อาปชฺชสีติ ฯ ๒. ม. กุชฌ
ฺ นสทิส โหติ ฯ
ถุ. กุชฌนสทิส วิย โหติ ฯ ๓. ม. มยิ ฯ ๔. ม. มุตฺโต อห ฯ
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รฺโ นานคฺครสโภชน ปจิตฺวา ปาสาท อาโรเปตฺวา
อุปนาเมตุ อสกฺโกนฺโต เทวึ อุปสงฺกมิตฺวา เทวิ อชฺช เม
มส น ลทฺธ อมสกโภชน อุปนาเมตุ น สกฺโกมิ กึ กโรมีติ
อาห ฯ ตาต มยฺห ปุตฺโต รฺโ ปโย มนาโป ปุตตฺ 
เม ทิสฺวา ราชา ตเมว จุมฺพนฺโต ปริสฺสชนฺโต อตฺตโน
อตฺถินตฺถิภาวมฺป น ชานาติ อห ปุตฺต มณฺฑิตฺวา รฺโ
อูรุมฺหิ นิสีทาเปสฺสามิ ตสฺส ปุตฺเตน สทฺธึ กีฬนกาเล ตฺว
ภตฺต อุปเนยฺยาสีติ ฯ สา เอว วตฺวา อตฺตโน ปุตฺต
ปลนฺธนกุมาร (๒) มณฺฑติ ฺวา รฺโ อูรุมฺหิ นิสที าเปสิ ฯ รฺโ
ปุตฺเตน สทฺธึ กีฬนกาเล ภตฺตการโก ภตฺต อุปเนสิ ฯ
ราชา สุรามทมตฺโต ปาติย (๓) มส อทิสฺวา มส กุหินฺติ
ปุจฺฉิตฺวา อชฺช เทว อุโปสเถ มาฆาฏตาย (๔) มส น
ลทฺธนฺติ วุตฺเต มยฺห มส นาม ทุลฺลภนฺติ วตฺวา อูรุมฺหิ
นิสินฺนสฺส ปยปุตฺตสฺส คีว วฏเฏตฺวา (๕) ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา
ภตฺตการกสฺส ปุรโต ขิปตฺวา เวเคน สมฺปาเทตฺวา อาหราติ
อาห ฯ ภตฺตการโก ตถา อกาสิ ฯ ราชา ปุตฺตมเสน ภตฺต
ภฺุชิ ฯ รฺโ ภเยน เอโกป กนฺทติ ุ วา [๖] กเถตุ วา
# ๑. ม. อตฺถภิ าวมฺป ฯ ๒. สี. ยุ. ลลิตทารก ฯ ม. อลงฺกตาภรณ ฯ
# ๓. สี. ปากิย ฯ ๔. สี. อุโปสถมาหาตตาย ฯ ม. อุโปสถทิวส
มาฆาตตาย ฯ ๕. สี. ยุ. วเฬตฺวา ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร โรทิตุ ราติ ทิสิสติ ฯ
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สมตฺโถ นาโหสิ ฯ
ราชา ภฺุชิตฺวา สยนปฏเ นิททฺ  อุปคนฺตฺวา ปจฺจูสกาเล
ปพุชฺฌิตฺวา วิคฺคตมโท ปุตฺต เม อาหราติ (๑) อาห ฯ ตสฺมึ
กาเล เทวี กนฺทมานา ปาทมูเล นิปติ ฯ กึ กนฺเทสีติ (๒) วุตฺเต
เทว หิยฺโย เต ปุตฺต มาเรตฺวา ปุตฺตมเสน ภตฺต ภุตฺตนฺติ
อาห ฯ ราชา ปุตฺตโสเกน โรทิตฺวา [๓] อิท เม ทุกขฺ  สุราปาน
นิสฺสาย อุปฺปนฺนนฺติ สุราปาเน โทส ทิสฺวา อิโต ปฏาย
ยาว อรหตฺต น ปาปุณามิ ตาว เอวรูป วินาสการก
สุร นาม น ปวิสฺสามีติ ปสุ คเหตฺวา มุข ปฺุฉิตฺวา
อธิฏาสิ ฯ ตโต ปฏาย มชฺช นาม น ปวิ ฯ (๔) อิมมตฺถ
สนฺธาย ปมตฺโตห (๕) มหาราชาติ อิม คาถมาห ฯ
อถ น ราชา กึ ปน สมฺม [๖] อารมฺมณ ทิสวฺ า
นิเสฺนโห ชาโตสีติ ปุจฺฉิ ฯ โส ต การณ อาจิกฺขนฺโต
อิม คาถมาห
กิตวาโส นามาห ราชา (๗) ปุตฺโต ปจฺเจกโพธิ เม
ปตฺต ภินฺทิตฺวา จวิโต
นิเสฺนโห ตสฺส การณาติ ฯ
มหาราช ปุพฺเพ อห พาราณสิย กิตวาโส นาม
# ๑. ม. อาเนถาติ ฯ ๒. ม. ภทฺเทติ จ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร กนฺทิตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. ปวึ ฯ ๕. ม. มตฺโต อห ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ฉตฺตาปาณีติ ทิสฺสติ ฯ
# ๗. ม. นามห ราช ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 303

*เลมที่ 30 ธมฺมทฺธชชาตก หนา 303
ราชา ฯ ตสฺส เม ปุตฺโต วิชายิ ฯ ชาตกาเล ลกฺขณปากา
ต ทิสฺวา มหาราช อย กุมาโร ปานีย อลภิตฺวา
มริสฺสตีติ อาหสุ ฯ ทุฏกุมาโรติสฺส นาม อโหสิ ฯ โส วิฺุต
ปตฺโต อุปรชฺช กาเรสิ ฯ ราชา กุมาร ปุรโต วา ปจฺฉโต
วา กตฺวา วิจริ ฯ ปานีย อลภิตฺวา มรณภเยน จสฺส
จตูสุ ทฺวาเรสุ อนฺโตนคเรสุ จ ตตฺถ ตตฺถ โปกฺขรณิโย
กาเรสิ ฯ จตุกฺกาทีสุ มณฺฑเป การาเปตฺวา ปานียจาฏิโย
ปาเปสิ ฯ โส เอกทิวส อลงฺกตปฏิยตฺโต ปาโต เยว อุยฺยาน
คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค ปจฺเจกพุทฺธ ปสฺสิ ฯ มหาชโนป
ปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวา ตเมว วนฺทติ ปสสติ อฺชลิฺจสฺส
ปคฺคณฺหาติ ฯ
โส กุมาโร จินฺเตสิ มาทิเสน สทฺธึ คจฺฉนฺตา อิม
มุณฺฑก วนฺทนฺติ ปสสนฺติ อฺชลิฺจสฺส ปคฺคณฺหนฺตีติ ฯ โส
กุปโต หตฺถโิ ต โอรุยฺห ปจฺเจกพุทฺธ อุปสงฺกมิตฺวา ลทฺธนฺเต
สมณ ภตฺตนฺติ วตฺวา อาม กุมาราติ วุตฺเต ตสฺส หตฺถโต
ปตฺต คเหตฺวา ภูมิย ปาเตตฺวา สทฺธึ ภตฺเตน มทฺทิตฺวา
ปาทปฺปหาเรน จุณฺณวิจุณฺณ อกาสิ ฯ ปจฺเจกพุทฺโธ นฏโ
วตาย สตฺโตติ ตสฺส มุข โอโลเกสิ ฯ กุมาโร อห สมณ
กิตวาสรฺโ ปุตฺโต นาเมน ทุฏกุมาโร นาม ตฺว เม
กุทฺโธ อกฺขีนิ อุมฺมีเลตฺวา โอโลเกนฺโต กึ กริสสฺ สีติ อาห ฯ
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ปจฺเจกพุทฺโธ ภินฺนปตฺโต (๑) หุตฺวา เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา
อุตฺตรหิมวนฺเต นนฺทมูลกปพฺภารเมว (๒) คโต ฯ กุมารสฺสาป ต
ขณฺเว ปาปกมฺม ปริปจฺจิ ฯ โส ฑยฺหามีติ สมุคฺคตสรีรฑาโห ตตฺเถว ปติ ฯ ตตฺถ ตตฺเถว ยตฺตก ปานีย ตตฺตก
ปานีย สพฺพ ฉิชฺชิ ฯ มาติกา (๓) สุสฺสสึ ุ ฯ ตตฺเถว ชีวิตกฺขย
ปตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ ฯ ราชา ต ปวตฺตึ สุตฺวา ปุตฺตโสเกน
อภิภูโต จินฺเตสิ อย เม โสโก ปยวตฺถุโต อุปฺปชฺชิ สเจ
เม สิเนโห นาภวิสฺส โสโก น อุปฺปชฺชิสฺส อิโตทานิ เม
ปฏาย สวิฺาณเก วา อวิฺาณเก วา กิสฺม
ิ ฺจิ วตฺถุสฺมึ
สิเนโห นาม มา อุปฺปชฺชีติ (๕) อธิฏ าสิ ฯ ตโต ปฏาย
สิเนโห นาม นตฺถิ ฯ ต สนฺธาย กิตวาโส นามาหนฺติ
คาถมาห ฯ ตตฺถ ปุตฺโต ปจฺเจกโพธิ เม ปตฺต ภินทฺ ิตฺวา
จวิโตติ มม ปุตฺโต ปจฺเจกโพธิปตฺต ภินฺทิตฺวา จวิโต ฯ นิเสฺนโห
ตสฺส การณาติ ตทา อุปฺปนฺนสฺส ปยวตฺถุสฺส การณา [๖]
นิเสฺนโห ชาโตติ อตฺโถ ฯ
อถ น ราชา กึ ปน สมฺม อารมฺมณ ทิสฺวา นิกฺโกโธ
ชาโตสีติ ปุจฺฉิ ฯ โส ต อาจิกฺขนฺโต อิม คาถมาห
อรโก หุตฺวา เมตฺตจิตฺต สตฺต วสฺสานิ ภาวยึ
สตฺต กปฺเป พฺรหฺมโลเก ตสฺมา อกฺโกธโน อหนฺติ ฯ
# ๑. ม. ฉินฺนภตฺโต ฯ ๒. ม. นนฺทนมูลปพฺภารเมว ฯ ๓. สี. จาฏิกา ฯ
# ๔. ม. เสฺนโห ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. ม. อุปฺปชฺชตูติ ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร อหนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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ตสฺสตฺโถ อห มหาราช อรโก นาม ตาปโส หุตฺวา
สตฺต วสฺสานิ เมตฺตจิตฺต ภาเวตฺวา สตฺต สวฏฏวิวฏฏกปฺเป
พฺรหฺมโลเก วสึ สฺวาห (๑) ทีฆรตฺต เมตฺตาภาวนาย อาจิณฺณปริจิณฺณตาย อกฺโกธโน ชาโตติ ฯ
เอว ฉตฺตปาณินา อตฺตโน จตูสุ องฺเคสุ กถิเตสุ ราชา
ปริสาย อิงฺคิตสฺ อทาสิ ฯ ต ขณฺเว อมจฺจา จ
พฺราหฺมณคหปติกาทโย จ อุฏหิตฺวา อเร ลฺจขาทก ทุฏโจร
ตฺว ลฺจ อลภิตฺวา ปณฺฑิต มาเรตุกาโม ชาโตติ กาฬก [๒]
หตฺถปาเทสุ คเหตฺวา ราชนิเวสนา โอตริตฺวา คหิตคหิเตหิ
ปาสาณมุคฺคเรหิ สีส ภินทฺ ิตฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา ปาเทสุ
คเหตฺวา กฑฺฒนฺตา สงฺการฏาเนสุ ฉฑฺเฑสุ ฯ ตโต ปฏาย
ราชา ธมฺเมน รชฺช กาเรนฺโต ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา กาฬโก เสนาปติ เทวทตฺโต อโหสิ ฉตฺตปาณิกปฺปโก
สาริปุตฺโต ธมฺมทฺธโช ปน อหเมวาติ ฯ
ธมฺมทฺธชชาตก ทสม ฯ
พีรณตฺถมฺภกวคฺโค สตฺตโม ฯ
# ๑. ม. ตสฺมา อห ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เสนาปตินฺติ ทิสฺสติ ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
อถ พีรณตฺถมฺภวโร จ นโฏ
กุรุราชวรุตฺตม ปุณฺณนที
พหุภาณิ อคฺคิ ปวเน มูสิกา
สห ลมฺพตฺถโน กปเณน ทส (๑) ฯ
# ๑. ม. โสมทตฺตฺจ อุจฺฉิฏ
กุรุ ปุณฺณนทีป จ ฯ
กจฺฉปมจฺฉเสตฺคุ จ
กูฏวาณิชครหิ ฯ
ธมฺมธชนฺติ เต ทส ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 307

*เลมที่ 30 หนา 307
กาสาววคฺควณฺณนา
กาสาวชาตก ฯ
อนิกฺกสาโว กาสาวนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ วตฺถุ ปน ราชคเห สมุฏิต ฯ
เอกสฺมึ สมเย ธมฺมเสนาปติ ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ
เวฬุวเน วิหรติ ฯ อถ เทวทตฺโตป อตฺตโน อนุรปู าย
ทุสฺสีลปริสาย ปริวุโต คยาสีเส วิหรติ ฯ ตสฺมึ สมเย
ราชคหวาสิโน ฉนฺทก สหริตฺวา ทาน สชฺชยึสุ ฯ อเถโก
โวหารตฺถาย อาคตวาณิโช อิม สาฏก วิสฺสชฺเชตฺวา มมฺป
ปตฺติก กโรถาติ มหคฺฆ คนฺธกาสาว อทาสิ ฯ นาครา
มหาทาน ปวตฺตยึสุ ฯ สพฺพ ฉนฺทเกน สงฺกฑฺฒิต กหาปเณเหว
นิฏาสิ ฯ โส สาฏโก อติเรโก อโหสิ ฯ มหาชนา สนฺนิปติตฺวา
อย คนฺธกาสาวสาฏโก อติเรโก กสฺส น ทุสฺส ทสฺสาม (๑) กึ
มย สาริปุตตฺ สฺส ทสฺสาม อุทาหุ เทวทตฺตสฺสาติ มนฺตยึสุ ฯ
ตตฺเถเก สาริปุตฺตตฺเถรสฺสาติ อาหสุ ฯ อปเร สาริปุตฺตตฺเถโร กติปาห วสิตฺวา ยถารุจึ ปกฺกมิสฺสติ เทวทตฺตตฺเถโร
ปน นิพทฺธ อมฺหาก นครเมว อุปนิสสฺ าย วิหรติ มงฺคลาวมงฺคเลสุ (๒) อยเมว อมฺหาก อวสฺสโย เทวทตฺตสฺส ทสฺสามาติ
# ๑. ม. กสฺส น เทม ฯ ๒. ม. มงฺคลามงฺคเลสุ ฯ
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อาหสุ ฯ สมฺพหุลิก กเถนฺเตสุป เทวทตฺตสฺส ทสฺสามาติ วตฺตาโร
พหู อเหสุ ฯ อถ น เทวทตฺตสฺส อทสุ ฯ เทวทตฺโต ตสฺส
ทุสฺสา ฉินฺทาเปตฺวา โอวฏฏิก สิพฺพาเปตฺวา รชาเปตฺวา
สุวณฺณปตฺตวณฺณ (๒) กตฺวา ปารุป ฯ ตสฺมึ กาเล ตึสมตฺตา
ภิกฺขู ราชคหา สาวตฺถึ คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา
กตปฏิสนฺถารา ต ปวตฺตึ อาโรเจตฺวา เอว ภนฺเต เทวทตฺโต (๓)
อตฺตโน อนนุจฺฉวิก อรหตฺตทฺธช (๔) ปารุปติ อาโรเจสุ ฯ สตฺถา
น [๕] ภิกฺขเว เทวทตฺโต อิทาเนว อตฺตโน อนนุรูป อรหตฺตทฺธช
ปริทหติ ปุพฺเพป ปริทหติ เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
หิมวนฺตปฺปเทเส หตฺถิกุเล นิพฺพตฺเตตฺวา วยปฺปตฺโต อสีติสหสฺส*มตฺตวารณปริวาโร ยูถปติ หุตฺวา อรฺายตเน วสต ฯ อเถโก
ทุคฺคตมนุสฺโส พาราณสิย วิหรนฺโต ทนฺตการวีถิย ทนฺตกาเร
ทนฺตวลยาทีนิ กโรนฺเต ทิสฺวา หตฺถิทนฺเต ลภิตฺวา คณฺหิสฺสถาติ
ปุจฺฉิ ฯ อาม คณฺหิสฺสามาติ อาหสุ ฯ โส สาธูติ (๖) อาวุธ อาทาย
กาสายวตฺถวสโน ปจฺเจกพุทฺธเวส คณฺหิตฺวา ปฏิสีสก
ปฏิมฺุจิตฺวา หตฺถิวีถิย ตฺวา อาวุเธน หตฺถึ มาเรตฺวา ทนฺเต
# ๑. ม. พหุตรา ฯ ๒. ม. สุวณฺณปฏฏวณฺณ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. อรหทฺธช ฯ อรหนฺตทฺธชนิติป ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร เทวทตฺโตติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ 30 กาสาวชาตก หนา 309
อาทาย พาราณสิย วิกฺกิณนฺโต ชีวิต กปฺเปสิ ฯ โส อปรภาเค
โพธิสตฺตสฺส ปริวารหตฺถนี  สพฺพปจฺฉิมหตฺถึ มาเรตุ อารภิ ฯ
หตฺถิโน เทวสิก หตฺถีสุ ปริหายนฺเตสุ เกน นุ โข การเณน
หตฺถิโน ปริหายนฺตีติ โพธิสตฺตสฺส อาโรเจสุ ฯ
โพธิสตฺโต ปริคฺคณฺหนฺโต ปจฺเจกพุทฺธเวส คเหตฺวา
หตฺถิวีถิปริยนฺเต เอโก ปุริโส ติฏติ กจฺจิ นุ โข โส
มาเรติ คณฺหิสฺสามิ (๑) นนฺติ เอกทิวส หตฺถี ปุรโต กตฺวา
สย ปจฺฉโต อโหสิ ฯ โส โพธิสตฺต ทิสฺวา อาวุธ อาทาย
ปกฺขนฺทิ ฯ โพธิสตฺโต นิวตฺติตฺวา ิโต ภูมิย โปเถตฺวา
มาเรสฺสามิ นนฺติ โสณฺฑ ปสาเรตฺวา เตน ปริทหิตานิ
กาสายานิ ทิสฺวา อิม อรหตฺตทฺธช มยา ครุกาตุ วฏฏตีติ
โสณฺฑ ปฏิสหริตฺวา อมฺโภ ปุริส น นุ เอส อรหตฺตทฺธโช
อนนุจฺฉวิโก ตุยฺห กสฺมา เอต ปริทหสีติ วตฺวา อิมา
คาถา อโวจ
[๒๙๑] อนิกฺกสาโว กาสาว
โย วตฺถ ปริทหิสฺสติ
อเปโต ทมสจฺเจน น โส กาสาวมรหติ
[๒๙๒] โย จ วนฺตกสาวสฺส สีเลสุ สุสมาหิโต
อุเปโต ทมสจฺเจน
ส เว กาสาวมรหตีติ ฯ
ตตฺถ อนิกฺกสาโวติ กสาโว วุจฺจติ ราโค โทโส โมโห
# ๑. ม. ปริคฺคณฺหิสฺสามิ ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต กาสาววคฺควณฺณนา หนา 310
มกฺโข ปลาโส อิสฺสา มจฺฉริย มายา สาเถยฺย ถมฺโภ สารมฺโภ
มาโน อติมาโน มโท ปมาโท สพฺเพ อกุสลา ธมฺมา สพฺเพ
ทุจฺจริตา สพฺพ ภวคามิกมฺม ทิยฑฺฒกิเลสสหสฺส เอโส กสาโว
นาม ฯ โส ยสฺส ปุคฺคลสฺส อปฺปหีโน สนฺตานโต นิสฺสิโต (๑)
อนิกฺขนฺโต โส อนิกกฺ สาโว นาม ฯ กาสาวนฺติ กาสายรสปต
อรหตฺตทฺธชภูต ฯ โย วตฺถ ปริทหิสสฺ ตีติ โย เอวรูโป หุตฺวา
เอวรูป วตฺถ ปริทเหสฺสติ นิวาเสติ เจว ปารุปติ จ ฯ
อเปโต ทมสจฺเจนาติ อินฺทฺริยทมสงฺขาเตน ทเมน นิพฺพานสงฺขาเตน จ ปรมตฺถสจฺเจน อเปโต ปริวชฺชโิ ต ฯ นิสฺสกฺกตฺเถ
วา กรณวจน ฯ เอตสฺมา ทมสจฺจา อเปโตติ อตฺโถ ฯ สจฺจนฺติ
เจตฺถ [๔] จตุสจฺจมฺป วตฺตติ เยว ฯ น โส กาสาวมรหตีติ โส
ปุคฺคโล อนิกฺกสาวตฺตา อรหตฺตทฺธช กาสาว น อรหติ
อนนุจฺฉวิโก เอตสฺส ฯ
โย จ วนฺตกสาวสฺสาติ โย ปน ปุคฺคโล ยถาวุตฺตสฺเสว
กาสาวสฺส วนฺตตฺตา (๕) วนฺตกสาโว อสฺส ฯ สีเลสุ สุสมาหิโตติ
มคฺคสีเลสุ เจว ผลสีเลสุ จ สมฺมา อาหิโต อาเนตฺวา ปโต
วิย เตสุ ปติฏิโต ฯ เตหิ สีเลหิ สมงฺคภี ูตสฺเสต อธิวจน ฯ
อุเปโตติ สมฺปนฺโน (๖) สมนฺนาคโต ฯ ทมสจฺเจนาติ วุตฺตปฺปกาเรน
# ๑. ม. อนิสสฺ ฏโ ฯ ๒. สี. ยุ. ปริทเหสฺสตีติ ฯ ๓. ม. ปริทหิสสฺ ติ ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร วจีสจฺจนิติ ทิสิสติ ฯ ๕. สี. ยุ. อภวา ฯ
# ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ 30 จุลลฺ นนิทิยชาตก หนา 311
ทเมน เจว สจฺเจน จ ฯ ส เว กาสาวมรหตีติ เอโส เอวรูโป
ปุคฺคโล อิม อรหตฺตทฺธช กาสาว อรหติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต ตสฺส ปุริสสฺส อิม การณ กเถตฺวา
อิโต ปฏาย มา อิธาคจฺฉสิ (๑) อาคจฺฉสิ เจ ชีวติ นฺเต นตฺถีติ
ตชฺเชตฺวา ปลาเปสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตฺก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา หตฺถิมารกปุริโส เทวทตฺโต อโหสิ ยูถปติ ปน
อหเมวาติ ฯ
กาสาวชาตก ปม ฯ
จุลลฺ นนฺทยิ ชาตก
อิท ตทาจริยวโจติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกทิวส หิ ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส
เทวทตฺโต นาม กกฺขโฬ ผรุโส สาหสิโก สมฺมาสมฺพุทฺเธ
อภิมาเร ปโยเชสิ สิล ปวิชฺฌิ นาฬาคิรึ ปโยเชสิ
ขนฺติเมตฺตานุทฺทยมตฺตมฺปสฺส ตถาคเต นตฺถีติ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป
# ๑. ม. อิธ อาคมิ ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต กาสาววคฺควณฺณนา หนา 312
เทวทตฺโต กกฺขโฬ ผรุโส นิกฺการุณโิ ก เยวาติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
หิมวนฺตปฺปเทเส นนฺทิโย นาม วานโร อโหสิ ฯ กนิฏภาติโก ปนสฺส จุลลฺ นนฺทิโย นาม ฯ เต อุโภป อสีติสหสฺสวานรปริวารา หิมวนฺตปฺปเทเส อนฺธ มาตร ปฏิชคฺคนฺตา
วาส กปฺเปสุ ฯ เต มาตร สยนคุมฺเพ เปตฺวา อรฺ
ปวิสิตฺวา มธุรานิ ผลานิ (๑) ลภิตฺวา (๒) มาตุยา เปเสนฺติ ฯ
อาหรณกา (๓) ตสฺสา น เทนฺติ ฯ สา ขุทาย ปฬติ า
อฏิจมฺมาวเสสา กีสา อโหสิ ฯ อถ น โพธิสตฺโต อาห
มย อมฺม ตุมฺหาก มธุรผลานิ เปเสม ตุมฺเห กสฺมา
มิลายถาติ ฯ ตาต นาห ลภามีติ ฯ โพธิสตฺโต จินฺเตสิ มยิ
ยูถ ปริหรนฺเต มาตา เม นสฺสิสฺสติ ยูถ ปหาย มาตรเยว
ปฏิชคฺคิสฺสามีติ ฯ โส จุลฺลนนฺทิย ปกฺโกสิตฺวา ตาต ตฺว ยูถ
ปริหร อห มาตร ปฏิชคฺคิสฺสามีติ อาห ฯ โส ปน (๔)
ภาติก มยฺห ยูถปริหรเณน กมฺม นตฺถิ อหมฺป มาตรเมว
ปฏิชคฺคิสฺสามีติ อาห ฯ อิติ เต อุโภป เอกฉนฺทา หุตฺวา
ยูถ ปหาย มาตร คเหตฺวา หิมวนฺตา โอรุยฺห ปจฺจนฺเต
# ๑. ม. ผลาผลานิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อาหรณกวานรา ฯ
# ๔. ม. โสป น ฯ
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*เลมที่ 30 จุลลฺ นนฺทิยชาตก หนา 313
นิโคฺรธรุกฺเข วาส กปฺเปตฺวา มาตร ปฏิชคฺคึสุ ฯ
อเถโก พาราณสิวาสี พฺราหฺมณมาณโว ตกฺกสิลาย
ทิสาปาโมกฺขสฺส อาจริยสฺส สนฺติเก สพฺพสิปฺปานิ อุคฺคณฺหิตฺวา
คมิสฺสามีติ อาจริย อาปุจฺฉิ ฯ อาจริโยป องฺควิชฺชานุภาเวน
ตสฺส กกฺขฬผรุสสาหสิกภาว ตฺวา ตาต ตฺว กกฺขโฬ ผรุโส
สาหสิโก เอวรูปาน ปน น สพฺพกาล เอกสทิสเมว อิชฺฌติ
มหาวินาส มหาทุกฺข ปสฺสิสฺสสิ (๑) ตฺว มา กกฺขโฬ โหสิ
ปจฺฉานุตาปกร กมฺม มา กรีติ โอวทิตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ โส
อาจริย วนฺทิตฺวา พาราณสึ คนฺตฺวา ฆราวาส คเหตฺวา
อฺเหิ สิปฺเปหิ ชีวิต กปฺเปตุ อสกฺโกนฺโต ธนุโกฏึ (๒) นิสสฺ าย
ชีวิต กปฺเปสฺสามีติ ลุทฺทกกมฺม กตฺวา ชีวิต กปฺเปสฺสามีติ
พาราณสิโต นิกฺขมิตฺวา ปจฺจนฺตคามเก วสนฺโต ธนุกลาปสนฺนทฺโธ
อรฺ ปวิสิตฺวา นานามิเค มาเรตฺวา มสวิกฺกเยน ชีวิต
กปฺเปสิ ฯ โส เอกทิวส อรฺเ กิฺจิ อลภิตฺวา อาคจฺฉนฺโต
องฺคณปริยนฺเต ิต นิโคฺรธรุกฺข ทิสฺวา อป นาเมตฺถ กิฺจิ
ภเวยฺยาติ นิโคฺรธรุกฺขาภิมุโข ปายาสิ ฯ
ตสฺมึ ขเณ อุโภป เต ภาตโร มาตร ผลานิ ขาทาเปตฺวา
ปุรโต กตฺวา วิฏปนฺตเร นิสินฺนา ต อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา
# ๑. สี. ปาปุณิสฺสนฺติ ฯ ยุ. ปสฺสนฺติ ฯ ๒. ม. ธนุโกฏึ นริสฺสาย
ชีวิตสฺสามิ อุทฺทกมฺม กตฺวา ชีวิก กปฺเปสฺสามีติ ฯ
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มาตร โน ทิสฺวาป กึ กริสฺสตีติ สาขนฺตเร นิลียึสุ ฯ โสป
โข สาหสิกปุริโส รุกฺขมูล อาคนฺตฺวา ต เตส มาตร
ชราทุพฺพล อนฺธ ทิสฺวา จินฺเตสิ กึ เม ตุจฺฉหตฺถคมเนน
อิม มกฺกฏึ วิชฺฌิตฺวา คเหตฺวา คมิสฺสามีติ ฯ โส ตสฺสา
วิชฺฌนตฺถาย ธนุ อากฑฺฒิ ฯ ต ทิสฺวา โพธิสตฺโต ตาต
จุลฺลนนฺทิย เอส เม ปุริโส มาตร วิชฌ
ฺ ิตุกาโม อหมสฺสา
ชีวิตทาน ทสฺสามิ ตฺว มมจฺจเยน มาตร ปฏิชคฺเคยฺยาสีติ
วตฺวา สาขนฺตรา นิกฺขมิตฺวา โภ ปุริ มา เม มาตร
วิชฺฌิ เอสา อนฺธา ชราทุพฺพลา อหมสฺสา ชีวิตทาน เทมิ
ตฺว เอต อมาเรตฺวา ม มาเรหีติ ตสฺส ปฏิฺ คเหตฺวา
คนฺตฺวา สรสฺส อาสนฺนฏาเน นิสีทิ ฯ โส นิกฺการุโณ (๒)
โพธิสตฺต วิชฺฌิตฺวา ปาเตตฺวา มาตรมฺปสฺส วิชฌ
ฺ ติ ุ ปุน ธนุ
สนฺนยฺหิ ฯ ต ทิสฺวา จุลฺลนนฺทิโย อย เม มาตร วิชฺฌิตุกาโม
เอกทิวสมฺป โข เม มาตา ชีวมานา ลทฺธชีวิตา เยว นาม
โหติ ชีวิตทานมสฺสา ทสฺสามีติ สาขนฺตรา นิกฺขมิตฺวา โภ
ปุริส มา เม มาตร วิชฌ
ฺ ิ อหมสฺสา ชีวิตทาน ทมฺมิ
ตฺว ม วิชฺฌติ ฺวา อมฺเห เทฺว ภาตโร คเหตฺวา อมฺหาก
มาตุยา ชีวิตทาน เทหีติ ตสฺส ปฏิฺ คเหตฺวา สรสฺส
อาสนฺนฏาเน นิสีทิ ฯ โส ตมฺป วิชฌ
ฺ ิตฺวา ปาเตตฺวา ฆเร
# ๑. ม. คณฺหิ ฯ ๒. ม. นิกกฺ รุโณ ฯ
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ทารกาน ภวิสฺสตีติ มาตรมฺป เตส วิชฺฌิตฺวา ปาเตตฺวา ตโยป
กาเชนาทาย เคหาภิมุโข ปายาสิ ฯ
อถสฺส ปาปปุริสสฺส เคเห อสนี (๑) ปติตฺวา ภริยฺจ เทฺว
จ ทารเก เคเหเนว สทฺธึ ฌาเปสิ ปฏิวสถูณตุลามตฺต
อวสิสฺสิ ฯ อถ น คามทฺวาเร เยว เอโก ปุริโส ทิสฺวา ต
ปวตฺตึ อาโรเจสิ ฯ โส ปุตฺตทารโสเกน อภิภูโต ตสฺมึเยว
าเน มสกาชฺจ ธนุกฺกลาปฺจ ฉฑฺเฑตฺวา วตฺถ ปหาย
นคฺโค พาหา ปคฺคยฺห ปริเทวมาโน คนฺตฺวา ฆร ปาวิสิ ฯ
อถสฺส สา ตุลา (๓) ภิชชฺ ิตฺวา สีเส ปติตฺวา สีส ภินฺทิ ฯ
ปวี วิวร อทาสิ ฯ อวีจิโต ชาลา อุฏหิ ฯ โส ปวิยา
คิลิยมาโน อาจริยสฺส โอวาท สริตฺวา อิม วต การณ
ทิสฺวา ปาราสริยพฺราหฺมโณ มยฺห โอวาทมทาสีติ ปริเทวมาโน
อิม คาถทฺวยมาห
[๒๙๓] อิท ตทาจริยวโจ
ปาราสริโย ยทาพฺรวิ (๔)
มา สุ ตฺว อกริ ปาป
ย ตฺว ปจฺฉา กตนฺตเป
[๒๙๔] ยานิ กโรติ ปุริโส
ตานิ อตฺตนิ ปสฺสติ
กลฺยาณการี กลฺยาณ
ปาปการี จ ปาปก
ยาทิส วปเต พีช
ตาทิส หรเต ผลนฺติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ย ปาราสริโย พฺราหฺมโณ อพฺรวิ มา สุ
# ๑. ม. อสนิ ฯ ๒. ม. อถสฺส ฯ ๓. ม. ถูณา ฯ ๔. ม. ยทพฺรวิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ตฺว ปาป อกริ ย กต ปจฺฉา ตฺเว (๑) ตปฺเปยฺยาติ อิท
ต อาจริยสฺส วจน ยานิ กายวจีมโนทฺวาเรหิ กมฺมานิ
ปุริโส กโรติ เตส วิปาก ปฏิลภนฺโต ตานิ เยว อตฺตนิ ปสฺสติ
กลฺยาณกมฺมการี กลฺยาณผลมนุโภติ ปาปการี จ ปาปกเมว [๒]
ลามก อนิฏ ผลมนุโภติ ฯ โลกสฺมิมปฺ  หิ ยาทิส วปเต พีช
ตาทิส หรเต ผล พีชานุรปู  พีชานุจฺฉวิกเมว ผล หรติ
คณฺหติ อนุภวตีติ ฯ
อิติ โส ปริเทวนฺโตว ปวึ ปวิสิตฺวา อวีจิมหานิรเย
นิพฺพตฺติ ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว อิทาเนว เทวทตฺโต กกฺขโฬ
ผรุโส ปุพฺเพป กกฺขโฬ ผรุโส นิกฺการุณิโก เยวาติ วตฺวา
อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ ตทา ลุทฺทกปุริโส เทวทตฺโต อโหสิ ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย สาริปุตฺโต
จุลฺลนนฺทิโย อานนฺโท มาตา มหาปชาปตี โคตมี มหานนฺทิโย
ปน อหเมวาติ ฯ
จุลลฺ นนฺทยิ ชาตก ทุติย ฯ
# ๑. ม. ตฺวฺเว ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร หีนนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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ปุฏภตฺตชาตก
นเม นมนฺตสฺสาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอก
กุฏมฺพิก อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถนิ ครวาสี กิเรโก กุฏมฺพโิ ก เอเกน ชานปทกุฏมฺพิเกน สทฺธึ โวหาร อกาสิ ฯ โส อตฺตโน ภริย
อาทาย ตสฺส ธารณกสฺส สนฺติก อคมาสิ ฯ ธารณโก
ทาตุ น สกฺโกมีติ น กิฺจิ อทาสิ ฯ อิตโร กุชฌ
ฺ ิตฺวา
ภตฺต อภฺุชิตฺวาว นิกฺขมิ ฯ อถ น อนฺตรามคฺเค ฉาตชฺฌตฺต
ทิสฺวา มคฺคปฏิปนฺนา ปุริสา ภริยายป ทตฺวา ภฺุชาหีติ
ภตฺตปุฏ อทสุ ฯ โส ต คเหตฺวา ตสฺสา อทาตุกาโม หุตฺวา
ภทฺเท อิท โจราน ติฏนฏาน ตฺว ปุรโต ยาหีติ ต (๑)
อุยฺโยเชตฺวา สพฺพ ภตฺต ภฺุชิตฺวา ตุจฺฉปุฏ ทสฺเสตฺวา ภทฺเท
อภตฺตกตุจฺฉปุฏ อทสูติ อาห ฯ สา เตน เอเกน ภุตฺตภาว
ตฺวา โทมนสฺสปฺปตฺตา อโหสิ ฯ เต อุโภป เชตวนปฏิวิหาเรน คจฺฉนฺตา ปานีย ปวิสฺสามาติ เชตวน ปวิสึสุ ฯ
สตฺถาป เตสฺเว อาคมน โอโลเกนฺโต มิค (๒) คเหตฺวา
ิตลุทฺทโก วิย คนฺธกุฏจิ ฺฉายาย นิสีทิ ฯ เต สตฺถาร ทิสฺวา
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา นิสีทึสุ ฯ สตฺถา เตหิ สทฺธึ ปฏิสนฺถาร
กตฺวา กึ อุปาสิเก อย เต ภตฺตา หิตกาโม สเสฺนโหติ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. มคฺค ฯ
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ปุจฺฉิ ฯ ภนฺเต อห เอตสฺส สเสฺนหา อย ปน มยฺห นิเสฺนโห
ติฏนฺตุ อฺเ ทิวสา อชฺเชเวสนฺตรามคฺเค ปุฏภตฺต ลภิตฺวา
มยฺห อทตฺวา อตฺตนาว ภฺุชตีติ ฯ อุปาสิเก นิจฺจากาลมฺป
ตฺว เอตสฺส หิตกามา สเสฺนหา อย นิเสฺนโหว ยทา ปน
ปณฺฑิเต นิสฺสาย ตว คุเณ ชานาติ ตทา สพฺพิสฺสริย
นิยฺยาเทตีติ วตฺวา ตาย ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อมจฺจกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ตสฺส อตฺถธมฺมานุสาสโก
อโหสิ ฯ อถ น ราชา ปทุพฺเภยฺยาป เม อยนฺติ อตฺตโน
ปุตฺต อาสงฺกนฺโต นีหริ ฯ โส อตฺตโน ภริย คเหตฺวา นครา
นิกฺขมฺม เอกสฺมึ กาสิกคาเม วาส กปฺเปสิ ฯ โส อปรภาเค
ปตุ กาลกตภาว สุตฺวา กุลสนฺตก รชฺช คณฺหิสฺสามีติ
พาราณสึ ปจฺจาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค ภริยายป ทตฺวา
ภฺุชาหีติ ปุฏภตฺต ลภิตวฺ า ตสฺสา อทตฺวา สยเมว ต
ภฺุชิ ฯ สา กกฺขโฬ วตาย ปุริโสติ โทมนสฺสปฺปตฺตา
อโหสิ ฯ โส พาราณสิย รชฺช คเหตฺวา ต อคฺคมเหสิฏาเน
เปตฺวา เอตฺตกเมว เอติสฺสา อลนฺติ น อฺ สกฺการ
วา สมฺมาน วา กโรติ กถ ยาเปสีติป น น ปุจฺฉติ ฯ
โพธิสตฺโต จินฺเตสิ อย เทวี รฺโ พหุปฺปการา
สเสฺนหา ราชา ปเนต กิสฺมิฺจิ น มฺติ สกฺการ-
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สมฺมานมสฺสา กาเรสฺสามีติ ต อุปสงฺกมิตฺวา อุปจาร กตฺวา
เอกมนฺต ตฺวา กินฺตาตาติ วุตฺเต กถ สมุฏาเปตุ มย
เทวิ ตุมฺเห อุปฏหาม กึ นาม มหลฺลกาน มาตาปตูน (๑)
วตฺถกฺขณฺฑ วา ภตฺตปณฺฑ วา ทาตุ น วฏฏตีติ อาห ฯ
ตาต อห อตฺตนาป กิฺจิ น ลภามิ ตุมฺหาก กึ ทสฺสามิ
นนุ ลภนกาเล อทาสึ อิทานิ ปน เม ราชา น กิฺจิ
เทติ ติฏตุ อฺ ทาน รชฺช คณฺหิตุ อาคจฺฉนฺโต
อนฺตรามคฺเค ภตฺตปุฏ ลภิตฺวา ภตฺตมตฺตมฺป เม อทตฺวา
อตฺตนาว ภฺุชีติ ฯ กึ ปน อมฺม รฺโ สนฺติเก เอว
กเถตุ สกฺขิสสฺ ถาติ ฯ สกฺขิสฺสามิ ตาตาติ ฯ เตน หิ อชฺเชว
มม รฺโ สนฺติเก ิตกาเล มยิ ปุจฺฉนฺเต เอว กเถถ
อชฺเชว โว คุณ ชานาเปสฺสามีติ ฯ เอว วตฺวา โพธิสตฺโต
ปุริมตร คนฺตฺวา รฺโ สนฺติเก อฏาสิ ฯ สาป คนฺตฺวา
รฺโ สนฺตเิ ก (๒) อฏาสิ ฯ
อถ น โพธิสตฺโต อมฺม ตุมฺเห อติวิย กกฺขฬา
กินฺนาม ปตูน วตฺถกฺขณฺฑ วา ภตฺตปณฺฑมตฺต วา ทาตุ
น วฏฏตีติ ฯ ตาต อหเมว รฺโ สนฺติกา กิฺจิ น ลภามิ
ตุมฺหาก กึ ทสฺสามีติ ฯ นนุ อคฺคมเหสิฏาน โว (๓) ลทฺธนฺติ ฯ
ตาต กิสฺมิฺจิ สมฺมาเน อสติ อคฺคมเหสิฏาน กึ กริสฺสติ
# ๑. ม. ปตูน ฯ ๒. ม. สมีเป ฯ ๓. ม. เต ฯ
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อิทานิ เม ตุมฺหาก ราชา กึ ทสฺสติ โส อนฺตรามคฺเค
ภตฺตปุฏ ลภิตฺวา ตโต กิฺจิ อทตฺวา สยเมว ภฺุชีติ ฯ
โพธิสตฺโต เอว กิร มหาราชาติ ปุจฺฉิ ฯ ราชา อธิวาเสสิ ฯ
โพธิสตฺโต ตสฺส อธิวาสน วิทิตฺวา เตน หิ อมฺม รฺโ
อปฺปยกาลโต ปฏาย กึ ตุมฺหาก อิธ วาเสน โลกสฺมึ หิ
อปฺปยสมฺปโยโคว ทุกโฺ ข ตุมฺหาก อิธ วาเส สติ รฺโ
อปฺปยสมฺปโยโค ทุกฺข ภวิสฺสติ อิเม สตฺตา นาม ภชนฺต (๓)
ภชนฺติ อภชนฺต (๓) อภชนภาว ตฺวา อฺตฺถ คนฺตพฺพ มหนฺโต
หิ โลกสนฺนวิ าโสติ วตฺวา อิมา คาถา อโวจ
[๒๙๕] นเม นมนฺตสฺส ภเช ภชนฺต
กิจฺจานุกุพฺพสฺส กเรยฺย กิจฺจ
นานตฺถกามสฺส กเรยฺย อตฺถ
อสมฺภชนฺตมฺป น สมฺภเชยฺย ฯ
[๒๙๖] จเช จชนฺต วนถ น กยิรา
อเปตจิตฺเตน น สมฺภเชยฺย
ทิโช ทุม ขีณผลว (๔) ว ตฺวา
อฺ สเมกฺเขยฺย มหา หิ โลโกติ ฯ
ตตฺถ นเม นมนฺตสฺส ภเช ภชนฺตนฺติ โย อตฺตโน
นมติ ตสฺเสว ปฏินเมยฺย โย จ ภชติ ตฺเว ภเชยฺย ฯ
# ๑. ม. จ ฯ ๒. ม. ภชนฺเต ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. ขีณผลนุติ ฯ
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กิจฺจานุกุพฺพสฺส กเรยฺย กิจฺจนฺติ อตฺตโน อุปฺปนฺน กิจฺจ
อนุกุพฺพนฺตสฺเสว ตสฺสาป อุปฺปนฺนกิจฺจ ปฏิกเรยฺย ฯ จเช
จชนฺต วนถ น กยิราติ อตฺตาน ชหนฺต ชเหเถว (๑) กิฺจิ (๒)
ตสฺมึ ตณฺหาสงฺขาต วนถ น กเรยฺย ฯ อเปตจิตฺเตนาติ วิคตจิตฺเตน
วิปลฺลฏจิตฺเตน ฯ น สมฺภเชยฺยาติ ตถารูเปน สทฺธึ น
สมาคจฺเฉยฺย ฯ ทิโช ทุมนฺติ ยถา สกุโณ ปุพฺเพ ผลิตมฺป
รุกฺข ผเล ขีเณ ขีณผโล อยนฺติ ตฺวา ต ฉฑฺเฑตฺวา
อฺ สเมกฺขติ ปริเยสติ เอว อฺ สเมกฺเขยฺย มหา หิ
เอส โลโก อวสฺส ตุมฺเหสุ สเสฺนห เอก ปุริส ลภิสฺสถาติ ฯ
ต สุตฺวา พาราณสิราชา เทวิยา สพฺพิสฺสริย อทาสิ ฯ
ตโต ปฏาย สมคฺคา สมฺโมทมานา วสึสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน เทฺว ชายปติกา โสตาปตฺติผเล ปติฏหึสุ ฯ ตทา ชายปติกา อิเมว เทฺว ชายปติกา
อเหสุ ปณฺฑิตามจฺโจ ปน อหเมวาติ ฯ
ปุฏภตฺตชาตก ตติย ฯ
# ๑. ม. ชเหยฺเยว ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อถ ตุมฺเห ฯ
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กุมฺภลี ชาตก
ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมาติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
[๒๙๗] ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา (๑) คุณา ปรมภทฺทกา
สจฺจ ธมฺโม ธิติ จาโค
ทิฏ โส อติวตฺตติ
[๒๙๘] ยสฺส เต จ น วิชฺชนฺติ คุณา ปรมภทฺทกา
สจฺจ ธมฺโม ธิติ จาโค ทิฏ โส นาติวตฺตตีติ ฯ
ตตฺถ คุณา ปรมภทฺทกาติ ยสฺเสเต ภทฺทกา (๒) จตฺตาโร
ราสฏเน ปณฺฑฏเน คุณา น วิชฺชนฺติ โส ปจฺจามิตฺต
อติกฺกมิตุ น สกฺโกตีติ ฯ เสสเมตฺถ สพฺพ เหฏา กุมฺภีลชาตเก
วุตฺตนยเมว สทฺธึ สโมธาเนนาติ ฯ
กุมฺภลี ชาตก จตุตฺถ ฯ
# ๑. สี. ม. วานรินฺท ยถา ตว ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ปรมภทฺทกา ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 323

*เลมที่ 30 หนา 323
ขนฺติวณฺณนชาตก
อตฺถิ เม ปุรโิ ส เทวาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โกสลราชาน อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺส กิเรโก พหุปฺปกาโร อมจฺโจ อนฺเตปุเร ปทุสฺสิ ฯ
ราชา อุปการโก เมติ ตฺวาป อธิวาเสตฺวา สตฺถุ อาโรเจสิ ฯ
สตฺถา ปุราณกราชาโนป มหาราช เอว อธิวาเสสุ เยวาติ วตฺวา
เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต เอโก
อมจฺโจ ตสฺส อนฺเตปุเร ปทุสฺสิ ฯ อมจฺจสฺสาป เสวโก ตสฺส
เคเห ปทุสฺสิ ฯ โส ตสฺส อปราธ อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต
ต อาทาย รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา เทว เอโก เม อุปฏาโก
สพฺพกิจฺจการโก โส มยฺห เคเห ปทุสฺสิ ตสฺส กึ กาตุ
วฏฏตีติ ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห
[๒๙๙] อตฺถิ เม ปุริโส เทว สพฺพกิจฺเจสุ พฺยาวโฏ
ตสฺส เจโกปราธตฺถิ
ตตฺถ ตฺว กินฺติ มฺสีติ ฯ
ตตฺถ ตสฺส เจโกปราธตฺถีติ ตสฺส จ ปุริสสฺส เอโก
อปราโธ อตฺถิ ฯ ตตฺถ ตฺว กินฺติ มฺสีติ ตตฺถ ตสฺส
ปุริสสฺส อปราเธ ตฺว กึ กาตพฺพนฺติ มฺสิ ยถา เต
จิตฺต อุปชฺชติ ตทนุรูปมสฺส ทณฺฑ ปเนหีติ ทีเปติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา ทุติย คาถมาห
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต กาสาววคฺควณฺณนา หนา 324
[๓๐๐]

อมฺหาก อตฺถิ (๑) ปุรโิ ส
เอทิโส อิธ วิชชฺ ติ
ทุลฺลโภ องฺคสมฺปนฺโน
ขนฺติ อสฺมาก(๒) รุจฺจตีติ ฯ
ตสฺสตฺโถ อมฺหากมฺป ราชูน สต เอทิโส พหุปฺปกาโร
อคาเร ทุสฺสนกปุริโส อตฺถิ ฯ โส จ โข อิธ วิชชฺ ติ อิทานิป
อิเธว สวิชฺชติ มย ราชาโนป สมานา ตสฺส พหุปฺปการต
สนฺธาย อธิวาเสม ตุยฺห ปน อรฺโป สโต อธิวาสนภาโร (๓)
ชาโต ฯ องฺคสมฺปนฺโนติ (๔) สพฺพคุณโกฏาเสหิ สมนฺนาคโต ปุริโส
นาม ทุลฺลโภ เตน การเณน อมฺหาก เอวรูเปสุ าเนสุ
อธิวาสนขนฺติ เยว รุจฺจตีติ ฯ
อมจฺโจ อตฺตาน สนฺธาย รฺโ (๕) วุตฺตภาว ตฺวา
ตโต ปฏาย อนฺเตปุเร ปทุสฺสิตุ น วิสหิ ฯ โสปสฺส เสวโก
รฺโ อาโรจิตภาว ตฺวา ตโต ปฏาย ต กมฺม กาตุ
น วิสหิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา อหเมว พาราณสิราชา อโหสินตฺ ิ ฯ โสป อมจฺโจ
รฺโ สตฺถุ กถิตภาว ตฺวา ตโต ปฏาย ต กมฺม
กาตุ นาสกฺขีติ ฯ
ขนฺติวณฺณนชาตก ปฺจม ฯ
# ๑. ม. อมฺหากมฺปตฺถิ ฯ ๒. ม. ขนฺติรสฺมาก ฯ ๓. อธิวาสน ภาโรติป ฯ
# ๔. ม. องฺคสมฺปนฺโน หิ ฯ ๕. ม. รฺาติป ฯ
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*เลมที่ 30 หนา 325
โกสิยชาตก
กาเล นิกฺขมนา สาธูติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โกสลราชาน อารพฺภ กเถสิ ฯ
โสกลราชา ปจฺจนฺต วูปสมนตฺถาย อกาเล นิกฺขมิ ฯ
วตฺถุ เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ
อตีต พาราณสิราชา อกาเล นิกฺขมิตฺวา อุยฺยาเน
ขนฺธาวาร นิวาเสสิ ฯ ตสฺมึ กาเล เอโก อุลูกสกุโณ เวฬุคุมพฺ 
ปวิสิตฺวา นิลียิ ฯ กากเสนา อาคนฺตฺวา นิกฺขมนฺตเมว ต
คณฺหิสฺสามาติ ปริวาเรสุ (๒) ฯ โส สุริยตฺถคมน อโนโลเกตฺวา ว
อกาลสฺเสว (๓) นิกฺขมิตฺวา ปลายิตุ อารภิ ฯ อถ น กากา
ปริวาเรตฺวา ตุณฺเฑหิ โกฏเฏตฺวา ปริปาเตสุ ฯ ราชา โพธิสตฺต
อามนฺเตตฺวา กึ นุ โข ปณฺฑิต อิเม กากา โกสิย
ปริปาเตนฺตีติ ปุจฺฉิ ฯ โพธิสตฺโต อกาเล มหาราช อตฺตโน
วสนฏานา นิกฺขมนฺตา เอวรูป ทุกฺข ปฏิลภนฺติ เยว ตสฺมา
อกาเล อตฺตโน วสนฏานา นิกฺขมิตุ น วฏฏตีติ อิมมตฺถ
ปกาเสนฺโต อิม คาถาทฺวยมาห
[๓๐๑] กาเล นิกขฺ มนา สาธุ
นากาเล สาธุ นิกฺขโม
อกาเลน หิ นิกฺขมฺม
เอกกมฺป พหุชฺชโน
น กิฺจิ อตฺถ ชาเตติ (๔) ธกเสนาว โกสิย ฯ
# ๑. สี. ยุ. นิเวเสสิ ฯ ม. นิเวสยิ ฯ ๒. ม. ปริวาเรสิ ฯ ๓. สี. กาลสฺเสว ฯ
ม. อกาเสเยว ฯ ๔. ม. โชเตหิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต กาสาววคฺควณฺณนา หนา 326
[๓๐๒]

ธีโร (๑)วิธิวิธานฺู ปเรส วิวรานุคู
สพฺพามิตฺเต วสีกตฺวา โกสิโยว สุขี สิยาติ ฯ
ตตฺถ กาเล นิกฺขมนา สาธูติ มหาราช นิกฺขมนา นาม
นิกฺขมน วา ปรกฺกมน วา ยุตฺตมตฺตกาเล สาธุ (๒) นากาเล
สาธุ นิกฺขโมติ อกาเล ปน อตฺตโน วสนฏานโต อฺตฺถ
คนฺตุ [๓] นิกฺขมน วา ปรกฺกมน วา น สาธุ ฯ อกาเลน
หีติ อาทีสุ จตูสุ ปเทสุ ปมปเทน สทฺธึ ตติย ทุติเยน จตุตฺถ
โยเชตฺวา เอว อตฺโถ เวทิตพฺโพ อตฺตโน วสนฏานโต หิ
โกจิ ปุริโส อกาเล นิกฺขมิตฺวา วา ปรกฺกมิตฺวา วา น
กิฺจิ อตฺถ ชาเตติ อตฺตโน อปฺปมตฺตกมฺป วุฑฺฒึ อุปฺปาเทตุ
น สกฺโกติ ฯ อถ โข เอกกมฺป พหุชชฺ โน พหุป โส
ปจฺจตฺถิกชโน เอก (๖) อกาเล นิกฺขมนฺต วา ปรกฺกมนฺต วา
เอกก สมฺปริวาเรตฺวา (๗) มหาวินาส ปาเปติ ฯ ตตฺราย อุปมา
ธกเสนา ว โกสิยนฺติ ยถา อย ธกเสนา อิม อกาเล
นิกฺขมนฺตฺจ ปรกฺกมนฺตฺจ โกสิย ตุณฺเฑหิ (๘) วิตุทนฺตา
มหาวินาส ปาเปติ ตถา ฯ ตสฺมา ติรจฺฉานคเต อาทึ กตฺวา
เกนจิ อกาเล อตฺตโน วสนฏานโต น นิกฺขมิตพฺพ น
# ๑. ม. ธีดร จ ฯ ๒. ม. ยุตฺตปยุตฺตกาเล ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นีกฺขโม
นามาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. ปเมน ฯ ๕. ม. อกาเลน ฯ ๖. ม. เอต ฯ
# ๗. สี. สมฺปหริติวา ฯ ม. ปริวาเรตฺวา ฯ ๘. ม. วิตุทนฺติ มหาวินาส ปาเปนฺติ ฯ
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*เลมที่ 30 โกสิยชาตก หนา 327
ปรกฺกมิตพฺพนฺติ ฯ ทุติยคาถาย ธีโรติ ปณฺฑิโต ฯ วิธีติ
โปราณกปณฺฑิเตหิ ปตปเวณิ ฯ วิธานนฺติ โกฏาโส วา
สวิทหน วา ฯ วิวรานุคูติ (๑) วิวร อนุคจฺฉนฺโต ชานนฺโต ฯ
สพฺพามิตฺเตติ สพฺเพ อมิตฺเต ฯ วสีกตฺวาติ อตฺตโน วเส
กตฺวา ฯ โกสิโยวาติ อิมมฺหา พาลโกสิยา อฺโ ปณฺฑิตโกสิโย
วิย ฯ อิท วุตฺต โหติ โย จ โข ปณฺฑิโต อิมสฺมึ กาเล นิกฺขมิตพฺพ
ปรกฺกมิตพฺพ อิมสฺมึ กาเล น นิกฺขมิตพฺพ น ปรกฺกมิตพฺพนฺติ
โปราณปณฺฑิเตหิ ปตสฺส ปเวณิสงฺขาตสฺส วิธิโน โกฏาสสงฺขาต วิธาน ตสฺส วา วิธิโน วิธาน สวิทหน อนุฏาน
ชานาติ ฯ โส วิธิวิธานฺู ปเรส อตฺตโน ปจฺจามิตฺตาน
วิวร ตฺวา ยถา นาม ปณฺฑิโต โกสิโย (๒) รตฺติสงฺขาเตน
อตฺตโน กาเลน นิกฺขมิตฺวา จ ปรกฺกมิตฺวา จ ตตฺถ ตตฺถ
สยิตานฺเว กากาน สีสานิ ฉินฺทมาโน เต สพฺเพ อมิตฺเต
วสีกตฺวา สุขี สิยา เอว ธีโรป กาเล นิกฺขมิตฺวา ปรกฺกมิตฺวา
อตฺตโน ปจฺจามิตฺเต วสีกตฺวา สุขี นิทฺทุกฺโข ภเวยฺยาติ ฯ
ราชา โพธิสตฺตสฺส วจน สุตฺวา นิวตฺติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ ปณฺฑิตามจฺโจ ปน อหเมวาติ ฯ
โกสิยฺชาตก ฉฏ ฯ
# ๑. สี. ยุ. วิวรนฺตคูติ ฯ ๒. ม. รตฺติสงิขาเต อติตดน กาเล ฯ
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คูถปาณชาตก
สูโร สูเรน สงฺคมฺมาติ อิท สตฺตา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺมึ กิร กาเล เชตวนโต คาวุตทฺธโยชนมตฺเต (๑) เอโก
นิคมคาโม อโหสิ ฯ ตตฺถ พหูนิ สลากภตฺตปกฺขิกภตฺตานิ
อตฺถิ ฯ ตตฺเถโก ปฺหปุจฺฉโก โกณฺโฑ (๒) วสติ ฯ โส สลากภตฺตปกฺขิกภตฺตาน อตฺถาย คเต (๓) ทหรภิกฺขู จ สามเณเร จ
เก ปวนฺติ เก ขาทนฺติ เก ภฺุชนฺตีติ ปฺห ปุจฺฉิตฺวา
กเถตุ อสกฺโกนฺเต ลชฺชาเปสิ ฯ เต ตสฺส โกณฺฑสฺส ภเยน
สลากภตฺตปกฺขิกภตฺตตฺถาย ต คาม น คจฺฉนฺติ ฯ อเถกทิวส
เอโกป ภิกฺขุ สลากคฺค คนฺตฺวา ภนฺเต อสุกคาเม สลากภตฺต
วา ปกฺขิกภตฺต วา อตฺถตี ิ ปุจฺฉิตฺวา อตฺถาวุโส ตตฺถ ปเนโก
โกณฺโฑ ปฺห ปุจฺฉติ กเถตุ อสกฺโกนฺเต อกฺโกสติ ปริภาสติ
ตสฺส ภเยน เกจิ (๔) คนฺตุ น สกฺโกนฺตีติ วุตฺเต ภนฺเต ตตฺถ
ภตฺตานิ มยฺห ปาเปถ อหนฺต ทเมตฺวา นิพฺพิเสวน กตฺวา
ตโต ปฏาย อมฺเห (๕) ทิสฺวา ปลายนก กริสฺสามีติ อาห ฯ
ภิกฺขู สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตสฺส ตตฺถ ภตฺตานิ ปาเปสุ ฯ
โส ตตฺถ คนฺตฺวา คามทฺวาเร จีวร ปารุป ฯ ต
# ๑. ม. ติคาวุตฑฺฒโยชนมติเต ฯ ๒. สี. โกณฺโ ฯ ยุ. โกณฺโฏ ฯ
# ๓. ม. อาคเต ฯ ๔. ม. โกจิ ฯ ๕. ม. ตุมฺเห ฯ
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ทิสฺวา โกณฺโฑ จณฺฑเมณฺฑโก วิย เวเคน อุปคนฺตฺวา ปฺห
เม สมณ กเถหีติ อาห ฯ อุปาสก คาเม จริตฺวา ยาคุ
อาทาย อาสนสาลนฺตาว อาคนฺตุ เม เทหีติ ฯ โส ยาคุ
อาทาย อาสนสาล อาคเตป ตสฺมึ ตเถว อาห ฯ โสป ต
ยาคุ ตาว เม ปาตุ เทหิ อาสนสาล สมฺมชฺชิตุ เทหิ สลากภตฺต
ตาว เม อาหริตุ เทหีติ วตฺวา สลากภตฺต อาหริตฺวา ตเมว
ปตฺต คาหาเปตฺวา เอหิ ปฺห เต กเถสฺสามีติ พหิคาม
เนตฺวา จีวร สหริตฺวา องฺเส เปตฺวา ตสฺส หตฺถโต ปตฺต
คเหตฺวา อฏาสิ ฯ ตตฺถาป น โส สมณ ปฺห เม กเถหีติ
อาห ฯ อถ น กเถมิ เต ปฺหนฺติ เอกปฺปหาเรเนว ปาเตตฺวา
อฏีนิ สฺจุณฺณนฺโต วิย โปเถตฺวา คูถ มุเข ปกฺขิปตฺวา
อิโตทานิ ปฏาย อิม คาม อาคตภิกฺขุ (๑) กิฺจิ ปฺห
ปุจฺฉิตกาเล ชานิสฺสามีติ สนฺตชฺเชตฺวา ปกฺกามิ ฯ โส ตโต
ปฏาย ภิกขฺ ุ (๒) ทิสฺวา ปลายติ ฯ อปรภาเค ตสฺส ภิกฺขุโน
สา กิริยา ภิกฺขุสงฺเฆ ปากฏา ชาตา ฯ อเถกทิวส ภิกฺขู
ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส อสุกภิกฺขุ กิร โกณฺฑสฺส
มุเข คูถ ปกฺขิปตฺวา คโตติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ
ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ
วุตฺเต น ภิกขฺ เว โส ภิกขฺ ุ อิทาเนว ต มีฬฺเหน อาสาเทสิ
# ๑. ม. อาคต กฺจิ ภิกขุ ฯ ๒. ม. ภิกขฺ ู ฯ
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ปุพฺเพป อาสาเทสิ เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต องฺคมคธวาสิโน อฺมฺสฺส รฏ คจฺฉนฺตา
เอกทิวส ทฺวินฺน รฏาน สีมนฺตเร เอก ฆร (๑) นิสฺสาย วสิตฺวา
สุร ปวิตฺวา มจฺฉมส ขาทิตฺวา ปาโตว ยานานิ โยเชตฺวา
ปกฺกมึสุ ฯ เตส คตกาเล เอโก คูถขาทกปาณโก คูถคนฺเธน
อาคนฺตฺวา เตส นิสินฺนฏาเน (๒) ฉฑฺฑิตสุร ทิสฺวา ปานีย (๓)
ปปาสาย ปวิตฺวา มตฺโต หุตฺวา คูถปฺุช อภิรุหิ ฯ อลฺลคูถ
ตสฺมึ อารุฬฺเห โถก โอนมิ ฯ โส ปวี ม ธาเรตุ น
สกฺโกตีติ วิรวติ ฯ ตสฺม
ิ ฺเว ขเณ เอโก มตฺตวารโณ ต
ปเทส ปตฺวา คูถคนฺธ ฆายิตฺวา ชิคุจฺฉนฺโต ปฏิกกฺ มิ ฯ โส
ต ทิสฺวา เอส มม ภเยน ปลายีติ สฺี หุตฺวา อิมินา
เม สทฺธึ สงฺคาม กาตุ วฏฏตีติ ต อวฺหยนฺโต ปม คาถมาห
[๓๐๓] สูโร สูเรน สงฺคมฺม
วิกฺกนฺเตน ปหารินา
เอหิ นาค นิวตฺตสฺสุ
กินฺนุ ภีโต ปลายสิ
ปสฺสนฺตุ องฺคมคธา
มม ตุยฺหฺจ วิกฺกมนฺติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ตฺว สูโร มยา สูเรน สทฺธึ สมาคนฺตฺวา วิริยวิกฺกเมน วิกกฺ นฺเตน ปหารทานสมตฺถตาย ปหารินา กึการณา
อสงฺคามตฺถาย (๔) คจฺฉสิ นนุ นาม เอกสมฺปหาโร ทาตพฺโพ
สิยา ตสฺมา เอหิ นาค นิวตฺตสฺสุ เอตฺตเกเนว มรณภยตชฺชิโต
# ๑. ม. สร ฯ ๒. ม. ปตฏาเน ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. อสงฺคาเมตฺวาว ฯ
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หุตฺวา กินฺนุ ภีโต ปลายสิ อิเม อิม สีมนฺตร (๑) กตฺวา วสนฺตา
ปสฺสนฺตุ องฺคมคธา มม ตุยฺหฺจ วิกฺกม อุภินฺนมฺป อมฺหาก
ปรกฺกม ปสฺสนฺตูติ ฯ โส หตฺถี อุจฺจาเรตฺวา (๒) ตสฺส วจน
สุตฺวา นิวตฺติตฺวา ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ต อปสาเทนฺโต
ทุติย คาถมาห
[๓๐๔] น ต ปาทา วธิสฺสามิ น ทนฺเตน น โสณฺฑิยา
มีฬฺเหน ต วธิสฺสามิ
ปูติ หฺตุ ปูตินาติ ฯ
ตสฺสตฺโถ น ต ปาทาทีหิ วธิสฺสามิ ตุยฺห ปน
อนุจฺฉวิเกน มีฬฺเหน ต วธิสฺสามีติ เอวฺจ ปน วตฺวา
ปูติคูถปาณโก ปูตินา ว หฺตูติ ฯ
ตสฺส มตฺถเก มหนฺต ลณฺฑ ปาเตตฺวา อุทก วิสฺสชฺเชตฺวา
ตตฺเถว ต ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา โกฺจนาท นทนฺโต อรฺเมว
ปาวิสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา คูถปาณโก โกณฺโฑ อโหสิ วารโณ โส ภิกฺขุ ต
การณ ปจฺจกฺขโต ทิสฺวา ตสฺมึ วนสณฺเฑ นิพฺพตฺตเทวตา (๓)
ปน อหเมวาติ ฯ
คูถปาณกชาตก สตฺตม ฯ
# ๑. ม. สีม อนิตร ฯ ๒. ม. กณฺณ ทตฺวา ฯ ๓. ม. นิวุตฺถเทวตา ฯ
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กามนีตชาตก
ตโย คิรินฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต กามนีตพฺราหฺมณ นาม อารพฺภ กเถสิ ฯ
วตฺถุ ปจฺจุปฺปนฺนฺจ อตีตฺจ ทฺวาทสนิปาเต กามชาตเก (๑)
อาวิภวิสฺสติ ฯ
เตสุ ปน ทฺวีสุ ราชปุตฺเตสุ เชฏโก อาคนฺตฺวา
พาราณสิย ราชา อโหสิ ฯ กนิฏโ อุปราชา ฯ เตสุ ราชา
วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ อติตฺโต ธนโลโล (๒) อโหสิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต
สกฺโก เทวราชา หุตฺวา ชมฺพุทีป โอโลเกนฺโต ตสฺส รฺโ
ทฺวีสุป กาเมสุ อติตฺตภาว ตฺวา อิม ราชาน นิคฺคเหตฺวา (๓)
ลชฺชาเปสฺสามีติ พฺราหฺมณมาณวกวณฺเณน อาคนฺตฺวา ราชาน
ปสฺสิ ฯ รฺา จ เกนตฺเถน อาคโตสิ มาณวาติ วุตฺเต
อห มหาราช ตีณิ นครานิ ปสฺสามิ เขมานิ สุภิกฺขานิ
ปหูตหตฺถิอสฺสรถปตฺติหิรฺสุวณฺณาลงฺการภริตานิ สกฺกา ปน
ตานิ อปฺปเกเนว พเลน คณฺหิตุ อหนฺเต ตานิ คเหตฺวา
ทาตุ อาคโตติ อาห ฯ กทา คจฺฉาม มาณวาติ วุตฺเต เสฺว
มหาราชาติ ฯ เตน หิ คจฺฉาม (๔) ปาโตว อาคจฺเฉยฺยาสีติ ฯ
สาธุ มหาราช เวเคน พล สชฺเชหีติ วตฺวา สกฺโก
สกฏานเมว คโต ฯ
ราชา ปุนทิวเส เภริฺจาราเปตฺวา พลสชฺช การาเปตฺวา
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๖๓๗/๔๒๘ ฯ ๒. ธนโลโภติป ฯ ๓. ม. นิคคฺ ณฺหิตฺวา ฯ
# ๔. ม. คจฺฉ ฯ
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อมจฺเจ ปกฺโกสิตฺวา (๑) หิยฺโย เอโก พฺราหฺมณมาณโว อุตฺตรปฺจาเล อินฺทปตฺเต เกกเกติ (๒) อิเมสุ ตีสุ นคเรสุ รชฺช
คเหตฺวา ทสฺสามีติ อาห อห ต มาณว อาทาย ตีสุ นคเรสุ
รชฺช คณฺหิสสฺ ามิ (๓) เวเคน ต ปกฺโกสถาติ ฯ กตฺถสฺส เทว
นิวาโส ทาปโตติ ฯ น เม ตสฺส นิวาสเคห ทาปตนฺติ ฯ
นิวาสปริพฺพโย (๔) ปน ทินฺโนติ ฯ โสป น ทินฺโนติ ฯ อถ
กห คมิสฺสามาติ (๕) ฯ นครวีถีสุ โอโลเกถาติ ฯ เต โอโลเกนฺตา
อทิสฺวา น ปสฺสาม มหาราชาติ อาหสุ ฯ รฺโ มาณว
อปสฺสนฺตสฺส เอว มหนฺตา อิสฺสริยา ปริหโี นมฺหตี ี มหาโสโก
อุทปาทิ หทยวตฺถุ อุณฺห อโหสิ วตฺถโุ ลหิต กุปฺป โลหิตปกฺขนฺทิกา อุทปาทิ ฯ เวชฺชาป ติกิจฉฺ ิตุ นาสกฺขึสุ ฯ
ตโต ตีหจตูหจฺจเยน สกฺโก อาวชฺชมาโน ตสฺส ต
อาพาธ ตฺวา ติกิจฺฉิสฺสามิ นนฺติ พฺราหฺมณวณฺเณน
อาคนฺตฺวา ทฺวาเร ตฺวา เวชฺโช พฺราหฺมโณ ตุมฺหาก
ติกิจฺฉนตฺถาย อาคโตติ อาโรจาเปสิ ฯ ราชา ต สุตฺวา
มหนฺตมหนฺตา ราชเวชฺชา ม ติกิจฺฉิตุ นาสกฺขึสุ ปริพฺพยมสฺส (๖)
ทาเปตฺวา อุยฺโยเชถาติ อาห ฯ สกฺโก ต สุตฺวา มยฺห เนว
นิวาสนปริพฺพเยน (๗) อตฺโถ เวชฺชลาภมฺป น คณฺหิสฺสามิ
# ๑. ม. ปกฺโกสาเปตฺวา ฯ ๒. สี. เกกเยติ ฯ ๓. ม. คณฺหิสิสาม ฯ
# ๔. สี. นิราปปริพฺพโย ฯ ๕. ม. อถ กห น ปสฺสิสฺสามาติ ฯ
# ๖. ปริจฺจยมสิสาติป ฯ ๗. สี. เนว นิวาเปน ปริพฺพเยน ฯ
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ติกิจฺฉิสฺสามิ น (๑) ราชา ม ปสฺสตูติ อาห ฯ ราชา ต สุตฺวา
เตน หิ อาคจฺฉตูติ อาห ฯ สกฺโก ปวิสิตฺวา ชยาเปตฺวา
เอกมนฺต อฏาสิ ฯ ราชา ตฺว ม ติกิจฺฉิสฺสสีติ อาห ฯ อาม
เทวาติ ฯ เตน หิ ติกิจฺฉสฺสูติ อาห ฯ สาธุ มหาราช พฺยาธิโน
เม ลกฺขณ กเถุ เกน การเณน อุปฺปนฺโน กึ ขาทิต
วา ปต วา นิสฺสาย อุทาหุ ทิฏ วา สุต วาติ ฯ
ตาต มยฺห พฺยาธิ สุต นิสฺสาย อุปฺปนฺโนติ ฯ กินฺเต สุตนฺติ ฯ
ตาต เอโก มาณโว อาคนฺตฺวา มยฺห ตีสุ นคเรสุ รชฺช
คณฺหิตฺวา ทสฺสามีติ อาห อห ตสฺส นิวาสนฏาน วา
นิวาสปริพฺพย วา น ทาเปสึ โส มยฺห กุชฺฌิตฺวา อฺสฺส
รฺโ สนฺตกิ  คโต ภวิสสฺ ติ อถ เม เอว มหนฺตา นาม
อิสฺสริยา ปริหีโนมฺหีติ จินฺเตนฺตสฺส อย พฺยาธิ อุปฺปนฺโน
สเจ สกฺโกสิ ตฺว เม กามจิตฺต นิสฺสาย อุปฺปนฺน พฺยาธึ [๒]
ติกิจฺฉาหีติ เอตมตฺถ ปกาเสนฺโต ปม คาถมาห
[๓๐๕] ตโย คิรึ อนฺตร กามยามิ
ปฺจาโล (๓) กุรโุ ย เกกเก จ
ตตุตฺตรึ พฺราหฺมณ กามยามิ
ติกิจฺฉ ม พฺราหฺมณ กามนีตนฺติ ฯ
ตตฺถ ตโย คิรินฺติ ตโย คิรี ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ
ยถา จ สุทสฺสนคิริโน ทฺวาร เหต ปกาสตีติ เอตฺถ สุทสฺสน# ๑. ปนาติป ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ติกิจฺฉตูติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. สี. ม. ปฺจาลา ฯ เอวมุปริป ฯ
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เทวนคร ยุชฌ
ฺ ิตฺวา ทุคฺคณฺหตาย ทุจฺจลนตาย สุทสฺสนคิรีติ
วุตฺต เอวมิธาป ตีณิ นครานิ ตโย คิรินฺติ อธิปฺเปตานิ
ตสฺมา อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ ตีณิ ปน นครานิ เตสฺจ อนฺตร
ติวิธมฺป รฏ กามยามิ ฯ ปฺจาโล กุรโุ ย เกกเก จาติ อิมานิ
เตส รฏาน นามานิ เตสุ ปฺจาโล (๑) อุตฺตรปฺจาโล ฯ
ตตฺถ กปล นาม นคร ฯ กุรุโยติ กุรรุ ฏ ฯ ตตฺถ
อินฺทปตฺต นาม นคร ฯ เกกเก จาติ (๒) ปจฺจตฺเต อุปโยควจน ฯ
เตน เกกกรฏ (๓) ทสฺเสติ ฯ ตตฺถ เกกกราชธานี เยว นคร ฯ
ตตุตฺตรินฺติ ต อห อิโต ปฏิลทฺธา พาราณสิรชฺชา ตตุตฺตรึ
ติวิธ รชฺช กามยามิ ฯ ติกิจฺฉ ม พฺราหฺมณ กามนีตนฺติ
อิเมหิ วตฺถุกาเมหิ จ กิเลสกาเมหิ จ นีต หต ปหต สเจ
สกฺโกสิ ติกจิ ฺฉ ม พฺราหฺมณาติ ฯ
อถ น สกฺโก มหาราช ตฺว มูโลสธาทีหิ อเตกิจฺโฉ
าโณสเธเนว ติกิจฺฉิตพฺโพติ วตฺวา ทุติย คาถมาห
[๓๐๖] กณฺหาหิ ทฏสฺส กโรนฺติ เหเก
อมนุสฺสวิฏสฺส (๔) กโรนฺติ ปณฺฑติ า
น กามนีตสฺส กโรติ โกจิ
โอกฺกนฺตสุกฺกสฺส หิ กา ติกิจฺฉาติ ฯฎ
ตตฺถ กณฺหาหิ ทฏสฺส กโรนฺติ เหเกติ เอกจฺเจ หิ
# ๑. ม. ปฺจาลาติ ฯ ๒. สี. เกกเย จาติ ฯ ๓. สี. เกกยรฏ ฯ
# ๔. ม. อมุสสิ ปวิฏจสิส ฯ อมุสฺสวทฺธสิสาติป ฯ
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ติกิจฺฉกา โฆรวิเสน กาฬสปฺเปน ทฏสฺส มนฺเตหิ เจว โอสเธหิ
จ ติกิจฺฉ กโรนฺติ ฯ อมนุสฺสวิฏสฺส กโรนฺติ ปณฺฑิตาติ
อปเร ปณฺฑิตา ภูตเวชฺชา ภูตยกฺขาทีหิ อมนุสฺเสหิ วิฏสฺส
คหิตสฺส อภิภูตสฺส พลิกมฺมปริตฺตกรณโอสธปริภาวิตาทีหิ ติกิจฺฉ
กโรนฺติ ฯ น กามนีตสฺส กโรติ โกจีติ กาเมหิ ปน นีตสฺส
กามวสิกสฺส ปุคฺคลสฺส อฺตฺร ปณฺฑิเตหิ น อฺโ โกจิ
ติกิจฺฉ กโรติ กโรนฺโตป กาตุ สมตฺโถ นาม นตฺถิ ฯ
กึการณา ฯ โอกฺกนฺตสุกกฺ สฺส หิ กา ติกิจฺฉาติ โอกฺกนฺตสฺส
อวกฺกนฺตสฺส สุกฺกสฺส กุสลธมฺมสฺส มริยาท อติกกฺ นฺตสฺส
อกุสลธมฺเม ปติฏิตสฺส ปุคฺคลสฺส มนฺโตสธาทีหิ กา นาม
ติกิจฺฉา น สกฺกา เอเตหิ (๑) ติกิจฺฉิตุนฺติ ฯ
อิติสฺส มหาสตฺโต อิม การณ ทสฺเสตฺวา อุตฺตรึ เอวมาห
มหาราช สเจ ตฺว ตานิ ตีณิ รชฺชานิ ลจฺฉสิ อป นุ
โข อิเมสุ จตูสุ นคเรสุ รชฺช กาเรนฺโต เอกปฺปหาเรเนว
จตฺตาริ สาฏกยุคานิ ปริทเหยฺยาสิ จตูสุ สุวณฺณปาตีสุ
ภฺุเชยฺยาสิ จตูสุ สิริสยเนสุถ สเยยฺยาสิ มหาราช ตณฺหาวสิเกน
นาม ภวิตุ น วฏฏติ ตณฺหา นาเมสา วิปตฺติมูลา สา
วฑฺฒมานา โย ต วฑฺเฒติ ต ปุคฺคล อฏสุ มหานิรเยสุ
โสฬสสุ อุสสฺ ทนิรเยสุ นานปฺปการปฺปเภเทสุ จ อวเสสอปาเยสุ
# ๑. ม. โอสเธหิ ฯ ๒. ม. กโรนฺโต ฯ
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ขิปตีติ ฯ เอว ราชาน นิรยาทิภเยน ตชฺเชตฺวา มหาสตฺโต
ธมฺม เทเสสิ ฯ ราชาปสฺส ธมฺม สุตฺวา วิคตโสโก หุตฺวา
ตาวเทว นิพฺยาธิต ปาปุณิ ฯ สกฺโกปสฺส โอวาท ทตฺวา
สีเลสุ ปติฏ าเปตฺวา เทวโลกเมว คโต ฯ โสป ตโต ปฏาย
ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา ยถา กมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ราชา กามนีตพฺราหฺมโณ อโหสิ สกฺโก ปน อหเมวาติ ฯ
กามนีตชาตก อฏม ฯ
ปลายิชาตก
คชคฺคเมเฆภีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปลายิปริพฺพาชก (๑) อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร วาทตฺถาย สกลชมฺพุทปี  วิจริตฺวา กิฺจิ ปฏิวาท (๒)
อลภิตฺวา อนุปุพฺเพน สาวตฺถึ ปตฺวา อตฺถิ นุ โข โกจิ
มยา สทฺธึ วาท กาตุ สมตฺโถติ มนุสฺเส ปุจฺฉิ ฯ มนุสฺสา
ตาทิสาน สหสฺเสนป สทฺธึ วาท กาตุ สมตฺโถ สพฺพฺู
ทิปทาน อคฺโค มหาโคตโม ธมฺมิสฺสโร ปรปฺปวาทมทฺทโน
สกเลป ชมฺพุทีเป อุปฺปนฺโน ปรปฺปวาโท ต ภควนฺต อติกฺกมิตุ
สมตฺโถ นตฺถิ เวลนฺต ปตฺวา สมุทฺทอูมิโย วิย หิ สพฺเพ
# ๑. สี. ปลาสีปริพฺพาชก ฯ ม. ปลายิตปริพฺพาชก ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๒. ม. กฺจิ ปฏิวาทึ ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 338

*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต กาสาววคฺควณฺณนา หนา 338
วาทา ตสฺส ปาทมูลมฺป ปตฺวา จุณฺณวิจุณฺณา โหนฺตีติ
พุทฺธคุเณ กเถสุ ฯ ปริพพฺ าชโก กห ปน โส เอตรหีติ
ปุจฺฉิตฺวา เชตวเนติ สุตฺวา อิทานิสฺส วาท อาโรเปสฺสามีติ
มหาชนปริวุโต เชตวน คจฺฉนฺโต เชเตน ปน ราชกุมาเรน
นวโกฏิธน วิสฺสชฺเชตฺวา การิต เชตวนทฺวารโกฏก ทิสฺวา ว
อย สมณสฺส โคตมสฺส วสนปาสาโทติ ปุจฺฉิตฺวา ทฺวารโกฏโก
อยนฺติ สุตฺวา ทฺวารโกฏโก ตาว เอวรูโป วสนเคห กีทิส
ภวิสฺสตีติ วตฺวา คนฺธกุฏิ นาม อปฺปเมยฺยาติ วุตฺเต เอวรูเปน
สมเณน สทฺธึ โก วาท กริสฺสตีติ ตโตว ปลายิ ฯ
มนุสฺสา อุนฺนาทิโน หุตวฺ า เชตวน ปวิสิตฺวา สตฺถารา กึ
อกาเล อาคตตฺถาติ วุตฺตา ต ปวตฺตึ กถยึสุ ฯ สตฺถา น
โข อุปาสกา อิทาเนว ปุพฺเพเปส มม วสนฏานสฺส
ทฺวารโกฏก ทิสฺวา ปลายเตวาติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต คนฺธารรฏเ ตกฺกสิลาย โพธิสตฺโต รชฺช กาเรสิ ฯ
พาราณสิย พฺรหฺมทตฺโต ฯ โส ตกฺกสิล คณฺหิสฺสามีติ มหนฺเตน
พลนิกาเยน (๑) คนฺตฺวา นครโต อวิทูเร ตฺวา อิมินา นิยาเมน
หตฺถี เปเสถ อิมินา อสฺเส อิมินา รเถ อิมินา ปตฺตี เอว
ธาวิตฺวา อาวุเธหิ ปหรถ เอว ฆนวสฺส วลาหกา (๒) วิย สรวสฺส
# ๑. ม. พลกาเยน ฯ ๒. ม. ฆนวสิสวลาหกา ฯ
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วสฺสถาติ เสน วิจาเรนฺโต อิม คาถาทฺวยมาห
[๓๐๗] คชคฺคเมเฆภิ หยคฺคมาลิภิ
รถูมิชาเตภิ สราภิวสฺสภิ (๑)
ธนุคฺคหาวฏฏทฬฺหปฺปหาริภิ (๒)
ปริวาริตา ตกฺกสิลา สมนฺตโต ฯ
[๓๐๘] อภิธาวถา จุปฺปตถา (๓) จ
วิวิธวินทิตา (๔) ว ทนฺตภี ิ
วตฺตตชฺช ตุมุโล โฆโส (๕)
ยถา (๕) วิชฺชุตา (๖) ชลธรสฺส คชฺชโตติ ฯ
ตตฺถ คชคฺคเมเฆภีติ อคฺคคชเมเฆภิ โกฺจนาท คชฺชิต (๗)
คชฺเชนฺเตหิ มตฺตวารณวลาหเกหีติ อตฺโถ ฯ หยคฺคมาลิภีติ
อคฺคหยมาลีภิ วรสินฺธวมาลาคุเลหิ อสฺสานิเกหีติ (๘) อตฺโถ ฯ
รถูมิชาเตภีติ สฺชาตอูมิเวเคหิ สาคเร สลิเลหิ วิย สฺชาตรถอูมีหิ รถานิเกหีติ อตฺโถ ฯ สราภิวสฺสภีติ เตหิ เยว รถานิเกหิ
ฆนวสฺสเมโฆ วิย สรวสฺส วสฺสนฺเตหิ ฯ ธนุคฺคหาวฏฏทฬฺหปฺปหาริภีติ ธนุคฺคเหหิ (๙) อาวฏฏทฬฺหปฺปหาริภิ อิโต จิโต จ
# ๑. ม. สราภิวสฺเสภิ ฯ ๒. สี. ม. ถรุคฺคหาวฏฏทฬฺหปฺปหาริภิ ฯ
เอวมุปริป ฯ ๓. ม. อภิธาวถจูปธาวถ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๔. ม. วิวิธา วินาทิตา ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. ม. โฆโส ยถา ฯ
# ๖. ม. วิชฺชลุ ตา ฯ เอวมุปริป ฯ ๗. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๘. ม. วรสินฺธวลาหถกุเลหิ อสฺสานีเกหีติ ฯ
# ๙. ม. ถรุคคฺ เหหิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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อาวตฺติตฺวา ปริวตฺติตฺวา ทฬฺหปฺปหรนฺเตหิ คหิตขคฺครตนธนุทณฺเฑหิ ปตฺติโยเธหิ วาติ อตฺโถ ฯ ปริวาริตา ตกฺกสิลา
สมนฺตโตติ ยถา อย ตกฺกสิลา ปริวาริตา โหติ สีฆ ตถา
กโรถาติ อตฺโถ ฯ อภิธาวถา จุปฺปตถาติ เวเคน ธาวถ เจ
อุปฺปตถ จ ฯ วิวิธวินทิตาว ทนฺติภีติ วรวารเณหิ สทฺธึ
วิวิธวินทิตา ภวถ เสลิตคชฺชิตวาทิเตหิ นานาวิรวา โหถาติ
อตฺโถ ฯ วตฺตตชฺช ตุมโุ ล โฆโสติ วตฺตตุ อชฺช ตุมุโล มหนฺโต
อสนิสทฺทสทิโส โฆโส ฯ ยถา วิชชฺ ตุ า ชลธรสฺส คชฺชโตติ
ยถา คชฺชนฺตสฺส ชลธรสฺส มุขโต นิคฺคตา วิชชฺ ุตา วิจรนฺติ
เอว วิจรนฺตา นคร ปริวาเรตฺวา รชฺช คณฺหถาติ วทติ ฯ
อิติ โส ราชา คชฺชติ ฺวา เสน วิจาเรตฺวา นครทฺวารสมีป
คนฺตฺวา ทฺวารโกฏก ทิสฺวา อิท รฺโ วสนเคหนฺติ ปุจฺฉิตฺวา
อย นครทฺวารโกฏโกติ วุตฺเต นครทฺวารโกฏโก ตาว เอวรูโป
รฺโ นิเวสน กีทิส ภวิสฺสตีติ วตฺวา เวชยนฺตปาสาทสทิสนฺติ สุตฺวา เอว ยสสมฺปนฺเนน รฺา สทฺธึ ยุชฺฌิตุ น
สกฺขิสฺสามาติ ทฺวารโกฏก ทิสฺวา นิวตฺเตตฺวา ปลายิตฺวา
พาราณสิเมว อคมาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา พาราณสิราชา ปลายิปริพฺพาชโก อโหสิ ตกฺกสิลราชา
ปน อหเมวาติ ฯ
ปลายิชาตก นวม ฯ
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ทุติยปลายิชาตก
ธชมปริมิตนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปลายิปริพฺพาชก (๑) อารพฺภ กเถสิ ฯ
อิมสฺมึ ปน วตฺถุสฺมึ โสป ปริพพฺ าชโก เชตวน
ปาวิสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ สตฺถา มหาชนปริวุโต อลงฺกตธมฺมาสเน
นิสินฺโน มโนสิลาตเล สีหนาท นทนฺโต สีหโปตโก วิย ธมฺม
เทเสสิ ฯ ปริพฺพาชโก ทสพลสฺส พฺรหฺมสรีรปฏิภาค รูป
ปุณฺณจนฺทสสฺสิริก มุข สุวณฺณปฏฏสทิส นลาตฺจ ทิสฺวา
โก เอวรูป ปุริสุตฺตม ชินิตุ สกฺขิสฺสตีติ วตฺวา นิวตฺติตฺวา
ปริสนฺตร อปวิสิตฺวา (๒) ปลายิ ฯ มหาชโน ต อนุพนฺธิตฺวา
นิวตฺติตฺวา สตฺถุ ต ปวตฺตึ อาโรเจสิ ฯ สตฺถา น โส
ปริพฺพาชโก อิทาเนว ปุพฺเพป มม สุวณฺณวณฺณ มุข ทิสฺวา
ปลาโต เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย โพธิสตฺโต รชฺช กาเรสิ ฯ ตกฺกสิลาย
เอโก คนฺธารราชา ฯ โส พาราณสึ คเหสฺสามีติ จตุรงฺคินิยา
เสนาย อาคนฺตฺวา นคร ปริวาเรตฺวา นครทฺวาเร ิโต
อตฺตโน พลวาหน โอโลเกตฺวา โก เอตฺตก พลวาหน ชินิตุ
สกฺขิสฺสตีติ อตฺตโน เสน วณฺเณตฺวา ปม คาถมาห
[๓๐๙] ธชมปริมติ  อนนฺตปาร
ทุปฺปสห ธเกหิ สาครมิว
# ๑. ม. เอก ปลายิตปริพฺพาชกเมว ฯ ๒. ม. ปวิสิตฺวา ฯ ๓. ม. สตฺถุสฺส ฯ
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คิริมิว อนิเลน ทุปฺปสโห (๑)
ทุปฺปสโห (๑) อหมชฺช ตาทิเสนาติ ฯ
ตตฺถ ธชมปริมิตนฺติ อิท ตาว เม รเถสุ โมรปาท (๒)
เปตฺวา อุสฺสาปตธชเมว อปริมิต พหุ อเนกสตสงฺขฺย ฯ
อนนฺตปารนฺติ พลวาหนมฺป เม เอตฺตกา หตฺถี เอตฺตกา
อสฺสา เอตฺตกา รถา เอตฺตกา ปตฺตีติ คณนปริจฺเฉทรหิต
อนฺนตปาร ฯ ทุปฺปสหนฺติ น สกฺกา ปฏิสตฺตูหิ สหิตุ
อภิภวิตุ ฯ ยถา กึ ฯ ธเกหิ สาครมิว ฯ ยถา สาคโร
พหูหิป กาเกหิ เวควิกฺขมฺภนวเสน วา อติกฺกมนวเสน วา
ทุปฺปสโห เอว ทุปฺปสห ฯ คิริมิว อนิเลน ทุปฺปสโหติ อป
จ เม อย พลกาโย ยถา ปพฺพโต วาเตน อกมฺปนิยโต
ทุปฺปสโห ตถา อฺเน พลกาเยน ทุปฺปสโห ฯ ทุปฺปสโห
อหมชฺช ตาทิเสนาติ สฺวาห อิมินา พเลน สมนฺนาคโต อชฺช
ตาทิเสน ทุปฺปสโหติ อฏฏาลเก ิต โพธิสตฺต สนฺธาย
วทติ ฯ
อถสฺส โส ปุณฺณจนฺทสสฺสิรีก (๓) อตฺตโน มุข ทสฺเสตฺวา
พาล มา วิปปฺ ลปสิ อิทานิ เต พลวาหน มตฺตวรวารโณ
วิย นฬวน วิทฺธเสสฺสามีติ สนฺตชฺเชตฺวา ทุติย คาถมาห
# ๑. ม. ทุปฺปสโยฺห ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. ยุ. โมรปาเท ฯ
ม. โมรฉเท ฯ ๓. ม. ปุณณ
ฺ จนฺทสสฺสริก ฯ
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[๓๑๐]

มา พาลิย วิปฺปลป (๑) น หิสสฺ ตาทิส
วิทยฺหเส (๒) น หิ ลภเส นิเสธก
อาสชฺชสิ คชมิว เอกจาริน
โย ต ปทา นฬมิว โปถยิสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ มา พาลิย วิปปฺ ลปติ มา อตฺตโน พาลภาว
วิปฺปลป (๓) ฯ น หิสฺส ตาทิสนฺติ น หิสฺส ตาทิโส อยเมว
วา ปาโ ฯ ตาทิโส อนนฺตปาร เม พลวาหนนฺติ เอวรูป
ตกฺเกนฺโต รชฺช คเหตุ สมตฺโถ นาม น หิ อสฺส น โหตีติ
อตฺโถ ฯ วิทยฺหเสติ ตฺว หิ เกวล ราคโทสโมหมานปริฬาเหน
วิทยฺหสิ เยว ฯ น หิ ลภเส นิเสธกนฺติ มาทิส ปน ปสยฺห
อภิภวิตฺวา นิเสธก น ตาว ลภสิ อชฺช ต อาคต (๔) มคฺเคเนว
ปลาเปสฺสามิ ฯ อาสชฺชสีติ อุปคจฺฉสิ ฯ คชมิว เอกจารินนฺติ
เอกจาริน มตฺตวรวารณ วิย ฯ โย ต ปทา นฬมิว โปถยิสฺสตีติ
โย ต ยถา นาม มตฺตวรวารโณ ปาทา นล โปเถติ
สฺจุณฺณติ (๕) เอว โปถยิสฺสติ ฯ ต ตฺว อาสชฺชสีติ อตฺตาน
สนฺธายาห ฯ
เอว ตชฺเชนฺตสฺส ปนสฺส กถ สุตฺวา คนฺธารราชา
โอโลเกนฺโต กาฺจนปฏฏสทิสมหานลาต ทิสฺวา อตฺตโน
# ๑. ม. วิลป ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. วิฑยุหเส ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. วิปฺปลปสิ ฯ ๔. ม. อาคตมคฺเคเนว ฯ ๕. ม. สจุณฺเณติ ฯ
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คหณภีโต นิวตฺติตฺวา ปลายนฺโต สกนครเมว อคมาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา คนฺธารราชา ปลายิปริพฺพาชโก อโหสิ พาราณสิราชา
ปน อหเมวาติ ฯ
ทุติยปลายิชาตก ทสม ฯ
กาสาววคฺโค อฏโม ฯ
ตสฺสทุ ฺทาน
วรวตฺถ วโจ ทุมขีณผล
จตุโรธมฺมวร ปุริสุตฺตม
ธงฺก มคะา จ ตดยคิริ นาม
คชคฺควโร ธชวเรน ทส (๑) ฯ
# ๑. ม. กาสาว จูฬนนฺทิย
ปุฏภตฺตฺจ กุมฺภิล ฯ
ขนิติวณฺณ โกสิยฺจ คูถปาณ กามนีต ฯ
ปลายิตทฺวยมฺป ฯ
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อุปาหนวคฺควณฺณนา
อุปาหนชาตก ฯ
ยถาป กตาติ อิท สตฺถา เชตวเน (๑) วิหรนฺโต เทวทตฺต
อารพฺภ กเถสิ ฯ
ธมฺมสภาย หิ ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส เทวทตฺโต
อาจริยปจฺจกฺโข (๒) ตถาคตสฺส ปฏิปกฺโข ปฏิสตฺตุ หุตฺวา
มหาวินาส ปาปุณีติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกฺขเว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต
น ภิกฺขเว เทวทตฺโต อิทาเนว อาจริยปจฺจกฺโข (๒) มม ปฏิปกฺโข
หุตฺวา มหาวินาส ปาปุณิ ปุพฺเพป ปฏิปกฺโขเยวาติ (๓) วตฺวา
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
หตฺถาจริยกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต หตฺถิสิปฺเป นิปฺผตฺตึ
ปาปุณิ ฯ อเถโก กาสิกคามวาสิโก มาณโว อาคนฺตฺวา ตสฺส
สนฺติเก สิปปฺ  อุคฺคณฺหิ ฯ โพธิสตฺตา นาม สิปปฺ  วาเจนฺตา
อาจริยมุฏึ น กโรนฺติ อตฺตโน ชานนนิยาเมน นิรวเสส
สิกฺขาเปนฺติ ฯ ตสฺมา โส มาณโว โพธิสตฺตสฺส ชานนสิปฺป
# ๑. ยุ. เวฬุวเน ฯ ๒. ม. อาจริย ปจฺจกฺขาย ฯ ๓. ม. ปตฺโตเยวาติ ฯ
# ๔. ม. กาสิคามโก มาณวโก ฯ
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นิรวเสส คเหตฺวา โพธิสตฺต อาห อาจริย อห ราชาน
อุปฏหิสฺสามีติ ฯ โพธิสตฺโต สาธุ ตาตาติ คนฺตฺวา รฺโ
อาโรเจสิ มหาราช มม อนฺเตวาสิโก ตุมฺเห อุปฏาตุ
อิจฺฉตีติ ฯ สาธุ อุปฏหตูติ ฯ เตน หิสฺส ปริพฺพย ชานาถาติ ฯ
ตุมฺหาก อนฺเตวาสิโก ตุมฺเหหิ สมก น ลจฺฉติ ตุมฺเหสุ สต
ลภนฺเตสุ ปฺาส ลจฺฉติ เทฺว ลภนฺเตสุ เอก ลจฺฉตีติ ฯ โส
เคห คนฺตฺวา ต ปวุตฺตึ (๑) อนฺเตวาสิกสฺส อาโรเจสิ ฯ อนฺเตวาสิโก
อาห อาจริย ตุมฺเหหิ สม สิปฺป ชานามิ สเจ สมกฺเว
ปริพฺพย ลภิสฺสามิ อุปฏหิสฺสามิ สเจ น (๒) ลภิสฺสามิ น
อุปฏหิสฺสามีติ ฯ โพธิสตฺโต ต ปวุตฺตึ รฺโ อาโรเจสิ ฯ
ราชา สเจ โส ตุมฺเหหิ สมปฺปกาโร ตุมฺเหหิ สทฺธึ สมกฺเว
สิปฺป ทสฺเสตุ สกฺโกนฺโต สมก ลภิสฺสตีติ อาห ฯ โพธิสตฺโต
ต ปวุตฺตึ ตสฺส อาโรเจตฺวา เตน สาธุ ทสฺเสสฺสามีติ วุตฺเต
รฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา เตน หิ เสฺว สิปฺป ทสฺเสถาติ ฯ
สาธุ ทสฺเสสฺสาม นคเร เภริฺจาราเปถาติ ฯ ราชา เสฺว
กิร อาจริโย จ อนฺเตวาสิโก จ อุโภ หตฺถิสิปฺป ทสฺเสสฺสนฺติ
ราชงฺคเณ สนฺนิปติตฺวา ทฏุกามา ปสฺสนฺตูติ เภริฺจาราเปสิ ฯ
อาจริโย น เม อนฺเตวาสิโก อุปายโกสลฺล ชานาตีติ
เอก หตฺถึ คเหตฺวา เอกรตฺเตเนว วิโลม สิกฺขาเปสิ ฯ โส
# ๑. ม. ปวตฺตึ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. โน เจ ฯ
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ต คจฺฉาติ วุตฺเต โอสกฺกติ ุ โอสกฺกาติ วุตฺเต คนฺตุ ติฏาติ
วุตฺเต นิปชฺชติ ุ นิปชฺชาติ วุตฺเต าตุ คณฺหาติ วุตฺเต นิกฺขิปตุ
นิกฺขิปาติ (๑) วุตฺเต คณฺหิตุ เอว สิกขฺ าเปตฺวา ปุนทิวเส ต
หตฺถึ อภิรุยหฺ ิตฺวา ราชงฺคณ อคมาสิ ฯ อนฺเตวาสิโกป เอก
มนาป หตฺถึ อภิรุยฺหิ ฯ มหาชโนป สนฺนิปติ ฯ อุโภป สมก
สิปฺป ทสฺเสสุ ฯ ปุน โพธิสตฺโต อตฺตโน หตฺถึ วิโลม
กาเรสุ ฯ (๒) โส คจฺฉาติ วุตฺเต โอสกฺกิ โอสกฺกาติ วุตฺเต
ปุรโต ธาวิ ติฏาติ วุตฺเต นิปชฺชิ นิปชฺชาติ วุตฺเต ติฏติ (๓)
คณฺหาติ วุตฺเต นิกฺขิป นิกฺขิปาติ วุตฺเต คณฺหิ ฯ มหาชโน
หเร ทุฏ อนฺเตวาสิก อาจริเยน สทฺธึ สารมฺภ กโรสิ
อตฺตโน ปมาณ น ชานาสิ อาจริเยน สทฺธึ สมก ชานามีติ
สฺี อโหสีติ เลฑฺฑุฑณฺฑาทีหิ ปหริตฺวา ตตฺเถว ชีวิตกฺขย
ปาเปสิ ฯ
โพธิสตฺโต หตฺถิมฺหา โอรุยฺห ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา
มหาราช สิปฺป นาม อตฺตโน สุขตฺถาย คณฺหนฺติ เอกจฺจสฺส
ปน คหิตสิปฺป ทุกฺกฏอุปาหนา วิย วินาสเมว อาวหตีติ วตฺวา
อิม คาถทฺวยมาห
[๓๑๑] ยถาป กีตา ปุริสสฺสุปาหนา
สุขสฺส อตฺถาย ทุกฺข อุทพฺพเห
# ๑. ม. เปตุ เปหีติ ฯ ๒. ม. กาเรสิ ฯ ๓. ม. อฏาสิ ฯ
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ฆมฺมาภิตตฺตา ตลสาว ปฬิตา (๑)
ตสฺเสว ปาเท ปุริสสฺส ขาทเร
[๓๑๒] เอวเมว โย ทุกฺกลุ ิโน (๒) อนริโย
ตุมฺหาก (๓) วิชฺชฺจ สุตฺจมาทิย
ตเมว โส ตตฺถ สุเตน ขาทติ
อนริโย วุจฺจตุปาหนุปโมติ (๔) ฯ
ตตฺถ อุทพฺพเหติ อาวเหยฺย (๕) ฯ ฆมฺมาภิตตฺตา ตลสา ว
ปฬิตาติ ฆมฺเมน อภิตตฺตา ปาทตเลน ปฏิปฬ ิตา (๖) ฯ ตสฺเสวาติ
เยน ตา ปาทสุขตฺถาย (๗) กีณิตฺวา ปาเทสุ ปฏิมุกฺกา ทุกฺกฏปาหนา
ตสฺเสว ขาทเรติ วณ กโรนฺติ (๘) ปาเท ขาทนฺติ ฯ ทุกฺกลุ ิโนติ
ทุชฺชาติโก อกุลปุตฺโต ฯ อนริโยติ หิโรตฺตปฺปวชฺชิโต อสปฺปุริโส ฯ
ตุมฺหาก วิชชฺ ฺจ สุตฺจมาทิยาติ เอตฺถ ต ต นมตีติ (๙) ฯ
ตุมฺหากนฺติ วตฺตพฺเพ ตุมฺหากาติ วุตฺต ตุมฺหาก (๑๐) ต ต สิปปฺ 
อาเสวติ ปริวตฺเตตีติ อตฺโถ ฯ อาจริยสฺเสต นาม ฯ ตสฺมา
ตุมฺหากาติ คาถาพนฺธนสุขตฺถ วณฺณสฺส รสฺสภาโว กโต ฯ
วิชฺชนฺติ อฏารสสุ วิชฺชฏาเนสุ ย กิฺจิ ฯ สุตนฺติ ย กิงฺจิ
# ๑. ม. ปปฬติ า ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ทุกฺกุลีดน ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. ตมฺมาก ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. วุจฺจติ ปานทูปโมติ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๕. ม. อุทพฺพเหยฺย ฯ ๖. ม. ปาทตเลน จ ปฬิตา ฯ ๗. ม. สุขตฺถาย ฯ
# ๘. ม. กโรนฺตา ฯ ๙. ม. มนตีติ ฯ ๑๐. สี. ตมาโกติ วติตพฺเพ ตมฺหาโก ฯ
ม. ตมฺโมติ วติตพฺเพ ตมฺมาโก ฯ ยุ. ตุมฺหากนฺติ วตฺตพฺเพ ตุมฺหาก อิติ วุตฺต ฯ
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สุต ปริยตฺตึ (๑) ฯ อาทิยาติ อาทิยิตฺวา ฯ ตเมว โส ตตฺถ สุเตน
ขาทตีติ ตเมวาติ อตฺตานเมว ฯ โสติ โย ทุกฺกุลโิ น อนริโย
อาจริยมฺหา วิชฺชฺจ สุตฺจ อาทิยติ โส ตตฺถ สุเตน ขาทติ (๒)
ตสฺส สนฺติเก สุเตน โส อตฺตานเมว ขาทตีติ อตฺโถ ฯ
อฏกถาย ปน เตเนว โส ตตฺถ สุเตน ขาทตีติป ปาโ ฯ
ตสฺสาป โส เตน ตตฺถ สุเตน อตฺตานเมว ขาทตีติ อยเมว
อตฺโถ ฯ อนริโย วุจฺจตุปาหนุปโมติ อิติ อนริโย อุปาหนุปโม
ทุกฺกฏปาหนูปโมติ วุจฺจติ ฯ ยถา หิ ทุกฺกฏปาหนา ปุริส
ขาทติ (๓) เอวเมว (๔) สุเตน ขาทนฺโต อตฺตาน ขาทติ ฯ อถ วา
ปาทาน (๕) ทุกฺขา ทุปาหนุปมา ตสฺส (๕) อุปาหนาย ขาทิตปาทสฺเสต นาม ฯ ตสฺมา โย อตฺตาน สุเตน ขาทติ โส
เตน สุเตน ขาทิตตฺตา อนริโยติ วุจฺจติ ฯ อุปาหนูปโมติ
อุปาหนูปาตาปตสทิโสติ (๖) วุจฺจตีติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ
ราชา ตุฏโ โพธิสตฺตสฺส มหนฺต ยส อทาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา อนฺเตวาสิโก เทวทตฺโต อโหสิ อาจริโย ปน อหเมวาติ ฯ
อุปาหนชาตก ปม ฯ
# ๑. ม. สุตปริยตฺติ ฯ ๒. ม. โส ฯ ตตฺถ สุเตน ขาทตีติ ฯ
# ๓. ม. ขาทนฺติ ฯ ๔. ม. เอวเมส ฯ ๕. ม. ปานาย ทุโตติ ปานทุ ฯ
อุปาหนูปตาปตสฺส ฯ ๖. ม. อนริโยติ วุจฺจติ ปานทูปโม ฯ
อุปาหนูปตาปตปาทสกิโสติ ฯ
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วีณาถูณชาตก
เอกจินฺติโต อยมตฺโถติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร กุมาริก อารพฺภ กเถสิ ฯ
สา กิเรกา สาวตฺถิย เสฏิธีตา อตฺตโน เคเห
อุสภราชสฺส สกฺการ กริยมาน (๑) ทิสฺวา ธาตึ ปุจฺฉิ อมฺม
โก นาเมส เอว สกฺการ ลภตีติ ฯ อุสภราชา นาม
อมฺมาติ ฯ ปุน สา เอกทิวส วาตปาเน (๒) ตฺวา อนฺตรวีถิย
โอโลเกนฺตี เอก ขุชชฺ  ทิสฺวา จินฺเตสิ คุนฺน อนฺตเร เชฏกสฺส
ปฏิย กกุธ โหติ มนุสสฺ เชฏกสฺสาป เตน ภวิตพฺพ อย
มนุสฺเสสุ ปุริสูสโภ ภวิสฺสติ เอตสฺส มยา ปาทปริจาริกาย
ภวิตุ วฏฏตีติ ฯ สา ทาสึ เปเสตฺวา เสฏิธีตา ตยา สทฺธึ
คนฺตุกามา อสุกฏาน กิร คนฺตฺวา ติฏาติ ตสฺส อาโรเจตฺวา
สารภณฺฑก อาทาย อฺาตกเวเสน ปาสาทา โอตริตฺวา
เตน สทฺธึ ปาลายิ ฯ อปรภาเค ตสฺสา กิริย (๓) นคเร จ
ภิกฺขุสงฺเฆ จ ปากฏ ชาต ฯ ธมฺมสภาย ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ
อาวุโส อสุกา กิร เสฏิธีตา ขุชฺเชน สทฺธึ ปลาตาติ ฯ
สตฺถา อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว
อิทาเนว เอสา ขุชฺช กาเมติ ปุพฺเพป กาเมสิ เยวาติ วตฺวา
# ๑. ม. กยิรมาน ฯ ๒. ม. ปาสเท ฯ ๓. ม. ต กมฺม ฯ
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อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
เอกสฺมึ นิคมคาเม เสฏิกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ฆราวาส
วสนฺโต ปุตตฺ ธีตาหิ วฑฺฒมาโน อตฺตโน ปุตฺตสฺส พาราณสิเสฏิสฺส ธีตร วาเรตฺวา ทิวส เปสิ ฯ เสฏิธีตา อตฺตโน
เคเห อุสภสฺส สกฺการสมฺมาน ทิสฺวา โก นาเมโสติ ธาตึ
ปุจฺฉิตฺวา อุสโภติ สุตฺวา อนฺตรวีถิยา คจฺฉนฺต เอก ขุชชฺ 
ทิสฺวา อย ปุริสูสโภ ภวิสฺสตีติ สารภณฺฑก คเหตฺวา เตน
สทฺธึ ปลายิ ฯ โพธิสตฺโตป โข เสฏิธีตร เคห อาเนสฺสามีติ
มหนฺเตน ปริวาเรน พาราณสึ คจฺฉนฺโต ตเมว มคฺค
ปฏิปชฺชิ ฯ เต อุโภป สพฺพรตฺตึ มคฺค อคมสุ ฯ อถ ขุชชฺ สฺส
สพฺพรตฺตึ สีตาภิหตสฺส อรุโณทเย สรีเร วาโต กุปฺป ฯ
มหนฺตา เวทนา วตฺตนฺติ ฯ โส มคฺคา โอกฺกมฺม เวทนาปฺปตฺโต
หุตฺวา วีณาทณฺฑโก วิย สงฺกุฏโิ ก นิปชฺชิ ฯ เสฏิธีตาปสฺส
ปาทมูเล นิสที ิ ฯ โพธิสตฺโต เสฏิธีตร ขุชฺชสฺส ปาทมูเล
นิสินฺน ทิสฺวา สฺชานิตฺวา อุปสงฺกมิตฺวา เสฏิธีตาย สทฺธึ
สลฺลปนฺโต ปม คาถมาห
[๓๑๓] เอกจินฺติโต อยมตฺโถ
พาโล อปริณายโก
น หิ ขุชฺเชน วาเมน โภติ สงฺคนฺตุมรหสีติ ฯ
ตตฺถ เอกจินฺติโต อยมตฺโถติ อมฺม ย ตฺว อตฺถ จินฺเตตฺวา
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อิมินา ขุชฺเชน สทฺธึ ปลาตา อย ตยา เอกิกาย เอว (๑)
จินฺติโต ภวิสฺสติ ฯ พาโล อปริณายโกติ อย หิ ขุชฺโช พาโล
ทุปฺปฺภาเวน มหลฺลโกป พาโลว อฺสฺมึ คเหตฺวา
คจฺฉนฺเต อสติ คนฺตุ อสมตฺถตาย อปริณายโก ฯ น หิ
ขุชฺเชน วาเมน โภติ สงฺคนฺตุมรหสีติ อิมินา หิ ขุชฺเชน
วามนตฺตา วาเมน โภติ ตฺว มหากุเล ชาตา อภิรูปา ทสฺสนียา
สงฺคนฺตุ นารหสีติ ฯ
อถสฺส ต วจน สุตฺวา เสฏิธีตา ทุติย คาถมาห
[๓๑๔] ปุริสูสภ มฺมานา อห ขุชฺชมกามยึ
โสย สงฺกุฏิโต เสติ
ฉินฺนตนฺติ ยถา วิณาติ (๒) ฯ
ตสฺสตฺโถ อห อยฺย เอก อุสภ ทิสฺวา คุนฺน เชฏกสฺส
ปฏิย กกุธ โหติ อิมสฺสาป ต อตฺถิ อิมินา ปุริสสู เภน
ภวิตพฺพนฺติ เอวมห ขุชฺช ปุริสูสภ มฺมานา อกามยึ สฺวาย
ยถา นาม ฉินฺนตนฺติ สโทณิโก วีณาทณฺฑโก เอว สงฺกุฏิโต
เสตีติ ฯ
โพธิสตฺโต ตสฺสา อฺาตกเวเสน นิกฺขนฺตภาว ตฺวา
นหาเปตฺวา อลงฺกริตฺวา รถ อาโรเปตฺวา อตฺตโน เคหเมว
อคมาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
# ๑. ม. เอว ฯ ๒. ม. ถุณาติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ตทา เสฏิธีตา อยเมว เสฏิธีตา อโหสิ พาราณสิเสฏี
ปน อหเมวาติ ฯ
วีณาถูณชาตก ทุติย ฯ
วิกณฺณกชาตก
กาม ยหึ อิจฺฉสิ เตน คจฺฉาติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต เอก อุกฺกณฺิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส หิ ธมฺมสภ อานีโต สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ
อุกฺกณฺิโตสีต สตฺถารา ปุฏโ สจฺจนฺติ วตฺวา กสฺมา
อุกฺกณฺิโตสีติ วุตฺเต กามคุณการณาติ อาห ฯ อถ น สตฺถา
กามคุณา นาเมเต ภิกฺขุ วิกณฺณกสลฺลสทิสา สกึ หทเย
ปติฏ ลภมานา วิกณฺณก วิย ปวิฏ (๑) สสสุมาร มรณเมว
ปาเปนฺตีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต โพธิสตฺโต พาราณสิย ธมฺเมน รชฺช กาเรนฺโต
เอกทิวส อุยฺยาน คนฺตฺวา โปกฺขรณิตีร สมฺปาปุณิ ฯ
นจฺจคีตาทีสุ (๒) กุสลา นจฺจคีตานิ ปโยเชสุ ฯ โปกฺขรณิย
มจฺฉกจฺฉปา คีตสทฺทสฺมึ โลลตาย สนฺนิปติตฺวา รฺา สทฺธึ
คจฺฉนฺติ ฯ ราชา ตาลขนฺธปฺปมาณ มจฺฉฆฏ ทิสฺวา กินฺนุ
โข อิเม มจฺฉา มยา สทฺธึ เยว จรนฺตีติ อมจฺเจ ปุจฺฉิ ฯ
# ๑. ม. วิทฺธ ฯ ๒. ม. นจฺจคีตาสุ ฯ
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อมจฺจา เอเต เทว อุปฏหนฺตีติ อาหสุ ฯ ราชา เอเตป
กิร ม อุปฏหนฺตีติ ตุสฺสิตฺวา เตส นิจฺจภตฺต ปฏเปสิ ฯ
เทวสิก เทวสิก (๑) ตณฺฑุลมฺมณ ปจฺจติ ฯ (๒) อถ (๓) มจฺฉา ภตฺตเวลาย
เอกจฺเจ อาคจฺฉนฺติ เอกจฺเจ นาคจฺฉนฺติ ฯ ภตฺต นสฺสติ ฯ
รฺโ ตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ราชา อิโต ปฏาย ภตฺตเวลาย
เภรึ ปหริตฺวา เภริสฺาย มจฺเฉสุ สนฺนิปติเตสุ ภตฺต
เทถาติ อาห ฯ ตโต ปฏาย ภตฺตกมฺมิโก เภรึ ปหาราเปตฺวา
สนฺนิปติตาน มจฺฉาน ภตฺต เทติ ฯ เตป เภริสฺาย
สนฺนิปติตฺวา ภฺุชนฺติ ฯ
เตสุ เอว สนฺนิปติตฺวา ภฺุชนฺเตสุ เอโก สสสุมาโร
อาคนฺตฺวา มจฺเฉ ขาทิ ฯ ภตฺตกมฺมิโก รฺโ อาโรเจสิ ฯ
ราชา ต สุตฺวา ปวิฏสสสุมาร (๔) มจฺฉาน ขาทนกาเล วิกณฺณเกน
วิชฺฌิตฺวา คณฺหาหีติ อาห ฯ โส สาธูติ คนฺตฺวา นาวาย
ตฺวา มจฺเฉ ขาทิตุ อาคต สสสุมาร วิกณฺณเกน ปหริ ฯ
ต ตสฺส อนฺโตปฏึ ปาวิสิ ฯ โส เวทนาปฺปตฺโต (๕) หุตฺวา ต
คเหตฺวา ว ปลายิ ฯ ภตฺตกมฺมิโก ตสฺส วิทฺธภาว ตฺวา
ต อาลปนฺโต ปม คาถมาห
[๓๑๕] กาม ยหึ อิจฺฉสิ เตน คจฺฉ
วิทฺโธสิ มมฺมมฺหิ วิกณฺณเกน
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ตณฺฑุลมุพณ ปาเจสิ ฯ
# ๓. ม. อถสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. ม. สุสุมาร ฯ ๕. สี. ยุ. เวทนามตฺโต ฯ
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หโตสิ ภตฺเตน สวาทิเตน (๑)
โลโล ว (๒) มจฺเฉ อนุพนฺธมาโนติ ฯ
ตตฺถ กามนฺติ เอกเสน ฯ ยหึ อิจฺฉสิ เตน คจฺฉาติ ยสฺมึ
อิจฺฉสิ ตตฺถ คจฺฉ ฯ มมฺมมฺหีติ มมฺมฏาเน ฯ วิกณฺณเกนาติ
วิกณฺณกสลฺเลน ฯ หโตสิ ภตฺเตน สวาทิเตน โลโล ว มจฺเฉ
อนุพนฺธมาโนติ ตฺว เภริวาทิตสฺาย ภตฺเต ทิยยฺ มาเน โลโล
หุตฺวา ขาทนตฺถาย มจฺเฉ อนุพนฺธมาโน เตน สวาทิเตน ภตฺเตน
หโต คตฏาเนป เต ชีวิต นตฺถีติ ฯ
โส อตฺตโน วสนฏาน ปตฺวา ชีวิตกฺขย ปตฺโต ฯ
สตฺถา อิม [๓] ทสฺเสตฺวา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา ทุติย
คาถมาห
[๓๑๖] เอวมฺป โลกามิส โอปตนฺโต
วิหฺติ จิตฺตวสานุวตฺตี
โส หฺติ าติสขาน มชฺเฌ
มจฺฉานุโค โสริว สสสุมาโรติ ฯ
ตตฺถ โลกามิสนฺติ ปฺจ กามคุณา เต หิ โลโก
อิฏโต กนฺตโต มนาปโต คณฺหาติ ตสฺมา โลกามิสนฺติ
วุจฺจนฺติ (๔) ฯ โอปตนฺโตติ ต โลกามิส อนุวตฺตนฺโต กิเลสวเสน
จิตฺตวสานุวตฺตี ปุคฺคโล วิหฺติ กิลมติ (๕) วินาส ปาปุณาติ ฯ (๕)
# ๑. ม. สุวาทิเตน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. จ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร การณนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. วุจิจติ ฯ
# ๕. ม. เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ
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โส หฺตีติ โส เอวรูโป ปุคฺคโล าตีนฺจ สขานฺจ
มชฺเฌป [๑] วิกณฺณเกน วิทฺโธ มจฺฉานุโค สสสุมาโร วิย ปฺจ
กามคุเณ มนาปาติ คเหตฺวา หฺติ วิหฺติ (๒) กิลมติ
มหาวินาส ปาปุณาติ เยวาติ ฯ
เอว สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ
ปกาเสตฺวา ชาตก สโมธาสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิตภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ ตทา สุสุมาโร เทวทตฺโต
อโหสิ มจฺฉา พุทฺธปริสา พาราณสิราชา ปน อหเมวาติ ฯ
วิกณฺณกชาตก ตติย ฯ
อสิตาภุชาตก (๓)
ตฺวเมวทานิมการีติ (๔) อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร กุมาริก อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถยิ  กิเรกสฺมึ ทฺวินฺน อคฺคสาวกาน อุปฏากกุเล
เอกา กุมาริกา อภิรูปา โสภคฺคปฺปตฺตา ฯ สา วยปฺปตฺตา
สมานชาติก กุล อคมาสิ ฯ สามิโก ต กิสฺมิฺจิ อมฺมาโน
อฺตฺถ จิตฺตวเสน จรติ ฯ สา ตสฺส ต อตฺตนิ อนิจฺฉมานต (๕)
อคเณตฺวา เทฺว อคฺคสาวเก นิมนฺเตตฺวา ทาน ทตฺวา ธมฺม
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสิสติ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. อสิตาภูชาตก... ฯ ๔. ม. ตฺวเมวทานิมกราติ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๕. ม. อนาทรต ฯ
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สุณนฺตี โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ สา ตโต ปฏาย
มคฺคสุเขน ผลสุเขน (๑) วีตินามยมานา สามิโกป ม น อิจฺฉติ
ฆรวาเสนาป เม กมฺม นตฺถิ ปพฺพชิสสฺ ามีติ จินฺเตตฺวา
มาตาปตูน อาจิกฺขิตฺวา ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ ตสฺสา
สา กิริยา ภิกฺขุสงฺเฆ (๒) ปากฏา ชาตา ฯ อเถกทิวส ภิกฺขู
ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส อสุกกุลสฺส ธีตา
อตฺถคเวสิกา สามิกสฺส อนิจฺฉมานภาว ตฺวา อคฺคสาวกาน
ธมฺม สุตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏาย ปุน มาตาปตโร
อาปุจฺฉิตฺวา ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปตฺตา เอว อตฺถคเวสิกา
อาวุโส สา กุมาริกาติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ
ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ
วุตฺเต น ภิกขฺ เว อิทาเนว สา กุลธีตา อตฺถคเวสิกา
ปุพฺเพป อตฺถคเวสิกา เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
โพธิสตฺโต อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา อภิฺา จ สมาปตฺติโย
จ นิพฺพตฺเตตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส วาส กปฺเปสิ ฯ ตทา
พาราณสิราชา อตฺตโน ปุตฺตสฺส พฺรหฺมทตฺตกุมารสฺส ปริวารสมฺปตฺตึ ทิสฺวา อุปฺปนฺนสงฺโก (๔) ปุตฺต รฏา ปพฺพาเชสิ ฯ
โส อสิตาภภ นาม อตฺตโน เทวึ อาทาย หิมวนฺต ปวิสิตฺวา
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ภิกฺขูสุ ฯ ๓. ม. อนิจฺฉาภว ฯ
# ๔. ม. อุปฺปนฺนาสงฺโก ฯ
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มจฺฉมสผลาผลานิ ขาทนฺโต ปณฺณสาลาย วาส กปฺเปสิ ฯ
โส เอก กินนฺ รึ ทิสฺวา ปฏิพทฺธจิตฺโต อิม ปชาปตึ
กริสฺสามีติ อสิตาภภ อคเณตฺวา ตสฺสานุปท อคมาสิ ฯ สา
ต กินฺนรึ อนุพนฺธมาน ทิสฺวา อย ม อคเณตฺวา กินฺนรึ
อนุพนฺธติ กึ เม อิมินาติ วิรตฺตจิตฺตา หุตฺวา โพธิสตฺต
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา อตฺตโน กสิณปริกมฺม กถาเปตฺวา
กสิณ โอโลเกนฺตี อภิฺา จ สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา
โพธิสตฺต วนฺทิตฺวา อาคนฺตฺวา อตฺตโน ปณฺณสาลทฺวาเร
อฏาสิ ฯ พฺรหฺมทตฺโตป กินฺนรึ อนุพนฺธนฺโต วิจริตฺวา ตสฺสา
คตมคฺคมฺป อทิสฺวา ฉินฺนาโส หุตฺวา ปณฺณสาลาภิมุโข
อาคโต ฯ อสิตาภู ต อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา
มณิวณฺเณ คคนตเล ิตา อยฺยปุตฺต ต นิสฺสาย มยา อิม
 ฌานสุข ลทฺธนฺติ วตฺวา ปม คาถมาห
[๓๑๗] ตฺวเมวทานิมกริ
ย กาโม พฺยคมา ตยิ
โสย อปฺปฏิสนฺธิโก
ขรา ฉินฺนว (๑) เรนุกนฺติ (๒)
ตตฺถ ตฺวเมวทานิมกรีติ อยฺยปุตฺต ม ปหาย กินฺนรึ
อนุพนฺธนฺโต ตฺวเมว อิทานิ อิท อกริ ฯ ย กาโม พฺยคมา
ตยีติ ย มม ตยิ กาโม วิคโต วิกฺขมฺภนปฺปหาเนน ปหีโน
ยสฺส ปหีนตฺตา อห อิม วิเสส ปตฺตาติ ทีเปติ ฯ โสย
อปฺปฏิสนฺธิโกติ โส ปน กาโม อิทานิ อปฺปฏิสนฺธิโก ชาโต
# ๑. ม. ขรฉินฺนว ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. ยุ. เรรุกนฺติ ฯ
# ๓. ม. อกร ฯ
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น สกฺกา ปฏิสนฺธิตุ ฯ ขรา ฉินฺนว เรนุกนฺติ ขโร วุจฺจติ
กกโจ เรนุก วุจฺจติ หตฺถิทนฺโต ฯ ยถา กกจฉินฺโน หตฺถิทนฺโต
อปฺปฏิสนฺธิโก ชาโต โหติ น ปุน ปุริมนเยน อลฺลียติ เอว
ปุน มยฺห ตยา สทฺธึ จิตฺตสฺส ฆฏน นาม นตฺถีติ ฯ วตฺวา
ตสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว อุปฺปติตฺวา อฺตฺถ อคมาสิ ฯ
โส ตสฺสา คตกาเล ปริเทวมาโน ทุติย คาถมาห
[๓๑๘] อตฺริจฺฉา (๑) อติโลเภน อติโลภมเทน จ
เอว หายติ อตฺถมฺหา
อหว อสิตาภุยาติ ฯ
ตตฺถ อตฺริจฺฉา อติโลเภนาติ อตฺริจฺฉา วุจฺจติ อตฺร อตฺร
อิจฺฉาสงฺขาตา อปริยนฺตตณฺหา อติโลโภ วุจฺจติ อติกฺกมิตฺวา
ปวตฺตนโลโภ ฯ อติโลภมเทน จาติ ปุริสมท อุปปฺ าทนโต
อติโลภมโท นาม ชาโต (๒) ฯ อิท วุตฺต โหติ อตฺริจฺฉาวเสน
อตฺริจฺฉมาโน ปุคฺคโล อติโลเภน จ อติโลภมเทน จ ยถา
อห อสิตาภุยา ราชธีตาย ปริหีโน เอว อตฺถมฺหา หายตีติ ฯ
อิติ โส อิมาย คาถาย ปริเทวิตฺวา อรฺเ เอกโก ว
วสิตฺวา ปตุ อจฺจเยน คนฺตฺวา รชฺช คณฺหิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตวฺ า ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ราชปุตฺโต จ ราชธีตา จ อิเม เทฺว ชนา อเหสุ
ตาปโส ปน อหเมวาติ ฯ
อสิตาภุชาตก จตุตฺถ ฯ
# ๑. สี. ยุ. อตริจฺแา ฯ ม. อตฺริจฺแ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ชายติ ฯ
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วจฺฉนขชาตก
สุขา ฆรา วจฺฉนขาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โรชมลฺล อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิรายสฺมโต อานนฺทสฺส คิหิสหาโย ฯ โส เอกทิวส
ตสฺส (๑) อาคมนตฺถาย เถรสฺส สาสน ปาเหสิ ฯ เถโร สตฺถาร
อาปุจฺฉิตฺวา อคมาสิ ฯ โส เถร นานคฺครสโภชน โภเชตฺวา
เอกมนฺต นิสินฺโน เถเรน สทฺธึ ปฏิสนฺถาร กตฺวา เถร
คิหิโภเคหิ กามคุเณหิ นิมนฺเตนฺโต ภนฺเต อานนฺท มม เคเห
ปหูต สวิฺาณก อวิฺาณก รตน อิม มชฺเฌ ภินฺทิตฺวา
ตุยฺห ทมฺมิ เอหิ อุโภป อคาร อชฺฌาวสิสฺสามาติ ฯ เถโร
ตสฺส กามคุเณสุ อาทีนว กเถตฺวา อุฏายาสนา วิหาร
คนฺตฺวา ทิฏโ เต อานนฺท โรโชติ สตฺถรา ปุจฉฺ ิโต อาม
ภนฺเตติ วตฺวา กิมสฺส กเถสีติ วุตฺเต ภนฺเต ม โรโช
ฆราวาเสน นิมนฺเตสิ อถสฺสาห ฆราวาเส จ กามคุเณสุ
จ อาทีนว กเถสินฺติ ฯ สตฺถา น โข อานนฺท โรโช
มลฺโล อิทาเนว ปพฺพชิเต ฆราวาเสน นิมนฺเตสิ ปุพฺเพป
นิมนฺเตสิ เยวาติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อฺตรสฺมึ นิคมคาเม พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส จิร วสิตฺวา โลณมฺพิล*เสวนตฺถาย พาราณสึ คนฺตฺวา ราชุยยฺ าเน วสิตฺวา ปุนทิวเส
พาราณสึ ปาวิสิ ฯ อถสฺส พาราณสิเสฏี อาจารวิหาเร (๑)
ปสีทิตฺวา เคห เนตฺวา โภเชตฺวา อุยฺยาเน วสนตฺถาย ปฏิฺ
คเหตฺวา ต ปฏิชคฺคนฺโต อุยฺยาเน วสาเปสิ ฯ เต อฺมฺ
อุปฺปนฺนสิเนหา อเหสุ ฯ อเถกทิวส พาราณสิเสฏี โพธิสตฺเต
เปมวิสฺสาสวเสน เอว จินฺเตสิ ปพฺพชฺชา นาม ทุกฺขา มม
สหาย วจฺฉนข ปริพฺพาชก อุปฺปพฺพาเชตฺวา สพฺพ วิภว มชฺเฌ
ภินฺทิตฺวา ตสฺส ทตฺวา เทฺวป สมคฺควาส วสิสฺสามาติ ฯ
โส เอกทิวส ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน เตน สทฺธึ มธุรปฏิสนฺถาร
กตฺวา ภนฺเต วจฺฉนข ปพฺพชฺชา นาม ทุกฺขา สุโข ฆราวาโส
เอหิ อุโภ สมคฺคา กาเม ปริภฺุชมานา วสามาติ วตฺวา
ปม คาถมาห
[๓๑๙] สุขา ฆรา วจฺฉนข
สหิรฺา สโภชนา
ยตฺถ ภุตฺวา ปวิตฺวา จ สเยยฺยาสิ (๒) อนุสฺสุโกติ ฯ
ตตฺถ สหิรฺาติ สตฺตรตนสมฺปนฺนา ฯ สโภชนาติ พหุขาทนียโภชนียา ฯ ยตฺถ ภุตฺวา ปวิตฺวา จาติ เยสุ สหิรฺสโภชเนสุ ฆเรสุ นานคฺครสานิ โภชนานิ ปริภ
ุ ฺชิตฺวา
นานาปานานิ ปวิตฺวา ฯ สเยยฺยาสิ อนุสฺสุโกติ เยสุ อลงฺกเตสุ
# ๑. ยุ จารวิหาเร ฯ ๒. ม. สเยยฺยาถ ฯ เอวมุปริป ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 362

*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต อุปหนวคฺควณฺณนา หนา 362
สิริสยนปฏเสุ (๑) อนุสฺสุโก หุตฺวา สเยยฺยาสิ ฯ เตน (๒) ฆรา นาม
อติวิย สุขาติ ฯ
อถสฺส [๓] สุตฺวา โพธิสตฺโต มหาเสฏิ ตฺว อฺาณตาย
กามคิทฺโธ หุตฺวา ฆราวาสสฺส คุณ ปพฺพชฺชาย จ อคุณ กเกสิ
ฆราวาสสฺส เต อคุณ กเถสฺสามิ สุณาหิทานีติ วตฺวา
ทุติย คาถมาห
[๓๒๐] ฆรา นานีหมานสฺส
ฆรา นาภณโต มุสา
ฆรา นาทินฺนทณฺฑสฺส
ปเรส อนิกุพฺพโต
เอว ฉิทฺท ทุรภิสมฺภว (๔) โก ฆร ปฏิปชฺชตีติ ฯ
ตตฺถ ฆรา นานีหมานสฺสาติ นิจฺจกาล กสิโครกฺขาทิกรเณน
อนีหมานสฺส อวายมนฺตสฺส ฆรา นาม นตฺถิ ฯ ฆราวาโส
น ปติฏาตีติ อตฺโถ ฯ ฆรา นาภณโต มุสาติ เขตฺตวตฺถุหิรฺสุวณฺณาทีน อตฺถาย อมุสาภณโตป ฆรา นาม นตฺถิ ฯ ฆรา
นาทินฺนทณฺฑสฺส ปเรส อนิกุพฺพโตติ น อาทินฺนทณฺฑสฺสาป
อคฺคหิตทณฺฑสฺส นิกฺขิตฺตทณฺฑสฺส ปเรส อนิกพุ ฺพโต ฆรา
นาม นตฺถิ ฯ โย ปน อาทินฺนทณฺโฑ หุตฺวา ปเรส
ทาสกมฺมกราทีน ตสฺมึ ตสฺมึ อปราเธ อปราธานุรูป
วธพนฺธนเฉทนตาฬนาทิวเสน กโรติ ฯ ตสฺเสว ฆราวาโส
# ๑. ม. อลงฺกตสิริสยนปฏเ ฯ ๒. ม. เต ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร คนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๔. สี. ยุ. ทุรภิภว ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 363

*เลมที่ 30 วจฺฉนขชาตก หนา 363
สณฺหตีติ อตฺโถ ฯ เอว ฉิทฺท ทุรภิสมฺภว โก ฆร ปฏิปชฺชตีติ
อิทานิ เอว เอเตส กุหนาทีน อกรเณ สติ ตาย ตาย
ปริหานิยา ฉิทฺท กรเณ สติ นิจฺจเมว กาตพฺพโต ทุรภิสมฺภว
ทุราราธนีย นิจฺจ กโรนฺตสฺสาป ต ทุรภิสมฺภวเมว ทุปฺปูร
ฆราวาส อห นิปฺปริตสฺโส หุตฺวา อชฺฌาวสิสฺสามีติ ต (๑)โก
ปฏิปชฺชิสฺสตีติ ฯ
เอว มหาสตฺโต ฆราวาสสฺส โทส กเถตฺวา อุยฺยานเมว
อคมาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา พาราณสิเสฏี โรโช มลฺโล อโหสิ วจฺฉนขปริพฺพาชโก
ปน อหเมวาติ ฯ
วจฺฉนขชาตก ปฺจม ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 364

*เลมที่ 30 หนา 364
พกชาตก
ภทฺทโก วตาย (๑) ปกฺขีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก กุหก (๒) อารพฺภ กเถสิ ฯ
ต หิ สตฺถา อาเนตฺวา ทสฺสิต ทิสฺวา น ภิกฺขเว
อิทาเนว กุหโก (๓) ปุพฺเพเปส กุหโก เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
หิมวนฺตปฺปเทเส เอกสฺมึ สเร มจฺโฉ หุตฺวา มหาปริวาโร
วสิ ฯ อเถโก พโก มจฺเฉ ขาทิสฺสามีติ สรสฺส อาสนฺนฏาเน
สีส ปาเตตฺวา ปกฺเข ปสาเรตฺวา มนฺทมนฺโท มจฺเฉ โอโลเกนฺโต
อฏาสิ เตส ปมาท อาคมยมาโน ฯ ตสฺมึ ขเณ โพธิสตฺโต
มจฺฉคณปริวุโต โคจร คณฺหนฺโต ต าน ปาปุณิ ฯ มจฺฉคโณ
ต พก ปสฺสิตฺวา ปม คาถมาห
[๓๒๑] ภทฺทโก วตาย ปกฺขี ทิโช กุมทุ สนฺนิโภ
วูปสนฺเตหิ ปกฺเขหิ
มนฺทมนฺโทว ฌายตีติ ฯ
ตตฺถ มนฺทมนฺโทว ฌายตีติ อพลพโล วิย หุตฺวา กิฺจิ
อชานนฺโต วิย เอกโกว ฌายตีติ ฯ
อถ น โพธิสตฺโต โอโลเกตฺวา ทุติย คาถมาห
[๓๒๒] นาสฺส สีล วิชานาถ อนฺาย ปสสถ
อมฺเห ทิโช น ปาเลติ เตน ปกฺขี น ผนฺทตีติ ฯ
# ๑. ม. วตย ฯ ๒. ม. กุหกภิกฺข ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 365

*เลมที่ 30 สาเกตชาตก หนา 365
ตตฺถ อนฺายาติ อชานิตฺวา ฯ อมฺเห ทิโช น ปาเลตีติ
เอส ทิโช อมฺเห น รกฺขติ น โคปายติ กตร นุ โข
เอเตสุ กพล กริสฺสามีติ อุปธาเรติ ฯ เตน ปกฺขี น ผนฺทตีติ
เตนาย สกุโณ น ผนฺทติ น จลตีติ ฯ
เอว วุตฺเต มจฺฉคโณ อุทก โขเภตฺวา พก ปลาเปสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา พโก กุหโก อโหสิ มจฺฉราชา ปน อหเมวาติ ฯ
พกชาตก ฉฏ ฯ
สาเกตชาตก
โก นุ โข ภควา เหตูติ อิท สตฺถา สาเกต อุปนิสฺสาย
วิหรนฺโต สาเกตพฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ ฯ
วตฺถุ ปเนตฺถ อตีตมฺป ปจฺจุปฺปนฺนมฺป เหฏา เอกนิปาเต (๑)
กถิตเมว ฯ
ตถาคตสฺส ปน วิหาร คตกาเล ภิกฺขู สิเนโห นาเมส
ภนฺเต กถ ปติฏาตีติ ปุจฺฉนฺตา ปม คาถมาหสุ
[๓๒๓] โก นุ โข ภควา เหตุ
เอกจฺเจ อิธ ปุคฺคเล
อตีว หทย นิพฺพาติ
จิตฺต วาป ปสีทตีติ ฯ
ตสฺสตฺโถ โก นุ โข เหตุ เยน อิเธกจฺเจ ปุคฺคเล
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๖๘/๒๒ ฯ ม. เอกกนิปาเต ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 366

*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต อุปาหนวคฺควณฺณนา หนา 366
ทิฏมตฺเต เยว หทย อติวิย นิพฺพาติ (๑) สุวาสิตสฺส [๒] อุทกสฺส
ฆฏสหสฺเสน ปริสิตฺต วิย สีตล โหติ เอกจฺเจ น นิพฺพาติ
เอกจฺเจ ทิฏมตฺเต เยว จิตฺต ปสีทติ มุทุ โหติ เปมวเสน
อลลิยติ (๓) เอกจฺเจ น อลฺลิยตีติ ฯ
อถ เนส สตฺถา เปมการณ ทสฺเสนฺโต ทุติย คาถมาห
[๓๒๔] ปุพฺเพ ว สนฺนิวาเสน ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา
เอวนฺต ชายเต เปม
อุปฺปลว ยโถทเกติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ภิกฺขเว เปม นาเมต ทฺวีหิ การเณหิ ชายติ
ปุพฺเพ (๔) ปุริมภเว มาตา วา ปตา วา ธีตา วา ปุตฺโต
วา ภาตา วา ภคินี วา ปติ วา ภริยา วา สหาโย
วา มิตฺโต วา หุตฺวา โย เยน สทฺธึ เอกฏาเน วุฏปุพฺโพ
ตสฺส อิมินา ปุพฺเพ ว สนฺนิวาเสน ภวนฺตเรป อนุพนฺธนฺโต
โสป สิเนโห น วิชหติ อิมสฺมึ อตฺตภาเว กเตน ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา เอว ต ชายเต เปม อิเมหิ ทฺวีหิ การเณหิ
ต เปม ชายติ ฯ ยถา กึ ฯ อุปฺปล ว ยโถทเกติ ฯ วการสฺสรสฺสตฺต กต ฯ สมุจฺจยตฺเถ เจส วุตฺโต ฯ ตสฺมา อุปฺปลฺจ
เสสฺจ ชลชปุปฺผ ยถา อุทเก ชายมาน เทฺว การณานิ
นิสฺสาย ชายติ อุทกฺเจว กลลฺจ ตถา เจเตหิ ทฺวีหิ การเณหิ
# ๑. นิพฺพายตีติป ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สีตสิสาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. อลฺลยี ตีติ ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. วา การสฺส ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 367

*เลมที่ 30 เอกปทชาตก หนา 367
เปม ชายตีติ ฯ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา พฺราหฺมโณ จ พฺราหฺมณี จ อิเมว เทฺว ชนา อเหสุ
ปุตฺโต ปน อหเมวาติ ฯ
สาเกตชาตก สตฺตม ฯ
เอกปทชาตก
อิงฺฆ เอกปท ตาตาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก กุฏมฺพิก อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถวิ าสิโก กิเรโก (๑) กุฏมฺพโิ ก อโหสิ ฯ อถสฺส เอกทิวส
องฺเก นิสินฺโน ปุตฺโต อตฺถสฺส ทฺวาร นาม ปฺห ปุจฺฉิ ฯ
โส จ พุทฺธวิสโย เอส ปฺโห น ต อฺโ กเถตุ
สกฺขิสฺสตีติ ปุตฺต คเหตฺวา เชตวน คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา
ภนฺเต อย เม ทารโก อูรุมฺหิ นิสินโฺ น อตฺถสฺส ทฺวาร
นาม ปฺห ปุจฺฉิ อห ต อชานนฺโต อิธาคโต กเถุ ภนฺเต
อิม ปฺหนฺติ ฯ สตฺถา น โข อุปาสก อย ทารโก อิทาเนว
อตฺถคเวสโก ปุพฺเพป อตฺถคเวสโก หุตฺวา อิม ปฺห ปณฺฑิเต
ปุจฺฉิ โปราณกปณฺฑิตาปสฺส กเถสุ ภวสงฺเขปคตตฺตา ปน น
สลฺลกฺเขสีติ วตฺวา [๒] อตีต อาหริ ฯ
# ๑. ม. กิเรส ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เตน ยาจิดตติ ทิสฺสติ ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 368

*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต อุปาหนวคิควณฺณนา หนา 368
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
เสฏิกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ปตุ อจฺจเยน เสฏิฏาน
ลภิ ฯ อถสฺส ปุตฺโต ทหรกุมาโร อูรมุ ฺหิ นิสีทิตฺวาว ตาต
มยฺห เอก ปท อเนกตฺถปทนิสฺสิต (๑) เอก การณ กเถถาติ
ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห
[๓๒๕] อิงฺฆ เอก ปท ตาต
อเนกตฺถปทนิสฺสิต (๒)
กิฺจิ สงฺคหิต พฺรูหิ (๓) เยนตฺเถ สาธเยมเสติ ฯ
ตตฺถ อิงฺฆาติ ยาจนตฺเถ โจทนตฺเถ วา นิปาโต ฯ
เอก ปทนฺติ เอก การณปท เอก การณสงฺคหิต (๔) วา
พฺยฺชนปท ฯ อเนกตฺถปทนิสฺสิตนฺติ อเนกานิ อตฺถปทานิ
การณปทานิ นิสฺสิต ฯ กิฺจิ สงฺคหิต พฺรูหีติ กิฺจิ เอก (๕)
พหุนฺน ปทาน สงฺคาหิก พฺรูหิ ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ
เยนตฺเถ สาธเยมเสติ เยน เกน (๖) ปเทน อเนกตฺถนิสฺสิเตน อย
อตฺตโน วุฑฺฒึ สาเธยฺยาม ต เม กเถหีติ ปุจฺฉติ ฯ
อถสฺส ปตา กเถนฺโต ทุติย คาถมาห
[๓๒๖] ทกฺเขยฺเยกปท ตาต อเนกตฺถปทนิสฺสิต
ตฺจ สีเลน สยุตฺต ขนฺติยา อุปปาทิต
อล มิตฺเต สุขาเปตุ อมิตฺตาน ทุขาย วาติ ฯ (๗)
# ๑. ม. เอกปท อเนกตฺถนิสฺสิต น ๒. สี. ยุ. ...ปทนิสฺสิต ฯ
# ๓. ม. สงิคาหิก พฺรูสิ ฯ ๔. ม. การณูปสหิต ฯ ๕. ม. เอกปท ฯ
# ๖. ม. เอเกน ฯ ๗. ม. จาติ ฯ
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ตตฺถ ทกฺเขยฺเยกปท ตาตาติ ทกฺเขยฺย เอกปท ฯ ทกฺเขยฺย
นาม ลาภุปฺปาทกสฺส เฉกสฺส กุสลสฺส าณสมฺปยุตฺต
วิริย ฯ อเนกตฺถปทนิสฺสิตนฺติ เอว วุตฺตปฺปการวิริย อเนเกหิ
อตฺถปเทหิ นิสฺสิต ฯ กตเรหีติ สีลาทีหิ ฯ เตเนว ตฺจ
สีเลน สยุตฺตนฺติ อาทิมาห ฯ ตสฺสตฺโถ ตฺจ ปเนต วิริย
อาจารสีลสยุตฺต อธิวาสนขนฺติยา อุเปต มิตฺเต สุขาเปตุ
อมิตฺตาน (๑) ทุกฺขาย อล สมตฺถ โก หิ นาม ลาภุปฺปาทกาณสมฺปยุตฺตกุสลวิริยสมนฺนาคโต อาจารขนฺติสมฺปนฺโน มิตฺเต
สุขาเปตุ อมิตฺเต วา ทุกฺขาเปตุ น สกฺโกตีติ ฯ
เอว โพธิสตฺโต ปุตตฺ สฺส ปฺห กเถสิ ฯ โส ปตรา (๒)
กถิตนเยเนว อตฺตโน อตฺถ สาธยิตฺวา (๓) ยถากมฺม คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน ปตาปุตฺตา โสตาปตฺติผเล
ปติฏิตา ฯ ตทา ปุตฺโต อยเมว [๔] อโหสิ พาราณสิเสฏี
ปน อหเมวาติ ฯ
เอกปทชาตก อฏม ฯ
# ๑. ม. อมิตตฺ านิจ ฯ ๒. ม. ปตุ ฯ ๓. ม. สาเธตฺวา ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ปุตฺโตติ ทิสฺสติ ฯ
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หริตมาตชาตก (๑)
อาสีวิสมฺป ม สนฺตนฺติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
อชาตสตฺตุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โกสลราชสฺส หิ ปตา มหาโกสโล พิมฺพิสารรฺโ ธีตร
ททมาโน ธีตุ นฺหานมูล กาสิกคามก นาม อทาสิ ฯ สา
เทวี (๒) อชาตสตฺตุนา ปตุฆาตกมฺเม กเต รฺโ สิเนเหน น
จิรสฺเสว กาลมกาสิ ฯ อชาตสตฺตุ มาตริ กาลกตายป ต
คาม ภฺุชเตว ฯ โกสลราชา ปตุฆาตกสฺส โจรสฺส มม
กุลสนฺตก คาม น ทสฺสามีติ เตน สทฺธึ ยุชฺฌติ ฯ กทาจิ
มาตุลสฺส ชโย โหติ กทาจิ ภาคิเนยฺยสฺส ฯ ยทา ปน
อชาตสตฺตุ ชินาติ ตทา โสมนสฺสปฺปตฺโต รเถ ธช อุสฺสาเปตฺวา
มหนฺเตน ยเสน นคร ปวิสติ ฯ ยทา ปราชยติ ตทา
โทมนสฺสปฺปตฺโต กิฺจิ (๓) อชานาเปตฺวา ว ปวิสติ ฯ อเถกทิวส
ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส อชาตสตฺตุ มาตุล
ชินิตฺวา ตุสฺสิ ปราชิโต โทมนสฺสปฺปตฺโต อโหสีติ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพเปส ชินิตฺวา ตุสฺสติ ปราชิโต โทมนสฺสปฺปตฺโต โหตีติ
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
# ๑. ม. หริตมณฺฑูกชาตก ...ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. กฺจิ ฯ
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อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
นีลมณฺฑุกโยนิย (๑) นิพพฺ ตฺติ ฯ ตทา มนุสฺสา นทีกนฺทราทีสุ
ตตฺถ ตตฺถ มจฺฉ คหณตฺถาย กุมินานิ (๒) โอฑฺเฑสุ ฯ เอกสฺมึ
กุมิเน พหู มจฺฉา ปวิสึสุ ฯ อเถโก อุทกาสีวิโส มจฺเฉ ขาทนฺโต
ต กุมิน ปาวิสิ ฯ พหู มจฺฉา เอกโต หุตฺวา ต ขาทนฺตา
เอกนฺตโลหิต (๓) อกสุ ฯ โส ปฏิสรณ อปสฺสนฺโต มรณภยตชฺชิโต
กุมินมุเขน นิกฺขมิตฺวา เวทนาปฺปตฺโต อุทกปริยนฺเต นิปชฺชิ ฯ
นีลมณฺฑุโกป ตสฺมึ ขเณ อุปฺปติตฺวา กุมินมูลมตฺถเก (๔) นิปนฺโน
โหติ ฯ อาสีวิโส วินิจฺฉยฏาน อลภนฺโต ตตฺถ ต นิปนฺนก
ทิสฺวา สมฺม นีลมณฺฑุก อิเมส มจฺฉาน กิริยา รุจฺจติ ตุยฺหนฺติ
ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห
[๓๒๗] อาสีวิสมฺป ม สนฺต
ปวิฏ กุมินามุข
รุจฺจเต หริตมาตา (๕) ย ม ขาทนฺติ มจฺฉกาติ ฯ
ตตฺถ อาสีวิสมฺป ม สนฺตนฺติ ม อาคตวิส สมาน ฯ
รุจฺจเต หริตมาตา ย ม ขาทนฺติ มจฺฉกาติ เอต ตว รุจฺจติ
หริตมณฺฑุกปุตฺตาติ วทติ ฯ
อถ น หริตมณฺฑุโก อาม สมฺม รุจฺจติ (๖) กึการณา (๗)
สเจ ตฺว หิ ตว ปเทส อาคเต มจฺเฉ ขาทสิ มจฺฉาป
# ๑. ม. นีลมณฺฑูกโยนิย ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. กุมนี านิ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. เอกโลหิต ฯ ๔. ม. กุมีนสูลมตฺถเก ฯ ๕. ม. หริตามาตา ฯ
อวมุปริป ฯ ๖. ม. รุจฺจตีติ ฯ ๗. ม. กึการณาติ ฯ
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อตฺตโน ปเทส อาคต ต ขาทนฺติ อตฺตโน อตฺตโน วิสเย
ปเทเส โคจรภูมิย อพล (๑) นาม นตฺถีติ วตฺวา ทุติย คาถมาห
[๓๒๘] วิลุมฺปเตว ปุริโส
ยาวสฺส อุปกปฺปติ
ยทา จฺเ วิลุมฺปนฺติ โส วิลุตฺโต วิลุมฺปตีติ ฯ
ตตฺถ วิลุมฺปเตว ปุรโิ ส ยาวสฺส อุปกปฺปตีติ ยาว อสฺส
ปุริสสฺส อิสสฺ ริย อุปกปฺปติ อิชฺฌติ ปวตฺตติ ตาว โส อฺ
วิลุมฺปติ เยว ฯ ยาว โส อุปกปฺปตีติป ปาโ ฯ ยตฺตก กาล
โส ปุริโส สกฺโกติ วิลมุ ฺปตุนฺติ อตฺโถ ฯ ยทา จฺเ วิลุมฺปนฺตีติ
ยทา อฺเ อิสฺสรา หุตฺวา วิลุมฺปนฺติ ฯ โส วิลตุ ฺโต วิลุมฺปตีติ
อถ โส วิลุมปฺ โก อฺเหิ วิลุมฺปติ ฯ วิลุมฺปเรติป
ปาโ ฯ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ (๒) วิลุมปฺ นนฺติ ปนฺติ ฯ ตสฺสตฺโถ
น สเมติ เอว วิลุมฺปโก ปุน วิลุมฺป ปาปุณาตีติ ฯ
โพธิสตฺเตน อฏเฏ วินิจฺฉิเต อุทกาสีวิสสฺส ทุพฺพลภาว
ตฺวา ปจฺจามิตฺต คณฺหิสฺสามาติ มจฺฉคณา กุมินมุขา
นิกฺขมิตฺวา ตตฺเถว [๓] ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา ปกฺกามม (๔) ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา อุทกาสีวิโส อชาตสตฺตุ อโหสิ นีลมณฺฑุโก ปน
อหเมวาติ ฯ
หริตมาตชาตก นวม ฯ
# ๑. ม. อพลวา ฯ ๒. ม. อยเมวตฺโถ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. ปกฺกมุ ฯ
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มหาปงฺคลชาตก
สพฺโพ ชโนติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เทวทตฺต
อารพฺภ กเถสิ ฯ
เทวทตฺเต สตฺถริ อาฆาฏ พนฺธิตฺวา นวมาสจฺจเยน
เชตวเน ทฺวารโกฏเก ปวิย นิมฺมุคฺเค สาวตฺถิวาสิโน(๑) จ
สกลรฏวาสิโน จ พุทธฺ ปฏิกณฺฏโก (๒) เทวทตฺโต ปวิยา คิลโิ ต
นิหตปจฺจามิตฺโต อิทานิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ชาโตติ ตุฏหฏา
อเหสุ ฯ เตส สุตฺวา ปรมฺปราโฆเสน (๓) สกลชมฺพุทีปวาสิโน
ยกฺขภูตเทวคณา จ ตุฏหฏา เอวเมว อาหสุ (๔) ฯ อเถกทิวส
ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส เทวทตฺเต ปวิย
นิมฺมุคฺเค พุทฺธปฏิกณฺฏโก เทวทตฺโต ปวิยา คิลโิ ตติ มหาชโน
อตฺตมโน ชาโตติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกฺขเว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต
น ภิกฺขเว อิทาเนว เทวทตฺเต มเต มหาชโน ตุสฺสติ เจว
หสติ จ ปุพฺเพป ตุสฺสติ เจว หสติ จาติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย มหาปงฺคโล นาม ราชา อธมฺเมน
วิสเมน รชฺช กาเรสิ ฉนฺทาทิวเสน ปาปกมฺมานิ กโรนฺโต
# ๑. ม. เชตวนวาสิโน ฯ ๒. ปฏิกณฺฏโกติป ฯ ๓. ม. ปรมฺปรโฆเสน ฯ
# ๔. ม. อเหสุ ฯ ๕. ม. ตุสฺสิ เจว หสิ จาติ ฯ
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ทณฺฑพลิชงฺฆกหาปณาทิคหเณน อุจฺฉุยนฺเต อุจฺฉุ วิย มหาชน
ปเฬสิ ฯ โส (๑) กกฺขโฬ ผรุโส สาหสิโก ฯ ปเรสุ อนุทฺทยมตฺตมฺป (๒)
นามสฺส นตฺถิ ฯ เคเห อิตฺถีนมฺป ปุตตฺ ธีตานมฺป อมจฺจพฺราหฺมณคหปติอาทีนมฺป อปฺปโย อมนาโป อกฺขิมฺหิ ปติตรช
วิย ภตฺตปณฺเฑ สกฺขรา วิย ปณฺหึ วิชฌ
ฺ ิตฺวา ปวิฏ กณฺฏโก
วิย จ อโหสิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต มหาปงฺคลสฺส ปุตฺโต
หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ มหาปงฺคโล ทีฆรตฺต รชฺช กาเรตฺวา
กาลมกาสิ ฯ ตสฺมึ กาลกเต สกลพาราณสิวาสิโน หฏตุฏา
มหาหสิต หสิตฺวา ทารูน สกฏสหสฺเสน มหาปงฺคล ฌาเปตฺวา
อเนเกหิ ฆฏสหสฺเสหิ อาฬาหน นิพฺพาเปตฺวา โพธิสตฺต รชฺเช
อภิสิฺจิตฺวา ธมฺมิโก โน ราชา ลทฺโธติ หฏตุฏา นคเร
อุสฺสวเภรึ จาราเปตฺวา สมุสฺสิตธชปฏาก นคร อลงฺกริตฺวา
ทฺวารทฺวาเร มณฺฑป กาเรตฺวา วิปฺปกิณฺณลาชกุสุมมณฺฑิตตเลสุ
อลงฺกตมณฺฑเปสุ นิสีทิตฺวา ขาทึสุ เจว ปวึสุ จ ฯ
โพธิสตฺโตป อลงฺกตมหาตเล สมุสฺสติ เสตฉตฺตสฺส ปลฺลงฺกสฺส (๓)
มชฺเฌ มหายส อนุภวนฺโต นิสีทิ ฯ อมจฺจา จ พฺราหฺมณคหปติกา จ รฏิกโทวาริกาทโย จ ราชาน ปริวาเรตฺวา
อฏสุ ฯ อเถโก โทวาริโก นาติทูเร ตฺวา อสฺสสนฺโต
ปสฺสสนฺโต ปโรทิ ฯ โพธิสตฺโต ต ทิสฺวาว สมฺม โทวาริก
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อนุทฺทยามตฺตมฺป ฯ
# ๓. ม. ปลฺลงฺกวรสฺส ฯ
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มม ปตริ กาลกเต สพฺเพ ตุฏปหฏา อุสฺสว กีฬนฺตา
วิจรนฺติ ตฺว ปน โรทมาโน ิโต กึ นุ โข มม ปตา
ตเวว ปโย อโหสิ มนาโปติ ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห
[๓๒๙] สพฺโพ ชโน หึสโิ ต ปงฺคเลน
ตสฺมึ มเต ปจฺจย (๑) เวทยนฺติ
ปโย นุ เต อาสิ อกณฺหเนตฺโต
กสฺมา นุ ตฺว โรทสิ ทฺวารปาลาติ ฯ
ตตฺถ หึสิโตติ นานปฺปกาเรหิ ทณฺฑพลิอาทีหิ ปฬโิ ต ฯ
ปงฺคเลนาติ ปงฺคลกฺเขน ฯ ตสฺส กิร เทฺวป อกฺขีนิ นิพฺพิฏปงฺคลานิ (๒) พิฬาลกฺขิวณฺณานิ อเหสุ ฯ เตเนวสฺส ปงฺคโลติ นาม
อกสุ ฯ ปจฺจย เวทยนฺตีติ ปติโย ปเวทยนฺติ ฯ อกณฺหเนตฺโตติ
ปงฺคลเนตฺโต ฯ กสฺมา นุ ตฺวนฺติ เกน การเณน ตฺว โรทสิ ฯ
อฏกถาย ปน กสฺมา ตุวนฺติป ปาโ ฯ
โส ตสฺส วจน สุตวฺ า นาห มหาปงฺคโล มโตติ [๓]
โรทามิ สีส (๔) เม สุข ชาต ปงฺคลราชา หิ ปาสาทา โอตรนฺโต
จ อาโรหนฺโต จ กมฺมารมุฏิกาย หนนฺโต วิย มยฺห สีเส
อฏฏ ขฏเก เทติ โส ปรโลก คนฺตฺวาป มม สีเส ททมาโน
วิย นิรยปาลานมฺป ยมสฺสาป สีเส ขฏเก ทสฺสติ อถ น
# ๑. ม. ปจฺจยา ฯ เอวมปุริป ฯ ๒. ม. นิพฺพิทฺะปงฺคลานิ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร โสเกนาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. สีสสฺส ฯ
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เต อติวิย อย อมฺเห พาธตีติ ปุน อิเธว อาเนตฺวา วิสฺสชฺเชยฺยุ
อถ เม โส ปุนป สีเส ขฏเก ทเทยฺยาติ ภเยน อห
โรทามีติ อิมมตฺถ ปกาเสนฺโต ทุติย คาถมาห
[๓๓๐] น เม ปโย อาสิ อกณฺหเนตฺโต
ภายามิ ปจฺจาคมนาย ตสฺส
อิโต คโต หึเสยฺย มจฺจุราช
โส หึสิโต อาเนยฺย ปุน อิธาติ ฯ
อถ น โพธิสตฺโต โส ราชา ทารูน สกฏสหสฺเสน (๑)
ทฑฺโฒ อุทกสฺส ฆฏสเตหิ ปริสิตฺโต สาปสฺส อาฬาหนภูมิ
สมนฺตโต ปริกฺขิตฺตา (๒) ปกติยา จ ปรโลก คโต (๓) นาม อฺตฺถ
คโต (๓) ว โส (๔) ปุน เตเนว สรีเรน น อาคจฺฉติ มา ตฺว
ภายีติ ต สมสฺสาเสนฺโต อิม คาถมาห
[๓๓๑]
ฑฺโฒ วาหสหสฺเสหิ
สิตฺโต ฆฏสเตหิ โส
ปริกขฺ ิตฺตา (๕) จ สา ภูมิ
มา ภายิ นาคมิสฺสตีติ ฯ
ตโต ปฏาย โทวาริโก อสฺสาส ปฏิลภิ ฯ โพธิสตฺโต
ธมฺเมน รชฺช กาเรตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา ยถากมฺม
คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
# ๑. ม. วาหสหสฺเสน ฯ ๒. ม. ขตา ฯ ๓. ม. คตา นาม อิตฺถ คติวสา ฯ
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. ปริกฺขตา ฯ
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ตทา มหาปงฺคโล เทวทตฺโต อโหสิ ปุตฺโต ปน อหเมวาติ ฯ
มหาปงฺคลชาตก ทสม ฯ
อุปาหนวคฺโค นวโม ฯ
ตสฺสทุ ฺทาน
วรุปาหน ขุชฺช วิกณฺณกโก
อสิตาภุย ปฺจมวจฺฉนโข
ทิช เปมวรุตฺตม เอกปท
กุมินามุข ปงฺคลเกน ทส (๑) ฯ
# ๑. ม. อุปหน วีณาถูณ
วิกฺกณฺณก อสิตาภุ ฯ
วจฺฉนข พกฺเจว
สาเกตฺจ เอกปท ฯ
หริตมาตุ ปงฺคล ฯ
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สิคาลวคฺควณฺณนา
สพฺพทาชาตก (๑)
สิคาโล มานถทฺโธติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
เทวทตฺโต อชาตสตฺตุ ปสาเทตฺวา อุปฺปาทิตลาภสกฺการ
จิรฏิติก กาตุ นาสกฺขิ ฯ นาฬาคิริปโยชเน ปาฏิหาริยสฺส
ทิฏกาลโต ปฏาย ตสฺส โส ลาภสกฺกาโร อนฺตรธายิ ฯ
อเถกทิวส ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏ าเปสุ อาวุโส เทวทตฺโต
ลาภสกฺการ อุปฺปาเทตฺวา จิรฏิติก กาตุ นาสกฺขีติ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว
เทวทตฺโต อตฺตโน อุปฺปนฺน ลาภสกฺการ อนฺตรธาเปติ ปุพฺเพป
อนฺตรธาเปสิ เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส ปุโรหิโต อโหสิ ติณฺณ เวทาน อฏารสนฺน สิปฺปาน
ปาร คโต ฯ โส ปวีวิชยมนฺต นาม ชานาติ ฯ ปวีวิชยมนฺโตติ (๒)
อาวชฺชนมนฺโต (๓) วุจฺจติ ฯ อเถกทิวส โพธิสตฺโต ต มนฺต
สชฺฌายิสฺสามีติ เอกสฺมึ องฺคณฏาเน ปฏิปาสาเณ นิสีทิตฺวา
# ๑. สฺยา. สพฺพทาจิชาตก ฯ ๒. ม. ปถวีชยมนฺต ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. อาวฏฏนมนฺโต ฯ
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สชฺฌายมกาสิ ฯ ต กิร มนฺต อฺวิหิเตน ธีติวิรหิต (๑) สาเธตุ
น สกฺกา ฯ ตสฺมา โส ตถารูเป าเน สชฺฌายติ ฯ
อถสฺส สชฺฌายกรณกาเล เอโก สิคาโล เอกสฺมึ พิเล นิปนฺโน
ต มนฺต สุตฺวาว ปคุณมกาสิ ฯ โส กิร อนนฺตราตีเต อตฺตภาเว
ปคุณปวีวิชยมนฺโต เอโก พฺราหฺมโณ อโหสิ ฯ โพธิสตฺโต
สชฺฌาย กตฺวา อุฏาย ปคุโณ วต เม อย มนฺโตติ
อาห ฯ สิคาโล พิลา นิกขฺ มิตฺวา อมฺโภ พฺราหฺมณ อย
มนฺโต ตยาป มเมว ปคุณตโรติ วตฺวา ปลายิ ฯ โพธิสตฺโต
อย สิคาโล มหนฺต อกุสล กริสฺสตีติ คณฺห คณฺหาติ (๒) โถก
อนุพนฺธิ ฯ สิคาโล ปลายิตฺวา อรฺ ปาวิสิ ฯ
โส คนฺตฺวา เอก สิคาลึ โถก สรีเร ฑสิตฺวา (๓) กึ
สามีติ วุตฺเต มยฺห ชานาสิ น ชานาสีติ อาห ฯ สา
อาม ชานามิ สามีติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ โส ปวีวิชยมนฺต
ปริวตฺเตตฺวา อเนกานิ สิคาลสตานิ อาณาเปตฺวา สพฺเพป
หตฺถิอสฺสสีหพฺยคฺฆสสสูกรมิคาทโย จตุปฺปาเท (๔) อตฺตโน สนฺติเก
อกาสิ กตฺวา จ ปน สพฺพทาโ นาม ราชา หุตวฺ า
เอก สิคาลึ อคฺคมเหสึ อกาสิ ฯ ทฺวินนฺ  หตฺถีน ปฏเ สีโห
ติฏติ สีหปฏเ สพฺพทาโ สิคาลราชา สิคาลิยา อคฺคมเหสิยา
# ๑. สี. ยุ อฺ วิธิรหิต ฯ ม. อฺวิหิต ธิติวิรหิต ฯ
# ๒. ม. คณฺหถ คณฺหถาติ ฯ ๓. ม. ฑสิ ฯ ๔. ม. จตุปฺปเท ฯ เอวมุปริป ฯ
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สทฺธึ นิสีทติ มหนฺโต ยโส อโหสิ ฯ โส ยสมหนฺเตน ปมชฺชิตฺวา
มาน อุปฺปาเทตฺวา พาราณสิรชฺช คณฺหิสฺสามีติ สพฺพจตุปฺปเทหิ ปริวุโต พาราณสิยา อวิทูรฏาน สมฺปาปุณิ ฯ
ปริสา ทฺวาทสโยชนา อโหสิ ฯ โส อวิทูเร ิโต เยว รชฺช
วา เทตุ ยุทธฺ  วาติ รฺโ สาสน เปเสสิ ฯ พาราณสิวาสิโน
ภีตตสิตา นครทฺวารานิ ปทหิตฺวา อฏสุ ฯ
โพธิสตฺโต ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา มา ภายิ มหาราช
สพฺพทาสิคาเลน สทฺธึ ยุทฺธ มม ภาโร เปตฺวา ม อฺโ
เตน สทฺธึ ยุชฺฌิตุ สมตฺโถ นาม นตฺถีติ ราชานฺจ นาคเร
จ สมสฺสาเสตฺวา กินฺติ กตฺวา นุ โข สพฺพทาโ รชฺช
คเหสฺสติ ปุจฺฉิสฺสามิ ตาว นนฺติ ทฺวารฏฏาลก อภิรูหิตฺวา
สมฺม สพฺพทา กินฺติ กตฺวา อิม รชฺช คณฺหิสฺสสีติ ปุจฺฉิ ฯ
สีห สีหนาท นทาเปตฺวา มหาชน สทฺเทน สนฺตาเสตฺวา
คณฺหิสฺสามีติ ฯ โพธิสตฺโต อตฺเถโส อุปาโยติ (๑) ตฺวา อฏฏาลกา
โอรุยฺห สกลทฺวาทสโยชนิกพาราณสินครวาสิโน กณฺณฉิทฺทานิ
มาสปฏเน ลฺจนฺตูติ (๒) เภรึ จาราเปสิ (๓) ฯ มหาชโน เภริจารณ (๔)
สุตฺวา อนฺตมโส พิลาเร (๕) อุปาทาย สพฺพจตุปฺปาทานฺเจว
อตฺตโน จ กณฺณฉิทฺทานิ ยถา ปรสฺส สทฺท โสตุ น
# ๑. ม. อตฺเถตนฺติ ฯ ๒. สี. ยุ. ลิมฺปนฺตูติ ฯ ม. ลฺชนฺตูติ ฯ
# ๓. ม. จราเปสิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. เภริยาอาณ ฯ
# ๕. ม. พิฬาเล ฯ เอวมุปริป ฯ
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สกฺกา เอว มาสปฏเน ลฺจิ (๑) ฯ อถ โข โพธิสตฺโต ปุน
อฏฏาลก อภิรูหิตฺวา สพฺพทาาติ อาห ฯ กึ พฺราหฺมณาติ ฯ
อิม รชฺช กินฺติ กตฺวา คณฺหิสฺสสีติ ฯ สีห (๒) สีหนาท นทาเปตฺวา
มนุสเฺ ส ตาเสตฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา คณฺหิสฺสามีติ ฯ สีหนาท
นทาเปตุ น สกฺขิสฺสสิ ชาติสมฺปนฺนา หิ สุรตฺตหตฺถปาทา
เกสรสีหราชาโน ตาทิสสฺส ชรสิคาลสฺส อาณ น กริสฺสนฺตีติ ฯ
สิคาโล มานถทฺโธ หุตฺวา อฺเ จ ตาว สีหา ติฏ นฺตุ
ยสฺสาห ปฏเ นิสินฺโน ตฺเว นทาเปสฺสามีติ อาห ฯ
เตน หิ นทาเปหิ สเจ สกฺโกสีติ ฯ โส ยสฺมึ สีเห นิสินฺโน
ตสฺส นทาหีติ ปาเทน สฺ อทาสิ ฯ โส (๓) หตฺถิกุมฺเภ มุข
อุปฺปเฬตฺวา ติกฺขตฺตุ อปฺปฏิวตฺติย สีหนาท นทิ ฯ หตฺถี
สนฺตาสปฺปตฺตา หุตฺวา สิคาล ปาทมูเล ปาเตตฺวา ปาเทนสฺส
สีส อกฺกมิตวฺ า จุณฺณวิจุณฺณ อกสุ ฯ สพฺพทาโ ตตฺเถว
ชีวิตกฺขย ปตฺโต ฯ เต หตฺถี สีหนาท สุตฺวา มรณภยตชฺชิตา
อฺมฺ โอวิชฺฌิตฺวา ตตฺเถว ชีวิตกฺขย ปาปุณึสุ ฯ เปตฺวา
สีเห เสสาป มิคสูกราทโย สสพิลารปริโยสานา สพฺเพ
จตุปฺปาทา ตตฺเถว ชีวิตกฺขย ปาปุณึสุ ฯ สีหา ปลายิตฺวา
อรฺ ปาวิสึสุ ฯ ทฺวาทสโยชนิโก มสราสิ อโหสิ ฯ โพธิสตฺโต
อฏฏาลกา โอตริตฺวา นครทฺวารานิ วิวราเปตฺวา สพฺเพ อตฺตโน
# ๑. สี. ยุ. ลิมฺป ฯ ม. ลฺชิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. สีโห ฯ
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กณฺเณสุ มาสปฏ อปเนตฺวา มสตฺถิกา มส อาหรนฺตูติ นคเร
เภรึ จาราเปสิ ฯ มนุสฺสา อลฺลมส ขาทิตฺวา เสส สุกฺขาเปตฺวา
วลฺลูรมกสุ ฯ ตสฺมึ กิร กาเล วลฺลูรกรณ อุทปาทีติ วทนฺติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อิมา อภิสมฺพุทฺธคาถา (๑)
วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
[๓๓๒] สิคาโล มานถทฺโธ จ
ปริวาเรน อตฺถิโก
ปาปุณิ มหตึ ภูมึ
ราชาสิ สพฺพทาิน
[๓๓๓] เอวเมว มนุสฺเสสุ
โย โหติ ปริวารวา
โส หิ ตตฺถ มหา โหติ สิคาโล วิย ทาินนฺติ ฯ
ตตฺถ มานถทฺโธติ ปริวาร นิสสฺ าย อุปฺปนฺเนน มาเนน
ถทฺโธ ฯ ปริวาเรน อตฺถิโกติ อุตฺตริมฺป ปริวาเรน อตฺถิโก
หุตฺวา ฯ มหตึ ภูมินฺติ มหนฺต สมฺปตฺตึ ฯ ราชาสิ สพฺพทาินนฺติ
สพฺเพส ทาีน ราชา อาสิ ฯ โส หิ ตตฺถ มหา โหตีติ
โส ปริวารสมฺปนฺโน ปุรโิ ส เตสุ ปริวาเรสุ มหา นาม
โหตีติ ฯ สิคาโล วิย ทาินนฺติ ยถา สิคาโล ทาีน มหา
อโหสิ เอว มหา โหติ ฯ อถ โส สิคาโล วิย ปมาท อาปชฺชิตวฺ า
ต ปริวาร นิสฺสาย วินาส ปาปุณาตีติ ฯ
ตทา สิคาโล เทวทตฺโต อโหสิ ราชา สาริปตุ ฺโต
ปุโรหิโต ปน อหเมวาติ ฯ
สพฺพทาชาตก ปม ฯ
# ๑. อภิสมฺพทุ ฺโธ หุตฺวา อิมา คาถาติป ฯ
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สุนขชาตก
พาโล วตาย สุนโขติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อมฺพณโกฏเกสุ อาสนสาลาย ภตฺตภฺุชนสุนข อารพฺภ
กเถสิ ฯ
ต กิร ชาตกาลโต ปฏาย ปานียหารกา คเหตฺวา
ตตฺถ โปเสสุ ฯ โส อปรภาเค ตตฺถ ภตฺต ภฺุชนฺโต ถูลสรีโร
อโหสิ ฯ อเถกทิวส เอโก คามวาสี ปุริโส ต าน ปตฺโต
สุนข ทิสฺวา ปานียหารกาน อุตฺตริสาฏกฺจ กหาปณฺจ
ทตฺวา คทฺทเลน (๑) พนฺธติ ฺวา ต อาทาย ปกฺกามิ ฯ โส คเหตฺวา
นียมาโน น วสฺสิ ทินฺน ทินฺน ขาทนฺโต ปจฺฉโต ปจฺฉโต
อคมาสิ ฯ อถ โส ปุรโิ ส อย อิทานิ ม ปยายตีติ คทฺทล (๒)
โมเจติ ฯ โส วิสฺสฏมตฺโตว เอกเวเคน อาสนสาลเมว คโต ฯ
ภิกฺขู ต ทิสวฺ า เตน กตการณ ชานิตฺวา สายณฺหสมเย
ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส อาสนสาลาย สุนโข
พนฺธนโมกฺขกุสโล วิสฺสฏมตฺโตว ปุน อาคโตติ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว โส สุนโข
อิทาเนว พนฺธนโมกฺขกุสโล ปุพฺเพป พนฺธนโมกฺขกุสโลเยวาติ (๓)
วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
# ๑. ม. คทฺทเู ลน ฯ ๒. ม. คทฺทูล ฯ ๓. ม. กุสโลเยวาติ ฯ
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กาสิกรฏเ เอกสฺมึ มหาโภคกุเล นิพพฺ ตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต
ฆราวาส อคฺคเหสิ ฯ ตทา พาราณสิย เอกสฺส มนุสฺสสฺส
สุนโข อโหสิ ฯ โส ปณฺฑภตฺต (๑) ลภนฺโต ถูลสรีโร ชาโต ฯ
อเถโก คามวาสี พาราณสึ อาคโต ต สุนข ทิสฺวา ตสฺส
มนุสฺสสฺส อุตฺตริสาฏกฺจ กหาปณฺจ ทตฺวา สุนข คเหตฺวา
จมฺมโยตฺเตน พนฺธิตฺวา โยตฺตโกฏิย คเหตฺวา คจฺฉนฺโต อฏวิมุเข
เอก นฬสาล (๒) ปวิสิตฺวา สุนข พนฺธิตฺวา ผลเก นิปชฺชิตฺวา
นิทฺท โอกฺกมิ ฯ ตสฺมึ กาเล โพธิสตฺโต เกนจิเทว กรณีเยน
อฏวึ ปฏิปนฺโน ต สุนข โยตฺเตน พนฺธิตฺวา ปต ทิสฺวา
ปม คาถมาห
[๓๓๔] พาโล วตาย สุนโข
โย วรตฺต น ขาทติ
พนฺธนา จ ปโมเจยฺย (๓) อสิโต (๔) ว ฆร วเชติ ฯ
ตตฺถ ปโมเจยฺยาติ ปมฺุเจยฺย (๕) ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ
อสิโต ว ฆร วเชติ อสิโต ฉาโต (๖) สุหิโต หุตฺวา อตฺตโน
วสนฏาน คจฺเฉยฺย ฯ
ต สุตฺวา สุนโข ทุติย คาถมาห
[๓๓๕] อฏิต เม มนสฺมึ เม
อโถ เม หทเย กต
กาลฺจ ปฏิกงฺขามิ
ยาว ปสุปตุชฺชโนติ (๗) ฯ
# ๑. ม. ปณฑ
ฺ ิภตฺต ฯ ๒. ม. สาล ฯ ๓. ม. ปมฺุเจยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๔. ม. อสิโต จ ฯ ๕. ยุ. ปโมเจตฺวา ฯ ม. ปโมเจยฺย ฯ
# ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ะาโตติป ฯ ๗. ม. ปสฺสุปตู ชโนติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ตตฺถ อฏิต เม มนสฺมึ เมติ ย ตุมฺเห กเถุ ต
มยา มนสฺมึ อธิฏิตเมว มนสฺมึ เยว เม เอต อธิฏิตนฺติ (๑) ฯ
อโถ เม หทเย กตนฺติ อถ ปน เม ตุมฺหากมฺป วจน
หทเย กตเมว ฯ กาลฺจ ปฏิกงฺขามีติ กาลฺจ ปฏิมาเนมิ ฯ
ยาว ปสุปตุชฺชโนติ ยาวาย มหาชโน ปสุปตุ นิททฺ  โอกฺกมตุ
ตาวาห กาล ปฏิมาเนมิ ฯ อิตรถา หิ อย สุนโข ปลายตีติ
อตฺตโน มโนรโถ อุปฺปชฺเชยฺย (๒) ตสฺมา รตฺติภาเค สพฺเพส
สุตฺตกาเล จมฺมโยตฺต ขาทิตฺวา ปลายิสฺสามีติ ฯ
โส เอว วตฺวา มหาชเน นิทฺท โอกฺกมนฺเต โยตฺต
ขาทิตฺวา สุหิโตว ปลายิตฺวา อตฺตโน สามิกาน ฆรเมว
คโต ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา สุนโข เอตรหิ สุนโขว ปณฺฑิตปุริโส ปน อหเมวาติ ฯ
สุนขชาตก ทุติย ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. รดว อุปฺปชฺเชยฺย ฯ
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คุตฺติลชาตก
สตฺตตนฺตึ สุมธุรนฺติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต เทวทตฺต
อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺมึ หิ กาเล ภิกฺขู เทวทตฺต อาหสุ อาวุโส เทวทตฺต
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ตุยฺห อาจริโย ตฺว สมฺมาสมฺพุทฺธ นิสฺสาย ตีณิ
ปฏกานิ อุคคฺ ณฺหิ จตฺตาริ ฌานานิ อุปฺปาเทสิ อาจริยสฺส นาม
ปฏิสตฺตุนา ภวิตุ น ยุตตฺ นฺติ ฯ เทวทตฺโต กึ ปน เม อาวุโส
สมโณ โคตโม อาจริโย นนุ มยา อตฺตโน พเลเนว ตีณิ ปฏกานิ
อุคฺคหิตานิ จตฺตาริ ฌานานิ อุปฺปาทิตานีติ อาจริย ปจฺจกฺขาสิ ฯ
ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส เทวทตฺโต อาจริย
ปจฺจกฺขาโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปฏิสตฺตุ หุตฺวา มหาวินาส ปตฺโตติ ฯ
สตฺถา อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว เทวทตฺโต อิทาเนว
อาจริย ปจฺจกฺขาโต มม ปฏิสตฺตุ หุตวฺ า มหาวินาส ปาปุณาติ
ปุพฺเพป ปตฺโต เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
คนฺธพฺพกุเล นิพฺพตฺติ ฯ คุตฺติลกุมาโรติสฺส นาม อกสุ ฯ โส
วยปฺปตฺโต คนฺธพฺพสิปฺเป นิปฺผตฺตึ ปตฺวา คุตฺติลคนฺธพฺโพ นาม
สกลชมฺพุทีเป อคฺคคนฺธพฺโพ อโหสิ ฯ โส ทารภรณ อกตฺวา
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อนฺเธ มาตาปตโร โปเสสิ ฯ ตทา พาราณสิวาสิโน วาณิชา
วณิชฺชาย อุชฺเชนึ (๑) คนฺตฺวา อุสฺสเว สงฺฆุฏเ ฉนฺทก สหริตฺวา
พหุ มาลาคนฺธวิเลปนฺจ ขชฺชโภชนาทีนิ จ อาทาย
กีฬนฏาเน สนฺนิปติตฺวา เวตน ทตฺวา เอก คนฺธพฺพ
อาเนถาติ อาหสุ ฯ เตน สมเยน อุชฺเชนิย มุสิโล (๒) นาม
เชฏคนฺธพฺโพ โหติ ฯ เต ต ปกฺโกสาเปตฺวา อตฺตโน คนฺธพฺพ
กาเรสุ ฯ
มุสิโล วีณ วาเทนฺโตป วีณ ปมมุจฺฉนาย (๓) มุจฺฉิตฺวา
วาเทสิ ฯ เตส คุตฺติลคนฺธพฺพสฺส คนฺธพฺเพ ชานิตปริจยาน (๔)
ตสฺส คนฺธพฺพ กิลฺชกณฺฑุวน (๕) วิย หุตฺวา อุปฏาสิ ฯ เอโกป
ปหฏาการ น ทสฺเสสิ ฯ มุสิโล เตสุ ตุฏาการ อทสฺเสนฺเตสุ
อติขร กตฺวา วาเทมิ มฺเติ มชฺฌิมมุจฺฉนาย มุจฺเฉตฺวา
มชฺฌิมสเรน วาเทสิ ฯ เต ตตฺถาป มชฺฌตฺตาว อเหสุ ฯ
อถ โส อิเม น กิฺจิ ชานนฺติ มฺเติ สยมฺป อชานนโก
วิย หุตฺวา ตนฺติโย สิถิเล วาเทสิ ฯ เต ตตฺถาป น กิฺจิ
อาหสุ ฯ อถ เน มุสิโล อมฺโภ วาณิชา กึ นุ โข มยิ
วีณ วาเทนฺเต ตุมฺเห น ตุสฺสถาติ อาห ฯ กึ ปน ตฺว วีณ
วาเทสิ มย หิ อย วีณ มุจฺเฉตีติ สฺ อกริมฺหาติ ฯ
# ๑. ม. อุชฺเชนินคร ฯ ๒. ม. มูสิโล ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. อุตฺตมมุจฺฉนาย ฯ ๔. ม. ชาตปริจยาน ฯ
# ๕. ม. กิลิชกณฺฑูวน ฯ
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กึ ปน ตุมฺเห มยา อุตฺตริตร อาจริย ชานาถ อุทาหุ
อตฺตโน อชานนภาเวน น ตุสฺสถาติ ฯ วาณิชา พาราณสิย
คุตฺติลคนฺธพฺพสฺส วีณาสทฺท สุตปุพพฺ  (๑) ตว วีณาสทฺโท อิตฺถีน
ทารเก โตสาปนสทฺโท วิย โหตีติ อาหสุ ฯ เตน หิ ตุมฺเหหิ
ทินฺน ปริพพฺ ย ปฏิคฺคณฺหถ น มยฺห เอเตน อตฺโถ อป จ
โข ปน พาราณสึ คจฺฉนฺตา ม คณฺหิตฺวา คจฺเฉยฺยาถาติ ฯ
เต สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา คมนกาเล ต อาทาย พาราณสึ
คนฺตฺวา ตสฺส มุสลิ สฺส เอต คุตฺติลสฺส วสนฏานนฺติ
อาจิกฺขิตฺวา สกนิเวส อคมสุ ฯ
มุสิโล โพธิสตฺตสฺส เคห ปวิสิตวฺ า ลคฺเคตฺวา ปต
โพธิสตฺตสฺส ชาติวีณ ทิสฺวา คเหตฺวา วาเทสิ ฯ อถสฺส
โพธิสตฺตสฺส มาตาปตโร อนฺธภาเวน ต อปสฺสนฺตา มูสิกา
มฺเ ชาติวีณ (๒) ขาทนฺตีติ สฺาย (๓) อุนฺทุรา วีณ ขาทนฺตีติ (๓)
อาหสุ ฯ ตสฺมึ กาเล มุสโิ ล วีณ เปตฺวา โพธิสตฺตสฺส
มาตาปตโร วนฺทิตฺวา กุโต อาคโตสีติ วุตฺเต อาจริยสฺส สนฺติเก
สิปฺป อุคฺคณฺหิตุ อุชฺเชนิโต อาคโตมฺหีติ อาห ฯ โส สาธูติ
วุตฺเต กห อาจริโยติ ปุจฺฉิตฺวา วิปฺปวุฏโ ตาต อชฺช
อาคมิสฺสตีติ สุตฺวา ตตฺเถว นิสีทิตฺวา โพธิสตฺต อาคต ทิสฺวา
เตน กตปฏิสนฺถาโร อตฺตโน อาคตการณ อาโรเจสิ ฯ
# ๑. ม. สุตปุพฺพาน ฯ ๒. ม. วีณ ฯ ๓. ม. สุสูติ ฯ
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โพธิสตฺโต องฺควิชฺชาปาโก โส ตสฺส อสปฺปุริสภาว ตฺวา
คจฺฉ ตาต นตฺถิ ตว สิปปฺ นฺติ ปฏิกฺขปิ  ฯ โส โพธิสตฺตสฺส
มาตาปตูน ปาเท คเหตฺวา อุปการ กโรนฺโต เต อาราเธตฺวา
สิปฺป เม ทาเปถาติ ยาจิ ฯ โพธิสตฺโต มาตาปตูหิ ปุนปฺปุน
วุจฺจมาโน เต อติกฺกมิตุ อสกฺโกนฺโต สิปฺป อทาสิ ฯ โส
โพธิสตฺเตน สทฺธึ ราชนิเวสน คจฺฉติ ฯ ราชา ต ทิสฺวา โก
เอส อาจริยาติ ปุจฺฉติ ฯ มยฺห อนฺเตวาสิโก มหาราชาติ ฯ
โส อนุกกฺ เมน รฺโ วิสฺสาสิโกว อโหสิ ฯ โพธิสตฺโต
อาจริยมุฏึ อกตฺวา อตฺตโน ชานนนิยาเมน สพฺพสิปฺป
สิกฺขาเปตฺวา นิฏิต เต ตาต สิปฺปนฺติ อาห ฯ
โส จินเฺ ตสิ มยฺห สิปฺป ปคุณ อิทฺจ พาราณสินคร
สกลชมฺพุทีเป อคฺคนคร อาจริโยป มหลฺลโก อิเธว มยา
วสิตุ วฏฏตีติ ฯ โส อาจริย อาห อาจริย อห ราชาน
อุปฏหิสฺสามีติ ฯ อาจริโย สาธุ ตาต รฺโ อาโรเจสฺสามีติ
รฺโ สนฺตกิ  คนฺตฺวา อมฺหาก อนฺเตวาสิโก เทว อุปฏาตุ
อิจฺฉติ เทยฺยธมฺมสฺส ชานาถาติ รฺโ อาโรเจตฺวา รฺา
ตุมฺหาก เทยฺยธมฺมโต อุปฑฺฒ ลภิสสฺ ตีติ วุตฺเต ต ปวตฺตึ
มุสิลสฺส อาโรเจสิ ฯ มุสโิ ล อห ตุมฺเหหิ สมกฺเว ลภนฺโต
อุปฏหิสฺสามิ อลภนฺโต น อุปฏหิสฺสามีติ อาห ฯ
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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กึการณาติ ฯ นนุ อห ตุมฺหาก ชานนสิปฺป สพฺพ ชานามีติ ฯ
อาม ชานาสีติ ฯ เอว สนฺเต กสฺมา มยฺห อุปฑฺฒ เทตีติ ฯ
โพธิสตฺโต รฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา ยทิ เอว ตุมฺเหหิ
สมก สิปฺป ทสฺเสตุ สกฺโกนฺโต สมก ลภิสฺสตีติ อาห ฯ
โพธิสตฺโต รฺโ วจน สุตฺวา (๑)ตสฺส อาโรเจตฺวา เตน
สาธุ ทสฺเสมีติ วุตฺเต รฺโ ต ปวตฺตึ อาโรเจตฺวา สาธุ
ทสฺเสตุ กตรทิวส สากจฺฉา โหตูติ วุตฺเต อิโต สตฺตเม ทิวเส
โหตุ มหาราชาติ อาห ฯ
ราชา มุสิล ปกฺโกสาเปตฺวา สจฺจ กิร ตฺว อาจริเยน
สทฺธึ สากจฺฉ กริสฺสสีติ ปุจฺฉิตฺวา สจฺจ เทวาติ วุตฺเต
อาจริเยน สทฺธึ วิคฺคโห นาม น วฏฏติ มา กรีติ
วาริยมาโนป อล มหาราช โหตุ เยว เม อาจริเยน สทฺธึ
สตฺตเม ทิวเส สากจฺฉา กตรสฺส ชานนภาว (๒) ชานิสฺสามาติ
อาห ฯ ราชา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อิโต กิร สตฺตเม ทิวเส
อาจริยคุตฺติโล อนฺเตวาสิกมุสิโล จ ราชทฺวาเร อฺมฺ
สากจฺฉิตฺวา (๓) สิปฺป ทสฺสิสฺสนฺติ นาครา สนฺนิปติตฺวา สิปฺป
ปสฺสนฺตูติ เภริฺจาราเปสิ ฯ
โพธิสตฺโต จินฺเตสิ อย มุสิโล ถามพโล (๔) ตรุโณ อห
มหลฺลโก ปริหีนตฺถาโม มหลฺลกสฺส กิริยา นาม น สมฺปชฺชติ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ชานิภาว ฯ ๓. ม. สากจฺฉ กตฺวา ฯ
# ๔. ม. ทหโร ฯ
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อนฺเตวาสิเก นาม ปราชิเตป วิเสโส นตฺถิ อนฺเตวาสิกสฺส ปน
ชเย สติ ปตฺตพฺพลชฺชโต อรฺ ปวิสิตฺวา มรณ วรนฺติ ฯ
โส อรฺ ปวิสิตฺวา มรณภเยน นิวตฺติ ลชฺชภเยน ปุน
คจฺฉติ ฯ เอวมสฺส คมนาคมน กโรนฺตสฺเสว ฉ ทิวสา
อติกฺกนฺตา ติณานิ มตานิ ชงฺฆมคฺโค นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺมึ ขเณ
สกฺกสฺส ภวน อุณฺหาการ ทสฺเสสิ ฯ สกฺโก อาวชฺเชนฺโต
ต การณ ตฺวา คุตฺติลคนฺธพฺโพ อนฺเตวาสิกสฺส ภเยน
อรฺเ มหาทุกฺข อนุโภติ เอตสฺส มยา อวสฺสเยน ภวิตุ
วฏฏตีติ เวเคนาคนฺตฺวา โพธิสตฺตสฺส ปุรโต ตฺวา อาจริย
กสฺมา อรฺ ปวิฏโสีติ ปุจฺฉิตฺวา โกสิ ตฺวนฺติ วุตฺเต
สกฺโกหมสฺมตี ิ อาห ฯ อถ น โพธิสตฺโต อห โข เทวราช
อนฺเตวาสิกโต ปราชยภเยน อรฺ ปวิฏโติ วตฺวา ปม
คาถมาห
[๓๓๖] สตฺตตนฺตึ สุมธุร
รามเณยฺย อวาทยึ (๑)
โส ม รงฺคมฺหิ อวฺเหติ สรณ เม โหหิ โกสิยาติ ฯ
ตสฺสตฺโถ อห เทวราช มุสลิ  นาม อนฺเตวาสิก สตฺตตนฺตึ
สุมธุร รามเณยฺย วีณ อตฺตโน ชานนนิยาเมน สิกฺขาเปสึ
โส ม อิทานิ รงฺคมณฺฑเล ปกฺโกสติ ตสฺส เม ตฺว โกสิยโคตฺต
สรณ โหหีติ ฯ
สกฺโก ตสฺส วจน สุตฺวา มา ภายิ อห เต ตาณฺจ
# ๑. สฺยา. อวาจยึ ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 392

*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต สิคาลวคฺควณฺณนา หนา 392
เลณฺจาติ วตฺวา ทุติย คาถมาห
[๓๓๗] อห ต สรณ สมฺม
อหมาจริยปูชโก
น ต ชยิสสฺ ติ สิสฺโส
สิสฺสมาจริย เชสฺสสีติ ฯ
ตตฺถ อห ต สรณนฺติ อห สรณ อวสฺสโย ปติฏา
หุตฺวา ต ตายิสฺสามิ ฯ สมฺมาติ ปยวจนเมต ฯ สิสสฺ มาจริย
เชสฺสสีติ อาจริย ตฺว วีณ วาทยมาโน สิสฺส ชนิสฺสสิ ฯ
อป จ ต วีณ วาเทนฺโต เอก ตนฺตึ ฉินฺทิตฺวา
ฉ วาเทยฺยาสิ วีณา (๑) เต ปกติสทฺโท ภวิสฺสติ มุสิโลป ตนฺตึ
ฉินฺทิสฺสติ อถสฺส วีณาย สทฺโท น ภวิสฺสติ ตสฺมึ ขเณ
โส ปราชย ปาปุณิสฺสติ อถสฺส ปราชยภาว ตฺวา ทุติยมฺป
ตติยมฺป จตุตฺถมฺป ปฺจมมฺป ฉฏมฺป สตฺตมมฺป ตนฺตึ
ฉินฺทิตฺวา สุทฺธทณฺฑกเมว วาเทยฺยาสิ ฉินฺนตนฺติโกฏีหิ สโร
นิกฺขมิตฺวา สกล ทฺวาทสโยชนิก พาราณสินคร ฉาเทตฺวา
สฺสตีติ ฯ
เอว วตฺวา สกฺโก โพธิสตฺตสฺส ติสฺโส ปาสกฆฏิกา
ทตฺวา เอวมาห วีณาสทฺเทน ปน สกลนคเร ฉาทิเต อิโต
เอก ปาสกฆฏิก อากาเส ขิเปยฺยาสิ อถ เต ปุรโต โอตริตฺวา
ตีณิ อจฺฉราสตานิ นจฺจิสฺสนฺติ ตาส นจฺจกาเล (๒) ทุติย ขิเปยฺยาสิ
อถาปรานิ ตีณิ อจฺฉราสตานิ โอตริตฺวา ตว วีณาย (๓) ปุรโต
# ๑. ม. วีณาย ฯ ๒. ม. นจฺจนกาเล จ ฯ ๓. ม. วีณาธุเร ฯ
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นจฺจิสฺสนฺติ ตโต ตติยมฺป ขิเปยฺยาสิ อถาปรานิ ตีณิ อจฺฉราสตานิ โอตริตฺวา รงฺคมณฺฑเล นจฺจิสฺสนฺติ อหมฺป เต สนฺติก
อาคมิสฺสามิ คจฺฉ มา [๑] ภายีติ ฯ โพธิสตฺโต ปุพฺพณฺหสมเย
เคห อคมาสิ ฯ นาครา ราชทฺวารสมีเปป มณฺฑป กตฺวา
รฺโ อาสน ปฺาเปสุ ฯ ราชา ปาสาทา โอตริตฺวา
อลงฺกตมณฺฑเป ปลฺลงฺกมชฺเฌ นิสีทิ ฯ ทสสหสฺสา (๒) อลงฺกติตฺถิโย
อมจฺจพฺราหฺมณรฏิกาทโย (๓) จ ราชาน ปริวารยึสุ ฯ สพฺเพ
นาครา สนฺนิปตึสุ ฯ ราชงฺคเณ จกฺกาติจกฺเก มฺจาติมฺเจ
พนฺธึสุ ฯ
โพธิสตฺโตป นหาตานุลิตฺโต นานคฺครสโภชน ภฺุชิตฺวา
วีณ คาหาเปตฺวา อตฺตโน ปฺตฺตาสเน นิสีทิ ฯ สกฺโก
อทิสฺสมานกาเยน อาคนฺตฺวา อากาเส อฏาสิ ฯ โพธิสตฺโต เยว น ปสฺสติ ฯ มุสิโลป อาคนฺตฺวา อตฺตโน อาสเน
นิสีทิ ฯ มหาชโน ปริวาเรสิ ฯ อาทิโต ว เทฺวป สมสม
วาทยึสุ ฯ มหาชโน ทฺวนิ ฺนมฺป วาทิเตน ตุฏโ อุกฺกุฏิสหสฺสานิ ปวตฺเตสิ ฯ สกฺโก อากาเส ตฺวา โพธิสตฺตฺเว
สาเวนฺโต เอก ตนฺตึ ฉินฺทาติ อาห ฯ โพธิสตฺโต ปม (๔)
ตนฺตึ ฉินฺทิ ฯ สา ฉินฺนาป ฉินฺนาย โกฏิยา สร มฺุจเตว
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โพธิสตฺต อสฺสาเสสีติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. ทฺวาทสสหสฺสา ฯ ๓. ม. อมจฺจพฺราหฺมณคหปติกาทโย ฯ
# ๔. ม. อย ปาด นตฺถิ ฯ
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เทวคนฺธพฺพ วิย วตฺตติ ฯ มุสิโลป ตนฺตึ ฉินฺทิ ฯ ตโต สทฺโท
น นิกฺขมิ ฯ อาจริโย ทุติยมฺป ตติยมฺป จตุตฺถมฺป ปฺจมมฺป
ฉฏมฺป สตฺตมมฺป ฉินฺทิ ฯ สุทฺธทณฺฑก วาเทนฺตสฺส สทฺโท
นคร ฉาเทตฺวา อฏาสิ ฯ เจลุกฺเขปสหสฺสานิ เจว อุกฺกฏุ ิสหสฺสานิ จ ปวตฺตยึสุ ฯ โพธิสตฺโต เอก ปาสก อากาเส
ขิป ฯ ตทา ตีณิ อจฺฉราสตานิ โอตริตฺวา นจฺจึสุ ฯ เอว
ทุติเย จ ตติเย จ ขิตฺเต นว (๑) อจฺฉราสตานิ โอตริตฺวา
วุตฺตนเยน นจฺจึสุ ฯ
ตสฺมึ ขเณ ราชา มหาชนสฺส อิงฺคิตส อทาสิ ฯ
มหาชโน อุฏาย ตฺว อาจริเยน สทฺธึ วิรชุ ฺฌิตฺวา สมาการ
กโรมีติ วายมสิ อตฺตโน ปมาณ น ชานาสีติ มุสิล ตชฺเชตฺวา
คหิตคหิเตเหว ปาสาณทณฺฑาทีหิ สฺจุณฺณิตฺวา ชีวิตกฺขย
ปาเปตฺวา ปาเท คเหตฺวา สงฺการฏาเน ฉฑฺเฑสิ ฯ ราชา
ตุฏจิตฺโต ฆนวสฺส วสฺสนฺโต วิย โพธิสตฺตสฺส พหุธน
อทาสิ ฯ ตถา นาครา ฯ สกฺโกป เตน (๒) สทฺธึ ปฏิสนฺถาร
กตฺวา อห เต ปณฺฑิต สหสฺสยุตฺต อาชฺรถ คเหตฺวา (๓)
ปจฺฉา มาตลึ เปเสสฺสามิ ตฺว สหสฺสยุตฺต เวชยนฺตรถ อภิรุยฺห
เทวโลก คจฺเฉยฺยาสีติ (๔) วตฺวา ปกฺกามิ ฯ
อถ น คนฺตฺวา ปณฺฑุกมฺพลสิลาย นิสินฺน กห คตตฺถ
# ๑. ม. ตีณิ ตีณิ ฯ ๒. ม. โพธิสตฺเตน ฯ ๓. ม. คาหาเปตฺวา ฯ
# ๔. ม. อาคจฺเฉยฺยาสีติ ฯ
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มหาราชาติ เทวธีตโร ปุจฉฺ ึสุ ฯ สกฺโก ตาส ต การณ
วิตฺถาเรน กเถตฺวา โพธิสตฺตสฺส สีลฺจ คุณฺจ วณฺเณสิ ฯ
เทวธีตโร มหาราช มยมฺป อาจริย ทฏุกามา อิธ น อาเนหีติ
อาหสุ ฯ สกฺโก มาตลึ อามนฺเตตฺวา ตาต เทวจฺฉรา คุตฺติลคนฺธพฺพ ทฏุกามา คจฺฉ ต เวชยนฺตรเถ นิสีทาเปตฺวา
อาเนหีติ ฯ โส สาธูติ คนฺตฺวา โพธิสตฺต อาเนสิ ฯ สกฺโก
โพธิสตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทิตฺวา เทวกฺา กิร เต อาจริย
คนฺธพฺพ โสตุกามาติ อาห ฯ มย มหาราช คนฺธพฺพา นาม
สิปฺป นิสฺสาย ชีวาม มูล ลภนฺตา วาเทยฺยามาติ ฯ วาเทหิ
อห เต มูล ทสฺสามีติ ฯ น มมฺเน มูเลน อตฺโถ อิมา
ปน เม (๑) เทวธีตโร อตฺตโน อตฺตโน กลฺยาณกมฺม กเถนฺตุ
เอวาห วาเทสฺสามีติ ฯ อถ น เทวธีตโร อาหสุ อมฺเหหิ
กตกลฺยาณกมฺม ปจฺฉา ตุมฺหาก กเถสฺสาม คนฺธพฺพ กโรหิ
อาจริยาติ ฯ โพธิสตฺโต สตฺตาห เทวตาน คนฺธพฺพมกาสิ ต
ทิพฺพคนฺธพฺพ อภิภวิตฺวา ปวตฺตติ ฯ สตฺตเม ทิวเส อาทิโต
ปฏาย เทวธีตโร(๒) กลฺยาณกมฺม ปุจฺฉิ ฯ เอกา (๓) กสฺสปพุทฺธกาเล
เอกสฺส ภิกฺขุโน อุตฺตมวตฺถ ทตฺวา สกฺกสฺส ปริจาริกา หุตฺวา
นิพฺพตฺติ (๔) อจฺฉราสหสฺสปริวารา (๕) อุตฺตมวตฺถ เทวกฺ (๖) ตฺว
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. เทวธีตาน ฯ ๓. ม. เอก ฯ
# ๔. ม. นิพพฺ ตฺต ฯ ๕. ม. อจฺฉราสหสฺสปริวาร ฯ
# ๖. ม. อุตฺตมวตฺถเทวกฺ ฯ
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ปุริมภเว กึ กมฺม กตฺวา นิพฺพตฺตาติ ปุจฺฉิ ฯ ตสฺส
ปุจฺฉนากาโร จ วิสฺสชฺชนฺจ วิมานวตฺถุมฺหิ อาคตเมว ฯ
วุตฺต หิ ตตฺถ
อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน
ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต
โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา
โอสธี วิย ตารกา
เกน เต ตาทิโส วณฺโณ
เกน เต อิธมิชฺฌติ
อุปฺปชฺชนฺติ จ เต โภคา
เย เกจิ มนโส ปยา ฯ
ปุจฺฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว
มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปฺุ
เกนาสิ เอวฺชลิตานุภาวา
วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสติ ฯ (๑)
วตฺถุตฺตมทายิกา นารี (๒)
ปวรา โหติ นเรสุ นารีสุ
เอว ปยรูปทายิกา
มนาป ทิพฺพ สา ลภเต อุเปจฺจ าน ฯ
ตสฺสา เม ปสฺส วิมาน อจฺฉรา กามวณฺณินีหมสฺมิ
อจฺฉราสหสฺสาน (๓) ปวรา ปสฺส ปฺุาน วิปาก ฯ
เตน เม ตาทิโส วณฺโณ เตน เม อิธมิชฺฌติ
อุปฺปชฺชนฺติ จ เม โภคา เย เกจิ มนโส ปยา ฯ
# ๑. ม. ปภาสตีติ ฯ ๒. สฺยา. นาริ ฯ ๓. อจฺฉราสหสฺสสฺสาหนฺติป ฯ
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เตนมฺหิ เอวฺชลิตานุภาวา
วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ (๑)
อปรา ปณฺฑาย จรมานสฺส ภิกขฺ ุโน ปูชนตฺถาย ปุปฺผานิ
อทาสิ ฯ อปราป เจติเย คนฺธปฺจงฺคุลิก เทถาติ คนฺเธ
อทาสิ ฯ อปรา มธุรานิ ผลานิ (๒) อทาสิ ฯ อปรา อุตฺตมรส (๓)
อทาสิ ฯ อปรา กสฺสปทสพลสฺส เจติเย คนฺธปฺจงฺคุลิก
อทาสิ ฯ อปรา มคฺคปฏิปนฺนาน ภิกขฺ ูนฺจ ภิกฺขุนีนฺจ
กุลเคเห วาส อุปคตาน สนฺติเก ธมฺม อสฺโสสิ ฯ อปรา
นาวาย [๔] ภุตฺตสฺส ภิกฺขุโน อุทเก ตฺวา อุทก อทาสิ ฯ
อปรา อคารมชฺเฌ วสมานา อกฺโกธนา หุตฺวา สสฺสุสสุรวตฺต
อกาสิ ฯ อปรา อตฺตโน ลทฺธโกฏาสโต สวิภาค กตฺวาว
ปริภฺุชิ สีลวตี จ อโหสิ ฯ อปรา ปรเคเห ทาสี หุตฺวา
นิกฺโกธนา นิมฺมานา อตฺตโน ลทฺธโกฏาสโต สวิภาค กตฺวา
เทวรฺโ ปริจาริกา หุตฺวา นิพฺพตฺตา ฯ เอว สพฺพาป
คุตฺติลวิมานวตฺถุมฺหิ อาคตา ฯ สตฺตตึส เทวธีตา ย ย กมฺม
กตฺวา ตตฺถ นิพฺพตฺตา สพฺพา โพธิสตฺเตน ปุจฺฉิตาปสฺส (๖)
อตฺตโน กตกมฺม คาถาหิ เยว กเถสุ ฯ ต สุตฺวา โพธิสตฺโต
# ๑. ขุ. ชา. ๒๖/๓๓/๔๘ ฯ ๒. ม. ผลาผลานิ ฯ ๓. ม. อุจฺฉุรส ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร อุปกฏาย เวลายาติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. ฉตฺตึส ฯ
# ๖. ม. สพฺพ โพธิสตฺโต ปุจฺฉิ ฯ ตาปสฺส ฯ
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ลาภา วต เม สุลทฺธ วต เม ยฺวาห (๑) อิธาคนฺตฺวา อปฺปมตฺตเกนป กมฺเมน ปฏิลทฺธา สมฺปตฺติโย (๒) อสฺโสสึ อิโตทานิ
ปฏาย มนุสฺสโลก คนฺตฺวา ทานาทีนิ กุสลกมฺมาเนว
กริสฺสามีติ วตฺวา อิม อุทาน อุทาเนสิ
สฺวาคต วต เม อชฺช
สุปฺปภาต สุหุฏิต
ย อทฺทสึ (๓) เทวตาโย
อจฺฉรา กามวณฺณิโย
อิมาสาห ธมฺม สุตฺวาน (๔) กาหามิ กุสล พหุ
ทาเนน สมจริยาย
สฺเมน ทเมน จ
โสห ตตฺถ คมิสฺสามิ
ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจเรติ ฯ (๕)
อถ น สตฺตาหจฺจเยน เทวราชา มาตลึ สงฺคาหก
อาณาเปตฺวา รเถ นิสีทาเปตฺวา พาราณสิเมว เปเสสิ ฯ โส
พาราณสิเมว เปเลสิ ฯ โส พาราณสึ คนฺตฺวา เทวโลเก
อตฺตนา ทิฏการณ มนุสฺสาน อาจิกฺขิ ฯ ตโต ปฏาย เต
มนุสฺสา สอุสฺสาหา ปฺุานิ กาตุ มฺึสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา มุสิโล เทวทตฺโต อโหสิ สกฺโก อนุรุทฺโธ ราชา อานนฺโท
คุตฺติลคนฺธพฺโพ ปน อหเมวาติ ฯ
คุตฺติลชาตก ตติย ฯ
# ๑. ม. สฺวาห ฯ ๒. ม. ปฏิลทฺธทิพพฺ สมฺปตฺติโย ฯ ๓. ขุ. ชา. ๒๖/๓๓/๕๘
อทฺทส ฯ ม. อทฺทสามิ ฯ ๔. ม. สุตฺวา ฯ ๕. ขุ. ชา. ๒๖/๓๓/๕๘ ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 399

*เลมที่ 30 หนา 399
วิคติจฺฉชาตก
ย ปสฺสติ น ต อิจฉฺ ตีติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต เอก ปลายิปริพพฺ าชก (๑) อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร สกลชมฺพุทีเป ปฏิวาท อลภิตฺวา สาวตฺถึ
อาคนฺตฺวา โก มยา สทฺธึ วาท กาตุ สมตฺโถติ ปุจฺฉิตฺวา
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ สุตฺวา มหาชนปริวุโต เชตวน คนฺตฺวา
ภควนฺต จตุปริสมชฺเฌ ธมฺม เทเสนฺต ปฺห ปุจฉฺ ิ ฯ อถสฺส
สตฺถา ต วิสสฺ ชฺเชตฺวา เอก นาม กินตฺ ิ ปฺห ปุจฉฺ ิ ฯ
โส ต กเถตุ อสกฺโกนฺโต อุฏาย ปลายิ ฯ นิสินฺนปริสา
เอกปเทเนว โว ภนฺเต ปริพฺพาชโก นิคฺคหิโตติ อาหสุ ฯ
สตฺถา นาห อุปาสกา อิทาเนว ต เอกปเทเนว นิคฺคณฺหามิ
ปุพฺเพป นิคฺคณฺหามิ เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กาสิกรฏเ พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺเตตฺวา วยปฺปตฺโต กาเม
ปหาย อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา ทีฆรตฺต หิมวนฺเต วสิ ฯ
โส ปพฺพตา โอรุยฺห เอก นิคมคาม นิสฺสาย คงฺคานิวตฺตเน
ปณฺณสาลาย วาส กปฺเปสิ ฯ อเถโก ปริพฺพาชโก สกลชมฺพุทีเป
ปฏิวาท อลภิตฺวา ต นิคมคาม (๒) ปตฺวา อตฺถิ นุ โข โกจิ
มยา สทฺธึ วาท กาตุ สมตฺโถติ ปุจฺฉิตฺวา อตฺถีติ โพธิสตฺตสฺส
# ๑. ม. ปลายิก ปริพฺพาชก ฯ ๒. ม. นิคม ฯ
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อานุภาว สุตฺวา มหาชนปริวุโต ตสฺส วสนฏาน คนฺตฺวา
ปฏิสนฺถาร กตฺวา นิสีทิ ฯ อถ น โพธิสตฺโต วณฺณคนฺธปริภาวิต คงฺคาปานีย ปวิสฺสสีติ ปุจฺฉิ ฯ ปริพฺพาชโก วาเทน
โอตฺถรนฺโต กา คงฺคา วาลุกาคงฺคา (๑) อุทกคงฺคา โอริมตีรคงฺคา
ปาริมตีรคงฺคาติ (๑) อาห ฯ โพธิสตฺโต ตฺว ปน ปริพฺพาชก
เปตฺวา อุทกวาลุก โอริมตีรฺจ ปาริมตีรฺจ กห คงฺค
ลภิสฺสสีติ อาห ฯ ปริพฺพาชโก อปฺปฏิภาโณ หุตวฺ า อุฏาย
ปลายิ ฯ ตสฺมึ ปลาเต โพธิสตฺโต สนฺนิสินฺนปริสาย ธมฺม
เทเสนฺโต อิมา คาถา อโวจ
[๓๓๘] ย ปสฺสติ น ต อิจฺฉติ
ยฺจ น ปสฺสติ ต กิร อิจฺฉติ
มฺามิ จิร จริสฺสติ
น หิ ต ลจฺฉติ ย โส อิจฉฺ ติ ฯ
[๓๓๙] ย ลภติ น เตน ตุสฺสติ ย ปตฺเถติ ลทฺธ หีเฬติ
อิจฺฉา หิ อนนฺตโคจรา วิคติจฺฉาน (๒) นโม กโรมเสติ ฯ
ตตฺถ ย ปสฺสตีติ ย อุทกาทึ ปสฺสติ ต คงฺคาติ
น อิจฺฉติ ฯ ยฺจ น ปสฺสตีติ ยฺจ อุทกาทิวินิมฺมุตฺต
คงฺค น ปสฺสติ ต กิร อิจฺฉติ ฯ มฺามิ จิร
จริสฺสตีติ อห เอว มฺามิ อย ปริพฺพาชโก เอวรูป
คงฺค ปริเยสนฺโต จิร จริสฺสติ ยถา วา อุทกาทิวินิมฺมุตฺต
คงฺค เอว รูปาทิวินิมฺมุตฺต อตฺตานมฺป ปริเยสนฺโต สสาเร
# ๑. ม. อุทก คงฺคา โอริมตีร คงฺคา ปาริมตีร คงฺคาติ ฯ
# ๒. สี. ยุ. วีติจฺฉาน ฯ
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*เลมที่ 30 วิคติจฺฉชาตก หนา 401
จิร จริสฺสติ ฯ น หิ ต ลจฺฉตีติ จิร จรนฺโตป ย ต
เอวรูป คงฺค วา อตฺตาน วา อิจฺฉติ ต น ลจฺฉติ ฯ
ย ลภตีติ ย อุทกาทึ (๑) วา รูปาทึ วา ลภติ เตน
น ตุสฺสติ ฯ ย ปตฺเถติ ลทฺธ หีเฬตีติ เอว ลทฺเธน อตุสฺสนฺโต
ย ย สมฺปตฺตึ ปตฺเถติ ต ต ลภิตฺวา กึ เอตายาติ หีเฬติ
อวมฺติ ฯ อิจฺฉา หิ อนนฺตโคราติ ยสฺมา ลทฺธ (๒) ลทฺธ
หีเฬตฺวา อฺ อฺ อารมฺมณ อิจฺฉนโต อย อิจฺฉา นาม
ตณฺหา อนนฺตโคจรา ฯ วิคติจฺฉาน นโม กโรมเสติ ตสฺมา
เย วิคติจฺฉา พุทฺธาทโย เตส มย นมการ กโรมาติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ปริพฺพาชโก เอตรหิ ปริพฺพาชโก อโหสิ ตาปโส ปน
อหเมวาติ ฯ
วิคติจฺฉชาตก จตุตฺถ ฯ
# ๑. ม. อุทก ฯ ๒. ม. ยสฺมา ลทฺธนฺติ ฯ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ 30 หนา 402
มูลปริยายชาตก
กาโล ฆสติ ภูตานีติ อิท สตฺถา อุกฺกฏ นิสฺสาย
สุภควเน วิหรนฺโต มูลปริยายสุตฺตนฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตทา กิร ปฺจสตา พฺราหฺมณา ติณฺณ เวทาน ปารคู
สาสเน ปพฺพชิตฺวา ตีณิ ปฏกานิ อุคฺคณฺหิตฺวา มานมทมตฺตา
หุตฺวา สมฺมาสมฺพุทฺโธป ตีณิ ปฏกานิ ชานาติ มยมฺป ตานิ
ชานาม เอว สนฺเต กึ ตสฺส อมฺเหหิ นานากรณนฺติ
พุทฺธุปฏาน น คจฺฉนฺติ ปฏิปกฺขา (๑) หุตฺวา จรนฺติ ฯ อเถกทิวส
สตฺถา เตสุ อาคนฺตฺวา อตฺตโน สนฺติเก สนฺนิสินฺเนสุ อฏหิ
ภูมีหิ ปฏิมณฺฑิตฺวา มูลปริยายสุตฺต กเถสิ ฯ เต น กิฺจิ
สลฺลกฺขึสุ ฯ อถ เนส เอตทโหสิ มย อมฺเหหิ สทิสา ปณฺฑิตา
นตฺถีติ มาน กโรม อิทานิ ปน น กิฺจิ ชานาม พุทฺเธหิ
สทิโส ปณฺฑิโต นาม นตฺถิ อโห พุทฺธคุณา นามาติ ฯ
เต ตโต ปฏาย นีหตมานา (๒) หุตฺวา อุทฺธตทาา วิย สปฺปา
นิพฺพิเสวนา ชาตา ฯ สตฺถา อุกฺกฏาย ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา
เวสาลึ คนฺตฺวา โคตมเก เจติเย โคตมกสุตฺตนฺต กเถสิ ฯ
ทสสหสฺสี โลกธาตุ กมฺป ฯ ต สุตฺวา เต ภิกฺขู อรหตฺต
ปาปุณึสุ ฯ มูลปริยายสุตฺตนฺตปริโยสาเน ปน สตฺถริ อุกฺกฏาย
วิหรนฺเต เยว ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส อโห
# ๑. สี. ยุ. สมสตฺถา ฯ ๒. ม. นิหตมานา ฯ เอวมุปริป ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 403

*เลมที่ 30 มูลปริยายชาตก หนา 403
พุทฺธาน อานุภาโว เต นาม พฺราหฺมณา ปพฺพชิตฺวา (๑) ตถา
มานมทมตฺตา ภควตา มูลปริยายเทสนาย นีหตมานา กตาติ ฯ
สตฺถา อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว
อิทาเนว ปุพฺเพปาห อิเม เอว มานปคฺคหิตสิเร วิจรนฺเต
นีหตมาเน อกาสึ เยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ติณฺณ เวทาน ปารคู
ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย หุตฺวา ปฺจมาณวกสตาน (๒) มนฺเต
วาเจสิ ฯ เต ปฺจสตา นิฏิตสิปฺปา สิปฺเปสุ อนุโยค ทตฺวา
ยตฺตก อมฺเห (๓) ชานาม อาจริโยป ตตฺตกเมว วิเสโส นตฺถีติ
มานถทฺธา หุตฺวา อาจริยสฺส สนฺติก น คจฺฉนฺติ วตฺตปฏิวตฺต
น กโรนฺติ ฯ เต เอกทิวส อาจริเย พทรรุกฺขมูเล (๔) นิสินฺเน
ต วมฺเภตุกามา (๕) พทรรุกฺข นเขน อาโกเฏตฺวา นิสฺสาโร
จาย รุกฺโขติ อาหสุ ฯ โพธิสตฺโต อตฺตโน วมฺภนภาว
ตฺวา อนฺเตวาสิกา (๖) เอก โว ปฺห ปุจฺฉิสฺสามีติ อาห ฯ
เต หฏปหฏา (๗) ว วเทถ กเถสฺสามาติ ฯ อาจริโย ปฺห
# ๑. ม. พฺราหฺมณปพฺพชิตา ฯ ๒. ม. ปฺจ มาณวกสตานิ ฯ
# ๓. ม. มย น ๔. ม. พทริรุกฺขมูเล ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๕. สี. ยุ. วฺเจตุกามา ฯ ๖. ม. อนฺเตวาสิเก ฯ ๗. ม. หฏตุฏา ฯ
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ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห
[๓๔๐] กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา
โย จ กาลฆโส ภูโต
ส ภูตปจนึ ปจีติ ฯ
ตตฺถ กาโลติ ปุเรภตฺตกาโลป ปจฺฉาภตฺตกาโลปติ
เอวมาทิ ฯ ภูตานีติ สตฺตาธิวจนเมต ฯ น กาโล ภูตาน
จมฺมมสาทีนิ ลฺุจิตฺวา ขาทติ อป จ โข เนส อายุวณฺณพลานิ เขเปนฺโต โยพฺพน (๑) มทฺทนฺโต อาโรคฺย วินาเสนฺโต
ฆสติ ขาทตีติ วุจฺจติ ฯ เอว ฆสนฺโต จ น กิฺจิ วชฺเชนฺโต(๒)
สพฺพาเนว ฆสติ ฯ น เกวลฺจ ภูตาเนว อป จ โข
สหตฺตนา อตฺตานมฺป ฆสติ ปุเรภตฺตกาโล ปจฺฉาภตฺตกาล
น ปาปุณาติ ฯ เอส นโย ปจฺฉาภตฺตกาลาทีสุ ฯ โย จ
กาลฆโส ภูโตติ ขีณาสวสฺเสต อธิวจน ฯ โส หิ อริยมคฺเคน
อายตึ ปฏิสนฺธิกาล เขเปตฺวา ขาทิตฺวา ิตตฺตา กาลฆโสติ (๓)
วุจฺจติ ฯ ส ภูตปจนึ ปจีติ [๔] ยาย ตณฺหา อปาเยสุ ภูเต
ปจติ ต าณคฺคินา ปจิ ทหิ ภสฺมมกาสิ ฯ เตน ภูตปจนึ
ปจีติ วุจฺจติ ฯ ปชนินฺติป ปาโ ฯ ชนิต นิพฺพตฺติตนฺติ (๕)
อตฺโถ ฯ
อิม ปฺห สุตฺวา มาณเวสุ เอโกป ชานิตุ สมตฺโถ
# ๑. ม. โยพฺพฺ ฯ ๒. ม. วชฺเชติ ฯ ๓. ม. กาลฆโส ภูโตติ ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร โสาติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. ชนิก นิพฺพตฺตกินฺติ ฯ
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นาโหสิ ฯ อถ เน โพธิสตฺโต มา โข ตุมฺเห อย ปฺโห
ตีสุ เวเทสุ อตฺถีติ สฺ อกริตถฺ ตุมฺเห ยมห ชานามิ
ต สพฺพ ชานามาติ มฺมานา ม พทรรุกฺขสทิส กโรถ
มม ตุมฺเหหิ อฺาตสฺส พหุโน ปชานนภาว น ชานาถ
คจฺฉถ สตฺตเม ทิวเส กาล ทมฺมิ เอตฺตเกน กาเลน อิม
ปฺห จินฺเตถาติ ฯ เต โพธิสตฺต วนฺทิตฺวา อตฺตโน อตฺตโน
วสนฏาน คนฺตฺวา สตฺตาห จินฺเตตฺวาป ปฺหสฺส เนว อนฺต
น โกฏึ ปสฺสึสุ ฯ เต สตฺตเม ทิวเส อาจริยสฺส สนฺติก
อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา นิสีทิตฺวา กึ ภทฺทมุขา ชานาถ (๒)
ปฺหนฺติ วุตฺเต น ชานามาติ วทึสุ ฯ ปุน (๓) โพธิสตฺโต เต
ครหมาโน ทุติย คาถมาห
[๓๔๑] พหูนิ นรสีสานิ โลมสานิ พฺรหานิ จ
คีวาสุ ปฏิมุกฺกานิ โกจิเทเวตฺถ กณฺณวาติ ฯ
ตสฺสตฺโถ พหูนิ นราน สีสานิ ทิสฺสนฺติ สพฺพานิ จ
ตานิ โลมสานิ สพฺพานิ มหนฺตานิ คีวาสุ เยว ปตานิ น
ตาลผล วิย หตฺเถน คหิตานิ นตฺถิ เตส อิเมหิ ธมฺเมหิ
นานากรณ ฯ เอตฺถ ปน โกจิเทว กณฺณวาติ อตฺตาน
สนฺธายาห ฯ กณฺณวาติ ปฺวา ฯ กณฺณฉิทฺท ปน น
กสฺสจิ นตฺถิ ฯ
# ๑. ม. คนิตวิ า ฯ ๒. ม. ชานิตฺถ ฯ ๓. ม. อถ ฯ
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อิติ เต มาณวเก กณฺณฉิทฺทมตฺตเมว ตุมฺหาก พาลาน
อตฺถิ น ปฺาติ ครหิตฺวา ปฺห วิสฺสชฺเชสิ ฯ เต สุตฺวา
อโห อาจริยา นาม มหนฺตาติ ขมาเปตฺวา นีหตมานา โพธิสตฺต
อุปฏหึสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ปฺจสตา มาณวกา อิเม ภิกฺขู อเหสุ อาจริโย ปน
อหเมวาติ ฯ
มูลปริยายชาตก ปฺจม ฯ
พาโลวาทชาตก (๑)
หนฺตฺวา ฆตฺวา (๒) วธิตฺวา จาติ อิท สตฺถา เวสาลิย (๓)
อุปนิสฺสาย กูฏาคารสาลาย วิหรนฺโต สีหเสนาปตึ อารพฺภ
กเถสิ ฯ
โส หิ ภควนฺต สรณ คนฺตฺวา นิมนฺเตตฺวา ปุนทิวเส
สมสก ภตฺต อทาสิ ฯ นิคณฺา ต สุตฺวา กุปตา อนตฺตมนา
ตถาคต วิเหเตุกามา สมโณ โคตโม ชาน อุทฺทิสฺส กต
มส ภฺุชตีติ อกฺโกสึสุ ฯ ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ
อาวุโส นิคณฺนาฏปุตฺโต สมโณ โคตโม ชาน อุทฺทิสฺส กต
มส ภฺุชตีติ สทฺธึ ปริสาย อกฺโกสนฺโต อาหิณฺฑตีติ ฯ ต
# ๑. สี. เตดลวาทชาตก ฯ ๒. ม. เฉตฺวา ฯ ๓. ม. เวสาลึ ฯ
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สุตฺวา สตฺถา น ภิกฺขเว นิคณฺโ นาฏปุตฺโต อิทาเนว
ม อุทฺทิสฺส กต มส ขาทเนน ครหติ ปุพฺเพป ครหิ เยวาติ
วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา
โลณมฺพิลเสวนตฺถาย หิมวนฺตโต พาราณสึ อาคนฺตฺวา (๑) ปุนทิวเส
นคร ภิกฺขาย ปาวิสิ ฯ อเถโก กุฏมฺพโิ ก ตาปส วิเหเสฺสามีติ
ฆร ปเวเสตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทาเปตฺวา มจฺฉมเสน
ปริวิสิตฺวา ภตฺตกิจฺจาวสาเน เอกมนฺต นิสีทิตฺวา อิท มส
ตุมฺเห เยว อุทฺทิสฺส ปาเณ มาเรตฺวา กต อิท อกุสล มา
อมฺหากเมว ตุมฺหากมฺป โหตูติ วตฺวา ปม คาถมาห
[๓๔๒] หนฺตฺวา ฆตฺวา (๒) วธิตฺวา จ เทติ ทาน อสฺโต
อีทิส (๓) ภตฺต ภฺุชมาโน
ส ปาปมุปลิมฺปตีติ ฯ
ตตฺถ หนฺตฺวาติ ปหริตฺวา ฯ ฆตฺวาติ กิลเมตฺวา ฯ วธิตฺวาติ
มาเรตฺวา ฯ เทติ ทาน อสฺโตติ อสฺโต ทุสฺสีโล เอว
กตฺวา ทาน เทติ ฯ อีทิส ภตฺต ภฺุชมาโน ส ปาปมุปลิมฺปตีติ
อีทิส อุทฺทิสสฺ กต ภตฺต ภฺุชมาโน โส สมโณป ปาเปน
อุปลิมฺปติ สยุชฺชติ เยวาติ ฯ
# ๑. ม. คนิตวิ า ฯ ๒. สี. ยุ. ฌตฺวา ฯ ม. เฉติวา ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. เอทิส ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. สี. ยุ. ปาเปน ฯ
ม. ปาเปน อุปลิปฺปตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต สิคาลวคิควณฺณนา หนา 408
ต สุตฺวา โพธิสตฺโต ทุติย คาถมาห
[๓๔๓]
ปุตฺตทารมฺป เจ หนฺตฺวา เทติ ทาน อสฺโต
ภฺุชมาโนป สปฺปฺโ น ปาปมุปลิมฺปตีติ ฯ
ตตฺถ ภฺุชมาโนป สปฺปฺโติ ติฏตุ อฺเส (๑) มส
ปุตฺตทาร วธิตฺวาป ทุสฺสีเลน ทินฺน สปฺปฺโ ขนฺติเมตฺตาทิคุณสมฺปนฺโน ต ภฺุชมาโนป ปาเปน น อุปลิมฺปตีติ ฯ
เอวมสฺส โพธิสตฺโต ธมฺม กเถตฺวา อุฏายาสนา
ปกฺกามิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา กุฏมฺพโิ ก นิคณฺโ นาฏปุตฺโต อโหสิ ตาปโส ปน
อหเมวาติ ฯ
พาโลวาทชาตก ฉฏม ฯ
# ๑. ม. อฺ ฯ
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*เลมที่ 30 หนา 409
ปาทฺชลิชาตก
อทฺธา ปาทฺชลี สพฺเพติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โลฬุทายิตฺเถร (๑) อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกสฺมึ ทิวเส เทฺว มหาสาวกา (๒) ปฺห วินิจฺฉินนฺติ ฯ
ภิกฺขู ปฺห สุณนฺตา เถเร ปสสนฺติ ฯ โลฬุทายิตเฺ ถโร
ปริสนฺตเร นิสินฺโน เอเต อมฺเหหิ สม กึ ชานนฺตีติ โอฏ
ภฺชิ ฯ ต ทิสฺวา เถรา อุฏายาสนา (๓) ปกฺกมึสุ ฯ ปริสา
ภิชฺชิ ฯ ธมฺมสภาย ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส โลฬุทายี
เทฺว อคฺคสาวเก ครหิตฺวา โอฏ ภฺชตีติ ฯ ต สุตฺวา
สตฺถา น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป โลฬุทายี เปตฺวา
โอฏภฺชน ตโต อุตฺตรึ (๔) อฺ น ชานาตีติ วตฺวา อตีต
อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
ตสฺส อตฺถธมฺมานุสาสโก อมจฺโจ อโหสิ ฯ รฺโ ปน
ปาทฺชลี นาม ปุตฺโต โลโล (๕) ทนฺธปริสกฺกโน อโหสิ ฯ
อปรภาเค ราชา กาลมกาสิ ฯ อมจฺจา รฺโ มตกิจฺจานิ
กตฺวา ต รชฺเช อภิสิฺจิสฺสามาติ มนฺตยมานา ราชปุตฺต
ปาทฺชลินฺติ (๖) อาหสุ ฯ โพธิสตฺโต ปน อย กุมาโร โลโล
# ๑. ม. ลาฬุทายีเถร ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อคฺคสาวกา ฯ
# ๓. ม. อุฏาย ฯ ๔. ม. อุตฺตริ ฯ ๕. ม. ลาโล ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๖. ม. ปาทฺชลึ ฯ ปาทิชลิกนฺติป ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต สิคาลวคฺควณฺณนา หนา 410
ทนฺธปริสกฺกโน ปริคฺคหิตฺวา น อภิส
ิ ฺจิสฺสามาติ อาห ฯ
อมจฺจา วินิจฺฉย สชฺเชตฺวา กุมาร สมีเป นิสีทาเปตฺวา
อฏฏ วินิจฺฉินนฺตา น สมฺมา วินิจฺฉินึสุ ฯ เต อสฺสามิก
สามิก กตฺวา กุมาร ปุจฺฉึสุ กีทิส กุมาร สุฏุ [๑]
วินิจฺฉินิมฺหาติ ฯ โส โอฏ ภฺชิ ฯ โพธิสตฺโต ปณฺฑิโต
มฺเ กุมาโร อสมฺมาวินิจฺฉิตภาโว เตน าโต ภวิสฺสตีติ
มฺมาโน ปม คาถมาห
[๓๔๔]
อทฺธา ปาทฺชลี สพฺเพ
ปฺาย อติโรจติ
ตถา หิ โอฏ ภฺชติ
อุตฺตรึ นูน ปสฺสตีติ ฯ
ตสฺสตฺโถ เอกเสน ปาทฺชลี กุมาโร สพฺเพ อมฺเห
ปฺาย อติโรจติ ฯ ตถา หิ โอฏ ภฺชติ นูน อุตฺตรึ
อฺ การณ ปสฺสตีติ ฯ
เต อปรสฺมึ ทิวเส วินิจฺฉย สชฺเชตฺวา อฺ อฏฏ
สุฏุ วินิจฺฉินิตฺวา กีทิส เต (๒) เทว สุฏุ วินิจฺฉิตนฺติ
ปุจฺฉึสุ ฯ โส ปุนป โอฏเมว ภฺชิ ฯ อถสฺส อนฺธพาลภาว
ตฺวา โพธิสตฺโต ทุติย คาถมาห
[๓๔๕]
นาย ธมฺม อธมฺม วา อตฺถานตฺถฺจ พุชฺฌติ
อฺตฺร โอฏนิพฺโภคา นาย ชานาติ กิฺจนนฺติ ฯ
อมจฺจา ปาทฺชลิกมุ ารสฺส โลลภาว ตฺวา โพธิสตฺต
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อฏฏนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ 30 กึสุโกปมชาตก หนา 411
รชฺเช อภิส
ิ ฺจึสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา ปาทฺชลี โลฬุทายี อโหสิ ปณฺฑิตามจฺโจ ปน
อหเมวาติ ฯ
ปาทฺชลิชาตก สตฺตม ฯ
กึสโุ กปมชาตก
สพฺเพหิ กึสโุ ก ทิฏโ ติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
กึสุโกปมสุตตฺ นฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ
จตฺตาโร กิร (๑) ภิกขฺ ู ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา กมฺมฏาน
ยาจึสุ ฯ สตฺถา เตส กมฺมฏาน กเถสิ ฯ เต กมฺมฏานานิ (๒)
คเหตฺวา อตฺตโน รตฺติฏานทิวาฏานานิ อคมสุ ฯ เตสุ เอโก
ฉ ผสฺสายตนานิ ปริคฺคณฺหิตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เอโก
ปฺจกฺขนฺเธ ฯ เอโก จตฺตาโร มหาภูเต ฯ เอโก อฏารส
ธาตุโย ฯ เต อตฺตโน อตฺตโน อธิคตวิเสส สตฺถุ อาโรเจสุ ฯ
ตตฺเถกสฺส ภิกฺขุโน ปริวิตกฺโก อุทปาทิ อิเมส กมฺมฏานาน (๓)
นานา นิพฺพาน ปน เอก กถ สพฺเพหิ อรหตฺต ปตฺตนฺติ ฯ
โส สตฺถาร ปุจฺฉิ ฯ สตฺถา กินฺเต ภิกขฺ ุ (๔) กึสุกทิฏเหิ จตูหิ
ภาติเกหิ นานตฺตนฺติ วตฺวา อิท โน ภนฺเต การณ กเถถาติ
# ๑. ม. หิ ฯ ๒. ม. กมฺมฏาน ฯ ๓. ม. กมฺมฏานานิ ฯ
# ๔. ม. กึสุกทิฏภาติเกหิ ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 412

*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต สิคาลวคิควณฺณนา หนา 412
ภิกฺขูหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺโต (๑) รชฺช กาเรสิ ฯ ตสฺส
จตฺตาโร ปุตตฺ า อเหสุ ฯ เต เอกทิวส สารถึ ปกฺโกสาเปตฺวา
มย สมฺม กึสุก ทฏุกามา กึสุกรุกฺข โน ทสฺเสหีติ
อาหสุ ฯ สารถิ สาธุ ทสฺเสสฺสามีติ วตฺวา จตุนฺน เอกโต
อทสฺเสตฺวา เชฏปุตฺต (๒) ตาว รเถ นิสีทาเปตฺวา อรฺ
เนตฺวา อย กึสุโกติ ขาณุกกาเล (๓) กึสุก ทสฺเสสิ ฯ อปรสฺส
พาลปลาสกาเล (๔) อปรสฺส ปุปฺผิตกาเล อปรสฺส ผลิตกาเล ฯ
อปรภาเค จตฺตาโรป ภาตโร เอกโต นิสินฺนา กึสโุ ก นาม
กีทิโสติ กถ สมุฏาเปสุ [๕] เอโก เสยฺยถาป ฌามขาณุโกติ (๖)
อาห ฯ ทุติโย เสยฺยถาป นิโคฺรธรุกฺโขติ ฯ ตติโย เสยฺยถาป
มสเปสีติ ฯ จตุตฺโถ เสยฺยถาป สิริสรุกฺโขติ ฯ เต อฺมฺสฺส
กถาย อปริตุฏา ปตุ สนฺติก คนฺตฺวา เทว กึสโุ ก นาม
กีทิโสติ ปุจฺฉิตฺวา ตุมฺเหหิ กึ กถิตนฺติ วุตฺเต อตฺตโน
กถิตนีหาร รฺโ กเถสุ ฯ ราชา จตูหิป ตุมฺเหหิ กึสุโก
ทิฏโ เกวล โว กึสุกสฺส ทสฺเสนฺโต สารถิ อิมสฺมึ กาเล
กึสุโก กีทิโส อิมสฺมึ กาเล กีทิโสติ วิภชิตฺวา น ปุจฺฉิโต
# ๑. ม. พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต ฯ ๒. ม. เชฏราชปุตฺต ฯ
# ๓. สี. ยุ. ขาณุโกรกาเล ฯ ๔. ม. พหลปลาสกาเล ฯ
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ตโตติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. ฌามถูโณติ ฯ
# ๗. ม. สิรโี สติ ฯ
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*เลมที่ 30 กึสุโกปมชาตก หนา 413
เตน โว กงฺขา อุปฺปนฺนาติ วตฺวา ปม คาถมาห
[๓๔๖] สพฺเพหิ กึสุโก ทิฏโ กินฺเนฺวตฺถ วิจิกิจฺฉถ
น หิ สพฺเพสุ าเนสุ สารถี (๑) ปริปุจฺฉิโตติ ฯ
ตตฺถ น หิ สพฺเพสุ าเนสุ สารถี ปริปุจฺฉิโตติ
สพฺเพหิ โว กึสุโก ทิฏโ  กินฺนุ ตุมฺเห เอตฺถ วิจิกิจฺฉถ
สพฺเพสุ าเนสุ กึสโุ ก เจโส ตุมฺเหหิ ปน น หิ สพฺเพสุ
าเนสุ สารถี ปริปุจฺฉิโต เตน โว กงฺขา อุปฺปนฺนาติ ฯ
สตฺถา อิม การณ ทสฺเสตฺวา ยถา ภิกฺขุ เต จตฺตาโร
ภาติกา วิภาค กตฺวา อปุจฺฉิตตฺตา กึสุเก กงฺข อุปฺปาเทสุ
เอว ตฺวมฺป อิมสฺมึ ธมฺเม กงฺข อุปฺปาเทสีติ วตฺวา
อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา ทุติย คาถมาห
[๓๔๗] เอว สพฺเพหิ าเณหิ
เยส ธมฺมา อชานิตา
เต เว ธมฺเมสุ กงฺขนฺติ กึสุกสฺมวึ ภาตโรติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ยถา เต ภาตโร สพฺเพสุ าเนสุ กึสุกสฺส
อทิฏตฺตา กงฺขึสุ เอว สพฺเพหิ วิปสฺสนาาเณหิ เยส
สพฺเพ ฉผสฺสายตนกฺขนฺธภูตธาตุเภทา ธมฺมา อชานิตา
โสตาปตฺติมคฺคสฺส อนธิคตตฺตา อปฺปฏิวิทฺธา เตเนว (๒) เตสุ
ฉผสฺสายตนาทิธมฺเมสุ กงฺขนฺติ ยถา เอกสฺมิฺเว กึสุกสฺมึ
จตฺตาโร ภาตโรติ ฯ
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๓๔๖/๙๖ สารถิ ฯ ๒. ม. เต เว ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต สิคาลวคฺควณฺณนา หนา 414
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ
ตทา พาราณสิราชา อหเมวาติ ฯ
กึสโุ กปมชาตก อฏม ฯ
สาลกชาตก
เอกปุตฺตโก ภวิสฺสสีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร มหาเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิเรก กุมารก ปพฺพาเชตฺวา ปเฬนฺโต ตตฺถ
วิหรติ ฯ โส สามเณโร ปล สหิตุ อสกฺโกนฺโต อุปฺปพฺพชิ ฯ
เถโร คนฺตฺวา ต อุปลาเปติ กุมารก ตว จีวร ตเวว ภวิสฺสติ
(๑) ปตฺโตป ตว สนฺตโก ปตฺตจีวรมฺป (๑) ตเวว ภวิสฺสติ เอหิ
ปพฺพชาหีติ ฯ โส นาห ปพฺพชิสฺสามีติ วตฺวาป ปุนปฺปุน
วุจฺจมาโน ปพฺพชิ ฯ อถ น ปพฺพชิตทิวสโต ปฏาย ปุน
เถโร วิเหเสิ ฯ โส ปล อสหนฺโต ปุน อุปฺปพฺพชิตฺวา
อเนกวาร ยาจนฺเตป ตสฺมึ ตฺว เนว ม สหสิ น ม (๒)
วินาวตฺติตุ สกฺโกสิ คจฺฉ น ปพฺพชิสฺสามีติ น ปพฺพชิ ฯ
ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส สุหทโย วต
โส ทารโก มหาเถรสฺส อาสย ตฺวา น ปพฺพชีติ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
# ๑. ม. ปติโตป มม สนิตก ปติตจีวรมุป ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ 30 สาลกชาตก หนา 415
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย มามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนเวส
สุหทโยว ปุพฺเพป สุหทโย เอกวาร เอตสฺส โทส ทิสฺวา
ปุน น อุปคจฺฉีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กุฏมฺพิกกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ธฺวิกฺกเยน ชีวิต
กปฺเปสิ ฯ อฺตโรป อหิคุณฺฑิโก (๑) เอก มกฺกฏ สิกฺขาเปตฺวา
โอสธ คาหาเปตฺวา เตน สปฺป กีฬาเปนฺโต ชีวิต กปฺเปสิ ฯ
โส พาราณสิย อุสฺสเว สงฺฆุฏเ อุสฺสว กีฬิตุกาโม อิม
มา ปมชฺชีติ ต มกฺกฏ ตสฺส ธฺวาณิชกสฺส หตฺเถ
เปตฺวา อุสฺสว กีฬิตฺวา สตฺตเม ทิวเส ตสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา กห มกฺกโฏติ ปุจฺฉิ ฯ มกฺกโฏ สามิกสฺส สทฺท
สุตฺวา ว ธฺาปณโต เวเคน นิกฺขมิ ฯ อถ น โส
เวฬุเปสิกาย ปฏิย โปเถตฺวา อาทาย อุยฺยาน คนฺตฺวา
เอกมนฺเต พนฺธิตฺวา นิทฺท โอกฺกมิ ฯ มกฺกโฏ ตสฺส
นิทฺทายนภาว ตฺวา อตฺตโน พนฺธน โมเจตฺวา ปลายิตฺวา
อมฺพรุกฺข อารุยฺห อมฺพปกฺก ขาทิตฺวา อฏึ อหิคุณฺฑิกสฺส
สรีเร ปาเตสิ ฯ โส ปพุชฌ
ฺ ิตฺวา โอโลเกนฺโต ต ทิสฺวา
มธุรวาจาย (๒) น วฺเจตฺวา รุกฺขา โอตาเรตฺวา คณฺหิสฺสามีติ
ต อุปลาเปนฺโต ปม คาถมาห
# ๑. สี. ยุ. อหิคุณฺจิโก ฯ ม. อหิคุณฺฑิโก ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๒.ม. มธุรวจเนน ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต สิคาลวคฺควณฺณนา หนา 416
[๓๔๘]

เอกปุตฺตโก ภวิสฺสสิ
ตฺวฺจ โน เหสฺสสิ อิสฺสโร กุเล
โอโรหิ ทุมสฺมา สาลก
เอหิ ทานิ ฆรก วเชมเสติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ตฺว มยฺห เอกปุตฺตโก ภวิสฺสสิ กุเล จ เม
โภคาน อิสฺสโร เอตมฺหา รุกฺขา โอตร เอหิ อมฺหาก ฆร
คมิสฺสาม ฯ สาลกาติ นาเมน อาลปนฺโต อาห ฯ
ต สุตฺวา มกฺกโฏ ทุติย คาถมาห
[๓๔๙]
นนุ ม สุหทโยติ (๑) มฺสิ
ยฺจ ม หนสิ เวฬุยฏิยา
ปกฺกมฺพวเน รมามเส
คจฺฉ ตฺว ฆรก ยถาสุขนฺติ ฯ
ตตฺถ นนุ ม สุหทโยติ มฺสีติ นนุ ตฺว ม
สุหทโยติ มฺสิ (๒) สุหทโย อยนฺติ มฺสีติ อตฺโถ ฯ
ยฺจ ม หนสิ เวฬุยฏิยาติ ย ม เอว อติมฺสิ
ยฺจ เวฬุเปสิกาย หนสิ เตนาห น คจฺฉามีติ (๓) ทีเปติ ฯ
อถ น มย อิมสฺมึ ปกฺกมฺพวเน รมามฺหเส (๔) คจฺฉ ตฺว ฆรก
ยถาสุขนฺติ วตฺวา อุปฺปติตฺวา วน ปาวิสิ ฯ อหิคุณฺฑิโกป
# ๑. สี. ยุ. นนุ ม หทเยติมฺสิ ฯ ๒. สี. ยุ. หทเยติ อติมิสิ ฯ
# ๓. ม. นาคจฺฉามีติ ฯ ๔. ม. รมามเส ฯ

ชาตกฏกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา - หนาที่ 417

*เลมที่ 30 กปชาตก หนา 417
อนตฺตมโน เคห อคมาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ
ตทา มกฺกโฏ สามเณโร อโหสิ อหิคุณฺฑิโก มหาเถโร
ธฺวาณิโช ปน อหเมวาติ ฯ
สาลกชาตก นวม ฯ
กปชาตก
อย อิสี อุปสมสฺเม รโตติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต เอก กุหกภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺส หิ กุหกภาโว ภิกฺขูสุ ปากโฏ ชาโต ฯ ภิกฺขู
ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส อสุโก ภิกฺขุ นิยฺยานิเก
พุทฺธสาสเน ปพฺพชิตฺวา กุหกวตฺต ปูเรตีติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา
กายนุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา
อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว เอส ภิกฺขุ อิทาเนว
กุหโก ปุพฺเพป กุหโกว อคฺคิมตฺตสฺส การณา มกฺกโฏ
หุตฺวา กุหกมกาสีติ (๑) วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กาสิกรฏเ พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ปุตฺตสฺส
อาธาวิตฺวา ปริธาวิตฺวา วิจรณกาเล พฺราหฺมณิยา มตาย
# ๑. ม. โกหฺมกาสีติ ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต สิคาลวคิควณฺณนา หนา 418
ปุตฺต องฺเกนาทาย หิมวนฺต ปวิสิตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา
ตมฺป ปุตฺต ตาปสกุมาร กตฺวา ปณฺณสาลาย วาส กปฺเปสิ ฯ
วสฺสารตฺตสมเย จ อจฺฉินฺนธาเร เทเว วสฺสนฺเต เอโก มกฺกโฏ
สีเตน ปฬิโต ทนฺเต ขาทนฺโต กมฺเปนฺโต วิจรติ ฯ โพธิสตฺโต
มหนฺเต ทารุกฺขนฺเธ อาหริตฺวา อคฺคึ กตฺวา มฺจเก
นิปชฺชิ ฯ ปุตฺตโกปสฺส ปาเท ปริมชฺชมาโน นิสที ิ ฯ โส มกฺกโฏ
เอกสฺส มตตาปสสฺส สนฺตกานิ วกฺกลานิ นิวาเสตฺวา
ปารุเปตฺวา จ อชินจมฺม เอกส (๑) กตฺวา กาชกมณฺฑลุ อาทาย
อิสิเวเสน อาคนฺตฺวา ปณฺณสาลทฺวาเร อคฺคิการณา กุหกกมฺม
กตฺวา อฏาสิ ฯ ตาปสกุมาโร ต ทิสวฺ า ตาต ตาปโส
เอโก สีตปฬโิ ต กมฺปมาโน ติฏติ อิธ น ปกฺโกสถ
วิสีเวสฺสตีติ ปตร อายาจนฺโต ปม คาถมาห
[๓๕๐] อย อิสี อุปสมสฺเม รโต
ส ติฏติ สิสิรภเยน อทฺธิโต (๒)
หนฺท อย ปวิสตุม อคารก
วิเนตุ สีต ทรถฺจ เกวลนฺติ ฯ
ตตฺถ อุปสมสฺเม รโตติ ราคาทิอุปสเม (๓) จ สีลสฺเม
จ รโต ฯ ส ติฏตีติ โส ติฏติ ฯ สิสิรภเยนาติ วาตวุฏิชนิตสฺส
สิสิรสฺส ภเยน ฯ อทฺธิโตติ ปฬโิ ต ฯ ปวิสตุมนฺติ ปวิสตุ อิม ฯ
# ๑. ม. อเส ฯ ๒. ม. อฏฏิโต ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. ราคาทิกิเลสอุปสเม ฯ
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*เลมที่ 30 กปชาตก หนา 419
เกวลนฺติ สกล อนวเสส ฯ
โพธิสตฺโต ปุตฺตสฺส วจน สุตฺวา อุฏาย โอโลเกนฺโต
มกฺกฏภาว ตฺวา ทุติย คาถมาห
[๓๕๑] นาย อิสี(๑) อุปสมสฺเม รโต
กป อย ทุมฺพรสาขโคจโร (๒)
โส ทูสโก โรสโก จาป ชมฺโม
สเจ วเช อิมมฺป ทูสเย ฆรนฺติ (๓) ฯ
ตตฺถ ทุมฺพรสาขโคจโรติ ทุมฺพราน (๔) สาขโคจโร ฯ โส
ทูสโก โรสโก จาป ชมฺโมติ โส เอว (๕) คตคตฏานสฺส ทูสนโต
ทูสโก ฆฏฏนตาย โรสโก ลามกภาเวน ชมฺโม ฯ สเจ วเชติ
ยทิ อิม ปณฺณสาล อุปวเช (๖) ปวิเสยฺย สพฺพ อุจฺจารปสฺสาวกรเณน จ อคฺคิทาเนน จ ทูเสยฺยาติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา โพธิสตฺโต อุมฺมุก คเหตฺวา ต
สนฺตาเสตฺวา ปลาเปสิ ฯ โส อุปฺปติตวฺ า วน ปกฺขนฺโต (๗) ตถา
ปกฺขนฺโต เยว อโหสิ น ปุน ต าน อคมาสิ ฯ โพธิสตฺโต
อภิฺา จ สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา ตาปสกุมารสฺส
กสิณปริกมฺม อาจิกฺขิ ฯ โส จ อภิฺา จ สมาปตฺติโย
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๓๕๑/๙๗ อิสิ ฯ ๒. ม. ทุมทวรสาขโคจโร ฯ
# ๓. ม. สเจ วเชมมฺป ทูเสยฺยคารนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๔. ม. ทุมวราน ฯ ๕. ม. เอว ฯ ๖. ม. วเช ฯ ๗. ปจฺจกฺขนฺโต วาติป ฯ
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*เลมที่ 30 ทุกนิปาเต สิคาลวคฺควณฺณนา หนา 420
จ อุปฺปาเทสิ ฯ เต อุโภป อปริหีนชฺฌานา พฺรหฺมโลกปรายนา
อเหสุ ฯ
สตฺถา น ภิกฺขเว อิทาเนว โปราณกโต ปฏายเปส
กุหโก เยวาติ อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน เกจิ โสตาปนฺนา เกจิ
สกทาคามิโน เกจิ อนาคามิโน [๑] อเหสุ ฯ ตทา มกฺกโฏ
กุหโก ภิกฺขุ อโหสิ ปุตฺโต ราหุโล ปตา ปน อหเมวาติ ฯ
กปชาตก ทสม ฯ
สิคาลวคฺโค ทสโม ฯ
ตสฺสทุ ฺทาน
อถ ราชา สิคาลวโร สุนโข
ตทา โกสิย อิจฉฺ ติ กาลฆโส
อถ ทานวโรฏป สารถินา
ปุนมฺปวนฺจ สิสิรกป ทส (๒) ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เกจิ อรหนฺโตติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. สพฺพทาี จ สุนโข คุตฺติโล วิคติจฺฉา จ ฯ
มูลปริยาย พาโลวาท ปาทฺชลิ กึสุโกปม
สาลก กป เต ทส ฯ
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*เลมที่ 30 วคฺคุทฺทาน หนา 421
วคฺคุทฺทาน
ทฬฺหิจ วคฺค อปเรน สนฺถว
กลิยาณวคฺคาสทิโส จ รุหก
นตทฬฺห พีรณตฺถมฺภกา ปุน
กาสาวุปาหนสิคาลเกน ทสาติ (๑) ฯ
ทุกนิปาตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
______________________
# ๑. ม. ทฬฺหวคฺโค จ สนฺถโว กลฺยาณธมฺมาสทิโส ฯ
รูหโก ทฬฺหวคฺโค จ
พีรณตฺถมฺภกาสาโว
อุปาหโน สิงฺคาโล จ
ทสวคฺคา ทุเก สิยุ ฯ

